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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&.
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« 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.

				

الوگيل املساعد
املدير العام ملگتب الشهيد
فاطمه أحمد األمير
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تنويــــــه
هذه املذكرات من أوراق وثائق حرب حترير الكويت حني وقف
اإلنسان الكويتي يواجه محنة مصيره.
وتخرج املرأة ..والطفل ..والشاب ..والرجل ..يخرجون معا في
مواجهة الرصاص واإلبادة ومحاولة تزييف الهوية الكويتية.
وقد سجلت هذه احلرب بطوالت استشهد فيها كثير من أبناء
الكويت الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.
اسمي عفاف ..إمرأة كويتية ..عاشت محنة الغزو ..والتجربة
املريرة ..وها أنا في أوراق��ي تلك قد سجلت كل ش��يء ..الصدمة
العنيفة ..انهيار صرح العروبة.
انكسار أشجار السالم على ضفاف اخلليج ..ال أدري ..كيف
كنت أصف مشاعري ..وأدون أفكاري ..كل ما أدريه إني كنت أعيش
ٍ
اللحظة بكل ما فيها من عنف ..ومقاومة ..وصبر..
وحتد ..لم تكن
محنتي وحدي ..ولكنها محنة الكويت ..ولكن لم تكن الكويت وحدها
تواجه هذه األزمة ..بل األمة العربية.
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وتلك بعض من أوراقي اخلاصة التي أحبها قد تكون حملة وثائق
حرب حترير الكويت وتسجيل بطولة اإلنسان الكويتي.
وف��ي ال��ث��ان��ي م��ن أغسطس  ..1990سقطت جنمة ف��ي بحر
السواد ..وبكى ضوء الفجر احلزين ..ورحلت عصافير النهار..
وفي هذا اليوم ..ارجتفت روحي حيرى ..وتغلغل في قلبي سكني
حاد ميزق شراييني.
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كنت أبدو مشدوهة ..ال أصدق ما يحدث أمامي !.غزاة يقتحمون
فجر ب�لادي ..غ��زاة يدمرون ال��ورد األبيض في حدائق ب�لادي ..ال
أصدق نفسي ..ولكن  ..كانت احلقيقة ..فهل تغتال األهداب عيونها؟
هل تغتال الطيور أبنائها؟
وك��ان��ت م��رح��ل��ة ع�����ذاب ..وأل�����م ..ورح��ل��ة ص���م���ود ..وحتدياً..
ومعاناة..
امتزج الدم العربي بالدم الكويتي  ..انفجر الغضب ضد الغزاة..
ونهض العربي في كل أرض يقف ساخطاً ..على الغزاة..
ويا لها من أيام ..عشناها ..بالدمع ..والدم ..والغضب ..وعلمتنا
كيف منوت من أجل الوطن ..وكرامته ..وحريته..
م��رت اآلن سنوات على الغزو .ت��رى م��اذا في ذاكرتي اآلن من
صور ..وأحداث وأيام كئيبة وأيام مقاومة ..وصمود.
كان هناك أبطال بحق ..اقتربت منهم ..وعشت معهم ..وعاشوا
معنا يدافعون ..ويتحركون ..ويسجلون أروع البطوالت..
كان هناك في احملل اخلاص بإصالح إطارات السيارات (البنشر)
في منطقة الساملية عرفت هؤالء الرجال:
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إبراهيم عبدالرزاق ومحمد جرار وكانا يعمالن في هذا احملل
ويسكنان بامللحق في العمارة.
وقد عرفتهما االثنان معرفة جيدة حيث كنت أمر على احملل
إلصالح بعض أعطال في سيارتي وكذلك زوجي.
إبراهيم عبدالرزاق ..عراقي اجلنسية ..ومحمد جرار أردني يعمل
موظف في إحدى الشركات صباحاً وفي املساء يقف مع إبراهيم في
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احملل ،ولم أكن أتصور أن متر علينا أحداث غريبة بهذه الصورة..
فقد تغيرت نفوس بعض األصدقاء وتبدلت مواقف كثيرة.
ومن حتسبه صديقاً أصبح ع��دواً .ومن كنت حتيا ح��ذراً منه
اكتشفته على حقيقته املريرة يقف أمامك شاهراً سالحه ليفتش
سيارتك ويبحث معك عن مال أو أشياء ذات قيمة ليستولى عليها.

لم أكن أعتقد أن يكون هناك جيش من الغزاة يحترف السرقة
والسلب والنهب ويقبل الرشوة .لم أصدق أن هذا غزو عسكري.
وإمنا كان حفنة من اللصوص تسللوا في الظالم للسطو على بلد
آخر ..ولكن كيف كان موقف الصديقني إبراهيم ومحمد جرار؟
أحدثكم عن زوجي عبدالرحمن ..محمد عبدالرحمن النتيفي
رجل بسيط في حياته ..منشغل دائماً بحاجات البيت ومطالبنا أنا
والبنات وأوالدن���ا ..وهو شرطي برتبة عريف يعمل بقسم حماية
الطيران ومدرب تدريباً عالياً على األسلحة والقتال والدفاع.
وقد صرخ في أيام الغزو قائ ً
ال:
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 إن بلدي علمتني كيف استخدم سالحي وال ميكن أن أخفيهوال ميكن أيضاً أن أختبئ مثل احلرمي أو أهرب ..إنها اللحظة التي
يجب أن نؤكد فيها حبنا للوطن ..وألبناء األرض.
إذن سالحي معي ..وال توجد قوة متنعني من استغالله ضد
اخلوف واألعداء ..وكنت أدعو له دائماً بالتوفيق والنجاة من قبضة
املستبدين الغزاة.
ف��ي حياتنا أي��ض��اً كانت هناك شخصية لها أهمية كبيرة..
إنه عايش الدوسري صديق زوجي عبدالرحمن ،وعايش سعودي
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اجلنسية يعمل مندوباً في مكتب للسيارات ..ويقوم بزيارتنا كثيراً..
حيث ارتبط معنا كأسرة بصداقة قوية منذ فترة طويلة حيث يأتي
إلينا ونسافر معه إلى السعودية في أيام احلج ..ويقص علينا ذكرياته
في السعودية وأسرته التي تعيش هناك ..وكانت دائماً تضمنا جلسات
عائلية نتحدث فيها عن أحالمنا ونناقش مشاكلنا وهمومنا في صدق
وصراحة.
وزوجي عبدالرحمن يؤكد دائماً ويقول:
 عايش الدوسري من أعز األصدقاء.وعرفنا أيضاً عماد السلطان ..يعمل في التجارة ويسافر كثيراً
إلى بغداد في أيام الصيف.
وعماد يردد دائماً:
 رغم سفري فإني أعشق الكويت وأشعر باحلنني الدائم للعودةإليها.
ويقول له زوجي عبدالرحمن ضاحكاً:
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 إذن عليك بالبقاء صيفاً مع حبيبة القلب الكويت وال تتركهاأبداً يا عماد..
ويقول عماد مبتسماً:
 يكفي أن��ي أع���ود لها مشتاقاً لكل ج��زء فيها م��ن أسواقهاوشوارعها وأصدقائي وأهلي.
ويقول عبدالرحمن:
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 الوطن في دمنا ..كلما سافرنا سافر معنا ..أليس كذلك؟ها أنا أتذكر هؤالء الرجال الذين كان لهم دور كبير في مقاومة
الغزاة داخل أرض الوطن.
أيام عشت فيها بأعصابي ودمعي ..وإحساسي بالقهر والغضب
والرفض ملا يحدث حولي.
ولكن كنت كلما سمعت ع��ن ح��ادث ق��ام ب��إجن��ازه أح��د هؤالء
الرجال كنت أشعر بالتفاؤل واألمل يجتاح قلبي وأحس أن الكويت
قد اختار الله لها رجاالً يقاومون من أجل احلق والعدالة.
وقد شاهدت وسمعت كثيراً عن الشهداء في البالد العربية
األخرى ،الذين ماتوا في سبيل الوطن ،ولكن هنا في الكويت ملست
بعيني وشاهدت الدماء نزيفه على أرض الكويت ..دم��اء شهداء
الكويت ..ه��ؤالء الذين ق��رروا امل��وت أو احلرية ..ومن الغريب أن
بعضهم لم يكن كويتي اجلنسية بل عربي من البالد األخرى ووقف
يدافع بروحه وكيانه من أجل الكويت.
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مازلت أذكر أيام السفر والغوص ..والرجال الذين مهدوا للحياة
الكرمية وشقوا بحر الظالم .ووقفوا أمام الصعاب ..وواجهوا رياح
الغدر والهوان ..ووقفوا أمام عواصف شديدة هوجاء يبحثون عن
الرزق  -ويحلمون بالعودة من رحالت الغوص في سالم وأمان.
أذكر هذه األيام ..وأدرك أن محنة الغزو قد علمتنا كيف كان
أجدادنا يقاومون غدر البحر ..وكيف وقفوا ضد غدر األخوة العرب
في بالد الرافدين.
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واآلن لم يكن دورنا يقف عند مواجهة هذه الكارثة فقط وإمنا
إعادة بناء نفس اإلنسان من الداخل ..وإعادة الصورة اجلميلة لبالدنا
إل��ى مكانتها ..وتشكيل ق��وة روحية ق��ادرة على حتمل ع��بء احلياة
وعبء البناء ..وطموحات األجيال اجلديدة حلياة أخرى مختلفة.
فكيف ذلك؟

عرفت أيضاً من أصدقاء زوجي جاسم األستاذ الذي يعد من
النماذج الوطنية النادرة.
كان دائماً يتحدث عن أحالمه في الكويت..

ويقول ساخراً:

 ما زلنا حتى اآلن نعتمد كلياً على ما ينتجه الغرب ويصدرهلنا ..تلك قضية هامة ..البد أن نعلم أجيالنا معنى اإلبداع ..والتفكير
العلمي واخليالي.
ويرد عليه زوجي عبدالرحمن:
 نحن العالم الثالث يا جاسم ..أين نذهب ولكن جاسم يقولبفخر:

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

 في عاملنا هذا علماء أف��ذاذ ..وطاقات بشرية أنارت ظلماتأوروب���ا ف��ي عصور ال��ظ�لام ..الب��د أن يولد م��ن ه��ذه األرض رجال
يضيفون إلى احلياة املزيد واملزيد.
وقد ذهب جاسم في بعثة علمية في اسكتلندا وكان ذلك قبيل
الغزو..
وفي فجر الثاني من أغسطس لم أصدق نفسي ..كنت في ذهول
تام ..وزوجي عبدالرحمن يصرخ:
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 هل تصدقني جيوش صدام دخلوا الكويت ..األخ يغتال قلباألخ ..دم العروبة أصبح ماء  ..دم اإلسالم استباحوه في فجر هذا
اليوم..
ويردد عبدالرحمن بحرقة وحزن وألم:
 لن أنتظر ..ولن أسمح لهم بالعبث على أرض الكويت ..أينسالحي..؟
شاهدته يحمل سالحه ويقول:
 سأذهب إلى مقر عملي ..ال شك أنهم في حاجة إلى املزيدمن الرجال..
 وظللت أبكي ..وال أدري م��اذا أفعل ..وأص��وات انفجاراتوصراخ أكاد أسمعها..
ودعوت لعبدالرحمن أن يحفظه الله ..ويحفظ الكويت ورجالها
وأهلها من هذا الشر القادم.
القضية واضحة..

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

ونحن أصحاب احلق  ..فلماذا نأكل بعضنا البعض؟ ماذا حدث
في ه��ذا العالم؟ أي��ن مبادئ اإلس�لام والقانون ال��دول��ي؟ ومجلس
األمن؟ وهيئة األمم..؟
إن ه��ؤالء ال ش���يء ..ب��ل إن الله وح��ده يلهمنا ال��ق��وة والصبر
واالح��ت��م��ال !..م��ازل��ت أذك���ر ظنوني وه��واج��س��ي ف��ي فجر الغزو
الدامي ..رنني التلفون ال ينقطع ..طرقات على األبواب ال تهدأ..
األصوات والصرخات والبكاء يتعالى في الفضاء..
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والدخان يغطي سماء الكويت ..وصوت االنفجارات ولكن كان
هناك صوت آخر يصعد من أرواحنا وقلوبنا ..صوت القلوب املؤمنة
التي تناجي ربها وتتلمس منه العزم والصبر وق��وة املواجهة ..كنا
جميعاً قلباً واحداً ..وروحاً واحدة تنبض بحب األرض ..وعشق هذا
الوطن ..وطننا الكويت.
خالل فترة الغزو ..شاهدت زوجي عبدالرحمن رج ً
ال آخر ..كان
يتحرك بسرعة ..ويفكر أيضاً بجدية وعزم ..وكنت أملح في عيونه
عالمات التحدي والتصميم على حترير أرض الكويت.
بدأ نشاطه يتخذ طريقاً واح��داً وهو جتميع السالح ومقاومة
الغزاة ..لم يكن يخشى شيئاً ..لم يهرب ،بل ذات مرة خرج مسرعاً
فاعترضته سيطرة اجليش الغازي ..فحاول أن ينطلق بسيارته ولكنهم
أوقفوه وقال اجلندي الغازي ساخراً:
 إلى أين أنت ذاهب؟فقال عبدالرحمن ..الكويت ..أذهب فيها وقتما أشاء إلى أي
مكان ..هل ممنوع أن أجتول على أرض بلدي..

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

ولكن عاد عبدالرحمن بعد أن منعته السيطرة من االستمرار
واملرور وقال لي:
 ولكن لن نخاف السالح  -وسنقاوم..وأذك��ر في اليوم التالي للغزو أن عبدالرحمن ذهب إلى مخفر
خيطان ليسجل اسمه مع فرق املتطوعني واتفق معهم على ضرورة
توفير السالح ملقاومة اجلنود.
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وب��دأ عبدالرحمن مهمته في توفير السالح ألبطال الكويت

فذهب إلى مخفر الفروانية واستطاع أن يجمع كميات من الذخيرة
سراً دون أن يراه أحد من جنود االحتالل.
 وكنت أخاف عليه وأقول له: -أحذر يا عبدالرحمن أن يعتقلك اجلنود أو يشاهدون معك

السالح والذخيرة.

ويبتسم زوجي ويقول:
أن الله يرعانا ويوجهنا ..دعي األمور كلها ..إنه الشاهد على

فظائع هؤالء اجلنود.

 -وأدركت حقاً كيف جتمع الغضب والسخط في قلب مجروح

ال ميلك أن يدافع ويضحي بروحه ألنه رفض أن يُدنس تراب وطنه
وتُهان كرامة بلده من قِ ّبل األعداء..

ووج��دت نفسي أنا األخ��رى أق��وم مبهمات اجتماعية في هذا
املجال ..فقد كنت أُب��ادر إلى مساعدة بعض األسر املنكوبة سواء

فقدت ابناً أو أباً أو شقيقاً ..أظل معهم أمدهم بكل ما أستطيع من

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

املساعدات املادية واملعنوية.

وعندما ب��دأت املظاهرات النسائية ترتب وتنظم للخروج في

اليوم التالي قررت املشاركة مع نساء بلدي.

وخرجنا جميعاً نرفع األع�لام الكويتية ونهتف بحب الكويت

ونطالب الغزاة باخلروج من الوطن والرحيل عن بالدنا.
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ولم أصدق أن هؤالء النسوة استطعن حقاً جذب أنظار العالم
بهذه املظاهرة ..فقد حتدثت وك��االت األنباء ونشرات األخبار في
العالم كله أن خروج نساء الكويت في مظاهرة عارمة تطالب بحرية
الوطن.
كانت مظاهرة ال تبالي بالرصاص أو القنابل ..وقد جنحت إلى
حد كبير في أح��داث قلقة جلنود االحتالل وأيضاً سقطت إمرأة
كويتية شهيدة في هذه املظاهرة هي الشهيدة سناء الفودري التي
تصدت ملواجهة اجلنود.
ع��دت ذات م��رة من زي��ارة إلح��دى األس��ر فوجدت عبدالرحمن
يتوجه لسيارته وسألته:
 إلى أين يا عبدالرحمن؟فشرح لي كيف اتخذ من بيت والدته مكاناً للتدريب على السالح
حيث يوجد هناك فناء واسع ميكنه أن يدرب أخوته على استعمال
السالح وال��دف��اع عن النفس وكيف يستخدمون الرشاش والبنادق
اآللية.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

وأكد لي أيضاً أنه سيقوم بتدريب أخته على استخدام القنابل
اليدوية.
وانتابني اخلوف وقلت له:
 ملاذا ذلك يا عبدالرحمن ..إذا اكتشف األمر سوف يصابونبسوء ..وتكون العاقبة أسوأ.
ولكن عبدالرحمن ابتسم وأطبق على يدي وقال:
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 وطننا يحتاج إلى تضحيات كبيرة.خالل عدة أيام بعد الغزو عاد عماد السلطان من بغداد حيث
كان يقضي عطلة الصيف ..عاد غاضباً مشحوناً باأللم..
وجلس مع عبدالرحمن يقول له صارخاً:

 ولقد عدت إلى الكويت بعد عدة رسائل خفية فقد وجدتمن ساعدني على الوصول بسرعة ..لم أكن أصدق ما يحدث ..إن
األلم واجلرح غائران.
وقال عبدالرحمن محاوالً تهدئته:

 -دعنا نرتب األمور ونرى كيف يكون دورك معنا في املقاومة.

وجلس عماد السلطان حزيناً وبريق في عينيه يعبر عن احلزن
الشديد ويقول:

 ال يجب أن نتأخر ..علينا العمل سريعاً ..يجب أن نستردوطننا  ..ونسترجع بلدنا احلبيب الكويت.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

وفجأة فرحت عندما علمت أن جاسم األستاذ عاد من بعثته
في اسكتلندا ..لقد استطاع العبور عن طريق السعودية من الدمام
إلى مدينة اخلفجي حتى دخل الكويت عن طريق الوفرة ومنها إلى
منطقة الرميثية حيث نزل عند والده ..وانضم جاسم إلى السلطان
وكذلك زوج��ي عبدالرحمن ..وأصبح الثالثة من رج��ال املقاومة
يتلقون التعليمات من قيادة املقاومة الكويتية السرية (موسى) التي
توجه املجموعات وتضع اخلطط لهم ..واستطاع الرجال حقا أن
يقوموا بعمليات جريئة وعظيمة داخل مناطق الكويت حيث قاموا
بتفجير شاحنات لألسلحة.

- 15 -

12/23/12 9:19:06 AM

������ ����� ������.indd 15

وأماكن جتمع اجلنود الغزاة واحلصول على السالح من أحد
املخافر وتوزيعه على رجال املقاومة.
كنت فخورة حقاً برجال الكويت الذين آثروا املوت والشهادة على
أي شيء آخر.
أما منطقة الساملية.
حيث محل إصالح إطارات السيارات (البنشر) كان هناك محمد
جرار وإبراهيم عبدالرزاق ..لم أكن أفكر فيهما إطالقاً ولكن جاء
عبدالرحمن مبتسماً وقال:

 هل تصدقني ..أن محمد ج��رار وإبراهيم يقفان معنا ضدالغزو.
وصرخت من الدهشة:
 هل من املعقول هذا؟ ما أكثر األوفياء للحق ..وقص عبدالرحمنقصص رائعة عن دور محمد وإبراهيم في أعمال املقاومة حيث قاما
بقتل كثير من اجلنود الغزاة الذين يحاولون سرقة السيارات أو يأتون

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

إل��ى احمل��ل إلص�لاح إح��دى ال��س��ي��ارات اخل��اص��ة املسروقة م��ن أهل
الكويت.
لقد قرر االثنان أن يتحول احملل إلى دار للتصفية اجلسدية فقد
كان محمد يقوم بإصالح السيارة وإبراهيم يدعو اجلندي إلى داخل
احملل لالنتظار ،ثم يقوم فجأة بإطالق الرصاص على اجلندي من
مسدسه الصغير الذي حصل عليه أثناء الغزو.
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كان البد من التقاء جاسم األستاذ لهذين الصديقني :محمد
ج���رار وإب��راه��ي��م ع��ب��دال��رزاق واس��ت��ط��اع ج��اس��م أن يضمهما إلى
مجموعات املقاومة الكويتية.
وتشكلت مجموعة ج��دي��دة للمقاومة استطاعت بفضل من
إبراهيم عبدالرزاق العراقي أن يقدم خدمات باتصال مع آخرين
ويعرف أسرار جديدة وحتركات عربات اجليش املصفحة.
ويدل املجموعة على أماكن جتمع اجلنود الغزاة.
وكذلك قام محمد جرار بدور كبير خالل تلك الفترة ،حيث كان
ينقل السالح من مكان إلى أخر دون أن تتعرض سيارته للتفتيش
أو التوقف ..وميد املجموعات بالتعليمات الصادرة ،ويقوم بتوزيع
اخلبز واملاء على البيوت ويتعاون مع شباب الكويت في نقل اجلرحى
واملصابني إلى املستشفيات.
هذا يوم ال أنساه..
حني اصطحبني زوج��ي عبدالرحمن مع بناتي بسيارته وقد
أخفيت إحدى قطع السالح بني طيات ثوبي واستطعنا املرور من
نقاط تفتيش اجليش الغازي دون أن يشكفنا أحد.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

كنت خ��ائ��ف��ة ..أط��راف��ي ت��رت��ع��ش ..وقلبي ي��ك��اد ينخلع ولكن
عبدالرحمن كان هادئاً مسيطراً على انفعاالته ويضحك ويقول
لي:
 ابتسمي وحتدثي في أي شي معي ..داعبي طفلتك الصغيرة..حافظي على ه��دوء اعصابك ..إنها حلظات وننجو من هؤالء..
وحاولت كثيراً أن أبدو كأن األمور عادية.
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واستطعت إل��ى ح��د م��ا أن أسيطر على أعصابي حتى مررنا

بسالم من أمام نقاط التفتيش ..وعيون اجلنود ترمقنا في غضب
كأنهم كانوا يتمنون أن يكتشفوا معنا شيئاً ممنوعاً.
خالل تلك األي��ام كانت أف��واج كثيرة من جنود االحتالل تتدفق

إلى الكويت ولذلك وجدت من الصعوبة أن نظل في بيتنا في منطقة
الرقعي فقد تركزت القوات الغازية هناك في بداية األم��ر ..وفكر

زوجي عبدالرحمن وقال:

 -ما رأيك أن نذهب إلى شقة في مجمع الصوابر ..ونترك هذه

الشقة التي حتوم حولها العيون.
وقلت له متسائلة:

 ولكن ماذا سنفعل في بيتنا هذا..؟ سوف أحوله إلى مخزن للسالح.قلت :مستحيل.
قال عبدالرحمن:

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

 لن يفكر اجلنود أن ه��ذا البيت اخل��ال من السكان به قطعس�ل�اح ..وإذا رغبنا ف��ي كمية تسللنا إل��ى البيت ل��ي ً
�لا ،وأخ��ذن��ا ما
نحتاجه من السالح.

استقر بنا املقام في مجمع الصوابر ..تركنا بيتنا في منطقة

الرقعي وشعرنا باالرتياح لهذا املجمع الذي يقع في منطقة بعيدة عن

عيون اجلنود الغزاة وأعوانهم.
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ومنذ تلك اللحظة التي أصبحنا فيها من قاطني الصوابر بدأت
شقتنا تتحول إل��ى مركز للعمليات الفدائية والتخطيط الغتيال
اجل��ن��ود ..والعثور على ال��س�لاح ..والنقاش في الليل عن اخلطة
اجلديدة التي سوف تنفذ في الفجر.
أصبح بيتنا في الصوابر ..بيت العمليات احلربية ،والتقينا
مبجموعات من أبطال الكويت ..أبطال املقاومة ..وسعدنا أكثر حني
أصبحنا على صلة وثيقة بالرجال األوفياء للكويت.
محمد ج��رار األردن��ي وإبراهيم عبدالرزاق العراقي وعايش
الدوسري السعودي وكذلك عماد السلطان وجاسم األستاذ.
وقد أطلقنا على هذه املجموعة «�أخوة ال�سالح»
كانت صدمة قوية حني أكتشفت مجموعة «�أخوة ال�سالح» هذا
اخلبر املؤلم.
 األسلحة في شقة الرقعي وقعت حتت يد اجلنود الغزاة..داهموا البيت ودخلوا يعبثون فإذا بكميات السالح يعثرون عليها
في السرداب.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

ولكن إبراهيم عبدالزراق قال:
ليست مشكلة أنا أستطيع أن أعوض لكم خسارة السالح بسالح
آخر ..وكميات أكثر ..وكانت هناك خطة محكمة لالستيالء على
مخزن أسلحة في إحدى املناطق التي يتمركز فيها جنود االحتالل..
فكان دور إبراهيم بارزاً في هذا املجال ،حيث قام بارتداء املالبس
العسكرية واتخذ هيئته أحد الضباط وتوجه في وضح النهار مع
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مجموعة من الرجال مبالبسهم العسكرية وتسللوا إلى مخزن الذخيرة
واألسلحة وقاموا بقتل جنود احلراسة وحمل صناديق األسلحة إلى

السيارات دون أن يشعر بهم أحد.
وعادوا يضحكون ويرددون:
 -حتيا «�أخوة ال�سالح»..

اعتاد «�أخ ��وة ال�سالح» أن يتناولوا الغداء في شقة الصوابر..

وكنت أشعر بسعادة كبيرة وأنا أرى ..العراقي والسعودي واألردني
مع أشقائهم في الكويت يقاومون االحتالل ..ويساهمون بأرواحهم

وقلوبهم في افتداء الوطن.

وكنت أعلم أن هناك عرباً آخرين قد وقفوا مع الكويت ويشتركون

في مجموعات مقاومة منهم املصري والفلسطيني والبحريني ..وكنت

أعلم ذلك وسمعت من زوجي عبدالرحمن عن أدوار كثيرة قام بها
ه��ؤالء األخ��وة العرب ،وك��ان دوره��م رائعاً وكبيراً ولكن أشاهد اآلن
أمامي جامعة دول عربية صغيرة تتألم معاً ..وأرواح تناضل معاً..
وعيون حتلم باحلرية معاً ..وأي��دي تساند بعضها وتطرق األبواب

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

املوصدة معاً ودم ينزف في درب واح��د ..ومبدأ واح��د ..من أجل
اخلالص األخير ..اخلالص من هذا الوباء الذي اسمه غزو.

 -سمعت «�أخ ��وة ال�سالح» يتحدثون ذات ليلة عن خطة سرية

للغاية.

قال جاسم األستاذ:
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 لدينا معلومات ذات أهمية كبيرة تشمل أماكن توزيع اجليشالغازي وعدد الفصائل والكتائب وكميات األسلحة وبعض االحتماالت
القادمة.
 وتساءل زوجي عبدالرحمن؟ وماذا نفعل بهذه املعلومات؟قال عايش الدوسري:
 البد للقيادة في السعودية أن تطلّع عليها.وأجاب محمد جرار:
 هذا ضروري جداً التخاذ الالزم.وقال إبراهيم عبدالرزاق:
 أنا على استعداد تام للقيام بأي شيء.ونظر إليهم عماد السلطان وقال متحمساً.
 -البد من العمل بسرعة.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

وان��ت��ه��ت املناقشة ب��أن ي��ق��وم ع��م��اد ال��دوس��ري ب��إخ��ف��اء أوراق
املعلومات وخرائط متركز العدو في ثيابه ويسافر سراً إلى اململكة
العربية السعودية ،ويلتقي هناك بأحد رج��ال السلطة واملقاومة
الكويتية ويسلم لهم هذه املعلومات.
ونظر «�أخوة ال�سالح» في وجوه بعضهم ثم تطلعوا إلى عايش
الدوسري الذي قال:
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 اتفقنا ي��ا رج���ال ..أن��ا مستعد ..روح��ي ف��داء للكويت ..والتفكرون في شيء قد يحدث لي ..فإذا ُقدر لي املوت فإنها الشهادة
التي أمتناها.
وهنا شاهدت موقفاً جمي ً
ال ورائعاً ..حيث تعانق اجلميع والدموع
تترقرق في عيونهم جميعاً وعايش الدوسري يعانقهم ويقبلهم ويستعد
للرحيل في الفجر.

وكنت أراقب هذا املشهد والدموع تسيل من عيوني ..إمنا دموع
األمل ..والتوحد ..دموع ترقب فجر احلرية القادم..
هكذا مرت أيام الغزو ..أصبحت شقة الصوابر مركز العمليات
وجتمع رجال « �أخوة ال�سالح» ..ووضعت اخلطط التي تكفل بها هؤالء
األبطال.
إنهم يخرجون في الليل ويرجعون في الفجر بعد أن يكونوا قد
أحدثوا خسائر كثيرة في صفوف اجلنود الغزاة ..وكانوا أيضاً يقومون
بتوزيع السالح وتهريبه من مكان إلى آخر.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

والب��د أن أذك��ر ال���دور ال��ذي ك��ان يقوم ب��ه صديقنا ف��ي «�أخوة
ال�سالح» ..وهو إبراهيم عبدالرزاق ..فهو عراقي ال يجد أمامه عوائق
في التنقل من مكان إل��ى آخ��ر .وكذلك محمد ج��رار األردن��ي فقد
تعهد بنقل السالح وزيارة الرفاق واألصدقاء في أماكن أخرى داخل
الكويت.
كانت املهام كثيرة ..والوجوه قد قررت أن ال تشعر باليأس أو
االحباط..
ثم قامت مجموعة «�أخوة ال�سالح» بتوفير هويات متعددة لبعض
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الشخصيات املهمة من مدنيني وعسكريني ..فقد كان من الصعب
للشخصية العسكرية أن تنتقل من مكان إلى آخر ،فكان البد من
هوية وهمية مؤقتة لهذه الشخصية لتواصل إجنازها الوطني.
وعندما خلت اجلمعيات التعاونية من األغذية واألطعمة وحليب
األطفال .كان دور «�أخ��وة ال�سالح» بالتعاون مع رجال املقاومة هو
توفير األطعمة واخلبز والطحني واملاء.
وقد شعر بعض الناس باخلوف حيث تغيرت العملة النقدية إلى
العراقية ولم يسمحوا بتداول الدينار الكويتي.
فمتى وأين يشتري الناس حاجاتهم الضرورية؟
ولكن كان هنا دور «�أخوة ال�سالح» في االتصال املستمر بأهل
الكويت والتنسيق مع السلطات الشرعية لتوفير املال وضروريات
احلياة.
كما استطاعت املجموعة أيضا االتصال بتجار الكويت الذين
فتحوا مخازن األطعمة والتجهيزات الغذائية ألبناء الكويت توزع
عليهم من خالل تنسيق ونظام يشمل اجلميع.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

في هدأة الليل ..كان رجال املقاومة أو «�أخوة ال�سالح» ..يتسللون
إلى بيوت الصامدين ويسلمون لهم املال ليستطيع هؤالء أن ينفقوا
على حياتهم وأطفالهم الصغار.
ول��م يكن ه��ذا إال مجرد محاولة لبعث األم��ان في قلوب أهل
الكويت ،ودعم موقفهم الصامد في وجه العدوان وامل��وت والذبح
واالغتيال واالعدام.
ولقد التقيت بعدة أسر كويتية وسألتهم:
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 أال ت��رون أن��ه من ال��ض��روري أن نرحل إل��ى السعودية؟ ولكنكانت العيون تنظر في استنكار ورفض ملا اقترحه عليهم ..ورفضت
األسر الكويتية أن تخرج من الوطن وظلت مرتبطة باألرض والبيت
واملكان ،تتحدى أصعب الظروف وأبشع املواقف ..وحمدت الله أن
أهل الكويت مازالوا قادرين على الصمود رغم الصعاب ..فإن األلم
الكبير هو الذي يكتب اخللود للشعوب واألمم.
ولن أنسى هذا املوقف البشع ..اجلنود يجرجرون شاباً كويتياً
يقولون أن��ه من املقاومة ويقف الشاب أم��ام بيته وأم��ه خلفه تبكي
وإخواته الصغار في رعب وذهول ..ويقف اجلنود الغزاة في حلظة

خاطفة يشطرون ال��ش��اب ب��ال��رص��اص ..ويسقط ال��ش��اب مضرجاً

ب��دم��ائ��ه ..وص��رخ��ات األم واألخ����وات واجل���د واأله���ل ت��زع��زع قلب
السماء.
سمعت هذه القصص حتى شاهدت بنفسي هذه الصورة املؤملة
التي مزقت روحي ودمرتني ولكني لم أشعر بالهزمية أو االستسالم.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

فقد ذهبنا جميعاً إلى الشاب نبارك بشهادته في سبيل الوطن..
وجلسنا والصوت الرحيم ..يقرأ من كتاب الله:
{
{
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آه يا كويت ..يا وطني احلبيب ..وكنت حني أخ��رج بالسيارة
أشاهد البيوت املدمرة والسيارات احملروقة وأكوام الزبالة في كل
الطرقات ..واجلنود بأثوابهم الرثة يتجولون ..يبحثون عن رغيف
من اخلبز ..انهم جوعى ..مشردين ..قذف بهم الديكتاتور داخل
الكويت وتركهم يواجهون ماسأة أخرى.
كان اجلنود يذهبون إلى اجلمعيات التعاونية ويقفون يلتهمون
قطع احللوى بنهم وجوع ..حتى أن بعضهم لم يكن يدري ما يأكله
نوع من األطعمة أو مساحيق التجميل للنساء.
كنت أشاهد ه��ذه ال��ص��ور ..وأمت��زق وأص��رخ في نفسي :آه يا
كويت ..يا وطني احلبيب.
عرفت أن املشكلة اخلطيرة اآلن هي :األسرى من أهل الكويت
«إنهم يدخلون البيوت عنوة ويقتحمون األماكن بالقوة ويعتقلون
الشباب والرجال وال نعرف إلى أين يأخذونهم».
وكانت مجموعة «�أخوة ال�سالح» تتلقى بالغات كثيرة عن أسير
كويتي أو فقيد..جلسوا جميعاً يناقشون هذا األمر اخلطير.
قال عبدالرحمن:

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

 الب���د أن ن��ع��رف أم��اك��ن ال��س��ج��ون ال��ت��ي ي���ودع فيها شبابالكويت.
قال إبراهيم عبدالرزاق:
 تلك مهمتي التي سوف أقوم بها ..أنا مؤمن منذ بداية الغزوبأن بلدي قد اقترف حماقة كبيرة وجناية خطيرة واعتدى على
التاريخ والتراث واإلسالم.
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مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

وبدا إبراهيم متأثراً مبا يحدث وقال في حزن:
 إن قضية الكويت هي احلق والعدل ويؤمن بها كل عربي شريفثائر ضد الظلم واالستبداد.
وظلت ال��وج��وه ترمق إبراهيم ع��ب��دال��رزاق في إعجاب مبوقفه
وقال:
 سوف أذهب إلى القيادات الغازية وأستطلع األمر ..وأتعرف علىتلك السجون وإن تطلب مني ذلك أن أسافر إلى العراق بنفسي.
وقال محمد جرار:
 وأن��ا اآلخ��ر س��وف أق��وم باالتصال املباشر مع زم�لاء لي فياجليش الغازي لتزويدي باملعلومات الهامة.
وقال عبدالرحمن:
 إذا جتمعت لنا هذه املعلومات سوف نقوم بإرسالها إلى القيادةالكويتية لتكون لنا عوناً في إنقاذ هؤالء األسرى.
وقال عماد السلطان:
 وأنا سوف أقوم بزيارة أهل األسرى والتحدث معهم في تلكالظروف السيئة وتوفير متطلباتهم الضرورية.
وقال جاسم األستاذ:
 سنعمل معاً ..حتى يجيء ..يوم احلرية.جاءني عبدالرحمن ذات يوم منزعجاً وقال:
 هل تصدقني بعض أصدقائي يحذروني أن يكتشف أحد اجلنودالغزاة أن شقتنا في الصوابر هي مركز جتمع «�أخوة ال�سالح» ومصدر
اخلطط والتعليمات.
قلت لزوجي وأنا أشعر بالقلق:
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 ولكن كل من حولنا هم أهلنا وأصدقاؤنا وال يوجد غريببينهم ..فكيف نخاف على أنفسنا؟
قال زوجي عبدالرحمن:

كوني حذرة يا عفاف ..ودائماً أخفي األسلحة في مكان بعيد

بقدر اإلمكان ..فالشقة ليس إال سبعة غرف وال ميكن أن نخفي
كميات كبيرة من األسلحة.
 س��أدب��ر األم����ر ..ال ت��خ��ف ..لقد ق��ررن��ا أن من��وت م��ن أجلالكويت..
عاد إبراهيم عبدالرزاق بأخبار هامة ملجموعة «�أخوة ال�سالح»
وقال لهم:
 لقد عرفت أخبار هامة عن جتميع أعداد كبيرة من األسرى فيسجون وأماكن داخل الكويت حيث يقومون باستجوابهم وتعريضهم
للتعذيب والهوان.
واستطعت أن أح��دد أن أماكن كثيرة يقومون فيها بعمليات
تعذيب األس��رى واستطعت عن طريق رش��وة اجلنود الغزاة باملال

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

واألجهزة الكهربائية.

وعلمت أيضاً أن بعض رجال الكويت األسرى قد سافروا بهم

في سيارات مصفحة إلى العراق ..حيث يقبعون هناك في سجون
النظام العراقي.
وعاد إبراهيم يقول في حماس:
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 لقد استطعت إطالق سراح بعض األسرى عن طريق أصدقائيفي اجليش الغازي.
وسوف أكمل مهمتي وأسافر إلى العراق للبحث والتعرف على
تلك السجون وأع��ود إليكم بأسماء األس��رى س��واء من ال��رج��ال أو
األطفال أو النساء.
وقال عبدالرحمن:

 بذلك ميكن معرفة أعداد هؤالء األسرى ويصبح لدينا سج ًال
بهم حتى نعرف من على قيد احلياة ومن استشهد في تلك السجون.
واتفقت مجموعة «�أخ ��وة ال���س�لاح على تكثيف نشاط املقاومة
بحيث يكون لها صوت قوي يزعزع تواجدهم في الكويت.
وب���دأت ال��ن��ش��رات والتعليمات ت��وزع ب�ين األه��ال��ي س��راً وكذلك
املجالت التي حتمل قصائد وأغاني املقاومة.

ففي تلك الفترة كانت الكويت قد توقفت مرافقها متاماً وأصبحت
احلياة صعبة ومؤملة واحل��زن يخصب األرض والبيوت واجلدران
ووجوه الناس.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

وق��ام كل أهل الكويت يساهمون في أعمال اإلسعاف والدفاع
املدني .ونهض شباب الكويت يعملون في املخابز ومحطات الكهرباء
ومحطات توزيع املياه ..وكذلك تطوع كثيراً من الرجال والشباب في
حمل جثث املوتى ودفنهم وكذلك إرسال اجلرحى إلى املستشفيات.
وقد قام جاسم األستاذ وابنه بالتطوع في دورة اإلسعافات األولية
في الهالل األحمر الكويتي ،حيث كلف بالعمل في مركز مستشفى
مبارك الكبير حتت إشراف مراقب اإلسعافات األولية.
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فكان جاسم إلى جانب عمله مع جماعة « �أخوة ال�سالح» يقوم

بالعمل على سيارة اإلسعاف حيث يحمل املصابني إلى املستشفى
وينقل جثث املوتى إما إلى املقابر أو املستشفيات.

وكان الغزاة قد منعوا دفن املوتى في مقبرة الصليبخات فكان

الدفن يتم في مقبرة الرقة.

ان دور جاسم األستاذ لم يكن إال صورة عن الوطنية الصادقة

واحل��ب العميق والفناء في العمل الوطني ..فكان دور جاسم من
النماذج الرائعة في الكويت ..إذا حتدث فال يسهب في املبالغة

في الوعود ..ولكن إذا تقدم للعمل ..أعطى من وقته وجهده وفكره

الكثير.

ومبدأ جاسم يردده دائماً :العمل ..والتحرك ..وليس الكالم..

ويعود يذكر أمثلة من التاريخ معارك الكويت في اجلهراء ..وكفاح
شعب الكويت مع البحر ويؤكد:

 -إن أجدادنا كانوا ال يحسنون بالغة الكالم ولكن بالغة العمل..

واإلميان العميق بأهمية اإلنسان داخل اجلماعة ومع الوطن.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

ك��ان ج��اس��م ي��ق��ود س��ي��ارة اإلس��ع��اف وي��س��اع��د امل��رض��ى وينقل

اجلرحى ..ومن جهة أخرى يتعاون مع « ال�سالح» في تفجير سيارات

اجليش الغازي عند األماكن التي تتواجد فيها التجمعات الكبيرة
للجنود.

وقد قام جاسم األستاذ بدور أكبر حني تعهد بتدريب مجموعات

كبيرة من الشباب على حمل السالح واملقاومة.
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وف��ي احلقيقة ه��ن��اك ص��ور ال أن��س��اه��ا ل��ه��ؤالء ال��رج��ال الذين
اقتحموا ال��ص��ع��اب ول��م يتراجعوا ع��ن م��واق��ف ال��ف��داء والتضحية
والتصدي للرصاص في جرأة وشجاعة..وقد وجدت جاسم األستاذ
أحد األبطال الذين تفخر بهم الكويت.
وعاد إبراهيم عبدالرزاق من العراق ..وجلس يحدثنا عما صادفه
خالل تلك الرحلة فقال:
 ذهبت إلى العراق ..وسألت في كل مكان والتقيت بأصدقاءفي اجليش الغازي وذهبت إلى بعض القيادات ،حتى عرفت أماكن
األسرى ..وذهبت هناك.
وشاهدت روحاً معنوية عالية جداً ..يجلسون معا يتسامرون..
يتحملون العذاب اليومي ..ويقومون باألعمال الشاقة ولكنهم كانوا
يقفون معاً كالشجر الصامد ..كالشجر العالي ..واستطعت أن أمدهم
باملال ومحاولة التعرف على مشاكلهم مع اجلنود والغزاة.
وسجلت أسماء هؤالء األسرى وعرفت أن هناك من مات منهم
وم��ن يعاني امل���رض ..ولذلك يجب أن نخبر أهالي ه��ؤالء األسرى
بحالتهم ومكان تواجدهم.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

وب���دأ«�أخ ��وة ال �� �س�لاح» ب��إع��داد التقارير ع��ن األس���رى وتسجيل
املعلومات وإبالغ ذلك إلى رجال املقاومة ليتم تبليغ السلطات الشرعية
في اخلارج.
تلك رحلة الرجال في أعماق الوطن ..دم ينزف ..وقلب يخفق
وأصوات دعاء تتصاعد من الصدور احملترقة في كل بيت ،هناك في
كل بيت البد أن يكون قد تعود احلزن وص��ادق األل��م ..فتلك أرملة
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وهذا طفل يتيم ..وتلك أم ثكلى ..اجلرح عميق في القلب وكل أسرة
تفقد شخصاً عزيزاً غالياً من أفرادها ..فمتى يشرق النهار..؟
ومتى يشرق فجر احلرية من جديد؟
أحدثكم هنا عن عبدالرحمن ..لم أحت��دث عنه كثيراً ..إنه

العاشق الكبير للكويت ..احمل��ب ال��ص��ادق ..واالب���ن ال��ب��ار للبحر
واألرض والصحراء.

كويتي مؤمن بعروبته وقوميته وعقيدته اإلسالمية ،وكذلك ح ّول

شقتنا في مجمع الصوابر إل��ى جامعة للدول العربية ..تخطيط

للعمليات ..اجتماع مع رجال املقاومة ..مناقشات حتى الصباح في
السكون ويحب أن يكون مشغو ًال دائماً في شيء ما.
لديه قدرة االستغراق في العمل دون أن يشعر بامللل أو اإلجهاد..

منذ يوم الغزو وعبدالرحمن لم يسترح ولم يهدأ أبدا ..وعندما أدرك
أن جيش صدام اقتحم الوطن ،حمل سالحه وقرر اخلروج للقتال

ولكنه فوجئ بالفوضى والدمار والدخان في كل مكان..

وفي اليوم التالي استدعاه أحد األصدقاء في منطقة كيفان

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

وقال له:

 تعال أنقذنا نحن نقف ضد اجلنود ولن يدخلوا كيفان.وحمل عبدالرحمن سالحه وأسرع إلى منطقة كيفان.
ووقف بجوار زمالئه وأصدقائه وجيرانه في القتال الدائر في

املنطقة وفشل الغزاة في دخول منطقة كيفان.
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وظل عبدالرحمن مع زمالئه هناك ال يغمض له جفن وال يعرف
الراحة إطالقاً ،حتى دخلت القوات املنطقة واختبأ عبدالرحمن عند
أحد األصدقاء في خيطان.
وأحدثكم أيضاً عن عايش الدوسري «سعودي اجلنسية» ويظل
من أبطال «�أخوة ال�سالح».

يسافر من الكويت إلى السعودية سراً يحمل الوثائق واملعلومات
واألوراق الهامة إلى القيادة الكويتية في السعودية ،ويعود ومعه املال
والتعليمات اجلديدة للمقاومة ،كان «�أخ��وة ال�سالح» يخافون عليه
كثيراً ..ويشعرون باألسى واحل��زن إذا غاب عنهم ولكنه كان يعود
فخوراً بذاته ويقص على املجموعة كيف استطاع التسلل عبر احلدود
وتوزيع الرشاوي على اجلنود القائمني باحلراسة وكثيراً ما تعرض
لطلقات الرصاص وهرب في أعماق الصحراء.
وقد اشترك عايش الدوسري مع «�أخوة ال�سالح» في كل عمليات
امل��ق��اوم��ة وك��ذل��ك ف��ي ت��وزي��ع امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة واألس��ل��ح��ة على فرق
املقاومة.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

وكان يشارك أيضاً جاسم األستاذ في إصالح سيارات اإلسعاف
ملستشفى مبارك والتعاون مع األهالي في نقل اجلرحى وكثيراً ما كان
يتسلل في الليل ويضع القنابل املوقوتة داخل سيارات اجلنود.

إن عايش الدوسري شخصية ثرية بالعطاء اإلنساني واملواقف
النادرة.
فجأة أقبل إبراهيم عبدالرزاق ذات يوم وكنا في املساء جنلس
نناقش بعضاً من مشاكل احلياة اليومية.
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وقال إبراهيم:
إن اجليش الغازي قد وضع الكماشة املثلثة العسكرية لتدمير

أكبر عدد من دبابات دول التحالف عند بداية عملية حترير الوطن،
والبد من إرسال هذه املعلومات إلى القيادة الكويتية.

وعاد إبراهيم ميد من عليهم تقرير مصور عن أعداد ومواقع

ونوع األسلحة لدى احلرس اجلمهوري املوجود على أرض الكويت.

وكان البد «�أخ��وة ال�سالح» العمل سريعاً لتهريب هذا التقرير

إلى اخلارج ،وبالطبع استطاع أحد الرجال السفر مع املغادرين إلى

السعودية ليسلم التقرير إلى اجلهات املسئولة.

احلياة في الكويت خالل تلك الفترة..حياة مؤملة ولكنها ال تخلو
من إجن��ازات رائعة ..وبطوالت كبيرة ..أهل الكويت جميعاً قلب
واحد ..روح جسورة في مواجهة الرصاص وامل��وت ..وكل فرد من

أفراد «�أخوة ال�سالح» يؤدي دوره في تفاهم تام مع اآلخرين ..شبكة
بطولية منسوجة من دم املقاومة واحلب الكبير للوطن.

ها هو محمد جرار ،هذا البطل األردني يلتحم مع املوت ..يواجه

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

الرصاص ..ال يهدأ وال يغفو ..ويقود سيارة حتمل الذخيرة والسالح

من منطقة الساملية إلى إحدى املجموعات في منطقة العمرية.

تلك مخاطرة ،فإذا مت اكتشافه سوف يذهب إلى غرفة اإلعدام

أو إطالق الرصاص عليه في أحد الشوارع ،ولكن محمد جرار لم

يكن يشعر باخلوف.

كان جريئاً وبط ً
ال..
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يقف مع اجلنود ويتحدث معهم ومينحهم السجائر ثم يضحك
ويهرب بالسيارة التي حتمل األسلحة ويقص علينا محمد جرار..
ويقول:
 أحب الكويت ..الكويت وطني الثاني ..ال ميكن أن أشاهد مايحدث حولي وأقف ساكنا ..عشت في الكويت سنوات كثيرة ..أعرف
كل تفاصيل شوارعها ..وأحفظ عن ظهر قلب كل أحداثها القومية
والتاريخية ..أصدقائي هنا في الكويت ..أهلي هنا في الكويت أجلس
معهم على شاطئ البحر ..أسمع حكايات عن تاريخ الغوص ..وكفاح
األجداد ..والصراع من أجل احلياة.
هذي الكويت أحبها ..أعيش في وجدانها ..وفي ظاللها ..كيف
لي أن اتراجع عن حقها واالعتراف بدورها القومي ومآثرها الطيبة..
أنا معكم أيها الرجال الكويتيون.
أنا معكم ..دمي فداء هذه األرض..
وتدمع عني محمد جرار..
ويعانقه زوجي عبدالرحمن ..وكل األصدقاء.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

ويقول زوجي عبدالرحمن:
 أن محمد جرار قد قام بتخزين األسلحة في مجمع الصوابر..وهذا عمل كبير وعظيم..
وك��ان زوج��ي عبدالرحمن يضحك بإعجاب لرفاقه في الكفاح
واملقاومة ويقول:
 -هل تصدقني ما قام به جاسم األستاذ أمس؟ لقد ظل في بيته
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يعد هويات وهمية لبعض الشخصيات الكويتية الهامة واملشمولني
من املدنيني والعسكريني ويقوم بإعداد هذه الهويات مبهارة وإتقان
حتى ميكنه أن يوفر األم��ان لتلك الشخصيات وهي تقوم بدورها
الهام داخل الكويت .فاجلنود يسألون عن الهويات وإذا كانت وظيفة
الفرد لها عالقة باجليش أو الشرطة أو ال��وزارات الهامة يقومون
باعتقال الفرد ومحاولة انتزاع معلومات منه.
ويعود عبدالرحمن يضيف:
 لقد قام جاسم األستاذ أيضاً بتوزيع السالح على عدد منمجموعات املقاومة.
بل أن جاسم أيضاً قام في الليل بتفجير العديد من الشاحنات
اخلاصة بالتموين واملؤن الذي يحتاج إليها اجليش الغازي.
وأعود أتذكر هنا هذا اليوم الغريب حني فجأة اقتحم اجلنود
شقة الصوابر.
وصرخت :مستحيل..

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

ولكني وج��دت الشقة مكتظة باجلنود وأسلحتهم ونظراتهم
الشرسة ..ولم نتلق قبلها حتذيراً ..ولم ينذرنا أحد ..كيف حدث
ذلك؟
لقد ظل مجموعة من األصدقاء يحذرون زوجي عبدالرحمن من
تردد الشباب على شقة الصوابر وإعداد اخلطط ومناقشة األدوار
وإخفاء السالح ولكن زوجي لم يهتم..
وقال :لقد اخترنا الشهادة ولن نخاف أبداً.
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كنا جميعاً في شقة الصوابر ..أنا وزوجي عبدالرحمن ..و«�أخوة
ال�سالح» ..وبعض من عائالتهم الذين اعتادوا زيارتنا ومنهم عائلة
عماد السلطان وعائلة عايش الدوسري.
لم نكن نتوقع زيارة اجلنود في تلك الليلة ولكن حاولنا أن نبدو
كأن األمر ميضي بصورة طبيعية ..والبيت في حالة من التوتر حيث
االسلحة التي نخفيها في بعض الغرف وفي احلقائب حتت األرائك
واملقاعد ،كان جسمي يرتعش وحاولت أن أخفي اضطرابي ..وقلب
ينبض بشدة ..وانظر إلى عيني عبد الرحمن فأجده كعيني الصقر
يحملق في الوجوه بحدة.
وذهب اجلنود في كل مكان يبحثون عن شيء جاؤا من أجله وهذا
السالح ..ويقول أحد الضباط في استخفاف:
 ال تقلقوا إنها مجرد إجراءات أمنية ال أكثر.وجاء أحد اجلنود وقال للضباط:
 -ال يوجد شيء سيدي:

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

وشعرت بالفرحة ..واطمأن قلبي ..وتطلعت إلى الوجوه األخرى..
فإذا بهم جميعاً يترقبون حلظة أن يغادر هؤالء اجلنود ليشعروا أنهم
حقاً انتصروا وتغلبنا على حماقتهم وبشاعة وجوههم.
ولكن يبدو أن أحد اجلنود قد ملح إحدى احلقائب حتت الطاولة
ورمبا اعتقد أنها حتتوي على نقود أو قطع من احللى.
واقترب اجلندي مستفسراً وقال:
 -ماذا يوجد في هذه احلقيبة؟
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ولكن قلت في هدوء:
 ال شيء فيها ..مجرد مالبس ..و..وب��دأ اجلندي يكسر احلقيبة بسكني حاد أخرجه من حذاءه
العسكري..
وأنا أرتعش خوفاً..
وأقول :يا رب..
وأفرغ اجلندي محتويات احلقيبة أمامنا على األرض ..قنابل
ي��دوي��ة ..مسدسات ..ب��ن��ادق ..أوراق رسمت عليها مواقع للجنود
الغزاة داخل الكويت ..أسماء حركية لبعض أفراد «�أخوة ال�سالح»..
ونظر الضابط إلى زوجي في كراهية شديدة وقال له:
ما كل هذه األسلحة واألوراق أنتم هنا تعدون اخلطط والكمائن..
ثم صوب صفعة قوية على وجه عبدالرحمن الذي لم يتحرك من
مكانه وقال في ثبات وحزم:
 إنها أرضنا ..بلدنا ..وطننا ندافع عنه ..منوت من أجله.. -وأطبق اجلنود يحاصرون زوجي من كل جانب..

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

وكنت خائفة حقاً ..إنهم جن جنونهم ..يبحثون عن األسلحة
وعن كل ما ميت بصلة إلى املقاومة وكنت حذرة ..وخائفة فهناك
أسلحة في احلمام مخبأة..
وسالح بني طيات عباءتي السوداء ال يراه أحد..
حتى فجأة صاح الضابط:

- 37 -

12/23/12 9:19:08 AM

������ ����� ������.indd 37

إلي
 اذهب معها للبحث في الغرف األخرى وفي احلمام ..ونظر ّاجلندي بحقد واقتادني إلى احلمام للبحث عن األسلحة ..وهناك..
كنت أتوقع الكارثة الكبرى فهناك أسلحة في احلمام ..وحاولت أن
أقول شيئاً للجندي ليتراجع ..فنظرت إليه فلمحت القسوة والوحشية
تطالن من عينيه.
ودفعني بشدة إلى احلمام حتى شاهد كميات من األسلحة وصاح
منادياً الضابط:

وجن جنونهم جميعاً ..وأطبق اجلندي على عنقي محاوالً خنقي
وينظر إلى زوجي ويقول له:
 تكلم وإال أزهقت روحها وقتلتها.وصاح عبدالرحمن بغضب:
 سوف أحت��دث ..دع��وا زوجتي اتركوها ..ليس لها في األمرشيئاً ،إنه سالح يخص صديق لنا كان يخفيه عندنا.
ولكن الضابط انهال بالركل واللكمات على زوجي عبدالرحمن
وهو يقول:
 -أنت كاذب ..سوف جنعلك تعترف باحلقيقة.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

وكذلك آخرون يضعون القيود حول معصم أفراد «�أخوة ال�سالح»..
عماد السلطان ..وعايش الدوسري.
وبدأت عملية غزو أخرى لشقة الصوابر حيث حتولت األشياء
واألثاث واملقاعد إلى ركامات أو بقايا أشياء حيث قام اجلنود بتحطيم
كل شيء في الشقة ،بحثاً عن مزيد من األسلحة والوثائق واألوراق
والصور.
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والتف اجلنود حوله يوجهون إليه الشتائم واللكمات الشديدة
وعبدالرحمن صلب ال ينكسر ..وال يتألم وال يصرخ ..يقف كالشجرة
في الصحراء ال تكسرها الريح الغادرة.
وأنا أصرخ ..في حالة هستيريا ..وكذلك زوجة عماد السلطان
وعايش الدوسري يصرخن فزعاً.
ول���م يكتف اجل��ن��ود ب��ت��وج��ي��ه ال��ض��رب��ات ال��ق��اس��ي��ة ب�لا رحمة
لزوجي.

ولكن إلى عايش أيضاً وكذلك عماد ..وكنت أتوقع في حلظة ما
أن يفرغوا الرصاص في قلوب الرجال الثالثة.
إال أن زوج���ي عبدالرحمن ك��ان يعاند وي��رف��ض االستسالم
ألوامرهم وال يستجيب ملا يأمرون به.
وقال عبدالرحمن والدماء تنزف من وجهه:
 س��ن��ق��اوم م��ن أج��ل ال��ك��وي��ت ومن���وت م��ن أج��ل ال��ك��وي��ت أيهااخلونة.
وبدأ الضابط يوجه أسئلته إلى عبدالرحمن وعايش وعماد وهم
جميعاً في حالة إعياء وانهيار تام.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

وال أحد يجيب على الضابط الشرس ..وتنهال اللكمات على
وجوههم وهم واقفون ال يسقطون أبداً.
واقتادوا الرجال الثالثة إلى مخفر شرق حيث هناك كنت أتوقع
طرقاً بشعة في التعذيب ..محاولة انتزاع أسرار منهم عن املقاومة
وعن السالح ..وعن أماكن إخفاء السالح ..ولكن ال أحد يستجيب
للتهديد ..وال أحد يخاف من املوت والتعذيب ..فماذا أفعل اآلن وأنا
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في شقة الصوابر حتت حراسة اجلنود ال أدري كيف أطمئن على
زوجي وأصدقائه ..أو كيف اتصل باآلخرين ..ولكن ظللت أصلي..
وأدعو الله أن يساعدنا في هذه احملنة.
كنت أعرف أن اجلنود الغزاة لن يتركونا وتهيأت للمفاجآت..
والصدمات..
وفي اليوم التالي وقفت دورية جنود أسفل املجمع ..واقتادوني أنا
وبناتي الثالثة إلى مخفر شرق ،حيث شاهدت هناك عماد وعايش
ولكن لم أشاهد عبدالرحمن ،وعلمت أنه مت ترحيله إلى مكان آخر.
وسألني الضابط:
 هل تعرفني عماد السلطان وعايش الدوسري؟ -إنهم أصدقاء زوجي وجيراننا منذ سنوات.

ثم قال صارخاً:

 إنهما يتعاونان مع زوجك في أعمال املقاومة الكويتية ..أليسكذلك؟
قلت له وأنا خائفة:

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

 أل أدري.فقال الضابط الصدامي:
 أخبريني عن كيفية حصولهم على السالح والعمليات التيقمتم بها؟
قلت للضابط دون مباالة ..فقد شعرت أني ال أستطيع إنقاذ
زوجي وقد أموت أنا األخرى ..ولكن بناتي الصغار ملن أتركهن؟
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 م��اذا ت��ري��دون م��ن ال��ك��وي��ت ..لقد سرقتم ك��ل ش���يء ..املالوالذهب والطعام ..فماذا تريدون؟ هيا اتركونا في بالدنا أ ّال تعرفون
اإلسالم؟
أال تعرفون الرحمة وال��ش��رف والفضيلة ،كيف تعتدون على
احلرمات وتسرقون منازل الناس وحتاولون تغيير هوية وطن كامل..
كيف؟؟
وهنا شعرت بالدوار ..واختنقت بالعبرات..
أي��ن أن��ت يا عبدالرحمن؟ أيها السيف ال��ذي ك��ان يضيء في
ظالم الغزو ومحنة الوطن ..هل مازلت على قيد احلياة؟ أم سفكوا
دمك على أرض بالدك..؟ إن الكويت نرويها بدمائنا ..الكويت لن
تتحرر إال بهذه الدماء يا عبدالرحمن ،هكذا كنت أجلس ساعات
طوال أناجي نفسي وأرثي حالي وأذكر عبدالرحمن ،لم أكن أدري
أين ميكن أن أراه.
وكانت األخبار سريعة ومتالحقة ومؤملة للغاية.

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح

وق���د ظللت ع���دة أي���ام حت��ت م��راق��ب��ة االس��ت��خ��ب��ارات الغازية
حتى شعرت أن املراقبة زالت عني قمت باالتصال بوالدة زوجي
عبدالرحمن ،وطلبت أن حتضر وتصطحبني إلى شقتها.
وتنكرت في ثوب أسود ..وقررت أن أترك شقة الصوابر.
ولكن األم��ور لن تهدأ ..ف��إذا برسالة من راش��د ..اب��ن جاسم
األستاذ يرسلها لي مع صديق ليخبرني أن والده جاسم األستاذ
قد اعتقل أيضاً هو اآلخر وأصبح بني أيدي القوات الغازية يعاني
العذاب الشديد ولكنه مازال يقاوم.
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كان راشد ابن جاسم األستاذ من الشباب الواعد ..كان يعرف
الدور الذي يقوم به والده مع املقاومة و «�أخوة ال�سالح».
ولذلك كان يأتي إلى والده ويقول له:
 إني أخشى أن يداهموا بيتنا يا أبي ..فأرجو أن نكون على حذرونخفي بعض األوراق الهامة والهويات التي تعدها للرجال.
 -وكان جاسم يعجب مبوقف ولده ويشجعه ويطمئنه ويقول له:

 -ال تخف يا راش��د ..إننا جميعاً ن��ؤدي واجبنا جت��اه الوطن..

الكويت وطننا الكبير.
مرت األيام ..حتى جاء راشد باخلبر املؤلم ..أن اجلنود اعتقلوا
أباه جاسم األستاذ ..وكانت تلك كارثة بالطبع ..إن جاسم يعتبر من
أهم رموز املقاومة وأدواره عديدة ومهمته دائماً صعبة ..واعتقاله قد

يؤدي إلى توقف خطط كثيرة ،ولكن جاسم كما أعلم ..صبور ..وقوي
النفس والروح ..ميلك قدرة على املقاومة والتحمل في مواجهة ظلم
هؤالء اجلنود.
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إننا نواجه محنة كبيرة ..محنة وطن يُغتال وشعب يُ ِّشرد ..وأرض

تُنْتَ ّهب وتُسلب خيراتها.

ولكن علينا املواجهة واملقاومة.
وبدأت أفكر في باقي أفراد مجموعة «�أخوة ال�سالح» :إبراهيم

ومحمد جرار أين هما اآلن؟ ولكن ..كيف استطاعوا أن يصلوا إلى
جاسم األستاذ؟
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استطعت أن التقي ب��زوج��ة ج��اس��م األس��ت��اذ وش��رح��ت ل��ي ما
ح��دث ح�ين هجم اجل��ن��ود العراقيني على شقة جاسم واكتشفوا
األسلحة والهويات التي يقوم بإعدادها للشخصيات الهامة واألفراد
العسكريني.
وكانوا على وش��ك قتل ولدها راش��د ،ولكن أعترف إن��ه يقوم
بتلك املهمة ليساعد مجموعة املقاومة داخل الكويت .وسجن جاسم
األستاذ في إحدى األماكن السرية وال يعرف عنه شيئاً حتى اآلن..
وجاءت أخبار أخرى ..أن جاسم مازل قويا ..لم ميت ..وما زال
يقاوم ولم يعترف بشيء عن «�أخوة ال�سالح».
ولكن أين زوجي عبدالرحمن؟ أال خبر عنه..؟ ولم استطع أن
أتبني بعض ما حدث لزوجي منذ أن اقتادوه مكب ً
ال من يديه إلى
مخفر شرق.
أين أنت يا أعظم الرجال في بلدك..؟؟ وكنت أبكي بشدة..
وأقول :غدا ال أمل قريب..
الضربات اجلوية تتصاعد واحلرب البرية قادمة وسوف تتحرر
الكويت ويعود عبدالرحمن ،ويعود جاسم األستاذ وعماد السلطان
وإبراهيم عبدالرزاق ومحمد جرار وعايش الدوسري سوف يرجع
األبطال مع أول نهار للحرية واألي��ام بطيئة ..والكويت في حالة
سيئة ..والنفوس مدمرة والقلوب حزينة.
وفجأة ..جاء يخبرني أن جثة إبراهيم عبدالرزاق معلقة على
أحد عواميد الكهرباء في الشارع وأحشاؤها ممزقة بالرصاص
و ُكتب عليها« :إنه عراقي خائن ..أُع��دم خليانة بالده وتعاونه مع
املقاومة الكويتية».
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وأسرعت إلى الشارع ..ووقفت مدهوشة ..ببشاعة املنظر كيف
فعلوا ذل��ك؟ إنهم ليسوا بشر بل ذئ��اب ض��اري��ة!! وح��وش في أرض
الكويت جائعة للدم اإلنساني .وترحمت على إبراهيم عبدالرزاق
العراقي اجلنسية ،ولكنه أحد األبطال الذين ساندوا أهل الكويت
وقام بعمليات انتحارية وخدمات جليلة للمقاومة الكويتية ،إنه أحد
أفراد «�أخوة ال�سالح» ..العروبة والدم واإلسالم.
وشاهدت اجلنود الغزاة يهربون كالفئران في ليلة احلرب البرية،
شاهدتهم واخل��وف يشع من عيونهم ..يرتعشون ويركضون خلف
العربات املصفحة ..يحملون معهم أجهزة تلفزيون ،ومالبس ..وأشياء
كثيرة قد سرقوها من الشقق والبيوت التي تسللوا إليها واعتدوا على
حرماتها ..هل هذا غزو؟
إنهم حفنة من اللصوص والرعاع زحفوا إلى الكويت يحلمون
ب���ال���ث���راء ..وأش��ه��ى األط��ع��م��ة وأف��خ��ر ال��ث��ي��اب ..وأح����دث األجهزة
الكهربائية..
كان األمل يراودني أن يعود عبدالرحمن  ..ويعود « �أخوة ال�سالح»..
مع عودة الكويت ألهلها وشعبها ولكن ..أين أنت يا عبدالرحمن؟
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بعض األصدقاء قالوا إنهم شاهدوا عبدالرحمن في السجن..
وإن��ه بخير وس��وف ي��ع��ود ..وآخ���رون أك���دوا أنهم تقابلوا م��ع جاسم
األستاذ وعماد السلطان وعايش الدوسري ..ومحمد جرار وفكرت
كثيراً.
أين حقاً محمد جرار ..لم نعرف عنه شيئاً ..تُرى هل مازال في
السجن؟
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هل غادر إلى األردن وذهب إلى بلده؟ ..أم هل أفرغوا الرصاص
في جثته هو اآلخر كما فعلوا مع إبراهيم عبدالرزاق؟ ال أدري.
كنت أعيش في حالة قلق ..وخوف دائم وأدعوا الله أن تشرق
شمس التحرير على الكويت ..ويعود األسرى إلى وطنهم.
إن��ه فجر ال��س��ادس والعشرين م��ن فبراير ع����ام ..1991فجر
التحرير.
خرجت مسرعة م��ع بناتي وأق��ارب��ي وصديقاتي وجيراني..
خرجنا جميعاً إلى طريق الدائري اخلامس الستقبال دخول اجلنود
العرب وقوات التحالف بعد عملية احلرب البرية.
وحملنا األس��ل��ح��ة ..وحملنا ال��زه��ور نطوق بها عنق اجلندي
الكويتي والسعودي واملصري والسوري واخلليجي وغيرهم من أبناء
األمة العربية الذين وقفوا معنا في محنة الغزو ..لم أصدق عيني.
واجلندي العربي يحتضن علم الكويت ويرفعه عالياً ليجلس
على مدفع الدبابة.
ما أجملها حلظة التحرير..
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وما أروعها حلظات احلرية..
وألول م���رة م��ن��ذ سبعة أش��ه��ر أمل���ح البسمة ع��ل��ى وج���وه أهل
الكويت.
األطفال في ال��ش��وارع ..والنساء يطلقن الرصاص في الهواء
وهن يحملن البنادق والرجال يرقصن أمام الدبابات والشباب يغني
للكويت.
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هذا فجر احلرية..
هذا هو النهار اجلديد على الكويت ..تعود اآلن السنابل لتضحك

مرة وتعود األشجار تورق.

وتعود أسراب النورس األبيض لتحلق في السماء.
ويعود عبدالرحمن إلى بيته ..فنحن في انتظاره!!..
أين أنت يا عبدالرحمن؟
وقررت أن أذهب إلى شقة الصوابر ..وجدت هناك مجموعات
كبيرة من النساء والرجال والشباب يبدو عليهم جميعاً سمات األلم

الشديد واحل��زن العميق ..ما ال��ذي ح��دث في ال��ص��واب��ر..؟ وكانت
املفاجأة..

جثث ملقاة ومغطاة بأكوام من الزبالة وكل منا يذهب ليتع ّرف

على جثة ابنه أو وال��ده أو زوجته أو أخيه ..مأساة بشعة ..اجلثث

لها رائحة تفوح في املكان ..ولكن وجدت الناس يقفون في متاسك

يحملون اجلثث ويغطونهم بثوب نظيف.
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و ..أدركت احلقيقة.
لقد قالوا لي..
وبكيت بشدة..
إنها جثة عبدالرحمن ..ملقاة بني اجلثث األخرى..
آه يا عبدالرحمن ماذا فعلوا بك؟
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وه��ذا هو اآلخ��ر ..جاسم األستاذ ..وكذلك عماد السلطان..
وكذلك عايش الدوسري ..ومحمد جرار..
إنهم «�أخوة ال�سالح» جميعاً الدماء تلوث مالبسهم ..واجلروح
غائرة في الوجه واجلسد ..ولكن أمارات التحدي ..والبطولة كانت
ترتسم على وجوه هؤالء األبطال..
واآلن ب��ع��د ه���ذه ال��س��ن��وات ..ع��ش��ر س��ن��وات م����رت ..ل��م يزل
عبدالرحمن في ذاكرتي ،وحياتي ..وعاملي اخلاص ..وكذلك «�أخوة
ال�سالح».
هؤالء الذين منحوا دمهم للكويت ..وأعطوا لألرض حياتهم..
وللبطولة أرواحهم.
شهداء في ذاكرة تاريخ الكويت عشنا أياماً من الكفاح..
ورسمنا أحالماً حتت جناح الظالم ..وانتظرنا فجر احلرية..
شعرنا بالظلم ..واجلرح العربي الدامي ولكن كان حقنا مضيئاً
في ذاكرة الشعوب ،ناضلنا بعزم وإميان..
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ووقفنا ضد الطغاة دون خ��وف ..أو َوج��� ّل ..ولكننا مازلنا..

نقاوم ..ونقاوم حالة من اليأس ..وحاالت من القلق ..واأللم ..إن
رحلة الكفاح لن تنتهي ..وإذا كنا في زمن الغزو نقاوم ..جنود غزاة
اقتحموا أرضنا وحياتنا أننا اآلن نقاوم أنفسنا لنتجاوز الصعاب
ونتغلب على اآللم..
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األلم الذي مازال ميزقنا بأن هناك لنا أسرى في سجون النظام
الصدامي ..مازلنا في االنتظار..
ومازلنا نقاوم كل من يحاول أن يتسلل إلى وحدتنا الشعبية..
الوطنية ..ويحاول أن ميزق توحدنا وإمياننا العميق بأرضنا وحياتنا
وطموحاتنا في خضم هذا العالم الكبير.
ماذا أقول اآلن؟
إن اإلنسان الكويتي قدم تضحيات كثيرة ومازال حتى اليوم..
يقاوم..
يقاوم..

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح
- 48 -

12/23/12 9:19:09 AM

������ ����� ������.indd 48

مذك � � ��رات �أخ � � ��وة ال�س �ل ��اح
- 49 -

12/23/12 9:19:09 AM

������ ����� ������.indd 49

ﺑﺼﻤﺎت ﺧﺎﻟﺪة

ájÉYQh ¬J’ƒ£H ó```«∏îJ ≥jôW øY ó«¡```°ûdG ËôµJ O
.ájƒæ©ŸGh ájOÉŸG ÖfGƒ÷G ‘ Iõ«ªàe ájÉYQ ¬jhP
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