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7 إهداء

إلى شــهداء اإلسالم في كل زمان ومكان، وِفي كل الساحات 
والميادين والبلدان، وخاصة شــهداء المقاومة اإلســالمية في 

البحرين...

إلى شهداء ثورة الرابع عشر من فبراير...

إلى الشــهداء العظام من علماء اإلســالم ممن جمعوا الفضل 
من مداد العلماء ودماء الشهداء...

إلى الرموز و قادة ثورة ١٤ فبراير، والصامدين على الدرب...

إلى جميع األسرى والمضحين، والسيما عائالت الشهداء ...

نهدي هذا الكتاب... وفاء لنهجكم وتضحياتكم.
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ديباجة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِل  �ي ِ�ي َس�بِ
وا �ف

ُ
ل �تِ

�فَ �تُ �ي ِ �ف
َّ
�فَّ ال َ ْحَس�ب

ا �تَ
َ
قال تعالى في سورة آل عمران: َول

ُه ِم�ف 
َ
اُهُم الّل َ �ت

آ
َما ا  �بِ

�فَ ِرِح�ي و�فَ 169 �فَ �تُ �فَ ْر ُ ِهْم �ي ِ
ّ َد َ��ب اٌء ِع�ف َ ْح�ي

أَ
ْل ا َ ا �ب

ً ْمَوا�ت
أَ
ِه ا

َ
الّل

ْو�فٌ  ا حفَ
َّ
ل
أَ
ِهْم ا �فِ

ْ
ل �فْ �فَ ِهم ّمِ وا �بِ

َح�تُ
ْ
ل ْم �يَ

َ
�فَ ل �ي ِ �ف

َّ
ال ُرو�فَ �بِ سشِ �بْ

َْس�تَ ِلِه َو�ي �فْ �فَ
و�فَ 170. �فُ ْحرفَ َ ا ُهْم �ي

َ
ِهْم َول �يْ

َ
َعل

الشــهيد رضــا هــو شــهيد ونجــم مضيــئ وأحــد نتائج مدرســة 
»هيهات منا الذلة«، وهو أحد شهداء نهج »إحدى الحسنيين« 
النصــر أو الشــهادة، فقــد عاش حــرا، وبرز إلــى مضجعه عزيزا 
مقبــال علــى اهلل، ورحــل مقاومــا للظلــم حتــى الرمــق األخير، 
وعرجــت روحــه إلى اهلل في الفضاء الواســع بيــن أمواج البحر 
والسماء في مشهد ملكوتي، حتى استقرت روحه في عليين، 
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وأســتقر نجمــا خالــدا يتــأأل فــي ســماء البحريــن ليهتــدي بــه 
األحرار والثوار.

م 
َ
م لما تريده العصابة الخليفية القاتلة، ول

ّ
عاش حرا ولم يسل

م يضعف، فكان تحرره من ســجون الطاغية للظالم 
َ
يهن، ول

قهرا، ومقاومته نصًرا، وشهادته فتًحا.

إن البحرين هي رضا ورفاقه الشهداء والمحّررين والمقاومين 
التــي اقتحمــوا وكــر التعذيــب واإلرهــاب، ورضــا هــو بحريــن 
الشــجاعة والمقاومة والشــهادة، وإن شــجرة الحرية للشعب 
كانت عطشــى فســقاها لتصبح غضة، ويشتد عودها، وتخضّر 
أوراقهــا، وتثمر جذوعها، فطابت، وطابت األرض التي رواها 

من دمه، وسّطر في صفحاتها من بطوالته.

إن بطولة تحرير األسرى، ومسير الشهيد نحو الشهادة مازالت 
تقــض مضاجــع الخليفييــن،، وذلــك أن الدمــاء الطاهــرة التي 
ســفكها الجبنــاء في عــرض البحر قد تحولت إلــى نهج يقتفي 
أثره العشــرات من أمثال الشــهيد رضا الغسرة، الذي هّز كيان 

العدو الضعيف.

اســتطاع رضا وإخوته فرض مبدأ »الحرية أو الشــهادة«، فهم 
شــهداء مقاومــة مشــروعة تملــك كامل الحق فــي الدفاع عن 

نفسها وعن الشعب.
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كتــاب »هكــذا عرفوه«...يكشــف خلفيات وأســرار مهمة من 
حيــاة شــاب ومقــاوم اســتثنائي، وهــو كتــاب يــروي شــذرات 
ومواقف من حياة الشــهيد القائد في المقاومة اإلسالمية في 

البحرين، الشهيد رضا الغسرة...

اختزل الشهيد القائد رضا الغسرة كنوزا من الصفات والسمات، 
كمــا يختزن البحر في أعماقه الكنوز والثروات، والتي يســبرها 

اإلنسان من أجل الثراء والمعيشة...

فــي بحــر رضــا نكتشــف العــزة والكرامــة والقيــادة والقــدوة 
واإلبداع والذكاء... والعديد من السمات الكثيرة...

فهنا نقدم »هكذا عرفوه« لكي يسبر القارئ والشعب وعشاق 
األســطورة رضــا الغســرة فــي بحــره، ليهتــدوا إلــى النمــوذج 

والقدوة في درب التحرر والنضال...

دار الوفاء للثقافة واإلعالم
26 ديسمبر 20١7
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الحرية أو الشهادة...

لجنة الوفاء للشهداء

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

 
ً
 أو يموت شهيدا

ً
أبى الشهيد إال أن يعيش عزيزا

الســالم على الشــهداء، الســالم على قلوب عوائلهــم الصابرة 
الحاضنة للمقاومة الشرعية الباسلة في بحريننا المحتلة.

مقاومة مشروعة
إن الشهيد القائد رضا الغسرة وأخويه الشهيد مصطفى يوسف 
والشــهيد محمود يوســف، قد قضوا فــي درب المقاومة التي 
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تســتمد شرعيتها من جميع شــرائع السماوات واألرض اإللهية 
واإلنســانية، الممضاة من القادة الفقهاء حصون هذه األمة، 
 أو يموت شهيدا، فقد 

ً
إن الشهيد القائد أبى إال أن يعيش عزيزا

كشــف هؤالء الشهداء وكما سبقهم من الشهداء في البحرين 
اللثام عن الوجه الحقيقي للنظام القبلي المحتل وداعميه من 

البريطانيين واألمريكيين والعالم الدولي الميت.

نصر مظفر للمقاومة وفشل ذريع للنظام
صعــق النظــام وداعموه مــن العملية النوعية التي أســفرت عن 
تحرير أســرى المقاومة في ســجونه سيئة الصيت، وشرع مختاًل 
 في قطع الشــوارع ونشــر نقــاط التفتيش أليــام عديدة، 

ً
عاجــزا

 ألكثــر من شــهٍر فــي محاولة معرفة كيــف وأين 
ً
وجهــد مرتبــكا

اختفــى هؤالء البواســل في جزيرة صغيــرة يدعي حصارها التام 
وتقليبها بين أصابعه األمنية - التي ستقطع إن شاء اهلل - بجانب 
مشاركة قوات بريطانية ودعم استخباراتي ال مثيل له في تعقب 

المقاومين، ورغم كل ذلك لم يستطع الوصول إلى أي نتيجه!

وما كاد يستوعبلك الصفعة المؤلمة حتى توالت عليه الصفعات 
إلــى أن كانــت الصفعــة األخيرة، نجــاح المقاومين فــي تجاوز 
الحدود البحرية للبحرين وتضليل القوات الخليفية ودخول المياه 
الدوليــة الحــرة! ولكن شــائت األقدار أن يتــم رصدهم من قبل 
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أجهزة المحتل البريطاني، فكان التدخل للقبض على المقاومين 
مــن قبــل جهاز األمن الوطنــي واألمن الخــاص والداخلية بخفر 
سواحلها وتحقيقاتها الجنائية  والجيش الخليفي األجنبي، بدعم 
بريطاني أمريكي واضح وجلي، وعند محاصرة القارب قاومهم 
 معادلة الحرية أو الشهادة، 

ً
الشــهيد القائد رضا الغســرة مكرســا

فاستشهد والتحق بركب الخالدين، إال أنه وكما ظهر في مؤتمر 
الخليفيين الصحفي كانت تصفية الشهيدين مصطفى ومحمود 
دون مقاومة! فما أقبح جريمة اإلعدام الميداني لمقاومين عزل 

كان هدفهم الوحيد الجهاد على درب الحرية.

 حتى 
ً
 وأمنيا

ً
قد أثبت هذا النظام المختل فشله الذريع استخباراتيا

مع لجوءه إلعادة المحتل البريطاني لأرض بعناوين مختلفه، 
ورغم سعيه الحثيث لتصوير نجاح في الظاهر، إال أنه يستبطن 

 له ولداعميه.
ً
في حقيقته الخيبة والقلق والفشل، فتعسا

دعوة ودعاء
إن مقاومــة حققــت كل هــذا النجــاح وألحقــت العــار بهــذه 
الطغمــة المحتلــة ومن يدعمها، حرٌي أن ُتحتضن وُتفرش لها 
الــورود، مــا كان لهــا أن تكون لــوال الحاضنة الشــعبية الفاعلة 
الواســعة، شــعب يتبنى هــذه الثقافــة اإللهية العادلــة  ثقافة 
الحرية أو الشــهادة، إننا ندعو جميع أطياف الشعب الكريم، 
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أن يعــزز من حاضنتــه الجماهيرية للمقاومة المشــروعة، وأن 
ننتهجهــا جميعــا ونســاهم فــي حمايتهــا وحفظ مكتســباتها، 
 لجميع هذا الشــعب دون فــرق وتفريق 

ً
لتنمــو وتزهــر حقوقا

 عن القهر 
ً
بين أبناءه الكرام على أساس المواطنة الحقة بعيدا

واالحتــالل واالرتهــان لأجنبي، وأال يعلق آمالــه على العالم 
الدولــي الميــت الصامــت عنا ســتة أعواٍم كاملــة أو على لجان 
تحقيقه المسيسة، فأين هو اليوم من بورما اإلسالم! وأين هو 
من فلسطين اإلنسانية! وأين كان عن مجزرة سربرنيشتا التي 
حصلــت بمرأى أعيــن و فوهاة بنادق قــوات األمم المتحدة! 

وأين كان وأين كان وأين كان !!

نسأل اهلل الرحيم الرحمة والرضوان للشهداء األحرار وشهداء 
الفجــر األبــرار، والشــفاء لجرحى الشــعب المقــاوم وللفدائي 
العاشــق للشهادة الجريح مصطفى حمدان، الذي يعاني من 
انتكاســة صحيــة مقلقــة تقــرح الفــؤاد وتدمي العيــون، نرجو 
أن يرفــع الشــعب أكفــه بالدعــاء لــه أن يرده ســالما لنا وألمه 

المضحية الصابرة.

المجد والخلود للشعب المقاوم وشهداءه وجرحاه.
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S 

دروس من تجربة الشهيد رضا الغسرة...

بقلم الشيخ علي الكربابادي

قــرأت رواية الشــهيد رضا الغســرة؟هر؟ يرويهــا »لزفرات« وال 
زلت منذ زمن معجبا بهذا الشهيد وصفاته اإليمانية والنفسية 
العظيمــة، وهــو مــا يزيدنــي اعتقــادا بشــبابنا وأن فيهــم مــن 
الخصــال مــا تكشــف عنها األحــداث والوقائع المريــرة، ال ما 
تحكيه الشــعارات واالســتعراضات الفارغة، وهذا بزعمي أمر 
طبيعــي فــي بيئــة نهلت محبــة النبي وأهل بيتــه )صلوات اهلل 
عليهــم( منذ األزل، ونبتــت طينتهم من عذب التوحيد، وهذا 
بعض ما اســتوقفني في شــخصيته، ال مدعيا أنه نبي مرســل، 

ولكنها تجربة وقدوة تستحق االستفادة:
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الصفات اإليمانية
علــى المســتوى األولي فــإن القارئ لكلمات الشــهيد تســتوقفه 
مفردات متعددة، منها: الصالة، الصوم، االستشهاد، اهلل، الجنة، 
الشــهادة هلل، التوســل، اإلمام الحســين، زيارة عاشوراء وغيرها، 
وهي كلمات مفتاحية تكشف لك عن نظام عمل هذه القلوب 
الطاهرة، طاهرة بمعنى: أنها استطاعت في ظل إغراءات الواقع 

أن تحافظ على انتمائها وال تتنازل عنه، هذا أوال.

وثانيــا: أن طريــق الشــهداء يميــز بيــن الزيــف واالدعــاء، وبين 
الواقع والحقيقة، وذلك لما تراه في أفعالهم وســلوكياتهم؛ من 
الترفع، واإلغضاء، والمحبة، والتلهف على اآلخرين، والدموع، 
والتضحية، والتي ختمها شــهيدنا بعيدا عــن األضواء في عرض 
البحــر. هــذا ما يعنــي أنه قطع طريــق المزايــدة والمناكفة في 
الفراغ من خالل ســلوك االرتباط باهلل عمال، وبذلك قدم نفســه 
قربانــا بيــن يدي خالقــه، وهذه درجــة من درجــات اإليمان ال 

يعلمها إال رب هذه القلوب المحيط بتصرفاتها

»الشهادة« حديث مع النفس 
واحــدة مــن أروع المقاطــع التــي بثهــا مــن بين جوانــح العزة 
تكشف لك عن واقعية هذا المقام: لن أسكت عن أي مجرم 
يقــوم باالعتــداء علــي، وأن أطلب الشــهادة، وأرجــو أن أصبر 
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وأثبــت فــي الــدرب، كنــت أطلب مــن اهلل تعالــى أن يلهمني 
الصبر، وأن يهبني منزلة الشــهداء.. ولكن إحساســا يخالطني 
في تلك اللحظة يشــبه الحزن: ربما لم أكن مســتحقا للشهادة 
لضعف اعتراني، أو تردد خالجني، وقدر اهلل وما شاء فعل.

التوسل بأهل البيت؟مهع؟
ربمــا يكــون الدعاء والتوســل فــي هذه الظروف شــيئا طبيعيا، 
ولكن ليس من الطبيعي أن تتولد هذه العالقة واالرتباط من 
فراغ: لم نكن نملك إال الدعاء والتضرع هلل ســبحانه وتعالى، 
توجهنــا إلــى اهلل بــأن يربــط على القلــوب، ويهــون المصاب، 
ويكشــف الكــرب والبــالء. كنت أدعو إلى جانب قــراءة زيارة 
عاشــوراء التــي كنــت مواظبــا علــى قراءتهــا، وعيونــي تنهمــر 
بالدمــوع علــى حال الشــباب. الحــزن لبس كل كيانــي، وكلما 
مــررت علــى كلمــة »الظلــم« فــي الدعــاء، أو »الحســين« في 
الزيــارة، وفقــرة »الظالمين لكم وألشــياعكم« أنفجــر بالبكاء، 
وأتجرع األلم متوســال بأن يخلص الشــباب من أيدي الوحوش 
التــي تتشــفى بتعذيبهــم فقــط ألن فــي قلوبهــم حــب أهــل 

البيت؟مهع؟ وبسبب انتمائهم لمذهب التشيع.

هــذا االرتبــاط الثابــت فــي قلــب الشــهيد كان يمثــل اعتقــادا 
راسخا، ألن الكثير ممن يتوسل سرعان ما ينسى هذا االرتباط 
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الطــارئ فــي فتــرة الحاجــة، ولكــن مــن يعيــش حالــة مــن 
االســتقرار في االعتقاد ربما تراه يبرر كل شــيء ويفســره وفقا 
لهــذا االعتقاد، وهكذا كان إيمان الشــهيد رضا: لســت أنســى 
أن هروبنا األول من سجن جو نجح رغم التعقيدات الكثيرة. 
وكان ســر نجــاح عمليــة هروبنا هو توســلنا بأهــل البيت؟مهع؟، 
كنــا قد عملنا وخططنا واجتهدنــا، ولكن التوفيق كان بالتوكل 
على اهلل ســبحانه وتعالى، والتوســل بأهــل البيت؟مهع؟ الذين 
كان ظلهــم معنــا. وحين تــم إلقاء القبض علينــا بعدها، كنت 
أقول في نفسي: »لعل ذلك لخير ال نعلمه« وفعال تبينت لي 

الحكمة بعد هروبنا األخير في األول من يناير 20١7م.

التربة الحسينية
لــدي عالقة خاصة مع التربة الحســينية. يمكــن أن أقول إنها 
عالقــة »حساســة«، حيــث ال أحتمــل حتــى مــن الشــباب أن 
يــداس عليها بالخطأ. ينتابني شــعور غاضــب، وأفقد أعصابي 

حين يحصل ذلك، لشدة تعلقي بتربة اإلمام الحسين؟ع؟.

الشهادة هلل 
لــم تغــب هــذه الخصلــة اإليمانيــة العظيمــة وهــي الصــدق 
واألمانــة عن كلمات الشــهيد عندما جــاء الضباط اإلماراتيون 
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الشــرطي  بقتــل  المتهــم  الســميع  عبــاس  الشــهيد  لتعذيــب 
اإلماراتــي طــارق الشــحي، الشــهادة لــم تكــن لمكســب وال 
منصــب وال حتــى للتاريــخ، وإنمــا هلل: ابــن عم الشــحي، وأنا 
أقدم شــهادتي هلل، أتذكر شــكله جيدا، وقد قال: »أنا ال أريد 
منهــم شــيئا« وأضاف: »خــل القضاء يأخذ مجــراه« كما طلب 
من الضباط عدم التعرض لهم. لكن ضابطا إماراتيا آخر قصير 
القامــة، ويبــدو عليه أنه من أصول يمنيــة، اعترض على كالم 

ابن عم الشحي، وقال: »ال أنا أراويهم هذلين«.

الصوم ومعرفة الصفات الحميدة
المواظبــة علــى الصيــام المســتحب، وكذلك معرفــة الصفات 
الحميــدة، وال أعنــي بذلك معرفتها كألفــاظ فإن الكل يتلفظ 
بهــا، وإنمــا أعنــي المعرفــة كشــعور، يعنــي أن الشــهيد رضــا 
كان يتأمــل ويستكشــف ويقــارن مــا يجــده فــي الشــهيد علي 
الســنكيس مثــال مع ما يعتقــد به في قرارة نفســه من صفات 
حميــدة وأخــالق وقيم، اقرأ معي هذا المقطع: الشــهيد علي 
ورغــم صغــر ســنه، دخــل تجربة قاســية تفــوق عمــره، ولكنه 
أثبت أنه رجل وجدير بالنجاح. لمست فيه الذكاء. كان مثاال 
للصفات والخصال الحميدة. في شهر رجب كان يصوم معنا، 
رغــم معاناتــه من نقــص فيتامين )د(، لكنــه كان يأبى إال أن 
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يشاركنا، رغم أنه كان يسقط مغميا عليه أكثر من مرة.

االعتزاز بالهوية
في حديثه عن اقتحام المرتزقة واســتيالئهم على المبنى في 
أحــداث ١0 مــارس الداميــة، يقــول الشــهيد رضــا: اســتخدمت 
قــوات المرتزقة حينها ســلما طويال لتجاوز الســلك الواقع بين 
جدار المبنى في الســاحة الخارجية، وهم مستمرون في سبنا 
وشتمنا والتهجم على عقائدنا، ونحن نرد عليهم: »نحن أبناء 
علي وشيعته« وكنا نردد »الهوسات« الحماسية والدينية التي 
تقوي عزيمتنا، وتبدي اعتزازنا بالدين وبالتشيع. أذكر من بين 
»الهوســات« التــي كنت قــد رددتها في تلك األثناء، وبشــكل 

جماعي: »نحن أنصار الزكية.. كيف ال نهوى المنية.

اإليثار 
فــي حديثــه عن التمييــز ضد أهــل البحرين الشــيعة حتى في 
داخل السجون ذكر أن السجانين أنزلوا الشهيد سامي مشيمع 
من ســريره ليحل محله النزيل الجديد من الجنسية البنغالية، 
فيقــول فــي موضــع آخــر متحدثــا عــن دخــول أحــد المرتزقة 
عليهــم: <كنــت وقتهــا مســتلقيا؛ نصف جســمي علــى األرض 
والنصف اآلخر على الســرير، والســبب في ذلك أنهم بعد أن 
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قالوا للشــهيد ســامي مشيمع أن يفرغ ســريره العلوي للبنغالي 
)النزيــل الجديــد الــذي جاؤوا به بصحبة الشــهيد الســنكيس( 
تنازلــت عــن ســريري للشــهيد ســامي، إال أن المــكان ضيــق، 

فاضطر ألكون بهذه الوضعية.

الحزم والسرعة في اتخاذ القرار 
عندما بدأت أصوات الصراخ والتكســير تتعالى، تصور الشهيد 
أنهــا مشــكلة عادية ولــم يعرها ذلــك االهتمــام وأراد أن ينام 
لكنــه عــرف بأحداث الســجن من خــالل األخبــار التي وصلته 
عبــر الهاتــف المهــرب، تصاعدت األحداث وســيطر الســجناء 
علــى مبنــى3، الشــهيد يراقب من خــالل بعــض الثقوب: في 
فــورة األحــداث ســألني الشــباب المتجمهــر فــي الخــارج عما 
إذا كنــا نريــد أن يفتــح لنا باب العزل. لم أتــردد في اإلجابة، 
وقلــت لهــم علــى الفــور: »نعــم.. افتحــوه!«... فتــح بــاب 
العزل، وخرجت بســرعة الستكشــاف محيط الســجن. كنت 
أرمــق البصــر في كل االتجاهات. الخطة اآلن هي التفكير في 
هروب جماعي، وبأكبر عدد ممكن. استعنت ببعض الشباب 

لمعرفة حجم االستنفار األمني.
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سرعة رسم الخطط
الــكالم ال زال حــول التخطيــط للهروب: لكي أكــون على بينة 
أكثــر مــن المشــهد؛ صعــدت إلــى ســطح المبنــى، وتيقنت أن 
قوات المرتزقة ليست متأهبة للحدث. كان اإلرباك يحاصرها 
من كل الزوايا... خاطبت الشــباب وقلت لهم: الهدف يجب 
أن يكــون نحو تكســير القيود، نحــو التحرر والحرية، ال ينبغي 
أن نكتفــي فقــط بإظهار االحتجاج في الواقع هذا الكالم من 
الشــهيد حجة كبيرة على األصــوات التي تجعل كل الخيارات 
مستحيلة وضربا من الخيال، والتي ال ترحم في بعض األحيان 
من يفكر في حقه في العيش الكريم والحرية واالنعتاق من 
الســجن، يقــول بعــد أن يذكــر االتفــاق علــى الخطــة األولى: 
انتقلنــا بهــدوء ناحيــة »الكونتــر« ولكنــه كان مقفــال، وكانــت 
المفاتيــح بحــوزة بعــض الســجناء. فــي هــذه األثنــاء حــدث 
جــدل بيــن اإلخــوة، فذهبــت ريحنــا، وصعبت علينــا المهمة 
وفق الخطة المرســومة. ناقشنا خطة أخرى لمحاولة الهروب 
ثــم يتحــدث عن خطــة بديلة: لجأنــا بعدها إلــى أحد أبواب 
الطــوارئ الخلفيــة، علــى أمــل أن نقوم بذات الخطــة المعدة 
سلفا، وقد تمكن الشباب من تحريك الباب، إال أن الوقت لم 
يكن في صالحنا، حيث إن تغيير الخطة األولى، والتفكير في 
البدائل، ومضي الوقت في محاوالت تكسير الباب؛ كل ذلك 
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مــر فــي ظل محاولــة القــوات الخليفية تــدارك الوضع كســروا 
البــاب ولكــن كان بانتظارهــم أحــد المرتزقــة مصوبا  ســالحه 
باتجــاه البــاب، يقول الشــهيد: ال مجال لفقــدان األمل. قلت 
للشــباب وقتهــا: »بما أنهم تنبهــوا لهذا الباب؛ فليبق الشــباب 
فــي مكانهــم، ويتظاهــرون بأنهــم ما زالــوا يحاولون تكســيره 
للتمويــه عليهــم« وتوجهــت بمعيــة عــدد آخــر محاولين فتح 

منفذ آخر عند البوابة التي تقع عند مكان الحالقة.

عدم اليأس 
يبدو من سياق هذه الشهادة أن شخصية الشهيد رضا الغسرة 
كانت تتميز عن غيرها بأنها ال تصاب باليأس واإلحباط حتى 
في أحلك الظروف، فبعد فشل المحاوالت وانكشاف خطط 
الهروب ال زال األمل هو ذات األمل: كنت أنا وحســين البناء 
نعمل على خطة للهروب مجددا من سجن جو بعد أن ألقي 
القبــض علينــا فــي العمليــة الســابقة. لــم يكن أحــد يعلم بها 
غيرنــا، وكنــا نعمل بصمــت... بعد أن أصبح موضــوع الهرب 
فــي ذلــك اليــوم »أمــرا مســتحيال« قال لــي حســين: »رضا.. ال 
أعتقــد أن خطتنا الســرية ســتنجح بعد ما حــدث اليوم« قلت 
لــه: »ال تيــأس، ويجــب أن نحافــظ علــى خطتنــا الســرية. ال 

يجب أن نفقد األمل.
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المقاومة والشجاعة الفريدة 
ذكرنا موقفه الذي يقول فيه: لن أســكت عن أي مجرم يقوم 
باالعتــداء علــي يقــول مكمــال: حرك إحساســي بمــا حولي ما 
قام به أحد المرتزقة الذين يقفون خلفي. رفســني بقوة على 
ظهــري. قمت لــه على الفور وقلت له مهددا: »ال تضرب« رد 
علي: »شو؟!« قلت له بنبرة أشد: »قلت لك ال تضرب« وجرت 
مشــادة كالميــة بيني وبينــه، وقام برفع الهراوة وكأنها ســيف 
قاطــع وضربنــي ضربــة شــديدة على رأســي كادت تغشــيني، 
وانتفــخ رأســي بشــكل ســريع، وألنها مــن األمام فقد شــجت 
جبهتي، ونزف الدم على وجهي وكأني في ســاحة حرب. لم 
ينــل ذلــك من عزيمتــي، وأخذت أصرخ في وجهــه وأتحداه، 
كنت أريد أن أنقض عليه وآخذ بثأر إخوتي. في األثناء ســمع 
أحد الضباط صراخي العالي، وجاء مسرعا وهو يقول: »من.. 
مــن.. من ذي؟« رآني وأنا أغرق بالدماء وهو يقول: »شــفيك 
رضــووا؟« فأجبته: »لماذا يضربني؟« وعقبت مباشــرة: »الذي 
يمــد يــده علي ســأرد عليه بالمثل، ولســت خائفا من شــيء، 
وافعلــوا مــا بوســعكم.. أنــا هنــا جالس، ولــم أرتكــب ذنبا أو 
أعتــدي على أحــد« وأعدت الكالم مجــددا: »إذا اعتدى علي 
أحد من غير سبب فلن أقبل حتى لو كلفني تمردي حياتي«.
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في حديثه عن تكسيرهم للترب الحسينية وتقطيع المسابيح 
يقول: فصرخت في وجوههم: »أنتم تستهدفوننا ألننا شيعة، 
وعملكــم ليــس لــه عالقــة بالتفتيــش، ونحن ال نســكت على 
هــذه اإلهانة« أخذت أصرخ في وجوههم وأجادلهم بســبب 
اعتدائهم على المعتقد، وكان الشــهيد ســامي يحاول تهدئتي 
حتــى ال يقومــون باالنتقــام بممارســة جريمــة أخــرى، ولكني 
رفضت الســكوت وقلت بصوت عال وهم يســمعون: »هؤالء 
طائفيــون، ويجــب أن يقفــوا عنــد حدهــم« لــم أكــن في تلك 
اللحظة مكترثا لعاقبة صراخي عليهم، ولم أضع أي حســاب 

لما سوف يصيبني من االنتقام والتعذيب.

حديثــه أيضــا حــول مقاومة الشــتيمة مــن قبل المرتــزق الذي 
بصــق عليــه وعلــى القــرآن، وأن عــدم الرضــوخ لهــم جعلهم 

يستسلمون.

تكلــم عــن مرتــزق كان يســتهدفه، وأراد أن يســتفزه ويحلــق 
شــعره، وأنــه ذهب عنــه ثم عاد لــه ليال ولكن اإلصــرار الذي 
واجهــه بــه الشــهيد رضــا جعله ينصــرف، بل جعلــه إذا قابله 

الحقا يخاطبه: إنت كويس.. إنت محترم.

جــاء شــرطي للشــهيد علي الســنكيس وأمــره بالخــروج لينقله 
لزنزانــة أخرى، رفــض علي ذلك، فقال له المرتزق: قوم واجر 
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كفــوء رأبتــك، يقول الشــهيد رضــا: نهضت وقتها مــن مكاني، 
وقلت للشرطي إيهاب: »مو على كيفك«. فرد علي: »شو..؟« 
لي ســمعته.. وعلي مــا بيغير الزنزانــة.. إال على 

ّ
قلــت لــه: »ال

قطع رقبتي علي ما بيتحرك« بدأ المرتزق بالصراخ علي، وأنا 
أرد عليه بالمثل. ثم دخل علّيَ إلى زنزانتي، وأخرجني منها، 
ثــم أخذنــي بعيدا عن الزنازن، وبحيث ال يســمعنا الشــباب، 

وقال لي: »رضا.. إنت كويس وشخص محترم.

حب اآلخرين 
مشاعر تذكرنا بالعظماء، وهو كذلك أحدهم، قال عن سماع 
صوت التعذيب: كنت أسمع أصوات الشباب وهم يتعرضون 
للضرب والتعذيب الوحشــي. كان ســماع أصواتهم أقسى من 
التعذيــب نفســه، وكنــت أقــول فــي نفســي: »يــا ليتنــي أكون 
معهــم لينالنــي ما يصيبهم« خرجت روحي إلى عند الشــباب، 
كنــت ســارحا، ولــم أشــعر بالمرتزقــة المجرميــن حولــي، وكل 

شعوري كان موجها نحو الشباب.

السجين السني 
لــم يحمــل رضــا فــي صــدره غال تجــاه مــن يختلــف معه في 
المذهب، حاله كحال بقية البحرانيين المعروفين بالتســامح 
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والطيبة، بعد أن كسر المرتزقة أغراض رضا وإخوته المعتقلين 
وجــرت المجادلــة بيــن رضــا وبينهــم، بعدها توجــه المرتزق 
لزنزانــة الســجين الســني، يقــول رضــا: واصلــت فــي الجــدال 
معهم بشــأن كســرهم للتــرب وتمزيقهــم الكتــب، وقلت له: 
»هــؤالء ســنة، احــذر أن تهجم عليهــم مثل ما هجمــت علينا 
نحن الشــيعة«... قلت لهم في األثناء: »نحن لســنا طائفيين 
مثلكم، وليس لدينا مشــكلة مع الســنة، واسألهم إن كنا أسأنا 
لهــم أو تعــرض أحد لهــم بأذى.. أنتم الذيــن تثيرون األحقاد 
بهــذا االســتهداف، ولكن لن تبلغــوا منالكم« وأضفت: »نحن 

سلم لمن سالمنا، وحرب لمن حاربنا«.

علي السنكيس 
السجن يجبرك على أن تكون أخا عطوفا ترحم من هو أصغر 
منــك ســنا، لكــن رضا تحــول إلــى أخ وأب وأم، طيبتــه تذكرك 
بعاطفة بني جمرة ولوعة أمهاتها، وآهات الجمارة المصبوبة 
فــي جمــرات المــال عطيــة. وصــل علــي الســنكيس، علــى أي 
حالــة؟: حيــن أدخلــوا الشــهيد علي ورأيتــه على تلــك الحال؛ 
كســَر قلبــي منظــُره، وآلمني كثيــرا. تعمدوا إهانتــه وأحضروه 
وهــو يرتــدي ثيابا أكبــر من حجمه... في بدايــة األمر وضعوا 
الشهيد في القاعة الخارجية... ناديته وطلبت منه أن يقترب 
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منــا.... إال أننــي طمأنتــه، وجــاء قربــي وســألته عــن حالــه. 
المأســاة لــم تكــن خافية، كان كل شــيء ظاهرا على جســده 
ووجهــه. إال أن الشــهيد كان صابــرا محتســبا، ورابط الجأش. 
قــال لي ممازحا وهو فــي تلك الحالة العصيبة: »أنا بخير« ثم 
أضاف وهو يبتسم: »ضربوني.. ضربة شامليدر وباليز وجاؤوا 
بــي..« حاولــت أن أخفــف عليه وأنســيه جراحــه، وقلت له: 
»ال تقلــق نحــن معــك، ســوف نــزودك ببعــض المالبس لكي 

تستحم وتمسح بعض آثار العذاب«.

الصدق والتواضع 
مــا يشــعرك بــأن الشــهيد رضــا يتعامــل مــع اهلل، وال يتعامــل 
مــع األضــواء، هــو أنــه لم يكــن يصور نفســه خالية مــن التأثر 
واالنفعــال حالــه حــال البشــر، فالروايــة مطبوعــة بالواقعيــة 
والصدق والتواضع أيضا كما ســيتبين. بعد مشــاهدة تعذيب 
اإلســكافي  ســعيد  للمعتقــل  الغليــظ  الباكســتاني  المرتــزق 
فــي 20١١م، بيــن رضا أنه تعلم من شــجاعة ســعيد واســتفاد 
منهــا، وبّيــن ما كان يعتريــه ويعتري غيره مــن الترقب عندما 
يقبــل عليهــم ذلــك المرتــزق الباكســتاني الذي ال يعــرف قلبه 
الرحمــة: كنــت أنــا واحــدا مــن الذيــن يخشــون بطــش هــذا 
الجــالد، ويصيبنــي ما يعتــري غيري حين تهــب ريحه القذرة. 
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لكن اإلســكافي غير في نفســي الكثير. لقد انبرى ســعيد على 
الجالد الوحش، وصرخ عليه بصوت ملؤه اإلباء، حتى تحول 
الوحش إلى فأر مرعوب، وقلَب لســانه المليء بالشــتائم إلى 

ق.
ّ
مدح إلى اإلسكافي وتمل

تحليل نفسي
ثم يتوقف مع تحليل شخصيات هؤالء المرتزقة وأنهم جبناء 
وأن طبــع الجبــان هــو االســتضعاف لآلخريــن، بســبب عقدة 
النقــص التــي تســري في عروقهــم، وأما الشــجاع فــال يعتدي 
على المقيد باألصفاد.. في الواقع إن هذا الفهم النفسي يعد 
خبرة اجتماعية هامة ربما تســتوقف الكثيرين، ففي الجانب 
التربوي تبرز أمامنا كثير من التســاؤالت من هذا القبيل: لماذا 
يقــوم بعض األشــخاص باســتضعاف اآلخرين؟ وما هو منشــأ 
هــذا االســتضعاف؟ مــع أن ظاهرهــم حســن.. هــذا التحليــل 
مــن قبل الشــهيد يســتحق التأمــل والتوقــف لطبيعــة النفوس 

والعوامل المؤثرة فيها.

قرار الشجاع المتواضع
اتخذ الشهيد الشجاع قراره بالتعلم من اإلسكافي واالستفادة 
مــن تجربتــه: منــذ ذلــك اليــوم قــررت أن أتصــرف بأخــالق 
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الشجعان النبالء، وأن أتعامل معهم كما كان يفعل المعتقل 
فــي  زرع  األيــام  مــرور  ومــع  األمــر  هــذا  اإلســكافي.  ســعيد 
داخلــي مزيدا من الشــجاعة، وجعلني أواجه الخوف بالتمرد 

والتحدي.

تعلمت من علي السنكيس
ال يســتنكف الشــهيد رضــا عــن بيــان الواقــع، وأنــه مــع كونه 
أكبــر ســنا مــن الشــهيد علي، ومــع كونه يقــدم لــه النصح، إال 
أنــه مــع ذلــك كان يســتفيد مــن خصال علــي وأخالقــه، وقد 
ســبق وأشــرنا إلى ما رآه في شــخصية الشهيد علي من خصال 
حميــدة: تعلقت بالشــهيد علي الســنكيس وتعلق بــي كثيرا، 
وكنت أخاف عليه، وأحاول أن أســاعده وأســدي له النصيحة 
في مختلف األمور. وبسبب العالقة الخاصة التي ربطتني به؛ 
فقــد كنــت أوّبخه إن فعــل خطأ ما. لقد تعلمــت منه وتعلم 

مني.

دروس من تجربة الشهيد رضا
التجارب المريرة التي مر بها شهيدنا الغسرة أعطته من الخبرة 
والوعــي الشــيء الكثير والذي تجــاوز عمره، ويمكن اإلشــارة 

إلى بعضها:
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إباء الذل
فــي حديثــه عــن المعتقــل ســعيد اإلســكافي يبيــن الشــهيد 
خبــرة مكتســبة، بــذل فــي إزاء تعلمها أمنه وحريتــه ومن ثم 
حياتــه، وهــي أن االســتكانة والتراخــي تــؤدي إلــى مزيــد من 
االســتضعاف، ونقطــة علــى الســطر: بقينــا على هــذه الحال، 
نتعــرض كل ليلــة للهجــوم مــن قبــل القــوات. لكننــا كنــا نــرد 
عليهم، وهو أمر تعلمته منذ فترة الطوارئ. »الذي يســتجيب 
لهــم يتعــرض لمزيد من االســتضعاف والذل، لكــن من يتمرد 
عليهــم يفــرض احترامه، حتــى ولو تعــرض لتعذيب مضاعف 

في بداية األمر«.

المحافظة على المكتسبات 
يقــول الشــهيد رضــا: ورغــم مــا كان يصيبنا من تعذيــب؛ فقد 
كنــا نتمــرد وال نلوذ بالســكوت، ونــرد أي أذى يلحق بنا. وقد 
دفع ذلك المرتزقة ومسؤوليهم إلى التورع عنا. أقول ذلك عن 

تجارَب عايشتها وعاينتها، وكنت جزءا منها.

بعــد حديثــه عن منــع الحريات عند األعــداد الكبيرة، مرجعا 
ذلك إلى التســليم بالواقع والســكوت عنه -ولســت معنيا هنا 
بتقييــم نظرتــه لمــا جــرى في تلــك المباني األخــرى، بقدر ما 
يعنينــي االســتفادة مــن تجربتــه وتجربة المعتقليــن معه في 
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مبنــى العــزل- يعــود ليتكلــم عن مبنــى العزل الــذي هم فيه: 
كنــا الوحيديــن الذين لم نقطع رفع األذان، أو إحياء الشــعائر 
الدينيــة، بخــالف ما جرى في المبانــي األخرى التي تعرضت 
للهجــوم، وفرضــت عليهــا القوانيــن الجائــرة. كنا قــد تعرضنا 
للتعذيــب، وتــم تهديدنــا واالعتــداء علينا، لكننــا -مثل رجل 
واحد- تمســكنا بحقنا في ممارســة الشــعائر. لقد كانت ثمرة 
الصمــود هو الحفاظ على حقنا، وعدم التفريط به حتى على 
مســتوى التعذيب؛ بفضل اهلل وثبات األقدام لم يتم التعرض 

لنا كما أصاب بقية السجناء في المباني األخرى.

شهادة على إفالت الجناة الحقيقيين
تكلــم عــن المعتقــل مــن غيــر الشــيعة، وبيــن قضيتــه وكيفية 
التعاطــي معــه فــي القضاء والســجن، وهذه شــهادة واضحة 
علــى حجــم الظالمــة التــي تحيــق بــاآلالف مــن المعتقليــن 
علــى خلفيــة التعبيــر عن الــرأي أو ممارســة العمل السياســي، 
فــي مقابــل خــالص من يقوم بجانيــة بهذا الحجــم: كان هذا 
المرتزق يريد أن ينقل الشــهيد علي الســنكيس مكان السجين 
فهــد، وكانــت قضيته قتــل تايلندية والتمثيل بهــا قبل حرقها. 
لقــد ارتكــب جريمــة فظيعة. والــده يعمل فيما يســمى جهاز 
الحــرس الوطنــي، وإذا عــرف الســبب بطل العجــب! فقد تم 
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تغيير حكمه في محكمة االستئناف إلى مؤبد. وفي محكمة 
التمييــز خفــف الحكــم إلــى ١5 ســنة. وهو اآلن ينتظــر مكرمة 

لإلفراج عنه.

العمل خير من الجمود
ربمــا ال أجــد فــي روايــة رضــا حديثــا مفصال عــن المــرأة التي 
اعتقلــت وأثــارت أحــداث ١5 مــارس، وإنمــا أراه قــد انخرط 
مباشــرة في خطة الهروب، وال أعزو ذلك إلى األنانية بل إلى 
الواقعيــة، بخــالف أدائنا فــي كثير من األحيــان حينما نقتصر 
على الصدمة، وال نجد غير التفصيل في كيفية انتهاك الضحية 
وشيئا كثيرا من تفاصيل انتهاك العرض المخلة، الواقعية تعني 
أن تتجــاوز الصدمــة وأن تقدم ما يمكن تقديمه، الوقت كان 
قصيرا جدا، بدرجة أنه لم يسعفهم في الفرار، والفرار ال شك 
أنه ســيكون سببا لممارســة دور أكثر فاعلية وهم في الخارج، 
الســيما وأنهــم إنمــا اعتقلوا من أجــل دفاعهم عــن الحرمات 

ورفضا النتهاك األعراض.

الدرس الكبير من تجربة الشهيد رضا الغسرة
نختم بهذه الكلمة للشــهيد: تحدينا وواجهنا، وثبتنا، ووقفنا، 
وتعاونــا، وراهن األردنيون على كســرنا، ولكنهم خابوا. قالوا 
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بــأن األبــواب لــن تفتــح، ولكنهــا فتحــت رغمــا عــن أنوفهم. 
راهنــوا علــى منــع العــزاء، لكننا أبينــا إال أن نرفــع راية الحق، 
مهمــا كانــت األخطار. واســتمات األردنيون لمنــع رفع األذان 
ونداء »أشــهد أن عليا ولي اهلل«، لكن صوت الحق كان يشــق 

عنان السماء.

وآخر كلمة لخص فيها تجربته في الســجن: إن الســجن ليس 
نهايــة، إنمــا هــو امتحــان.. والــدرس الكبيــر الــذي ألخــص به 
تجربة الســجن هو أن حقوقنا لم تكن عطية من أحد، وإنما 

ل وصبر، ومقاومة. ، وتحّمُ انتزعناها بصمود، وثبات، وتحّدٍ

 غير فّرار، 
ً
رحمــك اهلل يــا رضا، أشــهد أنك كنــت -بحق- كــّرارا
 في الدنيا واآلخرة.

ً
أبّيَ الضيم فسالم اهلل عليك حّيا

والحمد هلل رب العالمين.
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 أبيت أن ترحل إال شامًخا أبًيا..
لتكون أيقونة في النضال والجهاد...

 بقلم السيد مرتضى السندي
قيادي في تيار الوفاء اإلسالمي

أوجــه التحيــة للقائــد البطل الشــجاع المقاوم »رضا الغســرة« 
وإلى رفاقه األبطال الشجعان ...

افضــل هديــة قدمت لروح الشــهيد المجاهد الشــيخ نمر باقر 
النمر الطاهرة الزكية  »رحمه اهلل« في ذكرى استشهاده  االولى 
هي هديتكم ...لقد كســرتم القيود في انفســكم فاســتطعتم 
تحطيــم قيــود الســجان...لقد حررتم ارواحكم بســالح العزة 
واألنفة واالرتباط باهلل، والغيرة على كرامة شعب، فتحررت 

اجسادكم.
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لقــد حطمتــم المســتحيل فــي أعين النــاس فأصبــح بعد اآلن 
أرادتكــم  وبوركــت  الســمراء،  أياديكــم  وبوركــت  ممكنــا،  
وجباهكــم،  أياديكــم،  وأقبــل  أحييكــم،  وأنــا  الفوالذيــة.، 
وأنحنــي تقديرا لكم، ولقد أعدتــم بعملكم هذا الروح للثورة 
واالمــل فــي نفوس أبناء الشــعب، وأزحتم عنهم شــبح اليأس 
المعشــعش فــي بعــض الــرؤوس. فانتــم القــادة الحقيقيــون، 
وانتم من يصنع التأريخ، ويصنع مجد األمم والشعوب،وبكم 

يصنع النصر. فلكم مني ألف تحية .

 
ً
العملية البطولية أعادت األمل لنفوس الناس، وسجلت هدفا
 علــى النظام وبينــت  حقيقته الكارتونيــة، وإّنَ ما جرى 

ً
رائعــا

اثبــت أّنَ ثلــة قليلة مؤمنــة واثقة بوعد اهلل ونصــره يمكن أن 
ــر كل المعــادالت وتقلــب الطاولــة السياســية .قــد تكــون  تغّيِ
هــذه العمليــة النوعية بداية وليســت نهايــة لعمليات نوعية، 
وال أعتقــد أن تكــون العمليــة اليتيمة، واختيــار الوقت »ذكرى 
ــل ضربــة قاضية للنظــام، واختيار 

ّ
استشــهاد الشــهيد النمــر« مَث

األشــخاص هــز قصــر الصافريــة والرفــاع. وقــد وحــان الوقت 
لشباب البحرين أن يستعيد ثقته بربه وبنفسه.

هكذا بدأت قصة المجاهد البطل رضا الغسرة ذا الـ 29ربيًعا، 
قضــى ســنيًنا فــي الســجن والمطــاردة والمقاومة ولم ينكســر 
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أو يشــعر باليــأس أو الهزيمــة فــي لحظة من لحظــات حياته، 
عــاش واثًقــا بــاهلل وبإرادته وأنــه أقوى من جالديه وســجانيه 
حتى حّطم قيد السجن وخرج منه مرفوع الرأس ممرًغا أنف 
جالديــه ٤ مــرات وكانــت خاتمتــه كمــا اختارهــا لنفســه ولــم 

يخترها له عدوه.

شــهادة مقــاوم، نعم مقاوم في مجتمــع لم يألف المقاومة.. 
كان همه المقاومة، يفكر، يخطط، ويرســم الدرب لمســتقبل 
المقاومــة. أبــرز صفاتــه اإليثــار والتضحيــة، ال يطلــب شــيًئا 

لنفسه، وكل ما يطلبه كان لآلخرين.

ا، شــامًخا، حنوًنــا على أبناء جلدته،  ا، عزيًزا، أبّيً كريًما، ســخّيً
أســًدا زؤًرا فــي وجــه أعــداء شــعبه، هكــذا عرفتــه وعرفه من 
اقتــرب منــه وعايشــه. ال يعــرف اليــأس واالستســالم، مبــادًرا 

يصنع المعجزات.

رضــا.. تعلمــت منــك الكثيــر، وســأظل أتعلم منك، وســتكون 
مدرســة لــكل من عشــق عبق الحريــة وآنــف أن ال يعيش إال 

حًرا أو أن يرحل واقًفا شامًخا ال ينحني لقاتليه.

ق بســياط  ب والممــّزَ
َّ

نــم قريــر العيــن، آن لجســدك المعــذ
الجالديــن أن يســتريح، وآن لروحــك أن ترتــاح بعــد حصولها 
علــى غايتهــا ومناهــا، فطالمــا ســمعتك تتمنى الشــهادة، وها 
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قــد نلــت مرادك، ظــن قاتلوك أنهــم أنهوك، ومــا علموا أنهم 
بفعلهم أحيوك.

فاليوم ابتدأت قافلة رضا الغسرة القدوة واأليقونة والمدرسة. 
رضــا المقاومــة حتى النفــس األخير، واللحظــة األخيرة. كنت 

 تاريخًيا وصانًعا للتاريخ.
ً

رجال

فالســالم عليك يوم ولدت ويوم عشــت حًرا مقاوًما، والسالم 
عليك حًيا مضرًجا بدماء العزة والكرامة واإلباء.
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S 

الصفات االستثنائية للشهيد القائد رضا الغسرة...

 بقلم السيد مرتضى الّسندي
قيادي في تيار الوفاء اإلسالمي...

الشهيد السعيد رضا هو بحر من الصفات والملكات الفاضلة، 
وقد اختاره اهلل شهيدا لجدارته بها، واليسع المقام للحديث 
عــن الجوانــب المتراميــة لشــخصية الشــهيد، لكن نســتعرض 

بعض منها، مع شواهد ودالئل من مواقفه وأفعاله.

ال يعطي إعطاء الذليل
فــي مــرة كان رضــا في أحد الشــقق فــي بنايات بنــي جمرة و 
اكتشفوا موقعه فجاؤوا و حاصروا المبنى،  فخرج لهم بسالح 
 من موقع الذي كان 

ً
الكالش و بدأ يطلق عليهم ففروا جميعا

متواجد فيه و على إثره تحرر من الحصار.
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الذكاء والتخطيط
أحد المرات سألته »كيف اعتقلوك في المرة السابقة، و كيف 
توصلوا اليكم في هذا الوقت الســريع و الضيق ؟« فشــرح لي 
أمــور وظــروف خاصــة كانت هي ســبب االعتقــال، واعتقدت 
في بداية عالقتي المباشــرة مع رضا أنه يتحرك من باب حبه 
للمغامــرة، و أنــه ال يخطــط، و اليفكر بشــكل دقيق، و لكن 
 ،

ً
بعــد توثــق عالقتي مع رضا اكتشــفت أنه شــخص ذكي جدا

و أنــه يخطــط بدقة، و أن أكثر األخطاء التي حصلت ليســت 
منه بل من أشــخاص آخرين، و هو يمتلك الجرأة و الشــجاعة 

و قوة التخطيط و قوة التنفيذ.

عالقته باهلل وبأهل البيت؟ع؟
علمــت أنــه عندما يقتــرب الوقت لصــالة الفجر يتهيأ الشــهيد 
للصــالة، فأنــا اتفاجــأ فهــو كان مواظبا على صــالة الليل، هذا 
الشــيء ربمــا ال يعرفــه النــاس، بأنه كان مــن المواظبين على 
صــالة الليــل، و كان شــديد التعلق بأهل البيــت؟ع؟، وكانت 
« فعندما يواجه مشكلٍة 

ً
عقيدته بأهل البيت؟مهع؟ »قوية جدا

مــا، أو تتعقــد األمور مباشــرًة يتوســل بأهــل البيت؟ع؟، وفي 
شــهر رجب و شــعبان كان يصوم كامل شــهر رجب و شــعبان، 

.
ً
كان رادودا
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كرامة شهيد
هنــاك حادثــة لرضــا خاصــة مــع أهــل البيــت؟مهع؟، وهــو أنــه 
تمكــن بطريقــة مــا مــن صناعة مفتــاح ألحد أبواب الســجن، 
و بــدأ يحــاول فــي فتح األقفــال، لكن كل المحــاوالت كانت 
تفشــل، إلى أن جائت ذكرى وفــاة اإلمام الباقر؟ع؟، فأوصل 
لي رســالة، »ســيد أريدك أن تدعو لنا ألننا ســوف نعمل عمل 
هــام فنرجــو الدعــاء منــك«، و أنــا اعتقدت بأنه ســوف يتحرر 
فــي هــذه الليلــة، بعــد االنتهــاء مــن اللطميــة قــال ألصحابه 
»ببــركات اإلمــام ســيفتح البــاب« و هذا ما حصل، فأرســل لي 
الشهيد رسالة وقال »الحمدهلل فتح القفل« بعد هذه الحادثة 
علمــت أنــه كثير التعلق بأهل البيت؟مهع؟، و كثير التوســل بأم 
البنيــن؟اهع؟، كان لمنزلة الســيدة فاطمــة الزهراء؟اهع؟ عند رضا 
 يقول ســوف أتوســل بأهل البيت 

ً
منزلــة عظيمــة، فكان دائما

، و تغيــر االنطبــاع 
ً
لقضــاء الحاجــة الفالنيــة فوجدتــه صادقــا

، بــدأت أشــعر 
ً
الــذي كان لــدي قبــل معرفتــي برضــا شــخصيا

 
ً
 كذلك، و كان مهتما

ً
بالفرح عندما يرســل لي شــيئ و هو أيضا

بكثرة لأمور االجتماعية الحاصلة في السجن و هذا مما أدى 
بأن تكون عالقتنا قوية أكثر.
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رحيم بالناس شديد على الظلمة
رضا مصداق لقوله تعالى »أشداء على الكفار رحماٌء بينهم«، 
فــي الوهلــة األولــى كنت أظــن أن رضا إنســان متهــور، لكنني 
عندمــا اقتربــت اليــه وجدتــه بأنــه شــخص عاطفــي و حنــون 
بيــن أصدقائــه و هــذا لمســته في عــدة مواقف، فــكان دائما 
يرسل لي بأن فالن صديقي وأنا أحبه و ما شابه هذا الكالم، 
 عطــوف وحنــون، و يحــب 

ً
فعرفــت مــن خاللهــا بأنــه جــدا

أصدقائه من أعماق قلبه، و في وضع آخر و هو أثناء حادثة 
جــو في شــهر مــارس 20١5 رضا لم يتأذى على نفســه بقدر ما 
تــأذى علــى األفعال التي يفعلونها على أصدقائه من ضرب و 
شتم و تعذيب و كان هذا األمر باستمرار يتحدث عنه و يفرغ 

ما في قلبه عنه.

الهم االجتماعي واألخالقي للشهيد
كان يرســل لــي »بــأن علــى طلبــة العلــوم الدينيــة أن يقومــوا 
بعملية بث الوعي للشباب، و هم مقصرون في هذا الجانب، 
و هــذا ممــا يؤدي أن يكونوا الشــباب منحرفين أخالقيا، فقم 
بالحديث مع العلماء و قوموا بترتيب برنامج لوعي الشباب، 
و هنــا يأتون الشــباب في الســجن و الحكومــة تحاول أن تهيأ 
لهــم أجــواء الفســاد من خالل نشــر المخدرات في الســجن و 
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ما شابه ذلك«، فكان قلبه ينجرح من خالل هذه األفعال.

شخصية استثنائية 
الســجن حــرك هيجان الشــهيد رضا، فبــدأ يتطور مــن الناحية 
الدينية، فكان كثير القراءة، و كانت قراءاته ليست محصورة 
فــي الناحيــة الدينيــة فقــط، ومــن الممكــن أن نقــول بأنــه 
مستشــار فــي مجــال عملــه و مثــال علــى ذلك هو اســتخدامه 
الطائــرة المســيرة فــي عمليــة التحريــر، ورصــده الســجن مــن 
خــارج و هــو في زنزانته، هناك حدثين تبين لنا عن مدى فكر 
الشــهيد االســتثنائي والنوعــي، الحادثــة األولى هي أنــه أثناء 
حادثة سجن جو »انتفاضة مارس« حاول التحرر، لكن محيط 
الســجن كان مملــوءا بالمرتزقــة، فذهــب إلى ســطح المبنى، 
و بــدأ يراقــب الســجن، و يالحــظ الثغرات التي مــن الممكن 
وجودهــا، وذلك مما مّيز الشــهيد و مــن الممكن أن ال يعرف 
الكثيريــن هــذه المعلومة، الحادثة الثانية هي حادثة الطائرة 

المسيرة، ورصده السجن من الخارج و رسمه الخطة.

رضا مدرسة وقدوة
 بل أصبح مدرســة، الشــباب البحريني ينظر 

ً
رضــا لــم يعد فردا

إلــى رضــا اليــوم بأنه قدوة، و أعتقد بأن المســتقبل ســيولد لنا 
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العديد من رضا الغســرة، فالشــعب البحريني يتميز بالذكاء و 
الشــجاعة، لكــن الزمن لم يضع لــه الفرصة إلظهار ذلك، و ما 
يميز رضا عن الشعب بأنه هو الذي صنع نفسه بنفسه و لكن 
اآلن أصبح رضا قدوة فيمكن أن يظهر اآلن العديد من رضا.

االنجاز والمبادرة واإلصرار
حقق الشــهيد انجازات في مدة بســيطة، وي 29 ســنة، فهذا 
 في شــخصية رضا 

ً
، و هنــاك نقطة مهمة جدا

ً
عمــر قصيــر جدا

و هــي المبــادرة فهــو لــم يكــن يخطــط فقــط، بــل كان يبادر 
فــي تنفيــذ الخطــط، فهــذا هــو الشــخص الــذي كان يتحــرر و 
ُيعتقــل و ُيعــذب تعذيــب شــديد، و بالرغم مــن كل ذلك لم 
تنكسر ارادته، فهو يفكر بطريقة ايجابية، فعندما كان يدخل 
الســجن كان يفكــر فــي كيفيــة التحــرر، و عندمــا كان ُيعــذب 
كان يفكــر في تقوية جســده و إيمانه بــاهلل و ازدياد روحانيته 
مــع اهلل فــي هذه اللحظات الصعبــة، فهو لم يعرف اليأس، و 
لــو كان شــخص غيــر رضــا لفقد األمل منــذ التجربــة األولى، و 
لكــن رضــا كان يتعلم مــن أخطائه، و يصححهــا في التجارب 
األخرى، و هذا درس في شــخصية رضا، و من الجوانب التي 
يجــب أن يعرفهــا النــاس أن هذه كانت اســتراتيجية رضا التي 
 في حنجرة 

ً
أوصلته إلى هذا الحد من النجاح، فهو كان شوكة
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األعداء الذين يريدوننا أن نكون ميؤوســين و فاقدين األمل، 
فعلينــا أن نعــرف حقيقــة رضــا الغســرة بالصــورة الصحيحــة 
فوظيفــة المقربيــن عــن رضــا أن يتكلمــوا عن رضــا و يوضحوا 

للناس من هو رضا.

العاشق للشهادة
رحل الشهداء عن هذه الدنيا الفانية بعد تأدية واجبهم، وهو 
قد أدى ما عليه من مســؤولية، و التحق بســادة القافلة، فقد 
كان يرسل لي دائما بأنه يعشق الشهادة، و كان يقول »أنا ال 
أعلم هل سوف يكتب اهلل لي أن ألتقي معك أم سوف يرزقني 
الشــهادة، وإن لم نلتقي في هذه الحياة الدنيا فأســأل اهلل عز 
و جل أن يجمعنا في دار اآلخرة، ولن أعود إلى الســجن مرًة 
أخرى بل ســوف أقاوم حتى الشــهادة«، و هكذا فعل و هكذا 

عمل و صدق وعده و جاور ربه و التحق بقافلة الشهداء.





٤9

S 

رضا الغسرة، المقاوم الذي رحل واقًفا...

 بقلم الناشط في المعارضة السياسية
عيسى سلمان

لقد كان رحيل المجاهد رضا الغســرة مع مجموعة من رفاقه 
خســارة وفقًدا للمقاومة اإلســالمية في البحرين، ولكنه فتًحا 
كان مــن القــادة  كبيــًرا لثقافــة االستشــهاد والمقاومــة، ألنــه 
الســّباقين لحمــل رايــة المقاومــة، والمؤسســين األوائل لخط 

المواجهة.  

ثــم جســد اإلخــالص للقضيــة، والتفانــي مــن أجــل المبــدأ، 
واالستبســال فــي ســبيل الحرية، والقدوة فــي اقتحام غمرات 
المــوت وقهــر المســتحيل في كل رحلــة المعاناة التي عاشــها 
 وشــهيًدا فاقترنــت الثقافــة والعلم 

ً
مقاوًمــا ومطــارًدا ومعتقــال



بالعمل والجهاد.

وقــع علــى الموت، واقتحم غمراته ولم ينتظره على فراٍش أو 
في زنزانة.

رحــل متمســًكا بســالحه، قابًضا علــى زناده، موجًهــا إياه إلى 
صدور األعداء، فكان لســان حاله ال أعطيكم إعطاء الذليل و 

ال أرى الموت إال سعادة.

قاتل وحيًدا في معركة حسينية غير متكافئة من حيث العدد 
واإلمكانيــات، و أحــاط به األعداء والموت، فكان المقدام و 
كانوا الجبناء من شــجاعته وإقدامه، فاحتوشــوه بكثرتهم من 

كل جانب كجيش ابن زياد و أسرفوا في قتاله.

إن مثل رضا ال تليق به غير الشــهادة، ولقد رســم بشــهادته و 
دمه القاني طريقنا إلى النصر والحرية، ومع تحليق روحه إلى 
علييــن، يكون المقاوم القائد رضا الغســرة شــهيًدا، تســتنهض 
الجماهيــر دمــاؤه الطاهــرة، وقدوة للمجاهديــن في مواجهة 
الظالميــن ومنهًجــا عملًيــا للشــباب الثــوري يســيروا عليــه فــي 

طريق ذات الشوكة.
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 الشهيد رضا ... 
أيقونة حسينية حية في الثورة البحرانية...

بقلم الشيخ جابر عباس الحجازي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

�فَّ 
أَ
ا ُهم �بِ

َ
ْمَوال

أَ
َسُهْم َوا �فُ �ف

أَ
�فَ ا �ي ِم�فِ ُموأْ

ْ
َرٰى ِم�فَ ال �تَ ْ �فَّ اهلَل اسش قال تعالى: >اإ

ا 
ً ِه َح�تّ �يْ

َ
و�فَ َوْعًدا َعل

ُ
ل �تَ �تْ ُ و�فَ َو�ي

ُ
ل �تُ �تْ �يَ

ِل اهلِل �فَ �ي  �فِ�ي َس�بِ
و�فَ

ُ
ل ا�تِ

َ �ت ُ  �ي
هتَ

�فَّ َ حب
ْ
ُهُم ال

َ
ل

ُروا  سشِ �بْ
اْس�تَ َ َعْهِدِه ِم�فَ اهلِل �ف َٰ� �بِ

ْو�ف
أَ
�فِ َوَم�فْ ا

آ
ْرا �تُ

ْ
ِل َوال �ي حبِ

�ف اإِ
ْ
َ�اهتِ َوال ْو

�فِ�ي ال�تَّ
ُم<. �ي ِ َع�ف

ْ
�فُ ال ْو �فَ

ْ
ِلَك ُهَو ال

ِه َو�فَٰ م �بِ
ْع�تُ َ ا�ي َ �ي �ب ِ �ف

َّ
ِعݠُكُم ال �يْ �بَ �بِ

مــن يطالــع حركــة التحــرر والمقاومــة فــي اإلطــار البحرانــي، 
يجدها تعتمد في زخمها الثوري للوصول إلى أهدافها العليا، 
علــى العالقــة الحيــة مــع معنويــات الفــداء اإليمانيــة، التــي 
شــّكلتها المدرسة الحســينية ذات العمق التوحيدي والرباني، 
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بحيــث تتبلور هذه البنى الروحية الراســخة في ميدان الصراع 
الوجودي إلى رمز للتعبير عن كرامة األمة وشــموخها وهويتها 

المعنوية.

فــي هــذا الســياق ال يمكن ألي مشــروع ثوري مقــاوم يهدف 
إلــى التحــرر واالنعتــاق، أن يخلــو مــن هــذا العمــق الروحــي 
النهــج  ألن  وبرامجــه؛  ووعيــه  ثقافتــه  فــي  واالســتراتيجي 
الحســيني ببعده التوحيدي، هو الضمانة الحقيقية واألساسية 
الستمرار الحركة الثورية وسالمتها واستقامتها؛ خصوصا عندما 
تتضاعف عليها التحديات الصعبة والكبرى التي تراكمها قوى 
االســتكبار والطغيان، فحينها ال تنفع قواعد اللعبة السياسية، 
المخــرج  ســيكون  بــل  الدبلوماســي،  الفعــل  معــادالت  وال 
األساســي والوحيد في هذه األزمات المســتحكمة، هو الروح 

الحسينية العزيزة، تحت قاعدتي إما: النصر أو الشهادة.

وهــذه الــروح التوحيديــة والحســينية فــي عالــم الوجــود، ال 
تختــص بالصــراع السياســي، بــل تمتــد لتشــمل كل منعطفات 
الحيــاة وتعقيداتهــا ومجاالتهــا؛ ألنهــا تمثــل غرض الشــريعة 
�فَ  �ي ِ �ف

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا َ وغايتها من بناء اإلنسان وإحيائه، قال تعالى: >�ي

ݠُكْم<، فإحيــاء  �ي ْح�يِ ُ ا َ�َعاُكْم ِلَما �ي �فَ ُسوِل اإِ ِه َوِللّرَ
َ
وا ِلّل �بُ �ي حبِ وا اْس�تَ َم�فُ

آ
ا

الديــن لإلنســان: هــو بــأن تتحــول عقيدتــه اإليمانيــة وقيمــه 
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الروحية من حالة ضامرة محنطة في القلب إلى واقع متحرك 
ومؤثــر فــي ســاحة الحيــاة، ومــن حالــة محصــورة فــي الذات 
ومغمورة في النفس إلى نشاط فاعل مشع بضوئه على حياة 
اآلخريــن، ليلهمهــم االندفــاع والحيويــة واإلقــدام في ســبيل 

تحرير المجتمع واألمة وتطويرها والرقي بها.

فعــزة الروح التوحيدية بمقدار ما تترســخ في العناصر البّناءة 
للنفــس، والشــموخ الحســيني بمقــدار مــا يتجــذر فــي  تفكيــر 
الخضــوع  علــى  عصًيــا  ســيكون  فإنــه  ومعنوياتــه؛  اإلنســان 
واالنحنــاء لــكل قــوى المــادة الظلمانيــة المتجبــرة بســّجانيها 

ديها وتعذيباتها.
ّ

وجال

أطوارهــا  بمختلــف  البحرانيــة  الثــورة  للبدايــة،  اســتكماال 
ومراحلها، أنجبت من رحمها شخصيات فدائية حية ورائدة، 
البطوليــة  واألشــكال  التوحيديــة،  المالحــم  أروع  ســّطرت 
المؤمنــة، التي اســتدعت النموذج الحســيني الطاهر من أفقه 
التاريخــي لتحولــه إلــى واقــع حــي ملمــوس، يلهــم النفــوس 
واألرواح والقلــوب، ويدفعهــا باتجاه الفعل الثوري والتحرري 

بكل وعي وإدراك وإيمان ..

واحــٌد مــن أبــرز نماذج الثــورة البحرانيــة الحية، الــذي تحول 
إلــى أيقونــة أســوة وإبداع فــي مياديــن الجهاد والصــراع، هو 
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رضــا الغســرة، فهــذا الشــاب الصغيــر بعمــره، الكبيــر بقاماته 
المعنوية الكريمة، تمّكن في معادلة صعبة للثورة، حاصرتها 
الضغوطات العســكرية واألمنية والسياســية من كل الجهات، 
كل حواجــز الســلطة المحكمــة،  أن يكســر بشــجاعة وإبــاء 
ويســتصغر قواهم، ويسحق استكبارهم، ليحرر نفسه ورفاقه 
من السجون الظالمة في عملية تاريخية كبيرة، رسمت مالمح 
جديــدة للصــراع مــع النظام الخليفــي، لصالح خــط المقاومة 
والثــورة ... وصــوال إلــى شــهادته التــي كان يترقبهــا وينتظرها 
ويتمنها ويتوقعها في كل لحظة، نظًرا إلى مواقفه الحســينية 
وبطوالتــه اإليمانيــة التــي أحرجــت الســلطة، وكشــفت عــن 
ضعفها الشــديد، وجعلت منه قلًقا عارًما لها ألدواتها األمنية 

والعسكرية.

وهــذه القامة الشــامخة العريقــة، لم تكن طارئــة على الثورة 
البحرانيــة الحية، بل هــي امتداد لعمقها التوحيدي المعطاء، 
طياتهــا  فــي  اختزلــت  الحســينية،  روحــه  الرضــا  فالشــهيد 

وتضاعيفها أبعاًدا متعددة، من أبرزها:

الشعور بالمعية اإللهية
فالشهيد رضا لم ينطلق فعله الثوري بهذا المستوى البطولي، 
لوال شعوره بالمعية اإللهية، فهذه المعية الربانية هي شاملة 



55

لــكل عوالــم الوجــود ومدياتــه وأفــراده، قــال تعالــى: >َوُهَو 
ْم<، لكن الشــهيد رضا، أخرجها من حيز  �تُ �فَ َما ُك�ف �يْ

أَ
َمَعݠُكْم ا

التكويــن المضمــر إلى عالم الــروح والشــعور واإلرادة، لتكون 
ســنده ومصــدر قوتــه، فهــو لم يحصرهــا في إطــار الفكر، ولم 
يقصرهــا فــي عــالج الضائقة االقتصادية، بل لمســها حية في 
نفســه وروحــه وحركتــه، وأدركهــا بوجدانــه أنهــا مــن نصيب 
المســتضعفين والمظلوميــن عندمــا يثقــوا بقــدرة اهلل وقوتــه 
�فَ  �ي ِ �ف

َّ
َها ال

ُّ �ي
أَ
ا ا وعظمته وهيمنته على قوة المادة، قال تعالى: >�ي

َداَمݠُكم< هذا الشــعور  �تْ
أَ
�تْ ا ّ

�بِ
َ �ش ُ ُ�ْرُكْم َو�ي �ف َ َه �ي

ّ
ُ�ُروا الَل �ف �ف �تَ وا اإِ

َم�فُ
آ
ا

إلــى إقــدام، وعمــل، وتضحيــة،  بالمعيــة إذا تمــت بلورتــه 
وصدق، فسيكون العطاء اإللهي من نصيب المؤمن.

البصيرة
َحا�فَ  �ي َوُس�بْ َع�فِ �بَ

ا َوَم�فِ ا�تَّ َ �ف
أَ
َرهتٍ ا ِ��ي َ ٰ� �ب

َ
� اهلِل َعل

َ
ل ْ�ُعو اإِ

أَ
ِل�ي ا �ي ِه َس�بِ دفِ

ٰ
ْل َه >�تُ

> �فَ ِرِك�ي ْ ُمسش
ْ
ا ِم�فَ ال َ �ف

أَ
اهلِل َوَما ا

هــذه البصيــرة هــي ضــرورة اســتراتيجية مهمــة للرســالي فــي 
عالــم األرض، فهــي ليســت علًما صورًيــا، وال مفهوًمــا فكرًيا، 
بــل كّشــافة روحية حية علــى فهم متطلبات الصــراع، واتخاذ 
الموقف المالئم في اللحظة المناســبة والحساســة بكل وعي 
وحرية وشــجاعة، وقدرة علــى تحويل التهديدات إلى فرص، 
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وتحويــل الفــرص إلــى تغييــر معادلــة المعركة، وهذا مــا تمّيز 
بــه الشــهيد رضــا عندمــا اســتطاع أن يحــرر نفســه ورفاقه من 
ســجون الظلم الخليفي، ليكشف عن هشاشة السلطة األمنية 
والعســكرية، فــي لحظــة حساســة وصعبــة، ويثيــر فــي نفس 
الثــّوار واألحــرار الشــعور بانتصــار اإلرادة والقيــم على اآلالت 
واألدوات والمدافــع، ويعطيهــم زخًمــا روحيــا بالقــدرة علــى 
مواجهة قوى األرض والمادة مهما كانت المعادلة والظروف، 
لكنها تحتاج إلى اليقين بسنن القرآن الربانية وقوانين الوجود 
اإللهية، واإليمان بهيمنة اهلل على مفاصل هذا الكون والحياة. 

فالبصيرة اليوم هي ركن أساســي فــي معركة الوجود والحياة، 
وبمقــدار مــا تكــون راســخة فــي نفــس اإلنســان التوحيــدي، 
ســيكون قــادًرا علــى إدارة المعركــة والتحكــم فــي حركتهــا، 
والتأثيــر في ســيرها، ألن البصيرة حس معنوي بفهم الحقائق 
والظروف، والقدرة على تحديد خيارات المرحلة ومقتضياتها، 
ومن يفقدها في المعركة والصراع، فســيكون رهين لمخطط 
العدو، وخاضع لمؤامرته، ومنهزم أمام إمكاناته؛ ألن سيكون 
قــادرا علــى انفــاذ معضلــة اللبس والخلــط في كياننــا الفكري 
والروحــي ... والبصيرة في جذورها األصيلة هي هداية إلهية 
�فَ  �ي ِ �ف

َّ
يلهمهــا أحبــاءه وأوليــاءه والمجاهديــن فــي ســبيله >َوال

.> �فَ �ي َمَع الُمْحِس�فِ
َ
ا إَِو�فَّ اهلَل ل َ �ف

َ
ل ُهْم ُس�بُ �فَّ َ ْهِد�ي �فَ

َ
ا ل َ �ف �ي اَهُدوا �فِ َ �ب
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عشق التضحية
مــن أعظم المبادئ الرســالية التي جســّدها أهــل البيت اإلمام 
الحســين؟ع؟، وأرد أن يزرعوها فــي قلوب المؤمنين بخطهم 
الثوري، هي حب التضحية في سبيل اهلل، فال يكفي في حركة 
الرســالة والديــن والتغييــر، أن تجاهد باإللــزام وتحت ضغط 
الواقع، بل البد أن تذهب إلى ناحية اإليمان العميق بضرورة 
االســتعداد للتضحيــة، فخصوصيــة االســتعداد التضحيــة، إذا 
تجذرت في نفس اإلنســان الحســيني، فإنه سينطلق مندفًعا 
في معركة اإلسالم والكفر، ولن يوقفه إال الموت والشهادة، 
وهذا هي منيته وغايته وهدفه، ألن اإلنســان التضحوي: هو 
إنســان تعالــى علــى الحياة الماديــة الدانية، وتحــرر من قيود 
الــذات واالنــا والذاتيــة، وذاب بــكل كيانــه في قيم اإلســالم 
العزيــز، وانــدك بكل وجوده في عشــق لقاء اهلل ومحبته، كل 
ذلــك مــن أجــل أن يهــب أمتــه العــزة والكرامــة، ويخلق لهم 

الحياة واإلرادة.

ال نحلق كثيرا في آفاق التنظير، ولدينا منارات إيمانية رائدة، 
هــم شــهيدنا العزيز رضا ورفاقه الشــهداء األعزاء في ســاحتنا 
البحرانيــة الحيــة، هذه النماذج المشــرقة التــي صنعها الحب 
االلهــي األصيــل للخــط الحســيني األصيــل، فهــؤالء القامــات 
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السخية المعطاء، التي حّركت في عروقنا دم العزة والكرامة، 
أبــت إال يكــون موتها مختلفا عن غيره، موًتا شــامًخا، متعالًيا 
علــى الخــوف والوجــل والحــذر، موًتــا رســاليا، يصنــع الفعــل 
والواقــع، موًتــا يجســد بدمائــه الحمــراء الزاهيــة، وبطوالتــه 
اإليمانية الشجاعة، يسجد قيم الحق والفضيلة بكل إخالص 
وتفاني، موًتا يجعلنا نســتحضر بهذه الدماء الطاهرة النماذج 
الحسينية التي خلّدها التاريخ في العقل اإلنساني واإلسالمي.

هؤالء الشــهداء افتتحوا درًبا رســالًيا حًيا، تحت تأثير التوحيد 
الفاطمــي، والعشــق  العلــوي، والنهــج  المحمــدي، والمبــدأ 
الحســيني، ورســمت أمهاتهــم معالــم هــذا الــدرب بالموقف 
الزينبي الخالد، وبقي علينا نحن نكمل هذه المسيرة الرسالية 

الصاعدة بإيمان ووعي وبصيرة.
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ذكريات حول الشهيد...

 بقلم ياسر الغسرة...
أخ الشهيد رضا الغسرة...

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

كان الشــهيد فــي محيــط عائلتــه قريــب مــن األخــوة كلهــم، 
وكذلك واألصدقاء، وكان تعامله يختلف عن البقية، وديدنه 
الطيــب واألخــالق مع الجميــع، في داخل المنــزل وخارجه، 
وال فرق عنده بين صغير أو كبير، ومن المواقف التي التنسى 
حــول شــجاعته، وثقــة الشــباب واألصدقــاء به أنــه ذات يوم 
حاصرت المرتزقة أكثر من 70 شاب في منطقتنا )بني جمرة(، 
فاســتنجد الشباب المحاصر بالشهيد -رحمة اهلل عليه-، فقام 
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الشــهيد باتصــاالت لتجميــع الشــباب، وعنــد اجتمــاع العــدد 
المناســب قاموا بالهجوم على المرتزقة، وتم إنقاذ الشــباب، 
والذيــن خرجــوا ســالمين بفضل اهلل ســبحانه، ومــن ثم فضل 

الشهيد. وكان الشهيد بين الثوار كاألخ، قريب من الكل.

أمــا عالقتــه بوالدتــي فلقد كان مرتبــط بوالدتي كثيــًرا، وكلما 
كان يريد اإلقدام على أمر يفّكر فيها، فهي قد تحّملت الكثير.

أما عن عالقة الشهيد الروحية باهلل سبحانه وبأهل البيت فقد 
كان يقينــه قــوي، كما كان في عمليــة التحرير األخيرة، حيث 
حدث أكثر من أمر عسير، ولكن بقى يقينه باهلل وبأهل البيت 

قويا، حتى تيّسرت العملية.

أمــا عــن عالقتــه مع الضبــاط والمرتزقــة، فقد كانــوا يخافون 
منه، وكان يهددهم بشجاعة، وحتى وهو في األسر.

الشهيد قد انخرط في الحراك الثوري، ودفع ضريبة في سبيل 
ذلك، من قبل اندالع الثورة، أي قبل ســنة 20١١، وتقريًبا من 
ســنة 2008، والضريبة التي قدمها هي االستهداف المتكرر له 

وحياته، حيث قدمها من أجل الثورة.

وقد تعاطت عائلتنا مع االســتهداف المتكرر لها وللشــهيد من 
خــالل الصبــر، وقد اعتاد رضا على إلهام الصبــر للعائلة، وكان 
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يقــول لهــم بــأن الفــرج قريــب، وأن اهلل ال ينســى أحــد. وقد 
تميز الشــهيد بجرأته ونجاح تخطيطاته، بسبب التمسك باهلل 

والدرب الحق.

وكان للشهيد أثر خاص علي، وكان يوصيني بالتمسك بالحق، 
وأن ال نحيد عنه، وال نجامل أحًدا فيه مهما يكون.

ــق علــى الشــهيد آمــال كثيــرة، وواجبنا اتجاه الشــهيد 
ّ
كنــا نعل

هــو التســمك بالقصاص من القتلة، والســير علــى نهجه، والثأر 
لدمه، واالستمرار في الطريق حتى تحقيق األهداف.
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حديث من القلب...

 بقلم حسين عطية اهلل... 
صديق الشهيد وأحد المحررين في عملية »سيوف الثإر«...

بــدأت عالقتــي مــع الشــهيد يوم كنــت في مبنى ١ من ســجن 
 مر الشــهيد علينا، و ســلم علّي، و قــال لي أهال 

ً
جــو، و يومهــا

بأهــل قريتنــا، ألن أمي من قرية بني جمــرة فمن هنا ابتدأت 
العالقة.

الشجاع واالجتماعي والرادود الحسيني
 
ً
وقد لمســت شــيئا بارزا في شخصية الشهيد، فقد كان شجاعا

 و ال يخــاف لومــة الئــم، ولديــه تعلــق كبير بــاهلل وأهل 
ً
جــدا

 علــى إحيــاء المناســبات، و كان له 
ً
البيــت؟مهع؟، وكان مواظبــا
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الــدور الكبيــر في ترتيب أمور المناســبات، و لم يرد أي طلب، 
فهــو الــذي كان يقرأ العزاء، و هو الــذي يرتب القصائد، و هو 
 في كل مناســبات أهل البيت؟مهع؟، 

ً
الذي يلطم، وكان حاضرا

، و جميع األخوة المعتقلين كانوا بمثابة 
ً
وكان اجتماعيــا جدا

أخوانه.

الرحيم بالمؤمنين الشديد على العدو
كان المرتزقة يعاملون الشــهيد بحذر، و يحتاطون منه، فأقل 
 بعناصر الشــرطة، 

ً
مشــكلة معه يصبح المبنى مباشــرة مملوءا

فعلــى ســبيل المثــال، و فــي أحــد األيــام كانــت هنــاك ذكرى 
وفاة، و كنا نحيي الشــعائر، فجاء الشــرطة وقالوا لنا »أدخلوا 
الزنزانــات«، لكــن المعتقليــن لــم يرضــوا، و الشــهيد رضا قال 
للمرتزقة »إننا لن ندخل«، و حدث تشــابك مع الشــهيد رضا، 

و استنفرت الشرطة مع الضباط في العنبر .

القلب ال شجاع
لم يكن الشهيد رضا يتردد في أي خطوة مقتنع بها، ومثال في 
عمليــة التحريــر أظهر شــجاعة وقيادة وثبات، فهــو الذي كان 

يخطط و يأمر و ينهي في كل الخطوات.
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الشهيد القائد
الشهيد هو من خطط للعملية، وأعطى األوامر، وتابع تفاصيل 
عمليــة التحــرر، وحتــى التفاصيل الدقيقة، من مســير الشــباب 
المحــرر، وتموضــع عناصــر اإلســناد فــي الخــارج، وحركتهــم، 
ومراوغــة مرتزقة النظــام من جالوزة الســجن، وصوال لتأمين 

الشباب في بيوت آمنة.
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الشهيد رضا...القائد المؤسس...

 بقلم أ . م ... 
قيادي في المقاومة اإلسالمية في البحرين... 

مؤسس للعمل المقاوم
الشــهيد رضــا ليــس منخــرط فقــط فــي العمــل المقــاوم، فهو 
مــن مؤسســي العمــل المقــاوم فــي البحريــن، ومبتكــر للعمل 
المقــاوم، وكانــت لــه نقــالت نوعيــة فــي المقاومــة وهي غير 
ظاهرة للناس، فالظاهر هو عمليات تحرره من السجن فقط، 

وكانت افكاره إبداعية ومؤذية للنظام.

المتمرد والمنّظم والشجاع
رضــا متمــرد فــي األفــكار، ولكــن عملــه تنظيمــي، وال يتمــرد 
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علــى أي جهــة يعمل فيها او طريقة العمل، فالتمرد عادة هو 
الخــروج عــن التنظيــم أو االتفــاق، وهو ليس من هــذا النوع، 
وفــي عمليــة التحرر األخيرة عرض الفكــرة على بعض األخوة 
وقالــوا لــه: هذا جنون ومخاطرة ولن تنجح، لكن كان له رأي 

آخر.

هو شجاع وليس متهور، والدليل على أنه ليس متهور أنه ألغى 
)أّجــل( العمليــة األخيــرة لـــ 5 مــرات، وألغــى عمليــات كثيرة 

بسبب وجود ثغرة أو أمور غير واضحة.

التواضع ونكران الذات
رضــا لعــب كل األدوار ولــم ينســب لنفســه أي منصــب .. في 
عمليــة ســيوف الثأر.. هو كان المخطــط والقائد، ولكنه لعب 
دور الجنــدي، وفــي كل األمور هو لعــب دور الجندي وجعل 
نفســه أبســط واحد بين الشــباب وحتى في كالمه نسب كل 
شيء للشباب رغم أنه لعب دور الجندي والقائد والداعم .. 

فهو متواضع.

اإليثار
خــالل عملية إخراجهم مــن البحرين، تم إخبار رضا بأن عليه 
الخــروج مع أول دفعــة تخرج من البالد، وقيل له ألنك على 
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رأس قائمة التصفية، لكنه رفض رفًضا قاطًعا.

فــي عمليــة الخروج األولــى كان العدد معينــا،  فقال رضا: ال 
أســتطيع أن أخرج مع الشــباب الذين حررونا فقط.. البد أن 

نكون أكثر.

رضــا اقتنــع إلــى حــد كبير بــأن خروجــه ســيكون فاتحــة خيار 
للنــاس وللمقاومــة وهزيمــة للنظــام، وبأنــه مســتهدف وأنــه 
ســتتم تصفيته .. فقــام رضا باالجتماع بالشــباب .. وأخبرهم 
بالموضــوع .. الشــباب أحبطــوا ألنهــم كانوا يحســون باألمان 
مع رضا .. لمعرفتهم بأن رضا يملك الحس األمني والشجاعة 
والدقة والتخطيط بالدرجة األولى، فلما أحّس رضا بارتباكهم 

رفض الخروج في أول دفعه.

رضا مع الضباط والمرتزقة
كان يســتصغرهم بشــكل كبير جًدا، ويعتبرهم ال شيء، حتى 
أنه لما تم محاولة تجنيد شاب من بني جمرة لمراقبته، وتم 
إمداده باألموال، وعرضوا عليه منزل وســيارة ووظيفة، ذهب 
هذا الشــخص لرضا وأخبره بأن ضابط يريد تجنيده لمراقبته، 
فــرد عليه رضا: جيــد، راقبني، وخذ عنــوان المنزل، واطمئن، 
فهؤالء ال يســتطيعون إيجادي، ألنني أعرفهم جيًدا، وأعرف 
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أســلوبهم، فلقد كان رضا يســتصغر أزالم النظام، وال يعطيهم 
حجم أو أي أهمية.

معنويات رضا داخل السجن
كان جســد رضا داخل السجن وروحه خارجه، وحسب النقل 
من الشباب فإن رضا كان يفكر طوال الوقت كيف يخرج من 
الســجن، وكان يملــك خيــارات عديدة للهــرب لوحده، ولكن 
كان يؤجــل الهــروب، لكــي يخرج معه عدد أكبر من الشــباب 
المحكوميــن، فــكان ال يعطــي أهميــة لأحــكام التــي تتوالى 
عليه. كان رضا يفكر في عملية جنونية، وهي إخراج أكثر من 
١00 أســير، ولكــن القــدرة حينها لــم تكن متوفــرة، والخيرة لم 

تكن جيدة للمضي في هذا األمر.

ختم حياته بنداء »يازهراء«
عالقته باهلل واضحة، ففي كل خطوة كان يســتخير اهلل، وهو 
مواظــب علــى قراءة القرآن، ولما تناقشــه كان دائًما يســتدل 
باآليــات القرآنيــة باإلضافــة ألحاديــث أهل البيــت؟مهع؟، ولو 
ــا بــأن المتكلم رضا الغســرة )ســائق الشــاحنة( 

ً
لــم تكــن عارف

فستقول بأن هذا الشخص دارس في الحوزة العلمية.

وأما بالنســبة لعالقته بأهل البيت؟مهع؟، فإن رضا كان متعلًقا 
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بشكل كبير بالسيدة فاطمة الزهراء؟اهع؟، وفي كل دعاء يذكر 
اســم الســيدة الزهراء؟اهع؟، وبيان عملية ســيوف الثأر قد بدأه 
بذكــر الســيدة الزهــراء؟اهع؟ كمــا هو موثــق فــي الفيديو وختم 

حياته بنداء »يا زهراء«.

المربي والمدّرب
رضــا بنــى نموذًجــا وهــم الشــباب الذين حرروه من الســجن، 
كان عمرهــم ١6 عاًمــا  وقــال رضــا بــأن هــؤالء الشــباب مــذ 
قــد أعددتهــم، وكنــت أبــث فيهــم روح التمــرد علــى النظام، 
وأعطيهــم دروس عــن ثــورة اإلمــام الخمينــي،  وحتــى عــن 

الثورات غير اإلسالمية )مثل جيفارا(.

نموذج للجيل القادم
إذا كنا نريد أن نخلق مثل رضا الغســرة فالبد أن نتوجه لهذا 
الجيل،علينــا أن نولــد رضــا، ونصنــع رضا، وعلينــا العمل على 
الجيــل الصغير مــن خالل عقد الدروس الدينية في المســاجد 
والنوادي وغيرها. نريد بناء جيل وليس بناء شخص، كما كان 

يطمح رضا.

نســتطيع أن نقول بأن رضا هو شــهيد ونبكي عليه، ونســتطيع 
أن نحّبــب النــاس فــي رضــا وخطــه، إننا اليــوم نوضــح للناس 
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وللجيــل الجديــد أن هــذا الخــط هــو خــط جميــل وســعادة، 
وليــس خــط خــوف وليــس خط شــخص خــرج وأطلقــوا عليه 
الرصاص، علينا االستفادة من حياة رضا الغسرة القصيرة. رضا 
كان طموحه الشــهادة ولكن بعد أن يراوغ هذا النظام ويذله 

ويهزمه، وقد استطاع فعل هذا األمر.

النموذج الذي يطمح له الشهيد رضا
رضا كان يطمح بالوصول بالعمل المقاوم لمســتوى المقاومة 
فــي العــراق، كان يطمــح نقــل تجربــة المقاومة فــي العراق 
إلــى البحريــن، كان كثيــر التعلــق بعمليات كتائــب حزب اهلل 

وكتائب سيد الشهداء ونقل تجربتيهما للبحرين.

كان لديــه مشــروع اســمه »البنيــان المرصوص«، لــم يكتب له 
أن يكتمــل، وملخــص المشــروع: العمــل علــى جيــل ١6 عــام 
واحتضانهــم وبــث روح التمرد على النظــام، وتحجيم النظام 
فــي أعين هؤالء الشــباب، وإعدادهم، وتوجيههــم بالطريقة 

الصحيحة. 
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S 

سمات ر ضا وكيف أثر في حياتي...

 بقلم محمد طوق ... 
صديق الشهيد وأحد المحررين في عملية »سيوف الثأر«... 

ال يخفــى علــى أي ثائــر بحرانــي من هــو رضا الغســرة، وأول 
مرة ســمعت بهذا االســم كان عند محاولة اغتياله التي باءت 
صيــب صديق الشــهيد رضا 

ُ
بالفشــل فــي قريــة بني جمــرة، وأ

وهــو »عقيــل«، فانتشــر هــذا الخبــر، ومــن بعدهــا علمت أن 
هناك شخٌص ما في قرية بني جمرة اسمه رضا ويحمل الروح 

الثورية المقاومة.

خوف إدارة السجن والمرتزقة من رضا الشهيد
كان المرتزقة يحسبون للشهيد ألف حساب، ففي أحد األيام 
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أمســكت المرتزقة هاتف نقال عند الشــهيد رضا بعد خروجه 
مــن الزيــارة، فانقلبــت األوضاع داخل الســجن، وتــم تفعيل 
حالــة الطــوارئ، وإغالق األبواب، والكل يتســاءل ما الســبب 
في ذلك؟ ثم عرفنا أن المرتزقة عثرت على هاتف نقال عند 
الشهيد، وأول ما يخطر في ذهن إدارة السجن هو أن الشهيد 
يريــد الهاتــف النقال ليقــوم بعمل ما ليتحــرر، أو لتنفيذ عملية 
مــا، فجــاء الضبــاط وتــم التحقيق معه بــدًء مــن الصباح إلى 

الساعة ٤:30 عصًرأ.

عالقة رضا مع األسرى
لــم أَر بــأم عينــي طيلة حياتــي أحًدا متواضًعا أكثــر من تواضع 
الشــهيد رضــا، فــكان يحــب الجميع، ولــه عالقة خاصــة جًدا 
بالشــهيد علي الســنكيس الذي كان يصغره في الســن، فكان 
يعاملــه كمعاملــة األخ الكبير ألخيه األصغــر، فاهتم بأموره، 
وكذلــك كان الشــباب يحبــون الشــهيد بمعنــى الكلمــة للحب 

الحقيقي، والحب في اهلل.

الصبر والتحدي
الشــهيد لــم يطرح نفســه في منصــب القيادة، بــل الناس هم 
الذين كانوا يصفونه بالقائد، وأكبر هدية أنعمها اهلل علّي في 
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هذه الدنيا هي معرفتي بالشهيد رضا.

مت من الشهيد أشياء كثيرة وأهمها الصبر والتحدي، فهو 
ّ
تعل

كان يتحــّدى المرتزقــة فــي عقــر دارهــم، ويومــا ما جــاء أحد 
الضباط ومعه قطيع من المرتزقة وبدأ بالصراخ على الشــهيد 
رضــا، لكــن الشــهيد لم يــرد عليه، فأخذ يســتمر فــي الصراخ، 
وقــام بتهديــد رضــا بالقــول: »أنــا براويــك، أنــت الــي تخالف 
القوانيــن وتتمــرد علــى القوانيــن«، فهنــا لــم يمتلــك الشــهيد 
أعصابــه فقــال لــه: »أنــا مــا أعتــرف بنظامكــم، ولــو كنــت مو 
متمــرد علــى نظام آل خليفة وعليكم ما جفتني موجود هني، 
والنقطــة الثانيــة مو أنت الي تهددني، وأنت تعرفني، أنا الي 
براويــك، مو أنــت الي بتراويني«، فانكســر الكبرياء هنا، لكنه 
لم يســتطع فعل أي شــيئ للشــهيد، فقام بهز رأسه، ونظر إلى 
الشهيد، وبعد نصف ساعة أتى الضابط ونادى الشهيد بقوله 
»رضاوي« و قال للشــهيد »لو ســمحت أبغيك« وأكمل حديثه 
بقول: »احنا عيال بلدة وحدة وما يصير بينا مشاكل«، بعدها 
كان يقول للشهيد: »إن أردت أي شيئ أرسل رسالة ضابط وأنا 

بخدمتك«!!.

عالقة الشهيد بأهل البيت؟مهع؟
 مع 

ً
عالقــة الشــهيد بأهل البيــت؟مهع؟ عالقة هيــام، وخصوصا
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اإلمام الحســين؟ع؟، حيث كان يوصي الشــباب دائًما بقراءة 
زيــارة عاشــوراء يومًيــا، ومــن خــالل جلوســي معه لمدة ســنة 
وأربعة أشــهر لم أتذكر يوًما ما مر علينا والشــهيد لم يقرأ زيارة 

عاشوراء.

والشــهيد قــام بصنع مفتاح لفتــح األقفال ليســاعدنا ذلك في 
عمليــة التحــرر، لكــن المفتــاح لم يكــن يفتح األقفــال، وبعد 
يوميــن صــادف وفــاة اإلمام الباقــر؟ع؟، وكالعادة كنــا ُنحيي 
كل مناســبة، وقبــل دخولنــا  مجالــس أهــل البيــت؟مهع؟ فــي 
للمجلــس ســألته عــن المفتاح، فقــال لي »الحــل موجود وهو 
اإلمــام الباقــر؟ع؟«، فكان لديه اعتقاد كبير بأن اإلمام ســوف 
يحّل الموضوع، فبعد المجلس قال لي »ســوف أذهب ألفتح 
القفــل«، وهناك فرق بين الفتــح والمحاولة، عادًة كان يقول 
»ســوف أحاول« لكن هذه المرة قال: »سوف أفتح«، وذهب 

وبالفعل لفتح القفل فرجع وقال إن اإلمام حّل الموضوع!

بأس الشهيد وشجاعته
فــي يــوم العاشــر مــن محــرم قمنــا بإحياء عــزاء في الســاحة 
كانــوا يســتفزوننا، حيــث أتــى أربعــة  الخارجيــة، والمرتزقــة 
مــن المرتزقــة ومعهــم كاميــرات، وهــم يقومون بابتســامات 
اســتهزائية، والشــهيد لــم يتحّمــل ذلــك، وكنــت أنــا بجانبــه 
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حينــذاك، فبمجــرد مقابلتــه للمرتزقــة انطلــق نحوهــم، وهم 
عنــد مشــاهدتهم أن الشــهيد قــادم نحوهم هربــوا، ولم يبَق 
إال شخص وحيد بسبب انشغاله مع الكاميرا، مع عدم علمه 
بقــدوم رضــا، فضربــه الشــهيد، وقــام بكســر الكاميــرا، وقــال 
لــه: »إال اإلمــام الحســين؟ع؟، ال تســتفزونا في شــعائرنا، إال 
اإلمام، في كل شــيئ بنســكت، بس اإلمام خط أحمر«، ولو 
كان أي شــخص آخــر قــام بهــذا الفعــل على األقل ســوف يتم 
تدخل قوات الشــغب، ويقومون بضرب كل المعتقلين، وزج 
الشــخص إلــى االنفــرادي، وحصولــه على وجبــات التعذيب، 
لكن الشخص الفاعل كان الشهيد رضا، فأتى الضابط عبداهلل 
عيســى غاضًبا وقال: »منهو الي ســوه جذي؟ قال له المرتزقة 
نحتــرم  »نحــن  وقــال:  الضابــط  فتراجــع  الغســرة«،  »رضــا 
شعائركم، ونّقدر وضعكم وظروفكم، وهذا يوم عاشر، فهذه 

إجراءات طبيعية، فال تتحسوا منها، وواصلوا العزاء«!!.

النموذج والقدوة
لقــد فــارق الشــهيد الحيــاة ويــده علــى الزنــاد، فهــذا يشــرح 
شــخصية الشــهيد البطوليــة، ومــا يجب تقديمه للنــاس هو أن 
الشــهيد كان مواظًبــا علــى صــالة الليــل، و لــم يتركهــا، وكان 
الشــهيد يقــرأ القرآن، وصاحب العالقــة القوية مع كتاب اهلل، 
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و هــو المجنــون فــي حــب أهــل البيــت؟مهع؟، و هــو الحنــون 
والمتواضع مع الجميع، فهذا ما يجب تقديمه للناس بســبب 

عدم معرفة الناس بهذا الجانب.

العاشق للحرية والشهادة
عند ســماعي خبر ســيطرة قوات النظام على قارب الشــهادة، 
وقبــل العلــم باستشــهاد رضــا قلــت لهــم: »رحمــك اهلل يــا أبو 
حســن«، فســألني مــن كان معــي: »لماذا تقــول ذلك؟« قلت 
لهم: »أنا أعرف رضا، وعشت وياه وهو مستحيل يستسلم، و 
هو متوّعد إن ما بيستسلم، أما النصر أو الحرية«، فليس لديه 
خيــار االستســالم أو االعتقــال، و الحريــة يعني بها الشــهادة، 
ر الشــباب من هذا 

ّ
أو الوصــول إلــى المــكان الذي يريــده، فتأث

الــكالم، وأنــا تأثــرت أيًضــا بمعرفتــي أن الشــهيد حتًمــا فــاز 
بالشــهادة، لكن في النهاية فإن الشــهيد قد فاز، وهذه كانت 
 كان يضّمن 

ً
أمنية الشــهيد، فهو كان عاشــًقا للشــهادة، ودائما

دعــاءه بطلــب الشــهادة، وأنــا أتصــّور أن الشــهادة دعت إليه 
وتقابلــوا فــي عــرض البحــر، وكنت أقــول للشــباب: »ليس من 
العدل أن يموت الشــهيد رضا على فراشــه، فالشــهيد ميداني 

مجاهد منذ سنين فالشهادة كانت تليق به«.
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الشجاعة والبأس
فــي اعتقــال الشــهيد الثانــي كان هنــاك ضابط فــي جهاز أمن 
»ليــش  للشــهيد:  يقــول  كان  و  »المناعــي«،  يســّمى  الدولــة 
تهــرب؟ اكو جبنــاك«، رضا كان يرد عليهم في وســط دارهم: 
»أنا هربت، وبعد بهرب، عند أي فرصة أحصلها«، ونستطيع 
اســتخدام كلمة االســتحالة في شخص الشهيد عندما نتحدث 
عن االستســالم واالنكسار، ولكن عند الشهيد فهو كان يطبق 
مقولة اإلمام الحســين؟ع؟ »هيهات منا الذلة« تطبيًقا عملًيا، 
ومــن رأيي يجــب إظهار كل ذلك لأجيال القادمة، من خالل 

كتب أو تمثيل وما شابه، ذلك ليبقى إرث الشهيد.
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S 

ثبات..إصرار..شجاعة...إيثار الشهيد رضا...

 بقلم صادق تقي...
صديق الشهيد وأحد المحررين في عملية »سيوف الثأر«...

مواقــف الشــهيد ال تتغيــر فــي كل زمــان و مــكان، فهــو كان 
 في انتفاضة مارس في ســجن جو منذ بدايتها إلى أن 

ً
مشــاركا

طلــب بقيــة الســجناء منــه الدخول إلــى العزل لكــي ال يتأذى 
لكــن الشــهيد كان يقــول أريــد أن ُيصيبنــي مــا يصيبكــم، و لم 
يكن يرضى أن يدخل، إلى أن تم إقناعه بالدخول إلى العزل 
و دخــل، وعنــد قدوم الــدرك األردني كانــوا يدركون أن هناك 
شــخص اســمه رضــا، فقاموا بالبحــث عنه لكي ينتقمــوا منه و 
يعذبــوه، فتم ضرب الشــهيد على رأســه، فأدى إلــى النزيف، 
لكن الشــهيد وقف لهم كالجبل، و قام يصرخ عليهم، و يريد 
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التشاجر معهم، إلى أن جاء شرطي يسمى علوي، و هو يعرف 
الشهيد، فأخد بتهدئة الشهيد، و غسل وجهه، و قال لهم »ال 
حق لكم بلمســه، و ال تقتربوا من العزل«، فهدأ رضا، و قال 
الشــرطي علــوي لرضــا »أنــا أوعدك بأنهم ســوف لــن يتعرضوا 
إليكم و لن يقتربوا منكم«، فهم يعلمون أن من االستحالة أن 

الشهيد يستسلم، حيث أن لهم اكثر من تجربة معه .

في الخيام كان يقول لنا الشهيد بأن الذي حدث ال يمكن أن 
ُينسى، فعند قدوم بعض الشرطة بعد هدوء أحداث مارس، 
لمحاولة تلطيف األجواء مع الســجناء، كان الشهيد ال يرضى 
بذلــك، ألن هــؤالء حســب نظره هم الذين قامــوا بتعذيبنا و 
إهانتنــا و بيننــا ثأر معهم، وكان عندما يتذكر األحداث يبكي، 
و يقــول إنــي أخطئت عنــد دخولي العزل، فأنــا المفروض أن 

أكون معكم في الخيام، ليصيبني ما أصابكم.

صلب على األعداء ورحيم بالناس
عطف و حنان الشهيد يصل إلى درجة من الصعب توضيحها، 
 مع الجميع بال استثناء، و كان من يعرفه 

ً
 و طيبا

ً
فكان حنونا

يرى فيه القدوة المثالية للقائد الميداني.



83

عالقة الشهيد باهل البيت؟مهع؟
 
ً
 بأهــل البيــت؟مهع؟، و كان دائمــا

ً
عالقــة الشــهيد قويــة جــدا

ينصحنــي بالحضور في كل المناســبات الدينيــة، وخدمة اهل 
كان يقــول  البيــت؟مهع؟، وقبــل عمليــة التحريــر ببضعــة أيــام 
»أعلم أن عالقتكم بأهل البيت؟مهع؟ قوية، لكن يجب عليكم 
تقويتها أكثر، ألنهم ســبب النجاح في كل شــيئ، و هم الذين 

سوف يوفقوننا في تنفيذ العملية.

األخ والقائد الكبير
كنت أنظر إليه من عدة جوانب، فهو األخ الكبير، و هو القائد 
الميداني، فشــخصيته ليســت محصورة في صفة واحدة، بل 

هناك صفات كثيرة كامنة في شخصيته.

اإلنصاف في شخص الشهيد
معــه،  معاملتهــم  ضــوء  علــى  المرتزقــة  مــع  يتعامــل  كان 
 معه، و الشــرطي الســيئ يقف 

ً
فالشــرطي الجيــد يصبح جيدا

الشهيد أمامه بكل صالبة.

موقف الينسى
 معه، 

ً
قبل عملية التحرير بأربعة أو خمســة أيام كنت جالســا
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فســألني »هــل تشــعر بالخــوف ؟«  قلت لــه »ال، ألنني واثق 
باهلل، و بأهل البيت؟مهع؟، و لو أحسست بالخوف لما أقدمت 
 و 

ً
علــى هــذه الخطــوة، و أنــا أريــد الشــهادة، فرد علــّي مازحا

قال »أنا سوف استشهد قبلك فلديك 3 أصدقاء، و استشهدوا 
قبلك، وأنا أيضا ســوف استشــهد قبلك«، و هذا الذي حدث، 

 له الشهادة.
ً
فهنيئا

وكان يقــول »رجوعي للســجن مســتحيل، فأنا ســوف أقاوم و 
استشــهد، و ال أرجــع للســجن«، و هــذا الــذي حصــل، عندما 

قاوم الظالم إلى أن استشهد، و يده قابضة على الزناد.
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S 

أثر الشهيد على المقاومة في البحرين والحجاز...

 بقلم قاسم الصيرفي... 
صديق الشهيد...

كان للشــهيد دور كبير في تســليح الشباب في البحرين، و يفكر 
دائما كيف يوصل الســالح الى الشــباب، وكان له دور كبير في 
عمليات التحرير التي حصلت في البحرين، وهو المخطط لعدة 
عمليات، وكان له دور في النصيحة، وله صداقات مع الشباب 
الحركــي والمقاوم، وكان شــباب المقاومة فــي الحجاز ينظرون 

اليه أنه مقاوم وبطل، وأنه أيقونة المقاومة في البحرين.

غيرة وشجاعة عّباسية
فــي بدايــة 20١3 انتشــر فــي مواقــع التواصــل أن بعــض مــن 
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المرتزقــة اعتدوا على أحد النســاء، فســألت الشــهيد،  »كيف 
نتعامــل مــع الموضــوع؟«، فقــال لــي الشــهيد »نأخــذ خيــرة 
لعمليــة«، وكان الوقت مصادف لدخــول قوات لدرع الجزيرة 
إلى البحرين، وكنا نفكر في ضرب الجيش على الشــارع الكبير 
الفاصــل بيــن البحريــن والمنطقــة الشــرقية )الهايــوي( بعــد 
دخولهــم مــن الجســر، ولكــن الخيــرة طلعــت نهــي، وأخذنــا 
خيرة ثانية لعملية على جســر )كوبري( القدم، وكانت الخيرة 
ممتــازة، وخرجنــا إلــى الموقع، وكانــت هناك دوريــة للجيش 
واشتبكنا معها، واعتقد أنه حدثت إصابات خطيرة للمرتزقة، 

وكنا نستخدم رشاشات، ونلبس ثياب سوداء.  

وأذكر لكم شــي، أنه عندما كان الشــهيد رضا في السجن جاء 
لــه عســكري وقال لــه »أنــا احترمك كثيــرا«، فقال له الشــهيد 
»أنــت ال تعرفنــي، وال لي عالقة معك«،  فقال له العســكري 
»عرفنــا أنه يوم التحرش بالمرأة أنكم خرجتم تواجهون، فأنا 
احترمكم، وأنا أحيي فيك الغيرة، ولدينا مصاب بســببكم هو 

اآلن في اإلنعاش«!.

وكذلــك عندمــا حصلــت انتفاضة مارس في ســجن جو، دخل 
عليه الضباط األردنيين، فضربوه، وسال الدم من راسه، وكان 
هنــاك مرتــزق يتعــرض له بالتهديــد، فقال له رضــا »أنا عندي 
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مجموعة، وال تحسبني لوحدي، وأنا في وسط الزنزانة، وأنا 
أســتطيع أن اقتلــك، وأنت في الخارج، وأنــا في مكاني هذا، 
فخاف هذا العســكري، و اشــتكى على الشهيد، لكن لم ينالوا 

من الشهيد.

المبادرة واإلبداع
فعلــى  الثــورة،  يخــدم  شــيئ  كل  فــي  يشــارك  كان  الشــهيد 
المســتوى اإلعالمــي كان يعمــل علــى تجهيــز ونشــر البنــرات 
خبــرة  لديــه  كانــت  المقــاوم  المجــال  وفــي  والمونتاجــات، 
واسعة، و حتى المتخصصين يعرفون أن الشهيد كان ذكيا في 
المجال المقاوم، وكان من أول من ابتكر أسلوب العبوات في 
البحرين، و كان للشهيد رضا مساهمات عدة في هذا المجال 
بداية الثورة. وحتى في مجال التصنيع، مثل صناعة طالقات 
الشــوزن فكان يأخذ الطلقات الفارغة ومن مســيالت الدموع 

وكان يكبس إليها الصواعق ويعيد صناعتها.

العالقة باهلل سبحانه وأهل البيت؟مهع؟
كان متعلق باهل البيت، وكان متوكل على اهلل، وكان يستخير 
اهلل، و يعتقــد أنهــا لــن تخيــب، وكان متعلــق بأهــل البيــت 
جدا جدا جدا، وكان متعلق بالســيدة فاطمة الزهراء بشــكل 
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خاص، وكان يهدي إليها الزيارات، وكان كل عملية يبتدئ بها 
كان ينــادي »يــا زهراء«، وكان يحب أن يهدي، وهو ال يوجد 
عنــده مــا يهدي، وال كنــت أرجو منه هديــة، ولكنه يحب أن 
يهدي، وكان يهدي زياره عاشوراء وتسبيحة الزهراء و التوسل 
بأم البنين لمن يحب، ويقوم بالدعاء بعد كل عملية، وحتى 
وهو داخل السجن، فلو أنجزنا شي معين يقوم بإهداء شيئ 

من ذلك ألهب البيت. 

أتذكــر بعــد اعتقاله من تحــرره قبل األخير وضع في الســجن 
االنفرادي، وكان ال يوجد تواصل، ولكن بعد فتره تمكن من 
إرســال رســالة لي قال فيها، »قاســم حبيبي من يتمســك بأهل 
البيــت الييئــس وال يتوقف، وهذا قضــاء اهلل، ومن المحتمل 

أن اهلل أرجعني لكي أخرج أكبر عدد من السجناء معي«.

متعدد الصفات والمواهب

ليســت صفــة واحــدة تمتع بها الشــهيد، بل هو يملــك أكثر من 
 ومتعلق بأهل البيت، و محب للجميع دائما، 

ً
صفة، فكان مؤمنا

و جامع ولم يفرق، و دائما يعمل على الجمع، شجاع ولم يكن 
عنده شــي اســمة صعب ومســتحيل، و ال يوجد عنده يئس أو 
خوف، واليوجد عنده حب األنا أبدا، أو أي شي شخصي أبدا، 

وكان محب للخير، ويعمل ويساعد بما يستطيع. 
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كان يفكــر خــارج المألوف، ولم يكن يرى حواجز مهما كان من 
المرتزقــة أو الجيــش، وال حتــى درع الجزيــرة يحــول بينه وبين 

العملية،  فعنده كل شيء ممكن.

الطموح والرؤية
كان عنــده طمــوح كبير، وهو أن يغير فكــر جيل كامل، وليس 
فقط طموح على مســتوى عملية، أو على مســتوى ثوره، كان 
طموحــة أن يبنــي جيل كامــل ومقاوم، وكان متمرد، وســعى 
في هذا المشروع، وإلى اآلن نرى نتائجه حتى وهو عند ربه.

الشهيد القائد
كان قائــد، وال يدعــي أنه قائد، وال كان يشــعر الأخرين من 
المقاوميــن أنه قائد فوقــي، و كان يقّدر الجميع، وكان عنده 
الكل مهم، والكل يستطيع أن يجعل يده في هذا المشروع، 
، حتى من يســتطيع تقديم أمور بســيطة 

ً
إمــا ماديــا أو معنويــا

يأخذهــا منــه، وكثير مــن الناس ســاعدت الشــهيد، و لم تكن 
تعرف أنها ســاعدته في مشــروع ما، وكان الشــهيد يجمع من 

كل شخص، ويجمع حتى األفكار.
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S 

األثر األجتماعي للشهيد رضا الغسرة...

 بقلم األستاذ محمد البحراني...
ناشط في المعارضة السياسية...

يعتقــد األنســان منــذ خلقته وعيشــه في الوســط األجتماعي 
أهميــة حاجتــه للرمــز والقدوة، بــل هو يبحــث دائما عن كل 
إشــارة أو رمــز تدل على الطريق المســتقيم الــذي يوصله نحو 

نهاية الطريق، دون ضيع أو تيه.

هذا المعتقد الرمز ال يتوفر في أي مكان، أو في أي  شخص، 
وأنما هو نتيجة طبيعة إما من صنع اهلل أو صنع البشر، وليس 
معقــوال أن تكثــر الرمــوز بعــدد المجتمــع أو غالبيتــة،  ولــو 
كان كذلــك لضاعــت القدوات،وتبعثرت األهــداف والجهود، 
بســبب اختالفــات الرمــوز، وانســياق المجتمــع نحــو التبعثــر 
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والتفــرق، ولــذا فــإن الرمــز من أهميتــه أنه يجمــع وال يفرق، 
ليوصل المجتمع إلى نتائج موحدة، مما يؤكد أن الرمز حاجة 
اجتماعيــة ملحــة وعامة تجمــع  الناس نحو وحــدة  المطلب 

والهدف.

 ولهــذ فــإن اهلل قــد أمــر المســلمين فــي التوجه نحــو أكبر رمز 
وهــو الكعبــة، وهو رمــز عبادي واحــد، على مســتوى العالم، 
و يجتمــع حوله المســلمون  من مختلف المشــارب، رغم أنه 
رمز جامد وشعيرة واحدة، ولكنها ذات معنى تعبر عن أشياء 
وأهــداف مختلفــة، وتتلخــص فكرتهــا أن األنســان ال يتجمد 
عنــد الحجــر، بــل يتفكرفــي عمقه، ويتمحــور حولــه ويقتدي 
ويتأثر منه،  أما اإلنسان الحاج لبيت اهلل من غير ثقافة ووعي 
ال يعــد حاجــا  بالمعنــى العبــادي، و ليس متعبــدا كما يريده 
اهلل، واألمة المتعبدة من غير فهم للقدوة أمة ضالة وجامدة.

والمجتمعــات عــادة تؤمــن بالمخلــص القــدوة الــذي يقودها 
للطريــق الصحيح والخــالص من التيه والضيــاع، وتنتظر اليوم 
الذي يصل فيه العالم لهذه النتيجة مع اختالف المجتمعات 
المتدينة،  ولهذا فأن الشيعة تمثل أكثر طائفة تعبر عن الرمز 
بشــكل جلي في شــخص األمــام المهدي »أرواحنــا فداه«، أو 
عشــقها المليوني لأمام الحســين؟ع؟ الذي أصبح فكرة حية 
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تهــب الروح الطهارة، وترفع شــعار الجهــاد، وتتحدى الظلم، 
وترخــص النفــس والعيــال والمــال وكل مــا تملــك، مــن أجــل 

الدين والحق والحرية.

ومن أبلغ هؤالء المجاهدين الذين نذروا أنفسهم هلل وللدين 
وللشعب، وتحدى الســلطة الجائرة،وكسر قيودها الحديدية 

واألمنية هو البطل البحراني المجاهد رضا الغسرة ....

لقد عبر رضا الغسرة عن إرادة فوالذية نادرة، فرغم أنه كان 
مطــاردا فهــو لــم يستســلم للهــروب، أو االختفاء، ولــم ينتظر 
الخــروج مــن الوطــن إلــى مكان آمن، بل كان شــاهرا ســالحه 
فــي وجه العــدو الخليفي ومزمجرا ومتحديــا اجراءات وظلم 
الســلطة، وعندما كان مســجونا فأنه كســر القيــد أربع مرات، 
رغــم أنــف الجــالد وقــوة اجراءاتــه األمنيــة، وقــد نــال مــن 

التعذيب ما حفزه نحو التحدي والتحرر.

البطــل »رضــوان اهلل عليــه« أصبــح أيقونــة وقــدوة فــي جهاد 
الســلطة بشــكل فريد، و أصبح قائدا للتحرير، وهو في داخل 
السجن، وهو األصعب،  وتحول إلى فكرة حية أسوة بأمامه 
الحســين، باذال ومسلما نفســه هلل، وواهبا روحه فداء  لدينه 
ووطنه، وأن أبلغ شيء لدى اإلنسان الحر هو أن يؤسس فكرة 
حيــة تؤثر وتقود األخرين لتصبــح واقعا يضج قعر الظالمين، 
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لتصبــح فكرتــه  قــدوة لأجيــال، ويتحــول معها الســجين من 
االستسالم إلى التحدي والتحرر .

إن الشــهيد البطــل بعنفوانــه وبطوالته قد كســر فكرة الجالد 
التــي تقهــر الصمــود، وتميــت التحــدي، وبعــث في اإلنســان 
البحراني والعربي والعالمي  فكرة الشجاعة والمقاومة حتى 
مــن داخــل الســجن،  و إن الظالــم ضعيــف، وعلــى المجاهد 
البحــث عــن نقــاط ضعف الظالــم، وإن ابداعا فــي التضحية 
بهذا المســتوى الذي أظهره الشــهيد الغســرة هو منهج يحتاج 
للدراسة والتحليل والتدريب، لتصبح تضحيتة منهاجا لأجيال 
والشعوب والمجاهدين القابعين في السجون والمستسلمين 

للقيد والسجن والجالد.

وفي النهاية: إن مقاومة السجان والجالد بمثل هذه التضحية 
والصمــود شــاخصة فــي نظر األســرى، ســتحول الســجون الى 

مدارس للجهاد والتحدي نحو الحرية والنصر.

رحم اهلل شهيدنا البطل بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، 
وألهم أهله الصبر والسلوان.
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شهيد على خطى الحسين

 بقلم سماحة السيد جعفر العلوي...
قيادي في تيار العمل اإلسالمي... 

آمــن البطــل رضــا الغســرة بضــرورة ايقــاف الظلــم فــي بلــده. 
وكان منــذ نعومــة أظفاره يســمع صــوت إمام الحــق والحرية 
الحســين؟ع؟ يــراود قلبــه وهو يقول، )أال تــرون إلى الحق ال 
إلــى الباطل ال يتناهى عنــه، فليرغب المؤمن في  ُيعمــل بــه و
(. فقد تحقق الشــرط في بلده فال حق ُيعمل 

ً
لقاء ربه محقا

به وال باطل ُيتناهى عنه، وبقى جواب الشرط وهو )فليرغب 
.)

ً
المؤمن في لقاء ربه محقا

 فكانــت روح الغســرة تتشــوق إلــى لقــاء ربهــا، ضمــن عمــل 
حسيني يكون صرخة عالية مدوية ضد الظلم في بلده. 
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ومــا أن الحــت ثــورة 20١١ في بالده البحرين، وتفجر شــعبها 
 بحقوقــه وحريته، حتى شــعر الغســرة أن يوم صرخته 

ً
مطالبــا

المدوية قد أقبلت.

عاش الغســرة في ظل الثورة آالم الناس وهي تكتوى بســياط 
القمــع  رجــال  وهــراوات  فبســياط  المعتقلــون  أمــا  الظلــم، 
الخليفي، حيث التعذيب هو قدر كل معتقل. أما أداة النظام 
في السيطرة واخضاع الناس فبقوة السالح وإرهاب المرتزقة. 
ورأى الغســرة كيــف ُتســتباح البيوت والتعــدي على الحرمات 
وكيــف ُيســتهان بالمواطــن وُتداس كرامته، حينهــا عزم البطل 
الغسرة أن يواجه هذه المنكرات بما يستطيع وبقوة الشهادة 
وعنفوانها المؤثر كما هي شهادة إمامه الحسين؟ع؟، فمضى 
فــي تصميمــه الفوالذي. وكلما كان يعزي في ذكرى عاشــوراء 
واألربعيــن، كانت مشــاعره تتالحم وتختلــط فيها الرغبة في 
االستشــهاد، وكأن الدمــاء تخضب جســمه ومعركة عاشــوراء 

الزالت قائمة وتنتظر لحوقه بها.  

ميــزان القــوى في البــدء يميل عادة لمن يملــك الكثرة والمال 
 وفي كل 

ً
والجبــروت. فاعتقــل عســاكرة النظام الغســرة مــرارا

 خطة الهــروب وتتحقق 
ً
مــرة يدخــل الســجن كان يضــع فــورا

وتتكلل بالنجاح.
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وفي المرة األخيرة لهروبه األخير من الســجن في بدء األول 
من يناير 20١7 صمم الغســرة أن يطلق صرخته المدوية ضد 
الظلم والقهر، وال ســطوة للسجن الصغير في أروقة التعذيب 
أو الكبيــر علــى مســاحة الوطــن أن توقفــه عن إطــالق صرخة 

االعتراض على الجور والظلم. 

وبالفعــل تحققــت تلــك الصرخــة العاليــة فــي 9 فبراير 20١7 
 لوجه حتى داهمته طلقات رصاص 

ً
حين واجه المرتزقة وجها

 بدمائه على خطى أبي عبداهلل 
ً
 مضرجا

ً
الظلم ليســقط شــهيدا

الحسين؟ع؟. وبالفعل استطاعت صرخة الغسرة من إحداث 
 وتبوأ  مقعد صدق 

ً
دويها الكبير. وهكذا أرتقى الغسرة شهيدا

عند مليك مقتدر.
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رضا الغسرة قد أتعب أعداءه وهزمهم وأذلهم...

 بقلم الشيخ عبد اهلل الصالح...
قيادي في تيار العمل اإلسالمي...

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِهْم  ِ
ّ َد َ��ب اٌء ِع�ف َ ْح�ي

أَ
ْل ا َ ا �ب ً ْمَوا�ت

أَ
ِل اهلِل ا �ي وا �فِ�ي َس�بِ

ُ
ل �تِ

�فَ �تُ �ي ِ �ف
َّ
�فَّ ال َ ْحَس�ب

ا �تَ
َ
َول

�فَ  �ي ِ �ف
َّ
ال  �بِ

ُرو�فَ سشِ �بْ
َْس�تَ ِلِه َو�ي �فْ اُهُم اهلُل ِم�ف �فَ َ �ت

آ
َما ا  �بِ

�فَ ِرِح�ي و�فَ 169 �فَ �تُ �فَ ْر ُ �ي
و�فَ 170  �فُ ْحرفَ َ �ي ا ُهْم 

َ
َول ِهْم  �يْ

َ
َعل ْو�فٌ  ا حفَ

َّ
ل
أَ
ا ِهْم  �فِ

ْ
ل �فْ �فَ ِهم ّمِ �بِ وا 

َح�تُ
ْ
ل �يَ ْم 

َ
ل

�فَ  �ي ِم�فِ ُموأْ
ْ
َر ال ْ حب

أَ
ُع ا �ي �فِ َه لَا �يُ

َ
�فَّ الّل

أَ
ٍل َوا �فْ ِه َو�فَ

َ
�فَ الّل ْعَمهتٍ ّمݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِ ِ �ف  �بِ

ُرو�فَ سشِ �بْ
َْس�تَ �ي

م �ي صد�ت اهلل العل�ي الع�ف

نعم، عندما استطاع قارب الحرية عبور المياه األقليمية للبحرين 
 عن آل خليفة اللعناء، تبرع البريطانيون بمحاصرة القارب 

ً
رغما

في المياه الدولية وإرجاعه لعمالئهم آل خليفة !!!
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كان رضا الغسرة نموذج الجهاد والثورة، وقدوة الثائرين، ومن 
رحــم هــذا الواقــع المرير تكونت شــخصية المقــاوم القائد رضا 
الغســرة وتولــد قــراره الثابــت بضــرورة الجهــاد والمقاومــة ضد 
طغيــان آل خليفة وجبروتهم، وانتزاع الحقوق العادلة لشــعبنا 

األبي المظلوم ..

ولد القائد رضا الغسرة في أسرة مكافحة عزيزة متوسطة الحال 
لهــا مكانة أخالقية واجتماعية متميزة، عائلة كفاح ونضال من 
أجل العدالة، ومن أجل تحقيق الشــراكة، لبناء الوطن وتقدمه 

ورفاه أبنائه ..

تميز القائد رضا الغسرة بالجد والمثابرة والتدين وحب مساعدة 
االخريــن، كل هــذه المواصفــات تمظهــرت في فتــرة مطاردته 
وسجنه الظالم، فكان االنسان المتفاني لخدمة إخوانه وزمالئه 
ومســاعدتهم في ما يحتاجون ســواء طلبوا او لم يطلبوا، وكان 
بمجرد إحساسه بحاجتهم يبادر من فوره لتقديم الالزم دون ان 
ينتظر كلمة شــكر او رد الجميل، فكل ذلك هو اخر ما يفكر فيه 

القائد رضا الغسرة.

رضــا الغســرة هــو نمــوذج للمجاهد الصــادق الصابــر المتحمل 
لأذى من أجل الوصول لمطالب شــعبه العادلة، والمثابر الذي 

ال يمل وال يكل، حتى تحقيق أهدافه وطموحاته.
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الغريب أنه لم يحصل على تعليم عالي يؤهله لتقلد مثل هذه 
األدوار القيادية، لكن مثابرته وتصميمه وإرادته الصلبة جعلت 
 للشــباب المجاهدين المتطلعين لغد 

ً
 رائدا

ً
 قياديا

ً
منــه نموذجا

مشرق، وعدالة غائبة، ومواطنة متساوية .

رضا الغسرة هو قدوة لكل ثائر مخلص، لم يكن يملك إمكانيات 
متميــزة، وال حتــى عاديــة، لكنه تعود أن يخلــق ما يحتاج إليه 
إلنجــاح عملــه، فتــراه يصــرف الســاعات والســاعات محــاواًل 

 حتى ينجح في تحصيل ما يريد .
ً
 ومخترعا

ً
ومبتكرا

رضا الغســرة قد أتعب أعداءه وهزمهــم وأذلهم في محاوالت 
الهــروب المتكررة، والصمود األســطوري، وتحصيل اإلمكانيات 
التي يحتاجها، لقد كان يحفر الصخر لتحصيل ما يريد، ويطاول 
الســماء النتــزاع ما يحتــاج، ولكأن بصره وبصيرتــه تقودانه الى 

حيث رضا اهلل ..

 في 9 فبراير 20١7م وهو يقاوم الطغاة، وفرحت لقتله 
ً
قتل ظلما

عصابــات آل خليفــة المجرمــة وتفاخــروا وبالغوا فــي فرحهم، 
وهم يعلمون أنهم لم يقتلوه ولن يقتلوه، و رضا الغسرة ما مات 
ولن يموت، وقد اشترك في قتله آل خليفة، والبريطانيون، وآل 

سعود األنجاس ..

وفجع البحرانيون برحيلة، وخيم حزن عظيم عليهم، ال ســيما 
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رفاقه المجاهدين ..

 كســر طغيــان 
ً
 قويــا

ً
 وجلــدا

ً
وأظهــرت والدتــه وعائلتــه صمــودا

األعداء، وحرمهم من النيل منهم، وتحول رضا الغسرة في قبره 
الى كابوس يقض مضاجع الظالمين ..

 لــك أيها القائد الجنة، وســالم عليك يوم شــهادتك ويوم 
ً
فهنيئــا

 بما أتاك اهلل من فضله، وتستبشر بمن 
ً
 عند ربك فرحا

ً
تبعث حيا

يلحقك بك من إخوانك ورفاق دربك .
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إلى رضا الغسرة ... رسالة البحر...

 مرآة البحرين )خاص(
١0 فبراير 20١7

 لمعنى 
ً
مــرآة البحريــن )خــاص(: إنــك تضيــف معنــى جديــدا

البحريــن يا رضا. ســبقتك هجرات بعيــدة، كان المهاجر منهم 
 من فداويتهم، 

ً
 من ســلطة الغزاة، يتحّدى فداويا

ً
يكســر شــيئا

يقتل رســواًل من رســلهم، يكســر آلة من آالت إذاللهم، ينتصر 
إلــى كرامتــه، ويّتخــذ مــن البحر منجــاة، ال يذهب إلــى البحر 

لينجو بنفسه بل لينجو بكرامة شعبه.

كان هــذا البحــر جهــة  منجــاة وحّريــة وخــالص مــن  طالمــا 
، في كل مّرة 

ً
اإلذالل، لم يتوقف هذا الفعل طوال 230 عاما

يشعر الغزاة أنهم لم ُيخمدوا آخر صوت، ال شك أنك اكتنزت 
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كل هــذا التاريــخ الطويل، لتخرجه بأجمل ما يكون )بطولتك( 
وفــي أجمــل ما يكون )البحر(. صار المعنــى أكثر غزارة. إنهما 
بحــران أيهــا البحرانــي، بحــر أجــدادك وقصــص هجراتهــم، 
وبحــر أحفادهم وقصص بطوالتهم، بحر الجرأة المالح وبحر 

الشهادة الحلو.

لم يعرف مغتالوك المعنى يا رضا، ولو عرفوه ما مزجوا دمك 
ببحــرك. لــم يعرفوا المعنى ألنهم ليســوا أبناء هذا البحر، وال 
أبنــاء امتزاجاتــه المتعــددة المعاني.  يليق بــك البحر يا رضا، 
ويليــق بــك امتــزاج معنــى البحريــن، كمــا تليــق بــك البحرين 

اليوم.

أنــت ابــن الملحيــن، ملــح بحرها وملــح ترابها، ملح الســمرة 
المدبوغــة في جســدك، وملــح الزرقة التي اســتقبلت قطرات 
دمك األولى مفتوحة على زرقة الســماء، وكأنها تنطق بلسان 

حال أمك: خذ )رضا( حتى ترضى.

ال يعــرف هــؤالء أن قصتك تنتهــي لو صرت خلف هذا البحر، 
وأن اكتمالهــا المتوهــج حيــث البحــر، لقد منحــوك بداية من 
حيــث أرادوا أن يمنحــوك نهايــة، أنــت شــهيد البحــر األول، 
دمك يشبه قطرات المطر التي تدخل سّر البحر حيث أصدافه 
، ســتغدو شــهادتك أفــق البحر الممتــد، كلما 

ً
فتســتحيل لؤلــؤا
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نظرنا إلى زرقة البحر رأيناك فيه، ســنرى ابتسامتك المشاكسة 
تحّدق فينا من بعيد بعيد، سنرى جسارتك تستحث فينا بحر 
الجــرأة، لنصله ببحر المغامرة والتحدي من أجل الكرامة. لن 

 يا رضا.
ً
يبقى هذا البحر رهوا

لقد قررت ومضيت: أنا راكٌب هذا البحر، إما حرية أو شهادة. 
لقــد أغلقــت عليهم المنافــذ يا رضا، واســتدرجتهم إلى البحر، 
ليشــهدوا علــى  أردتــه مســرح شــهادتك. ذهبــوا بمعداتهــم 
أنفســهم، وهــم يتوهمــون أنهم ُيشــهدون العالــم عليك. لقد 
 واحدا. 

ً
قلنا لك أنهم ال يعرفون ســّر أنهما بحران وليســا بحرا

كانــوا يصــورون المســرح وال يفهمون المعنى. وكمــا أعميتهم 
لحظــة خروجــك من ســجن جــو فقــد أعميتهم لحظــة قتلك، 
كأنــي بــك كنت تضحك وســط البحر كما كنت تضحك وســط 

جو.

لــن يكــون قبرك حيث جســدك، حيث األرض، ســيكون قبرك 
البحــر، ســُنلقي ورود  حيــث قطــرات دمــك األولــى، حيــث 

شهادتك في البحر، ليصل المعنى.
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األسطورة...

 مرآة البحرين )خاص(
١١ فبراير 20١7

هكــذا عــرف البحرينيــون الشــهيد رضــا الغســرة )29 عامــا(. 
الشــاب، الذي فاق مجموع أحكام ســجنه أكثر من ١00 ســنة، 
كان ال يــرى نفســه إال حــرا. نجــح فــي الهروب من الســجون 

البحرينية الُمحكمة 3 مرات، كان آخرها قبل مقتله بشهر.

زّجت الســلطات باسم رضا الغسرة في خلية تضم 6١ شخصا 
اتهمتهم بتأسيس تنظيم ١٤ فبراير، بعد أن اعتقلته في العام 
20١2. ومــن ســجن التوقيــف بالحــوض الجــاف )8 مايو/أيار 
20١2( تمّكــن الغســرة مــن الهرب ألول مــرة، قالت الداخلية 

حينها إنه هرب متنكرا بعد زيارة عائلية.
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بعدها بحوالي 6 أشهر، حاولت قوات مدنية اغتياله، بعد أن 
أطلقت النار على سيارة كان يستقلها هو ورفيقه عقيل محسن 
مــن مســافة قريبــة. تمّكن الغســرة من الهــرب إال أنه أصيب 
برصاصــة فــي كتفــه اســتخرجها بنفســه الحقا، فيمــا اعتقلت 
الســلطات محســن بعــد تعرضــه إلصابــات خطيــرة أدت إلى 

تهتك وجهه نتيجة إصابته بالرصاص اإلنشطاري.

ظلت االستخبارات األمنية تالحق الغسرة حتى تمكنت )2٤ 
مايو/أيــار 20١3( من اعتقاله. انتشــر حينها تســجيل للغســرة 
وهــو يتعــرض للتعذيــب لحظة اعتقالــه، قامت القــوات التي 

اعتقلته بتصويره وهو مقيد من الخلف وملقى على ظهره.

ادعــت النيابــة أن الغســرة كان يحمــل ســالحا وذخيــرة  أثناء 
اعتقالــه، وأنــه كان بصــدد إطالق النار، واتهمتــه بالتورط في 
حــوادث »إطــالق نــار علــى دوريــات أمنيــة والتعــدي عليهــا، 

وتفجير إحدى السيارات بمواقف المرفأ المالي«.

لن تنقل القوات الغســرة لسجن التوقيف في الحوض الجاف 
هــذه المــرة، خالفــا للمعتقلين علــى ذمة التحقيــق، تم نقله 

إلى سجن جو المركزي، خوفا من هروبه مجددا.

وعلــى الرغــم مــن اإلجــراءات األمنية المشــددة في الســجن 
المركــزي، إال أن الغســرة هــرب فعال. في )2١ أبريل/ نيســان 
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20١٤( تمّكــن مــن الهــروب عبر فتحة التكييــف لزنزانة أخرى 
ثــم خــرج مــن نافذة بعــد أن نشــر قضبانها الحديديــة، وقام  

شخص بنقله  في قارب، كما أعلنت الداخلية.

انتقامــا منــه قامــت قــوات النظــام باعتقــال والــده وشــقيقه، 
فــي حيــن أصــدر وزير الداخلية قــرارا بنقل مدير ســجن »جو« 

وتشكيل لجنة تحقيق في ظروف حادثة الهروب.

بعــد يوميــن فقط أعلنــت الداخليــة أن منتســبيها تمكنوا من 
القبــض علــى الهاربين من ســجن جو المركزي أثنــاء اختبائهم 
بمنــزل فــي منطقــة ســار ومعهــم مجموعــة مــن »المطلوبين 

أمنيا«، كان أبرزهم الشهيد الغسرة.

هذه المرة سيقضي الغسرة سجنه في زنزانة انفرادية، إال أنه 
في 25 أكتوبر/تشرين األول 20١٤ سيعلن إضرابه عن الطعام 
احتجاجــا. اضطرت ســلطات الســجن لالتفاق معــه على فك 
اإلضراب مقابل نقله لعنبر عام إلحياء مناسبة عاشوراء، ومن 

ثم إعادته إلى حبسه االنفرادي.

مــع مطلــع العــام 20١7 أعلنــت وزارة الداخليــة عــن فــرار ١0 
أشــخاص مــن الســجن. كان الجميــع متيقنــا مــن أن الغســرة 
أحدهــم، فهــو لــم ُيخلــق ليكــون فــي الســجن. أدى هــروب 
الغســرة هــذه المــرة إلحالــة مديــر الســجن واثنيــن مــن كبــار 
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المسؤولين في وزارة الداخلية إلى التحقيق.

نشــرت القوات األمنية نقــاط التفتيش في كل أرجاء البحرين 
بشكل غير مسبوق، بحثا عن الغسره ورفاقه، ما أدى إلرباك 
حركة الســير في الشــوارع العامة ألكثر من أســبوع، وداهمت 
القــوات العديد مــن المناطق إال أنها فشــلت في العثور على 

الهاربين.

الخميــس )9 فبرايــر/ شــباط 20١7( كتب الغســرة آخر فصول 
روايتــه، لقــد هــرب هــذه المــرة ولكــن نحــو الشــهادة. قالت 
الداخليــة إنهــا الحقت في البحر أشــخاصا كانوا ينــوون الفرار 
مــن البــالد، وبيــن أن تعتقــل الغســرة مجــددا أو أن تقــوم 
بقتله، توّهمت أنها عبر رصاصاتها الغادرة، والتي فشــلت أن 
تنــال مــن الغســرة منذ ٤ ســنوات، ســتضع حدا نهائيا الســمه 

وأسطورته...

تماما مثل أســطورة جلجامش... لم يكن البحر لرضا الغســرة 
سوى محطة، في ملحمة البحث عن الخلود!
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S 

كان مهشم الرأس... في بيت رضا... 

 مرآة البحرين )خاص(
١2 فبراير 20١7

مــرآة البحريــن )خــاص(: عصــر األحــد ١2 فبرايــر 20١7، بيت 
الشــهيد رضــا الغســرة. بعد وقت قصير مــن االنتهاء من دفن 
الشــهداء فــي لوعــة المــكان واألهــل. لــم يرجع أخ رضــا غير 
الشــقيق »ياســين« من المقبرة بعد، ُسمح له هو وعّمه فقط 
بالتواجد في مراســم الدفن، إخوة رضا األشــقاء جميعهم في 

السجن.

 تجلــس 
ً
البيــت صغيــر مكتــّظ بالنســوة، ال تــكاد تجــد مكانــا

فيــه. مدخل البيت ممتلــئ، الغرف الصغيــرة ممتلئة، والممر 
كذلــك. ال تســمع إال صــوت الحســرة  المــؤدي إلــى الغــرف 
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وآهاتهــا، تتجرعهــا النســوة كما يتجّرع المســموم كأســه الذي 
يعرف أنه يحمل أجله.

تجلــس أّم رضــا مســتندة علــى جــدار صالــة البيــت الصغيــرة، 
وجهها مســحوب إلى كتفها، تــدور بعينيها كمن تنتظر دخول 
شــيء آخــر عليهــا غير ثيــاب الحــداد، كأنها تبحث عن شــيء 
يصلها برضا، شــيء يريها إياه، تحّرك رأســها لأعلى واألســفل 
وتضــرب بيدهــا علــى رجلهــا. ال كلمــة يمكــن أن تصف حال 
وجهها الملتاع بالحسرة: لم ألِق عليه نظرة وداع واحدة.. لم 
ألمسه.. لم أحضنه.. لم أقبل بين عينيه.. عيناها الشاخصتان 
تبحثــان عــن كالم يمكــن أن ُيخرج ما فيهــا.. ال تجد.. ترفع 

رأسها: »اهلل على الظالم.. اهلل على الظالم...«

تنطــق امــرأة مــن أقرباء رضا: »قلــت لهم دعونــا ُنلقي النظرة 
األخيــرة عليه، نريــد أن نوّدعه فقط، رجوتهم، قالوا لي: من 

زماااان دفّناه.. ثم أداروا ظهورهم وساروا هازئين«..

ترفــع أم رضــا عينيها وتضيف: »قلت لهــم وهم يمنعوني من 
 
ً
الدخول لتوديع ابني: نحن اليوم نبكي وأنتم تضحكون، غدا

نحن سنضحك وأنتم ستبكون«.

تصمــت قليــاًل ثم تقول بصدمة مــن ال يصّدق ما رآه: »جاؤوا 
ق إحدى الحاضرات وكأنها 

ّ
لنا بجيوووش.. جيوووش..«، تعل
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تكمل ببالغة: »جيوش من خوف«..

تعلو أصوات النسوة الضاجات بالبكاء.. تدور أم رضا برأسها.. 
تسنده على الجدار.. تحّدق في الحسرة.. تطلق شهقة تصل 

حرارة جمرتها إلى كل من في المكان..

علــى بــاب إحدى الغرف، ربما هــي غرفة رضا، لصقت صورة 
لــه، كان يطالعنــا بابتســامته المرحــة التي تمّيــز معظم صوره 
التي تصلنا إليه بينما هو في زنزانة هنا أو مخبأ هناك، يطالعنا 
جبينــه،  منتصــف  فــي  المتدليــة  الكثيــف وخصلتــه  بشــعره 
وتغــوص عينــاه في عمق ابتســامته،  كأنه يقول لنا: لقد نلتها 
.. نلت حريتي.. فأنا لســت مخلوق لكي أبقى في هذا 

ً
أخيرا

الجحيــم.. أنا طائر حّر.. ومكانــي ليس هذه الزنزانة الكبيرة، 
ليس هذه األرض..

تعــود والــدة رضــا وكأنهــا قــد ســمعته: تقــول للنســوة الالتي 
.. لقد فــاز بالخلود.. 

ً
يحتضّنهــا.. لقــد نال رضا مــا أراده دائما

الشهيد ال يموت.. البطل ال يموت..

فــي الغرفــة الثانية تجلــس أخوات رضا وزوجــات أخوته، تخبر 
إحداهن: »قلنا لهم، لتدخل فقط والدته كي ترى ابنها وتوّدعه.. 
هددونــا بجيوشــهم الجــرارة التــي اصطفت تقابــل فاجعتنا، ال 

يوجد هنا شيء لكن، اذهبن إلى بيوتكن وإال ضربناكن«
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تكمــل: »في المقبرة، وجد األهالي حفر القبور مناف للتقاليد 
الدينية، ورفضوا دفن الشــهداء فيها، فقال لهم رجال األمن، 
 احفروهــا أنتــم لوحدكم. اضطر أخ رضا وعّمه القيام بحفر 

ً
إذا

القبر وحدهم رغم أن الحالة الصحية لكليهما ال تتحّمل هذه 
المشقة الجسدية والنفسية«.

ليــس ثمــة قارئــة في بيــت رضــا، لكــن كل الحاضــرات تحولن 
إلى قارئات، تصرخ إحداهن منشــدة أبيات الواقعة: »يا مجهز 
حسيييين.. قل لي القبر وين؟«.. تضج النسوة بالبكاء ويلطمن 
صدورهــن ويضربــن علــى أفخاذهــن ويصرخــن يا حســييين يا 
حســيييين يا حســييين.. تصيح أخرى: »َهذا ُحســيٌن ِبال ُغْسٍل 
وال َكَفٍن َعاٍر َتجوُل عليِه الَخيُل َمْيدانا«.. يرتفع صوت النحيب 
ويختلط الصراخ بالبكاء.. تستحضر ثالثة أبيات شعر تنعي فيها 
جنازة جثمان اإلمام موسى الكاظم الذي شّيع مكّباًل بالحديد.. 
 تنعى فيها شــهداء 

ً
تتعالى الصرخات أكثر.. تنســج رابعة أبياتا

الحريــة الذيــن منــع أهلهــم مــن تغســيلهم ودفنهــم والصــالة 
عليهم.. يصير المجلس زلزال بكاء.

 من المقبــرة، وجهه مثل 
ً
يدخــل »ياســين« أخ رضا للتــو عائدا

شحوب الموتى الذين عاد منهم للتو، ترفع كل النسوة أعينهن 
إليه متطلعات، وكأنهن يردن منه أن يخبرهن عن حال رضا: 



١١5

»كيف رأيت البطل رضا يا ياســين؟« يتعالى الصراخ، تتراكض 
أخواته إلى حضنه مولوالت، يلّمهن بذراعيه ويغوص برأســه 
فــي حجورهــن، ويختّض الجميع في نوبــة بكاء طويلة، تعّم 
الهســتيريا المــكان. »يكفيــه ما فيه إنه مريــض بالقلب« تقول 

زوجة أخيه وهي تشهق بالبكاء.

يرفع ياســين رأســه ويقول محاواًل مواســاة نفســه أو النســوة: 
 بفاطمة الزهراء في كثير من محطات 

ً
طالمــا كان رضــا مرتبطا

حياته، ها هو ُيدفن في يوم وفاتها. تعلو الصرخات والصياح. 
، ُدفن 

ً
ثــم يضيــف: وســأزيدكّن، فــي مثــل هــذا التاريخ تمامــا

والــدي قبــل عام ولم يتمكن رضا من حضور مراســم تشــييعه 
..

ً
وعزائه. ينفجر المكان بالبكاء. ينسحب ياسين خارجا

، يخبــر ياســين عائلتــه بمــا رآه ممــا لــم يســتطع قولــه 
ً
الحقــا

أمــام النســوة: لقــد رأيته مهّشــم الرأس بثــالث رصاصات، لقد 
اضطررنا إلى تجبير رأسه كي نتمكن من غسله وتكفينه، وفي 
كتفه كانت تســكن رصاصة أخرى، وجســده مشّرح من أعلى 

الرقبة حتى أسفل الجسم..

لكــن صــورة رضا.. ما تــزال تضحك، بذات االبتســامة المرحة، 
وبذاك الوجه الممتلئ بالحيوية والحياة، وبتلك الخصلة المتدلية 

من شعره في وسط جبينه، حتى وإن فّجره الرصاص.
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الخروج من جهنم ليس مستحيال...

 مرآة البحرين )خاص(
١3 فبراير 20١7

ال ينفــك البحــر المحــاذي لســجن جــو المركزي المعــزول عن 
صخب الحياة، أن يرتفع موجه مرتطما بجدار الســجن، قبل 
أن يعــود لهدأتــه ويعيــد الكــرة. يشــبه تماًمــا حالة  ســاكنيه، 
فيما العالم يحتفل بليلة رأس الســنة  الميالدية ١ يناير/كانون 
الثانــي 20١7، ينجــح الفتية العشــرة في الصعــود من الهاوية 

والهروب من سور »جو« العظيم، متخذين الضباب جمال.

قــت فيه كاميــرا الهاتف، المشــهد 
ّ
هــو ذات الســجن الــذي وث

المســّرب للشــهيد عباس الســميع، والــذي يعلن فيــه براءته، 
ألهــل القتيــل المالزم اإلماراتي طارق الشــحي، قبل أن ينتقل 
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لبارئه وهو يعلم جيًدا كلفة هذا اإلعالن.

هو المكان بعينه، الذي ســّرب منه جهاد أوراق روايته »جو« 
ليتــم طباعتهــا ونشــرها. كأنهــا كتبت لتلــك اللحظــة بالذات، 
تلــك التــي تخيط الناس صدمتها بتنفيذ حكم اإلعدام وتخامر 
هذا التيه بما يجري داخل ذلك السور، فتتلقفه بقدر حاجتها 
إلشــباع ذهولهــا. مــا أن تنتهــي مــن قراءتهــا حتــى تضــج بك 

تفاصيل التفاصيل كأنما علق أحدكما في اآلخر.

هــو الســجن عينــه الــذي يخفــي قــوة وبــأس رئيــس العرفــاء 
قســم  يتمّكــن  لــم  رمضــان«،  »محمــد  المنشــق  الشــرطي 
»التحقيقــات الجنائيــة« الســيئ الصيــت، وال »النيابــة العامة 
: »تعرضت لتعذيب ال 

ً
»انتــزاع اعترافاته، رغم مــا قاله الحقا

تحتمله الوحوش فكيف وأنا بشر«.

في سوق المزاد ترتفع كلفة تغريدة تعلن فيها رفض الحرب 
على اليمن الى 5 سنوات، فكيف بكلفة التظاهر أو المواجهة 
أو الهــروب، هــروب رضــا الغســرة المتكــرر من الســجن كلفه 
أحكامــا تصــل إلــى أكثــر مــن قرن قابلــة للزيــادة فيما لــو فكر 
بالهــروب مــرة أخرى، ورغم هذا كرر فعل الطيران مع ســرب 
الطيــور التســعة. كل هــؤالء كســروا بطش الدولــة، قفزوا من 

فوق صفيح معاناتهم: ماذا لو نجحنا؟!
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خطيــر جــًدا هــذا الثائــر »الغســرة«، تداعيــات هروبــه الثالث 
تســببت بنقل مدير إدارة اإلصالح والتأهيل إلى رئاســة األمن 
العــام، وتعييــن أحــد الضبــاط للقيام بتســيير أعمــال اإلدارة، 
مــع نقــل تبعيــة اإلدارة إلــى وزارة الداخليــة. وفــي هروبــه 
الرابــع واألخيــر تــم إحالــة عــدد مــن المســؤولين ومنســوبي 
إدارة اإلصالح والتأهيل للتحقيق، بســبب وجود شــبهة تواطؤ 
وإهمال جســيم لدى عدد من األفراد القائمين على الحراسة 

وتقصير في اإلشراف.

فــي كل مــرة يهــرب الغســرة، يضيف إلــى زاد الهــروب رفقاء 
جدد، حلم الحرية يتســع، فكرة الهروب من الجحيم ممكنة 
جــًدا، معانقــة شــمس بال خطوط ليســت مســتحيلة. يســبب 
 للسلطة، سيكون قرارهم األخير أن يتمكن العسس 

ً
ذلك هلعا

بتوجيــه البوصلــة نحــو مخابــئ الهاربيــن، أن يأتوا برأســه، ال 
بأس إن كان ميًتا.
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رضا الغسرة.. صّوب أيها الجبان...

 مرآة البحرين )خاص(
١3 فبراير 20١7

ر إعدامه، قال لمن ُبعث لتنفيذ الحكم: »أعلم أنك  عندما تقّرَ
هنا لتقتلني، صوب أيها الجبان، فكل ما ستفعله هو أن تقتل 

رجاًل«، إنه تشي جيفارا..

هــل ســمعتم عن بطل ثوري لــم يتهمه النظام المســتبد الذي 
يواجهه بأنه خائن أو إرهابي أو مخرب أو محّرض أو مجرم؟ 
وهــل تقوم األنظمة المســتبدة إال بتصفية هؤالء الثوار الذين 
، بعد أن يهّددوا نفوذ ســلطتها، ويفلتوا من 

ً
تضيــق بهــم درعا

قبضــة ســيطرتها وإحكامهــا، وينالــوا مــن هيبتهــا، ويخدشــوا 
صورتها الحديدية؟
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 بالرصاص، ليصير فيما 
ً
عــدم المناضل الثوري جيفارا رميــا

ُ
لقــد أ

بعــد أيقونــة الثــورة لــكل شــعوب العالــم، وأصبحــت صورته 
منــذ وفاتــه رمــزا في كل مــكان وشــارة عالمية ضمــن الثقافة 
عدم الثائر الليبي عمر المختار وهو يردد  شــعاره 

ُ
الشــعبية. وأ

الثــوري »نمــوت أو ننتصــر« ليصيــر فيمــا بعــد أســطورة نضال. 
وأعــدم الثائــر الفلبينــي خوســيه ريزال في ســاحة عامــة، قبل 
أن تتحول تلك الســاحة إلى معلم ســياحي يضّم قبره، تروي 
حكايــة إعدامــه كبطــل وطنــي، ويُحتفــل بيــوم وفاتــه كعيــد 

وطني.. ودون هؤالء الثوار حكايات أخرى.

البحريني رضا الغسرة، قيل عنه أنه شاب تتحّرك الثورة تحت 
قدميــه، أو جيفــارا البحريــن كما يحــب البحرينيون تســميته. 
فــي يومــه األخير، ذهــب رضا إلى البحر، وهــو يعلم أنه أمام 
خياريــن، إمــا الحريــة أو الشــهادة. لــم يكن خيار العــودة إلى 
القفــص الحديــدي وارد لديــه، بــل كان يتمّثل مقولــة جيفارا: 
بيــن«، فــإذا لــم 

َ
»إمــا أن نحقــق الحّريــة وإمــا أن نبقــى معذ

 
ً
با

ّ
يحّقق رضا حريته في تلك اللحظة، لن يقبل أن يبقى ُمعذ

في سجونهم أكثر..

، لم يكن إعادة رضا إلى السجن خيار وارد لديها، 
ً
السلطة أيضا

بــل لــم يكن لديها غيــر قرار تصفيته، فقد بلغــت منه مداها، 
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خاصــة بعد أن جعلها أضحوكة الناس ومحل ســخريتها، بعد 
هروبه الرابع واألخير من سجن )جو(.

على صفحة البحر، وّجد رضا نفســه مقابل قوات الكوماندوز 
التــي حاوطتــه بأعــداد هائلــة، توحــي أعدادها بأنهــا تهاجم 
كتيبــة حــرب كاملة ال شــخص واحد يحمل ســالح. وّجه رضا 
رّشاشــه لهــا وهــو يعــرف أن نهايتــه ســتكون عنــد هــذا الحــد 
، فقــوارب خفر الســواحل حاصرت قاربهــم الصغير من 

ً
تمامــا

كل صوب، يعلم رضا أن ال منجاة له من الموت، وأن رشاشه 
لــم يكــن ســيحميه منهم، بــل ســيكون حجتهم فــي تصفيته، 
 حتى الرمــق األخير، فـ 

ً
 مقاومــا

ً
لكّنــه اختــار أن يمــوت صامــدا

»القوة الحقيقية هي أن تكون في قمة صمودك عندما يعتقد 
الكثيرون أنك سقطت«.

، وال يمّثل فصيل سياسي، إنه شاب ثوري 
ً
 سياسيا

ً
ليس رضا زعيما

ف 
ّ
فحسب. شاٌب تجري الثورة في عروق دمه النابض، ال يتوق

عن الثورة وال تكتفي من جسارته وشجاعته وجرأته. لدى رضا 
القــدرة علــى عدوى اآلخرين الذين يخالطونه روحه المتأججة 

ابة تلك، لهذا اعتبرته السلطات األخطر عليها.
ّ
والوث

لقد ضاق رضا بهذا النظام المستبد المتعجرف المستحوذ على 
ه 

ّ
السلطة والثورة ورقاب الناس، لم يعد يحتمل الحياة في ذل



١2٤

 منذ 
ً
 واحدا

ً
وهوانــه، لــم يخفت بريــق الثورة في عيونه يومــا

طــراوة فتوته، كلما زاد النظام السياســي في اســتكباره صارت 
الثــورة الزمــة رضــا. لــم تبــدأ ثورته فــي 20١١، بــل كانت تلك 
محطتهــا األخيــرة التــي امتدت حتى يوم مقتلــه. ربما تغّيرت 
خياراتــه فــي مقاومــة النظام المســتبد ومواجهتــه، لكن بقت 
، كلما زاد النظام 

ً
الثــورة جذوته المشــتعلة التي تزداد توّهجــا

.
ً
 وترهيبا

ً
 وتعذيبا

ً
 وقمعا

ً
رعونة واستكبارا

 ال يتفــق معه فيه آخــرون، لكنه 
ً
قــد يكــون رضا اختــار طريقا

وجــده خيــاره األخير بعد أن اســُتنفدت كل وســائل الشــعب 
الســلمية مقابل اســتنفاد النظام لكل وســائل عنفــه وجبروته. 
فــي دوار اللؤلــؤة لــم يكــن خيــار رضــا مختلــف عــن باقــي 
المعتصميــن هنــاك، كانــت الثــورة الحالمــة بالتغييــر طموحه 
 لهم، لكنه 

ً
كمــا باقــي المعتصميــن الذين حملــوا الورد شــعارا

لــم يعــد كذلــك بعــد أن أمعــن النظــام فــي عنفــه الغوغائــي 
ووحشــيته البربريــة تجــاه كل مــن ســّولت لــه نفســه بالحلم. 
قــّرر رضا أن العنف يجب أن يقابل بالعنف، وأن االستســالم 
أمام كل هذه الوحشــية خنوع ُيفقد اإلنســان كرامته وشعوره 
بإنســانيته، ويجعــل الجائــر يتمــادى أكثــر: »إذا فرضــت على 
 
ً
اإلنســان ظروف غير إنســانية ولم يتمّرد سيفقد إنسانيته شيئا

فشيء«.
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قــّرر رضــا أن يواجــه عنف النظــام الباطــش وأن ال ينهزم أمام 
عّدتــه وعتــاده، أن يواجــه قــوات مرتزقتــه التــي يجلبهم من 
جنســيات مختلفــة لقمــع هذا الشــعب وقتلــه، فكانت تهمة 
اإلرهــاب فــي انتظــاره، التهمــة التــي ال يفتأ النظــام البحريني 
 أو 

ً
يتخذهــا ذريعتــه لتصفيــة معارضيــه، إما تصفيتهم جســديا

بأحــكام تصــل إلــى أكثر مــن ١00 عام كما فعلــت مع رضا. لم 
يرفــع رضا ســالحه فــي وجه أحد من المواطنيــن، ولم يحرق 
 
ً
، بــل لم يقتل شــرطيا

ً
 واحدا

ً
، ولــم يــرّوع مواطنــا

ً
 عامــا

ً
مرفقــا

، ولــم يرد شــيء مــن ذلك في التهــم التــي ألصقتها به 
ً
واحــدا

الداخليــة تحمــل عنــوان اإلرهــاب. كان األقصــى مواجهاتــه 
العنيفــة مــع مرتزقة األمن القامعة في الشــوارع العامة، وهو 
شــغب يحــدث فــي أي مكان يشــهد احتجاجــات غاضبة في 

العالم.

 بجرأته 
ً
 برضــا، ضاق ذرعــا

ً
لقــد ضــاق النظــام البحريني ذرعــا

وجســارته االســتثنائيتين، صــار رضــا ورطتــه الكبــرى الــذي ال 
يعــرف كيــف يتعامــل معهــا، فــال التعذيــب نجــح فــي كســر 
شــوكته، وال أحكام السجن التي وصلت ١0٤عاًما تمكنت من 
كبــح جموحه الثوري وجنوحه المتمــرد، وال القيود الحديدية 
التي صّكت يديه ورجليه تمكنت من منع هروباته المتعددة، 
 
ً
لقــد كســر رضا هيبة الجهــاز األمني بأكمله عندمــا حّطم رقما
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 في عدد مرات الهروب من الســجن الحديدي )جو(، 
ً
قياســيا

لقد نجح شخص واحد في أن يوقف سجن كامل على قدمه 
أمام أكبر هروب شهدته السجون البحرينية.

 للداخلية أن ُتعيد رضا الغســرة إلى ســجونها 
ً
لــم يعــد ممكنــا

 لرضــا أن يقبل العــودة من 
ً
، ولــم يعــد ممكنــا

ً
المهزومــة حّيــا

. لهــذا وقف رضا في لحظته األخيرة 
ً
هروبه األخير إال شــهيدا

أمــام قــوات الكوماندوز المدججة بالســالح، وهــو يقول لهم 
: »أعلــم أنك هنــا لتقتلني، صوب أيهــا الجبان، 

ً
 واحــدا

ً
واحــدا

«.. لقد 
ً
 اســتثنائيا

ً
 بحرانيا

ً
فــكل مــا ســتفعله هو أن تقتــل ثائــرا

صرت أيقونة الثائر البحريني يا رضا..
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رضا..أيها البحر خذني وياك...

 مرآة البحرين ١٤ فبراير 20١7
بقلم: بنت الغسرة

لبــس رضــا مالبســه األنيقــة، وارتدى قــالدة تدل علــى فتّوته 
األحــرار،  بثــورة  يذكــره  علــى معصمــه خيطــا  لــّف  وقّوتــه، 
مّشــط شــعره وســحب حقيبــة الظهر التــي انتقى فيهــا أدواته 
بعناية، مضى نحو الباب، تذّكر شيئا ما وابتسم، حمل هاتفه 

المحمول ومضى.

في الطريق شــاهد جموع غفيرة تنّدد بالنظام، وامرأة تطلب 
مــن الشــرطة حق رؤيــة جثمان ابنها قبل دفنــه، يندهش من 
المنظــر ويتمتــم: يدفنون البذور التي ســتورق بعــد حين. نظر 
بعينيــه الحــادة للمــرأة قائــال: ال عليِك أيتهــا األم كوني بخير، 
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ســيزهر ابنــِك مــن جديد. ابتســمت لــه وذرفت دمعــة اللقاء 
.

ً
والوداع معا

، حــاول أن يتدارك زحمة الســير، ســمع أحدهم 
ً
مضــى بعيــدا

يقــول: يبــدو أن بطاًل قد ُدفن اليوم، والشــرطة ترفض حضور 
عائلته لمراســم دفنه، يفتح رضا هاتفه مفتشــا عن اســم ذلك 
البطــل، يقــرأ تغريــدات تنــوح شــهيدها األســطوري وتنعيــه، 
وأخرى تهنئ بعضها البعض فرحة مستبشــرة بقتله، يبتســم. 
يتنهــد قليــاًل يغمض عينيه، ويتحّول بســيارته لطريق مختلف 
عــن الطريــق الذي يســلكه النــاس، فقد تعــّود أن يمضي في 
ثــم  للمســاعدة  ويترجــل  ويشــاهد،  يقــف  دروب مختلفــة، 

يمضي سريعا حتى قبل أن يسمع كلمة شكر.

بينمــا هــو فــي طريقــه لموعــده، شــاهد مناظر مزرية، تأســف 
 أن ال وقــت لديه للمســاعدة أو التغيير، فقراء يتســولون 

ً
جــدا

هنــا، أجانــب متمصلحــون هنــاك، مجنســون مرتزقــة، امــرأة 
تندب زوجها الســجين، ســّواح يترنحون، بيوت دعارة محلية 
ومستوردة، بطالة، شباب مطارد، تمييز مقنن. شاهد رضا كل 
، أحــّس أن ثيابــه باتت ثقيلــة، فقد 

ً
ذلــك وأكثــر، بــدا متذمــرا

عِلق عليها بعض ما مّر به من مناظر مؤلمة.

أســرع المســير حتــى ال يتأخــر عــن موعــده، حاول أال يشــغل 
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باله كثيرا، فتح مسّجل سيارته، وبدأ يستمع لقصيدة ينشدها 
الشيخ حسين األكرف بحزن شديد:

ويــاك أريد أبقى وياكخذنــي 
هالدنيــا غربــة بــال اياكغربــة 
ليــش ما تجينيجيتــك بحنينــي

تفاعــل رضــا مــع القصيــدة واســتحضر كل الصور التي مــّر بها، 
انتبــه لحظــة، قطــع القصيدة، وفتــح هاتفه مســتحضرا أرقام 
رفاقــه، حادثهــم بحنــان، قّســم بينهــم قضايــا ومهمــات من 
الواجــب أن يشــاركوا في حلها، فقد وّســع دائــرة معارفه في 
اآلونــة األخيــرة، واســتطاع أن يحصــل علــى أعلــى درجة من 

الثقة بهم، وهم جاهزون وقت الفعل.

اطمــأن على كل شــيء وعــرف أن قوة ربانّية تؤيــده ورفاقه، 
 أن الــروح تزهر كل يــوم   إذا رفضت الذّل 

ً
كان مطمئنــا تمامــا

والخنوع.

وصــل إلــى موعــده مطمئنــا، هادئــا فزرقــة البحــر، تبعث في 
روحه الطمأنينة، وأمواجه الثائرة ترضي غرور شبابه الفتي.

، تذكــر االختــالف، فحين 
ً
فجــأة وجــد البحــر وقــد صــار رهــوا

كل  تتحــول  مختلفــا،  الكــون  يصبــح  المــاء،  النــار  تعشــق 



١30

االختالفــات إلــى حمم صغيرة تثور أواًل وتــذوب حالما تفقد 
وهجها أمام الماء والهواء.

أغمض عينيه متمتما بكلمات قد سمعها للتو:

ويــاك أريد أبقى وياكخذنــي 

 
ً
 مزمجرا

ً
اســتجمع قواه احتضن البحر وقّبلــه، فعاد البحر ثائرا

، تتالطم أمواجه من كل جانب، صارخة:
ً
مرتعدا

رضاااااااااااااااا
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S 

إلى العاجز الناعم: »أنا من النمر والغسرة«...

 البحرين اليوم3 يناير 20١7
بقلم: نادر المتروك

أراد البحرانيــون أن يســتقبلوا عاما جديدا بطريقتهم الخاصة، 
وبمشــاهد تلمــع مــن ١٤ فبرايــر 20١١م. هذا التفكيُر الســاطُع 
مثــل األســطورة؛ يعجز عنــه أولئك الذين يكتبون مســتعملين 
ــرة. هــل تتذكــر، أّيهــا  عقولهــم الملتحمــة بالكراســي المعّطَ
العاجــز، كيــف كنَت تقول بأن هذه الثورة ســوف تذهب في 
عبٍث دائرّي بعد عاٍم واحد من انطالقتها؟ كنَت تريد منهم، 
ومّنا، أن نأخذ كالَمك وكأنه مانفيستو الثورة، وبيانها الناجي. 
وحين وضعتك الثورة، بهروبك منها، في النسيان، بدأت تقوم 
بهوايتك المعتادة في معالجة الفشــل. ال أريُد منك أن تقَف 
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اآلن أمام هذه المشــاهد، ولن أذكر لك اســم »ســترة« الذي ال 
 أن عينيك 

ُ
يناســب نظرياتك فــي الخروج من األنفاق. أعــرف

ال تجيــد اليــوم قراءة األشــياء التي ال تتكّســر عليهــا األضواء. 
لقد اعتدَت على اقتناِء أفكارك من كتبك، ومن عقلك التقنّي 
ك، وقــت الّشــدة، بأحجــام كبيــرة مــن التبريرات. 

ُ
الــذي يمــّد

لــن أكــذَب عليك، كما فعلُت ســابقا، وســأقول لــك اآلن أنني 
، إلى التبريرات الراقصِة 

ً
أجد جزءا من دماغي ينساُق، خلسة

التــي تســوقها تارًة بانشــغالَك في المكتــب األكاديمي، وتارة 
بانكبابــك فــي نســج تاريخــك الكتابــّي الــذي ُيذّكرنــي - فــي 
لحظة تكرير األفكار - بسيٍل من المفّكرين الذين اختاروا في 

نهايِة المطاف أن يكونوا جوقة من الّدجالين الجنتلمان.

ال يتغّير التاريُخ من المنابر الناريِة وغير النارية، وال من طاولِة 
المنظمات والندوات والمحاضرات الدائرية، وال المســتطيلة، 
الشــاي  يغزوهــا  التــي  الهادئــة  القرفصــاء  جلســِة  مــن  وال 
 ليــس مــن الكتــِب 

ً
والحلويــات الشــعبّية والموديــرن، وحتمــا

، في إعــداد طباعتها 
ً
الناعمــة التــي ينشــغُل أصحابهــا، شــهورا

الفاخــرة ورْســم أغلفتها الجميلة. إن األشــياَء التي ال تنعكس 
 األشياء. ليست هذه حكمة، 

َ
عليها األضواُء هي التي تغّير كّل

وال حصيلــة ُعمــر مــن التجــارب. ولكنهــا شــيء مــن المغامرة 
التــي ال تراجــع عنهــا. هــل رأيَت عيَن الشــيخ نمــر النمر؟ هل 
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لمســَت الظــّل الــذي يتحــّرك اليوم من ذكــراه، ومن سلســبيِل 
عمامتــه؟ مــاذا يعني لك شــاّب مثل رضا الغســرة؟ أّي حضوٍر 
 

ُ
تافه هذا الذي ينازُع حضوَر الغســرة، كاســِر الســجون؟ أعرف
أنك ســترميني اآلن بتلك النظرة الواِجمة، المليئِة باالشــمئزاز. 
 عن هذا 

ً
ولكّني أريُد منك، ألجلك فقط، أن تمّد عينيك بعيدا

 عن الجلِد الناعم الذي حّول أحشــاءك 
ً
الــورق الالمــع.. بعيدا

إلــى »إســفنج« يلتهُم األدخنــة الملوثة، ويمــأ عينيك وعقلك 
برمادها الثقيل.

هــل ســتجروء علــى أن تــرّد علــّي بقولــك: »ومــاذا بعــد؟ مــا 
النتيجة؟«. لن أكّرر معك إجاباتي القاسية، ولن أمنحك فرصة 
أخرى لكي تسخر من كالمي الذي تصفه بالحالِم والغارق في 
الثورجّيات الخشبّية. هذه المرة أنا لسُت في موضع االفتخار 
بأســمائي الجميلة: »النمر والغســرة«. لو كنُت وســط النيران، 
 مــن »غربتــي« غير القســرّية؛ لكنُت أعــدُت عليك ما 

ً
ومتحــّررا

كنُت أقوله وأنا قرب الفّوهة. أفّضُل اآلن أن أختبَر احتماَل أن 
تكون هنالك مسامات حّية في دماغك الديجتال. ذات مّرة، 
كســَر إداورد ســعيد هدوَء المجادلة وقال بأنه يشــعر بكّمٍ ال 
 فــي االختياِر بين 

ً
حــدود لــه من الغثيان حين يكون محشــورا

إرادِة الشــعوب وإرادِة التاريخ الرســمي. أّي معنى فارغ لهذه 
المجادلــة حين ال يكون هنــاك اختيار عاجل، ومن غير تفكيٍر 
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في المكاسب أو الخسائر! التاريخ ليس وعاًء لأسماء، ولكنه 
الزمــن الــذي ُيخبرنا ببقية أبعاد الوجــود. هذا التاريخ لن تراه 
إال مــن هديــر النمر، ومــن األقدام الســحرية للغســرة. وأنت 

حّر!
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رضا الغسرة.. الخالُد الذي قهَر الغزاة: لَك المجُد.. 
وآلل خليفة الخزي والعار...

 البحرين اليوم
9 فبراير 20١7

رحَل، ولكن بالطريقة التي تليق باألبطال االستثنائيين.

 
ً
لــم يرحــل إال علــى الطريقــة التي أرادهــا، وخّطط لهــا، حرفا

 بيــوم، وكأنــه آخــر األســاطير التــي نبتــت من 
ً
بحــرف، ويومــا

ها إلى كّل اآلفاق.
ّ
األرض، وامتّد ظل

لم يبِك رأُســك يا رضا، وما الَن وال اْســتكان. شــموُخك أصاَب 
الســّجان والجــاّلد بالُعرّي والخزّي الذميــم. الحْقَتهم في كّل 
فــراٍغ ظّنوا أنه يحرســهم مــن عينيك التي ترمــق، كّل الوقت، 
 

َ
خارَج األسوار. كانوا يبحثون عن أثرك وكأنهم أضاعوا الحيلة
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وما عادوا يحتملون ريحك وروحك. لم ُيِصْب روَحك - يا رضا 
ٌم أو انتابتها شيُم المنكسرين. أنَت أّيها الغسرة؛  األحرار - توّرُ
كمــا كنــَت، حامــاًل للجراح، وقميُصــك األبيُض لــم تجف منه 
 

َ
دماُء الّضحايا، وكأنك آثرت أن تكون األيقونة التي تجمع كّل

شمائل األبطال الخالدين.

أخبرتنــا يــا رضا قبل أّيــام بأنك واثق باهلل في كّل فعٍل وقول. 
رويــَت لنــا روايتــك فــي الســجون وكأّن اهلل اختــارك أن تكــون 

الشاهَد المِلك والّشهيَد المقاوم حّتى آخر األنفاس.

؟ أولم 
ً
قتلوك؟ كيف قتلوك؟ أيظّنُ الخليفّيون أّنهم قتلوك حّقا

 خططهم وتواقيتهم الحمقاء؟ أنُسوا كيف 
َ

ُيْفِشــل الغسرُة كّل
 للعالمين؟ أِمثُل الغســرة 

ً
ســّفه أحالَمهــم، وجعلهم أضحوكــة

يموت؟ أِمثله يذهُب إلى النسيان من غير ضجيج؟ هيهات.. 
هيهــات! مثــل الغســرة ال يمــوت علــى فــراٍش بــارٍد أو زنزانــة 
مظلمــة. مــْن كّســر أنياَب الســجن مــرًة تلو األخــرى؛ ال يقوى 
عليــه رصــاٌص الوحوش وال جحافل الغــزاة، وال أمواج التنين. 
فلُتخبرهــم المنــوُن أّن الغســرة باٍق.. وما خَرقــِت الرصاصاُت 
روَحــه، وأّن القهــَر عجــَز عــن إزهاق صوالتــه وجوالته.. وهو 
مــا نــاَل إال مــا تمّنى، وما َحضــَن في صدره إال الحيــاَة الباقية 

التي أراد.
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لك المجُد يا رضا، ولرفاقك األخيار الشهداء، الذين عاهدوك 
 لك في اإليمان 

ً
على الوفاِء، في الّسراء والّضراء، وكانوا إخوانا

 عظيمة، ومشــعٌل ال 
ٌ

والصمــود والشــهادة. لــكّل منهــم روايــة
تخفت أنواره حتى تبزغ الشمس الكبرى على البحرين وأهلها. 
أما آل خليفة، ومرتزقتهم والّشــامتون الّصغار؛ فينتظرون سوَء 
العاقبــِة التــي أنذرهم بها الشــهداُء األبطال.. »قل انتظروا إنا 

منتظرون«.

 من تنفيذ عملية الهروب الجماعي من سجن 
ً
بعد أربعين يوما

جــو المركــزي، أعلنــت الســلطات الخليفية اليــوم الخميس، 9 
فبراير، أنها »أحبطت« فجر اليوم ما وصفتها بعملية »تهريب 
عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية، والهاربين« من سجن 

جو بتاريخ األول من يناير الماضي.

وفــي خبــر مقتضــب نشــرته وزارة الداخليــة الخليفيــة علــى 
كانــت  الهــروب  بــأن محاولــة  ادعــت  تويتــر،  فــي  حســابها 
باستعمال »قارب، كان متجها إلى إيران«، وقالت بأن إحباط 

العملية »جاء بالتعاون والتنسيق بين األجهزة األمنية«.

وقــد أّجلــت الوزارة الخليفية موعد عقــد مؤتمر صحافي لذكر 
تفاصيل الحادثة، حيث كان ُيفترض أن ُيعقد عصر اليوم.

وزيــر  ســلمان،  خليفــة  الخليفــي،  الــوزراء  رئيــس  واســتقبل 
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الداخليــة راشــد الخليفــة، حيث قــّدم خليفــة »التهاني« على 
إعــادة إلقــاء القبض على »المطلوبيــن«، وزعم أن »نجاح أية 
عملية أمنية هي رســالة من حكومة حزم وحســم وصرامة مع 
اإلرهاب والخارجين عن القانون«، كما دعا خليفة إلى المزيد 
مــن القمــع، وأعطــى قواته الضــوء األخضر لـ»تشــديد القبضة 
األمنيــة« بحســب تعبيــره، كمــا هــدد باســتعمال القتــل مــن 
خــالل حديثه عن تطبيق »القصاص« و»اجتثاث اإلرهاب من 
جــذوره، وتدميــر البيئــة الحاضنة له والقضاء عليه«، بحســب 

زعمه.

إلــى ذلــك، أشــارت مصادر شــبه رســمية إلــى أن العمليــة التي 
أعلنت عنها السلطات اليوم أدت إلى استشهاد ما ال يقل عن 
3 مــن المواطنيــن والنشــطاء، وبينهم الناشــط المعروف رضا 
عبد اهلل الغسرة الذي كان أحد أبرز الذين نجحوا في الهروب 

من سجن جو الشهر الماضي.

وتتوارد األنباء عن استشهاد عدد من المواطنين اليوم في ظل 
محاولــة مــن النظــام لفبركة روايــات مختلقة إلخفــاء جرائمه 

في المداهمات وقتل المواطنين.

ودعــت قــوى ثوريــة إلــى تكثيــف الحضــور الشــعبي والثوري 
فــي الميادين، وأوضح تيار الوفاء اإلســالمي بأن النظام يبّث 
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األكاذيــب و»يمــارس تكتكيــات الحــرب النفســية« مــن أجــل 
»ترميم صورته التي سحقها أبطال سجن جو«، مؤكدا أن هذه 

المحاولة »ستفشل في التغطية على بطولة شبابنا«.

وتتصاعــد التحضيــرات الميدانيــة فــي البــالد إلحيــاء الذكــرى 
السادسة لثورة البحرين في ١٤ فبراير الجاري.
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الغسرة.. يا صليب الماء...

 البحرين اليوم ١2 فبراير 20١7
بقلم: عبداهلل عبد الجليل العكراوي...ناشط إعالمي بحراني...

اعتقلــت بســبب ايوائــي لمطلوبيــن، كان ذلــك قبــل انــدالع 
الثورة. هذا أول الكالم منه، وأخذ يشــرح ما لحق به. ينطق 
إال صورتــه  أخبــاره،  ثــم غادرتنــي  ببصيــرة وذكاء بحرانــي، 
وحديثــه فلم يغادرا ذاكرتــي، بعدها تلقفني خبر اعتقاله مع 
خيــرة من أبناء »بني جمــرة«، كان من بينهم »الجنرال« علي 
الغانمي، أوجعني الخبر، هؤالء أخلص المناضلين، وأكثرهم 

إيمانا بالثورة.

لم تمض أيام، حتى ســمعت اســمي ضمن مجموعة ســجناء 
»ســجن أســري« الذين ســيتم أخذهم للعيادة، أخذتنا حافلة 
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الشــرطة لعيادة ســجن »الحوض الجاف«، في باحة الســجن 
 يلوح بيده، لم يتغير فيه شيء، قلبه في المكان 

ً
رأيته شامخا

نفسه، وبصره ينفذ إلى الداخل، كأنما له عادة قراءة األرواح، 
شــيء ما كان يربطني بهذا البحراني األســطورة، شــيء ما لم 

أكن أعرفه حينها.

بقــي رضا ســتة أشــهر انفــرادي في معتقــل )الســرداب(، ذلك 
قبل اندالع ثورة ١٤ فبراير، ذاق جسده كراهية وحقد الغزاة 
ومجنســي النظام، بعدها خرج العشــريني للحياة، افرج عنه 
مــع »الرموز«، خرج أكثر صالبة وشــموخا، اتضح له الطريق، 
الصعــود،  هــو  فالطريــق  المشــروع،  مالمــح  لــه  ووضحــت 

والمشروع هي الشهادة.

سائق الشاحنة ترك شاحنته لينزل مقام المقاومين،،

»ال أملك إال هذه الماشــية. فأجابه الســيد موســى الصدر: بع 
«. وهذا الجمري ال يملك إال 

ً
فراشــك وماشيتك، واشتر ســالحا

شــاحنته، التي يفتح بها نافذة اهلل على رزق الفقراء، في أول 
منعطــف باعهــا، واشــترى بهــا مــا يدفع بــه عن وطــن أنهكه 
القمع واالســتبداد، ســائق الشــاحنة لم يكن إال رضا الغسرة، 
الذي اشتعل كشهاب سريع، وغادر ككل أفراحنا التي لم تأت 

بعد.
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حاول الغزاة ترســيخ عدم امكانية دخول أو خروج شــيء من 
هــذه الجزيــرة )البحريــن(، المســّيجة بالمــاء وبعيــون أنظمة 
الدولــة، لكن الغســرة مرغ أنف الدولــة، وضع قلبه في كفه، 
ومضــى ككل األحــالم التي نهضت مع حراك الرابع عشــر من 

فبراير 20١١، عيد الؤلؤة المصادف لعيد الحب.

تلميذ اإلمام الذي وضع روحه في البندقية وسدد طلقته،،

الغســرة هــذا الرجــل االســتثنائي فــي الزمــن االســتثنائي، اذ 
كانــت مقولة الســيد اإلمام الخمينــي؟ق؟ تالمس روحه: »على 
الشــعوب انقاذ انفســهم بانفســهم«، اعتقلته انظمة الدولة، 
مــرغ أنــف ســجانه وهــرب، ثــم اعتقــل وعــذب، فمــرغ أنف 
، أربع محاوالت هروب، نجحت منها ثالث، فال 

ً
سجانه أيضا

يعرف طائر قلبه إال الحرية، وروحه تأخذه إلى الطريق الذي 
رسمه، والمشروع الذي سحبه إليه.

مثلــه هربــت من الســجن وركبت البحر، وحين اســتقريت في 
الغربة، اســترددت التواصل معه، وفي إحدى اليالي ســمعت 
بحصــار أمني مشــدد على »بني جمــرة«، حاولت االتصال به 
عدة مرات، لم يحالفني الحظ، اعتصر الخوف قلبي، خصوصا 
بعــد أن أنتشــر خبــر اصابته بطلق ناري، وآخــر أصاب صاحبه 
عقيــل عبدالمحســن، حيث نهــش رصاص »الشــوزن« وجهه، 
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لكــن رضــا أبلغنــي بعــد أيام أنــه نجــى بأعجوبة مــن كمين، 
عمليــة تهــدف إلــى تصفيته، أشــرف عليها نقيب أمــن الدولة 
»يوســف المناعي«، لتصفية ثأر بينه وبين رضا، وبهدوء قلبه 

أخرج الرصاصة من جسده، وأنتظر الموت الذي أخطأه.

سائق الشاحنة، نزل من حافلته وصعد البحر،،

لمــاذا البحــر؟ ربمــا ألنــه أدرك أن الناس شــّبه لهم أن عيســى 
ُصلــب علــى اليابســة،، ودوره أن يكــون »صليــب المــاء«، لم 
يدقــوا المســامير فــي باطن كفه، بــل فتحوا بالرصــاص نوافذ 
في جســده، كانت روحه الطاهرة أكبر من جســده، فتسللت 
مــن ثقــوب الرصــاص الكثيرة، لــم يرض أن يمــوت، ولم تكن 
تكفيــه رصاصــة واحــدة، كان أكبــر مــن المــوت، وكثيــر علــى 
الحيــاة، باستشــهاده قطــع مشــوارا كبيــرا من التأصيــل لمنهج 
يفتخــرون  جعلهــم  خيــاره  رفضــوا  الذيــن  حتــى  المقاومــة، 
ويعتزون بشهادته، تحول إلى نموذج ومثال، أيقونة سنروي 
أسطورتها إلى أبنائنا، سنقول لهم أن رجال أسمه رضا الغسرة، 
»من أشرف الرجال« وأنبلهم، صعد من الماء بثياب شهادته، 
ق صوره في 

ّ
مبــاركا مبــاركا، لحق بركــب األنبياء، لذلك ســنعل

كل بيــت وشــارع وصدر، هنــا عرفت ما يــكان يربطني به، لم 
يكن الهروب من الســجن، أو المغادرة عن طريق البحر، وال 
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حتــى طيبــة البحرانــي فيه، كان يربطني بــه خيط رفيع أبيض 
من األمل.

ســالم ألبناء الغســرة حيثما ولدوا وعاشــوا واستشهدوا، سالم 
عليكــم مناضلين، معتقلين، مهّجرين ومستشــهدين، وســالم 
فلــذات  أجســاد  أمــام  وقفــن  اآلتــي  الزينبيــات،  ألمهاتكــم 

أكبادهن ليقلن: ما رأيت إال جميال.
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S 

الشهيدان رضا بوحميد ورضا الغسرة: من الزحف 
إلى ميدان الشهداء.. إلى اليد القابضة على الزناد...

 البحرين اليوم
١8 فبراير 20١7

في هذا اليوم، ١8 فبراير، من العام 20١١م، انطبَع في وجدان 
البحرانيين اسُم عبد الرضا بوحميد. وفي 7 فبراير، من العام 
20١7م، توّهــج فــي وجدانهــم اســُم رضــا الغســرة. ليســت 
المســألة هنا تالعبا في األســماء، أو محاولة خطابية لتحريك 
الن اليوم ســماَء البحرانيين وهم 

ّ
المشــاعر بين مناســبتين تظل

يخوضون تذكارْين متداخلْين: تذكار ثورة ١٤ فبراير ويومياتها 
المتتابعة وكأنها ســْجل محفوظ منــذ الّصغر، والتذكار الطرّي 
لنهايــة األســطورة رضــا الغســرة. هناك ما هو أبعــد من مجّرد 
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تداُخٍل في األســماء والمناســبات واألحداث. المؤكد أيضا أّن 
 ُيشبه التالقي غير المحسوس بين تلك اإلحداثّيات 

ً
هناك شيئا

»الجريئة« التي ُتوّجه الثورة غير التقليدية في البحرين، وهي 
 تلو األخــرى، وتخوض أكثر من تحــّد ومنزلق، 

ً
تقطــع مرحلــة

 للنهايات القاتلة.
ً

من غير أن ُتصاب باليأس أو تقع فريسة

َوصــَف البحرانيــون رضــا بوحميــد بـ»فاتــح الميــدان«. هو بات 
يرتبــط، مباشــرًة، بأهــم حــدث غّير مجــرى األمور فــي بدايات 
ثورة البحرين، وهو العودة مجّددا إلى موقع االعتصام، ميدان 
الشــهداء )دوار اللؤلــؤة(. لــم يكــن الفْتــح الــذي قــاده الّشــبان 
عادّيــا. كانــت الّدبابــات الخليفيــة علــى ُبعد أمتــار منهم وهم 
يتقّدمــون باتجاه الميدان. خروجوا وهم في فْورٍة من الغضب 
ح به 

ّ
بعــد الخميــس الّدامــي، وبعــد غــْدر آل خليفة الذي تســل

حمد عيســى وهو يظهر عشــية الجريمة متبخترا بنياشين بذلته 
بة بين  العســكرية. فــي تلــك األجــواء، كانت السياســة المتســّرِ
الجمــوع تقــول: »ال.. يكفــي دماء! انتظــروا لحين يجــّف الّدَم 
أوال، ليبــدأ بعدهــا فْتــُح البــاب من جديــٍد للقاء المســؤولين«. 
 وتفصياًل، هذا الكالَم، وبات 

ً
لكن الخميس الّدامي أنهى، جملة

ه شعاَر: »الشعب يريد إسقاط النظام«.
ّ
الموقف كل

ُعّبــَد هــذا الخيار بأســلوب مواجهــة الّدبابة، واســتْضعاِف كّل 
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تهديــدات الخليفييــن واالســتخفاف بها. كانــت تلك الخطوة 
األولى في طريق تجســير العالقة بين خيارات العمل الثوري 
المتعــددة، وعــدم االنغراس فــي مفهومات »الســلمية« التي 
شــة، وتعلوهــا تفســيراُت حقبــة مــا قبــل  بــدت آنــذاك مشّوَ
 عنــد أبــواب 

ً
١٤ فبرايــر، يــوم كان الّسياســيون يضعــون قدمــا

الخليفيين، وقدما أخرى وســط الناس. ما فعله رضا بوحميد 
هو أنه َغَرَس مفهوَم المقاومة المدنية في ُصلب نّص السلمية 
التي ُدّشنت بها الثورة. وهو أمر، كما نرى اليوم، لواله لما تهّيأ 
 من »الدفاع 

ً
الطريــُق لبقية المفهومات الثورية المتتالية، بدءا

المقدس«، ومرورا بـ»اســحقوه«، و»السلمية القرآنية«، وأخيرا 
مفهوم »قبضة على الزناد« التي جّســدها نموذُج الشهيد رضا 
الغســرة. لقد غرَس الشــهيد رضا بوحميد البذرَة التي اكتملت 

في سيرة الشهيد الغسرة، وآتت أكلها.

بسبب الزحف الذي قاده الّشهيُد رضا بوحميد وآخرون، وبينهم 
المعتقــل المناضل علي صنقور والجريح محمد الّســاري؛ أصبح 
ر. َســْحُق آل ســعود وآل خليفة   لها طعم التحّرُ

ً
»الّزحف« مقولة

لدوار اللؤلؤة، كان الهدف منه سْحق هذه المعاني التي غرسها 
 كبيرا من 

ً
الشــهيد رضــا ورفاقــه. ظن الغــزاة وأتباعهــم بأن كّمــا

التدمير واالجتثاث كفيٌل بمحو ما حصل في ١8 فبراير 20١١م. 
ع حين بــّرر هّدم  لــم ُيخــِف وزيــُر خارجية آل خليفــة هذا التوّجُ



١50

الدّوار، وقال إن هناك »ذكرى أليمة« كان ُيراد إزالتها من أذهان 
األجيــال ووجدانهــا. لكــن الغــزاة ال يعرفــون، وحتى الّســاعة، 
أّن الّدماء حينما تغرُس الطريَق؛ فإنها تغرُس معها كّل شــيء، 
وتحّوله إلى تالفيف الذاكرة، ليكون جزءا من بنائها، واســتمرار 
طاقتها. لهذا الّسبب، على وجه الخصوص، فشَل ولي عهد آل 
نيطت به آنذاك، 

ُ
خليفة، سلمان حمد، في مهمة الثعالب التي أ

ولــم ينجح في إخماد الثــورة، وثْني عزيمة قادتها، واضطّر ألن 
يرتبــك أكثــر مــن مــرة، ويرتكــب أخطــاءا وتناقضــات لاللتفاف 
 

ُ
وتلميــع الصــورة، إلــى أن انفضــح المســتوُر، ووقعــت الجريمة

الكبرى، وتلتها أخرى، وعاد ســلمان إلى مقعده الخلفي مخليا 
الطريَق أمام الوحوش.

ُيحيي البحرانيون اليوم ذكرى فاتح الميدان، وقائد الّزاحفين 
نحــو الــّدوار. وكما أْجمعوا على الّشــهيد رضــا بوحميد - رغم 
أن الجميع لم يكن حاضرا معه في طريق الفْتح، وقد يكون 
ر الثوري الذي قطع به الشهيُد  البعُض غير راٍض عن خيار التحّرُ
د، وااللتبــاس واالنحبــاس.. فــإن الغــْرَس األخير 

ُ
شــريَط التــرّد

الذي ارتضاه رضا الغسرة، في البّر والبحر، وعلى طْول نضاله 
داخــل الســجن وخارجــه؛ كان كفياًل بتحقيــق اإلجماع عليه، 
رويــدا رويدا، وعدم إخفاء االعتــزاز بالّزناد التي قاومت حتى 

الّرمق األخير.
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رضا الغسرة... فاز الشهيد ونال العز والشرف...

 البحرين اليوم )خاص(2 مارس 20١7
بقلم: عبد الرؤوف الّشايب...أمين عام حركة خالص...

معتقل في بريطانيا

 
ً

 ســاحقة
ً

لقــد هــزم الشــهيُد رضــا الغســرة الخليفييــن هزيمــة
ُمنكــرة، ومــّرغ بدمائه أنوفهم، ونّكســها صاغرًة. لقد ســّخروا 
كّل طاقاتهــم - وبإمكانــات حلفائهــم مــن الــدول الكبــرى - 
، ويقتادونــه ذلياًل أمام عدســات تلفازهم، 

ً
ليقبضــوا عليــه حّيا

 مــن مــاء وجههــم الــذي 
ً
وليســتعيدوا أمــام أنصارهــم بعضــا

أراقــه الغســرُة إلى غير رجعــة، ولكنه خاطبهــم بدمائه قائاًل: 
»خسئتم، فهيهات مّنا الذلة، ما هو إال نصر أو شهادة«.

كان علــى يقيــٍن مــن أمــره. ثائــٌر لم يهــدأ، ودمــاؤه تغلي في 
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أوداجه، حاماًل روحه على كّفه، قبل الّسجن وأثنائه وبعده، 
حتى أصبح اسمه وذكره ُيرعبهم، ويقّض مضاجعهم، ويسلب 

النوَم من أعينهم الوقحة.

  قــال أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »المــوت فــي حياتكــم مقهورين، 
والحياة في موتكم قاهرين«. وقد أبى الغســرُة إال أن يكون 
 قاهرا لعدّوه وعدّو شعبنا األبي، 

ً
. لقد اصطفاه اهلل شهيدا

ً
حّيا

واختــار يــوم الخميــس، ليحضر مراســم ليلة الجمعــة، ودعاَء 
كميــل مــع المــأ األعلــى، بروحــه الطاهــرة، والتــي عاهد بها 

الشهداء والقوافل التي مضت؛ أنه لن يبّدل تبديال.

بعد تاريخ ١٤ فبراير 20١7م، وبعد أن أريقت دماُء األحرار - 
د - عبر اإلعدامات »القضائية والميدانية«؛  بســبِق إصرار ترُصّ
 نوعيــة بانتظــار الحراك الثــوري فــي البحرين، فقد 

ً
فــإن نقلــة

 كبيرا، وهم يحسبون 
ً
»جنت على نفسها براقش«، وعتوا عتّوا

د 
ّ
، وهو عند اهلل عظيــم. فالضغط يول

ً
أن مــا يقومــون بــه هّينا

االنفجار، وبهذه التصّرفات الهوجاء؛ فإن الّســلطة لّفت حول 
عنقها حبَل المشنقة، وثّبتت برصاصها الغادر مساميَر نعشها، 

لتحكم على نفسها بالفناء األبدي.

لقــد قــررت الســلطة إبادَة الشــعب إبــادًة جماعيــة، وتحويل 
المناطــق الشــيعية إلــى مناطــق منكوبــة، على غــرار أفعالهم 
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وحلفائهــم فــي ســوريا واليمن، فيقتلــون األبناء، ويســتحيون 
النســاء، ويخّربــون بيــوت النــاس الذيــن يضطــرون للفــرار أو 

العيش المنهك أو القتل أو السجن والتعذيب.

 ومعلنــة، والحلــُف 
ً

لقــد أصبحــت خيــارات الســلطة واضحــة
الســعودي بعــد خســرانه جميــع الســاحات؛ يريــد أن يحــّول 
البحرين إلى ساحة نصٍر بديل، فيواِجه بأعتى قواه العسكرية 
 أعزل، ليظهر هذا الحلف أمام أسياده من الدول الكبرى 

ً
شعبا

بمظهر الجذالن المنتصر، في ساحٍة ُيعّد فيها النصر العسكري 
 منكرة. لقد استنفذوا كل الوسائل إلرغام الشعب على 

ً
هزيمة

االستســالم الذليل، إال أنهم فوجئوا أن النار ال تزال مشــتعلة 
تحت الرماد.

مــن غيــر المســتبعد فــي األيــام القليلــة القادمــة أن يرتكــب 
 بالهجوم على سماحة آية اهلل الشيخ عيسى 

ً
الخليفيون حماقة

قاســم، لُيشــعروا أنفسهم أنهم أطاحوا بآخر »حجر عثرة« في 
جدار المقاومة الشعبية، معتقدين أن األمر سيتكّرر كما حصل 
فــي الماضــي، وأن ردود األفعــال لــن تكون أكثر مــن مقاومٍة 
وانتفاضــة تندلــع عــدة أيــام، ثم تعــود الجماهير إلــى حياتها 
وشــؤونها الخاصــة. ولكــن، ليعلمــوا أنها القّشــة التي قصمت 
ى القذافي وصدام، 

ّ
ظهر البعير )حمد عيسى الخليفة(. لقد ول
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فمــن تكون يا حمد؟! أو تظــّن أنك تحتفظ بتحالفات يمكن 
أن ُتنجيك، أكثر من تحالفات الشاه المقبور؟! »سُيهزم الجمع 
ويولون الّدبر«، فاطمئنوا يا شعبنا، فالنصر قادم »إنهم يرونه 
بعيدا ونراه قريبا«، »وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم«.

النصــُر لشــهدائنا األحرار، والــذل والعار ألعــداء األمة وأعداء 
اهلل. والسالم.. مع صرخٍة مدوّية أطلقها من سجون أسيادكم.
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S 

رضا الغسرة.. سالٌم وقبلة...

 البحرين اليوم 30 سبتمبر 20١7
بقلم: نادر المتروك

 للجميع«.
ً

»الذين ال تعرفهم، وال يعرفونك، هم األكثر أهمّية

 واحدٌة فقط. من بعيٍد، بمقــدار رمية َبَصر. أراني 
ٌ

هــي ســاعة
إّياه درازّيٌ بطل - يستريُح اآلن في المعتقل - وقال لي: »هو 

ذاك، انظْر إلى التراِب تحت قدميه كيف يضّج بالّثورة!«.

هِب الذي انتشَر على الغزاة.
ّ
، ثم اختفى بسرعِة الل

ً
كان وميضا

تــكاد تكتمــُل حــول »رضا الغســرة« أهّم عالمات األســطورة. 
قــال نبيــل رجــب، مــّرًة، إنــه معجــٌب ب»رضــا«، رغــم أنــه 
ال يؤيــده فــي أســلوبه وخياراتــه. وهــذا، بالضبــط مــا تفعله 
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األسطورُة فينا. إنها ُتباغتنا باإلعجاب، وتدعونا للّركون إليها، 
واالستئناس بها، ولو كانت على خالِف ذوقنا، وفكرنا.

 مــن الّســنوات. والزال 
ً
 وعشــرا

ً
زادوَك.. وصــرَت تملــُك مئــة

وفاُضك ينتظُر المزيد.

مثــُل رضــا كثيرون، ولكن مــْن يملك مثَل صوِت عينيه؟ مْن له 
يٌد كيديه؟

م نفســه للقيود والجالدين..  ِ
ّ
، لم ُيســل

ً
رضا، ذو الثالثين ربيعا

هكذا، كيفما كان.

د العيون الوقحة. قيــل له: »إلى متى  عانــى مــن العــراء وترّصُ
. أخوتك يعانون، والدتك 

ً
 وتشــريدا

ً
يا ابن العم، كفى تشــّردا

ليــس لها إال الّتصّبر باســتذكار مصائــب زينب وغربة كربالء!«. 
. ارتــوى من الّســماء، 

ً
ســِمَع الكثيــر مــن الــكالِم الحانــي أيضــا

وافترَش الّثورَة كّل صبٍح ومساء.

 هنا تعني، باختصــار، عدَم 
ُ

اختــار رضــا المقاومــة. والمقاومــة
اإلذعان. ال ُتذعْن للقيد. ال ُتذعْن للحصار. ال ُتذعْن للّسجن. 
ال ُتذعْن لكّل هؤالء الذين ُينّظرون إلستراتيجّيات»المصافحة« 
مــع المجرميــن. ال ُتذعن للخواء. ال ُتذعــن للحوار. ال ُتذعن 

طفاء.
ّ
للغشاوِة التي ُتحاُك بكالِم الّسياسيين الل
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ُيذّكرني رضا الغسرة بحكمٍة قالها عبد الهادي الخّواجة ذات 
يــوم. مــررُت عليه. في نهــار يوم رمضانّي. ذهبنــا إلى مجّمع 
ْرب أذان 

ُ
. ق

ً
قريب من شقته في »الديه«. جلسنا. فرشنا أوراقا

 لُيســاعد أّم زينب 
ً
المغــرب؛ قــال بأنــه يجب أن يذهــب باكرا

فــي إعــداد اإلفطــار. أثناء الّنزول من المصعد، مــّر علينا منظٌر 
 
ً
المــرأٍة عجــوز تناِوُر من أجــل الّصعود عبر الــّدرج. تضُع قدما
 على عّكازها الخشــبّي 

ً
فــوق عتبٍة مطلّية بالّســواد، وتمــّد يدا

الالمع، ثم تحمُل نفســها بصعوبٍة ممزوجة بابتســامٍة تغرُق 
في وجهها وتختفي مع كّل وجٍع عابر. تبادلنا نظرًة خاطفة، 
، يكــون من األفضل اختيــار الطريق 

ً
وقــال الخواجــة: »أحيانــا

.»
ً
الّشاق، من أجل الوصول إلى المكان الّصحيح، ولو متأّخرا

 ليس فيه غير المشــّقة. الــّدرج الذي يصعد 
ً
اختــار رضــا طريقــا

هو. كّل 
ّ
فيــه رضا ال يحتمُل اســترخاء أو اســتراحة من أجــل الل

 
ً
الوقــِت صعــوٌد وصعــود. أّي تــراٍخ أو جلوس.. يعنــي تراجعا

هر، وارتقى في الّدرجات  وهبوط. أْسرَع رضا في الُخطى والّسَ
الُعلى. األحكاُم التي تتقاطُر عليه، وتلك التي تنتظره، ُتذّكرنا 

به كّل ساعٍة، وعند كّل ُشرفة.

رضا،

 من جْمر،
ً
يا عينا
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 من نار،
ً
يا كتفا

يا ُعصارة الوطن وكبرياء التراب،

، ولن يخذلك المقالع.
ُ

حظة
ّ
لن تنساَك الل
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S 

رضا الغسرة »األسطورة«.. يرحل متّوًجا بالشهادة...

 منامة بوست )خاص(
١0 فبراير 20١7

 وشــهيًدا، 
ً

الدرس الذي يفيضه رضا الغســرة )29 عاًما( مناضال
ال يمكــن حــّده في توليفة فلســفّية ذات بعد واضح. مناضل 
منذ فبراير/ شباط 20١١ دأب على رفع شعار »إسقاط النظام« 

إيماًنا منه بأّنه نظام باٍل ال يصلح مع شعب يريد الكرامة.

صــار مطــارًدا بعــد عــام مــن الثــورة، وكان كاألســطورة يعبــر 
المســتحيل ويختلــس بيــن يــدي المرتزقــة كالزئبــق، يتشــّكل 
وفق ميدانه، إن كان في مزرعة أو بيت أو في شارع، حاولوا 
تطويقه واعتقاله ثالث مّرات، غير أّنهم كانوا يكتشفون أّنهم 
يطــاردون شــبًحا، مــا أن يظهــر حتــى يختفــي، كانــت للجرأة 
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دورهــا الكبيــر فــي تشــكيل شــخصّية الغســرة، ما أفــاض عليه 
إلهــام العــّزة التــي ال تقف عند قضبان ســجن جــو، وال ترهبه 

أسلحة إخوان وزير الداخلّية من المرتزقة.

ُســمي »األســطورة« يسيل من جنبيه درس »وحدة العّزة« في 
فلســفته، والداللة التالزمّية بين العّزة والتضحية في منطقه، 
ودوران قطــب الكرامــة ال يتحقــق إال بوجود دوائــر كهربائّية 

تنتجها مهجة عافت الدنيا، هكذا هو فيزيائه. 

أمــا دينــه، فهــو »ال أعطــي بيــدي إعطــاء الذليــل«، وسياســته 
تحكيهــا أســاطين النضــال، فــي ترحــال جيفــارا وصبــر غاندي 
ويقيــن الخمينــّي، هو ليــس قامة علمّية أو تاريًخــا مراكًما من 
د منه 

ّ
المنجــزات، لكّنــه آيقونة تكثف فيهــا »الوفاء« حتى تول

بخــاًرا مــن اإللهــام يســقط مــن علّييــن علــى رموش الشــباب 
ويعطيهم أمل النصر.

لــه إخــوة أربعة قد فّروا من البحريــن، وأّمهم الصابرة تحكي 
أوالدها في أبيات أوالد مســلم تارًة وفي نعي شــباب كربالء 

تارة أخرى.

حــاول النظــام أن يصنــع منــه »بعبًعا« فلم يصّدقــه إال أولئك 
الذين صّدقوا أّن في الدوار نفًقا يصل إلى إيران، هكذا يروي 
النظــام رواياتــه الكاريكاتوريــة، لكن ما صدق فيــه النظام أّنه 
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وضــع عليــه رقــم »١«، نعم رضــا الغســرة كان المطلوب رقم 
»١«، وهــو عنــد الشــعب المناضــل رقم »١«، وبيــن الواحدين 

معادلة تهطل بأرقام التضحية والفداء.

قال عنه أحد الناشــطين الميدانّيين: أّنه فتح عهد المجابهة، 
وقال آخر: من بعد الغسرة لن نتحّرج في مقاومة النظام. أّما 
النظام فهو الذي لم تعجبه السلمّية، فترجل يمعن في العزل 
، ولــم يكــن يفطن أّن أمثــال »رضا« ســيكونون األبدال 

ً
تنكيــال

الذين يحدقون بالنظام ليل نهار مقاومة ال تتوقف وال تلين.

رحــل »األســطورة« يــوم الخميس التاســع مــن فبراير/ شــباط 
مــن العام 20١7 شــهيًدا، رحل »األســطورة« هــذه المّرة بتاج 
ه يفني أحالم الخليفّيين في 

ّ
الكرامة إلى دار البقاء، وبقي ظل

 في دار الفناء.
ً

البقاء طويال




