بصمات خالدة

العط���اء ،بدرجاته املختلف���ة ،قيمة �إن�س���انية عظيمة..
وعندما ي�صل العطاء الى الت�ضحية بالروح ف�إنها جت�سد
القيم الإن�س���انية لأنها تعك�س �سمو النف�س ،وعلو الهمة،
ولأنه���ا جت�س���د الإميان املطل���ق ب�أن احلي���اة احلقيقية
هي احلي���اة الكرمية وهذه ت�س���تحق الت�ض���حية ب�أثمن
ما ميلكه الإن�س���ان وهو النف����س ...لقد جتلت جميع هذه
القيم الإن�سانية النبيلة يف ملحمة بطولية �أثناء تعر�ض
الكوي���ت للغزو ..لقد توق���ف الزمن عندها لي�ش���هد هذه
امللحمة الإن�س���انية النادرة ولي�شهد عليها �أي�ض ًا ليكون
بعدها توثيق ًا للحدث ي�س���تهدف �إعالء �ش�أن الوطن و�ش�أن
القيم و�إعالء ل�ش����أن الإن�س���ان والذي هو حمور كل ذلك،
وتعزيزاً وتدعيم ًا للقيم الإن�سانية النبيلة التي ج�سدتها
الت�ض���حيات العظيمة لأبناء هذا البلد الأمني فقد ارت�أى
املكتب �أن يوثق هذه القيم �ض���من �سل�س���لة من الق�ص�ص
التي تعك�س م�آثر وت�ضحيات �أبناء هذا البلد لتظل نافذة
للأجيال القادمة ي�شهدون من خاللها �أ�سمى معاين الإيثار
ولينهلوا منها معاين الوفاء والعمل واحلياة الكرمية..

● تكرمي ال�ش���هيد عن طريق تخلي���د بطوالته ورعاية
ذويه رعاية متميزة يف اجلوانب املادية واملعنوية.
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�إهــــــــداء
�إىل �أر�ضي ال�صغرية ...
�إىل حبي الكبري ...
�إىل من ي�ستحق الت�ضحية 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.
ب�صمة يف قبة ال�سماء

الوگيل املساعد
املدير العام ملگتب الشهيد
فاطمه أحمد األمير
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« ب�صمة يف قبة ال�سماء »
عن ق�صة ال�شهيد  /عبد احلميد حممد املاجد

رحمه

اهلل

بقلم  :ثريا البق�صمي
كان ب�سيط ًا � ،شفاف ًا كاملاء  ،روحه يف رحابة �سماء زرقاء وبحر �أ�شد
زرقة  ،يكتنز حمبة النا�س يف داخله  ،وجهه م�شحون بالفرح  .ال تفارقه
ابت�سامته  ،رجل ب�شو�ش �شديد النخوة � ،أق�صى �أمنياته �أن يعني الآخرين
يف م�صائبهم و�شدائدهم � ،إنه « عبد احلميد املاجد» من �سكان منطقة
الرميثية  ،قطعة خم�سة  ،لن ين�سوه فا�سمه حمفور يف ذاكرتهم  ،وكلما
حتدثوا عنه حولته الكلمات �إىل �صورة حية  ،لرجل تعدى الأربعني
ب�سنوات  ،مفت�ش كيبالت يف وزارة املوا�صالت مق�سم ال�ساملية .

ب�صمة يف قبة ال�سماء

�أمن و�سالمة النا�س كانتا من همومه اليومية النابعة من طبيعة عمله ،
لكن يف �صباح الثاين من �أغ�سط�س  ،غادر مبنى ال�سنرتال ول�سان حاله
يقول « �س�أعود �إليك عندما نق�ضي على ال�صرا�صري النتنة التي زحفت
علينا من ال�شمال »
�شعور الع�صيان املدين  ،الذي امتد �إىل نفو�س الكويتيني  ،كان ردة فعل
طبيعية ل�شعب متيز بعزة النف�س ورف�ض �أن يدو�سه عدو حمتل .

5

12/23/12 9:20 AM

1���� �� ��� ������ -4.indd 5

عبد احلميد ت�صرف بعفوية كالآخرين  ،قفل درج مكتبه  ،و�ضع �أ�شياءه
اخلا�صة يف حقيبة يدوية  ،نظر �إىل باب مبنى ال�سنرتال وهو يغادره قد
�أعود �إليك خالل �أيام �أو بعد �أ�شهر  ،ال يوجد يف داخلي �أي حد�س مبا
يخبئه القدر لنا  ،ولكنني متيقن من �أن احلرية �ستعود للأر�ض التي
�أحببتها  ،ولن �أتخيل نف�سي �أعمل موظف ًا حتت �أم��رة مدير �أو رئي�س
عينته �سلطة احتلت وطني .
يف ذلك اليوم كان الهم يف حجم �سنام جمل يرب�ض على ظهره ،فكر
بزوجته و�أ�سرته ال�صغرية � ، ،إن وجودهم يف منطقة ( �صباح ال�سامل )
�أمر مثري للقلق  ،رمبا تطلب الأمر �أن يتواجد خارج املنزل معظم الوقت
وهو ال يتخيل نف�سه مقرف�ص ًا بجانب املذياع يل�صق �أذنه ب�سماعته يلتقط
الأخبار والدنيا مقلوبة يف اخلارج  ،وهناك من يحتاج �إىل م�ساعدته � .إن
�أي �شيء ي�ستطيع تقدميه  ..ولو بد أ� بجمع القمامة وانتهى بالوقوف �أمام
فرن يخبز فيه رغيف ًا � ..أي عمل مهما كان متوا�ضع ًا يعرب عن مقاومة
وجهاد يف وجه عدو نزق له ملف عريق يف الإجرام و�سفك الدماء .
قرر عبد احلميد �أن ينقل �أ�سرته �إىل منطقة ( الرميثية )  ،حيث منزل
والدته  ،بعد �أن يو�صي جريانه يف منطقة « �صباح ال�سامل « بحرا�سة
منزله  ،وترك م�صابيح �سور املنزل م�ضاءة خالل الليل  ،لإيهام ل�صو�ص
االحتالل ب�أن املنزل م�سكون .
ب�صمة يف قبة ال�سماء

مل يكن عبد احلميد من فئة املتفرجني  ،ولهذا ما �أن ا�ستقرت �أ�سرته
يف منطقة الرميثية حتى هرع �إىل ال�سوق املركزي وقدم خدماته �إىل
�إدارتها  ،وتوىل توزيع املواد الغذائية التي تربع بها التجار الكويتيون
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على املواطنني  ،وكان بطبعه عاد ًال  ،ولهذا توخي ت�ساوي احل�ص�ص ،
فالنا�س يكفيهم ظلم عدو املحتل  ،وال يحتاجون �إىل من يزيد من حجم
هذا الظلم  ،ب�إنقا�ص ح�ص�صهم يف امل�ؤن والطعام  .وكان يزور الأ�سر
التي ال معيل لها والتي ت�ضم كبار ال�سن والأطفال والن�ساء  ،ليوفر عليهم
عناء الذهاب �إىل اجلمعية  ،والوقوف يف طوابري طويلة ملتوية  ،ويجلب
�إليهم ما يحتاجون �إليه من مواد غذائية �أ�سا�سية  ،تعادلها �أحالم البقاء
 ،واال�ستمرار يف مواجهة رعاع ..

ب�صمة يف قبة ال�سماء

انتزعو البهجة  ،والب�سمة من نفو�س اجلميع  ..عبد احلميد فقد جزء ًا
كبري ًا من مرحه  ،فعندما يعود م�ساء �إىل منزله  ،ي�ضع يده على �صدره
 ،ليجده متورم ًا بالغ�صة والقهر  ،ف�أفعال جنود املحتل كانت تثري حريته
ويت�ساءل � ..أي نوع من الب�شر ه�ؤالء ؟ �إنهم يقتحمون مبنى اجلمعية
كاجلراد تتلب�سهم عقلية ل�صو�صية  ،وبغوغائيه �شبوا عليها  .ي�صادرون
كل ما يقع حتت �أيديهم  ،حتى لو مل يكونوا يف حاجة �إليه  ..كانوا
يتجاوزون طوابري اخلبز  ،وي�ستولون على �أرغفة اخلبز ال�ساخنة ،
ويحرمون النا�س من رغيفهم اليومي  ،رمبا كانوا يعتقدون �أن جتويع
النا�س � ،سيدفعهم للر�ضوخ والتعاون معهم  .هذه الت�صرفات دفعت
عبد احلميد � ،إىل و�ضع اخلطط مع زمالئه يف جمل�س �إدارة اجلمعية
 ،مثل �إخفاء املواد الغذائية وتوزيعها يف ال�سر  ،وكذلك ُجلبت الأفران
الكهربائية �إىل املنازل  .ووزعت �أكيا�س الطحني  ،وبد أ� النا�س يخبزون
يف منازلهم ويطعمون جريانهم � .إن ن�شاط عبد احلميد وحنكته � ،أثارت
�إعجاب اجلميع  ،وبخا�صة �سكان القطعة اخلام�سة من منطقة الرميثية .
وبعد �صالة الع�شاء يف م�سجد املنطقة  ،طلبوا منه �أن يدير فرع اجلمعية
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يف قطعتهم  ..هذا االختيار �أدخل ال�سعادة يف نف�س عبد احلميد ورفع
من معنوياته  ،وكان فيه تقدير جلهوده  .فعاهد نف�سه �أن يثبت لهم �أنه
يف حمل اختيارهم وثقتهم .
�إن ا�ستمرار الع�صيان املدين  ،كان له جوانب �إيجابية يف إ�ث��ارة حنق
العدو وت�سلمه ر�سالة مفادها �أن احتالل �شعب و�أر�ض لي�ست نزهة يف
الهواء الطلق  ،ولكن اجلانب ال�سلبي فيها �أن موارد الدخل ت�ضاءلت
بل �شحت �أو انعدمت ال�سيولة بعد انعدام م�صادر ال��رزق من رواتب
�شهرية ومكا�سب جتارية  ..وهنا ب��د أ� دور املقاومة الكويتية لإل�صاق
الأر�ض بال�سماء  .و�صنع املعجزات  ،ل�ضمان ا�ستمرار الع�صيان وعدم
اال�ست�سالم  ،وبد�أت النقود تت�سرب بطرق خا�صة من م�صادر القيادة
خ��ارج الكويت  ،وان�ضم عبد احلميد �إىل املجموعة  ،املكلفة بتوزيع
النقود على الأ�سر املحتاجة  ،التي كانت ترد �أ�سما�ؤها وعدد �أفرادها
وعناوين منازلهم .
كانت املع�ضلة التي واجهتهم يف �أثناء عملية توزيع النقود � ،أن معظم
�أرقام املنازل و�أ�سماء ال�شوارع قد نزعت  ،بهدف ت�ضليل العدو  ،الذي
كانت لديه قائمة طويلة ب�أ�سماء املواطنني امل�شكوك يف تعاونهم مع �أفراد
املقاومة الكويتية .
ب�صمة يف قبة ال�سماء

حر�ص عبد احلميد وزمال�ؤه على ال�سرية التامة يف عملية توزيع النقود ،
وكان يو�صي الأ�سر التي تت�سلم املبالغ املخ�ص�صة لها بعدم الإف�صاح عن
م�صدر النقود  ،وبخا�صة و�أنه مت اعتقال بع�ض �أفراد املقاومة  ..والتهمة
كانت توزيع مبالغ مهربة بهدف الإ�ضرار باالقت�صاد الوطني.
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وبد أ� العدو يف جتنيد بع�ض الن�ساء العراقيات اللواتي يجدن اللهجة
الكويتية يقمن بطرق �أب��واب املنازل  ،يدعون الفاقة ب�أنهم يف حاجة
�إىل م�ساعدة ويد�سون ال�سم يف الع�سل لإيقاع النا�س الطيبني الب�سطاء
وال�سذج يف �شراكهم « عيوين لدي كومة حلم يف البيت و�أفواه جائعة ،
وزوجي كان م�سافرا قبل االحتالل  ،ممكن �إعطائي ا�سم ورقم تلفون
ال�شخ�ص ال��ذي ي��وزع النقود على �أه��ايل املنطقة  .لأت�صل به و�أخ��ذ
ح�صتي وثوابك عند اهلل » وبهذه اجلمل الناعمة مت حتذير النا�س
واحل�صول على معلومات �أ�ضرت بالعديد من املواطنني  ،وقام �أفراد
املقاومة ب�إ�صدار تعليمات حتذيرية من خالل ن�شراتها ال�سرية  ،وخلقت
بدائل لطرق توزيع النقود  ،بل مت حث النا�س على بيع الثياب امل�ستعملة
وقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية يف �أ�سواق �شعبية  ،مثل �سوق « هال
ومرحبا « التي ن�صبت يف الباحات الرتابية  ،و�ألب�ست املدينة طابع ًا
همجي ًا  ،بدائي ًا  ،يتما�شى مع حجم الفو�ضى التي كان اجلميع يدور فـي
دوامتها  .فتحت التجارة الع�شوائية باب ًا جديد ًا للرزق  ،و�شارك عبد
احلميد فـي جمع الثياب والكماليات من �سكان الرميثية وجتنيد بع�ض
ال�شبان لبيعها للجنود العراقيني  ،وامت�صا�ص النقود منهم ثم توزيعها
على الأ�سر التي حولت ما هو مكد�س فـي منازلهم نقود يواجهون بها
�أيام موغلة يف التعا�سة .
ب�صمة يف قبة ال�سماء

حديقة املوت :
عندما قام نظام العدو ب�سرقة �شرعية وطن  ..نرث على خريطته �أالف
الل�صو�ص املحرتفني  ..نهبوا كل ما يعرت�ض طريقهم  .وكما قال �أحد
رواد م�سجد القطعة خم�سة  ،وهو احلاج « �أبو حم�سن « �إن �أ�ساليبهم
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يف ال�سرقة تفوق اخليال � ،إنهم ي�سرقون الكحل من عني ال�صبية وو�شم
احلناء من كفوف العرائ�س  ،لقد �سرقوا أ�ب��واب ونوافذ املنازل حتى
غدت بع�ضها �أقرب لفم عجوز فقد طقم �أ�سنانه !!
وبعد �صالة الع�شاء انتقد بع�ض �أ�صدقاء عبد احلميد هجره ملنزله
الأ�صلي يف منطقة �صباح ال�سامل  ،وقالوا �إنه يجب عليه �أن يعود �إىل
منزله �أو يطلب من �أحد �أقاربه �أن ي�سكنه .
لقد ت�صرف العديد من النا�س بعفوية نابعة من حر�صهم على ممتلكات
�أقاربهم ب���أن �سكنوا بيوت الآخ��ري��ن �أو تفقدوها بني ف�ترة و�أخ��رى ،
وبخا�صة و�أن االحتالل وقع يف �شهر �أغ�سط�س حني يغادر معظم النا�س
�إىل دول �أخرى لق�ضاء �إجازتهم ال�صيفية .
ماتت احلدائق من العط�ش ونزعت الأب��واب والنوافذ بعد �أن �أفرغت
املنازل من حمتوياتها و�شحنت يف قوافل �إىل العدو حيث �أخبار الكعكة
الكويتية التي ق�سمت ووزعت ي�سيل لها لعاب ل�صو�ص بغداد .
عاد عبد احلميد �إىل منزله يف منطقة �صباح ال�سامل  ،وهو يعد �أهل
الرميثية ب�أنه لن يتوقف عن تقدمي خدماته لهم .
ب�صمة يف قبة ال�سماء

عندما انهمكت زوجته يف تنظيف منزلهم املهجور �أطلقت �صيحة
مفاجاة وخرجت من �أح��د الغرف بوجه �أ�صفر �شاحب ق��ادت زوجها
عبد احلميد �إىل اخلزانة التي خب�أت خلفها �صناديق الذخرية وبع�ض
البنادق والأ�سلحة التي مل ي�سبق لزوجته �أن ر�أت مثيالتها  .احتار عبد
احلميد يف كيفية الت�صرف بهذه الهدية التي تركها �أحدهم يف منزله .
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�سيما و�أنه ال يرغب فيها  ،ومل يدرب على ا�ستخدامها  ،لقد كان بارع ًا
يف توزيع �أكيا�س الطحني  ،والأرز وعلب احلليب  ،والنقود و�أي �شىء �آخر
ي�ؤكل �أو ي�ستعمل  ..لكن ال�سالح وحمله و�إطالق الر�صا�ص هذه �أمور كان
بعيد ًا عنها  .لقد كان يبتهج عندما ي�سمع ق�ص�ص ًا عن بطوالت �شباب
املقاومة يف اقتنا�ص جنود العدو  ،لكنه مل تكن يف داخله تلك القدرة
على �إ�شهار ال�سالح يف وجه �أي خملوق حتى لو كان عدو ًا جائر ًا .
جل�أ عبد احلميد �إىل خربة �شقيقه ماجد يف تلك الأمور وا�ست�شاره ب�ش�أن
الأ�سلحة املخب�أة يف منزله فاقرتح عليه دفنها يف احلديقة  ،حيث من
ال�صعب معرفة �أ�صحابها  ،وقد �أخربهم جار لهم �أنه يف بداية �أيام
االحتالل � ،شاهد جمموعة من ال�شباب  ،يقفزون من فوق �سور املنزل
ليال حمملني ببع�ض الأكيا�س ال�سوداء  ،و�أنهم دخلوا �إىل املنزل عن
طريق نافذة املطبخ  ،وغ��ادروه قبل الفجر بعد �أن �ألقوا بحمولتهم يف
مكان ما  .تناقل �سكان املنطقة الق�ص�ص والإ�شاعات  ،و�أي �أمر �آخر
يخفف من وط���أة املحنة التي ي��دورون يف رحاها  ،وهم ال يجدون يف
احلكايات فجوات �صغرية حتمل لهم الأم��ل من خلف �أ�سوار الرعب
املعتمة .

ب�صمة يف قبة ال�سماء

ويف �إحدى هذه الق�ص�ص �أن جمموعة من ال�شباب الطري العود  ،والذي
حولت املحنة عوده الأخ�ضر اليانع �إىل ق�سوة جذع �سنديانة  ،قاموا
ب�إطالق النار يف اجتاه املخفر مما �أثار الفزع يف نفو�س اجلنود  ،ثم
الذوا بالفرار  ،مل تكن الق�صة خمتلقة  ،بل هي من �صميم الواقع ..
�صبية �صغار يثريون الهلع يف نفو�س جنود حمنكني مدججني بال�سالح
متمر�سني يف القتال  .يف تلك الليلة التي وقعت فيها حادثة �إطالق النار
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كان عبد احلميد يجل�س �أمام باب منزله  ،يت�أمل املارة  ،ويفكر فيما
يخبىء له القدر يف الأي��ام القادمة  .ور�أي �صبية يرتاك�ضون �أمامه
ك�أ�سراب حمام .
�شعر بالفرح والبهجة لوجودهم  ،وملحاولتهم �إق�لاق راح��ة العدو .
وبعدها بدقائق  ،وقفت �أمامه جمموعة من الغربان التي كانت تطارد
احلمائم  ،وجوههم حمتقنة بالغ�ضب � ،س�ألوه  :هل ر�أيتهم � ..صبيتكم
اجلبناء يطلقون علينا النار  ،ثم يفرون لو �أنهم رجال لكانوا واجهونا
بندقية مقابل بندقية ور�صا�صة مقابل ر�صا�صة !!
�أجابهم عبد احلميد بربود � :أنا جال�س هنا منذ ما بعد �صالة املغرب مل
�أر �سوى ال�صرا�صري ترتاك�ض لتختبىء يف البواليع « و�أ�شار �إىل بالوعة
تقع مقابل باب منزله « �أجابه �أكرث اجلنود عبو�سا :
نحن ن�س�ألك عن الأوالد املجرمني .
و�أنت تتحدث عن ال�صرا�صري �إن مزاحك هذا قد يحولك �إىل منخل لو
�أفرغنا كل هذا الر�صا�ص يف �صدرك .

ب�صمة يف قبة ال�سماء
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لهجته مل تعجب عبد احلميد  ،والذي قرر بعدها �أن يكون �أكرث حذر ًا
يف التعامل مع الع�سكر  ،ورمبا ا�ستهدفوه يف الأيام القادمة  .لقد ت�أمل
مليا مربعات الأ�سمنت يف حديقته التي تنام حتتها الأ �سلحة والذخائر ،
وقرر �أن يغطيها بجرار فخارية زرعت فيها نباتات الزينة  ،بعدها �أطلق
عبد احلميد على حديقته ا�سم « حديقة املوت « لأنهم لو اكت�شفوا ما يف
جوفها فالإعدام �أو التعذيب �سيكون عقابه الأكيد �إىل جانب حرق منزله
و�إحلاق ال�ضرر بعائلته .
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توقعات عبد احلميد مل تخطىء فبعد �أيام من حكاية ال�صرا�صري  ،داهم
اجلنود منزله فجر ًا  ،وجالوا و�صالوا يف �أرج��اء املنزل قلبوا الأرائك
ونرثوا الثياب  ،و�أطلوا يف ثقوب احلائط  ،وهم يرددون :
ال داعي للخوف هذا تفتي�ش اعتيادي �إنه ل�سالمتكم فالأوالد الأ�شرار
يقلقون راحتنا ويعر�ضون حياة املواطنني للخطر ورمبا يبلغ بهم ال�شر
مبلغ ًا خطر ًا فيخفون الأ�سلحة مبنزلكم  ،وتتورطون يف �أمر ال �ش�أن لكم
به ؟!!
تذكر عبد احلميد ما حدث قبل �أ�سابيع وق�صة اكت�شاف زوجته للأ�سلحة
املخب�أة � ،إنها فع ًال ورطة ال يد له فيها  ،و�صدق حد�س هذا املجرم الذئب
الذي يرتدي جلد النعاج  ،فرمبا « الأوالد » كما ي�سميهم هم من خب�أوا
الأ�سلحة يف منزله .
يف ذلك اليوم مل ترث احلديقة اهتمامهم بل عربوها ب�سالم  ،مل يخطر
ببالهم �إن ما يبحثون عنه راب�ض حتت �أقدامهم ه��ذا احل��دث �أث��ار
الطم�أنينة يف نف�سه  .و�شكر يف �أعماقه حكمة �أخيه ماجد الذي وجد يف
احلديقة مكان ًا مثالي ًا لإخفاء ال�سالح .

ب�صمة يف قبة ال�سماء

كان عبد احلميد يحب ر�صد حركة �سكان املنطقة من خالل نافذة
�صالة املنزل املطلة على ال�شارع �أو باجللو�س �أمام باب منزله بعد عودته
من امل�سجد .
وك��ان �أك�ثر ما يبهجه منظر احلمائم البي�ضاء وهم يرتاك�ضون بعد
�إجنازهم �إح��دى عملياتهم البطولية  .وذات يوم ومن فتحة النافذة
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امل�شرعة ر�أى ال�صبية الذين لب�سوا م�سوح الرجال باكر ًا  ،يزيحون غطاء
فتحة املنهول  ،ويلقون بداخله �أ�سلحتهم ثم يفرون  ،لتلحق بهم بعد
دقائق �سيارة ع�سكرية عراقية يف بطنها جنود� ،أثار ال�صبية �سعارهم
وجنونهم .
توجه عبد احلميد �إىل امل�سجد  ،ليخرب بع�ض �أف���راد املقاومة من
ال�شبان ب�أمر الأ�سلحة املخب�أة يف املنهول وبدورهم �شكروه على تلك
املعلومات القيمة ووعدوه ب�أنهم �سري�سلون من يزيح الأ�سلحة ويخبئها
�أو ي�ستخدمها.
مرت ثالثة �أيام وهو م�ستمر �أمام النافذة يراقب فتحة املنهول ويردد مل
يح�ضر �أحد � ،أ�شك يف انهم خائفون هل هم لي�سوا بحاجة �إىل ال�سالح
؟!! ه��ذا احتمال غري منطقي يف مرحلة يحتاج فيها كل كويتي �إىل
ر�صا�صة ي�سددها ل�ضمائرهم التي دا�سوها بب�ساطري الع�سكر.

ب�صمة يف قبة ال�سماء

توجه عبد احلميد �إىل امل�سجد من جديد ي�ستف�سر عن �سبب الت�أخر
يف �إزاح��ة الأ�سلحة من املنهول � ..أجابوه ب�أن الوقت مل يت�سع لإزالتها
وبخا�صة و�أن املنطقة تغلي باجلنود  ،واحتمال �أن تكون املنازل املال�صقة
للمنهول مراقبة  .ومل يخطىء حد�س رج��ال املقاومة  ،فمنزل عبد
احلميد ومنازل جريانه كانت تنه�ش جميع ًا ليل نهار مبناظري املراقبة
التي �سددت �إليهم وهم غافلون.
امل�صيدة
غادر عبد احلميد منزله يتلب�سه �ضيق �صدر نابع من عدم ا�ستجابة
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�أف��راد املقاومة ملطالبته ب�إزاحة الأ�سلحة من املنهول  ،ودفعته برودة
�شهر دي�سمرب �إىل لف « ب�شته « ال�صويف حول ج�سده � ،إن �أكرث ما يخافه
املر�ض والإ�صابة بنزلة برد � ،إن حيويته وعافيته ت�ضمنان له فر�صة
�أكرب خلدمة الآخرين وهذا لي�س بالوقت املنا�سب لأن مير�ض وي�صبح
عالة على �أحد  .زوجته التي ان�شغلت يف �إعداد عجينة اخلبز والأمور
التموينية املنزلية .
�أث��ار فزعها �سماع �صوت ركالت قوية �صادرة من مدخل البيت  ،ويف
حلظات ر�أت جمموعة من الع�سكر ينت�شرون يف �أرجاء املنزل ت�سبقهم
غوغائيتهم  ،يطلقون ال�سباب وال�شتائم والأ�سئلة يف نف�س الوقت ،
ويرددون « وين زوجك �أين �أخبات رجلك !! »
وقبل �أن جتيبهم ر�أت �أحدهم ي�صوب فوهة امل�سد�س �إىل �صدغ ابنها
حممد ويده العري�ضة الأخرى تقب�ض على ياقة « د�شدا�شته » امل�شهد كان
مروع ًا كادت تنهار  ،وهم يهددونها « �أخربيننا �أين زوجك و�إال �أفرغنا
الر�صا�ص يف جمجمته ؟ »

ب�صمة يف قبة ال�سماء

من خالل دموعها حلفت لهم ب�أن زوجها غادر املنزل منذ ن�صف �ساعة
 ،ورمبا يكون يف اجلمعية �أو امل�سجد  ..انت�شروا كال�سحايل اخل�ضراء يف
�أرجاء املنزل  ،احتلو كل ركن فيه مل�ؤا جيوبهم بكل ما طاب لهم  ،فكل
�شىء م�شاع لهم وال قانون يحمي �أحد وجل�سوا على الأرائ��ك يف �صالة
املنزل  ،وطلبوا من الزوجة �أن ترد على املكاملات التلفونية التي ترد ،
و�إذا كان زوجها املت�صل فعليها �أن تخربه باحل�ضور الفوري من غري
الإ�شارة �إىل وجودهم !!
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ال�شقيقان عبد اهلل وعبد الوهاب  ..عندما دخال �إىل منزل عبد احلميد
وقد عادا من امل�سجد لأنهما كانا يقطنان مبنزل عبد احلميد  ،داهمتهما
من خلف الباب �أي��اد عري�ضة �سحبتهما �إىل ال��داخ��ل حيث فوهات
امل�سد�سات تتحدث بلغة املوت  .كرث عدد الرهائن  ،وان�ضم �إليهما بعد
دقائق �شقيقه ماجد ون�سيبه  ،فو�ضعهم ال�ضابط �أم��ام خيارين �إما
االت�صال بعبد احلميد �أو �إفراغ الر�صا�ص يف ر�ؤو�س كل من يف املنزل ،
وحرقه وتدمريه على من فيه !.
كان ال�سباب والتهديد يخرج من فم ال�ضابط مزبد ًا ومن عينيه يتطاير
ال�شرار  ،وكانت الزوجة �أكرثهم رعب ًا لأنها كانت تعلم ب�أن الإن�سان ال
قيمة له عندهم � ..أنهى عبد احلميد �صالة املغرب  ..ويف الطريق �إىل
منزله داهمته م�شاعر متناق�ضة هل هناك مفاج�أة تنتظرين ؟
ما �أن فتح باب املنزل حتى �صدمته تلك الوجوه املتجهمة  ،منظرهم
وهم يحتلون بيته �أطار �صوابه  ،لكنه جلم انفعاله وغ�ضبه و�س�أل بهدوء
« ما الذي حدث !! ما �سبب تواجدكم يف منزيل !!

ب�صمة يف قبة ال�سماء

فت�شو �سيارته  ،بعرثوا �أوراقه  ،ثم دفعوه �إىل جوف ال�شاحنة الع�سكرية
التي اقتادته �إىل خمفر منطقة �صباح ال�سامل  .وعندما �س�ألهم �شقيقه
ماجد عن التهمه املن�سوبة لأخيه �أج��اب��وه �إن��ه ع�ضو ن�شط يف �أعمال
ال�شغب  ،ويزود ال�صبية بال�سالح وجب �أن يدلنا على مكان الأ�سلحة
 .عاد اجلنود �إىل املنزل ي�سوقون عبد احلميد �أمامهم بعد �أن اعرتف
بوجود الأ�سلحة املخب�أة يف املنهول  ....يف دقائق فتح اجلنود �أغطية
معظم البواليع التي تقع يف تلك القطعة  ،مل يعرثوا �إال على �صرا�صري
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تتقافز وتتطاير �أمامهم  .ذلك الأمر �أثار غ�ضبهم وجنونهم العتقادهم
ب�أن عبد احلميد يهز أ� بهم ويتعمد الكذب عليهم وخداعهم .
يف اليوم الثالث من اعتقاله قابل �أخاه عبد اهلل وكان منهمك ًا من �أثر
التعذيب  ،لكنه ا�ستطاع بغمزة من عينه �إي�صال ر�سالة �إىل �أخيه ليكن
�أ�شد حذرا  ..وفهم عبد اهلل �سر الغمزة عندما و�صل �إىل بيت �أخيه
ووجد احلديقة مقلوبة ر�أ�س ًا على عقب  ،وقد عرث اجلنود على احلفرة
التي خب�أت فيها الأ�سلحة  ،لكنهم مل يعرثوا على احلفرة الأخرى التي
خزن فيها الذهب والذخرية  ،والذهب كان عبارة عن م�صاغ زوجته
وبع�ض ال�ساعات الثمينة.
عندها �س�أل ال�ضابط عبد اهلل عن ذخرية تلك الأ�سلحة التي عرثوا
عليها يف احلفرة الأوىل  ،تذكر على الفور �إ�شارة العني التي بعثها له
�شقيقه  ،وهي حتم ًا تعني عدم �إر�شادهم �إىل املخبىء الثاين  ،واحرتام
عبد اهلل رغبة �أخيه و�أنكر ب�شدة وجود �أي ذخرية لل�سالح امل�صادر ،
وكذلك حاول �أن يقنع ال�ضابط ب�أن �أخاه بريء من التهم املن�سوبة �إليه ،
و�أنه �أخفى الأ�سلحة لكي ال تقع يف يد من ي�سيء ا�ستخدامها .

ب�صمة يف قبة ال�سماء
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ال�ضابط مل تعجبه الأع��ذار املقدمة وت�شدق بالقانون ال��ذي يجب �أن
يحرتم  ،و�أنه كان على املتهم �أن يبلغ عن وجود الأ�سلحة وي�سلمها لهم
بد ًال �إخفائها .و�سقط من يدي عبد اهلل وهو يحاور ال�ضابط يف ق�ضية
منتهية  ،ور�صا�صة الإع��دام موجهة �إىل �صدغ �أخيه عبد احلميد لقد
�أعدموا يف �أي��ام قالئل مئات من الكويتني بتهم تافهة  ..منها مثال
تخزين الطعام يف البيوت �أو توزيع النقود �أو حتى وجود �أعالم و�صور
ل�شخ�صيات كويتية يف منازلهم  .فما بالك بتهمة مثل حيازة الأ�سلحة .
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يف اليوم اخلام�س من اعتقال عبد احلميد جهزت زوجته بع�ض املالب�س
الدافئة التي ت�ساعده على برودة الطق�س يف معتقله  .و�أعدت له بع�ض
الأطعمة التي يحبها  ،ومل تعلم امل�سكينة ب�أنها ال تتعامل مع ب�شر  ،و�أن
الإن�سانية يف خ�صام دائم معهم  .ت�سلم ال�ضابط املالب�س والطعام منها
 ..فرحت الزوجة العتقادها ب�أنها « �إ�شارة دعوة للقاء بزوجه احلبيب ،
ولكن ال�ضابط الذي كان يحمل وجها معجون ًا مبكر الثعالب قال :
« يا خالة ت�أكدي �أن املالب�س والطعام �ست�صل �إىل زوجك الذي للأ�سف
قد ت�أخرت يف زيارته  ،فقد نقل �أم�س �إىل معتقل آ�خ��ر حيث يجري
التحقيق معه على �أيدي متخ�ص�صني يف اجلرائم ال�سيا�سية �ضد �أمن
الوطن واملواطنني � .أود �أن �أخدمك لكن للأ�سف هناك �سرية تامة حول
�أماكن تواجد املعتقلني �إىل �أن تثبت براءتهم » .
�أزاح غطاء قدر الطعام  ،فتح خيا�شيمه وهو ي�شم الرائحة  ..همهم اهلل
رائحة طيبة يبدو �أنك طاهية ماهرة يا بخت زوجك ؟!!
بني ال�شاهد والفقيد :

ب�صمة يف قبة ال�سماء

رحلة البحث عن عبد احلميد كانت �أكرث من م�ضينة  ،انت�شر �إخوانه
و أ����ص��دق��ا�ؤه يف ك��ل مكان ع��رف �أن��ه حت��ول ملعتقل للكويتيني « جممع
الوزارات » « امل�شاتل » « ق�صر نايف » مدار�س بع�ض املناطق  ..املخافر
 ..امل�ست�شفيات  ،وكانت الإجابة دائم ًا هي :
« هذا اال�سم مل يرد لدينا رمبا يكون قد نقل �إىل بغداد �أو الب�صرة !!
زوجته كانت تردد » �أ�شك يف �أنهم �أعدموه  ،لأنهم يعدمون املعتقلني
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�أمام �أبواب بيوتهم وبح�ضور �أهاليهم وهذا مل يحدث مع عبد احلميد
 ،حتم ًا �إنه حي يرزق يف غرفة مظلمة كئيبة  ،كان اهلل يف عونه و�أعانه
على تلك ال�شدة .
وقفت �أمام نافذة ت�شبه تلك التي اعتاد زوجها �أن يراقب منها اال�شارع
 ،وهي ترى ال�صبية يرتاك�ضون ي�سبقهم فرحهم بتحرير �أر�ض الكويت
من ال�سحايل اخل�ضراء  ،فرحتها كانت ناق�صة لغياب « رجلها و�أبو
عيالها « لقد اختلطت دم��وع الفرح بالذكريات احلزينة  ،حلظات
اعتقال زوجها  ،فوهة امل�سد�س املوجه �إىل ر�أ�س ابنها حممد  ،الع�سكر
م�سلوبو الإن�سانية وهم ي�صولون ويجولون يف منزلها ،يدمرون وي�سرقون
ثم ينهون م�سرحيتهم بعد �أن غادرت منزلها خوف ًا من بط�شهم  ،بحرق
�أثاثه وحمتوياتة  ،وكانت هذه �أحد �أ�ساليبهم يف معاقبة كل من ي�شكون
يف عدم والئه لهم وقبوله بتواجدهم غري امل�شروع على �أر�ض �سليبة.
علقت يف امل�ست�شفيات وال�سفارات ومراكز ال�صليب والهالل الأحمر
قوائم ب�أ�سماء املفقودين وال�شهداء ولكن ا�سم عبد احلميد عبد الوهاب
مل يظهر يف �أي منها .

ب�صمة يف قبة ال�سماء

وبعد حترير الكويت ويف �صباح يوم  26من مار�س  ، 1991كان امل�شهد
ال�سائد رجال ون�ساء يدورون يف دوامات البحث عن ذويهم ما بني �شهيد
وفقيد .
و�أن�شئت اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين  ،التي كانت مهمتها
م�ساعدة املواطنني يف احل�صول على معلومات حول املفقودين  ،تخفف
من حريتهم .
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ويف بداية عام  1992عرث ماجد على �صورة لأحد ال�شهداء فيها تقارب
كبري ل�صورة �شقيقة عبد احلميد  ،حملها �إىل م�ست�شفى مبارك للت�أكد
منها وخا�صة �أن بع�ض الأطباء الكويتيني كانوا يعتنون بجثث ال�شهداء
 ،ولكن الأدلة مل تكن كافية لإثبات �أن هذه ال�صورة لل�شهيد  ،وجل�أ �إىل
ال�سيد « عبد اهلل الفيلكاوي « الذي كان يعمل يف مقربة الرقة خالل
فرتة االحتالل وعر�ض عليه ال�صورة لكن الرجل �أكد له ب�أن �صاحب هذه
ال�صورة مل يدفن يف مقربة الرقة .
ويف كل رحلة بحث كانت زوجته و�أهله يعي�شون الأمل والي�أ�س مع ًا � .إن
كان قد ا�ست�شهد  ..فبالرغم من �أنها نهاية حزينة لكنها ت�ضع حد ًا
للبحث واالنتظار  ،و�إن كان �أ�سري ًا فلي�س عليهم �سوى الدعاء للتعجيل يف
فك قيد �أ�سره وعودته �إليهم .
يف �شهر �أبريل عام  1992علم �أهله مبا ي�سمى بب�صمة ال�شهيد فهي
املفتاح لباب الغمو�ض الذي �أغلق على م�صري فقيدهم  .لقد تطابقت
ب�صمة عبد احلميد مع ب�صمة �أح��د ال�شهداء الذين �أع��دم��وا �ضمن
جمموعة معتقلني يف  1991/1/15ومل يتم التعرف على هوياتهم يف
تلك اللحظة  ،لكن �أحد الأطباء �أخذ ب�صماتهم قبل دفنهم يف حفرة
جماعية يف مقربة الرقة .
ب�صمة يف قبة ال�سماء

وكان تقرير الوفاة الذي كتبه طبيب كويتي على عجالة « ا�ست�شهد رمي ًا
بالر�صا�ص يف الر�أ�س بعد تعر�ضه لعمليات تعذيب وح�شية »
كلما م��رت تلك ال�سحب الداكنة يف �سماء الكويت جتدها مو�شومة
بب�صمات ال�شهداء  ،تتوقع �أن متطر ال�سحب دموع ًا لتغ�سل �أحزان القلوب
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املثخنة بجراح الفراق  .زوجة ال�شهيد عبد احلميد ظلت �سنوات تت�أمل
قبة ال�سماء الزرقاء من نافذتها امل�شرعة لرتاها مو�شومة بب�صمات
ال�شهداء  ،حتمل لها رنني �ضحكات العزيز الذي رحل عن هذا العامل
وهو يرتدي جلباب البطولة ويقلد �صدره ب�أزهار ال�شهادة املعطرة .

ب�صمة يف قبة ال�سماء
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