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ولأنه���ا جت�س���د �لإميان �ملطل���ق باأن �حلي���اة �حلقيقية 
هي �حلي���اة �لكرمية وهذه ت�س���تحق �لت�س���حية باأثمن 
ما ميلكه �لإن�س���ان وهو �لنف����س... لقد جتلت جميع هذه 
�لقيم �لإن�سانية �لنبيلة يف ملحمة بطولية �أثناء تعر�س 
�لكوي���ت للغزو.. لقد توق���ف �لزمن عندها لي�س���هد هذه 
�مللحمة �لإن�س���انية �لنادرة ولي�سهد عليها �أي�سًا ليكون 
بعدها توثيقًا للحدث ي�س���تهدف �إعالء �ساأن �لوطن و�ساأن 
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وتعزيز�ً وتدعيمًا للقيم �لإن�سانية �لنبيلة �لتي ج�سدتها 
�لت�س���حيات �لعظيمة لأبناء هذ� �لبلد �لأمني فقد �رتاأى 
�ملكتب �أن يوثق هذه �لقيم �س���من �سل�س���لة من �لق�س�س 
�لتي تعك�س ماآثر وت�سحيات �أبناء هذ� �لبلد لتظل نافذة 
لالأجيال �لقادمة ي�سهدون من خاللها �أ�سمى معاين �لإيثار 

ولينهلو� منها معاين �لوفاء و�لعمل و�حلياة �لكرمية..

● تكرمي �ل�س���هيد عن طريق تخلي���د بطولته ورعاية 
ذويه رعاية متميزة يف �جلو�نب �ملادية و�ملعنوية.
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» ب�سمة يف قبة ال�سماء «

عن ق�سة ال�سهيد 

عبد احلميد حممد عبد الوهاب املاجد         رحمه اهلل
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اإهــــــــداء

اإىل اأر�صي ال�صغرية ...

اإىل حبي الكبري ...

اإىل من ي�صتحق الت�صحية والعطاء...

» اإىل الكويت «

مكتب ال�شهيد     
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بصمات في تاريخ الكويت

إن گانت املعاناة واآلالم مبا يصاحبها من آمال وگبرياء تتفتح أدباً وشعراً 
وفن������اً، فذلك ه������و حال احلرگة األدبي������ة والثقافية في دول������ة الگويت التي 
انتصرت وجدانياً وأدبياً للتطورات السياس������ية واإلجتماعية واإلنس������انية التي 
عاش������ها العالم العربي من������ذ منتصف القرن املاضي، مروراً بأش������هر االحتالل 

الصدامي لبلدنا احلبيب الگويت.

سجلت احلرگة األدبية والثقافية في بلدنا ظهور أعداد گبيرة من العمالقة 
الرواد واملبدعني الگويتيني الذين ترگوا بصمات واضحة في مس������يرة العلم 

والثقافة والفگر والفن واألدب، وأجادوا فن الگتابة والتعبير شعراً ونثراً.

ف������ي مجموعتنا » بصمات ف���ي تاري���خ الگويت « أراد مگتب الش������هيد 
أن يس������جل للتاريخ ف������ورة غضب الگويتيني على احملت������ل، وإرادة النصر على 
الغاص������ب مهم������ا گانت عدته وعدي������ده، والرغبة في الش������هادة فداًء لألرض 
والع������رض. فعندما حتقق النص������ر وُطرد الغزاة حگ������ت اليراعات الگويتية 
قصص بطوالت، ووّثقت معارك ش������رف ومالحم شرسة، خاضها ضد احملتل، 

شبان وشابات بصدور عامرة بعشق الگويت وبقلوب مؤمنة بنصر ا&.

» بصمات في تاريخ الگويت « تضم باقة من أدب النصر على االحتالل، 
وصفحات من الگفاح لتحرير األرض. وهي هديتنا ألبنائنا وإخواننا من هذا 
اجلي������ل ومن األجيال القادمة في بلدنا الگوي������ت، وفي گل مگان من هذا 
العالم، نبراساً لتصدي احلق وانتصاره على الباطل، وشاهداً على حب الوطن 

وتقديسه، ووفاًء ملن ضحوا بأرواحهم فداًء للگويت.

                                                                      الوگيل املساعد
         املدير العام ملگتب الشهيد

                                                                      فاطمه أحمد األمير
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» ب�سمة يف قبة ال�سماء «

املاجد         رحمه  عن ق�سة ال�سهيد / عبد احلميد حممد 

اهلل

بقلم : ثريا البق�صمي

اأ�صد  وبحر  زرقاء  �صماء  رحابة  يف  روحه   ، كاملاء  �صفافًا   ، ب�صيطًا  كان 

زرقة ، يكتنز حمبة النا�ص يف داخله ، وجهه م�صحون بالفرح . ل تفارقه 

ابت�صامته ، رجل ب�صو�ص �صديد النخوة ، اأق�صى اأمنياته اأن يعني الآخرين 

يف م�صائبهم و�صدائدهم ، اإنه » عبد احلميد املاجد« من �صكان منطقة 

الرميثية ، قطعة خم�صة ، لن ين�صوه فا�صمه حمفور يف ذاكرتهم ، وكلما 

الأربعني  تعدى  لرجل   ، حية  �صورة  اإىل  الكلمات  حولته  عنه  حتدثوا 

ب�صنوات ، مفت�ص كيبالت يف وزارة املوا�صالت مق�صم ال�صاملية .

 اأمن و�صالمة النا�ص كانتا من همومه اليومية النابعة من طبيعة عمله ، 

لكن يف �صباح الثاين من اأغ�صط�ص ، غادر مبنى ال�صنرتال ول�صان حاله 

يقول » �صاأعود اإليك عندما نق�صي على ال�صرا�صري النتنة التي زحفت 

علينا من ال�صمال «

 �صعور الع�صيان املدين ، الذي امتد اإىل نفو�ص الكويتيني ، كان ردة فعل 

طبيعية ل�صعب متيز بعزة النف�ص ورف�ص اأن يدو�صه عدو حمتل .

بصمات في تاريخ الكويت

إن گانت املعاناة واآلالم مبا يصاحبها من آمال وگبرياء تتفتح أدباً وشعراً 
وفن������اً، فذلك ه������و حال احلرگة األدبي������ة والثقافية في دول������ة الگويت التي 
انتصرت وجدانياً وأدبياً للتطورات السياس������ية واإلجتماعية واإلنس������انية التي 
عاش������ها العالم العربي من������ذ منتصف القرن املاضي، مروراً بأش������هر االحتالل 

الصدامي لبلدنا احلبيب الگويت.

سجلت احلرگة األدبية والثقافية في بلدنا ظهور أعداد گبيرة من العمالقة 
الرواد واملبدعني الگويتيني الذين ترگوا بصمات واضحة في مس������يرة العلم 

والثقافة والفگر والفن واألدب، وأجادوا فن الگتابة والتعبير شعراً ونثراً.

ف������ي مجموعتنا » بصمات ف���ي تاري���خ الگويت « أراد مگتب الش������هيد 
أن يس������جل للتاريخ ف������ورة غضب الگويتيني على احملت������ل، وإرادة النصر على 
الغاص������ب مهم������ا گانت عدته وعدي������ده، والرغبة في الش������هادة فداًء لألرض 
والع������رض. فعندما حتقق النص������ر وُطرد الغزاة حگ������ت اليراعات الگويتية 
قصص بطوالت، ووّثقت معارك ش������رف ومالحم شرسة، خاضها ضد احملتل، 

شبان وشابات بصدور عامرة بعشق الگويت وبقلوب مؤمنة بنصر ا&.

» بصمات في تاريخ الگويت « تضم باقة من أدب النصر على االحتالل، 
وصفحات من الگفاح لتحرير األرض. وهي هديتنا ألبنائنا وإخواننا من هذا 
اجلي������ل ومن األجيال القادمة في بلدنا الگوي������ت، وفي گل مگان من هذا 
العالم، نبراساً لتصدي احلق وانتصاره على الباطل، وشاهداً على حب الوطن 

وتقديسه، ووفاًء ملن ضحوا بأرواحهم فداًء للگويت.

                                                                      الوگيل املساعد
         املدير العام ملگتب الشهيد

                                                                      فاطمه أحمد األمير
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عبد احلميد ت�صرف بعفوية كالآخرين ، قفل درج مكتبه ، و�صع اأ�صياءه 

اخلا�صة يف حقيبة يدوية ، نظر اإىل باب مبنى ال�صنرتال وهو يغادره قد 

اأعود اإليك خالل اأيام اأو بعد اأ�صهر ، ل يوجد يف داخلي اأي حد�ص مبا 

التي  لالأر�ص  �صتعود  احلرية  اأن  من  متيقن  ولكنني   ، لنا  القدر  يخبئه 

رئي�ص   اأو  مدير  اأمــرة  حتت  موظفًا  اأعمل  نف�صي  اأتخيل  ولن   ، اأحببتها 

عينته �صلطة احتلت وطني .

 يف ذلك اليوم كان الهم يف حجم �صنام جمل يرب�ص على ظهره، فكر 

بزوجته واأ�صرته ال�صغرية ، ، اإن وجودهم يف منطقة ) �صباح ال�صامل ( 

اأمر مثري  للقلق ، رمبا تطلب الأمر اأن يتواجد خارج املنزل معظم الوقت 

وهو ل يتخيل نف�صه مقرف�صًا بجانب املذياع يل�صق اأذنه ب�صماعته يلتقط 

الأخبار والدنيا مقلوبة يف اخلارج ، وهناك من يحتاج اإىل م�صاعدته . اإن 

اأي �صيء ي�صتطيع تقدميه .. ولو بداأ بجمع القمامة وانتهى بالوقوف اأمام 

فرن يخبز فيه رغيفًا .. اأي عمل مهما كان متوا�صعًا يعرب عن مقاومة 

وجهاد يف وجه عدو نزق له ملف عريق يف الإجرام و�صفك الدماء . 

قرر عبد احلميد اأن ينقل اأ�صرته اإىل منطقة ) الرميثية ( ، حيث منزل 

بحرا�صة   « ال�صامل  �صباح   « يو�صي جريانه يف منطقة  اأن  بعد   ، والدته 

منزله ، وترك م�صابيح �صور املنزل م�صاءة خالل الليل ، لإيهام ل�صو�ص 

الحتالل باأن املنزل م�صكون .

مل يكن عبد احلميد من فئة املتفرجني ، ولهذا ما اأن ا�صتقرت اأ�صرته 

اإىل  وقدم خدماته  املركزي  ال�صوق  اإىل  الرميثية حتى هرع  يف منطقة 

الكويتيون  التجار  بها  تربع  التي  الغذائية  املواد  توزيع  وتوىل   ، اإدارتها 
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 ، على املواطنني ، وكان بطبعه عادًل ، ولهذا توخي ت�صاوي احل�ص�ص 

فالنا�ص يكفيهم ظلم عدو املحتل ، ول يحتاجون اإىل من يزيد من حجم 

هذا الظلم ، باإنقا�ص ح�ص�صهم يف املوؤن والطعام . وكان يزور الأ�صر 

التي ل معيل لها والتي ت�صم كبار ال�صن والأطفال والن�صاء ، ليوفر عليهم 

عناء الذهاب اإىل اجلمعية ، والوقوف يف طوابري طويلة ملتوية ، ويجلب 

اإليهم ما يحتاجون اإليه من مواد غذائية اأ�صا�صية ، تعادلها اأحالم البقاء 

، وال�صتمرار يف مواجهة رعاع .. 

انتزعو البهجة ، والب�صمة من نفو�ص اجلميع .. عبد احلميد فقد جزءًا 

كبريًا من مرحه ، فعندما يعود م�صاء اإىل منزله ، ي�صع يده على �صدره 

، ليجده متورمًا بالغ�صة والقهر ، فاأفعال جنود املحتل كانت تثري حريته 

اجلمعية  مبنى  يقتحمون  اإنهم  ؟  هوؤلء  الب�صر  من  نوع  اأي   .. ويت�صاءل 

كاجلراد تتلب�صهم عقلية ل�صو�صية ، وبغوغائيه �صبوا عليها . ي�صادرون 

كانوا   .. اإليه  حاجة  يف  يكونوا  مل  لو  حتى   ، اأيديهم  حتت  يقع  ما  كل 

 ، ال�صاخنة  اخلبز  اأرغفة  على  وي�صتولون   ، اخلبز  طوابري  يتجاوزون 

اأن جتويع  يعتقدون  كانوا  ، رمبا  اليومي  رغيفهم  النا�ص من  ويحرمون 

دفعت  الت�صرفات  هذه   . معهم  والتعاون  للر�صوخ  �صيدفعهم   ، النا�ص 

عبد احلميد ، اإىل و�صع اخلطط مع زمالئه يف جمل�ص اإدارة اجلمعية 

، مثل اإخفاء املواد الغذائية وتوزيعها يف ال�صر ، وكذلك ُجلبت الأفران 

الكهربائية اإىل املنازل . ووزعت اأكيا�ص الطحني ، وبداأ النا�ص يخبزون 

يف منازلهم ويطعمون جريانهم . اإن ن�صاط عبد احلميد وحنكته ، اأثارت 

اإعجاب اجلميع ، وبخا�صة �صكان القطعة اخلام�صة من منطقة الرميثية . 

وبعد �صالة الع�صاء يف م�صجد املنطقة ، طلبوا منه اأن يدير فرع اجلمعية 
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يف قطعتهم .. هذا الختيار اأدخل ال�صعادة يف نف�ص عبد احلميد ورفع 

من معنوياته ، وكان فيه تقدير جلهوده . فعاهد نف�صه اأن يثبت لهم اأنه 

يف حمل اختيارهم وثقتهم .

اإثــارة حنق  اإيجابية يف  له جوانب  كان   ، املدين  الع�صيان  ا�صتمرار  اإن 

نزهة يف  لي�صت  واأر�ص  �صعب  احتالل  اأن  ر�صالة مفادها  وت�صلمه  العدو 

ت�صاءلت  الدخل  موارد  اأن  فيها  ال�صلبي  اجلانب  ولكن   ، الطلق  الهواء 

رواتب  من  الــرزق  م�صادر  انعدام  بعد  ال�صيولة  انعدمت  اأو  �صحت  بل 

لإل�صاق  الكويتية  املقاومة  دور  بــداأ  وهنا   .. جتارية  ومكا�صب  �صهرية 

الأر�ص بال�صماء . و�صنع املعجزات ، ل�صمان ا�صتمرار الع�صيان وعدم 

ال�صت�صالم ، وبداأت النقود تت�صرب بطرق خا�صة من م�صادر القيادة 

بتوزيع  املكلفة   ، املجموعة  اإىل  احلميد  عبد  وان�صم   ، الكويت  خــارج 

اأفرادها  اأ�صماوؤها وعدد  ترد  التي كانت   ، املحتاجة  الأ�صر  النقود على 

وعناوين منازلهم . 

اأن معظم   ، النقود  توزيع  اأثناء عملية  التي واجهتهم يف  املع�صلة  كانت 

اأرقام املنازل واأ�صماء ال�صوارع قد نزعت ، بهدف ت�صليل العدو ، الذي 

كانت لديه قائمة طويلة باأ�صماء املواطنني امل�صكوك يف تعاونهم مع اأفراد 

املقاومة الكويتية .

حر�ص عبد احلميد وزمالوؤه على ال�صرية التامة يف عملية توزيع النقود ، 

وكان يو�صي الأ�صر التي تت�صلم املبالغ املخ�ص�صة لها بعدم الإف�صاح عن 

م�صدر النقود ، وبخا�صة واأنه مت اعتقال بع�ص اأفراد املقاومة .. والتهمة 

كانت توزيع مبالغ مهربة بهدف الإ�صرار بالقت�صاد الوطني.
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اللهجة  يجدن  اللواتي  العراقيات  الن�صاء  بع�ص  جتنيد  يف  العدو  وبداأ   

حاجة  يف  باأنهم  الفاقة  يدعون   ، املنازل  اأبــواب  بطرق  يقمن  الكويتية 

اإىل م�صاعدة ويد�صون ال�صم يف الع�صل لإيقاع النا�ص الطيبني الب�صطاء 

وال�صذج يف �صراكهم » عيوين لدي كومة حلم يف البيت واأفواه جائعة ، 

اإعطائي ا�صم ورقم تلفون  وزوجي كان م�صافرا قبل الحتالل ، ممكن 

واأخــذ  به  لأت�صل   . املنطقة  اأهــايل  على  النقود  يــوزع  الــذي  ال�صخ�ص 

النا�ص  حتذير  مت  الناعمة  اجلمل  وبهذه   » اهلل  عند  وثوابك  ح�صتي 

اأفراد  وقام   ، املواطنني  من  بالعديد  اأ�صرت  معلومات  على  واحل�صول 

املقاومة باإ�صدار تعليمات حتذيرية من خالل ن�صراتها ال�صرية ، وخلقت 

بدائل لطرق توزيع النقود ، بل مت حث النا�ص على بيع الثياب امل�صتعملة 

وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية يف اأ�صواق �صعبية ، مثل �صوق » هال 

طابعًا  املدينة  واألب�صت   ، الرتابية  الباحات  يف  ن�صبت  التي   « ومرحبا 

همجيًا ، بدائيًا ، يتما�صى مع حجم الفو�صى التي كان اجلميع يدور فـي 

عبد  و�صارك   ، للرزق  بابًا جديدًا  الع�صوائية  التجارة  فتحت   . دوامتها 

احلميد فـي جمع الثياب والكماليات من �صكان الرميثية وجتنيد بع�ص 

ال�صبان لبيعها للجنود العراقيني ، وامت�صا�ص النقود منهم ثم توزيعها 

بها  يواجهون  نقود  فـي منازلهم  ما هو مكد�ص  التي حولت  الأ�صر  على 

اأيام موغلة يف التعا�صة .

حديقة املوت : 

عندما قام نظام العدو ب�صرقة �صرعية وطن .. نرث على خريطته األف 

الل�صو�ص املحرتفني .. نهبوا كل ما يعرت�ص طريقهم . وكما قال اأحد 

اأ�صاليبهم  اإن   « اأبو حم�صن   « ، وهو احلاج  القطعة خم�صة  رواد م�صجد 
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يف ال�صرقة تفوق اخليال ، اإنهم ي�صرقون الكحل من عني ال�صبية وو�صم 

حتى  املنازل  ونوافذ  اأبــواب  �صرقوا  لقد   ، العرائ�ص  كفوف  من  احلناء 

غدت بع�صها اأقرب لفم عجوز فقد طقم اأ�صنانه !! 

ملنزله  هجره  احلميد  عبد  اأ�صدقاء  بع�ص  انتقد  الع�صاء  �صالة  وبعد 

اإىل  يعود  اأن  عليه  يجب  اإنه  وقالوا   ، ال�صامل  �صباح  منطقة  الأ�صلي يف 

منزله اأو يطلب من اأحد اأقاربه اأن ي�صكنه . 

لقد ت�صرف العديد من النا�ص بعفوية نابعة من حر�صهم على ممتلكات 

 ، واأخــرى  فــرتة  بني  تفقدوها  اأو  الآخــريــن  بيوت  �صكنوا  بــاأن  اأقاربهم 

وبخا�صة واأن الحتالل وقع يف �صهر اأغ�صط�ص حني يغادر معظم النا�ص 

اإىل دول اأخرى لق�صاء اإجازتهم ال�صيفية .

اأفرغت  اأن  بعد  والنوافذ  الأبــواب  ونزعت  العط�ص  من  احلدائق  ماتت 

املنازل من حمتوياتها و�صحنت يف قوافل اإىل العدو حيث اأخبار الكعكة 

الكويتية التي ق�صمت ووزعت  ي�صيل لها لعاب ل�صو�ص بغداد .

اأهل  يعد  وهو   ، ال�صامل  �صباح  منزله يف منطقة  اإىل  عاد عبد احلميد 

الرميثية باأنه لن يتوقف عن تقدمي خدماته لهم .

�صيحة  اأطلقت  املهجور  منزلهم  تنظيف  يف  زوجته  انهمكت  عندما 

زوجها  قــادت  �صاحب  اأ�صفر  بوجه  الغرف  اأحــد  من  وخرجت  مفاجاة 

التي خباأت خلفها �صناديق الذخرية وبع�ص  اإىل اخلزانة  عبد احلميد 

البنادق والأ�صلحة التي مل ي�صبق لزوجته اأن راأت مثيالتها . احتار عبد 

احلميد يف كيفية الت�صرف بهذه الهدية التي تركها اأحدهم يف منزله . 
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�صيما واأنه ل يرغب فيها ، ومل يدرب على ا�صتخدامها ، لقد كان بارعًا 

يف توزيع اأكيا�ص الطحني ، والأرز وعلب احلليب ، والنقود واأي �صىء اآخر 

يوؤكل اأو ي�صتعمل .. لكن ال�صالح وحمله واإطالق الر�صا�ص هذه اأمور كان 

بعيدًا عنها . لقد كان يبتهج عندما ي�صمع ق�ص�صًا عن بطولت �صباب 

القدرة  تلك  لكنه مل تكن يف داخله   ، العدو  اقتنا�ص جنود  املقاومة يف 

على اإ�صهار ال�صالح يف وجه اأي خملوق حتى لو كان عدوًا جائرًا .

جلاأ عبد احلميد اإىل خربة �صقيقه ماجد يف تلك الأمور وا�صت�صاره ب�صاأن 

الأ�صلحة املخباأة يف منزله فاقرتح عليه دفنها يف احلديقة ، حيث من 

اأيام  بداية  يف  اأنه  لهم  جار  اأخربهم  وقد   ، اأ�صحابها  معرفة  ال�صعب 

الحتالل ، �صاهد جمموعة من ال�صباب ، يقفزون من فوق �صور املنزل 

عن  املنزل  اإىل  دخلوا  واأنهم   ، ال�صوداء  الأكيا�ص  ببع�ص  حمملني  ليال 

األقوا بحمولتهم يف  اأن  ، وغــادروه قبل الفجر بعد  طريق نافذة املطبخ 

اآخر  اأمر  واأي   ، والإ�صاعات  الق�ص�ص  املنطقة  �صكان  تناقل   . ما  مكان 

، وهم ل يجدون  يف  يــدورون يف رحاها  التي  يخفف من وطــاأة املحنة 

الرعب  اأ�صوار  خلف  من  الأمــل  لهم  حتمل  �صغرية  فجوات  احلكايات 

املعتمة .

ويف اإحدى هذه الق�ص�ص اأن جمموعة من ال�صباب الطري العود ، والذي 

قاموا   ، �صنديانة  جذع  ق�صوة  اإىل  اليانع  الأخ�صر  عوده  املحنة  حولت 

ثم   ، نفو�ص اجلنود  الفزع يف  اأثار  املخفر مما  اجتاه  النار يف  باإطالق 

 .. الواقع  بل هي من �صميم   ، الق�صة خمتلقة  تكن  ، مل  بالفرار  لذوا 

الهلع يف نفو�ص جنود حمنكني مدججني بال�صالح  �صبية �صغار يثريون 

متمر�صني يف القتال . يف تلك الليلة التي وقعت فيها حادثة اإطالق النار 
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فيما  ويفكر   ، املارة  يتاأمل   ، باب منزله  اأمام  يجل�ص  كان عبد احلميد 

اأمامه  يرتاك�صون  �صبية  وراأي   . القادمة  ــام  الأي يف  القدر  له  يخبىء 

كاأ�صراب حمام .

 . العدو  راحــة  اإقــالق  وملحاولتهم   ، لوجودهم  والبهجة  بالفرح  �صعر   

وبعدها بدقائق ، وقفت اأمامه جمموعة من الغربان التي كانت تطارد 

احلمائم ، وجوههم حمتقنة بالغ�صب ، �صاألوه : هل راأيتهم .. �صبيتكم 

اجلبناء يطلقون علينا النار ، ثم يفرون لو اأنهم رجال لكانوا واجهونا 

بندقية مقابل بندقية ور�صا�صة مقابل ر�صا�صة !!

 اأجابهم عبد احلميد بربود : اأنا جال�ص هنا منذ ما بعد �صالة املغرب مل 

اأر �صوى ال�صرا�صري ترتاك�ص لتختبىء يف البواليع » واأ�صار اإىل بالوعة 

تقع مقابل باب منزله » اأجابه اأكرث اجلنود عبو�صا : 

نحن ن�صاألك عن الأولد املجرمني . 

واأنت تتحدث عن ال�صرا�صري اإن مزاحك هذا قد يحولك اإىل منخل لو  

اأفرغنا كل هذا الر�صا�ص يف �صدرك .

 لهجته مل تعجب عبد احلميد ، والذي قرر بعدها اأن يكون اأكرث حذرًا 

يف التعامل مع الع�صكر ، ورمبا ا�صتهدفوه يف الأيام القادمة . لقد تاأمل  

مليا مربعات الأ�صمنت يف حديقته التي تنام حتتها الأ �صلحة والذخائر ، 

وقرر اأن يغطيها بجرار فخارية زرعت فيها نباتات الزينة ،  بعدها اأطلق 

عبد احلميد على حديقته ا�صم » حديقة املوت » لأنهم لو اكت�صفوا ما يف 

جوفها فالإعدام اأو التعذيب �صيكون عقابه الأكيد اإىل جانب حرق منزله 

واإحلاق ال�صرر بعائلته .
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توقعات عبد احلميد مل تخطىء فبعد اأيام من حكاية ال�صرا�صري ، داهم 

الأرائك  قلبوا  املنزل  اأرجــاء  يف  و�صالوا  وجالوا   ، فجرًا  منزله  اجلنود 

ونرثوا الثياب ، واأطلوا يف ثقوب احلائط ، وهم يرددون :

اإنه ل�صالمتكم فالأولد الأ�صرار   ل داعي للخوف هذا تفتي�ص اعتيادي 

يقلقون راحتنا ويعر�صون حياة املواطنني للخطر ورمبا يبلغ بهم ال�صر 

مبلغًا خطرًا فيخفون الأ�صلحة مبنزلكم ، وتتورطون يف اأمر ل �صاأن لكم 

به ؟!!

تذكر عبد احلميد  ما حدث قبل اأ�صابيع  وق�صة اكت�صاف زوجته لالأ�صلحة 

املخباأة ، اإنها فعاًل ورطة ل يد له فيها ، و�صدق حد�ص هذا املجرم الذئب 

الذي يرتدي جلد النعاج ، فرمبا » الأولد « كما ي�صميهم هم من خباأوا 

الأ�صلحة يف منزله .

 يف ذلك اليوم مل ترث احلديقة اهتمامهم بل عربوها ب�صالم ، مل يخطر 

اأثــار  احلــدث  هــذا  اأقدامهم  حتت  راب�ص  عنه  يبحثون  ما  اإن  ببالهم 

الطماأنينة يف نف�صه . و�صكر يف اأعماقه حكمة اأخيه ماجد الذي وجد يف 

احلديقة مكانًا مثاليًا لإخفاء ال�صالح .

نافذة  خالل  من  املنطقة  �صكان  حركة  ر�صد  يحب  احلميد  عبد  كان   

�صالة املنزل املطلة على ال�صارع اأو باجللو�ص اأمام باب منزله بعد عودته 

من امل�صجد .

بعد  يرتاك�صون  وهم  البي�صاء  احلمائم  منظر  يبهجه  ما  اأكــرث  وكــان   

النافذة  فتحة  ومن  يوم  وذات   . البطولية  عملياتهم  اإحــدى  اإجنازهم 
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امل�صرعة راأى ال�صبية الذين لب�صوا م�صوح الرجال باكرًا ، يزيحون غطاء 

بعد  بهم  لتلحق   ، يفرون  ثم  اأ�صلحتهم  بداخله  ويلقون   ، املنهول  فتحة 

اأثار ال�صبية �صعارهم  دقائق �صيارة ع�صكرية عراقية يف بطنها جنود، 

وجنونهم . 

من  املقاومة  اأفـــراد  بع�ص  ليخرب   ، امل�صجد  اإىل  احلميد  عبد  توجه 

تلك  على  �صكروه  وبدورهم  املنهول  يف  املخباأة  الأ�صلحة  باأمر  ال�صبان 

ويخبئها  الأ�صلحة  يزيح  باأنهم �صري�صلون من  القيمة ووعدوه  املعلومات 

اأو ي�صتخدمها. 

مرت ثالثة اأيام وهو م�صتمر اأمام النافذة يراقب فتحة املنهول ويردد مل 

يح�صر اأحد ، اأ�صك يف انهم خائفون  هل هم لي�صوا بحاجة اإىل ال�صالح 

اإىل  كويتي  كل  فيها  يحتاج  مرحلة  يف  منطقي  غري  احتمال  هــذا  ؟!! 

ر�صا�صة ي�صددها ل�صمائرهم التي دا�صوها بب�صاطري الع�صكر.

التاأخر  �صبب  ي�صتف�صر عن  امل�صجد من جديد  اإىل  توجه عبد احلميد   

لإزالتها  يت�صع  الوقت مل  باأن  اأجابوه   .. املنهول  الأ�صلحة من  اإزاحــة  يف 

وبخا�صة واأن املنطقة تغلي باجلنود ، واحتمال اأن تكون املنازل املال�صقة 

عبد  فمنزل   ، املقاومة  رجــال  حد�ص  يخطىء  ومل   . مراقبة  للمنهول 

احلميد ومنازل جريانه كانت تنه�ص جميعًا ليل نهار مبناظري املراقبة 

التي �صددت اإليهم وهم غافلون. 

امل�شيدة

ا�صتجابة  عدم  من  نابع  �صدر  �صيق  يتلب�صه  منزله  احلميد  عبد  غادر 
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برودة  ودفعته   ، املنهول  من  الأ�صلحة  باإزاحة  ملطالبته  املقاومة  اأفــراد 

�صهر دي�صمرب اإىل لف » ب�صته » ال�صويف حول ج�صده ، اإن اأكرث ما يخافه 

فر�صة  له  ت�صمنان  وعافيته  حيويته  اإن   ، برد  بنزلة  والإ�صابة  املر�ص 

املنا�صب لأن مير�ص وي�صبح  بالوقت  لي�ص  اأكرب خلدمة الآخرين وهذا 

والأمور  اإعداد عجينة اخلبز  ان�صغلت يف  التي  . زوجته  اأحد  عالة على 

التموينية املنزلية . 

ويف   ، البيت  من مدخل  �صادرة  قوية  ركالت  �صوت  �صماع  فزعها  اأثــار 

حلظات راأت جمموعة من الع�صكر ينت�صرون يف اأرجاء املنزل ت�صبقهم 

 ، الوقت  نف�ص  يف  والأ�صئلة  وال�صتائم  ال�صباب  يطلقون   ، غوغائيتهم 

ويرددون » وين زوجك اأين اأخبات رجلك !! « 

ابنها  �صدغ  اإىل  امل�صد�ص  فوهة  ي�صوب  اأحدهم  راأت  جتيبهم  اأن  وقبل 

حممد ويده العري�صة الأخرى تقب�ص على ياقة » د�صدا�صته « امل�صهد كان 

مروعًا كادت تنهار ، وهم يهددونها » اأخربيننا اأين زوجك واإل اأفرغنا 

الر�صا�ص يف جمجمته ؟ «

 من خالل دموعها حلفت لهم باأن زوجها غادر املنزل منذ ن�صف �صاعة 

، ورمبا يكون يف اجلمعية اأو امل�صجد .. انت�صروا كال�صحايل اخل�صراء يف 

اأرجاء املنزل ، احتلو كل ركن فيه ملوؤا جيوبهم بكل ما طاب لهم ، فكل 

الأرائــك يف �صالة  اأحد وجل�صوا على  �صىء م�صاع لهم ول قانون يحمي 

اأن ترد على املكاملات التلفونية التي ترد ،  املنزل ، وطلبوا من الزوجة 

غري  من  الفوري  باحل�صور  تخربه  اأن  فعليها  املت�صل  زوجها  كان  واإذا 

الإ�صارة اإىل وجودهم  !! 
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  ال�صقيقان عبد اهلل وعبد الوهاب .. عندما دخال اإىل منزل عبد احلميد

وقد عادا من امل�صجد لأنهما كانا يقطنان مبنزل عبد احلميد ، داهمتهما 

فوهات  حيث  الــداخــل  اإىل  �صحبتهما  عري�صة  اأيــاد  الباب  خلف  من 

امل�صد�صات تتحدث بلغة املوت . كرث عدد الرهائن ، وان�صم اإليهما بعد 

اإما  خيارين  اأمــام  ال�صابط  فو�صعهم   ، ون�صيبه  ماجد  �صقيقه  دقائق 

الت�صال بعبد احلميد اأو اإفراغ الر�صا�ص يف روؤو�ص كل من يف املنزل ، 

وحرقه وتدمريه على من فيه !. 

كان ال�صباب والتهديد يخرج من فم ال�صابط مزبدًا ومن عينيه يتطاير 

ال�صرار ، وكانت الزوجة  اأكرثهم رعبًا لأنها كانت تعلم باأن الإن�صان ل 

قيمة له عندهم .. اأنهى عبد احلميد  �صالة املغرب .. ويف الطريق اإىل 

منزله داهمته م�صاعر متناق�صة هل هناك مفاجاأة تنتظرين ؟

اأن فتح باب املنزل حتى �صدمته تلك الوجوه املتجهمة ، منظرهم   ما 

وهم يحتلون بيته اأطار �صوابه ، لكنه جلم انفعاله وغ�صبه و�صاأل بهدوء 

» ما الذي حدث !! ما �صبب تواجدكم يف منزيل !!

 فت�صو �صيارته ، بعرثوا اأوراقه ، ثم دفعوه اإىل جوف ال�صاحنة الع�صكرية 

التي اقتادته اإىل خمفر منطقة �صباح ال�صامل . وعندما �صاألهم �صقيقه 

اأعمال  يف  ن�صط  ع�صو  اإنــه  اأجــابــوه  لأخيه  املن�صوبة  التهمه  عن  ماجد 

الأ�صلحة  مكان  على  يدلنا  اأن  وجب  بال�صالح  ال�صبية  ويزود   ، ال�صغب 

. عاد اجلنود اإىل املنزل ي�صوقون عبد احلميد اأمامهم بعد اأن اعرتف 

اأغطية  .... يف دقائق فتح اجلنود  املنهول  املخباأة يف   الأ�صلحة  بوجود 

معظم البواليع التي تقع  يف تلك القطعة ، مل يعرثوا اإل على �صرا�صري 
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تتقافز وتتطاير اأمامهم . ذلك الأمر اأثار غ�صبهم وجنونهم لعتقادهم 

باأن عبد احلميد يهزاأ بهم ويتعمد الكذب عليهم وخداعهم .

 يف اليوم الثالث من اعتقاله قابل اأخاه عبد اهلل وكان منهمكًا من اأثر 

التعذيب ، لكنه ا�صتطاع بغمزة من عينه اإي�صال ر�صالة اإىل اأخيه ليكن 

اأخيه  بيت  اإىل  و�صل  عندما  الغمزة  �صر  اهلل  عبد  وفهم   .. حذرا  اأ�صد 

ووجد احلديقة مقلوبة راأ�صًا على عقب ، وقد عرث اجلنود على احلفرة 

التي خباأت فيها الأ�صلحة ، لكنهم مل يعرثوا على احلفرة الأخرى التي 

زوجته  م�صاغ  عبارة عن  كان  والذهب   ، والذخرية  الذهب  فيها  خزن 

وبع�ص ال�صاعات الثمينة. 

عرثوا  التي  الأ�صلحة  تلك  ذخرية  عن  اهلل  عبد  ال�صابط  �صاأل  عندها 

له  بعثها  التي  العني  اإ�صارة  الفور  ، تذكر على  الأوىل  عليها يف احلفرة 

�صقيقه ، وهي حتمًا تعني عدم اإر�صادهم اإىل املخبىء الثاين ، واحرتام 

اأي ذخرية لل�صالح امل�صادر ،  اأخيه  واأنكر ب�صدة وجود  عبد اهلل رغبة 

وكذلك حاول اأن يقنع ال�صابط باأن اأخاه بريء من التهم املن�صوبة اإليه ، 

واأنه اأخفى الأ�صلحة لكي ل تقع يف يد من ي�صيء ا�صتخدامها . 

اأن  يجب  الــذي  بالقانون  وت�صدق  املقدمة  الأعــذار  تعجبه  مل  ال�صابط 

يحرتم ، واأنه كان على املتهم اأن يبلغ عن وجود الأ�صلحة وي�صلمها لهم 

بدًل اإخفائها. و�صقط من يدي عبد اهلل وهو يحاور ال�صابط يف ق�صية 

لقد  اأخيه عبد احلميد  اإىل �صدغ  الإعــدام موجهة  ور�صا�صة   ، منتهية 

مثال  منها   .. تافهة  بتهم  الكويتني  من  مئات  قالئل  اأيــام  يف  اأعدموا 

اأعالم و�صور  اأو حتى وجود  النقود  اأو توزيع  البيوت  تخزين الطعام يف 

ل�صخ�صيات كويتية يف منازلهم . فما بالك بتهمة مثل حيازة الأ�صلحة .
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 يف اليوم اخلام�ص من اعتقال عبد احلميد جهزت زوجته بع�ص املالب�ص 

الدافئة التي ت�صاعده على برودة الطق�ص يف معتقله . واأعدت له بع�ص 

الأطعمة التي يحبها ، ومل تعلم امل�صكينة باأنها ل تتعامل مع ب�صر ، واأن 

الإن�صانية يف خ�صام دائم معهم . ت�صلم ال�صابط املالب�ص والطعام منها 

.. فرحت الزوجة لعتقادها باأنها » اإ�صارة دعوة للقاء بزوجه احلبيب ، 

ولكن ال�صابط الذي كان يحمل وجها معجونًا مبكر الثعالب قال : 

 » يا خالة تاأكدي اأن املالب�ص والطعام �صت�صل اإىل زوجك الذي لالأ�صف 

يجري  حيث  اآخــر  معتقل  اإىل  اأم�ص  نقل  فقد   ، زيارته  يف  تاأخرت  قد 

اأمن  ال�صيا�صية �صد  اأيدي متخ�ص�صني يف اجلرائم  التحقيق معه على 

الوطن واملواطنني . اأود اأن اأخدمك لكن لالأ�صف هناك �صرية تامة حول 

اأماكن تواجد املعتقلني اإىل اأن تثبت براءتهم « .

اأزاح غطاء قدر الطعام ، فتح خيا�صيمه وهو ي�صم الرائحة .. همهم اهلل 

رائحة طيبة يبدو اأنك طاهية ماهرة يا بخت زوجك ؟!!

بني ال�شاهد والفقيد : 

اإخوانه  انت�صر   ، اأكرث من م�صينة  البحث عن عبد احلميد كانت  رحلة 

جممع   « للكويتيني  ملعتقل  حتــول  ــه  اأن عــرف  مكان  كــل  يف  واأ�ــصــدقــاوؤه 

الوزارات « » امل�صاتل «  » ق�صر نايف « مدار�ص بع�ص املناطق .. املخافر 

.. امل�صت�صفيات ، وكانت الإجابة دائمًا هي : 

اأو الب�صرة !!  » هذا ال�صم مل يرد لدينا رمبا يكون قد نقل اإىل بغداد 

املعتقلني  يعدمون  لأنهم   ، اأعدموه  اأنهم  يف  اأ�صك   » تردد  كانت  زوجته 
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اأمام اأبواب بيوتهم وبح�صور اأهاليهم وهذا مل يحدث مع عبد احلميد 

، حتمًا اإنه حي يرزق يف غرفة مظلمة كئيبة ، كان اهلل يف عونه واأعانه 

على تلك ال�صدة . 

وقفت اأمام نافذة ت�صبه تلك التي اعتاد زوجها اأن يراقب منها اال�صارع 

، وهي ترى ال�صبية يرتاك�صون ي�صبقهم فرحهم  بتحرير اأر�ص الكويت 

واأبو  رجلها   « لغياب  ناق�صة  كانت  فرحتها   ، اخل�صراء  ال�صحايل  من 

حلظات   ، احلزينة  بالذكريات  الفرح  دمــوع  اختلطت  لقد   « عيالها 

اعتقال زوجها ، فوهة امل�صد�ص املوجه اإىل راأ�ص ابنها حممد ، الع�صكر 

م�صلوبو الإن�صانية وهم ي�صولون ويجولون يف منزلها ،يدمرون وي�صرقون 

ثم ينهون م�صرحيتهم بعد اأن غادرت منزلها خوفًا من بط�صهم ، بحرق 

اأثاثه وحمتوياتة ، وكانت هذه اأحد اأ�صاليبهم يف معاقبة كل من ي�صكون 

يف عدم ولئه لهم وقبوله بتواجدهم غري امل�صروع على اأر�ص �صليبة.

الأحمر  والهالل  ال�صليب  ومراكز  وال�صفارات  امل�صت�صفيات  يف  علقت 

قوائم باأ�صماء املفقودين وال�صهداء ولكن ا�صم عبد احلميد عبد الوهاب 

مل يظهر يف اأي منها .

وبعد حترير الكويت ويف �صباح يوم 26 من مار�ص 1991 ، كان امل�صهد 

ال�صائد رجال ون�صاء يدورون يف دوامات البحث عن ذويهم ما بني �صهيد 

وفقيد . 

واأن�صئت اللجنة الوطنية ل�صوؤون الأ�صرى واملفقودين ، التي كانت مهمتها 

م�صاعدة املواطنني يف احل�صول على معلومات حول املفقودين ، تخفف 

من حريتهم .
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 ويف بداية عام 1992 عرث ماجد على �صورة لأحد ال�صهداء فيها تقارب 

كبري ل�صورة �صقيقة  عبد احلميد ، حملها اإىل م�صت�صفى مبارك للتاأكد 

اأن بع�ص الأطباء الكويتيني كانوا يعتنون بجثث ال�صهداء  منها وخا�صة 

،  ولكن الأدلة مل تكن كافية لإثبات اأن هذه ال�صورة لل�صهيد ، وجلاأ اإىل 

الرقة خالل  يعمل يف مقربة  كان  الذي   « الفيلكاوي  » عبد اهلل  ال�صيد 

فرتة الحتالل وعر�ص عليه ال�صورة لكن الرجل اأكد له باأن �صاحب هذه 

ال�صورة مل يدفن يف مقربة الرقة .

 ويف كل رحلة بحث كانت زوجته واأهله يعي�صون الأمل والياأ�ص معًا . اإن 

حدًا  ت�صع  لكنها  حزينة  نهاية  اأنها  من  فبالرغم   .. ا�صت�صهد  قد  كان 

للبحث والنتظار ، واإن كان اأ�صريًا فلي�ص عليهم �صوى الدعاء للتعجيل يف 

فك قيد اأ�صره وعودته اإليهم .

فهي  ال�صهيد  بب�صمة  ي�صمى  اأهله مبا  علم   1992 عام  اأبريل  �صهر   يف 

. لقد تطابقت  اأغلق على م�صري فقيدهم  املفتاح لباب الغمو�ص الذي 

�صمن  اأعــدمــوا  الذين  ال�صهداء  اأحــد  ب�صمة  مع  احلميد  عبد  ب�صمة 

يف  هوياتهم  على  التعرف  يتم  ومل   1991/1/15 يف  معتقلني  جمموعة 

اأخذ ب�صماتهم قبل دفنهم يف حفرة  الأطباء  اأحد  لكن   ، اللحظة  تلك 

جماعية يف مقربة الرقة .

 وكان تقرير الوفاة الذي كتبه طبيب كويتي على عجالة » ا�صت�صهد رميًا 

بالر�صا�ص يف الراأ�ص بعد تعر�صه لعمليات تعذيب وح�صية «

مو�صومة  جتدها  الكويت  �صماء  يف  الداكنة  ال�صحب  تلك  مــرت  كلما   

بب�صمات ال�صهداء ، تتوقع اأن متطر ال�صحب دموعًا لتغ�صل اأحزان القلوب 
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املثخنة بجراح الفراق . زوجة ال�صهيد عبد احلميد ظلت �صنوات تتاأمل 

بب�صمات  مو�صومة  لرتاها  امل�صرعة  نافذتها  من  الزرقاء  ال�صماء  قبة 

ال�صهداء ، حتمل لها رنني �صحكات العزيز الذي رحل عن هذا العامل 

وهو يرتدي جلباب البطولة ويقلد �صدره باأزهار ال�صهادة املعطرة .
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