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العالم

السعودية

«داعش» يتبنى تفجير القطيف :أبشروا بأيام
تفجير انتحاري بشع طاول أمس المصلين في بلدة القديح في السعودية
ذهب ضحيتها  22مصليًا وأكثر من  70جريح .تنظيم «داعش» الذي تبنى
التفجير ،توعد بالمزيد من «أيــام سود» ستطاول «الروافض» .وفيما برز
موقف أهل القطيف العقالني ،سادت لغة تحريضية لقتل «الروافض»
وطردهم من السعودية .وفي انتظار الرد الرسمي على الجريمة في
خطوات تسهم في تخفيف حدة االحتقان في البالد ،طالبت المعارضة
الحكومة بقانون يجرم الطائفية لكي ال «يسفك المزيد من الدم»
عبدالرحيم عاصي
لــم يـكــن الـطـفــل حـيــدر جــاســم املقيلي،
ذو الخمس سنوات ،يعلم أن مرافقته
لــوالــده ،يــوم أمــس ،ملسجد اإلم ــام علي
ب ــن أب ــي طــال ــب ،ف ــي ب ـلــدة ال ـقــديــح ،في
محافظة القطيف السعودية سيكون
املشوار األخير له في حياته .املقيلي،
واثـ ـن ــان آخ ـ ــران م ــن أطـ ـف ــال ال ـق ـط ـيــف،
الذين ال ذنب لهم في الصراع القائم في
البالد ،ذهبوا ضحية الحقد الطائفي
في تفجير انتحاري استهدف املسجد.
ف ـف ــي غـ ـم ــرة ان ـش ـغ ــال ال ـس ـع ــودي ــة فــي
عدوانها على أهل اليمن ،وفي مراقبة
ّ
اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي يـســطــرهــا اليمنيون
في الجنوب السعودي ،أقدم انتحاري
يلبس ثيابًا باكستانية على تفجير

بقانون يجرم
طالبت
ً
المعارضة ً
الطائفية قوال وفعال في اإلعالم
والمناهج ووسائل التواصل
حــزام ناسف يرتديه ،فــي املصلني ،ما
أودى بحياة  22مصليًا وإصابة أكثر
من  70آخرين بجروح بينهم عشرات
الحاالت الخطرة ،ما قد يرفع حصيلة
الضحايا.
وفـيـمــا بــاشــرت الـسـلـطــات الـسـعــوديــة
تحقيقاتها في التفجير ،سارع تنظيم
«داع ـ ـ ــش» إل ــى تـبـنــي «ع ـم ـل ـيــة نــوعـيــة
لجنود الخالفة بوالية نجد» ،معلنًا أن
االنتحاري هو «رجل غيور من رجاالت
أهل السنة (هو) األخ االستشهادي أبو
عامر النجدي» ناشرًا صورته.
التنظيم وجــه رســالــة إلــى مــن استنكر
الـجــريـمــة ،طــالـبــا مـنـهــم أن «ك ـفــوا عنا
جشاءكم وجعجعتكم ،فما استمعنا
لكم يــومــا وقــد أمضينا سيوفنا تحز
رقاب الرافضة».
وهـ ـ ــدد «داع ـ ـ ـ ــش» ب ــال ـق ـي ــام بـعـمـلـيــات
ً
أخ ـ ــرى ت ـس ـت ـهــدف «ال ـش ـي ـع ــة» ،ق ــائ ــا:
«أبشروا بأيام سود تسوءكم» وتوعد
بأن «نخرج املشركني كل املشركني من
جزيرة العرب».
تبني التنظيم للتفجير جاء ليؤكد ما
جرى تداوله أخيرًا من تعاظم دوره في
اململكة ،الذي بدأ باستهداف األجانب
ف ــي ال ـس ـعــوديــة ف ــي أك ـثــر م ــن مـنـطـقــة،
وك ــذل ــك عـبــر تــوجـيـهــه رس ــائ ــل تهديد
إلــى مــن سماهم «الــروافــض» ،وهــو ما
ح ــاول ــت الـحـكــومــة ال ـس ـعــوديــة إن ـكــاره
دومًا وتأكيدها في أكثر من محطة أن
ال وجود لـ«داعش» في السعودية.
الـتـفـجـيــر ،وه ــو األول ال ــذي يستهدف
م ـس ـج ـدًا ل ــ«ش ـي ـعــة» ال ـق ـط ـيــف ،ل ــم يكن
مفاجئًا في سياق التحريض الطائفي
ال ـخ ـط ـي ــر ال ـ ـ ــذي ت ـش ـه ــده ال ـس ـع ــودي ــة،
وهــو االسـتـهــداف الثاني الــذي تشهده
املنطقة الشرقية بعد تفجير حسينية
«املـ ـصـ ـطـ ـف ــى» فـ ــي ق ــري ــة الـ ـ ــدالـ ـ ــوة فــي
محافظة األح ـســاء فــي تـشــريــن الثاني
امل ــاضــي ف ــي ال ـعــاشــر م ــن م ـح ــرم ،ذهــب
ضـحـيـتــه  7مــدن ـيــن ُ
وج ـ ــرح  9آخ ــرون
بينهم أطفال ،واعتبرت الجريمة يومها
مؤشرًا فعليًا على دخول البالد مرحلة
خ ـط ــرة ف ــي امل ــواجـ ـه ــة ،م ــع بـ ــدء تنفيذ

م ــا حـمـلــه الـفـكــر «ال ــوه ــاب ــي» املـتـطــرف
لـ ــدول أخـ ــرى م ــن إج ـ ــرام داخـ ــل ال ـبــاد.
ال ـخ ـطــاب الـطــائـفــي الـتـحــريـضــي على
«الـشـيـعــة» ارتـفـعــت حــدتــه مــع ب ــدء ما
يـسـمــى «عــاص ـفــة الـ ـح ــزم» ف ــي الـيـمــن،
على اعتبار أن ما يحصل هو مواجهة
ب ــن ال ـس ـعــوديــة والـ ـع ــدو «ال ــراف ـض ــي»
إيـ ـ ــران ،م ــا يـسـتـتـبــع ذل ــك م ــن ض ــرورة
تسعير للخطاب التحريضي ضد أهل
املـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة ،عـلــى اع ـت ـبــار أنـهــم
ي ـق ـفــون م ــع ال ـج ـم ـه ــوريــة اإلس ــام ـي ــة.
ال ـن ـظــام وق ــف مـتـفــرجــا ح ـيــال املــواقــف
الـتـحــريـضـيــة وال ـخ ـطــاب املــذه ـبــي ،بل
دعــم هــذا الـخـطــاب بتغاضيه تحديدًا
عــن مراقبة اإلع ــام الــذي تـصــدرت فيه
ص ـح ـي ـفــة «ال ـ ـي ـ ــوم» ال ـت ـح ــري ــض عـلــى
«الشيعة» وأطلق السعوديون هاشتاغ
«#جــريــدة_ال ـيــوم_ت ـص ـنــع_ال ـطــائ ـف ـيــة»
على موقع «تويتر» يــرصــدون فيه ما
تنشره الصحيفة لكتابها من تحريض
على من سمتهم «روافض».
وال ي ــأت ــي ت ـف ـج ـي ــر أمـ ـ ــس فـ ــي س ـي ــاق
املواجهة السياسية واملطلبية القائمة
بــن أهــل املنطقة الشرقية والسلطات
السعودية منذ  ،2011وكانت ذروتها
ف ــي ال ـح ـكــم ع ـلــى ال ـش ـٌيــخ املـعـتـقــل نمر
ال ـن ـمــر ،ب ــل ه ــو ب ــداي ــة ملــرح ـلــة جــديــدة
ت ـش ـهــدهــا ال ـس ـع ــودي ــة س ـي ـكــون لــزامــا
فيه على حكومة الرياض تحكيم لغة
ال ـع ـقــل واإلق ـ ـ ــدام ع ـلــى خ ـط ــوات جـ ّ
ـديــة
تـخـفــف مــن ح ــدة االح ـت ـقــان امل ــوجــودة
ً
بالقضاء أوال على اللغة التحريضية
عبر اإلعــام وخطباء املساجد ورجال
الدين املحرضني واملعروفني للجميع.
وثــان ـي ــا ب ــال ـح ــوار م ــع أه ــال ــي املـنـطـقــة
الشرقية وتنفيذ بعض مــن مطالبهم
غ ـي ــر «ال ـت ـع ـج ـي ــزي ــة» ،ح ـت ــى ال ي ـســود
مـشـهــد ضــابــط ال ـشــرطــة ال ــذي تــداولــه

تبني التنظيم للتفجير جاء ليؤكد ما جرى تداوله أخيرًا من تعاظم دوره في المملكة (أ ف ب)

أم ـ ــس ن ــاش ـط ــو املـ ــواقـ ــع االج ـت ـمــاع ـيــة
ّ
وترحم فيه على االنتحاري ،األمر الذي
أغضب األهالي.
أه ــال ــي ال ـق ـط ـي ــف أم ـ ــس تـ ـع ــال ــوا عـلــى
«جــرح ـهــم» وب ــرز سـلــوكـهــم الـعـقــانــي
وع ــدم االن ـج ــرار وراء تـصــرفــات كانت
كفيلة بإشعال املنطقة ،على الرغم من
حالة النقمة و«الغليان» اللذين سادا

الشارع ،خاصة بعد انتشار التعليقات
«الشامتة» واملهللة للحادث على موقع
«تــويـتــر» ،وســارعــوا إلــى املستشفيات
للتبرع بــالــدم للمحتاجنيّ .
رد الفعل
ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي أق ـ ـ ــدم ع ـل ـي ــه األه ــال ــي
كـ ــان ف ــي ط ــرده ــم مل ــراس ـل ــي الـصـحــف
«الـ ـصـ ـف ــراء» ع ـلــى ح ــد تـع ـبـيــرهــمّ ،
ردًا
على خطابهم التحريضي الذي أوصل

إل ــى م ــا ح ـصــل ف ــي األم ـ ــس .ورغـ ــم كل
ذل ــك ،ال بــد مــن اإلش ـ ــارة ال ــى أن ــه على
الرغم من املواقف «الشامتة» والداعية
إلــى االنتقام من إيــران عبر استهداف
«الـ ـ ــروافـ ـ ــض» ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـشــرق ـيــة،
ّ
خــرجــت م ــواق ــف م ــن ك ــت ــاب ومـفـكــريــن
س ـع ــودي ــن ت ــدع ــو إلـ ــى ال ـت ـضــامــن مع
أه ــال ــي الـقـطـيــف وتـحـكـيــم ل ـغــة الـعـقــل

انتحاريو «داعش» ...كرة النار التي تحرق أطراف الثوب
مريم عبدالله

(أ ف ب)

لم يكن رجل األمــن السعودي ،يتوقع
أن يطرده أهالي املنطقة املفجوعني،
م ــن س ــاح ــة املـ ـج ــزرة داخ ـ ــل «مـسـجــد
اإلم ـ ـ ــام عـ ـل ــي» ،ش ـم ــال ق ــري ــة ال ـقــديــح
«الشيعية» في محافظة القطيف ،حني
سمعوه يترحم على االنتحاري الذي
فجر نفسه وسط املصلني يوم أمس.
م ـش ـهــد ق ــد ي ـع ـت ـبــره ال ـب ـعــض مسليًا
بـتــراجـيــديـتــه ،اذ ألول م ــرة يتعرض
رجال األمن السعودي ملشهد مماثل،
ه ــم ال ــذي ــن ط ــوق ــوا املـنـطـقــة بــالـحــديــد
والـ ـن ــار والـ ـخ ــوف ل ـس ـنــوات م ــن عمر
الحراك القطيفي.
س ـ ّـبــب االن ـف ـج ــار ال ـهــائــل الـ ــذي سمع
فــي كــل بـلــدة الـقــديــح ال ـهــادئــة ،وســط
ال ـ ـق ـ ـط ـ ـيـ ــف ،ص ـ ــدم ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــد
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي وال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي .ج ـ ـ ــرى خ ــال
ال ـس ــاع ــات األول ـ ــى ت ـب ــادل االت ـهــامــات
بني جميع األطراف املعنية واملتابعة
ملـشـهــد ال ـفــاج ـعــة ،ال ـت ــي ت ـح ــدث ألول
مــرة في مدنية تمتاز بكثرة نخيلها
وعـيــونـهــا الطبيعية .اسـ ُـتـعـيــد فيها
الخطاب الطائفي البغيض املختفي

تحت رمــاد الدولة الوهابية ،املتهمة
بتغذية وتبني بيئة تكفيرية ،على
كـ ــامـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــراب الـ ــوط ـ ـنـ ــي امل ـت ـش ـظــي
بألوانه املذهبية املختلفة.
سحابة اليوم القطيفي الدامية لم تكن
عابرة ،إذ سبق تبني تنظيم «داعش»
(والية نجد) للعملية االنتحارية في
القطيف ،حديث إعــام النظام املروج
لـكــذبــة «ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة» ،ع ـبــارات
طــائـفـيــة أطـلـقـهــا أم ـ ــراء وسـيــاسـيــون
رسـ ـمـ ـي ــون ضـ ــد ط ــائ ـف ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
املواطنني «الشيعة» و«اإلسماعيلية»
خاصة مع بدء الحرب السعودية على
اليمن.
البداية كانت مع هجوم أمير منطقة
ال ـشــرق ـيــة س ـع ــود ب ــن ن ــاي ــف ب ــن عبد
ال ـع ــزي ــز ،ع ـلــى أبـ ـن ــاء مـنـطـقـتــه (-4-8
 ،)2015تعليقًا على مقتل رجــل أمن
ف ــي اش ـت ـبــاكــات مـسـلـحــة ف ــي منطقة
ال ـعــوام ـيــة ،ش ــرق مـحــافـظــة الـقـطـيــف،
الـ ـغـ ـنـ ـي ــة ب ــالـ ـنـ ـف ــط ،م ـش ـب ـه ــا إي ــاه ــم
بـ«أحفاد عبد الله بن سبأ الصفوي
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـخـ ــرجـ ــون ب ــوجـ ـه ــه ال ـب ـش ــع
م ـحــاولــن ش ــق ال ـص ــف» ،األمـ ــر ال ــذي
لم تخجل من إظهاره صحف النظام

الــرس ـم ـيــة ه ــو الـ ــذي خ ــرج بـعـنــاويــن
بــارزة ،متصدرًا صفحاتها الرئيسية
في اليوم التالي.
وكأن املسار الطائفي في تصريحات
املسؤولني اتخذ بعدًا طائفيًا واضحًا
مع تصريحات محمد بن نايف ولي
الـعـهــد ووزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ف ــي تهكمه
ع ـل ــى أب ـ ـنـ ــاء امل ـن ـط ـق ــة ـ فـ ــي مـجـلـســه
قائال إن «الشر يأبى إال
األسبوعي ـ
ً
أن يكون حاضرًا في أبناء القطيف»،
وال س ـي ـمــا ف ــي مـ ـح ــاوالت ــه األخـ ـي ــرة
إلم ـ ـ ـ ــرار إع ـ ـ ـ ــدام الـ ـشـ ـي ــخ نـ ـم ــر ال ـن ـمــر
انتقامًا منه على هجومه على والده
ال ــراح ــل نــايــف بــن عـبــدالـعــزيــز .األمــر
ال ــذي اس ـتــدعــى إعـ ــادة بـعــث ال ـحــراك
«ال ـش ـي ـعــي» امل ـطــالــب ب ــإط ــاق س ــراح
الـشـيــخ واملـعـتـقـلــن الـسـيــاسـيــن من
أهالي القطيف.
خطاب سياسي يرافقه خطاب ديني
تعبوي ضد أطياف اململكة املتشددة
في إظهار طابعها الوهابي ،ينقلها
اإلع ــام الــرسـمــي ووســائــل الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي دون حـسـيــب أو رق ـيــب،
م ـغ ـل ـف ــا بـ ـح ــاضـ ـن ــة ش ـع ـب ـي ــة ت ـت ـق ـبــل
هـجــومـهــا ،فــي منطقة أل ـغــام واسـعــة

