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مرآة البحرين )خاص(: حين جاء الملك سلمان 
بــن عبدالعزيــز لســدة الحكــم يف 23 ينايــر 2015، 
التــي  الشــيعية  األقليــة  بــال  يكــن يخطــر يف  لــم 
هــذه  تكــون  أن  الشــرقية،  المنطقــة  يف  تتمركــز 

الحقبــة أســوأ مــا تعيشــها علــى اإلطــاق.

بعــد أربعــة أشــهر علــى توليــه الحكــم، شــن تنظيم 
هجومــاً   )2015 مايــو   23( اإلرهــايب  داعــش 
انتحاريــاً علــى مســجد اإلمــام علــي عليــه الســام 
يف بلــدة القديــح القطيفيــة، أســفر عــن استشــهاد 

22 مصليــاً وإصابــة 102 بجــروح.
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االجتماعــي  التواصــل  وســائل  ضجــت  حينهــا 
العهــد  ويل  وقــام  واالســتنكارات،  باإلدانــات 
الســعودي حينهــا )محمــد بــن نايــف( الــذي كان 
يــرأس وزارة الداخليــة أيضــاً، بزيــارة ذوي الشــهداء 
حــول  صريحــاً  كامــاً  منهــم  وســمع  لتعزيتهــم، 
وجــوب وقــف خطــاب التكفيــر والكراهيــة الــذي 
الشــيعية  الطائفــة  يف  يفتــك  ســاح  إىل  تحــول 

أبناءهــا. ويقتــل 

توقع الشيعة أن تقدم السلطات على إصاحات 
وانفراجات سياسية، مع ما رافق حادثة التفجير 
من حملة تعاطف ال يستهان بها، لكنهم تفاجأوا 

بعكــس ذلك تماماً.
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لقد الحقت السلطات المتورطين يف التفجير من 
تنظيــم داعــش لســبب واحــد فقــط، وهــو أنهــا هــي 
التــي تملــك حــق قتــل الشــيعة فقــط، وبالفعــل 
التــي تلــت حادثــة التفجيــر  أثبتــت األشــهر  فقــد 
)وحــوادث تفجيــر أخــرى(، أن الدولــة ماضيــة يف 
خطــة جديــدة لســحق األقليــة الشــيعية، وإن هــذه 
الخطــة ســتكون دمويــة بشــعة إىل أبعــد الحــدود.

الملــك  صــادق  الحكــم،  توليــه  مــن  عــام  بعــد 
السعودي على إعدام رجل الدين الشيعي البارز 
الشــيخ نمــر باقــر النمــر، ليدشــن عهــداً جديــداً مــن 

القمــع القاســي ضــد الشــيعة يف المملكــة.
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منــذ ينايــر 2016 حتــى مــارس 2022، قتلــت 
الســلطات 122 شــيعياً و3 آســيويين مقيميين 
يف القطيــف، وكان اإلعــدام يتصــدر طــرق القتــل 
تلــك بواقــع 83 حالــة إعــدام، كمــا ســجلت 34 
حادثــة قتــل باســتخدام الرصــاص الحــي، حيــث 
قتل هؤالء إما يف مداهمات أو من خال الطلق 
العشــوايئ علــى المنــازل يف حــي المســورة الــذي 
أزالتــه الســلطات بالقــوة، كمــا ســجلت 8 حــاالت 
قتــل لنشــطاء يف الســجن إن بســبب التعذيــب 

أو اإلهمــال الطبــي.
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إعدام العوامية الشيخ نمر باقر النمر 2 يناير 
2016 1

إعدام القطيف محمد علي صويلم 2 يناير 
2016 2

إعدام القطيف محمد فيصل الشويخ 2 يناير 
2016 3

إعدام القطيف علي سعيد آل ربح 2 يناير 
2016 4

إطاق نار باستخدام الرصاص الحي على يد الشرطة 
السعودية صفوى علي عمران الداوود 4 يناير 

2016 5

إطاق نار من قبل الشرطة أثناء مداهمة أحد 
المنازل يف القطيف

بحريني ألم 
قطيفية علي محمود 23 فبراير 

2016 6

اعتقل من نقطة تفتيش بتهمة تصوير الشرطة 
واستشهد بعد يومين من اعتقاله صفوى مكي العريض 5 مارس 

2016 7

تعرض للتعذيب حتى الموت يف مركز شرطة تاروت القطيف نزار أحمد آل محسن 17 نوفمبر 
2016 8

إطاق نار عشوايئ على المنازل من قبل الشرطة 
بعد اقتحام البلدة العوامية عبدالرحيم علي 22 يونيو 

2016 9

إطاق نار عشوايئ على المنازل من قبل الشرطة 
بعد اقتحام البلدة العوامية عبدالرحيم الفرج 22 يونيو 

2016 10

تعرض للتعذيب حتى الموت يف مركز شرطة تاروت تاروت جابر حبيب العقيلي 11 يناير 
2017 11

تعرض للتعذيب حتى الموت يف سجن مباحث 
القطيف القطيف محمد رضي الحساوي 26 يناير 

2017 12

إطاق نار باستخدام الرصاص الحي على يد الشرطة 
السعودية

حي الشويكة/
القطيف مصطفى المداد 9 مارس 

2017 13

إطاق نار باستخدام الرصاص الحي على يد الشرطة 
السعودية العوامية الطفل وليد العريض 16 

سنة
11 مارس 

2017 14

مداهمة مزرعة من قبل الشرطة وإطاق نار 
باستخدام الرصاص الحي على المتواجدين فيها العوامية محمد طاهر النمر 28 مارس 

2017 15

وفيما يلي جدول بالتفاصيل:
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مداهمة مزرعة من قبل الشرطة وإطاق نار 
باستخدام الرصاص الحي على المتواجدين فيها العوامية مقداد محمد النمر 28 مارس 

2017 16

هجوم عشوايئ على حي المسورة باستخدام 
القذائف والرصاص الحي

حي المسورة/
العوامية

علي عبدالعزيز 
أبوعبدهللا

10 مايو 
2017 17

هجوم عشوايئ على حي المسورة باستخدام 
القذائف والرصاص الحي األحساء الطفل جواد الداغر - 

عامين ونصف
12 مايو 

2017 18

هجوم عشوايئ على حي المسورة باستخدام 
القذائف والرصاص الحي

حي المسورة/
العوامية

العامل اآلسيوي حيدر - 
باكستان

12 مايو 
2017 19

إطاق نار من قبل الشرطة أثناء مروره بسيارته على 
الطريق العام يف العوامية العوامية علي محمد كاظم عقاقه 12 مايو 

2017 20

مداهمة مزرعة يف المنصوري من قبل الشرطة 
وإطاق نار باستخدام الرصاص الحي العوامية وهب فكري المعيوف 17 مايو 

2017 21

الشرطة السعودية تطلق النار على سيارة كان 
يستقلها مع آخرين القطيف فاضل آل حمادة 1 يونيو 

2017 22

الشرطة السعودية تطلق النار على سيارة كان 
يستقلها مع آخرين القطيف محمد صويمل 1 يونيو 

2017 23

هجوم عشوايئ على حي المسورة باستخدام 
القذائف والرصاص الحي

حي المسورة/
العوامية وافد هندي 6 يونيو 

2017 24

هجوم عشوايئ على حي المسورة باستخدام 
القذائف والرصاص الحي

حي المسورة/
العوامية وافد هندي 6 يونيو 

2017 25

إطاق نار باستخدام الرصاص الحي على يد الشرطة 
السعودية العوامية عبدالمحسن عبدهللا 

أحمد الفرج
13 يونيو 

2017 26

احتراق سيارته بعد استهدافها من قبل الشرطة عند 
حاجز حي الناصرة القطيف أمين آل هاين 23 يونيو 

2017 27

إعدام القطيف أمجد آل معيبد 11 يوليو 
2017 28

إعدام القطيف يوسف المشيخص 11 يوليو 
2017 29

إعدام القطيف زاهر البصري 11 يوليو 
2017 30

إعدام القطيف مهدي الصائغ 11 يوليو 
2017 31
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الشرطة السعودية تطلق النار على سيارة كان 
يستقلها مع آخرين القطيف جعفر حسن مكي آل 

مبيرك
14 يوليو 

2017 32

الشرطة السعودية تطلق النار على سيارة كان 
يستقلها مع آخرين القطيف حسن محمود علي 

أبوعبدهللا/بحريني
14 يوليو 

2017 33

الشرطة السعودية تطلق النار على سيارة كان 
يستقلها مع آخرين القطيف صادق عبدهللا مهدي آل 

درويش
14 يوليو 

2017 34

إطاق نار باستخدام الرصاص الحي على يد الشرطة 
السعودية العوامية مهدي السبيتي 29 يوليو 

2017 35

إطاق نار باستخدام الرصاص الحي على يد الشرطة 
السعودية العوامية حسين عبدهللا السبيتي 29 يوليو 

2017 36

اغتيال برصاص قناص أثناء تواجده يف سيارته أمام 
باب منزله العوامية حسن الزاهر 29 يوليو 

2017 37

إطاق نار من مدرعة تابعة للشرطة السعودية العوامية محمد الرحيمان 3 أغسطس 
2017 38

استشهد بعد شهرين من إصابته )12 يونيو( 
برصاص حي من قبل الشرطة السعودية العوامية الطفل سجاد 

أبوعبدهللا/5 سنوات
9 أغسطس 

2017 39

تعرض لطلق ناري أثناء مداهمة الشرطة لحي 
الكوثر يف سيهات سيهات أحمد المحاسنة 9 أغسطس 

2017 40

استشهد يف السجن بسبب حرمانه من العاج سيهات حبيب الشويخات 21 يناير 
2018 41

تعرض للتعذيب حتى الموت يف مركز شرطة تاروت سنابس لطفي عبداللطيف رضي 
آل حبيب

 30
أغسطس 

2018
42

إطاق نار من قبل الشرطة أثناء مداهمة المنطقة أم الحمام عبدالمحسن طاهر محمد 
األسود

7 يناير 
2019 43

إطاق نار من قبل الشرطة أثناء مداهمة المنطقة أم الحمام عمار ناصر علي آل 
أبوعبدهللا

7 يناير 
2019 44

إطاق نار من قبل الشرطة أثناء مداهمة المنطقة أم الحمام علي حسن علي آل 
أبوعبدهللا

7 يناير 
2019 45

إطاق نار من قبل الشرطة أثناء مداهمة المنطقة أم الحمام عبدالمحسن عبدالعزيز 
آل أبوعبدهللا

7 يناير 
2019 46

إطاق نار من قبل الشرطة أثناء مداهمة المنطقة أم الحمام محمد حسين مكي 
الشبيب

7 يناير 
2019 47
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إطاق نار من قبل الشرطة أثناء مداهمة المنطقة أم الحمام يحيى زكريا مهدي آل 
عمار

7 يناير 
2019 48

معتقل من 17 مارس 2011، استشهد يف سجن 
مباحث الدمام بعد تدهور وضعه الصحي

دخل 
المحدود/
القطيف

نايف أحمد عمران 18 يناير 
2019 49

إعدام العوامية أحمد حسن آل ربيع 23 أبريل 
2019 50

إعدام العوامية أحمد حسين العرادي 23 أبريل 
2019 51

إعدام العوامية حسين حسن علي آل 
ربيع

23 أبريل 
2019 52

إعدام العوامية حيدر محمد إبراهيم آل 
ليف

23 أبريل 
2019 53

إعدام العوامية سعيد محمد سعيد 
اإلسكايف

23 أبريل 
2019 54

إعدام العوامية عبدالعزيز حسن علي آل 
سهوي

23 أبريل 
2019 55

إعدام العوامية عبدهللا سلمان صالح آل 
اسريح

23 أبريل 
2019 56

إعدام العوامية عبدهللا هاين عبدهللا آل 
طريف

23 أبريل 
2019 57

إعدام العوامية فاضل حسن عبدالكريم 
لباد

23 أبريل 
2019 58

إعدام العوامية عبدهللا عادل حسن 
العوجان

23 أبريل 
2019 59

إعدام العوامية مجتبى نادر عبدهللا 
السويكت

23 أبريل 
2019 60

إعدام العوامية منتظر علي صالح 
السبيتي

23 أبريل 
2019 61

إعدام العوامية منير عبدهللا أحمد آل 
آدم

23 أبريل 
2019 62

إعدام العوامية هادي يوسف رضى آل 
هزيم

23 أبريل 
2019 63
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إعدام تاروت جابر زهير جابر المرهون 23 أبريل 
2019 64

إعدام تاروت محمد سعيد عبدرب 
الرسول آل خاتم

23 أبريل 
2019 65

إعدام الماحة أحمد فيصل حسن آل 
درويش

23 أبريل 
2019 66

إعدام الماحة حسين محمد علي آل 
مسلم

23 أبريل 
2019 67

إعدام الماحة محمد منصور أحمد آل 
ناصر

23 أبريل 
2019 68

إعدام الماحة مصطفى أحمد عبد 
اللطيف درويش

23 أبريل 
2019 69

إعدام سيهات حسين علي جاسم 
الحميدي

23 أبريل 
2019 70

إعدام سيهات عباس حجي أحمد 
الحسن

23 أبريل 
2019 71

إعدام سيهات الشيخ محمد عبد الغني 
محمد عطية

23 أبريل 
2019 72

إعدام القطيف سلمان أمين سلمان آل 
قريش

23 أبريل 
2019 73

إعدام القطيف عبدالكريم محمد الحواج 23 أبريل 
2019 74

إعدام القطيف علي حسين علي المهناء 23 أبريل 
2019 75

إعدام األحساء حسين قاسم علي 
العبود

23 أبريل 
2019 76

إعدام األحساء علي حسين علي 
العاشور

23 أبريل 
2019 77

إعدام األحساء محمد حسين علي 
العاشور

23 أبريل 
2019 78

إعدام المدينة 
المنورة

سالم عبدهللا عوض 
العمري الحريب

23 أبريل 
2019 79
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إعدام المدينة 
المنورة

طالب مسلم سليمان 
الحريب

23 أبريل 
2019 80

إعدام المدينة 
المنورة

طاهر مسلم سليمان 
الحريب

23 أبريل 
2019 81

استشهد بعد تدهور وضعه الصحي يف سجن الحاير 
بالرياض

التهيمية/
األحساء زهير المحمد 11 مايو 

2021 82

إعدام القطيف مصطفى آل درويش 15 يونيو 
2021 83

إعدام القطيف عدنان مصطفى الشرفا 6 سبتمبر 
2021 84

إعدام القطيف موسى جعفر المبيوق 12 مارس 
2022 85

إعدام القطيف عبد هللا ناجي آل عمار 12 مارس 
2022 86

إعدام القطيف حسن علي آل الشيخ 12 مارس 
2022 87

إعدام القطيف عقيل حسن الفرج 12 مارس 
2022 88

إعدام القطيف عبد هللا جواد آل نصيف 12 مارس 
2022 89

إعدام القطيف مرتضى محمد آل 
موسى

12 مارس 
2022 90

إعدام القطيف يوسف عبد العظيم آل 
طريف

12 مارس 
2022 91

إعدام القطيف محمود عيسى القاف 12 مارس 
2022 92

إعدام القطيف هيثم ابراهيم المختار 12 مارس 
2022 93

إعدام القطيف محسن ابراهيم المسبح 12 مارس 
2022 94

إعدام القطيف حسن محمد الفرج 12 مارس 
2022 95
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إعدام القطيف علي عاطف آل ليف 12 مارس 
2022 96

إعدام القطيف حسين علي آل خليف 12 مارس 
2022 97

إعدام القطيف جعفر محمد الفرج 12 مارس 
2022 98

إعدام القطيف حسين منصور العبد 
النبي

12 مارس 
2022 99

إعدام القطيف ماجد علوي القاف 12 مارس 
2022 100

إعدام القطيف محمد سعود آل جوهر 12 مارس 
2022 101

إعدام القطيف جمال حسن البناوي 12 مارس 
2022 102

إعدام القطيف حسن سلمان آل رضوان 12 مارس 
2022 103

إعدام القطيف حسين أحمد االوجامي 12 مارس 
2022 104

إعدام القطيف مصطفى علي الخياط 12 مارس 
2022 105

إعدام القطيف علي عباس العوامي 12 مارس 
2022 106

إعدام القطيف احمد عبد الواحد 
السويكت

12 مارس 
2022 107

إعدام القطيف محمد عباس العايف 12 مارس 
2022 108

إعدام القطيف عقيل حسن آل عبد 
العال

12 مارس 
2022 109

إعدام القطيف محمد عبدهللا السماعيل 12 مارس 
2022 110

إعدام القطيف أحمد زكي آل عبد النبي 12 مارس 
2022 111



طريقة االستشهاد المنطقة اسم الشهيد التاريخ

إعدام القطيف حسن محمد آل تحيفة 12 مارس 
2022 112

إعدام القطيف جعفر احمد أبو حسون 12 مارس 
2022 113

إعدام القطيف زيد علي آل تحيفة 12 مارس 
2022 114

إعدام القطيف محمد عبد هللا آل هزيم 12 مارس 
2022 115

إعدام القطيف مهدي صالح الزنادي 12 مارس 
2022 116

إعدام القطيف علي محمد آل عفيريت 12 مارس 
2022 117

إعدام القطيف محمد علوي الشاخوري 12 مارس 
2022 118

إعدام القطيف أمجد محمد العوامي 12 مارس 
2022 119

إعدام القطيف أسعد مكي آل شبر علي 12 مارس 
2022 120

إعدام القطيف حسين منصور الجشي 12 مارس 
2022 121

إعدام القطيف عبد هللا محمد البندر 12 مارس 
2022 122

إعدام القطيف حسن هاشم القاف 12 مارس 
2022 123

إعدام القطيف عبد هللا محمد الزاهر 12 مارس 
2022 124

إعدام القطيف ياسين االبراهيم 12 مارس 
2022 125



األقلية الشيعية تعيش أسوأ فتراتها في السعودية…
122 شيعيًا قتلوا في عهد سلمان وابنه


