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مقدمة

بسم اهلل الرحمن الرحیم

فــي الذكــرى الســنویة الثامنة الستشــهاد الحــاج عبدالكریم 
ي، والــذي قضــى تحــت وطــأة التعذیــب الممیــت فــي  فخــراو
صاحــب  ذكــرى  تتجــّدد  البحريــن،  فــي  الخلیفیــة  الســجون 
االجتماعیــة  العالقــات  وصاحــب  الكبیــر،  الثقافــي  المشــروع 
الممانــع  اإلســالمي  النهــج  وصاحــب  الواســعة،  واالقتصادیــة 
للظلمــة والطواغیــت، والــذي لــم یقــّر لــه قــرار لــو ال أْن طلبــه اهلل 

سبحانه وتعالى لیكون إلى قربه وفي جواره، شاهدًا وشهیدًا.

ي لــن تفیــه األقــالم واأللســن، فــإن تحركــت  الشــهید فخــراو
األقالم حتمًا ســوف تجف، وكذلك األلســن، شــهیٌد اقترب من 
منــازل الصّدیقیــن والشــهداء والصالحیــن، وال أحد یعلــم رتبته 
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مقدمة

عنــد اهلل غیــر الخالق المدبر لألمور الذي رأى بأن الشــهید مكانه 
لیس في الدنیا بل اآلخرة خیٌر وأبقى.

استشــهد الشــهید تحــت ســیاط التعذیــب وهو رافعــًا صوته 
كبر«،  كبر .. اهلل أ حتــى أواخر لحظات حیاتــه بذكره هلل وقوله: »اهلل أ
حتــى فــي أحلــك الظــروف وأشــد اللحظــات لــم ینَس الســمیع 
العلیــم الــذي كان دائمــًا مــا يوصــي أقرانــه بــأن »اهلل موجــود وكل 

كل هي صغيرة أمام عظمة اهلل«. المشا

یــس دار الوفــاء للثقافــة واإلعــالم تقدیم الكتــاب الثالث من 
كتاب »فخر الشــهداء« الذي یحكي   صدقوا وهــو 

ٌ
سلســلة رجال

ي، والكتاب  لنــا ما قاله الناس حول الشــهید عبدالكریم فخــراو
یتضمن سبعة أقسام:

ي القسم األول: نبذة مختصرة عن الشهید فخراو
ي القسم الثاني: ظروف اعتقال واستشهاد الشهید فخراو

كالم عائلة الشهید في حق شهیدها القسم الثالث: 
القسم الرابع: أقوال الناس في حق الشهید

القسم الخامس: لقاءات مع أقارب ومعارف الشهید
القسم السادس: فخر الشهداء على لشان الشعراء

القسم السابع: شذرات مصورة من حیاة الشهید

والحمدهلل رب العالمین.
دار الوفاء للثقافة واإلعالم



القسم األول: نبذة مختصرة عن الشهيد 
فخراوي

ي استشهد تحت التعذیب، وذلك بعد  - عبدالكریم فخراو
اعتقالــه فــي 3 أبريــل 2011م،  وتــم تســلیم جثته إلــى أهله في 12 

أبريل 2011م.

ُعــِرف  - مــن موالیــد عــام 1962م، رجــل أعمــال بحرینــي، 
المجتمــع  أوســاط  فــي  وُعــِرف  واجتماعــي،  سیاســي  كناشــط 
العمــل  فــي  انخــرط  بأعمالــه الخیریــة الكثیــرة والكبیــرة، وقــد 

بالتجارة مع والده منذ صباه.

ي بتربية  كما قــام فخراو - متــزوج ولدیه ابنتان زهراء وســارة، 
یعدهما  ابني أخیه محمد وعلي أحمد بصفته الوصي علیهما و

بمثابة ابنیه.

- عضو مؤسس لجمعیة الوفاق، ورئیس مركزها االستثماري 
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منذ العام 2005م، وحتى استشهاده.

- عضو مؤسس لجمعیة سید الشهداء الخیریة الثقافیة.

یة لمشــروع »إســعاد الطفــل« فــي  - عضــو الهیئــة االستشــار
صندوق المقابة الخیري.

- عضو اتحاد الناشرين العرب.

- عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين.

- معــروف عنــه تواضعــه الجــم وذكاؤه الحــاد ودماثــة خلقــه 
وابتسامته الدائمة.

كان ُیلجأ  كان یتمیز بمقبولیته من جمیع األطراف، لذلك   -
كثیرًا في حل النزاعات. إلیه 

یــده البیضاء علــى الجمیع،  - اشــتهر بحبــه لعمــل الخیر، و
ودعــم  والمحتاجیــن،  واألیتــام  للفقــراء  المســاعدة  دائــم  وكان 
الكثیــر مــن الفعالیات الوطنیــة والدینیة على مســتوى البحرين 

وخارجها.

ي في العام 1984م، وســاهم في نشــر  - أســس مكتبــة فخراو
كثر من 25 عامًا، إذ قام بترجمة  الثقافــة فــي الخلیج على مدى أ
مئــات الكتــب من عــدة لغات إلى العربية، وشــارك فــي العدید 
إيران، وكان  مــن المعــارض في الخلیج ولندن وألمانیــا ولبنان و
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كادیمیــة منــذ العــام 1999م وحتى  المــزّود الرئیســي للكتــب األ
شهادته.

كما قام بإحیاء التراث  - طبع العدید من الكتب الجامعیة، 
البحرینــي عبر إعادة طباعة كتب التراث لعلماء البحرين، كما 

طبع العدید من الكتب لمركز البحرين للوثائق. 

كتــاب فــي البحريــن، حیــث  - أول مــن قــام بحفــل توقیــع 
كتبهــم، باإلضافــة إلى حث  احتضــن المؤلفیــن، وقــام بطباعــة 
كما قام بطرح شــعار  كتابة القصــص وطباعتهــا،  األطفــال علــى 
ثقافة القراءة، وعمل موســمًا سنویًا تحت هذا الشعار لنشر ثقافة 

القراءة في البحرين.

یة أخرى، منها: له عدة نشاطات تجار

- البیان للترجمة.

ي للدراسات والنشر، وقام بدراسات عدیدة  - مؤسسة فخراو
على مســتوى البحرين، منها دراسة عن االنتخابات النیابية في 

العام 2006م، ودراسة حول القضیة اإلسكانیة.

ي، وهي مقــاوالت درجة أولى، فقد قامت  - مقــاوالت فخراو
یة والّســكنیة في مختلف  یع التجار بإنشــاء العدیــد مــن المشــار
أنحاء البحرين، وفازت بمناقصة مشــروع بناء الســفارة العراقیة، 
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یع المهمــة علــى مســتوى البلــد، وللمبنــى  وكانــت مــن المشــار
كما فاز بمناقصة مشــروع بناء الســفارة  كثر من رائع،  طابع تراثي أ

القطریة، والذي تم سحبه فور استشهاده.

ي وهــي أقدم  - یملــك مــع إخوتــه مغســلة أوالد علــي فخــراو
مغسلة في البحرين.

»الوســط«،  صحیفــة  فــي  الرئیســیين  المســتثمرين  أحــد   -
وعضــو مجلــس إدارتها منذ التأســیس فــي فبرايــر 2002م، وحتى 

استشهاده في أبريل 2011م.



القسم الثاني: ظروف اعتقال واستشهاد 
الشهيد فخراوي

في مســاء الســبت بتاریخ 2011/4/2م وعند الساعة 11:30 تم 
اقتحام منزل الشهید عبدالكریم فخراوي الكائن بكرباباد من قبل 
قوات الحرس الوطني ولم یكن الشهید حینها بالمنزل إذ كان من 
المتوقع أن یتم اعتقاله خصوصًا في تلك األوضاع المأساویة التي 
عاشتها البحرين إذ كان كافیًا أن یذكر اسم شخص ما في اإلعالم 

ووسائل التواصل االجتماعي لیتم اعتقاله.

وهنا تجدر اإلشارة أن الشهید تم التعرض لشخصه ومكتبته 
فــي العدیــد مــن تلــك الوســائل اإلعالمیــة المعروفــة، وحیث إن 
كانــوا رجــاالت الوطن المخلصین، ومما ال شــك  المســتهدفین 
كان  كان من أخلص رجاالت هذا الوطن، وعلیه  فیه أن الشهید 

اعتقاله متوقعًا.
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وكان الشــهید يهــدف مــن مكوثــه خــارج البیــت فقــط إبعاد 
ابنتیه زهراء وســارة عن المناظر البشعة بسبب األسلوب المتبع 
كثــر؛ إذ أنه رحمه اهلل قد أخبــر ابني أخیه  فــي االعتقــاالت لیس أ
كان یتقاســم معهما األفكار والمشــاورات؛  محمــد وعلي اللذان 
ألنهمــا أقــرب النــاس إلیــه بذلــك، وقال لهمــا: صممــت أن أقوم 

بتسليم نفسي إن تم اقتحام منزلي العتقالي.

وقامــت قــوات الحــرس الوطنــي بتكســیر محتویــات منزلــه 
وســرقة العدید من المقتنیات الثمینة من ضمنها عدة ساعات 
وأجهزة الحاســوب، إضافة إلى ســرقة حصاالت الصدقة التابعة 

للجمعیات الخیریة.

وفي صباح الیوم التالي ذهب الشــهید برفقة أحد الموظفین 
لدیــه إلــى مركــز شــرطة أرض المعــارض لإلبــالغ عــن مــا حصل، 
مــن اقتحــام وســرقة لمنزله، فأجابه الشــرطي: أنت تتهم الشــرطة 
إن   ولكن ذكرت مــا حصل و

ً
بذلــك؟ فــرد علیه: أنــا لم أتهم أحــدا

كنتم تبحثون عني فأنا هنا موجود، فقال له الشرطي: أمهلنا نصف 
إن شئت أن تنتظر هنا فانتظر أو اذهب  الســاعة إلجراء االتصاالت و
وارجــع بعــد نصف ســاعة، فاختار الشــهید الرجوع إلــى المنزل، 
ونقــل إلى األهل ما دار من حدیث بينه وبين الشــرطي في المركز 
وبالرغــم مــن صعوبة الموقــف والوضع آنذاك إال أنــه كان طبیعیًا 

جدًا؛ وذلك لما یتمتع به من الشجاعة.
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وبعــد نصف ســاعة عاود الذهــاب إلى المركــز المذكور برفقة 
كســتاني الــذي طلب منــه في الطريق - حســب قوله  عاملــه البا
یقــول العامــل  - بإلحــاح لعــدم الذهــاب إلــى مركــز الشــرطة، و
 ورابط الجــأش، فوضع یده 

ً
 جــدا

ً
كســتاني: كان الشــهيد هادئا البا

 
ً
على كتفي، وقال لي: ما بك خائف؟ انظر إلّي، إنني لســت خائفا
إن شــاء اهلل ال یكون إال  فكــن مثلي، ســأذهب إلــى مركز الشــرطة، و
ي إلى مركز شــرطة المعارض  الخيــر. وبعــد وصول الشــهید فخراو
كانــت لــه عــدة اتصــاالت،  انتظــر لســاعات، وفــي هــذا الوقــت 
مــن ضمنهــا مع األهــل، وقال: إنــه مازال ینتظــر، واتصــال آخر مع 
الدكتــور منصــور الجمــري حیث أخبــره بما جرى، وهــو اآلن في 
مركز الشرطة، وال یستطیع حضور اجتماع مجلس إدارة صحیفة 

الوسط، ويبدو أن هذا اإلتصال هو األخیر له.

كســتاني باب  عنــد الســاعة الواحــدة ظهرًا طــرق العامــل البا
المنــزل وعینــاه تدمعان، لیخبر عن اعتقال الشــهید، وفیما بعد 
ذكر للعائلة أنه شــاهد بنفســه مجموعة من الملثمین جاءوا إلى 
مركز شــرطة أرض المعــارض، وبمجرد أن وصلوا وضعوا الشــهید 

یة وقاموا بضربه. في الزاو

ومنــذ تلــك اللحظــة لم تســمع العائلــة عــن ابنها شــیئًا، ولم 
یخ2011/4/12م، ثم تم  ثاء بتار تعــرف مكانه حتى عصر يوم الثال
االتصال بمكتب الشهید من قبل امرأة قالت للسكرتیرة: أخبري 
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أهــل الشــهيد أن حالتــه الصحية ســيئة، وهــو اآلن في قســم العنایة 
القصوى بمستشفى السلمانية، وعند ذهاب األهل إلى هناك تم 
استقبالهم من قبل مجموعة شرطة - بينهم شرطیة - بالعبارات 
كان ابنكم  التالیة: هذه هي الدنيا وعليكم القبول باألمر الواقع فقد 
، هنا علم األهل أن مصیبــة قد حلت ولم یدم األمر طویاًل 

ً
مریضــا

حتى أخذوهم نحو المشرحة.

وفي صباح الیوم التالي، ومن شــدة المصاب، لم یتمكن أخ 
الشــهید من الذهاب إلى المستشــفى فطلب مــن ابن عمه وابن 
عمتــه الذهاب الســتالم الجثمان الطاهر، ولكــن قوات الجیش 
هنــاك رفضوا تســلیم الجثمان لهمــا، وطلبوا حضور أخ الشــهید 
شــخصیًا، وبالرغــم مــن حالته التي يرثــى لها اضطر أخ الشــهید 
للذهــاب، ومــا أن وصــل إلــى المشــرحة قامــت قــوات الجیــش 
بإدخالــه إلــى إحدى الغــرف وتوجیه الســالح إلى رأســه، ومن ثم 
قال له الضابط: إن قمتم بمراسيم التشيیع والدفن أو سمحت ألي 
فرد أو جهة بمشاهدة جسد الشهيد وتصویره، سنأخذك إلى محل 
كأخيك، وسنرســل معك  لن ترى الشــمس فيه، وســيكون مصيرك 
أفراد من المخابرات إلخبارنا بكل حركة تقوم بها، ولم يراعوا ســنه 

الكبیر وال حالته بسبب فقدان أخیه.

أوصلوا الجثمان الطاهر إلى مقبرة الحورة مباشرة، وهناك قام 
أفــراد مــن المخابرات بدخول المغتســل مع أخ الشــهید، وتمت 
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مراســم الغسل والدفن وسط حالة أمنیة مشددة بعد انتشار أفراد 
المخابــرات في المقبرة، ومحاصرة المقبــرة في الخارج من قبل 
قوات، األمن وبالرغم من ذلك وبفضل من اهلل وبركات الشــباب 
كشــف الجرائم التي ارتكبها النظام بحق الشــهید، وتم  الثائر تم 
یة،  كانــت تــردد الشــعارات الثور تشــیيعه وســط حضــور حاشــد 

وتتعاهد مع الشهید على مواصلة دربه والثأر لدمه.

كيف تم تعذیب الشهيد بحسب ملف الدعوى؟

منذ نقل الشهید عبد الكریم إلى أحدى الزنزانات في سجن 
یدیــه مقیــدة بالقیود  الحــوض الجــاف، بقــي معصب األعیــن و
الحدیدیــة إلــى خلــف ظهــره، كمــا هو شــأن جمیع الذيــن كانوا 
فــي الســجن ألســباب سیاســیة تتصــل باألحــداث التــي جرت 
فــي فبرايــر ومــارس 2011، إذ كان هؤالء یجبرون حتــى على النوم 
كانــوا یتعرضــون لوجبات مــن الضرب،  وهــم بهــذه الحالــة، وقد 
مكانهــم  فــي  الیــوم  ســاعات  معظــم  الوقــوف  علــى  یجبــرون  و
یمنعون مــن الكالم مع  یتعرضــون للضــرب بمجــرد الجلوس، و و
یتعــرض المعتقــل للضرب بمجرد ســماعه  بعــض فــي الزنزانــة و
یتحــدث مــع المعتقل اآلخــر معه فــي الزنزانة، وبرنامــج الضرب 
والشــتم كان برنامــج مســتمر طــوال الیــوم، فــي الفتــرة التــي كان 

المجني علیه موجودًا فیها في السجن.
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بعد فترة قصیرة من خضوع الشــهید لهذا التعذیب الوحشي 
والمعاملــة القاســیة والمهینة، بدء یظهر علیه أثــر االنهیار لذلك 
كان المجني علیه بمجرد أن يبدأ قلیاًل في الكالم ويرتفع صوته 
یأتي رجال األمن المشرفین على الزنزانة لضربه مما یمكن إثباته 

بشهادة الشهود.

ومنها ما سرد على لسان احد زمالء المجني علیه في الزنزانة 
وهــي تبیــن وقائــع تعذيبــه حتى المــوت یقول: ســمعته یتــأّوه من 
األلم ویطلب الشــرطي منه الوقوف. يرد علیه الشهید: ما اقدر في 
یضــرب لیقف علــى رجلیه ويزیــد األلم من  ألــم شــدید. یشــتم و
یطلــب منهم عدم ضربه  الضــرب، یتــأّوه بصوت أعلى من قبل و
یكرر أن األلم شــدید، بعــد فترة قصیرة یتوقف  یحــاول الوقوف و و
الضرب ويبقى الشــتم والســب فیتحدث الشــهید إلى الشــرطة 

یطلب الماء. و

الحاج عبد الكریم ُتِرك في الممر ومن زنزانتي استطیع سماع 
صوتــه بــكل وضــوح، تتكــرر عملیــة الضــرب بواســطة أفــراد مــن 
الشــرطة مع استخدام ألفاظ نابية وغیر أخالقیة طوال الیوم وكأن 
إهانته، في الیوم الثاني ســمعت أحد  هنــاك تعلیمات بضربــه و
أفــراد الشــرطة یقــول لزمیله: أن هــذا ابن الـ ... ال یعترف ویســتاهل 

كل هذه الضرب.
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كنــت مجبرًا  یســرد آخــر روایــة مطابقة: فــي أحد األیــام التي  و
علــى الوقــوف فیهــا كنت أســمع صراخ أحــد الذيــن یعذبون في 
غرف التحقیق وبعد فترة انقطع صوت الصراخ وســمعت بعض 
المحققیــن یصرخــون یطلبــون مــن شــخص القیــام، مــا هــي إال 
لحظات فخرج أحد الشــرطة من غرفة التحقیق وطلب من بقیة 
الشرطة المساعدة، لم نكن نعلم ما هي طبیعة المساعدة ولكن 
بعد لحظات عرفت أنهم یجرون شخصًا بالقرب مني وذلك من 

خالل أمرين:

كالمهم أنهم  أواًل: ســمعتهم یتكلمون فیما بينهم فهمت من 
یجرون شخصًا، وكانوا یتلفظون إلیه بكلمات نابية بسبه.

ثانیًا: رأیت من تحت قطعة القماش التي تغطي عیني أقدام 
ثة أشخاص یجرون جسد شخص ضخم الجثة نوعا ما وكانوا  ثال

قريبین مني جدًا حتى أنهم المسوني وهم یمرون بجنبي.

ســحبوا الجثــة إلــى بــاب حمامــات الســرداب وهنــاك انزلوه 
وانهالــوا علیــه ضربًا مرة أخرى وكانوا یطلبــون منه القیام والوقوف 
على قدمیه تجمعوا علیه وعرفت من كالمهم وصراخهم وصوت 
الــركالت تصل إلي ألنهم قريبین مني جــدًا وكانوا یضربونه بالهوز 
یطلبون منه القیام لــم یكن الملقى على  )خرطــوم بالســتیكي( و
األرض یقــوى علــى أن یجاوبهــم، فــكان مــن كثــر األلــم ال یقــوى 



24

القرم الثاني: دروش اعتقاه واستشهاد الشهأد فخرالا

حتــى علــى أن یئــن، فلــم یجاوبهــم اســتمروا یضربونه لمــدة ربع 
ساعة تقريبًا وهم على باب حمام السرداب.

في المساء تم استدعائي لغرفة التحقیق وهناك تم تعریضي 
للضــرب المبرح وتم تهدیــدي بالقتل من قبــل المحقق األردني 
وقال لي: اليوم قتلنا واحد وما عندنا مشــكلة أن نقتل غيره احنا في 
فترة الســالمة الوطنية وكل شي مسموح لنا، واذا ما اعترفت بنقتلك 
ومحد راح یسأل عنك، وقال احنا ما عندنا مشكلة نقتلكم كلكم.
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� 

حدث االعتقال واالستشهاد على لسان زوجة الشهيد

من مقابلة مع زوجة الشهيد بتاریخ 12 یونيو 2012م

كنا متواجدين مع الشــهید والبنات في  فــي لیلة من اللیالي 
كانت هذه آخر جلسة عائلیة  كوفي شوب إلى بيتنا، طبعًا  أقرب 
كیفیة لجوء اإلنســان  مــع الشــهید، بــدأ الشــهید بالحدیث عــن 
إلــى رب العالمیــن عنــد االبتــالء، وكنا ننــام في شــقة ابنتي وكنا 
متوقعیــن المداهمة، وفي حوالي الســاعة الحادیة عشــر ونصف 
فــي اللیــل رّن جــرس اإلنذار علــى هاتــف الشــهید، وبالرغم من 
عــدم وجود أحد فــي البیت فقد رن جرس اإلنــذار، فتوقعنا بأنها 
مداهمــة، وفــي تلــك اللحظــة تأثــرت أنــا وبناتــي، وتعبنا نفســیًا 
كنــت أالحظ بــأن معنویات الشــهید جدًا عالیــة، وقال  لكننــي 
لنــا: أخــذوا احتياطاتكم والبســوا األحجبة والعبــاءات وال تخافون، 
، فال داعي للخوف وتوكلوا على اهلل، 

ً
وشاهدوني بأنني لست خائفا

كل ما سيصبح لنا هو خير لنا. إن شاء اهلل  و
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فــي نفــس األثنــاء كان یحــاول أن یخرجنــا مــن الجــو المؤلــم 
یالعبنا لكي نخرج من الجو المؤلم، أول ما  كان یمازحنا و حیث 
دخلت معه الغرفة، وكنت أشــعر بأنها لحظات وداع، أخذ یدي 
ووضعها على صدره، وقال لي: أنا آسف. ومن بعدها قام یصلي 
یتضــرع إلــى اهلل، واعتقــدت أنــه قــد أتــى وقــت صــالة الصبح،  و
فقمت وصلیت ومن ثم بكیت على السجادة، فجاءني وقبلني 
على رأســي، وقال لي: إني أعلم أنِك إنســانة مؤمنة، وأتمنى بأن ال 
: بأن لنا رب عظيم، وأنا لست 

ً
كما قلت لِك سابقا تكوني خائفة، 

، وأتمنى منِك بأن تكوني أقوى.
ً
خائفا

بعدهــا الحظت بــأن الوقت لــم یحن لصالة الصبــح، فعرفت 
بأنه كان یصلي صالة اللیل، أخبرني بعدها بأنه سوف یسلم نفسه، 
واتصل للمحامي لكي يرفع شــكوى بأنهم داهموا المنزل، ومن ثم 
قــام بتودیــع والدتــه، فاتصل لها بالرغــم من عدم قــدرة والدته على 
الجواب، لكنه اتصل فقط لكي ُیسِمَع والدَته صوَته، وقال لها: أنني 
لــو تأخــرت عليــِك أیــام ال تقلقي، ألننــي بكون في ســفر، ثم ذهب 
لمركــز الشــرطة لكي يبلغ بــأن هنــاك مداهمة على منزله فســألوه: 
هــل مــن األمــن؟ قــال: ال أدري؛ لكــي ال یتمكنون من ســؤاله »هل 
من شــهود على المداهمــة«، وال يرید بأن یأتي باســم الجیران، وثم 
قال لهم: أنا جئت لكي أســلم نفســي، والذي یریدنــي فأنا موجود 
هنا. فقالوا له: ســوف نعطيك نصف ســاعة، ترید أن تنتظر فيها هنا 
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أو تخرج ومن ثم ترجع. خرج الشــهید من مركز الشــرطة وفي طریقه 
إلینا ذهب لیلقي نظرًة على المنزل فرأى المنزل عالیها سافلها وقد 
قاموا بكســر قفل باب المنزل، وثم جاء لنا وقال لي: ال تتضایقي أو 
تحزني فكل شــيء ســوف یتعــدل، ثم ذهب إلى مركز الشــرطة من 
جدیــد واتصــل لــي وقال لــي: إننــي ال زلت هنــا وأي جدید ســوف 
أخبرِك. وهذا الوقت كان حوالي الســاعة 11:45 قریب صالة الظهر، 
وفي الســاعة 12:45 اتصلت على هاتفه وكان يرن لكنه لم یجب، 
الســاعة 12:50 الســائق الذي ذهب مع الشهید لكي يوصله لمركز 
لشــرطة جاء وهو يبكــي، وقال: بأن الشــهيد في مركز الشــرطة، وقد 
جــاء الملثمــون وطلبــوا منــي الذهــاب، وقالــوا: بأن هذا الشــخص 
نریده )المقصود هو الشهيد(، في نفس الیوم وقت المغرب ذهبت 
لمركز الشــرطة لكي أسأل عنه، لكنني تفاجأت بأن الموظف قال 
لنا: بأنه ال يوجد اسمه في السیستم، ونصحنا بأن نذهب للنیابة 
العامة لنسأل عنه، وفي الیوم التالي ذهبت ابنتي وزوجها للنیابة، 

لكن دون جدوى، ولم یحصلوا على أي معلومة.

یــخ 12 أبريــل اتصلــوا علــى هاتــف مكتــب الشــهید،  فــي تار
وكانت الســكرتیرة هناك، فردت، وقالوا لها: أخبري عائلة الشهيد 
بــأن عبدالكریــم فــي اإلنعــاش فليذهبــوا لــه، والســكرتیرة أخبرت 
ذهبــت  مــن  أول  وهــي  ابنتــي،  أخبــر  ابنتــي  وزوج  ابنتــي،  زوج 
للمستشــفى، وقامــت بالبحــث عنه فــي اإلنعاش لكنــه لم یكن 
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موجــودًا، بعدهــا على حســب علمــي أتوا أشــخاص وقالــوا: بأننا 
نعتقــد بأن الشــخص الذي تریدونــه هو موجود في المشــرحة، في 
هــذه اللحظات أحسســت بــأن الوضــع الصحي للشــهید لیس 
على ما يرام، فقمت وذهبت للطوارئ، وعند وصولي استغربت 
كلهم في  كانوا  بأنه ال يوجد أحد من العائلة في الطوارئ، ووقتها 
المشــرحة، بعــد حوالــي 45 دقیقــة التقیت مع ابن عمة الشــهید 
وهــو ابــن أخي في الطوارئ، وقال لي: لنذهــب للمنزل. فقلت له: 
أخبرونــي هل قتلوه؟ لكنه لم يرد علــّي، فقلت له: أریحوني ألنني 

. فقام بتحریك رأسه، وعرفت بأنه استشهد.
ً
تعبانة جدا

كانت مملوءة  حســب توقعاتي من خالل حیاة الشهید التي 
بعشــق اهلل، وحبــه ألهــل البیــت؟مهع؟ ومســاعدته للمحتاجیــن 
وحســن الخلق فكنت أتوقع بأن هذا اإلنسان يبحث على نهایة 

أبدیة موفقة سعیدة فكان یتمنى الشهادة.

بعد علمي باستشهاده، مسكني ابن أخي وكان هناك حوالي 
كانــوا ملثمین،  50 شــخصًا واقفیــن أمام بــاب الطوارئ وبعضهم 
قلــت البــن أخــي أعطنــي فرصــة لكــي أقــول لهــم مــا بخاطــري، 
فواجهتهــم وقلت لهــم: ما رأینــا إال جمياًل، فزنــا ورب الكعبة، فزنا 
وفــازوا شــيعتنا، یا منتقم یا جبار. هــذه الكلمات التي كنت أقولها 
كانوا یتراجعون  بأعلى أص وهم بالرغم من وجود األسلحة معهم 

إلى الخلف.
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التشييع

كبــر عبدعلي  فــي لحظة اســتالم الجثــة ذهب أخ الشــهید األ
لیستلم الجثة، فقاموا بتهدیده بأن ال یكون هناك تشیيع وال تصوير 
للجسد واستلم الجثمان الطاهر، في المقبرة أتى لي مجموعة من 
الشباب ووعدوني بأنهم سوف یصورون جسد الشهید، فقلت لهم: 
أنا لن أخرج من المقبرة، وجسد الشهيد لم یتم تصویره، أثناء خروج 
الجنــازة مــن المغتســل لیصلوا علیه صــالة المیت، أتوا الشــباب 
وفتحــوا الكفن، وتم تصوير جثمان الشــهید، وما تأثــرت به جدًا هو 
عالمات وضع القیود على أیدي وأرجل الشهید، والكدمات التي 
كانت في أنحاء جسمه، وحسب ما سمعنا بأن هذه آثار التعذیب 
من خالل الصعق بالكهرباء، وكانت هناك ثقب في رقبته، واألخوة 
الذيــن كانوا في المغتســل أخبرونــي بعدها بأن الثقــب كان كبیرًا 
جدًا، وهم حاولوا بأن یصغروها من خالل محاولتهم لصقها بمادة 
»الســوبر گلــو«، وســمعت مــن األشــخاص الذيــن ُعذبــوا في نفس 
الوقت الذي كان فیه الشهید ُیعذب بأنه من الممكن بأن یكون أثر 

الثقب الذي في رقبته هي أثر استعمالهم »الدريل«.

كلمة ألهل الشهيد

الشعب البحریني وفي جدًا واستطعنا أن نعرف بأن الشعب 
البحریني شعب عظیم ألنهم لم یتركوننا منذ استشهاد الشهید.
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� 

حدث االستشهاد على لسان السيد مرتضى السندي

ساحة الحریة 3 مارس 2012م

یخ 23 مــارس 2011م تم اعتقالــي واقتیادي إلى مبنى  فــي تار
وزارة الداخلیــة، وفــي ســرداب جهــاز األمــن الوطني تــم تعذيبنا 
كالصعق الكهربائي والتعلیق  والتنكیل بنا بأشد أنواع التعذیب 
إجبارنــا علــى الوقــوف لمــدة أیــام، وكان هــذا حــال  والضــرب، و
جمیــع المعتقلیــن في الســرداب، فإمــا أن يرفع صوتــه بالصراخ 
أو یســمع صراخات المعتقلین اآلخريــن وهم یأنون بجراحاتهم، 
كنــت واقفــًا مصمــد العینیــن ومكبــل  وفــي أحــد األیــام بينمــا 
الیدين من الخلف، وال أرى إال قدمي وأقدام من یمرون بالقرب 
منــي، كنت أســمع صــراخ معتقــل في غرفــة التعذیــب، لكنني 
كــن أعلم من هو، وفجــأة توقف صراخ المعتقــل وبدأ صراخ  لــم أ
الجالديــن، وخــرج أحدهم ونــادى بقیة الجــالوزة، وطلب منهم 
یقولون: قوم أوقف قوم أوقف  المساعدة، وســمعتهم یصرخون، و
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ال تمثل علينا، وكانوا یضربونه لیقوم، وبعد دقائق رأیت من تحت 
كستاني یسحبون  الصماد بأن شــخصین بحرینیين وشــخص با
جثــة ضخمة نوعًا ما، وبــدأوا بضرب المعتقل مرة أخرى اعتقادًا 
بأنــه ُیمثــل، فانهالوا علیــه بالهوز ضربــًا وركاًل، وأخذوا یشــتمونه، 
وكانــوا یســتخدمون بعــض الكلمــات الفارســیة على أســاس أنه 
یقولــون: بلند شــو بلند شــو »یعني ُقم«، لكنــه لم یكن  عجمــي، و
كثــرة التعذیب الذي  يــرد علیهــم، وحتى لم یســتطع أن یأن من 
یصیبه، واســتمروا بضربه 15 دقیقة تقريبًا، وهو لم یستطع أن یأن 
أو یتكلم لیدافع عن نفســه، وبعد ربع ســاعة أتوا لنا وأدخلونا في 
زنزانات الســرداب، وســحبوه مرة أخرى إلى حمامات الســباحة 
التعــب  فبعــد  یعاملوننــا،  كانــوا  وهكــذا  المــاء،  علیــه  وفتحــوا 
كانوا یذهبون بنا إلى حمامات السباحة  الجسدي من التعذیب 
یفتحون الماء علینا، وبعد فترة من دخولي الزنزانة في السرداب  و
كن أفهــم ماذا یجــري، بعد  كنــت أســمع صوت ضعیــف، ولــم أ
فتــرة هــدأ المكان فعرفنا بأنه تم إخراج جثة الشــهید، وفي اللیل 
تــم اســتدعائي إلى غرفــة التحقیق، فقــال المحقــق األردني لي: 
كثر من   وليس لدینا أي مشــكلة بأن نقتــل أ

ً
بــأن اليــوم قتلنا شــخصا

یقــول: نحن في فترة الســالمة  شــخص، وكان يهددنــي بالقتــل، و
الوطنية وكل شــيء مســموح لنا ونســتطيع أن نبيدكــم كلكم، وبعد 
شــهر أثناء وجودي في ســجن الحــوض الجاف تــم اعتقال أحد 
عبدالكریــم  بــأن  وأخبرنــا  الســجن،  فــي  معنــا  وجلبــوه  األخــوة 
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ي استشهد خالل التعذیب، وأنا احتملت بأن الذي رأیته  فخراو
ي، ومع األیام تم فتــح الزنازين لنا، وقمت  هــو عبدالكریــم فخراو
بالتحــدث مــع األخوة، وعرفت بعدها بأن الشــخص الذي كانوا 
ي، وبعدهــا عندما قرأت  یجرونــه هــو الشــهید عبدالكریم فخــراو

ي. كان الشهید عبدالكریم فخراو تقرير بسیوني تیقنت بأنه 



القسم الثالث: كالم عائلة الشهيد في حق 
شهيدها

� 

عهد رفيقة العمر 

بقلم زوجة الشهيد

كریــم.. أي عبــٍد ذلــك الــذي أوفــى بعبودیته فــكان الكریم.. 
لحظاتــي وأنــت تمر ســریعًا، ال أتذكــر إال الكــرم وروح العبودیة هلل 
ُق.. في يوم رحیلك مر الشریط  ِ

ّ
ُق وُتحل ِ

ّ
وحده فیك.. روحك ُتحل

ســریعًا أمامــي.. مواقــف ومواقــف ال تحصــى تلــك التــي مــرت، 
كانت هــي العنوان، عذب  بســمتك وروحك النقیــة الصادقة.. 

كان حدیثك..  الكالم وأفضله 
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قنــي، توجهني كجهــاٍز یدير  ِ
ّ
أتذكــر.. أتذكــر روحك التــي ُتحل

العقــل فیــه التحكــم.. أنــت رحلــت وتركتني أمــام أمانــة.. تلك 
كالتــي تهديها لنا فــي عیدنا.. في  األمانــة تحمــل زهــراٍت ثالث 
كرمك علینــا، وهكذا هم أبنــاؤك، وهكذا  كل مولــٍد كنت تســبغ 
روحــك الكریمــة وزعت كرمًا ال ینتهي.. وزعــت كرمًا متنوعًا في 
فاطمة في زهراء في سارة.. نعم في فاطمة، في زهراء، في سارة..

في ذكرك ُیلحُظ الكرم.. الیوم كل البحرين في ذكراك بعد أن 
كنت ال ترید حتى اسمك.. فهو الخلود، ها هو الخلود أرادك، ال 
كریمًا بدمــه حتى أرادك  أنــت مــن أردت الخلود.. فــكان الكریُم 
كنــت، أنت الشــهید وكان هو الوطن..  الوطــن وأردتــه، فكنت ما 

كریم.. فكنت شهید الوطِن 

كمل المسیرة، فأنت  عهدي لك یا زوجي بأن أحفظ األمانة وأ
مــن علمتنــي الرباط والمرابطــة.. نعم فأنت مــن علمتني الرباط 

والمرابطة، وروحك التي ألهمتني الصبر هي من تحركني..

زوجتك أم زهراتك
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� 

عالقة وأخالق الشهيد مع عائلته

من كلمة زوجة الشــهيد في التأبین النســوي في المنامة بتاریخ 
17 أبریل 2013م

كان الشــهید زوجًا بمعنى الكلمة، وأبــًا بمعنى الكلمة، وابنًا 
بمعنى الكلمة، سوف أذكر بعض أخالق الشهید رحمة اهلل علیه 

مع أهله.

مع والدته

كبر لدى الشــهید، وكان یســكن مع والدته في نفس  هناك أخ أ
المنــزل، ولكن كان الشــهید يهتم بأمــور والدته أیضــًا، ففي بعض 
األحیان یكون في اجتماع، ویصله خبر بأن والدته مریضة، ویجب 
الذهــاب بهــا إلى المستشــفى، فــكان یأخــذ اإلذن مــن الذين في 

االجتماع، ویخرج لیأخذ والدته ویذهب بها إلى المستشفى.

كانت والدة الشهید دائمة الحضور في المآتم ومصیبة اإلمام 
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كان نقلها مــن المنزل إلى  الحســین؟ع؟، ففي الفتــرات األخیرة 
المستشفى صعب جدًا، لكن الشهید كان یحرص بأن ینقلها - 
رغم الصعوبة - من المنزل إلى المأتم لكي تحضر ذكرى مصیبة 

الحسین؟ع؟.

مع زوجته 

مــن الممكن أن تســتغربوا من كالمي ولكن هــذا الواقع.. لقد 
عشت طیلة هذه السنین لكنه لم یطلب مني كأسًا من الماء في 
كان یقول بأنني أستطیع أن أذهب لشرب الماء  أحد األیام؛ ألنه 

ئكة. كالمال كان إنسانًا یحترم الزوجة ويراها  فال أتعبِك معي.. 

مع بناته

بالنسبة البنتي فاطمة، فمجرد أن یمر يومان ولم يَر فیه فاطمة 
كان یقــول لهــا: مر یومان ولــم أرِك، فأین كنــِت؟، أو كان یتصل لها 
لكي تحضر، وتجتمع العائلة مع بعضها البعض، ففي كل جلسة 
إرشــادات ونصــح مــن  للعائلــة كانــت الجلســة عبــارة عــن عبــر و
الشــهید، حتى في آخر مرة اجتمعنا مع بعضنا، وجلس في ذلك 
الیــوم معنــا ونصحنــا: بــأن اإلنســان حين تعرضــه للبــالء یجب أن 
یتوجــه إلى رب العالمين، وأیضًا قال: بعــد تعرضنا للبالء یجب أن 

ال ننسى موالتنا الزهراء؟اهع؟ فالتجئوا إليها.
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أما بالنسبة البنتي زهراء، كان الشهید یحتضنها كثیرًا، وكان 
كانت  يوصینــي بــأن أعامل ابنتــي زهــراء معاملة خاصــة؛ وألنها 
قريبــة جــدًا من أبيهــا، وكونها في ســن حســاس فــكان یحضنها 

یقول: أن زهراء أمي. و

كان عمرهــا حیــن استشــهاد أبيهــا 8  بالنســبة لســارة التــي 
ســنوات، فقــد كانت دائمًا تقبل ید أبيهــا، وتقول له: تصبح على 
خيــر بابــا، وال زلنــا إلى هــذا الیــوم تضع ســارة قمیــص أبيها على 
مخدتهــا وتنــام، فمــا مصیــر الظالم الــذي جعل طفلــة عمرها 8 
ســنوات تأخــذ قمیص أبيهــا لكي تشــعر باالطمئنان واالســتقرار 

النفسي وتنام، والبد أن لهذا الظالم يوم.
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� 

ذكرى الشهداء الخالدین تزكينا وتوحدنا

مــن كلمــة لزوجــة الشــهيد في ذكــرى تأبیــن الشــهيد بتاریخ 10 
أبریل 2013م

بسم اهلل الرحمن الرحیم

وا َما َعاَهُدوا اهلَل  اٌل َصَد�قُ َ �نَ ِر�ج �ي ِم�نِ ُموؤْ
ْ
�نَ ال قــال اهلل تعالــى: >ّمِ

لًا<)1( ِد�ي �جْ
وا �قَ

ُ
ل

َ
ّد ُر َوَما �جَ ِ �ن �قَ �ن َ �ن �ي ُهم ّمَ ُه َوِم�نْ ْح�جَ

ٰى �نَ �نَ �ن �قَ ُهم ّمَ ِم�نْ ِه �نَ �يْ
َ
َعل

بهكــذا ابــدأ حدیثي فــي محضر الشــهداء، أقف الیــوم مأبنًة 
لشــهیدي وشــهداء الوطن، أولئك الذين أعطوا دمهم في سبیل 

حریتهم.

كریم وشــوقي وأشــواق األلوف نحوك  أبــدأ بكریــم.. أعمالي یا 
تســري؛ ألنــك كنت شــعلًة تضــيء لكثیرين وفیئًا یســتضيء به 

كریم؟ كثیرون یسألون أين  المئات.. الیوم 

أيــن الكریــم، تعــال وانظــر إلــى هــؤالء النــاس كیف شــوقهم، 

1- األحزاب: 23 
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كفٍة  وضعهــم فــي كفة، وضع شــوقي وشــوق زهراتــي الثالث فــي 
أخرى..

یفتقدك  كریم.. كبیرٌة هي مسافة الشوق إلیك.. كم أفتقدك و
الشعب..

ســالٌم علــى تلــك الدمــاء الزكیة.. تلــك الدماء التــي أعطت 
العزة والخلود لهذا الوطن..

فــي  األجــداد  قطــرات  منــذ  الشــهداء،  مــداد  علــى  ســالٌم 
العشــرینات، إلــى دمــاء آخــر شــهیٍد ســقط وآخــر نقطــِة دٍم مــن 
ثخــن فــي ســبیل دینــه ووطنه، وســالٌم علینا من شــعٍب 

ُ
جریــح أ

ال يبــارح ســاحاته، فتــراه الیــوم يؤبــن شــهداءه فــي ذكــرى أولــى 
وثانیة وعاشــرة.. ها هنا شــعٌب ال یفتئ عن الحفاظ على عهده 
إن اختلفت  للشهداء.. سیبقى یلبیهم في ذكراهم في كل عام، و

مواعیدهم، إال أن روح الوفاء عندهم حاضرة.. 

طیلــة وجــودي في هذه المنطقــة كنت أالحظ صورة الشــهید 
ســید علــي أمین، وفي غیرهــا من المناطق التي زرتها كالســنابس 
فــال تبــارح القریــة صورة الشــهید هاني خمیس والشــهید ســلمان 
التیتــون وبقیــة الخالديــن مــن هــذا الوطــن، وهــذا إن یعكــس فهو 
یعكس روح الوفاء في الشعب المناضل المضحي، ویعكس عمق 
الوعي وترسخ الفكر في أن الحق في المطالبة بالقصاص من قتلة 
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كبر مســؤوٍل إلى أصغر مسؤوٍل في  الشــهداء ومحاسبة القتلى من أ
النظــام، هي ثقافٌة ثابتة في قاموس هذا الشــعب ال تقبل التراجع، 
هي ثقافٌة خارجة عن الحلول السیاســیة، فال مناص من محاسبة 
القتلــة، هــذه نقطــٌة كنــت أود الحدیــث فیها ألحیــي فیها جمیع 
الجهــات وجمیــع النشــطاء وجمیع الشــعب فــي رفضــه على أن 
یســاوم بدماء هذه الشــهداء، ومن منطلق فهمــي وحرصي أقول: ال 
یوجــد أحــد یراهن على دماء الشــهداء؛ ألنها دماٌء ســقطت هلل؟زع؟ 
، الشــهداء 

ً
 وعدوانــا

ً
 وجــورا

ً
واهلل؟زع؟ هــو المنتقــم ممــن أراقهــا ظلمــا

طريٌق یجب أن نربي أنفسنا علیه، ال أحدثكم ألنني زوجة شهید، 
بل أحدثكم ألنني ابنة هذا الشعب ومن رحم هذا الشعب خرجت 

وعلى هذه األرض عشت.

عالقتنا أيها األحبة بالشــهداء ال یجــب أن تكون ولیدة زماٍن 
أو مكان، فعلینا أن نؤســس لعقلیة الشــهداء، ونربي أنفســنا كما 
ربى الشــهید المؤمن نفسه، فأوجد في نفسه مشروع شهادٍة ونال 
الهــدف، تعالوا للنظر في ســیرة الخالدين من الشــهداء الشــرفاء 
كل شــهیٍد خصلة إن  من الغیارى المضحین، فســوف نجد في 
ضممناهــم إلــى بعضهم، صنعنا مشــروع الشــهادة التــي نریدها 

وتلك التي عنها نحن نبحث.

یحتاج إلینــا جمیعًا،  أيهــا األعــزاء: نحن أمــام وطٍن ینادینــا و
كل جهٍد لیصبح وطنًا حرًا عزيزًا ومن أجل أن يرتقي  یحتاج إلى 
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وطننــا لیكــون وطنًا یلیق بنا ونلیق به، هــذا الوطن الیوم إذا نظرنا 
كثــر مما نقــدم لــه، تعالــوا نبتكــر.. نوجد..  إلیــه فهــو ینتظــر منــا أ
نؤســس حالة من االبتكار الثوري التي یجعل من شــارعنا یملك 
األوراق تلو األوراق، نجعل من شارعنا أوراقًا ال تقطف في سبیل 

المطالب الحرة.

فلنعمــل أيهــا األحبــة جنبــًا إلــى جنب لنبنــي هــذا الوطن، 
ولیسدد كٌل منا خطى اآلخر في التحرك من أجل الحریة، ال یلیق 
المقام في محضر الشهداء أن أبحث فیما یفرقهم، فوحدهم من 
أدركــوا إن الوطــن ال یعــرف التحزب، فهنا دعوٌة أخــرى بأن نكون 
كل حركتنا جامعین، إن لم تســتطع القوة السیاســیة تجمیع  في 
نفســها لظــروف، فلنجمــع نحن هــذه القوى، ولیفرض الشــباب 
والشــارع نفســه على هذه القوى في ضرورة توحدها وتماســكها؛ 
ألننــا جمیعــًا فــي ذات الســفینة التــي إن أصبــح لهــا ربــاٌن آخــر 
ستغرق، من هنا تعالوا لنبحث عن ما یلیق بدماء الشهداء التي 
ســقطت بعظــام كریــم التــي ُســحقت وجســد عبــاس المناضل 

وروح الودیع جاسم حبیب وكل الشهداء المضحین.

ال ختــام في محضر الشــهداء أقــول إننا نملك مــن اإلبداع ما 
یلیــق لتخلید هؤالء الشــهداء وجمیع من ســعوا لیكونوا رقمًا في 
ذكــرى شــهداء المناطــق الثالث، وباســم عوائل الشــهداء أجدد 
العهد للشــهداء الخالدين بأننا ثابتون في طریقكم، وأن روحكم 
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وهــذا الــدم الفــوار الذي ســقط من أجســادكم الندیة ســیبقى هو 
المحــرك لنا لنتواجد في كل هذه الســاحات، وســتبقى روحكم 
الملهمة والمرشدة هي الدافعة لنا لكي نقول لهذا النظام ولهذه 

السلطة »هیهات منا الذلة«.

كلمتي بالدعاء أن یفك اهلل قید أســرانا، ويرحم موتانا،  أختم 
یتغمد أرواح شــهداءنا بواسع رحمته وأن ینزل السكینة والصبر  و

على قلوب األمهات.
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� 

كریم الثورة والوطن والشهادة

مــن كلمــة لزوجــة الشــهيد في نهایــة مســيرة فخر الشــهداء في 
كرباباد بتاریخ 12 أبریل 2013م

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

یتجــدد اللقــاء بكم یا أبنــاء الوطــن الغیارى.. أيهــا األحبة.. 
أيها العلماء.. أيها األخوة واألخوات.. یتجدد اللقاء بكم یا أحبة 
ي.. هنــا اللقاء یتجدد ال  كریم فخراو الشــهید.. یا أخوة الشــهید 
ي فقــط، هذا لقــاٌء یتجــدد فیه عبق  فــي محضــر الشــهید فخراو
كلها حاضرٌة في هذا المحفل..  الشــهداء جمیعًا. روح الشهداء 
كان فخرًا لوال هذه القافلة التي رســمت طريق  فخر الشــهداء مــا 

الحریة وعّبدت الطريق لثورٍة نحن نكمل فیها المشوار. 

روح الشــهداء التي بزغت في العشــرینات كان امتدادها علي 
كمل ســیل الدماء  المشــیمع، ذلك الذي أوقد الجمر من جدید وأ
الزاكیــة.. تلك الدماء المنتفضة التي ال تقبــل إال الحریة وال تقبل 
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كثائرة  غیر الحریة بدیاًل لها.. أنا معكم ال كزوجة شهید، بل معكم 
لكل الشــهداء.. أحدثكم عن شــهیٍد من رحم هذا الشــعب.. من 
رحــم معانــاة هــذا الشــعب.. صنع ذاتــه وصقلهــا.. أسســها كروٍح 
كثر.. هكذا نظرت إلى كریم فخراوي ابن  شهیدٍة تنتظر مصیرها ال أ
البحرين، فعشت معه أیامًا ال یستطیع القدر مسحها من ذاكرتي.. 

عاش الشعب معه أیامًا ال یستطیع حتى الشعب نسیانها.

السياسي الوحدوي

كریــم فــي خارطة األحــزاب السیاســیة لم یكن یعــرف حزبًا.. 
يــرأس  فــكان  الوحــدة،  كان یعمــل عمــال سیاســیًا قائمــًا علــى 
دائــرة االســتثمارات فــي جمعیــة الوفــاق إال أنــه أدرك أن وحدته 
كریم یملــك عالقاٍت  كان  ال تتناقــض ووجــوده فــي مــكاٍن مــا.. 
رائعــة مع جمیع األحــزاب، ال ألنه حزبي، فــكان یمقت الحزبية 

كریم الوطن.  یسعى إلذابتها، فكان يرى نفسه  الموجودة و

كــون  كریــم أن أ كریــم، وهكــذا تعلمــت مــن  هكــذا عودنــي 
كل الشــعب، ال لفئٍة على حســاب  كون للشــعب  للوطــن.. أن أ
كریم بناته، وهكذا عزز فیهم روح المؤسســة..  أخرى، هكذا ربى 
جعــل فیهــم روحــًا تقــول: نفســي فــداء وطنــي.. عــزز فیهــم روحًا 
تقــول: البــذل هلل فــي كل مــكان، فالبذل هلل ال یعــرف المكان وال 
كریــم، كان كریم تلك الروح التي ســجلت  كریــم الثورة  الزمــان.. 
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كانــت روحــه تقــوده إلــى الرفض  حضورهــا الواعــي، ففــي الثــورة 
إلــى الصمود.. إلى إثبات الــذات للدين والوطن والعزة وطلب  و
كانت رجلــه ال تكل  كریــم منــذ الرابع عشــر من فبرايــر  الحقــوق، 
عــن حضــور فعالیٍة هنا ومســیرٍة هناك، وحتى وجوده السیاســي 
یشــهد على ذلك میدان الشــهداء، فقد كان كریم  كان حاضرًا، و
كل فعل نافع،  مشــروعًا مهیئًا، وكان أحد أولئك الذين یسددون 
كان الغاضــب على من  فــكان الباســم فــي وجــه كل الشــعب.. 
قتل الشهید المشیمع، فقد شارك في تشیيعه، والغاضب لقتل 
الشــهید أبوحمیــد، والغاضــب لمجزرة الخمیــس الدامي، وكان 
یة ال یتــرك مجااًل للثورة في  حاضــرًا فیهــا، وكان كریم بروحه الثور

حیاته إال وكان فیه، ولم یقبل الهوان فكانت لحظة العروج.

أنا ذاهب ألقول لهم أنتم القتلة

كزوجة الشهید أحفظ تفاصیل ثورة الرابع عشر من فبراير، وروح 
تي وســكنتي، فال زلت 

َ
هــذا الشــهید كل أنــٍة وســكنٍة لها كانــت أّن

أتذكــر وداعه األخیر عندما قــال: أنا ذاهب ألقول لهــم أنتم القتلة.. 
كریم أحد أولئك المضحین الذين  ألقــول لهم ماذا تریدون.. كان 
لــم یأبهوا بالســلطة، فواجههــا وهو یعلــم مصیره، وكلنا یعــرف فترة 
الطــوارئ ویعــرف العذاب والموت، وكریم شــاهٌد على كیفیة قتل 
زهقت روح البهیة، وشاهد األرواح التي سبقته، 

ُ
العشیري، وكیف أ
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لذلــك تقــدم وأتقــن الخطى نحوهــا.. ذهب لیقــول أنــا عندكم إذا 
كنتم تبحثون عني، فأنا جئتكم، تســعة أیاٍم تلك التي اســتغرقها 
كید عروجًا  كریم بالمعتقل، ال داعي للتفصیل، ولكنها كانت بالتأ

خالدًا.. عروجًا كلل بالصبر والصمود والثبات.

شــهیدي الغالــي.. فــي ذكــرى عروجــك الخالــد نحــو ذلــك 
المعشوق، أقول بكل روٍح مؤمنٍة واعیة: ربي تقبل مني هذا القربان، 
أقول لشــباب الثــورة ولجمیع الغیــارى والمضحین: أتركــوا الحالة 
المقیتــة لألحــزاب، واعملــوا نحــو وطــٍن كریــم.. نحو وطــٍن عزيز ال 
تقســمه أنفســكم، اجعلوا األحزاب بوابًة لتقدمكم، وكونوا مشــروعًا 
حاضرًا للشهادة كما هو مشروع حاضر للمطالبة، فإن عهدي لكل 
الشهداء وكل الحاضرين هنا هو المرابطة في الساحات؛ ألجل نیل 
الوطن حریته واستقالله، أما عن الشهداء فحقهم في رقابنا جمیعًا، 
فحقهــم ال یقبل المســاومة؛ ألنه قصــاص، وال یعرف التنــازل؛ ألنه 
ثابٌت وراســخ رســوخنا فــي الثورة، لذلــك نعد الشــهداء بالمرابطة 

والحضور واستمراریة الثورة.

یجعلنا معهم في  أسال اهلل العلي القدير أن یتغمد أرواحهم و
ركاب الخالدين.
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� 

دماء الشهداء ليست للمساومة

كربــالء المقدســة بعــد إصــدار  مــن كلمــة لزوجــة الشــهيد فــي 
الحكم على قتلة الشهيد، بتاریخ 12 ینایر 2013م

الســالم علــى الحســین وعلى علي بــن الحســین وعلى أوالد 
الحسین وعلى أصحاب الحسین 

السالم على شهداء البحرين

ي،  تعقیبًا على ما صدر من حكم باطل لقتلة الشهید فخراو
ماذا تریدوني أن أتوقع من هكذا سلطة؟

الشهيد الذي ظلم مرتين

باالعتقــال  األولــى  المــرة  مرتیــن،  ظلــم  زوجــي  فالشــهید 
والتعذیــب حتى الموت، والمرة الثانیة في الحكم الفاشــل، فهو 
ي بين الجالد القاتل والمقتول،  عیٌب على هكذا نظام أن یســاو
فنحن نتحدث عن رجٍل ُعذب بســیاٍط حتى الموت، إن هناك 
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كد لي بســیوني  شــواهد علــى قتلــه والســلطة اعترفــت بقتلــه، وأ
ي تثبــت إدانــة  عنــد اجتماعــي بــه بــأن قضیــة الشــهید فخــراو
الحكومــة البحرینیــة فــي تعذيبه فــي الســجون البحرینیة حتى 
المــوت، وبخصــوص دمیــة یعتقــد أنها ُدهســت یحكم شــباب 
ینــكل بهــم لمــدة 25 عامًا، فهنــاك فرٌق بين حكمیــن هزیلین،  و
ي ال ننتظر حكم هكــذا نظام،  أنــا وأســرتي بنات الشــهید فخــراو
بــل ننتظــر المحكمــة اإللهیــة العادلة حیــث القصــاص العادل 
من رب الســماء، ودعائي وأنا بجوار ســیدي وموالي أبي عبداهلل 
الحســین؟ع؟ بــأن ینتقــم اهلل لشــهدائنا، ورجائــي ودعائــي بــأن 
ال تتوقــف الســاحات عــن التظاهــر ألجلهــم وألجــل الشــهداء، 
ي والبقیة من الشــهداء، هذه  زوجــي الشــهید عبدالكریم فخــراو
الظالمات لن تمر دون محاســبة حقیقیة، وكل ذلك بفضل هذا 
الشــعب المؤمن الصابر الجریح، نعم إنهــا صفحة یعتقد النظام 
أنهــا ُطویــت، ولكــن هیهات هیهــات، عهــدي لزوجي الشــهید 
بالمواصلــة والمرابطــة حتــى القصــاص مــن قاتلیــه، وتحقیق ما 
كان یصبــو إلیــه من دولــة عدٍل ومســاواٍة واحتراٍم لذات اإلنســان 
كریمًا ال عبدًا ذلیاًل كیف  ومكانته وحقه في العیش، إنســانًا حرًا 
مــا يریــد األربــاب، فأنــا أنتظر حكــم المحكمــة اإللهیــة وأنظر اهلل 

بعیٍن مظلومة.

بالنســبة للتعویضــات التــي یتحدثــون عنهــا، فأننــي أقــول 
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لهــم بأنــه ال يوجــد هنــاك تعویضــات تعوض عــن شــعرة واحدة 
ي، وبالنســبة للقتلــة الذيــن أتــوا بهــم  مــن شــعر الشــهید فخــراو
للمحكمة، فهؤالء لیسوا القتلة الحقیقیين، فالذين أمروا ونفذوا 
ي یختلف  وقــرروا وخططوا وقتلوا هم المطلوبون، الشــهید فخراو
عــن بقیة الشــهداء، فهو قد ســلم نفســه بنفســه واســتلمناه جثة 
بعــد عشــرة أیــام، فــال أعتقــد بالــكالم الــذي قالــوه وهــو أن مقتل 
الشــهید كان تصــرف شــخصي فــي الســجون البحرینیــة، فهــذا 
ي قد رتبوا التعذیب له، ونســقوا  غیر صحیح، بل الشــهید فخراو
لكــي یقتلوه، ونحن ننتظر المحكمة اإللهیــة من رب العالمین، 
كاٍف بأن أرى هؤالء الشــرطة الذين أتوا بهم، بل ننتظر من  ولیس 
رب العالمیــن أن یأخذ بحقنا، ونطالب باالنتقام والعدل اإللهي 
ي وقتلــه، أما بــأن یأتوا  مــن الذيــن أمــروا باعتقــال الشــهید فخراو
یحاولوا تطیيب خاطرنا فلیعلموا بأن عدونا لن یصبح صدیقنا  و
كل القتلة سوف یتم فضحهم. لألبد، وبحق دماء هذه الشهداء 
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� 

نصحني بالخصال الزینبية وااللتزام بالحجاب اإلسالمي

كلمة ابنة الشــهيد زهــراء فخراوي في تأبین الشــهيد بتاریخ 12 
أبریل 2012م

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الصالة والسالم على محمد وآله الطیبین الطاهرين 

السالم علیكم ورحمة اهلل وبركاته

السالم على شهدائنا األبرار

السالم على األرواح الطاهرة 

السالم على روحك یا أبي

أبدأ حدیثي بشــكر كل الشرفاء األوفیاء الذين جاهدوا لتصوير 
جســد والدي الشــهید الطاهر كریم فخراوي، وذلك لفضح جرائم 
النظــام ومــا فعلــوه بجســده، فشــكرًا لكم. كما أشــكر كل مــن ترك 

بصمته أثناء محنتنا طوال عام كامل من استشهاد والدي العزيز.
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عندمــا ســألتني والدتي يومــًا: ماذا لو خيروك بــأن یرجع والدك 
ليعيــش معنا أو تســتمر حياتنا هكذا؟! فاخترت بــأن يرجع والدي 
معنــا كما كان، فاســتغربت أمي وتســاءلت: لم یــا ابنتي؟! فأنت 
تعلميــن بــأن هذه الكرامة التي نالها أبــاِك ال ُیعلى عليها، فأجبتها 
باطمئنــان: أنا علــى یقين إن لم یستشــهد والدي، وعــاش حياته، 
 الجنة؛ ألنه اإلنســان المؤمن 

ً
وتوفــى وفاًة طبيعية لكان مصيره حتما

والوفي هلل سبحانه وتعالى. 

فكــرت بعد عــاٍم أن اهلل یختاُر الشــهادة لمن یســتحق ذلك، 
كرم والدي بالشــهادة؛ ألنه كان یستحقها،  وأشــكر المولى الذي أ
كملــت عامــًا وأنــا أفتقــد والــدي الحنون الــذي عمــل لراحتي،  أ
وكثیــرًا مــا أتذكــره وهــو ینصحنــي بالخصــال الزینبیــة وااللتــزام 

بالحجاب اإلسالمي.

الشهيد األب المرّبي

كجمیع اآلباء.. نعم فهو أٌب اســتثنائي،  ي لیس  كریــم فخراو
كان يرغبني في صالة  كثیرًا ما  وكان یعاملني باســتثنائیة أیضًا، 
الفجر أول وقتها، فتعودت علیه بشوش الوجه، حتى في الصباح 
كبر ســنه، فالجمیع في  كــر، فكان یمازحني دائمًا بالرغم من  البا
المنــزل یفتقده، تفتقده أمــي في جمیع نواحــي منزلنا، وتفتقده 
فــي كل خطواتهــا، فكانــت هي رفیقــة دربه التي یعتــز بها، فكان 
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خیــر زوج، وكانــت نعــم الزوجة التي حملها علــى كفوف الراحة، 
تفتقــده أختــي فاطمة وتحــن إلیه، فــكان نعم أٍب، قــام بتربيتها 
وزرع فیها العشــق اإللهي، ومحبة أهل البیت للسیر على نهجه، 
یمازح  فــكان یفخــر بها بنتــًا صالحــة، وتفتقــده لیداعب ابنهــا و
زوجهــا، تفتقده أختي الطفلة الحنونة ســارة، تفتقده لیصاحبها 
یلعــب معهــا، تفتقــده حیــن كان یذهــب إلیهــا  إلــى المدرســة و
یحتضنهــا ويركض معها على شــاطئ البحــر، تفتقده وتحضن  و

قمیصه لیاًل قبل النوم لتشعر بوجوده. 

أمــا أنا أفتقــده دائمًا في مســیر حیاتي، أفتقده لیشــاركنا طاولة 
الطعام ویتوســطنا في تجمعنا العائلي، كمــا أفتقد رائحة أبي، فال 
زلت أحتفظ بالقنینة ألشمها كلما اشتقت إلیه، أفتقده كما یفخر 
بــي عند حصولي علــى درجات عالیة في المدرســة، كما أفتقده 
أمامي في حفلة تخرجي، فهذه اللحظة التي یتمناها كل أٍب لیقر 
بهــا عینیــه، كمــا أفتقــده اآلن وأنــا أمامكم أتحــدث عن مصیبتي 
فقدًا، مر عام على استشــهاد والدي، فرغم فقدي لكن اهلل عوضنا 
بأٍم تعودت أن تكون أمي وأبي، فهي أمي التي كبرت العفة داخلها 
وظهرت في وجهها دائمة رغم األلم، فأســجد شــكرًا هلل الذي أنعم 
علینا بتلــك األم القویة الصامدة، وشــكرًا لوالدي الشــهید، فكان 
المدرسة التي تعلمنا منها الصبر والتوكل على اهلل في هذه المحن، 
فكانت هذه إحدى وصایاه لیلة اقتحام منزلنا وقبل رحیله، وأعلم 
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بأننا بفضل والدي وأنتم سنبقى على نهجه ماضون. 

وفي الختام أبعث برســالٍة لوالدي بأنني على یقین بأن روحه 
باقیة بيننا: 

بابــا جميعنا نشــتاق إليك اشــتياق یعقوب إلى یوســف، لكني 
أقــول لــك ال تخف وال تحــزن علينا یــا أبي، فنحن بخيــر واأللطاف 
كربابــاد األوفياء نعم األهل،  اإللهية تشــمل حالنــا، فجيراننا وأهالي 
فبطرقاتهــم علــى بابنــا للســؤال عــن حالنــا وتقدیــم باقــات الــورود 
 معنا، 

ً
لنــا نحــن بأماٍن وســالم.. نم قریــر العين یا أبــي فإن اهلل دائمــا

دعواتكــم لنــا أیهــا األحبــة بالصبــر واالنتقــام ممــن قتــل والدنــا، مع 
تحياتنا والشكر لمن ساهم في هذا التأبین.
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� 

جرٌح في قلبي... جرٌح عميق

خاطرة لطفلة الشهيد سارة فخراوي

كل يوم ینقضي مثل الجحیم! بابا..من بعد فراقك.. صار 

مشــتاقه لك كثیرًا.. وال مرة فــي حیاتي تصورت أنك ما بتكون 
معي في تخرجي من المدرسة.. كنت دائمًا تقول لي إنك تریدني 
كــون دكتورة لكن أنــا كنت دائمًا أرفض وأقــول ال أرید، ال  اتخــرج وأ
أحب الدكاترة.. لكن اآلن مستعدة أعمل أي شيء ألجل عیونك، 
وألجــل ســعادتك تكتمــل في الجنــة إن شــاء اهلل یا غالــي! أحس 

أیامي كلها صارت بدون أي طعم من بعد ما استشهدت..

كلنا، أنا  یــا بطل! أنــا فخورة ألنك أبــي.. أنت تاج فوق راســنا 
إنك رحلت بهــذه الطریقة.. شــهید.. حي..  أفتخــر إنك أبــي، و
كتــب هذه الرســالة أحس  بجــرح في قلبــي.. جرح  تــرزق، وأنــا أ
كنت  عمیق، ال أحد یستطیع دوائه غیرك... أنت الوحید الذي 

تحس بي.
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ربعــي يروني مستانســة، أضحــك.. اطلع.. لكن مــا یعرفون أنه 
اســتیقظ وأنــا ابكــي وأنام وأنــا ابكي، مــا یعرفون أنــه فراقك صعب 
یــد كل النــاس یحســون فینــي.. بــس مافي أحــد یقدر  یالغالــي، أر
یفهمني مثل ما أنت كنت تفهمني! اســمع صوتك الحلو في كل 
مــكان فــي البیت، أنــت ما كنت بــس أبوي.. أنــت كنت صديق 
وأخ، أنــت كنت مدرســتي التي كنت أتعلــم فیها، كنت تعلمني 
أمور ما كنت أعرفها، كنت إنسان غیر طبیعي، كنت مالك من اهلل 

سبحانه.

كنت االنسان الذي یحبه الجمیع. اهلل يرحمك بابا، 

ي كریم فخراو ابنتك سارة 
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� 

شعلة تضيئ لنا الطريق

كلمة لسارة فخراوي ابنة الشهيد، في ذكرى تأبینه، بتاریخ  من 
11 أبریل 2013م

بسم اهلل الرحمن الرحیم..

َد  اٌء ِع�ن َ ْح�ي
ؤَ
ْل ا َ اۚ  �ج ً ْمَوا�ق

ؤَ
ِه ا

َ
ِل الّل �ي وا �نِ�ي َس�جِ

ُ
ل �قِ

�نَ �قُ �ي ِ �ن
َّ
�نَّ ال َ ْحَس�ج

ا �قَ
َ
>َول

)1(> و�ن �قُ رنَ ْر ُ ِهْم �ي ِ
ّ َر�ج

صدق اهلل العلي العظیم

ــق یــا بابــا، وأقــول أفتقــدك كثیرًا،  ِ
ّ
أبــدأ حدیثــي وروحــك ُتحل

كلــي فخر بشــهادتك یا فخر الوطــن، ولكن  وأفتقــد قبلتــك، فأنا 
األلــم لفراقــك یا بابــا، فأنت شــعلٌة ُتضيء لنا الطريــق، كم نحن 
نحتــاج البتســامتك الجمیلــة التــي حرمتنــا منها هذه الســلطة 
نواصــل  وســوف  عزیمتنــا،  یكســروا  لــم  فبشــهادتك  الظالمــة، 

1- آل عمران: 169 
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مسیرتنا، ونعاهدك بأننا على نهجك سائرون.

ال تخــف وال تحــزن یــا حبیبي.. نــم قرير العین.. حشــرك اهلل 
مــع اإلمام الحســین؟ع؟، ورزقنا اهلل لقاءك.. تفتقــدك أمي فأرى 
دمعتهــا حین تشــتاق إلیــك، وأحس بأختي فاطمــة واحتیاجها 
لك، وأشــعر بزهراء بأنها تفتقدك وتفتقد أحضانك.. رحمك اهلل 
یــا بابــا ورحــم اهلل شــهدائنا.. حبیبي بابا اســتلمت الیــوم التقرير 
المدرســي، وكانت عالمتــي ممتازة، فللوهلــة األولى أحببت أن 
یــك التقريــر.. أرجــو منكم أيهــا الحضــور األحبة  ر

ُ
تكــون معنــا أل

بالدعاء والصبر لنا لفراق الحبیب.
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� 

اشتاق ألبي كباقي یتامى الشهداء

كلمة لســارة فخراوي ابنة الشــهيد، في فعالية افطار العزة الذي 
أقيم في بلدة سار على شرف أبناء الشهداء، بتاریخ 8 یوليو 2014م

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

�نَ  ا�قٍ ّمِ َ �ن ِ
�يّ َ اِس َو�ج

َ ل�نّ ِ
ّ
�نُ ُهًدى ل

آ
ْرا �قُ

ْ
ِه ال �ي َل �نِ ِ رن

�ن
ؤُ
�ي ا ِ �ن

َّ
ا�نَ ال َ ْهُر َرَم�ن َ >سش
)1(> ا�نِ َ ْر�ق �نُ

ْ
ُهَدٰى َوال

ْ
ال

كان أبي الشهید یفتتح شهر رمضان الفضیل.. بهكذا آیٍة 

السالم على الشهداء األطهار..

السالم على المعتقلین خلف القضبان..

السالم على جرحانا ومطاردینا..

السالم علیكم ورحمة اهلل وبركاته

1- البقرة: 185 
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ثة  كمــا تعلمــون جمیعــًا بــأن البنــت حبیبــُة أبيها، مــرت ثال
أعوام وأنا افتقدك یا حبیبي، جمیعنا مشــتاقون ألحبتنا، فمنهم 
مــن استشــهد ومنهم مــن اعتقــل ومنهم مــن تطارده الســلطة وال 
كباقي یتامى الشــهداء، آباؤنا  نعلــم مصیره، وأما أنا اشــتاق ألبي 
كل الموائد یجلس  مصــدر اإللهام، وهم مصــدر الحنان، فعلــى 
اآلبــاء مــع بناتهــم، والبنت كما تعرفــون وعرفت بــأن أبي حبه هلل 
كحب موالتنا فاطمة الزهراء علیها السالم، وكم كان الرسول؟ص؟ 

یحبها إال أن هذا الحب حرمني منه النظام.

كلمتي بابا..

بابــا والــدي الحنــون.. ككل عــاٍم كنت أنتظر حضــورك على 
المائــدة، إال أنــك قد وصلت للقّمة التي ال زلنا  نفتخر بها، تلك 

كنت أنت أمانها، لذلك افتقدك جدًا.. المائدة الجمیلة التي 

بابا.. مجلسك الرمضاني یسأل عنك، وكل من في المجلس 
یســأل عنــك، وال زالــت صورتــك تتصــدر ذلك المجلــس، أرى 
دمعــة المامــا لكنهــا حاولــت إخفاءهــا، فصبــرت وزاد قوتها في 

الصمود واإلیمان..

بابــا.. أفتقــدك كثیرًا، ولكنني مؤمنٌة بأن دمك ودم الشــهداء 
یصنع االنتصار لنا..

بابــا.. مــا زلت لهذا الیــوم أضع قمیصك على وســادتي وأنام 
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ألحس بالسكینة واألمان..

بابــا.. لــن أرتــاح إال بعــد قــرار عدالــة الســماء فــي مــن قتلك 
ومــن عذبــك وحرمك مــن الماء وقتلــك وأنت عطشــان.. الويل 

لقاتلیك من حكم اهلل یا أبي..

إلى والدي الحبیب.. نحن بخیر ما دام الوطن ینبض.
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� 

الشهيد المتكامل

رســالة عائلة الشــهيد من األخوان محمد وعلي فخــراوي »إبني أخ 
الشهيد« في تأبین الشهيد بقم المقدسة بتاریخ 12 أبریل 2018م

بسم اهلل الرحمن الرحیم

السالم علیكم أيها الحضور الكریم ورحمة اهلل وبركاته ..

في البدایة نشــكر مؤسســة نشــر آثار اإلمام خمیني رضوان اهلل 
تعالى علیه على هذه االستضافة القیمة، ونشكر كل المشاركین 

في الحفل وكل من ساهم في إقامة هذا الحفل المبارك ..

وا �نِ�ي 
ُ
ل �قِ

�نَ �قُ �ي ِ �ن
َّ
�نَّ ال َ ْحَس�ج

ا �قَ
َ
قال اهلل تعالى في سورة آل عمران: >َول

اُهُم  َ �ق
آ
َما ا �نَ �جِ ِرِح�ي و�نَ 169 �نَ �قُ رنَ ْر ُ ِهْم �ي ِ

ّ َد َر�ج اٌء ِع�ن َ ْح�ي
ؤَ
ْل ا َ ا �ج

ً ْمَوا�ق
ؤَ
ِه ا

َ
ِل الّل �ي َس�جِ

ا 
َّ
ل
ؤَ
ِهْم ا �نِ

ْ
ل �نْ �نَ ِهم ّمِ وا �جِ

َح�قُ
ْ
ل ْم �يَ

َ
�نَ ل �ي ِ �ن

َّ
ال  �جِ

ُرو�نَ سشِ �جْ
َْس�قَ ِلِه َو�ي �نْ ُه ِم�ن �نَ

َ
الّل

)1(> و�نَ �نُ ْحرنَ َ ا ُهْم �ي
َ
ِهْم َول �يْ

َ
ْو�نٌ َعل حنَ

1- آل عمران: 170
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لكــي ال نطیل علیكم ســوف نذكر بعض النقــاط المهمة في 
شخصیة الشهید رحمة اهلل علیه:

أواًل: حبه لشعارات الثورة

أثنــاء مكوثنــا في میدان الشــهداء وأثناء تشــیيع الشــهداء كان 
الشهید یقول لنا بأن هناك شعارين متعلق بهم ومعجب بهم جدًا 
وهما »یســقط حمــد« و»بالروح بالــدم نفدیك یا شــهيد«، وهذان 

كثر شعاران ُرِفعا أثناء تشیيع جثمانه الطاهر.  الشعاران هما أ

ثانيًا: المعنى الحقيقي آلل خليفة 

»فخــر  كتــاب  فــي  اهلل  بــإذن  تقرؤونهــا  ســوف  قصــة  هنــاك 
الشــهداء«، لكــن مايهمنــا فــي القصــة هي مقولــة الشــهید التي 
ال زالــت موجــودة فــي أذننــا، والتــي مــن الواجــب أن تثبت هذه 
المقولة في آذان جمیع شعب البحرين، والمقولة هي: »إن نظام 

كالفيل«. كالنملة لكننا نحسبه  آل خليفة 

ثالثًا: الشهيد والوالیة

مــدى عالقــة  عــن  تعلــم  لــم  النــاس  بــأن  الشــدید  لألســف 
الشــهید بالوالیة، ومدى عشــقه لإلمامین الخمیني والخامنئي، 
وهنــا مــن الجديــر بالذكــر شــهادة العــدو التــي هــي عبــارة عــن 
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الشــهید،  عــن  الوهابيــة  وصــال  قنــاة  أعدتــه  مخابراتــي  تقريــر 
كان  بــأن الشــهید لمــدة 25 ســنة هــو مــن  حیــث ذكــر التقريــر 
 يــروج لفكــر والیة الفقیه فــي الخلیــج ولیس فقط فــي البحرين.
والخامنئــي  الخمینــي  اإلمامیــن  خطــب  یتابــع  كان  الشــهید 
إلى  كانت، و یخ الخطب، ومع من  بالتفصیــل، وكان حافظًا لتار
كان الشــهید عاشــقًا لإلمامیــن،  أي مواضیــع تطرقــت، فهكــذا 
فلــم تتحمــل الحكومــة أن تصبــر علــى هــذه الجهــود العظیمــة 
یــج فكر والیة الفقیــه، فقامت بقتله  التــي أنجزها الشــهید في ترو
بأبشــع ما تمتلك من أســالیب، وهو التعذیب الجسدي، وحین 
 للشــهيد 

ً
كم انتقاما اعتقالنــا قالــوا لنا بصریح العبــارة »أننا اعتقلنا

ألننا نعلم بأنكما أعز شخصين عند الشهيد«. 

رابعًا: استجابته لطلب السيد حسن نصر اهلل

أثنــاء حــرب ثمــوز كان هنــاك مــكان یحمل األشــیاء المهمة 
كتــاب یحتــوي علــى خریطــة دولــة  لحــزب اهلل، ومــن ضمنهــا 
فســلطین األصلیة، لكن لألســف تم قصف هــذا المكان، وبعد 
الحــرب أخبروا الشــهید بأن الســید حســن نصــر اهلل یحتاج لهذا 
الكتــاب لضرورته القصوى، فذهب الشــهید وقتهــا إلى بریطانیا 
بســبب وجود معــرض الكتاب هناك، ولحســن الحــظ ُوجد في 
المعرض نسخ منها، فأخذ الشهید 3 نسخ ومن ثم أرسل نسخة 
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إلى القائد السید حسن نصراهلل.

خامسًا: نظرته لالستكبار 

عند حدوث المشــكلة االقتصادیة العالمیة في سنة 2008م 
أتى الشهید إلى المكتب وهو مسرورًا، فسألناه عن السبب فقال 
لنا: »هذه المشــكلة حصلت في أمریكا، فإن ســقطت أمریكا هل 
تعلمــون مــاذا یحدث؟ ســوف یتحــرر العالــم من الظلــم واإلرهاب 
الحقيقــي، وبصفتي رجل أعمال مســتعد أن أخســر كل الشــيكات 
الســجن مقابــل ســقوط  أدخــل  البنكيــة، وأن تشــوه ســمعتى وأن 

أمریكا«.

كما قالها  كبر  كان یقول لنا دائمًا بأن أمریكا هي الشــیطان األ
اإلمــام الخمینــي، وهــي العــدو الحقیقي لإلســالم، وأي مشــروع 
توجــد فیــه أمریــكا فنتیجتــه ســلبیة على اإلســالم، وأي مشــروع 
یقینًا هو المشــروع الخادم لإلسالم،  یقف في وجه أمریكا حتمًا و
ونحــن یجــب أن نضــع أمریكا تحــت أقدامنا، ولیــس أن نتعامل 

معها من باب السیاسة، بل مكانها تحت األقدام.

سادسًا: مناجاته العرفانية مع اهلل

كان یقــول لنــا دائمــًا: »أثناء المحــن والصعاب ال تقولــوا یا اهلل 
لدینا مشــكلة عظيمة، بل قولوا یا عظيم لدینا مشكلة صغيرة، فما 
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كل أمام عظمة اهلل سبحانه وتعالى«. قدر المشا

في النهایة نود أن نقدم الشكر باسم مظلومي وأسرى البحرين 
إلــى ســماحة الســید القائد ولــي أمر المســلمین آیــة اهلل العظمى 
یة اإلســالمیة  إلى الجمهور الســید علــي الخامنئي حفظــه اهلل، و
في إيران حكومة وشعبًا على نصرتهم قضایا األمة الحقة وقضیة 
شعب البحرين، ونسأل اهلل سبحانه وتعالى أن یعرف الشعب في 
كان یعرفها الشهید، وأن یسیروا  كما  البحرين عدوه حق المعرفة 
على خطه الثوري المنبثق من خط الوالیة اإللهیة المتمركزة في 
شــخصیة الســید القائــد الخامنئي دام ظله الشــریف، وأن یفرج 
عن شــعبنا فرجــًا عاجاًل، ويرحم شــهدائنا األبرار وآخــر دعوانا ان 

الحمدهلل رب العالمین.

ي باسم عائلة الشهید الحاج عبد الكریم فخراو
ي  محمد وعلي فخراو

25 رجب 1439 هجریة
12 أبريل 2018 میالدیة
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� 

عقيدة الشهيد في اهلل سبحانه وفي السيدة الزهراء؟اهع؟

مــن كلمة لمحمد فخراوي ابن أخ الشــهيد، في تأبین الشــهيد 
بتاریخ 6 أبریل 2012م

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل قاصم الجبارين، مبید الظالمین، مدرك الهاربين، 
حاجــات  موضــع  المســتصرخین،  صریــخ  الظالمیــن،  نــكال 
الطالبیــن، معتمــد المؤمنیــن، والحمــدهلل الــذي یخلــف ملــوكًا 
یســتخلف آخريــن، ثــم الصــالة والســالم علــى أشــرف األنبیاء  و

والمرسلین محمٍد وآله الطاهرين..

حضوركــم هنا دلیــٌل على وفائكم للشــهداء وصمودكم الذي 
حّیــر العدو، هــذا العدو الذي ال یســتطیع أن یفهم هذا الصمود، 
فهــل یعقــل أّن شــعبًا ُتســفك دمائــه وُتســرق أمواله وُتقطــع أرزاقه 

ُیعذب وُتهدم مساجده وال زال صامدًا؟ ُیسجن و و

هــم يریــدون مّنــا بهــذه الجرائــم أن نصــرخ ونتــأّوه ونقــول آه، 
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لكّنهم یحلمون..

ســوف أتحــّدث عــن مــا جاء فــي تقرير بســیوني عن الشــهید 
كمــة قتلتــه، تقريــر بســیوني ذكر باختصــار حادثة الشــهید  ومحا
بــأّن أحــد الضبــاط بينمــا كان جالســًا فــي مكتبه ســمع صراخًا 
مــع  الحمــام  عنــد  الشــهید  وجــد  خــرج  وعندمــا  وضجیجــًا، 
شــرطّیين، وقد تشــاجر الشــهید معهــم، وحمل كرســیًا وضربهم، 
الــدم،  رأى  الضابــط  وأن  أنفســهم،  الشــرطیين دافعــوا عــن  وأن 
كیفیة وجود الدم، وماذا  ومات الشهید، فالقصة ال تحتوي على 
یقولون أیضًا بأّن الشــهید قام بشــتمهم، فســوف أشــیر  حدث؟ و

إلى نقاط مهمة:

: بإجمــاع جمیــع المعتقلیــن فــي فتــرة الســالمة الوطنیــة 
ً
أوال

كانوا مكّبلي  كلهم دون استثناء یقولون أنهم طوال فترة االعتقال 
الكرســي  الشــهید  رأى  فكیــف  العینیــن،  ومصّمــدي  الیديــن 

وحمله؟! 

: یقولون بأّن الشــهید شــتمهم، وهذه النقطــة تهّمنا جدًا 
ً
ثانيا

نحــن كعائلة، فالشــهید معــروٌف بأخالقه الفاضلــة، وأنا أتحّدى 
یقــول بــأّن الشــهید فــي يــوٍم  وبــكّل احتــرام أن یخــرج شــخص و
مــن األیام قــد شــتمه، ونحن نعتقــد بــأّن التقرير بهــذا المحتوى 
قــد وصــل إلى إلحاق ضــرر معنوي بنا، فــال ننتظر الخیــر منه في 
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كمة القتلة وقصاص عادل على  الجانب المــادي الذي هو محا
أســاس هذا التقرير، أّما بخصوص محكمة الشــهید فقد عقدت 
جلســتین، فالجلســة األولــى لم یخبــروا العائلة بأي شــيء، وفي 
الجلســة الثانیة أتــوا بالمتهمین، والتهمة دائمــًا ضرب أدى إلى 
القتــل، ولیــس القتــل العمــد، والضرب الــذي يؤدي إلــى القتل 
كمته تتراوح بين الثالث إلى ســبع ســنوات -إن ثبت بأّنهم  محا
المرتكبیــن للجریمــة -، وقد حضر المتهمــون بالقتل المحكمة 
یتــرواح  المحامیيــن،  مــن  النــاس وجیــش  مــن  ومعهــم جیــش 
عددهــم بين ســبعة أو ثمانیة محامیيــن، ولديهم مكان خاص، 
فیخّیل إلیك بأّنك أنت الجاني وهم المجني علیهم، والجلسة 
اســتغرقت عدة دقائق، وقد طلبوا شــهود نفي أیضًا لینفوا التهمة 
الموجهة إلیهم، فباختصار لم نتوّقع أّي نتیجة عادلة لنا ولعوائل 

الشهداء.

كالم عــن التعویــض فمن خــالل تجربتــي واختالطي  هنــاك 
أجــزم بــأن أفقر عائلة شــهید ولــو لبرهة من الزمن لــن تفكر بطلب 
التعویــض، فمــن المســتحیل بأن نرضــى التعویــض، فلیحذفوا 
هــذه الفكــرة من عقولهــم؛ ألّن دمــاء الشــهداء أفضل مــن الدنیا 
ومــا فیها، وهم استشــهدوا من أجــل القضیــة والتعویض الوحید 
الــذي یمكــن القبــول به هــو حّق الشــعب فــي تقرير مصیــره، أّما 
عــن صندوق تعویضهــم الذي وضعوا فیه میزانیة عشــرة ماليين 
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للتعویــض فنقــول لهــم بأّنه لدینا عشــرات الناس فقــدوا أعینهم 
وأرجلهــم وأیديهــم وصحتهــم وغیــر البیــوت والســیارات فهــذه 
العشــرة ماليين التعني شــیئًا، وأود التذكیر بأنه بمجرد استشهاد 
الشــهید ســحبوا منــا عقــد بقیمــة أربعــة مالييــن ونصــف، فلــو 
فّكرنــا أن نذهــب لهذا الخیار ســوف تذهب نصــف المبالغ من 
عندهم، وهذا طبعًا لو فّكروا بأن یعّوضوا، فما بالك بالمئات من 
الجرحــى، بل األلوف من المعتقلین، فهــذا الصندوق أنا أعتقد 
بأّن هناك مجامیع لديهم مشــكلة في التبّول الالإرادي وما شابه 
یتعالجوا منه،  یقّدموا التعویــض و ذلــك فدعهم یقّدموا هنــاك، و

كل في نفسّیاتهم فلیتعالجوا منها. ولديهم أیضًا مشا

إصرارنــا وصمودنا  أّمــا نحــن فنفســّیتنا وروحّیتنا وعزیمتنــا و
كبر بــأّن النصر قادم  كثــر مــن ذي قبل، وصرنــا على یقین أ ازداد أ
إن شــاء اهلل.. فقط نحتاج إلى الصبــر، والصبر الذي أعنیه لیس 
إّنما  الصبر الســلبي بأن نجلــس في البیوت ونكتفــي بالدعاء، و
كّل الســاحات والمیادين حتى  الصبــر بالحركــة وبالتواجــد فــي 

تحقیق النصر إن شاء اهلل.

: قبــل خمســة أیام من اعتقال الشــهید التقینــا أنا وأخي 
ً
ثالثــا

علــي مع الشــهید، وناقشــنا األمور بشــكل عام وموضوع الشــهید 
بشكل خاص، فنحن كّنا مطلوبين، والشهید أتى لنا في المكان 
الذي كّنا فیه.. فسوف أذكر نقاط مهمة في هذا الجانب، وأتقّصد 
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بعــض النقــاط بمناســبة ذكــرى الزهــراء؟اهع؟، وأیضًا فــي بعد من 
كثیرًا، فدائمًا یتم الحدیث عن  أبعاد الشهید لم یتم التطّرق إلیه 
كان شــجاعًا جدًا،  أخالقه وكرمه وأیادیه البیضاء، لكّن الشــهید 
وســوف أشــیر إلى هذه النقطــة.. آنذاك كانت ذكــرى الزهراء؟اهع؟ 

فقال لنا عّدة أمور لكّنني سوف أشیر فقط إلى نقطتین:

 تنجيكم.	 
ً
قال لنا: أوصيكم أن تتوسلوا بالزهراء فقطعا

كذلــك: إّن هذا النظام هو أوهن وأضعف مّما نعتقده 	  قال 
نحــن، وهــو بحجم النملــة، لكّننا نراه بحجــم الفيل، فقلنا 
 فســوف یعتقلونــك، ألّن هنــاك تقریــر فــي 

ً
لــه: كــن حــذرا

قنــاة الوصــال عــن اســتهداف النشــاط الثقافــي للمكتبــة 
 حتى 

ً
وشــخصك واألجــواء متوترة، فقال: أنا لم أفعل شــيئا

 ال أنــام في المنزل في هــذه الليالي، 
ً
أخــاف، وأنا شــخصّيا

یــد لبناتي أن یشــاهدوا منظــر الهجوم  ، بل ال أر
ً
ليــس خوفــا

علــى البيــت، واعتقــال والدهــم، ولكــن لــو اقتحمــوا منزلي 
م نفســك، فقال: 

ّ
م نفســي، فقلنا له: ال تسل

ّ
فســوف أســل

م نفســي، وأنقل هذا 
ّ
ال أنــا ال یناســبني هــذا، فســوف أســل

الــكالم نّصــًا مــن الشــهید فقال: لــو اعتقلوني ماذا ســوف 
یفعلــون بــي؟ ســوف یعذبوّنني؟ أنــا ال أخــاف تعذیبهم، 
وبعده قال: أّیهما أشــّد؟ عذاب الدنيا أم عذاب اآلخرة؟، 
فقلنــا لــه: عــذاب اآلخــرة، فرفــع یدیه إلــى الســماء وقال: 
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أســأل اهلل إن اعتقلونــي وعذبونــي أن یجعــل هــذا العذاب 
 عن عــذاب اآلخــرة.. عندما ُفتحت 

ً
لــي فــي الدنيا عوضا

جنازته وجدنا أن اهلل استجاب دعائه وهذا ما أراده.

كریمــًا في الدنیــا، وكریمًا في  هنیئــا لــك یا أبا زهــراء، فكنت 
كریٌم قطعًا  شــهادتك، فدمائه ساهمت في وقف التعذیب، وهو 

في اآلخرة؛ ألّنه شهید، وسوف یشفع لآلخرين.

ي بأننا نفتخر ونحمد  وختامًا أقول باسم عائلة الشهید فخراو
اهلل على هذه المّنة والنعمة أن اختار من عائلتنا شــهیدًا، ونحن 
كّل العوائــل وكّل هــذا الشــعب طالــٌب للشــهادة، فكّل  فــي بلــد 
العوائــل تریــد أن تكــون عائلــة الشــهید فــأن یختارنــا اهلل فــي هذا 
الوضــع فهذه مّنــة ونعمة إلهّیة، نســأل اهلل أن يوفقنا ألداء حقها، 
ومــا النصــر والتوفیق إال من عنــد اهلل، والحمــدهلل رّب العالمین، 

وصّلِ یا رِب على محمد وآله الطاهرين.
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� 

الرحمة والتفاني والجهاد بالمال والنفس في شخص الشهيد

كلمة لمحمد فخراوي ابن أخ الشــهيد، في ســاحة الحریة  من 
3 مارس 2012م

كان عمري وعمر توأمي علي سنتین ونصف حین وفاة والدنا، 
فكان الشهید هو الوصي علینا، فعندما أتكلم عن الشهید أتكلم 
عــن العــم واألب واألخ والصديــق واألســتاذ والمربــي، والقائمــة 
تطــول، وأنــا لــم أذكر هــذه الصفات من قبیــل المبالغــة أو الكالم 

إنما هذه هي الحقیقة. العاطفي، و

كّنــا الشــهید وأخي وأنا نقضــي نصف الیوم مــع بعضنا، منذ 
الصبــاح إلــى ما بعد الظهــر تقريبًا، وفي اللیل نخــرج مع بعضنا، 

كان معه. فكّل وقتنا 

الشهيد البار الحنون

 سوف أذكر أربع نقاط سریعة:
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كان الشــهید حنونًا إلــى درجة بأّنها غیــر قابلة للوصف، . 1
فمثاًل في بعض األحیان كّنا نخرج باللیل، ومن الممكن 
كنت أشــعر بالضیق من شيٍء ما، لكّنني لم أتكلم  أنني 
یقــول لــي: أّنني لم  معــه حولــه، فیأتي فــي الیــوم التالي و
أنم البارحة، فأقول له: لماذا؟، فیقول: أّنني أحسســت أّن 
فيك شــيء، فلم أنم، فكنت أقول له: ســبحان اهلل، هكذا 
أحسســت ولم تنم، فمــاذا یكون فعلــك إذا قلت لك بأّن 
فينــي شــيٍء مــا؟!، فــكان حنانه منقطــع النظیــر، وكانت 

كل أفراد العائلة. تشمل 

كبار . 2 أقــول ألخواني الشــباب الذين لديهم آبــاء وأمهات 
فــي الســن، جّدتي كبیرة في الســن جــّدًا، وكان عّمي هو 
كّل انشــغاالته  الذي یقــوم بجمیع مهماتها، وبالرغم من 
كّل  كان یحــرص يومیــًا أن یذهــب لها، فكان یعمــل لها 
شــيء، وكان دائمــًا یقــول لنــا: إّن كل مــا لدي فــي حياتي 
هــو من بركات دعاء أمي، فكان یخدم جّدتي إلى حّد أن 
سمعت جّدتي تقول له: بس یا ولدي واهلل إّنك خّجلتني، 
فكان الشــهید يرّد علیها: أّنك أمي.. أقســم باهلل لو أتيت 
علــى بــاب المنــزل ورميتينــي بالحجارة ســوف أرجــع اليوم 
كبیرة  كانت  كما قلــت -  اآلخــر وأقّبل یدیــِك.. جّدتي - 
في الســن، وهي عمیاء، ولم تكن تســمع جیّدًا، فكانت 
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كبیر على عّمي، ومنذ استشهاد عّمي لم  تعتمد بشــكل 
نخبرهــا بذلــك، لكّنها فقدت الســمع والبصــر والنطق، 
ويومّیًا منذ الساعة الثامنة إلى الثامنة والنصف صباحًا 
- وهــو الوقــت الذي كان الشــهید یذهب لهــا فیه - تبدأ 

بالبكاء.

كّنــا أنــا وعلــي أخــي مطلوبيــن أمنّیــًا، وقبل خمســة أیام . 3
مــن اعتقــال عّمي جاء الشــهید لنــا، وتحّدثنا في شــتى 
فقــط  واحــدة  جملــة  أقــول  ســوف  لكّننــي  المواضیــع، 
وهــي قولنــا لــه بأّنه یجب علیــك الحذر، فمــن الممكن 
اســتهدافك واعتقالــك، فقــال: بــأن هذا النظــام أضعف 
وأوهــن بكثيــر ممــا نعتقــده، وهو بحجــم النملــة، لكّننا نراه 
بحجم الفيل، وأعتقد بأّنه في الســنة السابقة ثبتت هذه 
المقولة حول ضعف النظام، وأّنه ال یمكنه كســر إرادتنا، 
ودائمــًا التجــارب أثبتــت بأّننــا أقوى مــن النظــام بالرغم 
مــن وجــود القمــع، ولكــن الخــوف مــن الخــدع والحیل 

السیاسیة.

بعــد بدایــة ثــورة الرابــع عشــر مــن فبرايــر قلــت لعّمي في . 4
المكتب بأّننا سوف نتضّرر اقتصادّیًا، فأجابني بالحرف 
الواحــد: نتحّمــل مــن أجــل الشــعب. تحّمــَل هــذا الضرر 
االقتصادي، إلى أن وصل إلى التضحیة بنفســه، ولیس 



75

القرم الثالد: شالم عائلة الشهأد ل ثل شهأدها

فقــط بأمواله، فهو مــن الذين جاهدوا بأموالهم وأنفســهم 
وأولئك لهــم الخیرات وأولئك هم المفلحون، فهنیئًا له 
الشــهادة، ولنا الفخر بأن نكون عائلة شــهید، ولي الفخر 

واالعتزاز بأّنني تربيت في مدرسة شهید.
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� 

ماذا يرید منا الشهداء؟ وماذا نرید نحن؟

مــن كلمــة لمحمــد فخــراوي ابــن أخ الشــهيد، أمــام مقــر األمم 
المتحدة، بتاریخ 14 دیسمبر 2011م

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

أخوانــي.. أخواتــي.. نقــول للعالــم أجمع بــأّن الثــورة هنا هي 
كســائر الثــورات، فهــي ثــورة ضــد الظلم والطغیــان والفســاد، وهو 
ى  كان البّد أن ترو صراٌع بين الحق والباطل، ولكي ینتصر الحق 
بدماء الشهداء الطاهرة، وهنا ما یمتاز به الشهداء وهو حضورهم 
في الوقت والمكان المناســبین؛ لیشهدوا بدمائهم الطاهرة على 

یكشفوا هذا النظام الفاسد. مظلومّیة وأحقّیة هذا الشعب و

ماذا تعلمنا من الشهداء؟ 

مســتعدين  نكــون  أن  علینــا  یجــب  بأّنــه  مونــا 
ّ
عل الشــهداء 

مطالبنــا  تحقیــق  أجــل  مــن  دمائنــا  ببــذل  حتــى  للتضحیــة، 
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المشروعة.

الشــهداء علمونا بأّنه یجب علینا أن نكون مستعدين لنفتح 
كالشهید عبدالرضا بو حمید.. صدورنا أمام الرصاص، 

الشــهداء علمونا بأن نكون مستعدين بأن تقّطع أجسادنا من 
كالشهید علي المؤمن.. أجل الدفاع عن الحرائر 

كالشــهید  الشــهداء علمونا بأن نكون مســتعدين للتعذیب، 
ي.. عبدالكریم فخراو

الشــهداء علمونــا بــأن نكــون مســتعدين لبــذل أرواحنــا فــي 
ُ�ُروا  �ن �ن �قَ كتابه الكریم: >اإِ ســبیل اهلل، لینصرنا اهلل كما وعدنا في 

ْم<)1(
ُ
ُ�ْرك �ن َ اهلَل �ي

ســوف أتحــدث عن الشــهید عبدالكریم بشــكل ســریع؛ ألّنه 
یجــب علــّي أن أتحــدث عــن جمیــع الشــهداء، ولكــن شــاءت 
الصدفــة بــأّن المبنــى األزرق الــذي أمامنــا هــو مبنــى الســفارة 

ي. العراقیة)2( التي هي من آثار الشهید فخراو

مــع انطالقــة ثــورة الرابع عشــر من فبرايــر قلت للشــهید: عّمي 
، لكّنه أجابني بالحــرف الواحد: نتحمل 

ً
كثيــرا  

ً
ســنتضّرر اقتصادیا

1- محمد: 7 

2- تقــع الســفارة العراقیة بالقرب مــن مقر األمم المتحــدة - المكان الذي 
ي )الكلمة(. ألقي فیه محمد فخراو
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من أجل هذا الشعب.

أحبائي.. ماذا يرید مّنا الشهداء؟

الوحــدة واالّتحاد، فیجب أن نكون متحدين، وأن یثّمن 	 
 مّنــا اآلخــر، وأن نفســح المجــال لــكّلٍ یعمــل علــى 

ٌ
كّل

كلته، فــإذا أردنــا أن ننتصر یجب أن نكــون موحدين  شــا
ونؤمن بتكامل األدوار.

كافــة 	  عــدم تــرك المیاديــن والســاحات حتــى تحقیــق 
مطالبنا المشروعة.

ماذا نرید نحن؟

نحن ال نرید ســوى القصــاص والعدالة، والقصاص في وقتنا 
الحاضر ال یحتاج إلى لجان تحقیق، بل یحتاج فقط إلى اإلرادة 
لتحقیق العدل واإلنصاف، فتشــكیل لجان التحقیق هو لتغیير 
الحقیقــة ولیســت للحقیقــة.. فالحقیقــة واضحــة، وأقول باســم 
ي بــأّن التعویــض ال یعنــي األمــوال أبــدًا،  عائلــة الشــهید فخــراو
وكنوز الدنیا بكّل ما فیها ال تأتي ثمن تراب رجل عّمي الشــهید، 
والتعویــض بالنســبة إلینا هــو حصول هذا الشــعب على مطالبه 

بدون استثناء.
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كّل من يهّمه األمر.. إلى  ختامًا أقول للعالم و

حقوقّیــة  قســمین:  إلــى  تنقســم  البحريــن  فــي  المشــكلة 
وسیاســّیة، فاإلفراج عن المعتقلین وما شــابه ذلك هي مواضیع 
أساســّیة، ولكــن لكــي ال ننتهك ولكي نشــعر باألمــان الحقیقي 
فعــاًل فالحــل الوحیــد هــو اختیار الشــعب للنظــام الــذي يریده، 

بصفته هو صاحب القرار والشأن.
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� 

ذهب كریم فخراوي إلى ما یليق به، وهو یقول، ال ُیخيفني 
تعذيبهم

من لقاء علي فخراوي ابن أخ الشهيد مع مرآة البحرین.

مرآة البحرين )خاص(: مات والدهما مبكرًا بعد صراٍع قاٍس 
مــع المــرض، غــادر طفلیــن توأمیــن؛ محمــد وعلــي، وهمــا للتو 
كریم  تخطیــا الســنة الثانیة من عتبــات عمرهما، فــكان عّمهما 
ي والدهمــا الذي لم یتفّتح وعیهما علــى أٍب غیره، وكانا  فخــراو
یعه،  یده الیمنى في أعماله ومشــار ولدیــه العزيزين علــى قلبه، و

ومديري أعماله، إن صّح التعبیر. 

)مــرآة البحريــن( فــي الذكرى الثانیــة للشــهادة، التقت علي 
ي، حّدثها عن ذكریاته هو وأخیه محمد مع الشهید  أحمد فخراو
ي وعالقتهما الخاّصة به، كما حّدثها عن مكانة الشــهید  فخــراو
كریــم في عائلته، وعنــد األصدقاء ورجال األعمــال الذين عرفوه 
داخــل البحرين وخارجهــا، وعن أخالقه التــي ال یختلف علیها 
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مــن عرفــه مــن قریٍب أو بعیــد، وعن عالقتــه المثالیة مــع والدته، 
م نفســه للمــوت، وعن 

ّ
وعــن آخــر لقــاٍء جمعهما بــه قبل أن ُیســل

نصیحته األخیرة، وعن ذهابه برجلیه للشهادة..

العـــــّمُ األّب..

ال نذكــر شــیًئا عن والدي، المــرض غّیبه عّنا قبــل أن نعي ما 
یدور حولنا، كان في ســفٍر مســتمر لعالٍج لم ینته حتى أخذه إلى 
المــوت، وعمــي هــو رفیق رحلته الشــاقة تلــك، وقبلها هــو رفیقه 
وصدیقــه األقرب إلى قلبه ونفســه، یقول علــي، ثم یضیف: وألن 
عالقــة والدي بعمي عبــد الكریم ممیزة جــًدا، لذلك أوصى بأن 
یقــوم عّمي بتربيتنا بعد وفاتــه. عّمي عبد الكریم صار هو والدنا، 
م عنه بحٍبّ شدید، 

ّ
بل إننا عرفنا أبي من خالل عمي، كان یتكل

یحدث في حیاته  یحــرص أن ُیذّكرنــا دائمًا بأّن كل ما حــدث و و
هــو بفضــل والــدي. ال نعرف مــا إذا كان ما یقوله عمــي صحیحًا 
كِلّ  تمامــًا فــي هــذا، فهو دائمًا ینســب الفضــل إلى اآلخريــن في 

شيء بسبب تواضعه الشدید، وهي عالمة بارزة في شخصیته.

یكمل علي: بعد وفاة والدي بقینا نعیش مع والدتنا، لم تنقصنا 
كّنــا بحاجة إلى قــّوة األب،  المــادة فحالتنــا المادیــة جّیدة، لكن 
واحتوائه، وتربيته، ورعایته، وحضوره فینا، وهذا ما أعطانا إیاه عّمنا 
كان يزورنا بشــكٍل  الشــهید تحدیًدا. لم یكــن متّزوجًا حینها لهذا 
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لنا بشــكٍل 
ّ
يومي، یأخذنا معه إلى بيت جّدتي حیث الجمیع ُیدل

خاص، ثم یأخذنا إلى حدیقة األلعاب أو إلى أحد المطاعم، یتابع 
أمورنا الخاّصة والعاّمة، ُیصّحح أخطاءنا، وُيراعي مراحل نضجنا 
وأعمارنا، كان حریصًا أن یتواجد معنا في كل مرحلة، وأن تكون له 
بصمتــه في حیاتنا، لدیــه َنَفٌس طويل جدًا معنا. في بيت جدتي 
یســكن عمي الطابق الثاني، ننام معه لیالي اإلجازات، ففي لیلة 
الجمعة یأخذنا معه إلى المأتم، ثم نعود ونتناول العشاء، ویأخذنا 
الــكالم حتى ننــام، ثم نذهب معــه لصالة الجمعــة، ونقضي يوم 

الجمعة في بيت جدتي ونعود إلى البیت لیاًل.

عندما ســافرنا، بتشــجیٍع منه، إلى الدراسة في بریطانیا، كان 
كل عــام، وعندما یأتي نذهب لنســكن  یحــرص علــى أن يزورنــا 
كانت  معه في الفندق نفســه الذي یســكن فیه، وعندمــا یفارقنا 
دموعه تغلبه، وهو الذي ال يبكي بسهولٍة أبدًا، ونحن نغادر دون 

كي ال تفضحنا دموعنا. أن نلتفت للوراء، 

مكتبة فخراوي..

كنا أطفااًل ال تتجاوز أعمارنا 11 عامًا شــجعنا عمي على  منذ 
ي 

ّ
القــراءة، يهتــّم باختیــار الكتــب التــي تناســب أعمارنــا وتغــذ

تربيتنــا. یعطینــا الكتــب لنقرأهــا ثم یطلــب مّنا عمــل تلخیٍص 
یقول لنا رّكزوا فیما یقوله الخطیب،  لها. یأخذنا معه إلى المأتم و
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كان الُبعد األخالقي  ثم یســألنا عّما ســمعناه بعد الخــروج منــه. 
كثر الكتب التي طبعتها  والتربوي من أهم الجوانب عنده، لهذا أ
ي هي معنّیة بهذا الجانب بشكٍل أخص. في فترٍة  مكتبة فخراو
مــا تأّثرنــا بأفكار خطیٍب مشــهور لــه محاضرات أخالقیــة وتربویة 
هامــة، وصرنا شــدیدي التعلق به حتى حفظنــا محاضراته لفرط 
ته، وكان لهذا الخطیب موقٌف  إدماننا على االســتماع لتســجیال
هجومــي مــن المــرأة، عندمــا الحظ عمــي تأّثرنــا بهــذا الجانب، 
أحضــر لنــا كتابيــن عــن مكانــة المــرأة فــي اإلســالم، وطلــب منا 

نا نغّیر طریقة تفكیرنا بكل هدوء.
َ
قراءتهما، وبهذا جَعل

ي نشــأت عالقتنــا بالكتــب والقــراءة منذ  فــي مكتبــة فخراو
یحیــة. صرنا جــزءًا من  الطفولــة، هنــاك نتصــّرف بــكل حریــة وأر
المكتبــة وعاصرناهــا وهــي تكبــر يومــًا بعــد يــوم. أّول مكانها في 
فــي جدحفــص  لهــا فرعیــن آخريــن  یفتتــح  قبــل أن  المنامــة، 
عاتنا وشــعرنا بأهمیة أن تّتســع 

ّ
كبرنا وكبــرت معنا تطل والســهلة. 

المكتبة في المكان وفي تنویعات الكتب والتوّجهات واألفكار: 
یــخ،  الثقافــة، واألخــالق، والديــن، والتربيــة، واالجتمــاع، والتار
كُبرت المكتبة  والجغرافیا، باللغتین العربية واإلنجلیزیة. هكذا 
ي مصدر فخر  واتســعت شــیئًا فشــیئًا. لقد بقیــْت مكتبة فخــراو
ي  دائــم عنــد الشــهید، وكان ُیفّضــل أن ینســب لمكتبــة فخــراو
ت مكتبة 

ّ
یة. فقد ظل كثر من أي نشــاط آخر من أنشــطته التجار أ
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ي رافــدًا مــن روافــد الحــراك الثقافــي فــي البحريــن وفــي  فخــراو
الخلیــج أیضــًا، وبقیــت ُتمّثــل البحريــن فــي معــارض الكتــاب 

داخل البحرين وخارجها.

عندما عدنا من دراســتنا في بریطانیا، كان عمي بدأ یعمل في 
المقاوالت، عملنا أنا وأخي محمد على متابعة المكتبة ورعایتها. 
لقد عملنا مع عمي في كل مشاریعه، حتى صرنا یده الیمنى. بعد 
انتهــاء دراســتي الجامعیة قلُت لعمــي: أّني أرغب فــي العمل في 
البنــك، قــال: اذهــب واعمل لتكتســب الخبرة ثم ُعــد لي. عملُت 
 بالخبرة، وصرنا 

ً
ال فــي البنك األهلي لمّدة عامین، ثم عدُت ُمحّمَ

نعمــل معــه في إدارة جمیع مشــاریعه، وهو مــن ناحیته یحرص أن 
ُیِشــید بدورنــا في تطوير العمــل، فقد كنا نلعــب دورًا في العالقات 
ونفوز بُمناقصات البناء واإلنشــاء. في السنوات األخیرة صار ُيرّدد 
 السابعة من عمري، 

ُ
 وأنا أعمل بال كلٍل أو ملل، ُمنذ

ً
لنا: منذ 40 عاما

اآلن أرید أن أرتاح، وأریدكم أن تدیروا العمل عني.

عالقات فخراوي..

ي عالقات  كصاحــب مكتبة، من الطبیعــي أن تكون لفخراو
واســعة، لیــس في داخــل البحرين فقــط، بل خارجهــا، في مصر 
إيــران ولبنــان وكل المطابــع ودور النشــر الموجــودة فــي هــذه  و
البلــدان، وأیضــًا بعض الــدول األوروبية. حاز عمــي على احترام 
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یســتقبلوننا  نذهــب  أینمــا  اآلن  ونحــن  وتقديرهــم،  الجمیــع 
ي.  كریم فخراو باألحضان ويبكون خسارة شخٍص مثل 

كثر مــا آلمني  فــي بيــروت قــال لي أحــد أصحاب دور النشــر: أ
ــك، كریم فخراوي خســارة ال  فــي أحــداث البحرین هو شــهادة عِمّ
ي تســامحه مع الجمیع، یكره  ز فخراو كان ُیمِیّ ض للبحرین.  ُتعــَوّ
الخصومات ويؤمن أّن أفضل ما تفعله في حال استمرار الخالف 
 واحٍد في طریقــه الُمختلف، بداًل 

ُ
كّل والخصومــة هو أن یمضــي 

مــن البقاء فــي الخصومة أبــدًا. لدیــه عالقات واســعة مع جمیع 
األطیــاف علــى اختــالف توّجهاتهــا داخــل البحريــن وخارجها، 
كانــت معظــم عالقاتــه  ولــه احترامــه الخــاص وتقديــره بينهــا، 
مــع الدینیيــن بحكــم توّجهــه الدینــي، وعالقاته مع السیاســیين 
ي يرغــب في العمل السیاســي، ورغم  محــدودة. لــم یكن فخراو
كان یتلّقاها من ُمهتمین بترشیحه إلى المجلس  الدعوات التي 
كثیريــن یعملون على  النیابــي، إال أّنــه لم یقبل، ويــرى أن هناك 
الجوانــب السیاســیة واالجتماعیة، لكّن الجانــب الثقافي لیس 

كذلك، لهذا يرى أن مكانه األنسب هو هذا.

بعد 14 فبراير..

یقــول علي: مثل كل البحرینیيــن الذين تغّیرت حیاتهم بعد 
ي بعیدًا يومًا عن مطالب الشــارع  14 فبرايــر، لم یكن عمي فخراو
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واحتیاجاتــه، لهــذا خــرج مع النــاس مؤمًنا بحقهم فــي المطالبة 
باإلصالح منذ 14 فبراير، وأصابته طلقة في رجله.

علــى قناة وصال، ُنشــرت مقاطــع فیديو تــّم تصويرها بطریقة 
یج أن صاحب  ي، وتــّم الترو مخابراتیــة مــن داخل مكتبــة فخراو
هــذه المكتبــة خطر؛ ألنه خالل الـ 25 ســنة األخیــرة عملت هذه 
المكتبة على نشر ثقافة وفكر والیة الفقیه بين الناس، وكان ذلك 
ُمقّدمــًة الســتهدافه المباشــر. وألنــه لــم یكن شــخصًا عادیــًا، بل 
رجل أعمال، فاســتهدافه كان بحاجة إلى ُمقّدمات ُیســّوقون لها 
كینتهم اإلعالمیة. وبعد ضرب الدوار مباشــرًة، اسُتهدفت  في ما
ســیها، تــّم توقیــف الصحیفــة  صحیفــة الوســط، وهــو أحــد مؤِسّ
الســاعة الحادیة عشــرة لیاًل، ومداهمة بيته عند الساعة الحادیة 
لــم  التحقیقــات،  فــي  مطروحــًا  اســمه  كان  والنصــف.  عشــرة 
ق معهــم عن عالقاته 

ّ
ُيربــط بتهمــة معینة لكّنهم یســألون الُمحَق

وتحّركاته وتوّجهاته.

ُضــرب الدوار، وبدأت حملــة االعتقاالت في اللیلة نفســها، 
لــم نكــن نعرف مصیرنا، ونعلم أننا مســتهدفون. التقینا في الیوم 
ثة؛ عمي وأخي محمد وأنا، تباحثنا الموضوع.  التالــي نحن الثال
 واحٍد منــا في مكاٍن 

قــال عمــي: علينــا أن نتوّزع، بحيث یكــون كلّ
ُمختلف، لكي ال ُیقبض علينا جميًعا مّرًة واحدة، وأن نبقى كذلك 
حتــى تتضح الصورة. اتفقنــا على ذلك، وبالفعل داهموا شــقتي 
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وشــقة أخــي محمــد فــي منتصــف اللیــل بعــد 3 أیــام. اختفینا 
بعدها مباشرة، ولم یعلم أحد بمكاننا حتى زوجاتنا، لكن عمي 
رفض االختفاء معنا، وقال: لن أختبئ، وعندما یطلبونني سأذهب 
كیــده أن نبقى مختبئین وال نســلم أنفســنا  لهــم، مــع إصــراره وتأ

حتى بعد القبض علیه.

اللقاء األخير..

كان الوقت ظهــرًا، وكان معي أخــي في المكان  یتذّكــر علــي: 
الذي اختبأُت فیه، ُفتح الباب، وأطل بوجهه باسمًا كي یفاجئنا، 
ثــم دخل علینا بكل بشاشــته المعتــادة، احتضــن أحُدنا اآلخر، 
كانــت قد مــّرت أیام لــم نَر فیهــا بعضنا  وقّبلنــا بعضنــا البعــض. 
البعــض، تجّنــب الحضــور إلینا خشــیة أن یكون ُمراقبــًا. جلس 
بيننــا بتواضعــه المعروف، وقال: أفتخر أنكم أبنائي، لقد خشــيُت 
كــم فــي حــاٍل ســّيء، لكنكــم تبــدون لــي العكــس،  أن أحضــر وأرا
لقــد جعلتموني أســتمّد منكــم القوة. وبالطبع لم یكــن كالمه هذا 
صحیحًا، العكس تمامًا هو الصحیح، فقّوته وبشاشــته وحضوره 

هي التي أمّدتنا بالقوة.

في هذه الجلســة قّدم لنا نصیحتــه األخیرة، وحكمته، قال: 
اإلنســان في هذه المواقف الصعبة یتوّكل على اهلل فقط، إذا فعلتم 
كّنا  ذلك ثقوا أنه لن یحدث لكم شيء، شرط أن تصبروا وتتوكلوا. 
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نعلم أنه بالنسبة لعّمي لم تكن هناك مشكلة في الثقة والتوّكل. 
، حتى عندما تشــّتد علیه األزمات. كان 

ً
طــوال عمره كان متوكال

یقــول: اهلل موجــود. فــي أوقــاٍت كثیرة، خارج السیاســة،  يهّدئنــا و
كان یقول لنا  كل وقلٍق شــدید،  هناك مواقف تعّرضنا فیها لمشــا
ینام، وفي  یذهب إلــى بيته و ذلــك، نذهب إلــى بيوتنا وال ننام، و
صبــاح الیوم التالــي ُنفاجأ بتغیيرات لم نتوّقعهــا، فیقول لنا: ألم 

أقل لكم أن اهلل موجود.

 ،
ً
ثــم راح یكمــل لنا نصیحته: فــي بدایة الثمانيات، كّنا شــبابا

ع المنشورات، من الطبيعي عندما نعود  ووفق الجو العام حينها، ُنوِزّ
البيــت أن نتوّقــع أن یأتــوا العتقالنــا. كّنــا ننــام أنا ووالدكــم في نفس 
 على 

ً
الغرفة. في إحدى الليالي ســمعنا عند الســاعة العاشــرة َطْرقا

البــاب، قلنــا لبعضنــا: أتــوا ألخذنــا. ذهبنا فوق ســطح البيــت لنرى 
مــن القــادم، فلم نتمّكــن من الرؤیــة. ُدّق الجرس مرتيــن ولم نفتح. 
، عندما فتحُت الباب رأیُت كيس حليب عند الباب. كنُت 

ً
صباحا

اشــتریته ونسيته فوق الســيارة، وعندما رآه الجار وضعه عند الباب. 
كمل قائاًل: اإلحســاس الذي یأتيك وقت الخوف والقلق ليس  ثم أ
، الخــوف یجعلــك تتصــّور أّن األمور 

ً
بالضــرورة أن یكــون صحيحــا

كلها عليك.

ثم أضاف: في فترٍة ما، كّنا حين نوشك على النوم أنا ووالدكما، 
كّنا نخــاف، ظننــاه لفترة   یتحــّرك، 

ً
 كبيــرا

ً
نــرى علــى الجــدار جســما
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ٌ یمشــي علــى الطرف 
 مــن الجــن، اكتشــفنا فيمــا بعد أنه نمل

ً
شــيئا

اآلخر، لكن بســبب انعكاس ضــوء المصباح الخارجي من الطرف 
المقابــل نــراه بحجــٍم كبير. قال لنــا: ال تهتّموا، آل خليفــة مثل هذا 

.
ً

النمل، نحن الذین نراهم فيال

ُیكمل علي: عندما أوشك عمي على الخروج، قلنا له: تعال 
اختبــئ معنــا، أو اذهب إلــى مكاٍن آخر تختبئ فيه. قال: ال أســتطيع 
فعــل ذلــك. أنا فقط ال أحتمل أن یهينوني أمام ابنتي زهراء وســارة، 
م 

ّ
لهــذا ال أنــام فــي البيــت، لكــن مجــرد أن یأتــوا ویطلبونــي سأســل

كّنــا ُنحاول إقناعــه أن ال یفعل، فیجیب:  نفســي، هــا أنا أخبركم. 
ماذا سيفعلون بي؟ سيعذبونني؟ ال ُیخيفني تعذیبهم. ثم رفع یده: 
كّفارًة لــي عن عذاب  فقــط أســأل اهلل إن عذبونــي، أن یكــون ذلك 

كان له ما أراد. اآلخرة. وقد 

م 
ّ
وســل وّدعنــا  أخــرى.  مــّرًة  بالصبــر  أوصانــا  ُیغــادر،  أن  قبــل 

علینــا واحتضننــا، وصــل إلى البــاب ثم عــاد. وّدعنا مــّرًة أخرى 
ّكرر الفعل ذاته  واحتضننــا، ثــم وصل إلى الباب مّرًة ثانیة وعــاد، 
كان ینتظره عند الباب،  4 مرات، وعاد الخامســة، لكن ثّمــَة من 
)حــرص أن ال یأتي إلینا بســیارته وجاء مــع صديٍق ال نعرفه( قال 
له األخیر: كریم ترى وراي شــغل، إذا ترید تجلس سأعود لك فيما 

بعد، حینها قال عمي: ال، أنا ذاهب معك، وخرج.
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الشهادة..

بعــد أیام داهموا بيته، ولم یكن موجــودًا وال عائلته، عرف أنهم 
داهمــوه من خالل جــرس اإلنذار. صباحًا ذهب وشــاهد ما فعلوه 
بالبیت من ســرقة وتدمیر. اتصل بوالدته وقال لها: ســأتأّخر عليك 
اليوم. ثم أخذ ســائقًا معه لكي یعود بالســیارة في حال تّم اعتقاله. 
وصل المركز، وقال لهم: إن بیته تعرض للمداهمة والتكسير والسرقة، 
وقال لهم: إذا كنتم تریدونني أنا موجود، استدعوني وسآتي لكم. قال 
له الضابط: هل تّتهمنا بالســرقة؟ قال لهم: أنا أقول لكم ما حدث. 
ى الموضوع، هل ترید  قــال له الضابط: دعنــي أعمل اتصــاالت وأر
البقاء أم الذهاب والعودة بعد نصف ساعة؟، قال فخراوي: سأعود 

بعد نصف ساعة. كان السائق خائًفا ونصحه أن ال یعود.

كتفه بيده وقال له: ما بك خائف؟ هم  ي على  ضــرب فخراو
ي  ؟ ما إن دخل فخراو

ً
 أو قلقا

ً
یریدونني أنا ال أنت، هل تراني خائفا

المركــز المرة الثانیة، حتى تّمت محاصرته من جمیع الجهات، 
ُوِضع على رأســه الكیس األســود، وبدأ الضرب، ولم نســمع عنه 

بعدها إال خبر استشهاده.

یخ  ُیخبــر علي: هناك معلومة خاطئــة یتداولها الناس عن تار
یــخ استشــهاده هــو 11 أبريــل ولیــس 12، لقد  ي، فتار وفــاة فخــراو
یخ 13،  موا األهــل الجثة بتار

ّ
یخ 12، وســل أخبــروا أهله بوفاته بتار
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وُدفن في ذلك الیوم.

كبر، لم یخبروا عن استشــهاده،  ُیكمل: تّم اســتدعاء عّمي األ
بــل قالــوا: تعالــوا شــوفوه. عمي رجــل مریض وعمــره تجــاوز الـ70 
عامــًا، لكــن لــم ُیســمح لغیــره بالدخــول. أخــذوه إلى المشــرحة 
وهنــاك مــا ال یقــّل عــن 30 ُملّثمــًا یحملــون األســلحة، والمــكان 
ظالم، َســَحب أحدهم الغطاء عن وجه الشــهید، وببروٍد ســألوه: 

هذا أخوك؟ قال: نعم.

إال ســيكون  قالــوا لــه: تأخــذه وتدفنــه بســكوت وبــال صــوت و
مصيــرك مثل مصيره. رفضوا تســلیم الجّثة ألحد، أتوا بها ُمباشــرًة 
كانــت المخابــرات قــد ُنشــرت عنــد باب  إلــى المقبــرة. وهنــاك 
ّكــدوا من عــدم التصوير. لكــّن عدد  المقبــرة وداخلهــا حتــى یتأ
الُمشــّیعین الكبیر، وهجوم الشباب، أفقدهم السیطرة. الشباب 
أنزلــوا الجنــازة وصّوروا، نزل الدم من الشــهید فأخــذوه مّرًة أخرى 

كان التشیيع. للمغتسل وصّوروه، ثم 

أما نحن فسمعنا خبر االستشهاد من قناة المنار، وكانت أول 
جملة قلناها: ال یلیق بمقامه أقل من مقام الشــهادة. لم نتمّكن 
كان احتمال اعتقالنا من قبل المخابرات  من حضور التشــیيع، 
كمینــًا. عملنــا اســتخارة  كبیــرًا إن لــم یكــن  المنتشــرين هنــاك 
للذهــاب إلــى التشــیيع فكانــت نهیــًا بشــدة. بعــد 3 أیــام رأیُت 
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عمــي فــي المنام، كان واثقًا وضاحكًا، قــال لي عبارتین اثنتین، 
األولى: ما یقدرون یوصلون لك، ال تخاف. والثانية: مصير الشعب 

البحریني االنتصار. ثم أفقُت من النوم.

ه.. اًل أَمّ االبن ُمدِلّ

كان عمــي عمــود خیمــة عائلــة فخــرواي، وقد انكســر العمود 
اآلن، ما زالت العائلة غیر مســتوعبة كســر عمودها، وما زالت غیر 
قــادرة علــى لملمــة حزنهــا. كل عالقات عمــي بعائلتــه خاّصة، 
كان نســخًة منهــا  هــا عالقتــه بجّدتــي: والدتــه. فقــد  لكــّن أخّصَ
إصرارهــا، وعزیمتها،  كرمها، و فــي كل شــيء، في صفاتها، وفــي 
وتواضعهــا، وحنانها، وتقدیم المســاعدات للمحتاجین دون أن 
كانــت جدتي تقّدم مســاعدات لعدد مــن البیوت  یعــرف أحــد. 
والعوائــل لــم ُیعرف عنها ذلــك أحد حتى أصبحــت عاجزًة عن 
المشــي، واضطــرت إلــى تكلیــف عمتــي الصغــرى بالتوصیــل، 

كریم.  كان عّمي  كذلك 

كریــم، فــكان االســم والُمســّمى، ُیعطي  لقــد أســمته جدتــي 
دون أن ُیعــرف، حتــى أقــرب النــاس إلیــه ال یعلمون بمــا ُیعطي. 
لــه مســاهمات كبیرة لعدٍد من الجهــات الخیریة، باإلضافة إلى 
العوائــل والفقراء واألیتــام، وعدٍد من الجمعیات الخیریة والمآتم 

الحسینیة، وكل إسهاماته ُیقّدمها باسم فاعل خیر.
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أمــا عــن عالقتــه بجدتي فقــد كان مثالیــًا فــي تدلیلها، حتى 
كثر. یأتي إلى  لها أ

ّ
ُیدل أنهــا تحــب أن تفتعل الزعل كي ُيراضیها و

یارتهــا مّرتیــن في الیوم، الثامنة صباًحا والرابعة مســاًء، بتوقیٍت  ز
كانت أشــغاله وانشــغاالته، وعندما یكون  ُمبرَمــج وثابت، مهمــا 
یارتــه  مســافرًا یّتصــل بهــا فــي هذيــن التوقیتیــن. كان مؤمنــًا أّن ز
لوالدته وبّره بها ووصله إلیها هو ســّر تیســیر األمور له، وفي أحلك 
یطلب من جدتــي أن تدعي له. لم  الظــروف التــي یمّر بها یأتــي و
یكــن عمي یترك أحــدًا غیره یأخذ جدتي إلى المستشــفى أو أّي 
مــكان آخــر. یقــول مادمُت أنا موجــودًا ال أحد یتكّفل بها ســواي. 
جدتــي ال تحــب ركــوب االســعاف، وبعــد أن صــارت غیــر قادرة 
على المشــي، صار یأتي إلیها، يركن الســیارة عنــد باب البیت، 
یأخذها للســیارة بنفســه. ولفرط عنایته بها  یحملها فوق ظهره، و
وتدلیلــه إلیها، تقول إلیه أحیاًنا: یكفي أخجلتني. یقول لها: أنت 
أمــي لو رميِتني بحجر وطردِتني من البيت، أعود لك في اليوم الثاني 

قّبل یدك التي رمتني. ال أحد غيرِك یعتني بي.
ُ
وأ

أعتقل واسُتشــِهد فخراوي ولم ُیخبرها أحد، لم یجرؤ أحد، وال 
یضمن أحٌد ماذا یمكن أن یحدث لها إن عرفْت، تجلس صباًحا، 
تنتظره عند الثامنة كعادته، یطوف الوقت الذي لم یكن یطوف إال 
ــٌل یدها، تنزل دمعتهــا باحتراق: متى یأتــي حبیبي الذي  وهــو ُمقِبّ

لني؟ لم أعد )أزعل( كي ال يراضیني أحد غیره..
ّ
ُیدل





القسم الرابع: أقوال الناس في حق الشهيد

� 

صادق العهد

العالمــي  المجمــع  أميــن عــام  كــي  اآلرا آیــة اهلل محســن  بقلــم 
للتقریب بین المذاهب اإلســالمية وعضو ســابق في مجلس خبراء 

القيادة بإیران

بسم اهلل الرحمن الرحیم

�ن  ُهم ّمَ ِم�نْ ِه �نَ �يْ
َ
وا َما َعاَهُدوا اهلَل َعل اٌل َصَد�قُ َ �نَ ِر�ج �ي ِم�نِ ُموؤْ

ْ
�نَ ال >ّمِ

لًا<)1( ِد�ي �جْ
وا �قَ

ُ
ل

َ
ّد ُر َوَما �جَ ِ �ن �قَ �ن َ �ن �ي ُهم ّمَ ُه َوِم�نْ ْح�جَ

ٰى �نَ �نَ �قَ

صدق اهلل العلي العظیم

1- األحزاب: 23 
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أبــرز  مــن  ي  فخــراو عبدالكریــم  الحــاج  البطــل  الشــهید  إّن 
مصاديق أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه، وقد عرفته مذ 
عرفتــه مؤمنًا صادقًا ثابتــًا على اإلیمان موالیًا ألولیــاء اهلل ومعادیًا 
ألعداء اهلل، مضحّیًا في سبیل اهلل بالمال والنفس فهو من أولئك 
�نَّ  الذين بّشــرهم اهلل ســبحانه بالفوز العظیم إذ قال سبحانه: >اإِ
و�نَ 

ُ
ل ا�قِ

َ �ق ُ  �ي
هقَ

�نَّ َ حج
ْ
ُهُم ال

َ
�نَّ ل

ݩؤݩَ
ا ُهم �جِ

َ
ْمَوال

ؤَ
َسُهْم َوا �نُ �ن

ݩؤݩَ
�نَ ا �ي ِم�نِ ُموؤْ

ْ
َرٰى ِم�نَ ال �قَ ْ اهلَل اسش

ِل  �ي حجِ
�ن اإِ

ْ
َرا�قِ َوال ْو

ا �نِ�ي ال�قَّ
ً ِه َح�قّ �يْ

َ
و�نَ َوْعًدا َعل

ُ
ل �قَ �قْ ُ و�نَ َو�ي

ُ
ل �قُ �قْ �يَ

ِل اهلِل �نَ �ي �نِ�ي َس�جِ
م  ْع�قُ َ ا�ي َ �ي �ج ِ �ن

َّ
ُم ال

ُ
ِعك �يْ �جَ ُروا �جِ سشِ �جْ

اْس�قَ َ َعْهِدِ� ِم�نَ اهلِل �ن َٰ� �جِ
ْو�ن

ؤَ
�نِ َوَم�نْ ا

آ
ْرا �قُ

ْ
َوال

ُم<)1(. �ي ِ َع�ن
ْ
رنُ ال ْو �نَ

ْ
ِلَك ُهَو ال ِه َو�ن �جِ

ي الذي حمل وسام  فطوبى للبطل الشهید عبدالكریم فخراو
إمام  الفــوز العظیم اقتــداءًا بأمیره ومواله العظیم ســید المتقین و
الموحديــن قائــد البررة وقامــع الفجرة اإلمام أمیــر المؤمنین علي 

بن أبي طالب علیه أفضل صلوات اهلل وصلوات المصلین.

و السالم علیه يوم ُولد ويوم استشهد ويوم يبعث حیًا.

9 رجب 1439 هـ ق

1- التوبة: 111 



97

القرم الراف : ألواه النا: ل ثل الشهأد

� 

الناشر لثقافة أهل البيت؟مهع؟

كــي األمين العــام للمجمع  مشــاركة آیة اهلل الشــيخ محســن اآلرا
العالمــي للتقریــب بیــن المذاهــب اإلســالمية وعضــو ســابق فــي 
مجلــس خبــراء القيــادة فــي إیران فــي تأبین الشــهيد فخــراوي بقم 

المقدسة في عام 2019م

الســالم علیكــم ورحمــة اهلل أعــوذ باهلل مــن الشــیطان الرجیم 
بســم اهلل الرحمــن الرحیم الحمدهلل رب العالمیــن والصالة على 

سیدنا محمد وعلى أهل بيته الطیبین الطاهرين

ِهْم  ِ
ّ َد َر�ج اٌء ِع�ن َ ْح�ي

ؤَ
ْل ا َ ا �ج

ً ْمَوا�ق
ؤَ
ِه ا

َ
ِل الّل �ي وا �نِ�ي َس�جِ

ُ
ل �قِ

�نَ �قُ �ي ِ �ن
َّ
�نَّ ال َ ْحَس�ج

ا �قَ
َ
>َول

ْم 
َ
�نَ ل �ي ِ �ن

َّ
ال  �جِ

ُرو�نَ سشِ �جْ
َْس�قَ ِلِه َو�ي �نْ ُه ِم�ن �نَ

َ
اُهُم الّل َ �ق

آ
َما ا  �جِ

�نَ ِرِح�ي
و�نَ 169 �نَ

�قُ رنَ ْر ُ �ي
 ،)1(> و�نَ �نُ ْحرنَ َ �ي ُهْم  ا 

َ
َول ِهْم  �يْ

َ
َعل ْو�نٌ  حنَ ا 

َّ
ل
ؤَ
ا ِهْم  �نِ

ْ
ل �نَ �نْ  ّمِ ِهم  �جِ وا  َح�قُ

ْ
ل �يَ

وا ِلَما  َما َوَه�نُ ٌر �نَ �ي و�نَ َك�شِ �يُّ ِ
ّ َل َمَعُه ِر�ج ا�قَ َ ٍ �ق

ّ ىي �جِ
�ن �نَّ �ن ّمِ ِ

ّ �ي
ؤَ
�

َ
وقــال تعالــى: >َوك

�نَ  ِر�ي ا�جِ
ِح�جُّ الّ�َ ُ ُه �ي

َ
وا َوالّل كَ��نُ وا َوَما اْس�قَ ُع�نُ ِه َوَما صنَ

َ
ِل الّل �ي َُهْم �نِ�ي َس�جِ َصا�ج

ؤَ
ا

1- آل عمران: 170-169
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ا �نِ�ي 
َ �ن

ا إَِوْسَرا�نَ َ �ن َ و�ج �نُ
ا �نُ َ �ن

َ
ْر ل �نِ

ا اعنْ َ �ن َّ وا َر�ج
ُ
ال َ �ن �ق

ؤَ
ا ا

َّ
ل ُهْم اإِ

َ
ْول

146 َوَما َكا�نَ �قَ
ُه 

َ
اُهُم الّل َ �ق

آ
ا

َ �نَ 147 �ن ِر�ي ��نِ
َ
ك

ْ
ْوِم ال �قَ

ْ
� ال

َ
ا َعل َ ُ�ْر�ن ا َوا�ن َ َداَم�ن

�قْ
ؤَ
�قْ ا ِ

�جّ
َ ا َو�ش َ ْمِر�ن

ؤَ
ا

 )1(> �نَ �ي ُمْحِس�نِ
ْ
ِح�جُّ ال ُ ُه �ي

َ
َر�قِ َوالّل حنِ

اآ
ْ
َوا�جِ ال

َ ا َوُحْس�نَ �ش َ �ي
�نْ

ُ
َوا�جَ الّ�

َ �ش

نحــن فــي اجتماعنــا هــذا، نجتمــع لكــي نؤّبــن عظیــٍم مــن 
عظمــاء هــذه األمة، أولئــك العظماء الذيــن ثبتوا علــى مواقفهم 
المدافعــة عــن الحق والعــدل والقیم العلیا وقدمــوا كل ما لديهم 
فــي هــذا الســبیل، كانــت تربطني بالشــهید العظیــم عبدالكریم 
ي؟ق؟ عالقة صداقة اســتمرت لســنین طویلة وكنت أعرفه  فخراو
دائمــًا خالل هــذه الســنین بالتقــوى واإلیمان وحرصه على نشــر 
علــوم أهل البیت؟مهع؟ ومعارفهم، وثباتــه على الحق ودفاعه عن 
قیم هذه المدرســة النیرة ســالم اهلل علیهم، هذه المدرســة التي 
هــي أعجب العجاب فــي هذا العالم، ال توجــد ظاهرة تدعو إلى 
العجــب كظاهــرة مدرســة أهل البیــت؟مهع؟ من حیــث محتواها 
الزاخر بالقیم العلیا والفكر النّیر وبالجدید في كل عصر وال يبلى، 
وفكرهــم فكــٌر یحتــوي علــى الــدواء الناجــع علــى كل األصعــدة 
كل المجــاالت، ولو اســتطعنا أن ننقل هذا الفكــر النّیر إلى  وفــي 
البشریة في كل مواقع وجودها وفي مواطن تواجدها ألقبل الناس 
كلمة اإلسالم أن تسیطر  إلى اإلسالم أفواجًا أفواجًا، والستطاعت 
على العالم من خالل الكلمة من دون استخدام القوة والسیف، 

1- آل عمران: 148-146
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فلــو اســتطعنا إیصــال هــذه الكلمــة إلــى العقــول فبذاتهــا تخرق 
العقــول والقلــوب، وهذا هو الســر فــي أن أعداء أهــل البیت؟مهع؟ 
حاربوا هذه الكلمة في كل مســتویاتها ومواطن تواجدها وفي كل 
فعالیاتهــا، األســلوب الــذي اســتخدمه أعــداء األنبیــاء دائمًا هو 
ْسَمُعوا 

ا �قَ
َ
منع البشــریة من االســتماع إلى كلمة األنبیاء، قالــوا: >ل

ِه<)1( منعوا أن تصل هذه األسماء والكلمات  �ي ْوا �نِ عنَ
ْ
ِ َوال �ن

آ
ْرا �قُ

ْ
ا ال

دنَ
ٰ

ِلَه
إلــى القلــوب فلــو وصلت الخترقت هــذه القلوب، ومــن هنا فإن 
كبــرى، ومن  مهمــة علمــاء وطلبــة علــوم أهل البیــت؟مهع؟ مهمة 
غ الكلمة التي 

ّ
كانت رســالة نبینا محمد؟ص؟ اإلبالغ، أن يبل هنا 

هــي كلمة اهلل ورســول اهلل وأهل البیــت؟مهع؟ فلو بلغت الخترقت 
كنت أعیش في أوربا،  كل القلوب والعقول، ولدّي تجربة عندما 
فأینمــا بلغــت كلمــة اإلســالم خرقــت القلــوب وجذبــت العقول 
واســتطاعت أن تســیطر، فالید العلیا دائمًا لهذه الكلمة، وعلینا 
كطلبة علوم أهل البیت؟مهع؟ مهمة اســتیعاب هذه العلوم  نحن 
اســتیعابًا صحیحًا فــي المحتــوى واألداء، ألن علوم أهل البیت 
ینســجم مع محتوى هذه المدرسة والفكر، علینا أن  أداء متمیز و
كانوا أمراء الكالم  نســتوعب هذه المدرسة اســتیعابًا جیدًا ألنهم 
واســتطاعوا أن یعرضــوا الفكــرة اإللهیــة والحــق اإللهــي بأحســن 
مــا یكون، نهــج بالغة أمیــر المؤمنین؟ع؟ یقرب أن یكــون معجزًا 

1- فصلت: 26
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فــي التعبیــر قبــل أن یكــون معجــزًا فــي المحتــوى والمضمــون، 
الصحیفة الســجادیة قمة فــي األدب العربي، أیضًا ُحوِرب أدب 
كما ُحوِرب فكرهــم وعلینا أن نســأل العربية، فكل فخر  اإلســالم 
العــرب هــو محمــد؟ص؟ ولــو اســتثني محمــد لــم يبقــى للعــرب 
شــيء یذكر، لكننا مع األســف أن التربية الدارجــة ال توجد له أثر 
تقريبــًا لمحمــد وآل محمــد؟مهع؟، لماذا یســتثنى نهــج البالغة؟ 
كانوا ینقلون  كنــت أدرس االبتدائیة في العــراق  أنــا أتذكــر عندما 
یة بن أبي ســفیان، العــراق بلد  یاد ابــن أبيــه ومعاو لنــا نصــوص ز
الحسین؟ع؟ لكن قصة الحسین لم تكن لها أثر في هذه الكتب 
كأعظــم قائــد  مطلقــًا، ولكــن تأبيــن عبــداهلل بــن الزبيــر وعرضــه 
كان موجــود في الكتــب التي  یخ اإلســالم، هــذا  مجاهــد فــي تار
كانــوا یعلمونهــا لطلبــة االبتدائیــة فضــاًل عــن المراحــل األخرى، 
لمــاذا هذا الظلــم ألهل البیت؟مهع؟ وهذا الظلــم لمن؟ من الذي 
یحتــرق بهذا الظلــم؟ أهل البیت؟مهع؟ استشــهدوا، حینما ُیظلم 
أهــل البیــت یعني ظلم للبشــریة، أنتم تمنعون البشــریة عن هذا 
الخیــر الكثیر، أنتم تمنعون البشــریة عن هذه الســعادة الكبرى، 
كیف إنسان عربي یسكن في الجزائر والمغرب والحجاز وال یعلم 
بأن هناك صحیفة سجادیة ولم یقرأ منها نصًا واحدًا؟ لماذا هذا 
الظلــم؟ هــذا الظلــم لیس للســجاد؟ع؟ فهــو غنّيٌ عــن االهتمام 
بــه مطلقــًا، إنمــا هــذا ظلــم للبشــریة، أنتــم تحجبون العــرب عن 
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یعتزون به  عزهــم وثقافتهم وعــن كل رصیدهم الــذي یمتلكونه و
أمــام هذا العالم فیمكنهم أن یفتخــروا بهذا الكنز الذي ال ُیفنى، 
العــرب مــاذا لديهــم لكــي یعرضــوه؟ هل هنــاك أفضل مــن نهج 
البالغــة والصحیفة الســجادیة ودعاء كمیل وهــذه األدعیة التي 
تمتلــئ بهــذه المعارف العلیــا، والبشــریة الیوم أعطــش ما یكون 

لهذا المحتوى الذي تتضمنه ثقافة وأدب أهل البیت؟مهع؟.

كبیــر في نشــر هذا الفكــر والثقافة  ي دور  كان للشــهید فخــراو
إال لم یكن  ولعــل هــذا الذنب هو الذنــب الذي أدى إلى قتلــه، و
كان يهتم بالثقافة العربية  ي ذنب آخر، ذنبه أنــه  للشــهید فخراو
كانــت جریمته  الســلیمة، الثقافــة التــي هــي العــز عند العــرب، 
یتبناها بأحسن  كان یعتز بهذه الثقافة و لدى حكام البحرين أنه 
مــا یكــون، وقــد بذل نفســه الزكیــة في هــذا الطريق، نحــن نعتقد 
أن البحريــن، هــذه األرض الطیبــة مع شــعبها الطیب، شــاء اهلل 
كبیر في مقاومة أعتى الطغیان  ســبحانه وتعالى أن یكون لــه دور 
كلهــم الخــزي والعــار، ولذلــك ینبغــي أن  الــذي ســّبب للعــرب 
كل المناطق: علیكم  نخاطب شــعوب العرب والمســلمین فــي 
مســؤولیة أن تقفوا في وجه الحكام الظالمین في بالد العرب وأن 
یصــادرون أموالهم  ال تدعوهــم یحصــدون نفــوس المســلمین، و
بزهادة، بل لیس لهم أن یصادروا أموال المســلمین ألنفســهم، یا 
لیتهم اســتفادوا من هذه األموال لمصالحهم، اآلن هم یشــاركون 
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الوالیات المتحدة األمریكیة في كل جریمة ترتكبها في طغیانها، 
أصبحــوا أداًة لدعــم أمریــكا في جرائمها الكبــرى التي أصبحت 
البشــریة تعــج وتضــج مــن هــذه الجرائــم، حتــى أصبــح داخــل 
أمریكا متناقضًا ولعله یشــهد انفجارًا داخلیًا في مستقبل األیام، 
كل التــي بدأت تظهــر في البلــدان األوروبية،  ونشــهد اآلن المشــا
ِثیرت قبل ســنین في 

ُ
وهذه النقمة الشــعبیة التي شــهدنا كیف أ

أمریــكا، والیــوم نشــهد كیف أنها ثــارت مرة أخرى بين الشــعوب 
األوروبيــة، هــذا نقمــة حقیقیة الذي نشــاهده في فرنســا وأمریكا 
كثر من صورة، هذا یعّبر عن وجود خلٍل حقیقي في  الذي یظهر بأ
الحالــة األوروبيــة والغربية ونجد بــأن هذا تعبیٌر عــن نقمٍة عامة، 
وســوف ال تكّف هذه النقمة إلى أن تقلــب هذه الحضارة، التي 
هــي مقلوبة في ذاتها والمنكوســة على رأســها، الحضارة الغربية 
كلمــٍة واحدة فإنهــا الحضارة المنكوســة  لــو أردنــا أن نصفهــا في 
المقلوبــة، فغّیــروا اإلنســان رأســًا على عقــب ثم خططــوا ووضعوا 
لــه هــذه الحضــارة ولهــذه الكلمة شــرٌح یطول ولیــس هنا مجال 

االستفاضة في هذا الحدیث.

اآلن الشــعب البحرینــي یتصدى لمقاومــة طغیاٍن تحترق به 
كل الشــعوب العربية، ما ذنب الشــعب الیمني الیوم؟ هذه النار 
التــي تحتــرق بها هــذه الجماهیر، وفي الســودان ومســتقباًل مصر 

وغیره من البلدان العربية، اآلن الشعوب تشعر بنقمة.
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أنا أقول بأن لدینا مشــكلة في العالم العربي واإلسالمي، وهي 
مشــكلة بــأن هناك نظــام أصبح جرثومــًة تخّیم علــى صدر األمة 
اإلســالمیة، تنهــب ثرواتهــا وتقتــل طاقاتهــا وتمنعهــا مــن التقدم 
فــي أي مجــاٍل مــن المجــاالت، وال تضــع رجلهــا علــى أرض إال 
وتحّولت هذه األرض من خصٍب إلى جدب، ألیس یجب على 
الشــعوب اإلســالمیة والعربية أن يهّبوا لمواجهة هذا الظلم وهذه 
الجرثومة المخّیمة على شــعوب المســملین فــي هذه المنطقة، 
وللشــعب البحرینــي، هــذا الشــعب البطــل، دور متمّیــز ومقدام 
فــي هــذه الجهة، هــذا یعنــي أن الشــعب البحریني اســتطاع أن 
یتعــّرف علــى المشــكلة واســتطاع أن یقــوم بواجبــه فــي الوقــت 
الالزم والمناســب، وال نشــك أن هذا الشعب سوف ینتصر بعونه 
ٌر<)1( حینما یقال  �ي و�نَ َك�شِ �يُّ ِ

ّ َل َمَعُه ِر�ج ا�قَ َ ٍ �ق
ّ ىي �جِ

�ن �نَّ �ن ّمِ ِ
ّ �ي
ؤَ
� تعالــى، >َوكَ

َل َمَعُه< هــذا ال یعنــي فــي زمانــه، المعّیــة مــع األنبیــاء هــي  ا�قَ َ >�ق
 �

َ
اُء َعل

َ
ّد سشِ

ؤَ
�نَ َمَعُه ا �ي ِ �ن

َّ
ِه َوال

َ
ُسوُل الّل ٌد ّرَ َحّمَ معّیٌة على مدى الزمن، >ّمُ

كانوا في  ُهْم<)2(  الذيــن معــه ال یعنــي أن الذين  �نَ �يْ َ اِر ُرَحَماُء �ج
َ ُك�نّ

ْ
ال

زمــان النبي؟ص؟ حصرًا، هذه المعّیــة معّیًة مع النبي؟ص؟ بوصفه 
یموت، والنبوة والرسالة ومسؤولیات  نبّیًا ال بوصفه إنســانًا یحیا و
كما هي  الرســالة وشــخصیة النبي؟ص؟ واألنبیاء؟مهع؟ ال تمــوت، 

1- آل عمران: 146

2- الفتح: 29
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�نَ َمَعُه< یعني الذين  �ي ِ �ن
َّ
شــخصیة الشهداء الذين ال یموتون، >َوال

مع رسالته ومع مسؤولیاته التي یتحملها، واألهداف التي یسعى 
ٌر< مع النبي یعني في  �ي و�نَ َك�شِ �يُّ ِ

ّ َل َمَعُه ِر�ج ا�قَ َ ٍ �ق
ّ ىي �جِ

�ن �نَّ �ن ّمِ ِ
ّ �ي
ؤَ
� إلیها >َوكَ

طریقه وطريق أهدافه ورسالته التي حملها.

ِل  �ي َس�جِ �نِ�ي  َُهْم  َصا�ج
ؤَ
ا ِلَما  وا  َوَه�نُ َما  �نَ ٌر  �ي َك�شِ و�نَ  �يُّ ِ

ّ ِر�ج َمَعُه  َل  ا�قَ َ >�ق
ِه<)1( وهذا هو العنصر األول للشعوب المقاومة.

َ
الّل

وا<)2( مــا اســتكانوا یعنــي: مــا خضعوا  كَ��نُ وا َوَما اْس�قَ ُع�نُ >َوَما صنَ
لشــروط العــدو، الظروف القاهــرة والصعبة لــم تجعلهم یخضعوا 
لضغــوط الطغاة، لم یســتكینوا للطغاة ولم یتنازلــوا عن أهدافهم 

وطریقهم وجهادهم.

<)3( لمفهــوم  �نَ ِر�ي ا�جِ
ِح�جُّ الّ�َ ُ ُه �ي

َ
وا َوالّل كَ��نُ وا َوَما اْس�قَ ُع�نُ >َوَما صنَ

ُهْم  ا ِم�نْ َ �ن
ْ
َعل َ الصبــر موضع عظیم في نظام المفاهیــم القرآنیــة: >َوحج

ُروا<)4(. ا َص�جَ ّمَ
َ
ا ل َ ْمِر�ن

ؤَ
ا  �جِ

ْهُدو�نَ َ  �ي
هقً ّمَ �ؤِ

ؤَ
ا

1- آل عمران: 146

2- نفس المصدر

3- نفس المصدر

4- السجدة: 24
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ا  َ �ن
ا إَِوْسَرا�نَ َ �ن َ و�ج �نُ

ا �نُ َ �ن
َ
ْر ل �نِ

ا اعنْ َ �ن َّ وا َر�ج
ُ
ال َ �ن �ق

ؤَ
ا ا

َّ
ل ُهْم اإِ

َ
ْول

>َوَما َكا�نَ �قَ
<)1( هذه اآلیة  �نَ ِر�ي ��نِ

َ
ك

ْ
ْوِم ال �قَ

ْ
� ال

َ
ا َعل َ ُ�ْر�ن ا َوا�ن َ َداَم�ن

�قْ
ؤَ
�قْ ا ِ

�جّ
َ ا َو�ش َ ْمِر�ن

ؤَ
�نِ�ي ا

تحتــاج إلــى شــرح وتوضیــح ال یســعه المجــال، لكــن أشــیر إلى 
التالي:

�ن 
ؤَ
ا ا

َّ
ل وا< حینما تقول اآلیة >اإِ

ُ
ال َ �ن �ق

ؤَ
ا ا

َّ
ل ُهْم اإِ

َ
ْول >َوَما َكا�نَ �قَ

ِه  ِ
�جّ ِه ِم�ن ّرَ �يْ

َ
ل َل اإِ ِ رن

�ن
ؤُ
َما ا ُسوُل �جِ َم�نَ الّرَ

آ
وا< وحینمــا تقــول اآلیــة >ا

ُ
ال َ �ق

�نَ  ْ �ي َ �قُ �ج ّرِ
�نَ ا �نُ

َ
ُرُسِلِه ل ِه َو �جِ

�قُ
ُ
ِه َوك �قِ

َ
ك ا�ؤِ

َ
ِه َوَمل

َ
الّل َم�نَ �جِ

آ
و�نَ ُكّلٌ ا ِم�نُ ُموؤْ

ْ
َوال

ا<)2( هنا قالوا یعني: أن حالهم  َ َطْع�ن
ؤَ
ا َوا َ وا َسِمْع�ن

ُ
ال َ ُسِلِه َو�ق �ن ّرُ َ�ٍد ّمِ

ؤَ
ا

الدائــم والوصــف الدائم لهم هــذه المقولة التــي تصفهم وتصف 
خصالهم ونفوسهم.

ا< یعني: هنالك نبت ذاتي مستمر  َ �ن
َ
ْر ل �نِ

ا اعنْ َ �ن َّ وا َر�ج
ُ
ال َ �ن �ق

ؤَ
ا ا

َّ
ل >اإِ

لهــؤالء األبطــال المؤمنین الذيــن ینقدون مواقفهم التي ســبقت 
ونحــن جمیعــًا نحتاج إلــى أن ننقد ذواتنــا ومواقفنــا لكي نتطلع 
مواضــع الضعف في مواقفنا الســابقة ونراجعها، لعّل الضعف ال 
كلیة الموقــف ولكن قد نكون قد ضعفنــا وأخطأنا في  یكــون في 
بعض األسالیب التي اتبعناها، هذه اآلیة تشیر إلى هذه الحقیقة 
 �

َ
ا َعل َ ُ�ْر�ن ا َوا�ن َ َداَم�ن �قْ

ؤَ
�قْ ا ِ

�جّ
َ ا َو�ش َ ْمِر�ن

ؤَ
ا �نِ�ي ا

َ �ن ا إَِوْسَرا�نَ َ �ن َ و�ج �نُ
ا �نُ َ �ن

َ
ْر ل �نِ

ا اعنْ َ �ن َّ >َر�ج

1- آل عمران: 147

2- البقرة: 285
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< هــذا یعنــي: أن هــذا النقــد الذاتــي والمراجعة  �نَ ِر�ي َ��نِ
ك

ْ
ْوِم ال �قَ

ْ
ال

الذاتیــة تنتج الثبات علــى األقدام والیقیــن، فالمراجعة الذاتیة 
 اإلنســان على مواطن القوة والضعف 

ّ
المنطقیة الموضوعیة تدل

فــي مواقفه، والمؤمنون حینما يراجعــون مواقفهم یصبحون على 
یقیــٍن أقوى من صحــة مواقفهم التي وقفوهــا، وأن الموقف الذي 
وقفــوه لم یكن موقفًا مخطئًا، كان موقف الحق، ولذلك یســألون 
ثبات القدم من اهلل ســبحانه وتعالــى على هذا الموقف الیقیني 

یب. الصادق الحق الذي ال شك فیه وال شبهة وال ر

َا< هــذا النقــد الذاتــي ثم ثبات القدم  ُ�ْر�ن ا َوا�ن َ َداَم�ن �قْ
ؤَ
�قْ ا ِ

�جّ
َ  >َو�ش

والیقین بصحة المواقف تنتج النصر على القوم الكافرين.

ا<)1( النصــر هــي النتیجــة المحتومــة  �يَ
�نْ

ُ
َوا�جَ الّ�

َ ُه �ش
َ
اُهُم الّل َ �ق

آ
ا َ >�ن

التــي تلــي هذه المواقف الصلبة والثبات علــى القدم وااللتجاء 
كل قوتنا  كمؤمنین  إلى اهلل ســبحانه وتعالى، البّد أن نعــرف بأننا 
مــن اهلل ســبحانه وتعالــى، فــي كل موقــٍف مــن مواقفنــا، فــي كل 
حركٍة وسكون یجب أن نكون ممن يبدأ من اهلل سبحانه وتعالى، 
ونســأل اهلل ســبحانه البصیرة وثبات القدم واالنتصار في التالي، 
نحــن نحتــاج إلــى الدعــاء وااللتجــاء إلــى اهلل ســبحانه وتعالى، 
إلــى التوبــة المســتمرة، قــد نكون  ونحتــاج إلــى مراقبــة أنفســنا و

1- آل عمران: 148
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كثــر مما فعل  قــد قصرنــا، وقــد نكون ممــن كان ینبغي أن یعمل أ
فنرجع إلى اهلل وننقذ ذواتنا، ونســأل اهلل ســبحانه وتعالى أن یغفر 

یثبت أقدامنا. لنا و

ِح�جُّ  ُ �ي ُه 
َ
َوالّل  ۗ َر�قِ  حنِ

اآ
ْ
ال َوا�جِ 

َ �ش َوُحْس�نَ  ا  َ �ي
�نْ

ُ
الّ� َوا�جَ 

َ �ش ُه 
َ
الّل اُهُم  َ �ق

آ
ا َ >�ن

 > �نَ �ي ُمْحِس�نِ
ْ
ِح�جُّ ال ُ ُه �ي

َ
<)1( هــذه اآلیة فــي ذیلهــا >َوالّل �نَ �ي ُمْحِس�نِ

ْ
ال

هــذا الثبات في القدم والجهاد يبلغ اإلنســان المؤمن إلى درجة 
اإلحســان وهــي أعلــى درجــات اإلیمــان فهــي أعلــى مــن درجــة 
إحسان، واإلنسان  التقوى واإلیمان، فهناك إیمان وتقوى وعدل و
الذي بلغ درجة اإلحســان یعني أنه بلغ أعلى مراتب الكمال في 

مجموعة المسیرة التي البّد لإلنسان المؤمن أن یسلكها.

عبدالكریــم  الغالــي  لشــهیدنا  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  نســأل 
ي، هذا الرجــل البطل المقــاوم الصامد المؤمــن الذي لم  فخــراو
نعــرف منــه إال الخیر والتقــوى والجهــاد واإلخالص واإلحســان، 
نســأل اهلل ســبحانه وتعالى أن یغفر له ولجمیع شــهداء البحرين 
الذيــن ناضلــوا وجاهــدوا وصبــروا فــي أحلــك الظــروف وأصعب 
الظــروف، وقفــوا فــي أحلك الظــروف في وجــه أعتى القــوى وفي 
لــكل هــؤالء  النصــرة، نســأل اهلل ســبحانه وتعالــى  قلــة  ظــروف 
الشــهداء علــو الدرجــة، وأن یحشــرهم اهلل مع الحســین وشــهداء 
كربــالء ومــع محمــد وآل محمــد صلــوات اهلل علیهــم أجمعیــن، 
علینــا  یمــن  وأن  والســلوان،  بالصبــر  ذويهــم  علــى  یمــّن  وأن 

1- نفس المصدر
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جمیعــًا أن نخطــو نفــس الخطــوات، وأن نســیر علــى دربهم، وأن 
 نثبــت علــى مواقفهــم حتــى لحظــة النصــر الكامل إن شــاء اهلل.

والسالم علیكم ورحمة اهلل وبركاته
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� 

صاحب البصيرة

ى  أميــر عبداللهيــان المستشــار الخــاص لرئيس مجلس الشــور
ً
اإلسالمي في إیران والسفير اإلیراني في البحرین سابقا

بسم اهلل الرحمن الرحیم

 )1(> ىي َع�نِ �جَ
ا َوَم�نِ ا�قَّ َ �ن

ؤَ
َر�قٍ ا ِ��ي َ ٰ� �ج

َ
ِه  َعل

َ
� الّل

َ
ل ْ�ُعو اإِ

ؤَ
ِل�ي ا �ي ِ� َس�جِ دنِ

ٰ
ْل َه >�قُ

شــّخص النبــي محمــد؟ص؟ طریقه الذي ســوف یســیر علیه وهو 
الدعــوة إلى اهلل ســبحانه وتعالــى، وقام بتشــخیص الدافع الذي 
ســوف یســیر علیه ورآه بأنــه هو الســبیل األفضل إلــى الدعوة إلى 
اهلل وهو »البصیرة«، عمل النبي؟ص؟ على بصیرٍة حتى وصل إلى 
�<)2( وحقــق الحكومة اإلســالمیة على یدیه 

ْ��نَ
ؤَ
ْو ا

ؤَ
�نِ ا ْ ْوَس�ي ا�جَ �قَ

َ >�ق
المباركتین.

ي هو اســتمرار لعمل النبي؟ص؟،  إن مــا قام به الشــهید فخراو
كــه للبصیــرة في ســیره  فــإن مــا كان یمّیــزه عــن النــاس هــو امتال
وســلوكه إلــى اهلل ســبحانه وتعالى، فلــم أتذكر يومًا مــا بأنه كان له 

1- يوسف: 108

2- النجم: 9
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تشخیص خاطئ  في دعوته إلى اهلل، وهناك نقاط كثیرة جدًا في 
شخصیة الشهید ولكنني سوف أذكر نقطتین فقط وهما:

كبــر: كان الشــهید ینظــر إلــى أمریكا . 1 أمریــكا هــي العــدو األ
كنظرتــه إلى الشــیطان، ويراها بأنها العائق أمام الســیر إلى 
كلمة  اهلل وال بد من مواجهته والمقاومة أمامه حتى اعتالء 
كلمــة الباطــل وجعلهــا  الحــق وجعلهــا العلیــا ودحــض 

السفلى.

كانــت هنــاك بوصلــة دنیویــة للشــهید . 2 التعلــق بالوالیــة: 
كامل وهــي »بوصلــة الوالیة«  یتبعهــا فــي حیاتــه بشــكل 
الخمینــي  باإلمامیــن  ــق 

ّ
التعل شــدید  كان  حیــث 

والخامنئــي، ووصل إلى مقام التســلیم إلى أوامرهم فأي 
كحال أمر اإلمام المعصوم؟ع؟  شــيٍء یصدر منهم حاله 
كان يرى بأن اإلمام الخمیني قام بإحیاء الوالیة من  ألنه 
م اإلمام 

ّ
خــالل أقامتــه الحكومــة اإلســالمیة وبعده اســتل

الخامنئي تكلیفه اإللهي واستمر في إحیاء خط الوالیة.

أســال اهلل ســبحانه وتعالى أن یحشــر الشــهید مع محمٍد وآل 
محمــد، وأن یمــّن اهلل علــى أهله بالصبــر والســلوان لفقدهم هذا 
ینصر الشــعب البحریني في القریب العاجل،  الشــهید الغالي، و

یثبته في طريق مقاومة االحتالل السعودي والخلیفي. و

وسالم اهلل على شهیدنا الغالي ورحمة اهلل وبركاته.
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� 

 الناشر الوالئي

محمــد فضلــي القائــم بأعمــال الســفير اإلیرانــي فــي البحریــن 
ً
ولبنان سابقا

بسم اهلل الرحمن الرحیم

َر�قٍ  َ حج َ َكسش هقً  �جَ ِ
َط�يّ َكِلَمهقً  لًا  َ َم�ش ُه 

َ
الّل َر�جَ  صنَ �نَ  َك�يْ َر  �قَ ْم 

َ
ل

ؤَ
>ا

َماِء<)1( ْرُعَها �نِ�ي الّسَ ا�جِ�قٌ َو�نَ
َ َها �ش

ُ
ْصل

ؤَ
هقٍ ا �جَ ِ

َط�يّ

ي قام بتنمیة الشجرة الطیبة التي   الشهید عبدالكریم فخراو
جذورها ثابتة ال تتزلزل وسقاها بدمه الطاهر المبارك، فأصبحت 
هذه الشــجرة تنمو وقد رأینا آثارها وهو مقاومة الشــعب البحریني 
ي له دور رئیســي في تنمیة  للغــزاة والطغــاة، فإن الشــهید فخــراو
هــذه الشــجرة الطیبة بنشــره لعلــوم أهل البیت؟مهع؟ ونشــره لفكر 
اإلســالم المحمــدي األصیــل المنبثــق فــي زماننــا الحاضــر مــن 
اإلمام الخمیني؟ق؟، ومن بعده اإلمام الخامنئي حفطه اهلل الذي 

1- إبراهیم: 24
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قام باستالم الرایة الخمینیة ورّسخها في عقول العالم اإلسالمي. 

مــن األمــور الواضحة في حیاتنا بأن اإلنســان التاجــر دائمًا ما 
یكــون غــارق فــي حیاتــه الدنیویــة، فیكــون بعیــدًا كل البعد عن 
كان عكس التّیار؛  ي  اإللــه الذي خلقه ورزقه، أما الشــهید فخراو
فــي الوقت الذي فیه التجــار یتفاخرون بأموالهم ومناصبهم كان 
الشــهید یتصــدق بأموالــه علــى األیتــام والفقــراء والمحتاجیــن، 
كان یقوم بها حیث  واألغرب من ذلك هو حدود مساعداته التي 
لــم تكــن محصــورة فــي البحريــن فقــط بــل امتــدت إلــى العالــم 
إيــران ولبنان  العربــي، أیادیــه البیضــاء وصلــت حتــى العــراق و

وغیرها من الدول األخرى.

ٌد  َحّمَ ي مصداقــًا لهذه اآلیة الكریمــة: >ّمُ كان الشــهید فخــراو
ُهْم<)1(، فالرحمة  �نَ �يْ َ اِر ُرَحَماُء �ج

َ �نّ
ُ
ك

ْ
� ال

َ
اُء َعل

َ
ّد سشِ

ؤَ
�نَ َمَعُه ا �ي ِ �ن

َّ
ِه َوال

َ
ُسوُل الّل ّرَ

كانــت مــن صفاتــه بيــن المؤمنیــن، أمــا أمــام الطغــاة تجــده فــي 
یعهم الباطلــة التــي یســعون مــن  الصــف األول لمواجهــة مشــار
خاللهــا لهیمنــة الحضــارة الغربيــة، كمــا أن العمل الــذي قام به 
كانــت تنبثق من  ي التــي  الشــهید فــي تأسیســه لمكتبــة فخــراو
خاللهــا فكــر اإلســالم األصیل الممتد إلــى العالــم العربي ولیس 
البحريــن فقــط وهذا ما شــهدت لــه قنــاة الوصــال الوهابية التي 

1- الفتح: 29
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قالــت عن الشــهید: »بأنه الناشــر لفكــر والیة الفقيه فــي الخليج«، 
كان یعلم جّیــدًا مدى أثر  وهذه الشــهادة شــهد بهــا العدو الــذي 
ي، ومــن الممكن  العمــل الثقافــي الــذي قــام به الشــهید فخــراو
یع  القول بأن الســبب الرئیسي في قتل الشهید هو تصدیه لمشار
كمیة  العدو الخارجة من أمریكا وحلفائها ولم یســتطیعوا تحّمل 

ي في المجتمع اإلسالمي. وكیفیة عمل الشهید فخراو

الســالم علــى شــهیدنا العزيــز يوم ُوِلــد ويوم اسستشــهد ويوم 
يبعث حیًا مع صاحب العصر الزمان؟جع؟.
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� 

الخصوصيات المعنویة واألخالقية للشهيد الحاج عبدالكریم

بقلــم محمد حســن رحيميــان، ممّثل الولّي الفقيه في مؤسســة 
الشهيد وشؤون المضّحين ومسؤول مسجد جمكران

بسم اهلل الرحمن الرحیم

�ن  ُهم ّمَ ِم�نْ ِه �نَ �يْ
َ
وا َما َعاَهُدوا اهلَل َعل اٌل َصَد�قُ َ �نَ ِر�ج �ي ِم�نِ ُموؤْ

ْ
�نَ ال >ّمِ

لًا<.)1( ِد�ي �جْ
وا �قَ

ُ
ل

َ
ّد ُر َوَما �جَ ِ �ن �قَ �ن َ �ن �ي ُهم ّمَ ُه َوِم�نْ ْح�جَ

ٰى �نَ �نَ �قَ

إّن معرفة مقام الشهید خارجة عن دائرة إحاطة وشعور ومعرفة 
إّن الوحي اإللهي هو المنبع الوحید  الغارقین في عالم الطبیعة و
وا 

ُ
ول �قُ ا �قَ

َ
الــذي نقتبــس منــه أثرًا من هــذا المقام حیــث یقــول: >َول

)2(.> ُعُرو�ن ْ سش
ا �قَ

َّ
ِك�ن ل

َٰ
اٌء َول َ ْح�ي

ؤَ
ْل ا َ ْمَوا�قٌ �ج

ؤَ
ِل اهلِل ا �ي ݭݭِ�ي َس�جِ

ُل �ن �قَ �قْ ُ ِلَم�ن �ي

كلمة »أموات« على الشهداء فهم أحیاء ولكن  ال تســتخدموا 

1- األحزاب: 23 

2- البقرة: 154 
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أنتــم ال تدركــون.. في اآلیة الســالفة الذكر نهانا اهلل عن اســتخدام 
كلمــة أمــوات بحــق الشــهداء، وفــي آیــة أخــرى ینهانا عــن مجرد 
وا 

ُ
ل �قِ

�نَ �قُ �ي ِ �ن
َّ
�نَّ ال َ ْحَس�ج

ا �قَ
َ
التفكیر والتصّور بأن الشــهداء أموات.. >َول

)1(.> و�ن �قُ رنَ ْر ُ ِهْم �ي ِ
ّ َد َر�ج اٌء ِع�ن َ ْح�ي

ؤَ
ْل ا َ ا �ج

ً ْمَوا�ق
ؤَ
ِل اهلِل ا �ي �نِ�ي َس�جِ

یختار اهلل الجواد الكریم الشــهداء من بين عباده الصالحین 
ي الجدارة لینالوا مفخرة مقام القرب اإللهي والرزق الخاص،  ذو
ي هــو مــن الذين  والشــهید المبّجــل الحــاج عبدالكریــم فخــراو
اســتحّقوا هذا المقام فقد عاش بعزة وكرامة وقضى شــهیدًا یفخر 

به األهل واألمة وهو أسوة للمجاهدين.

إّن الخصوصیــات المعنویــة واألخالقیــة للحــاج عبدالكریم 
یعرف  جعل منه إنســانًا رفیع الشأن، یشّع من وجهه نور اإلیمان و
عنــه التقوى والتدّين في قوله وفعلــه مع الصديق والعدو واألهل 

واألصدقاء والفقراء واألیتام.

لذلك هو فخر الشهداء

كانت شــخصّیته شــّفافة ال مجال للكذب والتملق والنفاق 
كان  فیها.. روحه الطاهرة تّتســع الحتواء المحسن والمسيء.... 
اإلیمان سمته.. ومستعد لتقدیم الغالي والنفیس من أجل إعالء 

1- آل عمران: 169 
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كلمــة اهلل ورقّي الوطن والمواطن.. لو التّم جمع شــهداء البحرين 
الفتخر هؤالء بوجوده معهم.. لذلك هو »فخر الشهداء«.

تشخيص العدو بدقة

مــن أبــرز صفاتــه تشــخیص العــدو بدّقــة مــن خــالل قراءتــه 
فیهــا..  المؤثــرة  والشــخصیات  واألحــداث  األمــور  لمجریــات 
وتشــخیص الحــركات والتّیارات المنحرفة التــي تّدعي انتمائها 
للديــن وتعمــل علــى هــدم أسســه.. لیــس ذلــك فحســب بــل 

التصدي لهؤالء بماله ووقته ونفسه.

ترويج الثقافة المحمدیة األصيلة

فــي المجال الثقافي یمكن للمرء التعّرف على فكر الشــهید 
الحــاج عبدالكریــم وعقیدتــه الراســخة في ســبیل اهلل من خالل 
الكتب التي ترجمها وطبعها ونشــرها، لقد قام بتأسیس مؤسسة 
یج وترســیخ  كبیرة للنشــر لیس للكســب المــادي، بل بهدف ترو
الثقافــة المحمدیة الســمحة، ولكــي یختار العشــرات والمئات 
یضعها في متناول العموم في  من الكتب الدینیة بدّقة وبصیرة و

المنطقة وخارجها.

صاحب المبادرات الخيریة
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كان الشهید الحاج عبدالكریم صاحب مبادرات في العمل 
كان من مؤّسســي عدد مــن الجمعیــات الخیریة  الخیــري، وقــد 
وســاهم فكریــًا ومادیــًا في تنمیــة موارد هــذه الجمعیــات وتطوير 
برامجها ســعیًا لتحقیق الحیاة الكریمــة للمحتاجین في الوطن 
إقتداءًا منه بأهل البیت؟مهع؟  دون النظر إلى طوائفهم وأعراقهم، و

لم یكن يرّد أّي سائل وأصبح مشهورًا بهذه الصفة.

التقوى وااللتزام باألحكام الشرعية

وفي األســواق المتالطمة، حیث تنشــط الشیاطین وتوسوس 
للتاجر ورّب العمل باستخدام الحیلة والخداع والمكر من أجل 
یقع في  كّل ذلك تحت مســمى »الشــطارة«.. و یادة في الربح..  ز
 ظاهرهم 

ّ
هــذا الفــخ والشــراك الكثیــر مــن التجار حتــى من یــدل

علــى التدّين والصالح.. هناك تجد الشــهید الحاج عبدالكریم 
علمًا بارزًا للتاجر المسلم الذي يراعي حقوق جمیع من یتعامل 

معهم.

كان اسم على  ي  خالصة القول أن الشهید عبدالكریم فخراو
كان لدمه الطاهر في هذه الدنیا دور  مســمى، وعبدًا مخلصًا هلل، 
كبیــر في وقف التعذیب في ســجون البحريــن، وفي اآلخرة أیضًا 

سیكون بإذن اهلل شفیعًا لآلخرين.
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هنیئــًا لــك الفــوز العظیم بالشــهادة، ونحن علــى یقین بأّنك 
حــي وطریقك وفكرك حّیان ومســتمران، وأن أعمالك الصالحة 
یــة فــي خدمة اإلســالم والمســلمین، ســتكون  وصدقاتــك الجار
یك  كرامتك ســیتجلى في وجود ذو لهــا دور مضاعف، وأن عطر 

ي. خاصة إبني أخیك محمد وعلي فخراو

محمد حسن رحیمیان

15جمادى الثانیة 1433هـ ق 
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� 

المجاهد الثقافي

كلمة المرجع آیة اهلل الشيخ محمد الّسند، أستاذ بحث الخارج 
فــي النجــف األشــرف بحــق الشــهيد فــي الذكــرى الســنویة األولــى 

لشهادته، بتاریخ 14 أبریل 2012م

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الحمــد هلل رب العالمیــن قاصــم الجباريــن مبیــد الظالمین 
نكال المفسدين مغیث المستضعفین والصالة على من أهلك 
الطغاة به الفراعنة والعتاة وهو محمد وآله القائمین بالقســط في 

أرجاء البالد..

و بعد..

فإن الشــهداء منابٌع لضخ روح الثورة والصمود وقدواٌت ماثلة 
 أمــام نصب عیــن الثــوار یلهبــون الثائر شــحنة المقاومة 

ٌ
وتمثــال

للظلــم والطغیــان وأحیــي جمیــع شــهداء بلدنــا الغالــي العزيــز 
البحرين وأذكرهم ذكرى إجالل وتعظیم وتقدیس لموقف الشهادة 
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الــذي قامــوا به وأعطــوا وبذلوا أنفســهم للعدل والعدالــة الذي هو 
كرة الشــهادة في  أســاس الدين واإلیمان وأرجو من اهلل أن تظل ذا
نفوس شــعبنا لیبقى االتصال بالشهداء مستمٌر؛ لیسترفد شعبنا 
من قوة أرواحهم العزیمة والثبات والصمود واالستمرار في طريق 
نیــل العدالة والحریة اللذين هما أســمى معالــم الدين، وأخص 
بمناسبة الذكرى الخاصة للشهید الداعیة المصلح عبدالكریم 
ي الــذي عرفتــه منذ عشــرين ســنة مجاهــدًا مناضــاًل في  فخــراو
الساحات الثقافیة اإلسالمیة، ال تبرد همتُه في بناء ونشر الصرح 
كبقیة الشــهداء قد صار بناءًا مشیدًا في  الثقافي الدیني، وها هو 
هویة هذا الشعب ومنارًا في طريق اإلیمان، وهنیئًا له ولشهدائنا 
هــذه الخاتمــة العظیمــة، وقــد أصبحــوا فخــرًا ومدرســًة وكرامــًة 
لشــعبنا وأجیالنــا تعلمهم اإلبــاء وتربيهم على الصمــود واإلصرار 

كلف الثمن.. على العدالة والحریة مهما 

فالسالم علیهم يوم ُعذبوا..

و السالم علیهم يوم ارتفعت أناتهم وأصواتهم إلى السماء..

و السالم علیهم يوم ذاقوا مرارة التعذیب والصمود..

زهقت أرواحهم من أجسادهم..
ُ
و السالم علیهم يوم أ

و الســالم علیهــم بقدر ضیاءهم ألرواح شــعبنا نــورًا في درب 
االستقامة والشجاعة والبطولة والمقاومة..
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و حشرهم اهلل مع محمٍد وآله الطاهرين..

و هنیئًا لهم هنیئًا هنیئًا..

و هم نبراسًا نبراسًا نبراسًا..

وقودًا وقودًا وقودًا لثورة شعبنا األبي..

و السالم علیكم ورحمة اهلل وبركاته..
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� 

ع الكبير الّداعي والمبّلغ وصاحب المشرو

كلمة للســيد محمد الغریفي في تأبین الشهيد بتاریخ 12 أبریل 
2012م

لم نأِت هذه اللیلة لنقدم شــهیدًا، بل أتینا لنفتخر بشــهید، 
فهــو حٌي معنا وروحه ترفرف معنا، هذا الشــهید الذي أعطى من 
كل وجــوده وحیاته لوعي هذه األمة وإلنقاذ هذه األمة، فشــهیدنا 
ي لــم یكــن رجــل أعمــاٍل فحســب  الغالــي عبدالكریــم فخــراو
كان الداعي والمبلغ، وهذا الشــعب مــا زال یحمل له كل  إنمــا  و
الذكریات، وال یخلو بيت من البیوت إال وفیه كتاٌب من مكتبته، 
كان یحمل الكتــاب من مكاٍن إلى  فــي زمن الضیــاع واالنحراف 

كبیرة لروحه وألرواح الشهداء. مكان، فتحیٌة له وتحیٌة 

بالــروح بالــدم نفدیــك یــا شــهید.. بالــروح بالــدم نفدیــك یــا 
شهید.

وال  اآلالم  فیهــا  نســتذكر  ال  األحبــة  أيهــا  المناســبات  هــذه 



123

القرم الراف : ألواه النا: ل ثل الشهأد

إنما نســتذكر  نســتذكر فیهــا األوجــاع، فذلــك له محل خــاص، و
بطــوالت، ونســتلهم منها الدروس والعبر؛ ألنكم شــعب ال یعرف 
التراجع واالنهزام والخذالن، فأنتم وفاٌء لمن ضحوا في سبیل اهلل 

وفي سبیل إعالء مظلومیة هذا الشعب.

صاحب الروح األبية

نقــف هذه اللیلة في ذكرى شــهیٍد عزيٍز علــى قلوبنا تربى في 
مدرســة أهل البیت؟مهع؟ وأخذ من علومهم، هو الشــخص الذي 
انفتحــت الدنیــا لــه بــكل إغراءاتهــا إال أنــه أبــى أن يبقــى معكم 
كانوا  فــي قضیتكــم وفي محنتكم، ومن عاشــوا معه في الســجن 
ینقلــون عنــه هــذه الــروح األبيــة التــي أبــت أن تســتكین، وكان 

شعارها هیهات منا الذلة.

نعم أيها األحبة هذه الذكریات یجب أن تكون وقفة محاسبة 
لــكل الجنــاة ولــكل الطغــاة فــي هــذه األرض، فدمــاء الشــهید 
ســتبقى تالحقهــم وســتبقى الشــاهد علیهــم إلــى يــوم القیامــة، 
یخ، أيــن فرعون؟  یــٌخ حافــل فلیتعضــوا من هــذا التار أمامهــم تار
یخ فأين  یخ ويزیٌد فــي التار كان فرعون فــي التار وأيــن يزیــد؟ إذا 
صــدام؟ وأيــن القذافــي؟ وأيــن زيــن العابدين؟ كلهم فــي مزبلة 
یــخ، هكــذا هم الجناة.. هكــذا هم الطواغیــت في األرض،  التار
كرة األجیال مخلدون وأناٌس يبقون في مزبلة  أنــاٌس يبقون في ذا
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یخ، شــهداؤنا ســطروا لنا أروع الدروس والعبر ومنهم نســتمد  التار
الصمــود والثبــات على هذا الخط، نحن تربينا في مدرســة أهل 
البیت؟مهع؟ ال نعرف الخنوع والذل، نحن أصحاب قضیة، ومن 
كان كذلــك ال یمكــن أن یتراجــع فإمــا النصــر أو الشــهادة، وأنتم 

كذلك على هذا الخط.

وسیاســیًا  وثقافیــًا  فكریــًا  مشــروعًا  حمــل  العزيــز  الشــهید 
كبیرًا فــي هذه الدنیا،  واجتماعیــًا، وها هو الیوم یعطینا مشــروعًا 
وهو مشروع الشهادة فهؤالء أرخصوا أنفسهم هلل سبحانه وتعالى. 

أدخلــوا امــرأة على الحجاج وما أدراك مــا الحجاج، فدخلت 
أمــام الحجــاج،  بــكل ثبــات وصمــود ووقفــت  علــى الحجــاج 

یخاطبها الحجاج: »أما تعرفین من أنا؟«. و

قالت: »بلى أعرف أنك الحجاج، ولكن خفت اهلل فصیاحك 
عندي أحقر من ذبابة«. 

كالزبد، فمهما  هكذا هم الطواغیت.. جبروتهم إلى زوال وهو 
أرعبــوا ومهما هددوا، إال أن صمودكم ســیزلزل هــذا الوعید، أنتم 
أهــل الســلم والمحبــة، مددتــم یدیكــم ودســتم علــى جراحكم، 
ولكــن أن أدوس علــى جراحــي ال یعنــي أن أتنــازل عــن حقــي، 
وال یعنــي أن أستســلم وأتراجــع، یجــب أن یقــف كل الجناة وكل 
الطواغیت في محكمٍة لیرینا اهلل فیهم ما عملوا في هذا الشعب.



125

القرم الراف : ألواه النا: ل ثل الشهأد

یقظٍة  الشــهادة أيها األحبة تمثل حالة اســتنهاٍض وانبعاٍث و
فــي هــذه األمــة بعد ســباٍت عمیــق، وما عــاد هذا الشــعب الیوم 
كأمــس، هــذا الشــعب خــرج لینــال عزتــه وكرامته، فــال یمكن أن 
یســاوم في يوٍم من األیام على دماء الشــهداء وال یمكن أن یســلم 
أخوتــه في الســجون، فلو تأملنا وفكرنا فــي كل هذه العداوت من 
قتل وفتك وبطش وهتك في الحرمات ما جلســنا دقیقة واحدة 
فــي بيوتنــا، فنكون مرابطیــن في الســاحات، ومــاذا بإمكانهم أن 
یفعلوا؟ ســیقتلون؟ سیعذبون؟ سیعتقلون؟ ال نخاف من ذلك 

فالحق معنا.. أو لسنا على الحق إذًا ال نبالي. 

هــذه مدرســة تربينــا فیهــا وننتهل منهــا ومن فكرهــا الدروس 
والعبــر، مــا علــى أرض الواقــع مــن إحــكاٍم للقبضــة األمنیــة لــم 
یعالــج الوضــع، فكلما زدتم بطشــًا زدنا إصرارًا وصمــودًا وثباتًا في 
الســاحات، وكلمــا زدتــم تنكیــاًل زدنــا ثباتــًا؛ ألننا أصحــاب حٍق 
وقضیتنــا قضیــٍة عادلة، فعندما یعجز النظــام عن إخماد صوت 
یحاول أن يبعثر  الثــورة یعمــل على أن یخلق فتنًة هنا أو هناك، و
یجرنا إلى صراعاٍت تافهة، ولكن هذا الشعب أوعى من  األوراق و
أن ینجــر إلى هــذه الصراعات، وما قضیة منطقــة العكر ببعیدة، 
قضیٌة واضحٌة، فخالل ســاعات أو ربما خالل دقائق یكتشــفون 
جناة، وأما قتُل الشهید أحمد ربما يبقى الملف مفتوحًا ألیام أو 

ألسابيع أو ربما ألشهر وال یعرفون من هو الجاني.
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هكــذا نحــن في هــذه الدولــة دولــة المعاييــر القانونیــة ودولة 
لــم نشــهدها لحــد اآلن، یصنعــون  الدیمقراطیــة العریقــة التــي 
یجمعــون االســتنكارات لدول العالــم لتقف معهم،  الحــوادث و
وأمــا راعیة الدیمقراطیــة أمریكا فهي الیوم تتفــرج على قتلنا، بل 
ربما تمضي هذا القتل والبطش والتنكیل بنا، وهي على مسمٍع 
ومــرأى لكل مــا یجري على شــعب البحرين، ومــن النكت التي 
نسمعها بأن میثاق األمم المتحدة ینمع من التدخل في الشؤون 
الداخلیــة للبلــدان، إذًا بــأي مقیــاٍس تحكمــون، فكیــف یجــوز 
لألمم المتحدة أن تتدخل في بلدان وال یجوز لها أن تتدخل في 

البحرين فبأي مقیاٍس تحكمون أم هو العمى.

أيها األحبة ال أود أن أطیل علیكم فالبرنامج حافل، الشــهیُد 
كرة األجیال  ي مشــروٌع كبیٌر وكبیر وســیبقى في ذا الســعید فخراو
ولــن تنســاه األجیــال فــي يوٍم مــن األیــام، فهنیئــًا له هذا الوســام 
الكبیــر وســام الشــهادة، فلــه ابنتان زهراء وســارة یحمالن اســمه 
كلمــا رأیتهم  كذلــك ابنــان محمــد وعلــي  وهّمــه وظالمتــه، ولــه 
رأیت الشهید أمامي في حركتهم وفي وعیهم وفي أخالقهم، وهم 
أنمــوذج لهذا الشــهید فعلى بركة اهلل أيها األحبة أن تســیروا على 

نهجه ونحن معكم.
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� 

الفكر السياسي للشهيد

كلمة لفضيلة الشيخ علي سلمان من 

كان من األســماء األولى التي ظهرت إلى التفكیر في جمعّیة 
سیاســّیة، لمــا یمّثــل مــن شــخصّیة محترمــة ناضجة فــي الفكر 
السیاســي، ومقبولــة فــي األوســاط االجتماعیــة المختلفــة على 
مســتوى البحريــن، وذلــك يــرد ألدواره السیاســّیة فــي انتفاضــة 
التســعینات، وفي عموم التطور السیاســي في البلــد، وقد تكّفل 
بالمهرجــان  القیــام  بــأدوار مختلفــة منهــا  الوفــاق  فــي جمعّیــة 
الســنوي، إلى دعوة الســلك الدبلوماســي والشــخصّیات، ومنها 
القیام باالشتراك في لجنة الموارد المالیة لجمعّیة الوفاق، وبعد 
ذلك التصدي الشــخصي إلى مشروع الوفاق االستثماري الذي 
ي عملیًا،  توّقــف هذا المشــروع بوفاة األســتاذ عبدالكریم فخــراو
ي لیس خســارة فقــط لجمعیة  فقــد األســتاذ عبدالكریــم فخــراو

إنما لهذا الوطن. الوفاق، و
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� 

المؤمن بشره في وجهه

بقلــم فضيلة الشــيخ عبداهلل الدقاق أســتاذ في الحــوزة العلمية 
في قم المقدسة

بسم اهلل الرحمن الرحیم.

وآلــه  محمــد  علــى  اهلل  وصلــى  العالمیــن،  رب  هلل  الحمــد 
الطاهرين.

ي دائم البســمة، طلق  كان الشــهید عبدالكریــم فخــراو لقــد 
المحیــا، وكان لحســن إســتقباله ورحابــة صدره األثــر الكبیر في 
قلــب كل مــن یلقاه، إنه مثال بــارز للحدیث الشــریف: )المؤمن 
بشــره فــي وجهــه()1(، فــكان يــزرع البســمة والحیویــة فــي قلــوب 

كل من يراه.. هذا من جانب. محبیه، بل في قلب 

كان یتحلى بها  ومن جانب آخر ال ننســى روح الســخاء التي 
شــهیدنا الغالي، فهو اســم على مسمى، إنه نموذج مثالي للبذل 

1- نهج البالغة، الحكمة 333 
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یع الدینیة بســخاء وكرم،  والعطــاء، فقــد دعــم الكثیر من المشــار
كرمه اهلل بلطفه وأسبغ علیه من نعمه الواسعة. أ

إن الشــهادة مقام رفیع الیناله إال من حظي باستعداد خاص 
يؤهله للحوق بقوافل الشهداء، فهنیئًا لشهیدنا العزيز هذا المقام 
الرفیع، وأســأل اهلل له ولجمیع شــهدائنا األبرار علو الدرجات في 
كل حال، وآخر دعوانا أن الحمد  جنــان الخلد، والحمد هلل على 

هلل رب العالمین، وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين.

عبداهلل الدقاق

األربعاء 28 فبراير 2018م
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� 

الشهيد بين حياتين

كلمة لسماحة السيد مجيد المشعل رئيس المجلس العلمائي 
اإلسالمي في مجلس الشهيد الرمضاني بتاریخ 6 یوليو 2014م

ي، في الحقیقة لــه حضور ممیز  رحمــك اهلل یا شــهید فخــراو
بابتســامته العریضــة وانشــراح صــدره وطیبتــه، فعجبــًا ألبنائــه 
كیــف یتحملون فراق هذه االبتســامة وهذا الوجه  وأهلــه وقراباته 
المشــرق، ولكن كل ذلك بعین اهلل، وكذلك أهالي الشــهداء، ما 
كبادهم هو معرفتهم بأنهم في سبیل اهلل  یصّبر على فراق فلذات أ
ســبحانه وتعالى وأنهم بعین اهلل، حدیثــي بصورة مختصرة حول 
كلمتي المختصرة  حیاة الشهید، والشهید له حیاتان، وعنونت 
بعنوان »الشــهید بين حیاتین« وهو حیاة ما قبل الشــهادة وحیاة 

ما بعد الشهادة:

فــي  نتأمــل  إذا  الحقیقــة  فــي  الشــهادة:  قبــل  مــا  حیــاة   :
ً
أوال

الروایــات نجــد أن الروایــات تضــع معالــم كثیرة ومتعــددة لتلك 
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كثیرة  الحیاة التي یعرج من خاللها إلى الشــهادة، هناك روایات 
بخصــوص هــذا الموضــوع، وســوف أذكــر بعضهــا ونســتطیع بأن 
نختصرها بصــورة إجمالیة، ونقول إنها تلك الحیاة القائمة على 
البصیرة والصبر والمقاومة، هناك حیاة تمألها البصیرة المعرفیة 
مــن خــالل معرفــة اهلل ومعرفــة أولیائــه وبحقائــق الديــن، وهنــاك 
صبــر علــى التمســك بهذا الخــط ومتطلباتــه، ومــا یقتضیه هذه 
البصیرة، فتصبح هناك استقامة، إذا توفر هذان الشرطان اللذان 
كان فهو شهید، وهذا ما تدل  هم البصیرة والصبر فلیمت أين ما 

علیه الروایات في جمیع الموارد التي تذكر فیه الشهداء.

االســتقامة بــدون البصیــرة ال تؤهــل اإلنســان إلــى الشــهادة، 
ُیقَتلون،  یكافحــون و كمن أنــاس ینافحون و فهنــاك روایات تقول 
ولكــن ال ینالــون مقام الشــهادة؛ ألنهــم من غیر بصیرة فنســتنتج 
بــأن البصیــرة التــي لیــس معهــا االســتقامة هــي بصیــرة ســلبیة 
غیــر فاعلــة وغیــر حیویة، ولــم تقترن بالعلــم بل بالعمــل الصالح 
كذلك ال تؤهل اإلنســان للشــهادة، فإذًا البد من  والجهاد، وهذه 
البصیرة واالســتقامة، واقصد االستقامة هنا بالمعنى العام ال أن 
ترفع ســیفًا، بل من الممكن أن تســتقیم بلســانك أو بقلمك وأن 
تكــون مقاومــًا للظلم والفســاد والباطل وأن تكون مــع الحق، فإذا 

توفر هذان العنصران فلیمت اإلنسان الیوم أو غدًا فهو شهید.
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عــن رســول اهلل؟ص؟: ســیكون علیكــم أئمــٌة یملكــون أرزاقكم 
یعملــون فیســوؤون العمــل ال يرضــون  یحدثونكــم فیكذبونكــم و
كذبهــم فأعطوهم الحق  منكــم حتى تحســنوا قبیحهم وتصدقوا 

ما رضوا به فإذا تجاوزا فمن ُقتل على ذلك فهو شهید.)1(

یســیطرون علــى  كفــر ســیكونون علــى النــاس و هنــاك أئمــة 
یمتازون بالكذب وســوء العمــل وال يرضون  جمیــع مــا یملكون و
یصدقــون تكذيبهــم، لكن على  مــن النــاس حتى یطبلــوا لهــم و

یصبرون. المؤمنین بأن یستقیموا في وجه الظالم و

وهناك روایة أخرى عن رسول اهلل؟ص؟: كم ممن أصابه السالح 
لیس بشهید وال حمید وكم ممن قد مات على فراشه حتف أنفه 
عند اهلل صديٌق شــهید. وذلك لما یمتكنه من بصیرة واســتقامة 

على خط الدين.

فــي هــذا البلــد المملــوء بالتهمیــش والتمیيز والســحق أمام 
أعیــن الجمیــع فــأي مصداقیة لهــذا البلد؟ أين هــي المقومات 
لهذا البلد؟ الكل مهدد فلیس هناك أمن سیاســي أو اقتصادي 
وغیرهــم، فالبلــد فقــد اســتقراره وأمنــه، وهــؤالء الشــباب الذين 
یقضــون لیل نهار في المطالبة بحقوقهم وهم معرضون لالعتقال 
والسجن أو الرصاص أو یجرح أو یختنق بمسیالت الدموع، ورغم 
كل ذلك نشــاهد بأنهم مهیئین أنفســهم ومســتعدين لذلك من 

1- المعجم الكبیر، الطبري، حدیث: 18379
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أجــل حقهــم ومظلومیتهم ومن أجل العدالــة والكرامة، وكل هذه 
األشــیاء تندرج تحت البصیرة والوعي الدیني والثقافي والفقهي 
تكــون  والصبــر فحتمــًا ســوف  إن اجتمعــت معــه االســتقامة  و
كل مــا لدیه من أجل المبدأ فالتمســك  ممن اســتعد بــأن يبذل 
بالبصیــرة واالســقامة هــو المطلــوب لكــي یكــون الشــخص فــي 

طریقه إلى الشهادة.

كمــا ذكــرت لكــم بأن أبنــاء الوطــن لمــا یمتلكونه مــن بصیرة 
واضحــة فقهیة سیاســیة وما یعیشــونه من فهــٍم للمقاومة والصبر 
كرامتهــم وحریتهــم فهؤالء  والتحمــل فــي ســبیل اهلل وفي ســبیل 

یع شهادة. الذين نستطیع أن نقول عنهم مشار

: حیاة ما بعد الشهادة: الحیاة بعد الشهادة لها مستویان، 
ً
ثانيا

�نَ  �ي ِ �ن
َّ
�نَّ ال َ ْحَس�ج

ا �قَ
َ
كما یذكر اهلل؟زع؟: >َول كذلــك فهناك حیاة عند اهلل 

<)1( فهنــاك  و�ن �قُ رنَ ْر ُ ِهْم �ي ِ
ّ َد َر�ج اٌء ِع�ن َ ْح�ي

ؤَ
ْل ا َ ا �ج ً ْمَوا�ق

ؤَ
ِل اهلِل ا �ي وا �نِ�ي َس�جِ

ُ
ل �قِ

�قُ
حیــاة النعیــم الدائم بجــوار اهلل ســبحانه وتعالى بعیــدًا عن فتنة 
وعذاب القبر كما یذكر في الروایات بأن الشهید بمجرد ما یصیبه 
حــرارة القتل أو المظلومیة اهلل ســبحانه وتعالــى يرفع عنه عذاب 

یعیش هناك حیاة سعیدة دائمة. وفتنة القبر و

هنــاك حیــاة أخــرى أیضــًا وهــي حیــاة الخلــد فــي المجتمع 

1- آل عمران: 169 
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وتقــع المســؤولیة علــى عاتق المجتمع وهو الســعي إلبقــاء القیم 
التــي بذلوا أنفســهم مــن خاللها، وأن يبقــى لهم ذكر حســٌن دائٌم 
بيــن المجتمــع، فالشــهید لــم یختــاره اهلل ســبحانه وتعالى لكي 
یقطعه عن المجتمع، لكنه اختاره لكي يبقى شــعلة یضيء في 
المجتمــع، ويبقــى الناس یعیشــون في أجواء عطائهم وأنفســهم 
یســتذكرون حیاتهــم دائمــًا، فینبغي على األمــة أن تكون واعیة  و
ینقطع عن شــهدائه ال  لقیمــة شــهدائها فالمجتمع الذي یتنكر و
یســتحق عطاء الشــهداء وال یستحق أن یســتنیر بدرب الشهداء 
وال یستحق بأن یصل إلى النصر النهائي، فعلینا أن نحافظ على 

دماء الشهداء لكي نصل إلى النصر اإللهي.

إن الشهداء لم یقدموا أرواحهم من أجل مشاریع شخصیة، بل 
قدموا أنفســهم لكي يرتفع الحق وینتصر الشــعب والدين، وهناك 
نقطــة مهمــة وهــي یجــب أن ال یكــون حمــاس الشــعب أقــل مــن 
حماس آباء الشهداء؛ ألن الشهداء لیسوا أبناء آبائهم فقط، بل هم 
أبنــاء المجتمع واألمة، فالمســؤولیة تقع علــى عاتق المجتمع فال 
ینبغي أن تكون ذكر الشهداء محصور فقط على عوائلهم، بل یجب 
على كل المجتمع أن یتقدم قبل عوائلهم إلحیاء ذكراهم وواجب 

علینا بأن نرعى هذه الدماء ونحافظ علیها.

ي  و نحن في صدد ذكرى األســتاذ الحــاج عبدالكریم فخراو
هــذه الشــخصیة الكبیــرة العزيــزة علــى أرواحنــا الــذي عرفنــاه 



135

القرم الراف : ألواه النا: ل ثل الشهأد

باإلیمــان والصــدق والوفــاء والبصیــرة واالســتقامة نســأل اهلل أن 
یلحقنا بالشهداء والصدیقین. یختارنا و
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� 

عاش طيلة حياته یخدم أهل البيت؟مهع؟

كلمة فضيلة الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي

فــي ذكرى هــذا الرجل الــذي عاش طیلــة حیاته یخــدم أهل 
ینشــر علوم أهل البیت؟مهع؟، حیــث كانت لدیه مكتبة  البیــت و
ولدي عالقة شخصیة معه، وقد ساهم في حوزتنا التي هي حوزة 
كان يوّفر العدد  دار الســالم النســائیة من ناحیــة الكتب، حیــث 
كان يوّزع  كثــر من الالزم، ولم یلتفت إلى الحســاب، وكثیرًا ما  األ
ده اهلل.

ّ
كتب األدعیة على المساجد والمآتم، جزاه اهلل الخیر وخل

یجاهد  في الحقیقة الشهادة هي عبارة عن إّن اإلنسان یسیر و
وا �نِ�ي 

ُ
ل �قِ

�نَ �قُ �ي ِ �ن
َّ
�نَّ ال َ ْحَس�ج

ا �قَ
َ
كما تقول اآلیة الكریمة: >َول في سبیل اهلل 

ِل اهلِل<)1(، فســبیل اهلل هو ســبیل األمر بالمعروف والنهي عن  �ي َس�جِ
المنكر والجهاد، وأن یســلك طريق ذات الشــوكة الذي هو طريق 
األنبیاء واألولیاء، فالشهادة ثقیلٌة في المیزان كما ذكر النبي؟ص؟: 

1- آل عمران: 169 



137

القرم الراف : ألواه النا: ل ثل الشهأد

كل ذي بٍر بر حتى ُیقتل في ســبیل اهلل فإذا ُقتل في ســبیل  »فوق 
اهلل فلیــس فوقه بر«)1(، وخصوصّیة الشــهید بأّنــه یخرج من الدنیا 
یعانقون  یخرجون من القبور إلى القصور و نظیفًا ال شــيء علیه، و
حور العین فهنیئًا لهذا الشعب بأنه یمتلك هذا الشهید العظیم 
الــذي عــرف حیاتــه ووضع األشــواك تحــت قدمیه إلــى أن وصل 
إلى الشــهادة، ونحن جمیعًا مطلبنا الشــهادة من خالل مســیرنا 
في طريق ذات الشــوكة، عكس ذلك الشــخص الذي ینام على 

یقول اللهم ارزقني الشهادة. الحرير و

نســأل اهلل أن نسیر على درب الشــهید ال فقط نكتفي بإحیاء 
ذكرى شهادته.

1- وسائل الشیعة، جزء 11، صفحة 10، حدیث 21 
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� 

استحالة الوصف

فضيلة الشيخ عادل الشعلة

بسم اهلل الرحمن الرحیم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

السالم على المضطهد المظلوم

كریم العطاء السالم على 

السالم على فخر األباة

الســالم علــى صاحب القلب النقــي، والعمــل الزكي ورحمة 
اهلل وبركاته

وددت أيهــا الشــهید أن اتقــرب إلیــك عبــر جهــري بحبــي.. 
كنهــا تجاه من  كنــت أ َدَرت النــاس عــن عمــق مشــاعري التــي 

َ
أ

رافقتــه فــي صغري فــي عمرتــي وحجتــي، واحترمتــه وقدرته في 
كبري.. 
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كنت راغبًا في أن أفجر حزنًا أعیشــه عبر قلمي، لعله یخفف 
كلما ذكر اسمكم  من حزني.. حزنًا یتنفس قلیاًل عبر آهٍة أو دمعٍة 
علــى بالــي، أو مــر طیفكــم علــى خیالــي، لكــن أقر بعجــزي عن 
تسطیر ذلك في كلمات، حاولت مرة بعد أخرى، لكن مشاعري 
أبت إال أن تظل حبیسة قلبي، وأبى حبي إال أن یظل سرًا مكتومًا 

كتمان حبي.  في داخلي، فعذرًا أيها الفخر على 

عذرًا على تقصیري في المواساة..

لــك العــزة والرفعــة والحیــاة إن شــاء اهلل تعالــى، ولظالمیــك 
الخزي والذل والهوان.

أســأل اهلل تعالى أن یتقبل جراحاتك وأهاتك وأناتك وآالمك 
ومظلومیتك إنه ولي النعم.

والسالم علیكم ورحمة اهلل وبركاته.
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� 

مرسى الطموح

فضيلة الشيخ علي الكربابادي

ربمــا كان لقاؤنــا قبل 18 ســنة.. كنت حینهــا مولعا بقصص 
المغامرات، شجعني بعض األدباء األحبة في البحرين ودعاني 
إلــى االســتمرار في هــذا الطريق وأننــا بحاجة إلى مــن یتوفر على 
موهبــة القصــة القصیــرة مــع الشــعر مجتمعتیــن معــا، زاعما قلة 
ي متنفســا  اجتماعهمــا عنــد أدبائنــا. وجدت فــي مكتبة فخراو
كنــت أرى فیهــا  كتــاب قصصــي،  فــي طباعــة أول  لطموحــي 
بعض اإلصدارات للكتاب الناشــئة ، شــعرت أن صاحب هذه 
المكتبــة یدعم الطاقات الشــابة والتواقــة إلى الدخول في خضم 
هــذا البحــر، كتبت أربــع قصص خیالیة: )شــكرا أيها الشــجاع( 
)عندما نطیع الوالدين( )ألنها كانت متواضعة( )فاز الصابرون(، 
أخــذت إجازة الطبع مــن وزارة اإلعالم.. أذكر أن المســؤول الذي 
دخلت علیه في الوزارة كان یقول بأنه حاول أن یصور أغنیًة بين 

ُ
أ

بيوتــات منطقة الحلة ولكن بعض أهلهــا عارضوه ولم یتیحوا له 



141

القرم الراف : ألواه النا: ل ثل الشهأد

فرصــة تصوير المناظــر التقلیدیــة الجمیلة! هكذا ببســاطة ینظر 
إلــى قرانــا المفتقــرة إلــى اإلنماء وخدمــات الدولــة! كانت تجول 
في خاطري هذه الفكرة: ما أسوأ حظنا في هذا البلد، فالطاقات 
الواعــدة تحتــاج لجهــد ودعــم، بينما يهیمــن على إعــالم البلد 
مــن ال یمــت إلى الفن واألدب بشــيء من الــذوق! أتذكر تلفزيون 
البحريــن حینها عندمــا كان يبث لقاءا مع أحد »الفنانین« كان 
كتب وأي أغنیة أغني،  كنت متحیرا مــاذا أ هــذا »الفنان« یقول: 
ینبو« فغنیت:  فنظــرت إلــى الطاولة أمامــي وكان علیها »قوطــي ر

قوطي قوطي.. 

كان الشــهید  في هذه األجواء الثقافیة والحس الفني الهابط 
ي المواهــب، یتمیــز بالشــعور بالمســؤولیة،  ي موئــال لــذو فخــراو
وطمــوٍح عــال فــي النهــوض بوضــع البلــد الثقافي، وحس یشــي 
ي  بصــدق انتمائه إلى هذه األرض.. توجهــت إلى مكتبة فخراو
ي،  فأرشــدوني إلــى مكتــب الشــهید الحاج عبــد الكریــم فخراو
المفتــوح  المعهــودة وصــدره  فــي مكتبــه ببســمته  بــه  التقیــت 
للطاقــات الفتیــة، وجدتــه حینها والــدا حنونا، ومثقفــا متطلعا، 
كان  ومؤمنــا یحمــل علــى عاتقــه هــم اإلســالم، ال أعلــم اآلن إن 
حینئــذ مقتنعــا بالكتاب أم ال، إال أنه لم يرد طلبي، ولكنه أبدى 
اســتعداده لكــي نشــترك معــا فــي طباعــة الكتــاب بالمناصفة، 
كــن حینئــذ أتوفــر على المــال فلم أطبــع الكتاب. ال أشــك  لــم أ
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یع الخیریــة  أن احتضانــه لــكل الطاقــات وتلبیــة جمیــع المشــار
ســیكلفه فوق طاقتــه، وأتذكر أنه أخرج لي بعــض الملفات التي 
كتاب قصصي  كان ینضدهــا خلــف مكتبه، وقــال: انظر.. هــذا 
مصــّور ومتكامــل، بعثه لي كمال الســید لكي أطبعــه ولكني مع 
هــذا لــم أطبعه لحــد اآلن، أتذكر أن الكتــاب كان جاهزا بمادتیه 

المكتوبة والمصورة. 

أخلــص من هذا إلى أن وجود شــخصیات مــن هذا النوع في 
كان حافــزا لنا على الكتابــة، وأعتقد أن لمكتبة  بلدنــا الحبیب 
كثیر  ي دورا واضحا في رســم معالم الطريق لدى  الشــهید فخراو
مــن الكتاب والخطبــاء واألدباء وطالب العلــوم الدینیة، وهكذا 
كان وجوده ووجود  تصنع البیئة التي تضم أمثال الشهید، الذي 
كافیا في االســتثارة وبعث الهمم، فرحمك اهلل  مكتبته وحســب 

ي. یا شهید العلم والفكر یا حاج عبد الكریم فخراو

26 رجب األصب 1439هـ

13-4-2018م
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� 

اعتذار من القلب

كلمة حســين محمد البزي صاحب دار األمير اللبنانية بمناســبة 
ذكرى الشهيد بتاریخ 12 أبریل 2012م

كریم أن دمي لم یكن حاضرًا ســاعة نسفك، وأعتذر  أعتذر یا 
أّني ما زلت أرشف العمر بالشروق بعدك، وأعتذر بأن جسمي لم 
تمزقــه ســیاط الجالدين كما هو جســمك، وأعتــذر أّن وجهي لم 

كما وجهك، وأعتذر أّني أعتذر..  یصافح التراب 

لكــن مــا حیلتــي أّن اهلل اصطفــاك دونــي للقــاء الحســین؟ 
ومــاذا أفعــل إن لــم أدرك صرخــة فاطمــة بوجــه الیزیدّييــن؟ هذا 
بًا 

ّ
العمــر ســیبقى أســیرًا حتــى ألقــاك، وهذا القلــب ســیبقى معذ

لحیــن لقیــاك.. عشــرون عامــًا صاحبتــك فیهــا، وأنــت الكریــم 
عشــرون عامــًا، وأنــت تتوضــأ للشــهادة إلــى أن أّذن بــالل، ها أنا 
مــن المنتظرين على دربك فال تســتأنس بشــروق الحــق دوني.. 
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أرجــوك اذكــر عهدًا كان بيننا، فأنا مــن المنتظرين یا أبا زهراء، لم 
أنَس عهدًا كان بيننا وأنت لست تنساه في علیاءك.. أعتذر أّني 

أعتذر فأقبل عذري اآلن وحین ألقاك أخبرك بقّیة الحكایة.
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� 

ع الشهادة مشرو

كلمــة فضيلة الشــيخ علــي رحمة فــي تأبین الشــهيد بتاریخ 9 
أبریل 2013م

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمــدهلل رب العالمیــن وصلى اهلل على محمــٍد وآل محمد 
الطیبین الطاهرين

ِهْم  ِ
ّ َد َر�ج اٌء ِع�ن َ ْح�ي

ؤَ
ْل ا َ ا �ج

ً ْمَوا�ق
ؤَ
ِل اهلِل ا �ي وا �نِ�ي َس�جِ

ُ
ل �قِ

�نَ �قُ �ي ِ �ن
َّ
�نَّ ال َ ْحَس�ج

ا �قَ
َ
>َول

)1(> و�ن �قُ رنَ ْر ُ �ي

إحیــاء، فاهلل عــز وجّل أراد لإلنســان  الشــهادة مشــروع حیــاٍة و
الذي كّرمه أّیما تكریم أن یعیش حیًا والحیاة بالتوحید والعبودیة 
هلل والقیــم والمبــادئ والعــزة والكرامــة، عندمــا ُتختطــف هــذه 
كالالحیــاة وهنا البد بأن  المعانــي من حیاة البشــر تبقى حیاتهم 

1- آل عمران: 169
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یكون مشروع بديل یضخ الحیاة في األمة فتصل النوبة إلى الدم 
الطاهــر وحینئٍذ تكون هــذه الحیاة التي لم يرخص اهلل في بذلها 

ُتبذل من أجل الحیاة.

الشــهیُد عندمــا یقــدم دمــه الطاهــر، وهو إنســاٌن تحتــاج إلیه 
الحیــاة، فكیــف يبــذل حیاتــه؟ وكیــف ُیحــرم المجتمــع مــن 
حیاته؟ وفي الحقیقة هي الحالة االستثنائیة التي تستدعي من 
الحســین؟ع؟ ســبط النبي؟ص؟ أن یضّحي بدمــه الغالي لیحیي 
یضــّخ الحیــاة فیهــا، فشــهداؤنا األبــرار علــى خطى ســید  األّمــة و
الشــهداء صلــوات اهلل علیه، یتّوهــم البعض أّن اإلنســان إذا قّدم 
یضیع أهله  یخسر عمره و نفسه في هذا السبیل فإّنه یفقد حیاته و
كریمٍة تصّدى  كثر من آیٍة  وأسرته وعائلته لكّن القرآن الكریم في أ
لهــذه الشــبهة، فعلینــا أن نفهم أّيهــا األحبة بأّن الــذي یقدم في 
ســبیل الحــق فإّنــه ال ُیقدم علــى الموت، بــل ُیقدم علــى حیاة، 
فیجــب أن ال تدخــل هذه الشــبهة علیهــم وتبخلوا علــى الحیاة 

بالحیاة.

فبشــهادة اإلنســان یقدم على الحیاة واإلحیــاء، فالحیاة هي 
التي بّشــرك اهلل بها، واإلحیاُء هو اســتیقاظ األّمة المّیتة التي أراد 
مة والطواغیت وعباد الدنیا والذين نّصبوا أنفسهم أربابًا من 

َ
الَظل

دون اهلل أرادوا من هذه األمة أن تموت حتى ال یجدوا أمامهم من 
كلمة »ال« ومن یقف في طريــق دنیاهم المحّرمة، ومن  یســمعهم 
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هنــا ال یتــرددون فــي من یعتــرض علیهــم المهالك زاعمــًا منهم 
یلّقنوا هذا المعترض  دوا فیها و

ّ
یخل أنهم سوف تصفو لهم الدنیا و

علیهــم درســًا یكوُن عبــرًة لغیره فإنهم قــد نســوا اهلل وآیاته ووعوده 
�نَساُهْم 

ؤَ
ا َ َه �ن

َ
ُسوا الّل

ونســوا أنفســهم فقــد قــال اهلل تعالــى عنهــم: >�نَ
إاّل هــذه التخّبطات والتصّرفات العشــوائیة التي ال  َسُهْم<)1( و �نُ �ن

ؤَ
ا

تنّبأ على أدنى فطنة وذكاء حتى على مســتوى تأمین المستقبل 
الدنیــوي، فهــذه التصرفــات العشــوائیة هــي تصرفــات حمقــاء 
تصــدر مــن هــذه الســلطة ال تحقــق لهــا مــا ترجــوه فكیــف تقنع 

الناس بأن يرضوا بالواقع الذي أرادتُه لهم؟!

الشــهید لــه خصوصّیة وقــد وردت في الروایات الشــریفة بأّن 
اإلنســان الصالح المؤمــن إذا ذهب إلى جوار ربــه، وكان من أهل 
یستثنى من ذلك  الجنة فال يرغب أن یعود إلى الدنیا مرًة ثانیة، و
الشــهید، عن الرســول؟ص؟: »مــا من أحٍد یدخــل الجنة یحب أن 
يرجع إلى الدنیا وأّن له ما على األرض من شيء غیر الشهید فإنه 
یتمنى أن يرجع فُیقتل«)2(، هنا الشــهید مســتثني؛ ألّن الشــهادة 
لهــا مــذاٌق حلو ويرغــب الشــهید أن تتكرر له الفرصــة بأن یذوق 

مذاق الشهادة مرًة وثانیة وثالثة وعاشرة.. 

1- الحشر: 19 

2- مســتدرك الوســائل ومســتنبط الوســائل، المحقــق النــوري الطبرســي، 
مؤسسة أهل البیت إلحیاء التراث، الطبعة األولى، جزء 11، صفحة 13 



148

القرم الراف : ألواه النا: ل ثل الشهأد

أّيهــا الظلمــة والجبابــرة والطواغیت ال تحســبوا أنكم بقتلكم 
الشــهید بأنكــم تحرمونه مــن الحیاة وتــوردوه المهلكــة، بل إنكم 
تتسببون في وصوله إلى مقاٍم رفیٍع وعاٍل بّشر اهلل به الشهداء وهو 

یتمناه.

إحیاء ال بد أن یتوّفر على  حتى یكون الشــهید مشــروع حیاٍة و
مجموعة من الخصوصّیات والملكات التي إذا فقدته األمة وهو 
كیان قتلته ويهّز عروش  كبیر يهّز به  مقتــول ومظلوم یصبح له أثرًا 
الظلمــة والطواغیــت الذين ترّبعــوا على هذه األمــة وتحّكموا في 
مقدراتهــا، وهذا الشــيء قــد نلحظه بالتتبــع والفحص عن حالة 
الشــهداء الذيــن يرزقــون هــذا المــكان فالشــهداء دائمــًا نراهــم 
یمتلكــون مجموعة مــن المؤهــالت والمواهب والملــكات التي 
تجعلهــم أشــخاصًا متمّیزيــن، فــإّن قتلهم يوقد ُحرقــًة في قلوب 
یجعل الجمیع یثبت أّن من قام بقتلهم قام بعمٍل بشــٍع  الناس و

قبیٍح یستحق أن یعاقب علیه أشّد عقوبة.

 األمــر الثانــي: هو من الممكن بأن تكون الملكات والمواهب 
التــي تجتمــع فــي اإلنســان خفّیة ال یعلــم بها أحــد، لكّن اهلل؟زع؟ 
یعلــم بهــا، ومن هنا لیــس كل من أراد أن یكون شــهیدًا يوّفق إلى 
هــذا المصیر، فالشــهادة توفیــٌق واختیاٌر من اهلل، فالشــهید خیرة 
یتمنــاه،  اهلل فعلــى اإلنســان المؤمــن أن یســتعد لهــذا المصیــر و
فالمســألة لیســت مســألة تهّور، فاإلنســان المؤمن یعیــش حیاته 
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یخ  یسعى إلى هذا المصیر، سمعنا وسمعتم في التار الطبیعیة و
كان الظلمة  كان یحمــل على ظهره خشــبة الصلب حیــث  مــن 
الســابقین عندما یقتلوا أحدًا یصلبــوه حتى یكون عبرًة لآلخرين 
یخّوفونهــم لكــن أصبح النــاس آنذاك من خالل الحیــاة الزاهرة  و

التي أعدها اهلل للشهید یحملون معهم خشبتهم.

ي، نــرى بأنــه  شــهیدنا الغالــي، الشــهید عبدالكریــم فخــراو
مصــداق واضــح مــن مصاديق هــذا الــكالم بأّنه إنســان قد وهبه 
اهلل تبــارك وتعالى خصوصّیــات ومیزات جعلته شــخصًا متمیزًا 
وا  َم�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
�نَّ ال ومحبوبــًا في المجتمع ومصداقًا لآلیة الكریمة: >اإِ

ا<)1(، فكّل من صاحبه 
ً

�نُ ُوّ� ْحَمٰ ُهُم الّرَ
َ
َعُل ل ْ حج اِلَحا�قِ َس�يَ وا الّ�َ

ُ
َوَعِمل

وعاشــره وعرفــه أحبــه، ولــم یكــن أحد ُیصــدق حین ســماع خبر 
كل من سمعه. كالصاعقة على  كان الخبر  استشهاده حیث 

 فالمسألة أّيها األحبة مسألة اختیار، واهلل سبحانه وتعالى أحّب 
هذا الرجل وأراد أن يوصله إلى هذا المقام، وأراد من خالل شهادته 
بــأن یكون ســببًا لحیاة أمة، هــو ومن اختارهم اهلل إلــى هذا المقام، 
كان رجــاًل صالحــًا وطنیًا ووجــوده ضرورٌة في المجتمــع، ولكّن اهلل 
كبر فاهلل ســبحانه وتعالى  تبــارك وتعالى اختاره لكي یكون له دور أ
یتفّضــل بالذي يراه الئقــًا به من الناس وعلى اإلنســان أن یخلص 

1- مریم: 96 
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النّیة ویصدق مع اهلل حتى یختاره لهذا المقام.

ما یحّز في النفس بأّن الشــهید الغالي ومجموعة من شــهداء 
كبر  الوطــن ظالمتهــم متمیزة بحیث أن شــهادتهم كان لهــا وقٌع أ
ي رحمــه اهلل ُحرم من  كثر، فالشــهید فخــراو فــي النفــوس وتأثیــٌر أ
أبسط الحقوق التي تكون للشهید بعد شهادته، فإنهم أرادوا بأن 
كلّیًا من خالل التهدید  إخفاء معالمها  یتكّتمــوا على الجریمة و
الــذي تعرضوا له أهل الشــهید بأن ال یكشــفوا عن هــذه الجریمة 
حتى على مســتوى الصور، فأنت الذي تقدم على هذه الجریمة 
وال تراعي الدين والوطن وتحاســب أشــد الحساب عن من یخبر 
عــن جریمتك التــي ارتكبتهــا، وتعتبره إنســانًا غیر وطنــي ويرید 
الخــراب لهــذا البلــد وال تتحمل من ُیخبر عــن جریمتك فكیف 
تریــد اآلخريــن أن یتحّملــوا جرائمــك؟! لكــن اهلل تبــارك وتعالــى 
فضح السلطة بإقدامها على هذه الجریمة البشعة وسوف یكون 
لها التداعیات الطبیعیة التي سوف تؤثّر التأثیر الذي یتّطلع إلیه 
هــذا الشــعب، وهــي الحرّیــة وأخذ الحقــوق، أیضًا ُحرم الشــهید 
مــن التشــیيع وطّوقــت المنطقــة بحیــث ال یصل أحد إلــى موقع 
یشــارك، وهــذا ال ینقص من قدر الشــهید فــاهلل تبارك  التشــیيع و
وتعالــى بعد أن اختاره لهــذا المقام الذي لیس علیه مقام، فلقد 
ي وعائلته الكریمة أســوة حســنة في موالتنا  كان للشــهید فخراو
فاطمــة الزهراء؟اهع؟حیــث إنهــا انتقلــت إلــى جــوار ربها مــن غیر 
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تشیيع.

ي الرحمــة والرضــوان والكرامــة فــي  إلــى روح الشــهید فخــراو
جّنات الخلد، وعلى قاتله وظالمه لعائن اهلل تترًا..

یفّرج  نســأل اهلل ســبحانه وتعالــى أن ینتقــم لنا ممن ظلمنــا و
عن هذا البلد فرجًا عاجاًل قريبًا.
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� 

الشهيد قدوة في العمل لآلخرة والدنيا

كلمــة لفضيلــة الشــيخ علي رحمة فــي تأبین الشــهيد في بلدة 
البالد القدیم بشهر أبریل 2013م

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل الذي أعز الشهداء وجعلهم عنده أحیاءًا ُيرزقون..

إمــام األتقیــاء النبي  الصــالة والســالم على ســید الشــهداء و
المصطفــى؟ص؟ وعلى أهل بيته الطیبین الطاهرين المعصومین 

المنتجبین الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهیرًا.

كثــر من داعي  ي، يوجد أ شــهیدنا الغالــي عبدالكریــم فخراو
لتخلید ذكرى هذا الرجل، فالشهادة أحد هذه الدواعي، وسوف 
أتنــاول داٍع آخــر مــن دواعي لــزوم االحتفاء واالهتمام بشــخصیة 
كرام اهلل تبارك وتعالى  ي، ولعلها هي السبب وراء إ الشهید فخراو
لــه بالشــهادة، فإن الشــهادة وســام وشــرٌف من اهلل تبــارك وتعالى 
یصطفــي لــه من یشــاء من عبــاده، وال بــد أن یكون هنــاك أرضیة 
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وقابلیــة ومبــادرة من العبــد حتى یختاره اهلل لهذا المقام، ســوف 
أشــیر إلى موجب على الظاهــر واهلل العالم من موجبات اصطفاء 
ي  اإلنســان إلى الشــهادة، والذي توفر في شــهیدنا الغالــي فخراو
رضــوان اهلل تعالــى علیــه، وهــذه الصفــة هــي موازنة الشــهید في 

حیاته بين الدنیا واآلخرة:

موازنة الشهيد بين الدنيا واآلخرة

ي فتح اهلل علیه أسباب الدنیا،  نحن نعلم بأن الشهید فخراو
ولكنــه لــم یغتــر بالدنیا ولم تأخــذه الدنیــا فجعل لــه منهاجًا في 
اَك  َ �ق

آ
َما ا �ي �نِ �نِ �قَ ْ حیاته ســار علیه وهو مصداق لآلیة الكریمة: >َوا�ج

ا<)1(، وهذا ما یجعل  �يَ
�نْ

ُ
َك ِم�نَ الّ� �جَ ِ��ي َس �نَ �ن ا �قَ

َ
َر�قَ َول حنِ

اآ
ْ
اَر ال

َ
ُه الّ�

َ
الّل

هذه الشــخصیة قدوة ألمثاله من التجــار، وممن فتح اهلل علیهم 
أسباب الدنیا.

تعلمــون أيها األعزاء بــأن الغنى موجٌب للبطر والطغیان على 
حســب طبع اإلنســان، وقد وصف خالق اإلنسان ذلك الوصف 
�ن 

ؤَ
ٰى 6 ا ْ��نَ �يَ

َ
�نَسا�نَ ل اإِ

ْ
�نَّ ال ا اإِ

َّ
ل بالنسبة إلى األغنیاء حینما قال: >كَ

�نَٰى<)2(، ولكــن هذه اآلیة لإلنســان الــذي لم يربي ويزكي  عنْ ُ� اْس�قَ
آ
ا ّرَ

نفســه، أما اإلنســان الــذي التفت إلــى المواهــب الحقیقیة التي 

1- القصص: 77 

2- العلق: 7-6
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أودعها اهلل تبارك وتعالى في نفس اإلنســان وحاول أن یســتثمرها 
یحاول أن يوازن بين  االستثمار الصحیح فإنه ال یطغى وال يبطر، و
مــا أعطاه اهلل تبارك وتعالى من خیر ومراعاة المرحلة التي ســوف 
ینتقــل إلیهــا بعد المــوت، حیث تعلمون بأن كل إنســان ســوف 
ینتقل من هذا الوجود الصوري الممري الذي یمثل مزرعًة لحیاٍة 
أخــرى، كما ورد في قول رســول اهلل؟ص؟: »الدنیــا مزرعة اآلخرة«)1( 
وقــول اإلمام علــي؟ع؟ »الدنیا دار ممر واآلخــرة دار مقر«)2(، فعلى 
اإلنسان أن ال یغتر بما أنعمه اهلل علیه من ماٍل وجاٍه، وعلیه دائمًا 
أن یكــون متصــاًل بالخــط الــذي یحقق لــه النجاة والســعادة في 

اآلخرة والكرامة في الدنیا.

أنا أعتقد بأن شــهیدنا الغالي أتقن التعامل مع هذه المفردة، 
وتمّكــن من الموازنة بين مــا أعطاه اهلل من نعٍم وتوفیٍق ونجاٍح في 
كلفــه اهلل تبارك وتعالى مــن تكالیف هي  الحیــاة الدنیــا وبين ما 
وراء ســعادة اإلنســان في اآلخرة لو أتقن التعامل الصحیح معها، 
وأنــا أحتفــظ ببعــض الشــواهد علــى مــا أدعــي بالرغــم مــن عدم 
كان  كــي النظریــة العامة على الشــهید، ولكن ألن الشــهید  امتال
منفتحــًا على الناس فســوف أذكر بعض النمــاذج التي امتاز بها 
ُه 

َ
اَك الّل َ �ق

آ
َما ا �ي �نِ �نِ �قَ ْ الشهید، وسار بها على الخط الذي ذكرناه: >َوا�ج

1- إرشاد القلوب، صفحة 89 

2- نهج البالغة، الخطبة 203 
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ا<)1(: �يَ
�نْ

ُ
َك ِم�نَ الّ� �جَ ِ��ي َس �نَ �ن ا �قَ

َ
َر�قَ َول حنِ

آ
ا

ْ
اَر ال

َ
الّ�

عالقته مع اهلل تبارك وتعالى 	 

عالقته مع العلماء الروحانیين	 

عالقته مع عمل الخیر 	 

عالقة الشهيد مع اهلل تبارك وتعالى . 1

هــذا باب واســع، لكنني ســوف أختــار مفردة في هــذا الباب 
كان معنا في حملة  تتمثل في التزامه في الحج، ففي سنة 2003 
الصیرفــي، ومن هناك عرفته من قرب بالنســبة إلى رحلة الحج، 
ورأیتــه فــي الحــج مــع حمــالت أخــرى، وأظنــه بأنــه كان مدمــن 
الذهاب إلى الحج، إنسان فتح اهلل علیه الدنیا ومع هذا إذا جاء 
كما  موسم هذه العبادة في أجواء غیر مریحة في مكة المكرمة - 
وصــف أمیــر المؤمنیــن؟ع؟ الموقــع الجغرافــي للكعبة المشــرفة 
وأجــواء الحــج - »بین جباٍل خشــنة ورماٍل دمثــة ال یزكو فيها ِخٌف 
وال حافــٌر وال ضلــف«)2(، یعنــي مــكان ال تكــون فیــه راحــة، فــإذا 
أعطــى اهلل تبــارك وتعالــى اإلنســان الخیر، فمــن الطبیعــي بأنه ال 
یذهب إلیها كمــا هو الحال بالنســبة إلى  كــن و یختــار هــذه األما

1- القصص: 77 

2- نهج البالغة، خطبة القاصعة 
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یقضون  الكثیــر مــن أبنــاء الدنیا الذين ُیســوفون هــذه الفریضــة و
كن ســیاحیة بعیــدة عن اهلل تبــارك وتعالى،  فتــرة الموســم في أما
أمــا شــهیدنا الغالــي لم یكتــِف بأداء مــا فرضه اهلل تبــارك وتعالى 
علیــِه مــن الحج الــذي هو مرة واحــدة في العمر مع االســتطاعة، 
كان مواظبًا على هذه العبادة، وقد أثرت علیه هذه العبادة  فقــد 
وهــذا االتصال الروحاني باهلل تبارك وتعالى أیما تأثیر، فإنه یتجرد 
كالمیت  من كل الدنیا ويواجه اهلل تبارك وتعالى بثوبين أبيضین 
یذهــب ملبیًا نــداء اهلل  تمامــًا عندمــا يوضــع في ملحــودة قبــره و
اِمٍر  َ ٰ� ُكّلِ صن

َ
الًا َوَعل َ وَك ِر�ج �قُ

ؤْ
ا َ ِّ �ي َح�ج

ْ
ال اِس �جِ

َ �ن �نِ�ي ال�نّ ِ
�نّ
ؤَ
حینمــا قــال >َوا

ُكُروا اْسَم 
دنْ ُهْم َو�يَ

َ
َ� ل ا�نِ َ َهُدوا َم�ن ْ سش �يَ ِ

ّ
ٍ 27 ل �ق ٍّ َعِم�ي �ج �نَ ِم�ن ُكّلِ �نَ �ي �قِ

ؤْ
ا َ �ي

َعاِم<)1(. �نْ
اؤَ

ْ
َمهقِ ال ِه�ي َ �ن �ج ُهم ّمِ �قَ رنَ ٰ� َما َر

َ
وَما�قٍ َعل

ُ
ْعل اٍم ّمَ َ �يّ

ؤَ
اهلِل �نِ�ي ا

ي عندمــا یقتــرب موســم الحــج تــراه  شــهیدنا الغالــي فخــراو
 ،)2(> �ن ْهِد�ي ِ�ي َس�يَ

ّ
ٰ� َر�ج

َ
ل اِه�جٌ اإِ

ِ�ي �نَ
�نّ اَل اإِ َ یقول: >َو�ق یفرغ نفســه للحج، و

یذهب بالعكس لكثیٌر من األشخاص  فأعماله وأشــغاله یتركها و
الذيــن یعتــذرون عــن الذهــاب إلــى المناســك العبادیــة بعــذر 
كان یعــد المقدمــات لكي یأتي  أعمالــه الكثیــرة، لكن الشــهید 
یذهب ملبیًا  موســم الحــج وال يوجد لدیه أعمال ینشــغل بهــا، و
اهلل تبــارك وتعالــى بقولــه: »لبیــك اللهــم لبیــك«، وهــذا الموقف 

1- الحج: 27 -28

2- الصافات: 99 
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كان اإلنســان  یعوض اهلل تبارك وتعالى صاحبه أیما تعویض فإذا 
مؤمنًا خالصًا ترك الدنیا وقصد اهلل، فاهلل تبارك وتعالى یعوضه.

عالقته مع العلماء الروحانيين. 2

شــهیدنا الغالي معروف باحترامــه وتجلیله وتقديره للعلماء، 
وال تمنعــه وجاهته وغناه عن العلماء مــن تبجیلهم وتعظیمهم، 
فأنا كطالب لمست منه هذا الشيء، فكیف بكبار العلماء، ففي 
حدود ســنة 2008-2009م في أیام المجلس اإلســالمي العلمائي 
كي  جــاء عنــده ضیف وهو ســماحة آیة اهلل الشــیخ محســن اآلرا
كان يهتم بضیوف  كان لدیه عالقة خاصة به، والمجلس  حیث 
یخصص لهم  البحريــن من العلماء حینما یأتون مــن الخارج، و
كي،  یــارات خاصــة، فنحــن ســألنا عن مــكان إقامــة الشــیخ آرا ز
ي، فقمنــا  فقالــوا لنــا بأنــه یقیــم عنــد الحــاج عبدالكریــم فخــراو
بترتیب الموعد من أجل الزیارة في منزله، وفعاًل ذهبنا إلى هناك 
مــع مجموعة من العلماء وطالب العلــم، فطرقنا الباب ودخلنا، 
كأنــه خــادٌم في البیــت، فقام  وقــام الشــهید باســتقبالنا، وحالــه 
بالترحیب بنا، وجلســنا إلى أن جاء سماحة الشیخ، وحینها إذا 
كان أحــد لم یعــرف من صاحب المنزل حتمًا ســوف یعتقد بأن 
ي خادٌم  كي هو صاحــب المنزل وأن الشــهید فخراو الشــیخ اآلرا

في البیت، وأن حاله هذا یذكرنا بقول الشاعر:
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یا ضیفنا إن جئتنا لوجدتنا

نحن الضیوف وأنت رب المنزل

جلســنا مــع ســاحة الشــیخ وكان مبجــاًل ومعظمــًا فــي بيــت 
ي، فالشهید معروف بصفات التعظیم والتبجیل  الشــهید فخراو
كریمة ال تنزل من قدر اإلنســان بل العكس  للعلماء، وهذه صفة 
هو الصحیح، فإذا اإلنســان احتــرم العلماء لعلمهم وتقواهم فاهلل 
كما  یجعــل لــه مقــام في نفــوس النــاس،  تبــارك وتعالــى یجلــه و
ُهُم 

َ
َعُل ل ْ حج اِلَحا�قِ َس�يَ وا الّ�َ

ُ
وا َوَعِمل َم�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
�نَّ ال في قوله تعالى: >اإِ

ا<)1(.
ً

�نُ ُوّ� ْحَمٰ الّرَ

عالقته مع عمل الخير. 3

في ســنة 2008م أطلق المجلس اإلســالمي العلمائي شــعاره 
یج من الشــعار إلــى التفعیل«، فأراد  الســنوي، والــذي كان »التزو
المجلس أن یحرك الزواج، ولكن بشكل صحیح ومنتج ومشّكٍل 
لبیــوٍت زوجیة قویــة وصامدة، فتحرك المجلــس على خدمتین 

للمقبلین على الزواج وهما: 

خدمــة اإلرشــاد األســري، بحیث یكــون المنــزل الزوجي 	 
مبتني علــى وعي الحیاة الزوجیة ومحاط بســیاج یمنع 

1- مریم: 69 
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مــن تصدعــه أو عــروض علیــه مــا یتأثــر بــه والتقلیــل من 
السعادة الزوجیة.

المساعدة المادیة.	 

علن عن هذا المجلس، وفي خالل فترة زمنیة بسیطة وهي 3 
ُ
أ

أیــام توافد على هذا المجلس المئات من الشــباب من المقبلین 
على الزفاف والعقد، وتم تســجیل في حدود ألف شــخص، وبعد 
إغالق التسجیل جاء عدد كبیر أیضًا، ولكن لم تكن الفرصة متاحة 
بسبب انتهاء موعد التسجیل، وكانت مساعدة كل شخص تقريبًا 
كثر لوضعهــم المادي  مــا یقارب ألــف دینــار، والبعض یحتــاج األ
كبیر، وفي الحقیقة  الضعیف، فالمشــروع یحتاج إلى مبلغ مالــي 
عرضت علینا بعض الجهات تغطیة حاجة هذا المشروع، ولكنها 
جهات تعطــي وتأخذ، فرفض االســتجابة لمتطلباتهم، واعتمدنا 
علــى األســالیب التقلیدیــة فــي جمــع المســاعدات والتبرعــات 
إلنجاح هذا المشروع، ومن جملة الجهات المتبرعة هم المؤمنین 
المقتدريــن مــن التجــار، حیث وجهت لهــم رســائل، ومن ضمن 
هذه األشــخاص هــو الشــهید عبدالكریم فخــراوي، وفعــاًل تمكن 
المشــروع مــن الناحیــة المادیة وكانت مســاعدة الشــهید فخراوي 
آنذاك مســاعدًة ســخیة، ولم یقصر بل بادر مبادرًة ســریعة، وبمبلغ 
ســخي جدًا لم أعرفه تحدیــدًا، لكنني من خــالل المبادرة عرفت 
بأن الشــهید فخراوي بادر مبادرًة سخیة، وكان الشهید من الناس 
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المهتمین لهذا الجانب.

 وهذا الجانب من الجوانب المهمة جدًا في حیاة اإلنســان، 
كان مقتــدرًا علیــه أن یعّمر  وهــو فرصــة بين یــدي اإلنســان، فــإذا 
م 

ُ
اك �نَ �قْ رنَ ا َر وا ِم�ن ّمَ �قُ �نِ �ن

ؤَ
آخرته من خالل اإلنفاق في ســبیل اهلل: >َوا

ٍل  �جَ
ؤَ
ٰ� ا

َ
ل ىي اإِ �نِ

ْر�قَ
حنَّ

ؤَ
ا ا

َ
ْول

َ
ِ ل

وَل َر�جّ �قُ �يَ
َمْو�قُ �نَ

ْ
َ�َدُكُم ال

ؤَ
َ ا ِ�ي

�ق
ؤْ
ا َ �ن �ي

ؤَ
ِل ا �جْ

�ن �قَ ّمِ
<)1(، حیث إنها تشیر إلى أن  �ن اِلِح�ي �نَ الّ�َ ُك�ن ّمِ

ؤَ
�قَ َوا

َ
ّد ّصَ

ؤَ
ا َ ِر�ي�جٍ �ن

�قَ
اإلنسان حینما ینتقل إلى الحیاة األخرة، ويرى بأنه قّصر في هذا 
الجانــب یتمنى من اهلل بأن يرجعه إلى الحیاة الدنیا حتى ُینفق 
في ســبیل اهلل، والســؤال هنا لماذا بعد الموت ولم یكن هذا قبل 
الموت؟ ألن اإلنســان إذا لم یكــن بصیرًا في حیاته وعارفًا بمواقع 
مصلحتــه التــي یعّمــر مــن خاللها األخرة ســوف یّطلــع على هذا 
ا 

دنَ
ٰ

�نْ َه هقٍ ّمِ
َ
ل �نْ  �نِ�ي عنَ

�قَ ْد ُك�ن �قَ
َّ
الواقع بعد الموت. قال اهلل تعالى: >ل

ٌد<)2( ال ینفع الندم بعد  ْوَم َ�ِد�ي �يَ
ْ
َ�ُرَك ال �جَ

َ�اَءَك �نَ َك عنِ ا َع�ن َ �ن �نْ َ سش
َ
ك

�نَ
الموت.

لدنیــاه  واعیــًا  كان  ي  فخــراو الشــهید  الســعید  شــهیدنا  إذًا 
وآخرتــه، وقــد تاجر مع اهلل تبارك وتعالــى تجارًة رابحة كما قال اهلل 
ا  ً َعا�ن صنْ

ؤَ
ُه ا

َ
ُه ل اِع�نَ َ �ن �يُ

ا �نَ ً ا َحَس�ن ً ْرصن ِر�نُ اهلَل �قَ �قْ ُ �ي �ي ِ �ن
َّ
ا ال �ن �نَ تعالى: >ّمَ

1- المنافقون: 10 

2- ق: 22 
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ُهْم 
َ
ْمَوال

ؤَ
و�نَ ا �قُ �نِ �ن ُ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
ُل ال َ �ش <)1(، وفــي اآلیــة األخــرى: >ّمَ َر�قً �ي َك�شِ

هقٍ 
َ
ل �جُ ُس�ن ُكّلِ  �نِ�ي  َل  ا�جِ

َ َس�ن  �َ َس�جْ �قْ  �قَ �جَ �ن
ؤَ
ا هقٍ 

َح�جَّ ِل 
َ َكَم�ش ِه 

َ
الّل ِل  �ي َس�جِ �نِ�ي 

<)2(، وهذا شــرف اإلنســان في الحقیقة أن یســتفید من  هق هقُ َح�جَّ ا�ؤَ ّمِ
الفرصة في وقت الفرصة ال بعد ذهابها.

ي  أختم بهذه اآلیة المباركة التي تنطبق على شــهیدنا فخراو
وهــو ممــن اهتــم بهــذه الجوانــب، وهــي قولــه تعالــى فــي ســورة 
وًعا 20  رنُ َ ّرُ حج

َّ ُه السش ا َمّسَ �نَ وًعا 19 اإِ
ُ
ِل�قَ َهل �نَسا�نَ �نُ اإِ

ْ
�نَّ ال المعارج: >اإِ

ِهْم  ا�قِ
َ
ٰ� َصل

َ
�نَ ُهْم َعل �ي ِ �ن

َّ
�نَ 22 ال �ي ِ

ّ
ُمَ�ل

ْ
ا ال

َّ
ل وًعا 21 اإِ ُر َم�نُ �يْ

حنَ
ْ
ُه ال ا َمّسَ إَِو�نَ

َمْحُروِم 
ْ
ِل َوال ا�ؤِ

لّسَ ِ
ّ
وٌم 24 ل

ُ
ْعل ْمَواِلِهْم َح�قٌّ ّمَ

ؤَ
�نَ �نِ�ي ا �ي ِ �ن

َّ
ُمو�نَ 23 َوال َ�ا�ؤِ

ِهم  ِ
ّ ا�جِ َر�ج

�نْ َعدنَ �نَ ُهم ّمِ �ي ِ �ن
َّ
�نِ 26 َوال �ي ْوِم الّ�ِ �يَ  �جِ

و�نَ �قُ َ�ّدِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ن
َّ
25 َوال

ِهْم  ُروحجِ �نَ ُهْم ِل�نُ �ي ِ �ن
َّ
ُمو�نٍ 28 َوال

ؤْ
ُر َما �يْ

ِهْم عنَ ِ
ّ ا�جَ َر�ج

�نَّ َعدنَ و�نَ 27 اإِ �قُ �نِ
ْ سش ّمُ

ُر  �يْ
عنَ �نَُّهْم  اإِ

َ �ن َما�نُُهْم  ْ �ي
ؤَ
ا َك�قْ 

َ
َمل َما  ْو 

ؤَ
ا ِهْم  َواحجِ رنْ

ؤَ
ا  �ٰ

َ
َعل ا 

َّ
ل اإِ  29 و�نَ  �نُ َ�ا�نِ

�نَ  �ي ِ �ن
َّ
َعاُ�و�نَ 31 َوال

ْ
َك ُهُم ال �ؤِ

َٰ
ول

ؤُ
ا َ ِلَك �ن

َراَء �نَٰ ٰى َو �نَ �قَ ْ َم�نِ ا�ج
�نَ 30 �نَ وِم�ي

ُ
َمل

ُمو�نَ  ا�ؤِ
َ ِهْم �ق َهاَ�ا�قِ َ سش �نَ ُهم �جِ �ي ِ �ن

َّ
ِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعو�نَ 32 َوال ا�قِ

َ َما�ن
ُهْم ِلاؤَ

<)3(، والهلــوع معنــاه بأنــه  و�نَ �نُ َحا�نِ ُ ِهْم �ي ا�قِ
َ
ٰ� َصل

َ
�نَ ُهْم َعل �ي ِ �ن

َّ
33 َوال

ینهــار عند الشــر ومن طبع اإلنســان إذا  الحریــص علــى الدنیــا، و
یخزنه عنــده ولن ینفق  أعطــاه اهلل تبــارك وتعالى الخیر یحبســه و

1- البقرة: 245 

2- البقرة: 262 

3- المعارج: 34-19 
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یتصفون  فــي ســبیل اهلل، ولكن هنــاك فئة مســتثنیة من هــؤالء و
بثمان صفات تذكرها اآلیة الكریمة:

الدیمومة على الصالة وااللتزام بها.	 

مساعدة السائلین والفقراء.	 

التصديق بيوم القیامة.	 

الخوف من عذاب اهلل.	 

عفة الفرج.	 

رعایة األمانة.	 

إتیان الشهادة بالحق.	 

المحافظة على الصالة.	 

و العجیــب فــي األمــر بــأن الصفة األولــى هــي الدیمومة على 
إتیان  الصــالة والصفــة األخیــرة هــي المحافظــة علــى الصــالة و
الصــالة بخشــوع وتضــرع، ونتیجة كل هذه الصفــات إذا اتصف 
كریٌم واسمه  <)1(، فهو  َرُمو�ن

ْ
ك ا�قٍ ّمُ

َ �نّ َ َك �نِ�ي حج �ؤِ
َٰ
ول

ؤُ
بها اإلنسان هي: >ا

عبدالكریم وهو مكرم في الجنة.

نســأل اهلل تبــارك وتعالــى أن يرفــع درجاتــه فــي جنانــه، وأن 
یجعله مع النبیين والصدیقین والشــهداء، وحســن أولئك رفیقًا 

وأن یحشره مع محمٍد وآل محمد.

1- المعارج: 35 
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� 

ِتَل الشهيد؟!
ُ

لماذا ق

بقلم السيد محمد علي الموسوي

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمــدهلل رب العالمیــن وصلى اهلل على ســیدنا محمٍد وآله 
الطاهريــن واللعنــة علــى أعدائهــم أعــداء الديــن إلــى قیــام يــوم 

الدين..

وا َما  اٌل َصَد�قُ َ �نَ ِر�ج �ي ِم�نِ ُموؤْ
ْ
�نَ ال كتابه الكریم: >ّمِ قال الحكیم في 

وا 
ُ
ل

َ
ّد ُر َوَما �جَ ِ �ن �قَ �ن َ �ن �ي ُهم ّمَ ُه َوِم�نْ ْح�جَ

ٰى �نَ �نَ �ن �قَ ُهم ّمَ ِم�نْ ِه �نَ �يْ
َ
َه َعل

َ
َعاَهُدوا الّل

لًا<.)1( ِد�ي �جْ
�قَ

شهيٌد متعدد األبعاد والكماالت

ي  الحدیث عن شــخصیة الشــهید الحاج عبدالكریم فخراو
كمــا یقال ذو شــجون، الشــهید رضــوان اهلل تعالى علیه  حدیــٌث 

1- األحزاب: 23 
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كان شخصیًة متعددة األبعاد..

معــه  وعــاش  لمــن عرفــه  وكان  إنســاني،  ُبعــٌد  للشــهید  كان 
وعاصــره إنســانًا بــكل مــا تعنیــه الكلمــة مــن خــالل معاملته مع 

الناس وفي اهتماماته بآالم الناس وبالخصوص المحتاجین..

فــي رقتــه ولطفه وحبــه للجمیع وفي ابتســماته التــي لم تكن 
تغیُب عن وجهه فهذا هو البعد اإلنساني..

أما عن البعد اإلجتماعي یطول الحدیث عنه، بارٌز جدًا لكل 
كان يریُد أن يرى.. كان یعرف الشهید وواضٌح لكل من  من 

أمــا البعــد السیاســي فهو لم یكن یدعي بأنه ناشــط سیاســي 
أو مــا شــابه ذلــك، ولكنه كان یفهــم السیاســة، وكان صائبًا جدًا 
كثیــر من األحیان فــي تحالیله لألحداث، وهذا أشــهد به أنا  فــي 
شــخصیًا حیث كنت أســمع منه بعض التحالیل في األحداث 

التي تدور حولنا.

الشهيد في مرمى االستهداف الوهابي التكفيري

و هناك جانب أعتقد فیه شخصیًا بأنه الجانب األبرز واألهم 
في الشهید وهو الذي دفع النظام إلتخاذ قراٍر بتصفیته جسدیًا، 
فالشهید لم یستشهد عن طريق تعذیٍب خرج عن نطاق السیطرة 
أو بســبب مــرٍض أصابــه فــي الســجن، بــل استشــهد بتخطیــٍط 
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كیفیة قتله تخویف من هم  كان النظام یقصد من  مسبق، وربما 
إقناع الناس بأنه إذا كان  كلته وبث الرعب في النفوس و على شا
ي بهــذه الطریقة  مــن الســهل قتل شــخصیٍة مثل الشــهید فخراو
فإنه ال أمان ألحٍد بعده، وهناك أمور تدفعني لهذا االعتقاد، هي:

مــا ُبــّث فــي قنــاة الوصــال الوهابيــة قبــل اعتقــال وقتــل . 1
ي وما تروج له هذه  الشــهید، والتركیز على مكتبة فخــراو
المكتبة، كأنما كان هناك نیًة مبّیتة لضرب هذا الصرح 

الثقافي العظیم والتخلص من مؤسسه.

ي؟ لو . 2 لمــاذا یقوم النظــام الخلیفي بقتل الشــهید فخراو
كرهها للفكر األصیل  عرفنــا طبیعة هذه األنظمة ومــدى 
والحر ولحقیقة اإلسالم فحتمًا ال نتعجب  لقیامها بمثل 
هــذه األعمال فهي ال تتحمل هذا الفكر أواًل وأخیرًا، وقد 
تظهــر أنها تتحمله وأنها تؤید حریة التعبیر والفكر ولكنها 
بطبیعتها ال تتحمل مثل هذا الشيء إلى األبد، وتتحرك 
عندمــا تتــاح لهــا الفرصــة للتخلص من هــذا الفكر ومن 
كان  كان وأیــًا  كان وفــي أي مســتوًى  كل مــن یحملــه أیــًا 
موقعه االجتماعي وأیًا كان شعبیته بين الناس، ال يهمه 
هذا كله إذا أراد االنتقام من أصحاب الفكر النیر والثقافة 
یتحین الفــرص للقضاء  األصیلــة، فهــو یمهــد لذلــك، و
علــى هذا الفكر وأصحابــه، وهذا تحدیدًا ما فعله النظام 
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ي رضوان اهلل علیه.. بالشهید فخراو

فتــم التمهید لذلك عــن طريق قناة الوصال والصحافة وبث 
الدعایــات المغرضــة والتهم التي ال أســاس لها مــن الصحة، ثم 
اعتقل الشــهید وقام بمــا قام به وتفاخر بذلــك، وموضوع التفاخر 
كانوا في الســجن أثناء قتل الشــهید  عنــد الســلطة یعرفها الذين 
ي مــن خــالل تفاخر ضبــاط األمــن الالوطنــي بتصفیتهم  فخــراو
یخهم األســود  للشــهید وكأنهــم حققــوا انجــازًا ال مثیل لــه في تار

المليء بالجرائم.

ِتلت؟!
ُ

بأي ذنب ق

كان  كان الشــهید يروج له؟ ما الذي  لماذا تم قتله؟ ما الذي 
یفعلــه؟ الشــهید كان یملــك مكتبة تســتورد وأحیانًا تنشــر وتوزع 
وتبیــع شــتى أنــواع الكتــب فــي مجــاالٍت عــدة، حتــى المجــال 
كان لفتــرٍة من الزمن هو  كادیمــي، ونتذكر جمیعًا بأن الشــهید  األ
ید جامعــة البحرين بالكتب الدراســیة ضمن  المســؤول عــن تزو
اتفــاٍق مــع الجامعــة، وهذا شــيٌء معــروٌف لدى الجمیــع، فكان 
یصــر على اســتیراد كتب  كادیمیــة العلمیــة و يهتــم بالكتــب األ
دینیة تنشر الفكر اإلسالمي األصیل وهذه نقطة مهمة جدًا، أیضًا 
كانت هناك كتب دینیة تقلیدیة وهذا عمل جید للمجتمع، وال 
ننســى بأن الشــهید كان یملك مؤسســًة ثقافیة وفي نفس الوقت 
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كتســاب بعضًا من  كان ال یــة فبیعه ونشــره لبعــض الكتب  تجار
المال إلدارة شــؤون حیاته طبعًا، ولم یكن یتعدى حدود الشــرع 
كإنســاٍن تعاملت معه أشــهد بهذا  ینشــره، وأنا  فیمــا كان يبیعه و

 أمام اهلل..
ٌ

وأنا مسؤول

ینشر ويبیع كتب اإلمام الخمیني؟توضر؟  كان الشهید یستورد و
ومؤلفات الســید القائد حفظه اهلل، والشــهید مطهري، والشــهید 
دســتغیب، والكتب التي تروج لفكــر »المقاومة« خاصًة الكتب 

لفت بعد انتصار تموز.
ُ
التي أ

كل هذه الكتب كانت موجودة في مكتبة الشهید التي تبث 
روح الصبر والثبات والمقاومة والصمود في الشباب، وهذا شيٌء 

ال یتحمله نظاٌم مرتبٌط باالستكبار والصهیونیة..

كتیبــات األدعیــة الخاصــة مثــل شــهر  كان یطبــع  الشــهید 
مــن  الندبــة وكمیــل وغیرهــا  رجــب وشــعبان ورمضــان ودعــاء 
األدعیــة، ويبیعهــا بأســعاٍر تكاد تكــون رمزیة على الحســینیات 
یج لفكرة الشــحن المعنوي  والمســاجد لكي یســاعد علــى الترو
ألبنــاء المجتمــع، فنحن فــي مواجهتنا للبالیــا والمصائب التي 
تحــل بنــا نحتــاج إلــى المعنویــات التــي ال یمكننــا الحصــول 
علیهــا إال من خالل أدعیــة أهل البیت وفوقها القرآن والتمســك 
به وااللتزام بأحكامه، فهذه الوســائل هي التي تشــحن معنویاتنا 
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كبــر مصیبٍة حلت بنا  لمواجهــة هــذه المصائب التي تحل بنا وأ
في البحرين هو مصیبة هذا النظام الفاسد.

الشــهید تخفیضــاٍت علــى  كان یضــع فیهــا  كثیــرة  أوقــاٌت 
كان الناس يریــدون كمیات منها تصــل إلى %70  الكتــب التــي 

ینشر الفكر اإلسالمي األصیل. یعها، و لكي یتم توز

هل عرفتم اآلن لماذا قتلوا الشهيد؟

يبدو لي بأن اإلجابة واضحة والتحتاج للمزید من التوضیح.

أتذكر عندما استشهد أحد خواص اإلمام الخمیني سالم اهلل 
علیــه بعد انتصار الثــورة وهو الحاج مهدي عراقي وابنه إحســان 
عراقي، في نعیه قال اإلمام: إّن الحياة التي عاشــها الشــهيد عراقي 
كان یجــب أن تختــم بالشــهادة فأي شــيٍء أقــل من الشــهادة دون 

شأنه.

أنا العبد الحقیر العاصي الراجي لرحمة ربه أقول بأن الشهید 
كان یجب أن تتــوج بالشــهادة، فهنیئًا له  ي عــاش حیــاًة  فخــراو
وا َما 

اٌل َصَد�قُ َ �نَ ِر�ج �ي ِم�نِ ُموؤْ
ْ
�نَ ال الشهادة وتحقق اآلیة الكریمة: >ّمِ

ُه<)1(. ْح�جَ
ٰى �نَ �نَ �ن �قَ ُهم ّمَ ِم�نْ ِهۖ  �نَ �يْ

َ
َعاَهُدوا اهلَل َعل

كما مّن على الشــهید بالشــهادة  نســأل اهلل ســبحانه وتعالــى 

1- األحزاب: 23 
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ُهم  كان یســتحقها أن نســتحق نیــل الجزء اآلخــر وهــو: >َوِم�نْ التي 
لًا<)1(. ِد�ي �جْ

وا �قَ
ُ
ل

َ
ّد ُرۖ  َوَما �جَ ِ �ن �قَ �ن َ �ن �ي ّمَ

و السالم علیكم ورحمة اهلل وبركاته.

1- األحزاب: 23 
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� 

دم الشهيد غير قابل للمساومة

كلمــة للدكتور إبراهيم الدمســتاني في تأبین الشــهيد بتاریخ 11 
أبریل 2014م

بسم اهلل الرحمن الرحیم

َه 
َ
وا َما َعاَهُدوا الّل اٌل َصَد�قُ َ �نَ ِر�ج �ي ِم�نِ ُموؤْ

ْ
�نَ ال قــال اهلل تعالــى: >ّمِ

لًا<)1(. ِد�ي �جْ
وا �قَ

ُ
ل

َ
ّد ُر َوَما �جَ ِ �ن �قَ �ن َ �ن �ي ُهم ّمَ ُه َوِم�نْ ْح�جَ

ٰى �نَ �نَ �ن �قَ ُهم ّمَ ِم�نْ ِه �نَ �يْ
َ
َعل

السالم على شهید السجون..

ي.. السالم على شهیدنا الغالي الشهید عبدالكریم فخراو

الســالم علــى شــهدائنا األبــرار الذيــن ضّحــوا بدمائهــم فــداء 
لدینهم ووطنهم وفداء لعزتنا وكرامتنا..

في ذكرى هذه الشــموع التي أنارت الدرب لنا من أجل رســم 
یتنــا وكرامتنــا، وبمثابــة تجدیــد العهــد والوفــاء لهــذه  طريــق حّر

1- األحزاب: 23 
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الدمــاء الزكیــة لمواصلــة الدرب من أجــل تحقیق أهــداف العّزة 
والكرامــة، ومــن أجــل تحقیق األهــداف التــي خرجوا مــن أجلها 
فــإن هــذه الدمــاء الطاهرة تحّملنا المســؤولیة العظمــى في عدم 
كما أنها غیر قابلة  التنازل قید أنملة عن تحقیق هذه المطالب، 
إننــا أيهــا األخــوة ال بــد  للمســاومات والتجاذبــات السیاســیة، و
أن نســتمد الحیــاة من حیاة الشــهداء األبرار، وال بــد أن تزرع فینا 
هــذه الدماء الثبات والصمود والنفس الطويل في مقارعة الظلم 

والجبابرة والطغاة..

وكلمــة أخیرة للشــهید فخر الشــهداء وخادم العلــم والعلماء 
فأقول:

مــا أنــت إال زهــرٌة قــد ذهبــت إلــى بســتان الزهــور بالجنــان، 
ق مــع الشــهداء والصالحیــن، فرحین بما 

ّ
وروحــك الطاهــرة تحل

آتاهــم اهلل مــن فضله ورحمته، ونحتســبك عند اهلل مع الشــهداء 
واألنبیاء واألئمة األطهار وحسن أولئك رفیقًا..

اللهــم بحــق دماء شــهدائنا األبــرار فرج عنا وعن أبناء شــعبنا 
وأبناء أّمتنا.
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� 

الرجل  المعطاء وسّر المحّبة

كلمــة الدكتور منصور الجمري رئيس تحریر جریدة الوســط في 
تأبین الشهيد بتاریخ 9 أبریل 2013م

ي هــي ذكــرى مؤلمــة،  إن ذكــرى الشــهید عبدالكریــم فخــراو
ولكن في نفس الوقت تعطي اإلنسان الّطاقة واألمل.

كانــت آخــر مكالمتــي لــه هــي آخــر مكالمــة قبل أن یســتلمه 
الجــالوزة، وكان ذلــك فــي الیــوم العصیــب الــذي أوقفــت فیــه 
الصحیفــة فــي 3 أبريــل، بعــد أن ُدّس لهــا ما ُدّس لهــا، وأعد لها 
برنامــج، واتصلــت بــه؛ ألنه عضو فــي مجلــس اإلدارة، وقلنا بأننا 
ســنجتمع في ذلك الیوم الســتعراض ما لدینا من إثباتات على 
مــا حدث، ومــا قد خطــط للصحیفــة، بصفته أحد المؤسســین 
للوســط وأحــد المضحین من أجــل أن ینجح هذا الوســط، فبال 
شــك البــد لي أن اتصل بــه كما اتصلت لغیــره، ولكن مكالمتي 
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كانت من أولى المكالمات التي فكرت فیها في ذلك الیوم،  لــه 
كانت أیضًا هي آخر مكالمة یتسلمها، فرفع الهاتف، وكان  وربما 
صوتــه متغیرًا، وقال لي: أنا كنت ســوف أغلــق الهاتف قبل أن أرد 

عليك؛ ألنني في مركز شرطة السنابس.

فقلت له: ما سبب تواجدك في المركز؟

قال: ســوف أدخــل للضابط؛ ألنني كنت أنتظــر الضابط، واآلن 
طلبــوا منــي أن أدخــل لــه؛ ألن البارحــة جــاؤوا إلــى المنزل وكســروه، 
كانوا یطلبونني، وما هو  وهناك الكثير من العبث، وأرید أن أعرف إذا 
نوع الطلب الموجود علّي، وأستفسر عن السبب في تكسير المنزل.

وقال: إنني مضطر أن أغلق الهاتف.

في الحقیقة أنا ودعته، وال أدري كیف ودعته؛ ألنها كانت مجرد 
لحظات، وال أعرف ماذا سوف یحدث له، وأغلق الهاتف وأنا بين 
ما أمر فیه وما أفكر فیه، كان هناك نوع من األلم والمعاناة المستمرة، 
لم أسمع أي شيء عن الشهید بسبب اختفائه بعد ذلك مباشرة، 
فلم نعلم عنه أي شــيء، في تلك الفترة أنا كنت أمر في شيٍء مما 
مر بشعبي، فاآلن أتذكر وأقول الحمدهلل الذي جعلني أن أنال شیئًا 
من األلم الذي یتألمونه، ولكي تكون جزءًا من هذا الشعب علیك 
كون جزءًا من أفضل  أن تنال نصیبك من األلم، ولكي أستحق أن أ

وأطیب الشعوب في هذا العصر. 
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م  ِ
ّ
كانت الفاجعة أن ُســل بعــد تســعة أیام من تلــك المكالمــة 

جســده إلــى أهله، فأنا أقدم اعتذاري فــي ذلك الیوم؛ ألن رجلي 
لــم تســتطع أن تتحــرك باتجــاه مقبــرة المنامــة، وال أدري لمــاذا، 
لكننــي ذهبــت إلــى االنترنــت وذهبــت إلــى واشــنطن بوســت، 
حیــث هناك خدمة یضعون فیها أفضل مقاطع الفیديو واألخبار 
التــي تتناولهــا الصحافــة العالمیــة أو تصــل إلیهــا، ورأیت كیف 

ي. ُقطع دم الشهید فخراو

أعتقد أن شخصیة الشهید تتمیز بعدة أشیاء، فهو شخصیة 
علــى  إال  تقــوم  ال  حضــارة  أو  بلــد  أو  مجتمــع  وأي  معطــاءة، 
كثر ممــا یعطي،  المعطائیــن، فهنــاك في هــذه الدنیا مــن یأخذ أ
ي شــیئًا عندما  وهــؤالء یمكــن أن يزیــدوا، ولكــن أثرهــم ال یســاو
يوجد شــخص واحــد يواجههــم، یعطي من نفســه وماله وجهده 
كثــر ممــا هــو مطلوب منــه، أن تعیــش شــخصًا لوحــدك ربما ال  أ
تحتاج لكل هذه الجهود، ولكن ألنك تشــعر بأن هناك مسؤولیة 
كبــر، وعلیــك أن تقــدم هــذا الشــعور بالواجــب، وهــذا الشــعور  أ
الــذي فیــه ســعادة اآلخــر واســتقراره، كعائلــة، كمجتمــع یعتمد 
علــى مقــدار ما تعطیه من نفســه، هذا الشــعور المعطاء هو الذي 
یتطور هذا العطاء إلى أن یتحول اإلنســان  يبنــي المجتمعات، و
إلــى رجل موقــف وصاحب موقف، ولدیه وجهــة نظر، فهو یعرف 
ینظر ويراقب ما یحدث في بلده، ولكن لدیه وجهة النظر: ما هو  و
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كیف نقلل من  الصحیح وما هو الخاطئ وماذا یجب أن نفعل؟ 
المضــرات وكیف نكثر مــن األمور الخیریة؟ فهذا اإلنســان یكون 

شاهدًا على المجتمع.

الشهید عبدالكریم كان معطاء، وكان شاهدًا على مجتمعه، 
كان هو  كل مــكان، وعندما أسســنا الصحیفة  فــكان یتواجد في 
كان یعطي من نفســه الكثیر  من أوائل الناس الذين استشــرتهم، 
یختــار المــكان، حتــى مســألة  كان یقضــي الســاعات و حیــث 
كان لدیه  المهنــدس وكیــف نوصــل الشــبكة اإللكترونیــة، فقــد 
یع؛ وألن  شــبكة توصیــل لشــركته وكنا محتاجیــن إلى شــبكة توز
كان يبتعد، فكان یقول أنا أعطیكم  هناك تضارب في المصالح 
ي  یع بــأن تقولوا لــي فخراو یــد حیــن یأتــي التوز كل الخطــة، وال أر
كان  فعــل هذا؛ ألنُه ســوف یكون تضــارب في المصالــح، فنظره 
إلــى كل النوایــا الخیریــة المعطــاءة لآلخريــن،  إلــى اإلخــالص و
وعندما علم بأنني سوف أذهب لمالقاة بعض الناشرين وبعض 
المؤسســات التــي لها عالقة بالصحافة تقــدم لألمام واتصل بهم 
إذا أردت  بــأن هنــاك شــخص، وهنــاك أشــخاص، و وأخبرنــي 
هــذه األمور فهــذا موجود، فكان یتقدم األمــور وأینما طلبت منه، 
كد بأنــه دائمًا ال  وهو یســتطیع فعلــه فتراه في المقدمــة، وكان یتأ
كثر مما  یســتفید شــخصیًا، بــل یســتفید اآلخرين؛ ألنــه یعطــي أ

یأخذ فهذه صفة للشهید.
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یع  والمشــار المؤسســات  كل  علــى  ســخاؤه  الشــهید  أیضــًا 
الخیریة معروف، إلى درجة أن الناس الذين یحبونه ربما تفاجأوا 
بــه، والمجتمــع وربمــا عائلتــه تفاجــأت مــن محبة النــاس لهذا 
الشــخص، وربما الذي قتله أیضًا اســتغرب من هذا الشــخص، 
فكان یعتقد بأنه شــخص لیس لدیه ذكر فیســتطیع أن یفعل فیه 

ما یشاء.

كان یعطي  كریم  فما هذا الســر في هذه المحبة؟ السر هو بأن 
وال ینتظر المردود، وهو إنسان معطاء، وصاحب موقف، وشاهد، 
كان موقفه مبدئي یســتعد بأن یقــدم أغلى ما لدیه،  والشــاهد إذا 
وعندمــا یضطر المرء أن يوقف نفســه فهذا ســوف یكــون ما علیه 
من موقف، موقفه من خالل ما سمعناه يؤكد شخصیته الممیزة 
كل يــوم؛ ألنه  والمحبوبــة والمبتســمة، لعــل الــذي قتلــه یمــوت 
حــاول أن یقتل االبتســامة والســعادة فــي قلوب اآلخريــن، وربما 
أنــه شــقي؛ ألنــه یغار مــن الســعداء، لكنهــم ال یعلمون بــأن هذه 
االبتســامة التــي أرادوا قتلهــا، بقــت تبعث االبتســامة فــي قلوبنا 
جمیعــًا، وتبعــث األمــل بــأن غدًا ســوف یكــون أفضــل؛ ألنه كان 
كریــم تبقــى معنــا، وهــذا هو ســره  كریــم؛ وألن نفــس وروح  لدینــا 

كمعطاء وكشاهد وكشهید.
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� 

الشهيد مفتاح للتذكير بالعظماء

خاطرة للشــهيد محمد الســاري حول الشــهيد فخراوي بتاریخ 
12 أبریل 2014م

هــو  ي  الشــهید عبدالكریــم فخــراو فــي قضیــة  لنــا  یلــح  مــا 
یــخ وعلــى رأس العظماء شــخصّیة اإلمام  التذكیــر بعظمــاء التار
ألمــة،  مشــروعًا  كان  الحســین؟ع؟  فاإلمــام  الحســین؟ع؟، 
ولــه أهــداف حیــث حققهــا وأنجــى هــذا اإلســالم مــن التطــرف 
ي  واالنحــراف، وختــم حیاته بالشــهادة، وكذلك الشــهید فخراو
كان لــه أهــداف ومــن ضمــن هــذه األهــداف وأهمهــا هو  حیــث 

كتبه وما تبناه من العلوم. إنجاح هذا الصرح العظیم في 

ومــن الجانــب االقتصادي ســعى لتطوير االقتصــاد بما یلوح 
إلى هذا الوطن من الخیر والصالح..

ي حقق ما یصبو إلیه، ولهذا هو في آخر حیاته  الشهید فخراو
تحدى الموت من أجل أن يبقى هذا الصرح، فنحن سمعنا عن 
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خبــر استشــهاده ووقتها كنت داخل الســجن وكان خبــرًا مفجعًا 
كان یتحدى الموت بهتافات  لنا نحن كمعتقلین، وسمعنا بأنه 
التكبیــر وعــدم المبــاالة للتعذیب الذي كان یجــري علیه، ومن 
كتاب  المالحــظ بــأن صــرح الشــهید قد بقــى، وعندمــا نقــرأ أي 
فــي مكتبتــه أو فــي مكاتــب أخرى یلــوح لنا دائمًا اســم الشــهید 

ي. فخراو
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� 

ال یلقاها إال ذو حٍظ عظيم

كاظــم فــي ســاحة الحریــة بحق الشــهيد  كلمــة الســيد جميــل 
بتاریخ 3 مارس 2012م

ماذا أقول لرجٍل قال اهلل سبحانه وتعالى عن أمثاله في محكم 
�ن  ُهم ّمَ ِم�نْ ِه �نَ �يْ

َ
َه َعل

َ
وا َما َعاَهُدوا الّل اٌل َصَد�قُ َ �نَ ِر�ج �ي ِم�نِ ُموؤْ

ْ
�نَ ال كتابه: >ّمِ

لًا<.)1( ِد�ي �جْ
وا �قَ

ُ
ل

َ
ّد ُر َوَما �جَ ِ �ن �قَ �ن َ �ن �ي ُهم ّمَ ُه َوِم�نْ ْح�جَ

ٰى �نَ �نَ �قَ

و مــاذا أقــول فــي رجٍل قــال النبي؟ص؟ فــي حقه وحــق أمثاله: 
كل ذي بٍر بر حتى ُیقتل في ســبیل اهلل فإذا ُقتل في ســبیل  »فوق 

اهلل فلیس فوقه بر«)2(.

كان  ي  فــاألخ المجاهــد األســتاذ الكبیــر عبدالكریــم فخــراو
مؤسســًا مــن مؤسســي جمعیــة الوفــاق الذيــن ســاهموا بجهــوٍد 
مضنیــة، وكان هادئــًا فــي عملــه، وكان یعمــل بهــدوء بعیــدًا عن 

1- األحزاب: 23 

2- وسائل الشیعة، جزء 11، صفحة 10، حدیث 21  
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كثیــر العمل، ونالحظ  الریــاء والتظاهــر، وكان قلیل الــكالم لكنه 
كان في التجارة والثقافة  في شخصیة الشهید عدة مواهب، فهو 
والعمــل الخیــري والعمــل اإلنســاني، فــكل هــذه المجــاالت قد 
عمــل فیهــا وأنجز فیهــا ونجح فیها وأعطى فیهــا، وقد جعلته من 
الشخصیات البارزة، ولكن بهدوٍء بعیدًا عن األضواء، وقد بدأت 
عالقتي معه شخصیًا من خالل مشروع الوفاق االستثماري الذي 
كان هــو رئیســًا لــه، فهو كان مختــص باالســتثمار داخل جمعیة 
الوفــاق، وعملت معه فترًة ما مع أحد األخوة من المؤسســین في 
جمعیــة الوفــاق، وكنا نســعى مع بعــض أصحاب الخیــر لتطوير 
ذلك المشروع الذي هو المبنى االستثماري الموجود في منطقة 
الدانة، واآلن وصل المشروع في حدود الدور الخامس من االدوار 
كان  كبــر فــي هــذا المشــروع فــي الحقیقــة  الســبعة، والجهــد األ

ي. یساهم فیه األستاذ الكبیر عبدالكریم فخراو

كان یعمــل فــي  عمــل الشــهید فــي العمــل اإلنســاني حیــث 
مؤسســة الكوثــر، وفي الجانب الصحافي حیث إنه من مؤسســي 
صحیفــة الوســط، وفــي الجانــب الثقافــي حیــث المشــهور عنه 
بأنــه یمتلــك مكتبــة، وقام بطباعــة الكثیر مــن الكتــب الثقافیة 
والعلمیة التي ســاهمت في تطوير هذا المجتمع علمیًا وثقافیًا، 
ید  وأوقفتنــي نقطــة مهمة في حیاته وهي أنه كان بــارًا بوالدیه، وأر
أن أوضح بأن الشهادة رتبة وهي من أعلى الرتب وهي درجة كما 
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ُروا َوَما  �نَ َص�جَ �ي ِ �ن
َّ
ا ال

َّ
ل اَها اإِ

َ �قّ
َ
ل قال اهلل ســبحانه وتعالى عنها: >َوَما �يُ

إن مــن خــالل الصبــر واألخــالق  ٍم<)1(، و �ي ِ ٍ َع�ن
و َح�نّ

ا �نُ
َّ
ل اإِ اَها 

َ �قّ
َ
ل �يُ

والتقــوى واإلخــالص یصــل الفــرد إلى هــذه الرتبة، وكثیــٌر منا في 
المظاهرات والجبهات یســافر ويواجه التحدیات، لكنه ال ُيرزق 
بالشــهادة، فالشهادة توفیٌق ورتبٌة عالیة، هذا األخ الشهید العزيز 
إنســان  كانت عالقته باهلل قویة، و لم یصل إلى هذه الرتبة إال وقد 
كانت  نظیف، عفیف الید والبطن والسلوك واألخالق، وعالقته 
قویــة جــدًا بعائلتــه وخصوصًا والدتــه، حیث إن هــذه رتبة تقوده 
إلــى الشــهادة، وكان بــارًا للمجتمــع واإلســالم واألمــة وهــذا البــر 
االجتماعي واألخالقي والدیني وعالقته باهلل ســبحانه وتعالى هو 

الذي رزقته تلك الشهادة وهي فضل لیس فوقه من فضل.

نعم، تســتحق هذه الرتبة أيها العبد الصالح والســالم علیك 
يوم ولدت ويوم استشهدت.

و السالم علیكم ورحمة اهلل وبركاته.

1- فصلت: 35 
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� 

الخلق العظيم والتقوى في شخصية الشهيد

كلمــة الدكتــور نــادر دیوانــي بحــق الشــهيد فــي ســاحة الحریة 
بتاریخ 3 مارس 2012م 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

كتابه الكریم:  قــال اهلل تعالى في ســورة آل عمران في محكــم 
ِهْم  ِ

ّ َد َر�ج اٌء ِع�ن َ ْح�ي
ؤَ
ْل ا َ ا �ج

ً ْمَوا�ق
ؤَ
ِه ا

َ
ِل الّل �ي وا �نِ�ي َس�جِ

ُ
ل �قِ

�نَ �قُ �ي ِ �ن
َّ
�نَّ ال َ ْحَس�ج

ا �قَ
َ
>َول

�نَ  �ي ِ �ن
َّ
ال  �جِ

ُرو�نَ سشِ �جْ
َْس�قَ ِلِه َو�ي �نْ ُه ِم�ن �نَ

َ
اُهُم الّل َ �ق

آ
َما ا  �جِ

�نَ ِرِح�ي و�نَ 169 �نَ �قُ رنَ ْر ُ �ي
و�نَ 170  �نُ ْحرنَ َ �ي ُهْم  ا 

َ
َول ِهْم  �يْ

َ
َعل ْو�نٌ  ا حنَ

َّ
ل
ؤَ
ا ِهْم  �نِ

ْ
ل �نْ �نَ ّمِ ِهم  �جِ وا  َح�قُ

ْ
ل �يَ ْم 

َ
ل

)1(.> �نَ �ي ِم�نِ ُموؤْ
ْ
َر ال ْ حج

ؤَ
ُ� ا �ي �نِ ا �يُ

َ
�نَّ اهلَل ل

ؤَ
ٍل َوا �نْ �نَ اهلِل َو�نَ ْعَمهقٍ ّمِ ِ �ن  �جِ

ُرو�نَ سشِ �جْ
َْس�قَ

كنــت أقــرأ قبــل فترٍة وجیــزة كالم ألحــد العلمــاء القدامى وهو 
العالــم الخوارزمــي حیــث ُســأل: كيــف تقــّوم اإلنســان؟ فأجاب: 
إذا كان  ، و

ً
 واحدا

ً
 فهو یســاوي إنســانا

ً
بأن اإلنســان لو یمتلك أخالقا

إذا كان   فيســاوي عشــرة، و
ً
اإلنســان ذو وجــٍه حســن فــزد عليه صفرا

1- آل عمران: 171-169 
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كان اإلنســان  إذا   آخر فيصبح مئة، و
ً
اإلنســان ذو مال فزد عليه صفرا

 آخر فيصبح ألف، 
ً
ذو حسن وجمال وذو حسٍب ونسب فنزیده صفرا

.
ً
فإذا ذهب العدد الواحد »األخالق« فكل شيء یصبح صفرا

كان أخونا الشــهید ذو أخالٍق عالیة، وســوف أذكر أربع  هكذا 
نقاط عنه:

كان مشــهورًا باالبتســامة التــي لــم تفارقــه طیلة 	  الشــهید 
ثین ســنة  كثر من ثال حیاته، فمنذ معرفتي به من خالل أ
دائمــًا كنــت أراه بشوشــًا فــي كل اللحظــات، وهــذه هي 

أحد میزات الشهید.

كان 	  كثیــرة، لكّنه  كان اهلل؟زع؟ منعــم علــى الشــهید نعــم 
التظاهــر واالفتخــار، وكان  كثــر شــيء ینزعــج منــه هــو  أ

كان یمتلكها. كل النعم التي  متواضعًا جدًا بالرغم من 

كان الشــهید شــدید الحــرص بــأن ال یدخــل فــي بطنــه 	 
كل  الحرام، فكان یحترس كثیرًا من المطاعم التي كّنا نأ

منها معًا.

كان یعمــل الخیــر وال يرید أن یعرف عنه أحد، فإخالصه 	 
كان من مرتبة عالیة جــدًا، فمثاًل في جمعیة  فــي العمل 
یقول لي: نادر  كان یدعم جمیع أنشطة الجمعیة و الكوثر 

ال أرید أن یعرف أحٌد ما عن هذا العمل.
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� 

الوحدة اإلسالمية في هّم الشهيد 

كلمة لألســتاذ محمد مرهون في ســاحة الحریــة بتاریخ 3  مــن 
مارس 2012م

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ْل  َ ا �ج
ً ْمَوا�ق

ؤَ
ِه ا

َ
ِل الّل �ي وا �نِ�ي َس�جِ

ُ
ل �قِ

�نَ �قُ �ي ِ �ن
َّ
�نَّ ال َ ْحَس�ج

ا �قَ
َ
قــال اهلل تعالى: >َول

)1(.> و�نَ �قُ رنَ ْر ُ ِهْم �ي ِ
ّ َد َر�ج اٌء ِع�ن َ ْح�ي

ؤَ
ا

تعّرفت على الشــهید في تســعینّیات القرن الماضي، وهناك 
ذكریــات كثیــرة معــه، ولكــن أود أن أذكــر ثــالث نقــاط مهمــة في 

الشهید:

هم الوحدة اإلسالمية

اإلســالمیة  الوحــدة  هــّم  یحمــل  عبدالكریــم  الشــهید  كان 
للشــعب، ومــن الممكــن بــأّن النــاس لــم يــروا هــذا الجانب في 

1- آل عمران: 169 
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الشــهید، لكننــي رأیت هذا الشــيء من خــالل معاشــرتي له، أنا 
أعتقــد بأننا عندما نقول بأن الشــهید حي یجــب علینا أن نبقي 
كان یحمله الشــهید حیًا بيننــا وأن نؤّدي الَدْين  هــذا الهّم الذي 
الــذي علینــا.. عبدالكریــم عندمــا أّســس مكتبتــه وجــدُت بأّن 
هنــاك شــيء غریب فــي المكتبة وهو عــدم وجود لــون واحد من 
التیــارات بالرغــم مــن االختالفــات الموجــودة فیما بينهــا، لكن 
الشــهید يوّفــر لــكّل التیــارات اإلســالمیة الموجــودة حاجاتهــا، 
كالبخــاري ومســلم، وكان هدفه هو  كتب أخواننا الســنة  وحتــى 
إیجاد الوحدة وأن یكون الجمیع هدفه واحدًا، فلو أردنا أن نحقق 
شــيء بســیط في حق الشــهید فیجب علینا أن نكون موحدين 

مع بعضنا البعض اتجاه الهدف.

الجهاد الثقافي للشهيد

كثیــرة، وكان أحــد  فــي فتــرة التســعینات ابتلینــا بابتــالءات 
كبیرة  هذه االبتالءات ابتالء الســفارة.. والشــهید قد قــام بجهود 
وثمینــة، وال أســتطیع بــأن أقــول بأنه اســتطاع أن یمحــي االتجاه 
كانــوا  كبیــر مــن الذيــن  المنحــرف، لكّنــه أســتطاع إقنــاع عــدد 
إرشــادهم إلى جــادة الصــواب بالرغم من  یعتقــدون بهــذا األمر و
كّنا نواجهها، لكّنه اســتطاع أن یغّیر شيء  المأســاة الكبیرة التي 

یخ أهل البحرين. من الواقع في تار
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االهتمام بالتفاصيل والعمل بهدوء

كان الشــهید یلتفــت للمواضیــع التي لم یلتفــت إلیها أحد، 
كنــت من المعتقلین في فتــرة الثمانینات وقد ُحرمت  فمثــاًل أنا 
كان یقــف بجانبــي  مــن العمــل لمــدة 17 ســنة، لكــن الشــهید 
یســاعدني وغیــري الكثیــر مــن النــاس، والذيــن قــام الشــهید  و
بمساعدتهم ساعدهم بشكل هادئ وبسیط، ونحن نستطیع أن 
نقول بأنه من هذا المنطلق نســتطیع أن نواصل، وبإمكاننا تغیير 

هذا الواقع الموجود في البحرين.

وأســأل اهلل ســبحانه وتعالــى بــأّن تكــون شــهادته إلهامــًا لنــا 
وطریقًا لنا للوصول إلى أهدافنا.
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� 

الشرع قبل كل شيء

خاطرة لرجل األعمال مجيد الزیرة حول الشهيد

یع جدیــدة،  أفــكار لمشــار لدیــه  كانــت  التجــارة  فــي عالــم 
ولــم یكــن یكتفــي بالفكرة، ولكــن رحمة اهلل علیــه كان صاحب 
مبادرة. ومن طموح المرحوم القوي تحقیق النجاح والتوســع في 
كان یصّر على المحافظة على أخالقیات العمل   أّنه 

ّ
تجارتــه، إال

واألسس الشرعّیة.
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� 

مسيرة حافلة بالعطاء

مقالة للكاتب نادر المتروك بتاریخ 18 أبریل 2011م

المواطــن البحریني الــذي فارق الحیاة تحــت التعذیب في 
12 نیســان أبريل الحالي، لیســت قّصته مثل كل القصص. عبد 
ي )49 عامًا( الناشــر وأحد مؤّسســي جریدة الوسط  الكریم فخراو
التي جرى تهذيبها أخیرًا، اعتقل في الثالث من الشــهر الجاري 
ي قید االحتجاز  على أیدي قوات األمــن البحرینیة. وظل فخراو
إلــى أن أعلنــت وزارة الداخلیة وفاته. ودعــت منظمات حقوقیة 
دولیة عدة إلى تحقیق فوري في أســباب وفاة الناشــر البحریني، 

كز الشرطة في البحرين. وهو رابع معتقل یفارق الحیاة في مرا

الذهول یلف األوساط 

الذهــول یلــّف األوســاط السیاســّیة واإلعالمّیــة والثقافّیة في 
المملكــة، فیمــا تســتعد بيــروت الیوم للعــزاء بهذا الرجــل الذي 
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عــرف بمســیرة حافلــة بالعطــاء، واإلنتــاج، والدفاع عــن العدالة 
كیــف ُیعقل أن یموت ناشــط ورجــل أعمال  وحقــوق المواطنــة. 
كل هــذا الحقد والضغینة  ي  تحــت التعذیب؟ لماذا أثار فخراو
لــدى القــّوة األمنیة التــي اســتباحت البحرين برعایة ســعودّیة؟ 
الشــهید مــن أصــول إيرانّیة، عــاش وعائلته فــي البحريــن عقودًا 
ها الســلطة 

ّ
طویلــة وأصبحــوا مــن أهلهــا. هــذه الخلفّیــة تســتغل

ف على خرافــة »الصفوّیــة«، وهي 
ّ
فــي ســیاق االشــتغال المتخل

اســتعادة سطحّیة ُوّظفت بطرق مهووسة لتبرير سیاسة التصفیة 
علــى الهوّیــة، في ســیاق تصفیــة حســابات بين أنظمة تعّســفیة 

خلیجّیة والحكم اإليراني.

ي، أسهم في إمداد جمهوره  من خالل شبكة مكتبات فخراو
بالكتب التي تتناسب والتربية الدینیة والروحیة التي نشأ علیها 
التیار الدیني العام في البالد. وقد تحّولت المكتبة إلى رافد بالغ 
كذلك قطعت  التأثیــر داخل الطبقات االجتماعیة المتوســطة. 
شــوطًا واضحًا لتوســیع نطاق عملهــا في عالم النشــر والترجمة، 
ووّســع الّشهید من أنشطتها إلى خارج البحرين. بعُض العارفین 
یتحّدث عن خّطة لتوســیع أعمال المكتبة ودخولها بقّوة مجال 
یــع. وقــد نّظم ســابقًا جملة مــن الفّعالیــات في هذا  النشــر والتوز
المجــال مــع دار األمیــر اللبنانیــة وصاحبها محمد حســین بزي 
ي عّبر عنهــا بلغٍة واضحة في  الــذي تربطه عالقــة خاصة بفخراو
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بيان نعیه للشهید.

ال بــد أیضــًا مــن التوّقــف عند إســهامه في تأســیس صحیفة 
الوسط. قبل أیام من وفاته في المعتقل، تّمت تصفیة الصحیفة 
تحريرّیًا وُدّجنت بطریقة أمنّیة. ال تختلف العملیات التحایلّیة 
التــي اســتخدمت إلجهــاض الخــّط »الوســطي« فــي الصحیفــة 
ي حتى الموت.  عــن عملیــات االعتداء الجســدي على فخــراو
د ینظــر إلیه بوصفه عضوًا في مجلــس إدارة الصحیفة 

ّ
كان الجــال

الناطقــة باســم الغالبیــة المســحوقة التــي أخذت ترفــع الصوت 
خارج المسموح به.

الشهيد فخراوي جرٌح اليبرأ 

ي یتحّدثون عن شــخصیة منفتحة  العارفون بالشــهید فخراو
كان طبیعیــًا أن  علــى أعمــال البــر ومســاعدة الفقــراء. لذلــك، 
یحتفــظ بمكانه في الســیاق اإلیجابــي داخل الثــورة البحرینیة. 
تفاصیــل وفاتــه غیــر معروفــة حتــى اآلن، إال أّن الصــورة فــي غرفة 
التحقیق یمكن تخّیلها بيســر عندما تكون الضحیة عبد الكریم 
یتشــّرب أحقاده من قادة  د یتلّقى تعالیمه، و

ّ
ي، قبالة جال فخراو

كّل البطش الجســدي، والَعمى  الثــورة المضــادة فــي البحريــن. 
ي، وتركت  یخیــة انهالت على فخــراو الطائفــي، والهمجیــة التار

في ضمیر شعبه ندوبًا ال تمحى.
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كان یخيف الظالميين

كانا كفیلین بكشف حقیقة التعذیب الذي  تویتر وفایســبوك 
ي، وفي ســرعة قصــوى انطبعــت الحقیقة في  تعــّرض لــه فخــراو
كّل مــكان وتمّردت علــى محاوالت الطمس واإلخفــاء.. مقاطع 
الفیديــو التــي یلتقطهــا هــواة مــن أجهــزة الخلــوي، هــي الوثیقــة 
یجــري فــي البحريــن، ولــن  الحقیقیــة التــي تــؤّرخ لمــا جــرى و
یخ الرســمي من التحریض والتزوير بعد اآلن.. وهذا  یتمّكن التار
ي.. الرجل الذي یدافع  تحدیــدًا ما دفع ثمنه عبد الكریم فخــراو
ینشــر المعرفــة، ال یمكن إال أن یخیــف الظالمیين،  عــن العلم، و
یســتجلب حقدهم القاتل. الناشــر البحریني الشــهید هو الیوم  و
صرخــة عارمــة تتوّجــه إلى ضمیــر العالم. ال أحد یســعه أن یعوق 

مسیرة التطور بعد الیوم في الخلیج..

مسيرة حافلة بالعطاء

ي ضمن  »68« هو الرقم التسلســلي لعبــد الكریم علي فخراو
الئحة مؤّسسي جمعیة الوفاق الوطني اإلسالمّیة، قبل أن تخرج 
ســة ألســباب تتعلــق بالخــالف علــى إدارة  منهــا قیــادات مؤِسّ
ف الحكم عن اإلیفاء 

ّ
المرحلة السیاســیة التي جاءت بعــد تخل

ّیة. إقامة مملكة دستور بوعده في المیثاق الوطني و
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فــي مجــال  انطلــق  بقیــت مكتبتــه مشــروعه األثیــر، ومنهــا 
الثقافّیــة.  والفّعالیــات  األعمــال  ورعایــة  البحثیــة  الدراســات 
تأّسســت المكتبــة عــام 1984م، وانتقلــت مــن بيــع الكتب إلى 
یعهــا وطباعتهــا وترجمتها. في نهایــة 1999م، دخلت مرحلة  توز
كادیمّیة  جدیــدة مــع حصولها علــى مناقصة تأمیــن الكتــب األ
كبــر فــي البــالد - وجامعــات  لجامعــة البحريــن - الجامعــة األ

أخرى. 

اهتمامه بثقافة القراءة والمؤلفين البحرینيين 

ي وراهــن  انطالقــًا مــن شــعاره ثقافــة القــراءة، اجتهــد فخــراو
علــى التقّدم. لم یقتصر اهتمامــه على الكتب الدینّیة ومؤلفات 
المحافظین، بل نّوع في المجاالت وفتَح قسمًا خاصًا باألطفال، 
كان  كادیمّیة. فضاًل عــن ذلك، فقد  وتوّســع في توفیر الكتــب األ
توّجهــه لرعایــة الكّتــاب البحرینیين خطوًة الفتــة عّدها بعضهم 
ي اجتازه بنجاح نســبي مع تجربته  اختبــارًا صعبــًا. إال أن فخراو

كاظم. الممّیزة مع الباحث البحریني نادر 

ي  كادیمي الشــاب بالتعاون مــع مكتبة فخراو أصــدر هذا األ
كتــاب جدلــّي يرصد شــأن  كــرة«، وهــو  كتابــه »اســتعماالت الذا
كتســب  یخیة المتحّیزة. وا التعددیة في ســیاق االبتالءات التار
ي بهــذا التعاون ســمعة طّیبــة في أوســاط المثقفین، من  فخــراو
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غیر أن یغّیر في النهج العام للمكتبة.

ي في تأسیس  هذا النشــاط الناجح تالقى مع مشــاركة فخراو
صحیفــة »الوســط« ضمــن عــدد مــن االســتثمارات الصحافیــة 
واإلعالمّیة الناجحة. من غیر مقدمات، في وقت متأخر من لیل 
12 الحالــي، أعلنــت وزارة الداخلّیــة علــى تویتــر وفــاة »المواطن 
ي )...( بعــد مضاعفــات إثــر تلقیــه العــالج  عبــد الكریــم فخــراو
كان یعانــي منــه«. هــذه الروایــة  لمــرض الفشــل الكلــوي الــذي 
تتناقــض تمامًا مع صور جثته التي ظهــرت علیها آثار التعذیب 
ي وهو عضو في مجلس إدارة الوسط  الوحشــي. استشــهد فخراو
كتفت بخبر تشیيعه  التي لم تستطع أن تقول أهم ما في الوفاة، وا
یة  إعطاء مســاحة مواز مع نبذة شــدیدة االقتضاب عن ســیرته، و

للروایة الرسمّیة لرحیله.
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� 

المتصدي للحرب الناعمة 

ل العالي خاطرة حول الشهيد لرجل األعمال الحاج جال

كان جــزءًا ال یتجزأ مّما اســمیه جبهة الصمــود الثقافي، فقام 
بدور مهم في مجتمع البحرين في العشــرين سنة الماضیة، وهو 
مّمــن وضعــوا أنفســهم للتصدي للغــزو الثقافي ولقیــادة التحّول 

الثقافي من مرحلة إلى مرحلة أخرى متقدمة.
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� 

نبكي عليك ونحن إليك

كلمة لجنة الفرقان حول الشهيد

قــال أمیر المؤمنین؟ع؟: »خالطــوا الناس مخالطة إن متم معها 
إن عشتم حّنوا إليكم«)1(. بكوا عليكم، و

كریــم فخــراوي بعــد  حــٌق لمــن يبكــي علــى مثــل الشــهید 
استشــهاده؛ ألنــه یستشــعر أنــه فقــد ذلــك الوجــه المنیــر، والقلب 
الكبیر، الید السخیة والنفس األبّية، العین البریئة والروح الجریئة.

ي الذي جســد  حــٌق لمــن يبكــي على مثــل الشــهید فخــراو
الشــخصیَة المســارعة في عمل الخیرات والتنافس في میادين 
العلم والعمل، شخصیة سخرت حیاتها لالنتقال من إنجاز إلى 
إنجاز بخطًى ثابتة، شخصیة لم تكن الدنیا بما فیها من زخارف 
إنما كانت الشــخصیة التي  كبــر همها وال مبلــغ علمها، و زائلــة أ

تعمل إلى اآلخرة وتنظر بعین الملكوت.

كان الشــهید الســعید منــذ البدایــة فاتحًا  فــي لجنــة الفرقان 

1- نهج البالغة،حكمة 10 
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یــده الكریمــة لیغــرس بهــا أشــجاره فــي الجنــة، فلم يبخــل يومًا 
علــى العطاء مــن أجل القرآن الكریــم، ولم ینقطع عطــاؤه إلى أن 
اختاره اهلل إلى جواره، كان یدعم المســابقة بالتشــجیع والجوائز، 
كنا نعده من المؤسســین  إنما  لم نعتبره داعمًا مادیًا فحســب، و
لهــذه المســابقة ومحــورًا مهمــًا، لــم نكــن نحســب أننا ســنودعه 

سریعًا وعلى جسمه آثار البطش والغدر.

انعقــدت مســابقة الفرقان الحادیة عشــر في عــام 2011م،  ولم 
كعادته في األعوام السابقة،  كرموا متسابقیها  یكن الشــهید ممن 
ولكنــه في عــام 2011م انتقل مــن مرحلة تكریم المتســابقین إلى 
مرحلــة التشــرف بمقام الشــهادة، فكان هــو المكّرم مــن قبل اهلل 

ئكة واألنبیاء والصالحین. تعالى والمال

إنك  كریمًا، و كریم، وصدقت أمك إذ ســمتك  هنیئــًا لك یــا 
كل يــوم نرى خیالــك الجمیل  كل عام بل  مــا بيننــا حاضر وفــي 
�نَّ  َ ْحَس�ج

ا �قَ
َ
وروحــك الطاهــرة ترفرف بيننــا ترتل اآلیة الكریمة: >َول

.)1(> و�نَ �قُ رنَ ْر ُ ِهْم �ي ِ
ّ َد َر�ج اٌء ِع�ن َ ْح�ي

ؤَ
ْل ا َ ا �ج

ً ْمَوا�ق
ؤَ
ِه ا

َ
ِل الّل �ي وا �نِ�ي َس�جِ

ُ
ل �قِ

�نَ �قُ �ي ِ �ن
َّ
ال

ونسأل اهلل أن نواصل ما بدأته من خطوات على طريق الخیر، 
یك وأهلك وأحباءك وأصدقاءك الصبر  ونسأله تعالى أن یلهم ذو
إیــاك في دار كرامته تحــت رایة محمٍد  والســلوان، وأن یجمعنــا و

وآل محمد، وفي ظالل القرآن الكریم إنه سمیع مجیب.

1- آل عمران: 169 



القسم الخامس: لقاءات مع أقارب ومعارف 
الشهيد

من لقاء مع علي فخراوي )ابن أخ الشهيد عبد الكریم 
فخراوي(

وهــو أحد إبنــي أخ الشــهید والقريبیــن لقلب الشــهید، وكان 
مطلوبًا من قبل النظام حین استشهاد الشهید.

الوداع األخير

كنــت أنــا وأخي محمد مالحقین من قبــل النظام البحریني، 
وكنــا مختبئیــن فــي مــكان مــا، ولم یكــن یعلــم أحــد بمكاننا إال 
ي، وألن في لقائنا األخیر معــه واجهنا الكثیر من  الشــهید فخــراو

األحداث، فأحببنا أن نسرد هذه األحداث.
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زیارة في المخبأ السّري

إذا بالشهید یفتح الباب شیئًا  كنا في ذلك المكان السري و
یدخل رأسه، وكان هدفه مفاجأتنا، دخل الشهید وسلم  فشیئًا، و
علینــا، وحضننــا وكعادتــه تواضع لنــا، وكل من یعرفــه یعرف عن 

تواضعه الكبیر.

فــي الواقع لما رأینــاه أخذنا طاقة جدیدة منــه، وكان یقول لنا 
فــي ذلــك اللقــاء: الحمد هلل أني رأیتكــم في هذه الحالــة من القوة 
النفسية، وكنت أخشى أن أراكم متعبين من الحال التي أنتم عليها، 

ولكن الحمد هلل أنكم أقویاء.

یفتخر بثبات وصمود زوجاتنا

فجلــس معنا وأول ما قــال لنا هو موقف زوجاتنا، فكان فرحًا، 
وكان یقــول: أفتخر بزوجاتكم حيث رفعن رأســي، وكنت أظن أنهن 
سيبكين بسبب فراقكما، وعدم معرفتهن بمصيركما، لكن سعدت 
 عنكمــا وعن 

ً
 واحــدا

ً
بصالبــة موقفهــن، فقــط طرحــن علــّيَ ســؤاال

مصيركما وهل أنكما معتقالن أم ال؟

وكان عمــي الشــهید كثیــرًا مــا یفتخــر بزوجتــي وبزوجة أخي، 
یمدحهن على صبرهن وثباتهن، وذكر ذلك أمامهن أیضًا. و

وقد تسألون لماذا قّدر هذا الثبات في زوجاتنا؟ عمي الشهید 
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كان یستشــهد بقصة أحــد أصدقائه المجاهديــن الذين اعتقلوا 
في الثمانینات والتسعینات، وكان خاطبًا إلحدى النساء وقت 
وجوده في السجن، فجاءته تلك المرأة وهو في السجن وطلبت 
منه الطالق، وقد طلقها فقط من أجل أن يواصل طريق الجهاد، 
كثیر االستشــهاد بهذا الصديق وكان یقول أهم شيء  كان  وعمي 

في طريق الجهاد وقوف الزوجة وثباتها.

التوكل والصبر

فــي هذا اللقــاء األخیر وفي تلك الظروف العصیبة كان عمي 
هادئــًا جدًا، وكان یقول: أهم شــيء في هذه الظــروف التوكل على 
اهلل تعالــى والصبر، وأن أي إنســان إذا واجهتــه أیة محنة وتوكل على 
كّرر الشــهید علینا  اهلل وصبــر فحتمــا تكون النتيجــة إیجابیــة، وقد 

كثر من مرة. ذلك أ

الشهيد.. وعالقته بفاطمة الزهراء؟اهع؟

ي: إنــه تفصلنــا أیــام عن  بعــد ذلــك قــال لنــا الشــهید فخــراو
ذكرى استشــهاد فاطمــة الزهــراء؟اهع؟ )وكانت هذه الذكــرى تتزامن 
مــع إعالن حالة الطوارئ ورفض الســلطات لخروج مواكب العزاء( 
فقــال لنا: أنني ســأمر عليكما الصطحابكما لنذهب لعزاء الســيدة 

الزهراء؟اهع؟.
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یقــول أنهــا أیــام فاطمیــة  كثیــرًا و وكان يوصینــا بهــذه األیــام 
فعلیكم بالتوسل بفاطمة؟اهع؟.

لــه  الزهــراء؟اهع؟  الشــهید علــى أن نتوســل بفاطمــة  إصــرار  و
أســباب، وأنــا أتكلم عن شــخص عاصرته لســنوات طــوال.. في 
كان عنــد الشــهید  البیــت وفــي العمــل وفــي الجلســات.. فقــد 
ارتباط عجیب بأهل البیت؟مهع؟ وال أتذكر أنه في مرة توسل بأهل 

البیت وقد ُرّدَ طلبه.

یتوســل بأهــل البیت؟مهع؟ یتوســل بهم  وكان عندمــا یطلــب و
وهو مطمئن أن أهل البیت ســیقضون حاجته، وفي كل مناســبة 
المناســبة  یتوجــه بصاحــب  البیــت؟مهع؟  أهــل  مــن مناســبات 
لطلب حاجاته، لكن لفاطمة الزهراء؟اهع؟ في قلب الشهید شأن 

خاص. 

وكان  باعتقــاد«،  »توســل  دائمــًا  علینــًا  یكــّرر  الشــهید  وكان 
یقــول لنــا »اهلل موجــود«، وكنــا نــراه دائمــًا هادئــًا أمــام المصاعب 
كل بهــذه العبــارات،  كل تلــك المشــا كل، وكان يواجــه  والمشــا

كان یكررها لنا في هذا اللقاء. ونفس هذه العبارات 

یقــول: إذا توســلتم بأهــل البيــت؟مهع؟  وكان ینصحنــا دائمــًا و
كبيرة، فقط توســلوا بهم  فــال تحتاجون بأن تقســموا عليهم بأشــياء 

واطلبوا حاجاتكم وهم سيقضون حاجتكم.
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وكان یقــول لنــا مســتنكرًا: لمــاذا نقســم علــى صاحــب الزمان 
بضلــع الزهــراء؟اهع؟ ونجعــل اإلمــام الحجــة؟جع؟ یبكــي؛ ألجــل 

كان اإلسالم في خطر. حاجة دنيویة!، إال إذا 

بعــد ذلــك أوصانــا الشــهید بــأن نضیــف لتوســلنا بفاطمــة 
الزهــراء؟اهع؟ هــذا الدعــاء: اللهم اجعلنا في درعــك الحصينة التي 

تجعل فيها من ترید.

توكلوا على اهلل... ونظام آل خليفة كظل هذه النملة

یخیة  ثــم جلــس الشــهید معنــا یســرد بعــض األحــداث التار
كنــت أنــا  یســتخلص منهــا بعــض العبــر، وممــا قالــه الشــهید:  و
وأبوكما في فترة الثمانينات نوزع المنشورات ونقوم ببعض األعمال 
السياســية، وبطبيعة الحال فإنه بســبب نشــاطنا كنا نترقب في كل 

ليلة مداهمة قوات األمن لمنزلنا.

یســتمر الشهید في قوله: وفي إحدى الليالي وفي وقت متأخر  و
 ُطــرق الباب فكنا نتوقع أن هذه طرقــات قوات األمن، فذهبنا 

ً
نســبيا

لســطح البيت لرؤیة من الطارق، ولكن لم نســتطع أن نعرف بسبب 
وجــود حاجــب یمنعنــا مــن الرؤیــة، وفــي الصباح اكتشــفنا أننــا كنا 
قــد نســينا الحليب على البــاب وكان الطارق جارنــا یرید أن یعطينا 

الحليب.. ولذلك ال تخافوا وتوكلوا على اهلل تعالى.
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كنا أنا وأبــوك ننام في غرفــة واحدة وكانت  یضیــف الشــهید:  و
اإلنــارة في الســابق تعتمد علــى المصابیح المتدلية من الســقف، 
 یتحرك، وكنا في البدایة 

ً
 على جدران الغرفة ظال كبيرا

ً
وكنا نرى دائما

، ثم بعد مدة اكتشفنا أن ذلك انعكاس 
ً
نخشى أن یكون ذلك جنا

ظل نملة، فعلق الشهید قائاًل: إن نظام آل خليفة كظل هذه النملة 
كالفيل! ونحن نحسبه 

شجاعة الشهيد

یقول: كثیرون  یعلق ابن أخ الشــهید على شــجاعة الشهید، و
یتكلمون عن كرم الشــهید وأخالق الشــهید، لكنهم ال یتكلمون 
كانت صفة الشجاعة فیه واضحة، وكمثال  عن شجاعته حیث 
علــى ذلك في يــوم 13 مارس عندما هجمت قــوات األمن على 
المرفأ المالي وأرادت الهجوم على دوار اللؤلؤة، فقامت الجماهیر 
بالدفــاع عن الــدوار بالهجوم علــى قوات األمن المتمترســة فوق 
ي مــن أول الواصلین ألعلى  الجســر، حیث كان الشــهید فخــراو
الجســر في مواجهة قوات المرتزقة، هذا مــع األخذ باالعتبار ثقل 
جسمه إال أنه تخطى الجماهیر صاعدًا ألعلى الجسر؛ لیكون في 
مواجهــة مباشــرة مع قــوات مرتزقة النظام وعلى إثــر ذلك أصیب 

بطلق مطاطي في رجله.
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ماذا يریدون مني، ال أخافهم وال أخاف تعذيبهم

فــي آخــر لحظــات اللقاء حاولنــا تحذير الشــهید مــن النظام 
وجالوزتــه ولكنــه قــال بنفــس المتواضــع الواثــق مــن نفســه: ماذا 

 وال أخافهم. 
ً
یریدون مني فأنا ال أمثل شيئا

الطائفيــة  قنــاة وصــال  فــي  فلــم  ُعــرض عنــك  لقــد  لــه:  قلنــا 
یســتهدفك بشــكل مباشــر ویتهمك بأنك ناشــر فكر التشيع ووالیة 

الفقيه، وقلنا له: أن اسمك موجود في بعض تقاریر النظام. 

فقال لنا الشــهید: إذا جاءوني سأســلم نفســي، وأنا أنام خارج 
كي ال یهينوني أمام بناتي. البيت 

اللهم اجعل عذابي في الدنيا عوضًا عن عذابي في اآلخرة

حاولنا إقناعه بعدم تسلیم نفسه لكننا لم نستطع ذلك، وكان 
یقول: ماذا سيفعلون بي؟ یعذبونني !! أنا ال أخاف تعذیبهم، وقال 
 
ً
أیضًا: أیهما أشــد؟ عذاب الدنيا أم عذاب اآلخرة؟ فأجبناه: طبعا

ي یده للســماء وقال:  عــذاب اآلخــرة، حینها رفع الشــهید فخــراو
أنــا أطلــب مــن رب العالميــن أن إذا ُعذبــت، یكــون هــذا العــذاب 
 عن 

ً
 عن عذاب اآلخرة، اللهم اجعل عذابي في الدنيا عوضا

ً
عوضا

عذابي في اآلخرة. فكان له ما أراد.
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اللحظات األخيرة

حینها اســتأذن الشــهید لالنصراف فحضننا وودعنا وذهب 
للبــاب، ثــم عاد وحضننــا للمــرة الثانیة وودعنا وذهــب للباب، 
ثــم عــاد للمــرة الثالثة ففعــل نفس الشــي، ثم عــاد للمــرة الرابعة 
وفعل نفس الشــيء لكن هذه المرة أدار رأســه لنا وهو عند الباب 

فابتسم لنا، وانصرف.
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� 

لقاء مع أخ الشهيد عبدعلي فخراوي

ماذا یمثل لك الشهيد؟

الحیــاة  بعــده  مــن  شــيء،  كل  لــي  بالنســبة  هــو  باختصــار 
كن أتخیــل الحیاة يومــًا من غیره  أصبحــت لــدي ال تطــاق، لم أ
كنت أتكأ علیها،هو ذلك  فهو الهواء الذي أتنفســه والعصا التي 
اإلنســان الــذي یصعــب أن تجــد نظیــره فــي دنیــا الیوم لمــا كان 
یتمتع بصفات عالیة وحسنة، وأقول هذا لیس ألنه أخي، ولكن 
ألنهــا الحقیقة وكل مــن عرفه يوافقني في ذلــك، أخي وصدیقي 

وسندي ونور عیني، لم أذق حالوة النوم منذ استشهاده.

أخالق الشهيد مع المحيطين به

یتعامل مــع الجمیع بتواضع جم، ال  یحتــرم الكبیر والصغیر و
إصالح  كلهم، و یألــوا جهــدًا في خدمتهم والعمل على حل مشــا
كانــت ســمته البارزة. یخالــط الغنــي والفقیر بنفس  ذات البیــن 
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كان مبادرًا قبل الجمیــع في األفراح  ابتســامته المعهــودة، دائمــًا 
للتهنئــة وفــي األحــزان للمواســاة ومــد یــد العــون، ناصحــًا أمینًا 
یحــب لغیره ما یحب لنفســه بل يؤثر اآلخريــن ومصالحهم على 

كما سمته أمنا. كریمًا  نفسه ومصالحه، طبعًا 

أثر استشهاد الشهيد على المنطقة التي یعيش فيها

استشــهاده أثــر علــى البحرینیيــن جمیعًا شــیعة وســنة؛ ألنه 
كان یخــدم الجمیع بغض النظر عن العــرق والطائفة والدين، ما 
یعبرون لي عن ألمهم  زالــت الناس تأتیني أو حینما ألتقي بهم و
یذكرون لي محاســنه خصوصًا دوره في  وحســرتهم على فقده، و
إصــالح ذات البیــن وجمــع القلوب، فضــاًل عن أیادیــه البیضاء 
كریم حتــى یتذكر الناس  التــي ال تخفــى على أحد، ومــا أن یذكر 

كرمه الذي شمل الكثیرين.

الناس ســنة وشــیعة أخجلونا على ما أبدوه من مواقف إذ أنه 
إلى اآلن عندما یلتقون بي يبرزون مشــاعرهم ودموعهم تتســاقط 
والحرقة في قلوبهم وكأن المصاب مصابهم، نعم هذه هي طیبة 
أهل البحرين، شیعة وسنة أقول وأؤكد شیعة وسنة فنحن أخوة، 
وأوصــي الشــباب باالســتماع لتوجیهات القائد الشــیخ عیســى 
یعلم اهلل أن  قاســم بالحفاظ على هذه األخوة؛ ألن هذا واجبنا، و
ما وجدناه من مواســاة من أخوتنا السنة لم تكن أقل من الشیعة، 
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كریم أثر علیهم جمیعًا، وترك فراغًا من الصعب  واستشهاد أخي 
على أحد آخر أن یمأله.

كلمة أخيرة

كعائلــة وأخــي الشــهید هــذا البلــد لســنین طویلــة  خدمنــا 
كذلك، وكانت ألخي إسهامات عدیدة في سبیل رفع  وســنبقى 
اســم البحريــن عالیــًا وخدمــة أهلهــا، فهل جــزاؤه أن یقتــل بهذه 
كان أخي في بلٍد آخر لمنحوه األوســمة، ولكن ال  الوحشــیة؟! لو 
حاجة له في أوســمتكم وقد منحه اهلل أرفع وســام وهي الشهادة. 
نحمد اهلل أن مّن علینا لنكون عائلة شــهید ونحتســبه عند اهلل، 

وهون ما نزل بنا أنه بعین اهلل.
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� 

من لقاء مع أخت الشهيد نسيمة علي فخراوي

الشهيد عمود الخيمة والمرّبي 

كان أخــي الشــهید عمــود خیمة  كمــا الصــالة عمــود الديــن 
كًا یعیش بيننا على هیئة إنســان، یصل  كان مال ي،  عائلة فخراو
یقــف علــى احتیاجاتهــم وال یدخــر  الرحــم مــع جمیــع العائلــة و
كل حتى البسیطة منها،  جهدًا لتوفیرها، یعمل على حل المشــا
حریــص علــى أن تدوم المودة بين العائلة، والعامل األســاس في 
لم شــملها، وهو األســتاذ والمربي لألبنــاء والناصح األمین الذي 
كل أفــراد العائلــة فــي الملمــات والمشــكالت. نحن  یلجــأ إلیــه 

الجسد وهو الروح وباستشهاده أصبحنا جسدًا بال روح.

كان لي األب واألخ والصديق

الشــهید یكبرنــي بثــالث ســنین وكان لي األخ عنــد حاجتي 
ألخ ینصحنــي، واألب عنــد احتیاجي لحنــان األب، والصديق 
عنــد حاجتــي لرفیق الــدرب. أخونا المرحوم الحــاج أحمد كان 
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بمثابــة التوأم الروحي للشــهید، وهو یكبر الشــهید بثالث ســنین 
كمربيــه، وكان یقــول دائمًا: أنا مدیــن له وهو  وكان الشــهید یعــده 
أســتاذي. الشــهید كان یتصــف باألخــالق العالیــة والتدين منذ 
یحترم الجمیع وخصوصًا الوالدين وأخوینا الحاج عبد  صغره، و
كان یطیع  علي والمرحوم الحاج أحمد اللذان یكبرانه سّنًا، فقد 
أوامرهمــا باحتــرام ومن غیر نقاش، باإلضافة إلــى أخینا المرحوم 
كان ابــن عمتنــا الحاج محمــد نمدار قريبــًا جدًا  الحــاج أحمــد 
یتحــاورون في األمور  كانوا یجتمعون و ثــة  من الشــهید، وهم الثال
الدینیة والسیاســیة وكانت نقاشاتهم ساخنة؛ وذلك قبل انتصار 
كان في حینها نادرًا ما تجد شــبابًا  الثورة اإلســالمیة في إيــران إذ 

متدینین یتحدثون في أمور دینیة وسیاسیة.

تربى على اإلیمان والتدّین

الشــهید كان مواظبــًا على أداء الصالة منــذ صغره، وهنا أذكر 
خاطــرة ذات يــوم والشــهید فــي الثالثــة عشــر مــن عمــره وأنــا في 
العاشــرة وأخونا أحمد 15 عامًا أنه قبل وقت األذان بقلیل، ذهب 
أبونــا لیتوضــأ للصــالة وعنــد رجوعــه وجدنــا مســتقبلین القبلــة 
كنت أقرأ القرآن وأحمد وكریم یصلیان، ما إن شــاهد أبي  حیــث 

هذا المنظر رفع یدیه نحو السماء وشكر اهلل وحمده على ذلك.

كریمــًا منــذ صغره حیــث یحب دعــوة الناس إلى  كان  كریــم 
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البیــت واســتضافتهم باســتمرار، وقــد أخذ هذه الصفــة من أبينا 
كان  كما أن الشــهید  كان دائمًا یســتقبل الضیوف،  حیــث بيتنا 
یعشــق العلم والقراءة حیث  یحــب خدمة الناس منذ طفولته، و
كانــت لدیه مكتبة صغیرة في إحــدى غرف المنزل یجلس فیها 

للقراءة دائمًا.

رابط الجأش وراضيًا بقضاء اهلل وقدره

كان رابــط الجــأش راضیــًا بقضــاء اهلل  مــن صفاتــه أیضــًا أنــه 
كرًا هلل في الســراء والضــراء، وأتذكر جیــدًا عندما رجع  وقــدره وشــا
مــن ألمانیــا حیث كان برفقة أعز إنســان في حیاتــه للعالج أخونا 
أحمــد، وبالرغم من أنــه ذاق مرارة الغربة وجاء بجثة أخیه حیث 
توفــاه اهلل هنــاك، وكان الجمیــع فــي المطــار ینتظــرون خروجــه 
والدمــوع تتســاقط مــن عینیــه لمــا یعرفــون عــن عالقتــه بأخینــا 
أحمــد، إال أنهــم تفاجــأوا بصموده وقــوة إیمانه حیــث كان صابرًا 

كرًا لربه. محتسبًا وشا

العم المحب 

قبل خمســة أیــام مــن اعتقاله التقیتــه حیث دعانــي لتناول 
الشــاي في منزله، وكنت أحس باأللــم في قلبه، وأرى الحزن في 
عینیــه بالرغــم من أنه كان یحاول أن یظهر خالف ذلك؛ بســبب 
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كانــت تمر به البالد من مآســي وخصوصًا لمــا تعرض له ابني  مــا 
أخینا )محمد وعلي( من اســتهداف وحشــي من السلطة، وهما 
كانا بمثابة إبنیه، وبالنســبة له كل شــيء في هذه الدینا،  اللذان 
إذ لــم أَر فــي حیاتي عمًا یحب إبني أخیه إلى هذا الحد، وكانت 
یا لیتني كنت أعلــم أنها آخر مرة  هــذه آخــر مرة أراه فــي حیاتي، و

كثر. ألتزود منه أ

ختامــًا أســأل اهلل أن یتقبل منا هذا القربــان، وهنیئًا لك یا نور 
عیني الشهادة، وشكرًا لك؛ ألننا أصبحنا عائلة شهید.
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� 

من حوار مع سيد حبيب اهلل الموسوي

مسؤول نشر آثار اإلمام الخميني؟توضر؟ وناشر ومحقق إیراني وهو 
ً
ثين عاما أحد معارف الشهيد في إیران منذ قرابة الثال

شخصية من أصول طيبة متعددة األبعاد

كان  أول ارتباطــي مع المرحوم الشــهید عبد الكریــم فخرواي 
تقريبــًا قبــل 28 ســنة عندمــا تعّرفت علیــه في معــرض الكتاب 

الدولي الذي أقیم في البحرين، ومن هنا ابتدأت معرفته به.

ي من النــاس الذين تتعلــق بهم من أول  كان الشــهید فخــراو
معرفتهــم، وال تســتطیع مفارقتهــم، ودائمــًا تتمنــى أن تتواصــل 
وترتبــط وتكــون علــى عالقــة بــه، وكان شــخصًا هادئــًا متواضعــًا 
كّنا  نشــطًا ومتحدثــًا لبقــًا، من تلــك اللحظة إلــى حین شــهادته 
یة  نمتلك عالقة قویة بالحّد الذي ال أعتقد أن أحدًا في الجمهور
كثــر منــي،  اإلســالمیة اإليرانیــة یمتلــك عالقــة وارتباطــًا أقــوى وأ
وهــذه العالقــة كانت محفوظة بحضوره المســتمر فــي إيران وفي 
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البحريــن من أجــل معارض الكتاب والزیــارات والمعارض التي 
كــن أخرى كقطــر وعمان،  نذهــب لهــا معــًا في اإلمــارات وفي أما
وكان ناشــرًا وبائعــًا للكتــب، وباعتبــار المســائل المتعلقــة بهذه 
كانــت هذه حجر األســاس فــي عالقتنا به  الوظیفــة والتصنیــف 

ونقطة االبتداء، وكان هذا باعث لتوسع العالقة به ومع عائلته.

ي هــي عائلة كبیرة فــي جنوب إيــران، وهم في  عائلــة فخــراو
األصل من منطقة تسمى »بردستان« و»دّير« من محافظة بوشهر، 
كان معــروٌف جــدًا والــذي یعــّد مــن الرجــال أصحــاب  وجــّده 
یذكرونــه  والقاطنیــن هنــاك  ینــة،  والرز المحترمــة  الشــخصیات 
علــى أّنــه رجل محترم مشــار له بالبنان، وكان یمتلك شــخصیة 
یمتلك المال أیضــًا، ومحل اعتماد وثقــة الناس، وكانوا  جیــدة و
إیابهم بين إيــران ومركزها مثل شــیراز  كثــر ذهابهــم و منــذ القدم أ
وطهــران وبيــن البحريــن عبــر الطريــق البحــري، وهــذه المناطق 
كثر العجم  )دّير وبردستان( ومناطق إيران الجنوبية ینحدر منها أ

القاطنین في البحرين اآلن.

ي لیس باألمر السهل،  في الواقع الحدیث عن الشهید فخراو
كانت شخصیة تمتلك الطابع  فشخصیته ذات أبعاد مختلفة، 
كثیر التواصــل، خلوق، متقّید  االجتماعــي، والثقافــي والدیني، 
ته  ومحتفظ باآلداب والقیم الدینّیة على مستوى معاملته وتنقال

وحدیثه، وكان هذا باألمر الجمیل بالنسبة لنا.
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صاحب التدین العميق والعملي

بعض الناس عندما تتعرف علیهم تخالهم متدّینین حســب 
حاهم أو 

ُ
إطالق ل ظاهرهــم ســواء من طریقة صالتهم أو من إعفــاء و

من حدیثهم المشــتمل على األحادیث المنســوبة لألئمة األطهار 
قــال الصادق وقال الباقر؟ع؟، ولكن ال ترى ذلك التدّين الظاهري 
حیــن العمــل وفــي حیاتهــم، والبعــض تلحــظ ذلك فــي حیاتهم 
تهم ومع عوائلهم وفي الجوانب اإلجتماعیة األخرى، وكان  ومعامال
الشــهید رحمــه اهلل مــن مصاديق ذلك من خــالل بعض المواقف 

التي جمعتني به والتي المستها عن قرب منه رحمه اهلل.

متقّيد بالحالل والحرام

ته یصّر دائمًا على أن ال تختلط  كان في كل شؤون حیاته ومعامال
فیهــا مســائل الحــرام والحــالل، وأن ال تدخل أمــوال اآلخرين مع 
بعضها البعض ومع أمواله، كان متقّیدًا جدًا بتلك األمور الشرعیة، 
 وكان من مقلدي الســّید القائد متواصاًل مع مكاتب استفتاءاته.

أنــا أتذكــر أنه قبل 20 ســنة أخــذ إجازة مــن الوجهاء لكي یســاعد 
عوائــل المعتقلین البحرینیين المحتاجة والفقیرة، وأنا تشــّرفت 
بزیــارة كربــالء والنجــف وكان یعطینــي أمــوااًل لكــي أوصلهــا إلى 

كربالء والنجف. فقراء 
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لم ینَس موطن أجداده

كین فــي منطقــه آبائــه وأجــداده  وكان یســاعد الفقــراء والمســا
بردســتان في السنوات الســبع األخیرة باألخص في شهر رمضان، 
المســاجد  علــى  ويوزعهــا  األدعیــة  وكتــب  الكتــب  یطبــع  كان 
كني منطقته )بردستان( في لیالي  والحســینیات، وكان یطعم ســا
العاشر، وكان یعطیني أنا شخصیًا هذه األموال وكنت أوصلها لهم، 

أي فقراء المنطقة وعددهم - الفقراء - بين األلف واأللفین.

كّل ســنة علــى التشــرف لزیــارة مكة  كان یحــرص دائمــًا فــي 
یــارة المدینــة، وكان یتواصــل معي عبر  المكرمــة وأداء العمــرة وز
الهاتــف بخصوص المســائل الشــرعیة وهــو في عرفــة ومنى وفي 
كــن الحج والعمــرة وفیما یتعلق باألخمــاس والنذور  البقیــع وأما
ومــا إلى ذلك، وكان یحرص أیضًا في كل ســنة ما اســتطاع على 
یارة اإلمام الرضا؟ع؟ وأخته  یــارة أئمة الهدى في العراق وعلى ز ز

المعصومة؟اهع؟.

شخصية ثقافية منذ سن المراهقة

مــن الناحیــة الثقافیــة فإّن شــخصّیة اإلنســان تأخــذ طابعها 
وشــكلها الخــاص من ســن المراهقــة والشــباب، وكان هو رحمه 
اهلل شخصیة ثقافیة من سن المراهقة، ومكتبة فخرواي هذه إّنما 
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أّسســها لكي ینشــر لألمة الثقافة اإلســالمیة والشــیعیة، ولم یكن 
كتــب هادفة  ینشــر الكتــب عدیمــة الفائدة، بــل كانت  لیطبــع و
ي،  انتشرت بالمئات في إيران وفي البحرين ولبنان باسم فخراو
كتــاب قّیــم لعلمــاء  كثــر مــن 250  أســس مجموعــات لترجمــة أ
الدين والمذهب الشــیعي من اللغة الفارسیة الى اللغة العربية، 
كثرها  وأرسلها إلى بيروت للطبع ونشرها في كل الدول العربية، وأ
كتــب دینّیة وثقافّیة واجتماعّیة وربما بعض ذلك سیاســّیة، هو 
ي بهــدف نشــر  الشــخص المثقــف الــذي أّســس مكتبــة فخــراو
الكتــب، وأســس مؤسســة البیان للترجمــة؛ وهي تلبــي الطموح 
علــى جمیــع األصعــدة ومختلــف األعمــار للشــباب والصغــار 
یــة والعمالیة  وللمراهقیــن وللعــوام للطبقــات الجامعیة والحوزو

ببیان واضح وطرح سهل یصل للقارئ وبدون مؤونة زائدة.

عالقة الشهيد العاطفية مع األیتام

یحــب  و يهتــم  اهلل  رحمــه  الشــهید  كان  الناحیــة  هــذه  مــن 
االنشــغال بهــذا العمــل باعتبــار أن هــذا العمــل عمــل عاطفــي 
باســتمرار  أراه  كنــت  ولقــد  عــام،  بشــكل  بالمجتمــع  ومرتبــط 
كان یغــدق علــى الیتامــى مــن الناحیــة المادیــة، وكانت  كیــف 
بعــض العوائــل تأتینــي أنا شــخصیًا، وكنــت أعطیهم مــن أمواله 
بأمــر منه، وبالنســبة إلى أبنــاء أخیه محمد وعلــي، فمن أول يوم 
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عّرفنــا علیهم وكانا حینها صغــارًا لم نكن نعرف أنه بهذه العالقة 
الوطیــدة والقویــة مع أبنــاء أخیه، ولــو أردت المقارنة بيــن أبنائي 
ي رحمــه اهلل لوجدنــا أن العالقــة التــي  وأبنــاء أخ الشــهید فخــراو
كثــر من العالقــة التي تربطني بــأوالدي، لقد  تربطــه بأبنــاء أخیه أ
یكونوا على  كان یسعى وبإصرارعلى أن یتّربوا التربية اإلسالمیة، و
مستوى من االلتزام، وعلى مستوى من التفّوق الدراسي كذلك، 
وذهبــوا أیضــًا لبریطانیا للدراســة وهم اآلن والحمــد هلل متعلمین 
ومثقفیــن، وعــادوا بعــد ذلــك للبحريــن، وكان حریصــًا أیضًا في 
مسألة الزواج أن يهّیئ األرضّیة المناسبة لالرتباط بعائلة متدّینة 
واختیار المرأة الصالحة المناســبة لهــم، وأنا اآلن أصبحت قلق 
كان  على بنات الشــهید فخــرواي رحمه اهلل زهراء وســارة والذي 
يولیهــم العنایــة واالهتمام الكبیر، وأتمنى لهــم جمیعًا أن یكبروا 

موا على التربية اإلسالمیة.
ّ
یتعل و

كلمة أخيرة لعائلة الشهيد ولعوائل الشهداء ولشعب البحرین 

في البدایة یجب أن تعلم عوائل الشهداء أنه عندما یستشهد 
أحــد أفــراد العائلة فــإّن منزلــة ومرتبة هــذه العائلة ترتفع وتســمو، 
وأیضــًا یكون الشــهید عنــد اهلل صاحب مقام ووجاهــة، وكما في 
مضمــون الروایــة: »فــوق كل ذي بٍر بر حتى ُیقتل في ســبيل اهلل فإذا 
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ُقتل في سبيل اهلل فليس فوقه بر«)1(، وهذه العائلة، وهؤالء الشهداء 
كتسبوها بهذه الشهادة، وأنا  فلیعلموا هذه المرتبة والنعمة التي ا
ي رحمه اهلل أن یســعوا دائمًا؛  أوصي جمیع عائلة الشــهید فخراو
ألن تكــون روحه الطیبة دائمًا في ســعادة وفرح، وأن یعلموا بهذه 
ــت علیهم، فالشــهداء بدلیل اآلیــة المباركة هم 

ّ
البركــة التــي حل

أحیاء عند رّبهم يرزقون، لذا فهم ینظرون إلى أعمال عوائلهم فال 
یحزنوا وال يؤذوا أرواحهم بالتقصیر في أداء الواجبات والفروض.

هذا بشــكل عام، أّما بالنســبة للثّوار في البحرين، فإذا كانت 
الحركة والجهة والمقصد هلل؟زع؟ فلیتیّقنوا ولیقطعوا بنصر اهلل؟زع؟ 
یثبــت أقدامــه، نحــن نــرى أّن  لهــم؛ ألّنــه مــن ینصــر اهلل ینصــره و
الشعوب التي وقع علیها الظلم والقهر في الدول العربية تحت ما 
یســمى بالربيع العربي یكون فیها المشروع األمریكي والصهیوني 
یحرفهــا عن المســار  حاضــرًا لكــي یصــادر مبــادئ وقیــم الثــورة و
الصحیح، لكن في البحرين فظالمة هذا الشعب واضحة وكبیرة 
یســعون لوضعها  یســعون لتصغیــر واحتقار هــذه الثورة، و جدًا، و
یــة الطائفیة، ســواٌء في اإلذاعات أو في شاشــات التلفاز  فــي الزاو
ومواقــع اإلنترنــت وفي المحافل والجلســات الدولیــة والعالمّیة، 
الشــعب  یســاعدون  ال  هــم  ولألســف  المتحــدة،  األمــم  مثــل: 
البحریني، لكن الشعب البحریني معتقد بالحمایة والمساعدة 

1- وسائل الشیعة، جزء 11، صفحة 10، حدیث 21  
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والمدد اإللهي من اهلل؟زع؟، فهم إذا قطعوا الخطوات في اتجاه اهلل 
عز وجل فإن اهلل بدون أي شك وتردید سوف یحمیهم.
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� 

لو خيرت في والٍد ألبى الفؤاد إال أن یختارك

من لقاء مع أحد اليتامى ممن عالهم الشهيد

كــن،  مــن هنــا بــدأت أجمــل القصــص، فــي زوایــا تلــك األما
ومــن جوانب تلك القرارات، اتفق ذلك اإلنســان المحب للخیر 
والعطــاء بينــه وبيــن ذاته علــى عــدم التواني للحظة عــن احتواء 
كرمهــا اهلل عز وجــل بنیــل صفة الرســول علیه  تلــك الفئــة التــي أ
وعلى آله أفضل الصالة والســالم، إنهم أحباؤه األیتام، وهو ذلك 
الفــرد الذي أبت یداه الكریمتــان إال أن تعطي وتعطي ثم تعطي، 
وكأن العطــاء بيــن یدیــه نبــع ال تهــدأ قطراتــه، ونســیم ال تنقطــع 

أنفاسه.

كن إلى  التقینــا بــه.. بأحمــد.. الــذي أخذنا فــي أجمــل األما
قلبه، إلى روضة خضراء تفوح منها رائحة الزهور العطرة، فأخذنا 

جمال المنظر وأسهبنا في الحدیث طویاًل.. وهكذا بدأنا..

بدایــًة وقبل الشــروع واإلبحار معًا، هل تســمح لي أن أســألك 
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عن السبب الذي جعلك تختار هذا المكان إلجراء الحوار؟

كیــد نعــم، أنــه الرحیــق، رحیــق األمــل، وجمال  أحمــد: بالتأ
المنظر، ثنائیان بهما يرقد والدي العزيز الشهید.

كثر.. من هو أحمد؟ أخبرني عنك أ

أحمــد: أحمــد إنســان يــرى المســتقبل دومــًا رائعــًا، إنســان 
یة، ورغم  كما علمتنــا المدرســة الفخراو متفائــل، یحب الحیــاة 
أن المولــى عــز وجل شــاء أن أفقد والدي في ســن صغیرة، إال أنه 
عوضنــي خیــرًا بــأب آخر لــم تر عیناي له شــبیه بيــن أقراني ممن 
كنــف آبائهــم الحقیقیيــن، فقــد تكفــل بــي رجــل  ینعمــون فــي 
احتــارت حروفي في وصــف صفاته، رجل اّدخر وقته وماله لعدد 

كبیر من األیتام، فنسجت أفعاله بحرًا ال ینضب.

والدي الحبيب الشهيد لم یمت

أحمــد: إن والــدي الحبیــب الشــهید لــم یمــت، بــل هو حي 
كل  كل نســمة عبیر، في  يــرزق عنــد رب العالمین، إنني أراه في 
كتــاب اتخذ مــن مكتبتــه الجلیلــة مقرًا،  عمــل للخیــر، فــي كل 
فــي كل طالــب تكفل بتعلیمــه حتى بلغ أعلــى المراتب، أمیت 
هــذا الرجل أخبروني؟ أم تحســبونه رحل إلى األبد؟ هیهات فإن 

األخیار باقین ما بقیت أعمالهم الصالحة أبد اآلبدين.
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كلمة أخيرة أخي أحمد؟

كنًا فــي القلب بعدد دقاته، أرقد بســالم  والــدي العزيز، یا ســا
فإنــك بــإذن اهلل بصحبــة األخیــار الصالحین، فلطالمــا اقتدیت 
كلمتــي  بســیرة رســول؟ص؟ وآل بيتــه الكــرام ســالم اهلل علیهــم، 
األخیرة التي أرددها دومًا یا أبتي: لو خیرُت الیوم في والٍد.. ألبى 

الفؤاد إال أن یختارك.
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� 

»إننا جميعًا نحبك«.. 

من لقاٍء مع مفجوع آخر 

قــال رســول اهلل؟ص؟: »إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال مــن 
یة أو علم ینتفع به أو ولد صالح یدعوا له«.)1( ثة: صدقة جار ثال

اســتهّل حــواره معنا بهــذا الحدیث الشــریف، لتأخذ الحیرة 
یٌة أم علٌم  مأخذها من تعابير وجهه، سألنا قائاًل: أهي صدقٌة جار
كون  ینتفع به أم تعتقدون بأّنه من الممكن أن ارتقي لشــرف أن أ

أحد أبناء ذلك اإلنسان الجلیل ألدعو له صباحًا ومساءًا.

إنه »علي«، أحد الطلبة الذين تكّفل الشــهید السعید الحاج 
ي بتكالیــف دراســته، رافعــًا عــن عاتق أســرته عبئًا  كریــم فخــراو
كبیــرًا كان قــد أرهــق كاهلهــم لوال صاحــب الید البیضــاء الذي 

یعطي في الخفاء احتسابًا لألجر فقط ال للمفاخرة أو الریاء.

1- البحار، جزء 2، صفحة 22 
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أخي »علي«، هل لنا بلمحة مختصرة عنك وعن أسرتك؟

الدخــل  ي  مــن ذو أســرة  كبــر إخوتــي، ونعتبــر  أ إننــي  علــي: 
المحــدود جــدًا، فوالــدي متقاعد وكبیر فــي الســن، ووالدتي رّبة 
منــزل، لــدي أربعــة أخــوة اثنیــن منهــم فــي المرحلــة االبتدائیــة 
والبقیــة في اإلعدادیة، وألّنني كنت على علٍم بضیق الحال، لم 
یف دراســتي، فمن أين له؟  أطلــب من والدي أن یتكفل بمصار
وهــو بالكاد یكفي راتبه التقاعــدي لقضاء حاجات المنزل، وقد 
حسبت لوهلة بأنني لربما ال یجب أن أواصل دراستي الجامعیة 
وأنــه یجــدر بي البحث عــن عمل رغم حبي الشــدید للدراســة، 
یفهــا، إال أن المولــى عز  وذلــك بســبب عــدم قدرتــي علــى مصار
إذا بي أرى یدًا بيضاء مدت لي للتكفل  وجل فتح لي األبواب، و

كاملة.  یف دراستي  بمصار

أین هو »علي« اليوم؟

علــي: لقــد أنهیت دراســتي الجامعیــة وهلل الحمد وحصلت 
علــى وظیفة جیدة، ومــا كان لیتأتى ذلك لوال فضل اهلل وبركاته، 
إنني  ي« بتعلیمي، و ومن ثم تكّفل الحاج الشــهید »كریم فخــراو
الیوم أســأل المولى عّز وجل دومًا بأن يوفقني؛ ألن استغّل علمي 
كون عند حســن ظــن روحه الطاهرة؛ وألن أســمعه  فیمــا ینفــع؛ أل
یقــول مــن هنــاك - حیــث يرقد بســالم في جنــات الخلــد - »لم 
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یضع جهدي سدًا یا بني یا علي«، هذا أقصى ما أتمناه.

كلمتكم األخيرة؟

رحمك اهلل یا رجاًل نشر الخیر بالخفاء، رحمك المولى یا منبرًا 
للخیــر والعلم والعمــل الصالح، نم قرير العین یا شــهیدنا، فإنك 
كفلته، وفي كل طالب تكفلت بتعلیمه،  واهلل معنــا في كل یتیم 
وفــي كل كتاب نقــرأه فینور بصرنا وبصیرتنا.. إننا جمیعًا نحبك 

نحبك نحبك.





القسم السادس: فخر الشهداء على لسان 
الشعراء

� 

على األیام بعد الكریم العفا

ل مشاركته في تأبین الشهيد  للشاعر السيد علوي الغریفي خال
بتاریخ 11 أبریل 2014م

هــذا  قلــوب  فــي  بمكانــة  ي  فخــراو الشــهید  یمتــاز  حقیقــة 
كن  المجتمع، ونبأ استشــهاده أفجع الجمیع، وأنا شــخصیًا لم أ

أصدق نبأ استشهاده، فقلت فیه:

كــم وجعــًا  بعثــت بقلبــي الدامي وكم أســفاأتعلــم أيهــا المقتــول 

على صدري وحزت العلمین طفاأتعلم كم من اآلهات قد نشــبت
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مــات كریــٌم  قالــوا  قلت لهم على األیام من بعد الكریم عفافمــذ 

و فیهــا الكون مــد الكف واغترفابحور النزف من أوجاعك انتفضت

و ثغــر المجــد منها جاء وارتشــفاكؤوس الحزن من آالمك امتلئت

فــؤاد الموطــن الموجــوع قــد نزفــابقــدر دمائــك الحمــراء إذ نزفت

سخاءك والزمان بعطفك اعترفاكریــٌم أنــت واألیــام قــد شــهدت

فزهــا خســفه  أرادوا  قمــرًا  ُخِســفاأیــا  بعدمــا  منــه  النــور  زاد  و 

رونقــِه قطــف  أرادوا  وردًا  فــزاد شــذاه ضعفــًا حینمــا ُقِطفاأیــا 

و اسمك في الطلیعة زين الصحفانشرت العلم في البحرين في كتٍب

واأللفــاو حتى في الممات نشرت سوأتهم الــالم  ِزغــَت  لــإلذالل  و 

تهم و أعظم ما لقیت عن العیون خفابجرحك یا كریم فضحت خّسَ

كــي أِصفاوصفتك والحروف تلعثمت خجاًل فمــد لــي أحرفًا تلقاك 

كنخلٍة في الموت شــامخٍة تمــد إلــى الحیــاة التمر والســعفاأراك 

لؤلــؤًة كفــان  باأل تلــف  تشعشع بالجمال فتسحر الصدفاأراك 

وحــوش العــار ممــا جــار واقترفــارحلــت وذلــك الســجان تلحقه

شــبر بــكل  دمــاك  و یمشي في رغام األرض منكسفاتالحقــه 

أمــاًل آالمنــا  زخرفــت  و كم مسحت من الخدين ما ُذِرفاجراحــك 

و أنــت الحي فــي أوطاننــا وكفىو مــن قتلــوك موتى ال حیــاة لهم

كریــُم شــهید مفخرٍة و نلــت بموتك العلیاء والشــرفرحلــت أیــا 
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� 

یا من مضيت إلى الحسين بلهفٍة

للشاعر مجتبى التتان في تأبین الشهيد بتاریخ 9 أبریل 2013م

فقســاوة التعذیب تكســر صمتهمن صرخة السرداب أسمع صوته 

یعالج وقته في غرفة التعذیب كان مقیدًابين األنین وبين بسمته التي لن تنطفأ أبدًا

موتــه  یحــدث  أمســى  معذبــًا  مخــادٍعو  دور  مثلــت  لــه  قالــوا 

تحتــه  والقیامــة  غــدرًا  شــبابها قتلــوه  الشــهید  وجــه  بالدنــا  و 

عبدالكریم شــربت موتك ســكرًالیــت الشــباب یعــوُد يومــًا لیتــه

مــوٌت بحجــم حیاتنــا وســنینهامــا أطیــب المــوت الــذي جربته

یا من مضیت إلى الحسین بلهفٍةقل لي بربك كیف كیف وجدته

كربــالء بمهجــٍةصف لي شــعورك حینمــا قّبلته هــذا الــذي فــي 

أختــه يــودع  حیــرى  و یضــم طفلتــه الصغیــرة یــا لــهمكســورٍة 

بنتــه یعانــق  حــاٍن  والــٍد  لك في ســكینة مشــهٌد متجدُدمــن 

هــي غربــة األطفــاِل یــا أبــِت وكمفــي دمعــة طفلتــك الغزيــر رأیته

بيتــه یمــأل  الیتــم  شــعور  كــم زوجــٍة فقــدت شــهیدًا غالیًاطفــٍل 

تلوتــه أنــت  كاآلیــات  لو شــاهدت عینــاك يومًا وجههاو الحكــم 
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وفهمتــُه قلبهــا  فــي  مــا  خاتــٌملعرفــت  وللثقافــة  عبدالكریــم 

ونقشــته بأناقــٍة  فالرمــل في البحريــن طین ثقافٍةشــكلته 

أمامــك طالــٌبو البحــر هــذا الــدم حیــن نزفتــه أنــا  عبدالكریــم 

و زرعــت أخــالق النبــي لروحــهممــا لدیــك مــن العلــوم منحتــه

ربيتــه قــد  اآلل  طريــق  علــى  ي علیك ســالمناو  یــا قلب فخراو

فالمجد كل المجد أنت صنعته



القسم السابع: شذرات مصورة من حياة 
الشهيد

الشهید في صباه
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آخر لقاء الشهید مع سید الشهداء الحسین؟ع؟
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القرم الراف : شنرا  مخار  من ثأا  الشهأد

في حج العّشاق
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القرم الراف : شنرا  مخار  من ثأا  الشهأد

ي مع أحمد علي فخراو
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الشهید مع والدته

ابنة الشهید تقف أمام صورة والدها 
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ي مع أخیه عبدعلي فخراو
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ي مع ابني أخیه المعتقالن محمد وعلي فخراو
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ي تهدي  قرآن والدها إلى سماحة  بنت الشهید سارة فخراو
الشیخ عیسى قاسم

خلف آیة اهلل الشیخ عیسى أحمد قاسم
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مع األستاذين عبدالوهاب حسین واألستاذ حسن مشیمع 
والشیخ علي سلمان

مع األستاذ عبدالوهاب
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كي مع آیة اهلل محسن اآلرا

مع العارف الكبیر فاطمي نیا
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كتابًا إهداء الشهید وزير الخارجیة اإليراني السابق منوشهر متكي 
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مع األستاذ محمد حسین بزي رئیس دار األمیر
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 مع سید حبیب الموسوي مسؤول مؤسسة نشر آثار اإلمام
الخمیني

مع سماحة الشیخ عبدالهادي المخوضر
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مع الشیخ علي سلمان

الصالة خلف الشیخ علي سلمان
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القرم الراف : شنرا  مخار  من ثأا  الشهأد

مع الشیخ حسین الديهي

مع الدكتور نادر ديواني

مع سید محمد علي الموسوي
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أثناء توقیع عقد بناء السفارة العراقیة 

أثناء توقیع عقد بناء السفارة القطریة
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هكذا ألقى ربه
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القرم الراف : شنرا  مخار  من ثأا  الشهأد
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القرم الراف : شنرا  مخار  من ثأا  الشهأد
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القرم الراف : شنرا  مخار  من ثأا  الشهأد
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صدر لدار الوفاء للثقافة واإلعالم
سلسلة رجاٌل صدقوا:

1- هكذا عرفوه، الشهید رضا الغسرة 

2- المؤمن الممهد، الشهید علي المؤمن 

ي 3- فخر الشهداء، الشهید عبدالكریم فخراو

كتب األستاذ عبدالوهاب حسين:

1- الشهادة رحلة العشق اإللهي

2- في رحاب أهل البیت

3- قراءة في بيانات ثورة اإلمام الحسین

كلمة األستاذ في استقبال شهر رمضان  -4

5- كلمــة األســتاذ فــي الذكــرى الثامنــة عشــر للســید أحمــد 
الغریفي

یة إسالمیة حول الغربة واالغتراب 6- رؤ

7- إضاءات على درب سید الشهداء

8- القدس صرخة حق

كلمات أمینه وخلیله 9- الجمري في 
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كتب أخرى:

1- التغیير في سبیل اهلل، الشیخ زهیر عاشور 

2- ألم وأمل، سید مرتضى السندي

3- تقرير حول قوات درع الجزيرة في البحرين

4- اإلعدام في البحرين .. سیاسة االنتقام

5- المساجد المهدمة والمخربة في البحرين

6- شهادة وطن -إفادات قادة الثورة المعتقلین في البحرين 
وعذاباتهم- )باللغة العربية والفارسیة( 

یخ األسود 7- آل خلیفة األصول والتار

8-ثورة 14 فبراير في البحرين خلفیاتها ومجریاتها

9- الملف االقتصادي

یخ من االحتالل والدعاء لشعب البحرين 10- بریطانیا: تار

11- الدعــم المالي واللوجســتي مــن اإلدارة األمریكیة لبرامج 
القمع واإلرهاب الخلیفي

12- الحصاد السیاسي 2016

یة في الفكر الوالئي 13- المهدو
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14- في رحاب مدرسة اإلمام الخمیني

15- ذكرى استقالل البحرين بين الحقیقة واالحتالل البديل

16- عاشوراء البحرين 2017

17- اإلبادة الثقافیة في البحرين

18- عاشوراء البحرين 2018

19- حصاد البحرين 2018




