العدد (  ) ٥٣السنة اخلامسة  -شعبان ١٤٣٦هـ/يونيو ٢٠١٥م

مئات األَالف يشيعون
شهداء الصالة بالقديح والعنود

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم

عبد العلي عبداهلل دعبل
وأسرة دعبل

بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا لِلّ ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

شهداء الصالة بمسجد اإلمام علي عليه السالم بالقديح

منصور مدن آل فتيل

رضي حسن علي العراجنة

حسني ناصر آل يتيم

محمد عبد اهلل علي عفيريت

علي صالح غزوي

سعيد علي اعبيد

أحمد سعيد أحمد العبيد

محمد أحمد املسباح

كمال حسن العلويات

موسى جعفر مرار

سعيد إسماعيل أحمد الغزوي

محفوظ محمد العلويات

مصطفى حسني محمد اجلنبي

عيسى أحمد حسن غزوي

حيدر جاسم أحمد املقيلي

نبيل حسن ناصر العلوي

علي جاسم علي الدرويش

عبد اهلل علوي القديحي

يوسف أحمد محمد الغزوي

محمد حسني أحمد الغزوي

محمد حسن عبد رب النبي

مهدي أحمد اخلاطر

شهداء حماة الصالة بمسجد اإلمام الحسين عليه السالم بالعنود

محمد جمعة األربش

عبداجلليل جمعة األربش

محمد حسن بن عيسى

السيد هادي سلمان الهاشم
الخط  -العدد  - ٥٣شعبان ١٤٣٦هـ  /يونيو ٢٠١٥م

صور من تشييع شهداء الصالة بمسجد اإلمام علي (ع) بالقديح

الخط  -العدد  - ٥٣شعبان ١٤٣٦هـ  /يونيو ٢٠١٥م

صور من تشييع شهداء حماة الصالة بمسجد اإلمام الحسين (ع ) بالعنود

الخط  -العدد  - ٥٣شعبان ١٤٣٦هـ  /يونيو ٢٠١٥م

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم
السيد إبراهيم السيد محمد الياسني
وإخوانه وأسرة سادة الياسني باألحساء والدمام
بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

شهداء الصالة

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم

وليد عبد اهلل القطري وأسرته
بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

أول الخط
بسم اهلل الرحمن الرحيم

تفجيرا القديح والعنود ..
العواصف والعواقب
رئيس التحرير  /فؤاد نصراهلل
Email: alkhatmag@yahoo.com
لقــد كشــفت األعمــال اإلرهابيــة التــي اســتهدفت مســجد اإلمــام علــي عليــه
الســام ببلــدة القديــح مبحافظــة القطيــف ومســجد األمــام احلســن عليــه الســام
بحــي العنــود بالدمــام عــن الشــجاعة والبطولــة لهــذه الفئــة املســتهدفة والتــي لــم
تخــش اإلرهابيــن وواجهتهــم بصــدور عارية،وأثبتــت للعالــم بأســره قــذارة وجــن
هــذه الفئــة املارقــة والتــي اســتهدفت األبريــاء وهــي تدعــي البطولــة والشــجاعة.
فــأي شــجاعة يف تفجيــر مســجد وقتــل املؤمنــن يف صالتهم،بــل ويف ركوعهــم وهــم
يقولــون ســبحان ربــي العظيــم! ألــم يســمع ذلــك اإلرهابــي الــذي فجــر نفســه يف
مســجد اإلمــام علــي عليــه الســام ببلــدة القديــح حلظــة تفجيــره وهــم يرفعــون
مــن الركــوع قائلــن ســمع اهلل ملــن حمــده! هــل كانــوا يعبــدون غيــر اهلل ويوحدونــه
ويفــردون لــه العبــادة حتــى يحكــم عليهــم بالقتــل باســم اهلل مــرددا:اهلل أكبــر! أي
تكبيــر هــذا الــذي ختمــه بتفجيــر بيــت مــن بيــوت اهلل يعــج باملؤمنــن املوحديــن هلل
وحــده لشــريك لــه!
كمــا ّأذهلــت بطولــة شــهداء الصــاة العالــم الذيــن وقفــوا
يف وجــه اإلرهابــي اجلبــان الــذي تنكــر بعبــاءة نســائية
وأراد دخــول الــدور العلــوي املخصــص مــن املســجد
املخصــص للنســاء ليفجــر نفســه وســط املصليــات
املؤمنــات ليقــع الــدور النســائي علــى املصلــن ويحقــق
أكبــر مجــزرة إرهابيــة ،حســب مخططه،ولكــن خــاب ظنــه
؛فقــد تصــدى لــه نخبــة مــن األبطــال هم:عبداجلليــل
جمعــة األربــش وأخــوه محمــد جمعــة األربــش ومحمــد
حســن بــن عيســى والســيد هــادي ســلمان الهاشــم  ،فارتقــت أرواحهــم إلــى الســماء
مــع األنبيــا والصديقــن والشــهداء بعــد فجــر اإلرهابــي نفســه فيهــم فكانــوا حقــا
شــهداء حمــاة الصــاة .
ال أعــرف مــن أي جنــس هــوالء وأي قلــوب تلــك التــي يحملونهــا يف صدورهــم
وهــم يتلــذذون بقتــل األبريــاء دون التفريــق بــن طفــل وشــيخ وعجــوز وامــرأة.
ثــم يتبجــح قادتهــم بشــجاعة أعمــال اإلنتحاريني.نقــول ميــدان الشــجاعة مفتــوح
ومتــاح ؛فليذهــب إلــى فلســطني حيــث أعــداء األمــة احملتلــن للقــدس الشــريف
ويقاتــل أعــداء اهلل ورســوله واإلنســانية الصهاينة.إنــه يدعــي بأنــه ســيقاتلهم.
ولكــن متى؟اجلــواب بعــد أن يقضــي علــى جميــع املســلمني ممــن يختلفــون معــه مــن
شــيعة وســنة.ولن يوجــه رصاصــة واحــدة إلــى الصهاينــة ال هــو والمــن علمه؛النهــم
"الصهاينــة" أحالفــه بــل هــم وعمالؤهــم مــن صنعــه ودعمــوه ومــدوه باملــال والعتــاد
ليقتــل األبريــاء.
وبعــد أن هــدأت العاصفــة الهائلــة التــي تولــدت عــن االنفجــارات األخيــرة يف
مســاجد أهلنــا وذوينــا يف كل مــن القديــح وحــي العنــود بالدمــام  ،ومــن قبلهــا
أحــداث الدالــوة مبحافظــة اإلحســاء  ،وجميعهــا أحــداث حاولــت النيــل مــن وحــدة
النســيج الوطنــي  ،حيــث حاولــت قــوى الشــر جــر الوطــن إلــى حالــة مــن ردود
األفعــال الغاضبــة بشــكل يعكــس مــدى احليــرة واالرتبــاك الــذي يعتــري بعــض

املواطنــن حــن يواجهــون مشــكلة مــن هــذا النوع.لكــن خــاب ظنهــم ؛فقــد عــززت
هــذه التفجيــرات اللحمــة الوطنية،مــع اإلصــرار علــى مواجهــة هــذا الفكــر الضــال
مبزيــد التعاضــد والتكاتــف كأســرة واحــدة .فاملواطــن يــدرك خطــورة التشــظي
واالنقســام الــذي يحلــم بــه أوينتظــره أعــداء الوطــن مــن فتنــة هوجــاء ال تبقــي
وال تــذر.
وميكننــا رصــد الدوافــع التــي وراء تلــك العمليــات اإلرهابيــة التــي تريــد جــر
املنطقــة كلهــا ألتــون مشــتعل لــن يســتفيد منــه غيــر قــوى الشــر املتربصــة باململكــة
التــي نحملهــا يف قلوبنــا أينمــا ولينــا وجوهنــا:
أوال :أن تلــك األحــداث تتبــع مخطــط شــامل يأتــي مــن فئــة ضالــة مضللــة وتنفــذه
جهــات أو أفــراد مضللــن ومغــرر بهــم بشــكل محــدد  ،وعبــر أطــر تنظيميــة
معروفــة .
ثانيــا  :كان مــن املســتهدف أن تــؤدي تلــك التفجيــرات إلــى
وصــول النــاس إلــى درجــة مــن ردود األفعــال الغاضبــة
بحيــث يصعــب الســيطرة عليهــا  ،أو يتــم الســيطرة عليهــا
عبــر ضريبــة فادحــة.
ثالثا:إشــاعة الفوضــى وخلخلــة األمــن يف أرجــاء الوطــن
وبــث الرعــب واخلــوف يف املناطــق الشــيعية
وتوســيعها مــن خــال ردود األفعــال التــي توهمهــا
األرهابيــون املجرمون،ولكــن خــاب ظنهــم بوحــدة الوطــن
بأســره ووقوفــه صفــا واحــدا ضــد كل مايعكــر صفــو
أجــواء اإلندمــاج الوطنــي الــذي يعيشــه الوطن،باســتثناء تلــك الفئــة الضالــة
وأبواقهــا الفاســدة واملفســدة.
لقــد حاولــت تلــك القــوى إيصــال رســائلها للمواطــن والتــي تتمثــل يف تهديــد أمــن
املواطــن واســتقراره ،وجــاء التفجيــران واســتهدفا األبريــاء كانعــكاس طبيعــي
وميكانيكــي حلالــة احلشــد الفكــري الــذي تبثــه بعــض الوســائل والتــي يرتبــط
بعضهــا بجهــات رســمية وعبــر اجتهــادات شــخصية تراهــن علــى تفتيــت وحــدة
الصــف وال تهتــم أبــدا بأمــن الوطــن وال بــأروح املواطنني.املهــم أن تنفــذ أجندتهــا
املشــبوهة.
بالفعــل لقــد ارتفعــت ســحائب الدخــان  ،والتهمــت النــار املبانــي واجلــدران ،
وســفح الــدم احلــرام يف مــكان عبــادة اهلل الواحــد األحــد ،لكــن إرادة هــذا الشــعب
األبــي لــم تتزحــزح قيــد أمنلــة ســواء علــى الصعيــد الرســمي أو علــى الصعيــد
الشــعبي ،وجتلــى هــذا املوقــف الصعــب يف عــدة أمــور ميكــن أن نبســطها علــى
الوجــه التالــي:
1ـ أثبــت خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز قدرتــه الفائقــة
علــى معاجلــة األمــور بــكل حكمــة واســتبصار ،وكانــت تلــك هــي اخلطــوة األولــى يف
تهدئــة األمــور وامتصــاص الصدمــة بحيــث يتمســك الوطــن بحفاظــه علــى رباطــة
اجلــأش والعمــل علــى معاجلــة الوضــع مبــا يتوافــق ووحــدة الوطــن وأمــن املواطــن .

ضرورة دعم الشفافية وبناء
جسور ثقة متبادلة بني جميع
املكونات
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أول الخط
-2إن موقــف خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وولــي عهــده
األمــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــز  ،كان
موفقــا  ،وأتصــور أن الدوائــر واملرجعيــات الشــيعية قــد جنحــت هــي األخــرى
يف تطويــق األزمــة  ،والعبــور مــن عنــق الزجاجــة  ،وهــذا تفاعــل دومنــا شــك مــع
القيــادات الواعيــة البصيــرة ،واحلكيمــة لــدى كل مــن الشــيعة والســنة  ،كتياريــن
فاعلــن يف الســاحة  ،لديهمــا مشــروع الوطــن القــوي يف واقــع يحتــاج أكثــر مــا
يحتــاج إلــى التالحــم والتكافــل والشــعور بالعــدل واملســاواة .وهــي مطالــب إنســانية
مشــروعة  ،أمرنــا بهــا الديــن اإلســامي احلنيــف الــذي دعــا إلــى أن نكــون ســويا
 ،وحــدة ال تنفصــم مثــل البنيــان املرصــوص.
 3ـ حتــرك املســؤولون عــن األمــن العــام بســرعة ودقــة وفاعليــة  ،وعاجلــوا
األحــداث بشــكل احتــرايف منــع مــن تداعــي األحــداث.
4ـ وقــف أبنــاء الشــعب الواحــد موقفــا تاريخيــا ناصعــا  ،فيــه إدراك حلجــم
املســئولية  ،ومعرفــة ملــا وراء احلــدث مــن تفاعــات ميدانيــة أثبــت رغبتــه احلثيثــة
يف وحــدة الوطــن التــي جتعــل منــه وطنــا قويــا صامــدا قــادرا علــى مواجهــة
األزمــات.
 5ـ شــكل املثقفــون ورجــال اإلعــام حائــط صــد قــوي ضــد كل األخطــار احملتملــة
التــي اســتهدفت الوطــن  ،وكان لهــم تأثيــر مباشــر يف
عــدم تفاقــم األحــداث.
 6ـ أدرك املجتمــع أن الــدول القويــة القــادرة علــى فهــم
خريطــة الصــراع يجــب أن يتــم التعــاون معهــا بــدون
إبطــاء أو تــردد .
 7ـ تأكــد للمســئولني مبــا ال يــدع أي مجــال للشــك وجــود
قنــوات ومنابــر وجهــات تســعى إلــى إحــداث الفتنــة إمــا
عــن ســوء نيــة أو عــن جهــل مركــب  .ويف كلتــا احللتــن
فمــن الضــرورة تصويــب األمــور أوال بــأول.
وفيمــا يخــص أبنــاء املذهــب الشــيعي فقــد كان لديهــم مــا ميكــن قولــه  ،ويتمثــل
يف اآلتــي:
أوال  :الفهــم العميــق لضــرورة اللحمــة الوطنيــة يف منعطــف تاريخــي يحتــاج
لبصيــرة وحكمــة املواطنــن.
ثانيــا  :الســعي إليجــاد حلــول ســريعة لظاهــرة اإلرهــاب التــي ميكــن أن تتفاقــم
وتــؤدي إلــى مزيــد مــن التدميــر والهــدم.
ثالثــا  :إن منابــر التحريــض  ،وبــث الكراهيــة  ،وإزاحــة اآلخــر  ،والنفــخ يف الرمــاد
البــد مــن إســكاتها والتعامــل معهــا بحــزم وقــوة لتعلــو يــد الدولــة فــوق أي قــوة
أخــرى.
رابعــا :يعلمنــا التاريــخ أنــه مــن الضــروري أن نســتفيد مــن جتــارب اآلخريــن ،لــذا
علينــا الســعي لبنــاء قنــوات مســتمرة بــن كافــة املكونــات عبــر حــوار خــاق ،
يتماشــى مــع العصــر.
خامســا  :إن قــوة االقتصــاد يف الدولــة كان مســاندا لــكل اخلطــوات القويــة التــي
حتــرك فيهــا األمــن مبســاندة شــعبية واضحــة.
سادســا :اهميــة بنــاء جســور ثقــة بــن كافــة األطــراف إليقــاف اخلطــاب التعبــوي

 ،وغربلــة مــا يتــم تدريســه للشــباب يف املــدارس واجلامعــات.
ســابعا  :لقــد بــات ضروريــا أن تقــوم النخبــة بدورهــا عبــر شــتى الوســائل مــن أجــل
إحبــاط كل محاولــة لشــق اللحمــة الوطنيــة التــي هــي احلصــن احلصــن للدفــاع
عــن الوطــن مهمــا كانــت هنــاك مــن أعمــال إرهابيــة تســعى الختطــاف الوطــن نحــو
الفكــر املتطــرف والــذي جلــب الويــات لعــدد مــن الــدول.
إن العواصــف التــي هبــت علــى املنطقــة الشــرقية  ،مــع مــا أثارتــه مــن غبــار  ،ومــا
حصدتــه مــن شــهداء قــد أثبتــت أهميــة العلــو علــى الصغائــر  ،ومعاجلــة األحــداث
برؤيــة أكثــر اتســاعا مــع أهميــة الضــرب بيــد مــن حديــد علــى كل مغامــر يريــد جــر
البــاد لتيــار العنــف و دائــرة الفتنــة والكراهيــة.
هــا هــي القــوى الكبــرى يف العالــم  ،قــد طالتهــا يــد اإلرهــاب  ،وهــو مــا يــدل علــى
كــون اإلرهــاب ظاهــرة مدمــرة ناجمــة عــن فهــم خاطــيء وتصــورات غيــر ســليمة
للخطــاب الدينــي الــذي أســس يف عهــد النبــي محمــد ـ صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم
ـ علــى أنــه ديــن الرحمــة  ،ال يخاصــم العقــل  ،وال يســتهدف تركيــع األمــة .
كلمــا كان املواطــن مــدركا للتحــوالت السياســية يف املنطقــة  ،ولديــه قناعــة تامــة
بأولويــات االهتمــام بالوطــن قبــل غيــره أمكــن مــن جتــاوز املشــكالت  ،مــع ضــرورة
الســعي حللهــا يف إطــار صحيــح يعلــي مــن قيــم املواطنــة .
أمــا عــن العواقــب التــي صاحبــت االعتــداءات فيمكــن
القــول أنهــا أشــارت مــن جديــد لضــرورة معاجلــة األخطاء
بقــدر مــن الوعــي والفهــم واإلدراك حتــى تظــل للدولــة
اليــد الطولــى يف احلركــة الســليمة  ،وتقديــر االمــور ،
ورأب الصــدع قبــل أن يســتفحل.
لقــد شــهدت اململكــة اصطفافــا وطنيــا غيــر مســبوق
 ،جتلــت فيــه فكــرة احلــرص علــى الوطــن وأمنــه بــكل
صورهــا ،وأهميــة تفويــت الفرصــة علــى الدوائــر
املتربصــة لتفكيــك هــذا النســيج القــوي  ،وعــدم اخلضــوع
واإلستســام لألهــواء واملمارســات الشــخصية.
إن املبــادرات العلنيــة  ،واملنظومــات الفكريــة القائمــة علــى فهــم وإدراك األبعــاد
التاريخيــة لنشــأة املذاهــب  ،وكيفيــة إيجــاد اســاليب وطرائــق لتجــاوز الشــحن
املذهبــي أمــر أصيــل يف تخطــي األزمــة  ،وحتجيــم اآلثــار اجلانبيــة لألحــداث التــي
متــر باملنطقــة  ،والتــي تريــد إلغــاء العقــل يف حــن أنــه الوســيلة الوحيــدة للتغلــب
علــى اإلشــكاليات القدميــة عبــر الشــفافية يف معاجلــة األمــور ودحــض التطــرف
أيــا كان مصــدره ،وطرائقــه  ،وأهدافه.لــذا بــات مــن الضــرورة إصــدار قانــون مــن
أعلــى ســلطة يف الدولــة يســد الطريــق علــى أمــام املروجــن للفكــر املطــرف الــذي
يــرى يف اآلخــر عــدوا مبجــرد اإلختــاف.

البد من مصادرة خطاب
التحريض والكراهية بسن
قانون ضد التحريض

ختاما حتية ألسر الشهداء واجلرحى واملكلومني..
حتيــة للقلــوب الرحيمــة التــي ســاندت األهــل يف محنتهــم .وحتيــة خاصــة خلــادم
احلرمــن الشــريفني الــذي اجتمعــت علــى تقديــره ومحبتــه وإدراك صــواب رؤيتــه
كل القــوى االجتماعيــة والسياســية التــي تســتهدف نهــوض الوطــن ليصبــح قــوة
فاعلــة يف عالــم ال يصمــد فيــه ســوى األقويــاء.
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شهداء الصالة

مئات األالف يشيعــــــ

القطيف /سلمان العيد
موكــب جنائــزي ،قــدر بحوالــي املليــون شــخص ،توافــدوا مــن شــتى بلــدات وقــرى
ومحافظــات املنطقــة الشــرقية ،معلنــة اعتراضهــا وامتعاضهــا مــن العمليــة اإلرهابيــة التــي
جــرت يــوم اجلمعــة الدامــي مبســجد اإلمــام علــي عليــه الســام ..ومؤكــدة تضامنهــا،
وانحيازهــا للمظلــوم مــن الظالــم ،للمقتــول مــن القاتــل ،للمغــدور مــن الغــادر.
ذلــك هــو موكــب التشــييع ،او قــل زفــاف الشــهداء إلــى جنــان اخللــد ،حيــث رحمــة اهلل
وكرامتــه ،وعــزه وخلوده،إلــى جنــة عرضهــا الســماوات واألرض ،حيــث ال عــن رأت وال أذن
ســمعت ،وال خطــر علــى قلــب بشــر ..ذلــك املوكــب الــذي ســيبقى عالمــة فارقــة وبــارزة يف
تاريــخ القطيــف املجيــد ،وتاريــخ القديــح احلزيــن.
موكــب لــم يحصــل مــن قبــل ،لكنــه جــرى يف شــهر شــعبان  ،1436وهــو شــهر رســول اهلل
(ص)..يف شــهر مايــو (ايــار) .. 2015موكــب تداعــت لــه أبنــاء احملافظــة ،بــل ابنــاء املنطقــة
الشــرقية ،وحضــور فاعــل مــن شــتى اقطــار اخلليــج األشــقاء ،فضــا عــن بعــض أبنــاء
احملافظــات واملناطــق الســعودية األخــرى ،جميعهــم توافــدوا يف يــوم واحــد ،يف وقــت واحــد،
وعلــى مــدار أربــع ســاعات علــى أرجلهــم يقطعــون اخلطــوة تلــو اخلطــوة ،يف ازدحــام شــبيه
مبوقــف جمــوع احلجيــج يف عرفــة ومزدلفــة.
لقــد ش ـ ّيعت القطيــف العديــد مــن أبنائهــا ،وعلمائهــا ،وفضالئهــا ،وعظمائهــا ،لكــن هــذه
املـ ّرة غيــر ،يف الكــم والكيــف ،يف كل مــرة كان التشــييع لواحــد أو إلثنــن ،لكنهــا هــذه املــرة
ش ـ ّيعت  22قربانــا وشــهيدا إلــى حيــث اراد املولــى جــل شــأنه لهــم ،نقلــوا علــى نعوشــهم
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مكللــن بالــورود ،محفوفــن بالتهاليــل والدعــوات والصلــوات ،حاملــن معهــم عــز الشــهادة
وشــرف لقــاء املولــى وهــم علــى طهــارة مــن كل مدنســات احليــاة اليوميــة ،لــم يكملــوا
صالتهــم مــع إمــام اجلماعــة الشــيخ عبدالعــال العبدالعــال ،ليكملوهــا تامــة مــع رســول اهلل
واهــل بيتــه واصحابــه.
انتقــل املوكــب مــن الســوق الشــعبي األقــدم يف احملافظــة وهــو ســوق الســبت (ســوق
اخلميــس ســابقا) ،لكــن القادمــن للموكــب علــى مســافات طويلــة ،جــاؤوا الــى املوكــب
مشــيا علــى األقــدام يف حــرارة الشــمس ،التــي بــدت بــردا وســاما علــى املشــاركني يف
املوكــب ،واجتــه املوكــب الــى القديــح مــن زقاقــات قريــة البحــاري ،باجتــاه القديــح ،ال أحــد
مــن املشــاركني يعــرف أيــن موقعــه مــن املوكــب ،هــل هــو يف املقدمــة ،أم يف املنتصــف ،أم يف
خلــف الركــب ،لكنــه يعــرف أنــه يف موكــب تشــييع ،وأي موكــب ،إنــه موكــب تشــييع كوكبــة
مــن أبنــاء القطيــف ،طالتهــم يــد الغــدر واخليانــة ،واختطفهــم حــزام ناســف فجــره شــخص
جاهــل مجــرم غــادر..
لقــد امتــزج عنــد الكثيــر مــن املشــاركني يف املوكــب شــعور مــزودج ،باحلــزن مــن جهــة
لعظــم املصــاب فهــو يشــيع اشــاء مقطعــة ،وأجســادا موزعــة ،وبالتحــدي مــن جهــة أخــرى
كــون اجلميــع قــد أعلــن تضامنــا وانحيــازا للشــهداء ضــد اجلنبــاء واألدعيــاء ،للحــق ضــد
الباطــل.
ذلــك املوكــب الــذي ســار بانســيابية رائعــة ،يف ظــل شــوارع وطرقــات وزقاقــات ،بعضهــا
ضيقــة منــذ أول يــوم الفتتاحهــا ،وبعضهــا حتــت الصيانــة الدوريــة ،وأجــواء غيــر مواتيــة،
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ــــون شهداء القديح
لكــن حــرص أبنــاء القطيــف علــى تنظيــم حفــل الزفــاف كــي يكــون رائعــا ،وأن تكــون
األمــور يف الطريــق الصحيــح ،جعلــت مــن املســيرة املليونيــة مثــاال وحقيقــة علــى أن لــدى
القطيفيــن اشــياء كثيــرة تقــدم للوطــن ،تضــاف الــى القرابــن التــي ق ّدمــت ،دون أن تنــال
مــن إرادتهــم وحرصهــم علــى أن تكــون األمــور ســليمة وصحيحــة.
منــذ البدايــة كان الهاجــس األمنــي مســيطرا علــى الــكل ،واخلشــية مــن أن يتســلل وغــد
مــن األوغــاد لينفــذ جرميــة أخــرى ،فــكان طاقــم التفتيــش األهلــي عنــد احلــدث ،متح ّمــا
كامــل املســؤولية بــكل كفــاءة واقتــدار ،وألن املداخــل متنوعــة ،ومتعــددة ،وكثيــرة أيضــا ،هــذا
مــا دفــع القائمــن علــى التفتيــش إلــى زيــادة نقــاط التفتيــش يف املســيرة ،فاملشــارك يف
املســيرة قــد يتعــرض الــى ثــاث أو أربــع نقــاط تفتيــش تتــم مــع اعتــذار لطيــف مــن قبــل
القائمــن بالعمليــة ،فســارت األمــور بســام ،حيــث يصعــب علــى أي شــخص ـ مهمــا تكــن
مهارتــه ـ أن يتســلل ويعبــث مــع هــذه اجلمــوع ،التــي لــم تكــن لتخشــى أي شــيء مــن هــذا
النــوع ،ولكنهــا لــم تكــن تريــد ان تســلم نفســها ،وتكــرر املأســاة وتزيــد مــن حدتهــا ،كونهــا
تتعامــل مــع عــدو غيــر شــريف.
ومضــت املســيرة ،يف ظــل أصــوات هــادرة ،تذ ّكــر بــاهلل ،وقدرتــه ،وحقيقــة املــوت التــي هــو
مصيــر كل حــي يف هــذا الوجــود ،وتكــرر عبــارة التوحيــد كمــا هــو املعتــاد يف اجلنائــز ":ال
إلــه إال اهلل ،محمــد رســول اهلل ..البقــاء والــدوام هلل" ،ليصــل الصــوت ملــن يريــد أن يســمع
موحــدون ،القــوا حتفهــم
بــأن الشــهداء لــم يكونــوا كفــرة وال فجــرة ،وإمنــا هــم مســلمون ّ
وهــم يــؤدون الصــاة يف الركعــة الثانيــة ،وال نعلــم هــل أكملــوا عبــارة ":ســبحان ربــي العظيــم
وبحمــده" ،أم أن احلــزام الناســف ،لــم يشــأ لهــم ان يكملوهــا ،لتكــون شــهادة أخــرى علــى
حاملــه امــام املولــى جــل شــأنه ،بعــد أن تنصــب محكمــة العــدل اإللهيــة.
ويف ظــل هــذه األجــواء رفعــت اجلنائــز املزينــة بالــورود ،وكان كل شــيء يتحــرك ،وكل
شــيء يتحــدث ،وكل شــيء يهلــل ويكبــر و يســبح ،حتــى األشــجار واألحجــار ولكــن ال نفقــه
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تســبيحها ،وأمــا البشــر فلــم يفتهــم أن يؤكــدوا بــأن هــؤالء هــم علــى ركــب ابــي األحــرار
اإلمــام احلســن بــن علــي عليــه الســام ،لذلــك كان شــعار ":لبيــك يــا حســن" ،حاضــرا يف
اهازيــج الزفــاف الكبيــر ،عــرس القطيــف الــذي لــم يحــدث مــن قبــل ،وكانــت شــعار "ال إلــه
اال اهلل محمــد رســول اهلل" ميــأ الركــب يف بــاد اإلميــان والتوحيــد والقــرآن ،فاملشـ ّيعون
بــن حامــد هلل علــى مــا حصــل ،فاخليــر فيمــا وقــع ،وال نقــول اال مــا يرضــى اهلل ،ومــا بــن
ذارف دمــوع األســى علــى فــراق األحبــة ،إذ أن  22قمــرا شــاخصا غادرونــا يف وقــت واحــد،
مــن الصعــب علينــا فراقهــم ،فقــد وجدنــا العديــد مــن املشــيعني يبكــي حســرة وأســى،
والعديــد يرفــع صوتــه بقــراءة الفاحتــة املتبوعــة بالصــاة علــى النبــي األكــرم محمــد بــن
عبــداهلل ،فكانــت عنــوان املســيرة هــي "الدمــوع والتحــدي ،احلــزن واإلبــاء".
وصلــت اجلنــازة الــى املقبــرة ،فأعلــن املتحــدث عــن اعتــذار املقبــرة عــن اســتقبال املشــيعني
واكتفــت بالشــهداء ،وذويهــم ،كــون املــكان ال يســتوعب وال يتحمــل اجلمــع ،فاملقبــرة للموتــى،
لكنهــا اســتقبلت  22مــن األحيــاء الذيــن هــم عنــد ربهــم يرزقــون ،فكانــت اجلنائــز تأتــي
تباعــا ،واحــدة بعــد أخــرى والــورود يفــوح عطرهــا وقــد زانــت تلــك اجلنائــز ،عــدا أن عطــر
الشــهادة وشــذاه ال يوصــف ،فالشــهداء احبــاء اهلل ،وأحبــاء خلقــه ،والــكل بدموعــه وحزنــه
يقــول بلســان حاله":لقــد وفــدمت علــى اكــرم مــن يف الوجــود ،طوبــى لكــم هــذه النهايــة
الســعيدة ،وإن كنــا محزونــن لفراقكــم".
تلــك هــي املســيرة املليونيــة التــي نقلــت شــهداء احملــراب ،شــهداء مســجد اإلمــام علــي بــن
ابــي طالــب ،مــن هــذه الدنيــا الفانيــة ،الــى احليــاة الباقيــة ،بجــوار النبــي األكــرم (ص) وآل
بيتــه الكــرام ،واصحابــه املنتجبــن ،ليرافقــوا أكبــر شــهيد مــن شــهداء احملــراب وهــو اإلمــام
علــي (عليــه الســام) ،الــذي اغتيــل وهــو يف محرابــه ،يف فجــر ليلــة القــدر
رحــم اهلل الشــهداء  ..فقــد وفــدوا علــى الكــرمي ،الــذي ال تضيــع ودائعــه ،وال يضيــع لديــه
حــق  ..رحــم اهلل مــن يقــرأ الفاحتــة.
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سمو ولي العهد ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين
لذوي شهداء القديح
كتب  /محمد التركي
نقــل ولــي العهــد وزيــر الداخليــة صاحــب الســمو امللكــي
األميــر محمــد بــن نايفــن عبدالعزيــز  ،تعــازي خــادم
احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ،ألهالــي
القطيــف وأســر وذوي شــهداء حادثــة تفجيــر مســجد اإلمــام
علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام ببلــدة القديــح ،والــذي
استشــهد علــى إثــره  ٢٢شــخصاً وأصيــب  ١٠٥آخريــن.
جــاء ذلــك خــال تشــريفه مجلــس العــزاء يف قاعــة امللــك
عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز لالحتفــاالت بالقديــح ،حيــث
اطمئــن علــى ســامة مصابــي احلــادث اإلرهابــي يف
مستشــفى القطيــف املركــزي.
ونقــل ســمو األميــر محمــد بــن نايــف حتيــات وســام خــادم
احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز إليهــم،
متمنيــاً لهــم الشــفاء والعــودة إلــى منازلهــم يف القريــب
العاجــل.
وكشــف صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســعود بــن نايــف أميــر
املنطقــة الشــرقية ،أنــه مت القبــض علــى  %95مــن مخططــي
ومنفــذي اجلرميــة اإلرهابيــة التــي اســتهدفت مســجد االمــام
علــي بــن ابــي طالــب.
واكــد أن وزارة الداخليــة لــن تألــوا جهــداً يف القضــاء علــى جميــع مرتكبــي اجلرميــة
النكراء.ورفــع عظيــم الشــكر والتقديــر واالمتنــان ملقــام خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز علــى عنايتــه باملنطقــة الشــرقية عامــة ،ومحافظــة القطيــف
وأهالــي القديــح علــى وجــه اخلصــوص.
وقــال” :إن شــهداء القديــح شــهداؤنا ،والــدم امتــزج بالــدم ،والعــزاء الــذي يعــزون فيــه
عزاؤنــا ،واجلميــع يعلــم أن هنــاك جهــات ال تريــد اخليــر لهــذه البــاد ،وتســعى لزعزعــة
االســتقرار واألمن“.وشــدد علــى ضــرورة العمــل لتفويــت الفرصــة علــى تلــك اجلهــات
الســاعية لبــث الفوضــى ،وتعزيــز اللحمــة الوطنيــة التــي هــي الســمة املوحــدة لهــذه البــاد“.
وأكــد أن خــادم احلرمــن الشــريفني اجــرى اتصــاال مباشــرا معــه للمطالبــة مبعاقبــة
اجلهــات املنفــذة واجتثــاث
هــذا الفكــر مــن جــذوره،
وعــدم اللــن مــع هــذه
الفئــة وكذلــك اجلهــات
واملدبــرة
املخططــة
اجلهــات
وكذلــك
ا ملتعا و نــة .
واكــد ان املصــاب جلــل
واالمــر ليــس بســيطاً
ولكننــا بعزميــة الرجــال
والتعاضــد ســنتغلب علــى
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هــذه االعمــال االجراميــة.
وقــال عضــو مجلــس الشــورى محمــد رضــا نصــراهلل” :إن هــذا املوقــف ليــس مبســتغرب
علــى ولــي العهــد األميــر محمــد بــن نايــف ،وأميــر املنطقــة الشــرقية ســعود بــن نايــف“.
واضاف ”إن اإلرهاب موجه ضد مجتمعنا السعودي بكل تنوعاته وأطيافه“.
واشــار إلــى أنــه تلقــى شــخصيا كغيــره مــن الوجهــاء والشــخصيات يف محافظــة القطيــف
الكثيــر الكثيــر مــن االتصــاالت والرســائل املتضامنــة مــع الشــهداء ،وأســرهم ،مــا ســيعكس
الوحــدة الوطنيــة واحلــرص الكبيــر عليهــا.
وعــن زيــارة ســمو ولــي العهــد قــال” :ال شــك أنهــا زيــارة متميــزة خاصــة وأن األميــر محمــد
بــن نايــف هــو اليــوم الرجــل الثانــي يف اململكــة ونحــن نعلــم بأنــه قــام بزيــارات عديــدة
للضحايــا واملثكولــن مــن العمليــات اإلرهابيــة يف مناطــق عــدة يف اململكــة“.
محمــد بــن نايــف يف القطيــف فيمــا اكــد املصــاب حســن احمــد غــزوي يف كلمــة ذوي
الشــهداء علــى ان افــراد الشــعب الســعودي واحــد وان االرهــاب ال يفــرق بــن منطقــة
واخرى.وقــال :كمــا ضــرب القديــح يــوم اجلمعــة املاضــي فقــد اســتهدف يف محــرم املاضــي
قريــة الدالــوة يف االحســاء ،بخــاف العمليــات االرهابيــة التــي اســتهدفت الكثيــر مــن
مناطــق اململكة.واشــار الــى ان العمــل االرهابــي يســعى الــى احــداث الفرقــة وشــق الصــف
الواحــد.
واكــد ان اجلميــع يعــي هــذه االهــداف وبالتالــي فانــه جميــع املواطنــن يســعون الــى توحيــد
الكلمة.ولفــت الــى ان االرهــاب يســتهدف الوطــن وليــس فئــة او شــريحة اجتماعيــة بذاتهــا،
مطالبــا بضــرورة ســن قانــون يجــرم الطائفيــة والقبليــة.
ورافــع شــكر اهالــي القطيــف والقديــح علــى وجــه اخلصــوص مشــاركة ولــي العهــد يف
املصــاب اجللــل.
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الملك سلمان يأمر بـ  ٦١٫٥مليون ريال
لذوي شهداء القديح

يقدم
محافظ القطيف ّ
تعازيه لذوي الشهيد
”آل فتيل“

أمــر امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز بصــرف مبلــغ 61.5
مليــون ريــال لــذوي الشــهداء واملصابــن يف حادثــة تفجيــر
القديــح الــذي وقــع يــوم اجلمعــة ٤شــعبان ١٤٣٦ومت
تخصيــص هــذه الشــيكات املصرفيــة علــى النحــو التالــي
« 21مليــون للشــهداء ،و 40مليــون ل  81مصــاب».
وســلمت الشــيكات لورثــة  21شــهيد ،و 81مصابــاً
«مســاعدة ماليــة» وذلــك خــال االجتمــاع الــذي يعقــد
اآلن يف احملافظــة.
وقــد مت تســديد املبالــغ املاليــة التــي مت صرفهــا أثنــاء
تأديــة مراســيم العــزاء.

قــ ّدم محافــظ القطيــف خالــد الصفيــان واجــب العــزاء
لــذوي الشــهيد منصــور آل فتيــل والــذي التحــق بركــب
الشــهداء الذيــن راحــوا ضحيــة العمــل اإلرهابــي الــذي راح
ضحيتــه  22شــهيداً و  ١٠٥مصابــن يف مســجد اإلمــام
علــي ببلــدة القديــح .
وكان يف اســتقباله يف مــكان العــزاء أبنــاء وذوي الشــهيد،
وذلــك يف حســينية كــرمي أهــل البيــت بتــاروت.
وأوضــح الصفيــان بــأن املصــاب هــو مصــاب للجميــع،
وأن مــن قــام بذلــك العمــل اإلرهابــي كان يهــدف لــزرع
الفتنــة وإخــال األمــن يف أوســاط املجتمــع ،مؤكــداً علــى
أن اإلعتــداء علــى األرواح يف بيــت اهلل ”جــرم ال يضاهيــه
جــرم“.
مــن جانبــه ..ث ّمــن ذوي الشــهداء زيــارة محافــظ القطيــف
وقدمــوا شــكرهم لــه علــى مــا ع ّبــر عنــه مــن مشــاعر
صادقــة ،مب ّينــن أن تلــك الزيــارة خففــت عليهــم عظيــم
مصابهــم وأدخلــت عليهــم الســرور.

أمير الشرقية يتكفل بجميع
تكاليف عزاء ضحايا تفجير القديح
تكفــل أميــر املنطقــة
الشــرقية ســعود بــن نايــف
بتحمــل جميــع تكاليــف
العــزاء الــذي أقيــم ببلــدة
القطيــف؛
مبحافظــة
كمســاعدة ألهالــي املتوفــن
الــذي قتلــوا يف احلــادث
اإلرهابــي الــذي وقــع يف
مســجد اإلمــام علــي بــن أبــي
طالــب .
وســأل أميــر املنطقــة اهلل
تعالــى أن يتغمــد الشــهداء
بواســع رحمتــه ويســكنهم
فســيح جناتــه ويلهــم ذويهــم
الصبــر والســلوان.وكانت يــد
اإلرهــاب حصــدت  22شــهيدا ونحــو  100جريــح يف تفجيــر انتحــاري اســتهدف مســجدا يف بلــدة القديــح مبحافظــة
القطيــف يف املنطقــة الشــرقية أعلــن تنظيــم داعــش اإلرهابــي املســئولية عنــه.

شرطة القطيف تنسق مع مساجد أم الحمام لتقديم الحماية األمنية
قامــت شــرطة محافظــة القطيــف باســتدعاء القائمــن علــى مســاجد أم احلمــام لتفعيــل
طــرق حمايــة املســاجد واحلســينيات مــن خطرالتهديــدات اإلرهابيــة.
وحضــر اللقــاء  4مــن القائمــن علــى بعــض املســاجد يف ام احلمــام وهــم نــوح املســبح
وميثــل مســجد «املرتضــى» بالقــوع وعلــي ال عــادي وميثــل مســجد «املصطفــى» وخليــل ال
محمــد علــي وعبدالواحــد املرهــون عــن مســجد «اجلامــع» وجنيــب حميــدي عــن مســجد
«العهــد».
ومت خــال اللقــاء االتفــاق علــى أن يقــوم كل مســجد بتكويــن جلنــة مــن االفــراد لهــم درايــة
ومعرفــة باملصلــن والداخلــن واخلارجــن مــن أهــل املنطقــة ،وأن تقــوم الشــرطة بتأمــن
دوريــة وعســاكر لــكل مســجد لتوفيــر احلمايــة األمنيــة بالتعــاون مــع كــوادر
املسجد وذلك يف كل يوم جمعة.
وأوصــى املجتعــون أيض ـاً بحــث اجلميــع علــى ابعــاد ســياراتهم عــن املســاجد وقــت اقامــة
صــاة اجلماعــة ملســافة ال تقــل عــن  15م والتأكيــد علــى منــع اغــاق الشــوارع العامــة

ومداخــل البلــدة ،ويســتثنى مــن ذلــك ليالــي الناصفــة.
ودعــا القائمــن علــى املســاجد مــن جميــع املواطنــن التعــاون مــع جلــان املســاجد ورجــال
األمــن وتســهيل مهماتهــم ،ســائلني اهلل تعالــى بــأن يحفــظ اجلميــع مــن كل ســوء.
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مـــا بـــن أحســـاء تلفـــع باإلبـــا
جئنـــا إلـــى الدمـــام نعلن عرســـها
لبيـــك يـــا ســـبط النبـــي دماؤنـــا
خذنـــا إليـــك فليـــس ثمـــة عاشـــق
عـــادت حكايـــا كربـــاء بعشـــقنا
واهلل لـــم نخـــش العـــدو مدججـــا
أقديـــح مـــا جئنـــا لننعـــى أهلنـــا
بـــل إننـــا جئنـــا لننعـــى موطنـــا
يـــا زاعمـــن الـــود أيـــن ودادكـــم
قنـــوات وصلكـــم وصـــال وأختهـــا
من أزهـــق الصلـــوات يف محرابها
لـــوال احلواضـــن ما شـــهدنا عاويا
لـــوال احلواضـــن مـــا تـــرمن ناعب
عبـــد اجلليـــل وأي كـــف غـــادر
والســـيد الهـــادي بـــأي جريـــرة
ومحمـــد العيســـى فديـــت شـــبابه
أمحمـــدا حقـــا مضيـــت موزعـــا
إيـــه قديـــح أي جـــرح نـــازف
نيـــف وعشــــرون األضاحي جزروا
ماذنـــب حيـــدرة الصغيـــر ورهطه
يـــا واحـــة الشـــهداء نلـــت املأربـــا
وطـــ ٌن ير ّويـــه الشـــهيد بنزفـــه
ظنـــوا بـــأن احلقـــد يصهـــر حبنـــا
لكنهـــم بعثـــوا احليـــاة بقتلنـــا
فبـــكل ليـــل بالفـــداء لنـــا د ٌم
يـــا موطـــن األحـــرار إنـــا لـــم نزل
فالـــورد أبلـــغ باجلـــواب مقولـــة
مـــن خيمـــة األنصار شـــعت أجنم
هـــم فتيـــة حـــب احلســـن أجنّهم
ســـمع احلسني نداءهم يف نصــــره
فأتـــى بزينـــب كي تصيخ بســـمعها
فإذا بهم جعلوا احلســـن نشيدهم
هبـــوا لنصــــرته وكان نداؤهـــم
حتى وإن زرعوا الرصاص بصدرنا
كلجة
حتـــى إذا مـــا الدمـــع فـــاض ّ
هيهـــات نســـلم للدعـــي حســـيننا
األرض تســـقيها الغـــداة نحورنـــا
هـــم ثلـــة مثل الشـــموع تســـاقطوا
وهفـــا احلســـن بقلبـــه لندائهـــم
يـــا واحـــة الشـــهداء نلـــت املأربـــا
قـــل للـــذي أردى البـــراءة ســـاعيا
لن تطفـــئ القبس املشـــع بصدرنا
كال ولـــن ميحـــى احلســـن وذكـــره
هـــي جولـــة أولـــى رصاص غـــاد ٌر
ال حتســـبوا هذا الرصاص يخيفنا
لـــن تفهموا ســـر احلســـن بعمقنا
هـــي قتلـــة فيهـــا املن ّيـــة ُمنيـــ ٌة
هـــي قتلـــة يســـعى الكـــرمي لنيلهـــا
هـــي قتلـــة مهـــر الشـــهيد جنانهـــا
أحســـاء ضجـــي باملالمـــة واعتبي
يـــا مـــن ســـننتم للضغينـــة مذهبا
شـــوهتم اإلســـام فهـــو معاتـــب
وإالم نغـــدو للغشـــوم فرائســـا
أحســـاء يـــا بلـــد الســـام وأمنـــه
ُ
التســـن والتشـــ ّي ُع أخـــوة
عـــاش

وقطيـــف عـــز بالفخـــار جتلببـــا
مجـــدا تطـــاول يف ســـماها أرحبا
تفـــدي املعفـــر بالطفـــوف متربـــا
إال هفـــا ورجـــاؤه أن تصحبـــا
والذكريـــات تهيجهـــا ريـــح الصبـــا
أيخيفنـــا املســـخ اجلبـــان منقبـــا
ونقيـــم مأمتنـــا لديـــك فنندبـــا
نســــي األخـــوة واســـتباح وأرهبـــا
أيحـــب مـــن شـــحن القلـــوب وألبا
هلل عقربـــة تنـــادم عقربـــا
من دنس الســـاحات يرجـــو املأربا
ورد احلمـــى متطـــاوال أو مذئبـــا
حقـــدا ليقتـــل مســـلما مـــا أذنبـــا
أدمـــى القلـــوب الزاكيـــات وألهبـــا
تغتالـــه أيـــدي اجلنـــاة ليخضبـــا
أتـــراه هـــل ورد اجلنـــان مطيبـــا
شـــعبا مصدعـــة لئـــا ترأبـــا
ما أعجـــب الوغد اجلبـــان وأغربا
وهـــم إلـــى الرحمـــان كانـــوا أقربا
هـــل قارف الذنـــب العظيم ليصلبا
والنخل يف شـــمم أطـــل على الربى
هيهـــات أن يخبـــو ســـناه ويحجبـــا
وتوهمـــوا أن التشـــيع غيبـــا
والســـهم يف كبـــد املســـدد أنشـــبا
يهـــدي الســــراة مؤهـــا ومرحبـــا
نهدي الورود مضمخا بشـــذا اإلبا
مـــن غـــارم غـــال البـــراءة والصبا
هـــم كوكـــب أمســـى يعانـــق كوكبـــا
وربيعـــه بقلوبهـــم قـــد أعشـــبا
ورأى عيونـــا لـــم تشـــأ أن تنضبـــا
وتشـــاورا وحســـن كان األقربـــا
وغناءهـــم وطعامهـــم واملشــــربا
يف صرخـــة يـــا ســـيدي لـــن تغلبـــا
والدرب مـــن فيض النحور تخضبا
لزموا التوســـل والضــــراعة مركبا
للســـبا
أو نســـلم احلـــوراء حاشـــا ّ
الروي املعشـــبا
وتعيدهـــا احلقـــل
ّ
وتوزعوا شـــبه الزهـــور على الربى
ليضـــم ركبـــا مـــا تخلـــف أو كبـــا
فاملجـــد نســــر يف حمـــاك توثبـــا
أنشـــب أظافـــرك الطويلـــة مخلبا
فالنور حتما ســـوف يدحـــر غيهبا
مهما تكاثـــرت الدواعـــش والضبا
نحـــو الطفولـــة والبـــراءة صوبـــا
مـــا أطيـــب املـــوت الـــزؤام وأعذبا
نفديـــه طـــراً أنفســـا أمـــا أبـــا
لنعيـــش دهـــرا باخللـــود وأحقبـــا
شـــرف الشـــهادة فيـــه كان املأربـــا
فاجلـــار آل محمـــد أهـــل العبـــا
مـــا كان عيبـــا أن نلـــوم ونعتبـــا
هـــا شـــرعتم للمحبـــة مذهبـــا
بـــل حقـــه يف أن يثـــور ويغضبـــا
ومطيـــة للعابثـــن ومشـــجبا
دهـــر أنشـــبا
نـــاب
ومـــاذه إن
ٍ
ُ
فيمـــا مضــــى وهـــواك كان املطلبا

شهداء الصالة

ذوو شهداء ومصابي حادثة القديح

يعبرون عن امتنانهم للملك سلمان

عبــر ذوو شــهداء ومصابــي حادثــة تفجيــر القديــح عــن
امتنانهــم خلــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن
عبــد العزيــز ،مشــيرين الــى أنــه جســد مبوقفــه تقــدمي
كافــة املســاعدة ملختلــف شــرائح املجتمــع الســعودي.
وأكــدوا ،ان موقــف امللــك ســلمان بــن عبدالعزيز يف رســالته
لــذوي الشــهداء جــاءت بلســماً شــافياً جلميــع املكلومــن يف
املصــاب اجللــل الــذي طــال املصلــن يف مســجد االمــام
علــي بــن ابــي طالــب .وأشــاروا الــى أن زيــارة ولــي العهــد
االميــر محمــد بــن نايــف لــذوي الشــهداء جســدت التالحــم
القــوي بــن القيــادة والشــعب ،مضيفــن ،إن التالحــم
القائــم لــن تهــزه االعمــال االرهابيــة.
جــاء ذلــك خــال االجتمــاع الــذي عقــده محافــظ القطيــف
خالــد الصفيــان مــع ذوي الشــهداء واملصابــن مبقــر
محافظــة القطيــف .
وســلمت الشــيكات التــي أمــر بهــا امللــك ســلمان بــن عبــد
العزيــز بصــرف مبلــغ  61.5مليــون ريــال لــذوي الشــهداء
واملصابــن يف احلادثــة.

ومت تخصيــص هــذه الشــيكات املصرفيــة علــى النحــو
التالي « 21مليون للشــهداء ،و 40.5مليون ل  81مصاب».
وذكــر محمــد اجلنبــي مســؤول يف جلنــة حادثــة القديــح ،إن
محافــظ القطيــف طمــأن أهالــي القطيــف بحــرص اجلهات
االمنيــة علــى التواجــد بكثافــة علــى مــدار الســاعة.
واشــاد يف الوقــت نفســه بارتفــاع مســتوى الوعــى لــدى
املواطــن يف التعــاون مــع رجــال االمــن ،الفتــا الــى أن
احملافظــة حريصــة علــى تســليم املســاعدة املاليــة التــي أمــر
بهــا امللــك ســلمان شــخصيا بالنســبة للمصابــن الذيــن لــم
يتمكنــوا مــن التواجــد الســتالم هــذه املســاعدة مــن لــدن
القيــادة.
وأشــار الــى أن خطيــب وإمــام مســجد االمــام علــي بــن
أبــي طالــب الشــيخ عبــاس العنكــي شــكر خــادم احلرمــن
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز علــى املســاعدة
املاليــة التــي تنــم عــن أبويــة ليســت مســتغربة مــن قيــادة
اململكــة.
وثمــن يف الوقــت نفســه حضــور ولــي العهــد االميــر محمــد

بــن نايــف وأميــر الشــرقية األميــر ســعود بــن نايــف
شــخصيا لتقــدمي املواســاة والتعــازي لــذوي الشــهداء.
وشــدد علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون املشــترك بــن املواطــن
ورجــال األمــن لتفويــت الفرصــة علــى اجلهــات االرهابيــة
لزعزعــة االســتقرار ،مؤكــدا أن التفجيــر االرهابــي لــم يفت
مــن عضــد اللحمــة الوطنيــة التــي ازدادت قــوة وصالبــة.
وقــال اجلنبــي ،إن رئيــس املجلــس البلــدي مبحافظــة
القطيــف شــرف الســعيدي ناشــد القيــادة يف اململكــة
مبعاملــة شــهداء حادثــة القديــح معاملــة شــهداء الواجــب،
شــاكرا يف الوقــت نفســه مبــادرة امللــك ســلمان بــن عبــد
العزيــز بتقــدمي املســاعدة املاليــة لــذوي الشــهداء واملصابني
يف احلــادث االجرامــي الــذي أصــاب الوطــن باجمعــه.
وعبــر عــن شــكر اهالــي القطيــف وذوي شــهداء القديــح
عــن الرســالة االبويــة التــي أرســلها ملواســاة الشــهداء
واملصابــن ،وكذلــك رافعــا أســمى آيــات الشــكر لولــي
العهــد االميــر محمــد بــن نايــف علــى تقدميــه واجــب العــزاء
ألهالــي القديــح.

اإلرهاب التكفيري يطال القديح
اســتغل هــؤالء اإلرهابيــون ديانــة عظيمــة للقيــام بأعمالهــم اإلجراميــة حتــت غطــاء دينــي ،فيرتكبــون أبشــع األعمــال ويفجــرون أنفســهم لقتــل األبريــاء
ألنهــم يعتقــدون حقيقــة أن اهلل يأمرهــم بهــذه األفعــال وســوف يكافــؤون بالنعيــم ،ولــو لــم يكــن ذلــك ،فمــا هــو الدافــع احلقيقــي الــذي يجعــل اإلنســان
يفجــر نفســه يف وســط مســجد ،وينهــي حياتــه بنفســه ،واحليــاة هــي أغلــى مــا ميلــك اإلنســان؟!
ّ
إن قــوى الشــر اإلرهابيــة التكفيريــة ،التــي ال تتوفــر فيهــا الرحمــة والتســامح والتعقــل ،وبعيــدة كل البعــد عــن اإلنســانية ،وليــس لهــا عالقــة بالديــن
اإلســامي إطالقــا ،هــي املســؤولة عــن هــذه الويــات التــي حلــت بوطننــا العربــي وحولتــه إلــى وطــن دمــوي ،فاألعمــال الوحشــية التــي يقــوم بهــا
هــؤالء التكفيريــون يف العــراق وســوريا ويف أنحــاء متفرقــة يف وطننــا العربــي ،وصلــت قبــل بضعــة أشــهر إلــى مدينــة األحســاء ،وهــا هــي اليــوم تطــال
قريــة القديــح يف محافظــة القطيــف ،حيــث قــام أحــد اإلرهابيــن يف يــوم اجلمعــة بتفجيــر نفســه يف وســط مســجد اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب
عليــه الســام ،لقتــل األبريــاء وهــم يصلــون ،ونتــج عــن هــذا احلــادث اإلجرامــي أكثــر مــن عشــرين شــهيدا وعشــرات املصابــن ،ومــن بــن الشــهداء
أطفــال ،فــأي ديــن ينتمــي لــه هــذا اإلرهابــي؟!
إن هــذا الفكــر اإلرهابــي التكفيــري لــم يــأت مــن فــراغ ،بــل هــو نتــاج تعبئــة طائفيــة ،اســتمرت لفتــرة طويلــة مــن الزمــن ،لذلــك مــن املهــم جتــرمي
أي ممارســة حتريضيــة وتكفيريــة ضــد الشــيعة كالكتــب والقنــوات الفضائيــة واحملاضــرات واخلطــب وجميــع وســائل اإلعــام املختلفــة ،التــي هــي
حسن اخلاطر
أســاس املنبــع الفكــري التكفيــري ،وهــذه املمارســات تــزرع الكراهيــة والبغضــاء ومتــزق الوطــن ،وتكــون النتائــج مخيفــة ومرعبــة كاحلادثــة التــي حدثــت
يف القديــح ومــن قبلهــا يف األحســاء ،فعلــى الدولــة اســتئصال هــذه الغــدة الســرطانية بــكل قــوة ،ويجــب علينــا جميعــا وعلــى وجــه اخلصــوص أصحــاب القــرارات جتفيــف منابــع هــذا
الفكــر اإلرهابــي التكفيــري ،وســن قانــون يجــرم هــذا التحريــض الطائفــي ،والتصــدي ألســباب التفرقــة والتمييــز ومحاربتهــا ،ونشــر ثقافــة احلــب والتســامح بــن جميــع أبنــاء هــذا الوطن،
ال فــرق بــن مواطــن وآخــر ،فأبنــاء الوطــن متســاوون يف احلقــوق والواجبــات ،وأختــم هــذا املقــال القصيــر بكلمــة أميــر املؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام التــي كتبهــا إلــى عاملــه
علــى مصــر مالــك األشــتر ،والتــي يدعــوه فيهــا إلــى نشــر ثقافــة احملبــة بــن أبنــاء الوطــن( :النــاس صنفــان :إمــا أخ لــك يف الديــن ،أو نظيــر لــك يف اخللــق).
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شهداء الصالة

بعد حادث جريمة الجمعة بالقديح
الشعب السعودي يدعو لترسيخ مفاهيم
التعايش والتسامح
سلمان العيد

إعداد /سلمان العيد
االعتــداء اإلرهابــي الــذي طــال مســجد اإلمــام علــي عليــه
الســام ببلــدة القديــح التابعــة حملافظــة القطيــف ،كان هــزة
عنيفــة للوجــدان اإلنســاني بشــكل عــام ،وللوجــدان احمللــي
والعربــي واإلســامي بشــكل خــاص ،ملــا يحملــه مــن صــور
تضعــه يف خانــة بعيــدة عــن كل معانــي األخــاق والرحمــة
والوعــي.
ويتجلــى ذلــك مــن خــال النظــر إلــى أن العمليــة قــد حدثــت
يف مــكان للعبــادة ،ونفذهــا شــخص ابتــدأ عمليتــه بــــ "بســم
اهلل واهلل أكبــر" ..وقــد قــام بهــا شــخص يزعــم لنفســه أنــه
مــن طائفــة اســامية معينــة جتــاه فئــة مــن طائفــة ومنطقــة
أخــرى ،يعتقــد هــو بأنهــا طائفــة كافــرة فاســقة ،يحــق لــه
قتلهــا وتصفيتهــا ،بطريقــة مخالفــة للقانــون ولألعــراف
احملليــة والعامليــة ،الدينيــة منهــا واملدنيــة.
اإلرهاب الديني:
لقــد كنــا يف عقــود الســبعينات والثمانينــات ،وحــن نتحــدث
عــن أي عمــل ارهابــي فيطــل يف اذهاننــا اســماء معينــة
مثــل كارلــوس واجليــش الســري األيرلنــدي وبعــض مروجــي
املخــدرات يف امريــكا اجلنوبيــة او يف أدغــال افريقيــا،
مــا تقــوم بــه ســلطات االحتــال االســرائيلي مــن عمليــات
خطــف واغتيــال التــي طالــت عــددا مــن املســؤولني العــرب
والفلســطينني ،لكــن مــا عــدا ذلــك فــإن بالدنــا العربيــة
فضــا عــن بلداننــا يف اخلليــج واجلزيــرة العربيــة ،كانــت
يف موضــع بعيــد عــن هــذه العمليــات االرهابيــة ،ولــم نكــن
نشــهد أي عمليــات ارهابيــة كالتــي نراهــا ونســمع عنهــا
باليــوم.
لكــن التطــور احلاصــل يف الســنوات العشــر األخيــرة ،أن
جملــة مــن العمليــات التــي متــت لــم تكــن موجهــة جتــاه
الطــرف املتصــارع معــه ،مبعنــى أن تنظيمــا ســريا مثــل
تنظيــم القاعــدة لــم يتوجــه يف صراعاتــه وعملياتــه جتــاه
احلكومــات ،أو اجلهــات احلاكمــة ،وإمنــا توجــه إلــى
األســواق والتجمعــات الســكانية ،ومواقــع مدنيــة تســكنها
جاليــات أجنبيــة ،أضيــف لهــا يف الســنوات االخيــرة
املســاجد ودور العبــادة ،واملتاحــف وبعــض املكتبــات،
وبالنظــر إلــى هــذه العمليــات ال تــدري عــن هــذا الطــرف
اإلرهابــي مــن يعــادي ،هــل هــو يعــادي احلكومــات يف
العــراق او ليبيــا او لبنــان اوســوريا ،أم يعــادي الشــعب
العراقــي والليبــي واللبنانــي والســوري ،فأكثــر الضحايــا
هــم الشــعوب واملواطنــون األبريــاء.
وكنــا نتوقــع ،أو نعتقــد أن بالدنــا بعيــدة عــن هــذا النــوع مــن
العنــف ،إذا بنــا ندخــل فيــه عنــوة ،وبالرغــم مــن جهودنــا
الرســمية والشــعبية ،فمــن جهــة جنــد ان عــددا كبيــرا
مــن ابنــاء هــذه الوطــن متورطــا يف اعمــال إرهابيــة خــارج
البــاد ،ومــن جهــة اخــرى جنــد أن عمليــات عديــدة جــرت
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بحــق مواطنينــا يف شــتى املناطــق ،مــن قبــل بعــض املواطنــن
الســعوديني أيضــا.
ومــا يؤلــم يف األمــر ،وهــذه مــن ســمات اإلرهــاب احلديــث،
أن كل هــذه العمليــات تنفــذ مــن قبــل جهــات حتمــل الالفتــة
الدينيــة ،وتزعــم لنفســها انهــا ناصــرة االســام ،بــل ان
القائــم علــى التنظيمــات االرهابيــة مثــل ابــن عمــر وابــن
الدن والظواهــري ومــن بعدهــم البغــدادي يدعــى خليفــة
املســلمني ،أو أميــر املؤمنــن ،بــل أن مــن يقتــل نفســه يف
عمــل إرهابــي كالــذي جــرى يف القديــح يتأمــل أن يدخــل
اجلنــة ويعانــق احلــور العــن ،وينعــم بالنعــم الوافــرات يف
جنــان اهلل ،حلظــة تفجيــر نفســه وقتــل أكبــر عــدد ممكــن
مــن األبريــاء .
ولــو جئنــا إلــى عمليــة التفجيــر يف القديــح جنــد أنهــا عمليــة
متــت يف بيــت مــن بيــوت اهلل ،وبحــق إنــاس يذكــرون ،ومــع
ذلــك مــن قــام بعمليــة التفجيــر وحينمــا اطلــق الصاعــق يف
حزامــه الناســف قــال ":اهلل اكبــر ..ال إلــه اال اهلل" ،وقتــل

العملية اإلرهابية أكدت بعد
اجلاني عن الدين والوطنية
واإلنسانية
معــه  22شــخصا ،وأكثــر مــن  200جريــح ،وفضــا عــن
اآلثــار املاديــة التــي طالــت املســجد الــذي يذكــر فيــه اهلل،
وأحــدث جرحــا عميقــا لــدى عــدد كبيــر مــن العوائــل يف
القديــح وخارجهــا.
مــن هنــا يتضــح لنــا أن العمليــة هــي ضــرب الديــن بأهــل
الديــن ،وباســم الديــن ،يف أمكنــة دينيــة ،بالتالــي نســتطيع
أن نقــول بــأن العمليــة ـ وإن نفذهــا جاهــل ـ فهــي مقصــودة
لضــرب أحــد أهــم قيــم الديــن ،وهــي الرحمــة واأللفــة
واخلشــوع هلل ،ليظهــر الديــن علــى أنــه مدرســة العنــف
والقتــل وســفك الدمــاء ،فهــل هــذا هــو ديــن االســام؟!
هكــذا هــي الصــورة التــي تظهــر ألول وهلــة مــن قبــل مــن
لــم يعــرف الفــرز بــن اإلســام الــذي جــاء بــه النبــي محمــد
بــن عبــداهلل (ص) ،وبــن مــن يحملــه خــوارج القــرن الواحــد
والعشــرين ،فا ّلــذي يظهــر أن هــذه العمليــة التــي طالــت
عــددا مــن األبريــاء مــن ابنــاء القديــح هــي نتــاج عمليــة
االرهــاب الدينــي ،الــذي يلغــي اآلخــر ،ويدعــو لتصفيتــه،
ويعمــد لتكفيــره ،واســتباحة مالــه وعرضــه ،وال يتــورع يف
القيــام بــأي عمــل ضــده ،مــن منطلــق دينــي..
فلــو لــم يكــن هــذا الفكــر موجــودا يف بالدنــا النتفــى الدافــع
للقتــل والعمــل اإلرهابــي ،فهــذا املواطــن القاتــل لــم ينطلــق

يف تعاملــه مــع أبنــاء جلدتــه مــن حيــث يتفــق معهــم مــن قيــم
ومعــان مثــل (الديــن والوطــن واللغــة والعــادات ...الــخ)،
لكنــه انطلــق مــن حيــث يختلــف معهــم يف بعــض اجلوانــب
العقائديــة والفكريــة ،فغلّــب جوانــب االختــاف علــى
جوانــب االتفــاق ،ولــم يجــد مجــاال للتفاهــم معهــم ســوى أن
يقتــل نفســه معهــم ،وهــذا هــو اإلرهــاب الديني..لكــن هــذا
الفكــر ـ لألســف ـ ال يــزال قائمــا ويتغــذى علــى العديــد مــن
املوائــد املتاحــة لــه ،يف املــدراس (املناهــج الدارســية) ،ويف
املســاجد (خطــب التحريــض) ،ويف املكتبــات (الدراســات
والكتــب) ،ويف التلفــاز (محطــات البــث الطائفــي) ،ويف كل
مــكان يف بالدنــا احلبيبــة ،وغيرهــا أيضــا ،ومــا ينتــج عنهــا
ســوى هــذه العمليــات.
الوحدة الوطنية:
رغــم كل التحليــات العديــدة التــي تناولــت احلــدث،
وراحــت بعضهــا تــورد عوامــل ودوافــع جــاءت مــن اخلــارج،
وأنهــا مؤامــرة أجنبيــة ضــد بالدنــا ..ومــع إمياننــا بــأن
بالدنــا مســتهدفة مــن أكثــر مــن جهــة ،إال ان احلقيقــة
الناصعــة تتجلــى امــا مــن يريــد احلقيقــة ،وهــي أن ثمــة
جانبــا محليــا قويــا يشــكل دافعــا وســببا منطقيــا ملثــل هــذا
الفعــل اإلجرامــي.
فالعوامــل اخلارجيــة يف هــذه العمليــة ــــ إن وجــدت
ـ فهــي ليســت بــذات تأثيــر ،لــو لــم يكــن لهــا شــأن ولــم
جتــد القابليــة واالســتعداد الداخلــي احمللــي لهــا ،مبعنــى
أن بالدنــا حتتــوى فئــات معينــة تتغــذى علــى األفــكار
اخلارجيــة ،كأفــكار التطــرف والعنــف والطائفيــة ومــا يــروج
لــه اعــداء البــاد ،يف قنواتهــم الفضائيــة ،ويف محافلهــم
ومواقعهــم ،وتدعمهــا باملــال والبشــر ..بالتالــي فالبعــد
احمللــي ليــس ملغيــا بالكامــل يف مثــل هــذه العمليــة ،بــل
ميكــن القــول أنــه عامــل مؤثــر وبشــكل كبيــر.
وبنــاء علــى ذلــك ،مــن نفــذ العمليــة هــو "مواطــن" تأثــر
بفكــر معــن يؤمــن مبثــل هــذه الوســائل العنيفــة يف معاجلــة
خالفاتــه الدينيــة والسياســية ،فوجــه ســهامه ،أو "حزامــه
الناســف" جتــاه مجموعــة مــن املواطنــن ،لــم تشــفع لهــم
عنــده أنهــم يف مســجد ،أو أنهــم متوجهــون صــوب القبلــة،
ولــم متنعــه غيرتــه الوطنيــة مــن أن يقتــل مواطنــن مثلــه،
يدينــون بديــن واحــد ،ويعبــدون ربــا واحــدا ،وضاعــت يف
ظــل شــهوة القتــل كل قيــم االعتــدال والرحمــة.
مــن هنــا ،ميكــن القــول بــأن مــا قــام بــه هــذا االرهابــي
ليــس موجهــا ضــد الشــيعة وحســب ،بــل هــو موجــه للكيــان
الوطنــي بشــكل عــام ،فاليــوم هــو مختلــف مــع الشــيعة
فلجــأ إلــى هــذا األســلوب التصفــوي احلــاد ،فــا يوجــد
مــا مينــع لديــه ولــدى أشــباهه أن يتوجــه يف يــوم آخــر جتــاه
مكــون آخــر لســبب آخــر ،قــد يكــون ســببا دينيــا ،وقــد يكــون
ســببا آخــر ،اال تــرون ان تنظيــم داعــش الــذي تبنــى هــذه

شهداء الصالة
العمليــة هــو الــذي يقتــل الســنة قبــل الشــيعة ،واملســلمني
قبــل املســيحيني ،ولــم يرحــم عربيــا وال كرديــا ،بــل حتــى
اجلمــادات واملتاحــف قــام بتدميرهــا.
علــى ضــوء ذلــك فــإن ثمــة عمليــات أخــرى قــد حتــدث وقــد
تطــال مواقــع عباديــة وغيــر عباديــة ،جتمــع بــن الشــيعة
والســنة ،ألنهــا مــوج هــادر ال تعــرف مــن تقابــل ،حتركهــا
شــهوة القتــل ،ويف حــال تزايــدت مثــل هــذه العمليــات،
وتوســعت ،وتكــررت يف أماكــن أخــرى ،فــإن ردة الفعــل قــد
تكــون غيــر محســوبة وغيــر متوقعــة ،وقــد تكــون باحلــدة
نفســها ،ويف حالــة مــن الدفــاع عــن النفــس واملبــدأ فيتــم
تبــادل العنــف والعنــف املضــاد ،بالتالــي فــإن الوحــدة
الوطنيــة ،التــي بذلنــا الغالــي والنفيــس مــن أجلهــا تســير
يف إجتــاه مظلــم وخطيــر ،إذا لــم يتــم التصــدي ملثــل هــذه
العمليــات ،ومعاجلــة املوقــف قبــل تفاقمــه.
إن الوحــدة الوطنيــة ،التــي ال نفتــأ نتغ ّنــى بهــا ،ونعمــل مــن
أجــل ترســيخها ،ونعدهــا مفخــرة لنــا وألجيالنــا ،ال ميكــن
أن تســتمر ويقــوى عمادهــا إال بتوفــر عاملــي "التعــدد
واحلريــة" ،مبعنــى أن جنعــل النــاس جميعــا علــى قلــب
واحــد ،خصوصــا يف املســائل الســلوكية والفكريــة هــي
مــن املســتحيالت ،فــا بــد أن تكــون بالدنــا بســتانا لــكل
الــورود ،وســماء لــكل النجــوم ،وكل يســير يف طريقتــه ،ففــي
حــال تــاه هــذا التعــدد وتاهــت تلــك احلريــة الالزمــة لذلــك
التعــدد فــإن وضعــا غيــر طبيعــي ســوف يحــدث ،وهــذا مــا
نــراه اليــوم ،فهــذه العمليــة هــي نــزوع لفــرض الــرأي الواحــد
علــى اآلخــر بالقــوة ،وهــذا مــا يجعــل الوحــدة الوطنيــة يف
وضــع خطيــر جــدا.
لذلــك ليــس مبســتغرب أن جتــد الغيــارى علــى الوحــدة
الوطنيــة ،مــن الســنة والشــيعة يتداعــون بشــكل صريــح
النتقــاد العمليــة ،واملشــاركة يف كافــة الفعاليــات التــي
جنمــت عــن ذلــك ،ســواء يف التبــرع بالــدم ،او يف عمليــة
تشــييع الشــهداء الــى مثواهــم األخيــر.

موجــه لهــا بالدرجــة األســاس ،كمــا هــو موجــه للوطــن
ألنــه طــال مواطنــن أبريــاء وهــو موجــه للديــن كونــه
رفــع شــعار الديــن بــدون حــق وقتــل بعــض املواطنــن يف
الصــاة بيــوم اجلمعــة.
وتبعــا لذلــك ،جــاء االســتنكار الشــعبي ،الــذي ال يقــل
بــروزا وصراحــة عــن املوقــف الرســمي ،والــذي متثــل يف :
ــــ اعــان البــراءة مــن هــذه اجلرميــة ،وهــذا مــا قامــت
بهــا قبيلــة (او عائلــة) القشــعمي الــذي يتنمــى لهــا منفــذ
اجلرميــة ،حيــث وضعــت إعالنــا يف الصحــف احملليــة
علــى صفحــة كاملــة ،أعلنــت فيــه شــذوذ الفعــل والفاعــل.
ــــ انتقــاد العمليــة مــن منطلــق دينــي ووطنــي بحــت،
وهــذا مــا قــام بــه عــدد كبيــر أبنــاء الطائفيــة الســنية
الكرميــة ،حيــث وصفــت منفــذ العمليــة بــــ "املجــرم" وأن
الفعــل "جرميــة نكــراء" يعيــدة عــن عقيــدة اهــل الســنة
واجلماعــة ،وهــي مخالفــة لســيرة الســلف الطاهــر ،وهــذا
مــا أعلنــه ســماحة مفتــي اململكــة حتــى انــه لعــن املجــرم
وتبــرأ مــن جرميته..وذلــك كلــه انطالقــا مــن فداحــة قتــل
النفــس احملرمــة ،ويــزداد ذلــك الفعــل فداحــة إذا كان
صــادرا بحــق إنــاس يذكــرون اهلل ،يف يــوم مبــارك وهــو
يــوم اجلمعــة.
ــــ امــا مــا قــام بــه املواطنــون يف املنطقــة الشــرقية ،إذ
خــرج النــاس عــن بكــرة أبيهــم بعــد احلــادث متوافديــن
علــى املراكــز الصحيــة واملستشــفيات للتبــرع بالــدم ،ثــم
تداعــوا انفســهم يف مســيرة مليونيــة لتشــييع الشــهداء،
يف وضــع لــم تشــهده بالدنــا مــن قبــل ،إذ اتفــق اجلميــع
علــى فداحــة اجلــرم ،وأعلنــوا االســتنكار بصــورة صريحــة
رافعــن شــعار الوطــن والوحــدة ونبــذ الفرقــة والطائفيــة.
امــا علــى الصعيــد اخلارجــي ،احلكومــي وغيــر احلكومــي،
فقــد مت التنديــد بالعمليــة مــن قبــل كافــة بــاد العالــم ،يف
مقدمتهــم هيئــة االمم املتحــدة ،وجامعــة الــدول العربيــة،

االتفاق الرسمي والشعبي والدولي:
بنــاء علــى تلــك املعطيــات ،فــإن العمليــة ومادامــت صنّفــت
حتــد بنــد "العنــف" فهــي غيــر دينيــة ،وإمنــا هــي ارهــاب
يحمــل الفتــة دينيــة (مزيفــة بالتأكيــد) ،وهــي غيــر وطنيــة،
كونهــا متــت بحــق مواطنــن ،ولذلــك ال يتصــور أن فئــة مــن
الشــعب تؤيــد مثــل هــذا الفعــل ،إال أن تكــون قليلــة ،وتعانــي
مــن خلــل يف بنيتهــا الفكريــة والدينيــة والوطنيــة.
فمــن اجلهــة الرســمية جنــد أن كافــة املســؤولني يف البــاد،
وعلــى رأســهم خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن
عبــد العزيــز ،وســمو ولــي عهــده األميــر محمــد بــن نايــف
بــن عبدالعزيــز ،وســمو اميــر املنطقــة الشــرقية االميــر
ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز وكافــة املســؤولني ،الذيــن
أكــدوا بــأن هــذه الفعــل "جرميــة" ومــا نفذهــا إال شــخص
"مجــرم" هــارب مــن العدالــة ،وكل مشــارك ومتعاطــف مــع
هــذا النــوع مــن األعمــال ســوف ينــال عقابــه.
وهنــا لنــا وقفــة ينبغــي االلتفــات لهــا ،وهــي أن بالدنــا طــوال
ســنيننها منــذ عهــد امللــك عبدالعزيــز تفخــر بإجنازهــا
األمنــي ،حيــث مت توحيــد كافــة املناطــق حتــت رايــة واحــدة،
يف وضــع أمنــي علــى نســبة عاليــة مــن االســتقرار ،لكــن
بــروز مثــل هــذه العمليــات متثــل خدشــا يف البنــاء األمنــي،
وإن تكرارهــا ـ ال ســمح اهلل ـ يعنــي الدخــول يف د ّوامــة
العنــف والعنــف املضــاد ،فهــذا قــد يتوجــه الــى كيــان الدولــة
وأسســها بــل حتــى شــخوصها وممثليهــا ،وقــد شــهدنا قبــل
ســنوات أن بعــض متطــريف القاعــدة حــاول اغتيــال ســمو
األميــر محمــد بــن نايــف (نائــب وزيــر الداخليــة حينــذاك)..
لهــذا ــــ وألســباب أخــرى ـ فاحلكومــة جتــد أن هــذا الفعــل

الدعوة لنظام "يج ّرم" كل أفعال
مسمياتها
الكراهية بشتى
ّ
فضــا عــن كافــة االقطــار العربيــة واالســامية.
اخلالصــة أن العمليــة ال حتظــى بتأييــد أحــد ،إال مــن كتــب
علــى نفســه االرهــاب والعــداء لإلنســانية.
وماذا بعد؟
لقــد شــهدت الســاحة الثقافيــة واالجتماعيــة احاديــث
مط ّولــة حــول اجلرميــة ،ولــم تكتــف تلــك الفعاليــات
بالتنديــد واالســتنكار ،والقيــام بــرد الفعــل ،بــل مت تبــادل
جملــة مــن املقترحــات التــي متنــع تكــرار مثــل هــذا الفعــل،
وكان كافــة املتحدثــن قــد أبــدوا رأيهــم مــن منطلــق وطنــي
بحــت والتــي ميكــن اختصارهــا يف التالــي:
ــــ ضــرورة عقــاب اجلانــي ،وكل مــن لــه عالقــة باجلرميــة،
وهــذا شــعار اعلنتــه الدولــة ممثلــة بخــادم احلرمــن
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ..وقــد أكــد عليــه
ســمواالمير محمــد بــن نايــف ولــي العهــد وزيــر الداخليــة،
وســمو االميــر ســعود بــن نايــف اميــر املنطقــة الشــرقية، ،
وأكثــر مــن مســؤول حكومــي.
ــــ ســن قانــون ،أو نظــام "يج ـ ّرم" أي فعــل يثيــر الكراهيــة،
وميــس الوحــدة الوطنيــة ،ويثيــر النعــرات مبختلــف
اشــكالها مســمياتها ،وقــد أعلنــه عضــو مجلــس الشــورى

محمــد رضــا نصــر اهلل ،الــذي أثــاره يف أكثــر مــن محفــل
إعالمــي ورســمي ،وانتقــد التراخــي الــذي عليــه مجلــس
الشــورى يف هــذا الشــأن ،وقــد تب ّنــاه أكثــر معظــم الفعاليــات
االجتماعيــة و الثقافيــة يف اململكــة.
ـ وقــف كافــة عمليــات احلشــد التقســيمي ،علــى اســس
طائفيــة أو غيــر طائفيــة ،يف املســاجد واملــدارس ووســائل
اإلعــام أو غيرهــا ..ويــكاد يكــون معظــم مــن تناولــوا هــذه
القضيــة متفقــن علــى أن اجلرميــة جــاء نتيجــة ذلــك
احلشــد املذهبــي املوجــه ضــد الشــيعة (كمكــون شــعبي،
وكمذهــب اســامي) يف بعــض وســائل االعــام الــذي
تنامــى بعــد عاصفــة احلــزم.
ــــ مراجعــة املناهــج الدراســية ،وإزالــة كل مــا يحمــل نزعــات
تقســيمية بــن املواطنــن ،والتركيــز علــى مقومــات الوحــدة
الوطنيــة ،كخيــار أفضــل.
ــــ التأكيــد علــى أهميــة العالقــات اإليجابيــة بــن مك ّونــات
الشــعب الســعودي ،وبينهــم وبــن اجلهــات احلكوميــة،
فالبــاد تواجــه خطــرا يطــال اجلميــع ،وال ميكــن مواجهتــه
إال بتكاتــف اجلميــع ،علــى أن تكــون هنــاك آليــات معينــة
لتحقيــق هــذا الهــدف اإليجابــي الهــام.
ــــ إعــادة النظــر يف تعريــف مفهــوم اإلرهــاب وهــو التوســل
بالعنــف للوصــول لألهــداف الدينيــة والسياســية ومــا
شــابه ذلــك ،وتوعيــة األجيــال احلديثــة مبفاهيــم التســامح
والتعايــش واحلــوار .
اخلالصــة أن احلــدث ـ رغــم مرارتــه ـ كشــف عــن جوانــب
مضيئــة يف املجتمــع الســعودي ،تتمثــل يف تفاعلــه مــع
كل مشــروع يرســخ الوحــدة الوطنيــة ،ومينــع الفرقــة
والكراهيــة ،وعلــى مــا يبــدو فقــد توصــل العديــد مــن
الفعاليــات يف املجتمــع إلــى أن الكراهيــة ال جتلــب ســوى
الكراهيــة ،وان العنــف ال يجلــب إال العنــف ،بينمــا الرحمــة
والتفاهــم واحلــوار واالعتــراف باآلخــر يجلــب معــه املزيــد
مــن الرخــاء واإلبــداع.
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بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم

أبناء احلاج عبداهلل بن علي الضامن
بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا لِلّ ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

شهداء الصالة

يداً بيد ضد الكراهية

أكثر من  ٤٠٠٠مشارك في لوحة المحبة والسالم

شارك الفنان التشكيلي عبدالعظيم الضامن يف عزاء شهداء القديح برسم أطول لوحة جدارية لنبذ الكراهية والطائفية .
ويبلغ طول اللوحة  ١٨متراً  ،وحتمل اللوحة يف مفهومها يداً بيد ضد الكراهية وضد الطائفية .
شــارك يف التوقيــع عليهــا أكثــر  ٤٠٠٠شــخص مــن الوفــود القادمــة للتعزيــة  ،ابتــدا ًء بوفــد القصيــم املكــون مــن امــارة القصيــم ورجــاالت وأعيــان القصيــم  ،و وفــد أمانــة املنطقــة الشــرقية
ممثـ ًـا يف أمــن املنطقــة الشــرقية املهنــدس فهــد جبيــر  ،و وفــد الشــئون الصحيــة بالشــرقية وميثلهــم الدكتــور خالــد الشــيباني  ،ووفــود مــن البحريــن واإلمــارات وأم الســاهك وعنــك
وســيهات واألحســاء والدمــام وجنــران واخلبــر وغيرهــم  .ووزراء وأعضــاء مجلــس أمــة  ،وشــخصيات اجتماعيــة ورجــال أعمــال ورياضيــن وفنانــن وإعالميــن  ،كتبــوا عبــارات تنــدد
الطائفيــة والكراهيــة واإلرهــاب  ،لتصــل رســالتهم للعالــم بــإذن اهلل تعالــى  ،لتكــون رســالة اجلميــع كلنــا يــداً بيــد متضامنــن ضــد الطائفيــة والكراهيــة و اإلرهــاب .
وسوف يطوف الفنان الضامن بلوحته هذه يف مناطق اململكة ودول العالم لنبذ الكراهية والطائفية  ،لتضاف للوحة احملبة والسالم العاملية التي بلغ طولها  ١٢٥٠متراً.
تنقلت بني بلدان العالم لنشر ثقافة احملبة والسالم والتسامح.
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عشرات األلوف يشيعون
الشهيد فتيل إلى مثواه األخير
شــيع عشــرات األالف الشــهيد احلــاج منصــور مــدن
آل فتيــل الــذي التحــق بركــب شــهداء القديــح بعــد
ســقوطه يف يــوم اجلمعــة مبســجد االمــام علــي عليــه
الســام بالقديــح إلــى مثــواه األخيــر مبســقط رأســه
تــاروت  .وقــد صلــى علــى اجلثمــان الطاهــر الشــيخ
فــوزي ال ســيف وثلــة مــن علمــاء ومشــائخ القطيــف.
اللهــم ارفعــه الــى درجــات العلــى مــع محمــد وعترتــه
الطاهــرة .

عبد اإلله اخلناني

القديح تجمعنا
• احلــادث األليــم يف جــزء مــن تــراب وطننــا مبنزلــة شــرخ يف جســد هــذه األمــة بــكل
أطيافهــا ومذاهبهــا ،واســتنكار مثــل تلــك األعمــال اإلجراميــة الســاعية لزعزعــة األمــن
واالســتقرار واجــب حتتمــه علينــا إنســانيتنا فض ـ ً
ا عــن ديننــا اإلســامي انطالق ـاً مــن
مبــدأ التالحــم والتراحــم.
• مــا يطلقــه أصحــاب الفكــر الضاللــي واالنحاللــي والتخريبــي عبــر وســائل التواصــل
االجتماعــي مــن نــداءات تســتهدف بــث الفرقــة بــن أبنــاء اجلســد الواحــد نقــول لهــم
«اخســأوا ت ّبــت يدكــم».
• فنحــن أبنــاء وطــن واحــد يجمعنــا ديــن واحــد وقلــب رجــل واحــد وألفــة ومحبــة نشــأنا
عليهــا منــذ الطفولــة وســتظل تالزمنــا إن شــاء اهلل حتــى املمــات شــئتم أم أبيتــم.
• احلاقــدون واملتربصــون ببالدنــا كثــر ،فهــؤالء احلمقــى املرضــى ال يقــر لهــم قــرار وال
يهنــأ لهــم بــال وال تغمــض لهــم أجفــان ألننــا نعيــش اســتقراراً وأمن ـاً وأمان ـاً وحلمــة بــن
القيــادة والشــعب ،وألفــة بــن كل أطيــاف املجتمــع ،وســنغيظهم حتــت شــعار واحــد «القديــح
جتمعنــا» ،وســوف أنقــل لهــم بأنهــم لــن ينعمــوا بالراحــة ولــن تهــدأ نفوســهم العفنــة ألننــا
واش حاقــد مضــل.
شــعب واحــد وطــن واحــد قلــب واحــد لــن تفرقنــا كلمــة ٍ
مسافة:
أمتنــى أال ننجــرف وراء مــن يســعى إلــى الدمــار واخلــراب مبزاعــم احلريــة والعدالــة ..وأن
نقــف يــداً واحــدة ضــد مــن يســعى إلــى بــث الفرقــة ونشــر الفســاد واإلرهــاب ،وأن نفــرق
بــن العــدو والصديــق ،اللهــم احفــظ بالدنــا مــن كل شــر

أوالدنا ..والوحدة الوطنية
ميثم اجلشي
يف طريــق العــودة مــن املدرســة ،كان ولــدي ســام يتحــدث مــع أحــد أصدقائــه ،وكنــت
أنصــت حلديثهمــا بتأمــل ،ولــم أتوقــع يومــا مــن األيــام أن أســمع بعــض األلفــاظ علــى
لســان أطفــال لــم يتجــاوزوا العاشــرة مــن العمــر ،فكلمــات مثــل ”داعــش“ و”تفجيــر“ و”حــزام
ناســف“ هــي كلمــات مؤملــة للكبــار ،فمــا بالــك أن تســمعها مــن لســان أطفــال أبريــاء ،كانــوا
قبــل أيــام ال يعلمــون مــن هــذه الكلمــات شــيئا أبــدا ،اخلالصــة التــي اســتقرت بذهنــي بعــد
هــذا احلديــث هــو أن مــا بعــد حادثــة القديــح اإلجراميــة ليــس كمــا قبلهــا أبــدا.
كلــي ثقــة بــأن هــذه الكلمــات واملصطلحــات قــد مت تناولهــا مــن قبــل أطفــال كثــر ،ومــن ذوي
شــهداء الوطــن كافــة ،فــدم رجــال األمــن الــذي ســال يف مواجهــة اإلرهــاب هــو الــدم نفســه
الــذي ســال يف القديــح والدالــوة والريــاض والقصيــم ويف أي مدينــة ترفــع شــعار ال إلــه إال
اهلل محمــد رســول اهلل ،فكلنــا فيمــا ميــس هــذا الوطــن واحــد ،وال مزايــدة علــى منطقــة
دون أخــرى ،وال علــى مذهــب دون آخــر ،وال عــن قبيلــة دون أخــرى ،كلنــا نواجــه العــدو
نفســه والتحديــات نفســها .اليــوم ال أريــد مناقشــة الشــق األمنــي أو السياســي ملــا حــدث
وملــا قــد يحــدث  -ال ســمح اهلل  ،-ولكنــي أريــد أن أبثكــم مــا يجــول بصــدري وصــدور
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الكثيــر مــن أبنــاء هــذا الوطــن.
منــذ توحيــد هــذا الوطــن قبــل أكثــر مــن  70عامــا ونحــن نعيــش تنوعــا ثقافيــا ودينيــا
وفكريــا ،ولــم يتغيــر هــذا التنــوع بعــد كل هــذه الســنوات ،فمــا زال املجتمــع الســعودي
مجتمعــا متنوعــا مذهبيــا وقبليــا وفكريــا وثقافيــا ،ولــن يســتطيع أي مغامــر أو حالــم أن
يغيــر هــذا التنــوع ،الــذي يعــد مصــدر قــوة ومنعــة يف أعــن العقــاء .اليــوم نقــف كمجتمــع
أمــام حتـ ٍـد كبيــر يف إقــرار هــذا التنــوع اجتماعيــا ،فقبــول الســعودي املختلــف معــك يف
مذهبــه أو منطقتــه أو فكــره أمــر حتمــي ،لــن تســتطيع تغييــره ولــن يســتطيع تغييــرك ،إال
أن وحــدة الديــن واملصيــر جتمعنــا حتــت مظلــة واحــدة ،فلــو شــب حريــق يف بيــت جــارك،
فســيأتي إليــك ،فواجبــك الدينــي واملصلحــي واملنطقــي أن تهــب لنجدتــه ومســاعدته .اليــوم
ضــرب اإلرهــاب القديــح ،وضــرب قبلهــا الدالــوة والريــاض والقصيــم واخلبــر ،يجــب أن
ننظــر لهــذه املــدن مبنظــار وطنــي ،ال مبنظــار طائفــي أو قبلــي أو فكــري ،كان الضحايــا
اليــوم شــيعة ،وســقط قبلهــم ضحايــا ســنة ومقيمــون مســتأمنون ،إال أن التعريــف احلقيقــي
لــكل هــؤالء أنهــم مواطنــون ،يشــتركون معــك ومعــي يف احلاضــر واملســتقبل ،مصيــري
ومصيرهــم ومصيــرك واحــد.
أبنائــي وأبنــاؤك سيعيشــون مــع بعضهــم بعضــا ،وواجبــي وواجبــك أن نغــرس فيهــم قيــم
احلــب والتســامح ،وأن تكــون عقيدتهــم هــي أن هــذا الوطــن للجميــع ،وأن مــن يعتــدي علــى
مكــون مــن مكونــات هــذا الوطــن ،فكأنــه اعتــدى علــى اجلميــع ،وأن واجــب اجلميــع حمايتــه
وصونــه ،فأنــت مواطــن وأنــا مواطــن ،وهــذا هــو املهــم بــل هــو األهــم يف رســم عالقتــي بــك
وعالقتــك بــي.

شهداء الصالة

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم
سعيد محمد القصير وأسرة القصير
(حملة سعيد القصير )

بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ
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شهداء الصالة

عذراً حيدر

ابتدائية بالل بن رباح
تقيم «شهادة وإيثار»
برعاية الشيخ العبيدان

أنس زاهد

عــذرا حيــدر لــم أســتطع أن أبكيــك ..فالبــكاء يف
مقتلــك لــن يتطــاول إلــى هامتــك ..ولــن يتســامى إلــى
مقــام الطفولــة ..ولــن يليــق بروحــك التــي لــم تعــرف
الدنــس.
عــذرا حيــدر فالبــكاء مهمــة صعبــة يف حالتــك ..يف
حضرتــك.
إحساســي باخليبــة ،باخلــذالن ،بقلــة احليلــة ،بــوزر
الصمــت ..كل ذلــك مينعنــي مــن البــكاء ..يتحــول إلــى
حاجــز يقــف يف وجــه دموعــي ،خصوصــا وأنــا أرى مــن
يحــاول تبريــر قتلــك ،بعــد أن ح ـ ّرض علــى كرهــك.
ابنــي حيــدر :ســتقول لــي إنــك ال تفهــم مــاذا يعنــي
اإلقصــاء والتحريــض علــى الكراهيــة ..ســتقول لــي
إنــك ال تفهــم مــاذا تعنــي مصطلحــات كالروافــض
والنواصــب والصفويــن والســلفيني واملجــوس وعمــاء
إيــران ..باملناســبة :هــل تعــرف أيــن تقــع إيــران يــا حيــدر؟! ..أقصــد هــل تعــرف اجلهــة التــي تقبــع فيهــا؟!..
أم أنــك ال تعــرف بعــد معنــى اجلهــات؟! ..رمبــا لــم تــدرس يف روضتــك مــاذا يعنــي الشــمال واجلنــوب ،الشــرق
والغــرب ..كل مــا تعرفــه يــا حبيبــي يقــع خــارج نطــاق الكراهيــة التــي حصدتــك ..خــارج نطــاق الطائفيــة التــي
لــم تســمع عنهــا.
هــل تعلــم يــا حيــدر أن بعــض دعــاة احلداثــة ح ّملــوا جهــات خارجيــة مســؤولية دمــك دون أن يســتنكروا مقتلــك..
احلداثــة يــا حيــدر تعنــي أن اإلنســان هــو مركــز الكــون ،تعنــي أن اإلنســان ثابــت أمــا األفــكار فــا قداســة لهــا،
حتــى احلقائــق العلميــة ميكــن أن يكــون بعضهــا متغيــرا ..أحــد كبــار احلداثيــن يــا حيــدر لــم يوجعــه مقتلــك،
كفــر بحداثتــه عنــد مدخــل شــرايينك ..هنــاك ..عنــد بوابــة أوردتــك ،خلــع عنــه حداثتــه وحــول مقتلــك إلــى
فرصــة لتصفيــة حســاباته مــع قــوى إقليميــة ال تعــرف أنــت عنهــا شــيئا!..
أكان ال بــد لدمــك يــا حيــدر أن يســيل لنعــرف كــم كنــا جميعــا ،مســؤولني؟! ..مســؤولني بالتحريــض ،بالتعاطــف
مــع التحريــض ،بتحويــل وســائل التواصــل احلديثــة ،إلــى ألغــام محملــة بالكراهيــة واحلقــد والرغبــة يف االنتقــام
واالستبشــار بأخبــار الــدم! عشــرات آالف املقاطــع تداولناهــا عبــر «الواتســاب» ،دفعــت أنــت ثمنهــا مــن حلمــك
احلــي ..ملــاذا؟..
هــل كان عليــك أن تدفــع ثمــن اجلهــل والطائفيــة واجلنــون والغرائزيــة ،حيــث انخفــض مســتوى الوجــود مــن
احلالــة اإلنســانية إلــى حالــة دون ذلــك بكثيــر؟!..
هــل كان عليــك أن تدفــع ثمــن مــن يرســل «البرودكاســتات» ليحــرض أو يشــوه أو يخاطــب نزعــة القتــل ،أو
يســخر ليمــارس تعاليــا يطمئنــه إلــى أنــه ميتلــك احلقيقــة املطلقــة ،وأن غيــره يعيــش يف الضــال واالنحــراف..
بــل والكفــر أيضــا؟!
تــرى يــا حيــدر كــم عــدد الذيــن شــاركوا يف قتلــك وهــم ال يشــعرون؟ ..منــذ جرميــة الدالــوة كتبــت محــذرا أولئــك
أي عـ ٍ
ـدد مــن النــاس ،مهمــا
ـس أح ـ ٌد بذلــك ،وهــل توقــف ُّ
الذيــن خاضــوا يف الــدم دون أن يشــعروا ،فهــل أحـ َّ
كان صغيــرا ،عــن اســتقبال وإعــادة إرســال ذلــك القــرف الطائفــي ،حتــى ال يشــاركوا يف دمــك ودم أمثالــك؟!
ابنــي حيــدر :فتشــت عبــر اإلنترنــت عــن صــورك ..ملــاذا تصــوب عينيــك يف جميــع تلــك الصــور نحــوي..
نحونــا؟! ..ملــاذا كنــت حتــرص علــى النظــر مباشــرة يف عينــي الكاميــرا؟! ..هــل تريــد أن تديننــي؟ ..جتلدنــي
بســياط تلــك النظــرة؟!..
أنــا أيضــا يــا حيــدر عنــدي بنــت وابــن ،صحيــح أنهمــا أكبــر منــك ،لكنهمــا مســتهدفان مثلــك متامــا .صدقنــي يــا
حيــدر أن املســتهدف ليــس شــخصك ،وإمنــا جيلــك بأكملــه ..املســتهدف هــو املســتقبل.
الغايــة هــي دم اجلميــع ،فاليــوم صــوت عشــاق الــدم ،صــار هــو األعلــى ..والــدم يــا حيــدر ال عقيــدة لــه ،لكــن
عقيــدة الطائفــي هــي الــدم ..فهــل تعــي الفــرق يــا حيــدر؟!
أعـ ُ
ـرف يــا حيــدر أنــك لــم تفهــم معظــم مــا كتبتــه ،وأعــرف أيضــا أنــك لــم تفهــم ملــاذا قتلــوك؟ ســأقولها لــك يــا
حيــدر :مــن قتلــك يريــد لنــا أن نتحــول إلــى ســوريا أو عــراق آخــر ،فهــل تعــرف مــا هــي ســوريا ومــا هــي العــراق؟!
لن أبكيك يا حيدر حتى يحاسب هؤالء.
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أقامــت مدرســة بــال بــن ربــاح االبتدائيــة ببلــدة ســنابس بصالــة
الســادة حف ـ ً
ا تكرميي ـاً لطالبهــا بعنــوان ”شــهادة وإيثــار“ ،برعايــة
الشــيخ محمــد العبيــدان.
وجــاء احلفــل التكرميــي يف حلــة ممزوجــة بالتكــرمي الــذي يختــص
بالطــاب ،وتأبــن شــهداء صــاة اجلمعــة بالقديــح الذيــن ســقطوا
شــهداء إثــر التفجيــر اإلرهابــي الــذي أودى باستشــهاد  22شــهيداً
وعــدد مــن املصابــن واجلرحــى.
وذكــر الشــيخ العبيــدان ل ”جهينــة اإلخباريــة“ أن دعوتــه وتكفلــه
وإصــراره علــى إقامــة احلفــل التكرميــي جــاء كنتيجــة طبيعيــة ملــا
قــام بــه طــاب مدرســة بــال بــن ربــاح الذيــن ألغــوا تكرميهــم
وتبرعــوا مببلــغ التكــرمي إلــى شــهداء صــاة اجلمعــة بالقديــح ،وقــال
”يف ليلــة الوفــاء ،نــرد ديــن الوفــاء“.
وحتــدث يف كلمتــه أن مــا جــرى مــن عمــل إرهابــي مبســجد
اإلمــام علــي بالقديــح قــد وجــه كل أطيــاف املجتمــع ،مشــيراً إلــى
أن اجلميــع قــد ســارع إلــى املشــاركة يف احتــواء هــذه الفاجعــة،
وتخفيــف األلــم عــن املصابــن وذوي الشــهداء ،ومواســاتهم.
ومتنــى أن يكــون هــذا التعــاون والتكاتــف بــادرة انطالقــة عمليــة بــن
كل مكونــات املجتمــع ،مشــيراً إلــى أن هــؤالء الطــاب قــد قدمــوا
درس ـاً عملي ـاً يف روح التعــاون.
وبــن أن الطــاب بإلغائهــم حفــل تكرميهــم ،وتبرعهــم مببلــغ احلفــل،
قــد أبــرزوا أجلــى لغــة التعــاون والتكاتــف االجتماعــي بــن أطيــاف
املجتمــع.
ودعــا إلــى االبتــداء يف عمليــة التواصــل بــن أطيــاف املجتمــع وبــن
جميــع مكوناتــه ،وتشــكيل جلــان اجتماعيــة أهليــة تربــط بعضنــا مــع
بعــض حتــى نســتطيع أن جنعــل مجتمعنــا مجتمعـاً واحــداً.
وذكــر أن مــن يســتحق الشــكر هــم هــؤالء الفتيــة الذيــن ضربــوا
أجمــل وأفضــل صــورة للمحبــة والتعــاون ،كذلــك اآلبــاء ،داعيــاً
اآلبــاء للفخــر بأبنائهــم علــى مــا ســطروه مــن موقــف وصفــه ب
”اإلنســاني“.
وألقــى مجموعــة مــن الشــعراء قصائــد شــعرية تناولــت العمليــة
اإلرهابيــة يف القديــح ،وشــهداء صــاة اجلمعــة.
ويف نهايــة الفعاليــة كــرم الشــيخ العبيــدان الطــاب ،أعقبــه تكــرمي
الشــيخ العبيــدان ،مــن قبــل القائــد التربــوي مبدرســة بــال بــن ربــاح
مجيــد العبيــدي العبيــدان بــدرع تــذكاري ،كمــا كــرم أهالــي بلــدة
ســنابس ،أهالــي القديــح بــدرع تــذكاري تســلمه نيابــة عنهــم رئيــس
نــادي مضــر الدكتــور ســامي آل يتيــم.
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بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم
د .السيد باقر السيد حمزة العوامي وأبناؤه
بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ
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أهالي القطيف يشيدون باللجان التطوعية
ويطالبونهم بالتنسيق مع الجهات األمنية
أشــاد أهالــي محافظــة القطيــف ومثقفوهــا بالواجــب
الوطنــي الــذي قامــت بــه اللجــان التطوعيــة يف القطيــف
وضواحيهــا مــن تنظيـ ٍـم للحركــة ،وحفـ ٍـظ لألمــن وحمايــة
لألهالــي طيلــة الفتــرة املاضيــة بعــد االعتداءات الغاشــمة
مــن «داعــش» يف القديــح والدمــام.
وطالبــوا اللجــان بالســعي نحــو التنســيق األمنــي مــع
ـدور تكاملــي
اجلهــات الرســمية األمنيــة مــن أجــل القيــام بـ ٍ
بــن الطرفــن.
سواعد مكملة لدور رجال األمن
وأكــد املواطــن عبــد الواحــد آل إســماعيل علــى أن الــدور
الــذي قــام بــه ثلــة مــن خيــرة شــباب هــذا البلــد مــن تطــوع
لتنظيــم حركــة الســير والترتيــب وحفــظ األمــن والتنســيق
مــع املختصــن مــن رجــال األمــن عــن أي حــاالت اشــتباه
لهــو دليــل علــى قدرتهــم لتســيير األمــور لتكــون علــى مــا
يــرام.
وذكــر بــأن هــذا العمــل دليــل علــى رقــي وحضــارة هــذا
املجتمــع املعطــاء.
ونفــى صحــة مــا يشــاع عــن أن هــذا الــدور يــؤدي إلــى
الغــاء دور رجــال األمــن قائـ ًـا بــأن هــذه الســواعد مكملــة
لــدور رجــال األمــن تســعى لهــدف واحــد وهــو حفــظ
البــاد ومجتمعاتنــا مــن أن تطالــه يــد التخريــب.
التنسيق والتعاون مع اجلهات األمنية
وشــد رئيــس جلنــة تواصــل الوطنــي يحيــى القريــش علــى أيــدي هــذه الســواعد
َّ
الســمراءالتطوعية التــي حمــت املصلــن يف مســجد األمــام احلســن بالعنــود مؤكـدًا علــى
قيامهــا بواجبهــا الدينــي والوطنــي.
ـاظ علــى األمــن والســامة كونهــم مثـ ُ
ولــم يبــدِ اســتغرابه علــى مــا قدمــه الشــباب مــن حفـ ٍ
ـال
يحتــذى بــه يف شــتى مجــاالت العمــل التطوعي.
وطالب بالتنسيق والتعاون مع كل اجلهات االمنية حلفظ سالمة وأمن الناس.
مساندة رجال األمن ال إلغاء دوره
وأبــدت عضــو جلنــة تواصــل الوطنــي بشــرى املهنــا أمنيتهــا باســتمرار تظافــر اجلهــود
ضمــن تنســيق مــدروس بــن اللجــان ورجــال األمــن ليكــون علــى أفضــل مســتوى.
وقالــت بــأن اللجــان التطوعيــة إمنــا وجــدت لتســاند وتدعــم رجــال األمــن ال لتلغــي دوره
وهــو يــدل علــى تكامــل املجتمــع واحتــاد أهدافــه العليــا وهــي حفــظ البــاد والعبــاد.
وتابعــت القــول «اللجــان التطوعيــة لــم تســاعد يف حفــظ االمــن فقــط إمنــا ســاهمت
وبشــكل فاعــل إلرجــاع البســمة املخطوفــة والفــرح املفقــود للشــارع العــام خاصــة أيــام
املولــد الشــريف ليمــارس أبنائنــا طفولتهــم متنقلــن بــن البيــوت واالزقــة مطمئنــن».
ً
عوضا عن «شعبية»
«أهلية»
ً
عوضــا عــن «شــعبية» وحتديــد
ودعــا املواطــن حســن احلــداد الســتبدال كلمــة «أهليــة»
مــدى جغــرايف يحيــط باملوقــع املــراد حمايتــه وال تتعــداه إلــى شــوارع عامــة رئيســية فضـ ًـا
عــن الســعي لوضــع رجــال أمــن مــن املنطقــة يف ســلك  -الشــرطة  -ليكــون اهتمامهــم أكثــر
وتفاعلهــم أفضــل وليعرفــوا النــاس ويتعاونــوا معهــم.
رصد املشتبهني واإلبالغ عنهم
وسـلّط رجــل األعمــال املهنــدس شــاكر آل نــوح الضــوء علــى أهميــة التعــاون مــع اجلهــات
األمنيــة وذلــك باملســاهمة يف رصــد املشــتبهني واإلبــاغ عنهــم ،وأخــذ احليطــة واحلــذر
ورفــع مســتوى الوعــي باحلــس األمنــي والتــدرب علــى بعــض األعمــال االســعافية املختلفــة،
وآليــة إخــاء املواقــع بطــرق آمنــة وســليمة وتفــادي بــث الذعــر والهلــع بــن أفــراد املجتمــع،
وتفــادي ترويــج اإلشــاعات املغرضــة التــي قــد تخــدم املجرمــن وخططــه الدنيئــة.
وأشــار إلــى أنــه مهمــا مت القيــام بأعمــال تفتيــش وضبــط وحتــري فــا ميكــن التقــوي علــى
مواجهــة هــؤالء املجرمــن إال مــن خــال التعــاون مــع رجــال األمــن املتخصصــن واملدربــن
تدريبــا عاليــا ملواجهــة مثــل هــذه األعمــال بطــرق احترافيــة وخبــرات متراكمــة واملزوديــن
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باألجهــزة واملعــدات الالزمــة والضروريــة باإلضافــة إلــى مــا تردهــم مــن معلومــات ســرية
مــن مراكــز العمليــات.
وأثنــى علــى املنخرطــن يف العمــل التطوعــي الذيــن يعــدون علــى قــدر مــن املســؤولية مــن
خــال كفاءتهــم يف تنظيــم األعمــال املوكلــة إليهــم مــن تنظيــم حلركــة الســير والدخــول
واخلــروج والقيــام مبختلــف األنشــطة واجلهــود املصاحبــة لتلــك األعمــال.
وبــن حاجــة العمــل التطوعــي للمزيــد مــن التطويــر والتنظيــم مــن خــال مظــات
ّ
مؤسســاتية تعمــل وفــق نظــم وتشــريعات واضحــة حتــى ال يســاء اســتعمال العمــل التطوعــي
ويســتغل يف أمــور ســلبية علــى املســتوى الوطنــي أو املجتمعــي.
ورفــع حتيــة إكبــار وإجــال للشــهداء األبــرار الذيــن افتــدوا بأرواحهــم جمعــا كبيــرا مــن
املصلــن الذيــن اســتهدفهم اإلرهابــي اجلبــان يف مســجد اإلمــام احلســن بالدمام وســطروا
بدمائهــم الزكيــة أروع املثــل وأنقــى الصــور التــي ســتبقى مثــا يحتــذى للفــداء والتضحيــة.
التحلي بأخالق رجال األمن
وعبــر عضــو مجلــس الشــورى محمــد رضــا نصــر اهلل مــن خــال حديثــه حملافــظ القطيــف
خالــد الصفيــان عــن ســعادته مبــرور ليلــة املولــد بأمــان وســام مطال ًبــا بإبــاغ أميــر
املنطقــة األميــر ســعود بــن نايــف شــكر األهالــي الكبيــر لســموه الكــرمي وكذلــك لقــوات
األمــن علــى مــا بذلــوه مــن جهــد وحــرص أمنــي.
وقــدم شــكره للكــوادر مــن شــباب القطيــف الذيــن بــرزوا بصــورة مشــرفة مــن التحلــي
بأخــاق ومســؤولية رجــل األمــن يف تعاونهــم مــع رجــال األمــن للمحافظــة علــى األمــن مــع
شــكره اخلــاص ل فايــز جــواد الزايــر علــى مــا قــام بــه مــن جهــد.
إنشاءاللجان يف وقت قياسي
وحتــدث املواطــن محمــد اجلبــارة بــأن إنشــاء اللجــان األهليــة جــاء يف وقــت قياســي جــداً
بعــد الشــعور بتهديــد حقيقــي بأمــن البــاد والعبــاد والوحــدة الوطنيــة بشــكل خــاص،
وحيــث أنهــا كانــت تســتهدف بتشــتيت ومتزيــق األمتــن اإلســامية والعربيةبشــكل عــام.
وتطــرق إلــى الســلبيات املتمثلــة يف قلــة اإلمكانيــات وســواء التواصــل الســريع والتنســيق
وعــدم وجــود هيئــة مركزيــة تديــر هــذا الكيــان ذو خبــرة.
اجلديــر بالذكــر أن خطبــاء اجلمعــة أشــادوا اليــوم بالــدور الــذي قامــت بــه اللجــان
ممــا و ّفــر ذلــك حالــة مــن
التطوعيــة مــن عمــل ومســاندة جنبـاً إلــى جنــب مــع رجــال األمــن ّ
الراحــة والطمأنينــة لــدى اجلميــع.
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وزارة الداخلية تعلن أسماء  16مطلوبا أمنياً
صــرح املتحــدث األمنــي لــوزارة الداخليــة بأنــه إحلاق ـاً ملــا
ســبق إعالنــه ،يــوم األحــد املوافــق  1436 / 8 / 6هـــ ،
عــن العمــل اإلجرامــي الــذي اســتهدف املصلــن يف مســجد
اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب ببلــدة القديــح وعالقــة منفــذة
بخليــة إرهابيــة كشــفت التحقيقــات عــن مشــاركة خمســة
مــن عناصرهــا يف إطــاق النــار علــى إحــدى دوريــات أمــن
املنشــآت أثنــاء أدائهــا مهامهــا واستشــهاد قائدهــا ،والبيــان
الصــادر يــوم اجلمعــة بتاريــخ  1436 / 8 /11هـــ عــن
إحبــاط العمــل اإلرهابــي الــذي كان يســتهدف املصلــن
مبســجد احلســن يف حــي العنــود بالدمــام وإقــدام اجلانــي
علــى تفجيــر نفســه يف املواقــف األماميــة للمســجد.
عليــه ..ومــن خــال متابعــة اجلهــات املختصــة وتقصيهــا
مخططــات هــذه الفئــة الضالــة املوجهــة للنيــل مــن أمــن
هــذه البــاد الطاهــرة وأمــن مواطنيهــا واملقيمــن علــى
أراضيهــا ،فقــد متكنــت بحمــد هلل وتوفيقــه مــن احلصــول
علــى معلومــات مهمــة عــن أطــراف لهــا ارتباطــات متفاوتــة
بتلــك العناصــر وبتلــك األحــداث اإلجراميــة املؤســفة،
تســتدعي املصلحــة مثــول هــذه األطــراف بصفــة عاجلــة
أمــام اجلهــات األمنيــة إلثبــات حقيقــة كل منهــم ،خاصــة
وأنــه ســبق إشــعار ذويهــم باعتبــار أنهــم مطلوبــون للجهــات
األمنيــة.
وترغــب وزارة الداخليــة يف التحذيــر مــن أن التعامــل مــع

هــؤالء املطلوبــن ســيجعل مــن صاحبــه عرضة للمحاســبة،
ويعــد هــذا اإلعــان فرصــة ســانحة ألولئــك الذيــن
اســتغلوا مــن قبــل هــؤالء املطلوبــن خــال الفتــرة املاضيــة
يف تقــدمي خدمــات لهــم للتقــدم للجهــات األمنيــة إليضــاح
مواقفهــم تفادي ـاً أليــة مســاءلة نظاميــة قــد يترتــب عليهــا
مســؤوليات جنائيــة وأمنيــة وتوجيــه االتهــام باملشــاركة
باألعمــال اإلرهابيــة ،وهــؤالء املطلوبــون هــم كل مــن- :
 1إبراهيم يوسف إبراهيم الوزان.
 2أحمد سالم أحمد احلليف الغامدي.
 3بسام منصور حمد اليحيى.
 4حسن فرج محمد القرقاح القحطاني.
 5حسن حميد حسن الويباري الشمري.
 6سعيد فالح عايض آل رشيد.
 7سلطان عبدالعزيز علي احلسيني الشهري.
 8سويلم الهادي سويلم القعيقعي الرويلي.
 9عبدالرحمن محمد علي البكري الشهري.
 10عبدالرحيم عبداهلل عمر املطلق.
 11عبدالهادي معيض عبدالهادي املسردي القحطاني.
 12فيصل محمد سعيد احلميد الزهراني.
 13محسن محمد محسن العصيمي العتيبي.
 14محمد سليمان رحيان الصقري العنزي.
 15محمد عوض سعيد الفهمي الزهراني.

 16هشام فهد محمد اخلضير.
كمــا تدعــو كل مــن تتوفــر لديــه معلومــات عــن أي منهــم
للمســارعة يف اإلبــاغ عنهــم علــى الرقــم « »990أو أقــرب
جهــة أمنيــة علم ـاً بأنــه يســري يف حــق مــن يبلــغ عــن أي
منهــم املكافــآت املقــررة باألمــر الســامي الكــرمي رقــم
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مبنــح مكافــأة ماليــة مقدارهــا مليــون ريــال لــكل مــن يدلــي
مبعلومــات تــؤدي إلــى القبــض علــى أحــد املطلوبــن ،وتــزاد
هــذه املكافــأة إلــى خمســة ماليــن يف حــال القبــض علــى
أكثــر مــن مطلــوب وإلــى ســبعة ماليــن يف حــال إحبــاط
عمليــة إرهابيــة.

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم مالك أحمد احلليلي
( حالكم متر )

بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخص بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام

سائال اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر
والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه ويرد
كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم إنه سميع مجيب
عون {
}إِنَّا لِلّ ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ
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شهداء الصالة

وصول مصابي حادثة القديح
إلى ألمانيا للعالج

وصــل اثنــان مــن جرحــى التفجيــر اآلثــم الــذي طــال مســجد اإلمــام علــي بــن ابــي طالــب
يف بلــدة القديــح بالقطيــف الملانيــا علــى طائــرة طبيــة وذلــك بعــد صــدور أمــر وزيــر الصحــة
املهنــدس خالــد الفالــح باســتكمال عالجهمــا يف اخلــارج.
ويشــمل قــرار العــاج ً
كل مــن هانــي الناصــر ،وجعفــر عبــد الــرزاق ،وأمجــد حســن غــزوي،
وحســن أحمــد غزوي.
وأشــارت اللجنــة الطبيــة املتابعــة حلــاالت املصابــن بالقديــح ،ان املصابــن الذيــن وصــا
همــا جعفــر عبــد الــرزاق مــع شــقيقه يرافقــه ،وهانــي الناصــر مــع خالــه.
واكــدت ،مواصلــة اإلجــراءات ملغــادرة املصابــن اآلخريــن مــن آل غــزوي والــذي يرجــح
ســفرهما بعــد يومــن وذلــك بعــد إن يتــم االنتهــاء مــن تأكيــد اإلخــاء الطبــي.
وذكــرت اللجنــة ،ان هانــي الناصــر الــذي كان يرقــد يف مستشــفى امللــك فهــد التخصصــي
خارجــا شــقيقه ،أمــا جعفــر عبــد الــرزاق الــذي كان يرقــد يف العنايــة املركــزة
رافقــه للعــاج
ً
مبستشــفى القطيــف صاحبــه خالــه.
وأضافــت أن املريضــن أجريــت لهمــا عمليــة تكللــت بالنجــاح رغــم صعوبتهــا ،منوهً ــا بــأن
ـض
اســتكمال عالجهمــا باخلــارج يأتــي تب ًعــا الحتياجهمــا للعــاج الطبيعــي واملتابعــة لبعـ ٍ
مــن الوقــت حيــث ســيتم نقلهمــا بطائــرةٍ طبيــة.
ٍ
إلصابــات خطيــرة أثنــاء وقــوع احلادثــة حيــث أصيــب جعفــر يف
وأوضحــت تعرضهمــا
رأســه ودخلــت الشــظايا يف املــخ وال زال حتــى اآلن حتــت تأثيــر التخديــر ،بينمــا تعــرض
هانــي لإلصابــة يف عمــوده الفقــري وال زال ال يســتطيع حتريــك نصفــه الســفلي.
واشــارت الــى عــدم تأثــر احلبــل الشــوكي لهانــي «لــو تعــرض للبتــر ألصيــب بالشــلل» أمــا
جعفــر فأشــارت لبقائــه بوعيــه أثنــاء وصولــه للمستشــفى وجلوســه بالقــرب مــن العنايــة إال
أن النزيــف الــذي أصابــه تســبب لــه باإلغمــاء.
وقــال املرافــق حســن العبــاس ”مت عمــل بعــض الفحوصــات والتحاليــل ،فــور وصولهمــا
عصــر امــس االربعــاء وســوف تظهــر النتائــح خــال اربعــة ايــام“ ،مشــيرا الــى انــه ســيتم
تقيــم كل حالــه ومــدة العــاج.

الشهيد المسباح أراد بناء
منزل أليتام شقيقته فكانت
ٍ
المنية أسرع من حلمه
ســعى الشــهيد محمــد أحمــد املســباح بروحــه التــي
ـزل أليتــام شــقيقته
اتصفــت بالعطــف واحلنــان لبنــاء منـ ٍ
ً
كفيــا لهــم بعــد وفــاة والدهــم
الثالثــة بعــد إن أصبــح
إال أن املنيــة كانــت أســرع مــن حلمــه وذلــك بعــد إن لقــى
حتفــه باالنفجــار اإلرهابــي الــذي حــدث بجامــع اإلمــام
علــي بالقديــح.
وعــ ِّرف عنــه عظيــم إحســانه ألهــل بيتــه حيــث أكــدت
شــقيقته اســتمراره علــى صلــة األرحــام ،ومرافقتــه
لوالديــه لزيــارة األهــل والقيــام بواجــب الزيــارة ،وعملــه بحــق اهلل ،وحــق الوالديــن ،وحــق
النــاس وكان أبــاً حانيــاً للكبيــر قبــل الصغيــر ،ومعيــ ً
ا ،وبــاراً لوالديــه.
وعــن الليلــة الســابقة الستشــهاده ذكــرت شــقيقته ”أم محمــد املســباح“ مالحظــة شــقيقاته
ـور يتوهــج مــن وجهــه حيــث همســت لوالدتهــا متســائلة «أشــعر بــأن
يف بيــت والدهــم لنـ ٍ
صحــة شــقيقي أصبحــت أفضــل »!..لتجيبهــا والدتهــا باحلمــد.
ـهر حتــى فقــد جــز ًءا مــن وزنــه حيــال
وأشــارت إلــى مرضــه الــذي اســتمر معــه ملــدة  3أشـ ٍ
ذلــك.
وحتدثــت عــن حبــه للعلــم وامتالكــه ملكتبـ ٍـة زاخــرة بالكتــب نظـ ًرا حلبــه ملجالســة أهــل العلــم،
فضـ ًـا عــن أدبــه ومســاملته اللــذان اتصــف بهمــا منــذ صغــره.
وأكــدت زوجتــه حليمــة املســباح علــى إميانــه وتدينــه واتصافــه بالطيبــة مشــيرة إلــى
األعمــال اخلفيــة التــي كانــت بينــه وبــن اهلل وجتلــت ملعرفتهــم لهــا فيمــا بعــد استشــهاده.
وتطرقــت للحديــث عــن ابتســامته التــي لــم تفارقــه حتــى حــن تغســيله حيــث كان مبتسـ ًما
ابتســامة عريضــة ،ولــم تتغيــر مالمــح وجهــه الــذي كان يشــع نــو ًرا.
وأبــدت افتخارهــا بشــهادته منوهً ــا إلــى اتضــاح بعــض صفــات الشــهداء فيــه حيــث الينــال
الشــهادة إال مــن توفــرت فيــه مــن الصفــات والشــروط التــي يريدهــا جــل عــاه للشــهيد
والتــي متثــل الكثيــر منهــا فيــه.
وقالــت بأنــه كان بشــهادة اجلميــع نِعــم العبــد الصالــح فمنــذ نعومــة أظافــره عــرف املســجد
طريقـاً ،وكان ســالكاً لرضــا اهلل ورســوله ورضــا الوالديــن فتعلــق بــه فــا تهنــأ لــه راحــة إال
بــأداء الصــاة يف املســجد.
ونوهــت حلبــه للقــراءة واالطــاع بــد ًءا بالقــرآن الكــرمي الــذي تغلغــل إلــى كيــان روحــه
فأصبــح مؤنســه بعــد الصــاة ،ومــن ثــم بالكتــب الزاخــرة لديــه مــن ســير آل البيــت والكتــب
الدينيــة.
وبينــت مداومتــه علــى التــاوة والقــراءة احلســينية يف إحيــاء املناســبات الدينيــة وشــهر
رمضــان املبــارك فضـ ًـا عــن إيجــاده الســعادة والســرور بالعبــادة والتهجــد يف جــوف الليــل
قائلــة «لقــد كانــت عالقتــه بــاهلل عالقــة العاشــق باملعشــوق».
وأفــادت بانصهــار روحــه آلل البيــت وإطــاق العنــان لبــوح شــعوره بقلمــه حيــث كان شــاع ًرا
يســطر القصائــد واألشــعار يف حبهــم حتــى أخــذ يخاطــب احلســن يف ليلــة اجلمعــة
بأشــعار االشــتياق.

محفظة «مرار» توثق الجريمة اإلرهابية في القديح
كشــف والــد الشــهيد موســى مــرار ،جعفــر مــرار ،بأنــه
حصــل علــى محفظــة ابنــه الشــهيد ،وعليهــا آثــار الدمــاء،
والشــظايا نتيجــة العمــل اإلرهابــي الــذي حــدث يف مســجد
اإلمــام علــي .
وذكــر بأنــه ســيضع محفظــة الشــهيد يف متحفــه ،ليوثــق مــن
خاللهــا علــى اجلرميــة النكــراء لألجيــال القادمة.
وطالــب مــرار ،اجلهــات اإلعالميــة بتوثيــق احملفظــة،
موضحــاً أن التوثيــق عامــل مهــم يف احملافظــة علــى
احلقائــق ،ونقلهــا إلــى األجيــال جيــ ً
ا بعــد جيــل.
وأشــار إلــى أن ابنــه شــهيد الصــاة ،استشــهد يف يــوم
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اجلمعــة ،ويف بيــت مــن بيــوت اهلل عــز وجــل ،وهــذا
ال ينالــه إال ذو حــظ عظيــم.
مــن جهــة أخــرى ،وضــع القائمــون علــى معــرض
”شــاهد وشــهيد“ ،محفظــة الشــهيد امللطخــة
بالدمــاء يف قالــب زجاجــي ،وعرضهــا يف املعــرض،
كشــاهد عيــان علــى اجلرميــة اإلرهابيــة ،ليراهــا
الــزوار املعــزون.
يذكــر أن الشــهيد موســى جعفــر مــرار الــذي
كان ضمــن كوكبــة شــهداء صــاة اجلمعــة ال 22
بالقديــح ،متــزوج ،ولديــه ثالثــة أبنــاء ،وبنــت واحدة.

الطفل الرميح يرثي معلمه الشهيد القديحي:

شهداء الصالة

من الغباء اعتبار المؤمن كاف ًرا يجب قتله

ع َّبــر الطفــل حســن محمــد الرميــح عــن اســتهجانه ملــا
خلفتــه يــد اإلرهــاب مــن مصابــن وضحايــا كان منهــم
معلمــه الشــهيد عبــد اهلل القديحــي ليشــارك يف مرثيــة
شــعرية مــن تأليــف الشــاعر أحمــد محمــد علــي اخلميــس
يف مجلــس العــزاء.
وأبــدى الرميــح الــذي يعانــي مــن إعاقــة يف أطرافــه تأثــره
بهــذه احلادثــة التــي فقــد فيهــا معلمــه حيــث بــدا غيــر
مصد ًقــا ملــا ســمعه ،متمن ًيــا أن يكــون احلــدث محــض
ٍ
تشــابه يف األســماء فقــط.
وعــن ســؤاله عــن وقــع األمــر عليــه تغيــرت مالمحــه وبــرزت
الدمــوع يف عينيــه ليشــير لوالدتــه عــن فداحــة مــا حصــل
باســتنكار «هــؤالء أغبيــاء كيــف يصدقــون أن
مــرد ًدا
ٍ
اإلنســان املؤمــن املصلــي كافــ ًرا يجــب قتلــه.»!..
وشــارك الرميــح بهــذه املرثيــة بعدمــا طلبــت منــه والدتــه
املشــاركة يف هــذا املصــاب بــدون تـ ٍ
ـردد نظـ ًرا حلبــه وتقديره
الشــديد إلــى معلمــه الشــهيد الــذي كان يأمــل عــدم وفاتــه.
وعــن حيــاة الرميــح ،بينــت والدتــه فخرهــا بــه حيــث بــدا
عليــه ً
نبوغــا عقل ًيــا بعــد مــرور ســنة مــن والدتــه بعــد أن
أتقــن التعامــل مــع احلاســوب والتصفــح حيــث بقــى منومـاً
ـور يف دمــه
يف املستشــفى ملــدة  7أشــهر بعــد والدتــه لقصـ ٍ
مــن ناحيــة الهيموجلوبــن والصفائــح الدمويــة.
وقالــت بــأن صحتــه قــد حتســنت ومت االهتمــام بــه بشــكل
كبيـ ٍـر مــن جميــع النواحــي التربويــة والنفســية واالجتماعيــة
حيــث مت تعليمــه القــراءة والكتابــة علــى احلاســوب بعــد أن
الحظــوا ذكاءه اللغــوي الــذي وهبــه اهلل لــه.
وحتدثــت عــن تعليمهــم لــه قــراءة خــط اليــد حيــث كان
ســه ً
ال عليــه قــراءة خــط الطباعــة بعمــر  3ســنوات فأتقــن
القــراءة يف املصحــف الشــريف مــع اختــاف الكتابة باخلط
العثمانــي بعمــر أربــع ســنوات.
وتابعــت «علمنــاه قــراءة اللغــة اإلجنليزيــة وأتقنهــا ولكــن
كونــه طفــل ال يعــرف معانيهــا وصــار يبحــث يف اإلنترنــت

باللغتــن االجنليزيــة والعربيــة».
وأوضحــت ختمــه القــرآن الكــرمي
قــراءة صحيحــة مــع حفــظ جــزء
عــم بعــد إمتامــه لعامــه اخلامــس
ومــن ثــم قراءتــه يف كتــب الشــعر
وأحــب الشــعر وتعلــم علــم العــروض
بنفســه يف عمــر السادســة ،ويف
ذات الســنة دخــل دورة اخلوارزمــي
الصغيــر وأمتهــا بامتيــاز.
وأفــادت محاولتهــم إدخاله املدرســة
لكنهــم رفضــوا لعــدم وجــود شــهادة
روضــة مــع معرفتهــم بقدراتــه
وكتابتهــم لعــدة خطابــات ومقابلتهــم
مديــر التعليــم يف املنطقــة ولكــن
دون فائــدة.
وأشــارت لدخولــه املدرســة بعــد انتهــاءه مــن الســنة
السادســة ،مؤكــدة علــى كرهــه للذهــاب بســبب تعامــل
الصغــار ،كذلــك لضعــف مســتوى العطــاء يف الصــف األول
بالنســبة لقدراتــه العقليــة.
واختتمــت القــول بأنــه قــد أنهــى الصــف الثانــي وختــم عــدة
ختمــات مــن القــرآن الكــرمي ،منوهــة مواصلتهــم معــه يف
التعليــم اإلضــايف العلمــي واللغــوي بينهــا وبــن والــده.
يذكــر بــأن الرميــح يشــترك أيضــاً يف بعــض احملافــل
االجتماعيــة يف إلقــاء القصائــد الشــعرية واملناســبات
الثقافيــة.
مطالبات بالتبني
وطالبــت بتبنــي بعــض املؤسســات احلكوميــة أو األهليــة
إلبنهــا حتــى ال يضعــف مســتواه العقلــي بســبب كونــه مــع
طــاب أضعــف منــه مســتوى.
دعوة للدمج واملشاركة املجتمعية
وأكــد معلــم التربيــة اخلاصــة محمــد ســعيد العجــاج والــذي

نــال مؤخــ ًرا لقــب أفضــل معلــم يف مدرســة القادســية
مبحافظــة العيــص علــى أهميــة مســاعدة ذوي االحتياجــات
اخلاصــة علــى اكتســاب املهــارات التواصليــة واملهــارات
االجتماعيــة.
وأشــار إلــى أهميــة دمجهــم مــع املجتمــع ســوا ًء مــن ناحيــة
املراســيم االجتماعيــة أم مــا يتعلــق باملرافــق التعليميــة
مبد ًيــا أملــه لبنــاء مرفقــة تعليميــة تســاعد األطفــال ذوي
االحتياجــات اخلاصــة وتطــور مهاراتهــم عــن طريــق برامــج
متقنــة ومدروســة تفــي جميــع احتياجــات الطــاب وتوفــر
لهــم بيئــة تعليميــة مناســبة.
ونــوه ألهميــة إعــداد خطــط لــذوي االحتياجــات اخلاصــة
ً
فضــا عــن تفعيــل
لدمجهــم اجتماع ًيــا كان أم تعليم ًيــا
مهمتهــم يف عمليــة املشــاركة يف األنشــطة االجتماعيــة،
والتعليميــة وغيرهــا مــن املهــام والنطاقــات.
وتطــرق إلــى أهميــة توعيــة املجتمــع بأهميــة دمــج هــذه
الفئــة والتعــرف عليهــا وعلــى طــرق التعامــل معهــا يف شــتى
األنشــطة والبرامــج.

ابن الشهيد الفتيل :شهادة والدي وسام من ذهب
ســاورت األُمنيــات عائلــة الشــهيد الفتيــل وقــت أصابتــه
يف التفجيــر الغاشــم مبســجد اإلمــام علــي بعودتــه
ســاملاً ،ولكــن بعــد استشــهاده عزاؤهــم ومــا يســليهم هــو
التحــاق أبيهــم بالركــب العظيــم ل ”شــهداء الصــاة“.
وقــال ابنــه محمــد الفتيــل” :احلمــد هلل الفخــر كل
الفخــر بهــذا الكــم الهائــل مــن املشــيعني ألبــي فكــم
متنيــت لــو يعــود لســاعة ليــرى بعينيــه هــذا التشــييع
الضخــم املهيــب والــذي يعــد مــن أكبــر التشــييع يف
منطقتنــا والــذي نفخــر بــه نحــن أهلــه وال يســعنا
التعبيــر عــن الشــعور الــذي ال تصفــه الكلمــات“.
وعــن ردة فعلــه وصــف الفتيــل شــهادة أبيــه بأنهــا ”وســام
مــن ذهــب“ ولكــن جترعــوا لوعــة الفــراق وليــس لهــم اال
حمــد اهلل وشــكره ،وقــال بأنــه يعتبــر أبيــه بأنــه مــن أجمــل
عطايــا الــرب وانــه كان األب احلنــون الــذي طاملــا غمرهــم
بحنانــه وعطفــه وبابتســامته التــي ال تفارقــه.
وتابــع” :معرفتــي بأبــي ال حتصيهــا احلــروف وال الكلمــات

تــويف حقــه وكونــي ابــن الشــهيد ال يســعني ان احــدد مواقفــه
فهــل اذكــر كيــف حفــر حــب آل محمــد يف قلبنــا ،ام عــن
مزاحــه وضحكــه مــع الصغيــر قبــل الكبيــر ام عــن بــره
بوالدتــه التــي أعتقــد ان مــن رضاهــا نــال شــرف الشــهادة“.
وذكــر الفتيــل بأنــه كان مبثابــة الصديــق لــه وألخوتــه
وأخواتــه وقــال بــأن للشــهيد موقفــا بطوليــا يف ”انقــاذ ابــن

خالتــه“ مــن الغــرق وأن نيلــه للشــهادة فــاق كل بطوالتــه
الســابقة حيــث انــه محــب للنــاس وال يتــردد يف خدمــة
أحــد.
وقــال ابــن اختــه فــاروق آل حمــاد بــأن مــا يخفــف
عليهــم لوعــة الفــراق وألــم الفقــد انــه ”بعــن اهلل“ ويف
عــداد الهــداء الســعداء وقــد كرمــه اهلل بهــذا الوســام
والشــرف ،وذكــر بــأن خالــه الشــهيد منصــور الفتيــل
كان مالزم ـاً علــى ”صــاة اجلماعــة“ اينمــا كانــت وانــه
يبــذل جهــده بتوفيــر مــا حتتاجــه اســرته مــن حاجــات
مــع مــا كان عليــه مــن قلــة ذات اليــد.
واعتبــر آل حمــاد فقــد خالــه الشــهيد خســارة كبيــرة ال
تعــوض باعتبــاره لــه كاألب وانــه اذا حــل مبــكان جلــب معــه
الســعادة والبهجــة بدماثــة اخالقــه وكرمــه ،وقــال” :احلمــد
هلل انــه حلــق بهــذه الكوكبــة املباركــة واستشــهد“ غنيــاً "
وتشــييعه قــد افرحنــا وأزال الهــم عنــا.
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شهداء الصالة

زوجة الشهيد القديحي:

آخر كلمة قالها لنا «حي على الصالة»
حتدثــت زوجــة الشــهيد عبــداهلل القديحــي الــذي استشــهد
يف العمليــة اإلرهابيــة مبســجد اإلمــام علــي  ،والــذي ســقط
فيهــا  22شــهيداً وعــدد مــن املصابــن واجلرحــى زكيــة أبــو
الرحــي أن الشــهيد رجــل يف زمــن قــل فيــه الرجــال ،وقالــت
" إنــه رجــل مؤمــن وجتســد إميانــه بعبادتــه وعالقتــه بربــه،
وبــره بوالديــه وإخوتــه وأخواتــه وأســرته ،الفتــة إلــى أن
عالقتــه مــع بناتــه األربــع عالقــة األب احلانــي والصديــق
املخلــص.
وذكــرت أن الشــهيد جتلــت فيــه صفــات الطهــر واإلميــان،
وأنــه متواضــع جــداً وهــادئ الطبــع الفتــة إلــى أنهــا دائم ـاً
مــا تخاطبــه بأنــه أكبــر نعمــة أنعــم اهلل بهــا عليهــم ،فيكــون
جوابــه ابتســامة ،يردفهــا بقولــه ”مــا أنــا إال رجــل عــادي“،
مؤكــدة أنــه كــرس حياتــه إلســعاد مــن حولــه.
وأضافــت ،كذلــك إن الشــهيد ال يتحــدث عــن اآلخريــن
مطلقــاً ،وعالقتــه بالصــاة عالقــة وثيقــة ،مشــيرة إلــى
أنهــا يف آخــر أســبوع قبــل احلادثــة اإلرهابيــة ،كانــت تــرى
وجهــه مشــرقا .وحــن أخبرتــه بذلــك ،أجابهــا ”رمبــا يتهيــأ
لــك ،ال أرى أي تغيــر“.
وأضافــت أن الشــهيد يــداوم علــى إحيــاء ليلــة اجلمعــة
مــع األصدقــاء ،مؤكــدة بــأن لــه عالقــة عشــقية باإلمــام
احلســن  ،الفتــة إلــى أن آخــر رســالة ”واتســاب“ ،أرســلها
يف قــروب العائلــة الصغيــر ،هــي تصحيــح قــراءة بعــض
اآليــات القرآنيــة ،وآخــر تغريــدة كتبهــا يف ”تويتــر“ ،كانــت
جمعــة مباركــة.
وأشــارت إلــى أن األســبوع األخيــر قبــل استشــهاده ،كان
دائــم احلديــث عــن الشــهداء ،وفضــل دم الشــهيد ،وكيــف
أن األرض التــي يجــري عليهــا دم الشــهداء ال تهــدأ.
ونوهــت إلــى أن آخــر كلمــة قالهــا الشــهيد لهــم ،هــي ”حــي
علــى الصــاة“ ،وتوجــه بعدهــا إلــى املســجد ،وقالــت ”كان
الشــهيد يف يــوم استشــهاده مــرح ،وكان يلعــب مــع ابنتــه
الصغيــرة الســيدة احلــوراء حتــى بــدأ املــؤذن يــؤذن ،حيــث
خاطبهــم ،بقولــه“ دخــل وقــت الصــاة ،حــي علــى الصــاة ".
وذكــرت أنــه ،وبعــد الصــاة ســمعوا ســيارات اإلســعاف
والدفــاع املدنــي ،وعلــى الفــور هاتفتــه علــى الهاتــف النقــال
فلــم يــرد ،فهاتفــت بيــت أخيهــا ،فعرفــت بــأن هنــاك تفجيــر

يف مســجد اإلمــام علــي ،
معلقــة بأنهــا تشــعر باعتــزاز،
وأنهــا محاطــة بعــن اهلل
وبعــن صاحــب الزمــان ".
مــن جهــة أخــرى بينــت ابنــة
الشــهيد الكبــرى توســل بأنــه
حــن استشــهد والدهــا،
عرفــت املقــام الــذي وصــل
إليــه ،كذلــك عرفــت ملــاذا
كان أبوهــا يتضايــق عندمــا
يــؤذن املــؤذن ،وهــي لــم جتهــز
نفســها للصــاة ،وقالــت
”عرفــت بــأن أبــي مــن
األوليــاء ،هنيئــا لــك يــا أبــي
الشــهادة فأنــت تســتحقها“.
وقالــت ابنــة الشــهيد كوثــر
”أبــي حنــون جــداً ،ألبــي هيبــة ،ودائم ـاً مــا أقــول لــه بابــا
أرى بوجهــك هيبــة ،فيبتســم لــي ،ليقــول لــي ومــا ســرها،
فأقــول لــه أجهــل ســرها“.
وذكــرت بأنــه قبــل يــوم مــن استشــهاده كان يتحــدث عــن
رغبتــه يف حتقيــق اجلــودة بالتدريــس ،فســألته وكيــف
حتقــق اجلــودة ،فأجابهــا تكــون اجلــودة يف أن يكــون أول
يــوم للطلبــة يــوم ســعيد ويشــتاقون للمدرســة ،وآخــر يــوم
يكــون يــوم حزيــن لديهــم.
وأكــدت أن الشــهيد لــه عالقــة وطيــدة مــع الصــاة،
موضحــة بأنــه يوقظهــم يوميــا إلــى صــاة الصبــح ،وقالــت
”أبــي يــا شــهيد الصــاة ســنبقى كمــا ربيتنــا وأردتنــا
وسنســير علــى خطــاك ،فكــن قريــر العــن“.
وذكــرت ”أبــو الرحــي“ ،بــأن هنــاك أشــياء كثيــرة كانــت قبــل
استشــهاده ترجمتهــا بعــد استشــهاده ،مؤكــدة بأنهــا كانــت
تشــير إلــى استشــهاده.
وذكــرت أن مــن بعــض املواقــف التــي لــن تنســاها ،أن
الشــهيد ذات يــوم كان يقــرأ القــرآن ووصــل لآليــة الكرميــة
”والذيــن آمنــوا وأخبتــوا لربهــم“ ،فقــال يف نقاشــه معهــم
”أريــد أن أكــون مــن املخبتــن“.

وذكــرت أن الشــهيد تعــرض إلــى خطــأ طبــي عندمــا
أجريــت لــه عمليــة يف األذن ،موضحــة ومت قطــع عصــب
احلركــة يف اجلهــة اليمنــى ،وتأثــر شــكل الوجــه ،منوهــة
إلــى أنهــا لــم تســمع أو تــرى ضيقــاً بــه ،وإمنــا كان علــى
الــدوام يــردد ”احلمــد هلل“.
وقالــت ”أرفــع يــدي بالدعــاء إلــى الشــباب الذيــن رخصــوا
راحتهــم وقدمــوا مــا لديهــم مــن بدايــة التفجيــر ،وحتــى
اآلن“ ،مؤكــدة أن حــب احلســن يجمعنــا ولــن يفرقنــا "،
مشــيرة إلــى أنهــا كانــت تذهــب إلــى مخيــم العــزاء وتــرى
الشــباب واقفــن للتنظيــم حتــت حــرارة الشــمس ،فينتابهــا
البــكاء.
وقالــت بشــموخ " احلمــد هلل الــذي نظــر لنــا بعــن اللطــف
والكرامــة واختــار مــن أســرتنا شــهيدا ،فهنيئــا لــه الشــهادة،
وهنيئــا لنــا الوســام الــذي قلدنــا إيــاه ،منوهــة إلــى أن
الشــهيد كان يتمنــى درجــة الشــهداء واألوليــاء والصاحلــن،
وأنهــا دائمـاً تهمــس يف أذنيــه بأنــه إذا ذهــب إلــى اجلنــة أن
ال ينســاهم مــن الشــفاعة.
يذكــر أن الشــهيد ”عبــداهلل املؤمــن“ ،ذو ال  46عامــا،
يعمــل مدرســا مبدرســة جعفــر بــن أبــي طالــب االبتدائيــة
بالقطيــف ،ولديــه أربــع بنــات.

سيدات متطوعات يحتـــــــ
احتضــن عــدد مــن املتطوعــات أكثــر مــن  70طفــا مــن أطفــال
عوائــل شــهداء القديــح ،وشــاركن يف تقــدمي الرعايــة لهــن
أوقــات العــزاء ،وانشــغال األهالــي باســتقبال وفــود املعزيــن.
وهدفــت الفكــرة التــي أطلقهــا أحــد املراكــز يف املنطقــة إلــى
ترفيــه واحتضــان األطفــال وقــت العــزاء ،واســتقبالهم لتخفيــف
وطــأة الكارثــة عليهــم واحتــواء برائتهــم يف أحــد املنــازل القريبــة
مــن مخيــم العــزاء بالقديــح وبالتعــاون مــع منســوبات املركــز
وكــوادر شــبابية مــن فتيــات القديــح والقطيــف مابــن معلمــات
ومربيــات.
وتضمنــت املبــادرة التــي جســدت تالحــم املجتمــع القطيفــي،
عــددا مــن الفعاليــات منهــا قــراءة القصــص والتمثيــل واللعــب
والرســم والتــي تعــد جميعهــا أنواعــا مــن أنــواع التفريع النفســي
للطفــل والتــي يطالــب بهــا اختصاصــي علــم النفــس.
وقالــت مديــرة املركــز انتصــار البيابــي أن فكــرة رعايــة األطفــال
 28الخط  -العدد  - ٥٣شعبان ١٤٣٦هـ  /يونيو ٢٠١٥م

يف أيــام العــزاء لعوائــل الشــهداء جــاء بعــد الرغبــة يف صناعــة
شــيء واملســاهمة يف أي عمليجســد التضامــن والتكافــل.
وذكــرت أن التجــاوب مــع هــذه الفكــرة كان ايجابيــا ”ولقيــت
ترحيبــا كبيــرا“ مــن قبــل أهالــي الشــهداء علــى حــد وصفهــا كمــا
حظيــت بإعجــاب الغالبيــة وقــد مت فتــح املجــال ملراكــز أخــرى
باملشــاركة ”بــكل ســعة صــدر ورحابــه“ وتابعــت حديثهــا بــأن
املبــادرة اســتهدفت األطفــال والــذي تتــراوح أعمارهــم مابــن
الســنتني والنــص إلــى احلاديــة عشــر ،مــن خــال تقســيمهم
حللقــات مختلفــة بحســب الفئــة العمريــة.
وأشــارت البيابــي إلــى تنــوع األنشــطة والفعاليــات املقدمــة
لألطفــال خــال األيــام الثالثــة بإشــراف عــدد مــن املتطوعــات
مابــن التمثيــل والقــراءات القصصيــة كمــا خصــص وقــت
لقــراءة القــران ضمــن حلقــات باإلضافــة إلــى توفيــر األلعــاب
ومســاحة للرســم والفــن وكذلــك تقــدمي الوجبــات ،ونوهــت إلــى

والد الشهيد عبد النبي:

شهداء الصالة

ولدي كان يتمنى الشهادة وآخر رسالة له عن «الشهداء»
قــال حســن مهــدي عبــد النبــي والــد الشــهيد محمــد عبــد
النبــي الــذي استشــهد يف العمليــة اإلرهابيــة مبســجد
اإلمــام علــي  ،ببلــدة القديــح أن الشــهيد كان يتمنــى أن
يستشــهد يف زيــارة أربعــن اإلمــام احلســن .
واشــار إلــى أنــه كان يبحــث عــن الشــهادة ،ولديــه إصــرار
شــديد بــأن يذهــب إلــى زيــارة أبــي عبــداهلل احلســن ،
متمنيـاً أن يرزقــه اهلل الشــهادة بجــواره ،الفتـاً إلــى أن آخــر
رســالة ”واتســاب“ ،كانــت للشــهيد هــي مقطــع فيديــو إلــى
الســيد منيــر اخلبــاز يتحــدث فيــه عــن الشــهادة والشــهداء
يف ليلــة اجلمعــة ،ويف اليــوم التالــي استشــهد.
وطالــب ”عبــد النبــي“ ،بالقصــاص مــن اإلرهابيــن
ومحاســبة ومحاكمــة الطائفيــن واحملرضــن يف قنــوات
التواصــل االجتماعــي ،وغيرهــا مــن منابــر الفتنــة الطائفيــة
التــي تبــث الكراهيــة والبغضــاء بــن مكونــات املجتمــع،
لتزهــق بســببها أرواح األبريــاء.
والــد الشــهيد عبدالنبــي وأكــد أن الطائفيــن احملرضــن
لهــم مصالــح شــخصية يســعون مــن خاللهــا إلــى تغذيــة
صغــار العقــول بهــذه الثقافــة الطائفيــة التحريضيــة ،مبينـاً
أنهــم يقومــون بهــذا العمــل ليــس خوفـاً علــى اإلســام ،ألن
الديــن اإلســامي ديــن محبــة وإخــاء ،ويرفــض الفتنــة بــكل
أنواعهــا وألوانهــا.
وذكــر أن خبــر استشــهاد ابنــه علــم بــه بــن صالتــي الظهــر
والعصــر مــن ولــده علــي الــذي كان مــن ضمــن املصابــن،
حيــث قــال عنــد ســماعه نبــأ استشــهاده " إنــا هلل وإنــا إليــه
راجعــون.
وأشــار إلــى أن الشــهيد كان جالســاً معهــم ليلــة اجلمعــة
كعادتــه ،حيــث كانــت األحاديــث بينهــم عاديــة ،الفت ـاً إلــى
أنــه يف صبــاح اجلمعــة قبــل أن يذهــب إلــى املســجد حضــر
إليــه يف املجلــس ،وخاطبــه كعادتــه ”صبــاح اخليــر أبتــي“،
وثــم توضــأ إلــى الصــاة متوجهـاً إلــى مســجد اإلمــام علــي
يــن علــى الصــاة يف
 ،مؤكداً أنه كان من املواظب
املســجد ،خصوصــاً يف أيــام اجلمعــة وليالــي املناســبات.
وحتــدث بلغــة مشــبعة باأللــم عــن أبنــاء الشــهيد عبــداهلل ذو
اخلمســة أعــوام ،وحســن ذو الثالثــة أعــوام ،وقــال ”والــدي
تــويف ،وعمــري بعمــر ولــد الشــهيد عبــداهلل ،وقــد جربــت
جمــرة اليتــم ،جربتهــا وعشــتها يف حياتــي كيتيــم وعمــري

أربــع ســنوات ونصــف ،واآلن التاريــخ
يعيــد نفســه ،ليســقيني اجلمــرة ذاتهــا مــن
جديــد ،ألرى اليتــم يف أحفــادي“.
ونــوه إلــى ان اجلمــرة التــي يعيشــها
مضاعفــة ،وقــال ”حــن يبكــي أحفــادي
أبنــاء الشــهيد ألي ســبب ،أبكــي قبلهمــا“،
مؤكــداً بأنــه يتألــم ،ســائ ً
ال اهلل ســبحانه
وتعالــى أن يوفقــه ،ويطيــل يف عمــره
إليصالهمــا إلــى مرحلــة ال يشــعران
فيهــا مبــرارة اليتــم ،ويكبــران ،وينهيــا
دراســتهما ،وقــال ”أمنيتــي يف هــذه الدنيــا
أن أوصلهمــا إلــي ســن األمــان ،وليــس لــدي
أمنيــة أخــرى“.
والــد الشــهيد عبدالنبيوذكــر أن والــد أحد
الطــاب الــذي كان يــدرس عنــد الشــهيد،
وهــو عمــر القحطانــي ،قــد بعــث بوالدتــه مــع بعــض النســوة
إلــى تعزيــة والــدة الشــهيد ،حيــث قالــت والــدة الطالــب
”نحــن مــن الطائفــة الســنية ،وقــد جئنــا لتعزيتكــم ،وولــدي
يعزيــك باستشــهاد ابنــك الشــهيد محمــد“ ،وقامــت األم
بتقبيــل رأس والــدة الشــهيد.
وأشــارت والــدة الطالــب إلــى أن ولدهــا عمــر القحطانــي
منــذ حصــول العمــل اإلرهابــي ،وهــو ال يهــدأ ،وإنــه دائــم
البــكاء علــى الشــهيد محمــد.
وعلــق ”عبــد النبــي“ ،علــى موقــف أم عمــر القحطانــي
بــأن هــذا يدلــل علــى أن الشــهيد علــى مســتوى عــال مــن
األخــاق ،لتكــن هــذه العالقــة بينــه وبــن الطالــب الــذي
يختلــف معــه يف املذهــب.
ووجــه عبــد النبــي رســالة إلــى املجتمــع ،وقــال ”اهلل اهلل
يف األيتــام ال يضيعــوا بينكــم“ ،مؤكــداً علــى رعايــة األيتــام
واالحتفــاظ بهــم ،وحفظهــم وعنايتهــم ،داعيـاً إلــى أن يكــون
املجتمــع صاحلــاً ،ويظــل علــى اإلميــان ،ليكــون مبرتبــة
الشــهداء يف الصــاح واإلميــان.
ويف ختــام حديثــه أوصــي املجتمــع بــأن يعيــش التآخــي
واحملبــة ،وأن يحفــظ دمــاء الشــهداء ،ويحافــظ علــى
أطفالهــم وأســرهم.
وذكــر أخ الشــهيد املصــاب جعفــر حســن عبــد النبــي أنهــم

ــــضنن أطفال شهداء القديح
وصــول عــدد األطفــال يف أحــد األيــام إلــى  69طفــل
وطفلــة قامــوا بــأداء مســرحية هادفــة جميلــة "وعــروض
ســينمائية ألفــام كرتــون تعليميــة
مــن جانــب آخــر ذكــرت املتطوعــة هاجــر التاروتــي والتــي
شــاركت يف أحــد األيــام ،أن الهــدف مــن رعايــة أطفــال
عوائــل الشــهداء هــو إبعادهــم عــن األجــواء املشــحونة
باحلــزن واأللــم لســاعات وذلــك للتخفيــف مــن الضغــط
النفســي عليهــم.
وأكــدت علــى أن هــذا البرنامــج ”سيشــغلهم عــن احلــدث“
الفتــة إلــى أن الطفــل لــن يكــون قــادراً علــى اســتيعاب
مثــل هــذا احلــدث فاألطفــال بطبيعتهــم يــرون اخليــر
موجــوداً
يف كل مــكان ويصعــب عليهــم اســتيعاب الشــر الــذي
تســلل لطفولتهــم ”اآلمنــة“.

وذكــرت أن املبــادرة تطوعيــة وتعاونيــة مــع عوائــل
الشــهداء الذيــن هــم بحاجــة ألي نــوع مــن أنــواع الدعــم
وهــذه الفكــرة حتمــل بطياتهــا دعمــاً نفســياً وإنســانياً
عاليــاً.
واختتمــت حديثهــا بحاجــة األطفــال لالبتعــاد عــن
األجــواء املشــحونة والتــي تكــون مرهقــة للكبــار عــاوة
علــى الصغــار اجلديــر بالذكــر أن جرميــة التفجيــر
اإلرهابــي يف القديــح الــذي أســفر عــن استشــهاد 22
شــخص وإصابــة  97آخريــن يف مســجد اإلمــام علــي
وجرميــة محاولــة تفجيــر مســجد اإلمــام احلســن بحــي
العنــود بالدمــام ،قــد ســاهمت يف إبــراز عــدد كبيــر
مــن طاقــات املجتمــع والــذي أثبــت براعتــه يف مواجهــة
الظــروف وحتويلهــا إلــى مبــادرات اجتماعيــة انســانية

كانــوا يف صــاة العصــر ،وحتديــداً يف الركعــة األولــى،
حيــث ســمعوا صــوت انفجــار قــوي ،وعلــى إثــره وقعــوا علــى
األرض ،منوه ـاً إلــى أن املــكان حتــول إلــى ظــام والغبــار
احتــوى كل أجزائــه ،مشــيراً إلــى أنــه أصيــب بشــظية
واحــدة يف إحــدى قدميــه.
وذكــر أن يــوم اجلمعــة الســاعة العاشــرة صباحــاً كان
آخــر موقــف لــه مــع الشــهيد ،حيــث رآه يف املطبــخ ،ألن
الشــهيد معتــاد علــى اجللــوس مبكــراً ،كان يجهــز الغــذاء
بتقطيــع البصــل والطماطــم ،حتــى تأتــي النســوة بعــد ذلــك
للطبــخ ،حينهــا شــربنا القهــوة ســوياً ،وبعــد ذلــك ،ذهبــت
إلــى املســجد برفقــة أخــي علــي ،والشــهيد محمــد تأخــر
عنــا قلي ـ ً
ا.
وأشــار إلــى أنهــم يف فتــرة التشــييع كان همهــم الوحيــد
كعائلــة شــهيد ،أن ال يســتغل دم الشــهيد ،وأن يحتــرم دمــه،
وقــال ”ولــن نســمح ان يســتغل دم الشــهيد يف خلــق بلبلــة
ومشــاكل تعــود بالضــرر علــى املنطقــة“ ،مطالبــاً الشــباب
بالتــروي وأن يكونــوا أكثــر حكمــة.
وحتــدث أخ الشــهيد املصــاب علــي عبــد النبــي أن االنفجــار
كان يف بدايــة صــاة العصــر ،الفتـاً إلــى أنــه قــام باالتصــال
بالشــرطة وإبالغهــم باالنفجــار علــى أنــه انفجــار يف
الكهربــاء ،وقــال " لــم أكــن أتوقــع للحظــة أن االنفجــار هــو
عمليــة إرهابيــة إال بعــد أن رأيــت بقايــا جســم اإلرهابــي
الــذي نفــذ العمليــة.
وأشــار إلــى أنــه مــع أخيــه جعفــر كانــا يشــاركان يف
إســعاف املصابــن بعــد االنفجــار ،وبعدهــا وقفــا عنــد
بوابــة املســجد ،وكل منهمــا يســأل اآلخــر عــن محمــد،
رجعــا إلــى داخــل املســجد يبحثــان عنــه ،فوجــدا شــخصاً
ملقــى علــى األرض ،ووجهــه غيــر واضــح تقدمــا نحــوه،
وإذا بــه محمــد.
وذكــر بأنهمــا أســعفاه إلــى مســتوصف جمعيــة مضــر
اخليريــة مــع مصــاب آخــر ،حيــث أخبروهــم بأنــه ال يوجــد
مــكان لــه ،ثــم توجهــا بــه إلــى مستشــفى الزهــراء ،فأدخلــوه
غرفــة اإلنعــاش ،حينهــا أبلــغ والــده باتصــال هاتفــي بــأن
محمــد استشــهد.
يذكــر أن الشــهيد محمــد عبــد النبــي ،خريــج جامعــة
البتــرول بكالريــوس هندســة ميكانيكيــة ،وموظــف
بشــركة أرامكــو الســعودية ،ويعمــل مدربــا أعلــى يف رأس
تنورة.
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ب
ـ
ع
ـن
ـ
م
وا
د
و
ز
الط ـ ِـف واغْ ـت ََسـ ـ ـ ُلوا
َتـ ـ َّ ُ
ْ َ ِ
رب خـ ِـاتـ ـ ـ َـم ًة
َوأَقْ ـ َبـ ـ ـ ُلوا َي ْر ِس ـ ُـمونَ ال ـ َّـد َ
َض ـ ـ ْـت
ـاة َ ،ت َد َّل ــى ال َغ ـ ـ ْـد ُر فـانْـتَـف َ
الصـ ـ ِ
ويف ّ
َ
ـجـ َّـد َلـ ـ ُـه ْم
أَ ْو َدى ِبـأ ِ
رواحـ ـ ِـه ْم َم ْس ـ ٌـخ َفـ َ
ُم َض َّر ُج ــو َن  ..وم ــا أَ ْد َ
راك َم ــا ُجـ ـ ـ َث ـ ـ ٌـث
العمـ ِـر وان ــط َلقُ وا
ُهــم قاسـ ُـموا املــوتَ َح ـ ـ ْب َل ُ
َّ
فاج ـ َعـ ـ ًـة
للط ـ ـ ِّـف
َمـ ــا ز ْلـ ـ ُـت أَقْ ـ ــر ُأ ُه ْم
ِ

ِف َم ْس ـ ِـج ٍد َع َل ـ ِـو ِّي النَّـفْ ـ ـ ِـح َ ..و َّضـ ــاءِ
ُ
إل ــى
ـاف وأَ ْس ــماءِ
اخلـ ـ ـ ُل ِ
وصـ ـ ـ ٍ
ود  ..ب ِـأَ َ
ـات  ،وع ــا َد ْت ُدونَ أَفـ ــياء
ُك ُّل
اجله ـ ِ
ِ
ِم ـ ْـن َغ ْي َم ـ ِـة َ
الشـ ـ ْو ِق َق ْب ـ َـل الغُ س ـ ِـل بامل ــاءِ !
طاه ـ ْـم َو ْش ـ ُـم ِحـ ـ ـنَّاءِ
َكأنَّ َلـ ـ ْونَ ُخ ُ
ـراج أَح ـ ــياءِ
أَ ْز َك ــى القَراب ـ ِـن ِف ِم ْع ـ ِ
ودا ُدونَ أَعضـ ــاءِ
َحـ ـ ـ َّتى َتال َقـ ـ ْوا ُس ـ ُـج ً
ـودهـ ــا كانَ
َم ْقـ ـ ُـرونًا ِبـإسـ ــراءِ
ُس ـ ُـجـ ُ
زاك َوأَشـ ـ ــاءِ !
ـراق َد ٍم
ٍ
َع َل ــى ُب ـ ِ
َح ـ ــمرا َء  ..م ـ ْـن أَ ِل ـ ٍـف َتغْ ـ ـ ِـلـ ــي  ..إ َلـ ــى ي ــاءِ !

وج ـ ِـد "دا ُلـ ـ َو ٍة "
أَن ـ ــا القُ ـ ـ َد ْي ُح َ ..م ـ ــرايا ْ
وخ الن َْخ ـ ِـل ِف " َه َج ـ ٍـر "
َبيـ ـ ِـني  ،وب ـ َ
ـن ُش ـ ُـم ِ
ُهـ ـ ـ َ
ـناك  ..حـ ـ ُ
ـيث أَق ــا َم ال َق ْل ـ ُـب َمـ ْأ َتـ ـ ـ َـمهُ
ُ
عاش ــورا َء َكو َكـ ـ ـ َب ٌة
الذت ِب َـم ْجـ ـ ـ َـم ِر
ْ
َ
ُ
"احل َس ـ ُـن " ُي َلـ ـ ـ ِّبي َص ــوتَ أ ْد ُم ِعـ ِـهـ ـ ْـم
كا َن
وكا َن خَ ـ ـ َ
ـدار ال َبغْ ـ ــي أَقـ ِـن ـ ـ َع ٌة
ـلف ِج ـ ِ
أَ ِور َد ًة
ـول
ِبـمـ ْأ َت ِـمـ ـ ِـه
أَ ْر َد ْت
املَثك ـ ِ
ياف ـ َعـ ـ ًـة
العم ـ ِـر
وج ّد َل ـ ْـت ِف َربي ـ ِـع
ِ
َ
ُ
ُ
وبين ـ ِـك ي ــا أخـ ـ ــتا ُه َم ـ ْو ِع ـ ـ ـ َد ٌة
َبي ـ ــني
ِ
َتنس ــاقُ خَ ـ ـ ـل َ
خان َع ـ ًـة
ـاب
ِ
ْف َي ـ ِـد اإلره ـ ِ
َ
ُم َشـ َّـو َهـ ـ ٍـة
ـام
ُم َحـ ِّر ُضـ ــو َن
بـأقـ ـ ٍِ
َ
ُمفَـ ِّر ُق ـ ــو َن  ،كأنَّ اهلل ن ََّص َب ُه ـ ْـم
ُ
الكـ ــفْ َر ُمفْ ـ ـ َر َد ًة
وص ــا َر
ُم َك ِّف ـ ُـرو َن ،
َ
عاتـ َيـ ـ ٌـة
باس ـ ِـم ِّ
ـرب عل ــى ِّ
َح ـ ٌ
الدي ـ ِـن ِ ،
الدي ـ ِـن ْ
َ
ـام  ،ل ـ ْـم َنـ ـ ُـك ْن أ َب ـ ًـدا
إن َّـ ــا ُدع ــا ُة َس ـ ٍ

ت ُ
اجل ـ ْـر ِح ِ ..م ـ ْـن
آالم أَ ْحس ـ ــاءِ
ِ
ِف َمـ ـ ـ ْأ َ ِ
وأرزائ ــي
ي ـ ُّـد َع ـ ـ َلى ِ َكـ ْـرب ِـ ــي
ِظ ـ ٌّـل ُ َ
ِ
ـيج ُ
احلـ ـ ـز ِْن َلـ ْيـ ــاءِ
فـ ــي َل ْي َل ـ ٍـة ِم ـ ْـن َنش ـ ـ ِ
ـن " َك ـ َّـر ٍار" و " َزه ـ ـ ــراءِ "
وع ـ ٍـة ب ـ َ
ِف َل َ
َي ُط ـ ُ
ـوف م ــا ب ـ َ
ـوف و َب ــكّ اءِ
ـن َمل ُْه ـ ٍ
َت َق ـ ـ َّل َب ْت ب ـ َ
ـقاد و َبغْ ضـ ــاءِ
ـن أَح ـ ـ ٍ
َبات م ـنـ ــهُ َح ْم ــراءِ
سالـ َـ ْـت َع َل ــى َعـ ـ ـ ـ ـت ٍ
ـنائي
م ــنَ الغُ ُص ـ ِ
ـون َ ..ف ــوا ُح ِزن ــي ألبـ ـ ِ
َت ـ ـ ـت َُّد م ـ ْـن ِف ـ ـ َتـ ـ ٍـن شَ ـ ـ ْوها َء َعـمـ ــياءِ
َ
ـوي خل ـ َ
همي ـ ٍـش " َو "إقص ــاءِ "
ـف " َت ِ
وتنط ـ ِ
َت ُع ـ ُّـب ِح ـ ـ ـ ْب َر ال َع َم ــى م ـ ْـن َجـ ـ ْو ِف َرقط ــاءِ
ع َل ــى اخللي َق ـ ِـة  ،يف ن َْه ـ ٍـي وإمض ــاءِ
ُتص ـ ُ
ضلي ـ ٍـل َ
وغوغ ــاءِ
ـاغ م ـ ْـن َقي ـ ِـح َت ِ
ـف إ ّال ِجـ ـ ـ َ
ف ـ ـ َل ْن تُخَ ِّل ـ َ
ـيل َبغْ ضـ ــاءِ
ُم َضـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّل ِـلـ ـ َ
ـن  ،وال أَتب ــا َع أَهـ ــواءِ

ـاء م ــا َب ِر َحـ ــا
ُج ـ ـ ْـر ِحي ُ
وج ْر ُح ـ ِـك ي ــا أَ ْحسـ ـ ُ
ي ـ ُّـد النخ ـ ُـل ِف شَ ـ َـم ٍم
ـاح َ ُ
َرغْ ـ ـ َم ال ِّري ـ ِ
َم ــا دا َم يف ِد ِمـ ـ ـنَا َي ْج ـ ِـري " ُ
احل َس ـ ُـن " َه ـ ًـوى
َف ـ َل ـ ـ ْـن َن ـ ِـب ـ ــي َد  ،و َتب َق ــى َّ
ـامخَ ًة
الط ـ ُّـف ش ـ ِ
صائ ُبن ــا
و َل ـ ْـن ن َُه ــونَ ،
ْ
وإن ج َّل ـ ْـت َم ِ
َّ
الط ـ ِّـف ِطـ ـ ـيـ َنـ ــتُ نا
ـراب
َت َ
ـجـ ــذَّ َر ْت ِف ُت ـ ِ

فان ِقـ ـ َوى شَ ـ ـ ٍّر َو َظـ ـ ْلـ ـ ــماءِ
ـتنز ِ
َي ْس ـ ـ ِ
قاماتـ ـ ِـه
ـراج َعلي ــاءِ
ِ
ُ
الس ـ ْـم َر ِف أَبـ ـ ِ
ُ
ـداد وآب ـ ــاءِ
َي ُش ـ ُّـف َع ـ ْـن ط ْه ـ ِـر أج ـ ٍ
يف ُقـ ـ ـ َّب ٍة م ـ ْـن صني ـ ِـع املَج ـ ِـد شَ ـ ّـماءِ
ـآالم
ُنـ ـذ ََّل
و َل ـ ْـن
وأرزاءِ
بـ ٍ
وص ْب ُرن ــا ُ ..
"حـ ـ ْوراءِ "
َ
"س ـ َّـج ٍاد" و َ
إرث َ

شهداء الصالة

شخصيات وطنية ألهالي شهداء القديح:

مصابنا واحد والحادثة تزيدنا تماسكاً
أكــد وفــد مجموعــة ”اكســفورد“ املشــارك يف عــزاء ذوي شــهداء مســجد
االمــام علــي بــن ابــي طالــب أن االعمــال االجراميــة ســاهمت يف إبــراز
مــدى التالحــم بــن ابنــاء الوطــن الواحــد.
وأشــاروا إلــى أن احلــدث اإلرهابــي ومــا أفــرزه مــن حلمــة وطنيــة جتلــت
بشــكل واضــح لكافــة أطيــاف املجتمــع الســعودي والكيفيــة التــي يجــب
علــى املؤسســات الدينيــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي اســتغاللها لتعزيــز
ذلــك املنهــج املعتــدل بــن كافــة ابنــاء الوطــن.
وأكــد املهنــدس خالــد صالــح املديفــر الرئيــس وكبيــر التنفيذيــن لشــركه
معــادن ،ان العمــل االرهابــي الــذي اســتهدف مســجدي االمــام علــي بــن
ابــي طالــب بالقديــح مبحافظــة القطيــف ومســجد اإلمــام احلســن بحــي
العنــود بالدمــام لــم يســتهدف الشــهداء بذاتهــم بقــدر مــا هــدف إلــى
اشــعال الفتنــة الطائفيــة وزرع الكراهيــة بــن ابنــاء املجتمــع الواحــد.
وأضــاف خــال تقــدمي مراســيم العــزاء ضمــن وفــد يضــم « »13شــخصاً
أن التالحــم وادراك اجلميــع بأهــداف تلــك اجلماعــات االرهابيــة أثمــر
نتائــج عكســية ،حيــث بــرزت مالمــح االلتفــاف حــول الوطــن وتعزيــز
الوحــدة الوطنيــة.
ولفــت إلــى أن رســالة الشــهداء تتضمــن تعزيــز التكاتــف بــن جميــع أطياف
الشــعب الســعودي ،مضيفــا ،ان اجلوامــع واحــدة ســواء االســام او الوطــن
او احملبــة ،مبينــا ،اننــا لــم نكــن نعــرف مســميات ســني او شــيعي ،فاجلميــع
يتعايــش ضمــن مجتمــع واحــد.
وذكــر اننــا نعــزي انفســنا بشــهداء الوطــن الذيــن ســقطوا جــراء االعمــال االرهابيــة
النكــراء ،ســائال املولــى ان يجمعنــا معهــم يف جنــان اخللــد.
واضــاف اننــا قدمنــا لتقــدمي واجــب العــزاء واملواســاة ألمهــات وابــاء الشــهداء ،مشــيرا الــى
ان املصــاب جلــل وكبيــر ،فقــد اصــاب الوطــن بأجمعــه ولــم يصــب منطقــة بذاتهــا.
وأكــد رئيــس حتريــر جريــدة اجلزيــرة الدكتــور فهــد العجــان نائــب ،ان االعمــال االرهابيــة
التــي طالــت مســجدي االمــام علــي بــن ابــي طالــب يف القديــح مبحافظــة القطيــف ومســجد
اإلمــامم احلســن بالدمــام تســتهدف املواطــن الســعودي بشــكل اساســي.
وفــد الريــاض لتعزيــة أهالــي القديحولفــت الــى ان االعمــال االجراميــة ســاهمت يف ابــراز
مــدى التالحــم بــن ابنــاء الوطــن الواحــد ،مؤكــدا ان الشــعب الســعودي يشــترك يف املصيــر
الواحــد واالرض الواحــدة والقيــادة الواحــدة.
واضاف ان الهموم بني ابناء الوطن الواحد مشتركة ال فرق بني مناطق اململكة.
وأشــار الــى ان الوفــد لــم يــأت لتقــدمي التعــازي فاجلميــع يشــعر بــان املصــاب اجللــل دخــل
جميــع البيــوت باململكــة ،وبالتالــي فــان الشــعب الســعودي يجــد نفســه صاحــب العــزاء
وليــس االســر املكلوبــة يف القديــح والدمــام.
واوضــح املهنــدس عبــد العزيــز الربــدي ”مستشــار ومؤســس شــركه الربــدي لالستشــارات
ومستشــار اقتصــادي“ ان الوفــد الــذي يضــم العديــد مــن اصحــاب التخصصــات جــاء ليــس
لتقــدمي العــزاء وامنــا يعبــر عــن صــدق املشــتركات بــن أبنــاء الوطــن الواحــد.
وأضــاف أن املصــاب الــذي ضــرب القديــح والدمــام يشــمل جميــع الوطــن مــن شــماله الــى
جنوبــه وشــرقه الــى غربــه.
وشــدد علــى ضــرورة الوقــوف بقــوة امــام جميــع التدخــات اخلارجيــة التــي تســعى لزعزعة
االســتقرار ،ســائال الرحمة لشــهداء الوطن وان يهلم ذوي الشــهداء الصبر والســلوان.
وفــد الريــاض لتعزيــة أهالــي القديحوقــال الرئيــس التنفيــذي للشــركة الســعودية للتوزيــع
حمــد البكــر بــأن احلــدث اجللــل الــذي وقــع بالقديــح يف صــاة اجلمعــة بــكل املقاييــس
هــو عمــل إرهابــي وجرميــة نكــراء واعتــداء آثــم علــى الديــن الوطــن واألمــة قبــل أن يكــون
اعتــداء علــى أرواح املصلــن.
واشــار إلــى أن مــا حصــل عمــل يــدرك املواطــن مــدى أهدافــه وأنــه يــراد منــه النيــل مــن
أمننــا ووحدتنــا واختــراق صفوفنــا وخلــق فتنــة يف منظومــة املجتمــع حيــث فشــل يف املــرات
املاضيــة.
وقــد رحــب ذوو شــهداء القديــح بالوفــد الزائــر مــن مختلــف مناطــق اململكــة لتقــدمي واجــب
العــزاء ،مقدريــن جتشــمهم عنــاء الســفر ملواســاة إخوانهــم أهالــي الشــهداء.
وثمنــوا هــذه البــادرة الطيبــة التــي جتســد عمــق تالحــم هــذا البلــد املعطــاء ،وتقطــع

الطريــق علــى كل متربــص يريــد املســاس بالوحــدة الوطنيــة بــن أفــراد الشــعب ،مشــرين
الــى إن الزيــارة هــي رســالة واضحــة وصريحــة لــكل مــن يحــاول التفرقــة بــن أبنــاء الوطــن؛
وإفشــال ملخططاتهــم ومــا أرادوه.
وقــال إمــام وخطيــب مســجد اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب يف القديــح الشــيخ عبــاس العنكي،
إن احلــادث االرهابــي الــذي اســتهدف املصلــن يف املســجد لــم يخــرج اجلميــع عــن انتهــاج
الســلوكيات واألفعــال االنفعاليــة.
ولفــت إلــى أن املصــاب اجللــل كشــف عــن وجــود نفــوس قويــة لــدى جميــع االهالــي وذوي
الشــهداء واملصابــن علــى وجــه اخلصــوص.
واضــاف ،ان اللحمــة الوطنيــة بــرزت بشــكل واضــح يف الوقــوف الواضــح مــن جميــع
الشــرائح االجتماعيــة ســواء التــي ارســلت برقيــات تعزيــة او التــي حرصــت علــى احلضــور
الشــخصي لتقــدمي واجــب العــزاء.
وبني ،ان اجلوامع بني ابناء الوطن الواحد كبيرة سواء جامع االسالم او الوطن.
وشــدد علــى ضــرورة التصــدي صفــا واحــد يف وجــه االعــداء الذيــن يتربصــون بالوطــن،
داعيــا ان ال يكــون االجتمــاع بــن ابنــاء الوطــن الواحــد يف املصائــب او لفتــرة معنيــة ،بــل
يتطلــب تالحمــا ومتاســكا مســتمرا ملــا فيــه خدمــة الوطــن.
وشــاركت الشــخصيات الوطنيــة يف لوحــة الســام التــي تبلــغ مســاحتها  18متــرا ومتثــل
رســالة واضحــة للوقــوف ضــد االرهــاب والدعــوة لنبــذ الكراهيــة والقبليــة وغيرهــا مــن
املمارســات غيــر االنســانية وغيــر االخالقيــة.
يشــار الــى أن مجموعــة اكســفورد تشــمل قيــادات وطنيــة يف القطــاع العــام واخلــاص ،مــن
ضمــن الوفــد الدكتــور بــدر ابراهيــم بــن ســعيدان ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة آل ســعيدان
للعقــارات ،املهنــدس عمــر النجــار ،نائــب الرئيــس التنفيــذي لقطــاع الصناعــات التحويليــة
 شــركه التصنيــع الوطنيــة ،حمــد عبــداهلل البكــر الرئيــس التنفيــذي للشــركة الســعوديةللتوزيــع ،عبدالعزيــز الربــدي ،مستشــار ومؤســس شــركه الربــدي لالستشــارات ومستشــار
اقتصــادي ،املهنــدس خالــد صالــح املديفــر الرئيــس وكبيــر التنفيذيــن لشــركه معــادن،
عبدالرحمــن الضلعــان نائــب الرئيــس لشــركه ســابك ورئيــس اداره التوريــدات العامليــة،
صالــح بــن علــي العواجــي نائــب مديــر عــام مصلحــة الــزكاة والدخــل ،الدكتــور فهــد
العجــان نائــب رئيــس حتريــر جريــدة اجلزيــره ،املهنــدس املستشــار عبدالعزيــز بــن صالــح
العبــودي الرئيــس التنفيــذي شــركة ذاخــر االســتثمار والتطويــر العقــاري ،املهنــدس احمــد
عبداجلــواد رضــا مؤســس ومديــر تنفيــذي شــركة منهاتــن كابيتــال ،عبــداهلل الرخيــص
الرئيــس التنفيــذي لشــركه ركيــزة للتطويــر العقــاري ،املهنــدس احمــد ســلمان البــدر رئيــس
منطقــه الشــرق األوســط لشــركه كالرك كابيتــال ،الدكتــور اســامة محمــد صالــح الطــف
نائــب رئيــس البريــد الســعودي للتحــول.
الخط  -العدد  - ٥٣شعبان ١٤٣٦هـ  /يونيو ٢٠١٥م
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شخصيات وطنية تؤبن شهداء الـــــــــــــــ
ومطالبات بمجلس علمائي وتـــــــــــــ

محمــد التركــي ،إميــان الشــايب ،تصويــر :هشــام
األحمــد
شــارك أكثــر مــن  1000شــخصاً يف احلفــل التأبينــي
لشــهداء الدالــوة والقديــح والعنــود والــذي دعــت إليــه هيئــة
عاشــوراء احلســن حتــت شــعار «يف محــراب احلســن»،
وذلــك يف جامــع الكوثــر بصفــوى.
وبــدأ احلفــل الــذي ق ّدمــه كل مــن حســن الهانــي وجاســم
ارهــن بتــاوة مــن القــرآن الكــرمي تالهــا عضــو مركــز
القــرآن الكــرمي مصطفــى وحيــد النصفــان.
وأشــار الشــيخ عبــد احملســن النمــر بعدهــا يف كلمتــه التــي
ألقاهــا للــروح واملعنويــات العاليــة لــذوي الشــهداء الذيــن
أبَــوا إال أن يحلّــوا يف األماكــن التــي استشــهدوا فيهــا.
وبــن أن مــا حــدث للمجتمعــات الشــيعية مــن عمليــات
ّ
ٍ
ببعيــد أن
إرهابيــة وغيرهــا مــا هــو إال منــوذج ليــس
يحــدث علــى غيرهــم مــن أصحــاب املذاهــب والطوائــف
األخــرى ،مطالبــاً «األمــة» بالوقــوف يف وجــه املنفذيــن
لتلــك العمليــات ،ودحــر الفئــات واألفــكار الضالــة.
وألقــى الشــاعر حســن اجلامــع قصيــدة بعنــوان «صــاة
العاشــقني» بعــد أن قــ ّدم تعازيــه لــذوي الشــهداء الذيــن
املنصــة طيلــة احلفــل ،واص ًفــا العــزاء بـــ «مثلــث
كانــوا علــى
ّ
احلــزن» ويعنــي بــه حادثــة الدالــوة والقديــح والعنــود.
كمــا ألقــى الشــاعر أحمــد النمــر الصائــغ قصيــدة شــعرية بعنــوان «عــروج الشــهداء» ،حيــث
نالــت تلــك القصائــد استحســان اجلميــع.
وحتــدث الدكتــور ســعد الناجــم األســتاذ يف جامعــة امللــك فيصــل باألحســاء عــن التالحــم
الــذي يعيشــه أبنــاء املجتمــع األحســائي يف الســنني املاضيــة ،حيــث كانــت تربــط النــاس
هنــاك حــاالت الــزواج والرضاعــة والديــن رغــم اختــاف املذاهــب.
وأكــد علــى أن املواقــف رغــم ق ـ ّوة آالمهــا إال أنهــا أثبتــت أن النــاس أكثــر تالحم ـاً ،من ّوه ـاً
علــى أن هــذا التالحــم جعلهــم ال يهتمــون بأولئــك «الشــواذ» الذيــن وإن ارتفعــت أصواتهــم
فســيبقون «قلّــة».
نوعــا مــن «الفــرز» بــن أبنــاء
واعتــرض الدكتــور الناجــم علــى كلمــة «التعايــش» والتــي تخلــق ً
الوطــن الواحــد ،داعيـاً لالندمــاج واألخــوة لكــون اجلميــع هنــا مســلمني.
وشـ ّدد إمــام وخطيــب جامــع الكوثــر الشــيخ حســن اخلويلــدي علــى القــول بــأن اســتهداف

الشــيعة أو الســنة لــو اســتمر آالف الســنني لــن يفنــي أحدهــم.
واستشــهد باحلــروب التــي حدثــت قبــل مئــات الســنني بــن معتنقــي املذاهــب االســامية
والتــي لــم تنــه أحــداً منهــم.
ورفــض الشــيخ اخلويلــدي توجيــه االتهــام فيمــا يخــص األحــداث التــي شــهدتها اململكــة
مؤخــراً ألطـ ٍ
ـراف خارجيــة ،معتبــراً تلــك االتهامــات هــي نــوع مــن «االســتخفاف» بعقــول
النــاس.
وعــزا األســباب التــي أ ّدت لألعمــال اإلرهابيــة التــي طالــت الدالــوة والقديــح والعنــود
نتيجــة للتحريــض وحــاالت اإلقصــاء التــي متــارس إعالميــاً عبــر القنــوات والصحــف
والكتــب واألكادمييــن والنــدوات التــي تقــام يف اململكــة وكأن الشــيعة هــم أنــاس جــيء بهــم
مــن خــارج الوطــن.
ولفــت يف الوقــت نفســه بــأن للملكــة مــن يُناوئهــا ويعاديهــا ولكــن ال يعنــي بــأن مــا يحــدث
كلــه بســبب ذلــك.
واســتنكر البيــان الــذي و ّقــع عليــه  92عاملــاً مــن علمــاء
ّ
املبطــن واتهامــه الشــيعة بأنهــم
الســنة لتحريضــه
«مبتدعــة» مشــيراً إلــى أنّ مــن بــن املو ّقعــن عليــه مــن هــم
«محســوبني» علــى املؤسســة الدينيــة الرســمية.
ودعــا الدولــة أن تتحمــل مســؤولية األمــن واحلفــاظ
علــى أرواح النــاس وممتلكاتهــم ،وأن تســن قانــون جتــرمي
الطائفيــة ،وبنــاء علــى هــذا القانــون البــد مــن محاســبة
احملرضــن والكتّــاب وغيرهــم ،وأن يســن هــذا القانــون
دون تفرقــة أو متييــز أو إقصــاء ألحــد.
ووضــع الشــيخ اخلويلــدي حلــوالً اســتراتيجية وأخــرى
تصحــح مناهــج املدرســية
ســريعة ،ومنهــا أنــه البــد أن
ّ
والتــي تصــف الشــيعة بأنهــم كفــار ومشــركون ومبتدعــون،
بــل يجــب علــى الدولــة حتــرمي تدريســها ،والتركيــز علــى أن
النــاس «ا ّمــا أ ٌخ يف الديــن أو نظيــر يف ا َ
خللــق».
توجــه الدولــة يف «املســاواة» يف احلقــوق
وطالــب أن يُبـ ّـن ّ
والواجبــات بــن جميــع مكونــات وشــرائح الوطــن الواحــد
علــى مختلــف مذاهبهــم وعقائدهــم ،مش ـ ّدداً علــى إنّ مــا

ــــــــــــــدالوة والقديح والعنود
ــــــــــــــــــــــــجريم الطائفية
صنعــه الدواعــش ال ميثــل الســنة وأن مــا حصــل يجــب أن
يزيــد مــن حلمــة وألفــة الشــيعة والسـنّة.
وشــارك الــرادود احلســيني عمــار قريــش بقصيــدة «ورود
الربيــع» ،كمــا شــارك الــرادود صالــح املؤمــن ببعــض
القصائــد حيــث تفاعــل معهمــا احلضــور وأجهــش بعضهــم
مشــاعر حتاكــي
بالبــكاء ملــا حملــت تلــك القصائــد مــن
ٍ
الوجــدان وملــا حملتــه مــن أحاســيس مرهفــة.
جــاءت بعــد ذلــك كلمــة الشــيخ محمــد العبيــدان التــي
دعــا فيهــا لتكويــن مجلـ ٍـس علمائــي يضــم علمــاء الطائفــة
الشــيعية مــن أولهــا آلخرهــا وينطلــق مــن خاللــه املطالبــة
بحقوقهــا وفــق اســتراتيجية منظمــة وممنهجــة بعــد
التعــرف علــى الواجبــات واحلــوق وبعــد اإلحاطــة بقانــون
الدولــة الــذي يعيــش الشــعب ضمنــه.
وأكــد علــى إمكانيــة اســتثمار األزمــة واالســتفادة مــن
املصــاب والوصــول للمطالــب واحـدًا تلــو اآلخــر ،يف حــال
مت إحيــاء وتفعيــل ذلــك املجلــس مــن خــال الســعي نحــو
ٍ
بكلمــة واحــدة لتكــون هــذه
حتمــل املســؤولية واالحتــاد
الشــهادة بدايــ ًة لــوالدة املجلــس العلمائــي.
وتابــع العبيــدان «ودون ذلــك أيهــا األحبــة أظــن أننــا
ســنبقى نتحصــل علــى فتــات وبقايــا كســرات اخلبــز التــي
تقــع علــى املائــدة».
وطالب بالبدء بزرع هذه الشــعلة مشــي ًرا للفرصة
التــي باتــت متاحــة والوقــت الــذي أصبــح مالئ ًمــا
موضحــا مســؤولية
ولتوفــر األجــواء املناســبة
ً
األمــور امللقــاة علــى عاتــق اجلميــع والتــي يعــدون
علــى إثرهــا مطالبــون بقيــادة املجتمــع.
وبــن احلاجــة لتكويــن مجتمــع فاعــل ال مجتم ًعــا
انفعال ًيــا وذلــك مــن خــال اجللــوس علــى طاولــة
احلــوار
والتكامل ومحاولة تشكيل اللجان.

دهــام الشــمري املطالبــة بســن
وج ـ ّدد الشــيخ مخلــف بــن ّ
قانــون لتجــرمي الطائفيــة قائــ ً
ا «إننــي واهلل أخــاف
وأخشــى أن ننعــى الوطــن غــداً إذا مــا لــم يبــادر العقــاء
بالتحــرك الســريع لســن قانــون يح ـ ّرم ويج ـ ّرم التحريــض
الطائفــي وبــث الكراهيــة بــن أبنــاء املذاهــب اإلســامية
واألديــان الســماوية».
وح ّمــل الشــمري مــا أســماها ب «احلملــة الشرســة»
املوجهــة ضــد الشــيعة نتيجــة مــا حــدث يف الدالــوة
والقديــح والعنــود وكان ســببها التحريــض الــذي ميارســه
بعــض الدعــاة وبعــض أئمــة املســاجد واملناهــج الدراســية
والقنــوات الفضائيــة والصحــف ،مطالبــاً «صاحــب
القــرار» بإخمــاد هــذه الشــرارة قبــل أن تــأكل األخضــر
واليابــس علــى حــد وصفــه.
ٍ
كلمــات ع ّبــروا فيهــا عــن
وألقــى بعــض ذوي الشــهداء
عميــق شــكرهم للمنظمــن لهــذا احلفــل وللمشــاركني
وجلميــع مــن واســاهم يف مصابهــم ،داعــن اجلميــع ل
اســتثمار» هــذه األحــداث التــي خلّفــت هــؤالء الضحايــا
وتلــك الدمــاء ملــا فيــه خدمــة الطائفــة والوطــن ،مح ّذريــن
يف الوقــت نفســه «املتاجــرة» بدمــاء الشــهداء وانتهازهــا
ملصالــح شــخصية.

شهداء الصالة

«ورد الربيع»
يوثق تفجير القديح..
ويهدي العمل
إلى أمهات الشهداء
نداء ال سيف  -القطيف
وثقــت مجموعــة  Pro. Waves Studioلإلنتــاج
الفنــي ،واقعــة تفجيــر القديــح مبســجد اإلمــام
علــي ب «أنشــودة ورد الربيــع».
وهــدف العمــل املهــدى إلــى أمهــات الشــهداء،
إلــى توثيــق حادثــة تفجيــر القديــح والــذي راح
ضحيتــه  22شــهيدا ،وعشــرات املصابــن ،ليكــون
خيــر شــاهد علــى دمويــة وتعطــش اإلرهــاب
للنيــل مــن املســتضعفني وقتــل الصــاة باســم
اإلســام.
وتضمــن النشــيد الــذي كتــب كلماتــه الشــاعر
صــادق ســويد؛ منــاداة بــن الشــهيد واألم؛ كان
أبرزهــا «ياميــه ذكرينــي بعــد كل الغيــاب ذكرينــي
ملــن تنظــري زفــة شــباب».
وذكــر أحــد أفــراد طاقــم العمــل أحمــد
الدمســتاني أن ســبب قيامهــم بهــذا العمــل هــو
إميانهــم باملســئولية االجتماعيــة ومــن أجــل
شــهداء القديــح علــى وجــه اخلصــوص وإلــى
كافــة الشــهداء يف شــتى بقــاع األرض أيــا كان
لونهــم أو عرقهــم ،مشــددا علــى أن اإلعــام
يعــد احملــرك األساســي ألي قضيــة ،والــذي مــن
شــأنه أن يبــن هــول احلــدث ومــدى وحشــيته.
وأشــار إلــى ضــرورة معرفــة العالــم بــأن الشــيعة
يف اململكــة هــم دعــاة ســام وأن والئهــم ألرضهــم
مــن املســلمات التــي ال مجــال للشــك فيهــا ،وأنهم
جــزء ال يتجــزأ مــن النســيج الوطنــي مشــددا
علــى أهميــة افتضــاح التحريضــات الطائفيــة
التــي كانــت الســبب يف مــا حــدث.
ونــوه أنــه ال خــاف على بشــاعة املشــاهد معتذرا
للمشــاهدين وملــن ســتدميه تلــك اللقطــات إال أن
األلــم الــذي يعتــري قلــب الفاقــدات «أعظم».
وقــال مخــرج العمــل جمــال منصــور :إن اختيــار
اإلســم هــو أقــل ماميكــن أن توصــف بــه تلــك
الكوكبــة مــن الشــهداء الذيــن هــم أشــبه
بــورود الربيــع التــي ترفــض الذبــول وإن غيبهــا
اإلرهــاب.
يذكــر أن العمــل بصــوت املنشــد عمــار آل قريــش
ومونتــاج حســن نصــر اهلل وهندســة صوتيــة
الســيد حســن العــرب وإخــراج جمــال منصــور.

حماة الصالة
الدمام(حي العنود)  -شمس علي
كأفضــل مــا تكــون البطولــة والفــداء والتضحيــة دفاعــا عــن بيــوت اهلل والمؤمنيــن المصليــن قــدم الشــهيد البطــل عبدالجليــل جمعــة األربــش
وشــقيقه الشــهيد محمــد جمعــة األربــش وابــن خالتــه الشــهيد محمــد حســن العيســى إضافــة إلــى الشــهيد الســيد هــادي الهاشــم أســمى
عناويــن التضحيــة بالتصــدي لإلرهــاب الغاشــم بصــدور عاريــة حتــى اســتحقوا رســميا اعتبارهــم شــهداء للواجــب وتــم منحهــم نــوط
الشــجاعة .فقــد أقبــل الشــهداء األربعــة فــي 29مايــو /أيــار علــى خــط صفحــة جديــدة مــن نــور فــي ســجل الشــهداء الخالديــن بعدمــا
اندفعــوا بــكل شــجاعة وعــزم وهــم شــباب عــزل لصــد إرهابــي جبــان جــاء متنكــرا بــزي نســائي وحــاول دخــول مســجد اإلمــام الحســين عليــه
الســام فــي حــي العنــود فــي الدمــام وهــو مفخــخ بحــزام ناســف بهــدف ارتــكاب مجــزرة فــي المصليــن اآلمنيــن الذيــن يقــدر عددهــم
بأكثــر مــن  800مصــل كانــوا وقتهــا يصغــون لخطبــة الجمعــة.

(حماة الصالة)  ..عناوين مشرقـــــــــــ
وللبطولة حكاية:
كان الشــابان عبداجلليــل األربش(22ســنة) ،ومحمــد العيسى(18ســنة) ،يقفــان علــى بوابــة
املســجد بإيعــاز مــن القائمــن عليــه لتفتيــش الداخلــن حفاظــا علــى ســامة أرواح املؤديــن
لصــاة اجلمعــة كإجــراء احتــرازي أمنــي جــاء يف أعقــاب اســتهداف انتحــاري ملســجد يف
مدينــة القديــح يف محافظــة القطيــف قبــل أســبوع فقــط وأســفر عــن ســقوط 22شــهيدا
وعــدد مــن اجلرحــى .األمــر الــذي دفــع بســماحة الســيد علــي الناصــر الســلمان إمــام
املســجد إللغــاء صــاة اجلماعــة يف القســم النســائي حتســبا ألي اســتهداف إرهابــي
محتمــل وإيقــاف عــدد مــن الشــباب للحراســة األمنيــة والتفتيــش.
وكان اإلرهابــي الــذي جــاء متخفيــا بعبــاءة نســائية موضــع شــك وريبــة نتيجــة حيرتــه
وتــردده والتزامــه الصمــت واســتمراره يف محاولــة الدخــول عنــوة للمســجد رغــم التأكيــدات
علــى إلغــاء الصــاة يف القســم النســائي ،وقــد أظهــر مقطــع فيديــو قامــت بالتقاطــه إحــدى
كاميــرات املســجد الشــهيد عبداجلليــل وهــو يدفــع باإلرهابــي بعيــدا عــن بوابــة املســجد
ويصــرخ فيــه( :اطلــع) ،أي أخــرج .فيمــا تناقــل ذوي الشــهداء تأكيــدات بــأن كاميــرات
للمســجد أيضــا أوضحــت أن الشــهيد محمــد األربــش جثــا فــوق صــدر اإلرهابــي احملــزم
بحــزام ناســف ،وعبداجلليــل أمســكه مــن يديــه ،والســيد هــادي الهاشــم أمســكه مــن رجليه،
ومحمــد العيســى جــاء يركــض لهــم للمســاعدة لكــن احلــزام انفجــر ليحــول بعــض أجســاد
الشــهداء إلــى أشــاء تطايــرات بعيــدا حتــى بلغــت أفنيــة وســطوح املنــازل املجــاورة علــى
بعــد جتــاوز 250متــرا حيــث اســتمرت عمليــة البحــث عــن أشــاءهم علــى مــدار ثالثــة أيــام.

ومتثلــت جهــود اجلهــات الرســمية املختصــة يف التقــاط هــذه األشــاء مــن موقــع االنفجــار
الــذي وصــف بـ"الشــديد جــدا" ،وفزعــت مــن شــدته األســر القاطنــة يف احلــي وهــو مــا أخــر
تشــييع اجلنــازات ،وبخاصــة أن أحــد الشــهداء لــم يبــق لــه أثــر ،وتشــير التقاريــر إلــى أن
االنتحــاري فجــر نفســه وهــو فوقــه بعــد أن أمســكه الشــهيد ،كمــا أن شــهيدا آخــر لــم يبــق
منــه إال جانــب مــن رأســه ،وهــو مــا زاد مــن حجــم اكبــار الشــهداء الذيــن فــدوا املصلــن
بأرواحهــم  ،وأعلــن تنظيــم داعــش مســؤوليته عــن الهجــوم اإلرهابــي وكشــفت أجهــزة األمــن
يف وقــت الحــق عــن هويــة االنتحــاري منفــذ اجلرميــة حيــث صــرح املتحــدث باســم وزارة
الداخليــة ،وفقــا لوكالــة األنبــاء الســعودية(واس) ،بــأن إجــراءات التثبــت مــن هويــة منفــذ
اجلرميــة اإلرهابيــة اآلثمــة يف حــي العنــود مبدينــة الدمــام ،كشــفت بأنــه يدعــى خالــد
عايــد محمــد الوهبــي الشــمري "ســعودي اجلنســية" مــن مواليــد 1416/6/29هـــ  ،كمــا
أثبــت املعمــل اجلنائــي مــن خــال فحــص عينــات مــن بقايــا جثــة اإلرهابــي وموقــع احلــادث
أن املــادة املســتخدمة يف التفجيــر هــي مــن نــوع "آر دي إكــس".
تشييع األبطال:
يف جنــازة ضخمــة ومهيبــة جابــت شــوارع مدينــة ســيهات شــارك مئــات اآلالف مــن أهالــي
األحســاء والقطيــف وســيهات إضافــة إلــى مواطنــن مــن مختلــف مناطــق اململكــة يف
تشــييع جثامــن حمــاة الصــاة األربعــة ،رافعــن شــعارات "ال للطائفيــة" ،و"إنــي أحبــك
يــا وطنــي" ،وشــعارات تنبــذ العنــف واإلرهــاب الدمــوي وتدعــوا لتجفيــف منابعهمــا ،وقــد
بلــغ عــدد املشــيعني نحــو  650ألــف مشــيع أكــدوا علــى متســكهم باللحمــة
الوطنيــة ورفضهــم للطائفيــة وإدانتهــم لإلرهــاب وانطلقــت مســيرة التشــييع
مــن أمــام جمعيــة ســيهات يف ســاحة الوفــاء وامتــدت علــى طــول  3كيلــو
متــر ،وأدى الصــاة علــى الشــهداء ،إمــام جماعــة مســجد اإلمــام احلســن
عليــه الســام يف حــي العنــود ســماحة الســيد علــي الناصــر الســلمان الــذي
شــدد علــى أهميــة توحــد املواطنــن ضــد اإلرهــاب ،ووقوفهــم بحــزم ضــد
أي منهــج تكفيــري ينــال مــن الوحــدة الوطنيــة ،قبــل أن يتــم نقــل اجلثامــن
إلــى "مقبــرة الشــهداء" ،وهــي أول جثامــن طاهــرة تتوســد ثــرى هــذه املقبــرة
التــي خصصــت للشــيعة مــن أبنــاء األحســاء املقيمــن يف مدينتــي الدمــام و
اخلبــر ومــا جاورهمــا بعــد صــدور موافقــة اجلهــات الرســمية مؤخــرا عليهــا
يف أعقــاب احلــادث األليــم.
مقبرة الشهداء:
تقــع مقبــرة الشــهداء التــي خصصــت أخيــرا لشــيعة الدمــام بجــوار بلــدة
اجلــش يف محافظــة القطيــف حيــث تقــرر اطــاق مســمى "مقبــرة الشــهداء"،
عليهــا تيمنـاً بشــهداء التفجيــر االجرامــي الغاشــم ،بخاصــة وهــي تعــد املقبــرة
األولــى اخلاصــة بهــم بعــد تشــاركهم طــوال عقــود مــن الزمــن مــع أهالــي مدينــة
ســيهات يف مقبرتهــم اخلاصــة.
ويف تصريــح إعالمــي للســيد علــي الناصــر أوضــح أن " :املقبــرة مت ترخيصهــا
ومنحنــا األذن بالدفــن فيهــا ،وســيتم افتتاحهــا بأجســاد الشــهداء ،وهم املرســم
الــذي ينشــر البــركات علــى املقبــرة وعلــى مــا حتويــه مــن املؤمنــن" ،الفتــا إلــى
أن احلــدث تاريخــي وكل مــا يرتبــط بــه تاريخــي ،األمــر الــذي جعلنــا نطلــق
علــى املقبــرة أســم "مقبــرة الشــهداء" .وأضــاف "إن املقبــرة للمســلمني وهــي
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ــــــــــــــــــة للبطولة والفداء
خاصــة بأبنــاء الطائفــة الشــيعية ،وتأتــي املوافقــة بالتزامــن
مــع زيــارة صاحــب الســمو امللكــي أميــر املنطقــة الشــرقية
ســعود بــن نايــف جللــس العــزاء ،حيــث اســتقبله هنــاك
الســيد علــي الناصــر الــذي يعــد أحــد أكبــر علمــاء الشــيعة
يف املنطقــة الشــرقية وجمــع مــن العلمــاء.
أيقونة للعطاء:
جســد الشــهيد عبداجلليــل خــال رحلــة حياتــه القصيــرة
أجمــل صــور البــذل والعطــاء ،وقــد متثلــت ذروة ذلــك حلظة
مواجهتــه لإلرهابــي فلــم يتــردد يف بــذل أغلــى مــا ميلــك.
عــاد عبــد اجلليــل مــن أميــركا حيــث كان يــدرس يف جامعــة
"" ،"Wichita Stateيف ســنته الثالثــة هندســة كهربائيــة
ليعقــد قرانــه علــى خطيبتــه ســارة الناصــر وقــد مت عقــد
قرانهمــا قبــل يومــن فقــط مــن استشــهاده ورغــم أن
الشــباب عادة يف ظرف مشــابه ينشــغلون بهذا األمر إال أن
عبــد اجلليــل التــواق للعطــاء آثــر الوقــوف يف حــر الظهيــرة
حلراســة بيــت اهلل واملصلــن يف مســجد اإلمــام احلســن
عليــه الســام يف حــي العنــود حيــث ولــد ونشــأ الشــاب
البطــل يف منــزل ال يبعــد ســوى خطــوات عــن املســجد الــذي
ارتبــط بــه وعندمــا وجــد نفســه وجهــا لوجــه يف مقابــل
مــن أقــدم للفتــك باملصلــن اآلمنــن وانتهــاك حرمــة املــكان
ضــرب أســمى آيــات التضحيــة بالــروح والنفــس والشــباب
الغــض.
مــا أقــدم عليــه عبداجلليــل مــن شــجاعة وتضحيــة أبهــر
العالــم ودفــع بأعضــاء مجلــس نــواب واليــة كانســاس
األميريكيــة ،للوقــوف إجــاالً واحترامــاً لــه ،واصــدار
"شــهادة الشــجاعة والتضحيــة" ،باســمه نظيــر شــجاعته
وتضحيتــه الفريــدة وكان عبداجلليــل اعتــاد االنخــراط يف
األعمــال التطوعيــة يف املجتمــع األميركــي مقدمــا 11ســاعة
تطوعيــة مــن البــذل والعطــاء يف محاولــة إليصــال رســالة
مشــرقة حــول اإلســام واملســلمني .وهــو مــا دفــع بإحــدى
القنــوات األمريكيــة لبــث نبــأ استشــهاده ،إضافــة إلــى توجه
وفــد مــن القنصليــة األمريكيــة يف الظهــران لزيــارة أســرة
الشــهيد عبداجلليــل وتقــدمي التعــازي لهــم ،فيمــا نعــاه
أســتاذه (.)Dr.Kumarكمــا نشــرت صحيفــة االندبنــدت
البريطانيــة ( )The INDEPENDENTعلــى صــدر صفحاتها
صــورة وخبــر الشــهيدين األربــش والعيســى ،واجلرميــة
اإلرهابيــة التــي أودت بحياتهمــا.

اجلندي املجهول:
اجلنــدي املجهــول كمــا تــردد كثيــرا أثنــاء احلديــث عنــه هــو
الشــهيد محمــد األربش(34ســنة) الشــقيق األكبــر لعبــد
اجلليــل ،وهــو أب لطفلــن همــا :علي(9ســنوات) ،وعبــد
اهلل ( 4ســنوات) ،كان يعمل إدارياً يف وزارة الصحة ،حنوناً
علــى أبنائــه وأبنــاء غيــره ،عينــاه ال تفــارق أبنائــه ،كمــا تقــول
خالتــه يف تصريــح صحفــي متابعــة :كنــا نســميه "خرخاشــة
البيــت" فهــو لــم يكــن يهــدأ مــن إضحــاك اآلخريــن ونشــر
االبتســامة والســعادة علــى وجوههــم ،رغــم همومــه
ومشــكالته ،وكان حريصـاً علــى زيــارة والدتــه بشــكل يومــي،
يأتــي لزيارتهــا ومســاعدتها ،ويشــعر بالتقصيــر جتاههــا،
يبكــي يف الظــام دون أن يشــعر بــه أحــد.
يف مــا تصفــه زوجتــه زينــب األربــش بأنــه جنــدي مجهــول
طــوال عمــره يعمــل ويخــدم وال يرضــى أن يتحــدث
بأعمالــه ،وقالــت يف كلمــة تأبنــه فيهــا :علمنــي محمــد
كيــف أكــون صبــورة ،كان يذهــب كل عــام لزيــارة األربعــن
ويؤكــد علـ ّـي دوم ـاً" :ال تبكــي ال تندبــي ،بــل ربــي أوالدنــا.
مشــيرة إلــى أن محمــداً كان يتمنــى الشــهادة ،فقــد كان مــن
أصحابــه الشــهيد محمــد علــي العفيريــت ،الــذي استشــهد
يف التفجيــر اإلرهابــي يف القديــح قبــل أســبوع فقــط مــن
استشــهاد محمــد.
طالب متفوق:
لــم يغــب محمــد العيســى يومــا عــن االمتحــان كمــا لــم
ينــزل يومــا عــن الدرجــات العلــى التــي الزمتــه يف طفولتــه
هكــذا تســتعيد معلمتــه يف الروضــة الكاتبــة ربــاب النمــر
ذكرياتهــا عنــه ،فهــو رغــم طفولتــه كمــا تقــول كان يخبــئ
قلبــا وحســا يفيــض محبــة ويحمــل شــخصية متزنــة هادئــة
وقــد افتقــد الكثيــر مــن أســاتذة وطــاب ثانويــة مكــة للبنــن
يف الدمــام زميلهــم محمــد املتفــوق ذو االبتســامة املشــرقة و
الفتــى اللبــق اخللــوق الــذي كان ينتظــر شــهادته الدراســية
بعــد حضــوره حفــل التخــرج وحزنــوا وهــم يرمقــون
طاولتــه وكرســيه خاليــن .جمعتــه مــع ابــن خالتــه الشــهيد
عبداجلليــل صداقــة عميقــة منــذ الطفولــة واجتذبــه
األخيــر لألعمــال التطوعيــة .كتــب يف صفحتــه وكأنــه
يستشــرف القــادم ":يومــا مــا ســيرى األعمــى بصمتــي
وسيســمع األصــم بســيرتي".
محب اليتامى:
كان الشــهيد الســيد هــادي وهــو مــن مواليــد عــام 1974م،

عطوفــا حنونــا علــى اجلميــع وباخلصــوص علــى األطفــال
واليتامــى ،حريصــا علــى إدخــال الفــرح إلــى قلوبهــم ورســم
البســمة علــى وجوههــم ،كمــا تقــول زوجتــه ،والتــي ترفــض
اليــوم أن تعتبــر أبنائهمــا :فاطمــة ( 11ســنة) ،و محمــد(9
ســنوات) ،ونرجــس( عامــن) .بهــذا الفقــد لوالدهــم البطــل
املؤمــن ،أصبحــوا أيتــام ،وتؤكــد :ال ..الزالــت روحــه تســري
معنــا ،تلهمنــي أن أســير علــى ذات الــدرب يف التربيــة
والصــاح ،وســأبذل جهــدي لتأهيــل هــؤالء األطفــال
ليصبحــوا مؤمنــن أبطــاال فدائيــون ،كوالدهــم.
وكمــا كان الشــهيد محبــا لأليتــام فهــو أيضــا معلمــا مخلصــا
ملــادة الكيميــاء كمــا يصفــه بذلــك طــاب ثانويــة "املنــذر بــن
الزبيــر" ،يف الدمــام مثنيــن هــم وزمالئــه املعلمــن علــى
تفانيــه وعلــو أخالقــه .وقــد كان صائمــا يف يــوم استشــهاده
ورغــم حــرارة اجلــو فقــد خــرج علــى نــداء االســتغاثة
للتصــدي مــع بقيــة الشــهداء لإلرهابــي ،بعــد أن أدخــل أبنــه
محمــد للمســجد.
أم الشهداء:
فاطمــة األربــش هــي والــدة الشــهيدين عبداجلليــل ومحمــد
األربــش ،هــذه املــرأة املؤمنــة ضربــت مثــاال ناصعــا ومشــرفا
يف الصبــر والتســليم والرضــا وقــوة اخلطــاب وعمــق تأثيــره
رغــم تلقائيتــه وبســاطة مفرداتــه ،وتركــت أثــرا لــن ميحــى
يف النفــوس مبــدى فداحــة اإلرهــاب الدمــوي وقســوته وهــي
تقــف تــودع أبناءهــا الثالثــة (:ولديهــا وابــن اختهــا الــذي
تولــت تربيتــه صغيــرا) ،كانــت فاطمــة بالقــرب مــن أبنائهــا
يف املغتســل ،فاحتــة ذراعيهــا لتضمهــم جميعــا ،مــرددة اســم
اهلل عليهــم .كانــت تريــد التأكــد مــن وضعيتهــم يف نومتهــم
األخيــرة :هــل هــي مريحــة؟ وأنــى لهــا ذلــك ،وجســد محمــد
حتــول إلــى "أشــاء" .ولكــن املــرأة التــي كانــت واقفــة علــى
جثــث الثالثــة ،تــردد" :احلمــد هلل ،ولــو كان مــا تبقــى مــن
أبنائــي أخذهــم املــوت بالطريقــة ذاتهــا فلــن يزيدنــي إال
صبــراً وإميانـاً وثباتـاً" ،و "نفســي مطمئنــة ،وادعــوا اهلل أن
يرزقنــا مــا رزقهــم" ،هــي بطلــة بحــق لــم جتــزع ولــم تعتــرض
علــى قضــاء اهلل وحكمــه ،هــي تبكــي شــوقاً للثالثــة الذيــن
تركوهــا ،حامــدة اهلل تعالــى ،كيــف وهــي مــن كانــت قبــل
أيــام جتهــز حلفــل زفــاف ابنهــا عبداجلليــل ،بعــد شــهر
رمضــان املقبــل ،وتُرتــب جميــع احلجــوزات بســعادة خاصــة
أن عبداجلليــل جــاء هــذه املــرة مــن الغربــة ليجلــس معهــا
ثالثــة أشــهر وحمــل معــه كل مالبســه ولــم يُبــقِ شــيئاً منهــا
هنــاك.
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حماة الصالة
إمام جامع اإلمام احلسني
السيد علي السيد ناصر ُيسك بزمام املبادرة ويؤكد للناس:

نقف ص ّ
فاً واحداً
ض ّد جميع أشكال اإلرهاب

لــم تكــد تنجلــي غبــرة اجلرميــة اإلرهابيــة عــن جامــع السيد علي السيد ناصر
اإلمــام احلســن بالدمــام؛ حتــى أمســك إمــام املســجد
الســيد علــي الســيد ناصــر الســلمان بزمــام األمــور أمــام جمهــور النــاس الذيــن عــادوا
إلــى اجلامــع ألداء صــاة اجلمعــة .ويف مغــرب اليــوم نفســه؛ ســبق النــاس إلــى اجلامــع
َ
فرضــي املغــرب والعشــاء ،ويُواصــل حت ّمــل مســؤولياته بوصفــه رجـ َل ديــن
ليؤ ّمهــم يف
يحتــرم النــاس مواقفــه علــى مــدى عقــود طويلــة..
ومــن منبــر املســجد الــذي كان مرشــحاً ليكــون مســرحاً جلرميــة خطيــرة؛ خاطــب
وســجل موقفــه ممــا حــدث واصفــاً
عقــول النــاس بهــدوء وحكمــة واتــزان ودقــة.
ّ
اجلرميــة بأنهــا «عمــل إجرامــي» .ويف الوقــت ذاتــه؛ طمــأن النــاس إلــى مــا بعــد
اجلرميــة النكــراء ،وقــال لهــم إن الدولــة «ســوف تتكفّــل مبحاســبة مــن يقــف وراءه
ولــن يؤثــر يف معنويــات املصلــن» .وأكــد أن «أبــواب املســجد ســتبقى مفتوحــة أمــام
بيــت مــن بيــوت اهلل ،وليــس بيــت أحــد آخــر».
قاصديــه مــن كل مــكان ،ألنــه ٌ
كمــا أصــدر الســيد الســلمان بيانـاً «نعــى فيهــا الشــهداء األبطــال» ،وقــال «نؤكــد إدانتنــا
ووقوفنــا ص ّفـاً واحــداً ضـ ّد جميــع أشــكال اإلرهــاب واإلجــرام التــي تهــدد مجتمعاتنــا
وأوطاننــا» .ويف مكاملــة مــع «الشــرق» قــال الســيد الســلمان ،أمــس ،إننــي أدعــو النــاس
إلــى أن يكونــوا صبوريــن وأن يتحلّــوا باألمانــة والصــدق».
ويحظــى الســيد الســلمان بشــعبية واســعة يف املنطقــة الشــرقية بوجــه عــام ،ويف
محافظتــي األحســاء والقطيــف ،وهــو إمــام اجلامــع منــذ مــا يربــو علــى ربــع قــرن .كمــا
يتمتــع باحتــرام األوســاط االجتماعيــة ،نظيــر مواقفــه الوطنيــة التــي ع ّبــر عنهــا بهــدوء
ووضــوح ،مبتعــداً عــن األضــواء اإلعالميــة.

نصراهلل يطالب المسارعة بإصدار
نظام الوحدة الوطنية
طالب عضو مجلس الشورى محمد رضا نصراهلل هيئة
اخلبراء والتي تعد مصنع القوانني يف مجلس الوزراء
املسارعة بإصدر نظام حلماية الوحدة الوطنية وتوجيهه
ملجلس للشورى مطالبا ان يتم ذلك بتوجيه ملكي كرمي.
وع ّول نصراهلل يف ذلك على الدولة مشد ًدا على أن
فرض احلقائق املوضوعية يف املجتمع السعودي ال تأتي
عادة إال بقوة القرار السياسي الذي اعتادت عليه
اململكة واستطاعت تغيير الكثير من األمور يف عهود
عضو مجلس الشورى
ملوكها منذ امللك عبدالعزيز الى يومنا هذا بأحداث
اإلجراءات اإلصالحية كما هي اآلن يف عهد امللك سلمان محمد رضا نصر اهلل
الذي بدأ خالل فترة وجيزة جداً مبنهج إصالحي تقدمي.
موكدا على ما قام به موخرامن إجراءات مادية ومعنوية يف أحداث جرمية القديح
اإلرهابية بصدور أمره الكرمي إلى وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بأعادة
بناء مسجد اإلمام علي عليه السالم وهذه مبادرة مهمة ورسالة للجميع بانه ال فرق بني
مواطن وآخر.
ومن ناحية أخرى عبر محمد رضا وخمسة من زمالئه يف عن خيبة أمله نتيجة تصويت
أعضاء املجلس بأغلبية  ٧٤صوت امام  ٤٧صوت مؤيد بعدم املوافقة على مالءمة دراسة
عدد من املشروعات املقترحة لنظام حماية الوحدة الوطنية .
وأكد نصراهلل أن النظام األساسي للحكم يف املادة  12ركزت على أن حماية الوحدة
الوطنية واجب وعلى الدولة ان متنع كل ما يبعث على الفتنة واالنقسام.
وأضاف وهو متعجباً من الرفض أن ما متر به اململكة يف الفترة األخيرة من مشاكل
مصدرها ثقافة التكفير واإلقصاء واإلرهاب تؤدي كما نرى إلى التأثير على السلم األهلي
من قيام مجموعة من التكفيريني واإلرهابيني واألقصائيني يف معاداة أبناء وطنهم وهم
منتمون إلى دينهم اإلسالمي من سنة وشيعة.
وبني محمد رضا نصراهلل يف حديثه عن املعترضني بأنهم ليسوا ضد الوحدة الوطنية
ولكن وجهات نظرهم تتعارض مع من تقدموا باملشروع ومن أيده حيث برروا رفضهم
بوجود أنظمة بإمكانها القضاء على هذه الظاهرة  ،وميكن للمواطن التقدم والتقاضي
إلى هذه اجلهات التي لم حتددها جلنة الشوون االسالمبة والقضائية والمت عارض
املشروع من األعضاء.
و طالب محمدرضا نصراهلل عضو مجلس الشورى من اجلميع االبتعاد عن كل ما يشرخ
الوحدة الوطنية ،موكدا على التفاف الشعب السعودي ضد من يحاولون زعزعة االستقرار
واالمن كما راينا ذلك بكل روعة يف أحداث القديح والعنود وقبل ذلك يف الدالوة وما
احتوته من تعاطف والتفاف مدهش من مكونات املجتمع السعودي.

عروج الشهادة
شهداؤنا  ..أحباؤنا ..
عروج الشهادة عروج ال يعدوه عروج ..
عروجكم من عروج احلسني ع  ،بلغ الدرجات العال،
وما كان أن يكون كذلك مالم تكن فيه نياتكم على نهج
احلسني صادقة ..عروج تسامى وتسامى حتى فتحت له
نب الذين قتلوا يف سبيل اهلل
أبواب السماء  )..وال حتس ّ
أمواتاً  ،بل أحياء عند ربهم يرزقون) ..
نعم سيدي
وقفنا مع جموع امللبني نلطم الصدر بألم وانني على
فقدك سيدي  .فقد مبادئك وقيمك  ،مبادئ وقيم دين
جدك رسول اهلل ص (ماخرجت أشراً وال بطراً وإمنا
خرجت لطلب اإلصالح  ) ..لنخلع لباس الذل واخلنوع
للتكفيريني واملجرمني ) الدواعش ومن سار على سيرهم

ودعمهم وأيدهم يف السر والعلن  ،ليمزقوا وحدة هذا
الوطن (ونرتدي ثوب العزة والكرامة  ،ثوب الشهادة
واإلباء  .ثوب مكتوب عليه كلنا فداء للسلم االجتماع
واألمن األهلي .
كيف ال وها هي كلمة أمير املؤمنني ع تلوح أمامنا ..
يتمن الشهادة ) .أمير
(عجبت ملن أيقن املوت ولم
ّ
املؤمنني ( ع ) فسرنا يف ركبك مع الراكبني  ،نلبي و ،
نسأل اهلل فيه السالمة يف ديننا و األمان يف أوطاننا وأن
يش ّد فيه حلمتنا ،حتى انتهى بنا احلال أن نصلي لربنا
صالة نتضرع فيها بوحدتنا ولم شملنا وأن يرد فيها كيد
األعداء ( الدواعش) يف نحورهم .
يدي اهلل يف ُجم َعتِنا
وحاولوا أن مينعونا من أن نقف بني ّ
 ،فما كان إال أن قدم ثل ٌة من الشباب املؤمن باهلل أنفسهم
وزهرة شبابهم وأرواحهم قرابيناً هلل  ،فداء للصالة

فداء ألرواح املصلني وحياتهم  ،وذلك لينحروا أكاذيب
احملرضني والطائفيني واعتدائهم على سلمنا االجتماعي
وأمننا االهلي .
وقد ظنوا بعملهم اإلجرامي هذا أن يفرقوا وحدتنا
ويشتتوا كلمتنا .فما كان لهم إال أن جمعوا كلمتنا وملوا
شملنا و وحدوا شعاراتنا وأهدافنا .
فبتنا أخوة سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه ..
وتصدت لهم إمرأة متثل جبال أشم من الصبر وتلوح
باستعدادها تقدمي باقي أبنائها يف سبيل اهلل  ،لترسل
رسالة خالدة  .إن كان لديكم إرهابيون لدينا فدائيون ..
فأين ما أردمت أيها الدواعش من شق صفوفنا ؟ حشدمت
كل تلك األلوف املألفة على كلمة سواء ويف موقف لم
يشهد له التاريخ مثيل .فكانت كلمة اهلل هي العليا وكلمة
التكفيريني هي السفلى.
طالب املطاوعة
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بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

تتقدم

أسرة الشخص باألحساء والدمام
بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ
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سعود بن نايف:
شهداء العنود أبطال سقطوا في سبيل حماية المصلين
وصــف أميــر املنطقــة الشــرقية صاحــب الســمو امللكــي
األميــر ســعود بــن نايــف الشــهداء الــذي ســقطوا يف ســبيل
حمايــة املصلــن امــام مســجد األمــام احلســن بالعنــود
باألبطــال الــذي ضحــوا بحياتهــم إلنقــاذ مئــات االرواح
أثنــاء تأديــة صــاة اجلمعــة.
ونقــل خــال زيارتــه ألهالــي الشــهداء تعــازي خــادم
احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز
لألهالــي وذوي شــهداء حادثــة مســجد اإلمــام احلســن
والتــي أودت بحيــاة  4شــهداء.
وأكــد أن مرتكبــي هــذه االعمــال االرهابيــة ال يردعهــم
رادع مــن ديــن او متنعهــم أي موعظــة عــن انتهــاك أعــراض
النــاس.
وشــدد علــى أن اململكــة نســيج واحــد ال فــرق فيهــا بــن
املواطنــن ،مشــيرا الــى أن اململكــة حلمــة واحــدة ،فهــذه
االعمــال لــن تزيدنــا إال عزميــة وإصــرار ،فاململكــة ســتبقى
قويــة.
وأكــد أن اململكــة ســتكون قــادرة علــى دحــر كل مــن ميــس
أمنهــا واســتقرار هــا ،مشــددا ان اململكــة لــن تســمح يف أي وقــت مــن االوقــات أن متــس
مــن أي أحــد.
وقــال إن هنــاك أطرافــا تســعى لتفكيــك هــذا الوطــن ولكــن الوطــن أبــي وعصــي علــى كل
مــن أراد بــه الشــر ،فأهــل البــاد نســيج واحــد مــن مئــات الســنني وســتبقى نســيج واحــد
إلــى أن يبعــث اهلل األرض ومــن عليهــا.

ولفــت الــى أن هــذه األعمــال االرهابيــة لــن تزيدنــا إال إصــرارا وعزميــة والتمســك بالثوابــت
وباللحمــة الوطنيــة التــي ال انفــكاك عنهــا.
ووصــف أميــر الشــرقية موقــف خطيــب وامــام مســجد احلســن الســيد علــي الســيد ناصــر
الســلمان باحلكيــم ”ورجاحــة العقــل وســامة الهــدف والقــرب مــن اجلميــع دون اســتثناء،
ممــا يجعــل اجلميــع يف اطمئنــان“.

الداخلية :منفذ تفجير العنود السعودي خالد الشمري
صــرح املتحــدث األمنــي لــوزارة الداخليــة بأنــه إحلاق ـاً ملــا ســبق إعالنــه  ,يــوم
اجلمعــة املوافــق 1436 / 8 / 11هـــ  ,بشــأن إحبــاط محاولــة تنفيــذ جرميــة
إرهابيــة تســتهدف املصلــن داخــل مســجد احلســن (رضــي اهلل عنــه) بحــي
العنــود مبدينــة الدمــام أثنــاء أدائهــم صــاة اجلمعــة  ،مــن قبــل شــخص كان
متنكــراً بــزي نســائي أثــار وضعــه املريــب انتبــاه رجــال األمــن  ،واستشــعار
مواطنــن مــن املصلــن لذلــك  ،ممــا حــال دون دخــول اجلانــي للمســجد ،
وإقدامــة علــى تفجيــر نفســه بحــزام ناســف يف مواقــف الســيارات املقابلــة ملدخــل
املســجد  ،ونتــج عــن ذلــك مقتلــه  ،واستشــهاد ( )4أربعــة مواطنــن (تغمدهــم
اهلل بواســع رحمتــه) .
عليــه  ..فقــد أســفرت التحقيقــات القائمــة يف هــذا العمــل اإلرهابــي الدنــيء
عــن النتائــج التاليــة -:
أوالً :اتضــح مــن إجــراءات التثبــت مــن هويــة منفــذ اجلرميــة اإلرهابيــة اآلثمــة
مبســجد احلســن (رضــي اهلل عنــه) يف حــي العنــود مبدينــة الدمــام  ،بأنــه
يدعــى  /خالــد عايــد محمــد الوهبــي الشــمري (ســعودي اجلنســية) مــن مواليــد
1416/6/29هـــ  ،كمــا أثبــت املعمــل اجلنائــي مــن خــال فحــص عينــات مــن
بقايــا جثــة اإلرهابــي وموقــع احلــادث أن املــادة املســتخدمة يف التفجيــر هــي مــن
نــوع (آر دي إكــس) .
ثاني ـاً :اتضــح مــن إجــراءات الثبــت مــن هويــات ضحايــا احلــادث اإلرهابــي  ،بأنهــم كل
مــن-:
عبداجلليل جمعة طاهر األربش .
محمد جمعة طاهر األربش .
هادي سلمان عيسى الهاشم .
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محمد حسن علي العيسى .
الذيــن ضربــوا بعملهــم الشــجاع وتضحيتهــم بأرواحهــم ودمائهــم الطاهــرة أصــدق مثــال
علــى أن املواطــن هــو رجــل األمــن األول  ،وتقديــراً مــن الدولــة أعزهــا اهلل لتضحيتهــم
اجلليلــة فقــد صــدر توجيــه خــادم احلرمــن الشــريفني يحفظــه اهلل مبعاملتهــم معاملــة
شــهداء الواجــب ومنحهــم نــوط الشــجاعة  ،رحمهــم اهلل وتقبلهــم يف الشــهداء .
هــذا وال تــزال مالبســات هــذه اجلرميــة النكــراء التــي لــم تــراع حرمــة الدمــاء وال حرمــة
املــكان محــل املتابعــة األمنيــة .
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فارس عند المئذنة
ٌ
كقدي ـ ٍـس ح ــوى ِسـ ـ ّرا
ض ـ ّـم الص ــاة
ّ
ـوج م ــن مالئك ـ ٍـة
ويف مآقي ــه ف ـ ٌ
ـامخة
وعن ــد مئذن ـ ٍـة يف احل ـ ّـي ش ـ
ٍ
ـدودا بس ــترته
يف ص ــدره ال ــورد مش ـ ً
ـيحويه وأضلعن ــا
ـأي قب ـ ٍـر س ـ
فـ ّ
ِ
وال ن ــزال نل ـ ُّـم العط ــر منتث ـ ًـرا
عب ـ ٌـق
م ــا دام فين ــا حس ـ ٌـن آخ ـ ٌـر ِ
عب ــد اجللي ــل" ال ــذي زُفّ ــت بطولت ــه"
يق ــول أم ــاه ال تبك ــي فق ــد حض ــرت
محم ــدٌ " ألخي ــه انس ــاب أجنح ـ ًـة"
ذاب ــت مآقي ــه يف عش ــق احلس ــن ل ــذا
محم ــدٌ حس ـ ٌـن" أعي ــت فت ّو ُت ــه"
ّ
العش ــاق مس ــلكه
هلل م ــن ضف ــة
ضج ــت ش ــهامتُ ه
و"س ــيدٌ " صائ ـ ٌـم
ّ
وكان ميت ـ ّـد يف أبنائ ــه وط ًن ــا
ه ــم فتي ـ ٌـة آمن ــوا واهلل زاده ـ ُـم
أم ــن رأى ُأ ُفقً ــا ق ــد ج ـ ّـف دفت ــره
ّ
وم ــن رأى أ ًمل ــا يف وج ــه مئذن ـ ٍـة
وم ــن رأى بط ـ ًـا عـ ـ ّرى الضل ــو َع فم ــا
ـدق م ــا به ــا غ ـ ٌ
ـرق
ه ــذي س ــفينة ص ـ ٍ

وو ّدع اخلل ــق يف إغماض ـ ٍـة ُطـ ـ ّرا
ورقّ ـ ٌـة يف ابتس ــامته ج ــرت نه ــرا
ق ــد أس ــند ال ــرأس مش ـ ً
ـتاقا له ــا ُحـ ـ ّرا
ظلم ــا بعث ــر العط ــرا
وح ــن ُف ّج ــر
ً
تضم ــه فعميقً ــا نحف ـ ُـر الص ــدرا
ّ
ـوم نوق ــف احلفْ ــرا
ف ــا ن ــكاد بي ـ ٍ
ل ــم يخ ــش موتـ ـ ًا وفين ــا زين ـ ٌـب أخ ــرى
نح ــو اجلن ــان وكان ــت روح ــه َم ْه ــرا
مع ــي مالئك ـ ٌـة للع ــرس والزه ــرا
مث ــل الس ــنا أتالش ــى يف اله ــوى ُطه ــرا؟
ش ـ ّـع ْت دم ــاه عل ــى ج ــرح الس ــما ْ
قط ــرا
ـراب فأض ــرى جس ــمه جس ــرا
ه ــذا الت ـ َ
إل ــى خل ــود اله ــوى يف الضف ــة األخ ــرى
ُ
الف ْط ــرا
اهلل يف جنات ــه
ليكت ـ َـب
ِ
وكان خيم ـ ُـة م ــن يف قلب ــه صح ــرا
هد ًي ــا يف ـ ّـت ف ــؤاد املعت ــدي جم ــرا
هم ــى الش ــهيدُ عل ــى أوراق ــه ش ــعرا؟
العم ــرا؟
مل ــا ترج ــل فرس ــانُ اله ــدى ُ
الس ــمرا؟
للك ــون مرتد ًي ــا
أوجاع ــهُ
َ
ُّ
حت ــى ول ــو حمل ـ ْـت يف جوفه ــا البح ــرا

إميان احلمد

قبيلة ”شمر“ تتبرأ من ابنها االرهابي خالد
المرتبط بالهجوم على مسجد العنود
أصــدر شــيخ شــمل األســلم الشــيخ ضــاري بــن طوالــه «بيا ًنــا أعلــن فيــه تبــرأ كافــة» قبيلــة
شــمر «مــن العمــل اإلرهابــي الــذي أقــدم عليــه االنتحــاري خالــد عايــد محمــد الوهبــي
الشــمري مبســجد اإلمــام احلســن بحــي العنــود بالدمــام.
وأكــد الشــيخ مخلــف بــن دهــام الشــمري « -أحــد شــيوخ القبيلــة  -بــأن كافــة أبنــاء قبيلــة
شــمر يدينــون الفعــل» القبيــح «والعمــل» الدنــيء «الــذي قــام بــه املجــرم ويتبــرأون مــن فاعلــه
مشــي ًرا إلــى «وال تــزر وازرة وزر أخــرى» .ووصــف الشــيخ الشــمري مــا أقــدم عليــه خالــد
عايــد محمــد الوهبــي الشــمري بـــ ”خيانـ ٍـة للديــن والوطــن واألعــراف ،وانــه ال ميثــل إلــى
إال نفســه“.
واشــار اثنــاء قيامــه مــع عــدد مــن قبيلــة شــمر لتقــدمي العــزاء ألهالــي الشــهداء إلــى أهميــة
االعتــزاز مبــا قــام بــه الشــهداء الذيــن راحــوا ضحيــة هــذا العمــل حيــث تقــدم لألهالــي
بقولــه ”نحــن ال نعزيكــم وإمنــا نبــارك لكــم بهــذا الفخر“.وأكــد الشــمري علــى بقــاء الوحــدة
وعــدم متزيــق الصــف وتالحمــه مهمــا حــاول اإلرهابيــون والتكفيريــون النيــل مــن أبنــاء
الوطــن ،فضـ ًـا عــن البقــاء يـدًا واحــدة ســنة وشــيعة ،والســعي نحــو فــداء الوطــن والوحــدة
الوطنيــة بــاألرواح .وعــن اســتقبال األهالــي لهــم أشــاد باالســتقبال الطيــب واالحتضــان
الــذي نالــوه يف الوقــت الــذي شــهدوا فيــه الــرؤوس املرفوعــة آلبــاء وذوي الشــهداء داع ًيــا
بــأن يتقبلهــم اهلل يف الفــردوس االعلــى ويكفيهــم شــر مــن بــه شــر.
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ِأعـ ُّـدوا لــه ال ّنطــع واملِقصلــة
إذا احلـ ُّـب جفَّ ــت أزاهيـ ُـره
فكيــف إذا وردتــهُ الصــا ُة
جتليــتَ خلـ َ
الكثيف
ـف الضبــاب
ِ
وأبصـ ُ
ـرت عينيــك مــل َء الزمــان
ن أشــائه
وأبصر ُتنــي ب ـ َ
ترابيــةٌ
أســلمتني
إذا
غبطتــك منزلـ ًـة نل َتهــا
ـدر أمن ّيـ ٍـة ســاقه
علــى قـ ِ
ســألتُ ك بالنــزف كيــف ارتقيــت
وكيــف جتليــتَ عبــر اللهيـ ِـب
رث مــن وعــده
جتـ ّـدد مــا َّ
ـام علــى شــهداء العنــود
سـ ٌ
علــى الطـ ّـف قــد ع َقــدوا حب َلهــم
فزفتهـ ُـم كربــا للصــاة
اســاقطوا يف يــد القانتــن
قــد َّ
هنــا حيــث ال ينبغــي أن تكـ ّـف
وال أن َتق ـ ّر لصمــت التــراب
ذراتــه
وال أن نُذعــذ َع
ِ
وال أن نكفكـ َ
ـف أشــوا َقنا
أحالمنــا
وال أن نسـ ّـمر
َ
ـزف ملــا تــزل
فنحــن بنــو النـ ِ
هنــا للشــهيد انتماءا ُتــه
أحالمــه
ولــن ُيســل َم احلقـ َـل
َ
ـرع الصبـ ُـر مســتئذنا
غــدا ميـ ُ
فمــن كــرالء إلــى كربــاء
ُّأيهــا العابــرون
كم
ســألتُ ُ
ٌ
ذعــرت زورقــا
أعاصفــة
ّ
أمركــم طائعــا
جــرى البحـ ُـر يف ِ
دم عتــق النص ـ َر شــريانُه
ٌ

ـدر ُّ
زفــوا لــه مقت َلــه
وبالغـ ِ
َ
دمــه احلقــل والســنبلة
روى ُ
مــن ظمـ ٍـأ تعصـ ُـر البســملة
ـؤذنُ باحلــلّ ال املشــكلة
ُتـ ِ
تشــفّ ان أمجا َدنــا املقبلــة
املن َزلــة
آياتهــا
أر ّتـ ُـل
ِ
حلوهــا قلـ ُـت مــا لــي ولــه
إلــى ِ
منز َلــة
وهــل كالشــهادة مــن
ِ
مصيـ ٌـر والقــى الــذي َّأم َلــه
ذهلــة
علــى ســلم اللحظـ ِـة ا ُمل ِ
فتحــا جنــو ُز بــه املرحلــة
وترفــو مــن النصـ ِـر مســتقب َله
ِإذ املجــدُ منَّاهــم أجم َلــه
فشــاء احلســنُ بــأن يفت َلــه
ســعيدا إذا دو َره م َّثلــه
ً
ـبحنة أتبعــت حمدلــة
سـ
ِحلمــا عــن الغضــب الزلزلــة
خمــر الصرخــة املعولــة
فقــد َّ
رمــادا مــن احلقــد أو نعذ َلــه
لفتـ ٍـح جديــد ونطــوي ال َو َلــه
علــى خشــب اليــأس أو نقب َلــه
أو َلــه
تقتفــي
أواخـ ُـره
فلــن يقط ـ َع الوارثــون الصلــة
إذا مــرت الريـ ُـح مستبســلة
د َم الشــهداء الــذي دهلل
حلمنــا السلســلة
ِ
متتـ ُّـد مــن
ببحـ ٍـر مــن العشــق ال شـ َّ
ـط لــه
أوهامهــم َقل َق َلــه
إإعصــا ُر
ِ
أمواجــه ُمعضلــة
ولــم تـ ُـك
ُ
شــهدنا علــى نصـ ِـره محفلــه
أحمد اللومي

لن تقتلوا فينا الحياة
حقــدُ املشــانق والظــام الســادي
فتـ َ
ـراب ببلبـ ٍـل وحمامـ ٍـة
ـك الغـ ُ
ر ّوى بطــون األرض مــن أشــائنا
هــذا دم (األحســاء) أخضـ ُـر مثلمــا
وعلى (القديح) من احلسني نبوءةٌ
ومــن (العنــود) متازجــت أرواحنــا
أنــا أيهــذا الوغــد عــز ُة كربــا
أحســبتَ أنــك باحلــزام تخيفنــي؟
خســئ املنــون وكل حقــد ناسـ ٍـف
ـاهر
ـوم سـ ٍ
خســئ الظــام وكل بـ ٍ
لــن تقتلــوا فينــا احلســن وصو ُتنــا
لــن تقتلــوا فينــا احليــاة ،ولونهــا
هيا افتحوا سيل الرصاص بصدرنا
هــل تعرفــون الرعب؟ ذقتم طعمه؟
هــل تعرفــون احلـ ّـب؟ كال والــذي
يــا زارعــن املــوت يف محرابنــا
ـوة بطريقنــا
املــوت أول خطـ ٍ

ســحقَ الــورو َد علــى ســفوح بــادي
نشــر النعيــب ونغم ـ َة األوغـ ِـاد
ورؤوســنا يف حضــرة اجل ـاّد
قلــب النخيــل وضحكــة األجــداد
فـ(تكربلــت ْ) مــن ســالف اآلبـ ِـاد
ـهاد
بــدم الصــاة وســكرة استشـ ِ
عشــق احلســن يشـ ُّـد يف إيقـ ِـادي
ـأفر يف إرعـ ِـاد؟
أو أننــي سـ ُّ
أن ينســف (العبــاس) مــن أمجــادي
يقتـ ُ
ـات باإلرهــاب واألحقـ ِـاد
مــا ُبــح بالـ(هيهــات) حــن ينــادي
ـواد
ٍ
زاه بأعيننــا ،بغيــر سـ ِ
درع علــى األجسـ ِـاد
فقلوبنــا
ٌ
اخلــوف موعدكــم بــكل وهـ ِـاد
ـمة اإليجـ ِـاد
ـوب بنسـ ِ
خلــقَ القلـ َ
ـاس لألمجـ ِـاد
سـ ُ
ـنؤم كل النـ ِ
املـ ُ
ـاد
ـوت أول ســاعة امليـ ِ
إبراهيم بوشفيع
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حماة الصالة

ال ديانة ..وال عقل
تركي عبد اهلل السديري

محافظ القطيف
يستنكر الحادث االرهابي الجبان
بمسجد بالعنود بالدمام
القطيف /محمد التركي
اســتنكر محافــظ القطيــف خالــد بــن عبــد العزيــز الصفيــان محاولــة اســتهداف
املصلــن ظهــر اجلمعــة يف تفجيــر جامــع اإلمــام احلســن بحــي العنــود بالدمــام والــذي
أوقــع أربعـ ًة مــن الشــهداء واصابــة أخريــن ،يف الوقــت الــذي لــم يــراع فيــه هــؤالء حرمــة
الدمــاء وبيــوت اهلل.
ووصــف الصفيــان هــذا العمــل بأنــه إرهابــي جبــان تقــف وراءه نفــوس ضعيفــة مغــرر
بهــا تســتهدف أمــن هــذا الوطــن وبــث الفتنــة وضــرب اللحمــة الوطنيــة وتفريــق الشــمل.
وأضــاف أن مــن يقــوم مبثــل هــذه األعمــال هــو خــارج عــن الديــن ،ودعــا إلــى توحيــد
الصــف والترابــط مــن أجــل إحبــاط أي مخطــط يســتهدف أمــن هــذا البلــد وعــدم
االنســياق ألي فتنــة.
وقــال إن بالدنــا ســتظل صامــدة مترابطــة ال يتخللهــا أي جماعــات تســعى لتفرقــة
أبنــاء الشــعب الذيــن أثبتــوا ترابطهــم ودحــر أعــداء الوطــن الغالــي قبلــة املســلمني وكل
ماحاولــوا توســعة الفرقــة بــن أبنــاء الوطــن زادت اللحمــة.
وســأل اهلل عــز وجــل أن يحفــظ بــاد احلرمــن مــن كل مكــروه وأن يــرد كيــد الكائديــن
يف نحورهــم وأن يــدمي عزهــا واســتقرارها يف ظــل قيــادة امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز
آل ســعود و ولــي عهــده ولــي ،وولــي العهــد وأن يتقبــل شــهدائنا وميــن علــى املصابــن
بالصحــة والعافيــة.

لألســف التــزال حماقــات َمـ ْن هــم ليســوا أقليــة فقــط ،بــل هــم أصحــاب خلــل عقلــي
يــؤدي بهــم إلــى مــا هــم فيــه مــن ســوء وضيــاع ،أفــراد الفئــة اجلاهلــة ميتهنــون
املســاجد لتكــون هدفــاً لألعمــال الفرديــة اإلرهابيــة ظنــاً أن مثــل هــذه اجلرائــم
ســوف تــزرع الهلــع وتفــ ّكك األمــن وتشــق الصــف ..أوالً ملــاذا يف املســجد؟ ..أيــن
الديــن؟ ..ومــا هــي مشــروعية قتــل املســلم ..أي مســلم؟..
إن مــا ســوف يحــدث هــو غيــر ذلــك متامــاً ،حيــث الدولــة وعلــى رأســها خــادم
احلرمــن امللــك ســلمان ومــن خلفــه مــن رجــاالت الدولــة وكذلــك املجتمــع بــكل
أطيافــه ..اجلميــع يقفــون ضــد هــذه املهــازل التــي ال يقرهــا الديــن وال العقــل وال
األخــاق ..اململكــة قويــة وهــذا أمــر ال يحتــاج لبرهــان ..لكــن املؤلــم أن نــرى ضحيــة
مــن اإلرهــاب ويكــون املســجد هــو موقــع الهــدف..
لقــد قــدم خــادم احلرمــن قبــل أيــام كلمــة بعــد حادثــة مســجد القديــح تثبــت للجميــع
حــرص الدولــة وصرامتهــا علــى ســامة أبنائها ..وتســابق الســعوديون مــن كل املناطق
لتقــدمي واجــب العــزاء إلخوانهــم بالقطيــف ،حيــث ُق ـ ّدر احلضــور بــاآلالف ..لذلــك
عندمــا تــرى هــذا التالحــم ال يشــوبك شــك بــأن املواطنــن يف الوعــي والتحضــر مــا
يفــوق محــاوالت أفــراد األقليــة املؤمنــن بالتكفيــر وجزالــة الضــال وتعـ ّدد اجلهــل..
كان علــى رأس املعزيــن ولــي العهــد األميــر محمــد بــن نايــف الــذي قــدم العــزاء دون
اإلحاطــة بحراســة عاليــة ليــرى العالــم مســتوى األمــن واالســتقرار يف اململكــة..
هــذه احملاولــة العبثيــة مــن األقليــة التكفيريــة  -التــي أجــزم أن عددهــا قليــل جــداً -
ســوف تقــل أكثــر مــع هــذه احلماقــات الضالــة وســيكون مصيرهــا مزبلــة التاريــخ..
علينــا أن نتكاتــف جميع ـاً ضــد هــذا الفكــر اخلبيــث؛ خصوص ـاً مــع مــا قامــت بــه
دولتنــا الكرميــة بتشــكيل جلــان مناصحــة ألي شــباب مخدوعــن لــم يُجرمــوا ..كذلــك
األســرة هــي خــط الدفــاع األول ،وعلــى كل أب يكــره أن يــرى مصيــر ابنــه مثلمــا
حــدث ملــن قــذف نفســه كجمــرة يف ســبيل اإلرهــاب أال يتهــاون ،وأن يتعــاون مــع جلــان
املناصحــة ..فكلنــا جنــود مــن أجــل هــذا الوطــن ..وعلــى خطبــاء اجلوامــع وأســاتذة
اجلامعــات واملــدارس ونشــطاء التواصــل االجتماعــي تكثيــف الوعــي ضــد كل مــن
يشــجع اإلرهــاب أو التكفيــر..
اململكــة أقــوى مــن ســخافاتهم ،وبيــوت اهلل والنفــوس ســوف تُصــان يف هــذا البلــد
اخل ّيــر والــذي ال يشــغل قائــده ســوى خيــر ورفاهيــة املواطــن.

زوجة الشهيد محمد األربش:هذا ماتمناه زوجي بعد حادثة القديح
وصفــت زوجــة الشــهيد محمــد جمعــة األربــش زوجهــا بـ(اجلنــدي املجهــول) ،مشــيرة إلــى أنــه كان يعمــل وال يرضــى أن
يتحــدث بأعمالــه ألحــد.
وأكــدت أن الشــهيد علمهــا كيــف تكــون صابــرة وقويــة ويوصــي بضــرورة تربيــة األوالد تربيــة صاحلــة ،وقالــت « :عاهــدت
الشــهيد علــى إكمــال املســيرة والصبــر والرضــا بقضــاء اهلل وقــدره ،وســأكون وفيــة يف تربيــة أبنائــه تربيــة صاحلــة ،وأحمــد
اهلل أن رزق زوجــي الشــهادة مــن خــال تقــدمي نفســه رخيصــة يف ســبيل إنقــاذ مئــات املصلــن يــوم اجلمعــة قبــل املاضــي
أثنــاء تأديــة الصــاة ،ممــا حــال دون حــدوث مجــزرة كبــرى ال يعلــم ســوى اهلل حجمهــا واآلثــار املدمــرة التــي ســتلحقها
مبئــات األســر املتواجــدة يف املســجد آنــذاك».
وذكــرت أنهــا حتمــل مســؤولية األمانــة التــي اســتودعها الشــهيد يف عنقهــا ،مؤكــدة أنهــا علــى اســتعداد لتقــدمي أبنائهــا يف
ســبيل اهلل.
وأضافــت« :عندمــا فقدنــا الشــهيد يف اليــوم األول ولــم نعلــم هــل استشــهد أم ال كنــت يف حيــرة وقلــق شــديدين فلــم يصلنــا
خبــر استشــهاده ولــم يــر النــاس لــه أثــرا وكنــت بــن قائــل إنــه رآه بعــد احلــادث وقائــل إنــه يف املستشــفى ،ولكــن قلبــي كان
يحدثنــي أنــه استشــهد» ،وأشــارت إلــى أن زوجهــا كان مــن أصحابــه الشــهيد العفيريــت الــذي استشــهد يف القديــح؛ حينهــا
بكــى محمــد قائــا« :لــو كنــت مؤمنـاً لنلــت الشــهادة معــه».
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حماة الصالة

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم

محسن علي آل عبد العال
وأسرة آل عبد العال
(مؤسسة مارونا للمقاوالت )

بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

حماة الصالة

السيد منير يدعو لتحويل
محفل عزاء شهداء العنود
إلى مدرسة َومنهج تربية
دعــا ســماحة الســيد منيــر اخلبــاز إلــى حتويــل محفــل تأبــن شــهداء
فاجعــة العنــود إلــى مدرســة َومنهــج مــن حيــث أن مــا قدمــوه ليــس
دمعــة َوال عويــل،
بــل منهــج يُربــى عليــه أبنــاء املجتمــع َوأجيالــه َويتمثــل يف إقامــة
الصــاة َواالنتصــار ملبــادئ احلســن َويف العطــاء َوالبــذل َوالتضحيــة.
َوبــن خــال كلمــة ألقاهــا يف مخيــم عــزاء شــهداء العنــود أن املجتمــع
الرشــيد الواعــي الــذي ميتلــك النجــوم املشــرقة يف مجــال العلم َواألدب
َوالقلــم َواحلقــول الفكريــة املختلفــة وفقــه اهلل ألن ميتلــك جنومــاً
مشــرقة يف مجــال الشــهادة علــى األمــة.
َوأشــاد بعظمــة املجتمــع يف تقدميــه أمنوذجــاً مــن كوكبــة الشــهداء
األبــرار الذيــن بذلــوا أرواحهــم يف ســبيل مبادئهــم وقضاياهــم حيــث
أن مــا قامــوا بــه ميثــل منهجـاً البــد مــن دراســته َواالســتنارة بأضوائــه
َواالســتقاء مــن معينــه.
َوأوضــح أن هــؤالء الكوكبــة األطهــار الذيــن ضحــوا بأرواحهــم ودمائهم
قامــوا بحمايــة الصــاة هــم ممــن أقــام الصــاة الذيــن ميدهــم القــرآن
مشــيراً أن هــذه اإلقامــة تختلــف عــن الصــاة فهنــاك مــن يصلــي َولكــن
هنــاك مــن يقيــم الصــاة.
َوأضــاف إن الذيــن يصلــون كثيــرون َولكــن الذيــن يقيمــون الصــاة
قليلــونَ ،وهــذا معنــى حمايــة أهــداف الصــاة َوحمايــة مبادئهــا،
فالذيــن يقومــون مبســؤولية األمــر باملعــروف َوالنهــي عــن املنكــر هــم
مــن يقيمــون الصــاة.
َووصفهــم بأنهــم فئــة حمــت الصــاة َوبقاعهــا َومواطــن ذكــر اهلل
َوحيــث أن حمايــة مواطــن الصــاة هــو حمايــة لذكــر اهلل.
َوثمــن ســماحة الســيد العطــاء بالــروح َوهــو املنهــج الواضــح ملنهــج
الشــهادة الــذي قــام بــه الشــهداء األبــرار مبي ًنــا أن هنالــك مــن املؤمنــن
مؤمنــاً جامــداً ال يقــدم عطــا ًء َوال بــذالً فإميانــه متقوقــع فيــه َويف
شــخصيتهَ ،ومؤمنــاً يبــذل العطــاء َوميــد نــوره إلــى غيــره َوالشــهداء
قدمــوا أنوارهــم لآلخريــن.
َوعبــر أن الشــهداء ســجلوا بدمائهــم الزكيــة االنتصــار ملبــادئ احلســن
فهــم امتــداد للحســن َومبادئــه َودمائهــم امتــداد لدمائــه َوأصحابــه،
مبين ـاً أن احلســن ليــس دمعــة َ
ول عويـ ًـا َوال مأ ً
متــا فقــط ،بــل هــو
ً
أيضــا مجموعــة مــن املبــادئ حيــث أنــه مبــدأ العــزة ًوالعدالــة.
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أم بحجم أمة
فاطمةٌ ...
فاطمــة األربــش! ...هــل ســمعتم بهــذا االســم مــن قبــل؟ البــد أ َّنكــم ســمعتم بــه عقــب اجلرميــة التــي
اســتهدفت مســجد اإلمــام
احلســن (رضــي اهلل عنــه) يف حــي العنــود بالدمــام األســبوع املاضــي .إنهــا أ ّ ٌم بحجــم أمــة .رمــز حــي لألنثــى
الســعودية والعربيــة ،عندمــا تتعملــق قامتهــا لتجــاري نخيــل القطيــف واألحســاء والقصيــم واملدينــة املنــورة،
طو الً .
فاطمــة لــم تثمــر الرطــب أو الزهــور ،لتســاهم يف إنتــاج دورة احليــاة غــذاء ،علــى طريقــة النخيــل .فاطمــة
أثمــرت ثالثــة أقمــار ،ســتظل تضــيء ليالينــا احلالكــة ،لتلعــن الظــام كل يــوم ...وعلــى طريقتهــا اخلاصــة.
الشــهداء :عبــد اجلليــل ،محمــد ،ومحمــد ..وتظــل فاطمــة أبــداً هــي كلمــة الســر ،وهــي املفتــاح ،وهــي
الشــعلة ...وهــي مصــدر الطاقــة.
يحــق لكــن يــا نســاء بــادي أن تفخــرن مبواطنتكــن ،وهــي تغــادر خانــة األشــخاص ،لتلتحــق بدائــرة الرمــوز.
هــا أنــن أخيــراً تســتخدمن أصابــع ابنــة جنســكن فاطمــة ،لتقلــن الطاولــة يف وجــه كل ذكــوري مريــض .يحــق
لكــن اآلن أن تقلــن إن الوطــن ،أي وطــن ،هــو أنثــى تنجــب وتعــد الرجــال الذيــن ال يتوانــون عــن فــداء املجمــوع
بأرواحهــم الطاهرة.
أتـ ِ
ـراك يــا فاطمــة حبلــت بأطفالــك  -رجالــك ،أم تــراك حبلــت بوطــن جميــل يرفــض القســمة علــى اثنــن؟.
قولــي لــي بــاهلل عليــك :مبــاذا كنــت تتوحمــن عندمــا حملــت البطلــن يف أحشــائك؟ هــل كنــت تتوحمــن علــى
خارطــة وطــن ،يأبــى إال أن يضــرب أعظــم أمثلــة البطولــة والفــداء ،أم كنــت تتوحمــن علــى قناديــل ال يخفــت
ضوؤهــا إال ليشــتعل مــن جديــد؟ .هــل لنــا يــا فاطمــة ،يــا صاحبــة الســر ،أن نطلــع علــى ســرك؟ أم أن الســر
ســيظل وديعـ ًة عنــد شــهدائك ..شــهودك؟
فاطمــة :أومــن أن البطولــة ليســت ابنــة الصدفــة ،فالبطولــة وإن كانــت حالــة اســتثنائية ،فإنهــا تظــل نتيجــة
ظــروف ومقدمــات وتراكمــات طويلــة .األبطــال ال تنجبهــم إال األوطــان ذات التاريــخ العريــق .وخارطــة
األوطــان يــا فاطمــة ،ترســمها وحتــدد معاملهــا ،بطــون األمهــات قبــل حــدود اجلغرافيــا نفســها.
أعــرف أنــك اآلن ثابتــة ،رمبــا أكثــر ممــا كان عليــه احلــال قبــل استشــهاد أوالدك الثالثــة .أعــرف أن أشــاء
األبطــال التــي تناثــرت دفاعـاً عــن وطــن أراد لــه احلاقــدون أن يتمــزق ،هــي مصــدر فخــر لــك.
لكننــي أعلــم يــا فاطمــة أنــك أم ،صحي ـ ٌح أنــك أصبحــت أ ّم ـاً بحجــم أمــة ،لكنــك تشــعرين اآلن والبــد ،بــكل
مشــاعر األم الثكلــى املغــدورة .أتعاطــف معــك وأشــعر بــك ،بقــدر مــا أتعلــم منــك.
لكنــك يــا فاطمــة اختـ ِ
ـرت الثانيــة مــن بــن االثنتــن :اختــرت أن نتعلــم منــك ،ولــم تهتمــي كثيــراً بــأن نتعاطــف
معــك أو أن نشــاركك البــكاء .لقــد أردتِّ أن تكونــي أ ّمـاً لنــا جميعـاً حتــى مــن هــو أكبــر منــك كثيــراً يف العمــر،
واألم ال تســعى إلــى أن يشــاركها أبناؤهــا البــكاء .إنهــا تضــيء لياليهــم باحلــب ،باإليثــار ،بالعطــاء ،وحتــى
بحكايــات مــا قبــل النــوم.
مبناســبة احلكايــات يــا فاطمــة ،أود أن أعــرف مــاذا كنــت تقصــن علــى أبطالــك الفدائيــن وأنــت تســاعدينهم
للولــوج إلــى عالــم النــوم .هــل كنــت متنينهــم يف ســياق حكاياتــك ،بالنــوم الطويــل؟
هــل كنــت تزينــن لهــم راحــة النــوم ولذتــه ،بعــد مشــوار قصيــر يف مطــاردة الوحــش الــذي يريــد أن يرســل
جمــوع النــاس ،إلــى نومــة قســرية طويلــة؟ أكي ـ ٌد أن شــهداءك الثالثــة لهثــوا كثيــراً أثنــاء مالحقــة املجــرم،
فمــاذا قلــت لهــم كــي يلحقــوا بــه ويتمكنــوا مــن احتضانــه ،وهــو الــذي ألهمــه اجلــن ســرعة جتــاري أو رمبــا
تفــوق ،ســرعة الضــوء نفســه؟!
رمبــا كنــت تقرئــن عليهــم مالحــم البطولــة ،ال حكايــات النــوم التقليديــة .رمبــا كنــت تتلــن عليهــم قصائــد
الشــعر التــي جعلتهــم يحولــون ســيرتهم إلــى أجمــل قصيــدة!
أ ّيـاً يكــن مــا كنــت تقرئينــه عليهــم يــا فاطمــة ،فــإن األبطــال الثالثــة اســتوعبوا واستشــعروا مــا كنــت تبثينــه
فيهــم ،بدقــة .فهنيئـاً لــك بهــم ،وهنيئـاً لنــا بــك ،وهنيئـاً للوطــن ولألجيــال القادمــة ،بهــم وبــك معـاً.
أنــا ابنــك الــذي قــد يكــون أكبــر منــك س ـ ّناً يــا فاطمــة ،فاعذرينــي .اعذرينــي؛ ألننــي لــم أمتكــن مــن ســماع
صوتــك وهــو يــروي لــي طف ـ ً
ا ،حكايــات مــا قبــل النــوم.

أنس زاهد
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السيد النمر يدعو الجهات الرسمية إلى المعالجات الشاملة لإلرهاب
دعــا الســيد حســن النمــر ا اجلهــات الرســمية إلــى «اخلــروج مــن
املعاجلــات القاصــرة الــى املعاجلــات الشــاملة واجلديــة ملشــكلة
اإلرهــاب» ،مؤكــداً علــى «فشــل احللــول األمنيــة كمــا أثبتــت التجــارب».
جــاء ذلــك يف خطبتــه حتــت عنــوان «حمــاة الصــاة وحمايــة الوطــن»
يف مســجد احلمــزة بــن عبداملطلــب مبدينــة ســيهات.
وجــدد الســيد النمــر دعوتــه لإلعتــراف «بالنــص بشــكل واضــح وصريح
علــى أن الشــيعة مســلمون» قائـ ً
ا أن «التأخــر يف هــذا البــاب ســيفتح
بــاب فتنــة لهــؤالء الشــباب األغــرار واجل ّهــال لتســتقطبهم التنظيمــات
اإلرهابيــة».
وأشــار أن قائمــة املطلوبــن  16التــي أصــدرت مؤخــراً ليســت كافيــة
إلنهــاء هــذا الفكــر مضيفـاً أنــه «مــا لــم تُنتشــل هــذه الثقافــة ويُصحــح
هــذا الفهــم ســيحصل مثــل هــذا العــدوان».
ووصــف الســيد النمــر البيــان الــذي أصــدره عشــرات مــن «العلمــاء
والدعــاة» يف الســعودية بــأن «ال فــرق يف مضمونــه مــع خطــاب داعــش
الــذي تبنــى العمليــة اإلرهابيــة إال بفــارق واحــد هــو أن داعــش تريــد أن
تطبــق املضمــون الــذي تعتقــده وهــؤالء يقولــون الــذي يتولــى التطبيــق
هــو ولــي األمــر».
وشــدد علــى عــدم كفايــة التصريحــات الرســمية يف اســتنكار اإلرهــاب
داعيـاً إلــى «تنفيــذ ممارســات عمليــة بــأن يُقــال للخطيــب الــذي يدعــو
علــى الشــيعة بــأن يتــرك منبــره ألنــه منبــر مقــدس يعبــر عــن ثقافــة اإلســام التــي تعطــي
لــكل إنســان حرمــة».
ويف ســياق آخــر ،لفــت أن الشــهداء األربعــة يف جرميــة تفجيــر اإلمــام احلســن بحــي
العنــود متيــزوا بالشــجاعة واليقظــة واالنتبــاه واإليثــار التــي «زُرعــت يف بيــوت اهلل وبيــوت
أهليهــم النجبــاء» مســتنكراً «محاولــة البعــض اختطــاف بطولتهــم ومشــاركتهم فيهــا».
وقــال الســيد النمــر يف خطابــه متوجه ـاً إلــى الدواعــش بأننــا كلنــا «مشــاريع استشــهاد
يف ســبيل اهلل … ويكفــي مالحظــة اختــاف حضــور املؤمنــن عــن األيــام الســابقة بســبب
الدوافــع اإلضافيــة التــي أوجدهــا اإلرهابيــون لتأكيــد احلضــور يف هــذه املواطــن الكرمية».
واعتبــر أن احلضــور املهيــب يف تشــييع الشــهداء يحمــل رســائل مخيفــة لإلرهابيــن بأننــا
«لســنا الطــرف الــذي تُخيفونــا وسيســتقبل إرهابكــم وعنفكــم وحتريضكــم بالركــون إلــى
الزوايــا املنســية».
واكــد أن مقابلتهــا ســيكون «باحلضــور يف الســاحات بالتشــييع والشــعار الــذي يؤكــد أننــا
لــن نركــع إال هلل … وأنكــم لــن تزرعــوا يف نفوســنا الضعــف والوهــن».
وأكــد أن منفــذي هــذه االعتــداءات الثالثــة وغيرهــا ضــد أجهــزة الدولــة هــم «مجــرد أدوات
تنفيذيــة ضمــن مخطــط كبيــر يســتهدف األمــة» مشــيراً إلــى أن هدفهــم الفتنة.
وأشــار أنهــم «مظهــر وعــرض للمــرض األصلــي وهــو التشــبع بالكراهيــة بطابــع دينــي يف
البيئــة احلاضنــة والثقافــة املنحرفــة … التــي الجتــد وجهـاً شــرعياً للترحــم علــى الشــهداء
أو تســميتهم يف ذلــك فيختــارون تعبيــر ضحايــا وقتلــى وأمثــال ذلــك».
وبــن أن الصهاينــة يحركــون «الدمــى الرخيصــة» وأنهــم «ال يريــدون أن جتتمــع األمــة علــى

خير».
عوائل الشهداء
وأثنــى علــى عوائــل الشــهداء «لتحليهــم بــكل مــا ينبغــي أن يتحلــى بــه املؤمــن حــن حتــل بــه
مصيبــة وفجيعــة» وأضــاف أنــه «حينمــا نســمع مبثــل هــؤالء اآلبــاء واألمهــات المتلــك إال أن
تدمــع عينــك إكرامـاً لهــم وفخــراً واعتــزازاً بهــم».
وقــال الســيد النمــر أن احلاجــة فاطمــة األربــش أصبحــت «أيقونـ ًة واســتعادت لنــا صــورة
كرميــة وجليلــة هــي أم البنــن ».
وأكــد علــى أن صبــر أهالــي الشــهداء درس لإلرهابيــن وقــال أن اللعــب معنــا نحــن أتبــاع
هــذه الثقافــة «لعــب بالنــار وأنكــم لــن جتــدوا بغيتكــم عندنــا».
أهالي سيهات
وق ـ ّدم الســيد النمــر شــكره اخلــاص ألهــل ســيهات علــى جنابتهــم وأريحيتهــم يف «حتمــل
مســؤولية ارتباطهــم املصيــري بأهــل الدمــام وحتملهــم الكثيــر مــن املعانــاة يف ســبيل
اســتضافة أهــل الدمــام أمواتــاً كمــا اســتضافوهم جيرانــاً لهــم كرمــاء يف حياتهــم».
وقــال« :بيــض اهلل وجوهكــم وأجــزل اهلل عــز وجــل عطاءكــم وال حرمكــم اهلل الثــواب الــذي
تســتحقونه» وأضــاف «أننــا النســتطيع مهمــا فعلنــا أن نوفيكــم هــذا احلــق وإمنــا اطلبــوه
مــن اهلل عــز وجــل».
وأضــاف أن مقبــرة الشــهداء التــي مت ترخيصهــا بعــد استشــهاد «حمــاة الصــاة» هــي
للجميــع «وال يفرقنــا أحــد» ،مشــيراً أن الشــيعة ال يكفــرون أحــد وإذا أراد أهــل الســنة دفــن
أمواتهــم ف «حياهــم اهلل».

ما حدث في مسجد اإلمام الحسين
شــخص يحــاول اقتحــام بيــت مــن بيــوت اهلل بطريقــة تنكريــة مســتهدفاً قتــل أكبــر عــدد مــن املصلــن الذيــن يــؤدون صــاة اجلمعــة ،عازمــا
علــى تفجيــر نفســه فيهــم ،متقرب ـاً بفعلــه اإلجرامــي إلــى اهلل تعالــى ،معتقــداً أن هــؤالء املصلــن أشــرار ميثلــون اخلطــر األكبــر علــى العالــم
كلــه ،وأن اهلل اختــاره ملهمــة اســتثنائية ،وأن لــه الصالحيــة املطلقــة يف إبــادة مــن يشــاء مــن خلــق اهلل بدعــوى أنهــم علــى الباطــل وأنــه وحــده
وأشــباهه علــى احلــق املبــن.
انقضــوا بــكل قــوة علــى
يف املقابــل أربعــة تطوعــوا حلمايــة املصلــن مســترخصني أرواحهــم ،مســتعدين لبذلهــا مــن أجــل إنقــاذ حيــاة اآلخريــن.
ّ
ذلــك الشــخص ،وهــم يدركــون أن أجســادهم ســتتحول إلــى أشــاء ،لكنهــم ّ
وطنــوا أنفســهم علــى مثــل هــذا املوقــف.
األول قتل الناس جميعا ،واألربعة أحيوا الناس جميعا.
لــم ينتــهِ املشــهد بعــد ،فمــن عبــأ األول بثقافــة الكراهيــة والقتــل وفخــخ رأســه وغســل دماغــه ال يــزال خــارج املســاءلة .قــد يحنــي رأســه
للعاصفــة كــي متــر ،ثــم يعــود ليواصــل التحريــض يف فضائــه اإللكترونــي وفضائياتــه وصحفــه وخطبــه ومحاضراتــه وكتبــه وغيرهــا مــن
الوســائل

بدر الشبيب
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العبرة والتحدي
زكي أبو السعود

لــم تشــهد ســيهات يف حياتهــا املعاصــرة تشــييعاً بهــذا احلجــم كمــا
شــهدت حينمــا شــارك مئــات اآلالف مــن ســكان املنطقــة الشــرقية
يف تشــييع مهيــب للشــهداء األربعــة األخويــن محمــد وعبــد
اجلليــل االربــش ومحمــد الــن حســن والســيد هــادي الهاشــم.
هــؤالء األبطــال الذيــن جعلــوا مــن حياتهــم ســداً حــال مــن حــدوث
كارثــة كبيــرة كان عشــرات املئــات مــن املصلــن يف مســجد األمــام
احلســن بــن علــى بالدمــام عرضــة لهــا لــو( ال ســمح اهلل) متكــن
اإلرهابــي مــن التســلل إلــى اجلامــع وتفجيــر نفســه كمــا كان
ينــوي .إن التاريــخ الوطنــي لــن ينســى هــؤالء األبطــال ،وستســجل
أســماءهم الزكيــة خالــدة يف ســجل اإلنســانية احلافــل مبــن
واجهــوا الوحــوش البشــرية وتصــدوا لهــا ببســالة ليــس فوقهــا
بســالة .
لقــد متــت هــذه املســيرة احلاشــدة بســام ويســر  ،ممــا ســهل
إلالف املشــيعني مــن املشــاركة املباشــرة يف هــذه الرســالة ذات
املعانــي الكبيــرة والتعبيــر عــن تضامنهــم ومواســاتهم لــذوي
الشــهداء  ،وإبــراز إدانتهــم للعمــل اإلرهابــي اآلثــم  ،وتأكيدهــم
علــى إن مخططــات أإلرهابيــن التكفيريــن لــن ترهبهــم أو
تخيفهــم  ،أو حترفهــم عــن عقيدتهــم  ،ولــن ينجرفــوا إلــى حــرب طائفيــة ال يجنــي منهــا الوطــن والشــعب الســعودي ســوى الويــل واخلســارات الفادحــة .
لقــد ســاعد علــى جنــاح هــذه املســيرة الكبيــرة وحتقيــق أهدافهــا ومضامينهــا  ،شــعور املشــيعني باآلمــان  ،الــذي وفــره لهــم تواجــد املئــات مــن الشــباب ممــن تطوعــوا للقيــام بخدمــة
املشــيعني و مســاعدة رجــال األمــن يف ضمــان عــدم تســرب أحــد مــن اإلرهابــن إلــى هــذه املســيرة بقصــد تخريبهــا أو تعطيلهــا بقيامهــم بعمــل غــادر ،كمــا هــي ســمتهم و ديدنهــم يف كافــة
أعمالهــم  ،فقــد وقــف هــؤالء الشــباب البواســل ســاعات طويلــة حتــت أشــعة الشــمس احلارقــة دون أن يكلــوا أو يوهنــوا يف تنفيــذ مــا تطوعــوا للقيــام بــه.
وقــد كان لتواجدهــم الكثيــف يف جميــع منافــذ املســيرة أن أزال التوتــر عــن رجــال األمــن الذيــن وجــدوا يف هــؤالء الشــباب خيــر معــن لهــم  .ولــو لــم يتــم هــذا العمــل املدنــي ويبــادر
الشــباب للقيــام بذلــك لتطلــب توفيــر اآلمــان والطمأنينــة للمشــيعني حضــور مئــات مــن رجــال األمــن  ،وهــو مــا كان ســيؤثر علــى تواجدهــم يف مواقــع أخــرى ،كان مــن املمكــن ان يســتغلها
اإلرهابيــون للقيــام بعمــل آخــر .وهــذا مــا يدفعنــا للقــول أن مواجهــة هــؤالء اإلرهابــن ال تتــم فقــط عــن طريــق العمــل األمنــي لوحــده ـ رغــم مــا يرتديــه مــن أهميــة قصــوى -وأمنــا أيضـاً
بالعمــل املدنــي والثقــايف واإلعالمــي.
مــن هنــا تأتــي أهميــة الســماح ملنظمــات املجتمــع املدنــي بتأســيس نفســها واملســاهمة يف هــذا العمــل الوطنــي الكبيــر  .فقــد برهنــت جتــارب الشــعوب األخــرى علــى أن االعتمــاد فقــط
علــى األجهــزة احلكوميــة ملواجهــة املنظمــات اإلرهابيــة والفكــر املتطــرف محــدوداً يف تأثيــره الزمنــي  ،وانــه ال بــد مــن وجــود منظمــات مجتمــع مدنــي تعمــل بحريــة وعلــى أســس وطنيــة
غيــر مذهبيــة أو عنصريــة  ،كــي تســتمر مواجهــة األفــكار املتطرفــة واملتشــددة دون توقــف عبــر وجــود مــن يقارعهــا فكري ـاً وثقافي ـاً  ،ويجبرهــا علــى اخلــروج مــن مســار العنــف إلــى
مســار احلــوار واملواجهــة الســلمية.
لقــد كان الكشــف عــن عــدد مــن األســماء -ممــن ثبــت لــدى األجهــزة األمنيــة أن لهــم صــات بحادثتــي القديــح والعنــود ومــن قبــل بالتعــرض لدوريــة أمنيــة ، -يف هــذا الوقــت بالــذات
أهميتــه املؤثــرة يف محاصــرة هــؤالء اإلرهابــن وعــدم تركهــم يعملــون ويتحركــون بســهولة  ،فنشــر صورهــم يف اجلرائــد وتكــرار نشــرها يف محطــات التلفزيونــات الســعودية سيســهم
ليــس فقــط يف تعريــف املواطنــن واملقيمــن بخطورتهــم ومطلوبيتهــم للعدالــة  ،بــل وأيضــا ً يف توعيــة النــاس بخطــورة فكرهــم وعقيدتهــم التكفيريــة ،وان االنضمــام اليهــم واملشــاركة
يف أفعالهــم الدنيئــة يقــود إلــى تخريــب الوطــن و إيــداء كل مــن يعيــش فيــه .كمــا أن أإلعــان عــن مكافــآت مجزيــة لــكل مــن يبلــغ عنهــم أو يســاعد يف إفشــال أعمالهــم لــه اثــره الكبيــر
يف احلــد مــن مشــاريعهم اإلجراميــة  ،التــي قــد يكونــوا عازمــن علــى تنفيذهــا يف هــذه األيــام بالــذات  ،ولكنهــم وبســبب املتابعــة األمنيــة احلاليــة قــد يؤجلوهــا لفتــرة مــن الزمــن حتــى
تهــدأ األمــور (كمــا فعلــوا مــن قبــل بعــد عملهــم يف الدالــوة)  ،لــذا مــن األهميــة مبــكان أن ال يكــون هــذا العمــل مقتصــراً علــى هــذه الفتــرة احلرجــة  ،بــل مــن الضــروري أن تســتمر يقظــة
رجــال األمــن وتقــوى  ،وتــزداد متابعــة ومحاصــرة ليــس فقــط هــؤالء الســتة عشــر ،بــل ولــكل مــن هــو قريــب منهــم ومناصــراً لهــم فكريـاً وإعالميـاً .
فمــا هــو مهــم اليــوم وغــداً هــو منــع وصولهــم إلــى وجــوه جديــدة وجتنيدهــا يف تنظيمهــم الفاشــي ،خاصــة وانهــم يعتمــدون علــى موروثــات فكريــة وعقديــة ُســمح لهــا وعبــر ســنني طويلــة
يف بنــاء قاعــدة فكريــة لهــذا التنظيــم وغيــره مــن التنظيمــات التكفيريــة املتطرفــة ،دون أن يتــم إزالــة هــذه املوروثــات واملمارســات مــن حياتنــا اليوميــة وخاصــة يف التعليــم واإلعــام  ،ممــا
يجعــل مــن أطروحاتهــم ومســوغاتهم الفكريــة غيــر بعيــدة عــن مــا يــدرس يف مناهجنــا التعليميــة ويلقــن يف احللقــات الدينيــة املنتشــرة يف كثيــر مــن اجلوامــع واملســاجد.
إن حتديــث مناهجنــا التعليميــة واالرتقــاء بهــا لتكــون معــن لتطويــر الوطــن ومتتــن وحدتــه  ،وانفتــاح وســائل إعالمنــا وأجهزتنــا الرســمية علــى التعدديــة الثقافيــة والقبــول باآلخــر
مســألة حيويــة يف هــذه املرحلــة احلرجــة مــن تاريــخ الوطــن الغالــي ،وهــو مــا يدعــو إليــه كثــر مــن املثقفــن والغيوريــن علــى وحــدة وتقــدم الوطــن واســتقراره  ،ولكــي يتحقــق ذلــك  ،فمــن
الضــروري ان يكــون ذلــك مرتكــزاً ومنبثقـاً مــن عمليــة إصالحيــة تشــمل جميــع منافــذ املنافــذ واملرتكــزات واألطــر التــي ننظــم ونديــر فيهــا مجــاالت حياتنــا السياســية و احلقوقيــة و
االقتصاديــة والثقافيــة .هكــذا نســتطيع أن نواجــه مخططــات هــؤالء الفاشــيني اجلــدد  ،وأن جنعــل مــن وطننــا ســاحة للتســامح والتنــوع التــي تدفــع بــه نحــو األمــام والتقــدم ،ال ســاحة
حلــروب طائفيــة وانقســامات مذهبيــة تدفــع بنــا وبوطننــا عقــوداً للــوراء.
املجد واخللود لشهدائنا االبطال واخلزي والعار للمجرمني الداعشيني البغاة.
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حماة الصالة

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم

مصطفى محمد آل اعبيد وإخوانه
( عالم السرير -آل اعبيد للمفارش والمراتب الطبية )

بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

حماة الصالة

حماة الصالة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمــد هلل والشــكر هلل  ....احلمــد هلل حمــدا
كثيــرا كثيــرا كثيــرا ال ينقطــع أبــدا ...
احلمــد هلل الــذي ال يحمــد علــى مكــروه ســواه
 ...احلمــد هلل الــذي شــرفنا بالســيادة وكرمنــا
بالشــهادة  ..شــهادة أحــب األحبــاب  ..أخــي
الشــهيد الســعيد منــوذج يحتــذى بــه  ،فهــو
أبــر ابــن و أوصــل أخ و خيــر زوج وأحــن أب
بشــهادة الصغيــر والكبيــر .
فقــد قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه والــه
وســلم  (:خيركــم خيركــم ألهلــه ) الشــهيد
الســعيد الســيد هــادي بــن ســيد ســلمان بــن
ســيد عيســى الهاشــم رحمــه اهلل تعالــى  ...هــو مــن مواليــد الدمــام  ١٣٩٥ /٦ /٨ينتســب إلــى قريــة
الدالــوه اجلريحــه يف األحســاء احلبيبــه
ســكن يف الدمــام منــذ صغــره  ،كان محبــا للعلــم حريصــا عليــه تخــرج مــن جامعــة امللــك ســعود
بالريــاض عــام  ، ١٤١٩تخصــص كيميــاء  ،بــدأ مشــواره املهنــي بالعمــل مدرســا يف حفــر الباطــن ،
ثــم عمــل يف مجمــع مــدارس األميــر محمــد بــن فهــد بالدمــام وبعدهــا ثانويــة مكــه  ،وختامــا ثانويــة
املنــذر بحــي اخلليــج  ،كان يتــرك الذكــرى العطــرة يف كل مــكان يحــل فيــه مــن منســوبي وطــاب .
تزوج بأبنة عمته ورزقه الرحمان ابنتني وولد .
كان أخــي اســما علــى مســمى فهــو هــادى الطبــاع  ...قليــل الــكالم  ...يلتــزم الصمــت إذا ســمع كالمــا
ال يعجبــه  ...كثيــر احلمــد والشــكر هلل تعالــى  ...باســم الوجــه  ..متســامح  ..بــار بوالديــه خصوصــا
أمــه  ..واصــا رحمــه خدومــا محســنا للجميــع وخصوصــا أخوتــه  ..كان خاشــعا يف صالتــه .....
كان قنوعــا زاهــدا يف الدنيــا يكتفــي بالقليــل مــن الطعــام أســوة باابائــه الطاهريــن  ..كان كثيــر
الصيــام  ..مــداوم علــى صيــام رجــب وشــعبان وحــن استشــهد كان صائمــا  ...كان محبــا للحــج ،
مــداوم علــى العمــره الرجبيــه .
كان متعــاون مــع زوجتــه حريــص علــى مســاعدتها يف شــؤون املنــزل وتربيــة أطفالــه تربيــة صاحلــة
قرآنيــة وهــذا كان أهــم أولوياتــه
فقــد أحلــق أبنتــه األكبــر وفلــذة كبــده فاطمــه بــدار البيــان منــذ كانــت يف الصــف األول االبتدائــي
وكذلــك كان يحــرص علــى تواجدهــا مبكــرا يف األمســيات القرآنيــه ( يف شــهر رمضــان ) وتــاوة
اجلــزء اجلماعــي فكانــت تشــارك يف االعــداد للمجالــس القرآنيــه وترتيــب املصاحــف  .تعلمــت منــه
حــب الصيــام  ...فقــد كان يأخذهــا للمســجد ليلــة الرغائــب وهــي صائمــه فتصلــي وتــؤدي األعمــال
ثــم تعــود ســعيده بذلــك رغــم تأخــر إفطارهــا حتــى الســاعه الثامنــه....
أمــا ولــده محمــد رفيقــه يف املســجد يف جميــع الفرائــض فقــد حــرص أخــي علــى زرع حــب الصــاة
ولقــاء اهلل خاللهــا يف ولــده .
أمــا أبنتــه الصغيــره نرجــس ذات األربعــة أعــوام دائمــا كانــت يف حضــن أخــي حتــى يف نومــه فنرجــس
متعلقــه كثيــرا بأخــي .
عندمــا بــدأ األعتــداء األرهابــي علــى أهلنــا يف قريــة الدالــوه وتــاه التفجيــر األرهابــي علــى أحبابنــا
يف القديــح تألــم أخــي كثيــرا ملصابهــم وكان يُظهــر ألمــي حفظهــا اهلل املواســاة ويُصبرهــا ويــردد أنهــم
محظوظــون ســعداء  ...وكان يدعــو إلــى احلــرص وتشــديد احلراســه وأهميــة حقــن الدمــاء وحفظهــا
فكتــب اهلل ألخــي وللســعداء عبــد اجلليــل ومحمــد األربــش ومحمــد الــن عيســى أن يكونــوا نعــم
احلافظــن للدمــاء بأرواحهــم ..
بــدأ أخــي بنــاء بيتــه مــن ســنتني تقريبــا وكان يتحــدث عنــه ويدعونــا للذهــاب لرؤيتــه  .وســبحان اهلل
متكنــت مــن الذهــاب قبــل أستشــهاده بأســبوع  ،وقــد كان بيتــه علــى هيئــة حســينيه .
درس كثيــرا مــن الــدروس لطالبــا أحبــوه وزمــاء يذكرونــه بــكل خيــر  ...فــكان أخــر دروســه الفــداء
والشــهاده ..
أخــي أرتبــط باألمــام احلســن عليــه الســام يف حياتــه فشــاء اهلل أن يكــون شــهيد مســجد األمــام
احلســن عليــه الســام .
بطال لبى النداء مع األبطال .
هنيئا لهم ما حباهم اهلل من الفضل واملنزله  ،اللهم رضاءا بقضائك .
لبيك داعي اهلل  ...أن كان هذا يرضيك فخذ ربي حتى ترضى
أال لعنة اهلل على الظاملني .
أخت الشهيد
واحلمد هلل رب العاملني .
السيدة هاشمية الهاشم
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نواب أميركيون يقفون
احتراماً لسعودي مات
ليحيا سواه
يف الوســط األميركــي،
البعيــد  12ألــف كيلومتــر
تقريبــاً عــن الســعودية ،وقــف
أعضــاء مجلــس النــواب
بإحــدى الواليــات هنــاك،
إجــاالً واحترامــاً لطالــب
ســعودي وجــدوه يســتحق منهــم
"شــهادة الشــجاعة والتضحيــة"
املمنوحــة عــادة للباذلــن جهــداً
باملجالــن ،إال أن عبداجلليــل
األربــش بــذل األغلــى عليــه
وعلــى ذويــه ،وهــي حياتــه التــي
أنهاهــا بعمــر  22ســنة ،لينقــذ
آخريــن مــن قتــل "داعشــي" الطــراز ودمــوي.
األربــش منــع انتحاريــاً مــن دخــول مســجد وتفجيــر نفســه مبــن فيــه مــن
مصلــن ،ودفــع حياتــه ثمنـاً مبدينتــه الدمــام يف الشــرق الســعودي ،لذلــك دعــا
مجلــس نــواب واليــة كانســاس ،املعــروف مقــره باســم الكابيتــول يف مدينــة
"توبيــكا" عاصمــة الواليــة ،عــدداً مــن املبتعثــن الســعوديني بجامعــة "ويتشــيتا"
احلكوميــة ،ومعظمهــم أقربــاء وأصدقــاء لألربــش الــذي كان يــدرس فيهــا
الهندســة الكهربائيــة ســنة ثالثــة ،ليبلغهــم بتكرميــه املعــزز بشــهادة أرســل
صورتهــا إلــى "العربية.نــت" املبتعــث ســعيد الغامــدي ،رئيــس نــادي الطلبــة
الســعوديني باجلامعــة التــي تضــم  600مبتعــث ســعودي علــى نفقــة احلكومــة.
تكرمي آخر كبير أيض ًا
وذكــر الغامــدي أن التكــرمي "كان ببــادرة مــن الهيئــة التشــريعية يف الواليــة"
أي مجلــس النــواب ،الذيــن وصــل إليهــم صــدى مــا قــام بــه األربــش ونــال
إعجابهــم ،بعــد أن تأثــروا مبــا فعــل ،وعلمــوا بتفاصيلــه مــن وســائل إعــام
عامليــة االنتشــار أتــت علــى قصتــه ،فقامــوا وكرمــوه وصفقــوا لــه ،بحســب مــا
نراهــم يف الفيديــو الــذي تعرضــه "العربية.نــت" ،وبثــه إليهــا ســعيد الغامــدي
أيض ـاً.
كمــا جــرى تكــرمي آخــر بالــذات ســيجري تكــرمي آخــر لألربــش ،وكبيــر
الفعاليــات "نظمــه نادينــا باالشــتراك مــع إدارة اجلامعــة ،وبتغطيــة مــن قنــوات
تلفزيونيــة وصحــف محليــة ،إضافــة إلــى وفــود مــن مبتعثــن ســعوديني جــاؤوا
مــن واليــات أخــرى للمشــاركة".
ومــن املعــروف عــن قصــة األربــش أنــه اســتغل عطلتــه الصيفيــة اجلامعيــة
وعــاد إلــى اململكــة بهــدف الــزواج  ،لكــن مــا كان بانتظــاره اختلــف عمــا كان
ينويــه ليليــه بشــهر عســل ميضــي إليــه ،يف يــوم اجلمعــة كان مــع آخريــن عنــد
مدخــل "مســجد اإلمــام احلســن" بحــي "العنــود" يف املدينــة ،حــن اقتــرب
أحدهــم ،ذكــرت الداخليــة الســعودية فيمــا بعــد أن اســمه خالــد الشــمري،
وعمــره  20ســنة ،متنكــراً بعبــاءة نســائية وأراد الدخــول وألنــه "كان ممنوع ـاً
علــى النســاء ارتيــاد املســجد تلــك اجلمعــة" ،طبق ـاً ملــا قــال والــد عبداجلليــل
األربــش ،فــإن ابنــه الــذي عمــل حــال وصولــه إلــى الدمــام مــع اللجــان الشــعبية
احلارســة للمســجد تطوعــاً ،اســتغرب رغبــة "املــرأة" بالدخــول مــن دون أن
يعــي بأنهــا "داعشــي" النوايــا ،وحــن تنبــه حلقيقتــه ،أمســك بــه ســريعاً ليصــده
ومينعــه ،عندهــا فجــر االنتحــاري نفســه بعبــوة مــن مــادة  RDXمدسوســة بزيــه
النســائي ،فســقط االثنــان قتيلــن يف احلــال .
مــع عبداجلليــل األربــش ،قتــل التفجيــر  3آخريــن :شــقيقه محمــد ،وهــادي
ســلمان الهاشــم ،ثــم محمــد العيســى ،ابــن خالتــه الــذي ظهــر معــه بصــورة
"ســيلفي" التقطاهــا قبــل قليــل مــن استشــهادهما عنــد مدخــل املســجد.

حماة الصالة

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم
املهندس نبيه بن عبداحملسن البراهيم وأسرته
بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

حماة الصالة

المؤمن يجسد التحام شهداء العنود
ة جدارية بطول  6أمتار
باإلرهابي على لوح ٍ
جســد الفنــان التشــكيلي حافــظ املؤمــن حلظــة
َّ
التحــام شــهداء العنــود باإلرهابــي خالــد
الشــمري أثنــاء حــدوث الواقعــة برسـ ٍـم خيالــي
تراجيــدي علــى لوحـ ٍـة جداريــة بطــول  6أمتــار
ونصــف يف متريــن و 60ســنتيمتر.
و ُذيلــت اللوحــة التــي مت عرضهــا يف مخيــم
العــزاء اخلــاص بشــهداء العنــود بعبــارة «عهــداً
منــا ســنبقى أوفيــاء حلمــاة الصــاة» لتكشــف
عــن ماهيــة رســالته التــي ســعى لتقدميهــا
معلنًــا خاللهــا عــن وقــوف اجلميــع «ضــد
اإلرهــاب والطائفيــة» والتعهــد باحلفــاظ علــى
دمــاء الشــهداء وتضحيتهــم.
وعــن خامــات العمــل أوضــح بأنــه اســتخدم،
وألوا ًنــا ناريــة ليمــارس العمــل علــى اللوحــة.
وأشــار لتبنــي اجلهــة املنظمــة لهــذه اللوحــة حيــث ســتطوف بهــا كافــة احملافــل الداعيــة لنبــذ الطائفيــة ،موج ًهــا
دعوتــه للفنانــن واملهتمــن بالفــن واللــون لتوجيــه فنهــم وفرشــهم لدعــم القضيــة.
يذكــر بــأن اللوحــة مت التقاطهــا بعدســة املصوريــن بأكثــر مــن  150صــورة تقري ًبــا بــد ًءا مــن تركيبهــا حتــى مــدة ربــع
ســاعة فقــط.
ويف جانـ ٍـب آخــر ،قـ َّـدم املؤمــن إحــدى لوحاتــه لفاطمــة األربــش أم الشــهيدين عبــد اجلليــل ومحمــد جمعــة وهــي تعــد
«خاطــرة» تــراءت لــه ألول وهلــة مــن ســماعه خلبــر التفجيــر والتأكــد منــه.
ـال عــن ماهيــة العمــل الــذي
وقــال بأنــه توجــه لعمــل اســكتش بعنــوان «التحــام» بقــى حائ ـ ًرا حينهــا ملــدة ثــاث ليـ ٍ
يريــد إجنــازه.
وأفاد سعيه لعمل هذه التركيبة بخامة الفلني وطباشير الباستيل بعد معرفة التفاصيل من بعض املقربني.
وعــن محتــوى اللوحــة ومضمونهــا بــن بــأن الزخرفــة ترمــز للمبــادئ واحلمــرة التــي عليهــا دمــاء بلــون البنفســج ،أمــا
احلمــرة التــي يف أعالهــا إلــى اليســار مــع الصفــرة ترمــز إلــى أقــدس الدمــاء «احلســن».
وتابــع القــول «الشــباب املضحــون عليهــم الرحمــة حمــوا املبــادئ بدمائهــم تأســ ًيا باحلســن روحــي فــداه فهــم
حســينيون إلــى النخــاع وهــذا متثــل بالربطــة اخلضــراء باملعصــم والســبحة احلســينية».

عبد اهلل الشعالن
يشجب العمل اإلجرامي
منــذ تأســيس بالدنــا أعزهــا اهلل وحفظهــا وهــي واحــة
أمــن وســام ينعــم بهــا املواطــن واملقيــم وســتبقى إن شــاء
اهلل كذلــك أبــد اآلبديــن رغــم أنــوف املغرضــن واحلاقديــن
وذلــك بفضــل حــرص والة أمرنــا حفظهــم اهلل وســدد
خطاهــم علــى اســتتباب األمــن وتكاتــف جميــع أبنائــه كمــا
وانــه محفــوظ إن شــاء اهلل بفظــل دعــوة أبونــا إبراهيــم
عليــه الســام ( َو ِإ ْذ َقــا َل ِإبْ َر ِ
اج َعــ ْل َهــ َذا بَلَــدًا
اهيــ ُم َر ِّب ْ
آمِ ًنــا َوا ْر ُز ْق أَ ْهلَـ ُه مِ ـ َن ال َّث َمـ َر ِ
ات ) وقــال تعالــى ( َو ِإ ْذ َج َعلْنَــا
ـاس َوأَ ْمن ـاً ).
ـت َمثَابَ ـ ًة ِّلل َّنـ ِ
الْ َبيْـ َ
إن ماحــدث مــن اســتهداف آثــم لبيــوت اهلل واملصلــن يف
بلــدة القديــح بالقطيــف وحــي العنــود بالدمــام لهــو عمــل
إرهابــي جبــان يــراد بــه إحــداث فتنــه بــن أبنــاء الديــن
والبلــد الواحــد .
باســمي شــخصياً ونيابــة عــن جميــع عشــائر بنــي خالــد
نشــجب هــذا العمــل اإلجرامــي اآلثــم بأشــد العبــارات
وندعــو اهلل عــز وجــل أن يجعــل كل مــن ســعى أوخطــط
أو دبــر لهــذ العمــل الدنــيء أن يجعــل كيــده يف نحــره
َّ ُ
ـيءٍ
وميزقــه شــر ممــزق عاجــل غيــر آجــل ( َوالل َعلَــى ُك ِ ّل َشـ ْ
َقدِ يـ ٌر) حفــظ اهلل بالدنــا ووالة امرنــا ووحــدة صفنــا واهلل
املســتعان.
الشيخ  /عبداهلل مسلط الشعالن اخلالدي
عن أهالي عنك

أهالي وأطفال شهداء القديح
يعزون أسر شهداء «حماة الصالة»
قــام عــدد مــن أهالــي وأطفــال شــهداء القديــح بتعزيــة
أهالــي شــهداء مســجد العنــود بالدمــام يف مخيــم الشــهداء
بالدمــام ،وانضــم للتعزيــة أهالــي شــهداء القديــح ومجموعة
مــن األهالــي والنشــطاء االجتماعيــن.
ومــن بــن عوائــل الشــهداء قدمــت ”عائلــة آل غــزوي“
ورافقهــم املصابــون علــى رغــم أوجاعهــم ،وقــدم باســم آل
غــزوي كلمــة القاهــا نيابــة عــن عائلتــه للتعزيــة.
وفيهــا قــال” :نتقــدم نحــن عائلــة آل غــزوي بالقديــح
ويتقدمنــا آبــاء وأخــوة شــهداء الصــاة بأســمى التهنئــة
القلبيــة لشــهدائنا حمــاة الصــاة الذيــن نالــوا هــذا املســمى
العظيــم والشــرف الكبيــر بدفاعهــم وتضحيتهــم بالنفــوس
يف ســبيل نيــل القــرب مــن اهلل وحمايــة املصلــن مــن غــدر
اإلرهــاب اجلبــان بعــد ان قدمــوا الغالــي والنفيــس وجــادوا
بأجســادهم الطاهــرة وقطعوهــا يف ســبيل اهلل اربــا اربــا“.
وأضــاف” :يف اجلمعتــن الفائتتــن كان لدينــا شــهداء
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وكان ارتباطهــم وتوجههــم
واحــد وهــو الصــاة فكانــوا
هــم شــهداء الصــاة وكانــوا
هــم حمــاة الصــاة وكانــت
دمائهــم يف جمعتنــا هــذه
أمــان الصــاة“.
وقــال باســم آل غــزوي يف
حديثــه بــأن العائلــة أحبــت
أن تهنــئ الشــهداء علــى هــذا
الفــوز العظيــم والشــرف
الرفيــع الــذي نالــوه مــن وراء
التضحيــة بالنفــس حلمايــة
املصلــن وتعــزي ذويهــم ايضـاً
يف فقدهــم لهــؤالء الفتيــة املؤمنــن واللذيــن لــم نعــرف
عنهــم اال خيــرا ".

وقــاد مجموعــة مــن أطفــال القديــح شــريف اخلضــراوي،
مبينــا أن األطفــال وجهــوا رســالة ألهالــي شــهداء العنــود
بــأن مصابنــا واحــد ونحــن نواســيكم بالــورد ".

حماة الصالة

ملحمة وطنية سطرها أبناء الوطن في مخيم حي المحمدية بالدمام
 4برقيات شكر للقيادة على «نوط الشجاعة» لشهداء العنود
بعثــت اللجنــة املنظمــة لتشــييع شــهداء مســجد احلســن
بحــي العنــود يف الدمــام « »4برقيــات عاجلــة ،باســم آبــاء
وذوي الشــهداء ،إلــى خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز ،وصاحــب الســمو امللكــي األميــر
محمــد بــن نايــف ولــي العهــد وزيــر الداخليــة وصاحــب
الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي ولــي العهــد
وزيــر الدفــاع وصاحــب الســمو امللكــي األميــر ســعود بــن
نايــف أميــر املنطقــة الشــرقية.
وعبــرت اللجنــة يف البرقيــات عــن عظيــم امتنانهــا وشــكرها
للقيــادة؛ علــى وقوفهــا مــع ذوي الشــهداء يف أعقــاب
اجلرميــة النكــراء ،التــي اســتهدفت املصلــن يــوم اجلمعــة.
وأشــاروا إلــى أن آبــاء وذوي الشــهداء يكبــرون اللفتــة
احلانيــة مــن خــادم احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن
عبدالعزيــز ،بصــدور قــرار معاملــة شــهداء مســجد العنــود
معاملــة شــهداء الواجــب ،وتقليدهــم نــوط الشــجاعة،
مؤكديــن أن اجلميــع باقــون علــى العهــد والتضحيــة بالغالــي
والنفيــس يف ســبيل احلفــاظ علــى أمــن واســتقرار الوطــن.
وذكــروا أن القيــادة مــن أعلــى املســتويات ســخرت جميــع
اإلمكانيــات يف ســبيل تقــدمي العنايــة الالزمــة ،وتســهيل
كافــة اإلجــراءات املتعلقــة باإلجــراءات القانونيــة ،وكذلــك
توفيــر جميــع اخلدمــات الطبيــة واللوجســتية ،ســواء يف
تقــدمي العــاج للمصابــن أو أثنــاء مراســيم التشــييع يــوم
األربعــاء املاضــي ،مقدريــن يف الوقــت نفســه املشــاعر
اجلياشــة التــي بــرزت أثنــاء زيــارة صاحــب الســمو امللكــي
األميــر ســعود بــن نايــف أميــر املنطقــة الشــرقية لــذوي
الشــهداء األســبوع املاضــي ،والتــي نقــل خاللهــا تعــازي
القيــادة لــذوي شــهداء مســجد العنــود.
كمــا تقدمــت اللجنــة املنظمــة بعظيــم الشــكر واالمتنــان
جلمــوع املشــيعني الذيــن حضــروا التشــييع والدفــن،
وعبــرت عــن شــكرها جلميــع إدارات وزارة الداخليــة يف

املنطقــة الشــرقية؛ علــى
تعاونهــا وتســهيالتها لعمليــة
التشــييع ويف موقــع مخيــم
العــزاء.
إلــى ذلــك حتــول مخيــم
العــزاء يف حــي احملمديــة
مبدينــة الدمــام إلــى ملحمــة
وطنيــة ،رســم خاللهــا أبنــاء
الوطــن خطوطــاً للتالحــم
الوطنــي ،مــع وصــول وفــود
املعزيــن مــن مختلــف مناطــق
اململكــة ،لتقــدمي العــزاء
ألســر الشــهداء والتأكيــد
علــى املوقــف الوطنــي.
وأكــد عــدد مــن الشــخصيات الوطنيــة واخلليجيــة أن
مكافحــة اإلرهــاب مســؤولية جماعيــة ،وأن تعزيــز الوحــدة
الوطنيــة وااللتفــاف حــول القيــادة الرشــيدة يقطــع الطريــق
أمــام املتطرفــن ،مشــددين علــى اهميــة اللحمــة الوطنيــة
واســتتباب األمــن لتفويــت الفرصــة علــى العابثــن بأمــن
الوطــن العزيــز ،ونشــر ثقافــة احملبــة والتســامح وبــث روح
األخــوة واالحتــرام بــن مكونــات الوطــن ،وتغليــب املصلحــة
الوطنيــة ،والتمحــور حــول القيــادة الرشــيدة ،واجتثــاث
خطــاب الكراهيــة والتحريــض ،ولــم الصــف والتعــاون علــى
البــر والتقــوى.
واعتبــر عــدد مــن املشــاركني يف تقــدمي واجــب العــزاء أن
مرتكبــي اجلرميــة اإلرهابيــة يف العنــود وقبلهــا يف القطيــف
واالحســاء لــن ينجحــوا يف شــق الصــف الوطنــي وإحــداث
االنقســام بــن املواطنــن يف القطيــف ومختلــف مــدن
اململكــة ،الذيــن نشــأوا علــى األلفــة واحملبــة بينهــم.
وأجمعــوا علــى أهميــة تعزيــز اللحمــة الوطنيــة ،واحلفــاظ

علــى الســلم االجتماعــي ،ونبــذ التطــرف والكراهيــة
للحفاظ على املنجزات واملكتسبات الوطنية.
واكــد عــدد مــن املشــاركني يف العــزاء أن وحــدة الشــعب
وتالحــم ابنــاء الوطــن أكبــر وأقــوى ممــا يتخيلــه اإلرهابيــون
املجرمــون مرتكبــو حادثــة جامــع احلســن يف العنــود ،وأن
اهلل تعالــى خ ّيــب أمــل احلاقديــن يف حتقيــق أهدافهــم
الســوداء مؤكديــن وقــوف اجلميــع صفــا واحــدا امــام جميــع
دعــوات شــق اللحمــة الوطنيــة ،الفتــن الــى ان ارادة احليــاة
ســتنتصر علــى ارادة املــوت والقتــل.
وأضافــوا أن تلــك اجلرائــم األليمــة تقــوي النســيج
االجتماعــي والوطنــي ،وترســخ التفــاف املواطنــن حــول
والة أمرهــم ،وعبــروا عــن خالــص تعازيهــم يف استشــهاد
اربعــة شــبان إثــر العمــل اإلجرامــي اجلبــان .وقالــوا ان
تدفــق وفــود املعزيــن مــن مختلــف مناطــق اململكــة يــدل
علــى اللحمــة بــن اهالــي اململكــة وانهــم يــد واحــدة امــام
عــدو يحــاول تفريــق الصــف.

ابن الشهيد الهاشم:

ال تبكوا على والدي ألنه رحل لمكان أجمل
وجــه ابــن الشــهيد الســيد محمــد هــادي الهاشــم رســالة للنــاس قائـ ً
ا"ال تبكــوا علــى والــدي
ألنــه ذهــب للجنــة وملــكان أعظــم وأجمــل مــن الدنيــا معرب ـاً عــن مــدى ســعادته وفخــره
بوالــده الســيد هــادي الهاشــم الــذي استشــهد اثنــاء حمايتــه للصــاة واملصلــن الــذي
اســتهدف مســجد االمــام احلســن بالعنــود.
وقــال اخ الشــهيد الســيد علــي الهاشــم بأنــه دائمــاً يتذكــر الشــهيد الســعيد بحضــوره
الدائــم للمســاجد واحلســينيات وبــأن أبنــاء أعمامــه يذكــرون مواقفــه العظيمــة واملشــرفة
باملســاجد واحلســينيات.
وذكــر بــأن اخلطبــاء واملشــائخ يســألون ويبحثــون عنــه وإذا تغيــب يوم ـاً يفتقدونــه وبأنــه
إنســان محــب للخيــر.
وواصــل بــأن الشــهيد بــدأ وأنهــى حياتــه برفقتــه ألخــر حلظــه وبــأن الشــهيد قــوي اإلميــان
لذلــك اختــاره اهلل ليكــون ويفــوز بلقــب شــهيد مــن بينهــم.
وأشــاد بأخالقــه الكرميــة اذ انــه لــم يغتــب أحــ ٌد وال يرضــى بــان يغتــاب أحــداً أمامــه
ولــو بكلمــة واحــدة أو وصــف صغيــر وانــه مــداوم علــى الصــوم يف شــهري رجــب وشــعبان
ـص علــى عــدم إظهــاره للصيــام لكــي ال يكــون ريــاء حتــى مــع والدتــه وانــه كان يكثــر
وحريـ ٌ
مــن قــول احلمــد هلل يف جميــع األحــوال.
وقــال أخ زوجــة الشــهيد الســيد الدكتــور جاســم العلــي "نبــارك ألنفســنا كعائلــة شــهيد

افتــدى بروحــه منقــذاً أرواح اآلالف مــن املؤمنــن.
وأعــرب طــاب وزمــاء الشــهيد الســيد هاشــم الهاشــم يف املدرســة عــن مــدى حزنهــم وألــم
الفــراق الشــديد معلقــن الفتــات التعزيــة بأرجــاء جدران املدرســة.
يذكــر بــأن الشــهيد كان يعمــل مدرسـاً ملــادة الكيميــاء باملدرســة الثانويــة املنــذر بــن الزبيــر
يف مدينــة الدمــام.
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ال للطائفية..
نعم للوحدة الوطنية
محمد احملفوظ
يف األزمــات والكــوارث االجتماعيــة واإلنســانية ،تتجلــى أكثــر طيبــة املجتمــع الســعودي
وتعاليــه علــى خالفاتــه وتبايناتــه ،ويعبــر عــن تضامنــه ووقوفــه ضــد املتضــرر مــن تلــك
األزمــة أو الكارثــة.
وجرميتــا القديــح والعنــود اآلثمتــان ،ال تخرجــان عــن هــذا الســياق .فغالبيــة الشــعب
الســعودي بــكل مكوناتــه وشــرائحه ،عبــر عــن تضامنــه ووقوفــه ضــد اجلرميتــن اآلثمتــن
والغادرتــن يف القديــح والعنــود.
فتفجيــر بيــت مــن بيــوت اهلل ،يعــد وفــق كل املقاييــس جرميــة كبــرى ،ينبغــي أن تــدان ويرفــع
الغطــاء الدينــي عــن فاعلها.
كمــا أن قتــل املصلــن األبريــاء ويف يــوم جمعــة وأثنــاء تضرعهــم وصالتهــم ،يعــد عمــا
شــيطانيا ،ال يقبلــه عاقــل وال يرضــى بــه مواطــن مــن أبنــاء هــذه األرض الطيبــة.
وهــذه اجلرميــة تؤكــد حاجتنــا كشــعب ســعودي بــكل أطيافــه وأطرافــه ،لتعزيــز وحدتنــا
الوطنيــة وتضامننــا الداخلــي .ونــود يف هــذا الســياق أن نذكــر احلقيقــة التاليــة وهــي:
أن جرميتــي القديــح والعنــود ،تؤكــدان أن اخلطــر احلقيقــي الــذي يواجهنــا علــى أكثــر
مــن مســتوى ،هــو خطــر التطــرف واإلرهــاب .وبــدون الوقــوف اجلــاد ضــد هــذا اخلطــر،
ســيبقى الوطــن مــن أقصــاه إلــى أقصــاه مهــددا يف أمنــه واســتقراره وتضامنــه الداخلــي.
لذلــك ينبغــي أن تتضافــر كل اجلهــود والطاقــات الوطنيــة ،للوقــوف معــا ،ضــد نزعــات
التطــرف واإلرهــاب .وهــذا لــن يتأتــى إال:
برفــع الغطــاء الدينــي والشــرعي عــن كل املمارســات اإلرهابيــة مــن تفجيــر دور للعبــادة أو
قتــل املصلــن أو مــا أشــبه ذلــك.
إذا لــم نرفــع الغطــاء الدينــي عــن هــذه املمارســات ،مــن قبــل كل اجلهــات واملؤسســات،
فســيبقى هــذا اخلطــر قائمــا ،وســيهدد هــذا اخلطــر وحدتنــا الداخليــة وأمــن الوطــن
واســتقراره.
ال يكفــي أن نرفــع الغطــاء الشــرعي والدينــي عــن ممارســات التطــرف واإلرهــاب ،وإمنــا
نحــن بحاجــة أيضــا إلــى بنــاء احلقائــق االجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة واإلســامية
املضــادة لنزعــات التطــرف واإلرهــاب .فواقعنــا االجتماعــي وفضاؤنــا الوطنــي ،أحــوج مــا
يكونــان إلــى قيــم احلــوار والتســامح وصيانــة حقــوق اإلنســان.
كما يحتاجان إلى بناء كل احلقائق املضادة لنزعات التطرف واإلرهاب.
حينمــا نتأمــل يف ظاهــرة انتشــار نزعــات العنــف واإلرهــاب ،ســنجد أن هــذه اآلفــة
اخلطيــرة ،التــي تواجهنــا اليــوم ،هــي مــن جــراء شــيوع ظاهــرة التعصــب والغلــو الدينــي،
وال ميكــن أن ننجــح يف مشــروع مواجهــة التطــرف والغلــو الدينــي ،بــدون تفكيــك ظاهــرة
التعصــب األعمــى التــي بــدأت بالبــروز يف مشــهدنا االجتماعــي والوطنــي.
وجرميتــا القديــح والعنــود مؤشــر علــى أن نزعــات التعصــب والتطــرف ،بــدأت تتحــول إلــى
مشــكلة أمنيــة واجتماعيــة يف مجتمعنــا؛ ألن عمليــات اإلرهــاب التــي تقــوم بهــا ،ستســاهم
يف تفكيــك النســيج االجتماعــي والوطنــي .ولــم يعــد مقبــوال الصمــت والتفــرج علــى هــذه
املمارســات التــي تهــدم بشــكل تدريجــي أمننــا االجتماعــي والوطنــي وتدمــر نســيجنا
الوطنــي ،وتدخلنــا يف دورة دمويــة مكلفــة إنســانيا ووطنيــا.
لهــذا فإننــا ومــن أجــل مواجهــة جــادة لظاهــرة التطــرف والطائفيــة وبــث الكراهيــة ،بحاجــة
إلــى إســتراتيجية وطنيــة متكاملــة ،ملواجهــة هــذه املخاطــر ،وتفكيــك حواملهــا االجتماعيــة
وحواضنهــا املؤسســية.
وإنــه ال ميكــن أن تصــان وحــدة أي مجتمــع ،مــع شــيوع ثقافــة التطــرف والتحريــض علــى
الطائفيــة والكراهيــة.
لذلــك فإننــا نعتقــد أن املهمــة الوطنيــة األولــى يف هــذا الصــدد ،هــي بنــاء رؤيــة وطنيــة
متكاملــة وجــادة لتفكيــك كل األســس واملقدمــات واملمهــدات لظاهــرة العنــف واإلرهــاب.
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فمــا جــرى يف القديــح والعنــود جرميــة وطنيــة وإنســانية ولكــي نضمــن عــدم تكــرار هــذه
اجلرميــة يف فضائنــا الوطنــي ،فنحــن بحاجــة إلــى إســتراتيجية وطنيــة لتفكيــك ظواهــر
العنــف والغلــو والكراهيــة.
فالتطــرف والغلــو الدينــي ال ميكــن التســاهل معهمــا ،ألنهمــا كمــا تثبــت جرميتــا القديــح
والعنــود ،مــن أهــم املخاطــر التــي تواجهنــا علــى املســتوى الوطنــي ..وإن قــوى التطــرف
واإلرهــاب ،بــدأوا يتعاملــون مــع فضائنــا الوطنــي ،بوصفــه مناخــا أو موضوعــا لترجمــة
مشــروعاتهم اإلرهابيــة والعنفيــة ..وإن التعامــل اللــن معهــم قــد يقودهــم إلــى تكــرار
عملياتهــم اإلرهابيــة يف الفضــاء الوطنــي..
مــن هنــا فــإن مــا جــرى يف القديــح والعنــود ،ليــس عمــا بســيطا أو ســهال أو طبيعيــا ،وإمنــا
هــو مــن األعمــال اإلرهابيــة التــي كانــت تســتهدف كمــا يبــدو شــق الصــف الوطنــي وإثــارة
اخلالفــات والتناقضــات الوطنيــة علــى أســاس طائفــي..
وال ريــب أن التضامــن الواســع مــع أهالــي الضحايــا واملشــاركة يف عزائهــم مــن اخلطــوات
املهمــة ،التــي أفشــلت أهــداف اجلرميــة اإلرهابيــة.
فالوطــن ومــن خــال هــذه العمليــة اإلرهابيــة ،أضحــى مهــددا ومســتهدفا يف وحدتــه
الداخليــة ..وعليــه فإننــا بحاجــة إلــى كل خطــوة ومبــادرة تعــزز الوحــدة الوطنيــة ،وتشــجب
كل املمارســات واملواقــف التــي تضــر براهــن الوحــدة الوطنيــة ومســتقبلها..
وإن املرحلة الراهنة تتطلب من جميع املواطنني االهتمام باألولويات التالية:
تعزيــز الوحــدة الوطنيــة والوقــوف بحــزم ضــد كل اخلطــوات واملمارســات التــي تضعــف
وحدتنــا الوطنيــة ،أو تدخــل أبنــاء الوطــن يف خالفــات وتباينــات مزمنــة ..فلتتجــه كل
الفعاليــات والقــوى االجتماعيــة ،إلــى االهتمــام بهــذا املوضــوع ،والوقــوف ضــد كل
املمارســات واملواقــف التــي تضــر بوحدتنــا الوطنيــة ..فكلمــا عززنــا وحدتنــا الوطنيــة،
وأفشــلنا مشــروعات الفرقــة واخلــاف بــن أبنــاء الوطــن الواحــد ،ســاهمنا بشــكل مباشــر
يف إفشــال أهــداف اإلرهابيــن مــن جرميتــي القديــح والعنــود اللتــن كانتــا تســتهدفان
وحــدة الوطــن وأمنــه واســتقراره.
اخلطــاب الدينــي ودوره يف تعزيــز حالــة الوئــام واالســتقرار االجتماعــي ..وذلــك عبــر
اهتمــام اخلطــاب الدينــي بوحــدة املجتمــع ورفــض التنابــز وبــث الكراهيــة بــن أبنــاء الوطــن
الواحــد ..ونعتقــد أن التــزام اخلطــاب الدينــي يف مجتمعنــا بالوحــدة الوطنيــة ورفــض
أي شــكل مــن أشــكال بــث اخلــاف والفرقــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد ،سيســاهم يف
تصليــب الوحــدة الوطنيــة ،وســد كل الثغــرات التــي قــد ينفــذ مــن خاللهــا صنــاع التطــرف
والكراهيــة والتفجيــر يف وطننــا.
املعركــة التــي يخوضهــا الوطــن مــع قــوى اإلرهــاب والتطــرف ،ليســت بســيطة وســهلة يف آن،
وتتطلــب أن تتضافــر كل اجلهــود يف هــذه املعركــة ..لذلــك نحــن جميعــا معنيــون يف دعــم
أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها يف رصــد اإلرهابيــن وفضحهــم وإفشــال مخططاتهــم ورفــع
الغطــاء الدينــي واالجتماعــي عنهــم..
فاملعركــة مــع اإلرهــاب تتطلــب أن نحــارب اإلرهــاب بــكل مســتوياته ..وعليــه فــإن جتفيــف
منابــع اإلرهــاب والوقــوف بحــزم ضــد صناعــه واملروجــن لــه ،مــن أولويــات املعركــة مــع
اإلرهــاب واإلرهابيــن..
فلنحـ ِـم وطننــا مــن خطــر اإلرهــاب واإلرهابيــن ..ونعــزز وحدتــه الوطنيــة بطــرد كل األفــكار
الظالميــة والتخريبيــة مــن واقعنــا االجتماعــي والوطني..
ولنقــف معــا بــكل مكوناتنــا وتعبيراتنــا يف صــف واحــد ،ضــد كل مــن يحــاول أن يســتهدف
أمــن الوطــن واســتقراره..
فاملعركــة هــي معركــة الوطــن كلــه ،وتتطلــب وقــوف اجلميــع يف خنــدق الدفــاع عــن الوطــن
ووحدتــه وتضامنــه الداخلــي.
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ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

حماة الصالة

محمد املبارك

إرهابي

( قصة قصيرة)

يف مهــب ريــح عاصــف وســواد ليــل بهيــم ُولِــ َد طفــا لــم
تكــن االســرة لتعلــم بأنــه مــن ســيلطخ مســيرتها وســمعتها
يف الوحــل.
كان بــكاؤه يف مهــده يشــكل نفيــرا لــكل مــن يســمعه وكان
صوتــه حــادا يوقــظ النائمــن  ،وكانــت نومتــه علــى ظهــره
جتعــل والدتــه تع ـ ّوذه مــن الشــيطان الرجيــم..
كبُــر الطفــل وكبــرت معــه نومتــه املعوجــة والزمته الشــياطني
التــي كانــت جتثــو علــى ظهــره مــع كل إغفــاءة لــه والتــي ال
تفــارق جلبابتــه مــع كل صحــوة..
ال حظــت األســرة ســلوك ابنهــا العدوانــي وتعديــه علــى
أفرادهــا ومحاولــة فــرض الســيطرة بالقــوة حتــى وهــو يف
هــذه الســن املبكــرة فلــم يكــن يشــأ اللعــب إال مبسدســه
االفتراضــي وبندقيتــه التــي ينتقــم بهــا مــن خصومــه
ويحــاول قتلهــم بلعبتــه حتــى يتغلــب عليهــم ويســتحوذ علــى
ألعابهــم.
ويف املدرســة كان الوحيــد يف الصــف الــذي يشــتكي منــه
زمــاءه و أقرانــه بســبب بطشــه بهــم وتنكيلــه إياهــم حتــى
ضبطــه املرشــد الطالبــي ذات يــوم وهــو منفــرد يف الصــف
وقــد وضــع يــده يف حقيبــة أحــد زمالئــه محــاوال ســرقة
محتوياتهــا فقــد كان مشاكســا لعوبــا بامتيــاز.
حتــى وصــل األمــر أن يصــل التعــدي هــذه املــرة إلــى أقــرب
األقربــن إليــه  ،أنهــا والدتــه التــي ســهرت الليالــي وصرفــت
عمرهــا علــى تربيتــه  ،فقــد طلــب منهــا ذات يــوم بــأن تلبــي
إحــدى طلباتــه فلــم تفعــل ألنهــا رأت فيهــا مــا ال يرضــي
اهلل تعالــى فمــا كان منــه إال أن زجرهــا وقــام بدفعهــا حتــى
ســقطت علــى األرض ليفــر هاربــا خــارج البيــت ..
وهنــاك ويف الطريــق تســري بــه األقــدار ويأخــذه حظــه
العاثــر إلــى أحــد املرتزقــة ليلقــي عليــه شــباكه باالنضمــام
إلــى إحــدى املنظمــات واجلماعــات املشــبوهة والذيــن
وعــدوه إن هــو أنظــم إليهــم باألمــوال والعيــش الرغيــد..
بــادر باالنضمــام وهــو ال يعلــم إلــى أيــن ســينتهي بــه املــآل
مــع هــذه اجلماعــة  ،وبعــد مضــي وقتــا ليــس بالطويــل
وضعــوا يف يــده الســاح وتوجهــوا بــه إلــى قريــة آمنــة وقالوا
عليــك بقتــل أهلهــا  ،لــم يكــن يســتوعب مــا أُمِ ــر بــه هــل هــو
حقيقــة أم مــاذا؟  ،حمــل الســاح مــع تلــك اجلماعــة وصلــوا
إلــى تلــك القريــة لــم يطلــق رصاصــة واحــدة  ،تســمر مكانــه
ليــرى فعلــت أولئــك املجرمــن لــم يصــدق مــا تــراه عينــاه ،
اســترجع شــريط حياتــه لــم يتمالــك نفســه صــرخ يف مكانــه
أراد الرحيــل مــن املــكان ولكــن رصاصــة الغــدر كانــت لــه
باملرصــاد بعــد أن كانــت تلــك الصرخــة مبثابــة إذن بالتوبــة
 ،ومــن أفــواه االعــام ووســائله وصــل اخلبــر إلــى أمــه التــي
كانــت تنتظــر قدومــه إليهــا  ،انطلقــت ( زغــرودة) وهــي ال
تعلــم أتســجد هلل شــكرا أم تعقــد مأمتــا لرحيلــه.
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اختصاصية نفسية:
«أطفال التفجيرات» يحتاجون «الدعم» و«التنفيس»
يواظــب الطفــل عبــداهلل حمــادة «عشــرة أعــوام» ،علــى الصــاة يف جامــع حيهــم ،يختــار لنفســه مكان ـاً بــن
صفــوف املصلــن ،ويــؤدي الفــروض ليغــادر اجلامــع إلــى منزلــه القريــب مــن املســجد .بيــد أن اجلمعــة األخيــرة
كانــت مختلفــة ومغايــرة ،فعنــد وصولــه املســجد ،وقبــل أمتــار مــن البوابــة ،فــزع مــن هرولــة أحــد الشــبان
املنظمــن ،مســتنجداً برجــال األمــن ،لوجــود «إرهابــي متنكــر بــزي نســائي».
ارجتــف عبــداهلل خوف ـاً ،ولــم يعــرف وهــو ميســك يــد والــده ،هــل يعــود أدراجــه للســيارة ،أو يدخــل اجلامــع
ليحتمــي بــه ،ويف اللحظــة التــي كان يفكــر فيهــا دوى التفجيــر وانتشــر لهــب النــار وتطايــرت األشــاء وتناثــرت
الدمــاء يف جميــع اجلهــات .كل هــذه الصــور أدخلتــه يف «صدمــة نفســية» ،حرمتــه الطعــام والنــوم ،وأجبرتــه
علــى الدخــول يف نوبــات بــكاء مســتمرة ،كلمــا الح يف ذاكرتــه التفجيــر اإلرهابــي الــذي اســتهدف جامــع اإلمــام
احلســن يف حــي العنــود مبدينــة الدمــام.
ولــم يكــن عبــداهلل الوحيــد ممــن تأثــر بحادثــة تفجيــر اجلامــع وقبلــه جامــع القديــح ،واحلــوادث اإلرهابيــة
األخــرى ،فثمــة مئــات ورمبــا آالف األطفــال ممــن يحتاجــون إلــى «املســاندة والدعــم النفســي» ،جــراء الصــور
واملشــاهد التــي انتشــرت بعــد حــوادث التفجيــر.
وأكــدت اختصاصيــة يف علــم النفــس أن ظــروف احلــروب والتفجيــرات املتتاليــة تســبب «اهتــزازاً يف الثقــة
بالنفــس ويف اآلخريــن ،مــا يترتــب عليــه شــعور الطفــل باخلطــر الــذي يهــدد حياتــه ،واخلــوف والقلــق املتزايــد
الــذي يؤثــر يف ســلوكه ومزاجــه .وتتكــون لديــه العديــد مــن ردود الفعــل احلــادة علــى الصعيــد النفســي
واالجتماعــي والفســيولوجي ،مثيــرة بذلــك أزمــة وصدمــة نفســية للطفــل ،فيصبــح ضحيــة اخلــوف الشــديد
والكوابيــس والكآبــة وغيرهــا مــن االضطرابــات االنفعاليــة».
وقالــت االختصاصيــة إميــان الســيف« :يجــب توفيــر أجــواء األمــان لألطفــال ،وإعــادة ترســيخ الشــعور باألمــن
واحلمايــة ،مــن خــال تأمينهــم يف مــكان آمــن ،بعيــداً قــدر اإلمــكان عــن مــكان اخلطــر ،وتهدئتهــم وطمأنتهــم».
ونوهــت إلــى أهميــة تشــجيعهم علــى «مواصلــة األنشــطة االعتياديــة اليوميــة ،وخلــق البدائــل لهــا ،إن لــم يتمكــن
مــن ممارســتها ،ومســاعدتهم يف فهــم انطباعاتهــم وردود أفعالهــم جتــاه املواقــف واخلبــرات الصادمــة».
وأكــدت أهميــة «التحــدث مــع الطفــل عــن األوضــاع التــي تخيفــه ،إضافــة إلــى إشــراكه يف أنشــطة بدنيــة وألعــاب
وأغــان وتأليــف قصــص وورش الرســم ،مــن أجــل توفيــر مجــال للتخفيــف مــن حــدة التوتــر والضغــط النفســي
لديــه ،باعتبارهــا إحــدى آليــات التفريــغ النفســي اجليــدة لألطفــال».
واقترحــت أيض ـاً «تكليــف الطفــل بأعمــال ومهــام صغيــرة لتقويــة إحساســه بالكفــاءة والثقــة بالنفــس» ،داعيــة
إلــى «تقــدمي اإلرشــاد النفســي للطفــل واألســرة حــول مفهــوم الصدمــة وأعراضهــا ،وكيفيــة التعامــل معهــا يف
حــال تطــور الوضــع عنــد الطفــل».
وشــددت علــى «حاجــة الطفــل للشــعور مبشــاعر احلــب واحلنــان مــن حولــه ،وبخاصــة املقربــن منــه ،وأيــة
محاولــة لعــاج املشــكلة بشــكل ظاهــري مــن دون اجلوهــر ســتكون مصيرهــا الفشــل ،وتــزداد حــال الطفــل
ســوءاً».
وأوصــت االختصاصيــة النفســية األهــل بـــ «إتاحــة الفرصــة للطفــل للتحــدث عــن مشــكالته وحاجاتــه ،علــى
رغــم مشــاعر احلــزن التــي تعتريهــم أيض ـاً ،لإلســهام يف التخفيــف مــن معاناتهــم ،وتشــجيع الطفــل بالتحــدث
عــن جتاربــه فــور حصولهــا ،وبعــد حصولهــا ،وتوفيــر الفــرص املناســبة لإلفصــاح عــن شــعوره باأللــم واحلــزن
والغضــب ،واإليضــاح لــه أن احلــزن ليــس دلي ـ ً
ا علــى الضعــف».
ونوهــت إلــى أهميــة «عــدم إرغــام الطفــل علــى التحــدث عمــا يزعجــه ،إذا كان يرفــض احلديــث ،وتشــجيعه علــى
التعبيــر بالطــرق األخــرى ،مثــل الرســم أو اللعــب أو تأليــف القصــص».

حماة الصالة
الدكتور الجبران للمحرضين:

مثلث الجريمة التكفير
والتحريض والتبرير

 5000مصل يتحدون االرهاب بمسجد العنود
في أول جمعة بعد التفجير االرهابي
حتــدى اكثــر مــن  5000مصــل االرهــاب حيــث تقاطــر
املصلــون الــى مســجد اإلمــام احلســن بحــي العنــود بالدمام
منــذ الســاعة العاشــرة صباحــا ألداء الصــاة ،وذلــك يف
اجلمعــة االولــى بعــد العمــل االرهابــي الــذي اودى بحيــاة 4
شــهداء يف االســبوع املاضــي.
وامتــأ املســجد عــن اخــره يف صــور تكشــف االصــرار
والعزميــة علــى دحــر االرهــاب واحليلولــة دون حتقيــق
اهدافــه اخلبيثــة ،فاملصلــون حرصــوا علــى ايصــال رســالة
واضحــة مفادهــا ان اجلميــع ال يخشــى االرهــاب ويخــاف
القتــل والدمــار الــذي يســعى االرهابيــون الــى تكريســه يف
املجتمــع.
وتواجــدت اجلهــات االمنيــة بشــكل واضــح يف جميــع
املداخــل املؤديــة للمســجد املذكــور ،حيــث لوحظــت منــذ
ســاعات الصبــاح تتخــذ مواقــع ثابتــة ،بهــدف رصــد املــكان
والتدخــل يف حــال وجــود حتــركات مشــبوهة تعكــر صفــو
املصلــن اثنــاء اداء الصــاة.
وقــال خطيــب وامــام مســجد احلســن بحــي العنــود بالدمام
يف خطبــة اجلمعــة الســيد علــي ناصــر الســلمان ،اننــا نديــن
للشــهداء االربعــة االبطــال باحليــاة النهــم ضحــوا بارواحهــم
يف ســبيل انقــاذ مئــات املصلــن يــوم اجلمعــة.
ولفــت الــى ان التربيــة الصاحلــة مــن لــدن ابــاء وامهــات

هــذه الثلــة الصاحلــة بــرزت جليــا اثنــاء محاولــة منــع
االرهابــي مــن االقتــراب مــن املســجد وحتقيــق مآربــه
اخلبيثــة والســاعية الــى قتــل النفــس احملرمــة.
واشــار الــى ان الشــهادة اعلــى مراتــب البــر وهــي امنيــة كل
انســان يف احليــاة ،حيــث يــزف الــى اجلنــان طاهــرا ،فضــا
عــن الوجاهــة الدنيويــة التــي يحظــى بهــا جــراء العمــل
الفدائــي الــذي قدمــه هــؤالء االبطــال يف االســبوع املاضــي.
وذكــر ان التضحيــة الكبــرى الــذي جتلــت يــوم اجلمعــة
املاضــي كانــت للدفــاع عــن ابريــاء يتوجهــون الــى اهلل يف
بيــت مــن بيوتــه ،باالضافــة لذلــك فــان الشــهداء كانــوا
يدافعــون عــن بيــت مــن بيــوت اهلل ،مؤكــدا ان تضحيــة
الشــهداء االربعــة تعتبــر مــن اروع التضحيــات يف ســبيل
اهلل.
وقــال اننــا اجتماعنــا اليــوم اجلمعــة الداء الصــاة ســيذهب
جــزء مــن ثوابــه الــى الشــهداء الذيــن بذلــوا ارواحهــم
رخيصــة يف ســبيل انقــاذ املصلــن يف االســبوع املاضــي.
وقــدم التهنئــة للشــهداء بنيــل هــذه الشــرف العظيــم وكذلــك
نبــارك لــذوي الشــهداء زفــاف ابنائهــم للجنــان.
وصرحــت اللجنــة اإلعالميــة أن العــدد وصــل إلــى 5000
مصــل يف املســجد ويف الســاحات التــي أقيمــت خارجــه،
منوهــا إلــى ان ســعة املســجد تتســع إلــى  6000مصــل .

علي األربش:
حماة الصالة أقدموا على الموت بقلوب ملؤها اليقين
اتهــم عــم الشــهداء علــي األربــش األصــوات التكفيريــة والتأجيــج الطائفــي الــذي أوجدتــه
املناهــج التعليمــة يف مختلــف املراحــل الدراســية ،واملنابــر الدينيــة يف حــادث التفجيــر
اإلرهابــي ،مشــددا علــى دور قنــوات اإلعــام والصحــف
واملجــات يف التأجيــج الطائفــي.
وانتقــد خــال كلمتــه التــي ألقاهــا يف مخيــم عزاء شــهداء
حمــاة الصــاة بالدمــام ،التغريــدات التــي يجاهــر بهــا
النخــب مــن أســاتذة اجلامعــات وخطبــاء املســاجد والتــي
حتمــل الفكــر الطائفــي معبــرا عنــه بالفكــر األهــوج.
ووصــف حاملــي الفكــر الطائفــي بأنهــم «مخلوقــات
تعــادي اإلنســانية» وال تفــرق بــن املذاهــب املختلفــة.
وطالــب األربــش مجلــس الشــورى بســن قانــون جتــرمي
الطائفيــة القبيلــة واملناطقيــة ،داعيــا لتفعيــل قانــون ضــد

طالــب الدكتــور صــادق اجلبــران األصــوات التحريضيــة
بالكــف عــن التحريــض بقولــه «أرحمونــا وأرحمــوا هــذه
البــاد ،وأشــفقوا علــى أنفســكم قبــل أن تشــفقوا علينــا»،
مؤكــدا علــى أن دائــرة اإلرهــاب الصغيــرة والتــي تتســع
تدريجيــاً ال متيــز بــن اجلانــي والبــريء.
وأوضــح الدكتــور اجلبــران يف كلمتــه التــي ألقاهــا يف
مجلــس العــزاء لشــهداء حمــاة الصــاة بالعنــود ،أن مثلــث
اجلرميــة يتضمــن التكفيــر والتحريــض والتبريــر للفتــاوى
التــي وصفهــا ب «انهــا ملئــت الدنيــا ســوادا» والتــي تتضمــن
املطالبــة بإخــراج فئــة واســعة مــن املســلمني ،منتقــدا
األصــوات النشــاز احملرضــة علــى الشــيعة.
واســتنكر االتهامــات التــي تبثهــا وســائل اإلعــام يف تناولهــا
األحــداث وقيامهــا بالقــذف وتوجيههــا االتهامــات لبعــض
اجلهــات ،وجتاهلهــا بــأن ســبب اإلرهــاب هــو الفتــاوى،
معبــرا عــن اســتيائه مــن تــداول اإلعــام بعــض األوصــاف
للطائفــة الشــيعية بكلمــات مقيتــة علــى ســبيل «الرافضــة
وأذنــاب وعمــاء ومــا شــابه».
وعلــل أن هــذا اإلرهــاب علــى الشــيعة هــو نتيجــة التعبئــة
اإلعالميــة ،متهكمــا بقولــه «مــاذا تريــدون ممــن يســمع هــذه
االتهامــات ،هــل ســيقدم لنــا الــورد ،واالبتســامة» ،مشــددا
علــى ســعي مــن يســمع هــذه التحريضــات لتقــدمي املــوت
والقتــل والدمــار للطائفــة الشــيعية.
ودعــا للتبرئــة مــن التكفيــر والتكفيريــن ووضــع حــدود
للمحرضــن ،مشــددا علــى دور عقــاء الوطــن يف إنقــاذه
مــن املخربــن والتعــاون معــا والتكاتــف مــن أجــل إفشــال
مخططاتهــم.
وبــارك يف ختــام كلمتــه لعوائــل الشــهداء التــي وصفهــم
بالعظمــاء ،موجهــا رســالته لهــم بقولــه «أن دمــاء أقاربكــم
يف رقابنــا»

التحريــض.
وعاتــب أصحــاب الســلطات علــى ســكوتهم إزاء التيــارات التكفيريــة املشــينة ،وأن تكــون
دمــاء الشــهداء ســبيال للوحــدة ولــم الشــمل وأن تكــون
يــدا واحــد ملــن تســول لــه نفســه اإلســاءة ضــد املكــون
الوطنــي.
وأثنــى علــى بطولــة الشــباب والذيــن وصفهــم بأنهــم
أقدمــوا علــى املــوت بقلــوب ملؤهــا اليقــن واالطمئنــان،
مشــيدا بدورهــم البطولــي يف ملحمــة حمــاة الصــاة
التــي ســوف يســجلها التاريــخ ،وأشــاد برجــال األمــن
والشــباب يف اللجــان األهليــة علــى جهودهــم التــي
اســتمرت طيلــة أيــام العــزاء.
الخط  -العدد  - ٥٣شعبان ١٤٣٦هـ  /يونيو ٢٠١٥م
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توافــد املعــزون مــن مختلــف مــدن ومحافظــات املنطقــة الشــرقية ومــن دولــة الكويــت
ومملكــة البحريــن لتقــدمي واجــب العــزاء يف شــهداء جامــع اإلمــام احلســن يف حــي العنــود،
وذلــك يف مخيــم العــزاء بحــي احملمديــة.
وعبــرت الوفــود عــن حزنهــا علــى الضحايــا ،وأكــدت علــى وحــدة الشــعب وتالحــم أبنــاء
الوطــن ضــد مــن يحــاول زعزعــة أمنــه واســتقراره ،الفتــة إلــى أن إرادة احليــاة ســتنتصر
علــى إرادة املــوت والقتــل.
وقــال مديــر جامعــة امللــك فيصــل ســابقا الدكتــور يوســف اجلنــدان إن هــذه احلــوادث
األليمــة مــا هــي إال حتــد كبيــر أمــام جميــع املواطنــن ،وإننــا ســوف نبقــى حلمــة واحــدة يف
مواجهــة هــذه األفــكار التــي تريــد زرع الفتنــة بــن أبنــاء الوطــن.
فيمــا أشــار األمــن العــام للجنــة األوملبيــة الســعودية الســابق محمــد املســحل إلــى أن تالحــم
أهالــي املنطقــة الشــرقية وجميــع مناطــق اململكــة ســيبقى أبــد الدهــر ،وأرضهــا غيــر قابلــة
للفتنة .
وشــهد مخيــم العــزاء إقبــاالً الفتـاً علــى املعــرض املصاحــب للعــزاء مــن قبــل املعزيــن الــذي
اشــتمل علــى ســتة أركان ضمــت صــوراً للشــهداء واملشــيعني عبــرت عــن مــدى تالحــم

الشــعب حــول والة أمرهــم.
وأوضــح رئيــس اللجنــة اإلعالميــة باســم العيثــان ،أن اجلهــات احلكوميــة قدمــت كافــة
التســهيالت الســتقبال املعزيــن ،مشــيراً إلــى أن عــدد املتطوعــن يف مخيــم العــزاء بلــغ
نحــو  650شــخصاً مت توزيعهــم علــى ثمــان جلــان رئيســة وهــي جلنــة االســتقبال والتنظيــم
واملخيــم والتغذيــة كذلــك هنــاك جلــان مســاندة وهــي النظافــة واللجنــة الدينيــة والدعــم
املعنــوي.
وقــال رئيــس جلنــة املعــرض حســن العلــي إن أركان املعــرض هــي :ركــن صــور الشــهداء،
وركــن محاضــرة عــن كيفيــة التعامــل مــع الشــخص املشــتبه فيــه ،وركــن عــن كيفيــة إنقــاذ
املصابــن يف حــال تعرضــوا إلــى حــوادث وانفجــارات وطــرق إنقاذهــم ،و ركــن صــور
لتغريــدات أطلقهــا عــدد مــن الشــخصيات املعروفــة يف اململكــة تنبــذ الطائفيــة.
وأضــاف العلــي أن الهــدف مــن إقامــة هــذا املعــرض يف مخيــم العــزاء مــن أجــل إرســال
رســالة تثقيفيــة وتوعويــة جلميــع أفــراد املجتمــع للوقــوف بحــزم ضــد اإلرهــاب أو مــن
يحــرض علــى هــذا الفكــر املتطــرف بجانــب نشــر مفهــوم األمــن وحمايــة هــذا الوطــن
ومكتســباته مــن كل شــخص يحــاول زعزعــة أمنــه واســتقراره.

تفاصيل الجريمة اإلرهابية من كاميرات جامع «اإلمام الحسين»
أكــد املتحــدث باســم شــرطة املنطقــة الشــرقية العقيــد زيــاد
الرقيطــي أنــه مت التنســيق مــع وزارة الشــؤون اإلســامية
ملضاعفــة أعــداد دوريــات األمــن العــام عنــد املســاجد
واجلوامــع بســبب أحــداث التفجيــرات التــي شــهدها
مســجد اإلمــام علــي يف بلــدة القديــح بالقطيــف ،وجامــع
اإلمــام احلســن يف حــي العنــود بالدمــام ،لتوفيــر احلمايــة
لهــا.
وأشــار إلــى أنــه ســتكون هنــاك خطــة رقابيــة ودوريــات
مكثفــة خــال شــهر رمضــان .مبينـاً أن ذلــك يتــم بالتنســيق
مــع املســاجد مــن خــال الــوزارة .فيمــا كشــفت الكاميــرات
اخلاصــة بجامــع اإلمــام احلســن يف حــي العنــود (الدمــام)،
تفاصيــل العمليــة االنتحاريــة التــي نفذهــا أحــد اإلرهابيــن
املنتمــن إلــى تنظيــم داعــش اإلرهابــي ،والتــي راح ضحيتهــا
أربعــة شــهداء ،إذ ب ّينــت أن اإلرهابــي كان يرتــدي ز ّيــاً
نســائياً وحــاول اقتحــام اجلامــع بعــد كشــف حقيقتــه مــن
طريــق الشــبان املكلفــن بالتفتيــش عنــد بوابــة اجلامــع.
وأوضحــت الكاميــرات معلوماتهــا ،أن الشــهداء األربعــة
قامــوا مبنــع اإلرهابــي ،وطرحــوه أرض ـاً وأمســكوا بــه ،إال
أنــه يف حلظــة قــام بتفجيــر حزامــه الناســف الــذي كان
توجــه
يلفــه حــول جســده ،قبــل أن تصــل قــوات األمــن التــي ّ
إليهــا الشــاب اخلامــس الســتدعائها لتوقيــف اإلرهابــي.
وقــال باســم العيثــان « :منعــوه مــن الدخــول بــكل مــا أوتــوا
مــن قــوة وإميــان» ،ويســرد القصــة مــن خــال تســجيل
الكاميــرات اخلاصــة باجلامــع «كانــوا خمســة شــبان يقفــون
عنــد البوابــة اجلنوبيــة جلامــع اإلمــام احلســن ،ومحــل
وقوفهــم وحراســتهم مدخــل الســور اخلارجــي وهــو مدخــل
املمــرات ومواقــف الســيارات ،حــن خرجــت امــرأة وهــي يف
احلقيقــة اإلرهابــي متنكــر بعبــاءة نســائية،
خــرج مــن بــن الســيارات متوجهــاً إلــى اجلامــع فمنعــه
الشــبان ،وقالــوا بأنــه ال توجــد صــاة للنســاء ،وإن إمــام
اجلامــع الشــيخ علــي الناصــر أعلــن ذلــك قبــل ليلتــن مبنــع
صــاة اجلمعــة للنســاء ،وقامــوا مبنعــه مــن الدخــول ،فتــردد
اإلرهابــي هــل يرجــع أم يتقــدم ،ســاورتهم الشــكوك حــول
تلــك املــرأة التــي لــم تســتجب ولــم تنطــق بكلمــة ،فحاولــوا
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تنبيههــا ومنعهــا ،إال أنــه أظهــر حقيقتــه التــي أخفاهــا حتــت
زي نســائي ،وهجــم علــى الشــباب محــاوالً الدخــول عنــوة».
وأضــاف «أمســكه الشــهيد عبداجلليــل مــن اخللــف ودفعــه
إلــى خــارج البوابــة ،بينمــا قــام شــقيقه الشــهيد محمــد
باإلمســاك بــه مــن األمــام ،وكان إلــى جوارهمــا الشــهيدان
هــادي الهاشــم ومحمــد العيســى ،ودفعــوه بشــكل قهــري
وقســري إلــى مواقــف
الســيارات ،بينمــا قــام
خامس الشــبان باإلســراع
إلــى األمــن الــذي كان يف
اجلــوار ،وأخــذ يصــرخ
بهــم «إرهابــي إرهابــي
موجــود هنــا»،
وهــو عائــد ســمع
صــوت االنفجــار يــدوي
يف املــكان ،الــذي
استشــهد علــى أثــره
الشــبان األربعــة ،وقتــل
وتناثــرت
اإلرهابــي،
أشــاؤهم علــى جــدران
اجلامــع ووصــل بعضهــا
إلــى منــازل اجليــران
التــي تبعــد  ١٥٠متــراً،
وإلــى أســطح وأفنيــة
املنــازل القريبــة مــن
اجلامــع ،بــدأت بعدهــا
فــرق األمــن يف التوافــد
إلــى املــكان ،وكذلــك
الدفــاع املدنــي إلطفــاء
احلرائــق التــي نشــبت يف
الســيارات» ،ســبقهم إلــى
موقــع الشــهداء بعــض
املصلني الذيــــن خرجـــــوا
الســتطالع االنفجــار.

وأكــد العيثــان «أنــه خــال هــذه األحــداث اســتمرت خطبــة
اجلمعــة ،بعــد أن هــ ّدأ إمــام اجلامــع املصلــن الذيــن
أفزعهــم صــوت االنفجــار ،وعــادوا للصــاة وبعــد انتهائهــا
علمــوا أن هنــاك أربعــة مــن أبنائهــم قدمــوا أرواحهــم
لتســتمر الصــاة ،وخامســهم يأســف ألنــه لــم يذهــب معهــم
شــهيداً»

حماة الصالة

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم

أحمد منصور الصادق
وأسرة الصادق بتاروت والقطيف
بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا لِلّ ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

حماة الصالة

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم

عبدالعزيز سعود أبو السعود وأسرته
بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ
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حماة الصالة

شهداء الصالة وحماتها !!
السيد محمد املشعل
بــدأ اإلرهــاب الطائفــي واملذهبــي يعصــف بوطننــا ليهــدم نســيجنا الوطنــي ويفتــت وحدتنــا
وعيشــنا ويفقدنــا أمننــا؛ وذلــك نتيجــة ماكينــة التحريــض الطائفيــة التــي لــم مت تهــدأ يومـاً
بــل تزيــد وتيرتهــا يومـاً بعــد آخــر .ابتــدا ًء مــن املناهــج الدراســية التــي تغــذي فكــر الطالــب
منــذ املدرســة حتــى اجلامعــة ,خطــب اجلمعــة يف املســاجد ,الصحــف احملليــة والقنــوات
اإلعالميــة التــي تبــث أحزمــة الفــن علــى مــدار الســاعة،عن قصــد أو دون قصــد ،وانتهــا ًء
بفتــاوي التكفيــر؟!!
يــوم مــن األيــام أن ينفجــر وهــذا مــا حــدث فعــ ً
ا
والشــحن
التحريــض
كان البــد لهــذا
ٍ
مســاء التاســع مــن احملــرم 1436هـــ املوافــق  3نوفمبــر 2014م حيــث اقتحــم مجموعــة
مــن اإلرهابيني(الدواعــش) إحــدى حســينيات قريــة الدالــوة باألحســاء وأمطــروا مــن فيهــا
بوابـ ٍـل مــن الرصــاص أدى الستشــهاد  8مــن املعزيــن اآلمنــن.
شــيعت األحســاء الشــهداء الســعداء رافعــن أعــام الوطــن مســتنكرين ومندديــن مبــا حــدث
ـون حــازم يجــرم كل أنــواع التحريــض ســواء كان مذهبي ـاً أو عنصري ـاً أو
 ,مطالبــن بقانـ ٍ
قبليـاً ويســبب البغضــاء و القطيعــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد.
ويف يــوم اجلمعــة  4شــعبان 1436هـــ املوافــق  22مايــو 2015م وأثنــاء أداء الصــاة يف
فجــر إرهابــي
مســجد اإلمــام علــي عليــه الســام ببلــدة القديــح مبحافظــة القطيــفّ ,
داعشــي ال ميــت لإلنســانية بصلــة نفســه وســط جمــوع املصلــن ليصلــى جهنــم وبئــس
املصيــر!!
ويف اجلمعــة التــي تلتهــا  11شــعبان 1436هـــ املوافــق  29مايــو 2015م حــاول إرهابــي
آخــر متنكــراً بــزي النســاء تفجيــر نفســه داخــل مســجد اإلمــام احلســن عليــه الســام بحــي
العنــود بالدمــام والــذي يكتــظ مبئــات املصلــن لــوال أن الشــباب املتطوعــن لتنظيــم دخــول
؛لفجــر املجــرم نفســه فيهــم  ,ويستشــهد  4مــن
وخــروج املصلــن منعــوه مــن دخــول املســجد
ّ
ُحمــاة الصــاة واملصلــن بصــدور عاريــة مليئـ ًة باإلميــان والتضحيــة .
ـوت أَذِ َن َّ
اللُ
لقــد قتلــوا الصــاة يف محرابهــا وتناثــرت رياحــن الشــهداء واجلرحــى" ِف بُيُـ ٍ
اآلصــالِ " ســورة النــور .36
اسـ ُم ُه يُ َسـ ِّب ُح لَـ ُه فِ ي َهــا بِالْ ُغـ ُد ِّو َو َ
أَن تُ ْر َفـ َع َويُ ْذ َكـ َر فِ ي َهــا ْ
زفــت القطيــف  22شــهيداً مــن املصلــن كمــا زفــت الدمــام  4شــهداءٍ مــن ُحمــاة الصــاة
إلــى رحمــة اهلل ورضوانــه "أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون"

دم لم يجف …
قلبي متخ ٌم باخليبات
متخ ٌم بالفقد
بني ترتيلة احلمد وسمعك إياه وتكبيرة املوت
ٌ
منعطف صغير
ال يتسع إال إلهراقة ماء تردد عفوك عفوك
وإكليل زهور
ببياض يبدد العتمة
ٍ
ودخان يخنق الدمع
ٍ
ال مجال للتراجع
ال مجال للتردد
أكسر مرآة ذاتك
تنعكس صورتك يف عيون اجلميع
واخلع أمنياتك
يرتديها العالم كخلعة يوم عيد

ورغــم اإلحتقــان وألــم املصيبــة وهــول الفجيعــة إال أننــا شــهدنا تشــييعاً إنســانياً شــعبياً
مهيبــا لــم يحصــل لــه نظيــر علــى مســتوى البــاد فقــد حضــر التشــييع املهيــب مــا يفــوق الـــ
 600ألــف مواطــن مــن كافــة أرجــاء الوطــن ودول اخلليــج؛ حضــروا جميعهــم بإنســانيتهم
مســتنكرين هــذا العمــل اإلرهابــي الــذي ال ميثــل ســوى اإلرهــاب واإلجــرام ..
فقــد كان التشــييع مليئــاً بشــعارات احملبــة والســام والوحــدة معزيــاً نفســه باســتنكار
اإلرهــاب وجتــرمي الطائفيــة بجميــع أشــكالها وســبلها ومناهلهــا.
انتهــى التشــييع ونُصبــت خيــام العــزاء ألرواح الشــهداء األبــرار وتوافــدت الوفــود املعزيــة
مــن كافــة مناطــق اململكــة والــدول اخلليجيــة والعربيــة وغيرهــا ،ومــن كافــة الطوائــف
واملذاهــب .لتصبــح خيمــة العــزاء خليــة عطــا ًء ومحبـ ًة وكرمـاً وترابطـاً اجتماعيــا ووطنيــا،
راســم ًة لوح ـ ًة مضيئ ـ ًة هزمــت بنورهــا اإلنســاني كيــان فتنــة اإلرهــاب والطائفيــة .
هــذه اللوحــة الوطنيــة اإلنســانية التــي يــراد لهــا أن تشــوه يف دالــوة األحســاء و قديــح
القطيــف وعنــود الدمــام وغــداً يف مناطــق أخــرى ال ســمح اهلل ,علــى املجتمعــات الواعيــة
أن حتافــظ عليهــا كالقابــض علــى اجلمــر وتســد أبــواب االختالفــات وتُصلح كل التشــوهات
التــي أدمــت هــذه اللوحــة جــراء مــا صنعتــه أبــواق الفــن الطائفيــة ألجــل حــرق هــذه اللوحــة
الرائعــة التــي تعبــر عــن ديننــا ،وأخالقنــا ،وتربيتنــا ،وعيشــنا املشــترك ،وعشــرتنا ،ووطننــا .
فعلــى رغــم اإلرهــاب الداعشــي واإلرهــاب اإلعالمــي علينــا أن نبقــى شــعل ًة تواصــل رســم
لوحــة احملبــة بــدم شــهدائها األبــرار لتكــن دمائهــم الزكيــة جســراً ضفتــاه وروداً ونخي ـ ً
ا
يعبــر عليــه كل الســائرين إلــى الوحــدة اإلنســانية واإلســامية.
التشــييع الكبيــر وخيــام التعزيــة التــي اكتظــت باملعزيــن مــن كل غيــارى الوطــن ومحبيــه
كانــت وال زالــت أهــم مطالبهــم هــي املســارعة يف إصــدار القوانــن التــي ُتــرم الطائفيــة
وتُصمــت منابــر التحريــض والكراهيــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد والديــن الواحــد ،واألهــم
االعتــراف باملذهــب اجلعفــري كأحــد املذاهــب اإلســامية رســمياً ,فاإلرهــاب الداعشــي ال
يفــرق بــن مذهــب وآخــر وال بــن رجــل وامــرأة وال بــن رجــل أمــن ومواطــن وال بــن الصــاة
وأهــل الصــاة وبيــت الصــاة  ..بــل يقتــل ويذبــح ويفجــر ويحــارب كل مــن ال يُبايعــه
ويتعــاون معــه علــى قتــل األبريــاء وهتــك األعــراض ونهــب الثــروات وســلب أمــن األوطــان .

شيماء علي العبد اجلبار

مابــال دمــك لــم يجــف منــذ خضبــت بــه شــمس
األصيــل
أينتظــر انحنــاء ًة للغيــم جتــود بغيـ ٍـث يغســل جرحك
املتشظي يف األوردة
أم ينتظر بردة تسربلت بالضياء والدم
كنت تنتظر وكنا ننتظر
شتان بني انتظارنا
نحن الزلت تسكننا
وأنت
أنت
تسكن الريح
ليت الريح تدفع بقميصك
ليرتد البصر
ولعله أرجعه مرتني فانقلب حسيرا
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حماة الصالة

السيد أحمد النمر الصائغ

«عروج الشهداء»
قصيدة «عروج الشهداء مهداة لشهداء الدمام «حماة الصالة»
ألقيت يف احلفل التأبيني ( يف محراب احلسني ع) -صفوى
َل ـ ْو كُ ْنـ ُـت أَ َو ِف ُط ْه َركـ ْـم ِبق َِصي ـد َْي
س َر ْسـ ُـمهُ
َل ِكنــهُ
ُش ـ ِّي ٌئَ ،ت َقـ ّـد َ
وألننــي االنســان ،تشــمخ هامتــي
َمــا ِج ْئـ ُـت أَ َر ِث ْيكُ ـ ْـم َو َل أَغْ تَالُكُ ـ ْـم
ك ََّلَ ،و َل أَخ َتـ ُ
ـالَ ،ح ْيـ ُـث عزائكــم
َسأَ ِس ـلُّكُ ْم َس ـ ْي َف ا ْل َعدَا َلـ ِـةَ ،ط َالَــا
أَ ْر ِضــي َتضـ ُّـج بآهتــي ُم ْح َمـ َّـر ًة
ودكُ ـ ْـم
أست َْسـ ِـقي ِغ َيــاثَ َو ُج ِ
َبــلْ ِج ْئـ ُـت ْ
َاء َع َلــى الْ َن َِابـ ِـر َب ْين َنــا
كَانَ ال ِْف ـد ُ
مائكُ ـ ْـم
َفن ََحتُّ ُمــوهُ ،م َض َّمخَ ـ ًا ِب ِد ِ
َو َوهَ ْبتُ ــم ْ َ
ال ْح َيــا َء رو َح َبق َِائكُ ـ ْـم
َي َت َلــو ُه َن ْبـ ُ
يضـ ٍـة
ـض امل َ ِ ْجــد ،كُ لَّ َف ِر َ
َفـ ِـإذَا ْ َ
ال َيــا ُة تضخهــا أَشـ َـائُكُ ْم
أَ َسـ َـمائُكُ ْم أَ َ
ُ
ونعوشــكم
حلا ُن َهــا،
ِجي ـدَه
ا ْل َو ِالــدُ الْ َزْهُ ـ ُّـو َز ِّيــنَ
َمـ ْـن ذا ُي َطأفْ ــنُ أمتــي ،أضحيـ ٌـة؟
ُ
َيفــه
ـرد َص َب ـ َغ
َو ُم َغـ ٍ
احلـ ُـر ْو َف ِبز ِ
ـوم ،يف تلــك املناهـ ِـج َن ْبــرةٌ
يــا قـ ُ
المنــا ُأ ْحبولـ ٌـة
يــا قـ ُ
إع ِ
ـوم ،يف ْ
فحاتنــا َوطنيـ ٌـة
يــا قـ ُ
ـوم يف َص ِ
أمامنــا
ـاء ال َح
يــا
َ
َ
قومنــا ،اإلقْ صـ ُ
ـراب هويـ ٌـة
يــا
َ
قومنــا ،إنَّ التـ َ
ـوم مــا طاشـ ْـت ِنبـ ُ
ـال َجهالـ ٍـة
ياقـ ٌ
(األح َســا َء) َعـ ْـن ُشــهد َِائها
ف َلن َْس ـأَل
ْ
وجهــم
َونتــوأم (الدِّ َمــا َم) حيــث ُع ُر ُ
نبــدي الــوالء ،آلل أحمــد شـ ً
ـيعة
هَ ْيهــاتَ ُي ْخـ ِـر ُس َن ْب َض َنــا ُمتحـ ٌ
ـدث
ُ
مبضع
وبعض بعضي
راح،
ٌ
بعضي ِج ُ
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ِل َك َت ْبتُ ــهُ  ،ح ــا ًال ِب َدفْ ـ ِـق َو ِري ـ ِـد ْي
التَّر ِدي ــد
َي ْس ـ ُـمو َع ـ ِـن ا ْلك َِل َم ـ ِ
ـات َو ْ
مببادئ ــي ،بكرامت ــي ،بش ــهيدي
ِب ِشـ ـف َِاه َمت ِّج ـ ٍـر َو َل ِر ْعدي ــد
ـات والتندي ــد
ـرح ِم ــن اآله ـ ِ
صـ ٌ
ب ْن َه ـ ِـج التَّ ْو ِحي ــد
نب ــزي يب ـ ُ
ـاحِ ِ ،
َو َف َض ــا ْ ُ َ
األخ ــدُ ود
الـ ـ ِّر ِضُ ،م َج َّم ـ ُـر ْ
الش ـ ُّـح خا َد َع َن ــاِ ،ب َو ْه ـ ِـم ْ ُ
َف ُّ
ال ــود
ود
ُم ْسـ ـت َْعذَب ًاَ ،ل ِك ـ ْـن ِب َغ ْي ــر ُش ـ ُـه ِ
ُم َج َّسـ ـدَا ِب َص ِعي ــد
ونثرمت ــوه،
شَ ـ ـ ْو َق ًاِ ،ل ِني ـ ِـل شَ ـ ـ َها َد ِة َو ُخ ُل ــود
ِف ْ َ
التَّمجي ــد
ال ِ
اش ـ ِـعنيََ ،وس ـ ِ
ـبحة ْ
َو ُ ُ
ِل ُل ُح ــود
أَ ْيقُ و َن ـ ٌـة
ودكُ ـ ْـم
ل ُ
َالعي ــد
يجا ُن َه ــا،
َو ِز َف ُافكُ ـ ْـم ك ِ
ِت َ
َ
َو َر َّدا،
ـود
كطـ ـ ْو ِق َج َن ــاز َِة الْ َ ْو ُل ـ ِ
أم حاق ــدٌ يزه ــو ِب َح ـ ِـز َو َري ــد..؟
ـس م ــا َن َف َث ـ ْـت َي ــدُ ال َتغْ ري ــد
ي ــا ِبئ ـ َ
كال َقي ـ ِـحَ ،ي ْل َعقُ ه ــا ِلس ــانُ َو ِلي ــد
و(وص ـ ُ
ـال) َب ْع ـ ُ
املش ـ ُـهود
ـيجها ْ
ـض َنس ـ ِ
َامناِ ،ح ْينـ ـ ًا ِب َب ْع ــض َص ِدي ــد
ت َْسـ ـت ُ
َس ـ ّـداً ،مت ــادى حولن ــا كالط ــود
املوع ــود!..
منه ــا ُخ ِلقْ ن ــا ِللغ ـ ِـد
ُ
الع ــود
َو َتك ـ ْـر َرتْ َ ،لـ ـ ْوال اش ــتداد
ُ
ـاه ٍد َوشَ ـ ِـهيد
َث ـ َّـم (ا ْلق َِطي ـ ِـف) كَشَ ـ ِ
وس ـ ُـجود
ـاة ،لر ّك ـ ٍـع
ُر ْو ُح الص ـ ِ
ُ
املم ــدود
ِب َحبل ــه
متعلق ــن،
أوخاط ـ ٌـبَ ،ي ْه ـ ِـذي بغي ــر قي ــود
وأمضه ــا أملـ ـ ًاَ ،ف ـ ُـم التبدي ــد
ُّ
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الشيخ عبداهلل أحمد اليوسف

جديد الشيخ اليوسف:

التكفير والتكفيريون الجدد
صــدر عــن منشــورات ضفــاف يف بيــروت ودار أطيــاف يف القطيــف كتــاب جديــد للشــيخ
الدكتــور عبــداهلل أحمــد اليوســف بعنــوان( :التكفيــر والتكفيريــون اجلــدد ) ويقــع يف 89
صفحــة مــن احلجــم الوســط.
يناقــش املؤلــف يف هــذا الكتــاب بصــورة علميــة ومنهجيــة ظاهــرة التكفيــر يف املجتمعــات
املســلمة ،وأســباب بــروز جماعــات تؤمــن بالتكفيــر والتطــرف ،وخطــورة الفكــر التكفيــري
علــى املجتمــع واألمــة ،وتزايــد انتشــار هــذا الفكــر الغريــب عــن منهــج اإلســام ووســطيته.
وقــد أشــار املؤلــف يف كتابــه إلــى ضوابــط التكفيــر ،وأســبابه ،ومخاطــره ،وعالجــه مبــا
يســتثير العقــل ،وينمــي الوعــي جتــاه هــذه الظاهــرة االنحرافيــة عــن منهــج اإلســام
األصيــل.
وقد قسم املؤلف (الشيخ الدكتور عبداهلل اليوسف) الكتاب إلى أربعة فصول وهي:
الفصل األول :ضوابط التكفير.
الفصل الثاني :أسباب التكفير.
الفصل الثالث :مخاطر التكفير.
الفصل الرابع :عالج التكفير.
وقال مؤلف الكتاب الشيخ عبداهلل اليوسف يف مقدمته للكتاب ما نصه:
إن ظاهــرة التكفيــر يف املجتمــع اإلســامي ظاهــرة قدميــة ومتجــددة ،فقــد نشــأت يف
العصــر اإلســامي األول ،وتعتبــر حركــة اخلــوارج أول حركــة تكفيريــة ،وقــد تبنــت الــرأي
القائــل بكفــر أو شــرك مرتكــب الكبيــرة مــن املســلمني ،و ُعرفــت هــذه احلركــة التكفيريــة
بالقســوة والشــدة والعنــف ،وانتهــاك األعــراض واألمــوال واألنفــس ،ووصــل بهــم اجلــرأة
إلــى حــد تكفيــر اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب ألنــه رفــض التراجــع عــن قبــول التحكيــم ،ممــا
اعتبــروه معصيــة كبيــرة يف نظرهــم ،وهــو أمــر يســتوجب التكفيــر.
وتوالــت بعــد ذلــك احلــركات والتوجهــات والتيــارات التكفيريــة يف األمــة ،فنشــأت حــركات
تكفــر املجتمــع اإلســامي برمتــه ،أو تكفــر كل مــن يختلــف معهــا يف مذهــب أو معتقــد أو
رأي أو منهــج ،ولــم يقتصــر التكفيــر علــى أصحــاب املذاهــب املختلفــة كمــا كان بــن املعتزلــة
واألشــاعرة ،أو بــن الســنة والشــيعة ،بــل وصــل األمــر إلــى درجــة تكفيــر حتــى أصحــاب
املذهــب الواحــد لبعضهــم البعــض ملجــرد اختــاف يف بعــض اآلراء ،أو املواقــف السياســية،
أو املناهــج العلميــة أو العمليــة.
وخطــورة تكفيــر املســلم ال تأتــي مــن كونــه رأيـاً مجــرداً وإمنــا ملــا يترتــب علــى ذلــك التكفيــر
مــن اســتباحة األنفــس واألعــراض واألمــوال ،وتطبيــق حكــم الــردة علــى املســلم ملجــرد
االختــاف املذهبــي أو الفكــري أو السياســي ،وهــو الــذي يدفــع باجلماعــات التكفيريــة
ملمارســة اإلرهــاب والقتــل ضــد كل مــن يختلــف معهــم!
ومــا نشــهده اليــوم يف عصرنــا الراهــن يف العديــد مــن البلــدان اإلســامية مــن جلــوء
بعــض حــركات التكفيــر إلــى اســتخدام العنــف والقتــل والذبــح ضــد مــن يعتقــدون بكفرهــم
وارتدادهــم عــن اإلســام ،والتســاهل يف قتــل األبريــاء ،وانتهــاك األعــراض ،وتدميــر
املمتلــكات إمنــا يعــود إلــى بــروز تيــارات التكفيــر يف العالــم العربــي واإلســامي ،والتــي
تتســرع يف إطــاق حكــم التكفيــر ضــد مخالفيهــا دون دليــل شــرعي أو عقلــي ،ومــن ثــم
تلجــأ إلــى اســتخدام العنــف ضدهــم ممــا أدى إلــى قتــل اآلالف مــن املســلمني بــدم بــارد.

حماة الصالة

محمد التركي

جاسم الصحيح

قطوف من حقل الشهادة
ٌ
من األحساء إلى شهداء اجلمعة املباركة يف بلدة القديح
بالقطيف ..وإلى كل شهداء اإلنسانية.
(القطيف)
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ٍ
ـان ُح ـ ـ ًّبا
ونح ــنُ مس ــير ُة اإلنس ـ ِ
لن ــا َو َس ـ ُـط الطري ـ ِـق إل ــى املآس ــي
بن ــو (هابي ـ َـل) م ــا َي ِب َس ـ ْـت ِدمان ــا
لن ــا (ط ـ ٌّـف) هن ــا وهن ـ َ
ـاك (ط ـ ٌّـف)..
ـوت إ َّال
ول ــم ن ِ
ـحفْ ِل) امل ـ ِ
ُكم ــلْ بـ(ـ ـ َ
لن ــا ِثق ـ ُـل اليق ـ ِـن عل ــى الرزاي ــا
ـهادة ك ـ ْـم َت َد َّل ــى
لن ــا حق ـ ُـل الش ـ ِ
وس ـ ٌ
ََ
ن ْت َن ــا
ُمق ََّد َس ـ ٌـة
ـنبلة
ـجر ال ــذي ميت ـ ُّـد صب ـ ًـرا
لن ــا الش ـ ُ
ت َِع ْبتُ ـ ْـم؟ تس ـ ُ
ـأل الكلم ـ ُ
ـاتُ ..ق ْل َن ــا :

نزي ـ ٌـف ب ــاتَ ُيو َل ــدُ م ــن نزي ـ ِـف
فنح ــنُ س ـ ُ
ـريف
ـرح الش ـ ِ
ـالة اجل ـ ِ
ـيوف
ْ
ـير عل ــى الس ـ ِ
وإن كان املس ـ ُ
ونع ـ ُ
ـرف كلَّ أبن ــاءِ الرصي ـ ِـف
عل ــى ا َ
ـوف
حل َج ـ ِـر ا ُملد ََّج ـ ِـج باحلت ـ ِ
لن ــا ِإ ُ
ـوف)!
رث احلي ـ ِـاة م ــن (الطف ـ ِ
قلي ـ ًـا م ــن ُمق ََّد َم ـ ِـة (ال َعري ـ ِـف)
ول ــم نرك ـ ْـن إل ــى الش ـ ِّـك اخلفي ـ ِـف
ـوف!
ـداء م ــن القط ـ ِ
مب ــا ش ــا َء الف ـ ُ
ف َو َّح ْد َن ــا الرغي ـ َ
ـف م ــع الرغي ـ ِـف
إل ــى الرم ـ ِـق األخي ـ ِـر م ــن احلفي ـ ِـف
الوقوف؟!
متــى ت َِعـ َـب (النخيـ ُـل) مــن
ِ

ـزال لن ــا س ـ ٌ
ولك ـ ْـن ال ي ـ ُ
ـؤال
أَنب َق ــى ك َّلم ــا َسـ ـق َ
ـماء
َط ْت س ـ ٌ
ـهيد
من ـ ُّـد له ــا وري ـ ًـدا م ــن ش ـ ٍ
ـس له ــا ن َِب ـ ٌّـي
أَصح ـ ٌ
ـراء ولي ـ َ
ـس له ــا ن َِب ـ ٌّـي
أَصح ـ ٌ
ـراء ولي ـ َ
َس ـ ِـئ ْمنَا ه ــذه الصح ــرا َء متض ــي
س ــئمنا م ــن َتذَلُّ ِلن ــا الرهي ـ ِـف
ـهداء كان ــوا
لن ــا أس ـ ُ
ـيادنا الش ـ ُ
ـح َّج ِاح) أحف ـ ٌـاد غ ـ ٌ
ـاظ
وللـ(ـ ـ َ
رؤوس
إذا م ــا أَي َن َع ـ ْـت ِم َّن ــا
ٌ
أَنُكرا ًن ــا! وم ــا زال ا ُمل َص َّل ــى
وكلُّ
ُم َض َّر َج ـ ٌ
ـات
ـمالت
البس ـ ِ
وأجنح ـ ُـة املالئ ـ ِـك عاط ـ ٌ
ـات
ُمشَ ـ َّـر ٌ
وراح ـ ُ
عات
ـات الدع ــاءِ

ي ـ ُّ
ـوف :
ـدق عل ــى الضمائ ـ ِـر ُّ
بالدف ـ ِ
مب ــا َح َم َل ـ ْـت م ــن املعن ــى ا ُملني ـ ِـف؟!
ـريف!
ل ـ ـ َي ْر َف َعها عل ــى َد ِم ـ ِـه الش ـ ِ
ُي َح ِّر ُره ــا م ــن ال ِّتي ـ ِـه ا ُملخي ـ ِـف؟!
ـوف؟!
ـات اخلس ـ ِ
ُي َحذِّ ُره ــا بآي ـ ِ
ِبن ــا يف موك ـ ِـب الفت ـ ِـح الكفي ـ ِـف!
س ــئمنا م ــن َتز َُّه ِدن ــا العفي ـ ِـف
ربيـ ـ َع اهلل يف زم ـ ِـن اخلري ـ ِـف
ـوف
ُمف ََّخ ُخ ـ ُـة اجلماج ـ ِـم بالكه ـ ِ
ـاف ف َت ــى (ثقي ـ ِـف)
للقط ـ ِ
أع ــادوا ِ
ُمد ًَّم ــى ،و(التَّشَ ـ ُـهدُ ) يف نزي ـ ِـف
ـيل ن ُ
تس ـ ُ
ـروف
ُقاطه ــا ب ـ ـد َِم احل ـ ِ
م ــن الهم ـ ِـس املق ـ َّـد ِس والرفي ـ ِـف
َ َ
ـقوف
ـوت ب ــا س ـ ِ
ت َّل ـ ْـت كالبي ـ ِ

أنُكرا ًن ــا! وم ــا زال ـ ْـت ُرؤَان ــا
لن ــا الوج ــدُ الثقي ـ ُـل وذكري ـ ٌ
ـات
فل ــم نكت ـ ْـب لك ـ ْـي نحي ــا ،ولك ـ ْـن
ـمس
ونعل ــو ك ــي نطال ـ َـب كلَّ ش ـ ٍ
عواطفن ــا الصباي ــا
ـس س ــوى
ِ
ولي ـ َ
هن ــا نح ــن الضي ــوف عل ــى املراث ــي
األرض كان ـ ْـت
ل ـ ـ َنذْ كُ َر أنَّ رو َح
ِ

ـوف
ُمخَ َّض َب ـ ًـة بـ ــحمراءِ الطي ـ ِ
ُح ِّم ُله ــا عل ــى قل ـ ٍـب ضعي ـ ِـف
ن َ
ـوت الكثي ـ ِـف
نُخَ فِّ ــف وط ــأ َة امل ـ ِ
ـفيف
بـ ـ ِـح َّص ِتنَا م ــن الض ــوءِ الش ـ ِ
ـوف
ـات عل ــى الرف ـ ِ
ت َُص ـ ُّـف الذكري ـ ِ
ُت َه ْد ِهدُ ن ــا عل ــى َو َج ـ ٍـع لطي ـ ِـف!
أَ ُل ً
ـان ألي ـ ِـف!
وف ــا ..ذاتَ إنس ـ ٍ

اللجان التطوعية وسيادة الدولة
يتبــادر لألذهــان ليلــة «الناصفــة» مــن خــال الــدور الكبيــر التــي قامــت بــه اللجــان
األهليــة يف بلــدات القطيــف؛ صــورة ذهنيــة عمــا يعــرف بـــ «ا َ
حلشــد الشــعبي» بعــد العمليــة
اإلرهابيــة التــي وقعــت يف مســجد اإلمــام علــي ببلــدة القديــح انطلقــت علــى إثرهــا دعــوات
تطالــب بتوفيــر حمايــة للمســاجد وأماكــن التجمعــات يقــوم بهــا األهالــي أنفســهم .مــن
،حشــد شــعبي،
حيــث تفســير بعــض مــن تالقــف تلــك الدعــوات علــى أنهــا دعــوة لتكويــن َ
مشــابه ملــا أ ُ ّســس لــه يف العــراق ،الســيما وأن العــدو مشــترك «داعــش» .وأســهم يف خلــق
خَ لَــق ذلــك املســمى نوعـاً مــن ،احلساســية ،لــدى اجلهــاز األمنــي يف الدولــة بإعتبــار أن أي
مظاهــر للتســلح هــو ”إلغــاء لســيادة الدولــة ،وهــذا مــا جعــل بعــض الشــخصيات الدينيــة
واإلجتماعيــة اإلعــان“ عنــه ســريعاً خلطــورة تداعياتــه الســيما يف ظــل احلالــة األمنيــة
التــي تعيشــها البــاد مؤخــراً .فمــا هــي هدفيــات اللجــان األهليــة؟ ومــا هــو الــدور املرجــو
مــن اجلهــات األمنيــة؟ هــل ينبغــي ترســية قــوة أهليــة داخــل بلــدات القطيــف؟ ومــا هــي
ردور األفعــال؟ وماهــي األمــور التــي يجــب اإللتفــات إليهــا إن أرادت تلــك اللجــان أن يُكتــب
لهــا عمــر طويــل؟ مــن منطلــق «أهــل مكــة أدرى بشــعابها».
ويف محاولــة مــن الشــخصيات الدينيــة واالجتماعيــة اطــاق مســمى ”اللجــان التطوعيــة“
رفضهــا يف الوقــت نفســه تســليح األخيــرة بــأي شــكل مــن األشــكال .لــم تكــن «اللجــان
التطوعيــة» إال أقــرب للواقــع الــذي يعيشــه النــاس هنــا ،بــل هــو املعمــول بــه منــذ ســنني
يف املســاجد واحلســينيات واملناســبات الدينيــة واإلجتماعيــة ،إال أن هــذه امل ـ ّرة أضيفــت
ملهامــه الســابقة مهمــة توفيــر األمــن وحمايــة األرواح مــن أي عمليــة إرهابيــة ال ســمح اهلل.
ونعــم ،القــت هــذه اللجــان ردود أفعــال متضــا ّدة إال أن مــن الواضــح وامللمــوس هــو أن أغلــب
تلــك الــردود كانــت مؤيــد ًة لهــا ،خاص ـ ًة بعــد دخولهــا ”ح ّيــز التنفيــذ“ والــذي تزامــن مــع
تشــييع شــهداء حادثــة تفجيــر القديــح وطــوال فتــرة تقــدمي العــزاء وإزداد تأييــد النــاس لهــا
بعــد النجــاح الــذي حققتــه يف مناســبة ذكــرى ميــاد اإلمــام املهــدي املنظــر «عــج» ،حيــث
تداولــت النــاس ك ّمـاً هائـ ً
ا مــن رســائل الشــكر التــي تثنــي بالــدور الــذي قــام بــه العاملــون
يف هــذه اللجــان .ويبقــى التســاؤل ”ماهــو املطلــوب لكتابــة التوفيــق لهــذه اللجــان وضمــان
اســتمراريتها؟“.
االلتفاتــة األولــى أن يكــون التنســيق واملتابعــة بــن اجلهــات احلكوميــة وبــن اللجــان نفســها،
والعمــل علــى مــا يتــم اإلتفــاق عليــه بينهمــا بشــكل دقيــق وجـ ّدي ،وأن تقــوم اجلهــات األمنيــة
بإعطــاء دورات توعويــة وتثقيفيــة للعاملــن يف هــذه اللجــان لرفــع حالــة التأهــب وطريقــة
التصــدي ألي عمليــة إرهابيــة ،مــع اإلميــان بــأن دور اللجــان هــو ”دور تكميلــي“ وال ميكــن
اإلســتغناء يف أي حــال مــن األحــوال عــن ”مســاندة“ اجلهــات األمنيــة للعاملــن يف هــذه
اللجــان ،كمــا هــي اجلهــات األمنيــة ال ميكــن لهــا اإلســتغناء عــن هــذه اللجــان لكــون أن مــن
يعمــل فيهــا هــم ”مواطنــون“ بالدرجــة األولــى ،فطاملــا نســمع القيــادات األمنيــة يف الوطــن
تكــرر بــأن ”املواطــن هــو رجــل األمــن األول“.
أمــا االلتفاتــة الثانيــة هــو التعــاون بــن اللجــان التطوعيــة وبــن األهالــي ،حيــث يتــم
التفاهــم بينهــم علــى أن هــذه اللجــان مــا وضعــت إال ألجــل حمايــة األرواح وإنقاذهــا مــن
أي عمــل مشــبوه ال ســمح اهلل ،ويف الوقــت نفســه يجــب علــى العاملــن يف هــذه اللجــان
األخــذ بعــن اإلعتبــار احملافظــة علــى ”خصوصيــات“ النــاس والتعامــل معهــم باحلســنى،
وعــدم اشــعارهم بــأي حالــة مــن ”اإلســتعالء“ عليهــم ،واإلميــان بــأن اللجــان لــم توضــع إال
خلدمتهــم وتوفيــر احلمايــة واألمــن لهــم.
نصــل بذلــك أن التعــاون والــذي بــا أدنــى شــك ”مثمــر“ قــد يســهم يف تعزيــز الثقــة“ بــن
احلكومــة واملواطــن هــو نتيجــة حتميــة ينبغــي االهتمــام بهــا ،ســيعزّز أيضــاً مــن حالــة
الوعــي لــدى أبنــاء الوطــن وذلــك مــن خــال قربهــم وإشــراكهم يف األجهــزة األمنيــة والتــي
قــد يعيــش الكثيــر يف ”عزلــة“ عنهــا بعيــداً عــن مــن هــو املتســبب يف خلــق تلــك العزلــة.
وبذلــك نكــون قطعنــا دابــر الفتنــة التــي يريــد املتربصــون بــأن يوقعونــا فيهــا.
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قطت لهما صورتين
إشادات برجل أمن وطفل ال ُت ِ
جسدتا التعاون بين األمن والمواطن
أمــن وطفــل قلــوب الكثيــر مــن
المســت صورتــان لرجــل ٍ
املواطنــن بتجســديهما ألبــرز صــور التعــاون بــن األمــن
واملواطــن وألســمى مشــاهد تالحــم الوطــن ضــد اإلرهــاب.
ـاق واسـ ٍـع يف وســائل
وانتشــرت هاتــان الصورتــان علــى نطـ ٍ
التواصــل االجتماعــي مخلفتــان إشــادات الكثيــر مــن عامــة
النــاس ومثقفيهــا.
وأظهــرت الصــورة التــي التقطتهــا عدســة أحــد املصوريــن
مبــادرة «العريــف أحمــد الغــامن» التابــع لدوريــات األمــن
بالقطيــف ملســاعدة احلــاج «كاظــم آل ســهوان» حينمــا
كان متج ًهــا ألداء صــاة اجلمعــة مبســجد اإلمــام اجلــواد
بالقلعــة.
ورصــدت العدســات يف جانـ ٍـب آخــر مبــادرة الطفــل «محمد
حســن الناصــر» وهــو يــوزع الــورود علــى رجــال األمــن أثنــاء
تشــييع شــهداء الدمــام «حمــاة الصــاة» يوم األربعــاء ويق ّدم
مد ّونــة صغيــرة ُكتِــب فيهــا «#وطن_واحد_يجمعنــا»
و«شــك ًرا ألنــك معنــا هنــا يف تشــييع الشــهداء».
وأشــاد العديــد مــن املواطنــن بهــذه املبادرتــن اللتــن
تعــززان مــن قيمــة الترابــط بــن املجتمــع والقيــادة.
صور من التالحم الوطني
وأكــد إمــام وخطيــب مســجد اإلمــام الباقــر بصفــوى
الســيد كامــل احلســن علــى اعتبــار هــذه الصــور املعبــرة
منوذجــا مــن منــاذج التالحــم الوطنــي والتفاعــل امللمــوس
ً
بــن املواطنــن صغيرهــم وكبيرهــم وبــن رجــال األمــن
مشــي ًرا إلــى أن األمــن مســؤولية اجلميــع.
وأبــدى افتخــاره مبنظــر الطفــل الــذي يــوزع الــورود علــى
رجــال األمــن فضـ ًـا عــن مــا تركــه هــذا املشــهد مــن تأثيـ ٍـر
عميــق يف قلــوب اجلميــع باســتجالبه للمحبــة والعطــف،
وتقويــة النســيج الوطنــي ،ومنــح رجــل األمــن الشــعور بأنــه
بــن أهلــه وعشــيرته.
املواطن رجل األمن األول

60

الخط  -العدد  - ٥٣شعبان ١٤٣٦هـ  /يونيو ٢٠١٥م

املواطن ورجل االمن
اإلعالميــة
وذكــرت
عرفــات املاجــد بــأن
الوضــع الطبيعــي هــو
تكاتــف اجلهــود بــن
املواطــن ورجــل األمــن
منوهــ ًة لهــذا الــدور
الــذي تعــزز بتظافــر
جهــود اجلميــع بالتزامــن
مــع مــا حصــل مــن
األحــداث األخيــرة يف
املنطقــة رغــم كونهــا
مؤســفة وداميــة.
وحتدثــت بالقــول بــأن
املواطــن يف احلقيقــة هــو «رجــل األمــن األول» وعليــه معـ ّوالً
كبيـ ًرا يف الكشــف والتبليــغ عــن اإلرهابيــن الذيــن يريــدون
جــر البلــد للهاويــة.
وأفــادت بــأن مــا دعــا رجــل األمــن الشــاب اليافــع ملســاعدة
الرجــل الكبيــر يف الســن هــو تربيتــه بأخــاق املســلم احلــق
وكذلــك احلــال بالنســبة ملبــادرة الطفــل ابــن الشــهيد الــذي
قــدم الــورد كمــا قــدم والــده روحــه.
وعبــرت عــن أمنيتهــا بتضييــع الفرصــة علــى العــدو الــذي
يتربــص بأمــن الوطــن وذلــك باالســتمرار علــى التعامــل
مبــا تربــى عليــه كبــار وصغــار الوطــن مــن الترابــط بــروح
األلفةواحملبــة واالحتــرام.
يدًا بيد مع رجال األمن
وشــدد رئيــس نــادي الســام بالعواميــة فاضــل النمــر علــى
أهميــة أن يكــون للشــباب دور ي ـدًا بيــد مــع رجــال األمــن
للتأكيــد علــى أن األمــن مســؤولية اجلميــع وال غنــى عــن
اجلهــات احلكوميــة الرســمية.
وثمــن الــدور الــذي مثلتــه
َّ
الصورتــن واللتــن كشــفتا عن
أســمى معانــي الــردود البالغــة
األهميــة علــى املشــككني يف
اللحمــة الوطنيــة وعكســتا
االحتــرام والتقديــر بــن
الكبيــر والصغيــر ووضحتــا
أهميــة الــدور املطلــوب والــذي
يقــوم بــه رجــال األمــن يف
حفــظ االســتقرار املجتمعــي.
إيضاحــا
وأشــار إلــى أن ذلــك
ً
الفطــرة الســليمة التــي ينشــأ
عليهــا املواطــن الصالــح ضمن
تعاليــم الديــن اإلســامي
احلنيــف واحملبــة مــع جميــع
النــاس.
مشروع تالحمي وطني
املواطن ورجل االمن
ودعــا عضــو املجلــس البلــدي
الســابق املهنــدس نبيــه

البراهيملبلــورة هــذه املبــادرات التــي كشــفت عــن روح
احلــب والتضامــن ملشــروع وطنــي كبيــر يســاهم يف تعزيــز
اللحمــة الوطنيــة ســواء بــن رجــال األمــن واملواطنــن أو
وبــن مكونــات املجتمــع الســعودي مــع بعضهــا مــن جهــة
أخــرى لتســد كل الثغــرات التــي ينفــذ منهــا األعــداء.
ونـ ّوه ألهميــة الوقــوف سـدًا واحـدًا ضــد كل مــن تســول لــه
نفســه اختــراق الوطــن يف وحدتــه وأمنــه وأمانه واســتقراره
وتنميتــه وتفويــت الفرصــة علــى هــؤالء وذلــك مبــا يحملــه
كل مكونــات الشــعب الســعودي مــن وعــي وقيــم ومبــادئ.
وقــال بــأن احلالــة التضامنيــة الكبيــرة التــي نتجــت يف
أوســاط املجتمــع الســعودي يف كل أرجــاء اململكــة عبــرت
عــن مــدى أصالــة هــذا املجتمــع وطبيعتــه التــي تنــزع بشــكل
فطــري للســام والتعايــش خالفــا ملــا كان يرمــي اليــه
الدواعــش وأنصارهــم مــن اجنــرار حلالــة مــن االحتــراب
والفوضــى تكــون بوابــة للفــراغ األمنــي والشــلل السياســي
يفتــح البــاب لهــم ولغيرهــم للهيمنــة والســيطرة كمــا حــدث
يف بلــدان مجــاورة.
التالحم الوطني بني األهالي واملؤسسات احلكومية
وأثنــى ماجــد الطويلــب علــى التالحــم الوطنــي والتعــاون
الكبيــر جــدًا بــن األهالــي واملؤسســات احلكوميــة
وباألخــص مــع رجــال األمــن الــذي أظهرتهمــا التقاطــات
املصوريــن ومــا نتــج عنهمــا مــن تفاعـ ٍـل يف مواقــع التواصــل
مت مــن خاللهمــا اختصــار الكثيــر مــن احلديــث والشــرح.
وأوضــح الطويلــب ســعادته بفشــل مــا أراده اإلرهــاب
األعمــى مــن خــال عملياتــه اإلرهابيــة يف املنطقــة
الشــرقية مــن خلـ ٍـق حلالــة مــن الفوضــى وعــدم األمــن بــن
املواطنــن الشــيعة ورجــال األمــن.
تعزيز املشاعر اإلنسانية
وطالــب إمــام وخطيــب جامــع أهــل البيــت بصفــوى
الشــيخ صالــح البراهيــم بتعزيــز هــذه املشــاعر اإلنســانية
واســتثارتها اجتــاه البعــض كبشــر ،بغــض النظــر عــن
التنوعــو االختــاف ،يف عالــم أصبــح العيــش فيــه يف حالــة
جمــود املشــاعر اإلنســانية واجلفــاء والتوحــش البشــري.
واختتــم قولــه بــأن املشــاعر اإلنســانية هــي أســاس احملبــة
والتعــارف مــا بــن البشــر فهــي تعلــو وتتجــاوز أي اختــاف
عرقــي أو دينــي أو مذهبــي وقــد جتلــت هــذه املشــاعر يف
الصورتــن.
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بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم

الشيخ عبداللطيف أحمد النمر
وأسرة النمر بالدمام
بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا لِلّ ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ
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دعوة إلى عقد وطني
ومعاهدة بين علماء الوطن
الشيخ حسني البيات
إن وجــود بعــض االختالفــات بــن املذاهــب اإلســامية ال تعنــي أن يدخــل املســلمون يف
حــروب وعــداوات تــزرع فيهــم الفــن الظلمــاء وتدمــر اوطانهــم ويفقــدون بذلــك كل ســام
وســلم يف بالدهــم ومــن يظــن ان الفــن ســتحصد ارواح الشــيعة فقــط فهــو مخطــيء الن
الفــن ال حــدود لهــا واذا اشــتعلت ال تبقــي وال تــذر .
إن نعمــة االمــن اذا فُقــدت ال تعــود اال بعــد الدمــار والعاقــل مــن اتعــظ بغيــره فعلــى اجلميــع
ان يشــد اليــد باليــد لــوأد الفتنــة ودحــر االرهــاب وتقويــة االخــوة بيننــا  -ســنة وشــيعة
وعلمــاء ومثقفــون -بالكلمــة الطيبــة والتعاطــف واملــودة وان تتكاتــف جهــود اجلميــع مــن
االمــن والشــباب والنــاس جميعــا حلمايــة االرواح املعرضــة لالرهابيــن يف أي حلظــة
أمــا عمــوم الوطــن فبحمــد اهلل ان صــوت التعاطــف آخــذ يف االتســاع وقــد ســمعنا كثيــرا
مــن االصــوات املتعاطفــة كمــا نقلــه عــدة مــن الثقــات يف مواقــع اعمالهــم وان خشــي بعــض
مــن اخوتنــا اجلهــر بذلــك لوجــود صــوت مرتفــع مــن الطائفيــة بــن حيطاننــا مــع ان الوفــود
الكرميــة مــن داخــل الوطــن ســواء الرســمية منهــا او غيرهــا كانــت متثــل ابلــغ تعبيــر عــن
مواســاتها وتعاطفهــا مــع اخوتهــم املواطنــن الشــيعة.
رفعــت مســيرات التشــييع "ال للطائفيــة" و"ال للكراهيــة" وهــي اعظــم كلمــة يقولهــا
اهــل املقتولــن وهــو خــاف املعتــاد فــان اهــل املقتــول يطالبــون بالقصــاص والشــعارات
االنتقاميــة ولكــن العالــم لــم يســمع منــا ســوى الكلمــة الطيبــة اخليــرة وهــذا نحــن ملــن خبرنــا
عقــودا طويلــة وان اخفاهــا االعــام الطائفــي وشــهر بنــا ظلمــا وعدوانــا دعــاة الفتنــة.
إن غيــاب االعتــراف الرســمي باملذهــب الشــيعي وتفريــع احلقــوق الوطنيــة والدينيــة علــى
ذلــك وجتــرمي الطائفيــة وكل مــا يدعــو الــى اثــارة الــراي العــام علــى املواطنــن الشــيعة جعــل
البيئــة خصبــة لنفــوذ التعــدي علــى املواطنــن الشــيعة قــوال واالن فعــا وال ميكــن ســد هــذه
الثغــرات اال مببــادرات عاجلــة وقــد طرحــت هــذا يف كلماتــي يف احلــوار الوطنــي اخلامــس

(  2005م) مؤكــدا علــى اهميــة االعتــراف باملذهــب الشــيعي والســماح لتدريــس فقههــم
وحــل املشــاكل املطلبيــة.
لــذا أجــد مــن املناســب أن أكــرر مــا قلتُــه ســابقا بــان اخلطــاب االعالمــي مبفرداتــه يجــب
ان تدقــق عباراتــه ويحاســب مخالفهــا ويتجــه اخلطــاب الدينــي الــى اتفــاق حقيقــي بــن
علمائــه ومشــائخه فيكــون بينهــم معاهــدة وطنيــة اوعقــد وطنــي مشــترك يُتفــق علــى اسســه
ومبادئــه وحــدوده وتباركــه الدولــة رســميا كحامــي لهــذا االتفــاق او العقــد االجتماعــي.
هــذا اذا أردنــا ان نعبــر املرحلــة بســام فــان مجــرد ســن قانــون يجــرم الطائفيــة دون
إســناد بنيتــه التحتيــة ومتابعتــه ومعاقبــة األفــراد اخلارجــن واملتكاثريــن فســيكون مفعولــه
محــدودا مــع ضــرورة ان يصــدر مثــل هــذا القانــون يف القريــب العاجــل وال يُتهــاون يف
ســنه  ،داعيــا القطيفيــن إلــى عــدم االختــاف يف هــذه املرحلــة قائــا  :امــا علــى مســتوى
القطيــف فانــي اقولهــا بــكل صراحــة ان أي خــاف يشــق صفــوف املجتمــع هــو رســالة
لإلرهابيــن بــان "ريــح" ( )1هــؤالء القــوم ضعيفــة وضربهــم ســيعطي ثمــاره فعليكــم بالوحــدة
ورص الصفــوف والعمــل علــى مــا يفــوت علــى مــن اعلــن احلــرب علينــا كل خططــه
املتجــددة ،مــع اســناد وحمايــة وتدريــب قــدرات الشــباب الذيــن يقومــون بثقــل هــذه املرحلــة
بالتنظيــم والتفتيــش واحلمايــة ألهلــه ومســاجده ومجتمعــه ،فانــه مــن املتوجــب ان يُعطــى
املواجــه لالرهابــن ادوات حمايــة ووقايــة وتدريــب كامــل  ،حتــت إشــراف اجلهــات األمنيــة
الرســمية ،ليحمــي نفســه وغيــره.
وكمــا نعلــن "ال للطائفيــة" مــع االخــر فلنعلــن "ال للخــاف" مــع بعضنــا البعــض بــل لالخــوة
والتماســك والتعاضــد.
اللهــم انــا نرفــع رايــة احملبــة والســام علــى منهــج العتــرة الطاهــرة وندعــو اهلل ان يعيــد
لنــا نعمــة االمــن واألمــان .
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شــعرت بالعجــز الشــديد ،كمــا الكثيــرات والكثيريــن ممــن يشــغلهن/م ه ـ ّم الوطــن ،وأنــا أســمع خبــر التفجيــر اإلرهابــي
املجــرم يف مصلــى القديــح وأنــا يف مجلــس يجمعنــي يف ذلــك الصبــاح مــع صديقــات مــن أنحــاء اململكــة ومنهــن اثنتــان
مــن القطيــف.
كان مجلسـاً وطنيـاً بحــق يبنــي علــى عالقــة وطيــدة تعمــل علــى تعزيــز املشــاركة املجتمعيــة للنســاء يف وطننــا املشــترك ،كنــا
نعمــل يــداً بيــد يف غيــاب عمــا يجــري علــى األرض مــن تغذيــة للكراهيــة والبغضــاء ،أو يف اعتقــاد بأننــا تعلمنــا درسـاً مــن
حادثــة الدالــوة وأن مثيلهــا لــن يتكــرر بــن ظهرانينــا .كنــا كلنــا ثقــة بــأن إجــراءات مكثفــة جتــري الجتثاثهــا مــن اجلــذور،
أو هكــذا ظننــا.
بــدأت يف كتابــة هــذا املقــال وأنــا متجهــة إلــى القديــح يــوم اجلمعــة  2015/5/29بعــد أســبوع مــن اعتــداء القديــح األثيــم
لتقــدمي فــروض العــزاء ألســر الشــهداء الواحــد والعشــرين ممــن توزعــت صورهــم علــى جــدران القريــة الصغيــرة الوادعــة
النخيــل شــمال واحــة القطيــف العامــرة ،كمــا ذكــرت لكــم األســبوع املاضــي عندمــا حتالفــت ريــاح الغــدر إال أن تخطــف
أربــع أرواح طاهــرة أخــرى يف مســجد حــي العنــود بالدمــام.
قريــة القديــح ،هــذه القريــة التــي ســبق وروعــت يف قــرون ســابقة وروعــت مــن ســت عشــرة ســنة وتصـ ّدر اســمها صحفنــا
وقلوبنــا ونحــن نختنــق مــع ســماع قصــة حفــل الزفــاف الــذي حتــول إلــى مــأمت يف حريــق مــروع ذهــب بالعــروس وأكثــر مــن
ســبعني مــن مدعواتهــا وأطفالهــم والحــق إحــدى الطفــات الناجيــات لتترمــل شــاب ًة يف القديــح الثانيــة.
ومــا يــكاد أن يشــفى الفقــد حتــى يتلــوه فقــد أعظــم ال يأتــي بحــادث قــدر وقــدر أو إهمــال وإمنــا بحــادث متعمــد ومرصــود
ومدعــو إليــه ومحــرض عليــه مــن جبنــاء كمــا هــي حــال مقتــريف جرائــم الكراهيــة ،يهاجمــون اآلمنــن املســاملني األطفــال

حماة الصالة

قبل أن يلبس الفتى الحزام الناسف
حسني أنور السنان
قبــل أن يلبــس الفتــى احلــزام الناســف ســعى احملرضــون لــه وألقرانــه علــى مــدى ســنوات
طويلــة ومــا زالــوا إلــى زرع العــدواة والبغضــاء بــن املســلمني ،ولفقــوا األكاذيــب واألوهــام
حــول مــن يخالفهــم أيـاً كان دينــه أو مذهبــه،
أعلنــت وزارة الداخليــة ، ،عــن اســم منفــذ جرميــة مســجد اإلمــام احلســن بحــي العنــود
بالدمــام ،مــع قائمــة بأســماء ســتة عشــر مطلوبــاً يشــتبه بضلوعهــم يف تلــك اجلرميــة،
والتــي راح ضحيتهــا أربعــة شــباب أبطــال ضحــوا بأنفســهم؛ حلمايــة املصلــن اآلمنــن يف
يــوم اجلمعــة الفائتــة مــن أن تنالهــم يــد الغــدر واإلجــرام.
اإلرهابــي حديــث الســن والــذي يتعــدى عمــره العشــرين عام ـاً بقليــل تنكــر يف زي امــرأة،
وحــاول دخــول املســجد وقــت الصــاة وهــو يتحــزم بحــزام ناســف لُغــم بكميــة كبيــرة مــن
املتفجــرات ،هــذا الشــاب وقبــل أن يقــدم علــى فعلتــه تلــك ال شــك وأن فكــره هــو اآلخــر قــد
حتــزم بأحزمــة ناســفة عــدة ،قبــل أن يكــون جاهــزاً ألن يجعــل مــن نفســه كومــة اللحــم التــي
أريــد لهــا أن تســفك دمــاء املســلمني املؤمنــن يف بيــت مــن بيــوت اهلل ويف يــوم اجلمعــة ،علــى
أســاس طائفــي مــن دون مراعــاة حلرمــة الزمــان واملــكان والدمــاء.
قبــل عشــرة أعــوام فقــط ويف عــام 2005م تقريب ـاً ،كان هــذا املجــرم طف ـ ً
ا صغيــراً أكبــر
همــه احلصــول علــى قطعــة حلــوى أو احلصــول علــى وجبــة "هابــي ميــل" مــن مطعــم
املأكــوالت الســريعة ،أو ركــوب لعبــة يف مدينــة املالهــي قبــل أن يركــب لعبــة الــدم والقتــل
التــي يحركهــا مــن هــم أكبــر منــه ســناً وإجرامــاً ،قبــل عشــرة أعــوام أو أقــل لــم يكــن
يــدر يف خلــد ذلــك الطفــل بأنــه ســيكون بعــد عــدة ســنوات قنبلــة موقوتــة يتنكــر بعبــاءة
النســاء ليفجــر نفســه وســط املصلــن ،وتتناثــر أشــاؤه مــع أشــاء الشــهداء األطهــار الذيــن
يقاربونــه يف الســن تقريب ـاً!
اللعبــة األيدلوجيــة التــي تعــرض لهــا عقــل ذلــك اإلرهابــي املجــرم هــي مــن حرفــت مســيرة
حياتــه وجعلتــه يختــار طريــق الضــال والهــاك ،بعــد أن كانــت أبــواب احليــاة الشــريفة
مشــرعة يف وجهــه! ملــاذا لــم يذهــب يف بعثــة علميــة كالتــي عــاد منهــا للتــو الشــهيد البطــل

عبداجلليــل األربــش الــذي حمــى املصلــن بجســده العــاري مــع رفقائــه؟
ملــاذا لــم يســتفد مــن خيــرات الدولــة التــي كانــت متاحــة لــه؟ ملــاذا لــم يختــر أن يكــون رجـ ً
ا
شــريفا يكابــد مصاعــب احليــاة ويبنــي لنفســه حيــاة وعائلــة وأطفــاال ويســاهم يف منــو
وطنــه؟ ملــاذا اختــار طريــق الهــاك والدمــار عوضـاً عــن طريــق احليــاة املســاملة التــي يعيــش
بهــا مئــات اآلالف مــن أقرانــه الشــباب؟!
اإلجابــة علــى تلــك األســئلة وغيرهــا مــن األســئلة املماثلــة بســيطة ويف نفــس الوقــت مؤملــة،
فهــو وغيــره مــن الضالــن الصغــار نتــاج ضــخ طائفــي بغيــض ســرطن خاليــا أدمغتهــم
الغضــة ،وجعلهــا تــرى اإلســام واإلميــان بصــورة مشــوهة عوجــاء ،ال تقبــل املختلــف عنهــا
وال تقبــل وجــوده يف احليــاة التــي مــن ســنتها التعــدد واالختــاف ،وجعلهــم ينصبــون مــن
أنفســهم "خالئــف" هلل والعيــاذ بــه ،حتاكــم النــاس علــى انتمائهــم وتدخلهــم جنتــه ونــاره
مبــزاج شــيوخ الضــال الذيــن يتبعونهــم.
عشــر ســنوات مــدة قصيــرة يف عمــر البشــر ولكنهــا كانــت كفيلــة بصنــع آلــة بشــرية شــريرة،
مهمتهــا القتــل والدمــار ،وهــي التــي رصــد لهــا الطغــاة الطائفيــون األمــوال واجلهــد والوقــت
ليكيفونهــا حســب أجنداتهــم ومصاحلهــم التــي يقتاتــون منهــا ،أولئــك الصانعــون لهــا
واحملرضــون عليهــا يأنفــون علــى أنفســهم وأهليهــم مــن اخلــوض يف الوحــل والدمــاء التــي
يزجــون بهــا ضحاياهــم التكفيريــن الصغــار الذيــن يســتخدمونهم كأدوات قصيــرة األجــل
لتأجيــج الصراعــات الدينيــة والطائفيــة.
قبــل أن يلبــس الفتــى املجــرم الطرحــة وعبــاءة النســاء واحلــزام الناســف صــور لــه أســياده
مصيــره الــذي هــو ذاهــب إليــه بصــورة مغلوطــة وأوهمــوه مبالقــاة احلــور العــن واجلــواري
احلســان بعــد ســويعات قليلــة! اســتغلوا طــراوة عــوده وســذاجة فكــره وأقنعــوه بــأن القنبلــة
التــي يتحزمهــا ســتقوده إلــى جنــات النعيــم ،وأن اهلل ســيفتح علــى يديــه اآلثمتــن أبــواب
اإلميــان والنــور للخالئــق!

ـــــــــش بشبابنا وأطفالنا؟
والشــيوخ دومنــا إحســاس بذنــب أو برأفــة أو بخشــية مــن مالــك األرواح وهــم يفجــرون
أنفســهم خلــف الصفــوف يف صــورة متكاملــة جلبــان النفــس والعقيــدة متخفيـاً بــزي وافــد
أو زي امــرأة ،ال يهــم ،فالغايــة تبــرر الوســيلة.
لكــن مــا الــذي قــاد بابــن العشــرين إلــى هــذا العمــل اإلجرامــي؟ كيــف بــرره لنفســه؟ مــن
بــرره لــه ودعــاه إليــه؟ ابــن العشــرين هــذا أمضــى منهــا ثمانــي عشــرة ســنة علــى مقاعــد
الدراســة يف مدارســنا العتيــدة ،يقــرأ علــى مناهجنــا احمل ّدثــة ،يســتمع إلــى إذاعــات إف
إمنــا التافهــة ،ويتابــع القنــوات الفضائيــة التــي نطالــب بإغالقهــا لنشــرها الفكــر املتطــرف
وال تُغلــق ،وميضــي وقــت فراغــه متنقـ ً
ا مــا بــن حســاب وحســاب يف فضــاءات التواصــل
االجتماعــي املغاليــة وقــد شــب عــن الطــوق وهــي لــم تعــد تخضــع ألي قانــون أو ســيطرة.
لطاملــا آمنــت مببــدأ البــدء يف أي عــاج باجلــذور ولطاملــا يجــد هــذا املبــدأ املقاومــة حثيثــة
التــي تقلــل مــن شــأنه وتفضــل اللجــوء إلــى الفــروع واألطــراف التــي تبــدو ســهلة العــاج
والتقليــم .وهــو بالفعــل مــا يجــري النصــح بــه اليــوم ،التقليــم .وهــذا يقودنــي إلــى احلديــث
عمــن يقــدم هــذا النصــح ،مــن هــم هــؤالء الناصحــون ،هــؤالء احملللــون؟ هــل هــي جهــات
أم أفــراد ،مــا هــي خلفياتهــم وإلــى أي حــد ميكــن اســتمرار الثقــة يف رجاحــة حكمهــم
ونصحهــم؟
ال شــك أن األحــداث األخيــرة تنبــئ بوجــود خلــل يف هــذه اآلليــة التــي تتطلــب إعــادة النظــر

التــام فيهــا ،فض ـ ً
ا عــن االحتيــاج املــاس ملعاجلــة اجلــذور التــي نخشــى الوصــول إليهــا
أو مواجهتهــا ملــا حتملــه مــن حقيقــة قاســية شــبيهة بــأن الكراهيــة الطائفيــة إمنــا هــي
مختزنــة يف تراثنــا القومــي ،تراثنــا الــذي نبنــي عليــه هويتنــا ،تراثنــا الــذي يتقــدم يف كثيــر
مــن األحيــان علــى مــا نــص عليــه القــرآن الكــرمي والســنة العمليــة الصحيحــة.
ولعــل يف التبريــر الــذي تقدمــه داعــش لــكل جرميــة مــن جرائمهــا مدخــ ً
ا للمشــكلة
احلقيقيــة التــي نئــن منهــا وتتطلــب املواجهــة احلقــة ،وســيلة خالصنــا الوحيــدة .لــن أفصــل
أكثــر ولكــن أي بحــث بســيط يف االنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي ســتوصل إلــى
الصفحــات التــي ُعثــر عليهــا مــن كتــب تاريــخ معاصــرة تتنــاول اعتــداءات طائفيــة مبكــرة
وتنــال القديــح بالتحديــد ،مــا يثيــر التســاؤالت حــول مــا إن كانــت داعــش تســير علــى خطــى
محــددة ســارت عليهــا خطــى كتــب التاريــخ ،وليــس بعيــداً مقــام العالــم اجلليــل الدكتــور
حــامت عونــي الــذي كشــف عــن الكثيــر مــن اســتخدامات داعــش الفقهيــة لكتــب التــراث
املعتمــدة.
وباملقابــل فــإن بعــض العلمــاء قــد يجــدون حتفظـاً يف مناظــرة أو مواجهــة هــذه االقتباســات
نظــراً لعــدم مخالفتهــم لهــا ضمني ـاً وحترجهــم مــن االعتــراف بذلــك مــا يــؤدي إلــى مــا
نشــهده اليــوم مــن صــراع فكــري تنجــح فيــه داعــش يف كشــف حالــة مــن النفــاق والتناقــض
الــذي يقــع يف هــذه األوســاط ،فهــل نقــف صامتــات وصامتــن؟
الخط  -العدد  - ٥٣شعبان ١٤٣٦هـ  /يونيو ٢٠١٥م
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أخــذ تنامــي ظاهــرة اإلرهــاب صــوراً ســوداء وأبعــاداً فاتكــة يف املشــهد العاملــي ،ويف بالدنــا يحــاول مجــون اإلرهــاب أن يقــوض ويســتهدف
أمــن البــاد واآلمنينمــن
ـادي اإلرهابــي الفاجــر ،وحينمــا نتــدارس هــذه الظاهــرة جنــد أنهــا تعــود إلــى مم ّونــات فكريــة وإلــى فكــر
خــال موجــات العنــف والتفجيــر املـ ّ
يصنعهــا ويحتضنهاويغذيهــا ثــم ينشــرها مبنهجيــة وخططيــة حتتــاج اســتعدادات ذات قــدرات واســعة علــى املســتوى الفكــري
ـادي .ومجمـ ً
ا يأخــذ اإلرهابــي يف هــذه التوليفــة دور
كمــا هــو احلــال بالنســبة للقــدرة علــى تدميــر هــذه الظاهرةكليـاً باملفهــوم األمنــي أواملـ ّ
األداة املنفــذة فيمــا يقــع اجلانــب التنظيــري علــى احلاضــن الفكــري الــذي أنتجــه وســاعد علــى نشــره وترويجــه بأســاليب حتــاول ضــرب مفهوم
صــاح ذات البــن الــذي يأتــي ضمــن آفــاق الدولــة املدنيــة املعاصــرة حتــت مفهــوم الســلم األهلــي واالجتماعــي.
ذات بَيْ ِن ُكـ ْم) ،إضافــة إلــى مــا تلهجبــه الســنة النبويــة الشــريفة
صل ُِحــوا َ
ويف الشــواهد القرآنيــة يتأكــد هــذا املفهــوم كمــا يف قــول اهلل تعالــى( :وأَ ْ
مــن نصــوص ترســخ حتميــة حتقــق الســلم األهلــي ،ومــن ذلــك مــا تعبــر بــه بعــض النصــوص مثــل احلديــث النبــوي الشــريف( :صــاح ذات
البــن أفضــل مــن عامــة الصــاة والصيــام) ،وغيــر ذلــك مــن الشــواهد التــي حتــرص عــى توفيــر أعلــى مســتويات األمــان والوداعــة واخليــر
والرفــاه داخــل املجتمــع الواحــد بــكل أطيافــه ومكوناتــه الفكريــة أو املذهبيــة.
ولكــن الفكــر الشــيطاني اإلرهابــي ال يفتــأ أن يبحــث عــن أدوات خبيثــة وحيــل ماكــرة مســتغ ً
ال تــار ًة عــدم توفــر النضــج لــدى بعــض املراهقــن
الذيــن ليــس لديهــم الوعــي الــكايف لتشــخيص املــآرب ،وال ســيما أن البرمجــة اخلبيثــة لتفخيــخ عقــول الفئــات الســنية الناشــئة قــد تتغلغــل يف
التعليــم واملناهــج ووســائل اإلعــام مــع التحــوالت املعاصــرة يف مخرجــات وتقنيــات اإلعــام احلديــث وقــدرات النشــر اإللكترونــي التــي تتنــوع
أدواتهــا وتقنياتهــا النص ّيــة والبصريــة،
ورمبــا تتلبــس هــذه الوســائل حتــت بعــض البرامــج الشــبابية ،وكمثــال ممــا ال ينســاه أحــد هــو اســتدراج بعــض الناشــئة الذيــن كانــوا يلعبــون
كــرة القــدم يف أحــد مالعــب األحيــاء الشــعبية يف مدينــة غــرب اململكــة ،ليجــد احلاضــن اإلرهابــي فيهــم خميــرة جاهــزة للبرمجــة ،فيتقــرب
مــن خــال إبــداء دعمهــم بالكــرات واملالبــس واألدوات الرياضيــة حتــى ينقــل إلــى أحــد املســاجد وهــم يف غفلــة حتــت عنــوان أهميــة الصــاة
والطاعــة،
وأن ذلــك ال يتعــارض مــع الرياضــة التــي ميارســونها كهوايــة ماتعــة ،وينجــح بقدراتــه اخلطابيــة التــي تفــوق كثيــرا هــؤالء الناشــئة ،وينتهــي بهــم
األمــر يف أتــون حرائــق البلــدان التــي فيهــا العنــف والتطــرف قــد وصــل إلــى أقصــى مــدى ،وتكــون خامتــة الســيناريو أن الناشــئة صــاروا بــن
جثــث انتحاريــة مفخخــة وبــن ســجون خــارج بلدانهــم .كمــا حتــاول حواضــن اإلرهــاب اللعــب علــى الوتــر الطائفــي والعمــل علــى صناعــة مــزاج
يرفــض اآلخــر ورمبــا شــاهدنا بعــض اللقــاءات التلفزيونيــة مــع أمثــال دعــاة هــذا الفكــر الــذي قــد يكفــر حتــى العوائــل التــي ينتمــي لهــا أفــراده.
وفيمــا الوضــع يتــأزم أكثــر ،مــع مــا يحيــط بنــا مــن عنــف إقليمــي يــزداد ضــراوة كلمــا طــال واســتمر ،وهــذا مــا يجــب وضــع كل إســتراتيجيات
ويوســع معالــم حضورهــا اإليجابــي ويوظـ ّ
ـف أســس
التصــدي واملواجهــة ض ـ ّده ،مــع ضــرورة توفيــر كل مــا يحافــظ علــى الوحــدة الوطنيــة
ّ
التواصــل الوطنــي بــن مكونــات الوطــن
وأطيافــه ليــس علــى مســتوى النخــب فحســب وإمنــا علــى مســتوى الوعــي الشــعبي ،ملنــع مــن يصطــاد يف املــاء العكــر أو مــن يعكــر املــاء
ليصطــاد؛ فالفكــر اإلرهابــي يتغيــأ ضــرب الوطــن وتفتيــت متاســكه ،بــل يســعى إلــى تقســيم العائلــة الواحــدة فض ـ ً
ا عــن تقســيم املكونــات
وتصنيفهــا علــى أســس اعتبــارات طائفيــة أو فكريــة أومــا أشــبه.
وقــد ال يختلــف اثنــان علــى أن نبــذ الفكــر اإلرهابــي ال يعنــي إال محاربتــه وتقويــض أسســه واقتــاع جــذوره الســا ّمة ،مــن أجــل غــد أكثــر
إشــراقاً ومســتقبل تتطــور فيــه مفاهيــم التعايــش واألســاليب احلضاريــة التــي تنشــد معالــم احليــاة املدنيــة اآلمنــة والرغيــدة.
إن الرهــان علــى ذلــك يجــب أن يواكبــه رؤيــة صناعــة احليــاة التــي يرفضهــا الفكــر التكفيــري مهمــا تعــددت عناوينــه أو مســمياته التــي ال
تهــدف إال إلــى صناعــة املــوت ،وال بــد مــن جتفيــف كل هــذه املنابــع اآلســنة التــي تســعى لنشــر ثقافــة التطــرف واملذهبيــة الطائفيــة أو الفكريــة
مغترفــة مــن خــزان اخلبــرات القاتلــة كل أصنــاف الشــر.
وفيمــا يأتــي هــذا املقــال بعــد جرميــة إرهابيــة كبيــرة يف عاصمــة املنطقــة الشــرقية ،فإننــا نتضــرع إلــى اهلل تعالــى أن يرحــم شــهداء الوطــن
وحمــاة املصلــن ،الشــهيد الســيد عبدالهــادي الهاشــم و الشــهيدان األخــوان عبداجلليــل ومحمــد األربــش ،وابــن خالتهمــا الشــهيد محمــد الــن
عيســى ،كمــا نســأل اهلل تعالــى أن يــرد كيــد كل كائــد إلــى الوطــن وأبنائــه إلــى نحــره ،وأن يحفــظ بالدنــا وأهلهــا مــن كل ســوء.
املاســة جــداً إلــى تعظيــم القواســم الوطنيــة املشــاركة حيــث يتمحــور حــول مفاهيــم األخــوة واأللفــة ،وهــي كمــا
وختــام احلديــث تأكيــد بحاجتنــا ّ
يقــول الباحــث الشــيخ حســن املصطفــى مــن القضايــا التــي ال بــد أن يحكمنــا فيهــا قانــون احليــاة وهــو( :البقــاء لألكثــر محبــة) ،ال (البقــاء
لألقوى).
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آخر الخط

نقطة آخر

مجلة شهرية متنوعة
تعنى بشؤون اململكة العربية السعودية
واملنطقة الشرقية بشكل خاص

حسن الشيخ

شهداء الوطن
يف شــهر واحــد اختلطــت دمــاء أهــل األحســاء والقطيــف علــى تــراب الوطــن ...تلــك الدمــاء
الزكيــة الطاهــرة كتبــت حقائقــا علــى مســيرة تاريــخ اجلغرافيــا .يف هــذه البقعــة حتديــدا مــن
خريطــة الكــون أرادت طائفــة مــن الوطــن أن تقــول أشــياء كثيــرة فلــم يتســن لهــا قــول ذلــك .إال
ان دمــاء الشــهداء قالــت ذلــك بصــوت عــال لــم يســتطع األحيــاء مــن اإلفصــاح بهــا .أولــى تلــك
احلقائــق :إشــهار مطالــب هــذه اجلماعــة الصغيــرة .ثانيــا :إن هــذه الدمــاء أعلنــت عــن وجــود
طائفــة هنــا  ،رمبــا ال يــدري كثيــر مــن شــعوب العالــم عــن وجودهــا علــى هــذه البقــة مــن الكــون.
فــكل أقليــات العالــم .قــد أظهــرت صوتــا علــى املســتوى االجتماعــي واإلداري  .إال هــذه األقليــة.
ثالثــا :أكــدت تلــك الدمــاء الزاكيــة علــى متســكها بــاألرض والديــار والوطــن  .وال تنفــع كل أشــكال
الترهيــب والتقتيــل مــن اقتــاع هــذه اجلــذور مــن أعمــاق تربــة الوطــن.
أمــا رابــع تلــك احلقائــق :فهــو متســك تلــك الطائفــة مببادئهــا ووطنهــا ولــن ترتضــي بديــا عنهمــا
ســواء كان ذلــك بالترغيــب او الترهيــب .ومــن لــم يقــرأ التاريــخ عليــه ان يعــاود قراءتــه .ويســتكني
إلــى قوانينــه وســننه .ومــن الفخــر أن نشــير إلــى أن تلــك الدمــاء الزاكيــة كــم تكلمــت عــن والئهــا
الوطنــي ...فهــذا الوطــن نعتــز بــه بالرغــم مــن مزايــدة البعــض علــى املواطنــة .كمــا أن دمــاء
الشــهداء يف األحســاء والدمــام والقطيــف أرادت أن تقــول انــه آن األوان لإلعتــراف الرســمي
مبذهــب الشــيعة اإلمامــة مــع املذاهــب اإلســامية األخــرى .لذلــك نحــن بحاجــة الــى قانــون
يجــرم الطائفيــة  ،وإثــارة الفــن بــن أبنــاء الوطــن الواحــد  .إن دمــاء الشــهداء تريــد ان تفــوت
علــى اإلرهابيــن شــق وحــدة الصــف الوطنــي .ومتزيــق الوطــن .بــل أننــا نريــد وبــكل صــدق ان
نعيــش علــى هــذا التــراب الغالــي ســاملني يف أموالنــا واعراضنــا و أنفســنا كمــا كنــا نعيــش علــى
هــذا التــراب منــذ قــرون مــن الزمــن.
هــذه حقيقــة مركزيــة كتــب وحتــدث اإلعــام عنهــا طويــا  ،اال وهــي وحــدة الوطــن وأمنــه
واســتقراره  .ان الدمــاء الزكيــة ال تدعونــا لالنتقــام او الثــأر  ،فهــذه ردود أفعــال ليســت مــن
املواطنــة مــن شــيء  .بــل ســتدخل الوطــن الغالــي يف دوامــة العنــف  ،وهــذا مــا يصبــوا إليــه
األعــداء  .املواطنــون احلقيقيــون مدعــون الــى رص الصفــوف  ،وتفويــت الفرصــة علــى هــؤالء .
لقــد عــاش أجدادنــا هنــا منــذ قــرون وهــم آمنــون علــى أموالهــم وأعراضهــم وانفســهم  ،ونحــن
وأوالدنــا ســنعيش أيضــا  ،بأمــن وأمــان .
ولــن ننســى الشــهداء يف القديــح ضحيــة الغــدر واخليانــة  ،ولــن ننســى شــهداء الدمــام ،الذيــن
ضحــوا بأنفســهم  ،حلفــظ املؤمنــن  .فهــم حقــا شــهداء الصــاة  .وهــم مثــال للتضحيــة والنبــل
اهـ ُدوا
والعطــاء  .شــباب صــادق  .يصــدق قولــه تعالــى فيهــم (مِ ـ َن ْالُؤْمِ ِنـ َ
ص َد ُقــوا َمــا َع َ
ن رِ َجــا ٌل َ
َّ َ
الل َعل َ ِيْــه َ ،فمِ نْ ُهـ ْم َمـ ْن َق َ
ضــى ،نَ ْح َبـ ُه َومِ نْ ُهـ ْم َمـ ْن يَنْت َِظـ ُر َ ،و َمــا بَ َّدلُــوا تَبْدِ يـ ًـا ) .
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بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم

علي وحسني
إبنا احلاج أحمد عبداهلل آل مدن
بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصان بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب
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عون {
}إِنَّا ل ِ ّل ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

بسم الله الرحمن الرحيم

ون{
} َو َب ِّش ِر ا َّلصابِ ِر َين ال َّ ِذ َين إِ َذا َأ َص َاب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة َقا ُلوا إِنَّا ل ِ َّل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِاج ُع َ

يتقدم

فيصل إبراهيم النغموش
وأسرة النغموش
بأحر التعازي القلبية إلى
أهالي بلدة القديح مبحافظة القطيف
وأهالي حي العنود مبدينة الدمام
ويخصون بالعزاء ذوي الشهداء
الذين ارتقت أرواحهم إلى الرفيق األعلى
يف حادثتي التفجيرين اإلرهابيني لكل من
مسجد اإلمام علي (ع ) بالقديح
ومسجد اإلمام احلسني ( ع ) بحي العنود بالدمام
سائلني اهلل العلي القدير أن يشمل الشهداء بعفوه ورضوانه وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه ويرد كيد أعداء الدين والوطن واإلنسانية إلى نحورهم
إنه سميع مجيب

عون {
}إِنَّا لِلّ ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َر ِاج َ

�ضركة عبد �هلل علي �ل�ضامن و�أوالده

خم�ضون جائزة

اجلوائر الأوىلخم�س �سيارات
�أقوى و�أكرب مهرجان جو�ئر وعرو�ض �أ�ضعار
يف �ملنطقة �ل�ضرقية

املركز الرئي�شي :املجيدية � :شارع القد�س  -هاتف8551600/8552944 :
فرع� :شارع امللك عبد العزيز -القطيف  -هاتف  - 8551342 :فاك�س8551981 :
�شارع امللك عبد العزيز  -القطيف  -هاتف8540807/8559253 :
الدمام � -شارع (18اخلزان) -هاتف8060000/8061000 :

�شفوى� :شارع اأم ال�شاهك  -هاتف  /6643121 :فاك�س 6646663
املركز وال�شيانة 8541144 :
�س.ب  - 39القطيف -31911

