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 ملخص
 

بین الزعیم الدیني محمد بن عبد الوھاب، وعائلة آل سعود،  1744تفاق تعود أصول المملكة العربیة السعودیة إلى ا
الحركة الوھابیة من مساعدة الحكام السعودیین من توسیع حكمھم السیاسي مقابل فرض تعالیمھا  ت بموجبھمّكنتالذي 

علماء الدین  الدینیة. تغیرت موازین القوى بین األسرة المالكة في السعودیة ورجال الدین على مر الزمن، لكن
 على سیاسات الدولة السعودیة، خاصة في قطاعات العدل والتعلیم. یناستمروا في ممارسة نفوذ وتأثیر مباشر

 
سمحت الدولة السعودیة منذ إنشائھا لرجال الدین والعلماء الذین تُعیّنھم الحكومة بنعت المواطنین الشیعة بنعوت مھینة 

حكام الدینیة، مما یؤثر على صنع القرار في الحكومة. في السنوات األخیرة، أو بشیطنتھم في الوثائق الرسمیة واأل
االجتماعي لشیطنة المسلمین الشیعة  تواصلرجال الدین التابعین للحكومة وغیرھم االنترنت ووسائل ال استخدم

 وللتحریض على الكراھیة ضدھم. ،وغیرھم ممن ال یتفق مع وجھات نظرھم
 

ین من قبل الدولة، والذین یتبعون بصفة عامة المذھب الحنبلي، بـ "الوھابیین"، نسبة إلى یوصف رجال الدین الممول
السلفیة حركة داخل اإلسالم السني انتشرت في شبھ الجزیرة العربیة في  محمد بن عبد الوھاب، أو "السلفیین". 

ھناك نقاش أكادیمي وسیاسي كبیر ، وھي تدعو إلى العودة إلى تقالید "السلف الصالح". 18النصف األول من القرن 
بشأن ھذه المصطلحات واستخدامھا، وكذلك العالقة بینھا وبین مجموعة من الحركات الدینیة السیاسیة السنیة، بما في 

ذلك األیدیولوجیات السلفیة الجھادیة التي غذت الجماعات المسلحة مثل تنظیم "القاعدة" وتنظیم "الدولة اإلسالمیة" 
النقاش ھو خارج نطاق ھذا التقریر، لكن ھناك المزید حول ھذا الموضوع في المواد المذكورة في  ("داعش"). ھذا

 الحواشي.
 

أثّرت ھذه العقیدة والممارسة اإلسالمیة "الصفائیة" برعایة سعودیة في المسلمین في أنحاء العالم، لكن من الخطأ 
تبرون ھذا النوع من اإلسالم متعصبا ومتطرفا. تمثل الصوفیة االعتقاد أنھا ال تواجھ الرفض ُمطلقا. كثیر من السنة یع

على وجھ الخصوص مذھبا یحظى منذ زمن طویل بشعبیة كبیرة بین السنة والشیعة على حد سواء، وتتشارك مع 
اإلسالم الشیعي في ممارسات عدیدة، مثل تبجیل عائلة الرسول واألولیاء الصالحین. لذلك، فإن الصوفیة كانت ھدفا 

 یسیا لخطاب الكراھیة والتعصب السعودي، شأنھا في ذلك شأن المذھب الشیعي.رئ
 

یمنع القانون الدولي لحقوق اإلنسان "[أیة] دعوة للكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشكل تحریضا على التمییز 
سنین، وأحیانا یُستخدم كذریعة لتقیید أو العداوة أو العنف". كان االلتزام بھذا الحظر من قبل الدول متفاوتا على مر ال

أجزاء  6من  االخبراء في السنوات األخیرة اختبار اقترحالتعبیر القانوني أو الستھداف أقلیة ما. لمعالجة ھذه المشكلة، 
لتحدید ما إذا كان ممكنا تقیید خطاب معین قانونیا، بما في ذلك سیاق الخطاب، منصب ووضع المتكلم، نیة الخطاب، 

 اه، شكلھ، وتقییم الضرر الذي قد یتسبب فیھ. محتو
 

بھذه الصیغة، یبلغ خطاب علماء الدین السعودیین ضد الشیعة الموثق في ھذا التقریر أحیانا مستوى خطاب الكراھیة 
أو التحریض على الكراھیة أو التمییز. ھناك تصریحات أخرى لعلماء دین سعودیین موثقة في ھذا التقریر ال ترقى 

لھا من قبل  والتصديولكن مع ذلك ینبغي نبذھا  ،توى خطاب الكراھیة أو التحریض على الكراھیة أو التمییزإلى مس
السلطات السعودیة. نظرا لتأثیر ھؤالء العلماء، فإن ھذه التصریحات المعادیة للشیعة ھي أساسیة في تطبیق السعودیة 

مختلف المجاالت، بما في ذلك عدم السماح للشیعة السعودیین لنظام یمیز ضد المواطنین الشیعة. یحدث ھذا التمییز في 
عبادة خارج المناطق ذات األغلبیة الشیعیة وھي محدودة، فرض نظام قضائي متحیز ضد الشیعة في كثیر الببناء دور 

 .من األحیان، ومناھج تعلیم تشوه صورة المعتقدات والممارسات الدینیة الشیعیة
 

، ویُحقّرون "الروافض"و "الرافضة"من األحیان إلى الشیعة بمصطلحات مھینة مثل یشیر رجال الدین في كثیر 
معتقداتھم وممارساتھم. أدانوا أیضا االختالط والزواج بین السنة والشیعة. رد عضو حالي بـ "ھیئة كبار العلماء" 
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لیسوا ھم " :الشیعة بالقول السعودیة، وھي أعلى ھیئة دینیة في البالد، خالل جلسة علنیة على سؤال حول المسلمین
 الشیطان...". انإخواننا... ھم إخو

 
، الشیعة في فتاوى عدیدة. بقیت فتاوى بن باز 1999أدان مفتي السعودیة السابق عبد العزیز بن باز، الذي توفي عام 

بقى تلك المواد مؤثرة، جنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء". تلوكتاباتھ متاحة للعموم على الموقع اإللكتروني لـ "ال
 وفي كثیر من األحیان تستشھد بھا قرارات المحاكم السعودیة التي تتبع الشریعة اإلسالمیة.

 
یستخدم بعض العلماء لغة تآمریة عند مناقشة موضوع شیعة السعودیة، فینعتونھم بالطابور الخامس الداخلي التابع 

 إلیران، وبأنھم خونة بطبیعتھم.
 

علماء التابعین لھا، فإن الدولة تسمح لرجال الدین اآلخرین بتوظیف أتباعھم ذوي األعداد الھائلة على باإلضافة إلى ال
 ووسائل اإلعالم لوصم الشیعة دون عقاب. –یُعد بعضھم بالمالیین  –وسائل التواصل االجتماعي 

 
ظام القضائي الذي تتحكم فیھ باإلضافة إلى تصریحات علماء الدین، فإن التحیز ضد شیعة السعودیة یمتد إلى الن

المؤسسة الدینیة، ویُخضع الشیعة في كثیر من األحیان لمعاملة تمییزیة أو تجریم تعسفي لممارساتھم الدینیة. في عام 
جلدة الستضافة صالة جماعة  60مثال، حكمت محكمة سعودیة على مواطن شیعي بالسجن لمدة شھرین و 2015

خبر بالمنطقة الشرقیة، وھي مدینة ال تسمح السلطات السعودیة ببناء مساجد شیعیة خاصة في منزل والده في مدینة ال
 ، أدانت محكمة سعودیة رجال سنیا بتھمة "مجالسة الشیعة".2014فیھا. في عام 

 
ال یذكر  17-2016ھج وزارة التعلیم السعودیة أیضا خطابا معادیا للشیعة. فمنھج الدین للعام الدراسي استخدم منت

في الدین (أي مبالغة فیھ).  غلوّ أو  شركة باالسم، بل یستخدم لغة ضمنیة لوصم الممارسات الدینیة الشیعیة بأنھا الشیع
توّجھ كتب التربیة الدینیة السعودیة ھذه االنتقادات على وجھ الخصوص لممارسة الشیعة لزیارة القبور واألضرحة 

أو طلب الشفاعة، حیث یدعو الشیعة الرسول أو  التوسلوكذلك وتبجیل الشخصیات الدینیة المھمة أو عائلة الرسول، 
أحد أفراد عائلتھ كوسطاء بینھم وبین هللا.  تقول الكتب الدراسیة إن ھذه الممارسات، والتي یراھا كل من سنة 

من  النار. یشترك الكثیر الخلود في السعودیة وشیعتھا على أنھا شیعیة، تجعل صاحبھا خارجا عن اإلسالم وعقابھا
السنة خارج السعودیة في ھذه المعتقدات، ولكن في السیاق السعودي، تستمر الكتب المدرسیة الحكومیة في الخطاب 

 المعادي للشیعة، مما یؤدي إلى التحریض على الكراھیة ضد المواطنین الشیعة وإبقاء نظام التمییز ضدھم.
 

تسجن أحیانا أولئك الذین ینتقدونھ. على سبیل المثال، في ال تتسامح الحكومة السعودیة مع خطاب الكراھیة فحسب، بل 
، اعتقلت الحكومة رجل الدین الشیعي البارز الشیخ توفیق العامر بعد أن احتج في خطبة على بیان وقعھ 2008عام 
السنة شر طوائف األمة وأشدھم عداوة وكیداً ألھل بأنھم "من رجال الدین السعودیین البارزین نعتوا فیھ الشیعة  22

منھم مسؤولین  6الموقعین علیھ مسؤولین في الحكومة، وكان  22من الـ  11". عند صدور ھذا البیان، كان  والجماعة
 سنوات لمطالبتھ علنا بإصالحات دستوریة. 8سابقین في الحكومة. یقضي العامر حالیا عقوبة سجن مدتھا 

 
جماعات مسلحة مثل ما یُسمى بتنظیم الدولة اإلسالمیة  خطاب الكراھیة ضد الشیعة لھ عواقب وخیمة عندما تستخدمھ

، شّن داعش ھجمات 2015(داعش) أو تنظیم القاعدة كمبرر الستھداف المدنیین الشیعة بالعنف. منذ منتصف عام 
شخصا. أوردت  40مساجد ومبان دینیة شیعیة في المنطقة الشرقیة ونجران، مما أسفر عن مقتل أكثر من  6على 

لصادرة عن تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام التي تتبنى ھذه الھجمات أن المھاجمین كانوا البیانات ا
یستھدفون "معاقل الشرك" و"الرافضة"، وھي نفس اللغة التي یستخدمھا علماء الدین السعودیون والكتب المدرسیة 

على الفور بتلك الھجمات، لكنھم لم یتحركوا  لوزارة التعلیم في وصف المواطنین الشیعة. ندد المسؤولون السعودیون
للقضاء على خطاب الكراھیة الذي یتسبب فیھا. استخدم داعش مبررات مماثلة لمھاجمة المدنیین الشیعة والمواقع 

 الدینیة في الكویت ولبنان وسوریا والعراق.
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السعودي، أعلى ھیئة ، ناقش "مجلس الشورى" 2015بعد ھجومین لداعش على مساجد شیعیة في مایو/أیار 
استشاریة في البالد، "نظام حمایة الوحدة الوطنیة" الذي كان سیجّرم خطاب الكراھیة، ولكن أعضاء مجلس الشورى 

 .47صوتا مقابل  74في نھایة المطاف صوتوا ضده بـ 
 

ي، ووثّقت تدعم "ھیومن رایتس ووتش" الحق في حریة التعبیر، وھو أمر منصوص علیھ بوضوح في القانون الدول
مرارا وتكرارا الجھود غیر المشروعة التي تبذلھا السعودیة للحد من حریة التعبیر وتقیید النقاش النقدي حول 

المواضیع السیاسیة واالجتماعیة والدینیة الھامة. أي تقیید قانوني لمضمون التعبیر فیما یتعلق بخطاب الكراھیة ینبغي 
على العنف أو التمییز أو العداء ضد فرد أو مجموعة من األشخاص محددة  أن یتناول الكالم الذي یحتمل أن یحرض

بوضوح، في ظروف یكون فیھا ھذا العنف أو التمییز أو العداء وشیكا، والتدابیر البدیلة لمنع حدوثھ غیر متاحة. على 
عة من السكان، أن أجھزة الحكومة والمسؤولین، فضال عن غیرھم ممن یمارسون سلطة فعلیة على منطقة ما أو مجمو

 یمتنعوا عن التعبیر الذي یدعو إلى العنف أو التمییز أو العداء تجاه أي فرد أو فئة اجتماعیة.
 

تبین دراسة ھیومن رایتس ووتش لبیانات وكتابات رجال الدین والمحاكم والكتب المدرسیة السعودیة في ھذا التقریر 
الكراھیة أو التمییز ضد مواطنیھا الشیعة، وأن العداء  أن مسؤولي ومؤسسات الحكومة السعودیة یحرضون على

والتمییز ضد الشیعة في السعودیة وخارجھا ناتج مباشرة عن ھذه البیانات والكتابات. باإلضافة إلى الشیعة، استھدفت 
ن ھذه التصریحات العدائیة أیضا الیھود والمسیحیین والصوفیین والزرادشتانیین وغیرھم. بدال من غض الطرف ع

 ھذا الخطاب، فإن السعودیة ملزمة بوقفھ أو اتخاذ تدابیر لمواجھتھ.
 

أقسى  يعلى أنھا "بلد یثیر قلقا خاصا"، وھ 2004صنّفت "اللجنة األمریكیة للحریات الدینیة" السعودیة مرارا منذ 
لتي تُفرض على مثل ھذه تسمیة للدول التي تنتھك الحریة الدینیة. على الرغم من ھذا، لم تواجھ السعودیة العقوبات ا

ألن القانون یسمح للرئیس األمریكي بإصدار اعفاء إذا كان  1998الدول بموجب "قانون الحریة الدینیة الدولیة" لعام 
من شأنھ أن "یخدم مقاصد قانون الحریة الدینیة الدولیة" أو إذا "تطلبت المصلحة العلیا للبالد ممارسة مثل ھذا 

. من بین العقوبات المفروضة على البلدان "التي 2006ألمریكي اعفاًء للسعودیة منذ عام االعفاء". أصدر الرئیس ا
تثیر قلقا خاصا" اإلدانة الخاصة أو العلنیة، تأخیر أو إلغاء التبادالت العلمیة والثقافیة، حرمان مسؤولیھا من تأشیرات 

ات التصدیر واالستیراد. على الرئیس األمریكي أن تعلیق المساعدات أو حتى حظر اتفاقوللوالیات المتحدة أو إلغائھا، 
یلغي فورا االعفاء الممنوح للسعودیة، وأن یستخدم أدوات قانون الحریة الدینیة الدولیة لدفعھا إلى وقف التحریض 

 على الكراھیة والتمییز ضد اإلسالم الشیعي واألدیان األخرى.
 

خطاب الكراھیة من قبل رجال الدین والھیئات التابعة للدولة  على السلطات السعودیة اتخاذ إجراءات فوریة إلنھاء
بسبب دورھا في التمییز ضد الشیعة واستمراره في المجتمع السعودي. علیھا أیضا أن تتبرأ فورا من أي رجل دین أو 

ین واعظ یستخدم الخطاب الذي یحرض على الكراھیة ضد الشیعة، بما في ذلك عزل أعضاء ھیئة كبار العلماء الذ
استھدفوا الشیعة بكالم یحرض على الكراھیة. كما یجب على السلطات السعودیة اتخاذ تدابیر لمواجھة خطاب 

 الكراھیة من قبل رجال الدین الحكومیین وغیر الحكومیین في وسائل اإلعالم وعلى وسائل التواصل االجتماعي.
 

 القضائي یندون التحیز ضد الشیعة في الجھاز عالوة على ذلك، على السعودیة سن تشریع لمكافحة التمییز یحول
، ویسمح للشیعة ببناء دور العبادة وممارسة معتقداتھم الدینیة بحریة على قدم المساواة مع المواطنین السنة، والتعلیمي

 وإصالح المناھج التعلیمیة إلزالة المواد المعادیة للشیعة.
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 توصيات
 

 لحكومة السعوديةإلى ا
ؤولین الدینیین رفیعي المستوى، مثل المفتي العام للمملكة، ھیئة كبار العلماء، ووزارة یجب إشراك المس •

 الشؤون اإلسالمیة والدعوة واإلرشاد لنبذ الخطاب غیر المتسامح دینیا للمسؤولین واألصوات المؤثرة األخرى.
إذا بلغ مستوى ، ھ علناجتماعي وإدانتالإنشاء لجنة لرصد خطاب الكراھیة ضد الشیعة على وسائل التواصل ا •

 .الدعوة إلى الكراھیة الدینیة التي تشكل تحریضا على التمییز، العداء، أو العنف
بذل جھود واسعة لمكافحة األنماط السلبیة السائدة ضدّ الشیعة السعودیین والتمییز ضدھم وتعزیز التفاھم بین  •

 الثقافات.
 نة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء.إزالة جمیع الفتاوى المعادیة للشیعة من موقع اللج •
انتقاد من لغة تمییزیة و الممارسات الدینیة الشیعیة والصوفیة، وكذلك الدیانات األخرى، كل ما یستھدف إزالة •

 المناھج الدراسیة السعودیة، بما في ذلك سلسلة "التوحید".تشھیر، من و
موظفي العدالة وحظر تجریم الممارسات الدینیة توفیر تدریب في مجال مكافحة التمییز للقضاة السعودیین و •

 الشیعیة العادیة.
الموافقة على طلب تقدّم بھ منذ مدة المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي  •

 والتعبیر لزیارة السعودیة.
كة واسعة، بما في ذلك من إنشاء لجنة للمواطنة المتساویة، تحت رعایة "مركز الحوار الوطني"، وبمشار •

أعضاء مجلس الشورى، "ھیئة حقوق اإلنسان"، "الجمعیة الوطنیة لحقوق اإلنسان"، وأعضاء المجالس 
المحلیة المنتخبة، والزعماء القبلیین والدینیین والقادة المحلیین في المنطقة الشرقیة. ینبغي للجنة أن تنظر في 

ییز، كما جاء في مقترح "لجنة األمم المتحدة المعنیة بالقضاء على التوصیة بإنشاء مؤسسة وطنیة معنیة بالتم
 :التمییز العنصري". على اللجنة أن تستكشف السبل لتحقیق ما یلي

o  حمایة حریة العبادة للشیعة، خاصة في المناطق ذات الكثافة الشیعیة المرتفعة، بما في ذلك الحریة في
طباعة المواد الدینیة واستیرادھا وتوزیعھا، وإقامة احتفاالت بناء المساجد والحسینیات والحفاظ علیھا، و

 دینیة عامة.
o  حمایة حریة اآلباء واألمھات في ضمان حصول أطفالھم على تعلیم دیني وفقا لمعتقداتھم، ولیتمكن األطفال

نیة من اختیار دینھم الخاص وممارستھ. ینبغي أن یشمل ذلك الحق في االمتناع عن الدروس الدینیة السُّ 
التي تتعارض مع المعتقدات الشیعیة في المدرسة، والحق، حیثما أمكن ذلك (وكحد أدنى في جمیع المناطق 
التي یشكل فیھا الشیعة نسبة كبیرة من السكان) في الحصول على تعلیم دیني وفقا للمعتقدات الشیعیة على 

سة ھذا الحق السماح للشیعة بتعلیم قدم المساواة مع ما یحصل علیھ الُطالب السنة. ینبغي أن یتبع ممار
 الدین في المدارس.

o  ضمان المساواة في العمل والوصول إلى مؤسسات التعلیم العالي، بما في ذلك في الدوائر األمنیة والمواقع
 الوزاریة العلیا والمجالس المحلیة واإلقلیمیة ومجلس الشورى واألكادیمیات العسكریة.

o  العدالة، بما في ذلك االعتراف بتساوي جمیع األشخاص أمام القانون ضمان المساواة في الوصول إلى
بغض النظر عن ھویتھم الطائفیة، وبأن بإمكان الفقھاء الشیعة المؤھلین العمل كقضاة في المحاكم العادیة، 

 ال سیما في المناطق ذات الكثافة الشیعیة العالیة.
التي نظمتھا  2008مشتركة بین األدیان لیونیو/حزیران إنشاء لجنة لألماكن المقدسة لمواصلة مبادرة مكة ال •

"رابطة العالم اإلسالمي" الستكشاف سبل تقاسم مساحة العبادة في مكة والمدینة بین أتباع المذاھب اإلسالمیة 
المختلفة مع احترام الممارسات الدینیة السائدة في السعودیة. ینبغي للجنة أن تولي اھتماما خاصا لتنوع 

والتدریب المناسب لحراس األمن ومسؤولي "ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر" في ھذه  الموظفین
 المساحة المشتركة للعبادة.
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 حكومة الواليات المتحدةإلى 
 في ، بما1998لعام  الدولیة الدینیة الحریة قانون علیھا ینص آلیات محددة تطبیق من السعودیة إعفاء إلغاء •

 التي تثیر قلقا خاصا". الدیني "للبلدان لالضطھاد حد وضع إلى تھدف التي بةالمناس العقوبات ذلك
 على التحریض إلنھاءقانون الحریة الدینیة الدولیة" ، تبعا لـ " السعودیة السلطات مع ملزم اتفاق في الدخول •

 .األخرى األدیان عن فضال والصوفیة، الشیعیة الدینیة الممارسات ضد التمییز أو الكراھیة
 الشیعیة الدینیة الممارسات عن والوصم االنتقادات جمیع إزالة لضمان السعودیة السلطات مع لعملا •

 "التوحید". سلسلة ذلك في بما السعودیة، الدراسیة المناھج من األخرى الدیانات والصوفیة وكذلك
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 المنهجية
 

 –بُحّریة داخل البالد منذ نوفمبر/تشرین الثاني  لم تسمح السلطات السعودیة لھیومن رایتس ووتش بإجراء أبحاثھا
 ، لما أرسلت ھیومن رایتس ووتش بعثة بحثیة إلى ھناك. زار موظفو ھیومن رایتس ووتش2006دیسمبر/كانون األول 

، لكن معظم ھذه الزیارات بقیت محصورة بشكل صارم. ومع ذلك، شملت زیارات 2006مرات منذ عام  6السعودیة 
وتش إلى السعودیة رحالت إلى المنطقة الشرقیة لعقد اجتماعات مع مثقفین وناشطین شیعة وضحایا ھیومن رایتس و

 انتھاكات حقوق اإلنسان.
 

باإلضافة إلى الزیارات، یعتمد ھذا التقریر على مقابالت ھاتفیة واتصاالت عبر وسائل التواصل االجتماعي مع نشطاء 
عودیین یعیشون داخل السعودیة وخارجھا. لحمایة األشخاص الذین قابلناھم حقوقیین سعودیین وخبراء في الدین وشیعة س

 من االنتقام، حجبنا األسماء أو استخدمنا أسماء مستعارة لمصادرنا، إال إذا أبدوا استعدادا إلدراج أسمائھم.
 

المحاكم، ومنشورات جمع ناشطون سعودیون الكثیر من المواد المستخدمة في إعداد ھذا التقریر، بما في ذلك قرارات 
فیدیو، وأطلعوا ھیومن رایتس ووتش علیھا. ھناك مواد أخرى متوفرة على الوسائل التواصل االجتماعي، ومقاطع 

االنترنت مثل الفتاوى التي تصدرھا اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، أو الكتب المدرسیة لمناھج "التوحید" 
 السعودیة.

 
ثت ھیومن رایتس ووتش برسالة إلى الحكومة السعودیة تستفسر فیھا عن التحریض على الكراھیة یولیو/تموز، بع 10في 

 ، لم ترد السلطات السعودیة على ھیومن رایتس ووتش.طلع سبتمبر/أیلولأو التمییز ضد الشیعة في السعودیة. حتى م
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 المصطلحات
 

 ونھم الخلف الدیني والسیاسي للنبي محمد.إماما یعتبر 12: أكبر طائفة شیعیة، تؤمن بـ اإلثنا عشریة
 

 : طائفة من المسلمین الشیعة، یؤمنون بسبعة أئمة یعتبرونھم الخلف الدیني والسیاسي للنبي محمد.اإلسماعیلیة
 

قبائل رحل شكلوا قوة عسكریة مھمة تحت قیادة الحاكم السعودي عبد  رجال من : أول جیش سعودي ُمكون مناإلخوان
 د.العزیز آل سعو

 
 آخر للشیعة اإلثنا عشریة. اسم: اإلمامیة

 
 : اإلیمان بوحدانیة هللا.التوحید

 
 آخر لإلثنا عشریة. اسم: الجعفریة

 
 : رسمیا "أنصار هللا"، ھي حركة دینیة سیاسیة بقیادة شیعیة زیدیة في شمال الیمن.الحوثیون

 
لخلیفة الرابع علّي بعد أن وافق على وقف القتال : مصطلح یُطلق على طائفة تمّردت في بدایة اإلسالم على االخوارج

 ضدّ منافسھ معاویة. 
 

 : لقب أطلق على جماعات مختلفة منذ القرن الثامن، لكنھ غالبا ما یستعمل بشكل قدحي ضد الشیعة.الرافضة أو الروافض
 

 : الخروج عن اإلسالم.الرّدة
 

 یتواجد معظم الزیدیین في شمال الیمن.: طائفة مسلمة خرجت في القرن الثامن من الشیعة، والزیدیة
 

 أتباع الجیل األول من المسلمین (السلف). سلفي:
 

 : حركة في اإلسالم السني تدافع عن العودة إلى تقالید الجیل األول من المسلمین (السلف).السلفیة
 

 آخر مع هللا، اإلیمان بآلھة متعددة. إلھ: إشراك الشرك
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 سالم لدیھا قیم وطقوس ومذاھب ومؤسسات خاصة.: ظاھرة روحانیة وسط اإلالصوفیة
 

: الیوم العاشر من الشھر األول في التقویم الھجري، ویصادف الیوم الذي قتل فیھ الحسین بن علي حفید النبي عاشوراء
 محمد، وھو یوم عزاء وحزن عند الشیعة اإلثنا عشریة.

 
ستخدم قدحیا ضد الشیعة الذین یُ خص علي بن أبي طالب، شیعیة تُضفي القداسة على شمطلح لإلشارة إلى طائفة  :الغالة

 "یبالغون" في مرتبة أسرة الرسول.
 

 : مرسوم دیني یصدره علماء في الشریعة اإلسالمیة.فتوى (جمعھا فتاوى)
 

 : أتباع الدیانة المانویة.المانویون
 

 قدحي یُطلق على الزرادشتیین. اسم: المجوس
 

 مي، یخلد خاللھ الشیعة ذكرى استشھاد اإلمام الحسین.: أول شھر في التقویم اإلسالمحرم
 

 : المدافعون عن وحدانیة هللا، وھو اللقب المفضل لدى أتباع محمد بن عبد الوھاب.الموحدون
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I. الخلفية 
 

% من سكان السعودیة ویعیشون في مناطق بشبھ الجزیرة العربیة منذ القرون األولى من 15و 10یشّكل الشیعة ما بین 
سالم. ھم في الغالب أتباع العقیدة "اإلثنا عشریة" ویعیشون خاصة في المنطقة الشرقیة حول واحة األحساء ومدینة اإل

القطیف الساحلیة، إضافة إلى مجموعة صغیرة في المدینة تدعى النخاولة. ھناك أیضا عدد مھم من اإلسماعیلیة حول 
 1نجران في جنوب السعودیة على طول الحدود الیمنیة.

 
، عندما ضم عبد العزیز بن سعود، مؤسس المملكة العربیة السعودیة 1913عاش الشیعة تحت الحكم السعودي منذ عام 

الحدیثة، مناطق األحساء والقطیف إلى أرضھ بعد أن تنازل الحكام العثمانیون عن المنطقة لقواتھ التي كانت تتقدم 
  2نحوھم.

 
حدیثة وتفسیر المؤسسة الدینیة السعودیة لإلسالم الذي یعود إلى أصول حكم ھناك تداخل عمیق بین الدولة السعودیة ال

، وجد عالم الدین محمد بن عبد الوھاب ملجأ 1744عائلة آل سعود على اإلقلیم منذ أكثر من قرنین ونصف. في عام 
الوھاب الحاكم الشرعیة بالقرب من الریاض حالیا لدى الشیخ المحلي محمد بن سعود. اتفقا على التعاون حیث یعطي عبد 

الدینیة الضروریة لتوسیع مملكتھ، وتمنح أسرة آل سعود في المقابل عبد الوھاب حریة "تطھیر" السكان مما كان یعتبره 
 3قُرونا من الممارسات الفاسدة، وإرشادھم إلى طریق ما یزعم أنھ اإلسالم "الحقیقي".

 
ا كبیرا على موقف الدولة السعودیة تجاه مواطنیھا الشیعة. بحسب أثُرت آراء عبد الوھاب حول اإلسالم الشیعي تأثیر

المؤرخین، فإن الملك عبد العزیز "كان یحتقر الشیعة"، لكنھ وجد نفسھ في وضع صعب بین "الكراھیة التي أظھرھا 
إلضافة إلى العلماء الوھابیون باستمرار تجاه الشیعة"، وصعوبة إخضاع المناطق الشیعیة دون قوة عسكریة كبیرة. با

ذلك، كانت ھناك فوائد ملموسة في القدرة على فرض الضرائب على الموارد المالیة الشیعیة لتمویل التوسع السعودي، 
 4عالوة على ضرورة استیعاب الدبلوماسیة الدولیة، وخاصة المصالح البریطانیة في الخلیج.

 
ن الوھابیین بتنفیذ سیاسة دینیة قمعیة" تجاه الشیعة، بما مع ذلك، سمحت الدولة السعودیة الجدیدة في البدایة "للمتشددی

، بعد انتقادات من قواتھ الوھابیة، اإلخوان، سمح عبد العزیز بإصدار 1927في عام  5في ذلك مطالب التحول القسري.
 6قطیف.فتوى تدعو إلى تحول شیعة األحساء إلى اإلسالم السني، ونشر مذھب عبد الوھاب في المناطق الشیعیة في ال

أشارت ھذه الفتوى إلى المسلمین الشیعة باسم "الرافضة"، وقد أطلق على مجموعات مختلفة منذ القرن الثامن، ولكنھ 
عندما نشأ الصراع فیما بعد بین اإلخوان والملك، تم سحق اإلخوان  7غالبا ما یستخدم الیوم كعبارة عامة مھینة للشیعة.

  8عة.، وتراجع قمع الشی1930وحلھم في عام 
                                                 

1 (New York: Cambridge University Press,  The Other Saudis: Shiism, Dissent and SectarianismToby Matthiesen, 
2015), pp. 1-6. 

 pp. 45.-54السابق،  2
3 14.-(New York: Oxford University Press, 2016), pp.13 a Islam’nd ShiSaudi Clerics aRaihan Ismail,  
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منذ ثالثینیات القرن الماضي، حاولت األسرة المالكة السعودیة أن تلعب دور "الحكم" بین رجال الدین النافذین 
والمواطنین الشیعة من خالل "حمایتھم" ضمنیا من المطالب الوھابیة األكثر تطرفا بتغییر الشیعة لمذھبھم قسرا أو 

  9ان بقاء الممارسات الدینیة الشیعیة خارج النطاق العام.إعدامھم، وذلك باسترضاء رجال الدین السنة وضم
 

تذبذبت شدة القمع الحكومي للمواطنین الشیعة على مر السنین، وبالتالي كانت للشیعة تاریخیا عالقة مشحونة بالدولة، 
 2011و ،1979حیث اندلعت حمالت عصیان مدني واحتجاجات شعبیة في عدة مناسبات، بما في ذلك في الخمسینیات، و

  10. من جملة ما طالبت بھ ھذه المظاھرات وضع حد للتمییز الدیني والسیاسي واالقتصادي.12-
 

 تمييز الدولة ضد الشيعة السعوديين

 11یواجھ الشیعة السعودیون تمییزا منھجیا في نظام التعلیم، نظام العدالة الجنائیة، الممارسة الدینیة، والمشاركة السیاسیة.
 

عودیین، فإن الشیعة ال یدرسون الشریعة اإلسالمیة في الجامعات السعودیة بسبب التحیزات المعادیة بحسب ناشطین س
لھم في كلیات الحقوق، وبالتالي ال یُسمح للشیعة بتدریس مادة الدین في المدارس. یتعلم كل الطالب الشیعة من معلمین 

. قال أشخاص أجرینا معھم مقابالت إن المواطنین الشیعة ال ُسنّة من خالل المناھج الدراسیة السنیة التي ترعاھا الدولة
  12یُسمح لھم عملیا بالعمل كمدیري مدارس خارج المناطق الشیعیة.

 
معظم القضاة والمدعین العامین في السعودیة من السنة؛ وھم عادة خریجو برامج الدراسات الشرعیة في الجامعات 

ضاة السنة أحیانا شھادات الشیعة على أساس طائفتھم، ویتبعون المبادئ السنیة الحكومیة. في القضایا الجنائیة، یمنع الق
، سمحت السعودیة رسمیا بوجود محكمتین في المنطقة الشرقیة لتسویة 1980بشكل حصري في إصدار أحكامھم. منذ 

  13األحوال الشخصیة واألوقاف واإلرث في القضایا الشیعیة، وفقا لمذھب الفقھ الشیعي الجعفري.
 

، منعت السلطات السعودیة رفع األذان 2016تمنع السلطات السعودیة أیضا الممارسات الدینیة الشیعیة. في مارس/آذار 
  1913.14على الطریقة الشیعیة في مساجد األحساء، وتحظر السلطات مواكب عاشوراء في األحساء منذ عام 

 
عن العمل لیوم واحد بدون أجر ألن رنة ھاتفھا كانت ، أوقفت وزارة الصحة السعودیة ُممرضة 2015في یولیو/تموز 

  15عبارة عن آذان شیعي (انظر الوثیقة أدناه).
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جد شیعیة تحظر السلطات السعودیة ُعموما بناء المساجد الشیعیة خارج المناطق ذات األغلبیة الشیعیة. ال توجد مسا

 16مرخصة في المراكز الحضریة الكبرى بالسعودیة مثل جدة أو الریاض أو الخبر، حیث یعیش الكثیر من الشیعة.
االستثناء الوحید لھذا الحظر ھو مسجد اإلمام الحسین في حي العنود بالدمام، الذي سمحت السلطات السعودیة ببنائھ في 

، مما أسفر عن 2015مایو/أیار  29حو داعش مسجد اإلمام الحسین في فّجر مسل 17الثمانینیات بعد مفاوضات طویلة.
  18رجال. 4مقتل 

 
قال ناشطون سعودیون لھیومن رایتس ووتش إنھم لم یكونوا على درایة بأي حاالت یعاقب فیھا المواطنون السنة على 

تتعلق بمواطنین شیعة. قال  استضافة صالة في قاعات جماعیة أو منازل خاصة، رغم وجود عدة حاالت من ھذا القبیل
 19ناشطون إنھ بدون المساجد، كانت االجتماعات الخاصة ھي الطریقة الوحیدة التي یمكن أن یصلوا فیھا جماعة.

 
قال الناشطون أیضا إن الشیعة یواجھون صعوبات في إنشاء مقابر شیعیة خارج المناطق الشیعیة. رفضت الحكومة بناء 

بدفن موتاھم في المقابر العادیة، وھذا یعني أنھ عندما یموت الشیعة خارج المناطق الشیعیة  مقابر للشیعة أو السماح لھم
  20في السعودیة یجب إرسال جثامینھم إلى منطقة شیعیة للدفن.

 
إضافة إلى ذلك، استبعدت السعودیة تاریخیا الشیعة من وظائف معینة في القطاع العام والمناصب السیاسیة المھمة. ال 

الیا دبلوماسیون كبار أو ضباط عسكریون رفیعو المستوى من الشیعة. فالطالب الشیعة عموما ال یستطیعون یوجد ح

                                                 
 .مةالحرمان من الكراھیومن رایتس ووتش،  16
 .  2015یونیو/حزیران 16-17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ناشطین شیعة سعودیین، الدمام،  17
18, May 29, 2015, Washington PostToby Matthiesen, “Sectarianism after the Saudi mosque bombings,” 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/05/29/sectarianism-after-the-saudi-mosque-
bombings/?utm_term=.3da2af29473c  2016أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

 .  2015یونیو/حزیران 16-17رایتس ووتش مع ناشطین شیعة سعودیین، الدمام، مقابلة ھیومن  19
 السابق. 20

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/05/29/sectarianism-after-the-saudi-mosque-bombings/?utm_term=.3da2af29473c
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/05/29/sectarianism-after-the-saudi-mosque-bombings/?utm_term=.3da2af29473c


 

 ”ليسوا إخواننا“ 12 

، عین الملك عبد هللا، 2014في عام  21دخول األكادیمیات العسكریة أو األمنیة أو إیجاد وظائف داخل قوات األمن.
اسمھ محمد أبو ساق، وشغل منصب وزیر شؤون  عاھل السعودیة آنذاك، أول عضو شیعي في الحكومة، وھو إسماعیلي

لم تعین السعودیة من قبُل سوى سفیر شیعي واحد، وھو جمیل الجشي الذي عمل سفیرا للسعودیة في  22مجلس الشورى.
 لم تشغل أي امرأة شیعیة أي منصب سیاسي رفیع المستوى.23 .2003و 1999إیران بین 

 
، ضغطت 2006تواجھ أحیانا عقوبات حكومیة. في نوفمبر/تشرین الثاني حتى محاوالت رأب الصدع بین السنة والشیعة 

لمحاولة توحید أسالیب رؤیة الھالل، بالتعاون مع  السلطات السعودیة على علماء الدین الشیعة لحل مجموعة أّسسوھا
یة الھالل وتواریخ "الجمعیة الفلكیة بالسعودیة". یستند التقویم اإلسالمي على السنة القمریة، واالختالفات حول رؤ

، اعتقلت الشرطة السعودیة 2007فبرایر/شباط  4في  24األعیاد الدینیة ھي مسألة خالف مستمر بین السنة والشیعة.
أشھر لزیارتھ  3مخلف الشمري، وھو ناشط حقوقي سعودي یعمل على تحقیق تفاھم شیعي سني أكبر، واحتجزتھ لمدة 

حكمت "المحكمة الجزائیة المتخصصة" في وقت الحق  25ي السعودیة.الشیخ حسن الصفار، أبرز رجل دین شیعي ف
سنوات بتھمة "إثارة الفتنة" وانتقاد المسؤولین في منشوراتھ على اإلنترنت. في عام  5على الشمري بالسجن  2013في 

أخرى جلدة بتھمة "ُمجالسة الشیعة" من بین جرائم  200حكمت علیھ محكمة جزائیة أخرى بالسجن عامین و 2014
  26مرتبطة بآرائھ.

 
ال تعكس الدولة السعودیة والمؤسسة الدینیة المدعومة من الحكومة وعناصر العداء السائدة ضدّ الشیعة في المجتمع 
السني والریبة تجاھھم التعصب الدیني فحسب، بل تعكس أیضا توترات طائفیة متصاعدة ناشئة عن الوضع اإلقلیمي 

حالف الذي تقوده السعودیة ضد الحوثیین، وھم جماعة مسلحة شیعیة (تعرف أیضا باسم العام. تشمل ھذه التوترات الت
أنصار هللا) في الیمن؛ السیطرة السیاسیة لحزب هللا الشیعي في لبنان؛ االنقسامات الطائفیة في سوریا التي تعمقت خالل 

العراقیة؛ ومخاوف إسرائیل ودول الخلیج  سنوات؛ ھیمنة األحزاب الشیعیة على السیاسة 6الحرب األھلیة المستمرة منذ 
من تأثیر إیران على السكان الشیعة في العراق ولبنان ودول الخلیج، بما في ذلك السعودیة. أدّت السیاسة الخارجیة 
السعودیة إلى تفاقم ھذه التوترات لیس فقط في الصراع الیمني ولكن أیضا في البحرین، حیث دعمت قمع الملكیة السنیة 

  27ات المعارضة السنیة والشیعیة على حد سواء.لجماع
 

 األحكام القضائية ضد الشيعة

إضافة إلى البیانات والتعلیقات التي أدلى بھا مسؤولون حكومیون، فإن التحیز ضد الشیعة یتجلى أیضا في نظام العدالة 
رف ھیومن رایتس ووتش أي ، لم تع2017الجنائیة الذي یقتصر بكاملھ على مسؤولین سنة. إلى حدود أبریل/نیسان 

ُمعظم الشیعة الذین تحدثت إلیھم ھیومن رایتس   28مواطن شیعي شغل مناصب مدع عام أو قاض في المحاكم الجزائیة.
ووتش یزعمون أن االدعاءات الكاذبة ضد الشیعة المتعلقة بالدین، مثل شتم هللا أو الرسول أو صحابتھ، عنصر أساسي 

                                                 
 .الحرمان من الكرامةھیومن رایتس ووتش،  21
  27148http://www.alarab.co.uk/?id= العربعبد هللا آل ھیضة "محمد أبو ساق أول وزیر سعودي شیعي"،  22

 .)2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في 
23 , p.10.The Other SaudisToby Matthiesen,  
 2008من الدرجة الثانیة، سبتمبر/أیلول اإلسماعیلیون في نجران: مواطنون سعودیون ھیومن رایتس ووتش،  24

https://www.hrw.org/ar/report/2008/09/22/255844 22.، الصفحة 
 .2009یولیو/تموز  30، ومقابلة ھاتفیة لھیومن رایتس ووتش مع مخلف الشمري، 2007فبرایر/شباط  15حقوق اإلنسان أوال"، بیان، "جمعیة  25
یونیو/حزیران  22سنوات لمدافع عن حقوق اإلنسان"، بیان صحفي لھیومن رایتس ووتش،  5"السعودیة ـ السجن  26

2013،https://www.hrw.org/ar/news/2013/06/23/250194االنقضاض على حریة التعبیر على شبكة اإلنترنت، بیان صحفي  -؛ السعودیة
 .https://www.hrw.org/ar/news/2014/11/22/264716 2014نوفمبر/تشرین الثاني  22لھیومن رایتس ووتش، 

، 2011یولیو/تموز  5ین"، بیان صحفي لھیومن رایتس ووتش، "أزمة حقوق اإلنسان في البحر 27
https://www.hrw.org/ar/news/2011/07/05/243568. 

 .الحرمان من الكرامةھیومن رایتس ووتش،  28

http://www.alarab.co.uk/?id=27148
https://www.hrw.org/ar/report/2008/09/22/255844
https://www.hrw.org/ar/news/2011/07/05/243568
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، قال رجل شیعي إن محكمة األحوال الشخصیة في الدّمام رفضت االستماع 2014عام في 29 في التمییز ضد الشیعة.
 30لشھادتھ ألنھ شیعي.

 
وجدت ھیومن رایتس ووتش ودرست قرارات محاكم یبدو أنھا تُجّرم ممارسة اإلسالم الشیعي أو حتى االتصال 

المواطن الشیعي زھیر حسین بوصالح  ، حكمت محكمة سعودیة على2015یولیو/تموز  9بالمسلمین الشیعة. مثال، في 
جلدة إلقامتھ صالة جماعة في منزل والده في الخبر بالمنطقة الشرقیة، حیث السلطات ال تسمح  60بالسجن شھرین و

 ببناء مساجد شیعیة.
 

تھ قال ناشطون في المنطقة الشرقیة لھیومن رایتس ووتش إن المخابرات استدعت بوصالح في أواخر مایو/أیار، واحتجز
لمدة یوم، وأحالت قضیتھ على المحكمة. تّم استدعاؤه بعد یومین من قیام انتحاري من داعش بتفجیر نفسھ داخل مسجد 

  31آخرین. 100شخصا وجرح أكثر من  23شیعي في القدیح، مما أسفر عن مقتل 
 

ان، والذي اطلعت علیھ ھیومن یونیو/حزیر 25یفید االستدعاء الذي أرسلتھ المحكمة الجزائیة في الخبر إلى بوصالح في 
 رایتس ووتش، بأن القضیة تتعلق بـ"مخالفة اآلداب الشرعیة أو العامة" (انظر الوثیقة أدناه)

 

 
 خاص 2017 © .استدعاء المحكمة الجزائیة بالخبر لزھیر حسین بو صالح

 
                                                 

 السابق. 29
 .2014مبر/كانون األول دیس 28على تویتر،   (alnemere@)تغریدة من مو 30

https://twitter.com/alnemere/status/549105441255342080  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
31 y 25, 2015, BBC, Ma” Saudi Arabia attack: Islamic State claims Shia mosque bombing,“

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32843510  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

https://twitter.com/alnemere/status/549105441255342080
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32843510
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دقیقة في  15ة مدتھا بحسب نشطاء محلیین وتقاریر إعالمیة، أدانت المحكمة بو صالح وأصدرت حكمھا ضده في جلس
  32یولیو/تموز. 9
 

عاما، وھي أّم لسبعة أطفال،  43على امرأة شیعیة تبلغ من العمر  2015في قضیة أخرى، حكمت محكمة سعودیة في 
جلدة لتردید شعارات شیعیة بصوت خافت في المسجد النبوي بالمدینة المنورة. اعتقلت السلطات  120أشھر و 3بالسجن 

  33عنھا الشرطة. ، بعد أن سمعتھا امرأة مصریة تردد الشعارات وبلُغت2014ل موسم الحج عام نورة الحنفوش خال
على رجل شیعي بالسجن لمدة عام وغرامة  2014في قضیة ثالثة، حكمت المحكمة الجزائیة في المدینة المنورة عام 

شأنھ المساس باآلداب العامة" دوالر أمریكي) بتھمة "إعداد وإرسال ما من  9450لایر سعودي ( 50،000قدرھا 
ظننت في یوم ما أن إیران ھي الجمھوریة اإلیرانیة المجوسیة ولكن بعد بسبب تغریدة على "تویتر" كتب فیھا: "

". وفقا للحكم االبتدائي، لھم في مكة تأكدت بأنھم مسلمین غصبا عن الوھابیة ]الملك الراحل عبد هللا[دعوى أبو متعب 
  34الرجل على الفور، على الرغم من أنھ حذف التغریدة.فإن السلطات اعتقلت 

 
وحكمت علیھ  2014نوفمبر/تشرین الثاني  3في قضیة رابعة، أدانت المحكمة الجزائیة في الخبر مخلف الشمري في 

 بعدما تعھد 2013جلدة لزیارتھ عائلة شیعیة بارزة في المنطقة الشرقیة في ینایر/كانون الثاني  200بالسجن سنتین و
ھذا التعھد في إطار قضیة جنائیة سابقة تنطوي على قدّم  35بالتوقف عن "إثارة الرأي العام" إلى جانب تھم أخرى.

كتاباتھ النقدیة وعملھ في مجال حقوق اإلنسان. شمل الحكم االبتدائي "مجالسة الشیعة" إلى جانب "جرائم" أخرى 
 مزعومة (انظر الوثیقة أدناه):

 

                                                 
یولیو/تموز  11، مرآة الجزیرةشؤون المسجد"،  جلدة البن القائم على 60"قلق واحتقان شرق السعودیة بعد أوامر بإغالق مسجد للشیعة وسجن شھرین و 32

2015 ،http://www.mirataljazeera.org/?p=2715  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
، 2015یولیو/تموز  28، مرآة الجزیرةالدینیة والمدنیة، "أمان" یطالب السلطات السعودیة االفراج الفوري عن السیدة "الحنفوش" وحمایة حقوقھا  33

http://www.mirataljazeera.org/?p=3260  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في(. 
 .قرار محكمة، نسخة في الملف لدى ھیومن رایتس ووتش 34
 2014نوفمبر/تشرین الثاني  22على شبكة اإلنترنت، بیان صحفي لھیومن رایتس ووتش، االنقضاض على حریة التعبیر  35

http://www.mirataljazeera.org/?p=2715
http://www.mirataljazeera.org/?p=3260
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 خاص 2017 © .یة بالُخبر على مخلف الشمريحكم المحكمة الجزائ

 
 

 36الشمري، ممثل عشیرة سنیة كبیرة من منطقة نجد في المنطقة الشرقیة، سعى إلى تحسین العالقات بین السنة والشیعة.
عندما زار مسجدا للشیعة في القطیف، وصلى بجانب زعیم دیني شیعي  2008برز في عناوین الصحف السعودیة عام 

  37إلبداء تضامنھ.
 

رجال بالتجسس لصالح إیران، ألقت السلطات السعودیة القبض على المشتبھ فیھم عامي  32في قضیة خامسة اتُّھم فیھا 
. یُعتبر ھذا التاریخ ھاما ألنھ في ینایر/كانون الثاني 2016، لكنھا لم تقدمھم للمحاكمة حتى فبرایر/شباط 2014و 2013

یة بعد أن أعدمت السعودیة رجل الدین الشیعي السعودي البارز نمر النمر، قطعت السعودیة وإیران عالقاتھما الدبلوماس
 واقتحم متظاھرون إیرانیون السفارة السعودیة في طھران انتقاما.

 
اتُھمت السلطات السعودیة في القضیة التي أُطلق علیھا "ملف جواسیس إیران" الرجال بجرائم تدخل في خانة "الخیانة 

لتقاء "عناصر مخابرات" إیرانیة وإفشاء معلومات عسكریة سریة ومعلومات عن الطوائف العظمى"، بما في ذلك ا
لكن من بین االتھامات التي ال تمثل جرائم معترف بھا الشیعیة في مكة المكرمة والمدینة المنورة والمنطقة الشرقیة. 

"نشر ومد المذھب الشیعي" في السعودیة. بمحاولة  3بـ "تشویھ سمعة المملكة"، و 3"، وبـ "تأیید المظاھرات " 6اتھام 
                                                 

36Shiite Equality,” New York Times, March 14, 2014, -Robert F. Worth, “Saudi’s Lonely, Costly Bid for Sunni
https://www.nytimes.com/2014/03/15/world/middleeast/saudis-lonely-costly-bid-for-sunni-shiite-equality.html?_r=0  تم)

 ).2017أغسطس/آب  21االطالع في 
 .2008یونیو/حزیران  18، آفاقاءت ردا على البیان التكفیري"، "الشیخ مخلف الشمري: زیارة الشیعة والصالة في مسجدھم ج 37

http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=5898  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

https://www.nytimes.com/2014/03/15/world/middleeast/saudis-lonely-costly-bid-for-sunni-shiite-equality.html?_r=0
http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=5898
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واجھ أحدھم تھمة "االجتماع مع عنصر من المخابرات اإلیرانیة... إلنشاء مركز خاص بالطائفة الشیعیة لغرض نشر 
 (انظر الوثائق أدناه): 38ومدّ المذھب الشیعي في [المنطقة الشرقیة]".

 

 
خاص 2017 ©واسیس إیران الئحة التھم في قضیة ج –المحكمة الجزائیة المتخصصة   

 
بمدینة مكة المكرمة لغرض نشر ومد المذھب الشیعي بالطائفة الشیعیة واجھ آخر تھمة "محاولة إنشاء مركز خاص 

 (انظر الوثیقة أدناه) 39بمكة المكرمة".
  

 
خاص 2017 ©الئحة التھم في قضیة جواسیس إیران  –المحكمة الجزائیة المتخصصة   

 
منھم  15رجال، حكمت على  32من أصل  30أدانت المحكمة الجزائیة المتخصصة  ،2016دیسمبر/كانون األول  6في 

  40سنة بعد محاكمة غیر عادلة. 25اآلخرین بالسجن  15باإلعدام وعلى الـ 
 

قال شیعة سعودیون أیضا إن العشرات منھم ممن اعتقلوا في أعقاب االحتجاجات الشعبیة في المنطقة الشرقیة في الفترة 
رضوا لممارسات غیر عادلة وأحكام قاسیة على األنشطة االحتجاجیة. حصلت ھیومن رایتس ووتش تع 2011-2012
ضد رجال وأطفال متھمین  2014و 2013أحكام منفصلة أصدرتھا المحكمة الجزائیة المتخصصة في عامي  7على 

ون إن االعترافات انُتزعت بجرائم تتعلق باالحتجاج، ودرست ھذه األحكام. في المحاكمات السبع كلھا، قال المحتجز
عن طریق التعذیب، لكن القضاة رفضوا ھذه االدعاءات سریعا دون التحقیق فیھا واستخدموا اعترافاتھم كأدلة، ثم 

  41أدانوھم استنادا إلى ھذه االعترافات بشكل حصري تقریبا، وأصدروا أحكاما من بینھا اإلعدام.
                                                 

 2017مایو/أیار  17ي لھیومن رایتس ووتش، متھمون بالتجسس یواجھون محاكمة زائفة"، بیان صحف –"السعودیة  38
https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/17/289989  

 السابق.  39
دیسمبر/كانون األول  6فو الدولیة، "السعودیة: أحكام اإلعدام الجماعیة في "محاكمة التجسس" تمثل ازدراء للعدالة"، بیان صحفي لمنظمة الع 40

2016،https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/12/saudi-arabia-mass-death-sentences-in-spy-trial-a-travesty-of-
justice/  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

41hts Watch statement, April 26, 2016, “UN Committee against Torture: Review of Saudi Arabia,” Human Rig 
https://www.hrw.org/news/2016/04/26/un-committee-against-torture-review-saudi-arabia. 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/17/289989
https://www.hrw.org/news/2016/04/26/un-committee-against-torture-review-saudi-arabia
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من رایتس ووتش، تبرأ المتھمون من اعترافاتھم قائلین إنھم أُجبروا على اإلدالء في معظم األحكام القضائیة التي حللتھا ھیو
بھا في ظروف وصلت إلى التعذیب في بعض الحاالت، بما في ذلك الضرب والحبس االنفرادي لفترات طویلة. رفضت 

الت التي اّطلعت علیھا المحكمة االدعاءات دون أن تُقدم على أیة خطوات للتحقیق في مزاعم التعذیب في أي من الحا
ھیومن رایتس ووتش. طلب بعض المتھمین من القضاة طلب أشرطة فیدیو من السجن قالوا إنھا تُظھر تعّرضھم للتعذیب. 
وطلب آخرون أن تستدعي المحكمة المحققین كشھود لالستفسار عن كیفیة حصولھم على االعترافات. في جمیع الحاالت، 

متھمین حكم علیھم قضاة باإلعدام الرتكابھم جرائم مزعومة قبل بلوغھم سن  3ملت حالتان تجاھل القضاة ھذه الطلبات. ش
شیعیا باإلعدام بسبب االحتجاج، بما في ذلك  40في المجموع، حكمت المحكمة الجزائیة المتخصصة على أكثر من  18.42

  2016.43یر/كانون الثاني ینا 2رجل الدین الشیعي البارز نمر النمر الذي أعدمتھ السلطات السعودیة في 
 

یوما  50على رجل شیعي بالسجن لمدة  2017في قضیة سادسة، حكمت المحكمة الجزائیة لألحساء في مارس/آذار 
 44جلدة الستضافة شعائر دینیة تذكر بمقتل اإلمام الحسین في منزلھ، وھو طقس شیعي یمارس خالل شھر محرم. 120و

  

                                                 
 السابق. 42
، نسخة في الملف لدى 2017مارس/آذار  7وروبیة لحقوق اإلنسان"، "قائمة بالمحتجزین الذین یواجھون اإلعدام في السعودیة"، "المنظمة السعودیة األ 43

 2016ینایر كانون الثاني  4"، بیان صحفي لھیومن رایتس ووتش، 1980ھیومن رایتس ووتش؛ "أكبر إعدام جماعي في السعودیة منذ 
https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/04/284933. 

 قرار محكمة، نسخة في الملف لدى ھیومن رایتس ووتش. 44
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II .المعايير القانونية الدولية 
 

 خطاب الكراهية

تمثل التزامات الدول فیما یتعلق بخطاب الكراھیة، بما في ذلك التحریض على العنف أو التمییز، مجاال نامیا في 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وترتبط ارتباطا وثیقا بالحق في حریة التعبیر. ھذه االلتزامات یتناولھا رسمیا "العھد 

الذي لم تصادق علیھ السعودیة، لكنھ یمثل مصدرا موثوقا یعكس أفضل  ،والسیاسیة الدولي الخاص بالحقوق المدنیة
 الممارسات الدولیة.

 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الحق في حریة التعبیر. یسمح ھذا العھد  19تكفل المادة 

د منصوصا علیھ في القانون وإذا كان ضروریا: للحكومات بفرض قیود معینة على حریة التعبیر فقط إذا كان ھذا القی
(أ) الحترام حقوق اآلخرین أو سمعتھم؛ (ب) لحمایة األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب 

الحق  ،2009الذي صادقت علیھ السعودیة عام  ،من "المیثاق العربي لحقوق اإلنسان" 32كما تضمن المادة 45 العامة.
لرأي والتعبیر ونقل األخبار إلى اآلخرین بأي وسیلة كانت. كما الشأن بالنسبة للعھد الدولي الخاص بالحقوق في حریة ا

المدنیة والسیاسیة، یسمح المیثاق العربي ببعض القیود، بما في ذلك القیود المفروضة على "احترام حقوق اآلخرین أو 
 46لصحة العامة أو اآلداب العامة".سمعتھم أو حمایة األمن القومي أو النظام العام أو ا

 
حقوق اإلنسان" التي تقدم التفسیر الرسمي للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة األمم المتحدة المعنیة ب لجنة"كتبت 

: "التدابیر التقییدیة یجب أن تتمشى مع مبدأ التناسب، ویجب أن تكون مناسبة 34والسیاسیة، في التعلیق العام رقم 
یفتھا الواقیة، ویجب أن تكون أقل الوسائل تدخال مقارنة بغیرھا من الوسائل التي یمكن أن تحقق النتیجة لتحقیق وظ

المنشودة". كما ذكرت اللجنة أن مثل ھذه القیود "ال یجوز أبدا االستشھاد بھا لتبریر كبح أیة دعوة إلى إقامة نظام 
 47وق اإلنسان".دیمقراطي متعدد األحزاب وتحقیق مبادئ الدیمقراطیة وحق

 
أن تقید رسمیا التحریض على التمییز أو الكراھیة، شریطة أن تبین أن ھذه التدابیر  بإمكانھا السعودیة ومن ثم فإن

ضروریة وفقا للشروط المنصوص علیھا في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وأن التدابیر المتخذة 
الخطاب، وأن تكون مناسبة لتحقیق ھدف الحد من خطاب الكراھیة، وأنھا الخیار  تتناسب مع التھدید الذي یشكلھ ھذا

 األقل تدخال.
 

باإلضافة إلى السماح للدول بالتصدي لخطاب الكراھیة في ظل ظروف محددة، فإن العھد الدولي الخاص بالحقوق 
لتحریض على الكراھیة والتحریض المدنیة والسیاسیة یُلزم الدول رسمیا بحظر أسوأ أشكال خطاب الكراھیة، مثل ا

، "تُحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشّكل 20.2على التمییز. حسب المادة 
ولذلك، یجب على الدول أن تحظر رسمیا ھذه األشكال من خطاب 48 تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف".

 نائیة ضد من یمارسھا.الكراھیة وأن تتخذ تدابیر ج
 

سلسلة من  2011نظرا لالھتمام الدولي المتزاید بمسألة خطاب الكراھیة، عقد المفوض السامي لحقوق اإلنسان في 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. الحظ ھؤالء  20عمل للخبراء بشأن تطبیق المادة الحلقات 

                                                 
 G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR، 1966دیسمبر/كانون األول  16العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي اعتمد في  45

Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171  19، المادة 1976مار/آذار  23دخل حیز التنفیذ في. 
، دخل حیز Int'l Hum. Rts. Rep. 893 (2005) 12، أعیدت طباعتھ في 2004مایو/أیار  22جامعة الدول العربیة، المیثاق العربي لحقوق اإلنسان،  46

 .32، المادة 2008مارس/آذار  15التنفیذ في 
 .34و 23. الفقرتان U.N. Doc. CCPR/C/GC/34 (2011: حریة الرأي والتعبیر، 19، المادة 34ام رقم لجنة حقوق اإلنسان، التعلیق الع 47
  1966G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAORدیسمبر/كانون األول،  16العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي اعتمد في  48

Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 20، المادة 1976مار/آذار  23، دخل حیز التنفیذ في. 
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م وجود حظر قانوني للتحریض على الكراھیة في العدید من األطر القانونیة الخبراء وجود عیوب خطیرة منھا "عد
في أحكام قانونیة  20الوطنیة عبر العالم"، واستخدام "مصطلحات متفاوتة" تتعارض في كثیر من األحیان مع المادة 

حیان عن استخدام أسفرت في بعض األ 20الحظ الخبراء كذلك أن محاوالت تطبیق المادة  49مختلفة موجودة بالفعل.
قوانین تجدیف غامضة تؤدي إلى نتائج عكسیة ألنھا تحد من المعتقد الدیني والحوار والمناقشة، وھناك "أمثلة عدیدة" 

  50على استخدام ھذه القوانین الضطھاد األقلیات الدینیة والمعارضین.
 

التي تحلل مسألة خطاب  "رباطخطة عمل ال"، حاول ھؤالء الخبراء تقدیم خارطة طریق من خالل 2012في عام 
مع دعم الحق في حریة التعبیر وحقوق األقلیات.  20الكراھیة وتقدم توصیات محددة للدول التي تحاول تطبیق المادة 

توصي الخطة بـ "وضع معاییر عالیة لتحدید القیود على حریة التعبیر، وتحدید التحریض على الكراھیة، لتطبیق 
حریض على الكراھیة ینبغي أن یشیر إلى "أكثر أشكال االزدراء حدة وتأثیرا في ". وتضیف أن الت20المادة 

أجزاء لمعاییر أشكال التعبیر المحظورة جنائیا لتحدید ما إذا كان من  6ولذلك اقترح الخبراء معیارا من  51النفس".
ة؛ المحتوى أو الشكل؛ مدى الممكن تقیید أي خطاب معین بصورة قانونیة، بما في ذلك سیاق الخطاب؛ المتكلم؛ النی

  52الخطاب؛ والرجحان، بما في ذلك الوشوك، لتقییم خطر الضرر الناجم عن الخطاب.
 

بھذه الصیغة، فإن استنتاج ھیومن رایتس ووتش الراسخ ھو أن العدید من تعلیقات المسؤولین الدینیین السعودیین 
تحریضا على الكراھیة أو التمییز، خصوصا أن الدولة  وموظفي الحكومة اآلخرین یمكن تقییدھا بشكل قانوني بصفتھا

ن مناصب حكومیة ھامة ولھم دور واضح في یالسعودیة تفرض بالفعل نظام تمییز ضد الشیعة. یحتل ھؤالء المسؤول
صنع القرار الحكومي والتأثیر فیھ، بما في ذلك تحدید محتوى المناھج التعلیمیة الدینیة في المدارس السعودیة. كما 

 "تویتر"مارس الكثیرون نفوذا ھائال من خالل الصحف والبرامج التلفزیونیة والوسائط االجتماعیة، بما في ذلك أتباع ی
الذین یبلغ عددھم المالیین. یمكن لھؤالء المسؤولین أیضا التأثیر مباشرة على مسار العدالة في السعودیة لكون نظام 

  53ین دینیا ومحامین مكلفین بتطبیق تفسیر السعودیة للشریعة اإلسالمیة.العدالة یتألف بالكامل من رجال قانون ُمكون
 

بالنسبة لألنواع األخرى من خطاب الكراھیة التي ال تبلغ العتبة المذكورة، توصي خطة عمل الرباط بأن تتخذ الدول 
ة في جھود واسعة النطاق تدابیر إیجابیة أخرى لمكافحة ھذا الخطاب خارج نطاق التشریع. تشمل ھذه التدابیر المشارك

لـ "محاربة اآلراء المسبقة السلبیة والتمییز ضدّ األفراد والجماعات على أساس االنتماء القومي أو األصل العرقي أو 
الدین أو المعتقد"، وتعزیز التفاھم بین الثقافات، وتبني "سیاسات عامة وأخرى الئحیة لتعزیز التعددیة والتنوع الثقافي 

 54عالم".في أجھزة اإل
 

على السعودیة كحد أدنى التوقف عن دعم أو توفیر منصة للمسؤولین الذین یصدرون خطاب الكراھیة ضد المواطنین 
الشیعة واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة التمییز والتحیز ضد الشیعة. عندما یرقى خطاب ھؤالء المسؤولین أو األفراد 

یتعین على السلطات السعودیة وقف ھذا الخطاب من خالل إلى مستوى التحریض على الكراھیة أو التمییز، 
 التشریعات الجنائیة وغیرھا من الوسائل، ولكن فقط بطرق تتفق مع المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان.

                                                 
أكتوبر/تشرین  5 خّطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة التي تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف، 49

، 2012األول 
https://carjj.org/sites/default/files/events/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A

7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7.pdf   2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في(. 
 السابق. 50
 السابق. 51
تم  (، http://dangerousspeech.org/guidelinesالسابق.؛ الدكتورة سوزان بینیش تقترح صیغة مماثلة للتعرف على "الخطابات الخطیرة"، أنظر، 52

 ).2017أغسطس/آب  21االطالع في
، عدالة غیر آمنة: االحتجاز التعسفي والمحاكمات غیر العادلة في ظل القصور الذي یعتري نظام العدالة الجنائیة السعوديھیومن رایتس ووتش:  53

 ./http://pantheon.hrw.org/legacy/arabic/reports/2008/saudijustice0308 ،2008مارس/آذار 
أكتوبر/تشرین  5 خّطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة التي تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف، 54

، 2012األول 
https://carjj.org/sites/default/files/events/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A

7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7.pdf  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في(. 
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 التمييز ضد األقليات الدينية
لیات مثل شیعة یحظر القانون الدولي التمییز على أساس الدین ویحمي حقوق األقلیات الدینیة وغیرھا من األق

السعودیة. من أھم معاھدات حقوق اإلنسان الدولیة التي توضح معنى ومدى ھذه المحظورات وھذه الحمایة، "االتفاقیة 
الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري"؛ "االتفاقیة الخاصة بمناھضة التمییز في مجال التعلیم"؛ "اتفاقیة 

خاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، و"العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة حقوق الطفل"؛ العھد الدولي ال
باإلضافة إلى ذلك، أصدرت األمم المتحدة إعالنات توضح معاییر حقوق اإلنسان وأفضل  55واالجتماعیة والثقافیة".

جمیع أشكال التعصب  الممارسات في مسائل التمییز، وھي "إعالن الجمعیة العامة لألمم المتحدة بشأن القضاء على
)؛ "إعالن الجمعیة العامة لألمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص 1981والتمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد" (

)؛ و"إعالن الیونسكو بشأن العنصر والتحیّز 1992المنتمین إلى أقلیات قومیة أو عرقیة أو دینیة أو لغویة" (
 56).1978العنصري" (

 
لى العنصر أو اللون أو األصل اإلثني عأن "كّل میز أو إقصاء أو تفضیل مبني  1978ن الیونسكو لعام جاء في إعال

من االتفاقیة  1تذكر المادة  57أو القومي أو على تعصب دیني تحفزه اعتبارات عنصریة" یتنافى مع حقوق اإلنسان.
إعالن األمم المتحدة للقضاء على  نصّ محظور. یالخاصة بمناھضة التمییز في مجال التعلیم أیضا الدین كعامل تمییز 
أن "التمییز بین البشر على أساس الدین أو  على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد

 58المعتقد إھانة للكرامة اإلنسانیة".
 

، والحصول العمل، التعلیم، التنمیةینطبق حظر التمییز على التمتع بجمیع الحقوق األساسیة، بما في ذلك الحق في 
العدالة. الدول ُملزمة بضمان تكافؤ فرص حصول الجمیع على "الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وال على 

سیما الحق في العمل وفي حریة اختیار نوع العمل وفي شروط عمل عادلة مرضیة، وفي الحمایة من البطالة، وفي 
 59لعمل المتساوي، وفي نیل مكافأة عادلة مرضیة".تقاضي أجر متساو عن ا

 
یُلزم الحظر المفروض على القوانین والسیاسات واألفعال العنصریة الدول باتخاذ إجراءات وقائیة وعالجیة ضد 

، فإن الدول ملزمة بحمایة األقلیات، مثل الشیعة، من 1992العنصریة. وفقا إلعالن الجمعیة العامة لألمم المتحدة لعام 
خالل اتخاذ "تدابیر لتھیئة الظروف المواتیة لتمكین األشخاص المنتمین إلى أقلیات من التعبیر عن خصائصھم 

 60وتطویر ثقافتھم ولغتھم ودینھم وتقالیدھم وعاداتھم".

                                                 
x, 20 G.A. Res. 2106 (XX), anne،1965دیسمبر/كانون األول  21االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، اعتُمدت في  55

U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195,  1969ینایر/كانون الثاني  4دخلت حیز التنفیذ في ،
التنفیذ  ، دخلت حیزU.N.T.S. 93 429؛ االتفاقیة الخاصة بمكافحة التمییز في مجال التعلیم، 1997أكتوبر/تشرین الثاني  23صادقت علیھا السعودیة في 

 .G.A، 1989نوفمبر/تشرین الثاني  20، اتفاقیة حقوق الطفل، اعتُمدت في 1973أغسطس/آب  17. صادقت علیھا السعودیة في 1962مایو/أیار  22في 
Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989) سبتمبر/أیلول  2. دخلت حیز التنفیذ في

، 1966دیسمبر/كانون األول  16العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. اعتمد في  ،1996فبرایر/شباط  25. صادقت علیھا السعودیة في 1990
G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 دخل حیز ،

 .G.A، 1966دیسمبر/كانون األول  16؛ العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. اعتمد في  1976ارس/آذار م 23التنفیذ في 
Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3 3، دخل حیز التنفیذ في 

 .1976ینایر/كانون الثاني 
 G.A. res. 36/55, 36 U.N. GAOR Supp. (No. 51)إعالن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد، 56

at 171, U.N. Doc. A/36/684 (1981) ،؛ إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة أو دینیة أو لغویةG.A. res. 47/135, 
annex, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 210, U.N. Doc. A/47/49 (1992) إعالن بشأن العنصر والتحیز العنصري  ؛

E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1, annex V (1982) اعتمده وأعلنھ المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة في دورتھ العشرین .
 .1978نوفمبر/تشرین الثاني  27المنعقدة في 

. اعتمده وأعلنھ المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1, annex V (1982)إعالن بشأن العنصر والتحیز العنصري،  57
 .3، المادة 1978نوفمبر/تشرین الثاني  27للتربیة والعلوم والثقافة في دورتھ العشرین المنعقدة في 

 .3بشأن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد، المادة  إعالن 58
 .5االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، المادة  59
 .4ت دینیة ولغویة، المادة قلیاألى أو إثنیة وإقومیة ت قلیاألى إلمنتمین شخاص األق احقون بشأن عالإ 60
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" بتھیئة "الظروف الكفیلة أراضیھاأیضا على أنھ یجب على الدول حمایة ھویة االقلیات "داخل  1992ینص إعالن 
ز ھذه الھویة" والتدابیر التي تسمح ألعضاء االقلیات "بالمشاركة الكاملة في التقدم االقتصادي والتنمیة في بتعزی

وجوب استھداف التربیة یعترف العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة على " 61بالدھم".
امح والصداقة بین جمیع األمم ومختلف الفئات الساللیة أو توثیق أواصر التفاھم والتس... والتعلیم تمكین كل شخص من

تقتضي اتفاقیة حقوق الطفل  62".ودعم األنشطة التي تقوم بھا األمم المتحدة من أجل صیانة السلم اإلثنیة أو الدینیة،
لألقلیة الدینیة "، وإعطاء الطفل المنتمي الخاصة ھویتھ الثقافیة ولغتھ وقیمھ …تحدیدا توجیھ تعلیم الطفل إلى "تنمیة

ینُّص إعالن الجمعیة العامة لألمم المتحدة لعام  63الحق في "أن یتمتع بثقافتھ أو اإلجھار بدینھ وممارسة شعائره".
 64"ال یُجبر [الطفل] على تلقي تعلیم في الدین أو المعتقد یُخالف رغبات والدیھ". على أنھ 1981

 
ة، التي تراجع التزام الدول بالعھد الدولي ذي الصلة، تقول إن انتھاك لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافی

الحق في التعلیم یتضمن "إدخال أو عدم إلغاء تشریع یمیز ضد األفراد أو المجموعات في مجال التعلیم على أي أساس 
دراسیة ال تتسق مع من األسس المحظورة، عدم اتخاذ تدابیر لتصحیح التمییز التعلیمي الفعلي، (و)استخدام مناھج 

  65)".1( 13األھداف التعلیمیة المبینة في المادة 
 

عن  ه، "حریة اإلیمان بأي دین... وحریة إظھار دینھ أو معتقد1981في إعالن الجمعیة العامة لألمم المتحدة لعام 
66 یحدّ من حریتھ".طریق العبادة أو إقامة الشعائر والممارسة والتعلیم" محمیة، وأنھ "ال یجوز تعریض أحد لقسر 

على وجھ التحدید، التجمع للعبادة، واالحتفال باألعیاد الدینیة، والحفاظ على مباني العبادة وبنائھا، والحصول على 
مواد الستخدامھا في الطقوس الدینیة، والتدریس الدیني وتعیین الزعماء الدینیین، وجمع التبرعات من أجل الدین، 

  67، ھي أنشطة تقع في إطار حمایة ُحّریة الدین.والتواصل مع متبعي نفس الدین
 

القانون الدولي ال یحمي ھویة األقلیات فحسب، بل یحُظر التمییز، ولكنھ یضمن حقوق األقلیات في المشاركة الفعالة 
في الحیاة العامة والثقافیة للمجتمع، بما في ذلك عن طریق "انشاء الرابطات الخاصة بھم والمحافظة على 

لألقلیات "الحق في المشاركة الفعالة على المستوى الوطني، وكذلك على الصعید اإلقلیمي حیثما كان  68.ا"استمرارھ
 69ذلك مالئما، في القرارات الخاصة باألقلیة".

  

                                                 
 .4و 1السابق، المادتان  61
 ). 1( 13العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، المادة   62
 .30و 29اتفاقیة حقوق الطفل، المادتان  63
 .5.2إعالن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمة على أساس الدین أو المعتقد، المادة  64
)، الفقرة 1999( E/C.12/1999/10من العھد)"،  13، الحق في التعلیم (المادة 13دیة واالجتماعیة والثقافیة، "التعلیق العام رقم لجنة الحقوق االقتصا 65
59 . 
 .1إعالن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمة على أساس الدین أو المعتقد، المادة  66
 .6السابق، المادة  67
 .2ت دینیة ولغویة، المادة قلیاألى أو إثنیة وإقومیة ت قلیاألى إلمنتمین اص اشخألق احقون بشأن عالا 68
 السابق. 69
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 .III التح�يض على التمييز والكراهية من قبل رجال الدين والمؤسسات

 الدينية التابعة للدولة
 

ن من قبل الحكومة السعودیة یُشیطنون المواطنین الشیعة في الوثائق الرسمیة والخطب نوعلماء ورجال الدین المعیّ 
وعلى وسائل التواصل االجتماعي. نظرا لصلة العلماء بالحكومة، تعتبر بعض ھذه التصریحات أمثلة واضحة 

 للتحریض على التمییز.
 

 هيئة كبار العلماء
للجنة الدائمة للبحوث االسالمیة واإلفتاء التابعة للحكومة حللت ھیومن رایتس ووتش فتاوي رسمیة صادرة عن ا

عضوا، وھي أعلى ھیئة دینیة في البلد.  21السعودیة، التي یتم اختیار اعضائھا من قبل ھیئة كبار العلماء المؤلفة من 
من  70ن الحكومة.تمثل الھیئة أحد األذرع الرسمیة للدولة، ومكاتبھا على ملك الدولة، ویتلقى أعضاؤھا أجرا شھریا م

الواجبات الرئیسیة للجنة الدائمة اصدار فتاوى للسعودیین والمسلمین الذین یطرحون اسئلة توضیحیة حول المعتقد 
 اإلسالمي والممارسات المرتبطة بھ. تنشر األجوبة بشكل علني على موقع اللجنة.

 
واإلفتاء، توصم  علمیةالدائمة للبحوث الفتاوي، موجودة على موقع اللجنة  7حددت ھیومن رایتس ووتش على األقل 

وتھاجم المعتقدات الدینیة الشیعیة، وبعضھا یشیر إلیھم على أنھم رافضة أو روافض. تعتبر ھذه الفتاوي خطابا عدوانیا 
صادر عن الدولة السعودیة ینادي بالتمییز ضد الشیعة، ومنع الزواج بھم وحتى التعامل معھم. تنتقد الفتاوي وتھاجم 

بعض األحیان الشیعة على أنھم مشركین بناء على ممارساتھم الدینیة، خاصة بما یتعلق بزیارة قبور شخصیات في 
، بتھمة الردّةدینیة قدیمة. تحمل ھذه االدعاءات خطرا كبیرا، نظرا إلى أن الحكومة السعودیة قد أصدرت أحكام اعدام 

 وقد تشعل في ظروف محددة عنفا ضد المواطنین الشیعة.
 
عض أحكام اللجنة تمییزیة بوضوح، حیث تصرح بأنھ ال یمكن للسنة الزواج من الشیعة. على سبیل المثال، نصت ب

)، ردا على سؤال امرأة حول إمكانیة طالقھا من رجل ادعى في البدایة أنھ سني لتكتشف أنھ 20011فتوى (رقم 
 وء الشیعة، وال من الشیوعیین. وإذا وقع النكاح، فھ، بأنھ "ال یجوز تزویج بنات أھل السنة من أبنااشیعي بعد زواجھم

 71أدناه). وثیقةباطل، ألن المعروف عن الشیعة دعاء أھل البیت واالستعانة بھم، وذلك شرك أكبر". (أنظر ال

                                                 
 لشرح مفصل حول الھیئات الدینیة الحكومیة السعودیة، انظر: 70

Nabil Mouline, “Enforcing and Reinforcing the States Islam,” in Bernard Haykel, Thomas Hegghammer, and Stephane 
Lacroix, eds., Saudi Arabia in Transition: Insights on Political, Economic, and Religious Change (New York: 

Cambridge University Press, 2015), pp. 57-63. 
، "نكاح المسلمة من 20011الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم  71

http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=true&Fatالكافر".
waNumID=20011&ID=6987&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchT
ype=EXACT&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=AnyWord&PagePa

th=&siteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFound   2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
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 20011فتوى اللجنة الدائمة، زواج المسلمة بكافر، فتوى رقم 

 
بحرینیة الشیعیة بعد طالقھما بسبب ما قال إنھ تم "تسمیم ال في حالة مماثلة، أراد رجل أن یجدد زواجھ من زوجتھ

) تقضي بأنھ ال یمكن أن یتزوجھا إال إذا 2706(رقم  حالةأفكارھا... بزیارة النجف". جاءت فتوى ردا على ھذه ال
 72أصبحت سنیة، وإال فأنھ "ال یجوز االستمرار معھا".

 
یعة اإلیرانیین إلى مكة للقیام بالواجب اإلسالمي في أداء الحج حول ما إذا كان بإمكان السنة في إیران السفر مع الش

) على أن ھذا مسموح بھ، لكن علیھم "مع ذلك الحذر 8308على األقل مرة واحد في حیاة الفرد، نصت فتوى (رقم 
إلى ، أعلنت السعودیة أنھ بإمكان الحجاج اإلیرانیین السفر 2017في مارس/آذار  73الشیعة ومذھبھم الباطل". نم

                                                 
 ، "نكاح المسلم للكتابیة وللكافرة".2706الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم  72

http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=true&FatwaNu
mID=2706&ID=6999&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=E

XACT&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=AnyWord&PagePath=&s
iteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFound  یوجد اختالف بین نّصي الفتوى باإلنغلیزیة   ).2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في

 ّص اإلنغلیزي یذكر أنھ طلّقھا. والعربیة. الن
 8308الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم  73

http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=true&FatwaNu
mID=8308&ID=3822&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=E

XACT&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=AnyWord&PagePath=&s
iteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFound  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=true&FatwaNumID=2706&ID=6999&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=AnyWord&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFound
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=true&FatwaNumID=2706&ID=6999&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=AnyWord&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFound
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=true&FatwaNumID=2706&ID=6999&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=AnyWord&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFound
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=true&FatwaNumID=2706&ID=6999&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=AnyWord&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFound
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=true&FatwaNumID=8308&ID=3822&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=AnyWord&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFound
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=true&FatwaNumID=8308&ID=3822&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=AnyWord&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFound
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=true&FatwaNumID=8308&ID=3822&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=AnyWord&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFound
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=true&FatwaNumID=8308&ID=3822&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=AnyWord&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFound
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بسبب تدھور العالقات بین  2016بعد عدم مشاركة أي حجاج إیرانیین في عام  2017السعودیة ألداء الحج في عام 
 74البلدین.

 
ردا على سؤال حول "كفالة" المنظمات غیر الحكومیة الغربیة أو تمویل األطفال المسلمین في العالم النامي، نصت 

ددة: "رأینا النصارى والرافضة ونحوھم من أعداء اإلسالم والسنة فتوى صادرة عن الھیئة بأن ھذا محظور، مح
یبذلون كّل وسیلة ویعملون كّل حیلة في الحصول على والیة وحضانة وتربیة أطفال المسلمین". بسبب ھذه الحضانة 

 75"سیصبح أوالد المسلمین كفارا ومشركین، أو نصارى ویھود، أو روافض ومبتدعین"، بحسب الفتوى.
 

واإلفتاء ظھرت في عدة منشورات معادیة للشیعة. على  علمیةفتاوي الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث البعض ال
بعنوان "من عقائد الشیعة" اقتبس مباشرة فتوى حكومیة ناقشت ما إذا  1996معاد للشیعة عام  كتابسبیل المثال، في 

تنحر في األیام المقدسة لدى الشیعة أو المخصصة كان بإمكان السنة أكل لحوم األضاحي الشیعیة، األضاحي التي 
ألھل بیت النبي، ونصت على أنھ "إذا كان األمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذین لدیھ من الجعفریة یدعون علیا 

والحسن والحسین وسادتھم، فھم مشركون مرتدون على اإلسالم والعیاذ با�". تلقى الكتاب، الذي كتبھ رجل الدین 
لمتشدد عبد هللا بن محمد السلفي، تأییدا من المفتي السعودي آنذاك وعضو ھیئة كبار العلماء عبد العزیز بن باز الذي ا

 76قال إنھ وجد "الكتاب جیدا ومھما، مناسب نشره... في المملكة والخلیج".
 

وسائل التواصل  حللت ھیومن رایتس ووتش خطب ونشاطات رجال دین وشخصیات دینیة مدعومة من الحكومة على
 االجتماعي توصم الشیعة وتحرض على التمییز ضدھم.                        

 
أدلى الشیخ عبد هللا بن عبدالرحمن الجبرین، وھو عضو سابق في ھیئة كبار العلماء، بتصریحات عدیدة معادیة 

في األوساط الدینیة السعودیة. تنتقد كثیر . ال یزال موقعھ نشطا وال تزال فتاویھ مؤثرة 2009للشیعة قبل وفاتھ في عام 
)، وردا على سؤال حول كیفیة 12461من فتاوى الجبرین الشیعة على أنھم كفار. على سبیل المثال، في فتوى (رقم 

التعامل مع الرافضة، قال الجبرین إنھ: "ال یجوز تشجیعھم وال تھنئتھم بمواسمھم وال الشراء من بضائعھم وال من 
 77ذا ال یجوز بداءتھم بالسالم وال القیام لھم وال تصدیرھم في المجالس...".ارتھم، وكجت
 

في فتوى أخرى حول ما إذا كان یجوز للسني أن یتزوج من شیعیة، یرد الجبرین: "حیث أن الرافضة یكفرون أھل 
ي القرآن... ویعبدون السنة كما یوجد في كتبھم المشھورة وال یصلون عنھم، فإن أھل السنة یكفرونھم ألنھم یطعنون ف

علي بن أبي طالب والحسن والحسین وزین العابدین ویدعونھم من دون هللا... لذلك ال تحل ذبائحھم وال تُنكح 
 78نساؤھم".

 

                                                 
74, March 17, New York TimesBen Hubbard, “Iranian Pilgrims Can Participate in Hajj This Year, Saudi Arabia Says,”  

2017, https://www.nytimes.com/2017/03/17/world/middleeast/hajj-mecca-saudi-arabia-iran.html  21(تم االطالع في 
 ).2017أغسطس/آب 

 الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء، "حكم تربیة الكفار ألوالد المسلمین" 75
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID
=&ID=7340&searchScope=2&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&Sear
chMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&

searchkeyword=216177217136216167217129216182#firstKeyWordFound  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
 1996الشیخ عبد العزیز بن محمد السلفي، "من عقائد الشیعة"،  76

http://ia800303.us.archive.org/24/items/waq113241/113241.pdf  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
http://www.ibn-، 12461شیخ عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرین رحمھ هللا، في طریقة التعامل مع الروافض، فتوى رقم الموقع الرسمي لسماحة ال 77

jebreen.com/fatwa/vmasal-12461-.html  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
ین، الحسن، وزین العابدین ھم شخصیات تاریخیة مبجلة عند الشیعة. الموقع الرسمي لسماحة الشیخ عبدهللا بن عبد الرحمن الجبرین رحمھ علي، الحس 78

أغسطس/آب  21(تم االطالع في  html-8748-fatwa/vmasal/jebreen.com-https://www.ibn.، 8748هللا، الزواج من الشیعة، فتوى رقم 
2017.( 

https://www.nytimes.com/2017/03/17/world/middleeast/hajj-mecca-saudi-arabia-iran.html
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=7340&searchScope=2&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=216177217136216167217129216182#firstKeyWordFound
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=7340&searchScope=2&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=216177217136216167217129216182#firstKeyWordFound
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=7340&searchScope=2&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=216177217136216167217129216182#firstKeyWordFound
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=7340&searchScope=2&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=216177217136216167217129216182#firstKeyWordFound
http://ia800303.us.archive.org/24/items/waq113241/113241.pdf
http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-12461-.html
http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-12461-.html
http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-12461-.html
https://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-8748-.html
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في جلسة سؤال وجواب مسجلة مع الشیخ صالح بن فوزان الفوزان، وھو عضو حالي في ھیئة كبار العلماء، یسأل 
فضة والشیعة "باإلخوان". یجیب الشیخ: "نحن نبرأ إلى هللا من ھذا القول، لیسوا رجل ما إذا كان یجوز دعوة الرا

 79إخواننا ... بل ھم إخوان الشیطان .... ومن قال إنھم اخواننا فلیتُب إلى هللا".
 
تصریحا معادیا للشیعة أصدرھا الشیخ الفوزان على مر  11یوجد موقع سلفي فیھ روابط الكترونیة لما ال یقل عن  
أن الشیعة "یكذّبون هللا ورسولھ  إلى یشیر الفوزان في أحد التصاریح 80لسنین، یدینھم في معظمھا بأنھم "كفار".ا

 81وإجماع المسلمین ... وال شّك في كفر ھؤالء".
 

، أخبر مفتي السعودیة الحالي عبد العزیز الشیخ صحیفة "عكاظ " أن اإلیرانیین، ومعظمھم 2016في سبتمبر/ أیلول 
شیعة، لیسوا مسلمین، مشیرا إلى أنھ "یجب أن نفھم أن ھؤالء لیسوا مسلمین، فھم أبناء مجوس [مصطلح من ال

 82ازدرائي للزرادشتیة]، وعداؤھم مع المسلمین أمر قدیم، وتحدیدا مع أھل السنة والجماعة".
 

 فتاوى وبيانات صادرة عن الشيخ عبد الع�يز بن باز

حتى وفاتھ  1993نفوذ عالي، شغل منصب المفتي األكبر من عام  ادین سعودي ذكان الشیخ عبد العزیز بن باز رجل 
. أدلى بن باز بعدد من التصریحات التي تحرض على التمییز ضد الشیعة، وال تزال تصریحاتھ وأحكامھ 1999عام 

لرئاسة العامة للبحوث مؤثرة في أوساط المؤسسة الدینیة السعودیة. ھذه األحكام متوفرة باللغة اإلنغلیزیة على موقع ا
 العلمیة واإلفتاء، ولم تنكرھا الھیئة.

 
على سبیل المثال، سئل بن باز في مقابلة ما إذا كان یجوز التعاون مع الشیعة في الصراعات الخارجیة. یجیب بن باز: 

دة آل "ال أرى ذلك ممكنا"، وإلى أن یتوقف الرافضة عن ممارسات مثل "البغض" و "سّب" صحابة النبي، وعبا
ال ینبغي أن یكون  البیت، واإلیمان بأن األئمة االثني عشرة معصومون (یعتبرھا إحدى "أكثر األكاذیب تضلیال")،

، قال بن باز في خطاب إن بعض ممارسات 1982في عام  83ھناك أي شكل من أشكال التعاون بینھم وبین السنة.
 84ى الردة باإلعدام.الرافضة تشكل ارتدادا عن الدین. في السعودیة یُعاقب عل

 
أشار بن باز في رد على سؤال حول الفارق بین السنة والشیعة، إلى أن بعض الشیعة كفار، في حین أن البعض اآلخر 

"فما كل  :ویستطرد في قولھ 85كذلك، لكن "من أخبثھم اإلمامیة االثنا عشریة والنصیریة ویُقال لھم الرافضة". والیس
أشار بن باز في كتابات أخرى أنھ على الطفل التبرؤ من والدیھ  86بأنھ أصبح مسلما".من ادّعى اإلسالم یُسلّم لھ 

                                                 
 ).2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في    https://www.youtube.com/watch?v=6t7oAQ40wZMمتوفر على:  79
فوزان الفوزان حفظھ هللا في الشیعة واألحكام التي تتعلق بھم"، البیضاء العلمیة، "جمع كالم العالمة صالح بن  80

http://www.albaidha.net/vb4/showthread.php?t=51092  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
 ).2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في  https://safeshare.tv/x/hMcSwLPZYAمتوفر على:  81
، 2016سبتمبر/أیلول  6"مفتي السعودیة یرد على خامنئي: لستم مسلمین.. بل أبناء مجوس تعادون السنّة"، سي أن أن،  82

https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/09/06/saudi-iran-mufti  2017 أغسطس/آب 21(تم االطالع في.( 
 الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء، فتاوى ابن باز، سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد هللا بن باز في لقاء مع المجاھد 83

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=484&PageNo=1&BookI
D=4  یوجد اختالف بیم نّصي الفتوى باإلنغلیزیة والعربیة. النّص اإلنغلیزي یقول: "ال ینبغي أن یكون ھناك أي شكل من أشكال 2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في .(

 م وبین الُسنة". التعاون بینھ
 لرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء، فتاوى ابن باز، "القوادح في العقیدة ووسائل السالمة منھا"،ا 84

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=971&PageNo=1&BookI
D=4  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

 فرق الشیعة" "النصیریة" مصطلح یستخدم عموما في إشارة مھینة إلى العلویین: الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء، فتاوى ابن باز، "التفصیل في 85
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=5436&PageNo=1&BookI

D=4  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
 مة للبحوث العلمیة واإلفتاء، فتاوى ابن باز، "التفصیل في فرق الشیعة"الرئاسة العا 86

https://www.youtube.com/watch?v=6t7oAQ40wZM
http://www.albaidha.net/vb4/showthread.php?t=51092
https://safeshare.tv/x/hMcSwLPZYA
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/09/06/saudi-iran-mufti
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=971&PageNo=1&BookID=4
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=971&PageNo=1&BookID=4
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=5436&PageNo=1&BookID=4
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=5436&PageNo=1&BookID=4
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م الرافضة، ولكن معاملتھما بلطف ألنھما والدیھ، وأن على المسلمین عدم إقامة صالة الجنازة على "الرافضة"، وحرّ 
 87تناول الطعام معھم أو المشاركة في بعض طقوسھم.

 
واإلفتاء إلى حاالت  علمیةتزال مدرجة في الموقع اإللكتروني للجنة الدائمة للبحوث ال أدت تصریحات بن باز، التي ال

، أعلن بن باز أن القرقیعان، مھرجان 1993واضحة من التمییز ضد الشیعة السعودیین. على سبیل المثال، في عام 
، اعتمد أحمد بالغنیم، 2007عاما، في سبتمبر/أیلول  15الشیعة خالل رمضان المبارك ھو "ھرطقة". بعد حوالي 

مسؤول تعلیم محلي في المنطقة الشرقیة، مدیر التعلیم في األحساء، على حكم بن باز إلصدار توجیھات إلى جمیع 
 88المدارس بحظر جمیع احتفاالت القرقیعان.

 

 تعليقات معادية للشيعة من قبل مسؤولين سعوديين آخ�ين
أدلى مسؤولون آخرون في الدولة أیضا بمالحظات تحرض على التمییز إضافة إلى رجال الدین الموالین للحكومة، 

مواطنین غیر مخلصین. عیُن سعد الشثري على سبیل المثال، من قبل الملك سلمان، كمستشار  عتبرھمضد الشیعة وت
، 2006. أشار الشثري في مقطع فیدیو في 2015شخصي بعد أسبوع من تولي الملك العرش في ینایر/كانون الثاني 

التعامل مع الجماعات غیر  ءیظھر فیھ مخاطبا مجموعة من الطالب في أحد المؤتمرات، إلى أنھ یجب على المر
 89السنیة "بحذر من بدعتھا والتحذیر منھا"، غیر أنھ أكد أن ھذه الجماعات تبقى مسلمة.

 
عبد العزیز، وھو من ، نشر حاكم منطقة القصیم في السعودیة، فیصل بن مشعل بن 2015سبتمبر/أیلول  10في 

العائلة المالكة، مقال رأي في صحیفة "الجزیرة" السعودیة للرد على انتقاد لرسالة محمد بن عبد الوھاب. یصف 
الشك أننا السلفیة المدعومة من الدولة. على سبیل المثال، كتب: " االمقال اإلسالم الشیعي بأنھ خصم شنیع لألیدیولوجی

جیا المضادة لمذھب السنة والجماعة من المانویین والشیعة الباطنیة عذرھا كذلك في أن نرى أن للغرب عذره ولألیدلو
أشار في تقییمھ لكل مجرى خاطئ في اإلسالم قبل عبد الوھاب، أن خالفا داخلیا   90".تحارب وتعادي كل ما ھو سني

مذھب الشیعة المتأثر بالعقائد ظھور الجماعات السیاسیة المتطرفة دینیاً كالخوارج وغیرھم، حتى ظھور أدى إلى "
أخیرا، أدرج اإلسماعیلیین، طائفة شیعیة موجودة في مدینة نجران جنوب السعودیة، على أنھا من بین  91...".الوثنیة

 92"أخطر" مظاھر الشرك التي حاربھا الشیخ محمد بن عبد الوھاب.
 

                                                 
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=5436&PageNo=1&BookI

D=4  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
 الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء، فتاوى ابن باز، "مسألة في فرقة الرافضة" 87

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=5437&PageNo=1&BookI
D=4  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

 الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء، فتاوى ابن باز، "الصالة على أھل البدع"،
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=2314&PageNo=1&BookI

D=4  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
 بحوث العلمیة واإلفتاء، فتاوى ابن باز، "حكم حسینیات الرافضة والذبائح التي تذبح بھذه المناسبة"،الرئاسة العامة لل

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=1091&PageNo=1&BookI
D=4  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

تعمیم لجمیع الوحدات " 24المملكة العربیة السعودیة، وزارة التربیة و التعلیم، إدارة التربیة و التعلیم بمحافظة األحساء (بنین)، إدارة التوعیة اإلسالمیة  88
نسخة في الملف لدى ھیومن رایتس  . 2007سبتمبر /أیلول  25، 34/27166واألقسام ومراكز اإلشراف التربوي والمدارس والمعاھد، رقم  واإلدارات

 . ووتش
 ). 2017أغسطس/آب  21في (تم االطالع  https://www.youtube.com/watch?v=pD3bhbAVz9gمتوفر على:  89
http://www.al-األمیر فیصل بن مشعل آل سعود، "األبعاد التاریخیة للعداء على السلفیة.. والتھجم على النھج السلفي السعودي لماذا؟"  90

jazirah.com/2015/20150910/ar9.htm  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
 السابق. 91
 السابق. 92

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=5436&PageNo=1&BookID=4
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=5436&PageNo=1&BookID=4
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=5437&PageNo=1&BookID=4
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=5437&PageNo=1&BookID=4
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=2314&PageNo=1&BookID=4
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=2314&PageNo=1&BookID=4
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=1091&PageNo=1&BookID=4
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=1091&PageNo=1&BookID=4
https://www.youtube.com/watch?v=pD3bhbAVz9g
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المواطنین الشیعة في السعودیة، جدال في  أثار األمیر سعود بن نایف، حاكم المنطقة الشرقیة، حیث یعیش غالبیة
، في تعلیق لصحیفة "المدینة" بعد أن أطلق معتدون النار على شرطیین في بلدة القطیف ذات 2015أبریل/نیسان 

األغلبیة الشیعیة. صرح: "كما أن ھناك رجال خیر فھناك حثالة شر، وھؤالء في الوقت الذي بالدھم تتعرض إلى ما 
صفا واحدا خلف قیادتھا، نجد أحفاد عبد هللا بن سبأ المتلون الصفوي من یخرج بوجھھ البشع، تتعرض إلیھ وتقف 

وأشرفت على تحویل البالد إلى اإلسالم  1736-1501حكمت الساللة الصفویة إیران بین  93محاولین شق الصف...".
ا إلى أن تعلیقات األمیر سعود قال ناشطون شیعة في المنطقة الشرقیة لـھیومن رایتس ووتش إنھم خلصو 94الشیعي.

  95مخلصین. تعني اعتقاده بأن الشیعة السعودیین مواطنین غیر
 

  

                                                 
 madina.com/article/372323-http://www.alبشق الصف"، المدینة، » ابن سبأ الصفوي«فاء الوطن لن یسمحوا لشرذمة "أمیر الشرقیة: شر 93

 ).2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في 
 :عبد هللا بن سبا ھو شخصیة إسالمیة سابقة اتھمھ علماء السنة في وقت الحق بتألیھ علي ومحاولة تقسیم المجتمع اإلسالمي. انظر 94

 Raihan Ismail, Saudi Clerics and Shi’a Islam, pp. 65-66. 
 .2015یونیو/حزیران  17-16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ناشطین سعودیین شیعة، الدمام،  95
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IV. خطاب الكراهية ومعاداة الشيعة على وسائل التواصل االجتماعي 
 

رجال دین سعودیون في استخدام أدوات االتصال الحدیثة ووسائل التواصل االجتماعي في الترویج لخطاب نشط 
المعادي للشیعة. یُقدر عدد متابعي بعضھم على وسائل التواصل االجتماعي بالمالیین. لیس ھذا القسم روایة الكراھیة 

جامعة لنشاط رجال الدین السعودیین على وسائل التواصل االجتماعي أو تصریحاتھم المعادیة للشیعة؛ إنما ھو یقدم 
لسعودیة، ال سیما على تویتر. أغلب رجال الدین في ھذا أمثلة على خطاب الكراھیة، الشائع ضمن الخطاب الدیني في ا

القسم لیسوا من أعضاء ھیئة كبار العلماء، إنما لدى أغلبھم صالت بالحكومة عن طریق العمل بوظائف حكومیة أو في 
ھذا أدوار استشاریة. نظرا لتأثیر وشعبیة العدید من رجال الدین ھؤالء على المسلمین في أرجاء العالم، فقد یرقى 

 الخطاب إلى التحریض على الكراھیة والتمییز، والدولة السعودیة ُملزمة بمواجھتھ.
 

انتقاد الممارسات الدینیة الشیعیة یتنّزل عموما ضمن الخطاب المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، لكن 
فعلى السلطات السعودیة اتخاذ خطوات عندما یروج خطاب كھذا، یتبناه مسؤولون حكومیون، لثقافة التعصب أو العداء، 

 لرفضھ ومواجھتھ.
 

 خطاب الكراهية والتح�يض على التمييز

محمد العریفي من رجال الدین الذین روجوا لخطاب الكراھیة المعادي للشیعة، وھو أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود 
خطبة جمعة بعنوان "معتقدات  2007في ألقى  96ملیون متابع على تویتر. 17.1الحكومیة في الریاض، ولدیھ نحو 

نشر تغریدة على  2012وفي  97الشیعة بشدة وقارنھم بالیھود، متھما إیاھم باختالق عقائدھم. وبّخالرافضة"، وفیھا 
تویتر استخدم فیھا لفظ "الرافضي" المھین في إشارة إلى أب شیعي یُزعم أنھ رفض السماح بزرع أعضاء ابنھ لصالح 

  طفل سني، قائال:
 

"حدثني طبیب: مات الولد دماغیا فقلت لألب (الرافضي): لدینا طفل یحتاج زراعة كبد، ھل تأذن بأخذ كبد 
 98ولدك؟  فقال: المحتاج سني أو شیعي؟ قلت: سني! قال: ال". (انظر الوثیقة أدناه).

 

                                                 
 21(تم االطالع في  alareefe/default.aspx-http://faculty.ksu.edu.sa/mجامعة الملك سعود، "د. محمد بن عبد الرحمن العریفي"،   96

 21(تم االطالع في  https://twitter.com/MohamadAlarefe (MohamadAlarefe@). حساب العریفي على تویتر: 2017أغسطس/آب 
 ).2017أغسطس/آب 

تاح على: م  97
http://ar.islamway.net/lesson/59058/%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7

%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A9  2017أغسطس/آب 21 (تم االطالع في.( 
، 2012أغسطس/آب  2) على تویتر، MohamadAlarefe@محمد العریفي (تغریدة من   98

https://twitter.com/mohamadalarefe/status/230954079768166401  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

http://faculty.ksu.edu.sa/m-alareefe/default.aspx
https://twitter.com/MohamadAlarefe
http://ar.islamway.net/lesson/59058/%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A9
http://ar.islamway.net/lesson/59058/%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A9
https://twitter.com/mohamadalarefe/status/230954079768166401
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 ، تغریدة من محمد العریفي2012أغسطس/آب  2

 
اللھم في مؤتمر داعم للمعارضة السوریة في القاھرة، وخالل الكلمة دعا: " 2013یونیو/حزیران  15تحدث العریفي في 

ُمنع العریفي من دخول  99[المقاتلین الشیعة الموالین لألسد]" و"اللھم ُصب علیھم صوت عذاب". مزقھم في البالد
 100اتھ حول الشیعة والیھود.المملكة المتحدة وسویسرا جراء تصریحاتھ ومنھا تعلیق

 
الھیئة العالمیة لتدبر القرآن" وعضو "ناصر العمر رجل دین آخر روج لخطاب الكراھیة المعادي للشیعة، وھو رئیس 

افتتح وزیر الشؤون  2011ملیون ُمتابع على تویتر. في ینایر/كانون الثاني  4.4مجلس إدارة ھیئة كبار العلماء. لدیھ 
ظھر إلى جواره في  101لمقر الجدید لـ "مؤسسة دیوان المسلم"، التابعة لناصر العُمر، في الریاض.اإلسالمیة السعودي ا

العمر ھو مؤلف أحد أكثر الكتب الرائجة عداء للشیعة. كتابھ الذي نُشر  102فعالیات عامة أعضاء بھیئة كبار العلماء.
ھم كفار وأعداء اإلسالم. كما یذكر باالسم رجاال بعنوان "واقع الرافضة في بالد التوحید"، یصم الشیعة بأن 1993عام 

                                                 
 ). 2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في  https://www.youtube.com/watch?v=kaEv0zCGtNQمتاح على:   99

100  ms in Effort to Uproot Seeds of Extremist Ima-Britain Appeals to Anti“Tamura, -Kimiko de Freytas
Radicalization,” New York Times, August 24, 2014, https://www.nytimes.com/2014/08/25/world/europe/nation-

appeals-to-anti-extremist-imams-in-effort-to-uproot-seeds-of-radicalization.html?_r=0   2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في(. 
 Garrett Nada and Faris Al Sulayman, “Twitter sheikhs of Saudi Arabia,” al-Monitor, December 18, 2013, 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/12/twitter-sheikhs-saudi-arabia.html  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
ینایر/كانون الثاني  Almoslim.net ،8ان المسلم.. وزیر الشؤون اإلسالمیة واألوقاف یرعى ورشة تدبر القرآن"، افتتح المقر الجدید لمؤسسة دیو"  101

2011 ،http://almoslim.net/node/139687 2017أغسطس/آب  21 (تم االطالع في.( 
102  The National Interest, October ” rabia Honors Its Nastiest Clerical Ideologues,Saudi A“David Andrew Weinberg, 

16, 2015, http://nationalinterest.org/feature/saudi-arabia-honors-its-nastiest-clerical-ideologues-14093  21 (تم االطالع في 
 ).2017أغسطس/آب 

https://www.youtube.com/watch?v=kaEv0zCGtNQ
http://almoslim.net/node/139687
http://nationalinterest.org/feature/saudi-arabia-honors-its-nastiest-clerical-ideologues-14093
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شیعة بارزین ویتھمھم بمحاولة السیطرة على قطاعات أساسیة بالبالد مثل األعمال التجاریة والتعلیم. كما یحذر من 
  103تكاثر الشیعة السعودیین (انظر الوثیقة أدناه).

 
ن تیمیة]: لم یأت عدو لقتال المسلمین إال انضم إلیھم كتب العمر تغریدة: "قال شیخ اإلسالم [ب 2015في أبریل/نیسان 

  104الرافضة وقد أكد التاریخ عبر توالي القرون ذلك، فھل عرفنا من ھو عدونا؟"
 

 
 ، تغریدة من ناصر العمر2015أبریل/نیسان  26

 
العھود، بعد كتب العمر: "الرافضة أشھر من مر في تاریخ األمة في الغدر ونقض  2012في تغریدة أخرى من عام 

 105الیھود!" (انظر الوثیقة أدناه).
 

                                                 
103, p. 119.Saudi Clerics and Shi’a Islam, pp. 9; Raihan Ismail, The Other Saudis: ShiismToby Matthiesen,   
، 2015أبریل/نیسان  26) على تویتر، naseralomar@تغریدة من ناصر العمر (  104

https://twitter.com/naseralomar/status/592397912132362240  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في .( 
، 2012ینایر/كانون الثاني  1) على تویتر، naseralomar@تغریدة من ناصر العمر (  105

https://twitter.com/naseralomar/status/153473626669187072  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

https://twitter.com/naseralomar/status/592397912132362240
https://twitter.com/naseralomar/status/153473626669187072
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، تغریدة من ناصر العمر2012ینایر/كانون الثاني  1  

 
ھناك شیخ آخر روج لخطاب الكراھیة ضد الشیعة، ھو علي المالكي، الذي شغل عدة مناصب حكومیة، منھا بوزارة 

 106ألف متابع على تویتر. 432التعلیم وبالدیوان الملكي. لدیھ 
 

قال فیھا: "بكل شجاعة یجب أن یقف الرافضة أبناء الحرام عند حدھم ألن ابن الحرام  2012تغریدة على تویتر في كتب 
 107ال یفعل إال حرام فالعرق دساس". (انظر الوثیقة أدناه).

 

                                                 
، 2014مارس/آذار  5القصاص في "أقدم سجین" بالسعودیة"، الرسالة، "تنفیذ حكم   106

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=67988#   2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
 ، لم تعد متوفرة.2012أبریل/نیسان  9) على تویتر، dr_alimalki@تغریدة من علي المالكي (  107

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=67988
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 ، تغریدة من علي المالكي2012أبریل/نیسان  9
 

ي عندما یكون طفال یكون مقبول الشكل وعندما یبلغ أیضا قال فیھا: "الشاب الشیعي الرافض 2012وكتب تغریدة في 
 108ویلعق المذھب یسلخ هللا وجھھ وجھ خنزیر حتى شوفوا وجوھھم تقول مقدمة فلكس واجن".

 

 
 ، تغریدة من علي المالكي2012مارس/آذار  5

 
                                                 

 ، لم تعد متوفرة.2012مارس/آذار  5ر، ) على تویتdr_alimalki@تغریدة من علي المالكي (  108
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ربیة بجامعة الملك د. إبراھیم الفارس رجل دین آخر روج لخطاب الكراھیة المعادي للشیعة، وھو عضو سابق بقسم الت
"إسالم ألف متابع على تویتر. نشر الفارس مقاال مطوال عن المذھب الشیعي على موقع  178سعود في الریاض ولدیھ 

ویب.نت" بعنوان "سلسلة الرافضة عقیدة وھدفا". تبدأ السلسلة بـ "إن مما ینبغي على أھل السنة أن یكونوا في یقظة 
رافضة، وأن یعلموا أن الغفلة ستوقعھم فیما ال تحمد عقباه، فالمتتبع للرافضة عبر دائمة ومستمرة من خطر الشیعة ال

 109التاریخ یجد أنھ لیس لھم عدو إال أھل السنة...".
 

استخدم تویتر لمھاجمة الشیعة عدّة مرات، واصفا إیاھم بـ "االبن غیر الشرعي المتولد من تزاوج المجوس مع الیھود" 
كما اتھم الشیعة بمحاولة اختراق المجتمعات السنیة باستخدام أسماء غیر شیعیة وإرسال  110فضال عن نعتھم بالروافض.

نساء حوامل للوالدة بمناطق أخرى من المملكة حتى ال تشیر شھادات میالد األطفال لمیالدھم في مناطق ذات أغلبیة 
 111شیعیة.

 
ألماكن الحساسة، في تغریدة قال فیھا: "لو القرار طالب الفارس بصفة مباشرة باستبعاد الشیعة عن المناصب الرفیعة وا

بیدي ألبعدت جمیع الروافض ومن شابھھم من كل األماكن الحساسة والوظائف العلیا ولطبقت علیھم قانون (فرق تسد) 
 112لتسھل مراقبتھم والحذر منھم" (انظر الوثیقة أدناه).

 

 
 ، تغریدة من د. إبراھیم الفارس2015سبتمبر/أیلول  5

                                                 
، Islamweb.net"نقاط مھمة عن الشیعة الرافضة وأھدافھم"،   109

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?full=1&page=FullContent&audioid=195819#195819  21(تم االطالع في 
 ).2017أغسطس/آب 

) ibrahim_alfares@المجوس لفظ ینطوي على إھانة یستخدمھ رجال الدین السعودیون في وصف أتباع الزرادشتیة. تغریدة من د. إبراھیم الفارس (  110
 21(تم االطالع في  https://twitter.com/ibrahim_alfares/status/688786230675419136، 2016ینایر/كانون الثاني  17على تویتر، 

 ).2017أغسطس/آب 
111  , p. 119.a Islam’Saudi Clerics and ShiRaihan Ismail,  
، 2015سبتمبر/أیلول  5) على تویتر، alfares@ibrahim_تغریدة من من د. إبراھیم الفارس (  112

https://twitter.com/ibrahim_alfares/status/640002465446793216  2017 أغسطس/آب 21في (تم االطالع.( 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?full=1&page=FullContent&audioid=195819#195819
https://twitter.com/ibrahim_alfares/status/688786230675419136
https://twitter.com/ibrahim_alfares/status/640002465446793216
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اتھم الفارس الشیعة بأنھم جواسیس موالین إلیران، مطالبا بعدم تعیینھم في مناصب مھمة:  2014تغریدة نشرھا عام  في
"الحذر من تشغیل الروافض في المواقع المھمة والحساسة فھم جواسیس مخلصة لمرجعیاتھم في إیران وما 

 113الوثیقة أدناه). فأسرارنا المھمة ستكون لدیھم بأسرع مما نتصور" (انظر.شابھھا..
 

 
 ، تغریدة من د. إبراھیم الفارس2014أكتوبر/تشرین األول  28

 

 نبذهاأشكال خطاب أخ�ى معادية للشيعة على السلطات السعودية 

روج رجال دین سعودیون آخرون لخطاب أدنى درجة من التحریض على الكراھیة أو التمییز، لكنھ یسھم في تغذیة 
لمھیمن في المملكة ویعید التأكید علیھ. نظرا لتمییز السعودیة القائم منذ زمن طویل ضد الشیعة، الخطاب المعادي للشیعة ا

 فعلى السلطات السعودیة اتخاذ خطوات لرفض ومواجھة تعلیقات رجال الدین ھؤالء المعادیة للشیعة.
 

السعودي، أعلى سلطة  الشریف حاتم بن عارف العوني ھو أحد رجال الدین ھؤالء. ھو عضو سابق بمجلس الشورى
مایو/أیار، في أعقاب استھداف  22سیاسیة استشاریة في المملكة، ویشغل حالیا منصبا بجامعة أم القرى في مكة. في 

 مسجدا شیعیا في القطیف بقنبلة، كتب العوني على صفحتھ العلنیة على موقع فیسبوك: 
 

والھالك، وھو ال یدري أن دعواتھ قد استجیبت "الیوم كان خطیب جمعتنا بمكة یدعو على الرافضة بالتدمیر 
قبل دعائھ في القطیف!! كرامات لم تحصل حتى لألولیاء والصالحین: أن یستجاب قبل الدعوة" (انظر الوثیقة 

 114أدناه).
 

                                                 
، 2014أكتوبر/تشرین األول  28) على تویتر، him_alfares@ibraتغریدة من من د. إبراھیم الفارس (  113

https://twitter.com/ibrahim_alfares/status/527102064422182912  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
، 2015مایو/أیار  Al3uny ،(22@تم بن عارف العوني (حاتدوینة على فیسبوك للشریف   114

https://www.facebook.com/Al3uny/posts/10153425095468953  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.(  

https://twitter.com/ibrahim_alfares/status/527102064422182912
https://www.facebook.com/Al3uny/posts/10153425095468953
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 ، منشور على فیس بوك للشریف حاتم بن عارف العوني2015مایو/أیار  22

 
ي عن مساره وذكر أنھ من غیر المسموح إعالن الشیعة كفارا أو قتلھم. یبقى في تدوینة أخرى في الیوم التالي رجع العون

 115من غیر المعلوم سبب تغییره لموقفھ.
 

ھناك رجل دین آخر روج للخطاب المعادي للشیعة وعلى السلطات السعودیة إعالن رفض خطابھ، وھو عبد العزیز 
ما زال مؤثرا، إذ یبلغ عدد متابعیھ على تویتر نحو  116ة.الطریفي، الباحث السابق بوزارة الشؤون اإلسالمیة السعودی

 117الملیون متابع.
 

كتب الطریفي تغریدة مفادھا أن الشیعة جزء من مؤامرة باالتفاق مع المسیحیین والیھود: "لم  2015مایو/أیار  18في 
والیوم في كل بلد" (انظر  یتواطأ الیھود والنصارى مع الرافضة على اإلسالم كما ھو الیوم، كانوا یتواطأون في بلد

 118الوثیقة أدناه).
 

                                                 
، 2015مایو/أیار  Al3uny ،(24@ني (للشریف حاتم بن عارف العوتدوینة على فیسبوك   115

https://www.facebook.com/Al3uny/posts/10153429217628953  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
)، abdulazizaltarefe@بعبد العزیز الطریفي (صفحة فیسبوك الخاصة   116

https://www.facebook.com/pg/abdulazizaltarefe/about/?tab=page_info  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 
 21(تم االطالع في  https://twitter.com/abdulaziztarefe?lang=en)، abdulaziztarefe@العزیز الطریفي على تویتر (حساب عبد   117

 ).2017أغسطس/آب 
،  2015فبرایر/شباط 28) على تویتر، abdulaziztarefe@الطریفي (تغریدة من عبد العزیز   118

https://twitter.com/abdulaziztarefe/status/571626508340469760  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

https://www.facebook.com/Al3uny/posts/10153429217628953
https://www.facebook.com/pg/abdulazizaltarefe/about/?tab=page_info
https://twitter.com/abdulaziztarefe?lang=en
https://twitter.com/abdulaziztarefe/status/571626508340469760
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 ، تغریدة من عبد العزیز الطریفي2015مایو/أیار  18

 
مایو/أیار كتب الطریفي على تویتر: "دعا الغرب السنة للتقارب مع الرافضة وفي السر یدعون الرافضة لالستبداد  5في 

 119لیس للرافضة إسالم" (انظر الوثیقة أدناه).على السنة، وهللا یختصر أمر الفریقین فلیس للنصارى أمان و

 
 ، تغریدة من عبد العزیز الطریفي2015مایو/أیار  12

                                                 
، 2015مایو/أیار  12) على تویتر، abdulaziztarefe@دة من عبد العزیز الطریفي (تغری  119

https://twitter.com/abdulaziztarefe/status/598079255176609793  2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

https://twitter.com/abdulaziztarefe/status/598079255176609793
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ألف ُمتابع على  316محمد البراك ھو رجل دین بارز آخر، وھو أستاذ بجامعة أم القرى الحكومیة في مكة. لدیھ 
شیعة، ومنھا: "ضدان ال یجتمعان. القرآن سلسلة من التغریدات المعادیة لل 2015مایو/أیار  15نشر في  120تویتر.

العظیم الذي ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ، ودین الشیعة الرافضة المشتمل على الضالل والخرافات 
وتالھا بتغریدة أخرى: "لو جمع من كل ملة باطلة أسوأ ما فیھا لما بلغ ذلك المجموع ما یتضمنھ دین  121والرذائل".

 122ضة من سوء" (انظر الوثیقة أدناه).الشیعة الراف

 

 
 ، تغریدتان لمحمد البراك2015مایو/أیار  20

                                                 
 21(تم االطالع في  mdalbarrak?lang=enhttps://twitter.com/moha) على تویتر، mohamdalbarrak@البراك (حساب محمد  120

 ).2017أغسطس/آب 
، 2015مایو/أیار  20) على تویتر، mohamdalbarrak@تغریدة من محمد البراك (  121

https://twitter.com/mohamdalbarrak/status/600994753564446720 2017أغسطس/آب  21في  (تم االطالع.( 
، 20155مایو/أیار  20تویتر، ) على mohamdalbarrak@تغریدة من محمد البراك (  122

https://twitter.com/mohamdalbarrak/status/600943847053467648 )2017أغسطس/آب  21 تم االطالع في.( 

https://twitter.com/mohamdalbarrak?lang=en
https://twitter.com/mohamdalbarrak/status/600994753564446720
https://twitter.com/mohamdalbarrak/status/600943847053467648
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بتدمیر مقامات الشیعة: "الرافضة ال یقیمون وزنا لمساجد المسلمین لكنھم  2013طالب البراك في تغریدة تعود لعام 
األرض وطمس معالمھا" (انظر الوثیقة یقیمون الدنیا ألجل مقامات الشرك عندھم، فحري بالمجاھدین تسویة مقاماتھم ب

 123أدناه).

 
 ، تغریدة من محمد البراك2013یولیو/تموز  31

 
د. محمد النجیمي ھو رجل دین آخر رّوج للخطاب المعادي للشیعة الذي یتعین على 
الحكومة السعودیة إعالن رفضھ، وھو أستاذ بالمعھد العالي للقضاء، التابع لجامعة اإلمام 

في  124ألف متابع على تویتر. 127اإلسالمیة الحكومیة في الریاض. لدیھ  محمد بن سعود
كتب تغریدة مفادھا: "افھم! ال نؤید داعش بل نحن ضدھم والقضاء  2015مارس/آذار 

على الخوارج وداعش أسھل لكن المجوس الرافضة أخطر وأصعب في القضاء علیھم! یا 
 125لیتك تفھم أخي!".

 
 

  

                                                 
، 2013یولیو/تموز  31) على تویتر، mohamdalbarrak@(تغریدة من محمد البراك   123

https://twitter.com/mohamdalbarrak/status/362370498253950976 2017أغسطس/آب  21 يف (تم االطالع.( 
 ).2017أغسطس/آب  21في  (تم االطالع https://twitter.com/alnojimiتویتر، ) على alnojimi@حساب د. محمد النجیمي (  124
 متوفرة.، لم تعد 2015مارس/آذار  20) على تویتر، alnojimi@تغریدة من د. محمد النجیمي (  125

 
ة من د. محمد ، تغرید2015مارس/آذار  20

 النجیمي

https://twitter.com/mohamdalbarrak/status/362370498253950976
https://twitter.com/alnojimi
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 .Vكتب الرسميةال خطاب معاد للشيعة في 
 

وثقت ھیومن رایتس ووتش العدید من حاالت التمییز والتحرش ضد الطالب الشیعة في نظام التعلیم السعودي. على 
ت، ، وصف معلمون سنة في مدارس األحساء طالب شیعة بـ "الكفرة" في عدة مناسبا2006سبیل المثال، في عام 

، روى إسماعیلي في الریاض كیف سمى معلم سني 2008وسجلھا الطالب على ھواتفھم المحمولة. في مارس/ آذار 
 126ابنتھ كافرة وطردھا من صفھ.

 
عالوة على التمییز ضد الطالب الشیعة، اشتكى معلمون وناشطون شیعة منذ فترة طویلة من التحیز ضد الشیعة في 

تستخدمھا وزارة التعلیم في المدارس الرسمیة في السعودیة، محتجین بأن ھذه النصوص الكتب المدرسیة الدینیة التي 
تدین المعتقدات والممارسات الدینیة الشیعیة وتؤدي مباشرة إلى التمییز ضد الشیعة. انتقاد الممارسات الدینیة الشیعیة 

تسمح بوصم المسلمین الشیعة بأنھم كفار خطاب على السعودیة حمایتھ في إطار حریة التعبیر، ولكن على السلطات أال 
 كجزء من المناھج الدراسیة نظرا لدور المناھج في إدامة التمییز ضد الشیعة في المجتمع السعودي.

 

 الجدل حول الكتب ووعود اإلصالح

، 2011سبتمبر/أیلول  11أثارت الكتب الدینیة السعودیة جدال واسع النطاق على مر السنین، خاصة بعد ھجمات 
ووجھت لھا اتھامات بنشر محتویات معادیة للسامیة والمسیحیین، ووجھات نظر متعصبة تجاه التقالید الدینیة األخرى، 

إلى أن واحدا  2006وھي تروج للحرب المقدسة ضد "الكفار". على سبیل المثال، أشار بحث لـ "فریدم ھاوس" في 
قردة وشعب السبت، والمسیحیین بالخنازیر والمشركین. من كتب المدرسة الثانویة یحتوي على نص یصف الیھود بال

 127وجد في كتاب آخر "ال ترضخ لھم [المسیحیون والیھود] بداعي الشرف واالحترام".
 

، قال 2005رد دبلوماسیون سعودیون على ھذا االنتقاد بتعھدھم بإصالح المناھج الدراسیة. في نوفمبر/تشرین الثاني 
المتحدة األمیركیة آنذاك، األمیر تركي الفیصل، في مؤتمر: "إننا نقوم بتحدیث مناھجنا  السفیر السعودي لدى الوالیات

نّوه الفیصل بإصالح التعلیم  128التعلیمیة وإزالة أي مواد یمكن تفسیرھا على أنھا تدعو إلى التعصب أو التطرف".
 السعودي في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، مصّرحا:

 
السعودیة إعادة كتابة النصوص المدرسیة. ھم یتجھون إلى تدریب المعلمین،  تتجاوز إصالحات التعلیم في

والتوجیھ أو الرسائل الموجھة لألطفال في سنوات التكوین ... یتم تحویل نظام التعلیم بأكملھ من أعلى إلى 
 129أسفل. إصالح الكتب المدرسیة ھي واحدة من الخطوات التي اتخذتھا السعودیة.

 
أن السلطات السعودیة "قضت على ما یمكن اعتباره تعصبا في النصوص  2006في مارس/ آذار  ادعى تركي الفیصل

كتابا دینیا سعودیاً أجرتھا مجموعة حقوق  12المدرسیة القدیمة التي كانت موجودة في نظامنا"، لكن دراسة الحقة لـ 
الدیني "یستمر في نشر إیدیولوجیة  اإلنسان فریدم ھاوس، وجدت أنھ في حین تم تغییر بعض المحتوى، فإن المنھج

                                                 
 .الحرمان من الكرامةھیومن رایتس ووتش،  126
127  , May 21, 2006, Washington Post”This is a Saudi textbook. (After the intolerance was removed.),“Nina Shea,  

 ldyn/content/article/2006/05/19/AR2006051901769.htm-http://www.washingtonpost.com/wp  21(تم االطالع في 
 ).2017أغسطس/آب 

128   November 7, 2005” Keynote Address Transcript, -Annual Conference “2005 Middle East Institute,  
http://www.mei.edu/events/2005-annual-conference-keynote-address-transcript   2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

129  Saudi Arabia and US Faisal, Foreign Minister of -HRH Prince Saud Al“Saudi Ministry of Foreign Affairs, 
Secretary of State Condoleezza Rice Washington, DC, May 18, 2006,” May 4, 2010, 

http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/aboutMinistry/Minister/PressConferences/Pages/NewsArticleID50251.aspx  تم)
 ).2017مارس/آذار  24االطالع في 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/19/AR2006051901769.html
http://www.mei.edu/events/2005-annual-conference-keynote-address-transcript
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/aboutMinistry/Minister/PressConferences/Pages/NewsArticleID50251.aspx
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الكراھیة تجاه "الكافر"، الذي یشمل المسیحیین والیھود والشیعة والصوفیین والمسلمین السنة الذین ال یتبعون العقیدة 
 130الوھابیة والھندوس والملحدین وغیرھم".

 
سیة" بإجراء مراجعة شاملة للكتب "المركز الدولي لألدیان والدبلوما 2011كلفت وزارة الخارجیة األمیركیة في عام 

الدینیة السعودیة، لكن وزارة الخارجیة واجھت انتقادات بعد أن رفضت نشر نتائج الدراسة. أكدت وزارة الخارجیة 
 131األمریكیة أنھا تواصل عملھا مع السلطات السعودیة إلصالح المناھج الدراسیة.

 
ة لألمم المتحدة معلومات عما إذا كانت الحكومة قد أزالت ، طلبت "لجنة حقوق الطفل" التابع2016في مارس/آذار 

صرحت الحكومة بأن مناھجھا المدرسیة ال  132القوالب النمطیة التي تمیز ضد األقلیات الدینیة في مناھج المدارس.
المدرسیة  كما دعت اللجنة السعودیة إلى "أن تعمد على سبیل األولویة إلى تنقیة الكتب 133تشمل أي قوالب نمطیة تمییزیة.

 134من كل المحتویات المسیئة إلى األقلیات الدینیة".
 

، أن 2017، وفقا للتقریر األمیركي للحریات الدینیة في العالم لعام 2017ذكر مسؤولون سعودیون في فبرایر/شباط 
إنجازھا لكتب  "المرحلة النھائیة من تنقیحات الكتب المدرسیة في المدارس الثانویة ال تزال جاریة، مع تنقیحات سیتم

". غیر أن اللجنة الحظت، أنھ في حین انخفضت بعض محتویات التعصب فإنھا ال تزال تحتوي على 12و 11الصف 
 135"لغة مھینة بحق المسلمین غیر السنة".

 
یونیو/حزیران  14أخبر وزیر الخارجیة األمریكیة ریكس تیلرسون لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس النواب في 

دى المبادرات التي یقوم بھا "المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف"، وھو مركز جدید مقره الریاض، ، أن إح2017
ھي "نشر كتب مدرسیة جدیدة مخصصة للمدارس الموجودة في المساجد في جمیع أنحاء العالم... لتحل محل الكتب 

". لم یتطرق تیلرسون تحدیدا ل تبریر العنفالمدرسیة الموجودة الیوم التي تدعو إلى وجھات نظر وھابیة متطرفة حو
 136.لكتب وزارة التعلیم السعودیة

 

                                                 
130  ” 2006, s Curriculum of Intolerance,’Saudi Arabia“Center for Religious Studies of Freedom House, 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/CurriculumOfIntolerance.pdf   2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في .(pp.9,12. 
131  ment Textbook Diplomacy: Why the State Depart“David Weinberg, Foundation for Defense of Democracies, 

http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/Textbook_Diplomacy.pdf  أغسطس/آب  21(تم االطالع في
2017.( 

، CRC/C/SAU/Q/3-4قة بالتقریر الجامع للتقریرین الدوریین الثالث والرابع للمملكة العربیة السعودیة"، لجنة حقوق الطفل، "قائمة المسائل المتعل  132
، 2016مارس/آذار  14

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fSAU%2fQ%2f3-
4&Lang=en  6)، الفقرة 2017سبتمبر/أیلول  18(تم االطالع في . 

 ،2016أغسطس/آب  Add.1-CRC/C/SAU/Q/3 ،3/4لجنة حقوق الطفل، "ردود المملكة العربیة السعودیة على قائمة المسائل"،  133
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FSAU%2FQ%2F3-

4%2FAdd.1&Lang=en ) من النسخة العربیة. 12)، ص 2017سبتمبر/أیلول  18تم االطالع في 
 لجنة حقوق الطفل، "المالحظات الختامیة بشأن التقریر الجامع للتقریرین الدوریین الثالث والرابع للمملكة العربیة السعودیة"، 134

CRC/C/SAU/CO/3-4 ،
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/SAU/CO/3-4&Lang=En  تم)

 .25) الفقرة 2017سبتمبر/أبلول  18االطالع في 
135  International Religious Freedom Report “US State Department, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 

for 2017: Saudi Arabia,” 2017, http://www.uscirf.gov/sites/default/files/SaudiArabia.2017.pdf   21(تم االطالع في 
 ).2017أغسطس/آب 

136  “-span.org/video/?429946-https://www.cSPAN, June 14, 2017 -C” Fiscal Year 2018 State Department Budget,
1/secretary-tillerson-testifies-fy-2018-state-department-budget&start=6763   2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/CurriculumOfIntolerance.pdf
http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/Textbook_Diplomacy.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fSAU%2fQ%2f3-4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fSAU%2fQ%2f3-4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FSAU%2FQ%2F3-4%2FAdd.1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FSAU%2FQ%2F3-4%2FAdd.1&Lang=en
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/SaudiArabia.2017.pdf
https://www.c-span.org/video/?429946-1/secretary-tillerson-testifies-fy-2018-state-department-budget&start=6763
https://www.c-span.org/video/?429946-1/secretary-tillerson-testifies-fy-2018-state-department-budget&start=6763
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 إدانة معتقدات الشيعة وممارساتهم
وجدت مراجعة شاملة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش للكتب الدینیة الصادرة عن وزارة التعلیم السعودیة للعام الدراسي 

األدیان األخرى بقي في ھذه الكتب رغم تعھدات اإلصالح أن جزءا كبیرا من المحتوى الذي ینتقص من  2016-2017
كتابا مدرسیا ودفاتر تطبیقیة للطالب لمستویات التعلیم االبتدائي  45السعودیة. یتكون المنھج الدراسي "التوحید" من 

ثقافة لم تستعرض ھیومن رایتس ووتش نصوص دینیة إضافیة تتناول الشریعة اإلسالمیة، أو ال 137والمتوسط والثانوي.
 138.اإلسالمیة، أو التفسیر اإلسالمي، أو تالوة القرآن

 
ال یشیر منھج "التوحید" السعودي مباشرة إلى اإلسالم الشیعي أو یستخدم مصطلحات مھینة مثل الرافضة. بدال من 

وتصنفھا  ذلك، تنتقد النصوص بشدة الممارسات والتقالید المرتبطة ارتباطا وثیقا باإلسالم الشیعي بعبارات فضفاضة،
في كثیر من الحاالت كأدلة شرك ستؤدي إلى خروج عن اإلسالم ولعنة أبدیة للذین یمارسونھا. قال نشطاء وخبراء 
سعودیون استشارتھم ھیومن رایتس ووتش إن الطالب السعودیین سیفھمون على الفور المستھدفین من االنتقادات 

الرغم من أن النصوص ال تستخدم كلمة الشیعة، وبالرغم من الواردة في ھذه النصوص كمعتقدات وممارسات شیعیة، ب
 أن بعض االنتقادات تطبق بالتساوي على الممارسات الدینیة الصوفیة.

 
یعرف المنھج نفسھ بأھل السنة والجماعة أو اإلسالم السني. الدرس األول من كتاب الصف السادس من الفصل الثاني 

لعقیدة"، ویُعرف السنة بأنھم الذین "اجتمعوا على الحق ولم یتفرقوا في یحمل عنوان "منھج السنة والجماعة في ا
یذھب كتاب المستوى األول للمرحلة الثانویة إلى أبعد من ذلك، بحجة أن اإلسالم السني قد تلقى "أفضل" ما  139الدین".

 .140أتیح ألمة النبي محمد، ألنھ "یمثل حقیقة اإلسالم عمال وعلما." (أنظر الوثیقة أدناه)
 

 
  33، ص 17-2016التوحید، كتاب الطالب، برنامج الثانوي المشترك، المستوى األول، 

 
وتدین المعتقدات والممارسات  قصيباإلضافة إلى تفضیلھا المعلن لإلسالم السني، فإن جمیع مستویات منھج التوحید ت

لنبي محمد مثل علي، الخلیفة الرابع، وأبنائھ المرتبطة بالتبجیل الشیعي للشخصیات الدینیة اإلسالمیة األولى من آل بیت ا
الحسن والحسین، واألئمة اإلثني عشریة والشیعة اإلسماعیلیة. شملت الممارسات األخرى المدانة الحج الشیعي إلى 

، والتوسل، أو "الشفاعة"، التي یدعو فیھا الشیعة النبي أو آل قدسةاألماكن المقدسة مثل أضرحة الشخصیات الدینیة الم
 141یتھ كوسطاء إلى هللا.ب
 

                                                 
 ظر:د ھو المبدأ األساسي في اإلسالم ونقطة مركزیة في الوھابیة والسلفیة. أتباع محمد بن عبد الوھاب األولین سموا أنفسھم "الموحدین". انالتوحی  137

David E. Long, “Tawhid or Jihad: What Wahhabism Is and Is Not,” Middle East Institute, October 1, 2009, 
http://www.mei.edu/content/tawhid-or-jihad-what-wahhabism-and-not   2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

  /https://ien.edu.saالكتب المدرسیة السعودیة متوفرة على:  138
 11-10. ص: 17-2016وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، الصف السادس، الفصل الثاني،  139
 33. ص:17-2016وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، برنامج الثانوي المشترك، المستوى األول  140
141  -bayt-ahlul-encyclopedia-islam.org/shiite-https://www.alIslam.org, -Al” Tawassul (Resorting to Intermediary),“

dilp-team/tawassul-resorting-intermediary   2017أغسطس/آب  21(تم االطالع في.( 

http://www.mei.edu/content/tawhid-or-jihad-what-wahhabism-and-not
https://ien.edu.sa/
https://www.al-islam.org/shiite-encyclopedia-ahlul-bayt-dilp-team/tawassul-resorting-intermediary
https://www.al-islam.org/shiite-encyclopedia-ahlul-bayt-dilp-team/tawassul-resorting-intermediary
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تنتقص كتب التعلیم الدیني السعودیة من ھذه الممارسات في جمیع مراحل التعلیم االبتدائي والمتوسط والثانوي، حیث 
تشیر إلیھا في عبارات نمطیة مثل "العبادة"، و "السجود"، و "تبجیل" الموتى باإلضافة الى "التوسل"، و"القسم"، 

" من أجل الموتى. یفھم الجمھور السعودي "الموتى" في ھذه الحاالت على أنھم یشملون و"االستغاثة"، و"التضحیة
الشخصیات المقدسة في اإلسالم الشیعي بین آل بیت النبي محمد، على الرغم من أن الشیعة یجادلون أن ھذه األوصاف 

 142.لیست دقیقة بالضرورة
 

موضعا "التضرع ألي شخص غیر هللا"، وھي  11تدین في وجدت ھیومن رایتس ووتش أن الكتب المدرسیة االبتدائیة 
إشارة مبھمة عن ممارسة الشیعة للتوسل. یدین النص "التوسل" بمصطلحات مختلفة، بما في ذلك التوسل "للصالحین" 
أو "الموتى" أو "القبور" و"األضرحة". على سبیل المثال، یستشھد الفصل الثاني من كتاب الصف الرابع بعدة أمثلة 

العقوبة  143" الشرك األعظم"، یتبعھا "دعاء أصحاب القبور واألضرحة في تفریج الكرب وحصول الرزق". عن
یذكر الفصل األول من كتاب  144المحددة لھذا ھو "الخروج من ملّة اإلسالم والخلود في النار"(انظر الوثیقة أدناه).

 145 تعالى فقد أشرك".الصف الخامس أیضا أنھ "ال یجوز دعاء غیر هللا، ومن دعا غیر هللا
 

 
 31. ص:2016-17التوحید، كتاب الطالب، الصف الرابع، الفصل الثاني، 

 
السادس على أنھ األكثر وضوحا كتاب التوحید للصف یخص النشطاء الشیعة السعودیون بالذكر عادة الفصل األول من 

الذي یعرف الشرك بأنھ "جعل شریك  من حیث إدانة الممارسات الشیعیة. یحتوي على فصل بعنوان "الشرك األعظم"
مع هللا تعالى، في ربوبیتھ، وألوھیتھ، أو أسمائھ أو صفاتھ؛ مثالھ دعاء أصحاب القبور واألضرحة في تفریج الكرب 

 146وحصول الرزق "(انظر الوثیقة أدناه).

                                                 
 .2015یونیو/حزیران  17-16ایتس ووتش مع ناشطین سعودیین شیعة، الدمام، مقابلة ھیومن ر 142
 31. ص:17-2016وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، الصف الرابع، الفصل الثاني،  143
 السابق. 144
 57. ص: 17-2016وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، الصف الخامس، الفصل األول،  145
 27. ص: 17-2016وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، الصف السادس، الفصل األول،  146
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 27. ص: 2016-17التوحید، كتاب الطالب، الصف السادس، الفصل األول 

 
أنھ من بین "أمثلة الشرك" بربوبیة هللا: "ما یعتقده الغالة من عباد القبور واألضرحة الذین  ینص نفس الكتاب على

یزعمون أن أرواح األولیاء تتصرف في الكون وتدیره". بجانب ھذا القسم صورة تحمل عالمة "ضریح" تظھر قبرا 
ن والمسلمین عموما سیفھمون مكسوا بغطاء أخضر. قال ناشطون وخبراء شیعة لھیومن رایتس ووتش إن السعودیی

مثال آخر على ھذا النوع من الشرك ھو "أن یُعتقد  147الضریح في الصورة على أنھ ضریح شیعي (انظر الوثیقة أدناه).
كما ھو  148أن أحدا یعلم الغیب مع هللا"، في إشارة واضحة إلى االعتقاد الشیعي أن األئمة لدیھم معرفة سریة بالغیب.

 سابقة، فإن العقوبة ھي الخروج عن ملّة اإلسالم والعذاب األبدي.الحال في األمثلة ال

                                                 
 32. ص:17-2016وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، الصف السادس، الفصل األول،  147
 السابق. 148
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32. ص:2016-17التوحید، كتاب الطالب، الصف السادس، الفصل األول   

 
تُستخدم صورة القبر المكسو بغطاء أخضر باستمرار في كامل منھج التوحید كمثال على ضریح "محّرم". وجدت 

االبتدائیة والمتوسطة والثانویة تستخدم نفس الصورة. كذلك، یدین المنھج في  أمثلة في المناھج 7ھیومن رایتس ووتش 
أمثلة على األقل ممارسة بناء المساجد أو األضرحة فوق القبور، في إشارة واضحة إلى مواقع حج الشیعة أو الصوفیة.  6

القبور"، وینص على ما یلي: یحتوي كتاب الثانوي المستوى الثالث على قسم بعنوان "مخالفة الناس سنة النبي في 
"خالف كثیر من الناس ما نھى عنھ النبي من بدع القبور وارتكبوا ما حذر منھ، فوقعوا بسبب ذلك في البدع أو الشرك 

یشیر النص أیضا إلى أن الناس یستخدمون األضرحة  149األكبر حیث بنوا على القبور مساجد وأضرحة ومقامات".
الشرك أو البدع بما في ذلك: "الصالة عندھا، والقراءة عندھا، والذبح لھا، ودعاء كمكان الرتكاب أعمال أخرى من 

 150أصحابھا، واالستغاثة بھم وصرف النذور لھم..." (انظر الوثیقة أدناه).
 

                                                 
 104. ص:17-2016المستوى الثالث، وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، برنامج الفصل الثانوي،  149
 104. ص:17-2016وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، برنامج الفصل الثانوي، المستوى الثالث،  150
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 104. ص:2016-17المستوى الثالث،  التوحید، كتاب الطالب، المرحلة الثانویة،

 
مشاعر مماثلة، زاعما أن " الذین یتخذون قبور األنبیاء والصالحین  من نص الصف السابع عن ثانيیعبر الفصل ال

 151مساجد ھم شرار الخلق عند هللا تعالى".
 

قال ناشطون وخبراء  152تدین نصوص أخرى عبادة القبور، وطواف القبور، والتضحیة عند القبور، أو الھوس بالقبور.
سات، ولكنھا من المحتمل أن تكون صور نمطیة سنیة شیعة لھیومن رایتس ووتش إنھم ال یقومون بمثل ھذه الممار

 153للممارسات الشیعیة.
 

تحتوي الكتب المدرسیة الدینیة على إشارات أكثر وضوحا لممارسات الشیعة في مواضع أخرى. على سبیل المثال، 
لى "الكفر". ترتبط "النیاحة" على المیت، وھو ما یُشار إلیھ على أنھ مثال ع الفصل األول من كتاب الصف السادسیدین 

النیاحة ارتباطا وثیقا بضرب السوط وطقوس حداد الشیعة حول ذكرى استشھاد الحسین المعروفة بواقعة عاشوراء 
خالل الشھر األول من التقویم اإلسالمي. یصف النص النیاحة بأنھا "رفع الصوت بالندب على المیت والدعاء بالویل 

 154والثبور".
 
 
 
 

                                                 
 20. ص:17-2016وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، مستوى المتوسط األول، الفصل  الثاني،  151
 69،68،64. ص:17-2016لتوحید، كتاب الطالب، مستوى المتوسط الثاني، الفصل األول، وزارة التعلیم السعودیة، ا152

 34،24،23،12. ص:17-2016وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، الصف الرابع، الفصل األول، 
 . 2015یونیو/حزیران  17-16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نشطاء سعودیین، الدمام،  153
 64،62. ص:17-2016التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، الصف السادس، الفصل األول، وزارة 154
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ظر الكتب المدرسیة ممارسة الحلف بأي شخص غیر هللا، واصفة ایاه كشكل من أشكال الشرك. باإلضافة إلى ذلك، تح
 155یستشھد الفصل األول من كتاب الصف السادس بمثال الحلف بالحسین، وھي ممارسة شیعیة (انظر الوثیقة أدناه).

 

 
 58. ص:2016-17التوحید، كتاب الطالب، الفصل األول، 

 
مارسة الشیعة الستخدام اسم عبد الحسین، بحجة أن االسم ال یمكن أن یتضمن سوى اسما واحدا من أسماء هللا الـ یحظر كتاب الصف الرابع م

 156بعد كلمة "عبد" (انظر الوثیقة أدناه). 99

 
 22. ص:2016-17التوحید، كتاب الطالب، الصف الرابع، الفصل الثاني. 

 
النبي. یقول نص من الصف السابع إن "الغلّو في آل بیت النبي  تنتقد النصوص أیضا، "غلّو" الشیعة في تبجیل آل بیت

برفعھم فوق مكانتھم التي أعطاھم هللا تعالى من أسباب الشرك با�"، مستشھدا بأمثلة "دعائھم"، "واالستغاثة بھم" 
 157و"الزعم أن لھم القدرة على معرفة الغیب" (انظر الوثیقة أدناه).

 

                                                 
 58. ص:17-2016وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، الصف السادس، الفصل األول،  155
 22ص:. 17-2016وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، الصف الرابع، الفصل الثاني،  156
 18. ص:17-2016وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، مستوى المتوسط األول، الفصل الثاني،  157
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 18. ص:2016-17حلة المتوسطة األولى، الفصل الثاني، التوحید، كتاب الطالب، المر

 
و"انتشار  یؤكد كتاب المرحلة الثانویة المستوى األول على نقطة مماثلة، مشیرا الى أن إحدى أسباب "عودة" الشرك

على  الجھل" في القرون األخیرة ھو "الغلو في األنبیاء واألولیاء والصالحین بدعوى المحبة لھم، حتى بُنیت األضرحة
 158قبورھم، واتُّخذت أوثاناَ تُعبد من دون هللا...".

 
یشیر فصل من المستوى الخامس لكتاب المرحلة الثانویة بوضوح إلى نظرة الشیعة حول عصمة األئمة وكذلك ممارستھم 

 للتوصل أو الشفاعة:
 

عداوة ألھل یتبرأ السنة من الذین یغلون في أھل البیت ویدعون لھم العصمة، ومن الذین ینصبون ال
البیت المستقیمین ویطعنون فیھم، ومن طریقة المبتدعة الذین یتوسلون بأھل البیت ویتخذونھم 

 159أرباباً من دون هللا (انظر الوثیقة أدناه).
 

 
 101. ص:17-2016التوحید، كتاب الطالب، برنامج الفصل الثانوي، المستوى الخامس، 

 
 

  

                                                 
 29. ص:17-2016وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، برنامج الفصل الثانوي، المستوى األول،  158
 101. ص:17-2016الفصل الثانوي، المستوى الخامس، وزارة التعلیم السعودیة، التوحید، كتاب الطالب، برنامج  159
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 شكر وتنويه
 

دم كوغل، باحث بقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش، بمساعدة أجرى بحوث ھذا التقریر آ
قسم الشرق األوسط ب بحثیة كبیرة من كریستین بیكرلي، باحثة؛ ھیة زیادین، مساعدة أبحاث؛ أوكلي ھایت، متدّرب

 وشمال أفریقیا.
 

الدوین، مستشار قانوني أّول، وطوم بورتیوس، راجع التقریر نائب مدیرة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وكالیف ب
نائب مدیر البرامج. تم تنسیق التخطیط واإلنتاج من قبل غرایس تشوي، مدیرة المطبوعات، وفیتزروي ھوبكنس، المدیر 

 اإلداري.
 

 نشكر النشطاء السعودیین الُسنّة والشیعة على مساعدتھم لھیومن رایتس ووتش في إعداد ھذا البحث. 
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