
ديباجة العدد

مناســـبات
شهــر رجــب

1 رجب
 مولد اإلمام محّمد الباقر »عليه السالم« سنة 57 هـ.

2 رجب
مولد اإلمام علّي الهادي »عليه السالم« سنة 214هـ.

3 رجب
استشهاد اإلمام علّي الهادي »عليه السالم« سنة 254 هـ.

10 رجب
مولد اإلمام محّمد اجلواد سنة 195 هـ.

13 رجب
مولد أمير املؤمنني علّي بن أبي طالب »عليه السالم« 

15 رجب
 وفاة السّيدة زينب بنت علّي »عليها السالم« سنة 62هـ.

25 رجب
استشهاد اإلمام موسى الكاظم »عليه السالم« سنة  183هـ.

27 رجب
 يوم املبعث النبوّي الشريف، وذكرى اإلسراء واملعراج.

شهــر شعبان
3 شعبان

مولد االمام احلسني بن علّي بن أبي طالب »عليه السالم« 
سنة 4 هـ.

4 شعبان
مولد العّباس بن علّي »عليه السالم« سنة 26 هـ.

5 شعبان
 مولد اإلمام علي زين العابدين »عليه السالم« سنة 38 هـ. 

11 شعبان
 مولد علّي بن احلسني األكبر سنة 33هـ.

15 شعبان
 الوالدة امليمونة لصاحب العصر والزمان اإلمام املهدّي احلّجة 

ابن احلسن »أرواحنا لتراب مقدمه الفداء« سنة 255 هـ. 

العدد العشرون من »زاد الثائرين«
لشهري رجب وشعبان 1443هـ

تقتضــي الرحمــة اإللهّيــة أن ميــّد اهلل تعالــى البشــَر بنفحــات 
ــا  ــة تعيدهــم إلــى طريــق احلــّق، يف ظــّل ابتعادهــم عنــه إّم رّبانّي

ــل. ــر أو جله لتقصي
مــن  ورمضــان«  »رجــب وشــعبان  الثالثــة  النــور  أشــهر  وتعــّد 
ــّرب مــن  ــا للتق ــى اإلنســان أن يغتنمه ــي عل ــة الت الفــرص الثمين
أعمــال صاحلــة  مــن  األخــروّي  رصيــده  وزيــادة  تعالــى،  اهلل 
تُكتــب لــه، وقــد ورد عــن اإلمــام موســى الكاظــم »عليــه الســالم«: 
فيــه احلســنات وميحــو  يُضاعــف اهلل  » رجــب شــهر عظيــم، 
فيــه الســيئات، ومــن صــام يوًمــا مــن رجــب تباعــدت عنــه النــار 

ــة«. ــه اجلن ــت ل ــام وجب ــة أي مســيرة ســنة، ومــن صــام ثالث
وال تقــّل أهمّيــة شــهر شــعبان عــن شــهر رجــب، فهــو شــهر رســول 
اهلل »صلّــى اهلل عليــه وآلــه وســلّم«، وقــد قــال اإلمــام الرضــا 
»عليــه الســالم« فيــه: »صــوم شــعبان كّفــارة الذنــوب العظــام، 
حتــى لــو أّن رجــاًل بُلــي بــدم حــرام فصــام مــن هــذا الشــهر أّياًمــا 

ومــات رجــوت لــه املغفــرة«.
والدعــاء  بالعبــادة  الشــهرين  هذيــن  إحيــاء  فضــل  يف  وورد 
واالســتغفار والزيــارات الكثيــر، كمــا يحويــان املناســبات املهّمــة 
ــني  ــر املؤمن ــه«، ووالدات أمي ــه وآل ــى اهلل علي ــّي »صلّ ــة النب كبعث
علــّي »عليــه الســالم« وصاحــب العصــر والزمــان اإلمــام املهــدّي 

ــم الســالم«. ــت »عليه ــة أهــل البي »عــج« وعــدد مــن أئّم
أّمــا شــهر رمضــان فيبقــى أفضــل الشــهور وأّيامــه أفضــل األّيــام 
ولياليــه أفضــل الليالــي، وهــو مــا أّكــده احلبيــب املصطــــــفى 

ــبة اســتقباله. ــه« يف خطــــــــ ــى آل ــوات اهلل عليــه وعل »صل
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رهان النظام فشل..
الشعـب يواصل حراكه منذ 11عاًما

مــع مــرور األّيــام، يغــرق النظــام اخلليفــّي أكثــر بفشــله يف وأد احلــراك 
الشــعبّي الــذي انطلــق منــذ أكثــر مــن 11 عاًمــا، ومــا زال متواصــاًل، بالرغــم 
ــا مــن  ــه النظــام املواطنــني مدعوًم ــذي واجــه ب مــن كّل القمــع الوحشــّي ال
قــوى االســتكبار. وأكثــر مــا يــؤرق هــذا النظــام إحيــاء ذكــرى الثــورة يف 14 

فبرايــر، وهــو مــا يظهــر باســتنفاره واعتقاالتــه مــن بدايــة الشــهر.
ويف هــذا العــام الــذي كان شــعار الذكــرى فيــه »مّتحدون علــى طريق احلّق«، 
ــا  ــي أعلنته ــات الت ــة واســعة بالفعالّي ــن مشــاركة جماهيرّي شــهدت البحري
قــوى املعارضــة مــن مســيرات وقطــع شــوارع وخــّط اجلــدران والطرقــات 
وعصيــان مدنــّي وإغــالق احملــال التجارّية وإضاءة الشــموع، ونــزوالت ثورّية 
ــة واســتنكار  ــع الصهاين ــع م ــع شــعارات رفــض التطبي ــع رف ــات، م ومواجه

زيــارة رئيــس وزرائهــم »نفتالــي بينيــت« التــي جــاءت تزامًنــا مــع الذكــرى.
وقــد اعتقــل النظــام علــى خلفّيــة إحيــاء الذكــرى احلاديــة عشــرة أكثــر مــن 
20 مواطًنــا مــن مختلــف املناطــق، بينهــم امــرأة، ولكــّن احلــراك لــم يتوّقــف.

1- الشهيد رضي مهدي إبراهيم الدرازي، من 
الدراز، استشهد يف 30 أغسطس 1986، حتت 

وطأة التعذيب.

2- الشهيد الشيخ موسى البابور، من جزيرة 
احملّرق، استشهد يف 1 سبتمبر 1986، يف 
معركة الدفاع عن اإلسالم خارج البحرين.

3- الشهيد خليفة بن علي احلداد، من رأس 
رمان، استشهد يف 1 سبتمبر 1986، يف معركة 

الدفاع عن اإلسالم خارج البحرين.

4- الشهيد الدكتور هاشم إسماعيل العلوي، 
من املنامة، استشهد يف 16سبتمبر 1986 من 

أثر التعذيب داخل السجن.

5- الشهيد السّيد محّمد السّيد ضياء علوي، 
من سترة، استشهد يف 24 يناير 1987، يف 
معركة الدفاع عن اإلسالم خارج البحرين.

6- الشهيد الشيخ إبراهيم حسن محّمد علي 
املادح، من جدحفص، استشهد يف 29 يناير 1987، 

يف معركة الدفاع عن اإلسالم خارج البحرين.

7- الشهيد الشيخ محمد العالي، من عالي، 
استشهد يف 9 مارس 1987، حتت وطأة 

التعذيب.

8- الشهيد شاكر مهدي عبد الرسول الزهيري، 
من السنابس، استشهد يف 16 أبريل 1988 

بالرصاص احلّي. 

9- الشهيد محمد جعفر عبد احملسن السرو، 
من الدراز، استشهد يف 28 يوليو 1988، يف 

معركة الدفاع عن اإلسالم خارج البحرين.

»نبـراس الشهادة«: شهداء البحرين في الثمانينّيات )2(

االحتالل السعودّي للبحرين 
 يعــّد دخــول قــّوات درع اجلزيــرة للبحريــن يف 14 مــارس/ آذار 2011 لقمــع الثــورة الشــعبّية 
الســلمّية غــزًوا عســكرّيًا لهــا مبوافقــة النظــام اخلليفــّي، وذلــك ملخالفتــه الصريحــة للهــدف مــن 
ــة  ــج بهــدف حماي نشــوء هــذه القــّوات؛ فهــي تأّسســت كقــّوة عســكرّية مشــتركة مــن دول اخللي
أمنهــا واســتقرارها، وردع أّي عــدوان عســكرّي خارجــّي، وليــس ملســاندة حكومــة علــى شــعب ثــار 

ألجــل مطالبــه املشــروعة.
ــات العســكرّية  ــن باآللي ــّي للبحري ــاح اجليشــني الســعودّي واإلمارات ــذاك هــو اجتي ومــا جــرى آن
واملدّرعــات، وارتكابهمــا منــُذ ذلــك اليــوم حتــى اآلن مئــات اجلرائــم الدنيئــة والبشــعة بحــّق أبنــاء 
الشــعب البحرانــّي، منهــا هــدم صــرح دّوار اللؤلــؤة، وقتــل العشــرات مــن املواطنــني، إلــى جانــب 
محاربــة الشــعائر الدينّيــة التــي أســفرت عــن هــدم 38 مســجًدا شــيعّيًا. ويــرى شــعب البحريــن 
أّن مســؤولّيته الدينّيــة والوطنّيــة تقتضــي الدفــاع عــن أرضــه وأناســه مبواجهــة هــذا االحتــالل 

وأّي احتــالل آخــر للبــالد، لــذا فإّنــه يفّعــل حراكــه املتنــّوع بشــكل خــاّص يف ذكــراه املشــؤومة.
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»ليــس كّل جهــد جهــاًدا، ثّمــة كثيــرون يبذلون اجلهــد، وهذه اجلهود 
جّيــدة ويف محلّهــا لكّنهــا ليســت جهــاًدا. اجلهــاد يعنــي اجلهد الذي 
فيــه اســتهداف للعــدّو... عليكــم بالتبيــني مــن أجل تعطيل وسوســة 
العــدّو، وعليكــم باألعمــال االقتصادّيــة والعلمّيــة... ملواجهــة العدّو؛ 

هــذا يكون جهــاًدا.
من كالم اإلمام اخلامنئي »دام ظّله«    

اجلــور،  حكومــات  علــى  نقضــي  أْن  أمكننــا  إذا  علينــا  »يجــب 
ولــو تعــّذر علينــا ذلــك - ال ســمح اهلل - فــإّن الرضــا عــن هــذه 
احلكومــات ولــو ليــوم واحــد وســاعة واحــدة، يعنــي الرضــا بالظلــم 
والرضــا بالعــدوان والرضــا بنهــب أمــوال النــاس. وال يحــّق ألّي 

ــة وال لســاعة واحــدة«.  ــة ظامل مســلم أْن يرضــى بحكوم
من كالم اإلمام اخلمينّي »قّده«  

  »ســماحة الشــيخ عبــد اجلليــل املقــداد« رمــز 
حكًمــا  يقضــي  البحريــن،  يف  املعارضــة  رمــوز  مــن 
جائــًرا باملؤّبــد يف الســجن؛ انتقاًمــا منــه علــى مواقفــه 

البطولّيــة يف رفــض ظلــم النظــام اخلليفــّي.

يف   ،1960 ينايــر  مــن  األّول  ســماحته يف  ولــد   
ــة، توّجــه  ــة العاّم البــالد القــدمي، وبعــد إنهائــه الثانوّي
إلــى مدينــة قــّم املقّدســة ليلتحــق باحلــوزة العلمّيــة 
فيهــا، حيــث درس املقّدمــات والســطوح العليا، وحضر 
البحــث اخلــارج علــى أيــدي كبــار العلمــاء مــن بينهــم 
آيــة اهلل العظمــى الشــيخ حســني الوحيــد اخلراســاني 
»دام ظلـّـه« وآيــة اهلل العظمــى جــواد التبريــزي »قــّده«، 
أّهلــه  مــا  العلمّيــة،  الدراســة  عاًمــا يف  وقضــى 37 
القائــد  الســّيد  ســماحة  عــن  عاًمــا  وكيــاًل  ليكــون 
اإلمــام علــي اخلامنئــّي وســماحة الســّيد السيســتاني 
»دام ظلّهمــا«، وغيرهمــا مــن املراجــع الكبــار، وهــو 

أســتاذ البحــث اخلــارج يف العديــد مــن احلــوزات. 

 متّيــز »ســماحة الشــيخ عبــد اجلليــل املقــداد« بالشــجاعة 
واجلــرأة والصالبــة يف مواقفــه، وكان لــه دور فاعــل يف ثــورة 
14 فبرايــر 2011، إذا كان مــن املتمّســكني باملطالــب الشــعبّية 
الثــورة،  قيادّيــي  أبــرز  ومــن  )اللؤلــؤة(،  الشــهداء  دّوار  يف 
ــّرض  ــارس 2011، وتع ــه يف 27 م ــن منزل ــه النظــام م فاعتقل
للتعذيــب الوحشــّي طيلــة أشــهر، وخضــع حملاكمــة عســكرّية 
قضــت عليــه بالســجن املؤّبــد، إلــى جانــب اســتهداف متواصل 
لعائلتــه التــي اعتقــل منهــا العديــد، مــن بينهــم القيــادّي الرمــز 

»الشــيخ محمــد املقــداد«.

  يف 21 أبريــل 2021 أفــرج النظــام اخلليفــّي مؤقًتــا عــن 
ســماحته إثــر وفــاة والدتــه ليشــارك يف تشــييعها، قبــل أن 
يعــاد إلــى الســجن بالرغــم مــن كبــر ســّنه ووضعــه الصحــّي.

  ويصــدر ســماحته بــني الفينــة واألخــرى مواقــف مــن 
محبســه، يشــّدد مــن خاللهــا علــى دعمــه الفقيــه القائــد آيــة 
ــى  اهلل الشــيخ عيســى قاســم، ويدعــو املعارضــة والشــعب إل

ــه.  االلتفــاف حول

شخصيَّة العدد: الرمــز المعتقــــل
»سماحة الشيخ عبد الجليل المقداد«  

الشــباب والنســاء  العلمــاء والقيــادات والرمــوز وآالف  المتظاهريــن واعتقــال  الشــديد وقتــل  القمــع  البحريــن هــو  »الــذي حــدث فــي 
والتعذيــب الــذي حــدث فــي الســجون.. واالســتقواء بالخــارج وصــوال إلــى درع الجزيــرة، ولــم يكــِف الجيــش واألجهــزة األمنّيــة التــي 
وهــو  الجزيــرة  بــدرع  جــاؤوا  أّنهــم  لحــّد  وخائفيــن  قلقيــن  كانــوا  بــل  العــزل،  المدنّييــن  مواجهــة  فــي  بالبحريــن  اإلنجليــز  يديرهــا 
ماثــاًل«. زال  مــا  والبحريــن  الســعودّية  بيــن  الواصــل  الجســر  علــى  الجنــود  تحمــل  التــي  واآللّيــات  الدبابــات  ومشــهد  نظامــّي،  جيــش 

من كالم سماحة السّيد حسن نصر اهلل »أطال اهلل عمره«   

واجــٌب  وغيرهــا،  اإلســالمّية  البــالد  مــن  البحريــن  غيــر  وفــي  البحريــن،  فــي  غيــوٍر  مســلٍم  كلِّ  علــى  أبــًدا  َلواجــٌب  »إّنــه 
ثقيــٌل وهــو أن نِقــف أمــام السياســة الظالمــة التــي ُتريدنــا أن نكــون ُجــزًءا مــن إســرائيل، والتــي ُتعطــي تمكيًنــا يوميًّــا 
األّمــة«. البحريــن وديــن  البحريــن، وديــن  البحريــن، وكرامــة  البحريــن، مــن عــّزة  إنســان  البحريــن، مــن  إلســرائيل مــن أرض 
من كالم الشيخ عيسى قاسم »دام عّزه«  
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من بيان ائتالف شباب ثورة 14 فبراير 
في الذكرى الحادية عشرة للثورة 

ــّدول األخــرى،  ــّي يف شــؤون ال ــعودّي واإلمارات ــل النظامــني الّس ــاراِت االســتنكار واالســتهجان تدخُّ »نســتنكر بأشــّد عب
وعدوانهمــا الغاشــم علــى شــعب اليمــن الشــقيق، واحتاللهمــا البحريــن، وإثارتهمــا الفوضــى والفــن يف دول املنطقــة، 
لهمــا  ــة لشــعوبها واملقيمــني فيهــا، ونــرى أّن سياســة تدخُّ ــة وتكفــل احلّريــات العاّم ــع بالّدميقراطّي وال ســّيما التــي تتمّت
الّتخريبــّي اســتمرار ملشــاريعهما يف اســتهداِف الّشــعوب احلــّرة، والتآُمــر علــى الــّدول التــي يطمــُح أبناؤهــا إلــى التقــّدم 

ــة«. ــة والهيمنــة األجنبّي ر مــن العبودّي الدميقراطــّي والتحــرُّ

القرقاعون في البحرين وإحياء ليلة النصف من شعبان 
القرقاعــون أو الناصفــة تقليــٌد ســنوّي قــدمي ومناســبة دينّيــة عظيمــة 
يُحتفــل بهــا ليلــة الّنصــف مــن شــعبان يف معظــم بلدان اخلليــج العربّي 
ومنهــا البحريــن، إضافــًة إلــى العــراق وغيــره مــن الــّدول االســالمّية.  

ــدّي  ــام امله ــرى والدة اإلم ــى ذك ــود إل ــة يع ــال أّن أصــل هــذه الكلم يُق
ــهر«،  ــّرة عــني هــذا الّش ــني/ ق ــّرة الع ــاس: »ق ــث صــاح الن »عــّج« حي
ويقــال كذلــك أّنهــا كنايــة عــن قــرع األطفــال لألبــواب، وحتــّورت مــع 

ــن فأصبحــت »قرقاعــون«.  ــرور الزم م
ــة  ــة النصــف مــن شــعبان ليل ــى أّن ليل تّتفــق املذاهــب اإلســالمّية عل
مباركــة، تتضاعــف فيهــا احلســنات وتكثــر البــركات، إضافــة إلــى 
أّنهــا الليلــة التــي ولــد فيهــا ولــّي اهلل األعظــم اإلمــام احلّجــة »عــج«، 

ــي.   ــكات والتهان ــادل التبري ــاالت وتب ــا االحتف فيســتحّب فيه

عائدون...
قّصــــة قصيــــــرة

ابتســم بحــّب ألّمــه الغاضبــة التــي تناديــه لتناول 
طعامــه، وركــض مســرًعا إلــى اخلــارج حيــث 
اعتصــام  إلــى  لينطلقــوا  أصدقــاؤه  ينتظــره 
ــؤة يف املنامــة... هنــاك حيــث يشــعر  دّوار اللؤل
ــاٍن، ال تســاعده ســنواته العشــر  ــم ث ــه يف عال أّن
علــى إدراك أبعــاده املعنوّيــة، لكّنــه يشــعر بعمــق 

ــه بهــذا املــكان. تعلّق
يجوبــون  رفاقــه،  مــع  ســاعات  يقضــي  كان 
والشــراب  الطعــام  ويوّزعــون  الــدّوار،  أرجــاء 
بالنشــاطات  ويشــاركون  املعتصمــني،  علــى 
املتنّوعــة وهــم يرفعــون علــم البحريــن، تزيدهــم 
حماســة اخلطــب الثورّيــة والكلمــات القوّيــة، 
فيــرّددون الشــعارات مــع القــادة واجلماهيــر، 
ليخّطهــا الحًقــا عبــارات منّمقــة علــى دفتــر 

صغيــر أهــداه إليــه والــده. 
ليــل اخلميــس 17 فبرايــر 2011، وبينمــا كان 
علــى  والبســمة  رفاقــه،  مــع  خيمــة  يغفــو يف 
والرصــاص  القنابــل  بأصــوات  إذ  شــفتيه، 
فهــّب  مرعوًبــا،  توقظــه  املعتصمــني  وصــراخ 

واقًفــا ليتلّقفــه والــده ويركــض بــه ليحميــه مــن 
وحشــّية اجلنــود، وهالــه مــا رأى آنــذاك، شــّباًنا 
يتصــّدون بصدورهــم العاريــة للمرتزقــة، ونســاًء 
فــوق  يعلــو  والرصــاص  يركضــون  وأطفــااًل 
رؤوســهم، واخليــام تســحق.. حينهــا وعــى مــا 

يجــري.
البيــت،  إلــى  أصدقائــه  مــع  والــده  أعــاده 
وغــادر ليلتحــق بـ»الثــّوار«، وبقــي هــو يســترجع 
األحــداث، وبكــى حــني ســمع بســقوط شــهداء 

امليــدان. أرض  دماؤهــم  خّضبــت 

مــا هــي إاّل أســابيع حتــى وجــد نفســه مســؤواًل 
قــد  فوالــده  الصغــار،  إخوتــه  عــن  أّمــه  مــع 
هــذا  لــه  القضبــان قطــع  بــني  ومــن  اعتقــل، 
العهــد، وعهــًدا آخــر.. لــم تنطــق بــه شــفتاه... 
وبعــد أحــد عشــر عاًمــا، مــا زالــت ابتســامته 
نفســها حــني تناديــه أّمــه لتنــاول الطعــام، بينمــا 
يتلّثــم  أن  قبــل  الــدرب  رفــاق  ملالقــاة  يســرع 
الدفتــر  جيبــه  يف  حامــاًل  الظلمــة،  وتبتلعــه 
إحــدى صفحاتــه  علــى  خــّط  وقــد  الصغيــر، 

»عائــدون«...  األحمــر  باللــون 

ويف البحريــن، تتزّيــن الشــوارع والبيــوت اســتعداًدا إلحيــاء ذكــرى 
ــال  ــس األطف ــرب والعشــاء، يلب ــي املغ ــد صالت ــة، فبع ــوالدة امليمون ال
لباســهم التقليــدّي املطــّرز بألــواٍن زاهيــة )الّدشداشــة/ الدراعــات/ 
ــة  ــني أكياســهم امللّون ــدات، حامل ــق(، وينطلقــون يف شــوارع البل البخن
واملزّينــة، يتســابقون جلمــع املكّســرات واحللــوى مــن البيــوت التــي 
تكــون قــد فتحــت أبوابهــا أمــام احملتفلــني، وســط األناشــيد الشــعبّية 
ــاء، وتطيــب  ــد، وتنتشــر املضائــف يف األحي ــام املوائ ــو، و تُق ــي تعل الت

ــة األرحــام.  األنفــس بصل
ويف جانــب آخــر متتلــئ املســاجد واملــآمت باملصلـّـني واملؤمنــني، وتصدح 
أصــوات املــآذن باألدعيــة املأثــورة املروّيــة عــن أهل بيت النبــّوة »عليهم 

الســالم« إحيــاء لهــذه الليلــة العظيمة.


