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حمافظة القطيف من سيهات جنوبًا إىل صفوى مشااًل واآلجام غربًا وجزيرة تاروت متتد 
شرقاً، وهي واحة ساحلية ذات تاريخ عريق وتعّد من أقدم املناطق املأهولة يف اخلليج العريب، 

سنة تعاقبت عليها حضارات خمتلفة.. اشتهرت هذه الواحة قدمياً  0555ويرجع تارخيها إىل 
بغناها يف إنتاج التمور الذي كانت تصدره إىل اهلند والفواكه واألمساك الطازجة واللؤلؤ، مث 

 برميل يومياً. 055.555النفط الذي تنتج منه أكثر 
، يتبع م5545نسمة حسب إحصاء سنة  051.405يبلغ عدد سكان هذه احملافظة 

يسية الكربى املمتدة على مدينة وبلدة، ومدهنا الرئ 50، وتتكون من % املذهب الشيعي50
ساحل اخلليج على شكل خط هي القطيف )املركز( وسيهات وصفوى، بينما تتجمع أكثر 
البلدات والقرى يف قلب الواحة وهي: املالحة، واجلش، وعنك، وأم احلمام، وحلة حميش، 

ك، واجلارودية، واخلويلدية والتويب، والبحاري، والقديح، والعوامية، واآلجام، وأم الساه
 والنابية، وجزيرة تاروت اليت تضم مخس بلدات هي دارين وتاروت والربيعية وسنابس والزور.

شرقاً درجة  05على خط طول  )مركز احملافظة أو عاصمتها اليوم( تقع مدينة القطيف
كياًل عن الدمام عاصمة املنطقة الشرقية اليت تتبعها   55مشااًل، وتبعد درجة  52وخط عرض 
، ويصل املّتجه مشال غرب مدينة القطيف إىل بلدة العوامية اليت التصقت فحمافظة القطي

 بالقطيف عمرانياً، وهي يف الطرف الشمايل من الواحة.
كانت بلدة العوامية ضاحية من ضواحي مدينة الزارة التارخيية )معقل الثورات وحركات 

)التارخيية( ذلك اإلقليم التمرد( وهي حاضرة اخلط )القطيف اليوم(، وعاصمة إقليم البحرين 
الذي كان يضم: أوال )جزيرة البحرين، مملكة البحرين اليوم(، وهجر )األحساء(، واخلط 
)القطيف(، واستمرت الزارة عاصمة للبحرين وحاضرة اخلط طيلة العصر اجلاهلي إىل العصر 

أهل هـ نكاية ب502األول من اإلسالم إىل أن أحرقها أبو سعيد اجلنايب القرمطي سنة 
القطيف املعارضني حلكمه ومبادئه، وهكذا طويت صفحة مدينة الزارة وقامت مكاهنا بلدة 

  15العوامية اليت كانت ضاحية من ضواحيها وتوسعت العوامية اليوم اليت تبلغ مساحتها حنو 
، فهي من ناحية املساحة مدينة ولكن من ناحية البنية التحتية هي بلدة مهملة مل يُعمر كيالً 
، وأصبحت الزارة حيًا من أحياء العوامية البالغ عدد سكاهنا حنو كيالً   55غري نصفها  منها

 (.4نسمة) 55.555
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مل تُعَرف بقعة يف اململكة العربية السعودية بتعدد التيارات السياسية والفكرية من 
شيوعية وبعثية ومذهبية ومعارضة مناهضة للدولة كما ُعرفت حمافظة القطيف ذات النضج 

ياسي املبكر قبل مناطق اململكة الوسطى واجلنوبية والشمالية، وذلك نتيجة الكتشاف الس
النفط ووجود أرامكو اليت كان أغلب عماهلا السعوديني من أبناء املنطقة الشرقية، الذين أطلوا 

، الختالطهم باكرًا على الثقافات املختلفة عربية وغربية وشكلوا أحزابًا سياسية يف مناطقهم
 (.5)س خمتلفة وفدت للعمل يف أرامكوبأجنا

مل تعرف حمافظة القطيف االستقرار السياسي منذ دخوهلا حتت احلكم السعودي كما 
هـ بقيادة زعيم 4210بسبب االختالف املذهيب، فعرفت ثورتني أو انتفاضتني: األوىل سنة 

 القطيف اليت العوامية الشيخ حممد منر النمر بسبب الضرائب املفروضة وزيادهتا على أهايل
أفقرت اجملتمع، وقد مشلت االنتفاضة املسلحة أكثر مدن القطيف وقراها.. والثانية سنة 

 جندي. 55.555قمعتها احلكومة بنحو  م4595/ هـ4155
 حمافظة القطيف رُفعَعت  فيها م مظاهرات يف5544شهد العام وبعد اثنني وثالثني عاماً 

، ولكن بشعارات مساملة مع الدولة سبتمرب( -)مارس ة أشهرسبعاستمرت  حقوقيةمطالب 
بلدة العوامية ومدينة  يف حدثت انعطافات حادة لتلك املسريات االحتجاجية شهر أكتوبر يف

، وقد رصد تستحق التوقف عندها والنظر يف أسباهبا ونتائجها ، وهي انعطافاتالقطيف
القطيف استمرت إىل يوم ظة الباحث تلك األحداث رصدًا ميدانيًا بزيارات مستمرة إىل حماف

م، مث استمر يف املتابعة إىل تاريخ إجناز 5545/ 4/ 45هـ املوافق 4122/ 5/ 40اخلميس 
 .م5545/ 5/ 45هـ املوافق 4122/ 2/ 40هذا التقرير وتدوينه يوم اجلمعة 
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 العوامية: أحداث
 م وقعت5544/ 45/ 2هـ املوافق 4125/ 44/ 0عند التاسعة من مساء االثنني 

، وتكاد الرواية الرمسية أن تكون العوامية بلدةيف  صدامات بني رجال األمن والشباب الشيعة
األحداث إضافة إىل بضعة تلك عن  ألكثر املواطنني يف اململكة مصدر املعلومات الوحيد

فيما بينهم الرسائل  السعودينيكثري من وتداول  ، من أعمال العنف على اليوتيوب مقاطع
بعناوين مثرية مثل: مقاطع اليوتيوب اليت تضم  واتف احملمولة خمختلف أنواعهاعلى أجهزة اهل

 ولوتوف"انظر إىل أفعال الرافضة يف العوامية"، و"الرافضة يعتدون على الشرطة يف العوامية بامل
، وأوىل الرسائل اليت انتشرت تضم مقطعًا مصورًا لألحداث يسبقها هذا والكالشنكوف"

ف بن عبدالعزيز يرسل قوة صقور نايف للقطيف لوضعهم حتت حالة النص: "األمري ناي
املصادر مت إعطاء أكثر من فرصة من أمري الشرقية، كما علمت بعض  استعداد بتوجيهات

للمتظاهرين من احلادثة األوىل إىل اآلن بعد االعتداء على مركز شرطة العوامية ومركز شرطة 
مد بن فهد ويسقط آل سعود ويسقط دمد وحتيا وإطالق أعرية نارية، وترديد يسقط حمآخر 

إيران)!(، وقد وعد األمري حممد بن نايف سوف يضرب بيد من حديد ومن ال يريد العيش 
يف السعودية سوف يتم سحب اجلنسية ويتم توجيههم إىل إيران مع العلم بأن إيران لن 

بوجوب التعامل بكل قوة  تستقبلهم)!(.. كما ذهبت أغلبية القبائل إىل األمري نايف وإبالغه
 ".وحزم وإن تطلَّب تدخل القبائل لقمع املتظاهرين)!(، كفو واهلل كفو)!(

كما يف غريها من   – صاحب الرسالة هذا النص باألكاذيب التحريضية لقد طَّعمَ 
اليت جنحت يف شحن الشارع السعودي على الشيعة يف اململكة وشيعة العوامية  -رسائل ال

األنباء لطبع ناتج عن بيان وزارة الداخلية على األحداث الذي أذاعته وكالة ، وهو باحتديداً 
 :هذا نّصهو ، م5544/ 45/ 1هـ املوافق 2/44/4125يف يوم الثالثاء  السعودية

ول بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة التاسعة من ئصرح مصدر مس
قامت جمموعة من  هـ4125/ 44/ 0 املوافق مساء يوم االثنني

ي الفتنة والشقاق والشغب يف بلدة العوامية خمحافظة القطيف مثري 
والبعض منهم  ،بالتجمع بالقرب من دوار الريف يف العوامية

حيث شرعوا  ولوتوفحاملني قنابل امل ،يستخدم دراجات نارية
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خمباشرة أعماهلم املخلة باألمن وبإيعاز من دولة خارجية تسعى 
رب تدخاًل سافرًا يف السيادة ويعت ،للمساس بأمن الوطن واستقراره

النفوس ظنًا منهم بأن أعماهلم  اءفضعفانساق وراءهم  ،الوطنية
م جتاه من أسلم إرادته لتعليمات وأوامر سستمر دون موقف حا

وعلى  ،اجلهات األجنبية اليت تسعى ملد نفوذها خارج دائرهتا الضيقة
أو  ،إما والؤهم هلل مث لوطنهم :هؤالء أن حيددوا بشكل واضح

 ومرجعيتها.والؤهم لتلك الدولة 
مت بتوفيق من اهلل جل جالله التعامل مع هؤالء األجراء من قبل و 

وبعد أن مت تفريقهم جرى إطالق نار  ،قوات األمن يف املوقع
بأسلحة رشاشة باجتاه رجال األمن من أحد األحياء القريبة من 

جال األمر الذي أسفر عن إصابة أحد عشر من ر  ،منهم املوقع
 ،ولوتوفواثنان منهم بقنابل امل ،تسعة منهم بطلق ناري ،األمن

وقد  ،وإصابة مواطن وامرأتني بطلق ناري يف أحد املباين اجملاورة
 خل اجلميع على إثر ذلك املستشفى.دأُ 

 وإذ تعلن وزارة الداخلية ذلك فإهنا تؤكد بأهنا لن تقبل إطالقاً 
وأهنا ستتعامل مع أي أجري  ،املساس بأمن البالد واملواطن واستقراره

وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه  ،أو مغرر به بالقوة
بذويهم من العقالء ممن ال  ذاته وهتيب يف الوقت ،القيام بذلك

نشك يف والئهم أن يتحملوا دورهم جتاه أبنائهم )فالساكت عن 
وإال فليتحمل اجلميع مسؤولية وتبعات  ،احلق شيطان أخرس(

 ته، هذا وباهلل العون والقوة وسداد الرأي.تصرفا
أُعّد بعد بضعة ساعات من اندالع  هذا كل ما جاء يف بيان وزارة الداخلية الذي

وبإيعاز من دولة بتهمة كبرية جدًا تقول: " مل يهدأ بعد العوامي والشارع وأذيع األحداث
 ،يف السيادة الوطنية ويعترب تدخاًل سافراً  ،خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره
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م جتاه من سالنفوس ظنًا منهم بأن أعماهلم ستمر دون موقف حا اءفانساق وراءهم ضعف
 "!.أسلم إرادته لتعليمات وأوامر اجلهات األجنبية اليت تسعى ملد نفوذها خارج دائرهتا الضيقة

 ؟ ال شيء من ذلك.على كل ما ورد يف البيان أدلةت ر مت حتقيق وتواف هلف
ألعمال؟ أم لوقوع تلك ا مقنعاً  سبباً يعد ما ورد يف البيان من العمالة لدولة أخرى وهل 

 .؟لتلك األحداثأن هناك أسباباً جمهولة 
غري مبالني خما قد جير  بصدور عارية دفع الشباب إىل مواجهة رجال األمنما الذي 

 ذلك عليهم وأقله السجن وأقصاه القتل؟.
أغفلت ما وهو  ،ألسباب ثورة الشارع يف العوامية إشاراتعدة رت للباحث تواف لقد

 بعض من بشهادة مستعيناً  األسبابتلك  ريصد هذا التقريروس، اوزارة الداخلية ذكره يف بياهن
، وهو أمر يف غاية األمهية حيث مورس التعتيم أهايل العوامية الذين عاشوا األحداث

احلقيقة إىل العوامية لسؤال  أو باحث عن سعودي اإلعالمي على احلدث ومل يصل صحفي
حلقيقة ما جرى يف  وقد التقى الباحث بعدد منهم لنقل شهادهتم، الناس عن حقيقة ما جرى

 .من الشهود ل عدم ذكر امسهسم من فضّ امع االلتزام بعدم ذكر  ،العوامية
يف مركز شرطة العوامية  آل زايد أدمد لقد كان حادث احتجاز احلاج السبعيين حسن

؛ وهو األمر الذي لى ابنه حممد لتسليم نفسه السبب يف تفّجر األوضاع يف العواميةللضغط ع
أوجب على الباحث السعي احلثيث للوصول إىل احلاج آل زايد أو أحد من أفراد أسرته 
للوقوف على تفاصيل ما جرى منذ حلظة استيقافه وما تبع ذلك من أحداث، وبعد حماوالت 

/ 45/ 52 خ األستاذ علي بن حسن آل زايد مساء الثالثاء اللقاء باألمتّكن الباحث من 
وأدب َجّم يف ، وهو شاب على خلق رفيع م يف العوامية5544/ 44/ 55هـ املوافق 4125

، وقد َأط َلَع الباحث (2)، وهو أيضًا شاب مكافح كان يتوىل اإلنفاق على أسرة كاملةاحلوار
أحداث، ولكن لعلي قصة سابقة  على تفصيالت وافية الحتجاز والده وما تاله من

 ، يقول علي آل زايد:ألحداث والده تستحق أن تروى
وأنا عائد من  م5544/ 2/ 49هـ املوافق 4125/ 1/ 45يوم اخلميس  قُبعَض عليّ 

اليت تقع يف اجلزء الغريب الشمايل من حمافظة األحساء عملي يف أرامكو يف منطقة شدقم 
وملا وصلت العوامية كانت معظم الشوارع مغلقة من ، كيالً   405وتبعد عن العوامية بنحو 
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جهة اهلدلة ومن جهة البحاري بسبب املظاهرات، فاستوقفوين عند نقطة تفتيش وسألوين: 
وين رايح؟ فقلت هلم: أنا جاي من عملي يف شدقم. فأمسكوا يب وبدأوا يف ضريب حىت 

أستعد الوعي إال يف يث، ومل الوعي، وكانوا يستخدمون معي ألفاظًا طائفية يف احلد تفقد
املستشفى العسكري، فتّمت معاجليت إىل الساعة الرابعة صباحاً، وقال الدكتور: حيتاج إىل 
ترقيد.. فسأله العسكري الذي كان يرتدي مالبس مدنية: هل حيتاج إىل عملية؟ فأجاب 

موعة، وهناك إىل مديرية الدمام مع جمفُأحلت  !بال. فرد العسكري: إذن حنن سنرّقده عندنا
كل واحد ياهلل  يف املديرية ُوضعنا يف الساحة فجاء رئيس احملققني وقال للضباط وحنن نسمع: 

يل وملا ُحقَِّق معي أخربهتم أنين عائد من عملي وال صلة يأخذ له كلب وحيقق معه! 
/ 55هـ املوافق 4125/ 9/ 40فأُفرج عين يف يوم االثنني باملظاهرات، واإلثباتات موجودة.. 

، وقد ُوجِّهت إيّل يف هيئة اإلدعاء والتحقيق العام جمموعة من التهم نفيتها مجيعاً م5544/ 2
.. وبعد اإلفراج عين تأّكد يل وال إثباتات عليها وعلى رأسها املشاركة يف املظاهرات واملسريات

إىل ورقة  خما جرى يل، فقالوا: ال حنتاج إالفصلي من وظيفيت يف شركة أرامكو الذين أخربهتم 
من اجلهة اليت احتجزتك لنعيدك إىل عملك مباشرة.. فبدأت باملتابعة بشكل فردي مع 

هو أال يكون هناك دليل علم أن سبب الرفض ي)وكلنا  إعطائي خطاباً املديرية اليت رفضت 
جلنة من املفصولني من أعماهلم من أكثر من منطقة  ، وبعد ذلك شّكلتُ على االحتجاز(

عدد هؤالء سنة، ووصل  05ه الذي ُفصلت فيه، وبعضهم أعمارهم وباألسلوب نفس
شخصًا من املهندسني ودملة الشهادات اجلامعية، وكانت إمارة املنطقة  25املفصولني إىل 

الشرقية هي اجلهة اليت جيب أن نّتجه إليها بعد رفض املديرية تسليمنا خطابات بشأن 
هنا إىل اإلمارة ومل نصل إىل شيء بعد مراجعات احتجازنا، فكتبت خطابًا بامسنا مجيعًا واجت

 استمرت إىل اليوم الذي ُأخذ فيه والدي من الشارع.
انتهى إىل هنا حديث علي آل زايد عن األحداث املريرة اليت مرت به وكانت سببًا يف 

واألهم من هذه ، أسرته يعول به والديه وباقي أفرادمصدر رزقه الذي كان  حرمانه من
عاماً( الذي بات  95 شك ما جرى لوالده احلاج حسن بن أدمد آل زايد )بالاألحداث 

يروي الباحث األحداث اعتماداً يُعَرف يف حمافظة القطيف بـ )بوعزيزي القطيف(، وسوف 
 ه من علي آل زايد وعدد من أبناء العوامية الذين فّضلوا عدم ذكر أمساءهم:على ما مسع
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/ 0املوافق  مساء يوم االثننيمن  اعتباراً  ألحداثبدأ بيان الداخلية وصفه املختصر ل
يوم  عصر متجاهاًل ما جرى يف اليوم السابق، ففي م5544/ 45/ 2املوافق  هـ4125/ 44

 1.25وحتديدًا عند الساعة  م5544/ 45/ 5املوافق  هـ4125/ 44/ 1األحد املوافق 
يف  )منطقة مشال( ي الريفإىل ح اجته أفراد البحث والتحري من مركز شرطة العوامية عصراً 

ة( مع أصدقائه من كبار السن آل زايد جيلس على )الدكّ  العوامية حيث كان احلاج حسن
ملا علم ابنه و  ،بشكل يومي، فُأخذ احلاج حسن إىل املركز هناكالذين اعتادوا على اللقاء 

عه وسأهلم بأخذ والده من ذلك اجمللس توجه إىل أصدقاء والده الذين كانوا م علي آل زايد
عن حقيقة األمر؟ فقالوا له: جاءت ثالث أو أربع دوريات ومعهم سيارات مدنية أخرى وال 

 وسأهلم قبل صالة املغرب .. فتوّجه االبن إىل مركز شرطة العواميةندري إىل أي جهة أخذوه
عن والده.. وحسب إفادة األستاذ علي: جاء إيّل ضابط امسه علي العنزي  يف االستقبال

أنتم ماسكني والدي فالن.. فقال يل: يا كلب اطلع برا!! فقلت له: له: لو مسحت، فقلت 
أن يأخذ عالجاته أنا أسألك عن والدي الذي عمره سبعني سنة، وهو رجل مريض البد 

للقلب واألكسجني بعد صالة املغرب، وإذا كان املوضوع ألجل أخي حممد خذوين أنا 
كلب! فقلت: هل والة األمر ووزارة الداخلية تقبل هبذا وأخرجوا والدي.. فقال: اطلع برا يا  

بيين فجرى اتصال  .التصرف؟ فنادى العسكر وقال: طلعوا هالكلب برا! وأخرجوين بالقوة.
وبني األستاذ الناشط احلقوقي فاضل املناسف وسألته عن اإلجراء النظامي، فقال: أصاًل ال 

ة، والقبض على أبيك ليسلم أخوك حممد حيق هلم القبض على أبيك هبذا الشكل إال خمذكر 
 نفسه هذا أمر ال وجود له يف أي قانون.. وسأذهب معك إليهم.

للمطالبة باإلفراج  فتوّجهنا إىل املركز بعد صالة املغرب أنا وفاضل واثنني من األصدقاء
عن والدي لكرب سّنه وألنه يعاين من أمراض القلب والضغط وضيق التنفس وال حيتمل 

فإن مل يفرجوا عنه  معنا عالجات والدي إضافة إىل جهاز األكسجني ز، وكاناالحتجا
السماح له بأخذ  ، فرفض املركزله بتناول عالجه الذي أحضرناه معنا فاألمل بالسماح

والبد أن  عاماً( مطلوب خلروجه يف مظاهرة سابقة 59)حممد  العالج، وأفادونا بأن أخي
حقيق مع والدي بطريقة استفزازية مهينة ال ترعى له كرب جرى التو  !!يسلم نفسه ليخرج والده

 مين أعرف أنتم عنه أدري ال فقال: حممد؟ ابنك أين والدي: الضابط سأل وقدسنه وكرامته، 
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 السؤال، هذا تسألين ملاذا شغلك، هو ما والدي: فرد أسرتك؟ أفراد عدد كم فقال: هو. أين
 صغري خبا خ والدي مع وكان مريض، مسن رجل وأنا اآلن عندك أوقفتين شيء أي وألجل

 ووضع كذاب، أنت له: وقال والدي مع الضابط عنف فزاد نفسه.. بضيق شعر كلما يستعمله
 أمسع ومل السبعني عمري جتاوز والدي: يقول استفزازية!! بطريقة الطاولة على )الكلبشة( القيد

 صغري، شاب من عهاأمس عمري آخر ويف عمري، طوال كذاب" "يا كلمة أحد من بلدي يف
 باالهنيار. يشعر والدي بدأ هنا ومن

الدور الثاين حيث مكتب الضابط، ارتفعت أصواتنا بأن  نعنا من الوصول إىلمُ لما ف
مكتب الضابط علي العنزي فتح الباب أن يأخذ عالجاته.. فلما وصلنا إىل البد  والدي

بالذحبة الصدرية، فقال  ر إصابتهيف حالة شبه إغماء من آثا ًا على الكنبةدوكان والدي ممد
 خذوه خذوه، شيلوا الشايب واطلعوا به.. يريد التخلص من املسؤوليةالعنزي بارتباك ظاهر: 
اتصل باإلسعاف، فأصّر على أال تدخل  !كيف شيلوه شيلوه. فقلت:  لو تويف والدي عندهم

الدور األول وهو يف  فحملنا والدي ونزلنا به إىل ستدعى!!سيارة اإلسعاف إىل القسم وال تُ 
حالة سيئة، ومع االرتباك مل أستطع تركيب جهاز األكسجني، فاتصلت باإلسعاف، فقال 
الضابط: ال، ال تطلب اإلسعاف هنا، روحوا به أنتم أسرع!! فجاءت سيارة اهلالل األدمر 

وحتميلهم املسؤولية كاملة عن والدي إن جرى له شيء يف هذه  بعد إصراري على موقفي
، وأعطيت عند الساعة السادسة مساء تقريباً  ، وركبت مع والدي يف سيارة اإلسعافلةاحلا

األستاذ فاضل املناسف مفتاح سياريت ليتبعنا وتوجهنا إىل مستشفى صفوى ومنها ُأحلنا إىل 
اليت بقي فيها مدة أسبوع دون  مستشفى القطيف املركزي حيث أُدخل والدي العناية املركزة

 .!شرطة العوامية أن يسأل عنه قسم
وصوهلا إىل  تابع لألحداث يتذكر لقطات على اليوتيوب لسيارة اإلسعاف عندولعل امل

القسم إلسعاف آل زايد حني صر خ بعض من هم خارج القسم من الشباب على رجال 
وكيف جتمهر الشباب على سيارة اإلسعاف حلظة  ؟الشرطة: "ترضوهنا على شيبانكم"

 .(1)عوامية للتأكد من وجود آل زايد فيهامركز شرطة الخروجها من 
َل فيها عنوة من الشارع يف ل قد انتشر خرب أخذ آل زايد منذ اللحظة األوىل اليت دمُع

حي الريف، فخرجت األخبار إىل خارج احلي بشكل سريع، وتوّجه الشباب خباصة إىل مركز 
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وتعاطف مع كبري يف السن شخصاً يف ردة فعل  05أو  15شرطة العوامية، وجتّمع أمام املركز 
 عند املركز بعاد املتجمهرين من الشباب، ومل جيد املركز وسيلة إليؤخذ بذلك الشكل املهني

، ورجم املتجمهرون مركز الشرطة وإجبارهم على االبتعاد همغري إطالق النار يف اهلواء لتخويف
 .وقعقوات الطوارئ القريبة من امل استدعيتو  ،وأحرقت دورية شرطة باحلجارة
منذ استدعيت قوات الطوارئ انتشرت األخبار سريعًا يف العوامية كلها عرب مواقع و 

فتوّجه الشباب يف مسرية صغرية غاضبة  اإلنرتنت واهلواتف احملمولة حىت عّم التشّنج اجلميع،
إىل نقطة تفتيش الناصرة واضطروها إىل االنسحاب بضعة مئات األمتار من موقعها السابق 

لعوامية إىل موقعها احلايل عند هناية حي الناصرة )من أحياء مدينة القطيف(، مث يف مدخل ا
غرّي أبناء املنطقة امسه إىل دوار الكرامة( الذي إىل دوار الريف )توّجه الشباب بعد ذلك 

انصرفوا يف آخر ساعات الليل من و  للتنديد باالستفزازات األمنية، زمناً قصرياً  اعتصموا عندهف
 قّبوا التصعيد يف الليلة القادمة.تر و  يوم األحد

نع لقد ساد اهلدوء بلدة العوامية منذ صباح يوم االثنني إىل مغرب ذلك اليوم، حني مُ 
، فبدأ الشباب اعتصامهم يف وصفوى جهة الناصرةمن  هاروج مناخلدخول إىل العوامية أو ال

 دخلتها مدرعات مكافحة وَعّم العنف األحياء القريبة اليتدوار الريف بعد صالة املغرب، 
ساعات، وقد واستمر إطالق النار مدة ثالث داخل األحياء فة االشغب وأطلقت النار بكث

من ترويع الواقعة بيوهتم يف تلك املنطقة ما ال يستطيع وصفه مسع الباحث من بعض اآلباء 
ق النار استمرار إطالالذين كانوا يرتقبون سقوط بيوهتم عليهم مع  ورعب لألطفال والنساء

من مدرعات مكافحة الشغب، وقد ُأصيبت اثنتان من بنات حسن الدبيسي )ومها املرأتان 
على  املطلة للشقة النوافذ الزجاجيةرصاص الحيث اخرتق  املذكورتان يف بيان وزارة الداخلية(

، فُأصيبت إحدامها برصاصة اخرتقت كتفها بشكل مباشر، وُأصيبت األخرى يف دوار الريف
 .وكامل وجهها جراء شظايا زجاج النافذة عينيها

وتدهور حالته الصحية  -وهو احتجاز غري قانوين  -إن احتجاز احلاج حسن آل زايد 
ركز املوسوء معاملة  ونقله منه بسيارة اإلسعاف، وانتشار شائعة بوفاته، العوامية ةطيف مركز شر 

اضل املناسف الذي مت األستاذ ف م، ومنهلكل من حتاور معهم بشأن هذا الرجل املسن
استيقافه تلك الليلة يف نقطة التفتيش بني صفوى والعوامية واحتجز من هناك )وال يزال 
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حمتجزاً إىل اليوم(، ووّجهت إليه جمموعة من التهم الغريبة، كما يصفها علي آل زايد، ومنها: 
 رجال األمن، وتكسري الدوريات"!! "مقاومة

لناس بشكل ال ميكنين تصويره، كما يصف أحد شاعر امل ازاً استفز مّثل كل ذلك 
ل عدم ذكر امسه، وكل شاب يف العوامية رأى يف حسن فضّ  الذي وجهاء العوامية ومثقفيها

وتشديد اإلجراءات األمنية  املنطقة كلها باملدرعات آل زايد والده، وزاد االستفزاز بتطويق
س عدد كبري من السيارات عند يف تكدّ عند نقاط التفتيش على مداخل العوامية، مما تسبب 

يوم تلك النقاط، كما وصلت تعزيزات أمنية من مكافحة الشغب مع الساعات األخرية من 
الشتم  :فاستخدم الشباب كل األساليب املمكنة هلم يف مقاومة هذا العنف من ..األحد

قة كإحراق إىل الرجم باحلجارة، ودخلوا يف أساليب مل تكن معهودة يف املنط ،بعبارات مقذعة
اإلطارات يف الشوارع، واستخدام قوارير املشروبات الغازية اليت تعبئ باملواد القابلة لالشتعال 

 (.مولوتوف)وضّخمت هذه لتسمى قنابل 
أت اليت بد -الية إن كل التطورات اليت حدثت يف العوامية يف الليلة التويضيف: 

احد، بل هناك عدة أطراف: مل تكن بفعل طرف و  -الداخلية يف وصف األحداث منها 
فهناك من يريد أن يعرب عن رأيه رافضًا الظلم الذي وقع على رجل مسن، وهناك من هو 

 يف هذه املظاهرة.حمتقن أصالً ويريد أن يفعل أي شيء 
ويشار إىل أن آل زايد مل يكن املسن الوحيد الذي احتجز يف مركز شرطة العوامية تلك 

عاماً( يف حماولة للضغط على ابنه لتسليم  24د عبدالعال )يج سعالليلة، بل احتجز أيضاً احلا 
 ، وهو ثالث استيقاف للعبدالعال ألجل املوضوع نفسه!.نفسه

لقد مّرت العوامية بكثري من هذه التجارب السيئة اليت حيتجز فيها اآلباء للضغط على 
الستني من األبناء لتسليم أنفسهم، ويذكر من ذلك سجن حسني آل ياسني )يف أواخر 

/ 50عمره( مدة عشرة أيام للضغط على ابنه عقيل لتسليم نفسه اعتبارًا من مساء اجلمعة 
للتحقيق يف شرطة العوامية  مت استدعاءه م حيث5544/ 5/ 52هـ املوافق 4125/ 45

 منها إىل توقيف شرطة القطيف. ونقله
صاحب السمو امللكي جانب من احملاوالت املبذولة من قبل والبد من اإلشارة هنا إىل 

األمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز أمري املنطقة الشرقية لتهدئة األوضاع، فدعا عدداً من أبناء 
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املنطقة منهم األستاذ عبداهلل علي آل منر، أحد وجهاء العوامية ومثقفيها وصاحب منتدى 
بعد أسبوع على " :العوامية الثقايف، للقاء به والبحث عن حل للحادثة، يقول عبداهلل آل منر

اجتمعت خمجموعة من شخصيات البلد لتدارس األمر والتحرك السريع من  حادثة العوامية
أجل دعوة أكرب جمموعة ممكنة من األهايل يف صالة لألفراح للنقاش والبحث عن حل، فتم 

خمتلف الطبقات من أطباء من  شخصية 555حنو اجتمع حيث  ذلك بأسرع وقت ممكن
فيها حديث  تكلمة من جممل ما ذكر   وألقيتُ  ،ني وباقي التخصصاتومهندسني ومدرس

الروية يف ضرورة و  ،املصطفى صلى اهلل عليه وآله عن إغراق السفينة وقتل النفس احملرمة
 .اش اجلادحلحلة األمور والنق

وعلى أثر ذلك مت تشكيل جلنتني، جلنة للتفاهم الداخلي مع الشباب واملشايخ املؤثرين 
ور بعض الشباب الذين كانوا خيرجون يف مظاهرات، فتوجهت اللجنة إىل أولياء وأولياء أم

 األمور يف منازهلم، وتتكون من األمساء اآلتية:
 متقاعد. موظف -حممد حسن الزاهر  -4
 .مشرف تربية خاصة -آل منر  يحممد عل -5
 .مهندس كمبيوتر -رياض حسن العبادي  -2
 .مدرس –خالد عبد اهلل الزاهر  -1
 .مدرس –أدمد سعيد الليث  -0
 .موظف متقاعد –علي السعيد  -2

اصل مع اجلهات الرمسية وتتكون واللجنة الثانية تعمل على توجيه اللجنة األوىل والتو 
 :من

 .علي حسن الزاهر -4
 .نبيه عبد احملسن الرباهيم -5
 .مكي علي أبو ثور -2
 .جعفر علي خزعل -1
 .يرئيس الناد –فاضل علي آل منر  -0
 .رئيس اجلمعية اخلريية –العال عبدالعظيم عبد -2
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 .حيدر حممد حسن الفرج -9
 .حممد باقر آل منر -0
 .صخيأدمد علي مش -5

 .عبد اهلل علي آل منر -45
مللكي األمري حممد بن وقد انبثقت هذه الفكرة بعد اللقاء األول مع صاحب السمو ا

مين العمل على حماولة التهدئة مع حيث طلب  ،العزيز آل سعود بطلب منهفهد بن عبد
الناس، وبتواصل مع حمافظ القطيف الذي اتصل يب للخروج إىل الشباب واحملاولة معهم لرتك 
اعتصامهم، فمع كل خروج للشباب يف مظاهرات كنت أتلقى اتصاالت من قبل احملافظ 

 ."ومدير شرطة العوامية للعمل على هتدئة الشباب والتوقف عن التظاهرة
شهادة البد من إثباهتا، وقد أدىل هبا للباحث عدد من أبناء العوامية الذين هذه 

 (.0)عايشوا احلدث
شخصًا من أبناء العوامية، وهي شهادة علنية  420وهناك شهادة مجاعية وّقع عليها 

 يف أهايل العوامية هانشر  ال يليق بالباحث املنصف أن يتجاهلها، وقد منشورة على اإلنرتنت
لبيان احلقائق والرد على بيان وزارة الداخلية، يقول  (نوان )مع الوطن وكرامة املواطننيبعم بياهن

/ 45/ 45هـ املوافق 4125/ 44/ 41املؤر خ بيوم األربعاء  يف بياهنم أهايل العوامية
 :م5544

وجدنا  ارة الداخلية حول أحداث العواميةإشارة ملا ورد يف بيان وز 
الساكت عن ـ"ف ؛بيان احلقائق التاليةالوطين واإلنساين  من واجبنا

 ":أخرس احلق شيطان
 الوالء هلل والوطن

ولرسوله  أواًل: إن والء أهايل العوامية وعموم حمافظة القطيف هلل
وحاضراً، ولسنا حباجة إلثباته أو  الوطن ثابت تارخياً  ولرتاب هذا

 .يف الوطنية من أحد شهادة
 التشكيك يف املواطنة
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دائماً  استنكار شديد أن تعمد اجلهات الرمسية: نستغرب بثانياً 
أحداث تقع ملواطين الشيعة باخلارج والتشكيك يف  وأبدًا لربط أيّة

بعينها ال تربطنا هبا سوى وحدة  والتأشري على دولة وطنيتهم
بينما ال يتم ربط ، الدينية بأراضيها املذهب ووجود بعض مرجعياتنا

 من الوطن بأيّة جهة كن أخرىاألحداث املشاهبة اليت حتدث يف أما 
وأحداث اخلرب  ،ألعمال اإلرهابية ألتباع القاعدة يف البالدكا ،دولية

 .م مثاالً ومنوذجاً 5555الوطين لعام  يف اليوم
 رفض العنف

كان   : إننا يف الوقت ذاته الذي نرفض استخدام العنف أياً ثالثاً 
 خلاصة.االتعدي على مصاحل الوطن العامة و  أو اجتاهه،و  مصدره

وحرماهتم وقدسية بيوهتم  املواطنني على فإننا نرفض أيضًا التعدي
 م.وأعراضه

 ةشرطجتاوزات ال
 : إن أحداث العوامية غري منفصلة عن سياق ملف القضيةرابعاً 

غري أن ما ساعد على تزايد االحتقان لدى  الشيعية يف هذا الوطن،
ألمنية املاسة األجهزة ا هو كثرة جتاوزات منسويب أهايل العوامية

أفراد  دور حترشات من بعضص بكرامات الناس، حيث لوحظ مراراً 
نقاط  مركز شرطة العوامية بالنساء املارات بالقرب منه وعند

دأب أفراد املركز على استفزاز الشباب سواء عند  كما التفتيش.
بأصحاب الدراجات النارية  أو إحلاق األذى نقاط التفتيش

هانات اإل ذلك من غريارات الشرطة و طاردهتم وصدمهم بسيخم
 .املستفزة

 العقاب اجلماعي
: إن سياسة العقاب اجلماعي الذي مارسته السلطات خامساً 
العوامية بوضع نقاط تفتيش على مجيع مداخل  حبق أهايل األمنية
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وانتهاج أسلوب االعتقاالت  األهايل البلدة لتشديد اخلناق على
باحلقوق  املطالبة املظاهراتالعشوائية كحل أمين من أجل منع 

 لديهم جرّاء سياسة املشروعة ضاعف من االحتقان املوجود أصالً 
 .واحلرمان الطائفي التهميش

 فتيل األحداث
اعتقال  سادساً: إن ما فات بيان وزارة الداخلية اإلشارة إليه، هو

واحلاج حسن  ،اً عام (24العال )املسنني احلاج سعيد عبد املواطنني
الضغط على ابنيهما املتهمني باملشاركة  هبدف اً عام( 95) آل زايد

انتهاك حقوقي صار خ  نفسيهما. وهو يف تظاهرة سلمية لتسليم
، البالد واألنظمة املرعية يف وخمالف للشرع )والتزُر وازرة وزر أخرى(

إصابة آل  عقابأت لتفجري الوضع ال سيما يف ل أزمة أدّ ما شكّ 
 واعتقال الناشط ،احتجازه داخل املركز قلبية حادة أثناء زايد بأزمة

 .الذي زاره لالطمئنان عليه احلقوقي فاضل املناسف
 احللول األمنية ليست حالً 

لألحداث  ل فتيل إشعال: إن كل ما ذكرناه آنفًا شكّ سابعاً 
العاقل واحلكيم جلذور األزمة ومسبباهتا ال  األخرية. ونؤمن أن احلل

إىل مطالبات األهايل اليت  إلصغاءباحللول األمنية وإمنا با يكون
االحتقان  هو احلل الوحيد إلهناء حالةمضت. و  ُقدِّمت طوال عقود

عموم هذا الوطن العزيز، وهو ما  والتوتر لدى املواطنني الشيعة يف
 .ومكانتها للمواطن كرامته وحقوقه وحيفظ للدولة هيبتها حيفظ

 التصرحيات غري املسئولة
اإلعالم  ض للتصريح أو الكتابة يف وسائل: إن مسارعة البعثامناً 

والتحري عن حقيقة جمريات األحداث ومسبباهتا، يزيد  دون التثبت
هلا، وعلى اجلميع أن يتقي اهلل يف  حالً  األزمة وال يصنع من استعار

 .(2)الوطن نفسه ويف أبناء هذا
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 أُذيعلقد : تستحق أحداث العوامية وبيان وزارة الداخلية التوقف مع كافة تفاصيلهما
بعد أحداث  م5544/ 45/ 1هـ املوافق 2/44/4125يف يوم الثالثاء وزارة الداخلية بيان 

 النتائج، واكتفى البيان بذكر رى حتقيق يف األحداثقبل أن جيُ  العنف بليلة واحدة
 اتستثريه ة اليتل الرشيدو بذلك املنطق السليم والعقمصادمًا  ،دون ذكر مسبباهتا ()األحداث

إن من املؤسف أن وزارة الداخلية استبقت يف بياهنا خروج و . ائج للنظر يف مسبباهتا.النت
حقيقة غضب الشارع يف العوامية بسبب احتجاز تعسفي لكبار السن وإهانتهم للضغط على 
أبناءهم لتسليم أنفسهم وما تبع ذلك من عنف، وحاولت إخفاء كل ذلك حتت عباءة كثرية 

يف أي غري قانوين  احتجازإن هذا االحتجاز  واألجندة اخلارجية(. بيةاألجناخلروق )التأثريات 
الذي أكد عليه سبحانه يف أكثر من  قانون وضعي، وهو غري قانوين أيضًا يف القانون اإلهلي

وال تزر وال تكسب كل نفس إال عليها قال تعاىل: )ف لعقايب الدنيا واآلخرة موضع من كتابه
ومن ضل فإمنا يضل عليها وال  فإمنا يهتدي لنفسه)من اهتدى (، وقال: 9)وازرة وزر أخرى(

* أال (، وقال: )أم مل ينبأ خما يف صحف موسى* وإبراهيم الذي وفّ 0)تزر وازرة وزر أخرى(
* وأن سعيه سوف يرى* مث جيزاه اجلزاء رة وزر أخرى* وأن ليس لإلنسان إال ما سعىز تزر وا
ه شيٌء ولو  نل مأخرى وإن َتد ُع مثقلٌة إىل دمع لعها ال حُيمَ  ، وقال: )وال تزر وازرة وزر(5()األوف

وال تزر وازرة وزر أخرى مث إىل ربكم مرجعكم فينبئكم خما كنتم ، وقال: )(45)كان ذا قرىب(
 .(44)(تعملون

، فأكثر املواطنني يف يف وصفه لقنابل املولوتوف ن البيان تضخيمًا لألحداثكما تضمّ 
 توفو ويظنون أن املول -ومنهم الباحث  –األسلحة وتصنيعها  ثري عناململكة ال يعرفون الك

من القنابل اليت جيب هتريبها من اخلارج أو أهنا حتتاج إىل تقنية عالية يف التصنيع، بينما هي 
باستخدام قوارير املشروبات الغازية ومادة قابلة  يف حقيقة األمر مما يصّنع يف البيوت يف دقائق

 .لالشتعال
يف بعض العقول، ويشري  لألسىبشكل مثري الدراجات النارية ّخم موضوع ما ضُ ك

أنه ال يتنازع  أو قراءة يف كتاب من طرف آخر ومعاينة ال من مساع ةالباحث من واقع مشاهد
أقلية األغنياء يف حمافظة القطيف مع أكثرية الفقراء فيها على شيء كما يتنازعون على 

نارية تساوي قيمتها قيمة اء األغنياء على اجملتمع بدراجات أبنط تسلَّ الدراجات النارية، ف
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، وزادوا على ذلك بأمور الزينة من ملبس الدرّاج إىل امللصقات على مسقوفةسيارة صغرية 
 استعراضية بعينيه مشاهد الباحث تابعالدراجة واإلكسسوارات للراكب واملركوب، وقد 

أرادت أن ليه وعلى كثري من األسر اليت ع ذين أفسدواال لئك الدرّاجنيؤ موحشة مزعجة ل
عن  أيضاً  ويقال مثل ذلكالكورنيش يف مدنية القطيف،  طريقهبدوء شاطئ البحر على  تنعم

.. أما الفقراء فتمّثل هلم الدراجة النارية اليت بعض الشوارع اليت تضم أسواقًا كبريةاإلزعاج يف 
ينقلهم شرقًا وغربًا وال ميلكون قيمة ال يتجاوز سعرها مخسة آالف لاير بساط الريح الذي 

تلك السيارة املسقوفة؛ فاحلقيقة أن عددًا كبريًا من أبناء العوامية والقديح واآلجام والبحاري 
والتويب وأم احلمام واخلويلدية واجلارودية وغريها من بلدات حمافظة القطيف يالحقون قوت 

يع والشراء يف األسواق املوزعة يف القرى يومهم بصعوبة بالغة يف العمل يف صيد األمساك والب
، ومنهم من بأيام األسبوع فالثالثاء يف العوامية وغريها، واخلميس يف القطيف وغريها، وهكذا

يدخل سوق العمل يف سن صغري قبل أن يطّر شاربه راغمًا لإلنفاق على نفسه وأهله 
نسان إال بشهادة علمية، وكثري يف زمان ال قيمة لإل عاً للدراسة فيتخرّج بذلك ابن حرفةومضيّ 

بواجبهم الشرعي الذي من األسر حتت ردمة اجلمعيات اخلريية وقيام املخّمسني من األغنياء 
يُنفق أكثره يف الداخل.. فهذه الدراجات النارية منتشرة يف بلدات حمافظة القطيف وقراها 

والباحث وال إرهاب،  نتيجة الفقر وليس اإلرهاب، وهي وسيلة نقل ال زينة لدى األكثرية
يبحث عن باحث الدكتور أنور عشقي الذي يفرتض فيه أنه يعجب أشد العجب من 

احلقيقة حني خرج على الناس كتابة وحديثاً يف بعض الربامج احلوارية بفلم من أفالم األكشن 
من إخراجه حني أبدع صورة ألصحاب الدراجات النارية وهم يطلقون النار خمهارة من 

، فيصيبون األهداف بدقة اشة وهم يعتلون دراجاهتم النارية اليت تسابق هبم الريحأسلحة رش
، مث جعل هذا نتيجة تدريب من تدريبات على الرغم من أن الدراجات تسري مسرعة هبم

هذه وزارة الداخلية بشيء من  مل تصرّحو  !حزب اهلل ويستغرق مدة ستة أشهر تقريباً!
قامت جمموعة من حني التقط من بيان الداخلية قوهلا: " اهلكن هداه ذكاءه إلي املعلومات،

مثريي الفتنة والشقاق والشغب يف بلدة العوامية خمحافظة القطيف بالتجمع بالقرب من دوار 
توف حيث و حاملني قنابل املول ،والبعض منهم يستخدم دراجات نارية ،الريف يف العوامية

 !!."شرعوا خمباشرة أعماهلم املخلة باألمن



 

18 
 

العوامية وشباهبا أبعد ما يكونا عن التنظيمات احلركية كحزب اهلل؛ فاملرجعية الدينية  نإ
حلزب اهلل هو السّيد اخلامنئي يف إيران، وتقليد العوامية هو ملرجعية السّيد السيستاين مث السّيد 

تكون الشريازي مث جمموعة تقلد السّيد حممد تقي املدرسي، فمرجعية أهايل العوامية أشبه ما 
 (.45عالقتها حبزب اهلل بالتوتر والعداء)

وجتريح لوطنية الشيعة بـ "إما  خارجيةلدولة  بالعمالةاهتامات أيضًا  البيان تضمنو 
 !.أو نصف دليل والؤهم هلل مث لوطنهم، أو والؤهم لتلك الدولة ومرجعيتها" دون إيراد دليل

بإيعاز من دولة ركز الشرطة لو كانت أعمال العنف اليت جرت بني شباب العوامية ومو 
رجال خمقاومة خارجية وبتنظيم مضاد للدولة لسمعنا عن تصفية القائمني بتلك األعمال 

كما مّتت األمن، وعرضت صورهم على وسائل اإلعالم مع األدلة الدامغة على تورطّهم،  
عليه  تصفية بعض اإلرهابيني املنتمني لتنظيم القاعدة، ولكشفت اجلهات األمنية ما عثرت

من أفالم تلك اجملموعة وهي جتّهز لعملياهتا، إن كان هناك أفالم، إضافة إىل استخراج 
األسلحة واألموال املخزنة يف بعض البيوت أو خارج مناطق العمران؛ فهل هناك تنظيم ال 

 ميلك أدوات للعمل املسلح والتخطيط والتنفيذ!؟.
 إال أن شيئاً من ذلك مل حيدث!!

 نظيم أصالً وال أجندة خارجية أو عمالة.ملاذا؟ ألن ال ت
بعد  م5544/ 45/ 1هـ املوافق 2/44/4125يف  لقد صدر بيان وزارة الداخلية

منذ  الشعارات املرفوعة يف املظاهراتالعوامية اليت مثلت االحنراف األول عن سلمية أحداث 
س سنة مار  شهر فقد اندلعت شرارة املظاهرات يف حمافظة القطيف منذأشهر،  سبعة

، وهو احنراف ُدفعت إليه العوامية وأهلها دفعًا بسبب املعاملة واستمرت إىل اليوم م5544
األمنية السيئة، واملطاردة املستمرة لكل من خيرج يف مظاهرة بدل البحث عن سبب اخلروج يف 

.. فصدر بيان وزارة الداخلية )وتطورت البيانات الالحقة تبعًا لتطور تلك املظاهرات
ل درع اجلزيرة فيها استجابة لطلب ( أحداث البحرين وتدخّ 4: )اث( وعينها علىاألحد

حتديدًا فرصة لرعاية مصاحلة حقيقة يف  العربية السعودية حكام البحرين، وكان لدى اململكة
، واليوم لدى احلكومة السعودية كما لدى كل مواطن سعودي يغار على الداخل البحريين

ختويف شيعة اململكة  (5) .يف السعودية السيناريو البحريينبلده خوف حقيقي من تكرار 
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باليد احلديدية مع اقرتاب موسم احلج، وكان هناك حتّسب الندالع أعمال شغب يف احلج. 
اليت تسببت بأحداث  املوبوءة ( وبعد احلج هناك أيام عاشوراء من شهر حمرم احلرام، والبيئة2)

( هتيئة الرأي العام الداخلي واخلارجي 1 نراها اليوم. )هـ قريبة من البيئة اليت4155حمرم سنة 
( وخمثل كل 0) .دماء شيعية سعوديةكون توبالتأكيد س ،أعمال عنف دمويةملا قد حيدث من 

 ما سبق يف األمهية حماولة القضاء على مجيع أشكال التظاهر واالحتجاج القائم يف القطيف.
يف من مظاهرات غري احلديث عن مل جند حاًل لوصف ما جيري يف حمافظة القط

على األسباب احلقيقة ألحداث  إعالميرافق ذلك تعتيم ف، مؤامرات خارجية حتاك ضّدنا
لو كانت املعاجلة سليمة  هذا التعتيم مقبوالً قد يكون و  ،سيئة للمشكلةمعاجلة و  ،العوامية

العقاب اجلماعي ( 4) :ومتثّلت املعاجلة السيئة يفبالنظر إىل الواقع اإلعالمي يف اململكة، 
بعسكرهتا باحلضور الكثيف ملدرعات  املستمر إىل حلظة كتابة هذا التقرير افظة القطيفحمل

خرج من بلده إىل أنه  مكافحة الشغب داخل املدن والبلدات، الذي أشعر الباحث مراراً 
التحريك املستمر ( 5) .(الصورملحق يف  ملدرعات داخل القطيفاصور انظر ) ةحمتل أرض

، وقد بدأت هذه القوى تفقد مصداقيتها لدى الشارعلتهدئة للقوى املؤثرة يف اجملتمع الشيعي 
طلقت أيدي رجال األمن يف أُ ( 2) .بشيء منها الشارع الشيعي مع كثرة الوعود وعدم الوفاء

نتيجة حصد أرواح الشباب بدم بارد إضافة ، وكانت الاملواطنني علىاستخدام الذخرية احلية 
 مدينة أحداث عن يف احلديثوسيأيت تفصيل ذلك  ابات كثرية بني املواطنني العّزل،إىل إص

واملالحقة ومدامهة الذي فتح باباً من االعتقال  52البيان الالحق باملطلوبني الـ( 1) .القطيف
يف  وسيأيت تفصيل ذلك أيضاً  البيوت وزاد من التصعيد واالحتقان لدى أبناء املنطقة،

 .52املطلوبني الـبيان  نع احلديث
أنه  الداخلية بشأن أحداث العوامية بيانما نتج عن  املهم اإلشارة إىل أن أهممن و 

اإلنرتنت، على مجيع املستويات يف: يف حرب أفكار طائفية  السعودي أدخل اجملتمع
نفيهم عن  وأ، ودعوات إىل إبادة الشيعة، واخلطب، والصحافة، وجمالس الناس ومنتدياهتم

يف  ملا أُنزل فيديو للبيان على ذلك: األمثلةأبرز من !. و حب اجلنسيات منهم!وس بلدهم
" عّلق 5544أكتوبر  2"بيان وزارة الداخلية حول أحداث القطيف يوتيوب بعنوان ال

طائفيني حتريضيني ضد  كانوا  ، ومعظم املشاركني هناكمؤسفة ات حتريضيةاملشاهدون بكتاب
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(، حيث 4يف امللحق رقم )التعليقات مناذج من تلك ئ إىل ، وأحيل القار إال القليل الشيعة
املستخدمة وقذف األمهات  من األمثلة على الرغم من قبح األلفاظ اجلارحة تستكثر ا

ق هو أمنوذج صغري يغنينا عن اإلشارة إىل حما مت نقله يف املل أن ، ويشري الباحث إىلواآلباء
 .امللحقه يف مئات املواقع اليت مورس فيها أشد مما أوردنا

ة منذ نشرت على شيعة اململك السعودية لقد ُشنَّت دملة إعالمية يف الصحف
الصحف خرب أحداث العوامية اتكاء على بيان وزارة الداخلية يف الصفحة األوىل ألعداد يوم 

م، واستمرت دملة إعالمية مركزة على 5544/ 45/ 0هـ املوافق 4125/ 44/ 9األربعاء 
 مقال حتريضي منذ تفّجر األحداث 555يوماً نزل فيها أكثر من  42ا مدة العوامية وأحداثه
مثل: "إنه الوطن أيها العمالء"، و"دراجات  ومضمون تعميمي تسطيحي بعناوين صارخة

وتوقفت الكتابات بأمر من جهات عليا ولكن بعد خراب مالطة، مث  الباسيج يف العوامية"..
واقع تعليقات القراء على امل عطيناتصعيد، وتعادت احلملة بعد ذلك جتاوبًا مع كل 

من  ووزارة الداخلية يف بياناهتا اإلعالم اهلسعودية تصوراً مبدئياً ملا مارساإللكرتونية للصحف ا
 ههذا الوطن وانسجامه، بنشر ما يبث مسوم الكراهية واحلقد بني أبناءوحدة أبناء هدم ل

بيان وزارة  –ل باقي الصحف مثلها مث –زيرة وقد نشرت جريدة اجلوإشعاهلا حربًا طائفية.. 
/ 44/ 9( الصادر يوم األربعاء 41504ة األوىل من عددها رقم )حفالداخلية على الص

تعليقًا معظمها  11دوَّن قراء الصفحة على اإلنرتنت م، و 5544/ 45/ 0هـ املوافق 4125
 (.5طائفي حتريضي، انظرها يف امللحق رقم )

 يف اململكة - وبني عليهاسواحمل - ةني واإلعالميني من السنّ لقد ذهب عدد من املثقف
منظماً  كان  يف العوامية إىل أن ما حدثخبلفية طائفية و  منذ األيام األوىل ألحداث العوامية

، وذلك مما زاد من الشحن ضد الدولة تنظيمًا إرهابيًا للمساواة بينه وبني تنظيم القاعدة
وهي  الكاتبة السعودية مسر املقرنويذكر الباحث من هؤالء الطائفي ضد الشيعة يف اململكة، 

ملبية دعوة )جلنة التواصل قبل أربع سنوات تقريباً  إحدى املثقفات الاليت زرن حمافظة القطيف
الوطين( القطيفية اليت أسهمت إسهاماً طيباً يف تالقي املثقفني واملثقفات يف القطيف للتواصل 

تصرحيات وكتابات مشجعة هلذا التواصل كمقاهلا "الشيعة قتها لثقايف، وكان لسمر املقرن و ا
وكتبت تعليقًا على ما حدث لون من نسيج الوطن"، وتلقت هجومًا كبريًا لتلك الكتابات، 



 

21 
 

يف العوامية مقااًل بعنوان "اإلرهايب ال ميّثل إال نفسه" رّدت فيه على الشيخ حسن الصفار 
م: إن أحداث العوامية أخذت بعدًا طائفيًا يف وكثري من مشايخ الشيعة ومثقفيهم لقوهل

احلديث عنها بشكل مبالغ فيه قوبل بتهويل كبري وتشكيك طائفي ومذهيب، واهتام املواطنني 
بالوالء لبلد آخر، مث شاركت املقرن خمداخلة يف برنامج "البيان التايل" يف قناة دليل بعنوان 

ستغرب ممن يقول: إن هذه أأنا أستنكر و ن: ""قراءة هادئة يف أحداث العوامية" تقول املقر 
األحداث اليت حصلت يف العوامية ال متت بأية صلة ألي والء خارجي وال والء إليران! هذا 
غري صحيح، عرب التاريخ هناك فئة من الطائفة الشيعية هلم والء إليران، وال ميكن أن ننكر 

 هذه القضية.
ذا دافع اإلنسان عن الوطن قالوا هذا وأعلم أهنم سيصفونين طائفية، فال بأس؛ إ

 طائفي، وإذا جاء شخص وهاجم الوطن قالوا حقوقي!.
العوامية( ووقعت تقصد واطلعت بتعجب على البيان الذي أصدره أهايل القطيف )

ال نفسه: جتاوزات الشرطة، التشكيك يف املواطنة.. عليه أمساء معروفة، ولكنهم يقومون باملوّ 
يف املواطنة الذين قاموا بتلك األعمال وليس اجلميع؛ مث لنتذكر  نعم يستحقون التشكيك

اإلرهابيني السّنة الذين قاموا بالتفجريات أمل نشكك يف مواطنتهم، طبعًا نشكك يف 
مواطنتهم، وال يعتربون مواطنني ألن والءهم جلهة خارجية وهي القاعدة.. فلم نقل: ملاذا 

 ّنة مجيعاً؟.تشككون يف وطنيتنا، وهذا أمر ميّس الس
فهذه املقولة اليت أكل عليها الدهر وشرب انتهت، وأمتىن على إخواننا يف هذه املناطق 

 أن حياولوا النظر خمنظار آخر.
 ."ما حصل يف البحرين مؤخراً كشف كل األقنعة

مث ختمت مداخلتها بالتحريض الصريح: "وبعد ما حصل يف العوامية ال أدري إىل مىت 
 .(42)"طيل البال!؟هتادهنم الدولة وت

تقول األستاذة املقرن: "هلم والء إليران، وال ميكن أن ننكر هذه القضية"، وليتها 
وأنه مت جاءت بأدلة، مث جاءت خمغالطة واضحة عن حقيقة التعامل مع اإلرهابيني من السّنة 

أ ملتابع لألحداث أن هناك من جتر تشكيك يف مواطنتهم، وهو أمر غري صحيح، فال يذكر اال
، وليس هناك غري شاركوا يف األعمال اإلرهابية أولئك الذينلتشكيك يف مواطنة على ا
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ُأحسن إليهم ف ، وأما املشاركونسحب اجلنسية من ابن الدن وليس التشكيك يف وطنيته
 .بعد املناصحة بعض من أُفرج عنهم إىل العمل اإلرهايبعاد بلجان املناصحة و 

تسطيح ال مستوى عن على بعض القنوات الفضائية قد كشفت بعض الربامج احلواريةل
مع مشكلة حبجم أحداث العوامية  املثقف واإلعالمي السعودي يف تعاملخجل املعالمي اإل

الربنامج الذي يعده ويقدمه عبدالعزيز قاسم يف قناة دليل، وبرنامج ك ،وما تبعها من أحداث
 مقدم الربنامج وضيوفه بنيلصرا خ املتبادل كانت حلقة من اديوانية الدانة" يف قناة الدانة اليت  "

أضاعت  BBCالربامج احلرفية مثل برنامج "أجندة مفتوحة" على قناة الـ  بعضو األربعة! 
، وقد استضاف هذا الربنامج د. دمزة احلسن املعارض السعودي الطريق يف اختيار ضيوفها

والقانونية، ويف سؤال  ود. أنور عشقي رئيس مركز الشرق األوسط للدراسات االسرتاتيجية
توّجه به مقدم الربنامج لعشقي عن املعطيات اليت على أساسها يتهم بيان الداخلية بوجود 

 قوى خارجية تقف خلف أحداث العوامية؟
يقول عشقي: "لو قرأنا احلدث؛ أواًل كيف تعلم هؤالء أن يركبوا الدراجات النارية 

 ويطلقوا النار والرشاشات من خالهلا؟
 ؟ولوتوفلموا تركيب قنابل املأين تع

 ذلك خارج اململكة..هذا يعين أهنم تعلموا 
 هذه حيتاج هلا مترين غري التعليم..".

الزمن املطلوب للتمرين على ركوب الدراجة وإطالق النار منها وهي مث حدد عشقي 
نار لركوب الدراجة، وأربعة أشهر إلطالق التسري بستة أشهر تقريباً، وقسمها بدقة: شهرين 

 منها وهي تسري!!؟؟
وهو أمر مل نعهده يف اململكة العربية  ،فهذا يعين أهنم ُدرِّبوا يف اخلارجويضيف: "

 ".السعودية
وتوّجه إليه مقدم الربنامج بسؤال قال فيه: "يقول عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز اخلليج 

الك رصد ملكاملات لألحباث: إن لدى وزارة الداخلية أدلة دامغة تُثبت تورط طهران، وهن
هاتفية من إيران.. وكثري من املتابعني للشأن السعودي يعرفون أن مثل هذا الكالم ال ميكن 

 (.41أن خيرج بدون تصريح من وزارة الداخلية)
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 ".فهل تؤمن أن لدى الداخلية شيئاً من هذه األدلة الدامغة؟
داث أجاب عشقي على ذلك: "أحب أن أضيف أول إضافة هنا وهي أن األح

حدثت مساء يوم اجلمعة، وبيان الداخلية خرج مساء الثالثاء، ومعىن ذلك أن هناك ثالثة 
ألقي القبض على هؤالء، وُحقَِّق معهم التحقيق األويل واعرتفوا بذلك، ولكن الداخلية أيام، و 

 مل ُتصرّح بكل هذه األمور، هذا َتوّقعي)!!(".
املبين على "هذا َتوّقعي"، وجعل  ليلالتحويتعّجب الباحث أكرب العجب من مثل هذا 

األحداث يف مساء يوم اجلمعة مع أن بيان الداخلية صرّح بأن األحداث كانت عند الساعة 
 التاسعة من مساء يوم االثنني!؟.

مث جاء آخر التخليط بالقول: "لو نظرنا إىل احلادث الذي كان من قبل ذلك، 
ض أفراد القاعدة الذين حاولوا قتل إمام شيعي يف فاململكة العربية السعودية اآلن حتقق مع بع

املنطقة الشرقية، وقد ُأحبطت العملية، وجتري اآلن حماكمة هؤالء يف احملاكم السعودية، وقد 
 أثبتت هذه احملاكمة بأن إيران اتفقت مع الظواهري لتفجري الفتنة يف املنطقة الشرقية".

خر يف احلوار ليقول: "َحدِّث هذه األقاويل فّجرت غيض دمزة احلسن الطرف اآل
العاقل خما ال يليق؛ فإن صّدق فال عقل له.. جتمع القاعدة وإيران والشيعة يف اململكة، حنن 
نتحدث عن مشكل حملي عمره قرن من الزمان قبل أن تصبح هناك ثورة يف إيران، وقبل أن 

ة يف اململكة دائماً يظهر حزب اهلل، وقبل أن يتغري الوضع يف العراق.. يا أخي حنن الشيع
 همون بأننا عمالء إليران!!متَّ 

مث من هو الغيب يف إيران الذي حيرك دمى يف الشارع باتصال هاتفي؟ وأي واحد غيب 
 يصدق هذا الكالم.

بإيران؟ املظاهرات  عالقة فلن يكون هلا اهرات لو مل يقع فيها هذا احلادثهذه املظ
اآلالف املؤلفة من املتظاهرين يف الشوارع مل اليت خرجت يف مارس ويف أبريل حني خرجت 

 أحد إن خلفها إيران..يقل 
ي من معني واحد وتفكر بعقلية واحدة، أي حدث داخلي هذه األنظمة كلها تستق

حيّولونه إىل حدث خارجي، حيّولونه إىل مشكلة خارجية حىت حيصل التفاف مع النظام، 
 ة حملية.فحّولوه إىل طائفي ومشكل إقليمي بينما القضي
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وحتليله، هذا  وراءها إيران هو سخيف يف تفكريه م أن أحداث العواميةهع تَّ الذي يَـ 
 االهتام يف احلقيقة جمرد زعم.

األ خ رسم له مسلساًل يف دماغه، يرى فيه أن الدرّاجني كانوا يطلقون النار برشاشاهتم 
فرتض أن احلكومة من دراجاهتم النارية وهي تسري! وهذا ما مل يقل به أحد غريه، مث ي

 اعتقلت وحّققت، وهو أمر مل يقله أحد غريه ومل تقله احلكومة.
أنا أستغرب من كالم األ خ، فوجود األسلحة ال يعين إيران، والربط بني الدراجات 
النارية وإيران ربط تعسفي؛ فالدراجات النارية موجودة يف السعودية كلها يف كل مدينة وبلدة، 

بني الدراجات النارية واألسلحة؟ فبأي داللة وبأي معلومة مت ذلك  وال أدري كيف مت الربط
 .(40)"الربط؟

وليت األمر وقف عند اهلجوم اإلعالمي السعودي على الشيعة السعوديني ولكنه جتاوز 
ذكر من وبتعاطي تسطيحي شامت، ويُ  إىل هجمات مستنكرة من بعض القنوات اخلليجية

يون الشاهد الكوييت الذي استضاف اإلعالمية الكويتية تلفز  ما بثّه ذلك على سبيل املثال
م لتتحدث عن أحداث العوامية 5544/ 45/ 2عائشة الرشيد يف برنامج "وجهًا لوجه" يف 

سعودي من العوامية وعائالهتم!!  255عن سحب اجلنسية من  ومهيةمعتمدة على أخبار 
ذ الصراحة يربّد الشبد تقول: "موقف اململكة العربية السعودية والقرار احلاسم ال ذي اختخ

شخص  255)الكبد(، يعين ملا يصدر ويوقع القرار خادم احلرمني الشريفني بسحب جنسية 
ووالئهم وانتمائهم إىل  )!!(وعائالهتم وترحيلهم إىل إيران؛ ألهنم رفعوا الفتات وأعالم إيرانية

أن يكون القرار عندنا أيضًا خمثل دولة إيران، ياهلل تفضلوا هذه إيران مع السالمة!! وأنا أمتىن 
 (.42)هذا الشيء، الصراحة تعظيم سالم للمملكة، هذا حكم وهذه دولة"

وال حقيقة لرفع  ،وكل هذه اخلرافات مل تقل هبا وزارة الداخلية عن سحب جنسيات
 الفتات وال أعالم وال هم حيزنون.

يف خطبته إمام وخطيب املسجد النبوي الشريف وصادق الشيخ علي احلذيفي 
على التحريض اإلعالمي  م5544/ 45/ 9هـ املوافق 4125/ 44/ 5املتشنجة يوم اجلمعة 

حني كّفر الشيعة عموماً، ودعا إىل نزع اجلنسية من الشباب وهتجريهم من بلدهم، وحّرض 
 على قتل الشيعة وحصدهم حصدًا مستشهدًا حبديث أيب هريرة رضي اهلل عنه يف فتح مكة
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ة العوامية يقول: "واستنكار كربائهم هذا العمل اإلجرامي يف حمّله، ولكن بعد تناول حادث
البد أن يكون مع القول أعمال ُتصدِّقه ونوايا حسنة، وعالمة ذلك أال يتكرر هذا الشغب 
والفوضى، وإال فما أشبه احلال خما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه يف فتح مكة قال: فنظر إيّل 

ال: أبو هريرة؟ قلت: لبيك يا رسول اهلل، قال: اهتف وال يأتيين إال رسول اهلل فرآين، فق
نُقدُِّم هؤالء، فإن  كان هلم أنصاري. فأطافوا به، َوَوبََّشت  قريٌش من أوباش هلا وأتباع، فقالوا: 

معهم، وإن  ُأصيبوا أَعطينا الذي ُسئلنا، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ترون شيٌء ُكّنا 
 ".وباش قريش وأتباعهم، مث قال: احصدوهم حصداً حىت توافوين على الصفاإىل أ

 بعد هذه اخلطبة املسجد النبوي خطابةإمامة و  وقد أوقف الشيخ احلذيفي عن
اخلطبة الوحيدة يف اململكة عن أحداث مل تكن  احلذيفيخطبة املؤسف أن ، و (49)مباشرة

على سبيل  فهناك  خمتلف مدن اململكةالعوامية، فقد تناول األحداث عدد من اجلوامع يف
للشيخ سعد بن سعيد الصفار إمام خطبة للشيخ الدكتور عبدالعزيز العسكر، وخطبة  املثال:

بعنوان "حقيقة الرافضة وأحداث  يف وادي الدواسر وخطيب جامع مبارك بن عايض
حمافظة  العوامية"، وخطبة للشيخ حممد الزيلعي عن األحداث يف جامع عقبة بن نافع يف

، وكذلك يف الدمام اليت استمرت يف بعض أحياءها اخلطب التحريضية عدة أسابيع اجملاردة
 .، ومجيعها موجودة على اإلنرتنتبعد أحداث العوامية وبيان الداخلية

توّحد املوقف الشيعي على رفض بيان وزارة الداخلية وتبعاته إال من قلة ويف املقابل 
األمري حممد سارعت منذ صدور بيان وزارة الداخلية إىل اليدين  لعلها ال تتجاوز عدد أصابع

 وإصدار البيانات يف ختوين أبناء العوامية !للدولة ري املنطقة الشرقية إلعالن والءهابن فهد أم
ما  ، كما مل يشريوا إىل اللغة اليت يف العوامية دون إشارة منهم إىل حقيقة األحداث اليت وقعت

ختوين وتشكيك يف الوطنية دون ذكر أدلة،  ذلك البيان من يفمها ااستخدكان جيب 
واملؤسف أن ذلك البيان صرف الناس على امتداد اململكة العربية السعودية عن السؤال عن 

 األسباب اليت جعلت أولئك الشباب يتصرفون على ذلك النحو.
عية: الشيخ وأبرز تلك األمساء، وهي يف كل األحوال أمساء غري مؤثرة يف الساحة الشي

منصور السلمان اجلّشي، والشيخ وجيه األوجامي، والشيخ حممد عبداهلل اجلرياين، واألخري 
دائرة األوقاف واملواريث يف حمافظة القطيف ويلتقط أي مناسبة للهجوم على أبناء قاضي 
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صرّح للتلفزيون السعودي بوصف من خرجوا يف قد و  ،منذ أحداث العوامية إىل اليومطائفته 
 :اجلرياين قولي بأهنم ال دين هلم وال مذهب!! عواميةال

هؤالء الذين خرجوا على والة األمر ال ميثّلون أهل القطيف، ال 
ميثّلون جمتمع القطيف؛ جمتمع القطيف وهلل احلمد جمتمع واٍع 
ومثقف وفاهم، وحيمل الوالء النظيف والنزيه إىل والة األمر، فهم  

 اهلل تعاىل. كلهم موالون لوالة األمر حفظهم
هؤالء شرذمة قليلة ُغرر هبم وخرجوا على والة األمر، فهؤالء نزر 
وشرذمة ليست هلا قيمة، وما قاموا به هذا خالف اإلسالم أواًل، 
وخالف العقل ثانياً، وخالف الوطنية، فهؤالء الذين خرجوا ليس 
هلم ال دين وال مذهب وليست هلم وطنية، ولكن أدعو اهلل سبحانه 

 .(40)أن يعودوا إىل صواهبم وتعاىل
النار على بيت منصور برد عنيف حيث أطلق هؤالء املشايخ بعض وقد قوبل موقف 

املوافق  هـ4125/ 45/ 55األحد مساء  وسيارة ابنه دون حدوث إصابات السلمان اجلّشي
بتاروت وأصيب اثنني من أبنائه وسيارته  حممد اجلرياين، وُأحرق بيت م5544/ 45/ 50

/ 4/ 1وذلك صباح يوم الثالثاء  بسيطة وأصيب بعض أفراد األسرة باختناقات حبروق
ساعة ُكسِّرت سيارة اجلرياين األخرى عند  51م، وبعد 5544/ 44/ 55هـ املوافق 4122

كما ُووجه حبرب مقذعة على اإلنرتنت ويف كتابات على اجلدران منها: "تظل يا   ،بيته الثاين
 .ت نعايل"عايل، ويظل اجلرياين حت قطيف

فكان هلا موقف آخر مع البيان وما نتج حمافظة القطيف  يف وأما أهم األصوات املؤثرة
 هـ4125 /44/ 5على رأس هؤالء الشيخ حسن الصفار يف خطبة اجلمعة يأيت ، و عنه

يف خطبته الثانية اليت  ، قال الصفارمن مسجده يف مدينة القطيف م5544/ 45/ 9املوافق 
، وهي أهم كلمة قيلت يف أحداث العوامية وبيان حادثة العواميةخصصها للحديث عن 

 :الداخلية
إن الشيطان " :أنه قال صلى اهلل عليه وآله عن جابر عن رسول اهلل

لكن يف التحريش قد يئس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب و 
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جاء يف أكثر من مصدر مصادر احلديث  هذا احلديث. "بينهم
ومن بينها صحيح مسلم كما جاء يف سنن إلخواننا أهل السنة، 

الرتمذي ومسند ابن حنبل وكتب حديثية أخرى، وقال النووي يف 
هذا احلديث "على صحيح مسلم:  هلذا احلديث يف شرحه شرحه

سالم قبل اإلكان الناس يف جزيرة العرب   .."من معجزات النبوة
منحطة، وكان من أبرز مسات االحنطاط فيها يعيشون حياة سيئة 

عبادة غري  عبادة األصنامعامالن أو مستان: السمة األوىل الوثنية و 
والنزاعات والتقاتل االحرتاب  والسمة الثانية. اهلل سبحانه وتعاىل

وخاصة يف . فيما بينهم كما هو واضح يف تاريخ العرب قبل اإلسالم
اجلزيرة العربية، وبربكات جهود رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، 

ر اإلسالم جتاوز أهل هذه املنطقة، جتاوز العرب يف وبربكات نو 
اجلزيرة العربية هذين األمرين يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وبالتايل أصبحوا يعبدون اهلل وانتهت عبادة األصنام واألوثان، 
وتوحدوا وأصبحوا أمة واحدة، وكان من نععم اهلل تعاىل عليهم أن 

واذكروا نعمة )انوا قبائل متحاربة متنازعة أّلف بني قلوهبم بعد أن ك
ف بني قلوبكم فأصبحتم بنعتمه اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألّ 

 .(خواناإ
هذا احلديث يريد أن يقول: إن خطر الوثنية وعبادة األصنام قد 
زالت إىل غري رجعة من هذه املنطقة، من اجلزيرة العربية، الشيطان 

العرب، السمة األوىل اليت كانت  أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة
عند عرب اجلاهلية عبادة األصنام واألوثان وّلت إىل غري رجعة، 
ولكن الكالم يف السمة الثانية حالة النزاع حالة االحرتاب 
واخلالفات، هل زالت إىل غري رجعة يف جزيرة العرب؟ وهل يئس 

؟ العربيةاجملتمعات يف اجلزيرة  هذه الشيطان من وجود هذه احلالة يف
 احلديث الشريف حيّذر يقول: ال، اخلطر ال يزال قائماً.
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هذا اجملتمع، صحيح على يد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله توحد 
وأّلف اهلل بني قلوهبم، لكن الشيطان سيسعى، الشيطان جبنوده 
اآلدميني وجنوده املختلفة سيسعى خمختلف السبل إلعادة احلياة يف 

كانت عليه من نزاعات واختالفات واحرتابات،   هذه املنطقة إىل ما
وهذا ما حصل يف الكثري من فرتات تاريخ هذه املنطقة حىت بعد 
اإلسالم، وإن كانت احلروب حتدث بعناوين أخرى لكن النزاعات 
والفنت كانت حتصل يف هذه املنطقة. ماذا يريد احلديث أن يقول 

فإن هناك هناك خططًا هوا، فإن بال تغفلوا انت حيذرنالنا، يريد أن 
حماوالت إليقاع النزاع والشقاق بينكم وأنتم جتاورون بيت اهلل احلرام 
وأنتم يف هذه املنطقة جزيرة العرب اليت انطلق منها اإلسالم، جيب 
أن تفتحوا أعينكم وال تناموا على حرير األمل، الشيطان سيسعى 

 واألحقاد ءيف إثارة البغضا يسعى يعين، "ولكن يف التحريش بينهم"
 والضغائن بني سكان هذه املنطقة.

وإىل عهد قريب كانت منطقة اجلزيرة العربية تعاين من هذه 
دت أطراف اجلزيرة العربية. الدولة اليت وحّ هذه  قياماملشاكل، وكان 

وكان . احلديث هو التطور السياسي األبرز يف تاريخ هذه املنطقة
أن يعيش الوحدة، و جيب التفكري واالهتمام واحلرص على هذه 

. الناس يف هذه املنطقة متآلفني متحابني يعاضد بعضهم بعضاً 
أن  هذا يستلزم، إىل بالدهم ويشعرون بانتمائهم الواحد إىل وطنهم

. حىت واالندماج الوطين املواطنة لتحقيقمناهج و  تكون هناك برامج
للعودة إىل اخلالفات القبلية واملذهبية  ثاراتإال تكون هناك 

لعناوين املختلفة، هذا حيتاج إىل منهج إىل برنامج، منهج تعليم وبا
يف هذا الوطن على التآلف واحملبة،  املقبلة تريب األجيالينبغي أن 

أن نسمح بوجود ما يثري البغضاء والشحناء بني  فال يصح أبداً 
 مذهبية ثاراتإ، فوجود انفسه الطالب وهم يدرسون يف املدرسة
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 يعين أننا نبذر بذور البغضاء فهذا ليمطائفية يف مناهج التع
 يف نفوس هذا اجليل. والشحناء

ينبغي أن هتتم بنشر  أيضاً  وسائل اإلعالموعلى مستوى اإلعالم، 
 يوحدهم والتآلف. وتذكري الناس خما والتآخي ثقافة الوحدة

 صلى اهلل عليه وآله وسلم جيمعهم. واإلشارة إىل سرية نبينا حممدو 
إىل توحيد الناس التأليف بني القلوب. و  وكيف كان يسعى إىل

يثري نعرة  وإذا ما رأى أحداً أو مسع أحداً  جتاوز اخلالفات السابقة،و 
دعوها فإهنا منتنة، أبدعوى اجلاهلية "فقد كان يغضب  من النعرات

. وسائل اإلعالم جيب أن تأخذ هذا .، كان يغضب لذلك"تدعون
 املنحى.

خطب اجلمعة، واملؤسسات الدينية واملنابر الدينية، والفتاوى، و 
ينبغي أن تعطي الوحدة بني املواطنني واالندماج بينهم أمهية قصوى، 
ملاذا؟ ألين النيب صلى اهلل عليه وآله قد أخربنا بأن الشيطان 

 قاطينبني خاصة عامة. و سيسعى وسيحاول التحريش بني املسلمني 
 اجلزيرة العربية.

أجهزة الدولة، واملؤسسات الدينية، : هذه املسؤولية مسؤولية اجلميع
واملثقفون والواعون يف اجملتمع.. مسؤولية اجلميع تأكيد الوحدة 

 للتعبئةدائماً  سعياً والتآلف، لكننا مع األسف الشديد جند أن هناك 
هناك من يسعى  ،بني املواطنني. وخاصة التعبئة الطائفية والتحريض

 بئهم على بعضهم بعضاً ما يفرق املواطنني ويع ثارةبشكل دائم إل
، )إمنا يريد الشيطان إليهسعى هو ما ي، وهذا شككهم يف بعضهميو 

ضون هؤالء الذين حيرّ ، الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء(
طان، إمنا حيققون أهداف الشي ومذهبياً  ويعبئون املواطنني طائفياً 

ومع األسف الشديد ما إن يقع حدث خارجي يرتبط خموضوع 
حىت  واملذاهب يف أي منطقة من مناطق العامل اإلسالمي وائفالط
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، فإذا وقع حدث يف لبنان بالدنا تندلع معركة التعبئة الطائفية يف
جتد معركة التعبئة الطائفية هنا، أو يقع حدث يف العراق أو البحرين 

والتحريض  دعاة الكراهيةترتدد بسرعة هنا ويستغله  األصداءجتد 
 . فلماذا هذا التوّجه!؟.املواطنني. على البغضاء بني

بني القوميات  يف خمتلف البلدان أحداث سياسيةإن وقوع 
ظ الحفل ن يشعرنا باملسؤولية أكثر، ينبغي أوالطوائف واملذاهب

، ال أن نستورد تلك األخطار إىل بالدنا. وينسحب وحدتناعلى 
ي الداخلية اليت جتر  واملشكالت ذات األمر على بعض األحداث

 ،اطق وبني خمتلف القبائليف خمتلف املن بالدنا بني احلني واآلخر يف
ولكن ويلنا الويل إذا حصل ذلك يف منطقة يقطنها املواطنون 

ًا طائفيًا مذهبيًا وتبدأ حالة من التعبئة تفسر  فرأسًا يفسر الشيعة
 الكريهة. الطائفية

يف بلدة حصل خالل هذا األسبوع ، ما ذلكوكنموذج على 
، وهو حدث حمدود قام به عدد من األشخاص، العنف العوامية

يغطي استخدام العنف ال ضد املواطنني وال ضد  مدان وال أحد
من علماء الشيعة وال يف فكر الشيعة  رجال األمن، وال أحد

 اً حتدثوا كثري  ومراجعنا بل إن علماءنا، الدعوة إىل العنف وثقافتهم
ه يعرف أن الثورة عنف، والعامل كلحول العمل السلمي، والال

اإلسالمية حينما قامت يف إيران وأنزل الشاه جيشه إىل الشوارع، 
بأن ينثروا الورود على دبابات الناس  ردمه اهلل أمر اإلمام اخلميين

ني الراحلوأحد مراجعنا اجليش، ومل يسمح هلم باستخدام العنف، 
ات عشر و أكثر من كتاب  ردمه اهلل له د الشريازيالسيّ  وهو اإلمام
النهج السلمي، و  سياسة الالعنف نبذ العنف وتأكيد يفاحملاضرات 

نا ومراجعنا، وعلماءنا احملليون أيضًا يؤكدون وهكذا سائر علماء
. فالعنف مدان، ال نقبل به ونرفض استخدامه جتاه على هذا األمر
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املواطنني أو من أحد جتاه رجال األمن أو اهلجوم على مركز 
 .ض ال يقبل به أحدللشرطة، هذا أمر مرفو 

لوحدة املواطنني  العوامية كان جيب أن يكون سبباً يف حدث ما إن 
تأكيدهم على األمن و التفافهم أكثر حول بعضهم البعض. و 

.. هذا ما كنا والسلم. ومعاجلة املشاكل باحلوار والطرق السلمية
ولكن مع األسف الشديد استغل هذا احلديث يف تعبئة  نتمىن،

حول  الذي صدر ومن املؤسف أن التصريح الرمسي، مذهبية طائفية
هذا احلدث هو الذي أعطى الضوء األخضر هلذه التعبئة الطائفية، 

 اً ات بيان وزارة الداخلية دملت ضوءن بعض عبار أ فقد كان واضحاً 
هذا و  ،للبدء هبجوم ودملة طائفية تستهدف املواطنني الشيعة أخضراً 

انعكاسات سلبية  تسّببّجه إن هذا التو ليس يف مصلحة الوطن، 
فرصة لوسائل اإلعالم  وأعطى على مسعة الوطن فتح البابحني 

وضوع، ألن البيان طرح احلدث العاملية واإلقليمية للحديث حول امل
االهتام بالوالء لدولة ب والتشكيك الطائفي واملذهيب يطار هتويلإيف 

مجيع  ىم علعمَّ أن هذا االهتام مل يُ صحيح  .تها.رجعيملخرى و أ
خضر لتوجيه أاملواطنني من أهايل املنطقة، لكنه كان خمثابة ضوء 
 هذه ىل وجودإاالهتامات والتشكيك يف والء هؤالء املواطنني بالنظر 

طي فرصة للمتعصبني ، فجاءت هذه العبارة لتعأساساً رضية األ
إن  أبداً، مصلحة الوطنيف ليس هذا  !!شعواء طائفية ةليبدأوا دمل

 كأي حدي ينبغي أن يعاجل وأن حيقق فيه وأن تعاجلهذا احلدث  
 .اجملرم املدانخلفياته، ويعاقب 

خالل هذه السنة فقط، لو تتبعتم اجلرائد ووسائل اإلعالم هناك 
عشرات احلوادث اليت استهدفت رجال األمن، وباألمس اجلرائد  
كانت تغطي إصابة رجلي أمن يف مناطق أخرى، حتصل هذه 

ا عدد رجال األمن الذين أصيبوا يف احلوادث احلوادث ولو مجّعن



 

32 
 

تعطى  املختلفة على مستوى الوطن لوجدنا العشرات، ولكن ملاذا
ندينها وال نقبلها ولكن ال ينبغي أن  حننهذه احلادثة بعداً طائفياً!؟ 

 .تعطى بعداً طائفياً 
ومن ناحية أخرى، هناك التعامل على أساس التعميم؛ فأي حدث 

ٍد من الشيعة يف الداخل أو اخلارج على علماء حيدث من قعَبل أح
!! خري إن الشيعة وعلى وجهاء الشيعة إن يعلنوا والءهم وتربؤهم

 .؟!يف قفص االهتام دائماً  وكأن الشيعة ،شاء اهلل، ملاذا
ملاذا تتعاملون معنا   وسبق يل أن قلت لبعضهم يف أحد اجملالس:

وم يف مركز كاجملرم الذي ينبغي عليه أن يسجل حضوره كل ي
 .سلوب البغيضهذا األ! الشرطة؟

ملاذا حينما حتصل العلماء والوجهاء وتكلموا، ولكن قد أدان ل
إساءات للمواطنني الشيعة ال يطالب هؤالء أنفسهم بأن يتكلموا 
 عنها، فقد حتدث ذات مرة إمام عينته الدولة للمسجد احلرام معلناً 

قول: "علماء الشيعة  ، ويبكل صراحة عن تكفريه املسلمني الشيعة
تدينوه؟ ملاذا سكت فلماذا مل  !!(45)كفار ال شك يف كفرهم"

اإلعالميون إال قلة من الواعني الذين و  والدعاة واملثقفونالعلماء 
حتدثوا حول هذا املوضوع؟ ملاذا ال تدينون هذا التكفري؟ وملاذا 

قامة صالة اجلماعة يف إحينما مينع بعض الشيعة من  سكتونت
الذين  أيها العلماء والدعاة والكّتاب واإلعالميونهم؟ مناطق

ملاذا  ؛تطالبوننا كل يوم بأن نتحدث ونثبت اهتمامنا بالوحدة والوالء
مل تتحدثوا حول هذا املوضوع؟ مواطنون يريدون أن يصلوا مجاعة 

 أو ! أليس هناك رجل رشيد(55)لسنوات يف مناطقهم فيمنعون
هذا خطأ وال ينبغي أن  :يقولداعية أو مفكر حيتج و  أو عامل

 أن يدفنوامينع الشيعة يف بعض املناطق  حينما ملاذاو ؟ !يكون
موتاهم، فيضطرون لنقل جثامني ذويهم إىل مسافات بعيدة حىت 
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؟ هل هذا صحيح؟ وملاذا حيرم الشيعة من بعض (54)موتاهم يدفنوا
ة الفرص الوظيفية فتسكتون؟ ملاذا ال تتكلمون يا علماء السنّ 

 ؟، أيها الدعاة والكتّابجلماعةوا
ملاذا يسمح بدخول جنازة كل ميت مسلم إىل املسجد النبوي 

وال يسمح الدخول جبنازة  للصالة عليها، الشريف من أي بلد كان
رمت املواطن الشيعي إىل املسجد؟ وقد رأينا قبل أشهر كيف حُ 
حممد  جنازة أكرب علماء الشيعة يف املدينة املنورة وهو الراحل الشيخ

فلماذا  !للصالة عليها ىل املسجد النبويإعلي العمري من الدخول 
عالن رأيهم جتاه كل إال تتكلمون يا من تطالبون الشيعة كل يوم ب

أو قامت  !قضية؟ فإذا حتدث شخص ما يف لندن طولبنا بالرد عليه
 دانة!وجبت علينا اإل معينة جمموعة حمدودة حبدث أمين يف منطقة

الوحدة الوطنية ال حتمى  ؟!عنكم أنتم وملاذا تسكتون ماذا :والسؤال
 وإمنا جيب أن يتعاون فيها اجلميع. ،من طرف واحد

املذهبية والطائفية اليت أنا ال أحتدث هبذا احلديث من منطلق اإلثارة 
دعو أالكيل خمكيالني، و دين ، وأ، ولكنين أدين هذه اللغةأنا ضدها

فكلنا  ؛طارها الصحيحإ يفإىل التعامل مع األحداث حبجمها و 
 مجيعًا أمره شركاء فيه ويهمناكلنا ننتمي إىل هذا الوطن و مواطنون 

ن أهم نعمة إ ..سيتضرر اجلميعفإن نفراط األمن إذا اأمنه، فو 
ندين مجيعًا أنعمها اهلل علينا هي نعمة األمن واألمان، ولذلك حنن 

 أي عمل عنف جتاه أي مواطن أو رجل أمن أو مؤسسة حكومية
حول هذا املوقف،  مجيعاً  وينبغي أن نلتفّ  ،أمر مدان هذاأو أهلية، 

والتعامل،  األسلوب يف التعاطيهذا ندين  هنفسالوقت لكننا يف و 
ونأمل أن يصّحح هذا التوّجه اخلاطئ يف إثارة التعبئة املذهبية 

وإال فالضرر ليس على الشيعة  ، هذا األمر جيب أن يتوقفالطائفية
ضرر على  ،الدولةعلى  ، ضررعلى اجلميع ضرر وحدهم، بل هو



 

34 
 

ويعطي فرصة لألجانب واألعداد لكي يستغلوا مثل هذه الوطن، 
 .املنافذ

أن يصلح ما فسد من أمور سبحانه وتعاىل نسأل اهلل 
 .(55)املسلمني

 ه هبا إىل الشبابتوجّ مهمة  نفسها، فقد ألقى الشيخ منر النمر كلمةوأما يف العوامية 
 ، ليلة إذاعة بيان وزارة الداخلية،م5544/ 45/ 1ه املوافق 4125/ 44/ 2اء مساء الثالث

، مذكرًا الشباب أن "زائري بعد عنف استمر ليلتنيوجنح يف ذلك  ،يف سبيل هتدئة الشارع
ودعا إىل عدم استخدام السالح حىت لو استخدم من قبل الكلمة أقوى من أزيز الرصاص"، 

 :تهيف كلم النمر ، قالواستخدام األقنعة والتلّثم قوات األمن، وعدم رمي احلجارة
سيد  الصالة على. احلمد هلل رب العاملني و بسم اهلل الردمن الرحيم

 .املرسلني أيب القاسم حممدياء و األنب
 :بسم اهلل الردمن الرحيم الكرميه قال اهلل العظيم يف حمكم كتاب

ُرونَ ُهم  يـَن   َوالَّذعيَن إعَذا َأَصابـَُهُم ال بَـغ يُ ) ثـ ُلَها َتصع * َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مع
رُُه َعَلى اللَّهع إع  َفَمن  َعَفا َلَح َفَأج   * َوَلَمنع نَُّه ال حيُعبخ الظَّالعمعنيَ َوَأص 

َاَك َما َعَلي هعم  معن  َسبعيلٍ انـ َتَصَر بـَع َد ظُل معهع َفُأولَئع  السَّبعيُل َعَلى  * إعمنَّ
َر ضع الَّذعيَن َيظ لعُمو  قِّ أُولَئعَك هَلُم   َن النَّاَس َويـَبـ ُغوَن يفع األ  بعَغري ع احلَ 

 .(52)(َعَذاٌب أَلعيمٌ 
 .العظيم صدق اهلل العليآمّنا باهلل، 

حنتاج أن  ،يات على بعض واقعناقبل أن نبدأ يف تطبيق تلك اآل
 :السلطات الظاملةقارعة الظلم و ملالعام يف حراكنا املنهج  نبنّي 

لسلطات يعتمد على منهج او  ،الكلمة" يعتمد على "زئريمنهحنا 
ما إىل السجن" و القتل و "أزيز الرصاص وعلى الرتهيب والتنكيل و 

. أما منهجنا فيعتمد على املعىنذلك من مفردات تصب يف ذات 
الطيبة على كلمة العدل على الكلمة اليت تعطي مثاراً يف كل  الكلمة

 .حني
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لن و  لنا حقوق نحن ،نسري عليهو  هاملنهج الذي نسلك هذا ملخص
األساسي لتحقيق و  لكن املنهج العامو  ،نتنازل عن السعي لتحصليها

ات املنهج العام للسلط نأكما  ،تلك احلقوق هو زئري الكلمة
اًل يف أزيز كلما ازدادوا توغّ و  ،الرصاص والرتهيب هو أزيز الظاملة

ح الكلمة ذلك ألن سالو  ،ثًا بزئري الكلمةسنزداد تشبّ  ؛الرصاص
 :خياراتحنن بني و  ،أقوى من سالح الرصاص

ألن بالتايل سُنغلب و  ،أزيز الرصاص بأزيز الرصاص ما أن نقاومإ
فنحن مغلوبون  ،أزيز الرصاصيف  قارنالسلطة هي أقوى منا خما ال يُ 

 .الفشل هذا خيار وهو يؤدي إىل ،حينما نواجه السلطة بسالحها
وهي أضعف منا يف  ،ا بزئري الكلمةأن السلطة تواجهن الثايناخليار 

لو واجهتنا بزئري الكلمة و  ،وال ميكن أن تتحمل زئري كلمتنا ،ذلك
قدرتنا يف زئري مع فارق كبري يف قدرهتا و  ،ألننا أقوى منها ؛سننتصر
لنا القدرة  ،أزيز الرصاص كما هلا القدرة الكبرية يفأيضاً،   الكلمة

هذا  .الكلمة قوى يف زئريلذلك حنن األ ،الكبرية يف زئري الكلمة
 .السلطات ال ترتضيهاخليار الثاين و 
حنن لطبيعي أن متارس السلطة سالحها و هو اخليار او  اخليار اآلخر

 ،لمةحنن منارس زئري الكو  ،الرصاص هي متارس أزيز ،منارس سالحنا
ألن  ؛الزمن إن طالولو بعد حني و  وسنغلب ننتصرسوهبذا اخليار 

وهذا  ،يل خيارنا هو هذاالتافـب ،أزيز الرصاص زئري الكلمة أقوى من
السلطة من صاحلها أن ، فال ننجر إىل سالح السلطةأ يتطلب منا

يضًا لو أوحنن  فيه، األقوى هي ألهنا ؛جترنا للمواجهة بسالحها
 إىل نسعىو  ،ناهار بسالحنا جلر  ناهواجتنتمكن من جر السلطة ل

 حنن سالحال هبذا ألهنا تعلم أننا ؛السلطة لن تنجر ولكن ذلك
منارس سالحنا الذي هو  حننو  ،هلذا هي متارس سالحها ..قوىاأل

زئري الكلمة. ومستعدين ندفع أكرب ضريبة من أجل الثبات على 
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لتضحيات. الثمرة األخرية السالح "زئري الكلمة" مهما كانت ا هذا
رة بعبا .تتغلب القيمسألن بزئري الكلمة  ؛الغلبة لنا ،نتصار لنالنا. اال
الكلمة وسالح السلطة أزيز  حينما يكون سالحنا زئري :أخرى

 (وليس حبق يف الواقع)ستخدام حق القوة اهناك  يعين ،الرصاص
)لو سلمنا بأنه  واستخدام قوة احلق. وقوة احلق أقوى من حق القوة

مستعدين أن و مياننا باهلل إو  اعتمادنا على قوة احلق حنن . لذلكحق(
 .احلق ت كلمةيلك من أجل تثبنفسنا وخما منأنضحي ب

املنهج والرأي فيما حيصل  يتضحومن خالل املقدمة  ،هذه مقدمة
فيما حيصل  عليهماموقفنا واضح ورأينا واضح ال غبار ، من أحداث
وقفة لتطبيق اآليات على هذه  مع ذلك لنالكن  ،من أحداث

 ، يف الشطر اآلخر غري موقفنا العام.حداثاأل
وهناك معتدى عليه.  امل. هناك معتديهناك مظلوم وهناك ظ

الشعوب مظلومة معتدى عليها. والسلطات متارس الظلم واالعتداء 
فني. لذلك حىت لو بدر من الشعوب املستضع الشعوب وعلى على

بل ال جيوز لنا أن  خطاء حنن ال نربرها وال نقبلها لكن ال حيقأ
بعبارة  عف.نتقام من ذلك الضعيف واملستضللسلطة لال اً نعطي تربير 

 لو بكلمة حق.و جيوز أن نعني الظامل على املظلوم  ال أخرى:
 عيني .هذه الكلمة حُتفظ على املظلوم ملاكلمة احلق اليت تعني الظف

لكنها يف . الغيبةوكذلك . (حقو  كلمة صدق)وهي   مثل النميمة
 ويف الغيبة تسبب ،تعني ظامل على مظلوم النميمة تسبب الفتنة أو

كلمة احلق  كذلك يف مثل هذه املفردات. السرت.وهتك  الفساد
عنها. لكن ال جنعلها مطية يستخدمها الظامل  حمفوظة ال نتنازل

 .لقمع املظلوم
ا. وبتعبري أو خطأجنعل ظهور املظلومني مكشوفة وإن  ال جيوز لنا أن

أهل ملتك إال  ملذنبني منيف اال تقل : "سالم اهلل عليه يقول اإلمام
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لذلك ال  ك من يستخدم هذا لطعنك وضربك.ألن هنا ؛"خرياً 
 .اجملال تفتح

َوالَّذعيَن إعَذا ) :جنا هبا حديثنا واضحة وصرحيةواآليات اليت توّ 
ُرونَ  َأَصابـَُهُم ال بَـغ يُ   ،ذا وقع ظلم املظلوم ينصر املظلومإ .(ُهم  يـَن َتصع

وميزة من يستحق  أهل الشورىهذه ميزة  الشعب ينصر بعضه.
ألن يف بداية  وأبقى. ن يستحق ما عند اهلل وهو خرية ماجلنة وميز 

مقطع اآليات: )فما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا وما عند 
هؤالء هلم  اهلل خري وأبقى للذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون(،

ُهم   َوالَّذعيَن إعَذا َأَصابـَُهُم ال بَـغ يُ ) هذه الصفات ىحد، إصفات
ُرونَ   .ينتصرون لبعضهم البعض الظلم عليهم عند وقوع (يـَن َتصع

ثـ ُلَها)  فإن يتعدحصل فإذا  ،قصاصهناك ( َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مع
 ذاتعتدى )اعتدي عليك ممن الك احلق بأن تقتص بقدر ما 

رُُه َعَلى اللَّهع إعنَُّه ال حيُعبخ  َفَمن  َعَفا) .(عتدىاالذي  َلَح َفَأج  َوَأص 
 أن يعفو اإلنسان يد أن يعفو عن حّقه فهذا من حقّ ير  (الظَّالعمعنيَ 

 كذلك  وال يريد أن يعفو( بـَع َد ظُل معهع  انـ َتَصرَ  َوَلَمنع ) .وأجره على اهلل
ال جيوز ألحد أن  (َفُأولَئعَك َما َعَلي هعم  معن  َسبعيلٍ . )أجره على اهلل

يدافع عن و  ما يطالب حبّقهاملظلوم حين ال جيوز أن ُيالم، يلومهم
 أن يلومه ال جيوز ألحد يعين (َما َعَلي هعم  معن  َسبعيلٍ ) .ال جيوز ،نفسه

َا) .ضده يتكلم وأ السَّبعيُل َعَلى الَّذعيَن َيظ لعُموَن النَّاَس َويـَبـ ُغوَن يفع  إعمنَّ
َر ضع  قِّ  األ   ن؟على مَ  ةواإلدان الكالم( أُولَئعَك هَلُم  َعَذاٌب أَلعيمٌ  بعَغري ع احلَ 

 أنا :لكن يأيت شخص يريد يعرض عضالته يقول. .على الظامل
يأيت يتكلم ضد وحرية رأي و  ةوأنا سأتكلم جبرأة وشجاع حر.

 تبنّي يعين حرية تريد  لنرى، شجاعتك على الظامل بنّي !! املظلوم
تتكلم على املظلوم وما ختاف  ءجريشجاع و و  صاحب رأي نكأ
السَّبعيُل َعَلى  اإعمنََّ تكلم على الظامل ) ،؟ ال!تسكت عن الظاملو 
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َر ضع  قِّ  الَّذعيَن َيظ لعُموَن النَّاَس َويـَبـ ُغوَن يفع األ  أُولَئعَك هَلُم   بعَغري ع احلَ 
 .(َعَذاٌب أَلعيمٌ 

وهذا ال يعين أن  ،املظلوم أبدًا معننا دائمًا و إ ،هذا ملخص املوقف
نقول  خطئاً  اً املظلوم أمر فحني ميارس املظلوم.  هنقبل كل ما ميارس

 .هذا خطأ. لكن ال نكشف ظهره للظامل
 :فلو أردنا نطبق األحداث

قبل البارحة نلحظ أن هناك تصرفات من يف البارحة و  ما جرى
 السبعني قريب السن عمره يف ت للتأجيج. رجل كبريالسلطة أدّ 

هذا مهينة!!  نه بطريقةيعتقلو  يأتون ،بنها نيريدو  يزيد أو ينقص
وهو نتصر هلذا املظلوم وهذا اجملتمع او  ،رجل مظلومال هذاو  عتداء.ا

وهذه ميزة  ،هلذا املظلوم وينتصر اجملتمع أن ينتفض تصرف صحيح
وحنن ال نربر األخطاء لكن  ،خطاءأحتدث هناك  ،نعم .إجيابية
 .وهذا هو اخللق احلسن ،وقف حق: أصل املنقول

 ،أناسوُجرح  همسلطة تطلق الرصاص لرتهيب الناس وختويفال
 إنو  ،الناس تدافع عن نفسها حبجر وما شابه تدت.السلطة هي اع
يف مثل هذه  إليه حنتاجاحلجر ال  حىت يف ذلك كان األفضل

مكشوف  ها أنا ذا :الذي يريد يقول ،تاج إىل لثامحنوال  ،املواقف
عن  وأعن نفسه  يدافعأن ه هذا حقّ و  ،عتقالالويتحمل ا ،الوجه

لكن  .خالية بوجه مكشوف وصدر مكشوف ويد وما شابه مظلوم
 .عزميةباإلميان بإرادة صلبة و  ءبقلب ملي

 هذا نواجه فهلبأزيز النار.  بدأتالبارحة الشرطة  الليلة الثانية أيو 
نعم السلطة هي من  الكلمة. نواجه بزئري .ال ؟زيز بأزيز مثلهاأل

و أربعه أكثر أو أقل واجهوا أ أو ثالثة ممكن شخصني بدأت.
ى هؤالء حىت ال تطيع التكلم علحنن ال نس ،بالرصاص الرصاص

أو عامل يتكلم على  يأيت وجيهعندما  عتقاهلميكون هناك مربر ال
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فال  اخلطأ.أصل ن السلطة هي أل ولو كان عملهم خاطئاً  ،هؤالء
وهذا ليس يف  ،منهجنا وهذا ليس ،حنن ال نقبل هذا .حيق هلا
 وابل من. .لكن السلطة هي من تتحمل املسؤوليةو  ،صاحلنا

بالتايل السلطة هي من !!! عجيب اص على امتداد ساعات.الرص
أيضاً ليس و لرصاص. موقفنا ليس مع رد الرصاص باو تستفز الناس. 

 وتعذيبهم معتقاهلالسلطة ال أمام اجملالفتح مع إدانة هؤالء و 
 .غري مقبول أيضاً  هذاف ،التنكيل هبمو 

نطالب أن  األفضل أيضاً من كن ل .هوقاملطالبة حبق حق اجملتمع من
 أن الذي يريد ،ما شابهقناع و  وألثام إىل تاج حن الف بوجه مكشوف

تعذيب والسلطة لن تدعك. السجن و اليتحمل عليه أن يطالب 
 .لكن هذا هو الطريق

حنن حباجة لتجذير زئري  :لطريق أفضل العام حىت حنفظ املسار
 هالرصاص تستخدم سالح أزيز؛ فنبعد أزيز الرصاصالكلمة و 

سنبقى و  ،وحنن نستخدم زئري الكلمة تخدمه الضعيف.يس السلطة.
 .ذلك على

 ،نفعاهلماظوا على ثباهتم النفسي. وعدم ن حيافأب :ي الشبابوصّ أ
يتفاعل مع أزيز وال ينفعل أحد و  ،بالكلمة وهاحلماس يوجه وهذا

بب السلطة وليس والس ،مما ينفعنا ألن هذا يضرنا أكثر ؛الرصاص
 السلطة فال والسبب الرئيسي ه .اتعمل الرصاص منّ السبب من يس

 .ضرار بناعلى اإل هانساعد
ن نبتعد عن أب ،سارنامل هذا ملخص للموقف الذي أرى فيه صالح

يف  ليس فقطوزئري الكلمة  حنافظ على زئري الكلمة.أزيز الرصاص و 
ث حنن ليس لدينا تشبّ و  املظاهرات وسيلة من الوسائل.فظاهرات. امل

هناك ألف وسيلة ووسيلة  ال، ال نستطيع أو ةمظاهر يف إما أن خنرج 
 لتضحية.لستعداد واال الكرامة.و  العزة  فينا روح الرفض وروحتريّب 
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 ..وحتمل تعذيب احلرمان. وما شابه ذلك ،وحتمل آالم التعذيب
 .ننتصر هباذه الروح هي القوة اليت منلكها و ه

ن أومن يريد  ،ينتهجه فحياه اهلل نأومن أراد  ،هذا هو منهجنا
لسنا  لكن ،ن نلزمه خمنهجناأخر حنن ال نستطيع آ اً ينتهج منهج

 ننتهج هذا املنهجأن دملنا مسؤولية ن اهلل ما إ لني أمام اهلل.ئو مس
 .زم هبذا املنهجونل
حني ال  اآلخرين يلومال  همة أخرية: ملن يريد أن يطالب حبقّ كل

د ال ن مل خيرج معه أحفإ ة،كأن خيرج مظاهر   ،يقفون معه بوسيلته
يتكلم على مناطق أخرى  ممن مل خيرجوا معه. ال يتكلم على هؤالء

غريك ال و  ةوسيلة املظاهر  . أنت ترىخرينآال على أناس مل خترج و 
ظاهرات امل، خرين خمنهجكفليس لك احلق على أن تلزم اآل ،يراها

لزامك فأنت تعتدي على إساساً. بأليست واجبة. فليس لك حق 
يعمل بالوسيلة اليت  كل. .ندما تلزمهحقه ع حق غريك وتصادر

 .الوسيلةتلك  يراها ويتحمل مسؤولية استخدامه
 نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يلهم شبابنا احلكمة والشجاعة

وصلى اهلل على حممد  ،نه مسيع الدعاءإوالثبات واإلرادة والبصرية 
 .(51)وآل حممد

دئة الشارع العوامي مل يهتم هبا  هذه الكلمة االجيابية لنمر النمر اليت أسهمت يف هت
خطبة ، وُصرعَف الرتكيز واحلديث واإلشارة إىل كثري من املتابعني للشأن الشيعي يف اململكة

، وتضيق دائرة الرتكيز م5544/ 45/ 9هـ املوافق 4125/ 44/ 5ليوم اجلمعة  العنيفة النمر
 صفار كاملة من غريخطب النمر وال ، وقليل من يستمع إىلعلى مقطع صغري من اخلطبة

ن والءنا هلل ال إ: "الوالء هلل وبس.. نعلن: يف ذلك املقطع النمر يقولأبناء الطائفة الشيعية، 
آلل سعود، والءنا هلل ال للوطن، والءنا هلل ال لدولة أخرى، والءنا هلل وَمن جعله اهلل ولّياً 

وأبقوا بقية  ال لدولة أخرى"وبعض الناشطني على اليوتيوب حذفوا عبارة: "والءنا هلل  وبس"،
 !!املقطع
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رعنة الطغيان بكلمة عنوان "شهذا ال اليت استمرت ساعة طبته األوىلاختار النمر خل
احلملة اإلعالمية التحريضية ضد الشيعة بعد أحداث العوامية  فيها عن حتدثو ، الزور"

اليت استمرت  نيةلثااختار للخطبة ا، و الذي رد على بعض ما جاء فيه الداخلية وصدور بيان
وخصصها لرد عنيف على بيان  "التشيع وإشكاليات الوالء السياسي" عنوان نصف ساعة

وعلى هؤالء باألخص الذي جاء فيه: "و وزارة الداخلية املوّجه ألبناء حمافظة القطيف والعوامية 
 ،"أو والؤهم لتلك الدولة ومرجعيتها ،إما والؤهم هلل مث لوطنهم :أن حيددوا بشكل واضح

 :النمر منر قال
يقول اهلل تعاىل: )إمنا وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 

 ..(50)الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون(
 هلل وللرسول وألهل بيت النبوة ومن حيمل الراية من بعدهمالوالية 

 وما دون ذلك ال والية له، فنحن على هنجهم من العلماء الربّانيني
السلطة ال هلل ورسوله وأهل بيته وبس، ما نتوىّل حاكمًا أبداً، نتوىّل ا

، وال تعطي شرعية للوالية، الوالية من اهلل، شرعيتها من تعطي والية
اهلل، هي َجع ٌل من اهلل، وال جيعل اهلل الوالية للظامل )ال ينال عهدي 

 ليست له والية )وال تركنوا، صريح القرآن أن الظامل (52)الظاملني(
 ..(59)ىل الذين ظلموا فتمّسكم النار(إ

 ..من خالل اآليات حنن نعلن بصراحة والءنا ملن
الوالء هلل ورسوله والذين آمنوا، هؤالء الذين هلم الوالية بصريح 

 القرآن..
على هؤالء أن حيددوا نكمل التعليق على البيان الذي يقول: "

لك الدولة أو والؤهم لت ،إما والؤهم هلل مث لوطنهم :بشكل واضح
 .."ومرجعيتها

وال هلذا  ،وال ملرجعيات أخرى ،لنا والء لدول أخرىليس حنن 
 ..الوطن
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النظام الذي يظلمين؟ النظام  هو الوطن: منالوطن؟ هذا ما هو 
؟ ما هو املقصود يالذي يسلب مايل! يسفك دمي! ينتهك عرض

 ، أو األسرة احلاكمة، أو الرتاب؟..بالوطن: النظام
 الوطن.. ما أدري شنهو

 الوالء هلل وبس..
ن والءنا هلل ال آلل سعود، والءنا هلل ال للوطن، والءنا هلل ال نعلن: إ

 ..دولة أخرى، والءنا هلل وَمن جعله اهلل ولّياً وبسألي 
 يريدوا بعد..

 هذا هو جوابنا واضح..
وهذا هو التشيع وعمق التشيع، ومن يعلن غري ذلك إما أنه يّتقي 

 إما منافق..الظلم واجلور، و 
هذه واليتنا، هذا هو اجلواب نعلنه، ما أنتم فاعلون، تفضلوا اعملوا 

 (.50)ما تشاؤن.. شرتيدون
 

 :القطيف أحداث مدينة
ال ميكن الفصل بني أحداث مدينة القطيف وحادثة العوامية، فما جرى يف القطيف 

عرضة إلطالق النار  أصبح من يقودون الدراجات النارية لقدامتداد ملا جرى يف العوامية، 
قرب نقاط التفتيش، وُرصدت إصابات خمتلفة بالرصاص احلي قبل مقتل الشاب ناصر 

 احمليشي الذي فّجر مقتله بدم بارد مشاعر اجملتمع الشيعي، ومن تلك اإلصابات:
/ 45/ 42هـ املوافق 4125/ 44/ 42أصيب شاب من أبناء العوامية يوم اجلمعة 

سنة( بالرصاص احلي ومت نقله إىل  55علي أبو عبداهلل )م وهو عبداهلل حممد 5544
 مستشفى الزهراء بالقطيف ومنها اقتيد إىل سجن الدمام.

وأصيب أربعة شباب من أهايل القديح يقودون دراجاهتم عند حاجز تفتيش يف حي 
/ 45/ 42هـ املوافق 4125/ 44/ 45الشويكة وسط مدينة القطيف مساء االثنني 

سنة( أحيل إىل  54األربعة هم: حمسن بن علي عيسى آل مغيص )م، والشباب 5544
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مستوصف مضر بعد إطالق النار عليه ومنه إىل مستشفى القطيف املركزي واقتيد بعد ذلك 
سنة( وهو مثل وضع آل  55إىل توقيف شرطة القطيف، وممدوح بن جعفر بن علي العلوان )

إطالق النار عليه نقل إىل  سنة( بعد 49مغيص، وعلي بن جعفر بن علي العلوان )
مستشفى القطيف املركزي ومنها اقتيد إىل دار األحداث بالدمام، وصاحل بن مهدي بن حممد 

 سنة( وهو مثل وضع علي العلوان. 42مرار )
سنة( وهو من أبناء مدينة القطيف خبمس  51وأصيب الشاب حسني سلمان النظار )

/ 44/ 54ته النارية يوم األربعاء رصاصات من قبل مكافحة الشغب وهو يقود دراج
م بالقرب من حي الوسادة مشال مدينة القطيف وتوزع 5544/ 45/ 40هـ املوافق 4125

الرصاص بني رجله اليسرى وفخذه وخاصرته وكتفه األيسر ونقل إىل مستشفى القطيف 
 املركزي ومنه إىل املستشفى العسكري مث اقتيد إىل توقيف شرطة صفوى.

سنة( من أبناء العوامية يوم  55مد عبدالواحد عبداهلل العباس )وأصيب الشاب حم
م بإطالق الرصاص يف أعلى فخذه 5544/ 45/ 52هـ املوافق 4125/ 44/ 50األربعاء 

األيسر ونقل لتلقي العالج يف مستشفى القطيف ومنه إىل املستشفى العسكري واقتيد منه 
 إىل توقيف شرطة صفوى مث إىل سجن الدمام.

/ 44/ 45هـ املوافق 4125/ 45/ 52ب مركز شرطة العوامية يوم السبت وجبان
سنة( من أبناء العوامية برصاصة  52م أصيب الشاب حممد فؤاد علي البناوي )5544

ف إىل مستوصف عوأس عند مروره جبانب القسم، اخرتقت ذراعه األيسر واستقرت يف الصدر
راجع يف اليوم التايل القسم للتحقيق معه ستشفى العسكري، و املمشال العوامية مث نقل إىل 

 وأفرج عنه.
إال إن احلادث الذي أخرج اجملتمع عن طوره وأهلب املشاعر اليت ملسها الباحث يف 

عاماً( من أهايل  45أثناء وجوده يف املنطقة أيامها كان مقتل الشاب ناصر علي احمليشي )
م 5544/ 44/ 55ـ املوافق ه4125/ 45/ 51حي الشويكة خمدنية القطيف مساء األحد 

عند حاجز تفتيش بشارع  –كما يؤكد كثري من شهود العيان   –برصاص عناصر الشرطة 
الرياض حيث شوهد ملقى على األرض عند احلاجز بعد تعرضه إلطالق النار، ونُقل إىل 

إن  :املستشفى بعد أربع ساعات وهو ميت.. وتعددت الروايات عن مقتله: فرواية تقول
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من الشغب عند نقطة تفتيش شارع الرياض حبي الشويكة اشتبهت خمجموعة  افحةمك قوات
النار بشكل مباشر  القوات فتحتف، مروا مصادفة أمام تلك النقطة بينهم احمليشي الشباب

إن . وتقول رواية أخرى: قتل احمليشي، وإصابة آخر جبروح.مما أسفر عنه م بعلى الشبا
نارية يقودها شاب أمام نقطة تفتيش حي الشويكة، جة ار قوات مكافحة الشغب شاهدت د

فقامت بإطالق أعرية نارية بشكل عشوائي حول الدراجة دون أن تطلب من السائق 
الشاب ناصر مقتل عن  يف إصابة طفلة صغرية وشاب فضالً ، وتسببت تلك األعرية التوقف

دراسته املسائية، وكان عائدًا من الكلية التقنية بالقطيف حيث مقر احمليشي كان و احمليشي، 
اليت أردته  قوات مكافحة الشغبصابته بأعرية إحيمل كتبًا يف يده تناثرت على األرض بعد 

 قتيالً.
وقد رفضت السلطات األمنية تسليم جثمانه ألهله ما مل يوّقع والده على تقييد إطالق 

خموقفه وعدم التوقيع  النار ضد جمهول والتعهد بعدم املطالبة بأية حقوق، وبقي والده متمسكاً 
طالق نار إن أبلغتنا الشرطة أ" :وقال علي احمليشي والد ناصر لوكالة فرانس برسعلى ذلك، 

ىل إدى أما  ؛استهدف نقطة تفتيش يف شارع الرياض بينما كان ابين بني املسلحني واحلاجز
كان يبعد من  حد عناصر األأن أبلغوين ألكن شهود عيان ، ربع رصاصات يف الظهرأصابته بإ

طلق عليه النار من أن أوما لبث  ،عن حاجز للقوات اخلاصة اعرتض ابين مسافة عشرين مرتاً 
ىل املتمردين، إوينتمي  نه كان يرتدي قناعاً أناصر بابين حد عناصر الشرطة هتم أا.. و اخللف

.. ذلك بشكل مطلق ىل منزلنا لتقدمي واجب العزاء نافياً إلكن رئيس مركز الشرطة وصل 
 ".بداً أتنازل عنه أطالب بدم ابين ولن أ :كد الوالدأو 

ويف هذا الصدد يشري الباحث إىل ما تردد من معلومات، ال يستطيع الباحث 
)أحد سكان  عادل حسن آل ناجيتأكيدها، بواسطة عدد من املصادر عن اعتقال الشاب 

كتابة هذا التقرير،   تاريخ وال يزال معتقاًل حىت قتل ناصر احمليشيممنذ عشية حي الشويكة(، 
 .عن كثب مقتل احمليشيشاهد على تفاصيل أهم وهو 

/ 45/ 50نتيجة رفض تسليم اجلثمان خرجت املسريات االحتجاجية يوم االثنني 
م اليت جتمعت أصاًل عند مغتسل الدبابية حبي الشويكة 5544/ 44/ 54هـ املوافق 4125

رج الناس يف مسرية مطالبة بتسليم اجلثمان للصالة عليه، فلما تأكد هلا عدم تسّلم جثمانه خ
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يف الساعة الثالثة عصراً يهتفون "لبيك يا شهيد"، و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، وعندما 
وصلت املسرية إىل تقاطع طريق الرياض مع طريق امللك عبدالعزيز حيث تتمركز قوات 

لشاب علي جعفر مكافحة الشغب دهست إحدى سيارات األمن أحد املتظاهرين وهو ا
عاماً( الذي نقل إىل املستشفى وأصيب بكسر يف فخذه األمين ويف احلوض  45الصفار )

والكتف، بعد ذلك عادت املسرية إىل مغتسل الدبابية الذي انطلقت منه أواًل مرددة هتافاهتا 
 الغاضبة.. وبعد املغرب خرجت املسرية مرة أخرى مرددة اهلتافات نفسها احتجاجاً على عدم

تسليم جثمان ناصر احمليشي وعلى قمع املتظاهرين ودهس أحدهم، فقابل األمن هذه املسرية 
عاماً( الذي تلقى  51لفل )بإطالق نار كثيف فُقتل الشاب السّيد علي حسني جعفر الف

يف مستشفى الزهراء بالقطيف، واشرتطت السلطات يف الصدر ولفظ أنفاسه األخرية  رصاصة
التوقيع بتقييد إطالق الرصاص  ئلة السّيد علي الفلفل الستالم اجلثماناألمنية كذلك على عا

 .، وقد وّقع والده على ذلكضد جمهول والتعهد بعدم املطالبة بأية حقوق
وملا تأكد للباحث تسليم جثمان الشابني وأن الصالة عليهما ستكون يوم األربعاء 

أصدقائه للصالة عليهما م توّجه مع أحد 5544/ 44/ 52هـ املوافق 4125/ 45/ 59
وتقدمي واجب العزاء واللقاء بأقارب الشابني، ولكن الباحث تفاجأ بتشييع مهيب للشهيدين 
ناصر احمليشي والسّيد علي الفلفل حضره أكثر من عشرين ألف إنسان من خمتلف أطياف 

غضب، اجملتمع القطيفي مشاخيه ووجهائه ومثقفيه وعامته الذين متّلكتهم مشاعر احلزن وال
اليت غاضبة الاشدة احلسرية امل، وبعد التشييع توّجهت زّف النساء اجلثمانني بالزغاريد فيما

 رددت هتافاهتا:
 "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"..

 "هيهات مّنا الذلة"..
 "القصاص القصاص ممن أطلق الرصاص"..

 "هذا الشعب ما تنداس كرامته"..
 .."هيهات ال نبايل أنا الشهيد التايل"

 "يسقط حممد بن فهد"..
 "املوت لنايف"..
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 "املوت آلل سعود"..
واستمرت املسرية الغاضبة يف سريها على امتداد طريق امللك عبدالعزيز وصواًل إىل 
تقاطعه مع طريق الرياض حيث تتمركز قوات مكافحة الشغب اليت متركز عدد من قناصتها يف 

املدرعات الطريق  اقتحمتطريق امللك عبدالعزيز برج املياه، وملا اقرتبت املسرية من هناية 
، مث اشتعلت السماء بإطالق نار  (55)عليهم تطاردهم وكأهنا ستدهسهم هبدف ختويفهم

كثيف، وقُتل شابان يف طليعة املسرية من مسافة قريبة جدًا من حنو ست مدرعات متركزت 
والشابان مها: السّيد منيب عند تقاطع الطريقني إضافة إىل القناصة املتمركزون يف الربج، 

عاماً( من 52عاماً( من أبناء القطيف، وعلي عبداهلل آل قريريص ) 54عثمان آل عدنان )
أبناء العوامية.. وغّص تقاطع الطريقني باألحجار الكبرية من الطوب وغريه اليت كان يرميها 

رية اليت دفعها الشباب الغاضب على املدرعات، وأشعلت النريان يف حاويات النفايات الكب
 الشباب إىل وسط التقاطع.

م شّيع أكثر من عشرين 5544/ 44/ 52هـ املوافق 4122/ 4/ 4ويف يوم السبت 
ألفاً السّيد منيب السّيد عثمان آل عدنان، حيث توّجه املشّيعون عند الساعة الثانية والنصف 

ربة اخلباقة، ويف متام بعد الظهر من أمام احلسينية الفاطمية حبي البستان بالقطيف إىل مق
الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه شّيع أكثر من مخسني ألف إنسان من حمافظة 
القطيف واألحساء والدمام علي عبداهلل آل قريريص من أمام مغتسل بلدة العوامية إىل 

 ، وخرجت العوامية كلها رجاالً ونساء من خمتلف األعمار يف ذلك التشييع.امقربهت
أيام اصيل، خباصة مقتل ناصر احمليشي وما تاله من أحداث، شهدها الباحث هذه التف

وكانت تصله تباعًا أخبار  على شارع امللك عبدالعزيز، يكثر الرتدد إقامته يف القطيف وكان
 من مصادر خمتلفة. اإلصابات

أصدرت وزارة م 5544/ 44/ 51هـ املوافق 4125/ 45/ 50 اخلميس يومويف 
)الالحق بالبيان السابق واملتعلق خما فيه( مع تفّجر األوضاع يف مدينة  بياهنا الداخلية

 القطيف:
قام به  هـ بشأن ما4125/ 44/ 2للبيان الصادر بتاريخ  إحلاقاً 

 فقد ،عدد من مثريي الشغب يف بعض حمافظات املنطقة الشرقية
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من النقاط األمنية  بأن عدداً  :بوزارة الداخلية لو صرح مصدر مسؤ 
تتعرض إلطالق نار من قبل  ات األمنية يف حمافظة القطيفواملركب

/ 50املوافق  من يوم االثنني هؤالء املعتدين بصفة متصاعدة اعتباراً 
 ملا متليه عليهم املخططات اخلارجية وذلك وفقاً  ،هـ4125/ 45

 تعاملت قوات األمن يف تلك املواقع مع املوقف خما املغرضة، وقد
، وقد نتج عن ذلك اإلمكان لنفس قدريقتضيه مع التحلي بضبط ا

من  نيمن بينهم امرأة واثن ستةمن املواطنني وإصابة  اثننيمقتل 
 يوم أمسكما رافق تشييع أحد املتوفني   ،رجال األمن بطلقات نارية

تبادل إطالق النار وإحراق احلاويات وإغالق بعض  تعدد حوادث
 .مواطنني ثةثالوإصابة  اثننيالطرق األمر الذي نتج عنه مقتل 

 وحيث أن تلك اإلصابات وقعت نتيجة لتبادل إطالق النار مع
 مصادر إجرامية جمهولة تندس بني املواطنني وتقوم بإطالق النار من

 فقد مت اختاذ ،السكنية ومن خالل الشوارع الضيقة داخل املواقع
 تلك اإلصابات ومعرفة كافة اإلجراءات النظامية للتحقيق يف

املواطنني  تطبيق اإلجراءات النظامية خما حيفظ حقوقو  ،املتسبب هبا
 .ن سالمتهمويؤمِّ 

هو  ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتدرك أن هدف مثريي الشغب
حتقيق أهداف مشبوهة أمالها عليهم أسيادهم يف اخلارج يف حماولة 

 ولذلك فهي حتذر ،وقوات األمن إىل مواجهات عبثية جلر املواطنني
بأنه سوف يلقى الرد  نفسه بتجاوز األنظمة ل لهكل من تسوّ 

 وأن قوات األمن املتواجدة يف املوقع خمولة بكافة ،الرادع
الصالحيات للتعامل مع الوضع خما حيد من تلك املمارسات 

تدعو العقالء من املواطنني يف حمافظة  اإلجرامية، ويف الوقت ذاته
حىت ال يكون  ،هبا القطيف إىل األخذ على أيدي هذه القلة املغرر
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 هلذا البلد األبرياء ضحية ملثل هذه التصرفات اليت ال تريد خرياً 
 .واهلل اهلادي إىل سواء السبيل ،وأهله

 بالربيد اً رسلت بيانأن وزارة الداخلية السعودية إ :ويف وقت الحق قالت "رويرتز"
 نه عثر"إ :ضافتأو  ."ن التقارير عن القتلى غري دقيقة"إ :لكرتوين يوم الثالثاء قالت فيهاإل

 ،(25)حدطالق نار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة ليل األإعلى شخص واحد مقتول بعد 
 ".(24)ليها ليل االثننيإآخر تويف يف املستشفى بعدما نقله جمهولون  ن شخصاً أو 

بيان الداخلية امتدادًا للبيان السابق بشأن العوامية، وردد ما ذكره سابقًا عن  جاءلقد 
مقتل ناصر احمليشي واالمتناع عن تسليم كان  بينما !أمالها عليهم أسيادهم يف اخلارج عمالة

ودهس الشاب جعفر الصّفار مث مقتل السّيد علي الفلفل واالمتناع عن تسليم  جثمانه
احتقانًا مرتاكمًا على  يف تفّجر غضب الشارع القطيفي احملتقن أصالً  السبب املباشر جثمانه

كان من آخر تلك الرتاكمات ما شهده الباحث بعد أحداث العوامية من امتداد سنوات، و 
لشخصية املواطن الشيعي السعودي يف وسائل اإلعالم ويف الفتاوى وخطب  وإهانة إذالل

 .اجلمع وصوالً إىل الشعر العامي
وحتدث اللواء منصور الرتكي املتحدث الرمسي لوزارة الداخلية يف مؤمتر صحفي عقده 

ن هناك "أ، ومن أبرز ما جاء يف املؤمتر: يف الرياض الذي أذيع فيه البيان سمساء اخلمي
 لة عن تلك األعمال اليت وقعت يف القطيف، مؤكداً ئو مس – مل يسمها –عناصر خارجية 
 .بارتباط احملتجني بعناصر خارجية وصفهم بالعناصر املأجورةوجود معلومات 

أن و ، ألهداف مشبوهةملواطنني تسعى واعترب أن هناك عناصر إجرامية مندسة بني ا
أن اإلشكال يكمن يف أن عناصر إال ، هاة يف القطيف جيدة وال اضطراب فياحلالة األمني

 ."إجرامية تطلق النار على األهايل وحتاول جر رجال األمن إىل املواجهات، حسب تعبريه
ر مأجورة" يعين : "بارتباط احملتجني بعناصر خارجية وأهنا عناصإن قول اللواء الرتكي

إنسان وليس فئة قليلة كما يف تصريح اللواء الرتكي وبيان وزارة الداخلية،  55.555أهنم 
والقول بأن: "عناصر إجرامية تطلق النار على األهايل وحتاول جر رجال األمن إىل 

وملاذا تتجه تلك  ال يدخل أي عقل! هل يقتل اإلنسان نفسه ليتهم غريه!؟املواجهات" 
 .إىل قتل املواطنني؟ ملاذا مل يُقتل أحد من رجال األمن؟؟ العناصر
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لقد تضمن بيان وزارة الداخلية عبارة شديدة التناقض يف ذاهتا، ومصادمة ملا جرى على 
مصادر  وحيث أن تلك اإلصابات وقعت نتيجة لتبادل إطالق النار معاألرض يف القول: "

السكنية ومن خالل  داخل املواقع ق النار منإجرامية جمهولة تندس بني املواطنني وتقوم بإطال
فكيف تكون تلك العناصر مندسة بني املواطنني من جهة، وتقوم بإطالق  "الشوارع الضيقة

النار من داخل املواقع السكنية ومن خالل الشوارع الضيقة!! لقد كانت املسرية يف شارع 
وآل عدنان ومها يف طليعة  مرتاً، وقد قتل آل قريريص 15امللك عبدالعزيز ولعله بعرض 

املسرية يفصل بينهما والقناصة واملدرعات بضعة أمتار، ولعل موقعهما هو آخر ما كان 
السكنية ومن  داخل املواقع إطالق نار منيسمح للمسرية أن تصل إليه، والقول بوجود "

، وهترب داثفيه جتيّن على احلقيقة وتزوير للصورة احلقيقة ملسرح األح "خالل الشوارع الضيقة
ضّمنت  اليت أعلنت عنها الحقاً وزارة الداخلية حني 52؛ وهو ما أثبتته قائمة الـمن املسؤولية

إطالق النار العشوائي على املواطنني ورجال لئك املطلوبني هتمة "يف قائمة هتمها الكثرية ألو 
ع القوات األمنية األمن، والتسرت باألبرياء من املواطنني وحماولة جرهم إىل مواجهات عبثية م

 ."تنفيذاً ألجندات خارجية
 52مل يقدم بيان وزارة الداخلية ألحداث العوامية والقطيف مث بياهنا بشأن املطلوبني الـ

ومن عايش األحداث عن كثب كما رآها الباحث ال يسعه إال الصورة احلقيقة لألحداث، 
أطلقوا الرصاص الكثيف  حني نربئ رجال األمن الذين القول: إن هذا استخفاف بالعقول

بإلصاق التهمة بضحية من أبناء املنطقة نفسها، وليت هذا البيان حتديداً بدل أن يبحث عن 
ولو ) ترحم على أولئك الشهداءليته ضحية يلصق هبا اخلطيئة املنكرة بقتل الشباب بدم بارد 

 مسلمني؟ أليسوا سوا؛ ألي، فالذي يُفَهم من البيان أهنم أصيبوا برصاص جمهول املصدر(جماملة
 .؟أليسوا ضحية رصاص غادر كما يف البيان ؟مواطنني سعوديني

أما املوقف الشيعي من البيان فجاء سريعًا يف الليلة اليت صدر فيها، حيث كانت أيام 
عاشوراء على األبواب وقد وصل االحتقان يف نفوس الشباب مداه، فأصدر مخسة من علماء 

اجلشي،  لسّيد منري اخلّباز، وعبداهلل اخلنيزي، ومنصورالقطيف هم: حسن الصفار، وا
 م5544/ 44/ 51هـ املوافق 4125/ 45/ 50وعبدالكرمي احلبيل بيانًا يف يوم اخلميس 

إىل انتهاج األساليب السلمية يف  ودعوالعنف والعنف املضاد يف املنطقة، يرفضون فيه ا
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اقرتاب أيام عاشوراء، وفيما يلي نص  املطالبة باحلقوق ورفع التمييز الطائفي، وخباصة مع
 البيان:

 بسم اهلل الردمن الرحيم
، له الطيبني الطاهرينآشرف املرسلني حممد و أوالصالة والسالم على 

 ن خناطب أبناءنا وإخوانناأ إن هذه األحداث األليمة تستدعي
 األعزاء بأمرين مهمني:

مشروع  األول: إن املطالبة باحلقوق ورفع التمييز الطائفي حق
ن أبناءنا وإخواننا أوحنن واثقون ب ،للمجتمع باألساليب السلمية

األعزاء يرفضون ظاهرة العنف واستخدام القوة ويتمسكون 
ن استخدام العنف منهج مرفوض إف ؛باألساليب احلضارية املثمرة

ن دماء أوال خيفى  ،ن للدم حرمة شرعية مغلظةإف ،وخطر عظيم
وحنن يف الوقت الذي نعزي  ،ليناالشهداء اليت أهدرت عزيزة ع

  ،نطالب بتفعيل جلنة التحقيق فيها للكشف عن اجلرمية ،أهلهم هبم
كما نطالب الدولة بالتأكيد على انضباط األجهزة األمنية لكي ال 

 تتكرر احلوادث املدانة.
الثاين: إن ذكرى عاشوراء احلزينة متر علينا وجتمعنا حتت ظالل 

ن نبعد الشعائر احلسينية أض علينا وتفر  ،احلسني عليه السالم
جل أن أمن  ؛حداث السياسية اجلاريةواكب عن األاملللمجالس و 

 ميارس اجلميع حريتهم يف إقامة الشعائر دون قلق وحرج.
ن جينب بالدنا الفنت واملكاره أويف اخلتام نسأل اهلل تبارك وتعاىل 

 .(25)ن حيميها من كل شر وسوءأو 
/ 50هـ املوافق 4125/ 45/ 55يف يوم اجلمعة  طيف بياناً أصدر أهايل حمافظة القو 

شخصية  494، ووقع على البيان على بيان وزارة الداخلية األخري يردون فيه م5544/ 44
 عزى البيان األحداث اجلارية يف، و بالعمالة للخارج وإثارة الفنت الطائفية االهتامناشطة ترفض 

، كما استنكر املشروعة تنفيذ املطالب واحلقوقالقطيف إىل مماطلة السلطات الرمسية يف 
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مواطنني وإصابة  أربعةاألمين الذي أدى إىل استشهاد  والتضييق املوقعون مظاهر العنف
 .والرصاص آخرين، وطالبوا بتغليب لغة العقل ورفض استخدام العنف

 :البيان وهذا نص
أهايل القطيف بشأن األحداث األخرية وسقوط  بيان مجع من

 ءالشهدا
 بسم اهلل الردمن الرحيم

يف الوقت الذي نؤكد فيه على  ،الطاهرين وصلى اهلل على حممد وآله
الوطن الذي ال نساوم على أمنه وسالمته  هذا وطنيتنا ووالئنا لرتاب

ع فيه عن الذي نرتفّ  . ويف الوقتمهما شكك يف ذلك املشككون
فإننا  ؛نيةاللغة الطائفية املقيتة اليت تضرب يف صميم اللحمة الوط

 منطقة نستنكر مظاهر العنف والتضييق األمين اليت تشهدها
وحالة االستفزاز اليت يتعرض هلا املواطنون  ،القطيف منذ عدة أشهر

اليت تطورت إىل استخدام الرصاص احلي من التفتيش  عند نقاط
 ما تسبب يف إصابات ،العّزل قبل رجال األمن جتاه املواطنني

 استشهاد الشاب ناصر احمليشي يوم األحديف صفوفهم، و  متعددة
 2كان من تداعياته سقوط ، و م5544نوفمرب  55املاضي املوافق 

نتيجة الستخدام القوة املفرطة والتعامل  شهداء وعدد من اإلصابات
 .املواقف األمين املتشدد غري املألوف يف مثل هذه

ت املنطقة نتج املؤسف يف األمر أن حالة التوتر اليت حصلت يف
واحلقوق اإلنسانية  ،عن التسويف يف تنفيذ املطالب املشروعة

ورفع حاالت  ،اليت ال تطالب بشيء سوى العيش بكرامة األساسية
 الطائفة الشيعية يف خمتلف مفاصل التمييز الطائفي اليت تنال من

 .الدولة
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نشدد  ،أمهية ضبط النفس وتغليب لغة العقل وإننا إذ نؤكد على
السلمية احلقوقية بلغة  فضنا ملواجهة التحركاتعلى استنكارنا ور 

 .للخطر العنف والرصاص وتعريض حياة املواطنني العّزل
 .كل سوء وحفظ هذه البالد وشعبها من ،رحم اهلل شهداءنا األبرار

 .واحلمد هلل رب العاملني
 مجع من أهايل القطيف

 (.22)م5544نوفمرب  50
/ 50هـ املوافق 4125/ 45/ 55عة وجاءت خطبة الشيخ حسن الصفار ليوم اجلم

 م بعنوان "العنف منزلق خطري" جاء فيها:5544/ 44
لزوال الدنيا مجيعاً " صلى اهلل عليه وآله أنه قال: رسول اهللرد عن و 

 ."هلل من دم يسفك بغري حقاأهون على 
ة من دينه ال يزال العبد يف فسح": صلى اهلل عليه وآله أنه قال عنهو 

 ."حراماً ما مل يصب دماً 
أول ما يقضى بني الناس يوم ": صلى اهلل عليه وآله أنه قال وعنه

 ".القيامة يف الدماء
ال حيولنَّ بني أحدكم وبني اجلنة  ": صلى اهلل عليه وآله أنه قال وعنه

 ."كفٌّ من دم أصابه
من شرك يف دم حرام بشطر  ": ه صلى اهلل عليه وآله أنه قالوعن

 ."ب بني عينيه آيس من ردمة اهللكتو كلمة جاء يوم القيامة م
صلى عليه  اهلل رسولحادثة وقعت يف عهد ويف السرية النبوية نقل 

 دَ جع فقد وُ  حبرمة الدماء،تكشف عن مدى اهتمام اإلسالم  وآله
م قاتله، فغضب رسول علَ وال يُ  ،رجل مقتول من قبيلة جهينة

 ،املسجد أمر باجتماع املسلمني يفو  ،لذلك صلى اهلل عليه وآله اهلل
م علَ أيقتل إنسان وال يُ  ،أيها الناس" :وصعد فيهم خطيبًا قائالً 

واهلل لو أن أهل السماوات واألرض اشرتكوا يف دم مسلم  ؟قاتله
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هم كلهم على واحد بريء أو رضوا به لكان حقًا على اهلل أن يكبّ 
 ."رهم يف نار جهنممنخ

: عظم، يقول تعاىلما هو أبلغ وأ وقد قال اهلل تعاىل يف كتابه احلكيم
َا قـََتَل النَّاَس ) َر ضع َفَكَأمنَّ ٍس َأو  َفَساٍد يفع األ  ًسا بعَغري ع نـَف  َمن  قـََتَل نـَف 

يًعا َيا النَّاَس مجَع َا َأح  َياَها َفَكَأمنَّ يًعا َوَمن  َأح   .(21)(مجَع
بعد ما انتهى من  صلى اهلل عليه وآله وورد يف احلديث أن رسول اهلل

أي يوم أعظم  ،أيها الناس":باً وقالقف يف الناس خطيأعمال مىن و 
؟ حرمة؟ قال املسلمون: هذا اليوم، قال: فأي شهر أعظم حرمة

هذا البلد،  :؟ قالواا الشهر، قال: فأي بلد أعظم حرمةقالوا: هذ
قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف 

 ."شهركم هذا يف بلدكم هذا
صبح أسالم على حرمة الدماء، كيف يف اإل كيد الكبريومع هذا التأ

وكيف خضبت معظم  ؟وساط املسلمنيأيف  الدم املسلم رخيصاً 
فهناك سفك للدماء  ؟سالمية بلون الدماء القانيةساحات البالد اإل

سالمي، وهناك إكثر من بلد أعلى يد السلطات احلاكمة يف 
العنف  ارستوجهات ترفع شعارات الدين تستبيح الدماء ومت

 رهاب وتقوم بالتفجريات واالغتياالت.اإل
قد وكّنا نتمىن أن تكون بالدنا بعيدة عن مثل هذه الفنت، لكننا 

عزاء بنائنا األأربعة من شبابنا و أراقة دماء إاأليام ب نا هذهجعفُ 
من اجلرحى، مما أدى إىل تشنج  صيب عددبرصاص غادر كما أُ 

بنائهم أعوائل الشهداء بفقد  يوهياج املشاعر، وإذ نعزّ  وضاعاأل
نزالق اخلطري حنو فإننا حنذر من هذا اال ؛وعموم اجملتمع املكلوم

 هاوية العنف وسفك الدماء.
واحلرص على مصلحة  ،ق الشعور باملسؤوليةلويهمين من منط

 مور التالية:اجملتمع والوطن أن أؤكد على األ
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ا االحتقان، وتضمد : أن تقوم قيادة البالد خمبادرة طيبة تنفس هبوالً أ
اجلراح، وتفوت الفرصة على املغرضني، وتستوعب هؤالء املواطنني 

يعسر على الدولة، وال يريدون إال التمتع  الذين ال يطلبون شيئاً 
 حبقوق املواطنة املشروعة، ورفع أي متييز أو حيف حبقهم.

إن كلمة حانية من قيادة البالد، ومعاجلة سريعة لبعض املشكالت، 
ثر يف كرب األأباملنطقة وأبنائها، سيكون له  جاداً  تنموياً  ماماً واهت

، ويساعد العقالء واملصلحني يف اجملتمع على واخلواطر النفوسهتدئة 
 النجاح يف دعوهتم للهدوء والوئام.

، والدخول يف ، والتخوين يف االنتماءما ترك العنان للتعبئة الطائفيةأ
لى املعاجلة األمنية، فإن ذلك هو فعال، واالقتصار عمعادلة ردود األ

حكومة  ن حنذر منه مجيعاً أعداء الوطن، وما جيب أما يريده 
، فاالضطرابات وانفالت األمن ضرر على املواطنني وعلى وشعباً 

ن حيمي بالدنا أ، نسأل اهلل تعاىل كله  الدولة، وخسارة للوطن
 وجمتمعنا من هذا املنزلق اخلطري.

فراد وأجهزة األمن أوساط أاالنضباط يف : ال بد من تأكيد ثانياً 
هم ساءة تستفز املواطنني، واألإالعاملة يف املنطقة، خمنع حصول أي 

من ذلك عدم االستجابة ملا قد يواجههم من االستفزاز يف غمرة 
مر إىل سفك الدماء. ومن فال يصل األ ،جواء االنفعال واحلماسأ

 وقعت وحماسبة التحقيق يف احلوادث الدامية اليت املهم جداً 
 املسؤولني عن وقوعها.

عزاء للتأكيد على ما ورد يف بيان علماء توجه إىل شبابنا األأ: ثالثاً 
احلجة من االلتزام  من ذي 50مس اخلميس أالصادر يوم القطيف 

بالوسائل السلمية يف التعبري عن الرأي واملطالبة باحلقوق، وعدم 
لفوضى اليت تضرنا وال وا جنرار إىل أي شكل من أشكال العنفاال

 .تنفعنا
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إن الشعوب العربية تفاخر اليوم ويف موسم الربيع  :عزاءشبابنا األ
العريب بنهجها السلمي كما رأينا يف تونس ومصر واليمن والبحرين، 
حيث مل يواجه اجلمهور عنف السلطات بعنف مضاد. فاحذروا 

جوا ُتستدرَ  أي دعوة باجتاه مظاهر العنف، وال ،عزاءيها الشباب األأ
ن يشوهوا حراككم خممارسات أللعنف، وال تسمحوا ملندسني 

عليهم  هل البيتأبررة ملدرسة  بناءأعنفية، وكونوا كما عهدناكم 
وضعوا نصب أعينكم ما قاله أول شهيد حسيين وهو ، السالم

، الذي امتنع عن استخدام العنف سالم اهلل عليه مسلم بن عقيل
 كماوكانت الظروف مهيأة   الطاغية اجملرم، هذا ضد عبيداهلل بن زياد

، ن وكلكم تسمعوهنا سنويًا من اخلطباءيف السرية احلسينية تسمعون
، صلى اهلل عليه وآله استحضر قول رسول اهللعليه السالم لكنه 

القصة املعروفة يف دار هاين بن عروة حينما ُشجِّع على اغتيال 
ة هاين، ولكن مسلمًا امتنع عبيداهلل بن زياد الذي كان قادمًا لزيار 

عن ذلك، وحينما ُسئل: يا مسلم، ملاذا فوََّت الفرصة؟ قال عليه 
ال و د الفتك، ميان قيّ اإل": السالم: لقول رسول صلى اهلل عليه وآله

، إن املؤمن املنتمي آلل البيت يلتزم بنهجهم يف إتباع "يفتك مؤمن
وال يرضى له ، وال يرضى له مذهبه األساليب والوسائل السلمية

مراجعه وال يرضى له علماء بلده ومنطقته أن يستدرج حنو العنف 
 .وال حنو أي مظهر من مظاهر العنف

 ،وكل شباب الوطن من كل مكروه ،عزاءحفظكم اهلل يا شبابنا األ
فإننا نأمل من كل قطرة دم تسيل من أحدكم، إننا ال نريد كل يوم 

ى أرواح أبناءنا وأعزتنا، أن نشيع شهداء وضحايا، نريد احلفاظ عل
وحقق آمالنا وآمالكم يف العيش بأمن وأمان وكرامة يف وطننا الغايل 

 .(20)العزيز



 

56 
 

 اراستمر إن أهم ما نتج عن أحداث مدينة القطيف وبيان وزارة الداخلية يتمثل يف 
الصحف السعودية يف تعاطيها السليب مع األحداث يف القطيف، وكشفت بعض تلك 

جريدة اليوم اليت تصدر  أكثر من غريهاي طائفي واضح، واملقصود هنا الصحف عن تعاط
أحداث  معمن املنطقة الشرقية، وهي اجلريدة األوىل اليت كان جيب عليها التعاطي احلذر 

فية يف نقله لبعض خطب رري جريدة اليوم عن األمانة الصحلقد ختلى أحد حم ..القطيف
هندس عباس لنمر، وتصرحيات بعض املثقفني كاملاعلماء الشيعة كخطبيت حسن الصفار ومنر 

الشماسي والسّيد شرف السعيدي على أحداث العوامية، فرتك من خطبهم وتصرحياهتم 
مطالب الطائفة الشيعية وتعليقها على األحداث، واكتفى منها بإدانة فعل بعض شباب 

 املوافق هـ4125 /45/ 55اجلمعة  !! مث يف يومالعوامية، وأدخل على كالمهم ما ليس منه
يتهم أهايل القطيف  م نشرت جريدة اليوم كريكاتريًا بريشة حممود اهلمزاين5544/ 44/ 50

يها لوحة كتب ركزت فيف أرض  ،يقف وحده ماً شابًا ملث رسم باخليانة والوالء للخارج حني
بالرميوت   من جهة الشرق حتركه يد خارجيةو  مولوتوف ةحيمل عبو وهو  ،القطيف عليها
 ول.كنرت 

لغضب الشارع القطيفي، فدعا عدد من املشايخ كفوزي لقد كان هذا الرسم سببًا 
 ،إىل مقاطعة جريدة اليوم إضافة إىل عدد من الناشطني احلقوقيني وعبداجلليل الزاكيالسيف 

يف هنجها التحريضي ، إذا استمرت وغريها من الصحف اليت تسعى إلذكاء الفنت الطائفية
حبق القطيف، والرتكيز على األخبار السيئة، والسماح بنشر التعليقات اليت  واالهتامات اجلائرة

تقلل من شأن الطائفة الشيعية، وتزوير تصرحيات لشخصيات دينية وغريها، كما أطلق 
فيسبوك باسم "معًا ضد جريدة اليوم السعودية" مطالبني الناشطون جمموعة جديدة على 

عدم النشر فيها بعد نشر الكريكاتري املسيء للقطيف بإلغاء االشرتاكات فيها ومقاطعتها و 
. وتفاعل القطيفيون حتديدًا مع الدعوة وألغيت اشرتاكات  وأهلها ولشيعة اململكة عموماً.

كثرية، كما عمدوا إىل اقتالع صناديق جريدة اليوم املعلقة عند أبواب بيوهتم وصّفها إىل 
الطائفة الشيعية عن الكتابة يف جريدة  جانب حاويات القمامة، كما توّقف عدد من أبناء
م على صفحته يف 5544/ 44/ 52اليوم مثل مالك آل فتيل الذي أعلن يوم السبت 

الفيسبوك عن ذلك بالقول: "ابتداء من اليوم أعلن توقفي عن الكتابة يف جريدة اليوم 
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 ف( حيثبسبب ما نشرته يف عددها من إساءة لبعض أهايل مدينيت )مدينة القطي السعودية
 كاريكاتريها خما ال متلك اجلريدة نفسها أي وثيقة أو دليل على صحته، األمر صورهتم يف

ولكوهنا هبذا التصرف تساعد على . الذي يوصف على أنه ممارسة غري أخالقية وال مهنية.
 ،ة والفكريةيبواختالفاته املذه الشرقية املتعايش بتنوعه توسيع شقة اخلالف بني جمتمع املنطقة

إىل وطنية، تسعى من خالله اجلريدة غري يعد ممارسة  أرى أن هذا التصرف بكل تأكيدو 
مذهب على مذهب آخر هبدف التكسب  أو أصحاب ،تأليب منطقة على منطقة أخرى

لني يف وطننا الغايل خطرية أهيب باملسئو  من هذه اخلالفات ورفع نسبة مبيعاهتا، وهذه ممارسة
وأهدافها من هذا التصرف، وضبط كل من  لتها عن مقاصدهامراجعة إدارة اجلريدة ومساء

 طبتم وطاب الوطن". ..الوطن يسعى بالتكسب على حساب وحدة وسالمة
ر أهل القطيف كأهنم يعيشوا حالة إن الكاريكاتري صوّ " :وقال عبداجلليل الزاكي

نية، اهلمجية، بينما من املعروف أن القطيف منطقة متحضرة واعية تعيش النضج، والوط
وحقيقة الوالء إىل وطنها وتربتها ودينها ومبادئها وقيمها اإلسالمية، فليست القطيف من 

م األوضاع يقوم بذلك بل من أسال تلك الدماء الطاهرة هو من يقوم بذلك، وهو الذي أزّ 
 وجعل االحتقان يزيد احتقاناً.

هلم وما  ون ماعقالء وعلماء ووجهاء وأكادمييني وواعني ومن يعرف يف القطيفأليس 
ولكي يشبهون خمن يتحرك بواسطة جهاز التحكم عن بعد  ؟عليهم لكي تسّفه عقوهلم

remote control! هذا تسفيه لعقولنا ولعلمائنا وإلنسانيتنا ومبادئنا وقيمنا وملنطقتنا". 
اإلعالمية املكثفة إحدى أهم إفرازات بيان وزارة الداخلية يف وصف كانت احلملة   لقد

كانت و  ،كريكاتورية ضد شيعة القطيفو  مقالية الصحف السعودية حرباً  تمارسف األحداث،
على تلك الكريكاتورات على الفيسبوك، وكان  للرد الشيعي ببًا يف تفجري مواهب الشبابس

نشهده  ، إضافة إىل عدد كبري من املقاالت، وتصعيدًا واسعاً الرد مسيئًا للصحف وللحكومة
ير يف عدد املسريات واملظاهرات، وتنوعًا يف أساليب الرد على إىل حلظة كتابة هذا التقر 

 .دمالت الصحف بأساليب حضارية وغري حضارية
يف شهر مارس من العام  املسريات االحتجاجية الشيعية يف املنطقة الشرقية انطلقتلقد 

 ،يف البحرين لحركة االحتجاجيةل ومتابعة ومؤازرة تزامناً تأثراً بالربيع العريب، و  م5544املاضي 
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كانت و  متظاهراً، 425فاستمرت االحتجاجات عدة أيام وألقي القبض حينها على 
 باإلفراج عن السجناءتنادي ، حقوقية حبتة دون عداء للدولة الشعارات يف بداية العام

، عامًا دون حماكمة 42مدة  الذين غّيبهم السجن املنسيني التسعة واملعتقلني وخباصة
مع رفع  املسرياتتردد يف تلك مما و ، ت، ورفع التمييز الطائفي ضد الشيعةواملطالبة باحلريا

مطلبنا شرعي"، : "خروجنا سلمي، م(5544األعالم السعودية )من مارس إىل سبتمرب 
و"سلمية سلمية، ال سنية وال شيعية، وحدة وحدة إسالمية"، و"ال سنية وال شيعية، هذا 

، و"نطالب نطالب باإلفراج عن املساجني"الوطن ما نبيعه، إخوان سنة وشيعة"، و"
 .باإلحسان، أين حقوق اإلنسان؟"

م الذي قُتل فيه ناصر 5544/ 44/ 55هـ املوافق 4125/ 45/ 51يوم  ولكن
احنرافًا حادًا يف نفسية املواطن السعودي الشيعي، فقد اتسعت الفجوة بشكل   مّثل احمليشي

الشيعة حالة من الكراهية الشديدة للحكومة، كبري بني عامة الشيعة والدولة، وُوجدت لدى 
وتظهر صور جلية لذلك ملن ميعن النظر يف الواقع الشيعي، وأبرزها: احنراف الشعارات 
املرفوعة يف املسريات واملظاهرات بشكل حاد بعد أن أُزهقت أرواح الشباب الشيعة بدم بارد، 

شر، فسمعنا شعارات معادية للدولة ومنها مظاهرات خمتصة لألطفال واملراهقني دون الثامنة ع
تتجدد كل أسبوع مثل: "املوت آلل سعود"، و"آل سعود بره بره، شبه اجلزيرة حرة"، و"يابن 
سعود شيل إيدك، كل الشعب ما يريدك"، و"يا نايف شيل إيدك، كل الشعب ما يريدك"، 

ّنا كل و"يا نايف إنت املسئول، عن كل شهيد ومقتول"، و"يا نايف كثّر الشغب، بت شوف مع
عجب"، و"شعب القطيف إذا غضب، ال جيش ينفع ال شغب"، و"قولوا حملمد بن فهد،  
كايف مذلة يف هالبلد"، و"يسقط حممد بن فهد"، و"قطيفنا تنادي، َحّيا على اجلهادي"، 

. وغري و"دم الشهيد ينادي، َحيّا على اجلهادي"، و"دم الشهيد أمانة، فلتسقط اخليانة".
ناجر رجااًل ونساء يف وقت واحد، احلترّددها ألوف مؤلفة من اهلتافات اليت ذلك كثري من 

إضافة إىل ظاهرة عّمت القطيف مسِّيت )صحائف األحرار( وهي الكتابات على اجلدران، 
وهو نتاج طبيعي للرد على احلملة اإلعالمية اليت شّنتها الصحف الرمسية وال تزال ختويناً 

الداخلية اليت صيغت بلغة تفتح الباب  وزارة طنية انسياقًا مع بياناتواهتامًا وجترحيًا يف الو 
للتحريض الطائفي، فكانت دملة طائفية مع األسف اجتهدت فيها الصحف السعودية دون 
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هلم عن صحيفة يردون هبا .. لقد وجد الشباب الشيعة يف تلك اجلدران تعويضاً وعي بعواقبها
، ومل يكتفع الشباب الت التشكيك يف وطنيتهمعلى دم أحياناً  بعنف وعداوة وإقذاع

ت عبارة "آل سعود" ليطئوا عليها بأقدامهم، وكتبوا على لباجلدران بل كتبوا على األسف
 .حاويات القمامة "هنا آل سعود"

يف الليلة اليت تلت لقد تابع الباحث أيام إقامته يف القطيف وتردده عليها بأمل بالغ 
املطلة على شارع امللك  امتألت جدران مقربة الشويكةكيف   مقتل ناصر احمليشي ردمه اهلل

مع الساعات األوىل من الصباح تكون ، و عادية للحكومةاملكتابات الالشعارات و ب عبدالعزيز
البلدية قد أعادت طالء تلك اجلدران، وال تنتهي ساعات ذلك اليوم إال وقد أعيدت 

مسح يا عميل"، واستمر األمر إىل اليوم الكتابات املعادية للحكومة مع إضافة عبارة "ا
، وبعد أن تعبت البلدية من واتسعت رقعة الكتابات يف أماكن كثرية جداً من حمافظة القطيف

عملية الطالء املتكرر تركت األمر، وملا امتألت بعض اجلدران بالكتابات ومل جيد الشباب 
 سح الصحيفة للتجديد.. وشكراً"!!كتبوا: "نطالب املسئولني خممكاناً لكتابة جديد شعاراهتم  

 )انظر ملحق الصور(.
إن هذا االحنراف يستدعي النظر والتمعن واملعاجلة احلقيقية للمشكلة الشيعية، وليس 

 .؟كل هذا االحنرافاإلدانة هلذه الشعارات، ينبغي أن نسأل: ملاذا احنرفت الشعارات  
كة ومل يرتك مكانًا لذلك لقد متّكن اليأس من الوصول إىل قلوب الشيعة يف اململ

 ورفع التمييز عنهم والتهميش أوضاعهمإصالح  إىلالطمأنينة بعض كان يبعث الذي   التفاؤل
ولعل من أبرز ما يشري إىل هذا اليأس خما حيفظ هلم عّزهتم وكرامتهم يف وطنهم،  حبقهم

ل من الذي مل خي – مواجهة الشباب الشيعي للوجود األمين املكّثف يف حمافظة القطيف
جتمع مكافحة الشغب وتوجيه  بعنف مماثل كتوّجه الشباب إىل نقاط  –عنف وإذالل 

 .كلمات نابية هلم وقذفهم قذفاً صرحياً 
النمر ليس يف  باقر منرالشيخ ن أحداث القطيف الدامية زادت من شعبية أكما 

لبته على مطا )من السّنة( نيهاشكره أحد مدوّ القطيف وحسب، بل يف جبال عسري اليت 
كلمته بعد الصالة تلك املطالبات ما جاء يف  ، ومن باإلفراج عن سجناء الرأي سنة وشيعة
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بعنوان "حتية  كتب املدّون غيثانف، على آل قريريص، ويف خطبه يف جامع اإلمام احلسني
 :للشيخ منر من جبال عسري، لقد هرمنا لنسمع هذه اخلطبة"

ان، خطاب ال لة القمع والعدو آخطاب واضح ناصع موجه ضد 
مواربة فيه وال خجل وال دعة، خطاب جملجل عظيم هتفت له 

 النجوم.
وال عزاء لنا حنن من مت سجن أبناءنا وإخواننا وشرفاءنا الذين دافعوا 

 عن احلق وحاربوا الظلم والفساد.
يقبعون يف سجون ال عزاء لألستاذ حسن بن خمافة وال زميله، الذين 

 !"كلمة حق عند سلطان جائر"
عليهم بربع قرن فأكثر يف سجون  ال عزاء للدستورين الذين حكم

 .""األمر باملعروف للوايل
وال عزاء للذين ماتوا ورقصنا على جثثهم وحنن نظن أهنم أهل 

 تكفري وإرهاب، كما صورهتم لنا السلطة!
نا اخلانعة املتخاذلة اليت تتربأ من أبنائها وتبصق يف لوال عزاء لقبائ

 عيون اجلالد!وجوههم من أجل 
وجوه مل اليوم يزأر النمر العظيم من على رمال اخلليج الدافئة، يف 

الصالة هلا، والتسبيح حبمدها، من أجل نعتد إال على متجيدها، و 
 أن ال نضرب ونساق إىل حتوفنا.

ء لدجاجاتنا اليت الشكر والعرفان لك أيها النمر الشجاع، وال عزا
 ب الديك.ضلن تغ

ر لك من سودة عسري ومن أبناء عسري من حتية إجالل وإكبا
الشرفاء واملنصفني، ومن أبناء كل املكلومني واملسجونني وذويهم 

 وأهليهم على امتداد هذا الوطن الكبري.
 ..كبار لك من أعايل السراة تردده وديان هتامةإحتية إجالل و 

 ؟مىت تدري
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 مىت يا أيها اجلاثي على صدري
 من الصخر  كجلمودٍ 

 ؟مىت تدري
 بأين يف فمي ماءٌ 

 ولكين حبيسٌ 
 من الالءات بني قوسنيع 

 أقوى على اإلفالت ال
 من صميت

 ألن مساحة املفيت
 على الوايل يرى خطراً 

 مثايلأمن الضعفاء 
 حاولوا التعبريَ  ذا ماإ

 جيري عن سوءات ما
 التفكري فالتفكري كالكفرع  أو

 كـأن األمر باملعروف
 سوى اإلذعان يعين ال

 مرع والتسليم باأل
 ىل القربع إمن املهد 
 وتقوى اهلل

 ميلى يف ترديد ما
 مساعنا قسراً أعلى 

 لقاء الراتب الشهري
 رع حىت مطلع الفج

 من التدجني
 والرتويض
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 والرتهيب
 ال الرتغيب يف األجرع 

 ؟مىت تدري
 ..بأن احلمد هلل

 ..ن الفضل هللأو 
 ن النعمة الكربى له سبحانه ريبأو 

 (.22)؟وليس لذلك املوجود يف القصرع 
الكتابات على اجلدران )املسماة صحائف  يفيف اإلنرتنت و  ةشعبيوميكن تلّمس تلك ال

كـ: "لبيك يا منر"، و"أيها املعممون اقتدوا بالقمة النمرية"، و"فلتقتدي العمائم   األحرار(
، كما بدأ بعضهم يف الفيسبوك بوضع ، و"قلها أيها النمر وقسمًا لنحرقهم"بالقمة النمرية"

عبارة "منر القطيف خط  مهتاوجعل عبارة التقدمي لشخصي هممنر النمر مكان صور  صورة
دعا الشباب  ة الباحث.. ولكن منر النمر حسب متابع، و"عوامي والقائد منري النمري"أدمر"

، ولعله إلدراكه خمدى الضغط األمين الذي إىل احرتام مشاخيهم اآلخرين يف القطيف
التأييد الشبايب خلطاب منر النمر بات واضحاً، وهو خطاب سيالحقه مع ارتفاع شعبيته، ف

 ، وابتعد كثريون عن الطروحات اإلصالحية اليت يقودها الشيخ حسن الصفار.متشدد
 وقفة مهمة عند أسباب تنامي هذه الشعبية لنمر النمر الدكتورة سعاد العوامي توقفت

 قائد":ا "القضية العادلة وختاذل الرموز أفرزت النمر كيف مقاهل
زمن ضاعت الرؤية ووقع اجملتمع الشيعي القطيفي يف نفق مظلم  ذمن

اجملتمع حالة من اإلحباط واليأس مث  ىبإرادة قيادته، وسيطر عل
 إال مشروعاً  جتمدت عروق العزة والكرامة، ال ميلك حراكاً البالدة، و 

أحبوا الدنيا ومل  اً نظامها الذي وظف هلذه املهمة رموز ترعاه الدولة و 
! فقذف اهلل يف قلوهبم الوهن، وباحنالل جبهة يءيناهلم منها ش

ن إلصالح تفكك رموزها، تكوّ ملعارضة اليت ترفع شعار احلقوق و ا
مجاح  حمع الوقت صراع بني اجملتمع ورموزه حاول فيه الرموز كب

 حراك يطالب حبقوق أو إصالح. أيل فراده وقتأحركة 
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ه وسعيهم لتحقيق دصحي حركة أفراشرط لوجود جمتمع فاعل و 
و حىت اعرتاضهم أتفاعلهم مع مؤسساته حقوقهم ومصاحلهم و 

الذي ينتج عنه تغيري ذا ما يسمى بالتفاعل االجتماعي هو  ،عليها
مام منعطف جديد أاجتماعي، اليوم اجملتمع الشيعي بالقطيف 

رموزه و  ،املتمثل خمطلب الشارع ،خطري وهو الصراع بني اجملتمعو 
 ى أنفسهم ستار السلطة.الذين أسدلوا عل

السلطة السعودية صراع اع بني اجملتمع الشيعي بالقطيف و الصر 
اجع للشارع عن موقفه ، فال تر ةبت فيه ألهنا قضية عادلحمسوم و 

قد أكد على ذلك كوكبة الشهداء اليت زفت أنفسها من السلطة و 
ني ن بآلااملتمثلة بالتمييز الطائفي، الصراع للقضية الشيعية و  تثبيتاً 

الرموز اخلائرة اليت تكرس االستبداد السياسي املمارس من الشارع و 
الرتكيز على احلالة . حيث حاول الرموز حرف اجملتمع و السلطة.

جوهر القضية.. مع تسابق اهرية والشكلية ال على احملتوى و الظ
فراد ستتكون أاحلقوقي للمجتمع كحداث والنضج السياسي و األ

ما دام هذا بعد صراع داخلي، وكلو  ،رموزهالق بني اجملتمع و حالة ط
ستبدادية من الصراع مع الشارع الصراع الداخلي أراح احلكومة اال

 .مطالبهو 
هذا الصراع احلايل بني ن أهو  ةلكن ما جتهله السلطة املستبد

الرموز يف القطيف سينتج عنه تكوين قيم جديدة معنوية  اجملتمع و 
ديدة مسارات التغيري ستضبط هذه القيم اجلدية و م ماأكانت 

سقط اجملتمع يُ باملقابل ستسقط قيم قدمية ومعها سو  ،االجتماعي
الدفاع عنه يف يعتربها الصف األول حلمل قضيته و كان   رموزه اليت

لة ال حيسدون عليها ن هؤالء الرموز يف حاإوجه السلطة، ولذلك ف
طراف اخلوف حيث يواجهون الضغط من كل األمن اإلحراج و 

 ء حبسم اجلولةن الشارع بدأولكن يبدو  ،، السلطة()اجملتمع
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لة التذبذب اليت حا :لكذبعض الدالئل اليت تبشر بو  ،هلصاحل
الشارع  هم معصفّ ويف بعض األحيان انقالهبم و  ،يعيشها الرموز

 من سحق الشارع هلم. خوفاً 
شد أيكون و بأن الصراع حيتدم  على هذه الرموز أن تعي جيداً 

املطالب املعلقة على عاتق الرمز أثقل واألدوار ضراوة عندما تكون 
ن اجملتمع إف ،خيذل جمتمعهبه أكثر حسماً وخيفق هذا الرمز و املنوطة 

سيتبىن قضيته بنفسه على شكل وجدان مجعي سيحسم موقفه و 
الشارع ديدة تولد من حاجة هذا اجملتمع و ج يفرز من خالله رموزاً 

 طيفي مع الشيخ منر النمر.ارع القهذا ما يفعله الشو  ،هلذا الرمز
حقيقتها هي من أنتجت الشيخ منر واقع القضية الشيعية بالقطيف و 

وهي اليت  ،قدمت كوكبة من الشهداء الشباب هي منو  ،النمر
هي و  ،تغذي الشارع وتصنع مكوناته وتقسم أدواره وترسم هيكله

اجملتمع القطيفي  اليت تفرض ممارسة سلوك هذا احلراك االجتماعي،
ال و  ،اجع عن هذه املرحلة بل سيتقدملن يرت رحلة صعود وارتقاء و يف 

و أيدور يف فلكه ن يركب موجته و أجمال لكل من يصارعه إال 
 .(29)كون مصريه السحقيس

 
 ؟القطيفو  العوامية بعد أحداث ذاما

هـ الذي يقام فيه أهم موسم ديين لدى 4122هذا العام لقد جاء شهر حمرم احلرام 
ام حافل باالضطراب الشيعي وخباصة القطيفي، حيث انتهت آخر عشرة أيام الشيعة، بعد ع

هـ خمقتل أربعة شباب برصاص القوى األمنية وإصابة آخرين، فانتهى العام 4125 سنة من
واجملتمع الشيعي يف حالة قصوى من الغليان والتوتر، والتنديد العلين بالعائلة املالكة على 

 عليها القطيفيون )صحائف األحرار(.اجلدران القطيفية اليت أطلق 
ارع يف حتقيق ذلك، فساد اهلدوء احلذر األجواء وقد أمثرت اجلهود الرامية إىل هتدئة الش

القطيفية على الرغم من الوجود األمين الكثيف الذي يستفز مشاعر الناس.. لقد بذل أمري 
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املنطقة الشرقية جهدًا كبريًا يف هتدئة الشارع القطيفي باحلديث عن جلنة شّكلتها وزارة 
كما   أن النتائج ستظهر خالل ساعات!!و الداخلية ستباشر التحقيق يف مقتل الشباب األربعة 

وطلب من الوجهاء واملشايخ ممارسة هتدئة  نقل ذلك عن مسوه الشيخ حسني الصويلح،
 .الشارع واخلواطر خصوصاً مع اقرتاب إحياء ذكرى عاشوراء

 52ُعرف بقائمة الـر ما و ظه !! ونتج عن التهدئةولكن النتائج مل تظهر إىل اليوم
 م:5545/ 4/ 5هـ املوافق 4122/ 5/ 0ته وزارة الداخلية يوم االثنني مطلوباً يف بيان أصدر 

صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية بأنه ويف ظل التجاوزات اليت 
يقوم هبا بني الفينة واألخرى وعلى مدى أشهر مضت عدد حمدود 

، وقد متثلت يف إحدى حمافظات املنطقة الشرقيةمن مثريي الشغب 
وعرقلة حركة املرور داخل ، لتجمعات الغوغائيةم املشينة يف اأعماهل

 ةناري ، وحيازة أسلحةوإتالف املمتلكات العامة واخلاصة، األحياء
شوائي على املواطنني ورجال ، وإطالق النار العبصفة غري مشروعة

، والتسرت باألبرياء من املواطنني وحماولة جرهم إىل مواجهات األمن
 ألجندات خارجية. ومن واقع نفيذاً عبثية مع القوات األمنية ت

التعامل مع تلك األحداث فقد اتضح أن هؤالء اخلارجني عن 
النظام هم قلة حمدودة ال ميثلون أهايل املنطقة الشرفاء الذين ضاقوا 

 .منهم من أرباب السوابق اجلنائية ذرعًا بتصرفاهتم خاصة وأن عدداً 
 طلب هؤالء فقد مت ،وبعد استيفاء كافة إجراءات التثبت واإلثبات

ملا تتطلبه اإلجراءات  وفقاً  ،املتهمني للمثول أمام اجلهات املختصة
 ىل عدم استجابة من وجهت هلم تلك، وبالنظر إالنظامية

فقد  ،وبعد استيفاء الفرتة النظامية لتلك اإلجراءات ،االستدعاءات
، وسوف تقوم األجهزة وامر بالقبض على هؤالء املطلوبنيصدرت أ
افة اإلجراءات املخولة هلا ميليه عليها الواجب يف اختاذ ك األمنية خما

ومالحقتهم يف الداخل واخلارج  ،لضبط هؤالء املطلوبني نظاماً 
، وسوف تستمر ة والنظر يف أمرهم بالوجه الشرعيوتقدميهم للعدال
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، بعد اإلعالن عن كل من هو على شاكلتهموزارة الداخلية ب
املطلوبون حاليًا وفق الرتتيب . و استيفاء إجراءات التثبت حبقهم

 األجبدي هم:
 .أدمد شرف حسن السادة -4
 .بشري جعفر حسن املطلق -5
 .حسن جعفر حسن املطلق -2
 .حسني حسن علي آل ربيع -1
 .حسني علي عبداهلل الرباكي -0
 .خالد عبدالكرمي اللباد -2
 .رضوان جعفر حممد آل رضوان -9
 .رمزي حممد عبداهلل آل مجال -0
 .سلمان علي سلمان آل فرج -5

 .شاه علي عيسى آل شوكان -45
 .عباس علي حممد املزرع -44
 .سريحعبداهلل سلمان صاحل آل  -45
 .علي حسن أدمد آل زايد -42
 .علي حممد مهدي خلفان -41
 .فاضل حسن عبداهلل الصفواين -40
 .حممد حسن أدمد آل زايد -42
 .حممد صاحل عبداهلل الزنادي -49
 .د علي عبدالرحيم الفرجحمم -40
 .حممد عيسى صاحل آل لباد -45
 .د كاظم جعفر الشاخوريمحم -55
 .مرسي علي إبراهيم آل ربح -54
 .منتظر علي صاحل السبييت -55
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 .موسى جعفر حممد املبيوق -52
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتهيب بكافة هؤالء املطلوبني 

أو  ،شرطة يف داخل اململكةباملسارعة بتسليم أنفسهم ألقرب مركز 
 ،إىل أي من ممثليات اململكة يف اخلارج إليضاح حقيقة موقفهم

كما تدعو كافة   ،وسوف يؤخذ ذلك باالعتبار عند النظر يف أمرهم
( حيث 555املواطنني إىل املسارعة يف اإلبالغ عنهم على الرقم )

، ويف الوقت ذاته فإن ف مكافآت ملن يقوم باإلبالغ عنهمستصر 
زارة الداخلية حتذر كل من يؤيهم أو يتعامل معهم بأنه سيضع و 

 .نفسه حتت طائلة املسئولية عن ذلك
 واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.

املثقفني واحلقوقيني أن اهلدف من  من وكذلك أبناء القطيفمن احملللني  عددويرى 
رة احلراك الشبايب وخنقه، هو حماصوالتهم الواردة فيها هذه القائمة وما سيلحق هبا من قوائم 

ويعلم املتابع للمشهد القطيفي أن املظاهرات الشيعية يف حمافظة القطيف خاصة لن تتوقف 
ما دام هناك شيعي حي، والتمييز الطائفي قائم ضدهم، والتعامل مع امللف الشيعي معاملة 

ومن اخلطورة خمكان .. ، مث كيف أُعّد كل هذا الكم من التهم قبل التحقيق وتوافر األدلةأمنية
إن توّجهنا إىل استخدام لفظ )تنظيم( على هذه اجملموعة أو غريها من جمموعات قد يعلن 

إجياد تنظيم  إىل عنها الحقاً، كما سعى بعض اإلعالميني إىل ذلك، حىت ال يتحول األمر
 .حقيقي

باً هم من املطلوبني تقري 40فإن  :وحسب إفادة أحد وجهاء العوامية ومثقفيها للباحث
كما أن اآلخر،   من أبناء العوامية، والبقية من خارجها، وبعض أفراد القائمة ال يعرف بعضهم

عمراً، وهو  52، وأكرب أفراد قائمة الـمن أبناء العوامية الذي سّلم نفسه وهو حسني الرباكي
هبا، وهو رجل يعمل يف البحر وجدوله  له شخص ليس له أي اهتمام باملظاهرات وال صلة

ليومي حمصور بني بيته والبحر ولديه عّماله ولنجاته والديوانية اليت جيلس فيها، طُرح امسه يف ا
القائمة بشكل غريب، وملا مسع بورود امسه يف القائمة سّلم نفسه مباشرة إىل الشرطة، وهو 
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ن إىل اآلن معتقل، وأسباب رزقه معطلة إىل اليوم أيضاً، فبقيت أسرته دون عائل، وال تدري أي
 هو، وقد أفادهتم شرطة القطيف حيث سّلم نفسه أن ال علم هلم به.

وممن سّلم نفسه من املطلوبني أيضاً: شاه علي عيسى آل شوكان، وعلي حممد مهدي 
 خلفان، وموسى جعفر حممد املبيوق. وقبض على أدمد شرف حسن السادة.
على بيان وزارة وكان لبقية املطلوبني الذين مل يسلموا أنفسهم كلمتهم يف الرد 

 ، ونقف مع أهم ما جاء يف تلك البياناتتوضح حقيقة موقفهمبيانات الداخلية، فنشروا 
اليت اجتمع عدد منهم يف جتربة االعتقال قبل البيان، وعدم تلقي االستدعاء قبل صدور بيان 

 :وزارة الداخلية
 السيد حممد كاظم الشاخوري:( 4)

( 4505025542) الشـاخوري حامـل هويـة رقـم أنا املواطن السيد حممد السـيد كـاظم
السـلمية املطالبـة حبقوقنـا املشـروعة،  أدمد اهلل سبحانه وتعاىل أن وفقين للمشاركة يف املظاهرات

بتجـارب شـباب آخــرين مت  شـرطة العواميـة، واتعاظـاً  وبسـبب ذلـك مت اسـتدعائي مـن قبـل مركـز
 ،ملدد متفاوتة تصل ملا يقـارب العـام عسفاً املذكور مت اعتقاهلم ت استدعاؤهم وحني راجعوا املركز

 عن اإليذاء املعنوي وإهانة الكرامـة اعتقاهلم للتعذيب النفسي واجلسدي فضالً  وتعرضوا خالل
 ض باملعتقدات واملقدسات الدينية.والتعري

أنفســهم بــل مل تــتم حمــاكمتهم، فيمــا أرغــم بعضــهم علــى  ومل تــتح هلــم فرصــة الــدفاع عــن
على هذه احلقائق وما  ضغط التعذيب واإلرغام القسري.. اعتماداً  لة حتتتوقيع اعرتافات باط

وانتهــــاك األجهــــزة األمنيــــة  ،اســــتقالل القضــــاء وعــــدم تــــوفر حماكمــــات عادلــــة نعرفــــه مــــن عــــدم
 .حلقوق املعتقل مل أراجع مركز الشرطة والقضائية

لداخليــــة ا ويــــوم االثنــــني املاضــــي فوجئــــت كمــــا تفاجــــأ مجيــــع أبنــــاء جمتمعــــي ببيــــان وزارة
لفقـــت لنــا الـــتهم  بيـــنهم امســي كأحـــد املطلــوبني، وقــد وتضــمينه أمســاء ثالثـــة وعشــرين شخصــاً 

مســعى مكشــوف لتربئــة  واهتمنــا حبمــل الســالح، يف ،، ووصــمنا باإلرهــابوزوراً  ظلمــاً و  جزافــاً 
عـــن  فضـــالً  ،هتمـــة القتـــل بنـــا املتـــورط بـــإطالق الرصـــاص علـــى املتظـــاهرين الســـلميني وإلصـــاق

 .املمتلكات اخلاصة والعامة التعدي على
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ـــافعإنـــ :مـــن هنـــا أعلـــن للـــرأي العـــام احمللـــي والـــدويل مقاعـــد  مل أغـــادر ،ين جمـــرد شـــاب ي
كـــل جرمـــي  وهـــذا ،املدرســـة الثانويـــة، شـــاركت يف مظـــاهرات ســـلمية مطالبـــة حبقـــوق مشـــروعة

 .مجلة وتفصيالً  وذنيب الذي تريد وزارة الداخلية أن حتاكمين بسببه على هتم باطلة
 واملـــدافعني عـــن ل مجيـــع املعنيـــنيدمِـّــأُ  ،ين إذ أفـــوض أمـــري هلل الـــذي ال تضـــيع ودائعـــهوإ

 الوقـوف معنـا والـدفاع عـن حقوق اإلنسـان أفـراداً ومؤسسـات داخـل الـبالد وخارجهـا مسـؤولية
 .االعتقال التعسفي أو التعذيب أو سفك الدماء قضيتنا العادلة، وأن يوفروا لنا احلماية ضد

 كرمي حسن اللباد:( خالد عبدال5)
 روجـي كـان يف مسـريات سـلميه ليسـتخ، امللفقـة ه يل مـن هـذه الـتهمأنفــي كـل مـا وّجـ

مــن مثــريي الفــنت،  اً شخصــ 52الـــ كــالتهم الــيت وجهــت يل يف البيــان الــذي تضــمن فيــه قائمــة
 تــالف املمتلكــات اخلاصــة والعامــة، وكــل ذلــك لــيس لــه دليــل، فــال يوجــد يفإلولــيس للســعي 
 .تدينين ةواحد ةرضى بذلك وأحتدى الداخلية أن تثبت هتمالقطيف حر ي

أناشــــد  كمــــا  ،هتهــــا يلالتأكــــد مــــن الــــتهم التعســــفية الــــيت وجّ إىل أدعــــو وزارة الداخليــــة 
مـــن أبنـــاء جمتمعـــي  املؤسســـات واجلمعيـــات احلقوقيـــة النظـــر والتحقيـــق يف قضـــييت، كمـــا أرجـــو

 .التعاطف معي وعدم تشويه صوريت أمام الرأي العام
إمنــا  مــواطن عشــت وترعرعــت يف هــذا البلــد، ال أتلقــى أوامــر مــن أجنــدات خارجيــة أنــا

مطلــــيب ســــلمي  كــــان ر الشــــغب يومــــاً ومل امتلــــك الســــالح،حــــيب ووالئــــي هلــــذا الــــوطن، مل أثــــ
 وأمتىن إعادة النظر يف قضييت وعدم إقصائي. ،وخروجي سلمي

 حممد عيسى آل لباد:( 2)
خموجـب اهلويـة الوطنيـة  ـهـ4152مـن مواليـد عـام  صاحل آل لبـادأنا املواطن حممد عيسى 

مطلوبـاً مــن وزارة الداخليـة يف يــوم  52( واملــدرج امسـي ضــمن قائمـة الـــ4541255229)رقـم 
مة املشـاركة نه مت استدعائي سابقاً بتهأال خيفى على اجلميع ، هـ4122/ 5/ 0االثنني املوافق 

يــه، وبنــاء علــى هــذا االســتدعاء بــادرت الــذي مل أكــن أساســاً مشــاركاً فيف االعتصــام الســلمي 
وبقيـت خلـف القيـد ظلمـاً ملـدة سـنة وشـهرين دون حماكمـة ، بتسليم نفسي إىل شـرطة العواميـة

علــى  اً ســلبي اً ممــا أســهم يف تعطيــل أمــوري الشخصــية والعمليــة، وال شــك أن هــذا األمــر تــرك أثــر 
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ــــزواجي مت  تأجيلـــه إىل أن يـــأذن اهلل نفســـييت ونفســـية أهلـــي، فقبـــل أســـبوع مـــن املوعـــد احملـــدد ل
 بـالفرج.

وبعـد أن خرجــت وختلصــت مـن مــرارة الســجن ومفارقــة أهلـي وأحبــيت شــرعت يف ممارســة 
أشــهر وإذا يب ُأصــعق  2علــى زواجــي ســوى  ومل ميــضع  ،حيــايت الطبيعيــة، ومت حبمــد اهلل زواجــي

 خبرب ورود أمسي مطلوباً يف بيان وزارة الداخلية.
الــذكر أنــين إىل واجلــدير ب ،لــي وعلــى عــائليتمتوقــع بتاتــاً ع كـان اخلــرب مفــاجئ جــداً وغــري

ألهنـم  ؛هبـذا األمـر خوفـاً عليهمـا وعلـى صـحتهما مـن شـدة الصـدمة حد اآلن مل أخرب والدايّ 
ا األمــــرين يف اعتقــــايل العــــام يــــقــــد عانو  ،ن مســــاع مثــــل هــــذا اخلــــربيف الســــن وال حيــــتمال انري كبــــ

 املاضي.
انتظــار مولــودي بأنــا و  ،العتقــال األوىلة بعــد جتربــة ابــاملعىن احلقيقــي للحريــشــعرت قــد ل

 األول وأخشى أن متر حلظة والدته وال حيتويه صدري وُأحرم من هذه السعادة أيضاً.
مل أشــارك يف أي تظــاهرة ســلمية بعــد خروجــي، وكنــت أرجــو أن يكــون القــادم خــرياً ممــا 

ري عنـــد نقـــاط التفتـــيش قلـــق مـــن عبـــو أالـــدوائر احلكوميـــة باســـتمرار وال  وكنـــت أراجـــع ،مضـــى
ين أكمـل مسـريي بكـل سـالم املنصوبة، ويف كل مرة ينظر العسكري إىل إثبـايت الشخصـي جيعلـ

.. وإىل قبـــل صـــدور البيـــان بثالثـــة أيـــام كنـــت قادمـــاً مـــن الـــدمام ويف طريقـــي مـــررت وطمأنينـــة
 ممــا أثــار شــك أحــد الضــباط يف أمـــري ،تم بعــض األوراق املتعلقــة بالعمــلبشــرطة القطيــف خلــ

البـد أنـك مطلـوب هنـاك  ملاذا ال تراجع شرطة العواميـة وأنـت مـن سـكاهنا؟" :يل سؤاالً إووجه 
 ."لذلك أتيت للمراجعة هنا

الشخصــية للتأكــد مــن  قــدمت لــه بطــاقيت ،وبكــل ثقــة ،فكانــت إجــابيت بــالنفي القــاطع
علـى مـا  واهلل ،االتصال على املسئولني وحتقق من صحة كالمي وأعاد يل إثبـايتخذ بـأو  ،أمري

 أقول شهيد.
ومل يكــن يف احلســبان أن أرى  ،أي اســتدعاء رمســي مــن قبــل احلكومــة وإىل اآلن مل أتلــقَ 

على شاشة التلفاز ويف الصحف متهماً بقضايا متعـددة لـيس يل أي صـلة  اً صوريت وامسي معلن
ومـن  فأنـا والشـهادة هلل عـز وجـل بـريء مـن مجيـع التصـرفات املـذكورة يف البيـان، ،بواحدة منها

 بسط حقوقي الدفاع عن نفسي بالكلمة وتربير موقفي عرب هذا البيان.أ
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خــواين يف اجملتمــع الوقــوف جبــانيب خمــا إمتمنيــاً مــن ، اً مــن اهلل أن جيعــل القــادم خــرياً راجيــ
 مع مراعاة عدم اإلضرار بأمن الوطن واملواطنني. ،خيدم موقفي

 آل مجال: حممد عبداهلل ( رمزي1)
بشــكل تعســفي ومهجــي  اعتقــايل أقــدمت الســلطات الســعودية علــىمنــذ أكثــر مــن عــام 

، وأثنـــاء األمـــن وغريهـــا مـــن الـــتهم الباطلـــة بتهمـــة التحـــريض علـــى اخلـــروج للمظـــاهرات وزعزعـــة
وكـل السـبل الـيت أتكفلهـا بـالرد علـى تلـك الـتهم تـذهب  التحقيـق كانـت الـتهم مغلفـه جـاهزة،

وتوضـيح مـوقفي مـن تلـك الـتهم، وبـالرغم حـىت الـدفاع عـن نفسـي  فلـيس بوسـعي ،هباء منثوراً 
املشــاركة، بــل كانــت كــل الشــواهد تُثبــت دانــيت بــالتحريض أو ألي دليــل إل مــن عــدم امــتالكهم

 وبشـكل ملحـوظ يف هتدئـة الشـارع خلـويف علـى جمتمعـي مـن بطـش السـلطة اً كنـت مشـارك يننـأ
هنـاك حماكمـة  تكـنمل بـل  ،يـدافع عـين كلـه مل يشـفع يل حـىت بتنصـيب حمـامٍ   ، إال أن ذلكهبم

ثابتـــة عنــدهم ومقيـــدة دون  فالتهمــة ،أســتطيع أن أترافــع أمامهـــا لتوضــيح مــوقفي وبيـــان بــراءيت
العـام أرزح خلـف القضـبان بـدون أي  حاجة إىل أي حماكمة، وكانت النتيجـة أن قضـيت قرابـة

يل  عائليت وتربية أبنائي مما سبب األذى النفسي دليل سوى الظلم واجلور، فحرمت القرب من
 .جناية جنيتها ولعائليت دون جرم اقرتفته أو

 قائمــةبمعنــون الداخليــة بيانــاً هــزيالً  هـــ أصــدرت4122 /5 /0ويف يــوم االثنــني املوافــق 
البيــان امللــيء بالتخرصــات والكــذب والبهتــان، فقــد  وتفاجــأت بــورود امســي وصــوريت يف 52الـــ

التثبــت واإلثبــات فقــد مت  إجــراءات بأنــه وبعــد اســتيفاء كافــة: "املثــال ذكــر البيــان علــى ســبيل
النظاميـــة،  هـــؤالء املتهمـــني للمثـــول أمـــام اجلهـــات املختصـــة وفقـــاً ملـــا تتطلبـــه اإلجـــراءات طلـــب

اســتيفاء الفــرتة النظاميــة  هــت هلــم تلــك االســتدعاءات وبعــدوبــالنظر إىل عــدم اســتجابة مــن وجّ 
 ".املطلوبني لتلك اإلجراءات، فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤالء

 :وللرد على هذا االفرتاء اكتفي خما يلي
 أواًل: مىت مت طليب بشكل رمسي أو شخصي أو غري رمسي أو بأي شكل كان ومل أمتثل؟

 كانـت حـىت يـدعي البيـان كتابية من أي جهـة أين مل أتلَق أي مطالبة شفوية أوالثابت 
 !!أنين مل أستجب لالستدعاء
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 بليل، فقد لكم أن كل التهم ُجهزت وُدبرتللشك يل و  جيعل جماالً  وهذا دليل دامغ ال
 طلـب بطـاقيت مـن قبـل ومت ،علـى نقطـة تفتـيشاً ن مـار كنت صبيحة اليوم الذي صدر فيه البيا

 اً حيــث أين مل أكــن مطلوبــ ضــابط نقطــة التفتــيش ومل يكــن هنــاك أي ضــري مــن مــروري بســالم
 !!ولست على الئحة املطلوبني حىت حلظة صدور البيان

ـــاً ثانيـــ العامـــة  تهم الـــيت أوردهـــا البيـــان املـــذكور، مـــن ختريـــب وإتـــالف املمتلكـــات: كـــل ال
ورجـال األمـن، والتسـرت  واخلاصـة، وحيـازة أسـلحة ناريـة وإطـالق النـار العشـوائي علـى املـواطنني

ــ الــيت مــاوغريهــا مــن الــتهم الغبيــة املضــحكة  ،باألبريــاء  زل اهلل هبــا مــن ســلطان، مــا هــي إالأن
بـل ومجيـع أفـراد جمتمعـي بـال اسـتثناء يعلمـون  مـين لـّي، واملقربـونكذب صرف وافرتاء مغلـف ع

غريه من الوسـائل و ين أنبذ العنف ودمل السالح أو  ،اهلمجية أين ال أتصف خمثل هذه الصفات
ـــــة، فكيـــــف يل ـــــيس هـــــذا مـــــن الســـــخف  العنفي ـــــي وجمتمعـــــي، أل أن أدمـــــل الســـــالح علـــــى أهل

 ؟!واإلفالس
السـلمية  قه ويدافع عـن كرامتـه، ولكـن بالوسـائلحنن ندعو اجملتمع أن يطالب حبقو  ،نعم

ألننـا نلتـزم بالشـريعة  بل متنع ذلك، وليس بالعنف واستخدام السالح، ليس ألن أنظمة الدولة
مــنهج الســلم والســالم املتمثــل يف العلمــاء  ومنهجنــا مــنهج أهــل البيــت علــيهم الســالم ةالســمح

 الربانيني.
 أدعــوا علماءنــا األفاضــل والوجهــاء ومجيــع أفــراد ،املــؤمنني للوقــوف معنــا أستنصــر اً،وأخــري 

وقفـــة  وأن يقفـــوا ،مـــن تفويـــت مثـــل هـــذه البيانـــات علـــى الســـلطة –كمـــا عودونـــا  –اجملتمـــع 
علمــوا أننــا  فقــد ،شــجاعة وأال يكونــوا شــركاء مــع الســلطة يف ســفك دمائنــا ولــو بشــطر كلمــة

 ."اً وللمظلوم عون اً كونوا للظامل خصم" مظلومون
 دمد آل زايد:( علي حسن أ0)

 (4542425225)أنــا املــواطن علــي حســن أدمــد آل زايــد خموجــب بطاقــة أحــوال رقــم 
 هــ4125/ 1/ 45رامكـو السـعودية وأوقفـت يف سـجن الـدمام العـام مـن أأعمل بشركة  كنت

يف هيئــة  وهــذا مــا هــو مثبــت ،بشــبهة املشــاركة يف التجمعــات الســلمية هـــ4125/ 9/ 40إىل 
 إمـارة املنطقـة الشـرقية ي وقمـت خمراجعـةلـمصـلت مـن عوعلـى إثرهـا فُ  ،التحقيق واالدعـاء العـام

 .عمليإىل بالدمام للنظر يف أمري بإرجاعي 
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 مت القـــبض علــى والــدي مـــن الشــارع وإيداعــه التوقيـــف يف ـهــ4125/ 44 /1تــاريخ  يف
السـلمية،  املـتهم باملشـاركة يف التجمعـاتو  نفسـه، العواميـة لكـي يسـلم أخـي حممـد مركز شرطة

ومت نقلـــه مــن مركــز الشــرطة بواســـطة  ،تـــدهورت احلالــة الصــحية لوالــدي يف مســاء ذلــك اليــومو 
إىل مستشــفى القطيــف املركــزي بقســم  ومــن مث مت حتويلــه ،اهلــالل األدمــر إىل مستشــفى صــفوى

 .القلب العناية املركزة لكونه يعاين من أمراض يف
املتمثلة بإمارة املنطقة الشرقية  ةوبعد احلادثة وفقدي لوظيفيت ومتابعيت مع اجلهات الرمسي

الذي يشري اً مطلوب 52بالـاملتضمن امسي واملعنون  بالدمام فوجئت بتصريح بيان وزارة الداخلية
 .ين أحد املطلوبنينإىل أ

وأنفــي فعلــي  ،لك التصــريحذمــن مجيــع الــتهم املوجهــة إيل بــ بــراءيتوإثــر هــذا البيــان أقــدم 
 .وتفصيالً ألي هتمة من التهم الواردة مجلة 

 . أن والئي لرتاب هذا الوطن وليس ألي دولة أو جهة خارجيةكما أحب أن أبنّي 
 ( حممد حسن أدمد آل زايد:2)

 يطيب يل توضيح بعض احلقائق:
الشــرقية، ومت  أوهلــا: خرجــت يف التظــاهرات الســليمة املطالبــة حبقــوق اإلنســان يف املنطقــة

مل أســلم ، و شــرطة العواميــة  اســتدعائي مــن قبــلوعلــى أثرهــا مت ،التعــرف علــّي كأحــد املتظــاهرين
حيــدث بعــد االعتقــال مــن إهانــات  ومــا ،نفســي لعلمــي خمــا حيــدث بعــد االســتدعاء مــن اعتقــال

عـادل أمـام مـرأى اجلميـع، وملعـرفيت أن  وتعذيب نفسي وجسدي، ولعلمي بأنه ال يوجد قضـاء
 !حماكمة وال هتمة فرتات طويلة بال يقضيمن يدخل السجون 

 النــاس يف جمتمعــي اجلميــع يعلــم أن ،: تعليقــاً علــى قتــل الشــهداء مــن قبــل املطلــوبنيثانيــاً 
 !ه؟اأخاأل خ  الواحدة، فكيف يقتل خوة يف العائلةاألعضاء يف اجلسد الواحد بل وكاإلك هم

الـيت لـرتاب هـذه األرض  أن والئي هلل تعاىل ولرسـوله وأهـل بيتـه مث ثالثاً: ُأشهد اهلل تعاىل
 .دولة أو جهة خارجية ي وأجدادي منذ آالف السنني وليس أليعاش هبا آبائ

بـراءة تامـة  ين بـريءإو  ،: أنـا لسـت سـوى مـواطن بسـيط يطالـب بـاحلقوق املشـروعةرابعـاً 
عـن الداخليـة مـن خـالل بياهنـا  الـيت وجهتهـا وزارة – مجلًة وتفصيالً  –ومطلقة من مجيع التهم 

 .ملطلوبنيا



 

74 
 

أنـــه  – اهلل ال مســـح –ين أعلـــم يف حـــال مت اعتقـــايل كتابـــة هـــذا البيـــان ونشـــره أل جـــرى
علـــى هتـــم ملفقـــة مل  وحتـــت طائلـــة التعـــذيب النفســـي واجلســـدي قـــد يـــتم إجبـــاري علـــى التوقيـــع

 أرتكبها إطالقاً.
قـد أخليـت مسـؤولييت أمـام اهلل تعـاىل  – حممد حسـن أدمـد آل زايـد –وعلى ذلك فإين 

نـــه افـــرتاء ال صـــحة لـــه أالبيـــان الحقـــاً، فـــاعلموا  هبـــذا وأمـــام اجلميـــع إن مت اهتـــامي بغـــري مـــا ورد
كمـــا ،  خـــواهنم املظلـــومنيإ – حنـــن –أُهيـــب خمجتمعـــي نصـــرتنا ، و واعرتفـــت بـــه حتـــت التعـــذيب

هيــب بلجــان حقــوق اإلنســان احملليــة والدوليــة وجلــان القضــاء الــدويل بــالنظر يف قضــيتنا لتبيــان أُ 
 .احلقائق ألننا أبرياء مت اهتامهم ظلماً 

 حسن علي آل ربيع:( حسني 9)
بقائمــة  أنــا املــواطن حســني حســن علــي آل ربيــع، أحــد املتهمــني الــذين نشــرت أمســائهم

م، بتهمـة املشـاركة يف 5545 /4 /5يـوم االثنـني املوافـق  اليت مت اإلعـالن عنهـا 52املطلوبني الـ
واحلصــول علــى أســلحة ناريــة بصــورة غــري  ،الشــرقية "أحــداث الشــغب"، يف حمافظــات املنطقــة

 .العشوائي على املواطنني ورجال األمن شروعة، وقاموا بإطالق النارم
ه إيل مـن هتـم ال أسـاس هلـا مـن الصـحة وال متـت إىل الواقـع بصـلة، ّجـما وُ  إنين أنفي كل

املسـريات  للمشاركة يف ه بل لفقت يل كل تلك التهم وفقاً إنين مل أفعل أي من ذلك كل حيث
التعبــري عــن  املشــروع عــن حريــة ملي حلقــوق اإلنســان يف احلــقامليثــاق العــا الســلمية الــيت يكفلهــا

وكلهــا أمــور ضــمن احلقــوق األساســية  ،اإلضــراب الــرأي ســواء كــان بالتظــاهر أو االعتصــام أو
 .للمواطن

 زيــــف الــــتهم واإلدعــــاءات الــــيت لفقتهــــا وزارة الداخليــــة املتمثلــــة يف البيــــان إنــــين إذ أنفــــي
 ه يلاألوىل اليت توجّ  أن هذه ليست املرةإىل ، أود اإلشارة 52عروف ببيان قائمة املطلوبني الـامل

 امللفقة جزافاً. مثل هذه التهم، إذ سبق ووجهت يل الكثري من التهم
بالسـجن ألكثـر مـن سـبعة  ولقد مت احتجازي عدة مرات لفرتات طويلة ومتفاوتة انتهت

لـى عسـدي عـالوًة النفسـي واجل أشهر علـى خلفيـة املسـريات السـلمية، تعرضـت فيهـا للتعـذيب
بـــراهيم إأمثـــال النقيـــب خالـــد األدمـــري و  يـــد العديـــد مـــن جـــالوزة الســـلطة ىالضـــرب املـــربح علـــ

 .اخليال
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إنــــين أناشــــد اجلمعيــــة الدوليــــة حلقــــوق اإلنســــان واجلمعيــــات احلقوقيــــة بالتــــدخل العاجــــل 
 .أي بينة أو دليل للوقوف والتحقيق يف مثل هذه التهم واإلدعاءات امللفقة دون

بيـان قائمـة يف املطلقـة مـن مجيـع مـا ورد  رباءيتلـهيب جبميـع أبنـاء جمتمعـي العزيـز، كما أُ 
 ،ا للظـامل خصـماً و كونـ"املظلوم علـى الظـامل مـن منطلـق  كما أناشدهم بنصرة ،52املطلوبني الـ

 ".وللمظلوم عوناً 
كمــا أنــوه لعمــوم اجملتمــع الســعودي والــدويل، إنــين إن ظهــرت مــرة أخــرى للعيــان وبــدلت 

نتيجـــــة للتعـــــذيب  مـــــا صـــــرحت بـــــه اآلن، فـــــأود اإلشـــــارة أنـــــه ســـــيكونو ايل بـــــأقوال تتنـــــاف أقـــــو 
 .وضغوطات السلطة

 :سلمان علي سلمان الفرج( 0)
 ةمــن قبــل وزارة الداخليــ املــتهم ظلمــاً وعــدواناً  ،أنــا املــواطن ســلمان علــي ســلمان الفــرج

فتهــا وزارة الداخليــة مجلــة أنفــي مجيــع الــتهم الــيت ألّ ، املفــرتىلكــاذب ذلك االهتــام ابــالســعودية 
 .وتفصيالً 

نعــم شــاركت يف التظــاهر الســلمي مــن أجــل العــيش الكــرمي ورفضــاً للظلــم والتمييــز الواقــع 
 أُعيـل أسـرًة مكونـة مـن زوجـة وطفلـني اً عامـ 22أنـا مـواطن أبلـغ مـن العمـر ، علّي وأبنـاء بلـديت

يسـتمتع هبـا  روات بـالديوأنـا أرى ثـ ،ليس يل مصدر مايل حمدد أستعني به على أمور معاشـي
مثلـي مثـل كثـري غـريي يف هـذا الـوطن احلبيـب أثقلـين اإلجيـار حيـث ، من ال يستحق فهي هنب

يف  والسـبب ألين ال أمتلـك مسـكناً ثابتـاً  ،مـن مسـكن إىل آخـر راً متـنقالً حيـايت مسـتأجع  أقضي
نـا احلقـة إن هـذه الـتهم مـا هـي إال لكـي تسـكتنا عـن مطالب.. بلد مساحته الصـحراوية شاسـعة

 .واملنصفة
كـل مـا يصـيبين مـن تبعـات وأضـرار مـن هـذه  إين أدمل وزارة الداخليـة مسـؤوليةمن هنا ف
وأناشــد مجيــع املنظمــات احملليــة والدوليــة حلقــوق ، والــيت ال تســتند علــى دليــل ،الــتهم امللفقــة يل

حــال مت اعتقــايل يف ين نــوأُذّكــر أ، اإلنســان واجملتمــع املــدين، بــالوقوف معنــا وإنصــافنا ممــن ظلمنــا
فإمنا هو انتزاع باإلكراه وحتت الضغط اجلسدي والنفسـي مـن  ،ونشر أي اعرتاف غري هذا مين

 .وزارة الداخلية
 حممد علي عبدالرحيم الفرج:( 5)
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بقائمــة  أحــد املتهمــني الــذين نشــرت أمســائهم أنــا املــواطن حممــد علــي عبــدالرحيم الفــرج
بتهمــة املشــاركة يف  م5545/ 4/ 5 ثنــني املوافــقيــوم االالــيت مت اإلعــالن عنهــا  52املطلــوبني الـــ

علــى أســلحة ناريــة بصــورة غــري مشــروعة،  واحلصــول ،يف حمافظــة القطيــف "أحــداث الشــغب"
 .املواطنني ورجال األمن وقاموا بإطالق النار العشوائي على

، ال أسـاس هلـا مـن الصـحة وال متـت إىل الواقـع بصـلة ه إيل مـن هتـمإنين أنفي كل ما وّجـ
ومل يسـبق يل  ،وجـوراً  كـل تلـك الـتهم زيفـاً  يل قـت  فِّ ذلـك كلـه بـل لُ  مـن اً حيث إنين مل أفعـل أيـ

ع عـن املشـرو  املسريات السلمية اليت يكفلها امليثاق العـاملي حلقـوق اإلنسـان يف احلـق اخلروج يف
اإلضـــراب وكلهـــا أمـــور ضـــمن  كـــان بالتظـــاهر أو االعتصـــام أو حريـــة التعبـــري عـــن الـــرأي ســـواء

 .حلقوق األساسية للمواطنا
الــتهم واإلدعــاءات الــيت لفقتهــا وزارة الداخليــة ضــدي وضــد املدرجــة  إنــين إذ أنفــي زيــف

مـن دم  ة الـذئباءبـر وأنـا بـريء مهـا ، 52يف البيـان املعـروف ببيـان قائمـة املطلـوبني الــ أمسـائهم
ل العاجــــل أناشــــد اجلمعيــــة الدوليــــة حلقــــوق اإلنســــان واجلمعيــــات احلقوقيــــة بالتــــدخ، و يوســــف

هيــب كمــا أُ ،  هـذه الــتهم واإلدعــاءات امللفقــة دون أي بينـة أو دليــل للوقـوف والتحقيــق يف مثــل
، 52املطلـوبني الـــ بيـان قائمـةيف رباءيت املطلقـة مـن مجيـع مــا ورد لـأبنـاء جمتمعـي العزيـز،  جبميـع

 ."وللمظلوم عوناً  ،للظامل خصماً  او كون"بنصرة املظلوم على الظامل من منطلق 
أنــوه لعمــوم اجملتمــع الســعودي والــدويل، إنــين إن ظهــرت مــرة أخــرى للعيــان وبــدلت  كمــا

 .نه سيكون نتيجة للتعذيب وضغوطات السلطةإصرحت به اآلن، ف أقوايل بأقوال تتناف خما
 ( عبداهلل سلمان آل سريح:45)

ر يــوم بياهنــا الصــاد أنــا املــواطن عبــداهلل ســلمان آل ســريح الــذي اهتمتــه وزارة الداخليــة يف
الغوغائيـــة، وإتــــالف املمتلكــــات  كالتجمعــــات كثــــرية، بـــتهم م5545/ 4/ 5االثنـــني املوافــــق 

النظـام، وأنـا أنفـي كـل  لىع مشروعة، واخلروج العامة واخلاصة، وحيازة أسلحة نارية بطرق غري
 .هلا من الصحة فال أساس ،هذه التهم املوجهة يل

 مل أتلف أي، بطريقة سلميةكان خروجي مطالبًا حبقوقي وحقوق أبناء وطين 
 وحقوقنا ممتلكات، ومل أتبع أجندات خارجية كما وصفتين بذلك وزارة الداخلية، فمطالبنا

 .جرم حبق وطين مشروعة، لكنين فوجئت ببيان وزارة الداخلية حبقنا، فأنا مل أفعل أي



 

77 
 

قــوق الدوليــة حل كمــا أناشــد اجلمعيــة بنــاء بلــديت الوقــوف معــي ومســانديت،وإين أناشــد أ
بيـان يف بريئـون مـن مجيـع مـا ورد  اإلنسان واملنظمات الدولية احلقوقيـة بـالوقوف جبانبنـا، فـنحن

 .52قائمة املطلوبني الـ
 السبييت: صاحل ( منتظر علي44)

ـــــغأنـــــا املـــــواطن منتظـــــر علـــــي الســـــبييت أ ـــــة  ،ســـــنة 50مـــــن العمـــــر  بل ـــــم هـــــوييت الوطني رق
/ 4تـاريخ ب املشـاركة يف املظـاهرات بعـد اسـتدعائي علـى خلفيـة اعتقلت ،(4522459110)

 ثالثة أشهر بدون حماكمة.بعد  هـ4125 /0 /52ج عين فر أُ و  هـ4125/ 0
وهـددوا والـديت  ،مـرة أخـرى باالتصـال علـى املنـزل تياسـتدعوبعد خروجي من السـجن 

ــــة املن أجــــل مظــــاهرات ســــلمية أمــــارس فيهــــا خمدامهــــة املنــــزل مــــ خــــواين إصــــرت قــــوقي ونُ حبطالب
 .اهر السلمي حرية شخصية وحق مشروعالتظفاملظلومني، 

بالتخريــب وحيــازة األســلحة  اً وجــور  اً وأنــا أســتنكر بيــان وزارة الداخليــة الــذي اهتمــين ظلمــ
لــك، ذلــك ألهنــا ال تســتطيع ذعلــى أن تــربهن  ى وزارة الداخليــةوأنــا أحتــد ،األجنــدة اخلارجيــةو 
 .ملنسنيمن دماء شهدائنا واملساجني ا يالترب  همحماولتإمنا و 

حتـت  أنـه – ال مسـح اهلل –كتابة هذا البيان ونشره ألين أعلم يف حـال مت اعتقـايل   جرى
طائلــة التعــذيب النفســي واجلســدي قــد يــتم إجبــاري علــى التوقيــع علــى هتــم ملفقــة مل أرتكبهــا 

 .إطالقاً 
قـد أخليـت مسـؤولييت أمـام اهلل تعـاىل  – منتظـر علـي صـاحل السـبييت –وعلـى ذلـك فـإين 

نـــه افـــرتاء ال صـــحة لـــه أيـــع إن مت اهتـــامي بغـــري مـــا ورد هبـــذا البيـــان الحقـــاً، فـــاعلموا وأمـــام اجلم
 واعرتفت به حتت التعذيب.

خــــويت يف إومــــن ، لــــكوأرجــــو مــــن املنظمــــات احلقوقيــــة واجلهــــات املســــئولة التحــــرك يف ذ
 اجملتمع الوقوف معي.

 وسوف أستمر يف حراكي السلمي.، والئي لرتاب وطين
 ربح:مرسي علي آل ( 45)

بعـد إصـدار ، و امسـي ضـمن قائمـة املطلـوبني ظلمـاً  أدرج ربـحآل مرسـي علـي  أنا املـواطن
خـواين املتهمـني ظلمـاً وعـدواناً يف تلـك القائمـة، واملتضـمن نفـيهم للـتهم إبيانات من قبل  ةعد
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دة هم يف بيان وزارة الداخلية، فإنين أشاطرهم يف هـذا النفـي التـام جلميـع الـتهم الـوار يلإاملنسوبة 
 يف البيان.

نعم أنا خرجـت يف مسـريات سـلمية منـذ البدايـة وأنـا مكشـوف الوجـه حـامالً مهـي وهـم 
ومل  ،ومل أدمـــل ســـالحاً  ،كنـــت حــامالً يف يـــدي مطــالبهم أبنــاء بلـــدي مــن معتقلـــني وحمــرومني،

هتهـا الداخليـة كـل الـتهم الـيت وجّ و .. يكن أحد من املشاركني يف احلراك السلمي حيمـل سـالحاً 
املطـــالبني بـــاحلقوق باطلـــة وال صـــحة هلـــا، وجنودهـــا هـــم مـــن أطلقـــوا الرصـــاص هبـــدف  يف حـــق

وقنصـوا املـارة، وحـىت النـاس الـواقفني أمـام منـازهلم مل  ،وروعوا اآلمنـني ،تفريق املسريات السلمية
الســلطة هــي مــن ، و وهــذا ثابــت لــدى األهــايل يف عــدة شــواهد ،يســلموا مــن رصــاص الســلطة

 تفاتيش االستفزازية وإغالق الشوارع مثل شارع مركز الشرطة.تعرقل حركة املرور بال
يصـبح  ،هل حني نطالب بالعدالة يف توزيع ثروة الـبالد، ورفـع التمييـز، واحلريـة يف التعبـري

؟ إنين أتعجب من بيان الداخليـة العنيـف ضـدنا حنـن املسـاملني حـىت يف شـعاراتنا !جرم وإرهاب
 املطلبية.

وأناشـــدهم الوقـــوف صـــفاً مـــع  ،يف بيـــان وزارة الداخليـــة اهلـــزيلأمتـــىن مـــن العقـــالء الـــتمعن 
 املطالبني باحلقوق وعدم التخلي عنهم.

ونطلـب احلمايـة   ،منظمة حقوق اإلنسـان العامليـة للنظـر يف أمرنـاإىل ه خبطايب هذا وأتوجّ 
 كي ال نتعرض للخطف أو التعذيب أو القتل حبجة قمع اإلرهاب.

 ( عباس علي حممد املزرع:42)
مطلوبـاً الـيت تشـدقت  52زرع أحد املظلومني يف قائمـة الــامل نا املواطن عباس علي حممدأ

أنفـي  وردت أمسـاءهم يف القائمـة املزعومـة سم مجيـع إخـويت الـذينامسي و ابة، و الداخلي هبا وزارة
 .عين وعنهم كل التهم واألباطيل املوجهة ضدنا

ســـتمرار احلـــراك اك الـــتهم امللفقـــة هـــو هتامنـــا بتلـــالداخليـــة الســـعودية ال إن مـــا دعـــى وزارة
 ه أبناء منطقيت منذ الوهلة األوىل للحراك.السلمي الذي خطّ  الشعيب
شــخص مــن بلــدي يشــعر هبمــوم جمتمعــه واحلقــوق الــيت ســلبت  قــد كــان خروجــي كــأيل

، مـــع أهلنـــا وإخواننـــا يف البحـــرين بكلمتنـــا الســـلمية وأعلنـــا تضـــامننا منـــه، حيـــث أننـــا صـــدعنا
 أبداً. لعنفإىل افراج عن إخواننا الذين اعتقلوا ظلماً وعدواناً ومل نلجأ يوماً باإل وطالبنا
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أيضـاً أننـا  كمـا يعـرف،  لستخدم السالح ضد املواطنني العـزّ إن شعبنا يعرف من الذي ا
ظلمـاً وزوراً "خـذوهم بالتهمـة،  استخفاف حبياتنا والنيل منّ براء من ذلك البيان الذي هدفه اال

 ة".واقتلوهم بالظن
الداخليـة  اليت أصـدرهتا 52ن إخواين املظلومني يف قائمة الـإنين أنفي مجيع التهم عين وع

اً أنــين بعيــد كــل البعــد عــن جيــد الســعودية كــذباً وتلفيقــاً، وأؤكــد ألبنــاء جمتمعــي الــذين يعرفــونين
لبيـان تب يف هذا اكُ  عتقايل واختلفت أقوايل عماا نه يف حال متإ :وأقول هلم ،فرتاءاتهذه اال

 .فإنه ال ريب نتاج التعذيب
الـذين  ن وأقدر مواقف آباء وأبناء جمتمعي من علماء ووجهـاء وإخـوان وأصـدقاءأمثّ  كما
وأقول  ،اإلفك السعودي لعلمهم بكذب وزور بيان زالوا يؤكدون وقوفهم إىل جنبناً  نصرونا وال

 .تتقلب فيه القلوب واألبصاروتذكروا يوماً ، نائاتقوا اهلل يف دما :ملن أعانوا الظامل علينا
ـــوا مـــع الصـــادقني ورســـاليت إىل األحـــرار  ،وال تأخـــذكم يف اهلل لومـــة الئـــم ،والشـــرفاء: كون

 الذلة. اوهيهات منّ 
 ( فاضل حسن الصفواين:41)

بتــاريخ  52الـــ أنــا املــواطن فاضــل حســن الصــفواين أحــد املطلــوبني املعلــن عــنهم يف قائمــة
ن مـــن منطلـــق "اليمـــني علـــى َمـــ، و رة الداخليـــة ظلمـــاً وزوراً هتمـــتهم وزاام الـــذين 5545 /4 /5

أنكـــر" أنفـــي الـــتهم الـــيت لفقـــت حبقـــي مـــن قبـــل وزارة الداخليـــة مـــن إطـــالق نـــار ووالء للخـــارج 
 اآلخرين.والعبث خممتلكات 

، كامـل ُحـرم مـن أبسـط احلقـوق وهـي العـيش كبشـر نعم لقد خرجت حاماًل هم جمتمـع
ســأله أاملشــاركة يف خدمــة احلــراك الســلمي املبــارك باملنطقــة، و اهلل علــّي أن وفقــين لشــرف  بفضــل

احلســــنيني، إمــــا النصــــر أو  ال حيــــرمين مــــن الــــدوام يف هــــذا الطريــــق حــــىت حتقيــــق إحــــدىتعــــاىل أ
 .الشهادة

أننــا وجــدنا بياهنــا  يف الوقــت الــذي تــدعي فيــه الدولــة أهنــا تطبــق شــرع اهلل يف احلكــم، إال
هتامــات الباطلــة الــيت ســاقتها، ألــيس شــرع اال ات املتمثلــة يفخُيــالف شــرع اهلل يف أبســط البــديهي

فـأين البينـة علـى مـا ذكرتـه وزارة الداخليـة  "؟ن أنكـرواليمني على َمـ ،البينة على من ادعى"اهلل 
 باطلة؟ من هتم
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مـن كـون الـدليل ؟ بـدالً عليـه" أن يـأيت بالـدليل دعىل انقلبت املـوازين وبـات علـى "املـه
 ؟مطلوب من "املدعي"

اللحظــة، بــل  إن عمليــات إطــالق النــار علــى املــواطنني مــن قعبــل الســلطة مل تكــن وليــدة
اجلرحـــى واملصـــابني لنجـــد  لنراجـــع أرشـــيفيـــة هـــذا احلـــراك وإىل يومنـــا هـــذا، فحصـــلت منـــذ بدا

 .العالج يف املستشفيات إىل يومنا هذا بعضهم يتلقونلكثري من تلك احلوادث، وال زال ا
كانــت بصــدد  هرين هبــدف تفــريقهم، مث تــدعي أهنــاى املتظــاإن الســلطة تطلــق النــار علــ

 ا!الدفاع عن نفسه
 ؟ا أتت قواهتا إىل وسط املتظاهرينساساً ملاذأ

 ؟أليس من أجل تفريقهم
 ؟رين مثالً ت حلماية املتظاهءهل يصدق أحد أن هذه القوات جا

 دعائهم؟العادة أن الكامريا ترافق تلك القوات، فهل لديهم تصوير واحد يثبت إ جرت
 ؟أي العام حىت يصدق الناس روايتهمه أمام الر نملاذا ال يعرضو 

مل جند يف طول املنطقة وعرضها أي عملية ختريب ألي من املمتلكات العامة واخلاصـة، 
قايــا وأطــالل علــى ركــام وب فلمــاذا ال يــتم تســمية تلــك املمتلكــات املتضــررة حــىت يطلــع النــاس

 ؟ذلك التخريب املزعوم
جـانيب  إىل لـيس ،بناء جمتمعـي مـن علمـاء ووجهـاء وعامـة النـاس إىل الوقـوفأ إنين أدعو

معنـــا حـــىت يوضـــحوا  وإمنـــا مـــع كـــل املتهمـــني ظلمـــاً وزوراً، أناشـــدهم الوقـــوف وحـــدي فحســـب
جراءاتـــه إحـــىت يرتكـــب حبقنـــا  هتمنـــااللعـــامل مظلوميتنـــا، فســـكوهتم حبـــد ذاتـــه ضـــوء أخضـــر ملـــن 

 ".قتل" أو "خطف مث تعذيب" ت قد تكونحسب تعبريه، وهذه اإلجراءا ،الالزمة
اجملتمـــع الـــدويل املتمثـــل يف املنظمـــات احلقوقيـــة وذات الصـــلة، بـــأن تتحمـــل  كمـــا أدعـــو

 .عتقال أو القتليب أو االالتعذ مسؤوليتها األخالقية يف دماية عائليت ودماييت من اخلطف أو
ـــا حبـــ أؤكـــد علـــى أنـــه يف حـــال صـــدور ،يف اخلتـــام وزة الســـلطة، غـــري هـــذا القـــول عـــين وأن

عنـه  الً ئو عـذيب النفسـي أو اجلسـدي، ولسـت مسـالت فاعلموا أن ذلك القول صدر حتت وطـأة
 .كرهت على قولهجربت وأُ ألنين أُ 

 :حسن جعفر حسن املطلق(40)
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باهتــامي جــأت اتف، حســن جعفــر حســن املطلــق، مـن ســكان مدينــة القطيــف أنـا املــواطن
هتـام باطـل االـذئب مـن دم يوسـف، وهـذا  ريء بـراءةأنـا بـمن قبل وزارة الداخليـة والتشـهري يب و 
 .ال جيوز شرعاً ألنه ال يستند إىل دليل

البون حبقوقنـــا مجيعــــاً، حيــــث نــــرى كــــانوا يطــــ جمتمعــــي الــــذين نزلـــوا إىل الشــــارع إن أبنـــاء
تعــــيش اجملتمعــــات  كمــــا مــــل بــــالتغيري مــــن أجــــل العــــيش الكــــرمياالضــــطهاد ونأونعـــيش الفقــــر و 

 .السلمي املشروع للشارع نين مل أشاركهم حىت يف هذا النزولإإال  ،األخرى من حولنا
بشــهادة أبنــاء جمتمعــي الغــايل، وإن  اً أحــد كمــا أنــين مل أكــن يف يــوم مــن األيــام ممــن آذى

ترويــع النــاس مــا هــي إال مصــداق ختريــب املمتلكــات و يل مــن شــغب و إ تتلــك الــتهم الــيت نســب
 ."رمتين بدائها وانسلت"

اإلصـرار فـذلك بسـبب التعـذيب و  ؛و رأيتم أقوايل قد اختلفـت ويف حال مت القبض علي
 .على أن أعرتف جبرائم مل أرتكبها

 ( حممد صاحل عبداهلل الزنادي:42)
 يننداخلية يف اهتامي بأستنكر ما صدر من وزارة الأ، أنا ن اهتمتم الناس بالباطليا مَ 

 ؟، ملاذا اهتمتموينمثري فتنة
 حبقي؟ افيه مظاهرة أطالبيف هل خلروجي 

 ؟أم لرفضي ظلمكم
 أم لسرقة حقي؟

 ؟فأين خطائي
ال أنا ال هتمين مثل هذه األكذوبات، وإمنا يهمين أبناء جمتمعي أ :امسعوا أيها الناس

، وهل غلطي يف خروجي ثل هذه التلفيقات على من هم قبلي، فأنا إنسان بسيطيصدقوا م
 !ة حبقيللمطالب

 ؟أليس يل حق بأن أعرب عن رأيي
ثبت إدانيت على احبثوا عن احلقيقة من الدولة لكي ت :اء جمتمعي ويا من تشككونيا أبن

 بأية وسيلة مشروعة. ء، فأنا أحتدى وزارة الداخلية أن تثبت هذا الشيأين أطلقت الرصاص
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، رجال ات من أطلق الرصاصوأنا مستعد أن أجلس يف القضاء الدويل ألجل التحقيق وإثب
 اهلل الزنادي.صاحل عبدمن أم أنا املدعو حممد األ

إن دماء شعبنا ليست رخيصة، ولسنا نساوم عليها حىت لو ضحينا  :يا أيها الناس
فأنتم  ،وأن يسري على مسريهم ،ال يتخلى عن دماء شهدائناكل حر أل، وهذه وصية بأنفسنا

 .حماسبون أمام اهلل
ثورة بدأت صفحة "قد و هذا كل ما استطاع الباحث اإلطالع عليه من بيانات، 

/ 4/ 54هـ املوافق 4122/ 5/ 59املنطقة الشرقية" على الفيسبوك اعتبارًا من يوم السبت 
م خطوة أخرى إلتاحة اجملال للمطلوبني أمنيًا للتواصل مع جمتمعهم وإيصال أصواهتم 5545

، على أن يكون كل أسبوع للحوار 52عرب حوارات مفتوحة مع الواردة أمساؤهم يف قائمة الـ
ساعة، وتطرح اإلجابات  51، حيث يتاح اجملال يف الصفحة لطرح األسئلة ملدة مع أحدهم

م بطرح األسئلة على 5545/ 4/ 54دفعة واحدة خالل األسبوع، وقد بدأت الصفحة يف 
 املطلوب فاضل الصفواين، جاء يف الصفحة:

 لـقـاء مـع الناشط احلقوقي فاضل الصفواين..
 بإمكانكم طرح األسئلة عليه مباشرة يف هذا 52الـ إنه أحد املدرجة أمسائهم يف قائمة

املوضوع، أو إرساهلا عرب الربيد اإللكرتوين للصفحة، وسيتم اإلجابة على مجيع األسئلة دفعة 
 revolution.east@gmail.com: واحدة بإذن اهلل

يف فرباير مث سحبوا بفتوى دينية "بيان التهدئة"،  لشارعإىل اسؤال: بعد أن نزل الناس 
ىل زخم أقوى وبعشرات إوصمدمت أنتم يا شباب القطيف، ما هو شعوركم بعد عودة احلراك 

 اآلالف؟
ا نقرأ وحنلل أساليب النظام القمعية العشوائية بأهنا تؤدي جواب: منذ بداية احلراك كنّ 

نفجار، وهو خمثابة بركان استجمعت دممه حىت ابالضرورة جلعل احلراك مير بفرتة مخول مث 
 .نفجرت يف وجه الظاملا

 سؤال: مكسب حق التظاهر بعد سنة من احلراك؟

mailto:revolution.east@gmail.com
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جواب: يكفينا فخراً أننا كسبنا أمثالكم أيها الشرفاء من أحرار وحرائر مناصرين لنا يف 
َبب َت ) :احلراك يف وجه الظامل، قال تعاىل دعي َمن  َأح  دعي َمن  َيَشاءُ إعنََّك اَل تـَه  َوَلكعنَّ اللََّه يـَه 

َتدعينَ   صدق اهلل العلي العظيم. (َوُهَو أَع َلُم بعال ُمه 
وماذا  ؟سؤال: ماذا تقولون للناس اليوم يف املنطقة الشرقية بعد حتقيق هذه املكاسب

 تقولون للسلطة؟
ُروا اللََّه يَنُصر ُكم  َويـُثَبِّت  يَا أَيـخَها الَّذعيَن آَمُنوا إعن تَنصُ ) :جواب: نقول هلم قال تعاىل

 صدق اهلل العلي العظيم. (أَق َداَمُكم  
 ."يهلك ملوكاً ويستخلف آخرين"ونقول للسلطة: 

سؤال: هل الدعم املادي واملعنوي السخي من الناس حلراككم ميكن أن يقدم احلراك 
 ألمام بقوة وخيتصر على الناس املسافات للوصول لألهداف؟إىل اويدفعه 

 وأخالق حممد. ،وسيف علي ،مال خدجية :جواب: قام اإلسالم على ثالث
سؤال: يف رأيكم النظام الذي يطلق النار على شعبه هل مصريه مشابه للقذايف وحسين 

 وملاذا؟
ن بعده كل ن كان يتوقع سقوطه وحماكمته؟ ومع جواب: يف عهد الطاغية صدام مَ 

 وَم ُحكَم ظامل.الطواغيت من كان يتوقع زوال عروشهم؟ لن يد
 سؤال: ماذا تقول للذين يعيبون على الشباب النزول للشارع دون أن يطرحوا البديل؟

وال نريد أن ينزل  ،أن يكونوا مهج رعاع اباتجواب: حنن ال نريد من الشباب والش
للشارع شخص متعاطف مع قضيتنا أو التهمة امللفقة لنا ظلمًا وزوراً، و إمنا نريد من اجملتمع 

سرتداد احلقوق املسلوبة، و يكونوا للمظلوم عونًا مهما كان هذا املظلوم احرك للمطالبة بالت
 سنياً أو شيعياً.

وصلت  :عام وحنن نسمع هذا املوال 25وما البديل غري احلراك يف الشارع، أكثر من 
مطالبكم. رفعنا مطالبكم. جاري دراسة املطالب. وبالتايل ال يوجد بديل بيد من يرفضون 

 راك الشارع حىت يقدموه للناس.ح
 سؤال: ملاذا ال تسلم نفسك؟
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جواب: وماذا بعد تسليمي نفسي؟ حنن يف هذه البالد نفتقر ألشياء كثرية يف احملاكم 
ومن أبسط األمور ال حيق لك توكيل حمامي ليرتافع  ،"إن كانت هناك حماكمة يف األساس"

 دى املباحث العامة.عتقالك، وحدث وال حرج إن كان توقيفك لاعنك عند 
سؤال: هل تشعر بأن اجملتمع وقف معكم كما ينبغي؟ هل تعول على اجملتمع يف 

 مساندتكم؟
جواب: حقيقة لقد وقف معنا اجملتمع وأعطونا أكثر مما نستحق، حنن يف احلقيقة كنا 

ومل نكن نطالب بأشياء شخصية. وقوفهم  ،ستثناءانطالب بإصالحات لكافة املواطنني بال 
ا يف احلراك هو إثبات للدولة أن حلمة جمتمعنا واحدة واليت لطاملا حاولت الدولة أن معن

 تقطعها إرباً والعمل على سياسة فرق تسد.
 سؤال: هل تعول على علماء الدين؟

جواب: حراكنا شعيب وال مييل ألي تيار ديين وحنن نرحب بكل عمامة تؤيد وتبارك 
 وتساند هذا احلراك.

الفخر فعاًل كونك مظلوم مطالب حبقوق اجملتمع أم ندمت بعد سؤال: هل تشعر ب
 مسك؟ادراج إ

جواب: أن أكون مظلومًا على قضية حراك مطليب خري من أن أكون ظاملاً، وملا الندم 
 حىت أندم عليه؟ اً منكر  ئاً قرتفت شياوهل 

 لوراء هل ستعود ملا كنت عليه؟إىل اسؤال: لو عادت بك عقارب الساعة 
ب األمر قول كلمة حق أمام سلطان لوراء وتطلّ إىل اادت عقارب الساعة جواب: لو ع

 جائر ملا ترددت يف قوهلا.
 خطأت يف خروجك مكشوف الوجه؟أسؤال: هل تشعر أنك 

 على ينألن ؛جواب: من أول بداية احلراك املبارك مل خيطر يف بايل إخفاء مالمح وجهي
ة اآلن يف ملعب من كان يعيب على يقني أنين خرجت على حق ومل أخرج لباطل، والكر 

 الشباب خروجهم ملثمني، وأقول له هذا جزاء من خيرج كاشفاً وجهه.
ن كمطلوب أمين؟ وماذا تعين كلمة مطلوب أمين يف سؤال: نتمىن معرفة وضعكم اآل

 هو؟ رهاب؟ وضعكم القانوين مادولة القمع واإل
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القضاء العادل وهناك أدلة كثرية جواب: باملختصر املفيد حنن نعيش يف دولة تفتقر إىل 
 لو تطرقنا هلا سيطول احلديث كثرياً.

صلون مع اوكيف تتو  ر التعسفي؟القر ابعد  ةليومياتكم اسؤال: كيف تعيشون حي
 (؟ةلوظيفا) ةصالكم اخلاأعم

جواب: احلياة طبيعية وال زلنا منارس نشاطنا احلقوقي واحلمد هلل، ولن يصيبنا إال اخلري 
 و شهادة.إن كان نصر أ

هو  وما ؟البيان الكاذب واملفربك اصدار هذإسؤال: ما مدى ارتياحك النفسي بعد 
 الوضع املعنوي لديك؟

بالنسبة للوضع املعنوي فهو ممتاز  اً،وليس ظامل اً جواب: احلمد هلل الذي جعلين مظلوم
واطنني وإمنا من أجل حقوق امل 52الـ بربكة جهودكم معنا يف الشارع ليس ألجل املظلومني

 املسلوبة.
 هل راح تستمر يف احلراك وال ال؟: سؤال

وأما بعد صدور  ،جواب: مل أكن يومًا ألفكر يف التوقف عن احلراك قبل صدور البيان
 ستنكاركم له أيها األحرار ووقوفكم معنا قد زاد من عزمييت أكثر من قبل.االبيان و 

لذي كنت ستفعله أو ا ما بني،يف قائمة املطلو  اً مسك موجوداماذا لو مل يكن  سؤال:
 خرين؟ماذا سيكون شعورك جتاه املطلوبني اآل

جواب: سوف أستمر يف احلراك دون توقف إما نصر أو شهادة إن شاء اهلل. أما 
مسي فمن رأيي الشخصي جيب الوقوف ابالنسبة لشعوري جتاه اآلخرين يف حال مل يدرج 

 امل أننا مثل اجلسد الواحد.معهم أمام املأل وبقوة لكي نربهن للحكومة والع
 هل ستستمر باحلراك امليداين؟ سؤال:

جواب: لن أختلى عن املطالبة حبقوقكم أحبيت مهما فعلت الدولة ولتصدر غري هذه 
 التهم الكثري والكثري، ثقيت باهلل وباملشاركني معنا يف احلراك بأننا سوف ننتصر.

حتت الئحة املطلوبني؟ ماذا درج أمسك ان أكيف كان شعورك حينما علمت ب :لسؤا
 تريد أن تقول لشباب القطيف؟
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 52الـ جواب: شكرًا هلل على هذا الشرف العظيم الذي شرفنا به بأن أكون ضمن
 ( صدق اهلل العلي العظيم.)ليبلوكم أيكم أحسن عمالً  :قال تعاىل اً مظلوم

 لكيه.وأقول لشباب القطيف بأن علينا أن نسلك طريق احلق وال نستوحش لقلة سا
كيف استطاع آل سعود معرفة أنك تشارك يف التظاهرات وأنت تشارك فيها  سؤال:

 ق أمين لكم مثاًل؟رت خاملثماً؟ هل حصل 
شارك يف املسريات وأنا متلطم إال يف حال كان اجلو باردًا فقط، أكن أجواب: مل 
 ف.ق أمين ألنين كنت أمارس النشاط احلقوقي على املكشو رت خاوبالتايل ال يوجد 

صدار البيان؟ هل إل مت استدعائكم مسبقًا أو تسليمكم طلب استدعاء قبل ه سؤال:
هل  مت طلبكم من قبل املباحث؟ هل قاموا بالتحقيق معكم؟ هل ذهبتم ومت التحقيق؟

و مجعية أنسان يف الدمام استطعتم االتصال خمحامي؟ هل تواصلتم مع هيئة حقوق اإل
 ؟ةوزارة الداخلي ن كانت تعمل معإاحلقوق بالدمام و 

مكاتب  ثالثةباملختصر املفيد يوجد يف اململكة  ،ستدعاءاجواب: مل يكن هناك 
يوماً أي  هي أيام قليلة ونكون أكملنا املسري يف احلراك سنة كاملة ومل نرَ  حلقوق اإلنسان، وها

اء مكاتب حقوق اإلنسان يف السعودية جمرد غط ،جلنة من حقوق اإلنسان سألتنا عن مطالبنا
 سم حقوق اإلنسان.استهالك الدويل املزيف بلال

 هو السبب الرئيسي لطلبكم من قبل السلطة؟ برأيكم ما سؤال:
 جواب: ألننا قلنا كلمة حق أمام سلطان جائر.

 لذي تتمناه من اجملتمع؟ا و ماأهو املطلوب من اجملتمع القطيفي جتاهكم  سؤال: ما
جتاهنا بل جتاه مطالبهم فسكوهتم عن جواب: املطلوب من اجملتمع القطيفي ليس 

 الظامل هو ظلم ألنفسهم.
ما هو  سؤال: كيف وجدت ردة فعل اجملتمع القطيفي بعد صدور البيان جتاهكم؟

 مسك يف بيان مثل هذااهل كنت تتوقع أن يدرج  التغيري الذي طرأ على حياتك بعد البيان؟
 يف يوم من األيـام؟

القطيفي بوقوفه معنا وأحنين هلم إجالاًل ملوقفهم  جواب: حقيقة لقد أذهلنا اجملتمع
البطويل. التغيري الذي طرأ وهذا يكفينا فخرًا وقوفكم مع شباب احلراك. الدولة ال زالت 
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د كل من يطالب حبقه أمام املأل، ولكن أصابنا احلزن على أتستخدم أساليبها القدمية يف و 
اك، وهذا دليل على مهجية السلطة، ولكن الذين أدرجت أمسائهم وال دخل هلم يف قضية احلر 

اتقوا "له وسلم: آاهلل عليه و  ىبداً. قال رسول اهلل صلأاهلل معهم وهو ال يضيع حق مظلوم 
دعوة املظلوم فإهنا حتمل على الغمام، يقول اهلل تعاىل يف احلديث القدسي: وعزيت وجاليل 

 ."ألنصرنك ولو بعد حني
وإذا كانت اإلجابة نعم، حدثنا عن موقف  ؟داءسؤال: هل تربطك عالقة بأحد الشه

 أو قصة حصلت بينك وبينه يف جمال احلراك وشكراً.
ستشهاده اجواب: الشهيد علي قريريص كان أكثر من أ خ وأكثر من صديق. قبل 

بساعات قليلة كنا معاً يف املسرية يف شارع الثورة بالقطيف اليت خرجت بعد تشييع الشهيدين 
ناصر احمليشي. يف نفس هذا اليوم كانت هناك مسرية مقررة لياًل يف سيد علي الفلفل و 

 ،وطلبت من الشهيد أن يعود معي للعوامية حىت نعمل التجهيزات الالزمة للمسرية ،العوامية
على البقاء يف القطيف وتعلق قلبه بالشويكة وبشارع الثورة مصراً على البقاء  ولكنه رفض وأحلّ 

 ن.طوال الوقت يف هذا املكا
 ،فرتكته وعدت للعوامية على أن أتواصل معه عرب اهلاتف ملتابعة املستجدات أواًل بأول

 ،ستشهاده. ويف الوقت الذي كنت حزيناً جداً هلذا اخلرباهي إال حلظات حىت بلغين خرب  وما
)وال حتسنب الذين  :وتذكرت قوله تعاىل ،إال أنين يف ذات الوقت فرحت له إذ نال الشهادة

 حياء عند رهبم يرزقون( صدق اهلل العلي العظيم.أبل  مواتاً أ سبيل اهلل قتلوا يف
كما حيلو لنا أن " الشرفاء"سؤال: كيف علمت خبرب إعالن امسك ضمن قائمة 

 ؟نسميها
 متحان.فحمدت اهلل على هذا اال ،جواب: أخربين صديق عن طريق اهلاتف

 هنا جزئية وال متثل الشعب ماأ عن نوع املطالب ةخري كثر احلديث يف الفرتة األ سؤال:
 املطالب؟ نقصا قلنا بإذساسية هي املطالب األ وما ؟لكذيك يف أهو ر 

ومل نكن  ،جواب: منذ بداية حراكنا السلمي مل نطالب يومًا بأي مطلب شخصي
نطالب خمطالب ختص طائفة دون األخرى، وكانت مطالبنا واضحة وصرحية ومعلنة يف كل 

 ة.مسرية وفعالية ميداني
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هل تعتقد أن املطالب قبل  سؤال: هل نشاطك يف احلراك تغري بعد بيان وزارة نايف؟
 سقوط الشهداء هي نفسها أم تغريت؟

زدادت عزمييت وإصراري على مواصلة الطريق، وأما فاتورة الدم فهي اجواب: بعد البيان 
 باهظة الثمن.

التعامل  ومن واقعلبيان: "يقول اهذه بعض أشكال املساندة الشعبية للمطلوبني، بينما 
مع تلك األحداث فقد اتضح أن هؤالء اخلارجني عن النظام هم قلة حمدودة ال ميثلون أهايل 
املنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعًا بتصرفاهتم خاصة وأن عددًا منهم من أرباب السوابق 

ومل خترج أصوات الشعيب يعطينا عكس هذه الصورة متاماً، "، ولكن التعاطي الشيعي اجلنائية
وهذا دليل على الرفض  (ضيق هبؤالء وتصرفاهتم)شيعية تصادق على ما ذكر البيان من 

الشعيب للقائمة، بل الذي ظهر بشكل واسع هو التعاطف والتضامن الشعيب مع املطلوبني يف 
شخصية من القطيف على بيان بعنوان "رفضًا للظلم  925عت ، فوقّ اخلطب والبيانات

 قالوا فيه: م5545/ 4/ 42هـ املوافق 4122/ 5/ 55لمظلوم" بتاريخ وانتصاراً ل
 بسم اهلل الردمن الرحيم

 صلى اهلل عليه والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد
 .عليه السالم وآله الطيبني الطاهرين

يف الوقت الذي كنا ننتظر وزارة الداخلية أن ترتاجع عن املضي يف 
اطئة وأن تعرتف بتجاوزات منسوبيها وما اقرتفوه من ممارساهتا اخل

قتل األنفس الربيئة وأفعال أّدت إىل سفك الدماء احملّرمة و  تصرفات
مات متلكات العامة واخلاصة، وهتك ُحرُ وترويع اآلمنني وإتالف امل

البيوت، وذلك إحقاقًا للحق وإنصافًا للعدالة وللمظلومني، طالعتنا 
ل ما يقال عنه أنه مجلة من االفرتاءات لألسف الشديد ببيان أق

واألكاذيب، قَلبت فيه احلقائق، وَزيفت الوقائع، يف حماولة لكسب 
 الرأي العام احمللي والدويل.

إن إلصاق التهم الباطلة حبق شباب أبرياء كل ذنبهم أن بعضهم 
رفع صوته عاليًا خمطالب حقوقية مشروعة جيمع عليها عموم 
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العدالة واملساواة وإطالق سراح وفري احلرية و ، هاتفني بتاملواطنني
املعتقلني السياسيني وحماربة الفساد واحلد من التالعب بالثروات 
الوطنية وغريها من املطالب املشروعة، إن إلصاق تلك التهم هو 
إجحاف وتزييف متارسه الوزارة حبق املواطنني األبرياء املساملني  

اب املطليب املتأثر بالربيع كوسيلة أمنية للقضاء على حراك الشب
العريب وليس تنفيذًا ألجندة خارجية كما تزعم، وهي هتمة ألفنا 
تكرارها عند كل مرة يطالب فيها أهايل املنطقة حبقوقهم، وباتت 

 أسطوانة مشروخة ال يرددها إال ذوو املآرب أو املعاندون.
ة يف طريق إن البيان املذكور قد َعّزز القناعة لدينا بأن احلكومة ماضي

ياسية الداخلية االستعانة باخليارات األمنية كحلول ملعضالهتا الس
لدعوات اإلصالح والتغيري وحتقيق املطالب  الناجتة عن رفضها

لعدم هتدئة الشارع احملتقن،   – حتماً  –للشعب، مما يؤدي املشروعة 
كما عّزز القناعة لدينا بأن ال عدالة تنتظر أيَّ شخص من 

واردة أمساؤهم وصورهم يف البيان، وبأهنم حني تسليم املطلوبني ال
لقوة لإلدالء أنفسهم أو القبض عليهم سوف يتم إكراههم با

تربئ ساحة األجهزة األمنية من األعمال اجلرمية باعرتافات تدينهم و 
اليت قاموا هبا يف العوامية والقطيف، واستنادًا جملريات الواقع فإنه لن 

علنية عادلة وشّفافة توفر هلم حقوقهم  يتم تقدميهم إىل حماكمة
 القانونية يف توكيل دفاع عنهم.

حق  ملضحكة املبكية هو تأييد حكومتناوإن من املفارقات ا
االحتجاج والتظاهر يف بالد مثل سوريا، يف الوقت الذي تنكره 
على شعوب أخرى كما يف اليمن ومصر والبحرين، وجتّرمه وتعاقب 

يف الرياض وبريدة وجدة والقطيف، فهل عليه مواطنيها كما حدث 
وإرهاب  ة حسنة؟ ويف بالدنا بدعة حمدثة؟!التظاهر هناك سن
 وخروج عن امللة؟!.
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من مبدأ نصرة احلق واملظلوم الذي حث عليه ديننا احلنيف  وانطالقاً 
وشرعة حقوق اإلنسان، نقف متضامنني مع هؤالء األبرياء ونرفض 

كما نطالب   اهتامات مجلة وتفصيالً  من 52ما ورد يف بيان قائمة الـ
 باآليت:

تشكيل جلنة حمايدة لتقصي احلقائق تقوم بالتحقيق يف جممل  -4
التهم املنسوبة للمطلوبني )باخلصوص هتمة تنفيذ األجندة اخلارجية( 
ويف سائر االنتهاكات واألعمال اجلرمية اليت ارتكبتها األجهزة 

ت مظلة اجلامعة العربية أو األمنية حبق املواطنني على أن تكون حت
 ية للبالد.هيئة األمم املتحدة، خما ال يتعارض مع السيادة الوطن

تقدمي وزارة الداخلية للمتورطني من أفرادها بقتل الشهداء  -5
 املتظاهرين السلميني حملاكمتهم. األربعة وجرح عشرات

تقدمي ضمانات علنية لتوفري حماكمات تقوم على أسس ومعايري  -2
نته بأي هتمة من التهم ية يف العدالة والشفافية ملن يثبت إدادول

 املزعومة.
نناشد مجيع منظمات حقوق اإلنسان يف العامل بنصرة هؤالء  -1

املتهمني األبرياء وعدم تركهم وحدهم كي ال تستفرد هبم اجلهات 
 ألمنية دون رقابة قانونية دولية.ا

خالل تلبية كافة إزالة مجيع أسباب االحتقان والتوتر من  -0
املطالب العادلة واملشروعة اليت ينادي املتظاهرون السلميون هبا ويف 
مقدمها إطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني يف كافة مناطق 

 البالد من السنة والشيعة.
ويف اخلتام نؤكد ضرورة ختلي السلطات عن سياسة القمع والرتهيب 

الح الطائفية وإثارة النعرات والتوقف عن حماربة أهايل املنطقة بس
املذهبية والتشكيك يف انتمائنا لرتاب بالدنا العزيزة ووصمنا بالعمالة 

 .(20)للخارج ووقف احلمالت اإلعالمية وهتييج الرأي العام ضدنا
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أيقونة فقد وضع أحد املشاركني يف الفيسبوك على مواقع التواصل االجتماعي ك وأما
وتربعت هذه العبارة يف "، 51ملخصصة له عبارة "أنا املطلوب الصورة احلقيقة أو الرمزية ا

، مواقع كثرية من حمافظة القطيف على ما أمسوه بصحائف األحرار تنديدًا بتلك القائمة
وباألسلوب نفسه الذي ُوضعت فيه صور املطلوبني يف أطار أدمر ُكتب حتته اسم املطلوب 

عبدالعزيز ويل العهد واألمري حممد بن فهد وعمره، وضع القطيفيون صور األمريين نايف بن 
يف تصميم على اإلنرتنت يف صفحة ثورة املنطقة الشرقية على الفيسبوك، أمري املنطقة الشرقية 

 .ويف ملصقات انتشرت يف حمافظة القطيف
/ 45يف خطبة اجلمعة نادى وكانت أكثر الردود عنفًا يف خطبة الشيخ منر النمر الذي 

 ، يقول النمر:(وا قوائمكم يف املاء واشربوهابلّ ) :م5545/ 4/ 2 هـ املوافق4122/ 5
حكومتنا ظاملة، آل سعود ظلمة، وهم يعلمون ذلك، ولكن ال 
يريدون ألحد أن يتكلم؛ البد أن نقف أمام ظلمهم، وننكر عليم 
أفعاهلم الظاملة وفسادهم، فيه بـََعد أعظم من القتل، أفحش 

فتاويهم، وهو االعتداء على  املنكرات، وكما يقول الفقهاء يف
النفس أو العرض، حينما يعتدي ظامل على إنسان لسفك دمه أو 
هلتك عرضه أو إيذائه، هنا جيب ان يُدَفع، إذا علمت أن جارك 
يُعتدى عليه، عندها جيب عليك أن تدافع عن جارك، هذا أريد 
االعتداء على شخصه، أما إذا هتك بيته وانتهكت حرمته أو سفك 

 دمه.
وهذه قائمة املطلوبني واهتامها بالقتل، آل سعود بأوامرهم وسلطاهنم 
قتلوا شبابنا، شباب بعمر الزهور، قتلوهم، مث تأيت قائمة باملطلوبني 
وأحد التهم الرئيسية فيها أهنم قتلوا.. عيب استحوا، إذا كان اجملتمع 
باألمس يسكت ويقف معكم خوفًا فال خوف بعد اليوم، وحنن 

هم وجيب أن نتضامن معهم وندافع عنهم، هؤالء مع نتضامن
املطلوبون دافعوا عن قيم عن كرامة، عن إطالق سراح معتقلني، عن 
دماء شهداء، عن عزة، عن احلقوق املشروعة، عن احلرية عن 
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العدالة، صدعوا ضد الفساد.. ويأيت من يبحث عن زالهتم، رجل 
ن زالته واذكر يكفي أنه قاوم الظلم وعّرض نفسه للخطر، فُغّض ع

قعد ترببر، إذا فيك خري الت، ال تحماسنه، نعم اسعى إلصالح الز 
تكلم على زالت الظامل، أما زالت هذا فتأمن الضرر وتتكلم عليه 
لتضعيفه وتسقيطه وتضعيف الدين، أما ذاك احلاكم الظامل الذي 

سنة! إىل مىت؟  55سنة يعتقلون! إىل مىت؟ و 42قتل واعتقل، 
سنة! إىل مىت؟ إىل مىت عشرات  25حد بالسجن وحيكم على وا

اآلالف يف السجون؟ هذا الظلم الذي ينبغي أن نقف أمامه، 
وننهى النظام عن االستمرار فيه، ونأمر النظام بأن يقلع نفسه منه، 
وأن يطلق سراح املعتقلني ويضّمد جراحات اجملتمع، فبدل أن 

تمع يزداد يضّمد جراحات أهايل الشهداء ويضّمد جراحات اجمل
اعتقااًل، وخيرج لنا قائمة مطلوبني، وانتظروا قائمة ثانية وثالثة ورابعة، 
حنن كلنا مطلوبون للعدالة أمام اهلل يوم القيامة وسنرى ذلك اليوم، 
والدولة تقدر تعتقل وتقتل، ولكنها لن تتمكن من الوقوف أمام 

ن تستطيع من الصمود أمام إرادة اجملتمع، ل تمكنتعدالة اهلل، ولن 
السلطة الظاملة أن تقارع إرادة جمتمع أيب عنده استعداد للشهادة 
واالعتقال والتضحية، جياهد يف اهلل حق جهاده، ويبذل الغايل 

 والنفيس.
على احلكومات يف اخلليج والدول العربية أن تعيد النظر يف 
عالقاهتم مع شعوهبم، وحنن مع املظلومني يف كل مكان يف البحرين 

ليمن وسوريا ويف مصر ويف مجيع دول اخلليج ويف مجيع دول ويف ا
العامل، بقدر ما نستطيع أن ندافع عن املظلوم سندافع مهما كانت 
اجلراحات "كونوا للظامل خصماً، وللمظلوم عوناً" هذا منهج 
األمري؛ ولذلك هذه القائمة وأشكاهلا يشربوا مائها، حيطوها يف 

ويضعوا قائمة ثانية وثالثة ورابعة  البحر ويفتتوها ويشربوا مائها،
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فليعتقلوا اجلميع ما عندنا مانع، وأقول للمطلوبني وَمن يُطَلب 
وال ختتفوا  بعدهم: عيشوا حياتكم الطبيعية، ال هتابوا، وال ترهبوا

حىت، ال حنتاج إىل االختفاء.. حاضرين لندافع عن قيمنا وعن  
اداً يف شعبنا، تعتقل كرامتنا وعن املظلوم، لن جنعل الدولة تعيث فس

من تشاء، وتقتل من تشاء، وترهب من تشاء.. لن نسكت على 
شركاء مع املظلوم يف مظلوميته، هذه التصرفات، بل سنكون 

ولتضرّج دماءنا مع دماءهم، ولتلّوى أجسادنا مع أجسادهم، ما 
عندنا مانع، هذه هي الروح هذه هي اللحمة االجتماعية، وليبحثوا 

ذليالً صغرياً حقرياً يقف إن استطاعوا، فلن جيدوا إال عن أذناب هلم 
تقف مع الظامل، وبالفعل أثبت جمتمعنا وكبار معهم، فالرجال ال 

جمتمعنا معدهنم عندما ختلوا عن الوقوف مع الظامل ضد املظلومني 
من اجملتمع، مل جيدوا أحدًا من كبار الوجهاء والعلماء، وهذه نقطة 

ا هذا املوقف الرشيد الكرمي، شباب اجملتمع تسّجل لعلمائنا ووجهائن
وشباب احلعراك جيب أن ينظروا إىل هذه املواقف بإجالل، مل يستطع 
احلاكم أن جيعلهم إىل صّفه، وإمنا وجد حثالة ال قيمة هلا وال اعتبار 
هلا عند أهلها فضاًل عن غريهم، حمقورون عند أهاليهم وأقرباءهم 

فال، فالبد أن ُيكَرم هؤالء ويذكروا خبري منبوذون، أما البقية الكرمية 
حىت يكثروا ويتكاثروا، حنن حنتاج إىل رجال أصحاب موقف مع 

 (.25)جمتمعهم
 

 ثورة وشيكة؟هل نحن إزاء 
بدأ الوضع يف القطيف قد يستسخف مثل هذا السؤال، ولكن هناك شواهد كثرية على 

ث يف حمافظة القطيف وما حدث يف دول حيد بني ما مقلق هٌ بَ شَ هناك إىل ثورة شاملة، و يل بامل
، ويعززه إصرار شعيب على عدم التوقف عن اليت أسقطها الشباب بثورهتمالربيع العريب 

 :الشبه ، وأهم مالمح ذلكالتظاهر
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الشباب هم القادة للعمل ضد الدولة، هلم قياداهتم احلركية، ووسائلهم يف التوجيه 
الجتماعي كتويرت وفيسبوك، ومن النماذج على ذلك والنشاط احلركي وأمهها مواقع التواصل ا

صفحة "ثورة املنطقة الشرقية" وصفحة "أحرار القطيف واألحساء"، وهو ما جنح فيه ثوار 
 تونس ومصر.

، ومواجهة العنف خروج الشباب يف وجه القوة العسكرية غري مبالني خما قد حيدث هلم
رنا بأواخر أيام النظام ، وهو ما يذكّ فولوتو ات املاستخدام السالح وعبوّ  عرب مضاد بعنف

 .املصري قبل إسقاطه
كانت املظاهرات  ، فقدوعدد املظاهرات نفسهاالتصعيد املستمر يف أعداد املتظاهرين 

وتنتهي سريعاً بالتدخل األمين، أما اليوم فأصبح داخلية م تنطلق يف طرقات 5544يف مارس 
، وتصاعد رنا خمصر واليمن وغريمهااب، وهو ما يذكّ ه إىل امليادين اليت يعتصم فيها الشبالتوجّ 

كما  وخباصة بعد تفّجر أحداث العوامية، عدد املظاهرات واملسريات بشكل الفت مؤخراً 
/ 4/ 2هـ املوافق 4122/ 5/ 45أصبحت أكثر تنظيمًا وعلى سبيل املثال يف يوم اجلمعة 

ات: يف العوامية وبعد صالة م املسمى "مجعة زلزال األحرار" كانت هناك عدة فعالي5545
اجلمعة بإمامة الشيخ منر النمر يف جامع اإلمام احلسني مت تأبني الشهداء الذين مضى على 

ويف الربيعية بتاروت خرجت مسرية األهايل بعد صالة اجلمعة من مسجد  ،يوماً  15مقتلهم 
باس من متوليها العباس استنكارًا على تصرف إمارة املنطقة الشرقية بسحب والية مسجد الع

كانت ، و بداًل عنه املرفوض شعبياً  الشرعي آل درويش وتعيني عمدة تاروت عبداحلليم كيدر
عزيز عند الساعة الثالثة يف شارع امللك عبدال يف القطيف )زلزال األحرار(املركزية املسرية 

هداء، وكتابة مثل: زيارة الش العديد من الفعاليات خمشاركة الرجال والنساءعصراً، إضافة إىل 
 .52مع املطلوبني الـ صحيفة األحرار، والتضامن

م كانت املظاهرات خترج يف أي يوم من األسبوع، ولكن بعد مقتل 5544منذ مارس 
شباب القطيف أصبح هناك نوع من االستهداف أليام اجلمع اليت تُعطى أمساء مضافة إىل 

هرون يف القطيف بعض أمساء مجعهم ، واستعار املتظااجلمع كما حصل يف دول الربيع العريب
، كما أصبحت املسريات واملظاهرات فيما عدا من تسميات سابقة يف دول الربيع العريب

 ومن تلك اجلمع: "مجعة دم الشهيد يصنع التغيري"دون إضافة إىل األيام،  تعطى أمساء اجلمع
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هـ 4122/ 5/ 45و"مجعة زلزال األحرار"  م،5544/ 45/ 52املوافق  هـ"4122/ 4/ 50
/ 4/ 55هـ املوافق 4122/ 5/ 52و"مجعة الشهيد عصام"  م،5545/ 4/ 2املوافق 
 م.5545/ 4/ 59هـ املوافق 4122/ 2/ 1و"مجعة وحدة الشعب" ، م5545

: فشارع امللك كن جتمعهم بأمساء معربة هلما توّجه الشباب إىل تغيري األمساء القدمية ألم
يف  ثورة )النطالق املسريات منه(، وطريق الرياضأصبح شارع ال يف القطيف عبدالعزيز

أصبح طريق البحرين، ودّوار الريف يف العوامية أصبح دوار الكرامة )فهو رمز  القطيف أيضاً 
وهو ما يذكرنا خما جرى يف ميادين  ،(، وهكذانو يامكما مسّاها العوّ  النتفاضة الكرامة

 .االعتصام الكبرية يف مصر واليمن
م عمل بعض أبناء القطيف يف 5544اهرات مطلع السنة املاضية انطالق املظ بعد

إجياد مشروع دمل اسم "مشروع التسمية بالقطيف" يسعى إىل تغيري أمساء الشوارع يف 
حتت شعار )اسم يُعرّب عن هوييت القطيفية(، القطيف بأمساء من اختيار األهايل أنفسهم 

 املالئمة لتاريخ هذه املنطقة وحضارهتا، ويقول القائمون على املشروع: "تكثر املسميات غري
ينبغي علينا التعاون لتغيري تلك األمساء بأمساء تليق خماضي هذه املنطقة وحاضرها وهلذا 

.. فأنشئت صفحة على الفيسبوك باسم "مشروع التسمية بالقطيف" يف يونيو ومستقبلها"
التسمية اعتمدت  أن جلنة مشروعم، ومل يُنَجز شيء يف تلك الصفحة غري 5544سنة 

األمساء اجلديدة لثالثة شوارع هي: شارع الثورة )لشارع امللك عبدالعزيز(، وشارع البحرين 
)لشارع الرياض(، وشارع الشهيد صادق مال اهلل )لشارع امللك فيصل(.. واألمساء اجلديدة 

 ملزمة للمؤمنني هبذا املشروع فقط، كما ذكر القائمون عليه.
وع لعدم وضوح الرؤية من جهة، وعدم اجلدوى من جهة لقد فشلت فكرة املشر 

أخرى؛ فما الفائدة يف أن خيتار الناس أمساء جديدة يروهنا أنسب ملنطقتهم مث تعتمد جلنة 
املشروع التسمية، وبعد ذلك تكون األمساء اجلديدة ملزمة للمؤمنني هبذا املشروع فقط، 

هلذا مل جيد ؛ لرمسية( تبقى قائمة معرتف هباواألمساء اليت ال يرغب هبا الناس )وهي التسمية ا
 هذا املشروع جتاوباً واسعاً من الناس.
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ومن تاله من الشباب أصبح تغيري الشباب ويشار هنا إىل أنه بعد مقتل احمليشي 
لوحات بطمس االسم يف بعض  فعاًل قسرياً عزيز ألمساء الشوارع وخباصة شارع امللك عبدال

 الثورة( فوقها.الشارع نفسه وكتابة )شارع 
طريق الرياض  الرابط بني تاروت جسرتسمية كما اصطلح القطيفيون فيما بينهم على 

ختليدًا للفاجعة اليت حصدت أرواح  مدينة القطيف وجزيرة تاروت اسم )جسر األئمة( من
 (.15م على جسر األئمة يف بغداد)5550أكثر من ألف شيعي سنة 

اليت كانت خامتة  – السلطات األمنية للمتظاهرينمن قبل  العنيفة املواجهة األمنيةو 
عرب: إطالق الرصاص على  من أوجه الشبه وذلك –األنظمة يف تونس ومصر وليبيا 

دخول املدرعات على املتظاهرين وكأهنا ستدهسهم بقصد و بدم بارد،  وقتلهماملتظاهرين 
كرامة اليت هتني  يش عسكرة املدن بنقاط التفتو ، )وهذا مما حدث سابقًا يف مصر( ختويفهم

 .وتستفزهم الناس
ركون عدم استجابة الدولة إىل أية مطالب وعدم العمل على حل املشكالت و 

أجندات ثريي شغب، ويعملون لتحقيق إىل وصف املتظاهرين خم يف بياناهتا السلطات األمنية
ية وطن ألغتحني  احلكومة السعودية به )مع فارق اختّصت لدول أخرى ةلاخارجية والعم

 .(إعالمياً  ضدهم التعبئة الطائفية مارست، و املتظاهرين
ولعل مما يعزز هذه الشواهد على خطورة الوضع يف القطيف: استمرار وقوع القتلى 

هـ 4122/ 5/ 40يوم اخلميس مساء تل الشاب عصام حممد أبو عبداهلل يف العوامية قُ  حيث
فر للباحث غري املعلومات الرمسية ومل يتوا، رجال الشرطةم على يد 5545/ 4/ 45املوافق 

اعتداء بزجاج حارق إىل  كانت تقوم خمهامها املعتادة ببلدة العوامية  أمن القائلة بتعرض دورية
)قنبلة مولوتوف( مما أدى إىل اشتعال النريان فيها، وتعرض مستخدمي الدورية إلطالق نار، 

إطالق النار إىل إصابة اثنني من وأنه جرى التعامل مع املوقف خما يقتضيه، وقد أدى تبادل 
وال يكاد  ..إىل املستشفى حيث تويف أحدمها الحقاً  املتورطني يف إطالق النار ومت نقلهما
، ووقوع عدد من اإلصابات على دوريات رجال األمن ميضي أسبوع دون السماع هبجمات

 .بني الشباب ورجال األمن



 

97 
 

املوافق  هـ4122/ 2/ 49يوم اخلميس "مسرية العدل اإلهلي" عصر  عليه طلقفيما أُ مث 
عاماً(، وهو من أهايل حي الدوبج  54م قتل الشاب منري عبداهلل امليداين )5545/ 5/ 5

خمدينة القطيف، بعد تعرضه لرصاصة مباشرة يف القلب يف شارع امللك عبدالعزيز )شارع 
لشغب اليت أطلقت الثورة(، بعد االقتحام املفاجئ للشارع من قعَبل مدرعات قوات مكافحة ا

النار يف أحناء متفرقة  منه ويف األزقة واألحياء اجملاورة كحي الشويكة، إضافة إىل وقوع ثالثني 
مصاباً بالرصاص احلي، نقل ثالثة منهم إىل املستشفى العسكري يف حالة حرجة هم: يوسف 

 وتيوبالغمام، وبشري آل درويش، وراغب القبعة.. وقد بـُثَّت  مشاهد مؤملة على الي
 (.14)الستهداف قناصة تلك املدرعات لشباب ُعّزل وقفوا يف وجهها بصدور وأيد عارية

م قُتعَل 5545/ 5/ 45هـ املوافق 4122/ 2/ 40اليوم التايل يوم اجلمعة  عصر ويف
الذي مّسي "مجعة غضب األحرار" خرجت القطيف والعوامية يف مظاهرات حاشدة تنديداً 

لثورة(، وقد قابلت قوات مكافحة الشغب هذه املسرية بالرصاص احلي خما مُسّي )جمزرة شارع ا
 (.15)فُقتل الشاب زهري عبداهلل آل سعيد برصاصة مباشرة يف الكبد
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 النتائج وتوصيات مقترحة:
، فُأسقطت املعاجلة الالزمةاإلعالمي على حقيقة املشكلة ومل تعاجل التعتيم  مورسلقد 

 اين حلليفها يف دمشق على مشكالت اململكةعم اإلير األحداث اجلارية يف سوريا والد
 ،تأكيد التدّخل اخلارجي واألجندة املّدعاةلهروب من املشكلة بالداخلية إسقاطًا تعسفيًا ل

، وهو بال شك احلكومةمّية مع حبَ مع بيان وزارة الداخلية السعودي )السيّن(  اجملتمع اقوانس
قول الرشيدة عن الربط املنطقي بني األسباب من جناحات بيان وزارة الداخلية لصرف الع

ومسبباهتا، وهذا النجاح يف احلقيقة فشل ذريع يف احلفاظ على اللحمة الوطنية وإصالح 
 .الفساد الذي تسبب خمثل هذه األحداث

لقد حاولت وزارة الداخلية معاجلة أحداث القطيف خمعاجلة قد تنجح قبل ثالثني أو 
، وأساليب التوثيق اليوم ملعلومايت الذي تتمتع به اجملتمعاتمخسني عامًا قبل االنفجار ا

والنشر السريع لألخبار عرب وسائل االتصال  ةف احملمولواتاملختلفة من كامريات الفيديو واهل
فمارست التعتيم على حقيقة ما جيري، القنوات الفضائية، والقدرة على إيصال الصوت عرب 
ألجندة اخلارجية، وغفلت الداخلية أن أي دولة حتقق لورفعت االهتام بتنفيذ املتظاهرين 

العدالة ألبناء شعبها كافة دون متييز للون أو قبيلة أو منطقة أو مذهب ال ختشى من 
التحريض اخلارجي ألبنائها للخروج يف مظاهرات أو املطالبة بإسقاط احلكومة، وغري ذلك، 

 ورعته وحفظت له أمنه وحقوقه. هذا الشعب ال ميكن أن يُثار ضد دولته اليت عدلت فيه
بعد مرور أحداث العوامية والقطيف وموسم احلج وأيام عاشوراء وحتقيق بعض النجاح 

التهم  ممطلوباً وقد أعّدت هل 52يف هتدئة الشارع، فوجئ املراقبون لألحداث بصدور قائمة الـ
عض النخب شعبية ومن ب سّنية قبل القبض عليهم والتحقيق معهم!! واستجابة لنداءات

املثقفة للمساواة بني ما جرى يف حمافظة القطيف واإلرهاب، فكان ذلك مفاقمة للمشكلة 
وتعقيدًا ليصل حلها فيما بعد إىل حد اإلعجاز؛ ألن ما جيري يف القطيف أعظم بكثري من 

 تنظيم القاعدة، الذي جيري يف القطيف احتقان شعيب يسود اجملتمع )وخباصة الشباب(.
أن كرة الثلج اليت تشكلت يف العوامية قد السعودية  راقب لألوضاع يفال يشك املو 

تضاعف حجمها وهي جتوب اليوم مدن وبلدات حمافظة القطيف قاطبة وضجيجها بات 
مألوفاً، وترددت أصداء ذلك الضجيج خارج املنطقة الشرقية حىت بات مسموعاً، وليس 
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كرة نقلت  و . يدة يف منطقة القصيم وغريها.من حمرم يف مدينة بر  54ببعيد عن املتابع اعتصام 
هـ 4122/ 4/ 50: فهناك "مجعة الشيخ يوسف األدمد" يف تسميات اجلمعالثلج معها 

/ 25هـ املوافق 4122/ 5/ 0م، و"مجعة إصالحيي جدة" يف 5544/ 45/ 52املوافق 
ق هـ املواف4122/ 5/ 45ب لنصرة أسريات جزيرة العرب" يف ض، و"مجعة الغم5544/ 45

 م.5545/ 4/ 2
 :هو هنا وأهم ما ميكن رفعه من توصيات

تتمثل يف التمييز الطائفي  االعرتاف بوجود مشكلة شيعية يف اململكةضرورة ( 4)
وهو ما جتلى بوضوح يف احلملة ، حبقهم والتهميش واإلقصاء املمارس ضد املواطنني الشيعة

 تشكيك يف الوطنيةالتخوين و العة من ظهرت ما يف النفوس ضد املواطنني الشياإلعالمية اليت أ
يف يندى هلا اجلبني  من إفرازات على اإلنرتنت ما صاحب تلك احلملة، و بتصفيتهمطالبة املو 

شتم بالوامتهاهنم  جلدته( اءبنأيف الوطن ) كاءهيف الدين وشر  ألخوته السعودي السيّن  حتقري
يستطيع املواطن الشيعي الرد على  وال !!أبناء النصف ساعة، و ا: أبناء الزنبـ صريحالقذف الو 

من عدد من  للشيعة صريحال علينالتكفري ال، إضافة إىل تلك احلملة يف وسائل اإلعالم نفسها
املشايخ ومن منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املسجد النبوي الشريف الذي ُقوبل 

 ضد إخواهنم ملذهب السيّن ، وهو مع األسف توّجه شعيب لدى أبناء االسّنة بفرحة املتشددين
 احلادة وحقيقة االنقسامات السعودية الوطنية ةوحداليف الدين والوطن، وهو ما يؤكد هشاشة 

 .تمع السعودياجمل يف
رعاية ل معلنة عاجلة صادقة خمبادرة شجاعة احلكومة السعودية البد من قيام (5)

 فال ميكن أن تبقى قوات ؛كحتفظ حقوق الشيعة كما السنة هنا مصاحلة حقيقية يف البحرين
إىل األبد، وكل يوم جديد تبقى فيه تلك القوات يف البحرين يزيد من  درع اجلزيرة يف البحرين

هو احلل الوحيد املمكن إلعادة االستقرار يف البحرين و تعقيد املشكلة وحييل احلل السياسي، 
،  ميكن االستهانة هباعالقات تارخيية ال بالبحرين ويف القطيف واألحساء اللتني تربطهما

 فيندر أن جتد أسرة يف املنطقتني ليس هلا قرابة وأبناء عمومة يف البحرين، وليس كما يُرّدد من
 السعودي جيب العمل يف الداخل ذلك جانبوإىل . .لوحدة املذهب يعود احلراك املشرتك أن

اليت مل ولن تأيت خبري  القطيف حتديداً يف اليوم االبتعاد عن املعاجلات األمنية القائمة على 
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، ولعل أبرز د والتسويفو الوع والتخّلي عن سياسة املشروعة تلبية املطالب الشيعيةللمنطقة، و 
املطالب امللّحة يف الوقت الراهن هو إزالة مجيع أشكال عسكرة املدن القطيفية بسحب 

اليت هي حقيقة  املدرعات اليت متأل الشوارع، وإلغاء نقاط التفتيش من مداخل املدن والقرى
من  اهاشكل من أشكال العقاب اجلماعي للمجتمع الذي ُيستفز باملعاملة السيئة اليت يلق

وهذا العقاب ال خيتلف كثريًا عن القبض على أحد  ..لون معاملة األعداءتلك النقاط، فيعامَ 
الكهرباء كما ال خيتلف عن إهانة اجملتمع بقطع   !!من أفراد األسرة رهينة لُيسلِّم آخر نفسه

 !!كالعوامية ليتلوه مدامهة البيوت حبثاً عن مطلوب  بلدةعن حي بعينة أو 
اإلفراج عن السجناء واملعتقلني دون حماكمة، وعلى رأس هؤالء )املنسيني التسعة( ( 2)

دون حماكمة، والشيخ توفيق العامر املسجون دون الذين قضوا ستة عشر عامًا يف السجن 
إيقاف دمالت املطاردة للشباب ورميهم يف السجون دون حمكمة ، و منذ ستة أشهر حماكمة

 ألشهر وتطول أحياناً إىل سنة وأكثر ملشاركتهم غالباً يف املظاهرات.
جيب فتح حتقيق نزيه تقوم به اجلهات املعنية يف احلكومة السعودية يف أحداث ( 1)
وقتل الشباب  ،غري قانوين منذ احتجاز كبار السن احتجازاً  إىل جانب وزارة الداخلية العوامية

، مث قتل الشاب منري ، مث قتل الشاب عصام حممد أبو عبداهلل يف العواميةالقطيفاألربعة يف 
 .عبداهلل امليداين يف القطيف، مث قتل الشاب زهري عبداهلل آل سعيد

الذي  تصحيح أوضاع مركز شرطة العوامية سيء الصيت يف نظر أهايل العوامية( 0)
، فهذا املركز تعود إليه املسئولية عن العوامية تهم كثرية منها التحّرش بالنساء العابراتيّتهمونه ب

وقد أحيط بطوق أمين يسبب الضيق ويقع يف حي سكين يف العوامية والقديح والبحاري، 
، فال يأمن السكان على سالمة أبناءهم عند ذهاهبم إىل املدارس وعودهتم لسكان احلي

ذلك بسبب تعود ملكيتها حلسني آل ياسني  املقابلة للمركز اليت عمارةليت اخل، وقد أُ منها
يتفاجأ السكان أحياناً بصعود اجلنود إىل و ، الطوق الذي ضيق على الناس حريتهم يف التحرك

أسطح الشقق اليت يسكنوهنا، وقد تقدم أحد املواطنني وهو عصام نصر حسني الفرج وهو 
حني تفاجأ بوجود مالزمني  املركزالشرقية بشكوى ضد رجل عسكري إىل مسو أمري املنطقة 

ومعهم بعض اجلنود يف سطح العمارة اليت فيها شقته، وملا سأهلم عن سبب وجودهم قالوا 
األفضل أن خُيرج هذا املركز من فولكن الشكوى مل تغري شيئاً..  له: أنت مالك شغل!!
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امية والقديح والبحاري خما يضمن موقعه احلايل يف منطقة سكنية إىل منطقة على حدود العو 
، ودماية أرواح الناس وعدم التضييق عليهم منه جهة سرعة أداء املركز ملهامه يف تلك املناطق

 .من جهة أخرى بوجوده داخل احلي
تنمية شاملة حملافظة القطيف؛ فالزائر على الدولة أن تتحرك حتركًا جّديًا يف  (2)

 )مدن القطيف وسيهات وصفوى( وباقي املدن للمحافظة يرى بوضح مدى التنافر بني
والبلدات، حيث صرفت العناية باملدن الثالث )اليت يف داخلها أيضًا تنافر واضح( وأمهل 
غريها، ويصدم الزائر لتاروت والتويب والبحاري والعوامية عند يقف على بيت الصفيح والطني 

 والبيوت اآليلة للسقوط يف أرض نفطية!!
بلدة مهملة أشد اإلمهال تنموياً ة هنا إىل إشارة خاصة، فهي واقعًا وتستحق العوامي

كياًل مل يعمر منها غري   15هي استحقاقًا وقيمة تارخيية وحضارية مدينة تبلغ مساحتها بينما 
 هتقدر مساحتالذي  الرامس وقفلأرامكو استخراج حجة استحكام  تالنصف حيث عطّل

وهو  كما عطلت جزاء كبرياً من أراضي القطيف،عاماً،   55مدة بنحو مثانية ماليني مرت مربع 
لعموم فقراء ومزارعي العوامية دون غريهم، أوقفها احلاج املرحوم الشيخ سلمان بن وقف مباح 

.. فهذا اإلمهال له آثاره السلبية يف نفوس أبناء املنطقة بال حممد بن حسني بن صاحل الفرج
آلثار تدرجيياً، ولعل من أهم املشروعات للعوامية شك، والتعجيل بالتنمية سوف يزيل تلك ا

اإلسراع يف و  ،مشروع لإلسكان اخلرييو  للشباب، منشأة رياضية متكاملةإقامة حتديداً: 
 .ختطيط املدينة ومعاجلة النواقص سواء على مستوى الشوارع أو بقية الدوائر

ر الزيارات التفقدية ونائبه بأم الشرقية أن يعتين أمري املنطقة ملحة ضرورةهناك ( 9)
القطيف إال مرة أو مرتني فأمري املنطقة الشرقية مل يزر حمافظة  ؛واالجتماعية ألبناء احملافظة

على امتداد عشرين سنة مضت!! وذلك ما أوجد انفصااًل حقيقياً  بغرض االلتقاء برجاالهتا
 ونائبهها أمري نطقة وهو .. وال خيفى أمهية تواصل املسئول عن املواضحًا بني اإلمارة واحملافظة

 اتالعالقو وبناء الثقة املتبادلة  لديه يف تلمس احتياجات احملافظة وإشعار املواطن بأمهيته
يف أفراح الناس  ،نساين واإلداري واالجتماعياالجيابية بتواصل حقيقي على املستوى اإل

 د الباحث ضرورة ومن جهة ثانية جي .، وغري ذلكويف رعاية مهرجاناهتم الثقافية ،وأتراحهم
الشيعة هم أعرف من غريهم بالواقع الشيعي، مستشارين من  أن يكون ألمري املنطقة الشرقية
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وأقدر على وضع املشكالت الشيعية يف إطارها الصحيح وسبل حلها خما يتفق مع تطالعات 
 املسئول والشيعة أنفسهم.

لقطيف عموماً، ولكنها ة كفيلة بإعادة اهلدوء إىل حمافظة اإن التوصيات السابق (0)
بإلغاء  للواقع الشيعي التوّجه الصادق إىل معاجلة شاملة كليةال تغين عن تظل معاجلة جزئية 

الذي يباعد بني التمييز ذلك ، مجيع أشكال التمييز الطائفي الواقع على الشيعة يف اململكة
 .احلاكم واحملكوم ويهدم الوحدة الوطنية
ف من مثقفني ومشايخ ووجهاء برؤى ومشروعات لقد تقدم أبناء حمافظة القطي

ومبادرات كثرية لعالج مشكالهتم وأزماهتم ومنطقتهم، إال أننا ال جند أي جتاوب من 
يف سبيل مناقشة جادة ها تناقشتتم مومل  ،املشروعات واملبادرات أي من تلك معاملسئولني 

ى رؤية مميزة يف هذا اجملال ، وقد اطلع الباحث علدمج الشيعة يف وطنهم مع بقية املواطنني
صياغة رؤى لعالج بيبادرون و هايل وهكذا يتقدم األ !!واحملقق أهنا ُأمهلت كسوابقها

، مما يدفع األهايل مطبق ملن تصل إليه هذه املبادراتصمت  هناك يف املقابل، و مهتمشكال
سريات بالتظاهرات وامل إىل اإلحباط والبحث عن طرق أخرى للتعبري عن ذواهتم وحقوقهم

 .االحتجاجية
وختوين الشيعة والتشكيك يف التمييز الطائفي لقد أخرجت بيانات وزارة الداخلية 

، يف الوقت الذي كان جيب أن جُيرَّم كل َمن يتهم أبناء وطنه من اخلفاء إىل العلن وطنيتهم
بعثوا جزافًا وزورًا يف وطنيتهم للحفاظ على اللحمة الوطنية، واستطالت احلناجر بالقول: ا

متجاهلة أن الوجود الشيعي يف اململكة العربية السعودية  إيران!! األصلي الشيعة إىل بلدهم
منذ بدايات التاريخ  وغريها وبكر بن وائل( عبدالقيسربيعة )وجود عريب أصيل من قبائل 

، وهم الذين قال فيهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم: اإلسالمي، وقبل أن توجد دولة سعودية
طلع عليكم من هاهنا ركب هم خري أهل املشرق"، وأوصى هبم أصحابه من األنصار "سي

بقوله: "يا معشر األنصار، أكرموا إخوانكم فإهنم أشبه الناس بكم يف اإلسالم، أسلموا 
 .طائعني غري مكرهني وال موتورين"

ويشارك إن والء كل إنسان لوطنه، وهي فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ومل يكتسبوها، 
اإلنسان يف هذه الفطرة كثري من خملوقات اهلل اليت استطاع اإلنسان دراسة سلوكها كبعض 
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الثدييات واألمساك وأنواع كثرية من الطيور اليت وهبها اهلل غريزة )التأويب( العودة إىل الوطن 
ًا أو يف مواسم معينة.. فال شيء يغين اإلنسان عن وطنه، سواء أكان سنيًا أم شيعياً، مسلم

 غري مسلم.
إن التمييز الطائفي املمارس ضد الشيعة يف اململكة جعل عددًا ال بأس به من الشيعة 

"والءنا  يقولون: رائهم يأنفون من القول: حنن نوايل آل سعود، وإمناآاستطلع الباحث الذين 
لوم  أيو  هلل وهذا البلد )القطيف أو األحساء("، أو: "والءنا هلل وألهل البيت وهذا البلد"،

يشعرون بانتقاص حقوقهم، فهم مواطنون من الدرجة الثانية، يعانون من  معلى هؤالء وه
التهميش والتمييز يف بلدهم ال لشيء إال ألهنم شيعة، ولو زال هذا التمييز لسمعنا شيئاً 

 والء الشيعة ألوطاهنم ال ريب يف ذلك. نق لدى الباحث أآخر، ولكن احملقّ 
لة مسلمة شيعية تربط الشيعة من خارجها هبا وحدة املذهب، وأما إيران، فهي دو 

ولكنها ليست مقدَّمة على  وغري السعوديني وإليران مكانة جليلة يف نفوس الشيعة السعوديني
وطنهم.. مث إّن كثرياً ممن يشككون بوالء الشيعة السياسي لوطنهم ال يفرقون بني االنتماء )أو 

 يات، والوالء السياسي.التقليد( الديين املذهيب للمرجع
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الهوامش:

 وما بعدها. 45( انظر: "العوامية تاريخ وتراث" لزكي الصاحل ص4)
 .504 -414انظر: "الشيعة السعوديون" ص( 5)
 هـ.4122/ 5/ 0يف يوم االثنني  52( وقد أعلن اسم علي بن حسن آل زايد ضمن قائمة املطلوبني الـ 2)
 ( انظر:1)

http://www.youtube.com/watch?v=WX8_K6AAzG4 

http://www.youtube.com/watch?v=dOagqyWhJBI&feature=related 
 م.5544/ 44/ 55هـ املوافق 4125/ 45/ 52( جرى اللقاء يف العوامية مساء يوم الثالثاء 0)
 ( نشر البيان يف عدد من املواقع منها:2)

http://albaseeraalresalay.blogspot.com/2011/10/blog-post_2020.html 
 :لعواميةمن أهايل ا ووقع على البيان

 حممد علي الفرج أدمد -1 أدمد حممد الصفواين -2 السيد أدمد طاهر الفلفل -5 أدمد حسني آل منر -4
تقية عبد  -5 بندر منصور الرباك -0 بشري حممد الصفواين -9 أسعد علي النمر -2 باقر اجلصاص أدمد -0

جعفر  -42 جاسم آل صفر -45 ثريا جاسب التحيفة -44 توفيق سعود املزين -45 املهدي آل الشيخ
جعفر حممد علي  -42 جعفر حممد أدمد املناسف -40 جعفر صاحل العبداجلبار -41 سلمان حممد الزويري

حسن  -55 حبيب حسني حتيفة -45 جواد عبداهلل قريريص -40 جالل حممد آل مجال -49 عريض آل
حسن علي عبدالكرمي آل  -52 حسن علي عبد العزيز آل ربح -55 حسن أدمد علي الفرج -54 العبادي

 -59 حسني أدمد مكي آل ربح -52 الفرج حسن حممد -50 حسن علي حممد حتيفة -51 الشيخ جعفر
حسني عبداهلل  -25 حسني سعيد آل منر -55 سعود اللباد حسني -50 حسني جعفر حممد عبدرب النيب

حسني علي عبداهلل  -22 شيدحسني علي أبو ر  -25 عبدرب الشهيد التارويت الشيخ حسني -24 العراجنة
 -29 الفرج حسني حممد -22 حسني عيسى عبداهلل املرهون -20 حسني علي مكي املختار -21 الرباكي

 رضا سعود العوامي -15 حسني حممد آل سهوي -25 حسني حممد آل ربح -20 حسني حممد املرهون
كي حممد ز  -10 كي حممد الفرجز  -11 الصاحل زكي علي -12 زاهر الزاهر -15 رمزي حممد آل مجال -14

سعاد  -15 زهري حممد العقيلي -10 زهري عبداحملسن الفرج -19 زهراء حممد آل عريف -12 أبو عبداهلل
سعيد  -02 سعود حممد علي الفرج -05 سعود أدمد آل ربح -04 سعاد حممد العوامي -05 علي املختار

 -09 شفيق حممد آل ربح -02 مان العواميشاكر حسني سل -00 سعيد علي املزرع -01 عبدالكرمي فرج
 -24 طارق علي الفرج -25 صفر أدمد آل صفر -05 صاحل حممد العبداجلبار -00 صاحل علي الصاحل

عادل علي  -21 عادل أدمد آل سعيد -22 علي حممد أدمد آل طرمو خ طاهر -25 طالب حسني العوامي
 -20 عبداحلميد عبداحملسن الفرج -29 فةعباس علي حممد حتي -22 علي املناسف عباس -20 اللباد

http://www.youtube.com/watch?v=WX8_K6AAzG4
http://www.youtube.com/watch?v=WX8_K6AAzG4
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عبداهلل علي  -94 علي آل ربيع عبدالعليم -95 عبدالعزيز حممد الفرج -25 عبدالرزاق حممد صاحل آل لباد
عبداهلل  -90 عبداهلل علي حتيفة -91 ضيف آل زاهر عبداهلل -92 عبداهلل حسني آل زاهر -95 قريريص

 عدنان -90 السيد عدنان طاهر الفلفل -99 فضل آل الشيخ جعفرعبدالكرمي علي أ -92 حممد علي الفرج
علي  -05 ربح علي حسن آل -04 علي جاسب التحيفة -05 ل سعيدآعقيل  -95 عبداهلل مهنا الزاهر

 -02 علي سلمان الفرج -00 علي حسني آل سعيد -01 علي حسن أدمد املبيوق -02 حسن آل زايد
علي  -55 علي حممد العبداجلبار -05 علي عيسى اللباد -00  اللبادعلي عبداهلل -09 علي عبداهلل آل ربح

فتحي  -51ص فؤاد علي عبداهلل املشيخ -52 فؤاد السويكت -55 علي حممد آل ربح -54 حممد احملسن
 فهيمة أدمد مهدي الفرج -59 فهيمة أدمد مهدي الفرج -52 بو عبداهللأفرج حسن آل  -50 أدمد الفرج

م.حممد  -454 م.جميد عبداهلل الصاحل -455 علي أدمد آل الشيخ أدمد .م -55 لطفي الصوميل -50
ل آحممد أدمد  -451 السيد ماجد علوي الشيباين -452 ماجد سعيد آل نصيف -455 جعفر آل منر

 حممد جعفر حممد آل الشيخ -459 حممد جعفر حممد العبدالنيب -452 مويل حممد أدمد آل -450 براهيمإ
 -444 العوامي حممد سلمان أدمد سلمان -445 حممد زكي الفرج -455  آل منرحممد حسني -450

 حممد علي اللباد -441 اهلل آل امساعيلدحممد عب -442 حممد عبداهلل الزاهر -445 حممد ضياء املناسف
حممد  -440 حممد علي عبداهلل العقيلي -449 آل ربح حممد علي -442 حممد علي آل خزعل -440

حممد وهب  -454 حممد منصور أدمد آل ربح -455 كاظم الشاخوري حممد -445 هزمي علي حممد آل
 مسلم علي حممد حتيفة -451 مرجتى عبداهلل قريريص -452 عبداهلل أدمد اخلري مدحت -455 القطان
 -450 ياسني ممدوح حسن آل -459 علي الفرج مفيد -452 مصطفى عبداجمليد حسن آل منر -450

نصر عبدالعظيم  -424 حممد الصفواين نذير -425 ميثم حممد عبداهلل املبيوق -455 لموسى جعفر آل مجا
 -420 يوسف حسن البناوي -421 يوسف اخللف يوسف أدمد -422 وسيم علي النمر -425 الفرج

 .يوسف حممد عبداهلل العوى
 .421( سورة األنعام: 9)
 .40( سورة اإلسراء: 0)
 .14 -22( سورة النجم: 5)
 .40رة فاطر: ( سو 45)
 .9( سورة الزمر: 44)
( وأكد للباحث هذه املعلومات األستاذ عبداهلل علي آل منر، أحد وجهاء العوامية ومثقفيها وصاحب 45)

 منتدى العوامية الثقايف.
 ( انظر مشاركتها على الرابط:42)

http://www.youtube.com/watch?v=WMOUwhrWmMQ&feature=related 
 رة الداخلية وال أي مسئول سعودي بشيء مما ذكره ابن صقر هنا.( مل تصرح وزا41)
 http://www.youtube.com/watch?v=JodRQbOkWqU( انظر احللقة على الرابط: 40)
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 :"كفووو .. سحب جنسية جرذان العوامية وترحيلهم إليران( انظر على اليوتيوب بعنوان "42)
http://www.youtube.com/watch?v=SE6OMNZeJ7A 

( ليت الشيخ احلذيفي ساحمه اهلل اكتفى خما يف خطبته املتشّنجة من حتريض ضد املواطنني الشيعة، ولكنه 49)
أساء األدب يف سلوك منكر يف تلك اخلطبة حني دامهه البصاق برفع أوراق خطبته عن مرمى عينيه وبصق على 

 ر هذا مرراً على ذلك املنرب!!منرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف املسجد النبوي الشريف، وقد كر 
 http://www.youtube.com/watch?v=sEFo-O2Rhcwوانظر اخلطبة على اليوتيوب: 

 http://www.youtube.com/watch?v=XgyFi_heM_o( انظر التصريح على الرابط: 40)
ة الفحش، بتعليقات على الرابط يف غاي الذي أخرج أولئك الشباب من اإلسالم وقد قوبل تصريح اجلرياين

 وكتب أحدهم:
 يا الئماً فيما أتى اجلرياين             وهو املخنث من قدمي زماين

 هزلت بنا األيام يف أحداثها           فغدى املخنث من ذوي اإلحسان
 يا قاضي الشرع احلنيف باسته             فَلمن أتاها رّجحه امليزان

 وقد شايعت للسلطانخسئت عمائمكم فليس لكم هبا            فضل 
 بل صفقة املغبون أنت أتيتها             إذ بعت أهل احلق للشيطان

 بعت التشّيع والوالء حليدر          فغدوت تلعق جيفة السلطان
 فأحضر جوابك يوم حشرك مفحماً           يف حزب أهل اجلور واخلسران

 ر املقطع على الرابط:انظ BBC( هو الشيخ عادل الكلباين يف حواره مع قناة 45)
http://www.youtube.com/watch?v=QSQTYj0ts6c 

( املقصود املواطنني الشيعة يف اخلرب الذين منعوا لسنوات طويلة عن الصالة يف اخلرب وُسجنوا ألجل هذه 55)
 الصالة، مث مُسح هلم مؤخراً بالصالة يف مسجد أو مسجدين.

مها من مدن املنطقة الشرقية ذات الوجود الشيعي ومعظمهم من شيعة ( هذا ما جيري يف الدمام واخلرب وغري 54)
كياًل إىل حمافظة األحساء لدفنه هناك، ويف   405األحساء الذين إذا مات هلم ميت فالبد أن ينتقلوا به مسافة 

شيعي فشلت كل احملاوالت يف السماح هلم بدفن موتاهم فيها  555.555إىل  405.555الدمام حتديداً بني 
و ختصيص مقربة هلم يف الدمام فيجربون على الدفن يف األحساء أو سيهات اليت امتألت مقابرها خموتى أهلها أ

 وأبناء الدمام وغريها من أماكن الوجود الشيعي خارج القطيف.
 http://saffar.org/?act=av&action=view&id=840( اخلطبة على الرابط: 55)
 .15 -25( سورة الشورى: 52)
 http://www.youtube.com/watch?v=o2Y_AXKFaeoلكلمة على الرابط: ( ا51)
 .00( سورة املائدة: 50)
 .451( سورة البقرة: 52)
 .442( سورة هود: 59)
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 http://www.youtube.com/watch?v=lwjnxwH6Urk( اخلطبة على الرابط: 50)
 http://www.youtube.com/watch?v=OOOrmc5mOho&feature=related( انظر: 55)

 ( املقصود: ناصر احمليشي.25)
 ( املقصود: السّيد علي الفلفل.24)
 ( نشر البيان يف عدد من املواقع منها:25)

http://www.qatifnews.com/index.php?show=news&action=article&id=33790 
 http://www.walfajr.net/?act=artc&id=17028( نشر البيان يف عدد من املواقع منها: 22)

 حمافظة القطيف:من أهايل  ووقع على البيان
دمد أ -0 دمد آل عبدالعالأ -1 دمد آل سيفأ -2 إبراهيم علي احلميدي -5 القيصوم إبراهيم حممد -4

دمد علي آل أ -5 عبداهلل حتيفة دمدأ -0 دمد عبدالكرمي القيصومأ -9 دمد سعيد آل ليثأ -2 جعفر حتيفة
دمد أإياد  -42 أمني عبداجلليل الزهريي -45 آل داوود دمد حممدأ -44 دمد علي مشيخصأ -45 مساعيلإ

 -49 بو السعودأبشار عادل  -42 باسم عبدالعظيم الضامن -40 سعيد آل دهنيم باسل حممد -41 املهنا
 حسن علي آل ربح -55 قريريص جواد عبداهلل آل -45 جهاد علي حممد آل ربح -40 مجال حممد الراضي

دمد أحسني  -51 دمد أبو السعودأحسني  -52 حسنة عيسى الدار -55 ربححسن مكي آل  -54
 -50 حسني سلمان الستاروة -59 حسني رضي أبو السعود -52 حسني أدمد مكي آل ربح -50 الداوود

 حسني -24 حسني عبداحملسن آل دهيم -25 حسني عبدالرسول آل جواد -55 املنجور حسني صقر حممد
بو أعلي حمسن آل  حسني -21 حسني علي عبداهلل احلسن -22 اهلميلي حسني علي -25 علي اخلياط

خالد  -20 حنان السيد شرب اهلواشم -29 براهيم اجلراشإدميدة  -22 حسني قاسم هجلس -20 ديب
 د.حممد حمروس آل حمروس -14 خالد مهدي القطري -15 اخلميس خالد عبداملعني -25 سعيد دهنيم

 -12 العبادي رياض حسن -10 رياض جعفر السويكت -11 ود املروحنروال سع -12 إيثار قاود. -15
 بو السعودأزكي منصور  -15 سيف زكي رسول آل -10 زكريا عيسى القصاب -19 دمد النشميأزاهر 

 سعيد حممد املسبح -02 زهري علي عبداجلبار -05 طالب زهري علي آل -04 زهري عبداهلل الشماسي -05
 -09 اخلباز السيد حسني علوي -02 السيد حسني السيد أدمد العوامي -00 الشماسي سالم باقر -01

السيد عدنان السيد حسني  -05 النمر السيد صادق السيد حسن -00 السيد سعيد السيد علي العوامي
السيد فاضل  -25 السيد علي السيد حيدر العوامي -24 الشرفا السيد علوي السيد جعفر -25 العوامي

السيد  السيد ماجد -20 السيد ماجد السادة -21 سيد قصي علوي اخلبازال -22 القالف السيد علوي
السيد حممد السيد  -20 املشعل السيد حممد السيد جعفر -29 السيد ماجد املشقاب -22 علوي القلف

السيد نزار السيد  -94 السيد حممد علي النمر -95 مساعيلإ سيد جعفر آلالسيد حممد ال -25 حسن النمر
 السيد وسام -91 سيد هشام علوي اخلبازال -92 السيد هادي السيد حسني العوامي -95 العواميحسني 

 دمد آل عاشورأعادل  -99 شيماء علي عبداجلبار -92 شادن نعمه العوامي -90 السيد جعفر الدعلوج
عبداحلسني علي  -04 علي آل فريد ةعالي -05 عارف مهدي املبارك -95 عادل سلمان الغامن -90
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 عبدالوهاب صاحل العريض -01 عبدالعلي عبداهلل آل كرم -02 سيف عبدالعزيز رسول آل -05 الصفار
عبدالكرمي  -00 السين عبدالشهيد -09 عبداحلليم منصور املرهون -02 عبداحلكيم صاحل القطان -00

 آل جواد عبداهلل عبدالرسول دميد -54 الشماسي عبداهلل زكي -55 عبداهلل آل مسلم -05 منصور غنام
حممد  عبداهلل -50 عبداهلل علي عبداجلبار -51 عبداهلل علي العقيلي -52 جواد عبداهلل عبدالكرمي آل -55

دمد أعلي  -55 دمد البحراينأ علي -50 عقيل حسني آل سعيد -59 بو السعودأعبري علي  -52 العبيدان
علي  -452 حسن احلنايبعلي  -455 آل زايد علي حسن -454 علي حسن الغاوي -455 علي اخللف

 -459 علي عبداهلل الزاهر -452 علي سلمان العيد -450 اجلشي علي سلمان -451 حسني آل سعيد
عبدرب  علي -445 علي عبداهلل ناصر آل ربح -455 علي عبداهلل عبداجلبار -450 الزاير علي عبداهلل

 دمد آل عاشورأعماد  -442 يالقدحي علي عمر -445 بو اللرياتأعلي عثمان  -444 الرسول اخلنيزي
فاضل حسن  -449 فاضل جعفر الشعلة -442 العوامي غازي حممد -440 عمرو مهدي العمران -441

 -454 براهيم املرهونإفاطمة  -455 براهيم القيصومإفاطمة  -445 اهلجهوج فاضل شاكر -440 آل ربح
 فراس احلبيب -451 يد الغمغامفتحي سع -452 فايز علي اخلضر -455 عبداهلل عيسى آل شوكان فايز

لؤي  -450 لطفي حسن آل سيف -459 فوزية عبدالغين الضامن -452 فؤاد عبداجلبار احلمود -450
 -425 حممد جعفر النمر -424 دمد السيهايتأحممد  -425 دمد آل ربحأحممد  -455 عبداهلادي اجلشي

حممد سعيد  -420 يد الشماسيحممد سع -421 حممد سعيد الدهان -422 دمد آل زايدأحممد حسن 
 حممد -425 حممد عبداهلل الزاهر -420 حممد عبداهلل جبار -429 ضياء املناسف حممد -422 الصفار

 -412 حممد علي آل منر -415 دمد آل ربحأحممد علي  -414 حممد عبداهلل املدن -415 عبداهلل الضامن
 دمد آل سندأمصطفى  -412 عبداهلل العراجنة مرتضى -410 حممد مريزا الغامن -411 حممد مهدي احلمايل

 الشيخ منتظر عبداهلل -405 منتظر أموري البحر -415 مفيد عبداهلل الضامن -410 مفيد اليوسف -419
علي حممد م. -401 اخلاطر مهدي عيسى -402 منري حسن أبو اللريات -405 منري باقر اجلصاص -404

 ميثم حممد -400 ميثم سعيد الشماسي -409 الكسار ميثم -402 حممد دمزة الغامنم. -400 الشخل
 وسام -425 هيثم فارس الفارس -424 هاين مريزا الصدير -425 جعفر العلوان نور -405 علي اجلشي

 -422 آل عبدالعزيز جعفر حيىي -420 ياسر حممد الدار -421 دمد املطوعأياسر  -422 سعيد املصطفى
د.صادق  -425 امتثال عبدالعظيم أبو السعود -420 يوسف املختارعبداملعطي  -429 هاين حممد املويلغي

 .دمزة علوي الشاخوري -494 اخلليفة سامي جاسم -495 حممد اجلربان
 .25( سورة املائدة: 21)
 http://saffar.org/?act=av&action=view&id=854( انظر اخلطبة على الرابط: 20)
 http://albaseeraalresalay.blogspot.com/2011/11/blog-post_28.html ( انظر الرابط:22)
 http://www.awamia.com/?act=artc&id=15860( انظر: 29)
 http://www.awamia.com/?act=artc&id=16248( البيان على الرابط: 20)
 ( اخلطبة على الرابط:25)
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http://www.youtube.com/watch?src_vid=YBpema57QqI&annotation
_id=annotation_391694&feature=iv&v=sRnXjWW1KNg 

( يقع جسر األئمة يف بغداد على هنر دجلة، ويربط بني األعظمية ذات الغالبية السنية حيث مرقد اإلمام 15)
األعظم أبو حنيفة النعمان، والكاظمية ذات الغالبية الشيعية حيث مرقد اإلمام موسى الكاظم، وإليهما 

/ 50هر لقي أكثر من ألف شيعي معظمهم من األطفال والنساء مصرعهم يف تنسبان، وفوق هذا اجلسر ويف الن
هـ وهم يف طريقهم إىل مرقد اإلمام موسى الكاظم نتيجة التدافع هربًا مما أشيع عن وجود انتحاري 4152/ 9

 وسط اجلموع سيفجر نفسه بينهم.
الشيعة والسنة حينما قفز يف النهر وإضافة إىل ختليد ذكرى الفاجعة فهي أيضًا إشارة مهمة إىل الوحدة بني 

عثمان العبيدي وهو شاب سيّن من أبناء األعظمية وأنقذ سبعة بني طفل وامرأة، وغرق يف الثامنة مع من كان 
 حياول إنقاذه بعد أن أرهقه التعب، وقد جّمد عدد من شعراء الشيعة والسنة العراقيني العبيدي يف قصائدهم.

ؤملة ملنري امليداين وهو يلفظ أنفاسه، وشاب آخر أصيب بالرصاص من مسافة قريبة ملشاهد م ( انظر الروابط14)
 :جداً، وإصابات أخرى خمتلفة

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0PTSjzJhMmk 
http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3DQKB5zDQNcqk 

http://www.youtube.com/watch?v=lfoHEQJ66jw 
http://www.youtube.com/watch?v=HkDocGEKCds 

 ( انظر الرابط: 15)
http://www.youtube.com/watch?v=cp_IztLtLiA&feature=uploademail 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0PTSjzJhMmk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0PTSjzJhMmk
http://www.youtube.com/watch?v=lfoHEQJ66jw
http://www.youtube.com/watch?v=lfoHEQJ66jw


 

111 
 

 (1الملحق رقم )

 التعليقات على "بيان وزارة الداخلية حول أحداث
 :" المنشور على اليوتيوب1111أكتوبر  4القطيف 

 يريد سحب اجلنسية" وكررها يف مخسة أسطر!؟"الشعب  (:4)
: "أنا من صعيد مصر، ومن رأيي أن القيادة السعودية تسحب اجلنسية من (5)

على إيران، وخلي أدمدي جناد ينفعهم، واهلل يا روافض لو حتاولوا ختربوا  لروافض وترحلهما
السعودية يبقى يومكم أسود من وشوشكم، أوعوا تفتكروا السعودية لقمة سائغة، أنا  
كمصري دمي فدى أرض احلرمني، وأنا أدعم أي خطوة تتخذها اململكة حلماية أمنها من 

ىت لو قطعوا روس الروافض وباعوها يف سوق املعيز.. إيل موافقين أذناب إيران املعيز، ح
 يضغط اليك".

: " أقووووووووووول يا شيعه ياهلل بررررر عند إيران يا أوالد املتعة، يا آل سعود (2)
وريب هذوال املفروض ما نتعاطف معهم، وأنا أناشد حكومتنا الرشيدة بسحب اجلنسيات من 

 هم إىل إيران اللي يوالوهنا ويتبعون هلا".شيعة القطيف وتسفري  مجيع
تفتيش  مسك نقطةأو  5 من مرابط بالقطيف من شهرأنا رجل أمجاعة اخلري  : "يا(1)

تصيد خمالفات ع أين إقسم باهلل ألف شيعي يعين مير علي فوق األ ت يومياً است ساع
 هللي بتكلم فيمو موضوعي ا ،االستكر وطفاية احلريق لقلة وجود املخالفات فيهم عموماً 

علي  نا ماأ ،شيباهنم يف قمة االحرتام واهلل يا ،ونتعمّ  مجاعة فيهم الصاحل والطاحل ال الشيعة يا
  ىبالنسبة حلقني الشغب تر  ،غصب هلكن احملرتم يفرض نفس هيهمين مذهب وال همن مذهب

ويل  ياكن و ل 55تعدى  ما هوالشنب فيهم عمر  ،كلهم بزرنة يف بزرنة هذويل حقني الدبابات
 وهم عارفني هالشي زين". ه،من نصيد

يبقى  الشعب يتصرف مع ذول اجملوسيني، وريب ما : "هي بس لو حكومتنا ختلي(0)
ألهنم  ؛حطت هلم تقدير ووزن ةاحلكوم ،ترى من زمان واحنا منغثني منهم ،حدأمنهم 

 يستاهلون حىت اهلواء اللي نتنفسه". راضينا لكن طلعوا ماأ على عايشني
 ".زنا ومتعة الشيعة خمانيث أبناء: "(2)
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مك وعن اللي جابوك أعن و  عنك غصباً  ةفجر  ةكفر   ةالشيع ،اختفوووووو عليك: "(9)
 يا ابن املتعة".

واهلل خرطي تراكم ما تسوون نسبة  ةنتم الشيعأ... : "هههههههه واحليلهم حلياله(0)
 ل بكم خخخخخخخخمجهور الشباب يتكفلو نفك عليكم  ،بسيطة من سكان اململكة

كومة .. بس احلنتم والقطيفأمسحناكم  ةمن جد ترى لو بس يسمحون لنا احلكوم
 ".ةمعطتكم وجه يا عيال املتع

والد أهم عليهم ينيكو جدهم عيال الزنا لو تفك ةمن قبايل اململكه ة: " واهلل قبيل(5)
 ".ةاملتع

وقصاص كل  ة،جد سنيوحتويلها ملسا ةزالة مساجد الشيعإ ة: "جيب على اململك(45)
 ".لدغ من اجلحر مرتنيواملؤمن ال يُ  ،األمن واحلكم ن يقلبأمن يريد 

فيجب على اجلميع احرتام املعتقدات الدينية  ،القطيف هلا حضارهتا وتارخيها: "(44)
فيجب  ،والئنا للوطن ليس بنفاقفنحن شيعة عرب و  ،وعدم اهتام القطيف بوالئها للخارج

ن ألني ئو لى املسوجيب ع ،بناء هذا الوطنأفنحن  ،منا بالعمالة للخارجعدم الزج بنا واهتا
الفتنة الطائفية  ثارةخاه يف الوطن بالوالء للخارج إلأرادعة حبق من يتهم  اً حكامأيصدروا 

 العزيز ردمه اهلل".الوطنية الذي دعا هلا امللك عبد لتفكيك الوحدة
ويسلط  م يف حنرهم اهلل ينتقم منهم: "حسبنا اهلل ونعم الوكيل رد اهلل كيده(45)
 تباع اجملوس".أ من ال يردمهم هؤالء املشركنيعليهم 
لي اليران الباب مفتوح و إلي ييب المكان عندنا  هلم يران ماإعوهم بالدهم : "رجّ (42)

 ييب جيلس يف السعودية الزم حيرتم نفسه".
 اهنم جنو إواهلل العظيم  ،رانيإحفاد أ اجلنسية منهم عيال املتعة العجم اسحبو ا: "(41)

 ،بيد قوات األمن اخلاصة اارو صواحلني  ،والدولة من زمان تدور عليهم الزلة ،على أنفسهم
وكلنا أبنا قبائل اململكة  ،إىل اجلحيم يا أبناء املتعة ه،جيدون هنم يتمنون املوت والإوأحلف 

عليها مكتوب  ةلوح جيب معيأن العسكر كاين من إ لو ،شارة من احلكومةإنريد فقط 
 ."رضالقو افض الرو اهلل غري يشردون امتشى بينهم و أب( بس و اخلطا)عمر بن 
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ض ايران ههههههههههه اللهم ياخلنازير حفا بناءأاهلل على الروافض  ةلعن: "(40)
 ".يز مقتدرخذ عز أخذهم 
 حساء ماا يف األا حنّ نّ حون عو ون السعودية ير غيب ذا ماإو  يرانإذناب أ: "هذول (42)

 ".لي يف القطيفلن اللي عندنا متعلمني وحيبون بالدهم مش مثل اعندنا من كل هذا أل
درين انا قإشاء اهلل  نإحسيب اهلل عليهم بس  ةدا: "جمنون من فكر ميس القي(49)

كرين يا ا فون اليوم وش راح يصري يا نتشو  حا ر وه فاعمرهم ما ش يءون شفح يشو ا عليهم ور 
 صدقوين بتندموووووووون". يةودذي السعايا جمننن ه ادنبال اذه.. حديناج

أمننا وخيرب بلدنا الكل حاسدنا على  عز ع: "حسيب اهلل على كل من يبغى يز (40)
عليكم اهلل  دت لكم حسيبامنلي للي تعضون اليد اال األمن واألمان بعيد عنكم يا شيعة يا

 ".اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر
كثر من أ.. هذوال ختاف منهم خبث منهمأما يف و  : "واهلل وصخني يا ناس(45)
 اليهود".
واهلل  ،وحنن معكم يا آل سعود ،اهلل ينصرنا عليهم ،: "اهلل يلعنهم شيعة كالب(55)

 خيلي آل سعود هلذي البلد وملواطنيه".
 مكم يا روافض يا قحيب".أوكس  ،بو متعبأ"اهلل ينصرك يا  :(54)
ما كفاكم البحرين يا   ،كلها  توطاكم اململكةتن إبو متعب أنا عليكم دّ ه: "لو (55)

 كالب".
كان   :ونقول ألبنائنا ،واهلل راح منسح القطيف ،بو متعبأيا  ةعطينا فرصا: "(52)

 كالب". يا روافض يا ،تسمى القطيف ةهناك مدين
وأما ذوال قسم باهلل ما هلم إال  ،ويطول بعمر أبو متعب ة: "اهلل يعز الدول(51)

 ".تسحب جنسياهتم وينشاتون لطهران
 ".لني مىت يعين ،هلم ةعيامج ةداإب فروضاملخوي ا ي ،ما: "واهلل حر (50)
 رض".مفسدين يف األ اهلل يلعنهم هذوال ،: "اطردوهم إليران وال اعدموهم(52)
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بعدين يعرفون قيمة  ،متىن سحب اجلنسية من مثريين الشغب والفتنةأ: "(59)
بو أو أبو قمامة أو  يرانإالعالج وووو بفلوس وخل  ،يتعامل معهم معاملة الوافد ،السعودية

 عمامة ينفعهم".
خل حزب الشيطان ينفعكم يا و  ،يران تنفعكم يا كالب يا خونةإخل : "(50)
لشيعي القذر الدولة راح ا نت ياأومسعت  ،وله نظام يءوكل ش ،الدنيا ما هي فوضى ،جرذان

 ".تنفعكم يا غوغائيني يرانإوخل  ،زق اكلتو أيعين  ،تضرب بيد من حديد
: "بيان خطري جداً: سوف يسحبون اجلنسيات السعودية من املخربني واهلل (55)

 يستاهلون عيال الكلب".
الشيعي لو مات  ،شاة مو خسارةزي ال فيه ذبح : " اجزروووهم وانتهينا قتل ما(25)

 ".ةمنه فايدة ولد متع ما
خمليهم ال هلم حلاهلم و ةامللك مكرمهم بدير  ،رجال شي يرفع الضغط يا: "(24)

سد  لونا مثل بشار األ ،وجيونك املخانيث القحاب ويستخدمون السالح ء،حيجون وكل شي
 قد بس".ار ، يغزوهمويروح  ةك من جيمع احلار ودّ  ،قحاب ن اهلل حق ياإ اكان عرفتو 

ا شر وحنّ أب :بو متعبا أ. ي.جء ختريب اخلليان( هي السبب سبب ور ا: ")إير (25)
 ةم معنا ريّب رّب العزّ اسحه مسح دمن اأنت أّشر بأصبعك وحنّ  ،ءاء والضرّ اشعبك معك بالسرّ 

 طع والقد موب عاجبه املقاورجاًء أي شيعي كلب ح ..ل منصورين بإذن اهللواجلال
 (".ألبناء اخلليج )السنيني ةكل تنب( حتيّ ا ينطم وينخرس ويت )االتعليق

ن هناك حرب يران( أل)إ وأ ةملا تقول بدعم من دول خارجي ةلوم احلكومأ: "ما (22)
هنا دعم إعلى  ةيف القطيف حتسبها احلكوم ةي انتفاضألذلك  ،بني الدولتني تصرحيات ما
 ةكانت بسبب استفزاز احلكوم  ةضاالنتفا ةبداي بعكس ذلك.. ةكن احلقيقخارجي. ول

. ةالسكان وكانت الشرار  ةثار حفيظأمما  ةسن 95ب عن طريق اعتقال رجل عمره للشع
ن لو كان أل ،وستني غلطان ،غلطان :هل قولأ ..يرانن للقطيف والء إلإ :وبعدين اللي يقول

هل أحنا إو  ،بحريران هو الإفاصل الوحيد بينا و ن حبكم الك والء هلا لسقط النظام من زماهنا
 ويدخل القطيف". ةيقرا الفاحت يءواهلل عنده ش البحر.
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.. ا؟؟ مدري ليه تقوول كذ..ةكانت بسبب استفزاز احلكوم  ة: "بداية االنتفاض(21)
وش بقى  ةسن 95رجال عمره  يا ناس ،بثورة حنني لي بدوهالمو رافضة القطيف هم ا يعنين

م وتنفذون النه مغرر بكم تسمعون الكإدليل على  ةته يسويه خيرج يتظاهر مع الرافضمن حيا
. وتطلعون ويلعنون شكل شكلكم صقور ةوحد ةفيكم كلم بـس وال واحد يقدر يتكلمو 

نت جاي تستهبل علينا شايفنا مثلكم ما إ. "رافضة القطيف" .. يا حبييب معروف والءنايف
خرج وشوف أهل حبر أال تقول  ة،السعودي يف يءتقدر تسوي ش مهاأيران ابن إفهم.. و ن

 البحر".
حكومتنا تضرب بيد من  لتحرك الكالب الروافض عشان اً : "مبسوووووطه جد(20)

عيال الزنا يالااااااااااا يا ال سعووووووووووووووود  ةبناء املتعأحديد على 
 مجعني".أيهم لعنة اهلل واملالئكة والناس عل ةبناء املتعأووووووووهم احررررررررقوووو 

خبصوص املظاهرات اللي يف القطيف )تعرفون  :عزيزي الشيعي الكلب: "(22)
 (".نايف؟

نطهر القطيف من الشيعة  واهلل ال ،واهلل العظيم لو تتكروهنا لنا ،بو متعبأيا : "(29)
 ".اساألجن

جملوس واهلل لو يل قدره وسلطه جلمعكم يف حفره ا يا ةلشيعا لروافض ياا يا: "(20)
 ،آ خ بس ،نار هاديه يعين على ،ختربون الديزل يطول ،أشب فيكموحشركم فيها وبديزل 

 كن طفح الكيل ياعيال الزنا ".ا صربنا لواهلل إنّ 
اتباع اخلميين والسيستاين لعنة اهلل  حفاد ابن العلقمي وابن املتعةأ: "اللهم العن (25)

 عليهم أمجعني".
دار  -بيت بيت  -رب شرب .. الزم نطهر بالدنا منهم ) شيرانإ: "هذوال جرذان (15)

 (". فرد فرد -زنقه زنقه  -دار 
اللي جييكم  احتملو  يا الروافض هههههههههههه مني قالكم تلعبو معانا ا: "علقتو (14)

 شرف واحد فيكم".أاتفووو على شرف  ،بناء املتعةأيا 
 ".بكالشنكوف من جربعكم يالروافض  واحالاله: "(15)
 ".لنا ريحأقطيف لو تفجرون نووي بال: "(12)
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 يمن اللحىت رجل األ ،: "خالاااااص ياحكومه رحيونا منهم اهلل يرحم والديكم(11)
 يوالل ،اقتلوه منطلق على رجال األأي واحد أاحرقوهم  ،ىل مىتإ هله هيب حيمي الوطن ما

 يران".إقلع لدولته ننه ضد البلد تسحب منه اجلنسيه ويإيسوي حركه بس تدل 
 بتوجيه درع اجلزيرة للقطيف لقمع مثريي الفتنة".: "نطالب (10)
 ة،جيب تطهري البلد من اخلون ،احلكومه جاء دور ،هنا جت منهمإ: "احلمد هلل (12)

التعامل حبزم وبرت هذا العرق الفاسد  ،غلبهمأكن نشك يف فال نشك يف انتماء كل شيعي ول
ما يتم  ةقبني عليها ملعرفو وضع مراأ ةغالق احلسينيات املشبوهإ ،ساسه هو احللأمن 

ن ستلقون حتفكم يف بالد رقتم الدماء واآلأسئمنا منكم واهلل يف البحرين خنتم و  ،بداخلها
 ن شاء اهلل".إاحلرمني 
و أ ،ةبنووي وترحيينا من هالكالب اخلونترشينهم  ورى ما :: "عزيزيت احلكومة(19)

 ".يرانإ ةوالوساخ ةقل تسفرينهم لبالد اجملاععاأل
http://www.youtube.com/watch?v=OHYSlIkA5Aoر: انظ
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 (1الملحق رقم )
 تعليقات القراء في جريدة الجزيرة على بيان وزارة الداخلية:

لن نتساهل 1

لن نتساهل في مثل هذه األمور ونحن نستطيع 

انهائها على الفور.لن نسمح ألي أحد كان أني يفكر 

مملكة العربية ان يخل في أمننا . حفظ هللا ال

السعودية و خادم الحرمين الشريفين وشعب 

السعودي المسلم من كل سوء .

دبلوماسي

تتنكرون لبلدكم إرضاء للشياطين 2

غريب أمر المنتمين لهذه الفئة. أين عقولهم 

وعقالئهم وأين مشائخهم؟.نشأتم في هذه األرض 

ن تتنكرون لبلدكم إرضاء وأكلتم من خيراتها واآل

للشياطين الذين يحتقرون ويعادون كل ماهو عربي 

ويُظهرون الود واألخوة اإلسالمية بينما هم يطعنون 

المسلمين في ظهورهم .تباً لكم ولمن توالون الذين 

يتدثرون برداء اإلسالم وهم في الحقيقة أعداء 

اإلسالم والمسلمين..

محمد فهد

نحن معكم 3

نحن عصاكم التي ماتعصاكم خادم الحرمين 

الشريفين ونائبيك وتحت اشارتكم في جميع مناطق 

العالم فمابلكم بمن والئه لدول اخرى وهو يحمل 

جنسية هذا البلد ويخونها

محمد التميمي

بالدنا غاليه علينا 4

عض سكان العواميه بالشرقيه األعمال التي قام بها ب

ليست عابره وال وليدة اللحظه أن من قام بهذه 

األعمال لديه نوايا سيئه منذ زمن وينتظر الفرصه 

ليقوم ما قام به من مهاجمة رجال األمن الذي 

يحافظون على أمن البالد والعباد وهؤالء الشرذمه 

الخارجه على العقيده وعلى أمن البالد هم آالت كما 

سبقوهم من الفئات الضاله والتي تريد الفساد  الذين

واألفساد في أرض الحرمين الطاهره , بيد أن 

مثيري الشغب والتخريب في القطيف والعواميه 

يأتمرون بأوامر من يعتقدون أنه وليهم ومرجعهم 

وهو الذي يريد بهم السوء ويخرجهم من النعيم 

 واألمن واألمان إلى حيث الفقر والخوف واألنحطاط

والذي لديه الشك فلينظر بأحوال شعب إيران والتي 

نذرت بالدهم كل خيراتها لتعيث بالبالد األسالميه 

الفساد وتنشر األرهاب والتضليل وشعبها يأن من 

الفقر واألمراض والحاجه , أما أهالي من قام 

بالشغب فهم غير مدركين أما طائعين خانعي 

وه رؤوسهم أو أنهم مغيبين وعلى عيونهم غشا

ويأتمرون بوليهم ومرجعهم الذي ال يزيدهم إال 

خسارا ودمارا وسوف يلقون عذاباً وغيا , أن بالدنا 
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هي البالد اآلمنه وعقيدتنا هي العقيده الصحيحه 

ومن ال يريد بالدنا وال يدين لها بالوالء والطاعه 

فليذهب للجحيم وبالد الفقر

فهد الهديب

عاء لحكومتنا الرشيدةشكر ود 5

هللا يوفق حكومتنا الرشيدة ، وينعم على هذا البلد 

باالمن واالستقرار ، العجيب انني ال ارى اصحاب 

االعمده والمقاالت يكتبون عن هؤالء الشرذمة هل 

جفت االقالم ام ان سكوتهم محابة ورضى لما 

يقومون به هؤالء الشرذمة !!!!؟؟؟؟

ابو ريان

ردا على الفوضى 6

لكل من فكر بمساس امن مملكتنا الغاليه او فكر 

بالفوضى .))نصيحه نصيحه نصيحه التفكر بزي 

كذا الان كلنا ال سعود وكلنا للوطن

فيصل عبد هللا محمد

كلنا للدين وال سعود والوطن فداء 7

فإنهم ال يعجزونك ..اللهم سلط عليهم  اللهم عليك بهم

جندا من جندك وأرنا بهم يارب يوما أسودا.اللهم 

وجعل كيدهم في نحورهم وسلط عليهم سيء 

األمراء وعضال الداء وأجعلهم عبرة وآية.اللهم من 

أراد بنا حكومة وشعبا وأمنا ودينا سوء فأشغله في 

نفسه وأجعل تدبيره تدميره ياقوي ياعزيز

نجد

كيف نتعامل مع هؤالء 8

تحيه طيبه .للجنود البواسل، لدي اقتراح لوزارة 

الداخلية في مثل هذه الفئات التي تعلن والئها وفدائها 

لغير وطنها، يجب ان تسحب الجنسية ويبقى فقط 

بجواز سفر، وان تكون المعاقبة صارمة وقوية 

التخريب واحداث  ورادعه لمن تسول له نفسه في

الشغب في هذا البلد االمين، على حد سواء اكانو 

سنة ام شيعة وان يعقاب بأشد العقوبات ومعلنه امام 

المأل دون السماح لهم اوالعفو عنهم النهم في 

المستقبل يتمادون على امن المملكة خدمة لدول 

خارجية..اللهم احفظنا بدينك وابعد عن الفتن ما 

، وارزقنا نعمة االمن ظهر منها وما بطن

واالستقرار.

ابراهيم العبدالرحمن

حماة الوطن 9

الحمدهللا على نعمة األمن واألمان والراحة 

واإلستقرار اللهم وفق رجال أمننا المخلصين حماة 

الوطن وبارك في جهودهم وانصرهم وأشدد من 

أزرهم

ازأبوفو

مانبيهم 10

والساكت منهم عن افعالهم راض ومحرض ايضا، 

البلد هذي منهجها واضح وال ترضى وال نرضى 

فيها بهذه االفعال، وهللا ان الحريات لهم والتسهيالت 

اكثر من التسهيالت اللي لنا، لكن مايبين بعينهم، 

يعني مثال في الدوام معنا واحد من الشرقيه كل 
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يستأذن أو يستأذن اليوم كامل ونحن ربوع يوقع و

ناكل الدوام كامل ونحن اهالينا برضه برى الرياض 

اللي في االفالج واللي في القصيم وهكذ، هي على 

العموم تصدر من مدرائنا بعفويه وغير مقصوده، 

لكن الكل يتعاطف معهم ويتودد لهم لكنهم هللا يصلح 

هم ألي الحال بس، انا الحقيقه ارى تهجير الخائن من

بلد.

هل جزاء االحسان اال االحسان 11

بارك هللا جهود الحكومة وحماها من زيغ الضالين 

.. اللهم من ارادنا بسؤ اللهم اجعل غناه فقرا وقوته 

ضعفا وعزهم ذال واكفناهم بما تشاء اللهم افضح 

مخططاتهم واعلن سرائرهم واحفظ االسالم 

لمسلمين من شرورهموا

همام

وهللا ما يشوفون خير 12

السيف ثم السيف.يا أميرنا تكفى وحنا كلنا لكم فداء.

علي القصيم

الحمدهلل 13

الحمدهلل على أستقرار األمن وهذه الفئة الضاله أهل 

ن يصلحهم اال حكم فتن من عهدمسيلمة الكذاب ول

سعدفي بني قريضه ومايصدرمنهم بين الفينة 

واألخرى هوجس نبض كي يشيعوالفوضى حسب 

منهجهم المرجعي كماهوالحال في بعض دول 

الخليج فالتقطعنا ذنب األفعى وترسلها أن كنت شهم 

فاألحق رأسهاالذنبا
أبوعبدهللا الصقعوب عيون 

الجواء

حي فدى وطني_رو1 14

سمعنا وشاهدنا ما قام به بعض من اهل القطيف 

ممن ارادوا العبث بأمن جزء غالي من وطننا 

الحبيب الوطن الكبير المملكه العربيه السعوديه 

مهبط الوحي ومنطلق الرساله المحمديه وطن الخير 

والسلم والسالم وطن االنسانية وأألمن وا ألمان 

بث والتخريب وزعزعة امن بألمس حاول عابث الع

وطنا فدحره هللا القوي العزيز الحكيم اذا سلط عليه 

اسود الوطن رجال الدفاع عنه يشاركهم اخوان لهم 

في مختلف القطاعات االمنية االخرى وقال 

المواطن كلمته )روحي فدى وطني (

محمد بن علي الطريف

_ روحي فدى وطني2 15

اليوم وقبل بداية او ان صح التعبير حاولتم العبث 

والتخريب والتفجير في منطقتنا الشرقيه فدحركم هللا 

واخزاكم وسيطر رجال األمن البواسل الشجعان 

على خربشاتكم وفوضاكم وازهقوا مخططتكم 

الفاشل تبا لكم ثكلتكم امهاتكم انها ارض السعوديه 

بن عبد ارض وحدها وأسسها الملك عبد العزيز 

الرحمن آل سعود وجعلها من شرقها الى غربها 

ومن شاملها الى جنوبها ووسطها وطن واحد 

وشعب واحد تحت لواء قيادة واحده ومن هنا )الوفاء 

والوالء واالخالص هلل ثم للوطن والقياده نقول 

ارواحنا فداء للوطن ضد من يحاول العبث بامنه 
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وأمانه (

بن علي الطريفمحمد 

3 16

فقفوا انكم مسؤلون امام هللا بما قمتم به ونضع ايدينا 

بيد رجال الدفاع واالمن البواسل نرخص الغالي 

والنفيس فداء للوطن .

محمد بن علي الطريف

بأرواحنا نفديك يا وطنا الغالي،،، 17

،،.وهللا ياابو متعب تحت بيرق سيدي سمعاً وطاعة،

لو امرتنا ان نمخر عباب البحر لعبرناه ةلن نتوانا 

عن فداء تراب هذا الوطن العزيز بأرواحنا وكل 

غالي وسنقطع كل يًد تريد بنا غدرا ،،،،.فليخسأ كل 

مثير للفتنة،،،.

صالح الحسن

نرجوا أن نرى مثيري الشغب يحاكمون 18

اك أفراد أو مجموعات لديها والءات خارجية أو :: 

تذعن وتسلم أفعالها لجهات أجنبية ،، لدينا الفئة 

الضالة وموقفنا الوطني محاربتها والتحذير منها 

واإلصالح الفكري الذي تراعها وزارة الداخلية، 

وهناك بعض المثقفين والكتاب وصالتهم بالسفارات 

ثاني، واألقدم األجنبية وقد حذرهم سمو النائب ال

بعض أرباب المذاهب العقدية بالسعودية لديهم 

غياب والء وطني حتى لو تشتدقوا بها وتاجروا 

بالكالم مثل اآلن مثيري الفتنة في القطيف والتاريخ 

يشهد تكرارهم للشقاق وعدم احترامهم لحلم والة 

األمر: أثاروا الشغب تزامنا مع أحداث مؤسفة 

ة تفجير الخبر، رفعوا حصلت بالحج قديماً، هندس

السالح بوجه إمارة منطقة نجران، أذاعوا من 

منابرهم في الجمع واإلعالم التأليب والتأجيج على 

الوطن، وهاهم اليوم بكل سفه وعناد ومكابرة 

واستخفاف بوحدة الوطن يثيرون القالقل والشغب 

وبتوجيه خارجي ضاربين بالوطن عرض الحائط. 

كمون "وال يعفى عنهم" كل األماني أن نراهم يحا

لعودوا ويفسدون في األرض وبعضهم أتمنى أن 

نراه في محاكم اإلرهاب، فهي بالمناسبة ليست 

حكراً على الفئة الضالة!! اللهم أبرم لهذا البلد أمر 

رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل المعصية 

ويطرد ويبعد فيه أهل الفتنة..

سليمان العكوزسعود بن 

الرشد و الغي 19

ك ان لها طموحات في التوسع و السيطره على دول 

المنطقه خاصه الدول النفطيه عن طريق اثاره الفتنه 

الطائفيه في هذه الدول او دعم هذا الفريق او ذاك 

من اجل تامين مصالحها و قد تحدث العسكري 

من  عندما كان مستشارا للمالكي ان ايران تدعم

يدعم و يؤمن لها مصالحها في المنطقه فهي تدعم 

بعض الشيعه و بعض السنه في العراق و غيرها 

لتحقيق طموحاتها و مصالحها ثم ان مشروعها 

طائفي سياسي فيه كل الخطر على دول الجوارو 

دول المنطقه كلها لتفتيت البالد عن طريق تاليب 

تي الطوائف و دعم الطائفه الشيعيه في الدول ال

فيهاهذه الطائفه
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ابو محمد

اللهم احفظ بالدنا وولي امرنا 20

اسالك اللهم ان تحفظ لنا مملكتنا الغاليه وان تحفظ 

لنا والدنا خادم الحرمين واخوته وجميع واله االمر 

واسالك اللهم ان ترد كيد الحاقدين في نفوسهم وان  -

عليهم...ياخادم الحرمين :  تجعل تدبيرهم تدميرا

نحن ابناءك وتحت طوعك وامرك . ومتى ياوالدنا 

طلبتنا فنحن جنودك في كل زمان ومكان.

نبيل

هللا ياخذهم 21

هللا ياخذهم هذول مثيري الفتنة يارب

فليعلم اتباع الخارج 22

امت به ثله من الناس في القطيف يعتبر من ماق

الخروج عن ولي االمر وضرب من ضروب الفساد 

في االرض لما فيه من قتل اآلنفس وترويع االمنين 

ونشر الفتنه بين المواطنين ، ليلعم الموالين الي بلد 

آخر ان استخدام حكام هذا البلد الكريم الحكمه 

ما يمليه  والصبر و ضبط النفس والعفو هو نابع من

عليهم دينهم وانسانيتهم ومسووليته تجاه مواطنيهم 

ومواطنين دول الجوار . وعلى هؤالء ان ال يخطئوا 

ويسيئوا فهم الترفع عن المهاترات والعنترات هو 

اشاره للحيطه والحذر والتوجس منهم، بل هي شيم 

االخالق العربيه وشهامه الملوك التي ال اتوقع ان 

يدركوا فضائل خصالها.. لقد  مرجعيات الخارج ان

طفح الكيل بنا نحن كمواطنين من اذناب ايران 

وعمالئها وتدخلهم في امن بلدنا الذي هو امننا وامن 

اهلنا ، وعلينا ان نضرب بكل قوه على هؤالء 

والمطالبه بمحاسبتهم على افعالهم، ونصح من يميل 

آلفكارهم بالعدول عن مسببات الفتن. وهللا خير 

ن. ..الحافظي

عبدالمجيد الفرائضي

هللا ال يردهم 23

وهللا موهو في صالحهم الشغب بلد الحرمين اكبر 

الدول ما تقدر تشاغب معها . صدق انهم راعين 

فتنه ويبيلهم حديد .

محمد

شيعتنا غير شيعتنا فيهم الخير 24

ه يعتبر إنتحار يريدون الحصول علي ما قامو ب

صكوك الغفران ممن يتبعون لهم، مافعلوه لن يذهب 

بهم بعيدا وهم يعون تماما بأن السلطات سوف 

تقبض عليهم ولكن مايريده سيدهم هو زرع الفتنة 

بين افراد الشعب حتي لو علي حساب من أمن به 

يريد ان يستخدمهم كوقود يشعل النيران في 

ج هو ومن معه من محنتهاجسادهم ليخر

ناصر أخوان

من امن العقوبه اساء االدب 25

البد من الضرب بيد من حديد مع هؤالء المرتزقه 

المؤجرين ونحن مع الحكومه قلبا وقالبا ومستعدين 

لمساعدة االمن بكل ما نقدر عليه من اموال واوالد 



 

121 
 

لتابعه لماللي ايران , ودماء وجهاد ضد هذه الفئه ا

الن كل ما يحدث بالعواميه وفي البحرين المقصد 

منه هو لفت انضار العالم عن ما يحدث في سوريا 

ولكن سيخيب هللا ظنهم الننا شعب متماسك مع 

الحكومه وال نرضى بحكم غيرهم ,فاهلل هللا فيهم 

ياجنودنا البواسل ال تجعاوا لهم قائمه بعد االن 

بهم غيرهم . امحقوهم وليتعظ

الوافي

اضربوا بيد من حديد 26

هللا ينصر الحق ويعز دولتنا القائمة على العدل ، 

وسيجد المخربون عقابهم المعلن ، ونسأل هللا 

الرحمة لشهداء الواجب والشفاء لمصابيهم والتوفيق 

للقائمين على حماية أمننا وأمتنا

عبدهللا العطوي

الظرب من حديد 27

نحن جنود مجنده لهذا الوطن يجب الضرب بيد من 

حديد بدون رحمه على هؤالء االرهابيين الخونه 

ويكونوا عبرة لغيرهم الى يوم الدين او التهاون 

معهم وسوف يتمادون هؤالء الخونه المنافقين 

يجب اقفال  المفسدين وهم معروفين منذو القدم كذلك

منتدياتهم التي تعج بالتحريض على هذا البلد الكريم

سديم

كلنا للوطن 28

كلنا جنودك ياأبو متعب لو ما لبسنا بدال تحت 

االشاره نقف صفآ مع حماة.الوطن البواسل لكل من 

تسول له نفسه الدنيئه بزعزعه أمن هذا البلد .الذي 

أرضه وترعرعنا في حماهـ وأستنشقنا ولدنا على 

هواهـ وأكلنا .من خيره ولن نكون ناكرييين للجميل 

وبإذن هللا نظل وافين له ولقادته .وهللا يحفظ هذه 

البالد وشعبها الكريم من كل شر 

ومكروووووووووه

عبدهللا الشمري

الفتنة 29

نتظر ونسى هوالء دماء من اجل ظهور المهدي الم

ان علم الغيب بيد هللا وحدة تعالى . من وراء اشعال 

الفتنة في القطيف ,معرفون للجميع الداعيين للقالقل 

والنزاعات وروية الكثير من ال.وندرك قوة 

وعزيمة الجيش والحكومة في المملكة على وأد تلك 

الفتنة بيد من حديد ..ونحن في االردن نوازركم 

م ,وعند الطلب كلنا سيف في يد ونشد على ايديك

العاهل السعودي على من يحاول المساس بامن 

السعودية النها من امن االردن نحن اخوة في الدم 

والدين واللغة والمصير الواحد ..

جهاد ابو رمان  االردن

عنوان التعليق 30

ين حسب مانالحظه بالشرقية من فتره ان المخرب

يحاولون تجهيز مايريدون من الشباب حتى اصبح 

حاله ملفته للنظر من كثرت اعدادهم ودفعهم الى 

صاالت الرياضيه الخاصة واحتمال بعضها يقوم 

بما هو اكبر من لبناء الجسماني ارجوا من 

المسئولين مراقبة االماكن التى يتكاثر بها مثيرى 
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الشغب من شباب العوامية والقطيف عامه

مالحظ فقط

العضوالمريض 31

بتر العضو المريض هو العالج الناجع ومن يستعمل 

السالح ضد رجال االمن هوعضو مريض في 

المجتمع والبد من بتره لكي اليسري المرض اكثر

ممدوح 

كلنا فداء للوطن 32

صلى هللا عليه وسلم وللدين كلنا فداء هلل ولرسوله 

والوطن ارواحنا حتى اخر روح دماؤنا حتى اخر 

قطرة نحن الشجعان الذين باعوا الحياة الدنيا دماؤنا 

وموالنا للدين والوطن

فهد الحماد

الحمد هلل على نعمة األمن واألمان 33

نعم بِه الحمد هلل على نعمة األمن واألمان الذي ت

مملكتنا الحبيبة تحت ظل خادم الحرمين الشريفين و 

من حوله من المسؤلين أيدهم هللا أنا مواطن سعودي 

وال أقبل وال أرضى بمس آمن الوطن فهو خط 

احمر سواء في القطيف أو غيرها لألسف الشديد أن 

أكثر التعليقات في هذه الجريدة تحرض على الفتنة 

دون هذه األعمال وكأن جميع أهل القطيف يؤي

والصحيح أن غالبية أهل القطيف تشجب وتستنكر 

هذه األعمال. فلنتقي هللا فنحن محاسبون عن كل 

كلمة. 

الحمد هلل على نعمة األمن واألمان 34

نسيتهم ومنهم من يأمر بسحقهم ومنهم من يأمر الى 

موحد المملكة على اخرهو,,,, أهل القطيف بايعوا 

السمع والطاعة وما زالوا على ذلك إلى أن يرث هللا 

األرض.. هذه التعليقات ال تخدم وحدة الوطن وإنما 

تزيد من التحريض على الفتنة.. الكل له الحق أن 

يبدئ رأيه ولكن بدون السب و الشتم والتشكيك في 

والء من والءه للوطن ولوالة األمر

الحمد هلل على نعمة األمن واألمان 35

لحمة الوطن.. الكل له الحق أن يبدئ رأيه ولكن 

بدون السب و الشتم والتشكيك في والء من والءه 

للوطن ولوالة األمر في هذه المملكة الغالية على 

نفوس جميع أهل القطيف .والة األمر أيدهم هللا 

حملونه للوطن. وال يعرفون مقدار الوالء الذي ي

يحتاجون لمن يرشدهم لذلك

رأيي بكل صراحه 36

أتمنى ان الدولة تأخذ بمقترحاتي والحاجه دنيويه او 

غرض مادي اريده اقتراحاتي لهم ببالش وخدمة 

للوطن ..ومقترحاتي كثيرة...وبالنسبه لهذا االمر 

لدول المجاورة فلمن والئهم اقترح ان يتم تبادل مع ا

لخارج الوطن يرحلو لمن يوالون له وهناك 

مضطهدين قله في دول الجوار يأتون هنا وهم 

يتمنون ذلك
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مستشار مهمش

فداك ياوطن 37

يابو متعب حرام لو تقولي رح اني الروح لو 

ازحف على بطني فداك ياوطن

مطيري والصقر طيري

نفديك بالد التوحيد بارواحنا 38

كل موحد هلل برقبته بيعة لوالة امرنا نفديك بالدنا 

بارواحنا .وهؤال الشرذمة االوباش الينفع معهم اال 

اقامة حدود هللا عليهم حيث انهم نكثوا العهد وخانوا 

االمانة وباعوا انفسهم لمن كذب هللا ورسوله صلى 

 عليه وسلم .ياوالة امرنا طبقوا حكم هللا من فوق هللا

سبع سماوات يرضى عنكم هللا ويرضي عنكم الناس

سعود

أهالي المنطقة غير راضيين عن ردة الفعل 39

يا أخوان ال تعمموا على الكل. اللي صار أن في اثنين مطلوبين من 

وا هذين االثنين المطلوبين, لكن ال العوامية والجهات احتجزت أب

يعني أن أهالي المنطقة راضيين عن ردة الفعل, وشوفوا الخبر في 

جريدة اليوم.أهالي القطيف يستنكرون األعمال اإلجرامية 

ويصفونها بالفتنة 

..

سعودي

حىالشفاء العاجل للجر 40

اللهم احمي بالد الحرمين المملكة العربية السعودية 

وشعبها الطيب من هؤالء المفتنين والعابثين بامنها 

خسئوا وهللا لن يفلحوا بما يخططون له هم ومن 

ورائهم وكلنا فداء ألطهر ارض وادعوا هللا ان يوفق 

الجهات االمنية وتمكينهم من هؤالء الروافض 

ن وعندي خمسة اوالد وهللا نذرتهم الندابين النائحي

للدفاع عن المملكة الحبيبة واحتسبهم شهداء عند هللا

عبدهللا عليوي

امريكا 41

هللا يوفق الحكومه والزم نوقف مع بعض ضد اي 

شخص يتعبث بامن الوطن ..وليد البقمي .الواليات 

المتحده االمريكيه

وليد البقمي

انا مسلم وبلدي سعودي 42

والئنا لهالبلد وارواحنا فدوه لها اشر بس يابو متعب 

وكلما لعيناك ..هاللحين الزم كل شخص الزم يعلن 

والئه بالجرايد عشان نامن مكرهم دامهم عايشين 

بهالبلد فهم والئهم لهالبلد بس مو غيره

حق كلمة

متى نعرف عدونا من صديقنا ؟ 43

السؤال متى نعرف عدونا من صديقنا ؟ ومتى 

نعرف ان العقيدة هي الفيص في األمر ومتى نفهم 

حقيقة الوالء والبراء ؟وأن الركض وراء شعارات 

بالية جوفاء الينفع .

احمد صالح

الدين ثم المليك والوطن 44

نسال هللا العلي القدير ان يحمي بالدنا من اي سواء 
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تحت قيادة موالي خادم الحرمين الشريفين وسوف 

نحمي هذا الوطن الحبيب بالغالي والنفيس .ندعو 

المولى عز وجل ان يوفق حكومتنا الرشيده بقيادة 

موالي خادم الحرمين وولي عهده وسمو سيدي 

النائب الثاني

عبدالعزيز الزهراني
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