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�إهداء
إلى أهلي وناسي في منطقة الشويخ والشامية.
إلى املرابطني الصامدين في الكويت احلبيبة.
إلى الكويتيني الصابرين أيام احملنة في كل بقاع األرض.
إلى روح الوالد والوالدة رحمهما الله.
إلى أسرتي الصغيرة
وإلى عائلتي الكبيرة
وإلى رفيقة الدرب ...أم عبدالله
إلى هؤالء جميع ًا...

أهدي هذا الكتاب
							

امل�ؤلف
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�شكر وتقدير
لكل من:

جمعية الشامية والشويخ التعاونية ،واملهندس عادل اجلارالله اخلرافي ،وشركة أمريكانا

على دعمهم لطباعة هذا الكتاب من أجل إهدائه إلى قياديي الدولة في كافة القطاعات

اإلدارية والتعليمية واإلعالمية والدينية والدبلوماسية ،باإلضافة إلى الشخصيات العامة
وديوانيات املنطقة.
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�شكر وتقدير
إلى كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب بشكل عام ولكل من زودني مبا لديه
من صور بشكل خاص وهم على سبيل التحديد:
 - 1املربي الفاضل األستاذ :إبراهيم محمد املهيني.
 - 2األخ الفاضل :عبدالسالم محمد الرندي.
 - 3األخ الفاضل :محمد حميد علي الفيلكاوي.
 - 4األخ الفاضل :رياض يوسف اللهو.
 - 5األخ الفاضل :سليمان محمد القطان.
 - 6األخت الفاضلة :أم عبدالله اجلليبي.
 - 7األخ الفاضل :منذر غازي بدر السالم.
 - 8األخ الفاضل :عدنان عبدالله الشمروخ.
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ق�صة هذا الكتاب
لقد شرحت قصة كتابي التوأم مع هذا الكتاب وهو كتاب «مذكرات مرابط» والذي يصدر بنفس
املناسبات الوطنية العزيزة علينا من خالل التحرير ومن قبله االستقالل ،والذي قسمته إلى جزأين:
األول :توثيق يوميات عاصفة الصحراء.
الثاني :توثيق املواقف الطريفة الواقعية ،التي وقفت عليها مما حدث لي أو لغيري فعال خالل
االحتالل ،وليست نكت ًا مؤلفة.
فلما أعددت اجلزأين آثرت أن أفصل بينهما مبا ميكن أن ميثل تطعيم ًا بصور لواقع املنطقة خالل
االحتالل ،وبالتحديد الشامية والشويخ كنموذج للمناطق الكويتية ،باعتبار أن الصور املبثوثة في
الكتاب تشمل الكويت بشكل عام ،فطلبت من األحباب ما لديهم من صور ووثائق حتقق الغرض
املنشود ،فإذا بها كثيرة ال يستوعبها ذلك الكتاب ،رغم عدم صغره ،فآثرت اجلمع بني احلسنيني:
أدخلت انتقا ًء لبعض الصور في فاصل بني اجلزأين املذكورين أعاله.
ال مستق ً
واستبقيت الصور والوثائق األخرى ألنني فوجئت أن من شأنها أن تؤلف كتابا كام ً
ال.
وألنه يركز على الصور  ...فقد أسميته «عدسة مرابط» مبرر ًا أسباب االقتصار على الصور
والوثائق فقط دون التوثيق التحليلي القائم على حصر األحداث ،وإجراء املقابالت مع املئات أو
العشرات على األقل من املرابطني الصامدين في املنطقة (الشامية والشويخ) بالتحديد
فكان هذا الكتاب:

عدسة الفؤاد أدق!
كان حديثي آنف ًا ينطبق على ما صورته العدسة الفوتوغرافية للوقائع ،وآلة التصوير للوثائق ،غير
أن عدسة القلب أكثر دقة ورسوخ ًا.
وهذا ما ينطبق على توثيق احلوادث العصيبة.
وكيف ال يوثق املرء يوميات تلك األيام العصيبة التي كانت تهدد كيانه ووجوده؟
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كيف ال أوثق حادثة ال ميكن أن أنساها ،فقد حفرت معاملها في مخيلتي ،ألنها كانت تهز كياني
لو متت فعال ...ولكنه نور اليقني الذي ألقاه الله سبحانه في قلبي وقلوب الكويتيني باليقني بعودة
الكويت حرة أبية مستقلة.
وفي هذا املوقف خرجت من صالة اجلماعة في مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه،
في قطعة رقم  5بالشامية ،فإذا برتل عسكري يتقدمه ويتبعه ما يسمى بفرق اإلعدام ذات الشكل
املفزع واملهيب ،وإذا مبنتصف الرتل العسكري توقفت سيارة «جيب» ،وبها عقيد عراقي أحاط به
جنوده بشكل يعكس أهمية شخصيته عندهم ،وكان معي حينها النقيب آنذاك (والعميد حاليا) أسعد
عبدالرحمن الرويح مخفي ًا هويته ،فاستوقفنا ..وكان من الواضح أنه في جولة تفقدية ...يبحث فيها
عن أي كويتي ميارس عليه «بلطجته».
فابتدرني حني رأى هويتي قائالَ « :ل َعاد إنت مثقف؟» ألنه رأى وظيفتي عضو هيئة تدريس في
كلية التربية األساسية!
ثم أستأنف بعد سؤاله التقريري هذا قائال ،وبكل بجاحة واستعالء« :شوف دكتور :أنت مثقف
هسه ما بيه الكويت  ...خل يشيلون من بالهم شي اسمه
ومدرس  ...أريدك توعي الناس وتفهمهم َّ ...
هسه بيه النداء وكاظمة» ،واخذ يردد أسماء احملافظات اجلديدة التي أطلقها االحتالل
الكويت َّ ...
على احملافظات الكويتية بد ً
ال من أسماء محافظات الكويت واألحمدي ،ألن في تسمياتها  -بحد
ذاتها  -هوية كويتية.
ورغم فداحة وقع هذه الكلمات على قلبي  ...إال أنني كنت أقف أمامه بحذر ،وأقول له مقابل
كل كالمه« :حاضر» ،واملسكني:
 إما أنه كان يصدق نفسه عندما كنت أرد عليه «حاضر» ،وبال أثر يبدو على وجهي من استياءوامتعاض.
 أو أنه كان يعلم بأن املسألة كلها مسرحية ،ووجود مؤقت زائل يؤدي من خالله مهمة تبرئ ذمتهأمام مرؤوسيه!!
كان هذا املوقف غيضا من فيض من مشاهدات مرابط ومذكراته.
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املؤلف

ملاذا عد�سة مرابط ؟ ...ويف ال�شامية وال�شويخ ؟
إن اختيار التعريف بأنشطة املرابطني من خالل الصور والوثائق املصورة هو أدعى لوصول الفكرة
بشكل مباشر وسريع ،وال يحتاج الى كثير من عمليات التحليل التي يلتزم بها أي كاتب يروم توثيق
أحداث تلك املرحلة العصيبة من تاريخ الكويت (ومنطقتي الشامية والشويخ بالتبعية) ،وهو توثيق
يحتاج الى فريق بحثي متخصص من شأنه أن يحيط بكل ما ينبغي توثيقه حسب النهج التوثيقي
املتكامل.
وفي هذا الكتاب سنختار منطقة الشامية حيث سكن املؤلف خالل فترة االحتالل (ونلحق بها
منطقة الشويخ) ،كنموذج فقط لصمود الشعب الكويتي في كافة مناطق الكويت ،فما جرى فيها
تكرر في الغالب في بقية املناطق السكنية الكويتية الصامدة.
وقد مت التركيز فقط على تلك الصور والوثائق التي تعكس أنشطة املرابطني ،حيث إنهم من خالل
هذه األنشطة كانوا يؤكدون االكتفاء الذاتي من جهة ،والعصيان املدني من جهة أخرى ،حيث لم
يرضوا االنتظام في سلك العمل الرسمي حتت ظل االحتالل ،رغم الترحيب الشديد للمحتلني به.
وإن التصوير ال يقل عن التوثيق املكتوب بل يزيد أحيانا عنه ،وكلنا يعلم اخلطورة البالغة من عملية
التصوير بحد ذاتها إبان االحتالل ،حيث كان يعتبرها احملتلون صورة من التجسس والرصد ،حتى
وإن كان تصوير ًا ألنشطة اجتماعية بحتة ،حيث تقتضي نظرية الشك واملؤامرة عندهم بأن يكون هذا
التصوير ذو الغرض االجتماعي البحت هو تغطية لتصوير ملرافق أو آليات عسكرية عراقية!
مما يفسر ندرة الصور الفوتوغرافية التي وثقت التفاصيل اليومية حلياة املرابطني في الكويت إبان
االحتالل ،إذا ما قيست باإلمكانات التصويرية الفوتوغرافية املتاحة لدى أهل الكويت ،مقابل عدم
انتشار الهواتف النقالة التي ميكن من خاللها تصوير مقاطع فيديو حية متعددة ،أو لقطات فوتوغرافية
مختلفة.
ولعل أبسط مؤشرات هذه الندرة أنني طلبت من عدد ليس بالقليل من اإلخوة الكرام املرابطني
معنا خالل االحتالل في منطقة الشامية ،يفوق العشرين شخص ًا ،فلم أجد الصور املطلوبة إال عند
ستة منهم فقط ،سأذكر أسماءهم بعد قليل.
لذا أتقدم بكل الشكر والتقدير اخلاص لألخ الفاضل عبدالسالم محمد الرندي (بو محمد) ،الذي
أسعفتني عدسته في إعداد هذا اجلزء املصور من الكتاب ،حيث كان ألبوم الصور التي مت التقاطها
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بكاميرته الشخصية خير مصدر لكثير من الصور الواردة في املكون األول من هذا الكتاب ،باعتبار
أن هذا الكتاب يتألف من مكونني أساسيني :الصور والوثائق.
باإلضافة إلى األخ الفاضل محمد حميد علي الفيلكاوي (بوبدر) ،الذي زودني بثالث صور
بعدسة زوجته األخت الفاضلة نورة محمد املزعل.
ولألخ سليمان محمد القطان الذي زودني بثالث صور كذلك ،ولألخت أم عبدالله اجلليبي
عدة صور ،ولألخ عدنان الشمروخ صورة واحدة ،ومن األخ رياض اللهو مشكور ًا عدة صور،
استخلصها من شريط فيديو ،مما يفسر عدم وضوح التفاصيل فيها مثل بقية الصور ،وكذلك األخت
الفاضلة أم عبدالله اجلليبي.
ويبقى النصيب األكبر من هذه الصور لألخ عبدالسالم الرندي مشكور ًا.
علما بأن أصول بعض الصور كان ضعيف ًا أص ً
ال من حيث دقة تفاصيل الصورة.
كان هذا هو املكون األول للكتاب ويشمل الصور الفوتوغرافية.
أما فيما يتعلق باملكون الثاني من هذا الكتاب إلى جانب الصور فقد ضم الوثائق التي وقفت عليها
وهي كلها من ملف مرتب احتفظ به األخ املربي الفاضل األستاذ إبراهيم محمد املهيني رئيس جلنة
التكافل بالشامية خالل االحتالل ،والذي كان يسكن في ق  8مع عمه (والد زوجته) النوخذة محمد
عبدالله العلى في قطعة رقم . 8
ولقلة بل ندرة الصور اضطررت إلى النزول إلى امليدان العملي في طلب املساهمة من أهالي
املنطقة (الشامية والشويخ) من خالل ما بحوزتهم من صور متعلقة باالحتالل أو تداعياته أو ما يتعلق
به ،فقمت بطباعة رسالة مكتوبة وجهتها إليهم فيها دعوة لتزويدي بهذه الصور  -إن وجدت –
وإعادتها إليهم بعد أخذ نسخة منها ،مع إرفاقي مناذج من الصور التي سيضمها الكتاب مع التعليقات
املناسبة لشرح محتواها.
وكما توقعت :لم تكن احلصيلة متناسبة مع زخم التوزيع على كل الوحدات السكنية في املنطقة أو
معظمها وال ألوم أهل املنطقة ،حيث قدمت آنف ًا األسباب الكامنة وراء قلة بل ندرة هذه الصور.
وفيما يلي نسخة من هذه الرسالة:
12

الرسالة التي وجهها املؤلف إلى أهل املنطقة (الشامية والشويخ) على مستوى كل الوحدات السكنية من باب إتاحة
الفرصة ملشاركتهم في جمع الصور.
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أرفف السوق املركزي بجمعية الشامية أصبحت بعد النهب :قاعا صفصف ًا!

لم تكن أمناط التدمير مقصورة على حرق آبار النفط وضرب البنية التحتية واملرافق العامة للكويت ،بل
تعدت ذلك إلى املعالم األثرية التاريخية ،وال أرى تعبير ًا أكثر من الهدم الوحشي للمعالم التاريخية األثرية
من هذه الصورة التي التقطتها عدسة األخ الفاضل عبدالسالم الرندي ،وهي تالحق هذه املظاهر التخريبية

18

فور التحرير ،حيث تظهر دروازة (بوابة) املقصب مهدومة من أساسها.

فندق الشيراتون محروقا رغم أنه مملوك بالكامل للقطاع اخلاص من
أبناء املنطقة ،وال ميت ألي متثيل رسمي حكومي بأي صلة!

وما دخل الفندق اآلخر للقطاع اخلاص أيضا بالتدمير؟!

ولكنها غريزة تخريبية غريبة! تعكس نفسية حاقدة حانقة!

19

عدسة األخ الفاضل عبدالسالم محمد الرندي تخرج من منطقتي الشامية والشويخ لتالحق الدمار في محطة أم

20

العيش لالتصاالت الفضائية ،وقد وصلت آثار الدمار احلدود الشمالية واجلنوبية.

شباب جلنة التكافل بالشامية يعاينون الكارثة البيئية واالقتصادية من خالل زيارة اآلبار النفطية املدمرة واحملروقة
هل تصدق عزيزي القارئ الكرمي أن هذه الصورة قد مت التقاطها في ع ّ ِز الظهيرة؟!
ويظهر من اليمني وقوف ًا :د.فيصل سليمان احلميدان  -سعود مساعد البناي – بدر أحمد احلوطي  -صقر الغامن
 فراس فهد البحر -هشام سليمان البسام -عبدالسالم محمد الرندي  -خالد يوسف الشطي – حمد القطان –يوسف يعقوب الثويني.

وجلوس ًا من اليمني :عبدالرحمن الرندي ،عبداللطيف يعقوب الثويني ،وصالح البسام ،وسليمان محمد القطان،
ومعاذ محمد التورة ،ومزعل عبداجلبار الرندي و د.محمد عبدالله العيسى.
وجلوسا في األمام منفردا أحمد اخلميس.

21

التدمير املعنوي أخطر من التدمير املادي ،وهذه صورة من الصفحة األولى لكراس تلميذ في مدرسة
عراقية تظهر فيها خريطة العراق ،وقد مت ضم الكويت إلى جنوبها ،وذلك ضمن مخلفات أحد اجلنود
الهاربني.

22

حق ًا إنه ملضحك الشعار املوضوع أسفل اخلريطة «كلنا نحمي العراق».
فع ً
ال مهزلة!!

مظاهر ال�صمود والتحدي
والإرادة واملقاومة
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ازدحام املواطنني وخاصة أهل الشامية والشويخ في محطة بنزين الشويخ على أخذ ما تيسر لهم
من البنزين في «جلناتهم» املصفوفة بالدور أيض ًا ،مما يعكس النظام وااللتزام والتقنني بالكمية لدى
املرابطني ،ولو في غياب حكومتهم واإلدارة الرسمية لشركات الصناعات واخلدمات النفطية في
البالد.

سيارة واحدة بني فترة أخرى كانت تنقل البنزين الى محطة الشويخ لتشكل

24

املصدر الرئيسي والوحيد للبنزين في املنطقة

عملية نفذتها املقاومة الكويتية الباسلة في منظمة الشامية قطعة  ، 8حيث إلى اليمني سور مدرسة سكينة بنت احلسني رضى
الله عنهما ،والتي حتولت  -فيما بعد  -إلى ملحق رقم ( )2من كلية التربية األساسية بنات ،بينما السور األيسر هو سور مركز
شباب الشامية ،الذي أزيل حالي ًا واستبدل باألسوار احلديدية الكاشفة للمالعب الداخلية للمركز.

في حني تتسم البطاقات الشخصية الكويتية (التعريفية بحاملها) بأنها بسيطة احملتوى

جميلة الشكل الحظ الفرق عزيز ي القارئ بني هذه البطاقة والبطاقة العراقية التالية،

وقد صرفت لألخ رياض اللهو خالل االحتالل عندما تطوع للعمل مبخبز كيفان ،وهو
أقرب مخبز إلى املنطقة.

25

هوية الدخول إلى مصفاة الشعبية لألخ محمد الفيلكاوي (بو بدر) ،حيث اضطر إلى استخراج هذه الهوية املكتوبة بخط
اليد ،بناء على حث رؤسائه في العمل أحمد عبدالله ناظر االنتاج ،وعبدالله حسن الكندري ،اللذين حثاه على احلضور
للمساهمة في استمرار تشغيل املصفاة من خالل تشغيل األجهزة احلساسة فيها وصيانتها ليتم قطف ثمرتني:

 -1حفظها من العطل واالنفجار وجتنب الكوارث الناجمة عنها والذي يحصل يقينا في حالة عدم وجود الرقابة
املستمرة عليها.

 -2تزويد املرابطني من أهل الكويت باحتياجاتهم من الكهرباء واملاء من خالل توفير الوقود املطلوب استخدامه في
محطات التحلية.
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إصدار الهويات وإجازات القيادة على يد املقاومة الكويتية الباسلة
افتقد املؤلف إجازة القيادة خالل االحتالل ،فاستعان باملقاومة الكويتية في إصدار إجازة قيادة جديدة،
وحصل عليها بشكل سري ،تقدير ًا للظروف األمنية العصيبة آنذاك من خالل النقيب (آنذاك والعميد

حالي ًا) أسعد عبدالرحمن الرويح ،والطريف أن العميد أسعد كان قد استخدم املكواة الكهربائية ليثبت
أطراف اإلجازة أو الهوية حراري ًا ،كما أنها لم تخل من االرجتال في إصدارها :فاملتأمل في تاريخ اإلصدار
ويعرف تاريخ ميالد صاحب اإلجازة يعرف باملقارنة بني التاريخني أن إصدارها مت وعمر صاحبها لم
يتجاوز  17سنة و  3أشهر ،و 5أيام.

كما يالحظ أن املهنة «موظف» ،بينما العمر يدل على كونه طالب ًا بالثانوية  -ال يزال  -كما أن تاريخ انتهاء
الصالحية لم يضبط ليتم عشر سنوات بالضبط وليس من املقبول في هذه الوثائق التعريفية أن يقطع جزء
من الوجه في الصورة ،ولكنها إرادة التحدي!

بل إن األلطف من ذلك هو أن املؤلف قد أصدر إجازة أخرى له فيها حلية كثة ،كما كان حاله خالل
االحتالل ،ألن بعض نقاط السيطرة  -وبالتحديد املقابلة لثانوية كيفان عند مدخل الشامية  -قررت أن
الذي تظهر حليته في الصورة قصيرة أو غير موجودة أساس ًا ،فإن أصل عمله عسكري ،ويتخفى وراء اللحية

مؤقت ًا ،فكان لزاما على املؤلف أال يكتفي باإلجازة القدمية ،التي تعود الصورة فيها إلى الرابع الثانوي حيث
استنسخها مرات كثيرة ،واستخدمها في كل الوثائق الرسمية آنذاك.

27

العزم والتحدي يتلخصان في جمع هدفني في آن واحد:

إنفاذ العصيان املدني من جهة ،وحتقيق االكتفاء الذاتي للمجتمع الكويتي من جهة أخرى.

عدنان الشمروخ ووالده عبدالله رحمه الله (اجلالسان) من سكان شارع سكينة بنت احلسني رضي الله عنهما في
قطعة  8بالشامية ،في بسطة افتتحاها في حديقة صالة الزبن بالروضة ،لبيع بعض الضروريات والكماليات املفيدة.
والواقف في الصورة هو محمد سيف الصابري.
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مراحل اإلنتاج في مخبز الشامية ق  8دوار فلفلة ،كما يسميه أهل الشامية نسبة إلى مطعم فلفلة،ويظهر من
اليمني عبدالسالم الرندي ثم رائد عبدالله ثم علي العوض ثم وليد املسعود

تبدو حصيلة االنتاج ويبدو من اليمني كل من خالد الشطي وعبدالسالم الرندي متحفزين الستخراج اخلبز
اجلاهز بينما وليد املسعود يدخل عجينة جديدة وبدر احلوطي يستخرج خبزة وخلفهم رائد عبدالله يجهز
العجني في مرحلته النهائية إلدخاله الفرن
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سليمان بدر النصر الله في املرحلة الثانية من اإلنتاج بعد جتاوز املرحلة األولى منه وهي
مرحلة تخمير العجني بعد جتهيزه
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فهد يوسف الدالمة سعيد ًا باإلنتاج اجلديد وسليمان بدر النصر الله يجهز له العجني إلنتاج جديد غيره

طارق عبدالرحمن الرويح وقد استعد بزي عملي خاص للعمل في اخلبز

من اليمني عبدالسالم الرندي مستخرجا اإلنتاج اجلديد ورائد عبدالله يجهز العجني إلنتاج جديد
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حوار ومتابعة لإلنتاج وعبداللطيف العصفور جالس ًا

محيا علي العوض ،ويبدو رائد عبدالله منهمك ًا في حتضير اإلنتاج اجلديد
سعادة اإلنتاج واإلجناز بادية على َّ

32

اجلميل في املخبز أن أهل املنطقة يحضرون أول النهار ،ويتبرعون بتكلفة اإلنتاج اليومي كله ،لكي يكون التوزيع مجانيا
طوال النهار لكل أهل املنطقة وعابري السبيل .وهذا الصباح حضر املستشار عادل عثمان عبدالله الهويدي مشكور ًا مأجور ًا

ليتكفل بإنتاج اليوم كله ،ويحدثني األخ عبدالسالم الرندي مسؤول نشاط املخبز ،أن أغلب التوزيع طوال أيام االحتالل
والقصف اجلوي كان مجاني ًا بهذه الطريقة في تنافس شريف على فعل اخلير بني أبناء املنطقة ،وقد كان لذلك التنافس
الشريف دور جميل في رفع الروح املعنوية للمرابطني ،من حيث توفير الكماليات واألساسيات على السواء ،واحلمد لله

على ألطافه .وفي الصورة من اليمني علي العوض حامال الطفل وليد خالد املجرن ثم املستشار عادل الهويدي ثم محمد
أحمد الرويح.

33

سعادة اإلنتاج والعطاء بادية على محيا اجلميع ،وقد مت التعريف بهم في الصور السابقة ،ماعدا الثاني من اليمني وهو حامد
محمد عبداجلليل الرندي والثاني من اليسار وقوف ًا وهو أحمد الشطي.

لم يتحرج أبناء املنطقة من قيادة الدراجات الهوائية حني شدد احملتلون قبضتهم مبصادرة (أو باألحرى سرقة) كل سيارة

ال حتمل أرقام لوحات عراقية ،وهنا يظهر سعد سالم التواجر رحمه الله قدوة حسنة للكبار والصغار على السواء في عدم
القعود في البيت بل اخلروج لقضاء احلاجات والتواصل االجتماعي ،األمرين اللذين كانا من أفضل وسائل رفع الروح
املعنوية للمرابطني  -رحمك الله يا أبا سالم.

34

هكذا كان يوزع التموين ،وقد نظم املرابطون انفسهم وسرعان ما عادت اجلمعية التعاونية بعد التحرير
تزاول اعمالها في خدمة املنطقة ،وفي الصورة بطاقة متوينية مؤقته بخط اليد وختم اجلمعية الرسمي ريثما
تستعيد أجهزة وزارة التجارة املعنية بالتموين عافيتها.

سيارة نقل املياه (التنكر) استخدمها املقدم متقاعد (حاليا) رياض يوسف اللهو لتوزيع املياه على أهل املنطقة
كل في إنائه ،والدور للمستشار (حالي ًا) أمين أحمد التمار.

35

حرص بيت اجلليبي (قطعة  )8والوهيب على رفع الروح املعنوية لألهل واألصدقاء من املرابطني الصامدين ،وكانت إقامة
حفل ذكرى امليالد خالل االحتالل بحد ذاتها حتدي ًا كبير ًا وانعكاس ًا للروح املطمئنة واملوقنة بعودة الكويت ،ويظهر في
الصورة من اليمني الطفالن (آنذاك) سالم عبداللطيف الوهيب ومنيرة عبداللطيف الوهيب.

36

�آلية �إدارة توزيع املبالغ املالية يف
اللجنة املالية يف جلان التكافل
ترأس املؤلف اللجنة املالية التي اتخذت أسماء منتقاة من كل قطعة وكل حي داخل كل قطعة كحلقة

وصل لتوزيع املبالغ املالية التي كانت توزع في كل مناطق الكويت بنسبة وتناسب مع عدد األفراد

املقيمني في كل وحدة سكينة ،مبا في ذلك اخلدم فلهم شخصيتهم االعتبارية من الناحية اإلنسانية،

فتمت معاملتهم كأي فرد من العائلة ألنهم سيحتاجون االحتياجات نفسها والتي يحتاجها كل فرد في
األسرة خالل فترة االحتالل بالتحديد ،سيما وأن حاجة اجلميع مواطنني ومقيمني كانت تتمحور حول

األساسيات ال الكماليات.

وقد كان هؤالء املفاتيح إن صح التعبير حلقة الوصل األساسية مع كل الوحدات السكنية في كل

حي على حدة.

وقد كان انتقاؤهم من النوعية الكتومة التي تعمل بهدوء وال تلفت األنظار ،وال تكثر احلديث عما

تنجز.

وقد وقعت بعض املواقف الطريفة الناشئة من شدة حرص بعض هؤالء املفاتيح على كتم املطلوب

ملثل هذا العمل.

وفي ما يلي االستمارة التي استخدمها شباب بيت التمويل الكويتي في الدورة االئتمانية العجيبة التي
أسسوها خالل االحتالل ،حيث أنشأوا نظام السحب واإليداع متاما كما لو كان البنك مفتوح ًا ،ويؤدي

دوره بشكل طبيعي.

ورغم أن هذه االستمارات كانت تستخدم بالقلم الرصاص ولكن مبجرد استالمها من صاحبها

يتم حفظها وأحيانا دفنها حتى مت استخراجها والعمل بها متاما بكل دقة فور التحرير وفور افتتاح بيت

التمويل الكويتي بعد التحرير مباشرة.
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هكذا وبكل ثقة أعد املرابطون من مسؤولي وموظفي بيت التمويل الكويتي أمر الصرف الذي يصلح لالستخدام من جميع
فروع البنوك املختلفة .وقد استخدمه املؤلف فع ً
ال إيداع ًا وسحب ًا لعدة عمالء كانوا يعبئون هذا النموذج وباخلط الرصاص
أحيان ًا ،وقد احتفظ به املسؤولون في بيت التمويل الكويتي مخفي ًا حتى استخدموه بعد التحرير حني عادت احلركة الى

البنوك احمللية ،وبالفعل مت التعامل بكل إنسيابية ويسر مع هذه النماذج ولله احلمد واملنة ،وكأن االنقطاع في التعامل
املصرفي لم يكن .وهذا من أكبر دالئل اليقني بالله تعالى بعودة الكويت وأهلها وأحوالها ،وأكبر مؤشرات حسن التصرف
واالطمئنان النفسي خالل االحتالل ،فلله احلمد واملنة.

38

اعتبارات مهمة بني يدي �سجل ال�شرف
االعتبار الأول:
لقد عرفنا اآللية التي من خاللها مت احلصول على األموال الكافية إلعاشة الشعب الكويتي ولو
بشكل مؤقت خالل االحتالل الغاشم ،مبا يضمن له العيش الكرمي بل إعانة احملتاجني من غير
الكويتيني.
سواء كان بعضها مصدره هذه اآللية ،أو أحيان ًا تكون أموا ً
ال عراقية قد مت تهريبها من املقاومة
الكويتية الباسلة لتوزع في املناطق السكنية ،وبنفس الطريقة التي توزع فيها األموال العراقية التي مت
جتميعها من التجار الكويتيني مع الوعد بالسداد بعد عودة الكويت وشرعيتها ،مما يدل على اليقني

بالله تعالى واإلميان الراسخ بعودة الكويت حرة أبية مستقلة.

لذا فما مت توزيعه من أموال على أهل الكويت عامة وعلى أهل املنطقة خاصة ضمن هذه اآللية ال
يعتبر البتة من قبيل الصدقة وال التبرع الذي قد ينشأ احلرج من خالل استالمه ولم يشعر أحد باحلرج
من ذلك لوضوح الصورة لدى اجلميع ممن يوزع وممن يستلم ،ولم يكن في املسألة أبعاد شخصية
أبدا.
بل إن بعض األسر الكرمية غير احملتاجة لم تتسلم في الدفعة األولى لكنها تسلمت في الدفعات
التالية ،لكي توزع على احملتاجني من معارفها خصوص ًا غير الكويتيني الذين لم تكن تشملهم هذه
اآللية ،ولم يكن لهم أص ً
ال وجود يذكر في الكويت عموما وباملنطقة خصوص ًا عدا العمالة املنزلية.
وقد مت توزيع أربع دفعات هذه إحداها.
فال حرج من ذكرنا األسماء وبالتفصيل ،حيث يتبني العدد في كل أسرة ،ألنه سجل للشرف..
ودليل الرباط في الكويت والصمود على أرضها.

االعتبار الثاين:
ألن التوزيع كان يستهدف توفير االحتياجات األساسية ال الكمالية ،فقد مت شمول خدم املنازل
جميعا ،بحيث يشملهم سهم متام ًا مثل سهم أفراد العائلة من الكويتيني في البيت الواحد .فهم روح،
وهم محتاجون للمأكل واملشرب نفسه الذي حتتاجه األسرة ،ويكفيهم أنهم صمدوا مع مخدوميهم
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خالل االحتالل مقابل اآلالف املؤلفة من العمالة الوافدة املنزلية وغيرها ممن هاجر عن الكويت فور
وقوع االحتالل ،بل إن كثير ًا منهم قد فزع إلى احلدود بال جوازات.

االعتبار الثالث:
كي يستطيع القارئ الكرمي معرفة فلسفة التوزيع فله أن يعتبر أن صاحب البيت – ولو كان مفرد ًا

يستحق احلد األدنى للتوزيع وهو خمسمائة ( )500دينار عراقي.

ثم يحسب مبلغ مائة دينار إضافي ًا لكل فرد إضافي غيره ابتداء من زوجته مرورا بأبنائه أو أي أحد
من أقاربه ،بل ساكن منزله من ضيوفه ،الذين اقتضت ظروف االحتالل أن يسكنوا لديه  -ولو مؤقت ًا

 وانتهاء بكل خاد ٍم صمد لديه ولم يهرب إلى بلده األصلية.فمث ً
ال:
 الصامد لوحده في البيت يستلم 500 :دينار عراقي. -الصامد مع زوجته فقط يستلم 600 :دينار عراقي.

 الصامد مع زوجته وثالثة أبناء :يستلم  900دينار عراقي.وهكذا ،وأذكر جيدا أن أحد «احلمايل» التي جتمع أهلها عندها خالل االحتالل ،كنا نوزع عليها

نصيبها الذي بلغ ما يربو عن ألفي دينار عراقي ،األمر الذي يعكس أن البيت فيه ما يزيد عن ستة عشر
فرد ًا من العائلة وفروعها.
ولم تقصر احلكومة الكويتية في دعم أهل الكويت بطريقة فذة ذكية ،نسقت من خاللها مع املقاومة
الكويتية الذكية أيض ًا ،على أن تستلم جلان التكافل واللجان الشعبية األخرى كل املبالغ السائلة

(الكاش) ،وبالدينار العراقي من جتار الكويت الذين حصلوا عليها مقابل بيع بضائعهم على جتار
عراقيني ،بد ً
ال من تركها عرضه للسلب والنهب الصريح اجلريء بل الرسمي ،حتت إشراف املسؤولني
العراقيني أحيان ًا ،وبأوامر حزبية مباشرة من بغداد.

ومقابل هذه املبالغ يصرف مسؤولون محددون مخولون من قبل احلكومة الكويتية في الطائف،

وبالتحديد الشيخ سعد العبدالله سالم الصباح األمير الوالد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء
آنذاك ،وأعرف منهم أبرزهم وهم:
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اللواء خالد بودي ،والشيخ علي سالم العلي الصباح ،والشيخ صباح السعود الناصر الصباح،
وهم مخولون بإعطاء التاجر وص ً
ال ممهور ًا بختمهم وختم الدولة ،الذي استحوذت عليه عناصر
املقاومة من جميع الوزارات ،خصوص ًا وزارات السيادة ،وكتشجيع لهؤالء التجار احملتسبني كان
الوعد بأن يتم احتساب الدينار الكويتي الحقا بستة دنانير عراقية ،تصرف فور التحرير ،وهذا ما مت
بالفعل ،وباستخدام هذه الوصوالت املتواضعة.
ولعلي أذكر – بعد عصر الذاكرة – عند تأليف هذا الكتاب فقط أسماء بعض الذين تعاملت معهم
بشكل مباشر ألخذ مئات األلوف من الدنانير العراقية منهم ،وبحقائب سفر كبيرة ،ومن ثم توزيعها
على أهالي الشامية بالتحديد ،ضمن التنسيق املتكامل بني اللجان املالية للجان التكافل في الكويت
كلها.
فقد كان من أبرزهم عندنا في منطقة الشامية العم سعود عبدالعزيز الفليج رحمه الله تاجر قطع
الغيار ،واألخ يوسف الزبن تاجر األخشاب.
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�سجل ال�شرف
�أ�سماء الأ�سر املرابطة يف ال�شامية
من واقع ك�شف توزيع املخ�ص�صات املالية على
املرابطني يف منطقة ال�شامية
ب�إ�شراف امل�ؤلف باعتباره كان رئي�سا للجنة املالية
�ضمن جلان التكافل بال�شامية

43

44

جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()1

تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()1
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جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()2

يالحظ أن املجموع الكلي للمبالغ قد سجل في نهاية الكشف
املتعلق بكل قطعة وهكذا في بقية الكشوف.
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جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()3

47

تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()3

48

تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()3

49

تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()3
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تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()3
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تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ( ، )3والقاطنني في سكن مدرسة الشامية املشتركة
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للبنني (أهل فيلكا)

جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()4
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تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()4

جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()5
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تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()5

ويظهر أسم املؤلف (رقم  ،)49شأنه شأن سائر أهل املنطقة وهو رئيس اللجنة املالية كلها  -ال فرق عن اآلخرين  -وال
نقول ذلك من باب التزكية  -بل من باب اإلشارة إلى الروح العاملة بصدق بني كل املتطوعني العاملني في الكويت كلها
ولله احلمد.
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جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()6
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تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()6

جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()8

(مع األسف لم يحتوي الكشف املفصل الذي وقفت عليه ضمن امللف الكبير لدى األخ إبراهيم محمد املهيني أي
تفاصيل عن قطعة  ، 7فأرجو املعذرة من سكانها خالل االحتالل).
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تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()8

تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()8
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تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()8

تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()8

تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()8
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جدول األسماء ف من سجل الشرف ي قطعة ()9

تابع جدول األسماء من سجل الشرف في قطعة ()9
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بع�ض ال�سراديب التي �أمكن ح�صرها
لإيواء املرابطني عند الق�صف اجلوي
جتهيز ال�سراديب:
في  1991/1/15استعد الكويتيون ليوم الغد وما بعده من حيث احتمال بداية احلل العسكري
املطروح ،إذا لم يستجب صدام لقرار األمم املتحدة باالنسحاب من الكويت ،والذي كانت عالماته
بادية مع استمرار تعنت اجلانب العراقي ،فأكمل األهالي جتهيز سراديبهم( )1وبيوتهم من حيث توفير
مستلزمات اإلعاشة والطوارئ في حالة حدوث أي انقطاع في احلاجات الضرورية واخلدمات
األساسية.
 ولقد كان للجان التكافل وغيرها من اللجان الشعبية في املناطق السكنية مساهمة جيدة فيجتهيز هذه األماكن وخصوص ًا السراديب بالتعاون مع اجلمعيات التعاونية.
وعلى سبيل املثال  -ال احلصر  -زودت جلنة التكافل وجمعية الشامية( )2والشويخ من استطاعا
الوصول إليهم من أصحاب السراديب في منطقة الشامية مبا يلي:
 -1كراتني مياه معدنية.
 -2كراتني بسكوت
 -3معدات حفر (شبل -هيب)
 -4مصابيح يد
 -5بطاريات جافة
 -6شمع وعلب كبريت.
( )1لغير األخوة الكويتيني :السرداب هو القبو.

( )2ال يزال املؤلف طوال أيام االحتالل يعمل في منطقة الشامية ضمن جلان التكافل ،مرابط ًا بشكل عام ،ورئيس اللجنة املالية
في جلان التكافل مبنطقة الشامية بشكل خاص ،قبل أن ينقطع بعدها بقليل إلى منطقة اخلالدية ،عندما منا إلى علمه وبشكل
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متواتر أن القوات العراقية بدأت تسأل عنه في منطقة الشامية وتتحرى وجوده ،وذلك قبيل القصف اجلوي بيومني.

 -7مطفأة حريق
 -8إرشادات عامة للوقاية من خطر القصف اجلوي واستخدام والسالح الكيميائي.
باإلضافة إلى خدمة مهمة قامت بها اللجنة وهي توجيه أهل املنطقة إلى أقرب السراديب
التي رتبتها مع أصحابها الستقبال جيرانهم ،وقد كان تعاون ًا منقطع النظير نابع ًا من شعور أصحاب
السراديب مبسؤوليتهم جتاه إخوانهم في تكافل وتكامل اجتماعي راق.
()1

وقد مت تشكيل جلنة طوارئ تتواجد في مكان معروف لتوافر اخلدمات من خاللها وخصوص ًا
ألصحاب السراديب ومسئولي القطع في املنطقة.
وفيما يلي وثيقة مت توزيعها خالل االحتالل لإلرشاد إلى السراديب القريبة كمأوى في ساعة
اخلطر:

( )1كان للسرداب في البيت قيمة معنوية عالية في ظل التهويل اإلعالمي الحتمال استخدام األسلحة الكيميائية ،حيث
أخذ الناس األمر مأخذ اجلد ملا عرفوا من بشاعة صدام ونظامه ،فلم يكد كثير من أصحاب البيوت يبيتون إال عند جيرانهم

من أصحاب السراديب.
إن من الطريف أن كثير ًا من الشباب الكويتي الذي بنى بيته بعد التحرير مباشرة آخذا في حسبانه السرداب الواسع في منزله

تأثر ًا  -على األغلب  -بخلفيات األمر خالل حرب التحرير.
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النشرة املوزعة بشأن السراديب التي تطوع أصحابها بفتحها إلخوانهم وجيرانهم في املنطقة كمأوى في ساعة اخلطر.

تابع الوثيقة السابقة
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توعية املرابطني ومواكبة احلدث
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رغم كون احملتويات العلمية للنشرات التوعوية عادية جدا بالنسبة ملجتمع متمدن متحضر مثل
الكويت ،إال أنها عند جنود وضباط االحتالل تعدّ كبيرة من الكبائر.
والسبب بسيط جدا وهو التعتيم عليهم بشكل يعتقدون معه أن العلم بطرق الوقاية من األسلحة
الكيميائية أو طرق جتنب اآلثار السيئة للقصف اجلوي ،بل حتى طرق االستفادة من اإلسعافات
األولية كلها من املعلومات اخلاصة جد ًا ،والتي ال ميكن أن يعلمها إال من كان عسكريا بل ضابطا!!
لذا كانت معظم املنشورات  -إن لم يكن كلها  -محظورة جدا وقليلة التداول ،مما يدل على بطولة
ومخاطرة من يحوز آلة طباعة أو تصوير ،ألنه مظنة توزيع املنشورات املناوئة لالحتالل .ولله احلمد
فقد َث َّبت الله تعالى القلوب ،وأدخل السكينة والطمأنينة على النفوس فصدرت الكثير من نشرات
املقاومة املناهضة لالحتالل ،رغم اعتقاالتهم الكثيرة.
وعود ًا على بدء...فقد استعانت جلنة التكافل ببعض نشرات التوعية في شتى املجاالت املهمة،
وفيما يلى مناذج مما تيسر لنا احلصول عليه منها.
ونشكر باسمك عزيزنا القارئ املربي الفاضل األستاذ إبراهيم محمد املهيني رئيس جلنة التكافل
في الشامية والذي حفظ سجالت وصور ًا كثيرة متت االستعانة بها بشكل جيد في ثنايا هذا الكتاب.
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74

منوذج لنشرة توعوية صادرة من جلنة التكافل
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رسائل موجهة إلى املرأة الكويتية – الرسالة األولى

جتميع األدعية املأثورة لالستعانة بها في الدعاء

77

78

الرسالة الثانية للمرأة الكويتية

أصل الرسالة املوجهة إلى أهل املنطقة لترشيد التخزين في السراديب

79

80

الرسالة الثالثة إلى املرأة الكويتية

الرسالة املوجهة إلى أهل املنطقة لترشيد التخزين في السراديب
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أصل الرسالة املوجهة إلى أهل املنطقة لترشيد التخزين في السراديب  -بخط يد املؤلف

توفري اخلدمات ال�صحية
حرصت جلنة التكافل وأهل املنطقة على توفير اخلدمات الصحية في املنطقة مقابل

إغالق املستوصف ونهب بعض ممتلكاته.

فقامت بحفظ هذه األدوات املهمة ونقلها إلى مصلى النساء في مسجد أبي بكر

الصديق لتكون هذه املعدات الطبية بعيدة املنال عن لصوص االحتالل ،وفي الوقت نفسه
توفر اخلدمات الصحية ألهل املنطقة بعيد ًا عن حيز املستوصف املستهدف من لصوص

االحتالل.

بل إن هذا املستوصف املؤقت كان مالذا لعالج وضماد بعض رجال املقاومة األبطال

حني يحتاجون إلى إسعافات ،وهذا سبب آخر غير معلن لالنتقال إلى املسجد.

83

نشرة توعية عن املوقع اجلديد للمستوصف

84

نشرة توعية في حاالت القصف اجلوي الذي كان متوقعا بعد 1991/1/15م ،وهو آخر موعد للمهلة أمام صدام
لالنسحاب من الكويت
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86

الصفحة الثالثة وتتبعها الرابعة من نشرة التوعية باالسعافات األولية

تابع

87

نشرة توعية في حاالت القصف اجلوي من زاوية أخرى غير زاوية النشرة األولى الواردة

88

في الصفحات الثالث السابقة

تابع

يالحظ التعليق الطريف من قبل األستاذ إبراهيم املهيني ،واملقصود به رفع املعنويات ،حيث كان
لذلك قيمته العظيمة آنذاك.
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نشرة توعية بخط اليد عن احلماية من أخطار القصف الكيميائي

نشرة توعية عن احلماية من خطر األسلحة الكيميائية

91

ورغم كون هذه الوثائق عادية احملتوى وليست بالضرورة تعكس خلفية عسكرية حيث وعي الشعب الكويتي يستوعبها،
إال اننا كنا نتعامل بها بسرية تامة الن ضباط االحتالل يؤمنون  -من واقع جتربتهم فأعذرهم!  -أن هذه املعلومات ال
يتدولها إال عسكريون؟!
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مخاطبة وزير الصحة املوقر فور التحرير إلعادة األجهزة الطبية املنقولة إلى مسجد أبو بكر الصديق رضي الله
عنه ،وبذلك مت حتقيق هدفني مع ًا:
 .1استخدامها خلدمة الصامدين املرابطني وعناصر املقاومة الكويتية الباسلة.
 .2حفظ هذه األجهزة واملعدات من سرقات النظام البعثي الغاشم.
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مظاهر اندحار القوات املحتلة
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صورة عجيبة التقطتها عدسة عبدالسالم الرندي في أول يوم بعد االنسحاب الكبير (بل االندحار املثير) للقوات
احملتلة خالل خروجها بذعر شديد من الكويت لدرجة أن طاقم الدبابة قرر الرجوع عندما رأى جحيم القصف

اجلوي لطيران احللفاء والطيران الكويتي في ساعات الصفر ،غير أن الدبابات علقت في موضع ال تصله جنازيرها
«وال يحيق املكر السيئ إال بأهله»!

بعد االنسحاب الكبير بيوم واحد ذهب عبدالسالم الرندي بعدسته الى طريق املطالع ووثق كثيرا من الصور،

منها واحدة جلثة أحد جنود االحتالل ،لم يسعفه هروبه من السالمة من شظايا القصف اجلوي ،وقد الحظ األخ
عبدالسالم وجود مسروقات كثيرة في السيارات املسروقة أص ً
ال حيث من الواضح أنها سيارة مدنية ال عسكرية!
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وقد اخترت صورة واحدة فقط للمشاهد الدامية اشفاق ًا على القارئ الكرمي.

املدر�سة
حرص أبناء املنطقة على فتح مدرسة ،ولو غير كاملة املنهج والدوام ،لتكون مالذ ًا لألطفال وليتلقوا
احلد األدنى من العلوم التي تفوتهم بسبب أغالق املدارس ،الذي كان يشكل أحد مظاهر العصيان
املدني ،وتضافرت اجلهود والتقت اإلرادات  -بحمد الله تعالى وتوفيقه  -فكان االفتتاح في مبنى
حضانة الشامية في قطعة رقم (.)1
ولعل أفضل ما يغني عن الشرح هو إيراد نسخة حرفية من املقابلة التي أجرتها مجلة املعلم في
عددها رقم  977السنة الثانية والعشرون الصادر بتاريخ يوم اخلميس  5صفر 1412هـ املوافق 5
أغسطس عام 1991م ،مع ناظر املدرسة املربي الفاضل األستاذ إبراهيم محمد املهيني ،الذي أجاب
عن كل أسئلة املجلة ،فوفر علينا هنا مزيد ًا من الشرح والتفصيل في أهم العناصر التعريفية باملدرسة،
التي نسوقها في املقابلة حرفي ًا بد ً
ال من سردها.

97

98

99

100

شكر ًا جلمعية الشامية والشويخ التعاونية التي وفرت الغطاء الرسمي لفتح املدرسة ،وفي الوثيقة املرفقة منوذج للمكاتبات
الرسمية مع السلطات العراقية بهذا الشأن

101

أسماء الطالبات في الصفني األول والثاني االبتدائي ،وفي هذا سجل آخر للشرف إلى جانب سجل الشرف الذي

102

أوضحناه في كشف األسر املرابطة وتوزيع املبالغ النقدية عليها

تابع سجل الشرف ،أسماء الطالبات في الصفني الثالث والرابع االبتدائي

103

اجلداول الدراسية للمدرسني ،واملقصود باألول (عبد احملسن) املؤلف ،والثاني د .فوزي فرحان الدوخي ،والثالث جنيب
حسن بورحمة ،والرابع مزعل محمد الرندي

104

منوذج من كشف الغياب الذي يعكس جدية الطالب واألستاذ واإلدارة التربوية
للمدرسة ،ولو كان بدائي ًا بخط اليد
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منوذج للتقومي التربوي الذي كتبه املؤلف ،ولم تكن الطباعة يسيرة آنذاك في املدرسة ،حيث مت إعطاء األولوية لطباعة
املنشورات التوعوية والتكيف مع القصف اجلوي واإلسعافات األولية وما شابهها من الوثائق املوجودة في ثنايا هذا
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الكتاب بتوقيع جلنة التكافل بالشامية

اجلداول الدراسية كما وضعها ناظر املدرسة املربي الفاضل األخ إبراهيم محمد املهيني

107

منوذج الختبار حتصيلي وضعه املؤلف لطالبه في هذه املدرسة ،مستهدي ًا بالكتب الدراسية التي يتم تدريسها في
مدارس وزارة التربية للمستوى الدراسي نفسه (األول االبتدائي)

ومن الطريف أن تعليق املؤلف كان يرفع معنويات الطالب وولي أمره ،الذي كان يوقع باالستالم لكل مناذج
االختبارات املستخدمة ،والطريف أيض ًا أن الكلمة املشطوبة من تعليقه هي كلمة «محاضرة» ألن عمله األصلي

كان التدريس في كلية التربية األساسية ،واعتاد لسانه على تسمية «احملاضرات » ال «احلصص»! فأخطأ بها ثم
صححها من محاضرة إلى حصة!
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بطاقة دعوة تشرح نفسها (املستوى الثاني لرياض األطفال) ،وتعكس التواصل
بني اإلدارة التربوية وأولياء األمور

منوذج للجدول الدراسي ألحد تالميذ املدرسة
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منوذج لشهادة التقدير التشجيعية

110

منوذج شهادة دراسية (تقدير الدرجات)

اقتضى االلتزام الوظيفي  -ورغم أنه تطوعي بحت  -من املربي الفاضل األخ األستاذ مزعل محمد الرندي أن يحضر
تقرير ًا طبي ًا يبني أسباب تغيبه عن التدريس في يوم  ،1990/12/2وهذا يعكس مدى حرصه ومدى جدية العمل في
املدرسة رغم كونه تطوعي ًا بحت ًا.

111

طابور الصباح لطلبة املدرسة االبتدائية التي أفتتحها املرابطون في منطقة الشامية ،وذلك في مبنى حضانة

جمعية الشامية والشويخ التعاونية في حديقة قطعة  ،1والتي كانت تشرف عليها املربية الفاضلة حصة
سالم العبداجلادر

112

طابور الصباح لطالبات املدرسة االبتدائية نفسها

تالميذ مرحلة الروضة

فصل احلضانة في املدرسة

113

فصل املرحلة االبتدائية

تكرمي اخلرجني واملتفوقني من طالب وطالبات املدرسة حتت رعاية يوسف فهد املسعود عضو مجلس
إدارة اجلمعية ،وراشد عثمان الهويدي عضو مجلس اإلدارة وأمني الصندوق ،ومشاركة املؤلف
(على ميني راعي احلفل ) ،وسالم محمد العتيقي عضو اللجنة التنفيذية املؤقتة إلدارة شؤون اجلمعية

خالل االحتالل ،ويجلس على ميني الطاولة املربي الفاضل األستاذ إبراهيم محمد املهيني رئيس جلنة

التكافل بالشامية ،ثم علي الصدر ،و د .فوزي الدوخي اعضاء جلنة التكافل بالشامية ،وعلى يسار
الطاولة مجموعة من أولياء األمور.

114

ناظر املدرسة أ.إبراهيم محمد املهيني يلقي كلمته بحفل تكرمي املتفوقني في املدرسة ،وخلفه من

اليمني يوسف فهد املسعود ،ود .عبداحملسن اجلارالله اخلرافي ،وعلي الصدر ،ود .فوزي فرحان
الدوخي ،ومن اليسار مجموعة أولياء األمور.

جوائز املتفوقني أمام طابور افتتاح حفل التكرمي ،وشكرا جلمعية الشامية والشويخ ملساهمتها في
الهدايا فضال عن املكان

115

املربي الفاضل األستاذ خليفة عبدالله البديوي مدرس التربية البدنية في املدرسة منظما الطابور

116

استعراض طابور املدرسة أمام حفل التكرمي

لقطة أخرى لطابور التكرمي

مشرفة وفراشات في خدمة التلميذات

117

ناظر املدرسة رئيس جلنة التكافل يلقي كلمته في حفل تكرمي املتفوقات

لقطة لطلبة املدرسة األهلية التي مت افتتاحها في بيت العم محمد خليفة املزعل رحمه الله ،في قطعة  3شارع 37

منزل  ، 38ملرحلتي رياض األطفال واالبتدائي ،وقد التقطت هذه الصورة في منتصف فترة االحتالل (الحظ
التاريخ بهامش الصورة) بعدسة املربية الفاضلة األستاذة نورة محمد املزعل إحدى مدرسات املدرسة .وقد كانت

هذه املدرسة تفتح أبوابها على فترتني :صباحية ومسائية ،وتستعني مبا استطاعت جمعه من الكتب املدرسية من
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التالميذ أنفسهم

�ش�ؤون الأ�سرى وال�شهداء
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120

منوذج للتداعي السريع لدعم قضية األسرى واملفقودين

املبادرة السريعة إلنشاء صندوق التكافل الستيعاب قضية األسرى واملفقودين في ظل عدم عودة األجهزة الرسمية
املسؤولة عن هذه القضية

121

مشاركة رئيس صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء واألسرى بكلمة في املهرجان اخلطابي املقام للمطالبة بعودة
أسرانا وحتديد مصير شهدائنا املجهولني

122

حضور املهرجان اخلطابي من أسر األسرى واملفقودين

احلث على املساهمة في نشاط الصندوق

123

استمارة جمع املعلومات حول األسرى لتحويلها إلى املسؤولني في الكويت ومنظمة الصليب األحمر الدولية

124

استمارة جمع املعلومات حول املفقودين لتحويلها إلى املسؤولني في الكويت ومنظمة الصليب األحمر الدولية

125

الصفحة األولى (رقم )1من سجل األسرى الضباط الكويتيني في العراق واملكون من  14صفحة ،اكتفينا
بنقل الصفحة األولى واألخيرة منها (في الصفحة التالية) ،وقد طلب قادة األسرى الكويتيني األعلى رتب ًا من
جلنة التكافل إيصالها إلى املسؤولني في الهالل أو الصليب األحمر كما يبدو أعلى الورقة من اليسار

126

الصفحة األخيرة من السجل الذي نحتفظ به (ص رقم  ،)14ويبدو أن العدد احلقيقي أكبر من  ،405فيتضح سقوط بعض
الصفحات من هذا السجل حيث إن العدد الفعلي أكبر من هذا الرقم.
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إحدى القصاصات التي أحضرها الفتى األسير حمد سليمان املشعان الذي اعتقل مع أخيه اللواء مساعد سليمان املشعان

معه حني أفرج عنه لصغر سنه ،وهي حتتوي بعض أسماء املأسورين معه وهواتف منازلهم منذ بداية االحتالل ،ويرى اسمهما
مع ًا في السطر اخلامس قبل األخير من اجلهة اليمنى في هذه القائمة ،وذلك بهدف تطمني أهاليهم عليهم

وبشكل طبيعي هذه ليست كل األسماء ،بل هي بعضها ،ولم نقف على غيرها إن كان لها تكملة أص ً
ال ،سوى القصاصة
الظاهرة في الصفحة التالية

128

قصاصة حتوي أسماء أخرى من األسرى الضباط ،وقد مت تكرار اسم اللواء مساعد املشعان وأخيه حمد في أقصى اليسار
باألعلى من هذه القائمة
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إحدى املعلقات (البوسترات) التي طبعها ونشرها صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء واألسرى ،مبناسبة الذكرى األولى
لالحتالل الغاشم

130

احتفاالت متنوعة بعد التحرير

131

132

حفل استقبال أبناء الشهداء في أول عيد بعد االحتالل

كلمة املربي الفاضل األستاذ إبراهيم محمد املهيني رئيس جلنة التكافل بالشامية خالل احلفل الذي اختتم مبناسبة عودة
األسرى (وهذا خط يده)

133
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كلمة إميانية ألقاها األخ أ.إبراهيم املهيني رئيس جلنة التكافل في برنامج إمياني لم يتجاوز األسبوع األول من التحرير ،وهو
يتناسب مع اجلو العام في تلك األيام
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تابع
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تابع
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فرحة التحرير

141

�أفراح التحرير
لن أستطيع مهما أبلغت في الوصف أن أنقل للقارئ الكرمي كم وكيف الفرحة الغامرة التي شعر
بها كل منا نحن املرابطني في صبيحة التحرير.
ومن نافلة القول أن تهطل الدموع من أعيننا بشكل طبيعي ينعكس من الفرحة الغامرة التي أعقبت
زوال ذلك الكابوس البغيض اجلاثم على صدور الكويتيني طوال أشهر االحتالل الغاشم.
وليس مبالغة أن يشعر املرء ذلك الصباح أنه مولود جديد في حياة جديدة يبدأ فيها حساباته
وعالقاته ومواقفه لكي ال يلدغ من جحر مرتني.
وألول مرة تشرق شمس احلرية على جنبات دولة الكويت األبية ،بعد أن كانت شمسها في وضح
النهار قامتة تعكر ضياءها ظلمة االحتالل ،وتزيدها ظلمة وجوه احملتلني املكفهرة التي تفيض كآبة
وظلمة.
والشعور بالفرح يكون على قدر احلزن الذي سبقه.
فاحلمد لله على نعمة التحرير حمد ًا كثير ًا طيب ًا مبارك ًا فيه  ...حمد الشاكرين العاملني املتمثلني
قوله تعالى :ﱫ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﱪ.

الالفتات التي رفعها أهل الكويت في ساحة العلم ،حيث مكان جتمع قوات التحالف

142

في ثاني أيام التحرير

الطفالن منيرة عبداللطيف وسالم عبد اللطيف الوهيب محموالن من أفراد قوات التحالف لصورة
تذكارية

محمود عمران عامر عبدالله يعني بدر محمد الفيلكاوي على صعود املدرعة في ساحة العلم خالل
استقبال طالئع قوات احللفاء الفاحتة للكويت صبيحة اليوم الثاني ،التالي ليوم التحرير

143

عبدالسالم الرندي ميتطي صهوة دبابة أمريكية ضمن قوات التحالف املشاركة في حترير الكويت ،وذلك
حتت جسر الصبية في طريق املطالع مع ترحيب طاقمها به وبالعم بو هشام (محمد التمتام) رحمه الله
الذي لم مينعه تقدم سنه من اعتالء صهوتها مبساعدة أحد املرابطني من أبناء املنطقة وهو عبداللطيف
عبدالعزيز العصفور

صالح بوغيث يحتفل بالتحرير بطريقته اخلاصة في ساحة العلم بدراجته الهوائية

144

التي كان يجوب بها الشامية وما حولها قبل االحتالل وخالله

احلفل الذي أقامته جلنة التكافل مبنطقة الشامية بعد التحرير مباشرة في مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في
قطعة  5احتفا ً
ال بعودة األسرى ،والصورة لتجمع املصلني خارج املسجد بعد انتهاء فعاليات احلفل داخل املسجد ،وفي
ميني الصورة شباب اللجنة في أناشيد الترحيب واحلمد والثناء لنعمة التحرير ،وقد ميزت منهم من احلاضرين:

من اليمني :في الصف اخللفي عبدالعزيز الشريف ،وإبراهيم اخلضر واملؤلف ،وصاحب املطعم التركي باجلمعية ،طارق

عبدالرحمن الرويح ،ثم د .فوزي فرحان الدوخي  ،ثم عبدالعزيز اإلبراهيم ثم العم حلدان اللحدان ،ثم أنس فهد البحر ثم
أحمد عبدالله اخلميس.

أما الصف األمامي ملجموعة األناشيد فيظهر منها من اليمني :بدر أحمد احلوطي ،ثم خالد يوسف الشطي ثم عبدالسالم
محمد الرندي والعم يوسف الدالمة (بو فهد) ممسك ًا بامليكروفون.
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في حفل الفرحة بالتحرير الذي أقامته جلنة التكافل في مسجد أبوبكر الصديق بالشامية ق 5

لقطة من داخل املسجد حتت أضواء مولد الكهرباء الذي تبرع بإحضاره إلى املسجد العم يوسف عبدالوهاب الدواس إثر
انقطاع الكهرباء قبل التحرير وبعده.

ويظهر في الصورة من اليمني :داوود مرزوق العبد الوهاب املرزوق ثم العم حلدان اللحدان (بو عبدالله) ثم العم جبر
علي اجلبر (بو فهد) ثم مزعل محمد الرندي ثم مزعل عبد اجلبار الرندي ثم شخص لم أميز إسمه ،ثم خالد يوسف
الشطي ،ثم املؤلف ،ثم محمد عمران عامر عبدالله ثم يوسف الدالمة (بوفهد) رحمه الله.
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قصر السيف ثاني يوم من التحرير بعدسة األخ عبد السالم الرندي

قصر السيف ثاني يوم من التحرير

147

املقدم ركن خليل حمد الشطي يزور األهل في فريجهم (حيهم) قطعة  8بالشامية ،وعلى سيارته شعار
قوات التحالف ،لكي تعرف هويتها من بعيد ،ويرحب به الفتى (آنذاك) سند عيسى يوسف الشطي

عيسى يوسف الشطي اصطحب األطفال ليرحبوا بقوات التحالف املساهمة بتحرير الكويت ،وذلك في

148

ساحة العلم

حلظة وصول األسير املالزم أول عماد يوسف اللهو إلى مطار الكويت ،ويبدو في استقباله من

اليمني :والده العم يوسف ناصر اللهو وشقيقه الرائد ناصر اللهو .. ،ثم عماد ،ثم شقيقة العميد
متقاعد صالح اللهو ،ثم حمد احلميدي ،ثم طارق املنيس ،باإلضافة إلى الطفل يوسف رياض
اللهو .ورياض اللهو

سالم أمان األنبعي يعانق املالزم أول (املقدم ركن حاليا) عماد يوسف اللهو حني عودته من األسر
في ( 1991/3/28بعدسة املقدم متقاعد رياض يوسف اللهو)

149

املقدم حاليا فيصل املبارك احلميدي مبتهجا بالتحرير في ساحة العلم ثاني يوم التحرير
()1991/2/27
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إطالق النار ابتهاجا بالتحرير من أحد أبناء املنطقة واقفا على دوار فلفلة  -بعدسة رياض يوسف اللهو

عبدالسالم محمد الرندي على دوار الشيراتون ،مقابل قطعة  1بالشامية مطلق ًا األعيرة النارية ابتهاج ًا بالتحرير

عادل مشاري الشطي في ميني الصورة مع رشاشه ،وأخوه في املقاومة الكويتية الباسلة صالح أمان

151

أبناء الشامية يشاركون الترحيب بقوات التحالف الشقيقة والصديقة في ساحة العلم ،صبيحة ثاني
أيام التحرير( ،)1991/2/27ويظهر فيها من اليمني خالد املسعود ثم د .إبراهيم
البديوي (السبيعي) ثم جاسم احلمود (املشوطي).

املرحوم بإذن الله تعالى جنيب سعد سلطان السالم مشاركا مع أحد زمالئه بالترحيب بقوات

152

التحالف في ساحة العلم

ابن الشامية رئيس األركان (آنذاك) الفريق الشيخ جابر اخلالد الصباح ،مستقبال الضباط األسري في
مطار الكويت الدولي

صاحب الكاميرا رياض يوسف اللهو ،مشارك ًا أفراح التحرير في ساحة العلم ،يرحب بابن عمه
العسكري املتطوع وليد خالد اللهو

153

املرحوم بإذن الله تعالى الشيخ سالم صباح السالم الصباح مستقب ً
ال الضباط األسرى في مطار الكويت
صبيحة يوم اخلميس 1991/3/28

154

يوسف البنوان مرحب ًا بالقوات املصرية في دوار العظام (آنذاك)( ،دوار األمم املتحدة حالي ًا).

خالد مبارك احلميدي مرحب ًا بالقوات املصرية في دوار العظام.

أطفال الكويت يشاركون الترحيب بقوات التحالف صبيحة يوم  1991/2/27في ساحة العلم ،وفي مقدمة الصورة
الطفالن سالم ومنيرة عبداللطيف الوهيب

155

ولوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية نصيبها من النشاط اإلمياني والتوجيه املعنوي  -مت توزيع
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هذه النشرة اإلميانية في مساجد املنطقة

معر�س التكافل ملخلفات
الحتالل العراقي
أقامت جلنة التكافل مبنطقة الشامية معرضها ملخلفات االحتالل العراقي ،حتت رعاية األمير الوالد
سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء  -آنذاك  -الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله،
وبحضور وزير الداخلية آنذاك الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح ،في الفترة من الرابع عشر حتى
الثامن والعشرين من مارس عام 1991م ،أي بعد مرور أسبوعني تقريبا على حترير البالد ،في ديوان
السالم في القطعة رقم  9مبنطقة الشامية.
وقد ضم املعرض بأجنحته جتميع ًا متميز ًا بتلخيصه تفاصيل كثيرة من يوميات االحتالل دون خلل
وال نقص.

157
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158

حلظة افتتاح معالي وزير الداخلية (آنذاك) الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح ملعرض التكافل ملخلفات االحتالل
العراقي وخلفه كل من إبراهيم محمد املهيني ود .عبداحملسن اجلارالله اخلرافي

أهالي املنطقة يزورون املعرض

159

د .وليد داود النجار عضو جلنة التكافل بالشامية شارح ًا مشتمالت أحد أجنحة املعرض

160

علي الصدر عضو جلنة التكافل شارحا ملمثل راعي املعرض محتويات أحد األجنحة

الشيخ نواف ممثل راعي املعرض الشيخ سعد العبد الله مستعرضا بعض العمالت العراقية ،وقبلها مناذج من األدوية
املسروقة من املستوصفات واملستشفيات الكويتية

أكثر من ثالثني أداة استخدمت في التعذيب! وال تعليق..

161

مزيد من األدوات الطبية الكهربائية وااللكترونية املسروقة

162

بعض أجهزة االتصال مع اخلارج

عينات حقيقية من طعام اجلنود العراقيني ،لم يستطيعوا أكلها ،وقد جمعت من املواقع التي هجروها قبيل االنسحاب الكبير،

ومن شدة صالبة اخلبز كان الفرد ال يقوى على أكله ،فضال عن قضمه ،حتى أصبح املرابطون يتندرون بشأنها من شدة
صالبتها ،قائلني في وصفها « :لو تضرب بها الكافر فسوف يسلم!» مع كامل التقدير للنعمة.

صورة غنية عن التعليق من معروضات معرض التكافل تشرح نفسها للقارئ الكرمي

163

منظار دبابة من ضمن مخلفات اجليش العراقي خالل انسحابه املذعور

164

مناذج من القبعات واخلوذات العسكرية من مخلفات فلول املندحرين من االنسحاب املذعور

لوحة فنية معبرة للفنان املبدع الشاب أسعد بوناشي معروضة على أحد حوائط املعرض

مجسم معبر ولوحة معبرة للفنان الشاب أسعد بوناشي في أحد أركان املعرض

165

الفنان املبدع أسعد بوناشي منهمك ًا في اإلعداد للوحات املعبرة تعبير ًا ممتاز ًا عن فعاليات معرض التكافل ،ويساعده عن ميينه محمد
سليمان علي العثمان وعن يساره بدر أحمد احلوطي

قطع من شظايا الصاروخ من نوع «توما هوك» الذي مت إسقاطه على أحد مباني كلية التربية األساسية – بنات في قطعة  9بالشامية،

حيث كانت تتمركز وحدة من قيادات القوات احملتلة والذي شاهده بعض أهل الشامية على مستوى منخفض قرب سطح األرض بناء
على تقنيته العالية جدا ،وقد سمع حفيفه البعض اآلخر ،ويأتي بالقرب من هذا العرض عرض مجموعة متنوعة من األقنعة املضادة

166

لألسلحة الكيميائية والظاهر في الصورة هو أحدها فقط.

منوذج واقعي لفراش بائس ألحد ضباط االحتالل

بعض أدوات الطبخ من مخلفات اجليش العراقي

167

أدوات تزوير الوثائق املرورية وأحدها كان إجازة قيادة للمؤلف عندما احتاج ذلك لألهمية

بعض األجهزة اإللكترونية ولوحات أرقام السيارات العراقية ،مت التخلي عنها خالل االنسحاب املذعور

168

مناذج للكتب املسروقة والتي كانت بحوزة عساكر االحتالل حلظة االنسحاب املذعور

بعض املسروقات التي كانت بحوزة ضباط وجنود االحتالل خالل االنسحاب املذعور

169

مناذج من األقنعة املستخدمة لألسلحة الكيميائية

170

بعض األدوات واألجهزة في مجال اإلسعافات األولية ،والتي خلفها االحتالل الغاشم

ت�فري املياه للمرابطني
تطوع بعض أبناء املنطقة ليشرفوا على توزيع املياه ويتأكدوا بأنفسهم من وصوله للجميع.

171

بداية الشروع في حتديد موقع اخليمة التي بنتها جلنة التكافل بالشامية لكي تكون مقرا إلدارة توزيع املياه على بيوت املنطقة
بعد انقطاع املياه عن مناطق الكويت ،وذلك في الساحة الترابية ملسجد «أبو بكر الصديق» في قطعة .5

ويظهر في واجهة الصورة معاذ محمد التورة ،وعن ميني الصورة سليمان بدر النصر الله ،وعن يسارهما أحمد اخلميس.

172

وبعد تثبيت األوتاد وربطها باحلبال يتم رفع عمود اخليمة من قبل عبدالسالم محمد الرندي ،وأمامه جنيب الهولي،

وعن يساره سليمان بدر النصر الله ،وخلفهما عن ميني الصورة معاذ محمد التورة  ،وإلى اليسار د.بدر الصميط من
جلنة التكافل بالرميثية.

وتظهر إحدى سيارات نقل املياه (التناكر) في مواقف السيارات املقابلة للمسجد بالقرب من بيت اإلمام واملؤذن.

173

وبعد نصب اخليمة وتركيب أروقتها يتم دفن أطراف الرواق من املهندس علي الصدر مبساعدة د .بدر الصميط( .عدسة
سليمان محمد القطان)

174

حفل تكرمي املرابطني املتط�عني

175

الصورة تغني في تفاصيلها عن التعليق

176

اإلعالن نفسه في جريدة القبس

177

كل الشكر والتقدير جلمعية الشامية والشويخ التعاونية ملساهمتها في إجناح حفل التكرمي

178

بناء على
�أ�شماء املتط�عني امل�شجلني ً
الإعالن املن�ش�ر يف ال�صحافة الك�يتية
والذين مت تكرميهم يف احلفل

()1

( )1نظر ًا لصغر اخلط وعدم وضوحه في كشف األسماء مت االكتفاء بنشر الصفحة األولى والصفحة األخيرة مع طباعة
جميع األسماء الواردة في الكشف.

179

180

�أ�شماء امل�شجلني يف جلنة ت�شجيل جلان التكافل
مبنطقة ال�شامية
م

1

إبراهيم عبدالله الصاهود

3

أحمد راشد العميري

2
4
5
6
7
8
9

إبراهيم علي سعد اخلضر
أحمد عبدالرحمن الدعيج

أحمد سليمان ياسني الزيدان
أحمد مساعد أحمد سعد

أحمد العميري

أحمد عبد احملسن السجاري

أحمد الناقة

10

أحمد سعود احلسن

12

إحسان الساير

11
13
14
15
16
17
18
19

االسم

أحمد عبد العزيز فهد العتيقي

أركان عبدالله فهد سليمان
أسامة عبدالرحيم الدعيج

أسامة اللهو

إسحاق عبدالله القطان

إسماعيل جمعة الفيلكاوي

أنور محارب

إسماعيل أحمد يوسف كركري
181

م

20

بدر محمد الشامي

22

بدر الناقة

21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
182

42

االسم

بدر مساعد أحمد سعد

بدر بو خضور

ثامر حمد عبدالله النفيسي

جاسم محمد مزعل الرندي

جاسم يوسف نصف العماني

جاسم محمد حسني محمد حسن

جاسم محمد جاسم التورة
جابر أحمد علي إبراهيم

جابر سالم صالح املسعود

جمال عبد العزيز ناصر اللهو
جابر ثني العنزي

جمعة علي القديري

حامد عمران عامر عبدالله
حسان اجلنادي

الشهيد حبيب غريب علي إبراهيم احلسني

حامد محمد الرندي

حاجي علي حسني خاجة

حسام عبد العزيز عبدالله املطير

حسن إسماعيل التميمي
حمد جراح العمر

حمد عبدالله فهد السمحان

م

43

خالد اإلبراهيم

45

خالد أحمد يوسف أحمد

44
46
47
48
49
50
51
52
53
54

خالد أحمد علي إبراهيم
خالد زيد الناصر

خالد الشرقاوي

خالد عبد اجلبار الشراد

خالد عبد الرحمن بو رحمة
خالد الفاضل

خالد متعب العتيبي

خالد محمد سالم

خالد يوسف الكليبي

خلف محمد حسني محمد حسن

55

داود سليمان محمد سليمان

57

داود محمد سالم اخلميس

56
58
59
60
61
62
63
64
65

االسم

داود محمد داود حمدان

رائد الشطي
رائد الداود

رياض يوسف اللهو

سالم إبراهيم عبد العزيز الشطي

سالم سليمان سالم العلي السالم
سالم محمد جاسم التورة

سالم محمد مزعل الرندي
سامي عبد املنعم النفيسي

183

م

66

سامي فهد زيد السمحان

68

سعود عبد العزيز محمد الشريف

67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
184

88

سعدون الرجيب

سعود عبد احملسن الزبن
سلطان السلطان

سمير محمد أحمد السلوم

سمير محمد شريف قاسم

صالح يوسف صالح العثمان
صالح ثني العنزي

األسير صالح عبد اللطيف الدوخي

األسير صالح علي سعد اخلضر

طارق سليمان سالم العلي السالم
طارق غريب علي احلسني
طالل حميد محمد

عزام عبد احلميد القناعي

عابدين محمد الزهري (مصري)
عادل حمزة عباس الكندري

عادل عجمان الهويدي
عادل العميري

عادل محمد الفيلكاوي
عبد التواب العبيد

د.عبد احلميد

عبد الرحمن عبدالله سعود الدليمي

االسم

م

االسم

89

عبد الرحمن محمد حسني محمد حسن

91

عبد الكرمي إبراهيم الصالح

90
92
93
94
95
96
97
98
99

عبد السالم محمد مزعل عبد اجلليل الرندي
عبدالله حمزة عباس الكندري

عبدالله احلمود

عبدالله الدرباس

عبدالله محمد حسني محمد حسن

عبدالله محمد حمود الشطي

عبدالله محمد علي القطان

عبدالله مساعد حمد الزمامي

عبد املجيد عبد اللطيف الدوخي

100

عبد احملسن عبد اجلليل اخلالدي

102

عبد الناصر عبد الرحيم فخرو

101
103
104
105
106
107
108
109
110
111

عبد احملسن غريب علي إبراهيم احلسني
عبد الهادي األنصاري

عبد الواحد عبد الصمد علي

عبد الوهاب صالح عبدالله الصالح

عجيل بدر عجيل الرفاعي
عصام الربيعة

علي خليفة علي عبدالله العوضي
علي سعد اخلضر

علي عبدالله السعد

علي عبدالله املطوع

185

م

112

علي محمد عبد العزيز الهولي

114

عهدي صالح الدخيل

113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

عيسى الشطي

فاطمة العجيري
فايز محمد علي

فرحان العدواني

فهد يوسف املسعود

فواز مسعد علي املسعد

فوزي يوسف فهد الدالمة

فيصل أحمد يوسف أحمد كركري
مبارك عبدالله علي اخلميس

محمد إبراهيم حمد الفارس

محمد أحمد عبد اللطيف الرويح

محمد أحمد محمد النفيسي

محمد بدر آدم عبد الغني السعيدان
محمد حسني محمد حسن
محمد حمد الرجيب

محمد خليفة الدعيج

131

محمد سليمان احلميدان

133

محمد عبد الرحمن محمد العنزي

132

186

علي مسعد علي املسعد

134

محمد سلمان علي اجلطيلي
محمد عبدالله احلبيل

االسم

م

135

محمد عبدالله احلمود

137

محمد علوي صالح أحمد

136
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

االسم

محمد عبدالله الشطي

محمد عمران عامر عبدالله
محمد مساعد البناي

محمد يوسف بو رسلي

محمود أحمد محمود الفودري
محمود اجلنادي

محمود حسني فريدون

محمود عمران عامر عبدالله
مساعد عبد الرحمن البناي

مشاري إبراهيم محمد األرملي
مشاري مزيد حمد املزيد

مشعل عبدالله سعود الدليمي
مشعل الفرج

مشعل املنصور

مصطفى املصري

مصعب محمد حسني محمد حسن

معاذ الرومي

معاذ علوي صالح أحمد

معن محمد أحمد النفيسي

منصور املنصور

ناصر حمزة حسن محمد تقي

187

م

158

ناصر عبدالله سالم السعيد

160

نبيل إبراهيم املسعد

159
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

نواف ثني أحمد العنزي

نواف خالد عبدالله العديلة

هاني جاسم العميري

هاني عبد اللطيف الدوخي

وليد خالد عيسى سبتي بوغيث

ياسر عاشور اشكناني
ياسر العبيدان

يحيى عبد القادر

يعقوب يوسف شعيب
يوسف حسن احلسن

يوسف محمد طالب الكندري

يونس عبد الصمد عبد الواحد باإلضافة إلى األسماء التالية:

173
175

علي محمد فتحي الصدر

176
177
178
179
188

ناصر يوسف اللهو

سامي سليمان سالم العلي السالم

174

180

االسم

عبدالرحمن سليمان سالم العلي السالم
سعود عبد العزيز الشايع

يوسف سليمان الصقر
سليمان الفهد

علي عيسى املطر
حسني املال

م

181

أنور النجادة

183

زيدان املهنا

182
184
185
186
187

عبد احملسن سليمان املشعان
راشد عبداجلبار الشراد

يعقوب حسن القطان

عبدالله زيد السليطني

خلدون زيد السليطني

188

منصور دخيل أحمد املسيعيد

190

منذر دخيل أحمد املسيعيد

189
191
192
193
194
195
196
197

االسم

فيصل دخيل أحمد املسيعيد

فهد نعمة عبدالله العطون

دخيل أحمد دخيل املسيعيد

سعد سادة خليفة

علي عبدالله حسني

رائد عبدالله سالم

جمال راشد سليمان السلمان

نوري محمد سعيد.

							

ودمتم

								

جلنة التسجيل

189

190

الصفحة الرابعة واألخيرة من كشف التسجيل للتكرمي باحلفل

شهادة التكرمي التي كانت تسلم للمتطوعني خالل االحتالل

191

192

برنامج حفل التكرمي الذي أقامته جلنة التكافل بالشامية للمرابطني بعد التحرير مباشرة.

193

194

كلمة رئيس جلنة التكافل في حفل التكرمي

تابع كلمة رئيس جلنة التكافل في حفل التكرمي

195

�ص�ر من حفل التكرمي

197

مقدمة احلضور حلظة االفتتاح سيتم التعريف بهم ضمنيا خالل الصور التالية ،أما الصف الثاني فقد ضم من اليسار
العم سليمان عبدالله العيبان وأحمد حسن النصار وفوزي حسن العميم رحمه الله والعم فهد البحر والعم عبدالله
البرجس والشيخ أحمد أحمد صالح رحمه الله (إمام مسجد عثمان بن مظعون ق.)7

املؤلف (أحد منظمي احلفل) رئيس اللجنة املالية في جلنة التكافل باملنطقة متحدث ًا إلى مختار الشامية العم عبدالله
راشد املجرن رحمه الله ،والى ميينه راعي احلفل الشيخ علي عبدالله السالم الصباح محافظ العاصمة ،ثم العم
عبدالعزيز إبراهيم الفليج لوضع اللمسات األخيرة للحفل قبيل االفتتاح.

198

راعي احلفل الشيخ علي عبدالله السالم الصباح والعم عبدالعزيز إبراهيم الفليج ،ويبدو من اليمني في اخللف وقوف ًا العم
محمد التمتام (بوهشام) رحمه الله وأحمد عبدالعزيز اللوغاني بالشامية عضو جلنة التكافل واملؤلف

املؤلف واألستاذ حمد عيسى الرجيب رحمه الله وخلفهما من اليمني العم عبدالله عبدالعزيز املنيس وسليمان علي
العثمان (مختار املنطقة الحقا) ،وخلفهما خالد عبداحملسن اجلسار والعم عمران عامر عبدالله رحمه الله

199

الترحيب برئيس جمعية الشامية والشويخ العم عبداحملسن سعود الزبن رحمه الله من قبل املربي
الفاضل األستاذ إبراهيم محمد املهيني رئيس جلنة التكافل بالشامية

200

د .محمد خالد املشعان مشاركا الترحيب براعي احلفل ،ويظهر عن ميينهما الشيخ أحمد أحمد صالح إمام
مسجد عثمان بن مضغون في قطعة  7بالشامية ،والذي كان رغم كفاف بصره مصحف ًا مفتوحا يقرؤه بالتسلسل
في الصلوات اجلهرية من سورة الفاحتة إلى سورة الناس ،ويدين له املؤلف بتعليمه مبادئ جتويد القرآن الكرمي
في املسجد ،ويدعو له بالرحمة واملغفرة.

لقطة عامة للجمهور الكرمي من أهل املنطقة وفي الصف األول من اليمني العم علي العبيد رحمه الله
وسليمان علي العثمان ،ويظهر األخ املهندس عبدالعزيز يوسف الفليج (شفاه الله) واقف ًا في منتصف
الصورة وسط لفيف من أبناء املنطقة (الشامية والشويخ)

من اليمني العم ناصر إبراهيم احلوطي رحمه الله واألخ عبدالوهاب عبدالله إبراهيم احلوطي

201

من اليمني في الصف األول سامي السنان ،ومحمد الداحس ،وطارق عبدالرحمن الرويح ،ثم العم عبدالعزيز فهد الفليج
(بوبشار) ،ثم جاسم محمد البحر ،ثم خليفة مساعد اخلرافي.

ثم في الصف الثاني من اليمني العم عبدالرحيم الدعيج رحمه الله ،وم.عبدالرحمن عبدالله الدعيج ،ثم الشيخ محمد

علي أحمد سالم رحمه الله إمام مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قطعة رقم  5بالشامية ،والذي كان له الفضل

الكبير على املؤلف من خالل احللقات العلمية التي كان يعقدها في املسجد في الفقه واللغة ،ثم يوسف الدالمة رحمه الله،
ثم جاسم أحمد املجرن الرومي ،ثم عبدالهادي األنصاري.

ثم خلفهم من اليسار حامد فارس الفارس وعبدالتواب علي العبيد.

202

ضمن احلضور :الصف األول من اليمني جاسم محمد البحر وخليفة مساعد اخلرافي – الصف الثاني من

اليمني يوسف الدالمة رحمه الله وجاسم أحمد املجرن الرومي وعبدالهادي األنصاري والصف الثالث حامد
فارس الفارس

االفتتاح بالقرآن الكرمي بتالوة بدر أحمد احلوطي

203

عريف احلفل رياض يوسف ناصر اللهو

204

كلمة راعي احلفل الشيخ علي عبدالله السالم الصباح

كلمة املربي الفاضل األستاذ إبراهيم محمد املهيني رئيس جلان التكافل بالشامية

كلمة العم عبدالعزيز إبراهيم الفليج رحمه الله

205

كلمة مزعل محمد عبداجلليل الرندي

206

كلمة جاسم محمد عبداجلليل الرندي

اإلنشاد بحمد الله والثناء عليه ،وبإباء املرابطني وصمودهم في ظل محبة أوطانهم ،يؤدي النشيد من جلنة التكافل من
اليمني :بدر أحمد احلوطي ثم عبداللطيف يعقوب الثويني ثم مزعل عبداجلبار الرندي

إبراهيم علي سعد اخلضر (النقيب بقوات الدفاع اجلوي في اجليش الكويتي حاليا) ملقي ًا
كلمة الناشئة وقصيدة احلفل

207

كلمة املؤلف رئيس صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء واألسرى ورئيس اللجنة املالية ضمن جلان التكافل بالشامية.

208

كلمات الربط التي استخدمها األخ رياض يوسف اللهو عريف احلفل والتي تظهر تفاصيل برنامج احلفل وتوثق فقراته

209

210

تابع كلمات الربط

التكرمي

211

تكرمي مختار الشامية السابق العم عبدالله راشد املجرن الرومي رحمه الله من قبل املربي الفاضل األستاذ
إبراهيم محمد املهيني رئيس جلنة التكافل بالشامية ملشاركته في حفل تكرمي املرابطني

العم يوسف ناصر اللهو مشاركا في تكرمي مختار املنطقة العم عبدالله راشد املجرن الرومي رحمه الله

212

ملشاركته في تكرمي املرابطني

تكرمي مختار الشويخ العم سعود بدر اليوسف البدر رحمه الله ملشاركته في تكرمي املرابطني في حفل التكرمي ،وهو
درع فيها كلمة وفاء حتت شعار جلان التكافل الظاهر في أعلى الدرع وعلى الستاند الرئيسي لعريف احلفل والظاهر
في بعض الصور

213

تكرمي العم عبداحملسن براك الزبن رحمه الله

214

تكرمي أحمد حسن النصار مدير عام جمعية الشامية والشويخ التعاونية (عضو مجلس األمة الحقا)ويظهر
عريف احلفل رياض يوسف اللهو (املقدم متقاعد بالقوات البحرية في اجليش الكويتي) كما يبدو األخ حامد
العميري حام ً
ال كاميرته ليصور التكرمي من الزاوية املقابلة.

تكرمي د.غامن عبدالله الشاهني

تكرمي وليد محمد السنعوسي املؤذن املتطوع في مسجد السيد يعقوب الطبطبائي بالشامية (مسجد ضاحية الشامية
سابقا) خالل االحتالل مدير جلنة زكاة الشامية والشويخ التابعة جلمعية النجاة اخليرية الحق ًا

215

تكرمي صالح يوسف صقر البنعلي رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية التعاونية

216

تكرمي سامي سليمان السالم

تكرمي عبدالرحمن سليمان السالم

تكرمي الكابنت طيار سالم محمد سالم العتيقي عضو اللجنة التنفيذية إلدارة جمعية
الشامية والشويخ التعاونية خالل االحتالل

217

تكرمي علي عيسى املطر

218

تكرمي األستاذ هيثم (سوري اجلنسية) وقد أبلى بالء حسنا في دعم املرابطني في الشامية ،بل كان أحدهم وليس نسيب أحدهم فقط

تكرمي خالد يوسف الشطي

تكرمي د.فيصل سليمان الدخيل احلميدان

219

تكرمي جمال يوسف الشطي ضمن حفل تكرمي جلان التكافل للمتطوعني في املنطقة خالل االحتالل (ويظهر شعار جلان
التكافل على منصة عريف احلفل)

220

تكرمي نواف ثني العنزي

تكرمي أحمد عبدالله اخلميس

تكرمي محمد سليمان علي العثمان

221

تكرمي خالد الشراد

222

تكرمي أحمد قاسم

تكرمي صالح ثني العنزي

تكرمي د.فوزي فرحان الدوخي

223

تكرمي هاني محمد الهولي

224

تكرمي محمد اإلبراهيم

تكرمي جاسم محمد عبداجلليل الرندي

تكرمي خالد مبارك املدلج

225

تكرمي العميد حالي ًا (النقيب آنذاك) أسعد عبدالرحمن الرويح

226

تكرمي علي املزيني

تكرمي معاذ محمد التورة

تكرمي مهدي صالح الدخيل

227

تكرمي جاسم أشكناني

228

تكرمي إبراهيم حمد اخلضر

تكرمي سليمان بدر النصر الله

تكرمي ناصر حسن القطان

229

تكرمي عبدالعزيز الشريف

230

تكرمي املؤلف

تكرمي محمد عبد احلميد العيسى

تكرمي الفنان املبدع الشاب أسعد بوناشي

231

تكرمي أسعد علي سعد اخلضر

جلنة االستقبال ترحب بالضيوف الكرام ،من اليمني مزعل محمد الرندي ثم إبراهيم محمد الهيني ثم وليد داوود النجار

232

ثم د .عبداحملسن اجلارالله اخلرافي

تكرمي طارق عبدالرحمن الرويح

تكرمي عبدالسالم محمد عبداجلليل الرندي

233

تكرمي محمد األقعس

234

تكرمي د.م .جمال عبدالله الدعيج

تكرمي منذر السالم

تكرمي عبدالنور العوضي (بوعبدالرحمن)

235

تكرمي بدر أحمد احلوطي

236

تكرمي عبداللطيف عبدالعزيز العصفور

تكرمي فهد يوسف املسعود

تكرمي جمال العامر

237

من اليمني في الصف األول العم سعود عبداحملسن الزبن رحمه الله والعم سعود بدر اليوسف البدر مختار الشويخ

والعم عبدالله راشد املجرن الرومي مختار الشامية ثم من اليمني في الصف الثاني فوزي حسن العميم رحمه الله ثم
أحمد حسن النصار

238

خطاب شكر وتكرمي جلمعية الشامية التعاونية من جلنة التكافل

239

خطاب شكر إلى رئيس جمعية الشامية والشويخ التعاونية من صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء واألسرى

240

حفل آخر أقامته جلنة التكافل بعد التحرير

وهذه دعوة لرعاية احلفل موجهة إلى مختار الشامية آنذاك العم عبدالله مجرن الرومي رحمه الله

241

حفل التكرمي يف بع�س ال�صحف الك�يتية

243

خبر التكرمي في جريدة القبس بعد التحرير مباشرة

244

مقال املؤلف في جريدة القبس يوم 1991/10/19م

245

مدر�شة ك�يتية حتت الحتالل
نقال عن جريدة الأنباء(:)1
املقاومة في الداخل لم تكن بالسالح فقط بل شملت كل مجاالت احلياة األخرى ،مما يعكس وعي

أبناء الديرة وحرصهم على مستقبل بلدهم وفي هذا اإلطار بعثت فكرة إنشاء مدرسة كويتية وتبنت
الفكرة جلنة من جلان التكافل في منطقة الشامية.

وتكاتفت جهود املنطقة بدء ًا باجلمعية التعاونية وانتهاء بأهالي املنطقة ،واختيرت الشامية مقرا

للدراسة التي بدأت بتاريخ  1990/10/8واستمرت ملدة ثالثة شهور.

«األنباء» التقت بناظر املدرسة إبراهيم املهيني ،وكان لنا معه اللقاء التالي حيث استهل حديثه
قائ ً
ال :إن الله تعالى ال ينزل عقابا إال بذنب ،وال يرفعه إال بطاعة ،ودولة الظلم ساعة ،ودولة العدل

إلى قيام الساعة ،وأهل الكويت كانوا مع الله في الرخاء فكان معهم في الشدة.
كيف طرحت فكرة إنشاء املدرسة ،وكيف كانت البداية؟

نظر ًا ألهمية التعليم للنشء ولعلمنا بأن الطلبة سيحرمون من التعليم لهذا العام ومن منطلقعملي في وزارة التربية – قبل الغزو – طرحنا في جلنة التكافل فكرة إنشاء مدرسة تستوعب
العدد املوجود من الطلبة والطالبات في املرحلة االبتدائية وهذا في نهاية أغسطس املاضي.

 -إال أن البعض طلب تأجيل الفكرة لعدة أسابيع أخرى ،بعدها اتصل أحد أعضاء جمعية

الشامية التعاونية وهو األخ راشد الهويدي ليخبرني أن إحدى الزميالت في املنطقة وهي

فرقد اخلال لديها نفس الفكرة وطلب منها احلضور لالستماع لفكرتها ،بعد االجتماع كان

هناك تصور واضح لصورة وشكل ونظام املدرسة وأسلوب اإلعالن عنها والتسجيل فيها،
ومت اختيار حضانة جمعية الشامية والشويخ النموذجية (في قطعة رقم  )1مقر ًا للمدرسة بعد
موافقة أعضاء مجلس إدارة اجلمعية مشكورين.

أما كيفية االفتتاح فقد مت ذلك بالتحايل على العراقيني حيث اتفقنا مع أعضاء مجلس اإلدارةعلى إصدار تصريح من احتاد اجلمعيات التعاونية والذي كان يدار من قبل العراقيني يسمح
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( )1حتقيق في جريدة األنباء عن املدرسة التي أسستها جلنة التكافل في منطقة الشامية ،نشر بعد التحرير .

وحتت مظلة هذا الكتاب كنا نقوم بعملية التدريس حيث بدأنا بتدريس املرحلة االبتدائية (بننيوبنات) ثم أضفنا مرحلة الروضة ومرحلة احلضانة ،وكانت النية لتوسيع التجربة لتشمل

املرحلة املتوسطة ولكن نظرا لتالحق األحداث من جهة والنشغال كثير من طلبة املتوسطة

بتقدمي خدمات للمنطقة توقفنا عند املرحلة االبتدائية والروضة ،فقد صقل االحتالل طلبة
املرحلة املتوسطة وأظهر معادنهم الطبية.

كيف كان توقيت الدوام وما املواد التي كانت تدرس؟
الدراسة كانت في فترة العصر من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة وكان ذلك حتى اليتعارض نشاطنا مع النظام التعليمي الذي كان يزاوله العراقيون في فترة االحتالل واآلخر

حتى تتفرغ الزميالت لعمل املنزل صباحا.

أما املواد التي كانت تدرس فهي التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،الرياضيات ،العلوم ،التربيةالبدنية ،بواقع حصتني للغة العربية والرياضيات أسبوعي ًا وحصة واحدة للتربية اإلسالمية
والعلوم والتربية البدنية.

كيف حصلتم على املستلزمات الضرورية للمدرسة؟
اجلمعية التعاونية في منطقة الشامية والشويخ زودتنا بالقرطاسية كاملة وباحلقائب املدرسية.كذلك استفدنا من املدارس احلكومية املوجودة في املنطقة قبل أن يسكنها العراقيان حيث
أخذنا منها السبورات والكتب املدرسية والوسائل التعليمية.

ما املشاكل التي واجهتكم أثناء ذلك؟
هناك مشاكل كثيرة ولكن بحمد الله استطعنا التغلب عليها مثل:كيفية اإلعالن عن املدرسة ألهالي املنطقة حيث كان العراقيون مندسني في كل مكان ،وقلة عدد

املدرسني واملدرسات وبعض النواقص في وسائل التعليم ،غير ذلك التذبذب في عدد الفصول نظر ًا

لسفر الطلبة أو انتقالهم إلى مناطق سكنية أخرى.

وهل كانت هناك مضايقات من قبل اجليش العراقي؟
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لم تكن هناك مضايقات مباشرة إال مرة واحدة حيث دخل علينا ضابط من اجليش اجلمهوريوسأل عن الذي نفعله في احلضانة ،ومن حسن احلظ أن احد أعضاء اجلمعية التعاونية وهو

يوسف املسعود كان موجود ًا في مبنى احلضانة حيث شرح له سبب تواجدنا وأن هناك موافقة

من االحتاد على ذلك ،فاقتنع الضابط بالرد وخرج على الفور.

وعلى العموم كنا نحتاط لهذا األمر كثيرا حيث كنا نكلف احد الزمالء مبراقبة باب احلضانةالستقبال أي شخص غريب.

فقد كانت احلضانة محاطة من ثالث جهات بالعراقيني ففي املدرسة (املأمون) أفراد من اجليش

الشعبي ،وفي منزل قريب جد ًا من احلضانة كانت تتمركز االستخبارات العراقية ،وكذلك في مقر

نقابة الطيارين كانت تتمركز االستخبارات العراقية ،إال أن احلافظ لنا هو رب العاملني.
كم كان عدد طلبة املدرسة واحلضانة ؟

وصل عدد الطلبة الذين مت تسجيلهم في املدرسة إلى ( )200طالب وطالبة ففي املرحلةاالبتدائية كان عددهم ( )145طالب ًا وطالبة وخمسني طفال في مرحلة الروضة.

 إال انه لم يكن هناك استقرار في العدد الضطرار بعض األسر للسفر واالنتقال ملناطق أخرىنتيجة للمطاردة من قبل اجلنود العراقيني.

هل كان االهتمام مبرحلة الروضة يوازي اهتمامكم باملرحلة االبتدائية؟
كان االهتمام بهذه املرحلة يفوق أحيان ًا االهتمام باملرحلة االبتدائية فقد مت تقسيم األطفالإلى ثالثة مستويات ولكل مستوى منهم كانت هناك مدرسة خاصة تقوم برعايتهم ومتابعتهم

وكذلك إعداد الوسائل التربوية والتعليمية مبا يتوافق مع املستوى ،وكانت هناك زيارات
حلديقة احلضانة نظر ًا لوجود بعض احليوانات األليفة والطيور فيها.

إلى متى استمرت الدراسة؟
استمرت الدراسة ملدة ثالثة شهور وفي نهاية ذلك أقيمت حفلة للبنني وأخرى للبنات ،مت248

خاللهما توزيع اجلوائز وشهادات للتفوق عليهم.

وفي نهاية اللقاء شكر ناظر املدرسة جميع من شارك في العمل وساعد على جناح جتربةوخص بالذكر جمعية الشامية والشويخ التعاونية وكل من
املدرسة في ظل االحتالل
َّ

األخوة د .عبداحملسن اخلرافي ،ومحمد اإلبراهيم ،ومزعل الرندي ،وجنيب بورحمه،

وفوزي الدوخي ،ومحمد الشطي ،وغامن الشاهني ،وعلى فريدون ،وخليفة البديوي،
واألخوات فرقد اخلال ،وحميدة قاسم ،وعائشة القطان ،ولطيفة الديني ،وحنان

الدوخي ،وصاحلة أمان ،وذكريات املسيعيد ،وفاطمة العجيري ،وخالدة ،ودالل السابج،
واملساعدات حصة النصر الله ،ودالل البغلي ،وعبير قاسم ،ومدرسات الروضة بدرية

العبيد ،وسرين الفليج ،ورشا النصر الله.

وندعو الله القدير أن يسجل ذلك كله في خيرات أعمالهم الصاحلة ،وتبقى لهم أبد

اآلبدين.
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خال�شة �إجنازات جلنة التكافل
بال�شامية وال�ش�يخ
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صفحة من املوجز بتقرير اإلجناز (بخط املؤلف)
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تابع ملا قبله
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كلمة حق
يف حق من ه� �أكرب من العد�سة
عبر عنه بالصور والوثائق وهو ما تلتقطه العدسة،
ملا كنت قد اخترت في كتابي هذا ما ُي َّ
وملا كنت قد خصصت الشامية والشويخ كمنطقة أع ِّبر من خاللها عن أنشطة املرابطني في سائر

مناطق الكويت،

العجالة ،وكالهما
فقد وقفت أمام أمرين لم تغطهما العدسات ،وهما أكبر من اإليجاز في هذه ُ

يحتاجان من العرض التحليلي ما يستحقانه من باحث متخصص يتفرغ جلمع املعلومات وحتليلها ثم
عرضها وبسطها ،فإن توفرت بعد ذلك بعض الصور فال بأس.

الأول:
مقر إحدى أكبر فصائل املقاومة العسكرية بقيادة اللواء خالد بودي رئيس احلرس الوطني سابق ًا

وقد اتخذ من البيوت األربعة ألسرة املرحوم بإذن الله تعالى العم محمد عبدالله السعد املنيفي
(الشامية قطعة  9شارع بن بطوطة) مقر ًا له.

الثاين:
جهود الشيخة أمثال األحمد اجلابر الصباح أخت الرجال ،عندما انطلقت من بيتها بالشامية (قطعة

 5شارع عبدالله املجرن الرومي) لتدعم املرابطني خالل صمودهم في الكويت ،وتزورهم في بيوتهم،
ولتكون القدوة احلسنة للمرأة الكويتية املرابطة خالل االحتالل.

وهي من األسرة احلاكمة التي كانت متلك الوسائل واألعوان للخروج من البالد لكنها أبت

مشكورة ان تخرج عن الكويت ،جعل الله ذلك في ميزانها.

فإلى الطرفني أقدم اعتذاري ألنهما أكبر من عدساتي ،وباملقابل أهيب بالباحثني املهتمني بهذا

اللون من التوثيق إعطاءهما ما يستحقانه من توثيق.

والله املوفق إلى كل خير ...وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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وكلمة حق �أخرى يف حق اللجنة
ال�شعبية بال�شامية
حاولت جاهد ًا مخلص ًا ألن أحصل ولو على صورة واحدة لتعكس النشاط الكبير الذي قامت به

اللجنة الشعبية في منطقة الشامية باالتصال املباشر أو اإلعالن العام.

وقد حتريت من رئيس اللجنة األخ الفاضل بدر محمد املطني املطيري والذي حاول هو اآلخر أن

يقف على أي صورة تعكس أنشطة اللجنة الشعبية بالشامية ولكنه مع األسف لم يجد عنده أو عند

أي من اخوانه في اللجنة أي صورة.

ولم أقف إال على ما حواه ملف األخ املربي الفاضل أ .إبراهيم محمد املهيني رئيس جلان التكافل

بالشامية ،وهما وثيقتان:

256

257

258

259

م�اقف م�ش�رة لأن�شطة �شباب ال�ش�يخ
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من اليمني سليمان العدساني ثم أنس البحر يساعدان بائع اخلضار محمود (مصري) في توفير احتياجات املنطقة من
اخلضار والفواكه.
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يتجلى في هذه الصورة حسن االستعداد للتعلم واملمارسة ،فهذا رياض خليفة الشطي (واقف ًا) يوفر ألهل املنطقة
خدمة احلالقة في صالون فرع الشويخ جلمعية الشامية والشويخ التعاونية ،كما تتجلى الثقة وإعطاء الفرصة من قبل
سعود عبد احملسن الزبن (جالس ًا) ،إنها كماليات لكنها تعكس السكينة والطمأنينة في قلوب أهل الكويت.

صالح العثمان يحلق للسيد فيصل السلطان ،وينطبق عليهما نفس التعليق في الصورة السابقة.

أنس فهد البحر واقف ًا وسعود عبداحملسن الزبن جالس ًا ومستعرض ًا فئة اخلمسة وعشرين دينار ًا وقد قام شباب
الشويخ بإحياء محل احلالقة ولم يترددوا حلظة في توفير اخلدمة املفتقدة في املنطقة.
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م .فريد سعود الفوزان ينقل الكهربائيات بهمة ونشاط إلى محل الكهربائيات في تكامل جيد بني وحدات العمل.

أحمد حسن النصار مدير عام اجلمعية مع منذر السالم في فرع الشويخ للفواكه واخلضار.

264

من اليسار سليمان العدساني حام ً
ال من اخلبز ما يوزعه على من يحتاج من أهل املنطقة ،ثم صالح العثمان مستند ًا
إليه ،وخلفهما صالح الغديري.

صالح الغديري مع األخ ياسر الضويحي أمام محل الفواكه واخلضار الذي كانا يخدمان من خالله أبناء املنطقة.
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أحمد خليفة الشطي في محل الكهربائيات حيث ال عمالة وافدة تنقل األدوات وقطع الغيار من املخزن إلى احملل،
فقام الشباب الكويتي بدور البائع والعامل واحملاسب بل وأحيان ًا بدور املشتري تسهي ً
ال ألهل املنطقة وتوفير ًا
الحتياجاتهم.
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ياسر مساعد ًا إلخوانه في إدارة فرع اخلضار والفواكه ،والواقفون من اليمني هم صالح الغديري وخالد الشارخ ثم
أنس البحر.

سيارة اجلمعية كانت تتيح الفرصة الستيعاب كثير من عمليات النقل املطلوبة من وإلى اجلمعية والتي كان يقوم بها
جيش جرار من العمالة الوافدة.
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من�ذج من تزكية رئي�س جلنة التكافل
لأحد �أبناء املنطقة عندما احتاجها عمله
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270
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مناذج من اخلطابات التي كتبها
امل�ؤلف خالل االحتالل

275

276

رسالة املؤلف إلى زوجته خارج الكويت ،وقد متثل بها كل رسالة من كل األزواج إلى زوجاتهم في هذا املقام

الرسالة األولى من رسالتني كتبهما املؤلف حني اضطر أن يعتزل الشامية خالل القصف اجلوي حني علم يقين ًا أن القوات
العراقية تبحث عنه وتسأل عنه شخصي ًا وباالسم في املنطقة ،وقد وجهها إلى األخ إبراهيم املهيني (بومحمد) رئيس جلان
التكافل بالشامية ملتابعة العمل

277
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الرسالة الثانية

مناذج ملخط�طات امل�ؤلف
ومن ضمن مخطوطات املؤلف خالل عاصفة الصحراء ،قام املؤلف بكتابة يوميات عاصفة
الصحراء ،وتوثيق أهم تفاصيلها ،وقد وثقها في كتابه التوأم مع هذا الكتاب ،واملسمى «مذكرات
مرابط» ،واحملتوي على اجلزء األول وفيه يوميات عاصفة الصحراء ،واجلزء الثاني وفيه االبتسامات
الواقعية التي وثقها املؤلف من واقع هذه اليوميات.
وفيما يلي منوذج لهذه اليوميات:
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يف انتظار الكهرباء
خالل كتابة ملخص أنباء وأحداث اليوم السبت 1991/2/16م من ذلك الكتاب ،على ضوء
مصباح صغير متواضع اإلضاءة حدثت نفسي ،هل يا ترى وقد تواترت الروايات عن أنه خلل فني
ويعود التيار الكهربائي إلى السريان إلى األسالك البريئة مما ميكن أن تستخدم من أجله؟ فكم ُعذب
عشرات من شباب الكويت بأسالك الكهرباء؟ وكم بها خنقت فتيات كويتيات وألقني عند أبواب
بيوت أهلهن؟
 حان موعد أخبار احلادية عشرة مساء في إذاعة السعودية واستبقت كتابة األخبار بد ًال من
النشرة الرابعة اليومية إلذاعة الكويت في متام الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل
ألكسب ساعة نوم خالل فترة انقطاع التيار الكهربائي لزيادة االستفادة من ساعات النهار
حتت ضياء شمس الصباح.
 وفي متام احلادية عشرة والدقيقة الثالثة عشرة مسا ًء تومض املصابيح بالضياء إيذان ًا برجوعسريان التيار الكهربائي ويعم به الفرح الذي ينعكس من تخيل ما سيسهله رجوع التيار من
خدمات وميزات يحتاجها اجلميع خالل هذه األيام العصيبة ،التي ستقبل عليها الكويت
في مستقبل مجهول اآلثار ،والذي ال يعلم أحد كيف سيمر وبأي حجم من اخلسائر إال الله
سبحانه وتعالى.
 واجلميع يحيي الفئة املخلصة من الشباب املتطوع العامل على صيانة محطات توليد الكهرباء. من خالل االنتقال احملدود حلركة األهالي ،اكتشفت أن التيار لم يعد بعد لبعض الضواحيكالشامية وكيفان والشيوخ والنزهة والفيحاء وبعض املناطق التي لوحظ أن أغلبها يقع
شمال الطريق الدائري الثالث.
 هذا وقد وكان التيار الكهربائي قد عاد إلى بعض املناطق منذ عصر اليوم (الثالثة مساء)كالعارضية واألندلس.
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 من اللطيف ظهور بركة جهود منتسبي إدارة املساجد (أو اإلدارات املعنية) بوزارة األوقافوالشؤون اإلسالمية واملتطوعني معهم من جلان التكافل واللجان الشعبية األخرى ،حيث
كانت قد زودت جميع مساجد الكويت مبصابيح الغاز (لوكس) لالستعانة بها عند أي

انقطاع في التيار الكهربائي حتى يتم تصليح اخللل الفني احلاصل ،فكانت حق ًا خطوة موفقة
أعانت أهل الكويت على استمرار صالة اجلماعة بيسر وسهولة.
 وباملناسبة لم يالحظ أي تخلف عن صالة اجلماعة سواء الظهر والعصر أو املغرب والعشاءرغم الظالم الدامس الذي كان متوقع ًا عند اخلروج من املسجد ،فقد غشيت املصلني السكينة
بحمد الله تعالى وتوفيقه ،واطمأنوا حلفظ الله لهم رغم استمرار أصوات االنفجارات هنا
وهناك ،أما الطريف أن بعضهم أصبح يتفكر في أحوال أهل لبنان الذين عاشوا خمسة عشر
عام ًا وسط هذه االنفجارات ،ومن هنا فهموا كيف أن بعض األخوة اللبنانيني  -رغم قلة
عددهم – قد أخذوا يتحركون بسياراتهم أو على أرجلهم غير عابئني بالقصف اجلوي.
 ال تزال موجة اإلعدامات مستمرة فقد وصلني نبأ إعدام اثنني من شباب عائلة الفزيع،وسيدتني حنقتا باألسالك ،وثالثة أشقاء من شباب عائلة احلمدان ،مت التمثيل بأحدهم
حيث قتل بساطور على مقدمة رأسه فلقها نصفني ،وغيرهم الكثير ،كما أطلق سراح عدد
أقل جد ًا من الذين مت إعدامهم ،حيث أطلق سراح السيدات مؤخر ًا من بينهن واحدة كانت
قد اعتقلت منذ ثالثة أشهر وأطلق سراحها في بغداد وقيل لها :دبري حالك؟
 وقد استعانت مبعتقلة أخرى ذات أصل عراقي اعتقلت هي وابنتها للوصول إلى الزبيرثم إلى الكويت عن طريق شابني كويتيني يسكنان اجلهراء تعودا حتى خالل عاصفة
الصحراء اقتناء احلاجات الغذائية والضرورية من العراق مباشرة ألن أسعارها في
الكويت باهظة جد ًا ،وكان أن تركا املهمة وأخذا النساء الثالث من الزبير إلى الفيحاء
مباشرة ودون توقف.
وفيما يلي توثيق حلدث وقع يوم اجلمعة 1991/2/22م أي قبيل التحرير بأربعة أيام:
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�أ�شبح النا�س يف ترقب وحذر ل�سببني:
 -1حتفظ العالم (وخصوص ًا دول التحالف) على املبادرة الروسية التي وافق عليها الرئيس العراقي
عن طريق وزير خارجيته طارق عزيز الذي تباحث بشأن الرد ملدة ساعتني مع الرئيس الروسي
غورباتشوف.
 -2سماع أنباء متفرقة عن بدء القوات العراقية اصطياد شباب من سياراتهم في الشوارع العامة
وحتى الطرق الداخلية ،بحيث يكونون أسرى ومادة للمفاوضات الحق ًا وورقة ضغط بيد النظام
الصدامي ،ال لسبب غير العجز عن حتقيق أي مكاسب عسكرية على األرض.
فلما قضيت صالة اجلمعة (في املسجد الذي صليت فيه على سبيل املثال) مباشرة نبه اإلمام بعد أن
حمد الله وأثنى عليه في كل حال إلى أنه ال يكلف الله نفس ًا إال وسعها وللشباب عذرهم في الصالة
في بيوتهم وعدم خروجهم من البيت في األيام القليلة القادمة.
وبعد الصالة تناقل الناس أنباء االعتقاالت الواسعة والعشوائية واملفاجئة لكل السائقني واملشاة
ولو املتنقلني من بيت إلى آخر ،وانطلق الشباب منهم بعد صالة السنة إلى بيوتهم ولم جتد طوال فترة
الظهيرة والعصر ما اعتدت أن تراه من حركة طبيعية ومباريات كرة القدم املعتادة في بعض احلدائق
العامة.
ومن اجلدير بالذكر أنه قد مت اعتقال العديد من الشباب على نفس املنوال بعد إعالن االنسحاب
في املبادرة العراقية األولى والتي رفضها العالم أجمع ولكن مت اإلفراج عنهم مسا ًء وبعد حظر
التجول منذ ليلتني ،واآلن مع جتدد مبادرة االنسحاب يتجدد االعتقال ،لذا فالبد أن يكون ملثل هذه
االعتقاالت صلة كبيرة بإعالن االنسحاب ،وهذا أكده أحد املفرج عنهم فعندما طلب أحد الضباط
من أفراده اإلفراج عنهم رد عليه اجلندي قائ ً
ال:
« -سيدي ،عدنا أوامر نعتقلهم إذا صار انسحاب».
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ابت�سامات مل�اقف طريفة واقعية خالل االحتالل
حدثت لأهل منطقتي ال�شامية وال�ش�يخ
لعله من املناسب أن نختم كتابنا «عدسة مرابط» مبواقف طريفة ،ولكن واقعية وليست تأليفية ،كما
هي سائر النكت التي يطلقها الناس تنفيس ًا عن همومهم في كل البالد ويؤلفها الظرفاء املبدعون بديال
عن النقد الصريح.
لذا ال أجد حرجا في ذكر أسماء أصحابها  -إذا كنت أعرفهم.
أما كونها محصورة في الشامية والشويخ ،فألنها تتناسب والضابط الذي وضعته ضمن ضوابط
كتابي هذا ،وهو كون الصور والوثائق واألحداث متعلقة باملنطقة (الشامية والشويخ) ،آم ً
ال أن يتصدى
لكل منطقة من أبنائها أو بناتها الباحثون النجباء ،ممن يوثق للمنطقة مبثل ما فعلت من جهد متواضع.
علم ًا بأن هذه املواقف مستخلصة حرفي ًا من كتابي التوأم لهذا الكتاب:
«مذكرات مرابط» والذي غطى اجلزء الثاني فيه كل ما وقفت عليه من مواقف طريفة واقعية
(وليست تأليفية) خالل فترة االحتالل.
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االبتسامة  : 1شدا نسوي؟ تريدنا نلطم؟
املنطقة :الشويخ اجلنوبي.املوقع :مبنى ديوان املوظفني سابقاً.املوقف واحلوار :حصل أن وصل ثالثة من أفراد (عفواً ش� � ��ياب) اجليش الش� � ��عبي من جمعيةكيفان إلى مركزهم في مبنى ديوان املوظفني (في مبناه الس� � ��ابق في الش� � ��ويخ اجلنوبي مقابل
نادي الكويت الرياضي) ،وكانت ظاهرة توصيل العسكريني العراقيني من قبل الشباب الكويتي
مألوفة ألنها الفرصة الطبيعية ألمرين رئيسيني:
(((1أخذ املعلومات الرئيسية عن احلالة املعنوية والنفسية للجنود العراقيني.
(((2إلقاء ما يناسبه املقام من حقائق يكون لها أثرها البالغ في نفوس العراقيني ،ملا ينبههم إلى
واقعهم املأساوي ،ويهزهم معنوياً ،وتوصيل آخر األخبار التي هم عنها في عزلة وانقطاع
عامليا ومحليا.
ويحكي لي أحد اإلخوة :بعد توصيلهم أكملت إلى الشويخ اجلنوبي مررت على حاجز شبه مهجورلقلة السيارات التي متر عليه فاستبشر العسكر خيراً لقدوم زبون من بعيد عليه فبادرني قائال:
العسكري :هال ...هال يا بعد الروح والقلب والكبد.ثم أردف منشداً شعر أغنية غزلية ال أذكر غير دندنته بها ،فقلت له: املزاج رايق اليوم.العسكري :طبعا كلش رايق.الكويتي متسائ ًال :يعني األمور جميلة وتسير حسب األصول والطلب؟
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العسكري :نعم.الكويتي :وأنت شايف هالشكل؟العسكري :إيه يابه ..شدا نسوي؟ تريدنا نلطم؟الكويتي :طيب ال تلطم .والله يعطي كل واحد على نيته.العسكري :مع السالمة يابه ،الله وياك.وكان املسكني منوذجاً للجندي املرغم أو املخدوع! وهو يسلي نفسه على كل حال بالغناء مهما كان
منطلقه ليزيل الهموم التي تكبت أنفاسه أو تكاد.

االبتسامة  : 2راح يشتري اخلبز أخذوه مع ابنه للكويت
مر الشباب على منتسب إلى اجليش الشعبي وهو يبكي ويحمل هموم الدنيا على رأسه ،فأثار
ذلك عطفهم وش� � ��فقتهم وأصروا عليه إلعالمهم بالس� � ��بب رمبا اس� � ��تطاعوا مساعدته ،وبعد
إحلاح قال:
ش� � ��الله جابني عدكم ،كنت في البيت وراح الولد (أي ابنه) يش� � ��تري اخلبز ألنه الزم يصفبالطابور س� � ��اعات ،ولكن� � ��ه لم يعد فحثتني والدت� � ��ه للخروج بحثاً عنه فإذا الذي حبس� � ��ه

حبس� � ��ني ،لقد كانت الش� � ��احنات متوقفة على جانب الرصيف ألخذ كل من مير ،ولس� � ��وء
الطالع كنت في شاحنة أخرى غير التي أخذته ،فال أنا الذي اطمأننت عليه وال أنا الذي
رجعت إلى البيت ألطمئن والدته عليه وال تزال املسكينة تنتظر! ال وصلها اخلبز! وال رجع
لها ابنها! وال زوجها!!
عجبي والله ..أيضحك املرء أم يبكي من سماع هذه املأساة؟!

285

االبتسامة  : 3يابه دعوا عليه اإليرانيني قبلكم
دخلت اجلمعية الكويتية تتس� � ��وق بني رفوف اجلمعية التعاونية وتتمتم وتدعو بالويل والثبور على
صدام فسمعها ضابط عراقي فقال لها:
حجية يابه دعوا عليه «اإليرانيني» ثماني س� � ��نوات ما صار بيه ش� � ��يء ،أنت جاية هسه تدعنيعليه؟ شيفيد بيه هاي؟

االبتسامة  : 4دعاء بو شهرين!
وقد س� � ��مع مبثل هذا الدعاء ضابط عراقي آخر من قبل ش� � ��باب ورجال كويتيني انفتحوا معه في
احلديث ،وقد مضى على بداية االحتالل شهران أو أقل ،فقال:
هس أنتوا أبو شهرين جايني تدعون عليه؟
يابه دعينا عليه قبلكم ثماني سنني ما فاد بيهَّ ،

إنت؟
االبتسامة  : 5يابه شقد كالوجي َّ
اعتاد أحمد وش� � ��باب الفريج التطوع جلمع القمامة في الس� � ��يارة املخصصة لذلك من س� � ��يارات
بلدية الكويت الصفراء بعد غياب ش� � ��ركات التنظيف خالل األزمة  ،وفجأة استقدمت السلطات
()1

العراقية س� � ��يارات جمع القمامة وفريق تنظيف من كبار السن جداً الذين يقضون نصف دوامهم
مع سجاير اللف حتضيراً وتدخيناً.

املهم أن امللفت للنظر مرافقة دورية عس� � ��كرية للس� � ��يارة حلمايتها من جهة والتأكد من عدم قيام
الش� � ��باب بهذه املهمة ألن احلكومة اآلن تتولى ذلك ،وقد اعتقل بعض الشباب في إحدى ضواحي

الكويت (الش� � ��امية على س� � ��بيل املثال) ثم أطلق سراحهم في رس� � ��الة واضحة وسريعة جداً لبقية
املناطق.
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( )1وهكذا العنصر الكويتي لو فركته احملن لظهر معدنه الذهبي األصيل ،فلم يستنكف الشباب الكويتي املدلل باألمس أن يكنس الشوارع
ويجمع القمامة ،ألنه حريص على صحته ونظافة بيئته ،وكذلك شغَّل الشباب الكويتي جميع املخابز اآللية التابعة لشركة مطاحن الدقيق
واملخابز الكويتية ،وكذلك بعض املطاعم خصوصاً في اجلمعيات التعاونية.

وكان أحمد صاحبنا ممن وصله اخلبر فأقلع وإخوانه عن هذه املهمة ألنها اآلن أصبحت ش� � ��بهة
تعرض صاحبها للمساءلة.
وألن العسكري في الدورية يعرفه قائماً من قبل بهذه املهمة قال مداعباً:
خو ما تشيل الزبالة؟أحمد :والله اللي تشوفونه إحنا حبينا نخدم الوطن.العسكري :وأي وطن قصدك؟بعد أي وطن؟ أكيد الوطن األم واألصل وهو العراق.يابه شقد كالوجي أنت؟ روح يابه روح!()1

االبتسامة  : 6سيدي لقيت وحدة بنت الصباح!
املنطقة :كيفان والشامية.املوقع :تقاطع كيفان والشامية على الطريق الدائري الثاني.املوقف واحلوار :استوقف العسكري عند حاجز التفتيش امرأة من املارة فكان عنوانها املكتوب فيهويتها يحمل اسم ضاحية عبدالله السالم ،فأخذه اجلد وصاح بسيده الضابط على الفور:
العس� � ��كري :س� � ��يدي ..لقيت وحدة بنت الصباح! وحتى اسمها ضاحية واس� � ��م أبوها عبداللهالسالم ،هاي شيخهم مال زمان؟
الضابط :وينها؟ أشوف هويتها.العسكري :تفضل سيدي. واملرأة مبهوتة من املوقف ولم تس� � ��تطع حتى تنبيهه إلى اس� � ��مها املكتوب على الهوية بش� � ��كلصريح ،حتى انتبه الضابط فقال:
الضابط متهكماً على العسكري :هاي عنوانها! ما تعرف تقرا؟( )1أي صاحب مقالب وحركات.

287

االبتسامة  :7يا عميل األمريكان!
من ألطف ما سمعت – فع ً
ال  -من هوسات (أهازيج) العراقيني الهوسة التالية:
بوش بوش يا جبان  ..يا عميل األمريكان.وكأن الرئيس بوش رئيس عربي مسلم يحكم دولة عربية مسلمة!
عجبي!!

االبتسامة  :8سيدي كظينا شيخة
مرت ش� � ��يخة بنت إبراهيم الش� � ��ويربات على نقطة السيطرة ،فلما نظر اجلندي إلى هويتها ،ملعت
في ذهنه مكافأة سيده ،ألنه وقع على كنز ثمني ،فصاح بالضابط قائ ً
ال:
سيدي َك ّظينا شيخة ( ،أي إحدى أفراد األسرة احلاكمة).()1

االبتسامة  :9املتطوعات احلوامل
لم يكن أمر الوالدة س� � ��ه ً
ال خالل أيام االحتالل ،في ظل الس� � ��رقات املنظمة حتت إش� � ��راف وزارة

الصحة العراقية ،على غرار كل األجهزة الرس� � ��مية ،حتت نكتة سمجة اسمها :نقل املوجودات من

فرع الوزارة بالكويت إلى املركز الرئيس بالعراق.

ومع ذلك فقد استثمر الناس تعاطف اجلنود مع احلوامل حيث كان لهم فيه مآرب أخرى.
فهذا بو محمد الشويربات تصاب يده برصاصة طائشة من إطالق نار عشوائي أصابه وهو في
بيته ..حمداً لله تعالى كثيراً أنه أصاب يده فقط ال رأسه أو قلبه كما حصل مع غيره.
املهم ...راجع صاحبنا د.هدى الدويسان املتطوعة بالشامية ،فلم يكن في متناولها أدوات اجلراحة

فأحالته إلى د .عبدالعزيز الفرهود ،مبستشفى الصباح الذي مت تغيير اسمه إلى مستشفى صدام
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( )1كظينا :أي أمسكنا.

العام ،ولم يكن يجرؤ ألن يذهب لوحده ،فس� � ��يظن اجلنود أنه قام بعملية عس� � ��كرية ضمن فصائل
املقاومة.
فما كان منه إال إن اصطحب زوجته احلامل ليوهمهم أنه س� � ��يأخذها إلى مستشفى الوالدة  -مع
أنه في مبنى آخر متاماً.

وهكذا حتت ظروف القهر والتفتيش :من كان له حيلة َفل ْ َي ْحتَ ْل ،والضرورات تبيح احملظورات.
وكل اجلديد هو العبء اإلضافي ملرافقة احلامل املتطوعة الضحية.

االبتسامة  :10أنت كلش ماتتحرك!
بو بدر جسمه متعافي الله يعطيه الصحة والعافية ...فلما أقبل ذات مرة على نقطة السيطرة...
()1

استقبله جندي عراقي «مزاجه رايق» ذاك اليوم ،فصرخ في وجهه قائ ً
ال:
إنت ما تتحرك ،أقولك والله ما تتحرك.-بوبدر :خيران شاء الله شمسوي يبه؟

تيسر!
أقول لك أبدا وال حركة ...إنت عليك احلركة زحمة هواية ...روح َّوهو يقصد التهكم عليه لسمنته!-فما كان من بو بدر إال أن غمرته السعادة ..أنه قد استفاد أخيراً من بدانته ولو مرة واحدة.

االبتسامة  :11شأح ِّر ْر ؟

()2

س� � ��أل العم أبو محمد زوجي ابنتيه اللذين سكنا معه خالل األزمة وجلسوا جميعاً على العشاءفي اليوم احلادي والعش� � ��رين من هبوب العاصفة (عاصفة الصحراء) ،وهو ش� � ��خص خدوم ال
( )1بطل هذه القصة هو األخ الفاضل محمد حميد الفيلكاوي (بوبدر).
( )2أبطال هذه القصة :املؤلف وعديله مسلم محمد الزامل وعمهما (والد زوجتيهما) العم عبداحملسن عبدالله السعد املنيفي.
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يقبل إال أن يُعد طعامه بنفسه من األلف إلى الياء ،وال يقبل أن يشاركه في ذلك أحد قط ،بل
هو الذي يعد لهما الطعام بنفس� � ��ه في غياب العمالة الوافدة! وهكذا كانت طبيعته حفظه الله
منذ أن كان شاباً وهو يسافر إلى الهند للتجارة  ،ثم مزارعاً هاوياً في الزلفي.
سألهما:شأح َّر ْر لكم؟ يقصد أي نوع من اخلبز أح ِّر ْر  -أي أ ُ َس ِّخن  -لكم.فقاال له بسرعة:-والله يا عم إذا تبي حت ِّر ْر ،يا مع َّود ح ِّر ْر الكويت!

االبتسامة  : 12بوخليل العود وبوخليل الصغير
حامد العمران (بو يوس� � ��ف) يحكي ع� � ��ن خليفة املزعل (بو دعيج) أنه كل يوم يصطحبه باملس� � ��اء
إل� � ��ى ديوانية الصبر في الصليبخات ،حيث تبادل أطراف احلديث ولعب الورق ،وكان في الديوان
شخصان يُكنى كل منهما باسم« :بوخليل».
ولكن أهل الديوان يفرقون بينهما باسم «بو خليل العود» أي الكبير و«بو خليل الصغير».
فقال أحد الضيوف لبوخليل الصغير :الله يسلم صدام اللي خالنا نشوفك!فرد أحد الظرفاء متسائ ًال :من تقصد؟
-إذا كنت تقصد بوخليل العود فهو من أيام عبدالكرمي قاسم!

االبتسامة  : 13جبيرة تنقذ صاحبها
عماد الربيعان  -رحمه الله  -انكسرت رجله فأخذته زوجته إلى مستشفى الرازي ،ليعود بجبيرة
وعكازتني ،والطريف أن ش� � ��كل طرف العكازة العلوي يشبه أخمس البندقية ،فلما اقتربت زوجته
بالسيارة إلى نقطة سيطرة ،كاد اجلندي يرشهم ببندقية ظناً منه أن عماد يحمل سالحاً ،فما كان
من عماد إال أن رفع جبيرته ليريه أنها مجرد عكازة يستعني بها على إصابته!
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االبتسامة  :14املاكينة املغبرة
اتخذ خلفية املزيعل وإخوانه في املقاومة بيته العامر كمجمع ملاكينات التصوير ،لتوزيع النش� � ��رات
املليئة باملعلومات الوطنية ،والتحريض على املقاومة والوالء للسلطة الشرعية في الكويت.
فلما جاء التفتيش ،تفتق ذهن الش� � ��باب فوراً أن حملوا املاكينات إلى الس� � ��طح ،وقاموا بذر بعض
الرمال على أسطحها ،لتبدو وكأنها قدمية بالية غير مستخدمة.
وكان يكفي منها مجلة «أبناء الديرة» س� � ��بباً ليس لالعتقال فحس� � ��ب ،بل لإلعدام ،ملا فيها منطرح قوي ضد الصداميني وكبيرهم!
واأللطف من ذلك أن خليفة قد لغَّم سيارته بعشرات النشرات منها في دبة سيارته ،دون علمأحد من املجموعة.
فأخذ هذه الس� � ��يارة بكل حس� � ��ن ني� � ��ة عماد الربيعان – رحمه الله  -لزي� � ��ارة جده في منطقةالقادسية ،دون أن يعلم بوجود األلغام بل املتفجرات اإلعالمية املوجودة فيها.
تخي� � ��ل عزي� � ��زي الق� � ��ارئ كم نقطة س� � ��يطرة قد عب� � ��ر صاحبنا في ذهاب� � ��ه ثم إيابه بني الش� � ��اميةوالقادسية.
فلم� � ��ا علم خليف� � ��ة آخر النهار ...عاتبه وأبلغه بأنه كان املفروض أن يستش� � ��يره قبل أن يس� � ��تخدمسيارته.
-وملا علم عماد باملقابل ...هرب من البيت فوراً في ردة فعل عفوية!

االبتسامة  : 15بيوت جلحة ملحة
دخل احملتلون ذات صبيحة إلى فريج الصني (احلي الصيني) وهو شارع  35قطعة  3بالشامية ،وقد
شرحنا سبب تسميته باحلي الصيني لكثافة سكانه العالية جدا خالل أيام االحتالل البغيض.
()1

( )1أطلق بعض الشباب من ساكني شارع  35في قطعة  3بالشامية هذا االسم للكثافة السكانية التي كانت فيه ،فباإلضافة إلى البيوت
الصغيرة املتكدسة في هذا الشارع ،فقد نزحت إليه عائالت األبناء والبنات إلى بيت احلمولة ،حتى بلغ عدد العائالت التي سكنت هذا
احلي خالل االحتالل  98عائلة.
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فابتدرهم علي السند  -وهو من سكان هذا احلي  -قائ ً
ال في سؤال استنكاري:
يا جماعة هذي بيوت تسوى تفتيش!بالله عليكم ش� � ��وفوا شكلها وصبغها وحالتها اخلارجية ...يبه هذي كلها بيوت فقارى مساكنيما راح تلقون شي يسوى في بيوتهم.
فترح� � ��م قائد التفتيش على حال أهل احلي قائ ً
ال :ما وراهم ش� � ��يء هذوله ...عوفوهم ...وأكمل
مس� � ��يرته مش� � ��ياً إلى قسائم الش� � ��ويخ ،عابراً طريق اجلهراء ،متمنياً أن يجد بغيته من الغنائم في
البيوت اخلالية مبنطقة الشويخ.

االبتسامة  :16بَ ِّطل اجلمقجة
()1

()2

علي الصدر (بو عبدالرحمن) يقود الس� � ��يارة مبعية أبو بدر (محمد الفيلكاوي) في مش� � ��وار مير
بدوار العظام (املسمى حالياً دوار األمم املتحدة)  ...وهي نقطة جتمع اجلنود العراقيني متهيداً
()3

للتحميل والتنزيل من وإلى العراق في إجازاتهم املختلفة وسائر حتركاتهم.
لذا كم شهد هذا الدوار من عمليات املقاومة تفجيراً وقنصاً وتفخيخاً للسيارات.
وعند نقطة التفتيش بادرهما العسكري العراقي:
افتح اجلمقجة!فقال أحدهما حاضر ...بس وين اجلمقجة؟فتوجس العسكري منهما خيفة ،حيث لم يعلم ما ميكن أن يخفياه عنه! ثم صرخ بهما:أقول لك افتح اجلمقجة!-بوبدر وبوعبدالرحمن :أي حاضر ...بس علمنا شنهي اجلمقجة علشان نبطلها لك.
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( )1أي افتح
( )2تلفظ باجليم الفارسية املكشكشة.
( )3وقد اشتهر بهذا االسم قدمياً منذ إنشاء مستشفى العظام باعتبارهما قريبني جداً من بعضهما.

 فتوتر اجلندي أكثر ...وس� � ��حب األقسام (أقس� � ��ام البندقية) مستعداً ألي حركة منهما...مكرراً طلبه.
فاضطر االثنان إلى التأش� � ��ير على كل زر ميكن أن يفتح بالس� � ��يارة دون جدوى ...حتى اقتربتيد بوبدر من (درج السيارة أمامه وهو جالس على ميني السائق).
فصرخ اجلندي :افتح هاي ...هاي هي اجلمقجة.فاطمأن االثنان قائلني بصوت واحد:-يبه قول لنا بطل الدرج وريحنا من الصبح!

االبتسامة  : 17إلمْ َ ْن هاي اجليب

()1

إسماعيل شاب َج ِسر ،سريع البديهة كان يواجه ضباط اإلحتالل رغم كونه عسكرياً يخفي هويته.

دخل اجلنود بيته للتفتيش ،فسأل الضابط والده عن اجليب اجلميل األصفر اللون.
إلمْ َن هاي اجليب؟ (أي :ملن هذه اجليب؟)فارتبك الوالد فقال :بصراحة هذه أمانة.-ولكن إسماعيل ابتدر الضابط قائال:

أخوي إحنا ترى مفتش� � ��ينّا من قبل ،ومن أيام الرائد كرمي ملا كان عندنا قال لنا إن اجليبما عليه شيء.
فأجاب الضابط.ومن قال لك احلني عليه شيء ،أنا بس أسأل عنه إمل َ ْن؟فنجحت اخلطة وأدى ذكر اس������م الرائد كرمي مفعوله ،وكان قد التقط إس������ماعيل اسم
الرائ������د من على صدره في موقف س������ابق عندما كان في املنطق������ة في إحدى عمليات
( )1بطل هذه القصة األخ الفاضل إسماعيل محمد القطان بالشامية قطعة .8
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التفتيش ،وكان قد استخدم قبلها اسم املقدم هاشم ،وكان يختار دائما اسم ضابط من
رتبة أعلى من الضابط الذي أمامه ليخوفه بها ،متأوال املثل الشعبي (إبليس ما يخاف
إال من ربه).

االبتسامة  : 18إراكي بوق أكل ما أنا
ذهب العم أبو محمد إلى مزرعة قريبة في س� � ��لوى حيث أبقى العامل البنغالي محمد ليس� � ��كن
()1

هناك ويرعى ش� � ��ؤون غنيماته وبقرتيه ،ومع فقدان وس� � ��يلة االنتقال  -بعد منع السيارات التي لم

حتول الرقم إلى لوحة عراقية  -أصبح تردده قلي ً
ال ومرتبطاً بتوافر أي مرافق معه حتى ال يذهب
حضر العم بو محمد للعامل البنغالي ما يحب واش� � ��ترى له
إل� � ��ى تلك املنطقة لوح� � ��ده ،وذات يوم َّ
«كِ ْرز» سجائر (ويحتوي عشر علب) ،إلدخال السرور على نفسه ،نظراً النقطاعه عنها ،وملا أقبل
عليه ل َّوح له مبا ظن أن يس� � ��ره ،خصوصا ونحن ندخل في األس� � ��بوع الرابع من العاصفة (عاصفة

الصحراء) ،فلما اقترب قال له:

انظ� � ��ر ماذا أتي� � ��ت لك به! فب� � ��دالً من أن يفرح العام� � ��ل البنغالي انفج� � ��ر قائ ًال( :وباللغ� � ��ة العربية
املبنغلة):
«بابا أنا ما يبي س� � ��يجارة ،شوف هدا إراكي (أي عراقي) شلون يسوي ،يجي أمس بالليل ،وهوبوق (أي س� � ��رق) كل أكل مال أنا ،هدوم مال أنا ،تلفزيون أكد (أي أخذ) بالغرفة ،يأكد كروف
(أي خروف) ،أنا بابا يبي موت ،اليوم ينام هني بالغرفة يستنى يحط سجينة (أي سكني) ،إذا
يجي أنا يسوي موت وال هو يسوي موت».
فقال له العم بومحمد.هون عليك ..بسيطة تعال عندي في البيت!وتكتم� � ��ل املهزلة عندما يكتش� � ��ف العم أبو محم� � ��د أن اللصوص (عفواً اجلنود) ق� � ��د قربوا العلف294

( )1العم عبداحملسن عبدالله السعد املنيفي ،وقد وثقت هذا املوقف في مقالي في جريدة القبس العدد  7166يوم السبت 1993/5/29
(انظر ص  488-484من هذا الكتاب).

للبقرة ليس حرصا عليها بل لتلتهي به وأخذوا راحتهم بحلبها وش� � ��رب حليبها (حيث كانت حديثة
الوالدة).
يبـــدو لتكميـــل الذكـــــرى.

االبتسامة  :19ما فيه بالغات!
وعلى إثر ذلك يتوجه العم إلى املخفر مع أحد أقربائه للتبليغ عن احلادث وبعد أن شرحا للضابط
القصة قال الضابط:
والله يا جماعة اآلن ما فيه بالغات.العم بومحمد :يا حضرة النقيب كيف نضمن سالمتنا وسالمة بقية األشياء؟هسا ال عندي وال في املخافر الثانية.
والله ما فيه تسجيل بالغات َّفخرج بو محمد مقرراً أن احلل الوحيد هو نقل األغراض فع ًال إلى البيت ،وعساها تسلم!

االبتسامـــة  : 20مــــؤذن؟
املنطقة :كيفان
املوقع :نقطة التفتيش (الس� � ��يطرة) في ش� � ��ارع كيفان والقريبة من تقاطع الش� � ��امية وكيفان على
الطريق الدائري الثاني.
الظروف :التفتيش املعتاد لنقط السيطرة.
املوق� � ��ف واحلوار :اقتربت من نقطة التفتيش وس� � ��رت ببطء حتى وقف� � ��ت واجلندي العراقي ال
()1

يقترب مني وال يتكلم حتى بادرت أتناول محفظتي الس� � ��تخراج الهوية ولكنه نظر مليا إلى وجهي
ذي اللحية الكثة املختلطة بالشيب فقال:
( )1حدث هذا املوقف معي شخصياً (املؤلف).
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اجلندي :مؤذن ،فابتدرته فوراً:ال ،إمام ،فقال فوراً ،دون أن ينظر إلى الهوية أو يسأل عنها:اجلندي :تفضل فوت.وكأن إط� �ل��اق اللحي� � ��ة في بالده يكون وقفاً على اإلمام واملؤذن وقد كنت بالفعل إماماً ملس� � ��جد
الصقر بالشامية قطعة  8خالل فترة االحتالل حني هاجرت معظم العمالة الوافدة حتى العاملة
في املس� � ��جد فور وقوع االحتالل الغاشم ،وذلك بالتعاون مع األخ املربي الفاضل األستاذ إبراهيم
املهيني ،وبالتفصيل كنت أصلي بالناس إماماً في هذا املسجد في فروض العصر واملغرب والعشاء،
وهو يصلي بهم فرضي الفجر والظهر.

االبتسامة  :21رنديز؟
املنطقة الشامية.املوقع :مطعم هارديز.الظرف :تش� � ��غيل الشباب الكويتي احللوين لهذا املطعم خالل االحتالل مبا أضفى جواً نفسياًعند أهل املنطقة بشكل عام بل املناطق القريبة التي بدأ يتوافد الشباب منها القتناء الوجبات
السريعة من املطعم.
لقد كان شباب ديوان السمحان في قطعة  3وجيرانهم ديوان الرندي هم األساس واملنطلق فيفتح املطعم وتشغيله ،ملا كان العدد األكبر من أسرة واحدة هم أبناء أسرة الرندي ،فقد أطلقت
على املطعم إبان االحتالل ثم في جريدة القبس بُعيد التحرير اس� � ��م مطعم :رنديز ،جمعاً بني
هارديز والرندي ،فأصبح االسم يعكس تلك الذكريات اللطيفة بشكل جامع مختصر.
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وقد روى لي صاحب الفكرة ورائد تنفيذها األخ مزعل الرندي كل احلكاية قائ ً
ال:
«بدأت فكرة العمل في مطعم الهارديز عند مروري على األلعاب املوجودة في ذلك الوقت بقرب

املطع� � ��م ،عندها فكرت في طريقة إلدخال الفرحة على األطفال وأهل املنطقة ،عندها كلمت األخ

خالد زيد الزيد بتشغيل املطعم ،فلم يتردد لألمانة.

ولكن كيف يتم العمل خصوصا أن املطعم ملك لش� � ��ركة ،وهناك معدات باهظة الثمن  ،ويوجد

مقابل املطعم وزارة الداخلية ،وكان يتواجد به عدد كبير من اجليش العراقي ،ومس� � ��رح الش� � ��امية
يتواجد به اجليش الش� � ��عبي ،ولكن الرجال تُعرف باملواقف ،فاألخ خالد الزيد من بداية العمل لم

يقل ال أو مشكلة ،فهو اليد اليمني لي في بداية العمل ،فذهبنا لألخ أحمد النصار ،وكان في ذلك

الوقت هو مدير اجلمعية ،فرحب بالفكرة ،وعمل لنا عقد صوري حلماية اجلميع.

بعد ذلك كانت هناك مشكلة املال ،فذهبنا لألخ د.عبداحملسن اجلارالله اخلرافي عضو جلنة

التكافل بالش� � ��امية ،وعرضنا عليه الفكرة فأخذنا إلى األخ إبراهيم محمد املهيني رئيس اللجنة،

والذي بدوره رحب بالفكرة فأعطانا عشرة أالف دينار عراقي ،وقال إذا تبون زيادة ال تستحون.

وبعد ذلك بدأت عملية اإلعداد في ذلك ،وكان جميع من عمل هم من رواد ديوانية الس� � ��محان

وهم :األخ س� � ��امي فهد الس� � ��محان  ،محمد عبدالله احلبيل  ،خالد عبداجلبار الش� � ��راد ،عبدالله
محم� � ��د مزعل عبداجلليل (الرن� � ��دي) أحمد محمد مزعل عبداجللي� � ��ل (الرندي) ،حامد محمد

مزع� � ��ل عبداجلليل (الرندي) ،محمود أحمد الفودري ،خالد زيد الزيد ،مزعل محمد عبداجلليل

(الرندي)  ،فيصل عبدالرحمن الذكير -عبدالله عبدالعزيز الرندي.

يعلم الله أن الفرحة كانت عل وجه اجلميع ،فوزعت األدوار ،فقد استلم األخ سامي السمحان
مع خالد الزيد إحضار املواد من الشيوخ يومياً ،وقام األخ محمود الفودري بخبرته بااللكترونيات

بتش� � ��غيل املع� � ��دات ،وعمل البقية بالنظاف� � ��ة والترتيب ،وقد أجمع اجلميع بأن ه� � ��ذا العمل يعتبر
تطوع� � ��ي ،فقد كنا نبيع الهمبرج� � ��ر بدينار ونصف عراقي ،علماً بأنه كان� � ��ت تباع في أماكن أخر

بخمس� � ��ة عش� � ��رة دينار عراقي ،ودجاج التكا باخللطة السرية بدينار وس� � ��بعمائة وخمسون فلساً

عراقي� � ��ا ،وكان املقصد من البيع والفائدة القليلة الس� � ��تمرار العمل حتى ال يتوقف ،وأجمل ما في

هذا العمل عندما قال لي أحد األخوة ،ملا ش� � ��اهد األوالد يلعبون باأللعاب :لقد أدخلتم في قلوبنا
السرور والطمأنينة ،وأن الفرح قادم إن شاء الله.
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وال ننس� � ��ى األخ عبداللطيف عبدالعزيز العصفور ال� � ��ذي كان يحضر ألخذ الطعام لألخوة في
املقاومة وكبار الس� � ��ن واحملتاجني ،فكنا جنهز له كميات كبيرة ،ويقوم مش� � ��كوراً مخاطراً بنفس� � ��ه
بتوزيع الطعام.

بعد أسبوع من العمل اجلاد مت إرجاع مبلغ العشرة أالف لألخ محمد املهيني.
وألنه كان س� � ��عر الوجبة بدينار ونصف كان يأتي األخوة من املناطق املجاورة وكان املدخول ال

يتجاوز عشرة أالف دينار عراقي.

وال ننسى األخ عبدالرحمن سليمان الذي كان يزودنا يومياً باخلبز املخصص لهذا العمل ،وهذا

كان أحد أسباب النجاح ،ألن املطعم كان مقارب بشكل كبير للمطعم األصلي وكان احللو يباع يوم
اخلميس فقط.

(وأعتذر إن كنت نسيت بعض األسماء بسبب طول الفترة الزمنية)
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اخلامتة
ها قد وصلنا بالس� �ل��امة في نهاية هذه الرحلة ،التي قمنا من خاللها بالتطواف بني سائر أنحاء
الرحلة في أرجاء املاضي ،الذي امتد عمره عش� � ��رين سنة أو يزيد ،عسانا نقلنا إليك عزيزي القارئ
منوذجاً حياً ملا كان عليه أهل الكويت (من خالل املثال في الش� � ��امية والش� � ��ويخ) ،إبان أيام االحتالل
الغاشم وتداعياته.
لقد عشنا املشهد بالصورة والوثيقة ،فعايشنا التفاصيل التي تغني في وصفها العدسة عن الوصف،
وتغني فيها الصورة والوثيقة على اخلطب والقصص الطوال في الوصف لتفاصيل االحتالل.
وال نع� � ��رض كل هذا  -إذ نعرضه  -من باب الت� � ��رف املعلوماتي ،ولكن من باب االعتبار واإلدراك
حلجم املشكلة ووصف أبعادها.
نس� � ��أل الل� � ��ه تعالى التوفيق في القول والعم� � ��ل ،وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وس� � ��ائر البالد
املسلمني.

								

امل�ؤلف
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من �إ�صدارات امل�ؤلف

ق�صة هذا الكتاب

م� ً
ؤلفا :
•مو�سوعة مربون من بلدي – 1998م.
•لطائف الأدب يف ا�ستهالالت اخلطب – 2000م
•النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان  ...ريادة عائلة
ومتيز �إن�سان – 2003م.
•عائلة العثمان  ...مدر�سة ال�سفر ال�شراعي يف الكويت – 2003م.
•الأيادي البي�ض � ...سجل الوفاء للمح�سنني الكويتيني يف
جمال دعم اخلدمات ال�صحية 2004-م.
•حمد عبد املح�سن امل�شاري � ...سرية وعطاء – 2006م.
•اللجنة ال�شعبية جلمع التربعات � ...سفينة اخلري الكويتية
وعطا�ؤها بني مواينء النكبات – 2007م.
•الباذل ب�صمت  ...نا�صر عبداملح�سن ال�سعيد 2007 -م.
•الو�صـول �إىل الأ�صـول � ...أوراق كويتيـة يف �سيـاق ال�سرية
العائلية ) عائلة اجلاراهلل اخلرايف ( 2007 -م.
•م�ؤ�س�سو االقت�صاد الإ�سالمي املنطلقون من جتربة بيت
التمويل الكويتي – 2007م.
•عبداهلل العلي العبدالوهاب املطوع  ..رائد العمل اخلريي
الكويتي والعاملي :تعريفات و�إح�صاءات – 2008م.
•عائلة الغنام  ..رمز ال�ضيافة الأ�صيلة للديوان الكويتي – 2008م.
•مذكرات مرابط 2011 -
رئي�سا وم�ست�شار ًا للتحرير :
•�سل�سلة حم�سنون من بلدي ) � 10أجزاء(
•�سل�سلة قوافل �شهداء الكويت الأبرار ) � 8أجزاء (
•مو�سوعة الأ�سرة ) � 7أجزاء (.
•مو�سوعة املفاهيم الرتبوية يف �أ�سر الأنبياء ) � 4أجزاء (
•مو�سوعة املفاهيم الرتبوية يف �أ�سر الآل والأ�صحاب )� 3أجزاء(
•�إ�صدارات مربة الآل والأ�صحاب يف تراث �آل البيت
وال�صحابة «ر�ضي اهلل عنهم».

لقد �شرحت ق�صة كتابي التو�أم مع هذا الكتاب وهو كتاب
«مذكرات مرابط» والذي ي�صدر بنف�س املنا�سبات الوطنية
العزيزة علينا من خالل التحرير ومن قبله اال�ستقالل ،والذي
ق�سمته �إىل جز�أين:
الأول :توثيق يوميات عا�صفة ال�صحراء.
الثاين :توثيق املواقف الطريفة الواقعية ،التي وقفت عليها
مما حدث يل �أو لغريي فعال خالل االحتالل ،ولي�ست نكتاً
م�ؤلفة.
فلما �أعددت اجلز�أين �آثرت �أن �أف�صل بينهما مبا ميكن �أن
ميثل تطعيماً ب�صور لواقع املنطقة خالل االحتالل ،وبالتحديد
ال�شامية وال�شويخ كنموذج للمناطق الكويتية ،باعتبار �أن ال�صور
املبثوثة يف الكتاب ت�شمل الكويت ب�شكل عام ،فطلبت من
الأحباب ما لديهم من �صور ووثائق حتقق الغر�ض املن�شود ،ف�إذا
بها كثرية ال ي�ستوعبها ذلك الكتاب ،رغم عدم �صغره ،ف�آثرت
اجلمع بني احل�سنيني:
�أدخلت انتقا ًء لبع�ض ال�صور يف فا�صل بني اجلز�أين املذكورين
�أعاله.
وا�ستبقيت ال�صور والوثائق الأخرى لأنني فوجئت �أن من �ش�أنها
ال م�ستق ً
�أن ت�ؤلف كتابا كام ً
ال.
ولأنه يركز على ال�صور  ...فقد �أ�سميته «عد�سة مرابط» مربراً
�أ�سباب االقت�صار على ال�صور والوثائق فقط دون التوثيق
التحليلي القائم على ح�صر الأحداث ،و�إجراء املقابالت مع
املئات �أو الع�شرات على الأقل من املرابطني ال�صامدين يف
املنطقة ) ال�شامية وال�شويخ ( بالتحديد
فكان هذا الكتاب:

