
لــن جتــد النســاء املســلمات، يف مختلــف شــؤون حياتهــّن، 
قــدوة حســنة خيــًرا مــن الســّيدة فاطمــة الزهــراء وابنتهــا 
الســّيدة زينــب »عليهمــا الســام«، فالســّيدة فاطمــة هــي 
ســّيدة نســاء العاملــن مــن األّولــن واآلخريــن، خلـّـدت دســتوًرا 
كامــًا للمــرأة املســلمة مــن ترعرهــا طفلــة حتــى صيرورتهــا 
ــا، وذلــك يف بضــع ســنن هــي عمرهــا الشــريف. زوجــة فأّمً

الكمالّيــة  جميــع خصالهــا  الســام«  »عليهــا  أورثــت  وقــد 
التاريــخ،  مــّر  وعلــى  زينــب،  البنتهــا  الفاضلــة  وأخاقهــا 
اقتــدت النســاء بهمــا، فكانــت ســيرتهما نبراًســا ومشــعًا يف 
حيــاة املســلمن واملســلمات الذيــن يحتفــون بذكــرى والدتهمــا، 
العبــر  منهمــا  مســتلهمن  استشــهادهما،  ذكــرى  ويحيــون 

والــدروس.

بالســّيدة  املقتديــات  طليعــة  يف  كانــت  البحرانّيــة  واملــرأة 
الزهــراء والســّيدة زينــب »عليهمــا الســام«، وانضّمــت إلــى 
قافلــة النســاء املجاهــدات املناضــات يف محــور املقاومــة؛ 
إذ صبــرت علــى الصعوبــات، وحتّملــت فــراق الــزوج واالبــن، 
وثبتــت عنــد استشــهاد أقاربهــا، حتــى أّنهــا صمــدت وراء 
القضبــان حــن اعتقلــت، بــل أكثــر مــن ذلــك فقــد ارتقــت 
العديــد مــن حرائــر البحريــن شــهيدات علــى درب الثــورة.

مناســـباتديباجة العدد
جمادى األولى

5 جمادى األولى
مولد العقيلة زينب بنت أمير املؤمنن »عليهما السام« سنة 5 هـ.

13 جمادى األولى
 شهادة السّيدة فاطمة الزهراء »عليها السام« )على رواية( سنة 

11هـ، وبدء األّيام الفاطمّية.

29 جمادى األولى
اهلل  »عجــل  املنتظــر  احلّجــة  لإلمــام  الثانــي  الســفير  وفــاة 
فرجــه« يف غيبتــه الصغــرى »أبــو جعفــر محمــد بــن عثمــان بــن 

ســعيد العمــري«، ســنة 304 أو 305هـــ.

جمادى اآلخرة
3 جمادى اآلخرة

 شــهادة الســّيدة فاطمة الزهراء »عليهــا الســام«، علــى روايــة 
يف ســنة 11 هـ.

14 جمادى اآلخرة

 وفاة السّيدة أّم البنن »فاطمة بنت حزام« سنة 65 هـ.

20 جمادى اآلخرة

والدة السّيدة فاطمة الزهراء »عليها السام«، وحفيدها 
اإلمام روح اهلل اخلمينّي »قده«.

العدد التاسع عشر من »زاد الثائرين«
لشهري جمادى األولى وجمادى اآلخرة 1443هـ
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الم« قدوتهّن الزهــــراء وزينب »عليهما السَّ

»الشهيدة بنت الهدى«
ــت  ــر الســّيد محمــد باقــر الّصــدر، ورث ــر الكبي ــت الهــدى«، شــقيقة املفّك ــة بـ»بن ــة الصــدر، امللّقب هــي الشــهيدة آمن
الشــجاعة الزينبّيــة خالصــة حتــى جّســدت دورهــا كامــًا يف نصــرة أخيهــا مبواجهــة الطاغيــة صــّدام، إلــى أن اعتقلت 

وقضــت شــهيدة حتــت التعذيــب.
تأّلقــت الشــهيدة يف مياديــن الثقافــة والعلــم كمــا يف السياســة، وكانــت كاتبــة وناشــطة، خلّفــت العشــرات مــن الكتــب 
واملقــاالت والقصــص والشــعر. وكانــت ثائــرة شــجاعة ال تخــاف يف اهلل لومــة الئــم، وكانــت تدعــو إلــى الثــورة علــى 
الطاغيــة صــّدام، وســّجل لهــا التاريــخ الكثيــر مــن املواقــف الزينبّيــة البطولّيــة، حتــى أقلقــت النظــام البعثــّي فعمــد 

ا مــع أخيهــا الشــهيد الصــدر. إلــى اعتقالهــا وإعدامهــا ودفنهــا ســّرً

»أّم الشهداء« 
»أّم الشــهداء« لقــب حازتــه والــدة الشــهيد القائــد »عمــاد مغنيــة«، احلاّجة »آمنة ســامة« 
التــي قّدمــت أبناءهــا الثاثــة »جهــاد وفــؤاد وعمــاد« وحفيدهــا »جهــاد« شــهداء وظلّــت 

صامــدة كالطــود الشــامخ، بــل كانــت خيــر ســند ومعــن لعوائــل الشــهداء.
ــى نهــج الســّيدة فاطمــة  ــة أّم عمــاد معظــم ســنوات عمرهــا الثمانــن عل قضــت احلاّج
والســّيدة زينــب »عليهمــا الســام«، فكانــت مرّبيــة ومعلّمــة ومقاومــة، وكانــت لفلســطن 
الثــورة  انتصــار  بعــد  ســّيما  وال  اهتمامهــا،  جــّل  فأولتهــا  لديهــا،  اخلاّصــة  مكانتهــا 

اإلســامّية يف إيــران.
كان الافــت بالراحلــة أّنهــا واكبــت مســيرة أبنائهــا اجلهادّيــة، وبخاّصــة الشــهيد عمــاد 
ــوان، مقّدمــة أرقــى منــوذج للمــرأة املقاومــة  ــكّل عزميــة وعنف ــاد، ب ــه الشــهيد جه وجنل
ــة مــن  ــان وفلســطن وكّل احملــور حــن رحلــت بعــد مســيرة طويل احلــّرة، فافتقدهــا لبن
العطــاء، وصــدى كلماتهــا يتــرّدد: »دمــاء احلــاج عمــاد ودمــاء الشــهداء جميًعــا كلّهــا أمانــة 

يف رقابكــم وبقــدر محافظتكــم عليهــا ودعمكــم لهــا حتافظــون علــى هــذه املقاومــة «.

أّمي، يا من أرضعتني حّب الوطن والدين، وعلّمتني معاني اإلباء والعّزة، 
وغرست يف قلبي عشق احلرّية.

حني احتّل عدوّي أرضي، أقسمت أّني سأكون ثائًرا يف وجهه، لن 
أدعه يهنأ بذّرة من ترابها، وبيني وبينه الزمن مهما طال.

كيف ال أكون ثائًرا، وبيَدّي حملت جثمان 
شهيد، ونعش شهيد، وحفرت بهما قبر 

شهيد؟...

كيف ال تغلي دمائي يف عروقي »ثورًة« وأنن 
املعتقلن يف مسمعي من وطأة التعذيب؟ 

وأرى أّمهاتهم على جوانب الطريق يطالنب 
بحرّيتهم؟..

كيف ال أثور ووطني يستصرخني بعد أن غادره 
رفاق دربي إلى املجهول؟

باٍق هنا، ثائر هنا، فأنا ابن هذه األرض املمتّدة 
جذوري إلى أعماق أعماقها، وعدوّي هو 

الدخيل..

أنا باق وهو سيرحل وإن طالت األّيام دهًرا، 
فأنا ابنك وابن هذه األرض.

رسالة من 
»ثائر« إلـى 

أّمـــه
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ولــدت الناشــطة احلقوقّيــة املعتقلــة »إســراء الغمغــام« يف القطيــف، 
ومطالبتهــا  احلقوقّيــة،  عرفــت مبواقفهــا  وقــد   ،1989 العــام  يف 

بالعــدل والدميقراطّيــة ورفــع الظلــم.

»موســى  الناشــط  وزوجهــا  »الغمغــام«  الســعودّي  النظــام  اعتقــل 
مداهمــة  بعــد   ،٢015 األّول  كانــون  ديســمبر/   6 يف  الهاشــم« 
منزلهمــا وتكســير محتوياتــه، بذريعــة مشــاركتهما يف احتجاجــات 
ســلمّية يف القطيــف خــال العــام ٢011، وبســبب دعواتهــا علــى 
املدافعــن عــن  اإلفــراج عــن  إلــى  التواصــل االجتماعــّي  وســائل 
ــم  ــة عمله ــى خلفّي ــن يف ســجون النظــام عل ــوق اإلنســان املعتقل حق
احلقوقــّي، وبهــذا أصبحــت أّول معتقلــة سياســّية يف الســعودّية.

ــم  ــا، ليُعل ــد اعتقاله ــام بع ــى النظــام الســعودّي الناشــطة الغمغ أخف
الحًقــا أّنهــا محتجــزة يف ســجن املباحــث العاّمــة بالدمــام، حيــث 
القطيــف،  يف  املطلبــّي  باحلــراك  تتعلّــق  اتهامــات  إليهــا  ُوّجهــت 
وتعّرضــت للتعذيــب، كمــا تدهــور وضعهــا الصحــّي نتيجــة مــا تعانيــه 

ــا. ــا لعائلته ــارات املســموح به ــل الزي ــة وتقلي ــن ســوء معامل م

جتــري محاكمــات املناضلــة إســراء الغمغــام يف كثيــر مــن األحيــان 
بســرّية تاّمــة، ولكــن مصــادر حقوقّيــة تتابــع قضّيتهــا أّكــدت أّن مّدعًيــا 
عاًمــا يف محكمــة ســعودّية، طالــب يــوم اإلثنــن 13 أغســطس/ آب 
ــل  ــع تأجي ــم اإلعــدام«، م ــا بـ»حك ــى حملاكمته ٢018 يف اجللســة األول
اجللســات، حيــث إّن محاكمتهــا التــي كانــت مقــّررة يف 13 يناير/ كانون 
الثانــي ٢019 تأّجلــت إلــى أجــٍل غيــر مســّمى، بســبب »إعــادة هيكلــة 
احملكمــة اجلنائيــة املتخصصة، وتعيــن رئيس جديد للمحكمة، ونائب 

لــه، وقضــاة جــدد علــى األرجــح«.

يف 10 فبرايــر/ شــباط ٢0٢1 حكمــت محاكــم النظــام الســعودّي 
علــى معتقلــة الــرأي »إســراء الغمغــام« بالســجن لـــ8 ســنوات وعلــى 

ــا الهاشــم بالســجن 17 ســنة بتهــم سياســّية. زوجه

شخصّية العدد: المناضلة 
القطيفّية »إسراء الغمغام«

1- الشهيدة سكينة 
الغامني، من بين مجرة، 

استشهدت يف 15 يناير 
.1995

2- الشهيدة معصومة 
السّيد حسني السّيد كاظم 
السهالوي، من سلماباد، 

استشهدت يف أبريل 
.1996

3- الشهيدة فضيلة 
املتغوي، من السنابس، 

استشهدت يف7  مايو 
.1996

4- الشهيدة زهراء 
إبراهيم كاظم، من بين 

مجرة، استشهدت يف 23 
يوليو 1996.

5- الشهيدة فاطمة تقي 
املوسوي، من املرخ، 

استشهدت يف 21 مارس 
.2011

6- الشهيدة هبية 
العرادي، من املنامة، 

استشهدت يف 21 مارس 
.2011

7- الشهيدة خدجية 
آل عبد احلي، من 

السنابس، استشهدت يف 
5 أبريل 2011.

8- الشهيدة عزيزة 
حسن مخيس، من البالد 
القدمي، استشهدت يف 16 

أبريل 2011.

9- الشهيدة زينب 
التاجر، من السنابس، 

استشهدت يف 2 يونيو 
.2011

10- الشهيدة زينب آل 
مجعة، من سترة/ مهزة 
، استشهدت يف 15 يوليو 

.2011

11- الشهيدة زهرة 
صاحل حيدر، من الديه، 
استشهدت يف 7 ديسمرب 

.2011

12- الشهيدة فخرية 
جاسم السكران، من 

املحرق، استشهدت يف 3 
يناير 2012.

13- الشهيدة احلاجة 
سلمى حمسن عباس، من 
باربار، استشهدت يف 14 

يناير 2012.

14- الشهيدة زهراء 
احلواج، من النعيم، 

استشهدت يف 1 فرباير 
.2012

15- الشهيدة فاطمة 
سلمان البصري، من 

النبيه صاحل، استشهدت 
يف 12 فرباير 2012.

16- الشهيدة احلاجة 
عبدة حسني عيسى، 

من السهلة اجلنوبّية، 
استشهدت يف 25 فرباير 

.2012

17- الشهيدة احلاجة 
سكينة علي مرهون، من 
أبو صيبع، استشهدت يف 

6 مارس 2012.

18- الشهيدة عبدة علي 
عبد احلسني صاحل، من 
جدحفص، استشهدت يف 

23 مارس 2012.

19- الشهيدة خدجية 
حممد آل عباس، من 

املعامري، استشهدت يف 5 
أبريل 2012.

20- الشهيدة احلاجة 
مرمي ناصر حممد، من 
صدد ، استشهدت يف 9 

يونيو 2012.

21- الشهيدة آسيا حسن 
املادح، من جدحفص، 
استشهدت يف 4 نوفمرب 

.2012

22- الشهيدة أمينة سّيد 
مهدي، من أبو صيبع ، 
استشهدت يف 13 فرباير 

.2013

23- الشهيدة أمساء 
حسني، من جد احلاج، 
استشهدت يف 11 فرباير 

.2014

24- الشهيدة فخرّية 
مسلم أمحد، من سترة/ 

اخلارجّية، استشهدت 
يف30 يونيو 2016.

»نبـراس 
الشهادة«

شهيــدات البحـــرين 

»إّن املــرأة تّتســم بأبعــاد مختلفــة كما هــو الرجل، وإّن 
هــذا املظهــر الصــورّي الطبيعــّي ميّثــل أدنــى مراتــب 
مراتــب  وأدنــى  املــرأة،  مراتــب  أدنــى  اإلنســان.. 
الرجــل.. بيــد أّن اإلنســان يســمو يف مــدارج الكمــال 
ــا مــن هــذه املرتبــة املتدّنيــة، فهــو يف حركــة  انطاًق
دؤوبــة مــن مرتبــة الطبيعــة الــى مرتبــة الغيــب.. إلــى 
الفنــاء يف األلوهّيــة، وإّن هــذا املعنــى متحّقــق يف 
ــن  ــا م ــي انطلقــت يف حركته ــة الزهــراء الت الصّديق
مرتبــة الطبيعــة وطــوت مســيرتها التكامليــة بالقــدرة 
اإللهّيــة وباملــدد الغيبــّي، وبتربيــة رســول اهلل لتصــل 

إلــى مرتبــة دونهــا اجلميــع«.

كان  وإذا  املــرأة،  انــزواء  يعنــي  ال  »احلجــاب 
ــزواء، فــإّن  ــاك مــن يســتنتج أّن احلجــاب ان هن

اســتنتاجه هــذا خطــأ محــض وانحــراف.
االختــاط  مــن  احلــّد  يعنــي  احلجــاب  إّن 
والتهّتــك بــن املــرأة والرجــل يف املجتمــع، فــإّن 
وخاّصــة  للمجتمــع،  مضــّر  االختــاط  هــذا 
للمــرأة، فاحلجــاب ال يؤثــر علــى النشــاطات 
ــا  ــة وال مينعه ــة والعلمّي السياســّية واالجتماعّي
مطلًقــا، احلجــاب يســاعد املــرأة علــى الوصــول 
ــا مــن  ــة، ويصونه ــة عالي ــى مســتويات معنوّي إل

االنــزالق يف منزلقــات الطريــق«. 

ــر  ــا، لتغيي ــر داخِلن ا لتغيي محتاجــون جــًدّ
ــن  ــا م ــا لن ــع، وم ــن واق ــه م ــا نحــن علي م
موقــع، تغييــًرا يقــُرُب بنــا مــن اإلســام 
العظيــم، تغييــًرا فكرّيًــا، ونفســّيًا، وإرادّيًا، 

ــٍة. ــدٍة واعي ــٍة جدي ــق مــن تربي ينطل

من كالم الشيخ عيسى قاسم »دام عّزه«   من كالم اإلمام الخامنئي »دام ظّله«   من كالم اإلمام الخمينّي »قّده« 
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عيــــد شهـــداء البحــــرين
وطنــّي  عيــد  هــو  البحريــن«  شــهداء  »عيــد 
يحتفي به البحرانّيون يوم 17 ديسمبر من كّل 
عــام، وهــو ذكــرى استشــهاد الشــهيَدين »هاني 
خميــس وهانــي الوســطي« اللذيــن ســقطا يف 

ــاء انتفاضــة الكرامــة. العــام 1994 أثن

هــــل تعلــــم؟
هــل تعلــم أّن اســتقال البحريــن عــن االحتال 
البريطانــّي حــدث يف 14 أغســطس 1971، 
لكــّن الطاغيــة حمــد بــن عيســى الــذي رفــض 
اليــوم  هــذا  حــذف  البــاد،  مــن  خروجهــم 
مــن تقــومي البــاد الرســمّي، وجعــل يــوم 16 
ديســمبر »العيــد الوطنــّي« بــداًل منــه، وهــو 
بــن  الــذي تقلّــد فيــه والــده »عيســى  اليــوم 

ســلمان« احلكــم جــوًرا؟!

ما هي »فعالّية قادمون يا سترة«؟
الفعالّيــة املركزّيــة »قادمــون يــا ســترة« هــي فعالّيــة ســنوّية، بــدأت املــّرة األولــى يف 1 ينايــر ٢016، وفيهــا 

يعلــن ائتــاف شــباب ثــورة 14 فبرايــر شــعار العــام الثــورّي اجلديــد ويكشــف شــخصّية العــام املنصــرم.
وقــد دأبــت اجلماهيــر الثورّيــة مــن مختلــف املناطــق علــى املشــاركة يف هــذه الفعالّيــة التــي يفتــح فيهــا 
أهالــي عاصمــة الثــورة ســترة بيوتهــم لهــم، لتنطلــق الحًقــا التظاهــرات الغاضبــة، والتــي ال تخلــو مــن 

مواجهــات مــع مرتزقــة النظــام اخلليفــّي.

من كلمة ائتالف شباب ثورة 14 فبراير 
في فعالّية »قادمون يا سترة-7«

نهيــب باجلماهيــر األبّيــة لاســتعداد واجلهوزّيــة التاّمــة إلحيــاء الذكــرى احلاديــة عشــرة النطاقــة 
ثورتنــا املجيــدة يف الرابــع عشــر مــن فبرايــر املقبــل، فــا بــّد أن نعمــل مًعــا كتًفــا بكتــف ليكــون إحيــاء 
هــذه الذكــرى يف هــذا العــام متمّيــًزا، إكراًمــا لــكلِّ قطــرة دم شــهيد، ووجــع جريــح، وأّنــة معتقــل، وصبــر 
كّل مطــارد ومهّجــر، فكونــوا علــى العهــد والوعــد يــا شــعب اإلبــاء، ولتتواصل أيًضا حالــة الرفــض 
الشــعبّي لكاّفــة أشــكال التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــّي، والنصــُر آٍت آٍت إن شــاء اهلل، ومــا النصــُر إاّل 

مــن عند اهلل. 

Dec17

Aug14

الشهيد الشيخ منر باقــــــــر النمر
أعدمه النظام السعودّي يف ٢ يناير ٢016

الشهيدان »قاسم سليماني
 وأبو مهدي املهندس«

اغتالتهمــا أمريــكا بعملّيــة إرهابّيــة يف بغــداد 
يــوم اجلمعة 3 ينايــر ٢0٢0.

شهداء اإلعدام  علي السنكيس، سامي 
مشيمع، عباس السميع

أعدمهم نظام البحرين رمًيا بالرصاص بعد 
السجن والتعذيب فجر يوم 15 يناير ٢017

 Jan2

 Jan3

 Jan15

ذكراهم ال تموت
شهداء خّلدتهم مواقفهم قبل استشهادهم

عوائــل  قالــت  مــاذا  الســّيد حســن نصــراهلل:  ســماحة 
أّمهــات  قالــت  مــاذا  النظــام(؟  أعدمهــم  )حــن  الشــهداء 
أّمهــات  وكذلــك  التلفــاز،  علــى  كلّنــا شــاهدناهم  الشــهداء؟ 
الشــهداء الذيــن ُقتلــوا قبــل أّيــام، مــاذا ســمعنا مــن النســاء 

إاّل جميــًا«. إاّل جميــًا، مــا رأيــت  الثكلــى؟ »مــا رأيــت 
بعــض اخلبــراء  وليجلــب  البحريــن  هــذا حمــد يف  ليذهــب 
ليشــرحوا لــه إذا كان ال يفهــم، ليشــرحوا لــه، يجلــب أطبــاء 
نفســّين ويشــرحون لــه، عندمــا يكــون رّد فعــل امــرأة ثكلــت 
بولدهــا الــذي قتــل أو أعــدم، بعــد ســاعات وليــس بعــد أســبوع، 
بعــد ســاعات، وتقــول مــا رأيــت إاّل جميــًا، ليفهــم مــن هــو 
هــذا الشــعب الــذي يواجهــه والــذي ينــّكل بــه والــذي يقمعــه.


