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«�إهــــــــــداء»
�إىل �أر�ضـــــي ال�صغرية ...
�إىل حبي الكبري ...
�إىل من ي�ستحق الت�ضيحة والعطاء ...
«�إىل 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 فدا ًء لألرض
والع� � ��رض .فعندما حتقق النص� � ��ر ُ
وطرد الغزاة حگ� � ��ت اليراعات الگويتية
قصص بطوالت ،وو ّثقت 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 ،ووفا ًء ملن ضحوا بأرواحهم فدا ًء للگويت.

طائر الفجر

				

الوگيل املساعد
املدير العام ملگتب الشهيد
فاطمه أحمد األمير
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الكرة تندفع بقوة زاحفة على س� � ��طح املاء بعد أن قذفها
أحدهم في اجتاه محدد،في حني يسرع آخر ليلحق بها سباحة
بس� � ��رعة وإقدام ،ما كاد يصل إليها حتى التقطها وهو يحاول
أن يثبت نفس� � ��ه طافياً على وجه املاء .ينظر مييناً ويساراً في
بح� � ��ث محموم عن زميل آخر ليمرر ل� � ��ه الكرة ،عندما اندفع
نحوه ثالثة س� � ��باحني من جهات مختلفة بش� � ��كل س� � ��ريع في
محاولة خلطف الكرة منه ،فما لبث أن عاود السباحة بشكل
تلقائ� � ��ي ليبتعد عنهم ،ويتجه نحو املرم� � ��ى في جد واجتهاد.
الكرة تتقدمه مبس� � ��افة بسيطة بفعل دفعه املتواصل لها على
املاء ،وهو يس� � ��رع في سباحته احملمومة باجتاه املرمى اآلخر،
في حني يسعى السباحون الثالثة مبطاردته ،إنه لسباق مثير
بينه وبني الكرة الزاحفة أمامه من جهة ،واآلخرون القادمون
م� � ��ن ورائه م� � ��ن جهة أخرى .وصل إلى نقط� � ��ة قريبة ،توقف،
ث� � ��م رفع الكرة بي� � ��د واحدة ،نظر اجتاه ذل� � ��ك الرجل الطافي
أمامه والذي يس� � ��د عليه الطريق .بادله الرجل نفس النظرة
في محاولة منه لقراءة م� � ��ا ينوي فعله .هنا باغت هو الرجل
بقذف� � ��ه الكرة في زاوي� � ��ة ضيقة على ميينه ،لم يس� � ��تطع أن
يلتقطها فاس� � ��تقرت الكرة في املرمى من ورائه .لقد س� � ��جل
هدفاً رائعاً.
طائر الفجر

انطلقت صفارة طويلة أخذت باالتس� � ��اع لتش� � ��مل حوض
السباحة املغطى ،التفت الالعبون جميعاً إلى مصدرها ،فإذ
بامل� � ��درب الذي يقف على حافة احلوض يعلن نهاية التدريب،
قال بصوت عال:
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«كفى اآلن يا شباب ،لقد انتهى التدريب اليوم ،هيا اخرجوا
من احلوض»...
حت� � ��رك الالعبون امتثاال ألمره ،وهو من بينهم .ما أن حمله
املدرب حتى أشار إليه قائ ً
ال:
«برافو ميثم ...لقد سجلت هدفاً رائعاً»...

بادله االبتس� � ��ام ثم خ� � ��رج من احلوض س� � ��ائراً إلى غرف
االس� � ��تحمام وتبديل املالبس وهو يتب� � ��ادل النكات والضحكات
مع زمالئه الالعبني.
إنه ميثم حس� �ي��ن غلوم حس� �ي��ن املولى الع� � ��ب فريق نادي
القادس� � ��ية واملنتخب الكويتي لكرة امل� � ��اء ،املولود في اخلامس
والعش� � ��رين من ديس� � ��مبر عام ألف وتس� � ��عمائة وتسعة وستني
ميالدي ،إنه بطل هذه القصة التي هي في األصل ملحمة من
مالح� � ��م الفداء والوفاء لوطننا احلبيب خالل فترة من أس� � ��وأ
فترات تاريخنا احلديث ،فترة االحتالل العراقي الغاشم .ميثم
طالب في الس� � ��نة الثانية قس� � ��م التربية البدنية ،بكلية التربية
األساس� � ��ية .وهو االبن األوس� � ��ط بني خمسة أخوة .يحب لعب
كرة القدم في أوقات فراغه.

طائر الفجر

ميثم ش� � ��خص اجتماعي ذو مكانة محببة بني أفراد عائلته
وأقربائه وأصدقائه يتمتع بدماثة اخللق وطيبة القلب والتواضع،
حتى أطلق عليه لقب «اجلوهرة» في محيطه االجتماعي ،ذلك
ما صنع منه فيما بعد منوذجاً حتتذي به األجيال.
***
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الطريق طويل ،ودوي محرك حافلة الركاب الكبيرة ميأل
فراغه� � ��ا الداخلي ،الركاب ما بني نائم أو يقرأ أو يتحدث إلى
اآلخري� � ��ن كنوع من تزجية الوقت .ميثم كان مس� � ��ترخياً على
كرس� � ��يه ،وقد أراح رأس� � ��ه إلى اخللف وه� � ��و ينظر من خالل
الناف� � ��ذة إلى األراضي الزراعية والق� � ��رى التي متر بها .هذا
ما يحتاجه حالياً فالرحلة من تركيا حيث املعس� � ��كر التدريبي
ملنتخ� � ��ب الكويت لكرة املاء طويلة حق � � �اً عبر البر ،مبا يتخلله
من عبور لألراضي العراقية الشاسعة لهو أمر مثير للضجر.
م� � ��ا أن تخطت احلافلة نطاق البص� � ��رة األخضر ،ودخلت إلى
النط� � ��اق الصح� � ��راوي األصفر حتى ش� � ��عر باالرتي� � ��اح لقرب
الوصول إلى الوطن احلبيب الكويت.
تنفس الصعداء ،وغاص في مخيلته وهو يستعجل احلافلة
لعبور احلدود بكل لهفة وهو يقول في نفسه:
«آه  ...م� � ��ا أجمل العودة للوطن ...فعلى الرغم من جمال
البالد التي كنا فيها مبا حتويه من ماء وخضرة ووجه حسن،
إال أن منظ� � ��ر الصحراء ال� � ��ذي يذكرني بب� �ل��ادي يظل دائما
األجمل األروع في نظري»...

طائر الفجر

التف� � ��ت إلى زميله الذي يجلس بجانبه ،وتبادل ابتس� � ��امة
معه ،دلي ً
ال على شعورهما بالسعادة لقرب العودة إلى الوطن.
أش� � ��اح بوجهه إلى نفس املنظر الغامر لتلك الرمال الصفراء،
ثم راح يدندن حلناً محبباً لنفس� � ��ه يذكره بأغنية شعبية أراد
مراراً أن يجرب غناءها في إحدى اجللسات اخلاصة.
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ل� � ��م تدم تلك اللحظة طوي ً
ال ،فإذ باملش� � ��هد يتبدل بش� � ��كل
غريب .آالف السيارات واآلليات العسكرية والدبابات متتد في
صفوف طويلة على الرمال إلى ما ال نهاية ،وجنود في مالبس
احلرب اجلاهزة .مش� � ��هد غريب ومخيف ،فغابت االبتس� � ��امة
من على ش� � ��فاه ميثم وتبدلت نظرته إلى مزيج من االستغراب
والقلق مما يجري من حوله.
التف� � ��ت إلى صديقه ،ال� � ��ذي كان قد بدأ يستس� � ��لم لقيلولة
بسيطة من النوم ،فهزه منبهاً ،ففتح عينيه مستفسراً:
«ميثم ..ما بك؟!»...
رد ميثم بصوت تعلوه نبرة مشوبة بالدهشة:
«انظر إلى كل تلك احلش� � ��ود واألرتال العس� � ��كرية العراقية
عل� � ��ى احلدود مع بالدنا ...ما الذي يحدث؟! ...هل ستنش� � ��ب
حرب ما؟ أم ماذا؟!»...

طائر الفجر

نظر زميله إلى املشهد نفسه ،فانتابه نفس الشعور ،وسرعان
ما س� � ��رت عدوى االس� � ��تغراب والقلق بني الركاب في احلافلة
وهم ينظرون إلى جانبي احلافلة وهي تشق طريقها دون توقف
باجتاه مرك� � ��ز احلدود .تعالت همهم� � ��ات وأحاديث جانبية بني
الركاب حول ما يجري باخلارج .ثم ارتفع صوت أحدهم وكأنه
يعلن احتجاجه ويوجه كالمه للسائق بشكل هزلي:
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«مالذي يح� � ��دث في اخلارج؟!  ...ه� � ��ل نحن ال نزال في
الطري� � ��ق إلى الكويت ،أم أنكم أضعتم الطريق وذهبتم بنا إلى
احلدود مع إيران؟!»...
ضح� � ��ك بعض احلض� � ��ور من تلك الطرف� � ��ة ،فما كان من
اإلداري اجلالس في املقعد األمامي بالقرب من الس� � ��ائق إال
أن تكلم بصوت عال دون أن يلتفت إلى ورائه ،وكأنه يرد على
تلك الطرفة ،بنبرة أراد بها أن تكون رسمية:
«ال شيء هناك يس� � ��توجب القلق ،إنها مناورات عسكرية
عراقية في امل� � ��كان ال أكثر وال أقل ،ولو كان األمر غير ذلك،
ملا مررنا من بينهم بهذه السهولة»...
ما أن أمت جملته حتى ساد الصمت املريب أرجاء احلافلة
دلي ً
ال على القلق من ذلك ،ثم تبادل (اإلداري) واملدرب بجانبه
نظرة ذات مغزى.

طائر الفجر

عندما وصلوا إلى الكويت ،وجد ميثم أهله في اس� � ��تقباله
بلهف� � ��ة وش� � ��وق .وحني اس� � ��تقر أخبر أهله مبوض� � ��وع األرتال
العس� � ��كرية العراقية على احلدود مع الكويت ،س� � ��اد الوجوم
بني اجلميع حيال تلك املس� � ��ألة ،لكن والده قال محاوالً عدم
إثارة املخاوف »:ال داعي للقلق ،لعلها مس� � ��ألة مناورات فقط
ال أكثر ،لنتح ّل باألميان ،وال نستبق األحداث».
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لكن ،لم مي� � ��ر على تلك احلادثة أكثر من أس� � ��بوعني حتى
جاء التأكيد واضحاً .فبينما كان ميثم نائماً ،شعر مبن يحاول
إيقاظه برفق ،ما أن فتح عينيه حتى وجد أباه أمامه يقول له:
«أنهض ...هناك أمر خطر قد حدث»...
لم يس� � ��تطع والده أن يكمل لهول املفاجأة ،األمر الذي دفع
ميثم لكي يبادر متسائ ً
ال وهو يفرك عينيه لطرد النعاس:
«ماذا حدث يا أبي؟!»...
وأستطرد بعد أن نظر حوله
«ما هي الساعة اآلن؟!»...
رد األب باقتباض:
«نحن اآلن قرب صالة الفجر»...
ث� � ��م لزم الصمت برهة،نظرميثم إليه وهو قلق ،وعندما هم
مبعاودة س� � ��ؤاله عن س� � ��بب إيقاظه ،تكلم والده بصوت هادئ
حاول أن يتمالك أعصابه من خالله:
طائر الفجر

«لق� � ��د اجتاحت الق� � ��وات العراقية دولتنا ف� � ��ي عملية غزو
غاشم منذ بضع ساعات ،ليكن الله في عوننا ،ويتوالنا بحفظه
ورحمته»...
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وم� � ��ع تلك الصدمة التي لم تغمر ميثم فحس� � ��ب ،بل وكل
الشعب الكويتي من مواطنني ومقيمني ،بزغ فجر حقبة مظلمة
في تاريخ البالد ،ال ميكن أن تنسى مهما طال األمد.
***
الدبابات متخر الشوارع زائرة كوحوش ضخمة مستبدلة
الصورة املس� � ��املة لتلك األماكن بصورة متتل� � ��ئ رعباً ورهبة.
الطائرات العمودية بصوتها الرهيب حتلق فوق املنازل واألبنية
العالية طاردة الطيور احمللقة بس� �ل��ام ،وملوثة س� � ��ماء البالد
الصافية .جحافل من اجلنود كاحلي الوجوه مبالبس� � ��هم ذات
اللون الرملي امللوثة بالعرق والغبار ،متمنطقني بذلك السالح
الس� � ��وفيتي املعروف عامليا الذي خلت منه أيدي العس� � ��كريني
الكويتي� �ي��ن ،ويدبون بأحذيتهم الثقيل� � ��ة والقذرة على األرض
الطاهرة بخطى ثقيلة الوطء عليها وعلى قلوب ذلك الش� � ��عب
املسالم ليحل اخلوف والرعب محل ليلهم اآلمن.

طائر الفجر

الوجوم والذهول هما الس� � ��متان الس� � ��ائدتان على وجوه
الشعب الكويتي الذي لم يتخيل مثل هذه الصدمة في تاريخه
املسالم مع الش� � ��عوب والدول ،وممن بالتحديد؟! ...من ذلك
اجل� � ��ار الذي ارتبط به ارتباطا وثيق � � �اً بالدين والعرق واللغة
والتاريخ والنسب .اجلار الذي إذا طلب وجد الدعم والتأييد
بالغالي والنفيس طوال حرب طاحنة مع جار مسلم آخر أكلت
األخضر واليابس.
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وها هو اجلار يرد الش� � ��كر ،ولكن بش� � ��كل آخر ال يدل على
االمتنان ،بل بالغطرسة والظلم والعدوان.
اجل� � ��ار العراقي ،واألخ األكبر الذي يفترض أن يحمي أخاه
األصغر ،لكنه ينقض عليه ويلتهمه كوحش جائع ضارباً بعرض
احلائ� � ��ط كل أواصر العالقة التي تربطه بذلك اجلار الصغير،
وجلس ميضغ فريس� � ��ته على أش� �ل��اء مبادئ وأح� �ل��ام الوحدة
العربية الكبرى من احمليط إلى اخلليج.
الن� � ��اس في كل م� � ��كان يتجرعون امل� � ��رارة واأللم ،وجوههم
يكس� � ��وها احلزن والبكاء واألسى على حياتهم الهانئة ،وقلوبهم
تقطر دماً على هول اخليانة .كل ليلة تلتف األسر حول أجهزة
املذي� � ��اع ،تنتظر بلهفة ورجاء األخب� � ��ار التي قد تنقل لهم األمل
بف� � ��رج قريب ،أو صحوة ضمي� � ��ر لذلك اجلار فيعود عن خطئه
الفادح ،فتعود األمة إلى س� � ��ابق عهدها .ولكن هيهات ،كل يوم
مي� � ��ر على تلك اجلرمية ،تتمادى الرؤى الظاملة في مس� � ��ارها،
وي� � ��زداد اجلرح عمق � � �اً  ،ويجثم الظل� � ��م كالكابوس على صدور
القوم أكثر من ذي قبل .إن تلك املأساة لن تكون نهايتها قريبة،
وقد متاثل مأساة الزلنا جميعاً نتجرع مرارتها حتى يومنا هذا
في مكان آخر عزيز علينا.
طائر الفجر

جلس ميثم وس� � ��ط أس� � ��رته في تلك الليل� � ��ة الظلماء حول
املذياع مثل بقية من ينتظرون الفرج .األخبار ال حتمل اجلديد،
واملوقف يتأزم بشكل مثير ،والشائعات متأل املنطقة عن حوادث
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إطالق نار واعتقال وضرب واقتحام منازل وس� � ��طو واستيالء
على املمتلكات بالقوة واغتصاب وكل ما ميكن أن يثير اخلوف
والهلع لألسر التي عاشت عقوداً من األمان.
اجلمي� � ��ع خائفون مم� � ��ا قد جتلبه األي� � ��ام القادمة ،فحتى
لو اتضح أن كل تلك األمور إش� � ��اعات يطلقها العدو العراقي
بغرض إفراغ املنطقة من أهله� � ��ا كنوع من التطهير العرقي،
لبس� � ��ط سياس� � ��ة األمر الواقع وتغيير هوية املكان ،إال أن ثمة
خوف � � �اً من نوع آخر ،أال وهو قلة امل� � ��واد الغذائية ،بعد أن مت
نه� � ��ب اجلمعيات التعاونية واملتاجر واملخازن من كل ما حتويه
من غذاء أو شراب على أيدي الغوغاء الذين جاءوا مرافقني
جليش الغزاة ،وهذا بحد ذاته ينذر بكارثة رهيبة قد تضرب
املعنويات وتضر بالقوم الذين صمدوا في وجه الغازي.
األقاوي� � ��ل كثيرة ع� � ��ن أن جمعية الش� � ��عب (املنطقة التي
يقط� � ��ن فيها ميثم) قد نهبت بالكامل ،وأن ما بقي من مخزون
تريد سلطات االحتالل أن تستولي عليه .بدا القلق واخلوف
واضح� �ي��ن على مالمح اجلالس� �ي��ن ،وخاصة النس� � ��اء الالتي
أصبحن ال ينمن بشكل جيد واألرق يتسيد لياليهن.
طائر الفجر

دار احلدي� � ��ث بني ميثم وأس� � ��رته ع� � ��ن أن أقاربهم ينوون
اخلروج من الكويت ،عن طريق البر إلى اجلمهورية اإلسالمة
اإليرانية.
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فتسائل ميثم قائال:
«كي� � ��ف ميكن لهم اخلروج بنس� � ��ائهم وأطفالهم عبر حدود
مطوقة باجلنود دون أن يحدث لهم ش� � ��يء ،وإلى أين؟!  ...إلى
إيران الدولة التي حتاربت معهم بش� � ��كل دم� � ��وي طوال ثماني
سنوات ،هل تعتقدون أن الغزاة العراقيني سوف يسمحون لهم
باملرور».
رد عليه أخوه الكبير (علي):
«إن هن� � ��اك من الكويتيني من يقومون بعمل وطني بالتعاون
مع س� � ��فارة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية التي ظلت صامدة
لم تغ� � ��ادر الكويت رغم تهديدات الغزاة ،ويقومون باس� � ��تخراج
وثائق إيرانية للكويتيني لكي يتسنى لهم اخلروج والدخول إلى
إي� � ��ران عبر احل� � ��دود العراقية املتفق عليه� � ��ا بعد وقف إطالق
النار .وس� � ��يمر الكويتيون على أنهم رعاي� � ��ا إيرانيون دون علم
العراقيني ،كما أنهم لن يتعرضوا ألي مضايقات من قبلهم».

طائر الفجر

أخذت األسرة تتباحث في هذا األمر جيدا ،وسط اختالف
واض� � ��ح في وجهات النظ� � ��ر ،األب واألم يريدان أن يخرج ميثم
وأخوته برفقة النساء إلى إيران عند أقاربهم ،مخافة أن يقعوا
في قبضة العراقيني ،وبذلك يكونون بأمان خارج الكويت.
أما الرأي اآلخر فقد ساد املوقف ،بعد أن أعلنه ميثم بإباء
وشمم قائ ً
ال:
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«مهما حدث في األيام املقبلة من أحداث ،فلن تثنينا عن
عزمنا على الصمود والبقاء هنا ملواجهة هذا الغازي البغيض،
لن نخرج من الكويت بلدنا الغالية ،نحن ال منلك إال بلدنا ،وال
نريد أن نذل إلى قوم آخرين ونحن قوم عشنا في عزة وكرام.
ال نريد أن نذهب إلى بلد آخر يصفونا بالالجئني.
نحن قوم ذوو نفوس عزيزة ال ترضى الذل من أجل األمان،
ه� � ��ذا هو رأيي ولن أبدله حتى لو ذهبت� � ��م جميعاً ،وظللت هنا
وحدي سوف ابق حيث ولدت ،وسأموت هنا» .وعلى الرغم من
إحلاح والدته القلقة على س� �ل��امته ،إال أنه وأخوته لم يغيروا
رأيهم في ذلك األمر فحسم األمر ببقاء األسرة.
***
األمور تزداد صعوبة ،لكن الشعب يزداد متاسكاً وصالبة
وصم� � ��وداً إزاء تلك املصيبة ،ويقدم كل يوم مناذج من املواقف
املشرفة والبطولية التي تعكس معدنه النفيس وتبرز سجاياه
وخصاله احلميدة.

طائر الفجر

العمل ف� � ��ي اجلمعية التعاونية ب� � ��دأ ينتظم بجماعات من
الشبان املتطوعني ،أما غذاء الشعب الرئيسي (اخلبز) ،فقد
تشكلت مجموعة أخرى من الشبان إلدارة مخبز الشعب اآللي
التابع لش� � ��ركة املخابز الكويتية ،ميثم انضم هو وإخوانه إلى
تلك املجموعة األخيرة بتشجيع من أبيهم ،وعمل توزيع اخلبز
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على املواطنني ،كما كان يجلب اخلبز ويوزعه على سكان احلي
الذي يعيش فيه ،ويترك كمية منه عند والدته لتوزعه على من
هو محتاج.
مع م� � ��رور األيام ،وانعدام خدمات احلي� � ��اة اليومية ،بدأت
تزداد القمامة في األحياء ،ناش� � ��رة رائحتها الكريهة ،ومهددة
السكان بنوع آخر من الكوارث ،ال يقل خطورة عن أزمات الغذاء
والوق� � ��ود واخلبز والدواء ،إنها األمراض املعدية التي تس� � ��ببها
القام� � ��ة .لكن ذلك لم يفت بعض الن� � ��اس ،فتطوعت مجموعة
أخرى من الشبان ،بعضهم ممن يعملون في اجلمعية التعاونية،
في التحرك في س� � ��يارات نقل خاصة لنقل القمامة بعيدا عن
األحياء وحرقها هناك .ميثم قاد إحدى س� � ��يارات البلدية التي
جنت من اليد الس� � ��البة لقوات االحتالل ف� � ��ي مصادرة آليات
احلكومة ونقلها إلى بغداد ،واس� � ��تخدمها في نقل القمامة في
احلي ،عمل وزمالؤه ف� � ��ي التخلص من النفايات الضارة بعمل
شاق يليق بشباب وطني مؤمن بعدالة قضيته.

طائر الفجر

كانت معنويات ميثم عالية دائماً ،واالبتسامة ال تفارق وجهه
ذا اإلطاللة املش� � ��رقة .يتحرك بني الناس باثاً احلماس بينهم،
طارداً بابتس� � ��امته القنوط واليأس احمليط به .انتظم بالذهاب
بش� � ��كل منتظم إلى ديوانية بالقرب من منزله ،وهي مبثابة ناد
يتناول فيه الرجال ش� � ��تى أمور حياتهم ،وكان لها دور فعال في
مشاركته في أنشطة املقاومة والصمود مبا كانت تبثه من أمور
تثبت النفوس وترفع املعنويات بني الناس.
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فأخذ يقضي معظم أمس� � ��ياته فيها ،وفي بعض األحيان
يقض� � ��ي ليلته فيها مع بقية أصدقائ� � ��ه ،عندما تفرض قوات
االحتالل منع جتول ليلي.
ف� � ��ي تلك الديوانية التقى ميثم بش� � ��خص يدعى (حس� � ��ن
املهنا) ،وهو رجل عس� � ��كري له نشاطات واضحة في ما عرف
بعد ذلك باملقاومة املس� � ��لحة التي أخذت تنمو بشكل تدريجي
برجال عسكريني في سلك القوات املسلحة والشرطة واحلرس
الوطني الذين تخفوا وسط املواطنني ،وأنشأوا خاليا مسلحة
س� � ��رية من املقاتلني الكويتيني ومن معهم من العرب واملقيمني
الش� � ��رفاء تهدف إلى توجيه ضربات موجعة لقوات االحتالل
وإرهاقه كخطوة أولى لبداية طريق النضال والتحرير.
ولعب حس� � ��ن املهنا دوراً كبي� � ��راً في إدخال ميثم ومن معه
إلى اخللية التي يقودها ،وقام بتدريبهم على السالح ،ورصد
العدو ،وجمع املعلومات ،وكتابة وتوزيع املنش� � ��ورات التي حتث
الناس على العصيان املدني لالحتالل البغيض .وبذلك يكون
ميثم قد انتقل من مرحلة املقاومة السلمية التي انخرط فيها
عند بداية االحتالل الى مرحلة املقاومة والكفاح املسلح والتي
ستكون أكثر خطورة وأهمية بالنسبة للشباب.
طائر الفجر

قرر ميثم املش� � ��اركة ف� � ��ي عمليات فدائي� � ��ة ،فأخذ يطلب
بإحلاح من القائد أن يشركه في بعض العمليات التي تنفذها
اخللية في أي من مناطق البالد .لكن املهنا كان له رأي آخر،
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أراد مليثم مهام أخرى تناس� � ��ب قدراته ،فأرس� � ��له في عمليات
لرص� � ��د ومتابعة العدو وجمع املعلومات عنه اس� � ��تعدادا لتنفيذ
عمليات مسلحة وكمائن جلنود االحتالل .فأرسله في مهام عدة
إلى منطقة خيطان حيث يوجد س� � ��وق لبيع األجهزة الكهربائية
يتجمع فيه ع� � ��دد كبير من الضباط واجلن� � ��ود العراقيني بغية
البحث عن فرص لشراء تلك السلع.
بعد مرور أس� � ��بوع ،دخل ميثم إلى غرفة أخيه األكبر علي
فوجده عاكفاً على كتابة وتعديل مجموعة من األوراق ،فأدرك
ميثم أنها املنش� � ��ورات التي س� � ��وف يتم توزيعها على املواطنني
واملقيمني كنوع من احلرب اإلعالمية والنفس� � ��ية ضد القوات
الغازية ،ودحضاً لألكاذيب التي تروجها عن الكويت وما يجري
بها .وهي أيضا تعمل على رفع معنويات الناس وتعزيز إميانهم
بقضية بالدهم العادلة.
فعمل ميثم مع أخيه إلعداد منش� � ��ور خاص باملقاومة يكون
له تأثير كبير .فاس� � ��تطاعا أن يُعدا منش� � ��ورا قوي التأثير كان
هذا نصه:
طائر الفجر

«يا أبناء الكويت املخلصني...
قف� � ��وا في وجه الطغ� � ��اة احملتلني واعملوا عل� � ��ى طرده من
أرضنا...
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كونوا يداً واح� � ��دة وصفاً واحداً بوج� � ��ه الطغاة ،وقاوموا
جيش االحتالل بكل الطرق السهلة والصعبة ،ساندوا إخوانكم
باملقاومة ،وقدموا العون إلى اجلميع...
إنكم أمام حزب كافر هو حزب البعث الذي يتزعمه حمار
العرب هدام حسني ،فله من الفضائح واجلرائم ما ال يُعد وال
يُحصى...
فكونوا له نداً ينصركم الله ،ألنكم على حق...
وال ترضوا أن تعيشوا حتت مظلة الطاغية...
قاوموا كيفما اس� � ��تطعتم بالس� �ل��اح ،بالفداء ،بالعصيان،
بالرفض بالقول والفعل...
كونوا يداً واحدة يكن الله معكم...
واعلموا أن نصر الله قريب ،وهو مع املظلوم على الظالم
ولو بعد حني...
الله أكبر الله أكبر والنصر للكويت»...

طائر الفجر

ووضع في ذيل املنشور رسم ميثل حمارا له وجه الطاغية
هدام العراق وكتب على جسد احلمار «حزب البعث».
قام ميثم مبس� � ��اعدة أخيه في توزيع ذلك املنشور الوطني
على الناس س� � ��راً ،وذلك تنفيذاً لرسالة املقاومة في إشراك
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مختلف ش� � ��رائح الشعب في الكفاح والنضال ضد من تلطخت
أيديهم بدماء األبرياء ،والوص� � ��ول إلى الغاية الكبرى أال وهي
التحرير واستعادة العزة والكرامة.
***
في صباح يوم الثامن والعشرين من اغسطس ،مر على بيت
ميثم اثنان من أصدقائه احلميمني للقائه ،كانا خالد الشواف،
وفيصل احلساوي من العبي منتخب الكويت لكرة املاء ،ففرح
ميثم بزيارتهما له ،وجلسوا معاً يتبادلون احلديث ،ويستعيدون
الذكري� � ��ات اجلميلة مع � � �اً لتلك احلياة الهانئة والس� � ��عيدة التي
عاش� � ��وها ،قبل أن تغمر س� � ��مائنا الصافية غيوم سوداء داكنة،
لتدخ� � ��ل البالد في ظالم رهيب حتطمت في� � ��ه ذكريات اآلباء،
وأحالم األبناء ،فضاعت البهجة ،وحلت محلها الكآبة واأللم.
ف� � ��ي غمرة تل� � ��ك املرارة ،أس� � ��تطاع األصدق� � ��اء الثالثة أن
يسترجعوا بعض الذكريات السارة ،األمر الذي أزال عن كاهلهم
بعض األسى .هنا اقترح ميثم على أصدقائه أن يذهبوا جميعاً
لزيارة صديقهم الالعب وليد املشوطي ،حارس مرمى املنتخب،
والذي كان يعمل مالزم إطفاء في مركز مدينة األحمدي.
طائر الفجر

استقل ميثم وزمياله سيارة أخيه األكبر علي إلى األحمدي،
بغرض زي� � ��ارة صديقهم ،وكذلك لبح� � ��ث امكانية تطوعهم في
العمل لدى املطافئ :ساروا طوال الطريق يتحدثون عن رؤاهم
مل� � ��ا يحدث اآلن في الب� �ل��اد ،وعن آمالهم ،وع� � ��ن بعض األمور
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التي تكلموا عنها في املاضي ،مع اس� � ��ترجاع بعض الذكريات
الطريفة والنكات التي جعلتهم يضحكون منها ملء القلب.
قبل الوصول إلى مدينة االحمدي ،وعلى طريق الفحاحيل
الس� � ��ريع ،اس� � ��توقفتهم نقطة تفتي� � ��ش عراقية عل� � ��ى تقاطع
الفحاحيل مع شارع األقصى «جسر بيان» ،ما أن توقف ميثم
مقابلها حتى مال عليه أحد جنود االحتالل وسأله بنبرة تقزز
وبغض:
«أريد بطاقاتكم الشخصية»...
ناوله ميثم هويته وأخذ من زميليه بطاقاتهم ليناوله بدوره
إياها .تناولها اجلندي ونظر بها نظرة قصيرة ،ثم سأل بشكل
روتيني:
«أين أنتم ذاهبون؟»...
رد ميثم بهدوء:
«إننا ذاهبون إلى األحمدي لزيارة صديق»...

طائر الفجر

نظر إليه اجلندي باس� � ��تهزاء ،هز رأسه بحركة تدل على
ذلك ،ثم نظر في وجوه الراكبني في الس� � ��يارة نظرة خاطفة،
ليعط� � ��ي ميث� � ��م البطاقات ،ويش� � ��ير ل� � ��ه بحركة م� � ��ن يده بأن
يتحرك.
تسلم منه ميثم البطاقات وأكمل طريقه.
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بعد بضعة كيلو مترات ،وبالتحديد عند جسر «املهبولة» ،فإذ
بهم يتفاجأون بنقطة تفتيش أخرى ،هذه املرة كان فيها ضابط
وعدد من اجلنود .هذه املرة بدت وجوههم أكثر تشدداً.
ما أن توقف ميثم عند احلاجز حتى تكرر نفس احلوار مع
الضابط ،لكن لهجته كانت أكثر تش� � ��دداً ،في هذه املرة طلبوا
منه بنبرة آم� � ��رة أن يفتح صندوق الس� � ��يارة اخللفي للتفتيش،
ولم يس� � ��فر التفتيش عن شيء ،لكن األصدقاء الثالثة الحظوا
نظرات الش� � ��ك والريبة في عيون الضابط واجلنود فيما يتعلق
به� � ��م .فتجاهلوا تلك النظ� � ��رات في محاول� � ��ة المتالك رباطة
اجلأش ،فهم ال ميلكون شيئاً يستحق اخلوف أو القلق.
مرت بضع دقائق ،ثم أشار لهم الضابط بالرحيل ،فتحركوا
مكملني طريقهم ،فتساءل فيصل مستغرباً:
«ما س� � ��بب كثرة نقاط وحواج� � ��ز التفتيش هذه األيام ،رغم
مرور أكثر من أسبوعني على االحتالل؟!»...
رد عليه ميثم مفسراً:
طائر الفجر

«أعتقد أن السبب هو تصاعد حدة عمليات املقاومة منذ
احلادي عش� � ��ر من أغس� � ��طس ،لذا أصب� � ��ح التفتيش أكثر دقة
خاصة بالقرب من املناطق احلساسة»...
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قال خالد:
«أرج� � ��و أال نص� � ��ادف نقاط � � �اً أخ� � ��رى حت� � ��ى نص� � ��ل إلى
األحمدي»...
قال ميثم مبتسماً:
«ال تقل� � ��ق ...صارت األحمدي قريبة ج� � ��داً ،ال أعتقد أن
هن� � ��اك نقاط � � �اً أخرى إال ق� � ��رب منطقة املصاف� � ��ي وخزانات
البترول»...
لكن ،ما أن وصلوا إلى مدخل املدينة الصغيرة حتى وجدوا
نقطة تفتي� � ��ش ،هذه املرة تختلف عن النقطتني الس� � ��ابقتني،
كانت هناك مجموعة كبيرة من اجلنود ،كما تواجد مجموعة
من الرجال مبالبس مدنية يرتدون أحزمة حتوي مسدسات.
فأدرك الثالثة أن هؤالء من االس� � ��تخبارات ،واصلوا الس� � ��ير
البطيء وراء الس� � ��يارات التي تتكاثر على الطريق الذي أخذ
يضيق إلى أن وصلوا إلى احلاجز.

طائر الفجر

م� � ��ا أن رآهم ذل� � ��ك العنص� � ��ر االس� � ��تخباراتي الذي تدل
مالمح وجه� � ��ه على الشراس� � ��ة والقوة ،كما ت� � ��دل على اللؤم
واخلس� � ��ة ،حتى أش� � ��ار إليهم م� � ��ن دون كالم أن يترجلوا من
الس� � ��يارة ويبرزوا بطاقاتهم الش� � ��خصية .ترج� � ��ل الثالثة من
الس� � ��يارة ،وبدأ التفتيش ،هذه املرة مكثفا شمل كل مكان في
الس� � ��يارة ،في الصندوق اخللفي ،وحتت غطاء احملرك ،وفي
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ال� � ��درج الداخلي ،واملقاعد وما حتتها .في حني ميطر العنصر
االس� � ��تخباراتي الثالثة باألسئلة عن وجهتهم ،ومن يعرفون في
األحمدي ،وس� � ��بب زيارتهم وغيرها .الحظ الشبان الثالثة أن
الس� � ��يارات التي تُقل عائالت لم تكن تخضع للتفتيش ،ويسمح
لها باملرور بس� � ��رعة ،بينما الس� � ��يارات التي يركبها ش� � ��بان ال
تتجاوز أعمارهم العش� � ��رين عاماً كان توقف وتفتيش بش� � ��كل
دقيق ،فبدأت تساورهم املخاوف من أن تكون هنالك مشكلة.
فج� � ��أة ،صرخ أحد اجلن� � ��ود ،عندما مد ي� � ��ده حتت مقعد
الس� � ��ائق ،فألتف� � ��ت جميع من هم موج� � ��ودون حوله مبن فيهم
الش� � ��بان الثالثة ،لم تكن صرخة ألم أو ما شابه ذلك ،بل كانت
صرخة فرح ألنه وجد ش� � ��يئاً ما .أخ� � ��رج يده من حتت املقعد،
فإذ به� � ��ا تقبض على مجموع� � ��ة من األوراق والص� � ��ور امللونة،
فأحضره� � ��ا وهو يردد بصوت عال «لقد اصطدناهم ،إنهم من
املقاومة» ليعرضها على رئيس� � ��ه ذلك العنصر االس� � ��تخباراتي
الذي تلقفها سريعا ليرى ما حتتوي.

طائر الفجر

وكانت الصدمة أكبر من أن يحتويها الشبان الثالثة ،كانت
محتوي� � ��ات تلك األوراق تتكون من ذلك املنش� � ��ور الوطني الذي
يح� � ��وي صورة احلم� � ��ار بوجه الطاغية ،وال� � ��ذي عمل مع أخيه
في توزيعه ،باإلضافة إلى كتاب إرش� � ��ادات يش� � ��رح للمواطنني
واملقيمني كيفية التعامل مع األسلحة الكيميائية .ولم يكن هذا
فحسب بل مت العثور على صور ألمير البالد ووولي العهد وعلم
الكويت ،في مكان ما في صندوق السيارة اخللفي ،حتت عجلة
االحتياط.
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كان ميثم في األوانة األخيرة يستعمل سيارة أخيه «علي»
وان املنشورات والصور كانت منسية متاماً وأنها من بقايا «يوم
التكبير» في يوم السبت املوافق احلادي عشر من اغسطس،
حني وقف الكويتيون على أس� � ��طح املن� � ��ازل ورفعوا أصواتهم
بالتكبير.
جتمه� � ��ر بعد ذلك عدد من الضب� � ��اط ،واجلنود وعناصر
االس� � ��تخبارات حول الفتية الثالثة املغل� � ��وب على أمرهم ،ثم
قاموا بتقييد كل م� � ��ن ميثم وفيصل معاً بالكوفية ،كما ربطوا
خالد بس� � ��لك كهربائي ،ث� � ��م ألقوهم على الرصي� � ��ف وانهالوا
عليهم ضرباً استمر قرابة العشر دقائق أمام املارة من الناس
الذين شعروا بالش� � ��فقة والتعاطف مع هؤالء الشبان الثالثة،
وباالش� � ��مئزاز مما يفعله هؤالء الطغاة الذين افتقروا ألبسط
مشاعر اإلنسانية.
بعد ذلك ،اقتاد اجلنود الش� � ��بان الثالثة إلى س� � ��يارة نقل
عس� � ��كرية قذرة ،انطلقت بهم إلى قلب مدينة االحمدي التي
كانوا قد أتوا إليها وهم أحرار ،فإذ بهم يقتادون إليها مكبلني
بالقيود مسلوبي احلرية ،ومتجهني إلى مصير مجهول.
***
طائر الفجر

توقفت السيارة العسكرية أمام املقر الرئيسي لشركة نفط
الكويت ،حيث ح� � ��ول الغزاة مكاتب ذل� � ��ك املبنى اجلميل ذي
الطراز املعماري الغربي إلى معتقل رهيب ألبناء الكويت .أنزل
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اجلنود الش� � ��بان الثالثة من السيارة جراَ وضرباً ،ثم أدخلوهم
إلى املبنى ،أدخلوهم إلى قاعة كبيرة ،وهناك انهال عليهم عدد
من اجلن� � ��ود الغزاة ضرباً بالعصى ش� � ��مل مواضع مختلفة من
أجس� � ��امهم .هذا اإلجراء يسمونه العراقيون العاملون في هذا
املجال القذر ،مجال التعذيب «بالوجبة األولى» التي يستقبلون
بها «ضيوفهم».
ثم قامت مجموعة من الذين يرتدون املالبس املدنية بجرهم
بق� � ��وة إلى غرف� � ��ة جانبية ،اتضح أنها غرف� � ��ة للتحقيق .وهناك
انهالت عليهم االس� � ��ئلة من ثالثة أش� � ��خاص كانوا في الغرفة،
ويحيط بهم مجموعة من العناصر املسلحة.
صرخ أحدهم في الشبان قائ ً
ال:
«من هم زمالؤكم في اخللية التمردية؟»...
رد ميثم بصوت ضعيف حاول أن يتمالك به نفسه:
«نحن لسنا أفراداً في أي خلية متردية»...
نظر إليه العنصر شزراً ولوح باملنشور أمامه وقال:

طائر الفجر

«إذا كنت� � ��م كذلك ،فماذا تس� � ��مون ه� � ��ذه األوراق؟!  ...إنها
م� � ��واد حتوي أم� � ��وراً خطرة ،أتعرف ما هي  ...إنها منش� � ��ورات
اجلماعات املتمردة  ...من أين أتيت به؟»
«ال أدري كيف جاءت تلك املنش� � ��ورات إلى سيارتي  ...إنني
ال أعرف عنها شيئاً »...
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«تكل� � ��م ،م� � ��ن أين أتيت به� � ��ا؟ ما هو مصدره� � ��ا؟ وأين مت
توزيعها؟»...
«ال أعرف عن هذه املنشورات شيئاً»...
نظر إليه احملقق بشيء من االزدراء وقال:
«أعت� � ��رف ،ما اس� � ��م املجموعة الت� � ��ي تنتم� � ��ون إليها في
املقاومة؟»...
حاول ميثم التماسك مجدداً أمام هذا الضغط النفسي،
لك� � ��ن األمور كان� � ��ت صعبة عليه وعلى زميلي� � ��ه خالد وفيصل
في مواجهة إعصار األسئلة واالتهامات التي تدهمهم ،والذي
يزيد من صعوبة األمر أنه� � ��م لم يكونوا على علم بوجود تلك
املنشورات في السيارة .لكن ميثم استطاع أن يجيب قائ ً
ال:
«إنن� � ��ا ال ننتم� � ��ي إلى أي من تلك التي تس� � ��ميها جماعات
التمرد ،نحن لس� � ��نا عسكريني أو مقاتلني إننا قوم عاديون ال
دخل لنا بتلك األمور التي تتحدث عنها»...
رمقه احملقق بنظرة فاحصة ثم عقب قائ ً
ال:
«حسناً ،ما هي وظائفكم باألساس؟»...
طائر الفجر

«نحن طلب� � ��ة في كلية التربية األساس� � ��ية قس� � ��م التربية
البدنية»...
«آه إذن أنتم رياضيون ...حسناً ...وما سبب مجيئكم إلى
هنا؟»...
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«أتين� � ��ا لزي� � ��ارة صديقن� � ��ا ال� � ��ذي يعمل في مرك� � ��ز اإلطفاء
هنا»...
قاطعة مسرعاً:
«اهو شريككم في اخللية أليس كذلك؟! تكلم»...
قال ميثم معقباً:
«كال  ...إن� � ��ه صديقنا ،وزميلنا في الفري� � ��ق الرياضي ،إنه
حارس املرمى»...
ضح� � ��ك احملقق ضحك� � ��ة مجلجلة وضح� � ��ك الباقون معه
وقال:
«حارس مرمى  ...هه »...
التفت إلى خالد وفيصل وسألهما بنبرة قوية:
«ماذا تعرفان عن تلك املنشورات؟»...
رد كل منهما:
«ال نعرف شيئا عنها ،لقد كنا في رحلة لزيارة صديقنا ،وال
نعرف أي شيء عن تلك األوراق»...
طائر الفجر

«هل أنتم أيضا معه في الفريق نفسه؟»...
قال االثنان بصوت واحد:
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«نعم»...
أخذ احملقق نفساً عميقاً ،وزفر دلي ً
ال على ضيقه وقال:
«يبدو أنكم تراوغون كثيراً  ...أنتم ال تريدون اإلفصاح عن
مصدر تلك املنش� � ��ورات ،وال االعتراف بتنظيمكم  ...حسناً،
سنعرف كيف جنعلكم تتكلمون»...
أشار إلى رجاله فأعطوهم «الوجبة الثانية» من الضرب،
وبعد فترة توقفوا وعاد التحقيق للمرة الثانية ،وهذه املرة دون
فائ� � ��دة أيضاً .وعلى مدى ثالث س� � ��اعات لم تأت التحقيقات
بش� � ��يء جديد .هنا ضاق احملقق الذي يبدو أنه ضابط كبير
في جيش االحتالل ذرعاً بذلك ،وقال:
«حس� � ��ناً ...هؤالء الصبية يري� � ��دون أن يصبحوا أبطاالً،
اعدموهم ح� � ��االً ،كل واحد منهم خم� � ��س رصاصات »...كان
ذلك أسلوب خس� � ��يس اعتادت عليه تلك املخابرات البغيضة
ف� � ��ي التعامل مع العراقيني الذين يعارض� � ��ون نظام الطاغية،
وال يس� � ��تطيعون انتزاع أي اعتراف منهم بذلك ،فيلجأون إلى
إعالن موضوع اإلع� � ��دام أمام املتهمني ،لتدمي� � ��ر معنوياتهم،
فيميلون لشراء حياتهم باالعتراف الذي يريده احملققون.
طائر الفجر

وعلى الرغم من خطورة ذلك اإلعالن على ش� � ��بان صغار
مث� � ��ل ميثم وخالد وفيصل الذين لم يعرف� � ��وا مثل تلك األمور
في بالدهم التي أعطتهم األم� � ��ن واألمان واحلب واالحترام،
وحفظتهم بعد اللّه من تلك الشرور التي توجد في أمم أخرى.
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إال أنهم متاس� � ��كوا بفع� � ��ل اإلميان الذي يعم� � ��ر قلوبهم ،وحاولوا
أال تص� � ��در منهم أي محاولة اس� � ��ترضاء ألولئك الس� � ��فلة الذي
تخضبت أيديهم عبر الس� � ��نني بدماء األبري� � ��اء واألحرار الذين
رفضوا ظلمهم في بالد الرافدين.
هج� � ��م اجلنود على الش� � ��بان الثالثة وأعصب� � ��وا أعينهم ،ثم
اقتادوهم إلى س� � ��يارة عس� � ��كرية أخرى ،حيث حملتهم إلى جهة
أخ� � ��رى مجهولة ،ما أن وصلت إلى امل� � ��كان املقصود حتى أزالوا
العصابة عنهم ،ليكتشفوا أنهم قد نقلوا إلى مكان يشبه املدرسة
ف� � ��ي منطقة الرقة ،اتضح أنها (ثانوية س� � ��الم املبارك الصباح).
وقد تبعتهم إلى هناك س� � ��يارة عس� � ��كرية تقل عددا من اجلنود
العراقيني املدججني بالس� �ل��اح ،فبدا األمر وكأنه فريق إعدام.
ثم عاد العراقيون استجواب الشبان الثالثة من جديد في املكان
ذاته ،لكنهم لم يتوصلوا إلى شيء جديد .فأمر املسئول عن املكان
بعد مرور ساعة من التحقيق أن يتم نقلهم إلى مكان آخر حيث
س� � ��يكون مبثابة «فرصة أخيرة لالعتراف» .حتركت الس� � ��يارات
من جديد ،السيارة التي تقل الشبان الثالثة ،ومن ورائها سيارة
فريق اإلعدام ،متجهني إلى جهة أخرى غير معلومة.

طائر الفجر

لك� � ��ن الرحلة لم تكن طويلة ،فق� � ��د وصلوا إلى مكان ،اتضح
أنه مخفر الرقة .ح� � ��ال وصولهم ،أنزلوا ج ًرا وضرباً إلى داخل
املخفر حيث كانوا على موع� � ��د مع كابوس جديد ال يعلم نهايته
إال اللّه.
***
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في مخفر الرقة ،كانت «الوجبة اخلاصة» بانتظارهم ،مع
مجموعة أخرى من أولئك املجرمني ،لكن هذه املجموعة بدت
أكثر قسوة ووحشية من األولى .فقد استمر ضربهم مدة نصف
س� � ��اعة أثناء التحقيق من قبل أحد الضباط ،الذي أصر على
معرفة من هم رؤساء املقاومة الكويتية ،وما هي تشكيالتهم،
ومناطق عملياتهم ،والعديد من التفاصيل األخرى.
فأجابه الشبان بأنهم ال يعلمون عن ذلك شيئاً وأنهم أناس
عاديون ال دخل لهم بتلك األمور ،وأنهم ال يعرفون مصدر تلك
املنشورات واملواد .فعاود العراقيون الضرب من جديد ،ثم مت
حبس الثالثة في زنزانة واحدة حتى اليوم التالي.
كان أكث� � ��ر املتأثرين من تلك الكارث� � ��ة هو ميثم ،الذي كان
يش� � ��عر بالذنب الكبير على توريط صديقيه في تلك املشكلة.
فأخذ يردد أس� � ��فه لهم ،وبأنه الس� � ��بب في كل ما حدث ،وما
س� � ��يحدث لهم .فهو الذي اقترح عليهم التوجه إلى األحمدي
لزيارة وليد املشوطي ،كما أن السيارة التي عثر على املنشور
فيه� � ��ا كانت س� � ��يارة أخيه علي ،في حني أنه� � ��م ال عالقة لهم
بذلك املنشور.
طائر الفجر

لكن أصدقاءه لم يس� � ��تطيعوا أن ي� � ��ردوا على ذلك ،لهول
اخلطب عليهم ،والستسالمهم ألمر اللّه وقضائه .فال فائدة
ترجى من تبادل الل� � ��وم ،أو العتاب ،ومن اخلير القبول بإرادة
اللّه ،ودعائه كي يلطف بهم.
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في صباح اليوم التالي ،مت إيقاظ الش� � ��بان الثالثة بطريقة
قاسية ضرباً ورك ً
ال،ثم أخذوهم إلى الطابق العلوي داخل مخفر
الرقة ،وهناك بدأت جولة جديدة من التحقيقات أخذت شك ً
ال
مغايراً ملا خبروه طوال األربع والعشرين ساعة املاضية.
كان الثالث� � ��ة يئنون حتت تأثير التع� � ��ب ،واأللم الذي يجتاح
أجس� � ��امهم جراء وجب� � ��ات الض� � ��رب املتكررة .كم� � ��ا أن تأثير
اجلوع والعطش الذي يعصف بهم ،قد زاد من وضعهم س� � ��وءاً،
فأصبح� � ��وا قاب قوس� �ي��ن أو أدنى من االنهي� � ��ار .لكنهم بفضل
اللّه تعالى متاس� � ��كوا ،واس� � ��تطاعوا الصمود كما صمد أهلهم
في الكوي� � ��ت أمام تلك احملنة العظيمة ،كاش� � ��فني عن معدنهم
األصيل والنفيس الذي كلما صقل ازداد ملعاناً.
اجلول� � ��ة األولى م� � ��ن التحقيقات ،أخذت ش� � ��كل جلس� � ��ات
التحقي� � ��ق االنفرادي كل على حدة .ث� � ��م بعد ذلك أخذت موجة
التعذيب تتصاعد مع كل جلس� � ��ة حتقيق انفرادية مع كل واحد
منهم.

طائر الفجر

ث� � ��م دخلت اجلول� � ��ة الثانية ،وكان� � ��ت أكثر س� � ��وءاً ،فقد بدأ
اس� � ��تخدام التعذيب في الكهرباء ،ثم حتولت للضرب بقبضات
اليد على الوجه والصفع على األذنني ،كما استخدموا األنابيب
املطاطية والعصى الغليظة في العملية ،وانتهت بالضرب بآالت
حادة سببت جروحاً دامية.
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ثم بدأ العراقيون لعب� � ��ة األعصاب معهم ،فبعد أن أدخلوا
فيصل أوالً إلى التحقيق وعرضوه للتعذيب ،أخرجوه ليدخلوا
مكانه خالد ،وفي التحقيق قالوا له:
«لقد انتهت اللعبة يا خالد ،ال داعي للنكران ،لقد أعترف
فيصل بكل ش� � ��يء ،ال يوجد مجال للمراوغة بعد ذلك ...هيا
اعترف»
لك� � ��ن خالد لم يصدق م� � ��ا قاله العراقي� � ��ون عن اعتراف
فيصل ،فيصر عل� � ��ى موقفه من أنه ال عالقة لهم باالتهامات
املوجهة لهم .بعدها انهالوا عليه ضرباً وتعذيباً ،ثم أخرجوه،
ليب� � ��دأوا اللعبة من جديد مع ميثم ،ويخبروه أن خالد وفيصل
اعترفوا بكل شيء .أما هو فال يصدق ما يقولونه ويصر على
موقفه دون أن يخون أصدقاءه ،فيزداد ضربهم له بوحش� � ��ية
حتى تسببوا في خرق طبلة أذنه من كثرة صفعهم على وجهه،
فأغمى عليه من شدة الضرب .لكن املجرمني أخذوا يرفسونه
في بطنه وظهره حتى استيقظ من إغمائه.

طائر الفجر

عاد العراقيون مرة أخرى لنفس اللعبة مع فيصل ،عندما
أخبروه أن ميث� � ��م أخيراً اعترف لهم بأن� � ��ه رئيس املجموعة،
وأن� � ��ه (أي فيص� � ��ل) وخالد طرفان رئيس� � ��يان فيها .ويبدو أن
لعبة اخلداع تلك قد أثرت في الشبان الثالثة ،فلم يستطيعوا
الصمود أكثر ،هنا توقفت عمليات التحقيق معهم .وزيادة في
اخلداع والوقيعة بني األصدقاء الثالثة ،فقد أعطى العراقيون
قطعة خبز إلى فيصل ليس� � ��د رمقه بها ،وكأنهم يعلنون أمام
صديقيه بأنها مكافأة لك على وشايتك بهم.
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هنا تفجرت مشاعر الوطنية والشهمة في روح ميثم عندما
أعي� � ��د إلى التحقيق ،فأعترف على نفس� � ��ه بأنه هو الذي طبع
املنش� � ��ور ووزعه ،وهذه بقايا دفع� � ��ة منه ،وذلك كي يبعد املعاناة
ع� � ��ن صديقيه اللذين ال ذنب لهما بتلك املس� � ��ألة وينقذهما من
ذلك املصي� � ��ر الرهيب .فكانت تلك التضحي� � ��ة هي من أوقفت
مسلسل التعذيب واأللم.
بعد مضي ليلة من األلم واملعاناة ،أش� � ��رقت شمس الصباح
عن يوم جديد ،أتى فيه العراقيون ليأخذوا ميثم إلى جهة غير
معلومة ،قد تكون البصرة ،ثم جاءوا بعد ساعة ليأخذوا خالد
وفيصل ،اعصب� � ��وا أعينهما ،ثم أركبوهما الس� � ��يارة إلى مكان
مجه� � ��ول .وطوال الطري� � ��ق أخذ العراقيون يقول� � ��ون لهم بأنهم
س� � ��وف يقومون بإعدامهم وإلقاء جثثه� � ��م في الصحراء ،األمر
الذي جعل ك ً
ال من خالد وفيصل يتلو الش� � ��هادتني لش� � ��عورهما
باخلوف ومن قرب النهاية.

طائر الفجر

لكن اللّه قدر حس� � ��ن التقدير ،فتوقفت الس� � ��يارة فجأة في
مكان ما ،ومت إنزالهما منها ،وعند إزالة العصابة عن عيونهم،
عرفوا أنهم أمام مخفر الصباحية .وهناك بعد حتقيق ش� � ��كلي
دون ضرب ،مت أخذ توقيع كل منهما على حدة على اعترافاتهم.
لكن عندما س� � ��أل كل منهما عن ميث� � ��م ،رد العراقيون بأن هذا
ليس من شأنكما وإنكم إن سألتم مثل هذا السؤال مرة أخرى
سوف نقتلكما.
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خرج كل من فيصل وخالد ك ً
ال على حدة ،فقد ذهب خالد
س� � ��يراً على األقدام إلى مركز إطفاء االحمدي لرؤية الالعب
وليد املش� � ��وطي .أما فيصل فقد سار على قدميه إلى أن بلغ
اخلط السريع ،لكنه فوجئ باالستخبارات العراقية تلحق به،
فانتاب� � ��ه اخلوف من أن يقوموا باعتقاله مرة أخرى ،لكنهم ما
أن توقفت سيارتهم أمامه حتى عرضوا عليه أن يوصلوه إلى
منزله ،لكنه اعتذر منهم ،وأراد أن يبتعد عنهم قدر اإلمكان.
عاودوا عروضهم عليه بأن يعمل معهم ،في التبليغ عن أفراد
املقاومة ،لكنه قال:
«إنني ال أخرج من البيت ،لذا فإنني لن أستطيع أن أنفعكم
بشيء»
لقد كان ذلك ما أخرجه من قبضتهم ليسترد حريته.
أما ميثم ذلك البطل املليء بالتضحية واإليثار والوطنية،
فقد بدأ جولته الرهيبة في عالم املعتقالت والتعذيب .فأخذوا
ينقلون� � ��ه ما بني البصرة ،واجلهراء ،والفردوس ،ومجمع بيبي
السالم وقصر نايف وغيرها من األماكن التي حتى لم يستطع
أن يتعرف عليها ،دون أن يدري ما هي نهاية تلك اجلولة.
طائر الفجر

احلال في بيت أس� � ��رة ميثم ،يدل على املعاناة واأللم .األم
تبك� � ��ي على ولدها الذي أخذه هؤالء املجرمون ،واألب يحاول
أن يتمالك نفس� � ��ه دون الوق� � ��وع في دوام� � ��ه العواطف ،يردد
برابطة جأش:
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«ال داعي لكل هذا  ...ميثم رجل ليس طف ً
ال ،وهو قادر على
مواجهة ذلك املوقف بش� � ��جاعة كبيرة» لكن قلبه ينفطر على ما
يجري لفلذة كبده.
شقيقه األكبر «علي» أخذ يبحث عنه في كل مكان .فبعد أن
علم علي وإخوة ميثم بخبر اعتقال أخيهم ،ذهبوا مع أختهم إلى
مخفر األحمدي ليسألوا عنه ،فعثروا على سيارته هناك.
وعندما سألوا الضباط واجلنود العراقيني هناك ،أخبروهم
بأن� � ��ه قد نقل ومن معه إل� � ��ى مخفر الرقة .ما أن وصلوا هناك،
حت� � ��ى منعهم العراقي� � ��ون من الدخول ،كم� � ��ا امتنعوا عن تقدمي
أي ن� � ��وع من املعلوم� � ��ات عنه ،بحجة عدم معرفتهم باألس� � ��ماء.
وملا أوضح أخوته أكث� � ��ر عنه ،قال العراقيون إنهم يعرفونه بأنه
الش� � ��خص «أبو اللحي� � ��ة» أي صاحب اللحية حس� � ��ب وصفهم،
وه� � ��م ال يعرفون بعد ما ستس� � ��فر التحقيقات عنه .لكن عندما
ألح أخوته على معرفة متى س� � ��يطلق س� � ��راحه ،قام العراقيون
بتهديدهم وإبالغهم بعدم القدوم إلى املكان مرة أخرى.

طائر الفجر

أخذ علي يتصل مرة بخالد الشواف ،ومرة بفيصل احلساوي
ف� � ��ي محاولة ملعرفة مصي� � ��ر ميثم .لكنهم ل� � ��م يكونوا على علم
مبكانه ،حاول أن يس� � ��أل في أماكن متفرقة يُحتجز بها الشباب
الكويت� � ��ي ،لكن الردود من جانب الغزاة إما كانت متضاربة غير
واضحة املعالم ال تدل على ش� � ��يء ،وإما كاذبة تنكر وجود ميثم
كحال� � ��ة اعتقال .وبذل ك ُل من أقارب ميثم وأصدقاؤه كل ما في
وسعهم في محاولة إلطالق سراحه ،دون جدوى.
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مر ما يزيد على الش� � ��هرين على الفاجعة التي أملت بتلك
األرض الطيبة ،واأللم يعص� � ��ر القلوب ،ومينع البهجة من أن
تش� � ��ع في بيوت الكويتيني الصامدين ،الذين تطحنهم دوامة
احلي� � ��اة ما بني الس� � ��عي في النه� � ��ار لتأمني احلاج� � ��ة للغذاء
والش� � ��راب ،والبحث ع� � ��ن األمان ف� � ��ي اللي� � ��ل ،عندما بدأت
جحافل االحتالل بترويع الناس واعتقالهم وقتلهم عش� � ��وائيا،
بعد أن استش� � ��عرت أن إقامتها على ه� � ��ذه األرض الغالية لن
تكون سهلة مع اش� � ��تداد املقاومة الباسلة في مواجهة كل يوم
بهجمات وعمليات فدائية جتلت فيها بطولة ش� � ��عب الكويت،
وه� � ��م يدحضون بها النظريات الت� � ��ي روجتها اآللة اإلعالمية
والدعائية ألزالم البعث ،إن ذلك الش� � ��عب الصغير ،هو شعب
مترف يحب احلياة ،سوف يستسلم لواقعه اجلديد بسرعة.
رن ج� � ��رس الهاتف في منزل أس� � ��رة ميث� � ��م التي أضناها
التعب واألس� � ��ى من جراء االنتظار ألي بارقة أمل في اإلفراج
عن� � ��ه ،وإذا برج� � ��ل ذو لهجة عراقية يخبره� � ��م بأن ميثم يقبع
في الس� � ��جن املركزي مبنطقة «الفردوس» .وإذا أرادوا رؤيته
فعليهم أن يجلبوا معهم بعض الطعام واملالبس له .وقد حدد
املتصل الزيارة في صباح يوم االثنني املوافق اخلامس عش� � ��ر
من أغسطس ،باألحرى بعد يومني بالتحديد.
طائر الفجر

أغل� � ��ق األب س� � ��ماعة الهاتف ،فأخذ يش� � ��عر باألمل يعود
بتباش� � ��يره ليغمر ذل� � ��ك البي� � ��ت احلزين على أح� � ��د أفراده.
واس� � ��تعدت األس� � ��رة لزيارة ولدها الغالي بع� � ��د ما يقارب من
خمس� � ��ة وأربعني يوماً من الغياب (االعتقال) .إن يوم االثنني
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لقريب ،لكن ،ما أبط الس� � ��اعات حني يعدها املرء الذي ينتظر
بشوق ولهفة رؤية شخص عزيز عليه ،لكن كل ذلك ال يهم مهما
طال االنتظار إذا تكلل بالنهاية بلقاء اإلنسان ملن يحب.
***
الشمس توشك أن تطل على الدنيا ،في حني يسبقها نورها
ليبدد ظلمة الليل الطويل ،ويبش� � ��ر بيوم جديد قد يحمل األمل
ويثبت النفوس على ما تعانيه.
س� � ��يارة عس� � ��كرية متخر الطري� � ��ق بصوتها امل� � ��دوي ،وقد
جلس فيه� � ��ا ضابط تبدو عليه عالمات من ل� � ��م ينم منذ فترة
طويلة ،مجه� � ��د ،تعب ،تتصاعد منه رائح� � ��ة كريهة ،وقد أنزل
زجاج النافذة لينعم بنس� � ��يم الفجر عله مينحه بعض النشاط،
وف� � ��ي اخللف جلس ثالثة جنود ببنادقهم اآللية حول ش� � ��خص
بدا وكأنه قد خرج لتوه من كهف يرتدي ثوباً (دشداش� � ��ة) رثة
قذرة ملوثة بالدم والقاذورات ،له حلية كثة ،وشعر طويل لم ير
امل� � ��اء منذ فترة طويلة .ملقى على وجهه على أرضية الس� � ��يارة
املعدنية ،وقد أعصبت عيناه ،ويداه من اخللف.

طائر الفجر

س� � ��ارت السيارة في الشوارع النائمة ،وبني البيوت الهامدة
بس� � ��كانها النيام نحو هدف معني ،اتضح أنه منزل أسرة ميثم،
توقفت الس� � ��يارة أم� � ��ام املنزل ،ليترجل ذل� � ��ك الضابط املترنح
من أثر اخلمر إلى الش� � ��ارع اخلالي من أي حركة .س� � ��ار بضع
خط� � ��وات ثم توقف ونظر إلى ميينه ،ثم إلى يس� � ��اره ليتأكد من
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ش� � ��يء ما .ثم أشار جلنوده بحركة سريعة فترجلوا من الباب
اخللفي الكبير للس� � ��يارة العسكرية ،وجروا معهم ذلك الرجل
ذو اللحية الكثة والذي لم يس� � ��تطع السير من شدة إصاباته،
ما أن أصبح� � ��وا أمام الضابط حتى أنزل� � ��وا الرجل الذي لم
يكن س� � ��وى ميثم عل� � ��ى ركبتيه وابتعدوا إل� � ��ى الوراء .فتحرك
الضاب� � ��ط بحركة دار بها حول ميثم الذي ال يرى ش� � ��يئاً إلى
أن أصبح مبواجهته ،فأخرج مسدس� � ��ه من جرابه املثبت على
اخلصر ووجه إلى وجهه ،ثم أش� � ��ار إل� � ��ى أحد جنوده بحركة
جانبية س� � ��ريعة برأسه أن يذهب ليدق جرس املنزل .وعندما
دق اجلندي اجلرس ،بقلب اختفت منه كل خصال اإلنسانية،
وانعدم� � ��ت به الرحمة واإلميان ،أطل� � ��ق ذلك الضابط الغازي
النار على ميثم على رجل� � ��ه كأجراء أول ،ثم أطلق الرصاصة
الثانية على وجهه لتخترق ويطلقها احلاجب األيسر ومتضي
مخترق� � ��ة اجلمجم� � ��ة ،لتخرج من الناحي� � ��ة اخللفية لدماغه.
ليخ� � ��ر ميثم على وجهه مضرجاً بدمائ� � ��ه الزكية على األرض
اإلس� � ��فلتية ،وفاضت روح� � ��ه الطاهرة إلى بارئها مع ش� � ��روق
الشمس.
طائر الفجر

دوى صوت الرصاصتني املتتاليتني ليدمر ذلك الس� � ��كون
اجلمي� � ��ل ال� � ��ذي كان يغمر املكان .وحت� � ��رك الضابط وجنوده
ليركبوا الس� � ��يارة ويغادروا املكان مس� � ��رعني ،قبل خروج أهل
البيت.
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وف� � ��ي تلك اللحظ� � ��ة ،كان هنالك رجالن يس� � ��يران بعد أن
خرجا من املسجد عقب تأدية صالة الفجر ،في طريقهما إلى
منزليهما ،وهما يتبادالن احلديث ،فسمعا صوت الرصاصتني،
فأسرعا ملعرفة ما يجري ،فإذ بهما يشاهدان سيارة عسكرية
تخرج من الشارع مسرعة لتختفي عند بلوغها الطريق الرئيسي.
ثم نظرا إلى الناحية التي قدمت منها فإذ بهما يلمحان ش� � ��يئاً
ملق� � ��ى عند الباب ،عرفوا أنه رجل مت اعدامه من قبل «اجلنود
األشاوس» فأسرعا إليه علهما يستطيعان فعل شيء ما .خرج
األب ال� � ��ذي كان ينتظر يوم االثنني بف� � ��ارغ الصبر لكي تكتحل
عيناه وعينا األم برؤية ابنهما الذي انقطعت أخباره عنهما منذ
ما يقارب اخلمس� � ��ة واألربعني يوماً ،بلهفة ليرى بأم عينه هول
ما فعله الغزاة .رأى ابنه احلبيب ملقى على األرض وسط بركة
من الدماء ،فأطلق صرخة ملؤها اللوعة واأللم معبراً عن شدة
الصدمة التي احتاجته.
«الله أكبر ..الله أكبر»
تبعته األم التي جذبتها الصرخة ،لترى نفس املشهد األليم،
فخرت على األرض صارخة وهي تنتحب:
«لقد ذبحوه ...ذبحوه»...
طائر الفجر

في الوقت نفس� � ��ه وص� � ��ل الرجالن اللذان ش� � ��هدا الواقعة
املؤمل� � ��ة إلى امل� � ��كان ،وقدما بس� � ��رعة لي� � ��روا األب واألم بحالة
تعيس� � ��ة ،فأخذا األب واحتضناه وهما يواس� � ��ونه على مصابه
اجللل وأخذا يرددان:
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«احتس� � ��به ش� � ��هيداً إن ش� � ��اء الل� � ��ه ...له اجلنة إن ش� � ��اء
الله»...
فأندف� � ��ع باقي األخ� � ��وة واألخوات الذين أت� � ��وا متأخرين،
ليشهدوا ذلك املنظر ،ويزيدوه الكثير من األلم واحلسرة.
بعد مرور نصف س� � ��اعة ،بدأ الناس تتجمهر في مس� � ��رح
اجلرمي� � ��ة النكراء ،فقدم بعض اجلنود م� � ��ن مركز جتمع لهم
في مدرسة على ابن أبي طالب القريبة ،فأخذ أحدهم يسأل
والد الش� � ��هيد عما حدث بكل وقاحة تدل على انعدام احلياء
في سلوك أولئك الغزاة اجلشعني ،وكأنهم ال يعرفون شيئاً عن
ذلك احلادث .فتمالك الوالد نفس� � ��ه ،وأجاب بصوت منتحب
والدموع متأل مقلتيه قائال:
«ال ندري ما حدث ،س� � ��معنا طلق ناري وطرق على الباب،
فخرجنا ورأينا ما ترون اآلن»...

طائر الفجر

فطل� � ��ب اجلندي ب� � ��كل صلف وفظاظة من األس� � ��رة عدم
حتري� � ��ك جثمان الش� � ��هيد ،وعدم اإلق� � ��دام عل� � ��ى دفنه دون
احلصول على تصريح بذلك وإال تعرضوا ألش� � ��د العقوبات.
ليس ذلك فحس� � ��ب ،ب� � ��ل إن الضابط أخذ يحق� � ��ق مع الوالد
ويس� � ��أله أسئلة تدعو إلى السخرية واالس� � ��تهجان ،إذ وجهوا
لألب املفجوع عدة أسئلة منها« :هل للقتيل أعداء؟!!»...
كل شيء متوقع ممن باعوا الدين والعروبة وحقوق اجليرة
من أجل أطماعهم.
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رد األب املكلوم قائال:
«ال  ..ال يوجد أعداء له سواكم أنتم أيها العراقيون»...
فرد عليه اجلندي بكل وقاحة وسخرية:
«يبدو أنك قد خرفت أيها الرجل لتقول كالماً كهذا»...
وحترك� � ��وا مبتعدين وهم يضحكون ،غير مبالني مبا ارتكبته
أيدي زمالئهم معدومي الضمير واإلنسانية.
بقي جثمان الش� � ��هيد على األرض دون حترك بضع ساعات
إلى أن نقل إلى املستشفى األميري ،ومن هناك أخذه أبوه سراً
ليتم دفنه في مقبرة الصليبيخات.
وحتركت األس� � ��رة تاركة املنطقة لتسكن في منطقة «بيان»
حيث بقية األس� � ��رة .وهناك أقيم العزاء على روح الشهيد ميثم
رحم� � ��ه اللّه .وظلت األس� � ��رة هن� � ��اك ،ولم تع� � ��د إال بعد حترير
الكويت.

طائر الفجر

هكذا صنع الش� � ��هيد البطل ميثم املول� � ��ي رحمه الله صورة
ناصعة البياض للبطولة والتضحية من أجل الوطن ،فعاش في
كنف الكويت رج ً
ال صادقاً مقدماً ومعطائاً غيوراً على حرمتها،
واستشهد وهو يحميها ويذود عن ثراها .لذا فقد كانت تضحيته
الكب� � ��رى مثاالً تقتدي به األجي� � ��ال القادمة في العزمية واإلباء.
أما استشهاده فقد جعل منه طائر الفجر الذي حلق مع نسمات
الصباح األولى مرتفعاً ليبشر األمة باحلرية ،والنصر القريب.
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