
§ الوسط - محرر الشئون المحلية 

اإلم��ام«  »مقبرة  ف��ي  )الجمعة(  أم��س  ال��ث��رى  ووري   [
وسط  ال��ع��ك��ري،  علي  محمد  الشيخ  جثمان  بجدحفص، 
حضور ضخم من المعزين الذين شاركوا في مراسم توديعه 
األخير في موكب جنائزي مهيب تقدمه عدد كبير من العلماء 
والشخصيات السياسية. وكان الشيخ العكري توفي فجر 

أمس في منزله بمنطقة الديه.
وبدأ الشيخ محمد علي العكري )الذي ولد العام 1941( 
يعمل  وكان  الماضي  القرن  ستينيات  في  التبليغي  عمله  
ويجيد  السبعينات،  مطلع  حتى  الصحة  وزارة  في  آن��ذاك 
)باإلضافة  التبليغي  عمله  يباشر  وكان  اإلنجليزية  اللغة 
إلى عمله في المستشفى(. ولكنه استقال من عمله في وزارة 

الصحة ليتفرغ الى عمله التبليغي بصورة كاملة.
وال��ح��م��اس  ب��ال��ذك��اء  يتصف  ال��ع��ك��ري  ال��ش��ي��خ  ك���ان  و 
واالندفاع في سبيل الحق، وقد درس العلوم الدينية بنفسه 
الدين  زين  أمين  محمد  الشيخ  الراحل  المرجع  أجازه  حتى 
لممارسة  الماضي  ال��ق��رن  م��ن  السبعينيات  منتصف  ف��ي 
التبليغ الديني. وعرف الشيخ العكري بصراحته وانتقاده 
يمارس  وكان  إسالمية،  غير  يراها  كان  التي  للمظاهر  الالذع 
بأسلوب  المنكر«  ع��ن  والنهي  بالمعروف  »األم���ر  عملية 
األسواق  في  يخرج  وكان  التراجع.  أو  التعب  يعرف  ال  ملح 
ويهاجم  والنساء  الفتيات  وينصح  الشباب  مع  ويتحدث 
سراح  وإطالق  العمال  بحقوق  ويطالب  الحكومة  سياسات 
المجلس  النتخابات  نفسه  رش��ح  السياسيين.  السجناء 
االنتخابات،  في  يفز  لم  انه  غم  وعلى   ،1974 العام  الوطني 
اال انه كان يتواجد اسبوعيًا في اجتماعات المجلس الوطني 
وحقوق  »العمل  كتاب  يحمل   وكان  العام،  الحضور  ضمن 
القرشي  شريف  باقر  الشيخ  لمؤلفه  االس��الم«  في  العامل 
البحرين  في  العمالية  االض��راب��ات  اشتدت  عندما  وذل��ك   ،
الوطني  المجلس  أعضاء  يطالب  وكان   ،)1975  -  1974(
في  الشيخ  وكان  العمالية.  المطالب  مع  جميعهم  بالوقوف 
في  جماعي  عمل  إنشاء  حاول  أنه  إال  بمفرده  يتحرك  هذا  كل 
البارزين  من  عدد  بدعوة  قام  حيث  السبعينيات  منتصف 
في  البحرين  ق��رى  مختلف  من  اإلسالمية  النشاطات  في 
عليهم  وع��رض  الديه،  قرية  في  عليه  يشرف  ال��ذي  المأتم 
التعاونية  »الجمعية  باسم  تعاونية  جمعية  إنشاء  فكرة 
لم  الفكرة  أن  غير  لها،  مقراً  المأتم  من  تتخذ  الحسينية« 

تتطور إلى عمل جماعي الحقًا. 
لبيع  المنامة  سوق  في  محاًل  يدير  العكري  الشيخ  وكان 
الكثير  يسجل  ك��ان  التي  الدينية،  المحاضرات  أش��رط��ة 
للثقافة  العامة  المكتبة   « مع  يتواصل  وكان  بصوته،  منها 
االسالمية«  التوعية  »جمعية  و  المنامة،  في  اإلسالمية« 

بالدراز، من أجل إغناء المحل بالتسجيالت االسالمية.

وهي  المختلفة،  أعماله  ف��ي  العكري  الشيخ  واستمر 
وانما  والتبليغية،  االجتماعية  المساحة  عند  تتوقف  لم 
وكان   ، العام  والشأن  السياسية  الساحة  الى  ذلك  تعدت 
الشيخ  المرحوم  جنازة  تجهيز  أثناء  حدث  ما  أبرزها  من 
يناير/   23 بتاريخ  الشاخورة  مقبرة  في  العصفور  باقر 
باقر  الشيخ  شخصية  لقوة  فنظراً   .1979 الثاني  كانون 
جداً  كبيراً  المقبرة  في  الحضور  كان  االجتماعية  العصفور 
وحضره بعض كبار المسئولين في الدولة. واغتنم الشيخ 
بين  ص��وت��ه  ورف���ع  ص��وت  بمكبر  وج���اء  الفرصة  العكري 
ومطالبًا  وسياساتها  الحكومة  مهاجمًا  الحاشدة  الجماهير 

باصالحات ملموسة ومباشرة. 
علي  محمد  الشيخ  قام   1979 تموز  يوليو/  مطلع  وفي 
العكري،  علي  محمد  الشيخ  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��ص��ف��ور، 
في  نوعها  من  األول��ى  كانت   – حاشدة  ليلية  ن��دوات  بعقد 
بصراحة  فيها  وتحدثا  الديه،  قرية  في  وذلك   – الفترة  تلك 
التي  الندوات  نهاية  وفي  البالد.  في  السياسي  الوضع  عن 
اعتبرت مؤتمراً شعبيًا فريداً من نوعه في تلك الفترة، كتبت 
المطالب  من  عدداً  تضمنت   1979 يوليو   7 بتاريخ  عريضة 
آنذاك  )كان  السياسيين  السجناء  سراح  إطالق  بينها   من 
اإلسالمي  النظام  وتطبيق  اليساري(،  التيار  من  المعتقلون 

في الحكم، وتوظيف العاطلين.
نتيجة لذلك التحرك، أوقفت وزارة اإلعالم آنذاك برنامج 
على  اثنين  كل  مساء  يعرض  كان  ال��ذي  الديسكو«  »رق��ص 
ظلت  السياسية  المطالب  ولكن  البحرين،  تلفزيون  شاشة 

من دون استجابة. 
العام  ذل��ك  م��ن  ال��م��ب��ارك  رم��ض��ان  شهر  شهد  ذل���ك،  بعد 
)أغسطس/ آب 1979( خروج أول مظاهرة لالحتفال بيوم 
ذلك  في  الخميني  اإلم��ام  عنه  أعلن  ال��ذي  العالمي  القدس 
وخرجت  إي��ران،  في  اإلسالمية  الثورة  انتصار  بعد  الشهر 
االحتفاالت  وأقيمت  والمحرق  العاصمة  في  المظاهرات 
رمضان  شهر  نهاية  وف��ي  األخ���رى.  المناطق  مختلف  ف��ي 
بعد  المطار  في  وذل��ك  العكري  الشيخ  اعتقال  تم   )1979(
الكويت(،  من  قادمة  الطائرة  )كانت  المقدسة  قم  من  عودته 
العصفور  علي  الشيخ  من  كلٌّ  العكري  الشيخ  مع  اعتقل  كما 

والشيخ جاسم قمبر والحاج عيسى الشريفي.
 1979 آب   / أغ��س��ط��س  م���ن  و24   23 ي���وم���ي  وف����ي 
الفطر  لعيد  األول��ى  واألي��ام  رمضان  شهر  آلخر  المصادفين 
تم  م��ن  ع��ن  ب��اإلف��راج  طالبت  ضخمة  م��ظ��اه��رات  خ��رج��ت 
احتجاج،  عريضة  على  البحرين  علماء  وقع  كما  اعتقالهم، 
علي  الشيخ  من  كل  عن  اإلفراج  تم  التحركات  هذه  أثر  وعلى 
»قانون  تطبيق  تم  ولكن  قمبر،  جاسم  والشيخ  العصفور 
أمن الدولة« على كلٍّ من الشيخ محمد علي العكري والحاج 
سنوات  أربع  من  أكثر  السجن  في  وبقيا  الشريفي،  عيسى 
ما  سرعان  ولكنه  السجن،  من  العكري  وخ��رج  متواصلة. 
عندما  الناس  في  ليخطب  المعهودة  سماعته  رفع  إلى  عاد 
يحتشدون في أية مناسبة يتمكن من حضورها، ما أدى إلى 
حتى  يمل،  ولم  يكل  لم  لكنه  السياسية...  المتاعب  من  مزيد 

أقعده المرض. 
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حشود غفيرة شاركت في مراسم وداع الشيخ العكري بالديه

اآلالف تشّيع »أبا ذر البحرين« إلى مثواه األخير
§ الديه - محمد الجدحفصي

العكري  علي  محمد  الشيخ  )الجمعة(  أم��س  فجر  ال��م��وت  غيّب   [
اإلم��ام  مقبرة  في  مهيب  تشييع  في  الثرى  جثمانه  ووري  ع��ام��ًا(،   69(

بجدحفص.
مراسيم  في  للمشاركة  المناطق  مختلف  من  تقاطروا  اآلالف  وك��ان 
تمتع  لما  الجميع،  نفوس  في  وأثره  الفقيد  مناقب  مستذكرين  التشييع، 

به المغفور له في عطائه للجميع.
حزن  وسط  والتكبير،  التهليل  العزاء  مراسيم  في  المشاركون  وردد 
ذر  »أب��ا  الكثيرون  يسميه  كان  ال��ذي  العكري،  الشيخ  رحيل  على  شديد 
في  مشابهة  صفات  من  الفقيد  به  يتمتع  ك��ان  لما  محاكاة  البحرين«، 

صالبته اإليمانية.
النسوة  م��ن  المئات  فيه  ش���ارك  ال���ذي  الجنائزي  الموكب  وانطلق 
محمد  الشيخ  وأدى  الكبير،  الديه  بمأتم  مروراً  الفقيد  منزل  من  واألطفال 
مجددا  األكف  على  الجثمان  ُرفع  ثم  ومن  الجنازة،  صالة  الربيعي  صالح 
لتتم  بفقده،  المعزين  جموع  على  خيما  شديدين  وح��زن  بكاء  وس��ط 

مواراته الثرى بمقبرة اإلمام في جدحفص.
قضى  وسنوات  بالعطاء،  حافل  عمر  بعد  ربه  جوار  إلى  الفقيد  وانتقل 
األمر  في  بجرأته  واشتهر  التبليغي،  والعمل  المجتمع  خدمة  في  جلها 
الفقراء  على  وتصدقه  سخائه  جانب  إلى  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 

في الخفاء والسر، كما أكد ذلك بعض المقربين منه ل� »الوسط«.
منتصف  في  أسس  حيث  التبليغي،  بالتوجيه  كذلك  الفقيد  واشتهر 
قرية  في  يديرها  كان  التي  التعاونية  الحسينية  الجمعية  السبعينات 
يعتمد  اجتماعي  خيري  مشروع  إطالق  تأسيسها  من  واستهدف  الديه، 
غير  لمساعدة  التبرعات  وجمع  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  على 

القادرين ماليا على الزواج.
والسياسي،  الديني  التوجيهي  خطابه  صراحة  الفقيد  عن  وع��رف 
جانب  إلى  المسئولين،  إلى  مباشرة  صوته  إيصال  على  حريصا  وكان 

ارتقائه المنبر كخطيب حسيني، إذ قرأ في مختلف مناطق البحرين.
ن��دوة  خ��الل  م��ن   ،1979 ال��ع��ام  سياسيًا  تحركا  ق��اد  الفقيد  أن  كما 
من  وطرح  العصفور،  علي  الشيخ  مع  الديه،  قرية  في  كبرى  جماهيرية 
بتنسيق  إثرها  على  ودخ��ل  واجتماعية،  سياسية  مطالب  عدة  خاللها 
لمشكلة  حل  وإيجاد  العامة  األوض��اع  بتصحيح  للمطالبة  العلماء  مع 

وطبق   1980 العام  في  اعتقل  آنذاك  تحركه  إثر  وعلى  والغالء،  البطالة 
عليه قانون أمن الدولة، وبقي في المعتقل ألكثر من 50 شهراً.

قائاًل:  »الوسط«  ل�  قاسم  عيسى  الشيخ  تحدث  العكري  رحيل  وعن 
الساحة،  عرفته  رجل  اهلل  رحمه  الشيخ  العظيم،  باهلل  إال  قوة  وال  »الحول 
رجل أمر بالمعروف ناهيًا عن المنكر، مستميتًا في ذلك، شديد الغيرة في 
دين اهلل، له إرادة صلبة وقوية ويتمتع بدرجة عالية من الجرأة واإلقدام، 
كانت  ثابتة  لخلفية  واطمئنان،  ثقة  بكل  اإليمانية  معاركه  ويخوض 
عنده، هدفها قيمة اإلسالم والدور الدعوي ودور األمر بالمعروف والنهي 
كبير  ورجل  صّناع  رجل  افتقاد  له  الساحة  افتقاد  يعد  لذلك  المنكر،  عن 

ورجل تغيير في الحدود التي كان يستطيع بها«.
قائاًل:  أي��ض��ًا،  العكري  رحيل  عن  الغريفي  عبداهلل  السيد  وتحدث 
»ف��ق��دن��ا ش��خ��ص��ًا ك��ان ي��ش��ّك��ل ت��اري��خ��ًا م��ن ال��ع��م��ل وال��ج��ه��اد وال��ع��ط��اء 
ومواجهة  وال��دف��اع  الحق  كلمة  إيصال  سبيل  في  الصلبة  والمواقف 
ذات  في  صلبًا  كان  اهلل،  ذات  في  قويًا  وك��ان  المنكر،  ومواجهة  الفساد 
الدين،  قيم  وع��ن  اإلس��الم  عن  دف��اع  في  وأن��ه  ح��ق،  أن��ه  يعتقد  فيما  اهلل 
شديد  كان  المواقف،  صلب  كان  جريئًا،  كان  يساوم،  وال  يجامل  ال  كان 

آمن  التي  للمبادئ  مخلصًا  وك��ان  الفساد،  وعلى  المنكر  على  الوطأة 
القضية  الفساد،  محاربة  في  واإلسالم  الدين  ومبادئ  الحق  تمثل  بأنها 
إال  يستريح  أن  لنفسه  يسمح  ال  كان  دائمًا،  متحركا  وكان  بها  آمن  التي 
إسالمي  حضور  وله  اجتماعي  دور  له  كان  الناس،  يخدم  كان  قلياًل، 

والصديقين«. النبيين  مع  اهلل  حشره  اجتماعي،  وحضور 
عبدالنبي  البحرينية  الشفافية  جمعية  رئيس  تحدث  جانبه  من 
المؤلفة  اآلالف  الحزين  اليوم  هذا  »في  قائاًل  الشيخ  رحيل  عن  العكري 
المحرق  من  الجليل،  العالم  ه��ذا  لتودع  حضرت  البحرين  شعب  من 
ضمير  كان  اإلنسان  هذا  ألن  هذا  الزالق،  إلى  جدحفص  ومن  سترة  إلى 
العام  في  الوحيد  كان  أنه  وخصوصًا  الحق،  صوت  كان  الشعب،  هذا 
لمظاهرة  دعا  الذي  إيران،  في  اإلسالمية  الثورة  انتصرت  وقتما   ،1979
ال  الذي  المرتفع  الصوت  الحق  صوت  كان  بعدها  ومن  آن��ذاك،  سلمية 
حرياته،  مصادرة  وتمت  قمع  وإن  حتى  الحق،  كلمة  ق��ول  عن  يتردد 
في  واحد  وقت  في  وول��ده  وحفيد  هو  كان  األوق��ات  من  وقت  في  إنه  بل 
اآلالف  تحضر  أن  غريبًا  ليس  فإنه  لهذا  يتغير،  ولم  يتأثر  ولم  السجن، 

لتوديعه«. اليوم  هذا 

»برحيل  المشعل:  مجيد  السيد  العلمائي  المجلس  رئيس  قال  فيما 
الشيخ  المنكر  عن  والناهي  بالمعروف  اآلمر  المجاهد  الفاضل  العالم 
وأسرته،  وألهله  والبلد  األمة  لعلماء  التعازي  نرفع  العكري  علي  محمد 
المحمدية  للرسالة  حّيًا  مثااًل  الجليل  الشيخ  هذا  كان  الحقيقة  وفي 
الخير  ونشر  الدينية  المسئولية  وتحمل  المنكر  عن  والنهي  والجهاد 
والصالح لألمة، ومواجهة جهات الخلل، كان لسانًا ناطقا وكان يعتبر 
أبا ذر الغفاري قدوة له في جهاده ومساعيه، وكان له تأثيره البالغ في 

حياته«. سنوات  طوال  مجتمعه 
نعي  بيان  الديه  بقرية  الحسيني  المنبر  خطباء  مجلس  أصدر  كما 
وذوي  الفقيد  عائلة  إلى  والمواساة  التعازي  بأحر  »نتقدم  فيه:  جاء 
)رحمه  العكري  علي  محمد  الشيخ  الجليل  والعالم  الحسيني  الخطيب 
رحمه  الشيخ  إن  والمؤمنين.  كافة  والخطباء  العلماء  نعزي  كما  اهلل(، 
اهلل كان داعية من الدعاة الذين خدموا الشريعة والدين، كما أن له سعي 
وقضاياهم،  آالمهم  في  والمشاركة  والمؤمنين  الناس  خدمة  في  حثيث 
شيخ  يا  لفقدك  بالديه  الحسيني  المنبر  مجلس  كأعضاء  فإننا  ولهذا 

لباكون«. ولرحليك  لمحزونون 

... والنساء لم يتخلفن عن التشييعتقديم واجب العزاء ألقرباء الفقيد

جموع غفيرة شاركت في تشييعهصالة الجنازة على الفقيد الشيخ محمد علي العكري

الشيخ محمد علي العكري... قصة كفاح رجل لم يعرف الكلل

... وصورته في  السنوات األخيرة قبل أن ينهكه المرضالمرحوم الشيخ العكري في سنوات شبابه

عائلة المرحوم

السيد موسى جعفر العلوي
يتــقدمـون

بخالص العزاء والمواساة إلى

الموظف لديهم

حسن محمد علي العكري
لوفــاة المـغـفــور  له بإذن ا� تعـالـى والده

الشيخ محمد علي العكري
تغمد ا� الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح 

جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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