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إه ـ ــداء
إلى أهلي وناسي ...أهل الكويت احلبيبةإلى الصامدين املرابطني في أرضها إبان االحتالل.إلى الذين تقاسمت معهم األلم واألمل.وتقاسمت معهم احملنة واملنحة.-وتقاسمت معهم احملبة والرضا والقناعة.

وأيضاً إلى أهلي وناسي أهل الكويت احلبيبة.الذين قدر الله لهم أن يكونوا خارج الكويت إبان االحتالل ليعيشوامعنا بأرواحهم ما لم يدركوه بأجسادهم
وفوق ذلك إلى :رفيقة دربي الغالية أم عبدالله  ..لتكون مادة قراءتها آخر املطافاليومي املعتاد  ..في عادتها احلميدة في وردها املقروء كل ليلة ،حني
توسد رأسها لتقرأ  ..حتى يقول لها الكتاب « :تصبحني على خير».
وإلى أسرتي الكرمية :بناتي وابني وسائر أهلي األعزاء .ليشهدواتلك املواقف العصيبة من جهة ،ثم املواقف الطريفة من جهة أخرى ..
فيبتسموا لها ،وكأنهم يشاهدونها رأي العني
إلى هؤالء جميعاً ..
أهدي هذا الكتاب
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قب ـ ــل البدايـ ــة
أسباب التأخير في إصدار هذه املخطوطات الشخصية :
بعد احلمد لله ...والصالة والسالم على رسول الله ...وعلى آله وصحبه ومن وااله.
لعلي أعذر البعض حني يقول إن هذا العمل قد تأخر تقدميه للقارئ الكرمي عش� � ��رين عاماً،
حيث يوافق إصداره مرور عش� � ��رين س� � ��نة عل� � ��ى حترير الكويت من براث� � ��ن االحتالل الصدامي
الغاشم للكويت احلبيبة ،فما السبب يا ترى؟
أعترف أن هذا االستفس� � ��ار في محله ،وقد كان� � ��ت عملية إصدار هذا الكتاب في حينه رمبا
تك� � ��ون من األفضل ،ألن اجلميع كان� � ��ت لديه الرغبة في االطالع على كل اإلصدارات التي وثقت
لهذا االحتالل الغاش� � ��م وتداعياته س� � ��واء كانوا من الكويتيني املرابطني في الكويت أو في بالد
املنفى اإلجباري أو غير الكويتيني الذين يحبون معرفة احلقيقة عما جرى للكويت في الكويت.
لقد انش� � ��غل كاتب هذه الس� � ��طور في حينها  -وه� � ��و غير نادم على ذل� � ��ك  -بالتوثيق املتعلق
باألس� � ��رى والش� � ��هداء فور التحرير ،فقد كانت هاتان الش� � ��ريحتان مصدر اهتمام كبير لكل أهل
الكويت؛ حكومة وش� � ��عباً ،وبالتالي انش� � ��غل الكاتب بتوثيق ما تيس� � ��ر له عنهما ،فأصدر صندوق
التكافل لرعاية أسر الشهداء واألسرى  -الذي تش َّرف الكاتب بإنشائه ورئاسته  -ثماني قوافل
من «سلس� � ��لة قوافل ش� � ��هداء الكويت األبرار»  ،حيث كانت كل قافلة تضم الس� � ��يرة العطرة لستة
وعش� � ��رين شهيداً وش� � ��هيدة من ش� � ��هداء الكويت األبرار ،تيمنا بالعدد  26وهو يوم التحرير 26
فبراير 1991م.
قب ـ ــل البدايـ ــة

ثم مضت الشهور وانشغل الكاتب أيضا في بداية إعمار الكويت بتكليفه عميداً لكلية التربية
األساس� � ��ية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،وكان هذا التكليف مدخ ً
ال له كنشاط
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جانب� � ��ي للحديث عن عم� � ��ق الكلية في املجتم� � ��ع الكويتي ،وهم املربون األوائ� � ��ل الذين كانت لهم
بصماتهم الواضحة في مسيرة التعليم في الكويت القدمية واحلديثة ...فكانت موسوعة «مربون
من بلدي» ،على مستويني:
الطباعةاإلذاعةوكالهم� � ��ا  -رغم أن حديثي عنهم� � ��ا مجروح – حقق جناحا منقطع النظير ،فقاد هذا النجاح
صاحبه إلى سلس� � ��لة من التوثيق ألهل الكويت بش� � ��كل فردي أو عائلي أو مؤسسي ،خصوصاً في

جانب اإلحسان والعمل اخليري ،فيما يربو على عشرة إصدارات أخرى حول هذا احملور املبارك،
األمر الذي زاد االنشغال عن إصدار كتابنا هذا رغم أن مخطوطاته كانت جاهزة ينقصها بعض
التحرير من مقدمات وخواتيم ثم اإلخراج النهائي.

ولكن سرعان ما أتت «مبرة اآلل واألصحاب» املتمحور عملها حول تطويق الطائفية لتأخذ من
اهتمام املؤلف س� � ��ت سنني ،وهو غير نادم وال آسف بانشغاله هذا – وبال مزايدة أو مدح للذات
 بالشأن العام شأن األمة والوطن عن الشأن اخلاص من خالل املؤلفات الشخصية .وبني هذاوذلك تأتي رئاسة اللجنة التربوية في اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام
الشريعة اإلسالمية لتأخذ هي األخرى زمناً من االهتمام واالنشغال عن مثل هذا الكتاب.
ولعل العامل احلاس� � ��م لي حلس� � ��م تقدمي هذا الكتاب إليك عزي� � ��زي القارئ الكرمي هو حلول
مناسبتني مهمتني هما :
مرور خمسني عاما على استقالل الكويت ،أو ما يسمى شعبياً باليوبيل الذهبي.مرور عشرين عاماً على التحرير.قب ـ ــل البدايـ ــة
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لذا عق� � ��دت العزم على إخراج هذه املخطوطات إلى حيز الوج� � ��ود املقروء لعلها تعني القارئ
الك� � ��رمي الراغ� � ��ب في أن يعيش معنا ج� � ��و املرابطة في الكويت ،خالل القص� � ��ف اجلوي بالذات،

ومن جهة أخرى أن يبتس� � ��م في املقابل جتاه املواقف الواقعية الطريفة التي وثقها املؤلف خالل
االحتالل.
إن في كتابة هذا التوثيق املادة اخلام للباحثني في استقراء هذه الفترة من عمر الكويت لالستفادة
والعبرة ،وليشهد التاريخ األحداث من شهودها العيان بال زيادة وال نقصان وال حتريف .والله سبحانه
أعلم مبقدار املوضوعية واحليادية واألمانة والصدق التي راعيتها في توثيق كل جزئيات هذا السفر
التوثيقي لألحداث في مرحلة تاريخية حساسة من عمر الوطن احلبيب الكويت.
كي ـ ـ ـ ـ ــف ال؟
كيف ال يوثق املرء يوميات تلك األيام العصيبة التي كانت تهدد كيانه ووجوده؟
كيف ال أوثق حادثة ال ميكن أن أنساها ،فقد حفرت معاملها في مخيلتي ،ألنها كانت تهز كياني
ل� � ��و متت فعال ...ولكنه نور اليقني الذي ألقاه الله س� � ��بحانه ف� � ��ي قلبي وقلوب الكويتيني باليقني
بعودة الكويت حرة أبيه مستقلة .
وفي هذا املوقف خرجت من صالة اجلماعة في مس� � ��جد أب� � ��و بكر الصديق رضي الله عنه
وأرضاه ،في قطعة رقم  5بالشامية ،فإذا برتل عسكري يتقدمه ويتبعه ما يسمى بفرق اإلعدام
ذات الش� � ��كل املميت واملهيب ،وإذا مبنتصف الرتل العس� � ��كري توقفت سيارة «جيب» ،وبها عقيد
عراقي أحاط به جنوده بشكل يعكس أهمية شخصيته عندهم ،وكان معي حينها النقيب آنذاك
(والعميد حاليا) أسعد عبدالرحمن الرويح فاستوقفنا ..وكان من الواضح أنه في جولة تفقدية
يبحث فيها عن أي كويتي ميارس عليه «بلطجته».
فابتدرن� � ��ي حني رأى هويتي قائال« :لَ َعاد إنت مثق� � ��ف؟» ألنه رأى وظيفتي عضو هيئة تدريس
ومؤهلي هو الدكتوراه!
قب ـ ــل البدايـ ــة

ثم أس� � ��تأنف بعد س� � ��ؤاله التقريري هذا قائال ،وبكل بجاحة واس� � ��تعالء« :شوف دكتور :أنت
هسه ما بيه الكويت ...خل يشيلون من بالهم
مثقف ومدرس ...أريدك توعي الناس وتفهمهمَّ ...

19

هسه بيه النداء وكاظمة» ،وأخذ يردد أسماء احملافظات اجلديدة بدالً من
شي اسمه الكويتَّ ...
محافظات الكويت واألحمدي ،ألن في تسمياتها هوية كويتية.
ورغم فداحة وقع هذه الكلمات على قلبي ...إال أنني كنت أقف أمامه بحذر ،وأقول له مقابل
كل كالمه« :حاضر» ،واملسكني :
إم� � ��ا أنه كان يصدق نفس� � ��ه عندما كنت أرد عليه «حاض� � ��ر» ،وبال أثر يبدو على وجهي من
استياء وامتعاض.
أو أنه كان يعلم بأن املسألة كلها مسرحية ،ووجود مؤقت زائل يؤدي من خالله مهمة تبرئ
ذمته أمام مرؤوسيه!!
كان هذا املوقف غيضا من فيض من مشاهدات مرابط ومذكراته.
والله من وراء القصد ...وهو الهادي إلى سواء السبيل.
واحلمد لله رب العاملني

املؤلـ ـ ـ ـ ــف
«سن ــة خمسـ ــني استقـ ــالل»
«سن ـ ــة عشـريـ ــن حتـريـ ـ ــر»

قب ـ ــل البدايـ ــة
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توطئـ ـ ـ ـ ــة
ملخ ــص ألهـم األحداث في بدايـات االحتـ ــالل
العــراقي الســياسية والعسكرية
(شهر أغسطس 1990م)
األربعاء  1أغسطس 1990م :
الرئيس العراقي وعد الرئيس املصري حسني مبارك وخادم احلرمني الشريفني بأنه لن يستخدم
القوه ضد الكويت وأن هناك اجتماعاً آخر سيعقد في 1990/8/4م في بغداد.
اخلميس  2أغسطس 1990م :
القوات العراقية تنفذ عملية غزو واسعة للكويت فجرا.مجل� � ��س األمن الدولي يدين العراق في جلس� � ��ة طارئ� � ��ة ،ويصوت على حظ� � ��ر إمداد العراقباألسلحة ،خصوصا من االحتاد السوفيتي باعتباره املزود الرئيسي للعراق باألسلحة.
الرئيس بوش يدين االحتالل ،ويدعو العراق إلى االنسحاب من غير قيد أو شرط.اجلمعة  3أغسطس 1990م :
اجليش العراقي يتقدم باجتاه الس� � ��عودية والرئيس بوش يصدر إنذاراً صارماً إلى العراقينيبعدم غزو اململكة العربية السعودية.
وزير اخلارجية األمريكي ونظيره الس� � ��وفيتي يصدران بياناً مشتركاً يدين االحتالل العراقيللكويت.
السبت  4أغسطس 1990م :
توطئـ ـ ـ ـ ــة

-تلفزيون بغداد يعلن عن تشكيل ما أسماه احلكومة املؤقتة بالكويت.
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صور األقمار الصناعية للكويت تفيد أن القوات العراقية تقوم بالتعزيز ال االنسحاب.اإلثنني  6أغسطس 1990م :
الق� � ��وات العراقية تقوم بتجميع رعــــايا أمريكــــي� �ي��ن وبريطانيني في مدينة الكويت واقتيادهمإلى العراق.
امللك فهد يدعو القوات الصديقة إلى اململكة العربية السعودية الشقيقة لتعزيز دفاعاتها.الرئيس بوش يأمر سرب من مقاتالت  F15بالتوجه إلى السعودية.مجلس األمن يصوت بأغلبية  13صوتاً ضد ال شيء بفرض عقوبات صارمة على العراق.األربعاء  8أغسطس 1990م :
العراق يعلن ضم الكويت وأنها أصبحت احملافظة التاسعة عشرة لبالده.اخلميس  9أغسطس 1990م :
مجلس األمن الدولي يرفض ضم العراق للكويت بإجماع  15صوتاً ضد ال شيء.اجلمعة 10أغسطس 1990م :
اجلامعة العربية تصوت بقرار يقضي بإيفاد قوة حفظ السالم إلى السعودية وتؤيد ذلك القرار
 12دول� � ��ة فيما تعارضه ث� �ل��اث دول ( العراق  -ليبيا -ومنظمة التحرير الفلس� � ��طينية) ،ومتتنــع
دولتــان (اليمن  -اجلزائر) وتغيب تونس عن احلضور.
السبت  11أغسطس 1990م :
القوات املغربية واملصرية تبدأ في الوصول إلى الس� � ��عودية بينما يعلن الرئيس حافظ األس� � ��د
عن مساندة بالده لالنتشار األمريكي.
توطئـ ـ ـ ـ ــة
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الثالثاء  14أغسطس 1990م :
تنتشر قوات سورية ومغربية قوامها خمسة آالف جندي في السعودية.

اخلميس  16أغسطس 1990م :
العراق يهدد باحتجاز أربعة آالف بريطاني وألفي أمريكي في الكويت.يصدر الرئيس األمريكي أوامر للبحرية األمريكية باعتراض املالحة من وإلى الكويت.السبت  18أغسطس 1990م :
يق � � � ّر مجــــلس األمـــــ� � ��ن القــرار رقم  664ال� � ��ذي يطلب من العراق أن يس� � ��مح مبغادرة جميع
املواطنني األجانب.
األحد  19أغسطس 1990م :
احلكومة الفرنسية تأمر أسطولها في منطقة اخلليج باستخدام القوة عند الضرورة.
اجلمعة  24أغسطس 1990م :
 25بعثة أجنبية في الكويت ترفض االمتثال لطلب العراق بأن تقفل أبوابها.القوات العراقية تطوق تسع سفارات من بينها البريطانية واألمريكية.الرئيس الس� � ��وفيتي غورباتشوف يرسل رس� � ��الة عاجلة إلى صدام بأن األمر في اخلليج بالغاخلطورة.
الثالثاء  28أغسطس 1990م :
يقتحم اجلنود العراقيون بيت الس� � ��فير الفرنسي في الكويت ويقبضون على امللحق العسكري
ومدنيني آخرين ،ورئيس� � ��ة وزراء بريطانيا (تاتش� � ��ر) تأمر اللواء الس� � ��ابع املدرع وطائرات الدعم
بالتوجه إلى السعودية.

توطئـ ـ ـ ـ ــة
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الصفحة األولى من مخطوط اليوميات املكتوبة بخط املؤلف أثناء االحتالل
الغاشم ،والتي بدأها قبيل عاصفة الصحراء (القصف اجلوي)

اإلثنني 1991 /1/14

دور اللجان اخليرية واجلمعيات التعاونية
اس� � ��تعد الكويتيون ليوم الغد وما بعده من حيث احتمال بداية احلل العس� � ��كري املطروح ،إذالم يس� � ��تجب صدام لقرار األمم املتحدة باالنس� � ��حاب من الكويت ،والذي كانت عالماته بادية
مع اس� � ��تمرار تعنت اجلان� � ��ب العراقي ،فأكمل األهالي جتهيز س� � ��راديبهم وبيوتهم من حيث
توفير مس� � ��تلزمات اإلعاش� � ��ة والطوارئ في حالة حدوث أي انقطاع في احلاجات الضرورية
واخلدمات األساسية.
لقد كان للجان التكافل وغيرها من اللجان الش� � ��عبية في املناطق السكنية مساهمة جيدة فيجتهيز هذه األماكن خصوصاً السراديب بالتعاون مع اجلمعيات التعاونية.
وعلى س� � ��بيل املثال – ال احلصر  -زودت جلنة التكافل وجمعية الش� � ��امية من اس� � ��تطاعا
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
 -7مطفأة حريق

((( ال يزال املؤلف طوال أيام االحتالل يعمل في منطقة الشامية ضمن جلان التكافل ،مرابطاً فيها 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 متواتر أن القوات العراقية بدأت تسأل عنه في منطقة الشامية وتتحرى وجوده.
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 -8إرشادات عامة للوقاية من خطر القصف اجلوي واستخدام والسالح الكيميائي
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باإلضافة إلى خدمة مهمة قامت بها اللجنة وهي توجيه أهل املنطقة إلى أقرب السراديبالتي رتبتها مع أصحابها الس� � ��تقبال جيرانهم ،وقد كان تعاوناً منقطع النظير نابعاً من شعور

(((

أصحاب السراديب مبسؤوليتهم جتاه إخوانهم في تكافل وتكامل اجتماعي راق.

وقد مت تش� � ��كيل جلنة طوارئ تتواجد في مكان معروف لتوافر اخلدمات من خاللهاخصوصاًألصحاب السراديب ومسؤولي القطع في املنطقة.

شاع ذكر منع التجول املفروض من الساعة اخلامسة مسا ًء وحتى اخلامسة صباحاً ،وقد قرأَقرا َر املنع هذا أكث ُر من شخص في مستشفى هادي.

وقد بدأ املصلون في املس� � ��اجد جم� � ��ع الصلوات خصوصاً املغرب والعش� � ��اء متتعاً بالرخصةالش� � ��رعية عند اخلوف من العدو ،فض ً
ال عن الظروف األخرى التي يجوز لهم فيها مثل هذا
اجلمع.

كما ب� � ��دأ البعض بالعودة إلى التعامل بالعملة الكويتية إلحساس� � ��هم بقرب دنو املوعد احملددالستعمال احلل العسكري وشعورهم باستحالة استمرار الوضع كما هو.

صدام يبعث برسالة إلى امللك فهد بن عبدالعزيز يطالبه فيها بالتكفير عن الذنوب!!صدام يعقد مؤمتراً صحفياً يؤكد فيه متسكه بالكويت ،واستعداده للقتال!طائرات التحالف تلقي املنشورات بني قطاعات اجليش العراقي ،تدعوه فيها إلى االستسالموعدم دخول املغامرة واملقامرة في الوقت نفسه من أجل صدام!

اإلثنني 1991 /1/14
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انهم� � ��اك الكويتيني باالس� � ��تعدادات النهائي� � ��ة قبل حلول يوم 15يناي� � ��ر 1991وهو موعد املهلة((( كان 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 يكن كثي ٌر من أصحاب البيوت يبيتون إال عند جيرانهم من
أصحاب السراديب .بل أنه من الطريف أن كثيراً من الشباب الكويتي الذي بنى بيته بعد التحرير مباشرة آخذاً في حسبانه
السرداب الواسع في منزله تأثراً  -على األغلب  -بخلفيات األمر خالل حرب التحرير.

األخيرة النس� � ��حاب صدام من الكويت من قبل مجلس األمن وقوات التحالف من خالله ،ومن
أبرز مظاهر هذه االستعدادات :
جتهيز السراديب مبعدات األمن والسالمة واملاء واملأكوالت اجلافة واملعلبة.إحكام إغالق النوافذ من الغازات السامة.-التعبئة املعنوية في املساجد والتوجيهات الدينية والوطنية املنطلقة منها.

اإلثنني 1991 /1/14

منوذج للتخريب في املؤسسات األكادميية حيث تخريب املكتبات وإتالف الكتب!
( املصدر  :العدوان العراقي على الكويت جرمية لن متوت  -مركز البحوث
والدراسات الكويتية  -الكويت 1996 -م  -ص ) 144
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بدء العد التنازلي ملهلة مجلس األمن
م� � ��ر اليوم املرتقب وب� � ��دأ العد التنازلي النتهاء املهلة التي حددها مجلس األمن ،والعالم كله يترقبنتائج املبادرات السلمية لألمني العام لألمم املتحدة أو مبعوث الرئيس الفرنسي ميتران وخالفهما،
لكن دون جدوى.
وخ� �ل��ال حالة الترقب هذه مضى األهالي في تكملة اس� � ��تعداداتهم وانتقل الكثير منهم للبيات فيالسراديب التي اختاروها كمالجئ توفر األمن بقدر اإلمكان ومضت كذلك جلان التكافل واللجان
الش� � ��عبية األخرى في تتميم مهامها (اللجنة األمنية) ،والتزمت األغلبية الساحقة من أهل الكويت
بيوتها حتس� � ��باً ألي متغيرات سياس� � ��ية تتبعها متغيرات عسكرية والتزاماً مبنع التجول من الساعة
اخلامسة مسا ًء حسب ما سمعوه نق ً
ال عن بعض نقاط السيطرة العراقية وإن أنكرها العديد من
(((

نقاط السيطرة الباقية.

وقد لوحظ التضارب في أقوال العس� � ��كريني العراقيني م� � ��ن حيث تثبيت أو نفي هذا املوضوع ،بلالغريب نس� � ��بة أحد املس� � ��ؤولني العراقيني إلى اجلهات الرسمية العراقية وصول برقية منها بإلغاء
منع التجول مؤكداً بأنها كانت حقيقة ثم مت إلغاؤها.
وال يكاد املاش� � ��ي في طرقات الكويت يس� � ��مع صوتاً غير أصوات السيارات القليلة جداً والتي تعدوعلى عجل لتجنب أي تأخر في الرجوع إلى املنازل.
أي من املارة في الشوارع الرئيسية أو الفرعية.
ويندر رؤية ٍّالثالثاء 1991 / 1 / 15
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وأحياناً يس� � ��ري في الفضاء صوت أحد العس� � ��كريني العراقيني وهو يغني في محاولة على ما يبدولكسر امللل والضجر الذي تراكم من طول املدة إلى جانب محاولة إظهار ا َ
جللَدِ والصبر لآلخرين.
((( من ألطاف الله تعالى باملؤلف أنه سلم من القنص باخلطأ من أيدي املقاومة الذين كانوا يرصدون حركة السير الليلية
املنتظمة في الضواحي السكنية ،وقد كان املؤلف يعمل طوال يومه في الشامية ثم يتحرك نحو اخلالدية قبيل الساعة احلادية
عشرة مسا ًء ،وهو املوعد القدمي ملنع التجول قبل احلرب اجلوية ،ولوال معرفتهم بي شخصياً وبسيارتي حلدث ما لم يكن
باحلسبان ،ولكن الله سلم ولله احلمد واملنة.

وقد متيز هذا اليوم بقلة احلركة التجارية البس� � ��يطة (البسطات) ومحاولة تصفية أي شيء قابلللبيع ْ
خش� � ��ية كس� � ��اده ،خصوصاً من املواد الغذائية القابلة للتلف ،ونظراً حملاولة األغلبية للتخلص
من العملة العراقية التي بيدها ،فقد ارتفعت أس� � ��عار بعض الس� � ��لع غير القابلة للتلف واملهمة في
الوقت نفس� � ��ه ،ومن أبرز ما ارتفع سعره املاشية واألغنام حيث ارتفع سعر اخلروف في هذا اليوم
من  180-150ديناراً عراقياً إلى  400-350د.ع ،ألنها لو لم تُصرف في تلك األيام لكسدت  -كما
حصل بالفعل فور التحرير!
ومع ذلك لم تقصر احلكومة الكويتية في دعم أهل الكويت بطريقة فذة ذكية ،نس� � ��قت من خاللهامع املقاومة الكويتية ،على أن تس� � ��تلم جلان التكافل واللجان الش� � ��عبية األخرى كل املبالغ الس� � ��ائلة
(الكاش) ،وبالدينار العراقي من جتار الكويت الذين حصلوا عليها مقابل بيع بضائعهم على جتار
عراقي� �ي��ن ،بدالً من تركها عرضة للس� � ��لب والنهب الصريح اجلريء بل الرس� � ��مي ،حتت إش� � ��راف
املسؤولني العراقيني أحياناً ،وبأوامر حزبية مباشرة من بغداد.
ومقابل هذه املبالغ يصرف مس� � ��ؤولون مح� � ��ددون مخولون من قبل احلكومة الكويتية في الطائف،وبالتحديد الش� � ��يخ س� � ��عد العبدالله س� � ��الم الصباح األمير الوالد رئيس مجل� � ��س الوزراء آنذاك،
وأعرف منهم أبرزهم وهم:
اللواء خالد بودي ،والشيخ علي سالم العلي الصباح ،والشيخ صباح السعود الناصر الصباح ،وهممخول� � ��ون بإعطاء التاجر وص ً
ال ممه� � ��وراً بختمهم وختم الدولة ،الذي اس� � ��تحوذت عليه عناصر
املقاومة من كافة الوزارات ،وخصوصاً وزارات الس� � ��يادة ،وكتش� � ��جيع لهؤالء التجار احملتسبني كان
الوعد بأن يتم احتس� � ��اب الدينار الكويتي الحقا بست دنانير عراقية ،تصرف فور التحرير ،وهذا
ما مت بالفعل ،وباستخدام هذه الوصوالت املتواضعة.

فقد كان من أبرزهم عندنا في منطقة الشامية العم سعود عبدالعزيز الفليج رحمه الله تاجر قطعالغيار ،واألخ يوسف الزبن تاجر األخشاب.
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 ولعل� � ��ي أذك� � ��ر – بعد عصر الذاكرة – عند تأليف هذا الكتاب فقط أس� � ��ماء بعض الذين تعاملتمعهم بشكل مباشر ألخذ مئات األلوف من الدنانير العراقية منهم ،وبحقائب سفر كبيرة ،ومن ثم
توزيعها على أهالي الش� � ��امية بالتحديد ،ضمن التنسيق املتكامل بني اللجان املالية للجان التكافل
في الكويت كلها.
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توضح هذه الوثيقة قيام السلطات العراقية بالقبض على خمسمائة كويتي مدني
وترحيلهم الى معسكرات االعتقال داخل األراضي العراقية ومعاملتهم معالة األسرى مع
التأكيد على تشديد احلراسة عليهم.
(املصدر :ظلم األبرياء إلى متى  -ص )225
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تابع وثيقة رقم ()2
(املصدر :ظلم األبرياء إلى متى  -ص )226
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األربعاء – اخلميس  1 / 16و 1991/1 / 17

احتمال اندالع احلرب بني حلظة وأخرى
م� � ��ر هذا اليوم في ترقب وحذر ش� � ��ديدين من احتمال اندالع احل� � ��رب بني أي حلظة وأخرىوقلت احلركة في الش� � ��وارع خالل النهار ولم يخرج من املنازل سوى من كان له حاجة فأوجز
في قضائها.
فرضي املغرب والعشاء لكي يتيح للمصلني فرصة الرجوع إلى
وال تكاد جتد مسجداً لم يجمعِ
املنازل والترقب ألي محذور ،س� � ��وى مس� � ��اجد قليلة جداً ملا ملست من أمن غير متوقع وشعور
بطول املدة التي قد يقع فيها احلل العسكري.
-وم� � ��ن العجي� � ��ب أن البعض قد توقع وبش� � ��كل مؤكد أن هذه الليلة (ليل� � ��ة  )1/17لن متر بدون

ضربة حيث يوافق انقضاؤها مرور  24ساعة على انقضاء املهلة الرسمية التي حددتها األمم
املتحدة النسحاب العراق من الكويت انسحاباً فورياً وبال شروط.

وقد حرص اجلميع على النوم في الس� � ��راديب واملالجئ ابتدا ًء من هذه الليلة وبش� � ��كل جازماألربعاء – اخلميس  1 / 16و 1991/1 / 17
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ألنها الليلة األولي التي متر بعد الفترة احملددة.

وفع� �ل � ًا انهالت املكاملات الهاتفية بني األهالي ابتدا ًء من الثالثة صباحاً مع فور إعالن ش� � ��بكة
تلفزيون  CNNعن بداية الهجوم عاصفة الصحراء . Desert Storm

وما هي إال نصف ساعة حتى أستيقن األهالي وهرع من لم يلجأ بعد إلى املالجئ.وفي متام الس� � ��اعة الثالثة والدقيقة اخلامس� � ��ة واألربعني انهالت الطلقات واملدافع الرشاش� � ��ةواخلفيف� � ��ة والبنادق كتحذير لألهالي م� � ��ن اإلتيان بأي حترك مخل باألمن إلى جانب تنبيه بقية

اجلن� � ��ود العراقيني إلى بداية الهجوم على القوات العراقي� � ��ة ،حتى أن كثيراً منهم لم يذهب إلى
املس� � ��جد لصالة الفجر جتنباً للقنص العش� � ��وائي من الدفاعات اجلوية املرتبكة من قبل القوات
العراقية التي كانت حتتل أسطح بعض املنازل ذات املوقع اإلستراتيجي وتسلحها مبدافع مضادة
للطائرات.
والت� � ��ف األلوف م� � ��ن الكويتيني حول أجهزة املذياع في جو نفس� � ��ي مستبش� � ��ر للبداية القويةوالناجحة في إس� � ��داء الضربة اجلوية القوية إلى اجلانب العراقي العنيد ،واس� � ��تمرت احلال
إلى الس� � ��اعات املتأخرة من الليل في اليوم التالي في ش� � ��غف ملعرفة تفاصيل استمرار عملية
«عاصفة الصحراء» وخالل تباشير الصباح كانت العملية تكشف عن رجحان الكفة الهجومية
للقوات املتعددة اجلنسية بقيادة القوات األمريكية.
الطوابير الطويلة تزداد في الطول رغبة في االستزادة باألساسيات ،كاخلبز واحلليب والغاز،بينما ينافس اجليش العراقي في هذه الطوابير على السجاير والشاي واخلبز بشكل غريب،
فال أرزاق ترسل لهم من اجليش العراقي!
ودم بارد أمام منازلهم ،إمعانا في
استشهاد أربعة من أبناء منطقة اخلالدية ،وقتلهم بوحشية ٍنشر الرعب بني أهلهم ومعارفهم ،وهم من أبناء ماجد السلطان وصادق الفيلكاوي وعبدالله

الدرامي ،رحمهم الله أجمعني وكتب لهم أجر الشهداء ،إنه على ذلك لقدير .
(((

األربعاء – اخلميس  1 / 16و 1991/1 / 17

((( سبق أن أوضحت للقارئ الكرمي أن كثيرا من مشاهداتى تركزت في منطقتي الشامية واخلالدية حيث كنت أسكن ،قبل
عاصفة الصحراء ثم بعدها على الترتيب املذكور.
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اجلمعة 1991/1/18

بداية الشعور بنشوة التحرير
 أصب� � ��ح الكويتيون في نش� � ��وة وفرحة ملا ش� � ��هد ي� � ��وم أمس اخلميس من س� � ��حق ألهم املرافقالعس� � ��كرية احليوية والدفاعات اجلوي� � ��ة العراقية ،األمر الذي يحس� � ��م بداية املعركة لصالح
احللفاء لتحرير الكويت.
ولكن هذه الفرحة س� � ��اورها القلق حني فتح العراق أو ح� � ��اول فتح جبهة جديدة للمعركة عندما
ضرب إس� � ��رائيل ببضعة صواري� � ��خ أرض – أرض ( )9-7ولكن الوالي� � ��ات املتحدة كانت تقنع
إسرائيل بعدم الرد.
 ويطمئن الرئيس املصري العالم بأن من حق إس� � ��رائيل الرد ،ولكن بقدر ما هوجمت دون أنيتدخل ،وتبعه بساعات الرئيس السوري حافظ األسد األمر الذي طمأن احللفاء على متاسك
اجلبهة العربية لصالح حترير الكويت.
 متيز اليوم بارتفاع العدد الذي تدعيه العراق للطائرات التي مت إس� � ��قاطها بش� � ��كل غير عاديفهو يرتفع مبعدل كبير ويقفز قفزات غير منطقية:

اجلمعة 1991/1/18
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 4- -طائرات

صباح اخلميس

 17- -طائرة

ظهر اخلميس

 72- -طائرة

عصر اجلمعة (باملذياع)

مساء اجلمعة !! (بالقناة اجلديدة للتلفزيون العراقي بعد ضرب القناة
  65-طائرةالرئيسية) والتي مت تشغيلها فقط مساء اجلمعة.

  -س� � ��رى بني األهالي مس� � ��اء اليوم حتذير س� � ��ريع من مجموعة من أدعياء الطب الذييدع� � ��ون بأنهم أطباء كويتيون يزودون األهالي مبضادات لألس� � ��لحة الكيميائية (حبوب
أو حقن) ولكنها حقن قاتلة كما نقل عن عائلة في الفروانية ،وسرعان ما سرى اخلبر
بني الكويتيني ليس� � ��رب إلى اخلارج وليذاع البيان املعني بذلك على لسان وزير الصحة
بالنياب� � ��ة د .عبدالرحمن العوضي ،محذرا الكويتيني من أي أدوية أو حقن غير موثوقة
املصدر وكان عن طريق إذاعة الس� � ��عودية في الثانية من صباح السبت  1/19وبالنظر
إلى توقيت الرس� � ��الة التحذيرية ( 10.30مساء) والتي تلقيتها من أحد األخوة وتوقيت
إذاعة هذا البيان يتبني قوة الش� � ��بكة الهاتفية غير املقنن� � ��ة والكفيلة بتوصيل املهم من
األخبار بني مناطق الكويت من جهة وبينها واخلارج من جهة أخرى.
 -كما س� � ��رى قبل ذلك نبأ تلويث مياه الشرب ،ولكنه لم يتم تلقيه بالقبول من قبل الكثيرمن األهالي ملا يعتريه من ش� � ��ك وجهل املصدر ومخالفته أبس� � ��ط قواعد املنطق وطول
طريقته ملن أراد اإلرهاب أو القتل املتعمد واحتمال إصابة مواطني اجلهة املسؤولة عن
التلويث أياً كانت جنسيتها وتوجهها مبا فيها أفراد جيش االحتالل.

(املصدر :العدوان العراقي على الكويت احلقيقة واملأساة ص)157

اجلمعة 1991/1/18

أساليب مبتكرة في التعذيب حيث يتم ربط اخلوذة العسكرية املعدنية بسلك كهربائي
لتوصيل التيارات إلى رأس الضحية مباشرة
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بعض أدوات التعذيب اجلسدي املباشر املستخدمة ضد عناصر املقاومة الكويتية الباسلة،
وهناك أجهزة معدة لهذا الغرض لم يستطع النظام إحضار كثير منها الى الكويت
( املصدر :كي ال ننسى الغزو العراقي يا أهل الديرة )136 ،138 -

السبت 1991/1/19

صالة اجلمعة تكسر حاجز اخلوف
من املجهول
لم يتوقف هدير الطائرات وضرباتها طوال اليومني املاضيني ،وكذا الليلة املاضية وصباح اليوم،والواضح للعيان ش� � ��لل الدفاعات العراقية عن الرد إال عن طريق الضرب العشوائي من مدافع
م.ط( .املض� � ��ادة للطائرات) في الهواء ومن جميع اجلهات رغم قلة الطائرات التي اقتربت من

مدينة الكويت قياسا على تلك التي ضربت املواقع العراقية ،كما متيز الوضع بارتباك كبير على

املدافع� �ي��ن واملتمث� � ��ل في إطالق طلقات اإلنارة (طلب النج� � ��دة) من كل حدب وصوب فال ميكن
االستجابة لها أبداً ألنها مطلقة من جميع املواقع فلم يبق موقع لم يطلب النجدة!
-ثم سرعان ما هدأ الوضع منذ مساء األمس (اجلمعة) إلى اليوم نظراً لعدم اقتراب الطائرات

املغي� � ��رة م� � ��ن املدينة ،ومن الواضح ألي مس� � ��تمع منصت داخل البي� � ��وت وخارجها أن الضرب

اجلوي مستمر في املناطق الشمالية والشمالية الغربية للبالد.

تعاطف العديد من اجلنود  -أفراد اجليش الشعبي األكراد  -مع الكويتيني ومتنوا لهم النصررغ� � ��م أنهم يتحصنون في املواقع الدفاعية داخل األحياء الس� � ��كنية الت� � ��ي مت توزيعهم عليها،
وتبادل األهالي معهم هذا التعاطف.

القوات األمريكية تدمر القصر اجلمهوري وتفجر الصواريخ املنصوبة على القواعد املتحركة.عودة بع� � ��ض احلركة الضرورية ملن يحتاجها ،وقد كان لصالة اجلمعة باألمس أكبر األثر في
كسر حاجز اخلوف من املجهول عند اخلروج من البيوت ثم اخلروج لصلوات املغرب والعشاء

(جمع تقدمي) رغم متتع الكثيرين بالرخصة املتاحة لهم في جواز الصالة في بيوتهم.

السبت 1991/1/19

-ومن الغريب ومنذ أمس اجلمعة خلو الشوارع من نقاط السيطرة بشكل يذكر ،األمر الذي س َّهل
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مشهد من أحد املعارض الوطنية يجسد منظر القتل أمام املنزل بعد طرق اجلرس،
لكي يخرج األهل ويرون منظر الفاجعة خالل تنفيذ اجلرمية النكراء أمام أعينهم

السبت 1991/1/19
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جهاز الصعق الكهربائي أحضره الزبانية للتعذيب !

( املصدر :كي ال ننسى الغزو العراقي يا أهل الديرة  -ص)139 :

كما لوحظ اجلهل املطبق من قبل بعض اجلنود في نقاط السيطرة ملا يدور حولهم من حيثتفس� � ��ير الضرب القريب أحياناً والبعيد طوال الوقت ،وخلو الش� � ��وارع متاماً من الس� � ��يارات
واملارة ،ويلعب هنا األهالي دوراً في ممارس� � ��ة احلرب النفس� � ��ية عليهم ،مع وعد الطيب منهم

بتزويده مبالبس كويتية عند ما يلقي سالحه ويهرب بلباسه املدني ساعة الصفر.

-صاحب الس� � ��مو أمير البالد الش� � ��يخ جابر األحمد الصباح يلقي كلمة إذاعية مس� � ��اء الليلة،

يشكر فيها دول التحالف ،ويؤازر أهل الكويت في الداخل واخلارج على صمودهم الباسل.

السبت 1991/1/19

مجسم يصور بعض أساليب التعذيب
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األحد 1991/1/20

بداية العودة إلى التعامل بالعملة الكويتية
تل َّمس الناس منذ الصباح أخباراً جديدة وراح البعض يتحسس أي أصوات بعيدة للقصفاجلوي الذي يعتبر اخلطوة األولى على طريق التحرير ،واختلطت مشاعر الفرح هذه مع
مش� � ��اعر احلزن لألبرياء الذي يندكون حتت وطأة ذل� � ��ك القصف والذين أخذوا بجريرة
املجرمني منهم.
متيز اليوم بإعالن االنفتاح املباشر للجبهة التركية على العراق من قبل القوات األمريكيةبالتضامن مع دول حلف شمال األطلسي الستة عشر وقد لوحظ ابتدا ًء من اليوم تسمية

إذاع� � ��ة العراق لعملية عاصفة الصحراء بـ (العدوان األمريكي واألطلس� � ��ي) بعد أن كانت
تس� � ��ميه بالعدوان األمريك� � ��ي أو األمريكي والصهيوني ،كما أنه م� � ��ن اجلدير بالذكر ضم
إذاعت� � ��ي اجلمهورية العراقي� � ��ة وصوت اجلماهير في إذاعة جدي� � ��دة بديلة عن تلك التي
شملها القصف اجلوي ملركز االتصاالت في بغداد ،وقد لوحظ أن قناة التلفزيون اجلديدة
تضم وجوهاً جديدة جداً للمذيعني مع إخراج جديد للبرامج واألستوديو مما يؤكد ضرب
احملطة األصلية للتلفزيون العراقي.
-كما متيز اليومان املاضيان ببداية النهب للبيوت اخلالية في املناطق الس� � ��كنية حيث يكاد

ينع� � ��دم وجود املارة نظراً لبق� � ��اء األهالي في منازلهم طوال الوق� � ��ت خصوصاً لي ً
ال ،ومن

األحد 1991/1/20
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الطريف أن هدف بعض السرقات كان مركزاً على املواد الغذائية كنهب الثالجات واملواد
املخزون� � ��ة من احلبوب وس� � ��ائر األغذية مما يكش� � ��ف آثار قطع اإلم� � ��دادات الغذائية عن

القوات العراقية في الداخل أو على األقل عدم انتظام وصول املواد التموينية من مراكز

توزيعها إلى سائر الوحدات العراقية بالداخل.
اختلفت تصرفات القوات العراقية جتاه منع التجول حسب العوامل التالية:مدى القرب أو البعد من املناطق احلساسة كتلك القريبة من البحر.طبيعة شخصية قائد املنطقة ومزاجه.فبني التساهل والتشدد يتيه املواطنون في كل منطقة ،وال توجد ضمانات كافية للحفاظعلى الس� � ��يارة س� � ��وى عدم اخلروج بها واملخاطرة بقيادتها واملرور على نقاط السيطرة،
وهذا ما فضلته األغلبية الس� � ��احقة من األهالي الذين لزموا مس� � ��اكنهم وأخذوا يترقبون
وسائل اإلعالم املتاحة.
وتتم مصادرة حتى السيارات ذات الرقم العراقي وهذا ما يدل على خلفية النهب املوجودةوعدم وجود أي التزام قانوني أو أدبي ،وهكذا كانت احلال منذ بداية األزمة.
استمرت محطات تعبئة البنزين في اإلغالق عدا محطات قليلة جدا كمحطة النقرة علىالطريق الدائري الثالث ومع ذلك يقتصر استخدامها على السيارات العسكرية.
وال حاج� � ��ة أص� �ل � ًا لألهالي مبحط� � ��ات التعبئ� � ��ة ألن احلرك� � ��ة املرورية أش� � ��به ما تكون
باملعدومة.
ومنذ يومني بدأت احملال التجارية في املناطق ذات اجلالية الفلسطينية (حولي  -النقرة الس� � ��املية) بالتعامل فقط بالعملة الكويتية الستقرائها نتيجة األوضاع منذ أول يوم من-وقد تأكد جلوء العديد من أفراد القوات العراقية احملتلة إلى املنازل في منطقة اجلهراء

األحد 1991/1/20

اندالع احلرب في اخلليج.
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وطلبه� � ��م مالبس كويتية خصوصاً بعد املطر اجلوي املتفجر الذي أمطرته القاذفات على
القوات العراقية املتمركزة من البصرة إلى املطالع.
لم تصح األنباء التي أذيعت باألمس في إذاعة السعودية نسبة إلى مصادر كويتية اتصلتبالهيئ� � ��ة العاملي� � ��ة للتضامن مع الكويت ،بأن نادي الكويت الرياض� � ��ي والكلية القريبة منه
ق� � ��د تعرضا للقصف ومت تدمير مخازن الذخي� � ��رة املوجودة بها ،وذلك بالتأكيد من جميع
السكان املجاورين للموقعني في منطقة كيفان.
لق� � ��د ب� � ��دأ يظهر بجالء األثر الطيب للترش� � ��يد والتوجيه حول التخزي� � ��ن وطبيعته ،حيثأظهرت طول املدة التي يقضيها األهالي قيمة ما مت تخزينه طوال املدة السابقة للهجوم
اجلوي ومنذ بداية األزمة ،فقد حوت السراديب واملخازن وثالجات التجميد ما هو ٍ
كاف
ألش� � ��هر أو أس� � ��ابيع على األقل من حبوب وطحني وخبز ومعلبات وبسكوت وخالفها من
املواد غير القابلة للتلف بشكل سريع.
إط� �ل��اق صفارات اإلنذار في املدن الرئيس� � ��ية في اململكة العربية الس� � ��عودية ،خصوصاًالرياض واملدن الواقعة شمالها.
-بداية املناوشات البحرية في شمال اخلليج العربي.

األحد 1991/1/20
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األحد 1991/1/20

آثار التدمير الشامل للمرافق العلمية والتكنولوجية
( املصدر :العدوان العراقي على الكويت جرمية لن متوت  -ص )63،39
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اإلثنني 1991/1/21

حتليل للتصريحات اإلعالمية
الكويتية في اخل ـ ـ ــارج
دخل� � ��ت عاصفة الصحراء يومها اخلامس والناس في توق لب� � ��دء العمليات البرية التي يعتبر
ابتداؤها إيذاناً ببداية عملية التحرير بش� � ��كل فعلي ملموس على األرض ،وأصبح الناس يتوقون
أيض � � �اً ملزيد من هدير الطائرات والقص� � ��ف اجلوي الذي يعتبر القنطرة الطبيعية للهجوم البري
الناجح ذي اخلسائر القليلة كما أعلنت قيادة قوات التحالف الدولي.
ال تزال التصريحات الكويتية املستمدة من الداخل يداخلها التضخيم واملبالغة ،وهذا ما كانميثل الشكوى الدائمة ألهل الداخل بصدد إعالمنا في اخلارج.
ولعل أبرز ما يوافقه الصواب من التصريحات ما يلي:
انهيار الروح املعنوية للجنود العراقيني.تفشي آثار انقطاع اإلمداد والتموين عنهم.ارتفاع الروح املعنوية للشعب الكويتي.قلة أو انعدام احلركة نسبياً في شوارع الكويت.بينما يجانب الصواب من التصريحات ما يلي:
اإلثنني 1991/1/21
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نشاط املقاومة في مناطق الكويت التي يجب احلفاظ على سريتها التامة.قصف النادي الرياضي في كيفان (أي نادي الكويت) واملدرسة الثانوية فيها (أي كلية البنات بجامعةالكويت القريبة من النادي)( ،فهي أساساً كليات وليست مدرسة ثانوية!)

قصف نادي كاظمة الرياضي. فتح طريق توصيل املعلومات وهي االتصال بأجهزة تلفونية السلكية متصلة باألقمار الصناعية دونوجود أي فائدة ظاهرة وراء هذا التصريح ،بل فيه تنبيه للقوات الغازية ملثل هذه االتصاالت.
إن التصريحني األول واألخير أعاله يحمالن حتريضاً س� � ��افراً للقوات العراقية على األهاليبحجة البحث عن املقاومة ،في الوقت الذي ينعم فيه أغلب الكويتيني بأمن نسبي طاملا لزموا
بيوتهم! وهذا ما كان اخلطأ الفادح لإلعالم الكويتي في بعض أيام االحتالل! ورغم أنها رمبا
تكون نابعة من اجتهادات ش� � ��خصية لبعض املعدين واملقدمني ،إال أنها تبقى محس� � ��وبة على
اإلعالم الكويتي الذي سمعها وكان ال بد له من موقف حاسم ملنعها.
أما ما ورد عن ضرب نادي كاظمة ،فالصحيح هو سقوط قذيفة قرب أحد املنازل في قطعة 2مبنطقة العديلية وهي القطعة املطلة على جامعة الكويت باخلالدية ،وكل ما نتج من جراء
س� � ��قوط هذه القذيفة إصابة بق� � ��رة كانت مربوطة خارج املنزل بج� � ��روح!! وأصابت جزءاً من
ملحق البيت بآثار غير كبيرة وأضرار غير جسيمة.
ال تزال قناة صوت العراق احلر تنشط وبقوة في مخاطبة اجلندي العراقي وتكشف له واقعهوواقع العراق املأساويني وحتثه على التخلص من ربقة الظلم التي تتسلط عليه.
كم� � ��ا لوحظ انقطاع موجت� � ��ي اإلذاعة والتلفزيون العراقيتني طوال الي� � ��وم وانتهاء البث مبكراًالبارحة بعد أخبار العاشرة بشكل مباشر.

اإلثنني 1991/1/21

وقد رافق قوة بث إذاعة صوت العراق احلر (صوت املعارضة) وضعف بث إذاعة اجلمهوريةالعراقية وصوت اجلماهير ش� � ��عور من البعض باحتمال وقوع انقالب عسكري في العراق أو
على األقل ضرب اإلذاعة اجلديدة التي تبث منها العراق إرسالها ،وقد لوحظ آخر هذا اليوم
(العاشرة مساء) أنها موجودة ولكن مع تشويش كبير في الوقت الذي تبث فيه إذاعة الكويت
إرسالها بأقوى من السابق.
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يالحظ منذ بداية الضربة اجلوية قلة وجود الس� � ��يطرات (نقاط السيطرة) العراقية وانخفاضمعدلها في شوارع الكويت من املعتاد بشكل ملحوظ.
اقتربت بعض الطائرات من سواحل الكويت اجلنوبية وميناء الشويخ وبادرتها مضادات الطائراتمن كل حدب وصوب وتبع ذلك إطالق نار عش� � ��وائي باملدافع الرشاش� � ��ة والبنادق من الوحدات
املتمركزة في املدارس والبيوت ،ورافقها طلقات إنارة (استغاثة) من كل حدب وصوب واستمر ذلك
قرابة الربع ساعة.
حتتل األغاني الوطنية مس� � ��احة ضخمة جداً من بث إذاعة الكويت في املنفى (الس� � ��عودية) رغماحلاجة إلى مادة كبيرة من اإلرسال التوجيهي واملعنوي واإلعالمي واإلخباري ،وبذلك لم متيز من
إذاعة العراق التي حتتل فيها أغاني مدح النظام بالعراقي ورئيسه بالتحديد أكبر املساحات وتكاد
تخلو من البرامج أياً كانت سوى األخبار وأشعار مدح صدام!
 بلغ عدد الطلعات اجلوية صباح اليوم  8323طلعة جوية ،في حني كان عدد الطلعات للحلفاء فياليوم األول  2000طلعة تقريباً.
وفي اليوم الثاني أربعة آالف طلعة جوية.وفي اليوم الثالث قاربت خمسة آالف (النشغال الطائرات بالبحث عن املنصات املتنقلة لصواريخسكود « »sckudالعراقية ذات الصنع السوفيتي).
وفي اليوم الرابع سبعة آالف.وفي صباح اليوم اخلامس (اإلثنني)  8323طلعة جوية.اإلثنني 1991/1/21
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إطالق صدام سبعة صواريخ سكود جتاه اململكة العربية السعودية الشقيقة ،وصاروخ جتاه املنامة،وتفجير معظمها بصواريخ باتريوت  patriotاملضادة ،وصفارات اإلنذار تتواصل في الرياض.
استشهاد شابني وقتلهما بدم بارد أمام بيوت أهلهما في الرميثية ،مع منع أي أحد من االقترابمن جثتيهما ملدة طويلة.

الثالثاء 1991/1/22

بداية تفجير آبار النفط الكويتية
ما زال القصف اجلوي مستمرا على املواقع العسكرية على اختالف أنواعها حيث تعدى عددالطلعات اجلوية اليوم  10آالف طلعة ،ش� � ��اركت فيها اليوم ألول مرة مجموعة من الطائرات
اإليطالية والقطرية.
بدأ النظام الصدامي تفجير آبار النفط الكويتية اليوم بنس� � ��ف بعض آبار حقل الوفرة جنوبيمدينة الكويت ،وهذا بالطبع بُع ٌد جديد آخر بعد تصعيد الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل

والس� � ��عودية والبحرين وهو بذلك منحى جديد تنتحيه الق� � ��وات العراقية بعد هذه الهجمات

الصاروخي� � ��ة والتصعيد اإلعالمي إلبعاد الغارات اجلوية عن ضرب املدنيني األبرياء على حد
زعم اإلعالم العراقي.
نواح سياسية أحياناً ،وإستراتيجية أحياناً أخرى ،إلى جانب النواحي اإلعالمية والعاطفية
فهي ٍللشعوب العربية واإلسالمية والغربية.

بيد أن سياس� � ��ة القيادة العراقية في استخدام األسرى الذين سقطت طائراتهم داخل العراقكدروع بش� � ��رية في املواقع العس� � ��كرية واإلس� � ��تراتيجية املهمة قد أثارت سخط العالم والدول
الغربية بشكل خاص ،والتي قد ذكرته مرارا وتكرارا باحترام العهود واملواثيق التي وقع عليها
على الصعيد احمللي زادت عملية مصادرة السيارات للمارة في شوارع الكويت خصوصاً تلكالت� � ��ي ال ت� � ��زال حتمل لوحة أرقام كويتية ،بل قد بدأت الي� � ��وم وأمس ظاهرة جديدة في بعض

الثالثاء 1991/1/22

العراق ضمن جميع دول العالم في اتفاقية «جنيف».
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املناطق بظهور حواجز تفتيش متحركة متمثلة في سيارة جيب أو أي سيارة عسكرية يستوقف
العسكريون بها أي سائق سيارة ذات لوحة أرقام غير عراقية ويصادرونها.
كما برزت بش� � ��كل قليل ظاه� � ��رة محاولة تصريف البضائع الباقي� � ��ة لبعض احملالت التجاريةخصوصاً الس� � ��لع الغذائية ،وفي ذلك فرصة ملن ميلك عملة عراقية لتصريفها ،حيث إنه من
املتوقع انهيارها بش� � ��كل حاد جداً ح� � ��ال وقوف احلرب وعودة حركة البيع والش� � ��راء بالعملة

الكويتية سواء في األسواق أو الشوارع على أقل تقدير.
الرئيس األمريكي بوش بدأ اليوم بتصريح واضح الستعداده للحديث املباشر مع قوى املعارضةالعراقية للتنسيق حول ما بعد صدام.
وضوح آثار تدمير آبار النفط الكويتية من خالل تزايد األدخنة الناجمة عن احتراق البترول،التي كشفت األنباء الحقاً عن وصولها إلى دولة األمارات العربية املتحدة الشقيقة.
إعدام  12ش� � ��اباً كويتياً من أبطال املقاومة في أماكن متفرق� � ��ة من الكويت ،ويالحظ القارئالك� � ��رمي ازدياد حاالت اإلعدام في ه� � ��ذه األيام ،باإلضافة إلى حرق اآلبار النفطية واألس� � ��ر

العش� � ��وائي للشباب الكويتي ،وسلب السيارات من البيوت ،في سياق سياسة األرض احملروقة
من يائس من البقاء في هذه األرض!

الثالثاء 1991/1/22
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تعليق املؤلف« :يا سالم على اخلطة!» وهو تعليق عفوي أحيل القارئ الكرمي إلى سببه في هذه الوثيقة».
(املصدر  :تدميرآبار النفط في الوثائق العراقية)

الثالثاء 1991/1/22

منوذج من خطط التخريب واإلحراق
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الثالثاء 1991/1/22
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تابع :منوذج من خطط التخريب واإلحراق
(املصدر :تدميرآبار النفط في الوثائق العراقية)

األربعاء 1991/1/23

بداية اشتعال أسعار السلع االستهالكية
اش� � ��تعلت أسعار الس� � ��لع االس� � ��تهالكية خصوصاً الغذائية رغم قلة الطلب عليها؛ لقلة خروجالناس أص ً
ال واس� � ��تعداد الراغبني بالش� � ��راء لدفع أي مبلغ للتخلص من العملة العراقية التي
يحملونها لتحويلها من نقد عراقي إلى س� � ��لع استهالكية حتتفظ بقيمتها مهما كانت الظروف
السياسية.
وتراوحت نس� � ��بة الزيادة في أس� � ��عار هذه الس� � ��لع من  %25و  %30إلى  %100و  %120حسبنوعية السلع.

-كم� � ��ا حاول البعض تصريف ما لديه من ُعمالت عراقي� � ��ة خصوصاً املبالغ الكبيرة منها ،وقد

ساعد في ذلك وجود مشترين ،والذين يغلب عليهم االرتباط املباشر بشخصيات متنفذة جداً

في الس� � ��لطة بحيث تستطيع إدخال املبالغ العراقية بكميات رهيبة واالحتفاظ مسبقاً مببالغ
كبيرة من الدينار الكويتي وخاصة امللغي (املضروب).
زاد الس� � ��خط العاملي على انتهاج أسلوب استخدام أس� � ��رى احلرب كدروع بشرية ،وكان ذلكمش� � ��جعاً لسياسة الطرد الفوري للدبلوماسيني العراقيني واملشبوهني املرتبطني بهم في كثير
من دول العالم (فرنسا ،بريطانيا ،هولندا ،تايالند ...الخ).

العراق ،األمر الذي أثار اعتراض س� � ��تة من أعضاء الكوجنرس األمريكي ومطالبتهم بالوقف
الفوري لذلك.

األربعاء 1991/1/23

كما بدأت الس� � ��لطات الفيدرالية األمريكية ( )FBIبالتحقيقات الواس� � ��عة مع األمريكيني منأصل عربي حتس� � ��باً لتورطه� � ��م في أي أعمال إرهابية ضد املصال� � ��ح األمريكية وتعاطفاً مع
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الغيوم والسحب جند من جنود الله تعالى يسوقها كيف يشاء سبحانه ،غير أن الكويتيني اليومترتفع معنوياتهم إذا ما انقش� � ��عت هذه الغيوم الدخانية الطبيعية من بخار املاء ،ألن في اجلو
الصحو فرصة سانحة لوضوح األهداف العسكرية املقصوفة من قبل طيران التحالف ،فوقع
البعض ف� � ��ي حرب أعصاب بني اجلو الغائم والصحو! واحلمد لله على كل حال ،حيث توجد
أجهزة في س� �ل��اح الطيران تعمل حسب اإلحداثيات ال الرؤية بالعني املجردة ،ولو كان قصف
الهدف يعيقه الدخان أو الظالم ،فإن األجهزة املتاحة على منت الطائرات العسكرية للتحالف
قادرة على فك الرموز.

األربعاء 1991/1/23
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مئات األسرى العراقيني ،وتظهر خلفهم نيران احلقول البترولية الكويتية التي فجرها
الصداميون

اخلميس 1991/1/24

بداية قصف املواقع العراقية
داخ ــل الكوي ـ ــت

-أعل� � ��ن في اإلذاعات العاملية ( BBCلندن – صوت أمريكا ..الخ) بأن الرئيس األمريكي جورج

بوش قد أعلن حتول األولوية اآلن آلالف الغارات اجلوية من املواقع العسكرية في العراق إلى
نظيراته� � ��ا في الكويت وضرب مواقع وخط� � ��وط إمداد احلرس اجلمهوري في العراق والكويت
ومق� � ��رات القيادات العراقية ،وفع� �ل��ا ارتبط أو تزامن هذا التصري� � ��ح بارتفاع معدل القصف
اجلوي خالل اليوم بش� � ��كل ملحوظ ،وأكبر بكثير من اليومني املاضيني على املواقع واخلطوط
املش� � ��ار إليها في الكويت ،وقد كان من أسباب جناح هذه العمليات الرصد الدقيق الذي نفذه
أف� � ��راد املقاومة الكويتية الباس� � ��لة لإلحداثيات الدقيقة ألبرز املواقع العراقية ،مرتبة حس� � ��ب
األولوية تبعاً ألهمية ضربها.

لقد كان قصف اليوم قريبا لدرجة تزيد عن س� � ��ابقاتها في األيام املاضية فيكاد يهتز لبعضهاكل شيء في البيت كاألبواب والشبابيك واألثاث اخلشبي ..الخ.
تراف� � ��ق العمليات اجلوية احلالية عمليات بحري� � ��ة ناجحة متهيداً جيداً للعمليات البرية لعاصفةالصحراء ،فبعد أن مت إغراق سفينة عراقية وزورق زراعة األلغام في اخلليج تابع للقوات العراقية
يوم أمس ،مت إس� � ��قاط طائرتني عراقيتني بصواريخ املقاتالت األمريكية فوق اخلليج حني كانتا
تقدمي موعد حظر التجول من احلادية عش� � ��ر لي ًال أيام االحتالل إلى اخلامس� � ��ة مس� � ��ا ًء أيام
القصف اجلوي وعاصفة الصحراء.

اخلميس 1991/1/24

متجهتني إلى ضرب أهداف بحرية للحلفاء في اخلليج (سفن حربية وأمريكية وبريطانية).
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عودة التشغيل اجلزئي لبعض اجلمعيات التعاونية وفروعها ،بعد أسبوع من اإلغالق ،باعتبارأن الصورة لم تكن واضحة مع بداية العمليات العسكرية في حرب التحرير ،ولكنها سرعان
م� � ��ا كانت تغلق حني يغير عليه� � ��ا احملتلون ،مبصادرة ما يحتاجونه من مواد غذائية وس� � ��لب
للس� � ��يارات ،بحجة أنها ال حتم� � ��ل األرقام العراقية ،بل واألدهى هو الفرصة الس� � ��انحة لهم
العتقال الشباب الكويتي عشوائياً!
وعلى صعيد آخر ال يزال اجلو لليوم الثالث من هذا االستهداف للمواقع العسكرية العراقيةفي الكويت رائعاً ومناسباً جداً لنجاح هذه الغارات اجلوية حسب ما تذكره التقارير اإلخبارية
عن أهمية حتس� � ��ن الطقس لضمان أكبر لنجاح الغ� � ��ارات اجلوية ،ولذا قفز العدد املعلن عنه
للطلعات اجلوية للحلفاء إلى خمسة عشر ألفاً من الطلعات اجلوية.
الي� � ��وم انضمت أملاني� � ��ا والفلبني إلى الدول التي طردت الدبلوماس� � ��يني العراقيني ومن ارتبطبشبهة التعامل معهم.
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ألهى صدام جنوده باحلفر والتخندق ليشغلهم ولم يعلم املسكني أنه سيهرب من
هذه اخلنادق دون استفادة
(املصدر :غزو الكويت وقفة التنسى  -ص )139

(املصدر :العدوان العراقي على الكويت احلقيقة واملأساة  -ص)162

اخلميس 1991/1/24

آثار الدمار الهائل الذي أصاب القوات العراقية خالل انسحابها العشوائي من الكويت
وضرب طائرات التحالف لها
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بداية التحرير:
جزيرة قاروه أول أرض كويتية محررة
أعل� � ��ن فريق مصري (قائد اجليش الثالث املصري األس� � ��بق) أنه يتوق� � ��ع حترير الكويت قبلنهاية ش� � ��هر يناير اجلاري ،بينما ال يزال يعلن املس� � ��ؤولون األمريكيون والبريطانيون أن ذلك
يستمر أسابيع أو أشهراً حتى يتم تطهير األراضي الكويتية وجنوب العراق من متركز وحدات
احلرس اجلمهوري العراقي وبطاريات الصواريخ املتنقلة وبطاريات املدفعية.
مت اإلعالن من البارحة وأعطيت التفاصيل اليوم فجراً عن عمليات بحرية قوية أسفرت عن:• •حترير جزيرة قاروه  ،وهي متاخمة للمياه اإلقليمية السعودية.
(((

• •إغراق كاسحة ألغام عراقية.
• •أسر  22جندياً عراقياً على اجلزيرة.
• •أسر  29جندياً على كاسحة ألغام عراقية مت أسرها.
• •كما أس� � ��فرت عن غرق كاس� � ��حة ألغ� � ��ام أخرى تفج� � ��رت بلغم عراقي خ� �ل��ال محاولتها
للهرب.
اجلمعة 1991/1/25
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وكانت طائرة مروحية تساعد طاقم الكاسحة الغارقة على النجاة وبينما هي كذلك انهالت عليها((( من الطريف ونحن نتابع اإلذاعات العاملية الناطقة بالعربية ،نطق مسمى هذه اجلزيرة على لسان اإلخوة املذيعني العرب
بتسكني الراء وفتح الواو على خالف الصحيح وهو ضم الراء ثم مد الواو مداً طبيعياً بعدها.

نيران األسلحة الرشاشة والبنادق فقامت مروحيات أخرى بإسكاتها ليسفر ذلك عن مقتل ثالثة
جنود عراقيني وأسر الباقي ( ،)22وحقاً عجيب موقف أولئك النفر من جنود االحتالل.
ص� � ��رح الطيارون الكويتيون الذين يقومون بقصف األه� � ��داف العراقية في الكويت بغبطتهمألداء الواج� � ��ب ،وللنجاح الكامل في األداء ،وأن الدفاع� � ��ات األرضية كانت هزيلة للغاية ،كما
صرحوا بأنهم يحفظون أرض الكويت شبراً شبراً ويتجنبون بكل دقة إصابة أي منطقة مدنية
وكل تركيزهم كان على الثكنات ومواقع عسكرية عراقية.
من� � ��ذ صالة الفجر الحظ الناس مع أول خيوط النهار الدخان الفظيع املندلع جهة الس� � ��احلاجلنوبي والذي تبني فيما بعد أنه من مصفاة الشعيبة املنسوفة مؤخراً.
ومن امللفت للنظر حقاً أن األمطار التي هطلت بغزارة صباح أمس ما كادت تصل إلى األرضإال وهي مش� � ��بعة بالس� � ��واد الن� � ��اجت من تلوث الهواء ف� � ��ي الكويت ،ولعل ذل� � ��ك يرجع إلى كثرة
األدخنة الناجتة عن االحتراق املتواصل والناجت من جراء القصف اجلوي من قبل احللفاء أو
النسف األرضي من قبل العراقيني ،وقد يكون ال يزال عالقاً في اجلو من أثر أدخنة املخلفات
احملروقة سابقاً (الزبالة) ،لقد كانت حقاً عجيبة تلك األمطار السوداء.

مت إعالن البيان العاش� � ��ر من العقيد أحمد محمد الربيعان :س� � ��لم  6جنود عراقيني أنفسهمفي احلدود.

 دفن جماعي للعراقيني منعاً لهبوط الروح املعنوية .(((

((( سبحان الله ..وبعد مرور عشرين سنة على االحتالل تعلن السلطات الكويتية بالتعاون مع القوات األمريكية املرابطة في
املنطقة اكتشاف بعض القبور اجلماعية في شمال البالد جتاه العراق ،مت االستدالل عليها بكل سهولة من زيهم العسكري
العراقي ،وقد أعيدت جثامينهم مؤخراً إلى العراق ،من خالل منظمة الصليب األحمر الدولية.
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-ظهرت بقعة زيت طولها  15كيلو متراً قبالة ميناء األحمدي.
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بلغ عدد الطلعات اجلوية  15ألفاً منها  1180للطيران العسكري السعودي.وهنـــــ������ا اس������تـأذن الــــقارئ الكـــــ������رمي أن أخــــالف قلي ًال منهجية كتاب������ي هذا ألنقله نقلة
أحس������بها لطيفة ،مقتبس������اً وبش������كل حرفي صفحتني من كتاب رائع لألخ األكبر يوسف
محمــــد الغامن أسماه« :العاصفــة .مذكرات صامد كويتي في أثناء غزو العراق للكويت»
 2003م ،يوث������ق فيه يوميات االحتالل كله ،ال أي������ام القصف اجلوي فقط ،وهذه ما لمتس������مـــــــح لي به طبيعة عملي خالل أيام االحت���ل��ال ،والتي أوضحتها في بداية الكتاب.
نسأل الله القبول.
وكم أقدر لألخ يوسف تفريغه اليومي لنفسه خالل أيام االحتالل للتوثيق ،وهو أمر يحتاج إلىتوطني النفس ،وبنفس الروح أقدر لألخت الفاضلة اإلعالمية نادية صقر في كتابها« :يوميات
مذيعة مرابطة» .1991
حادث في اجلامع:
 يق� � ��ول األخ ب� � ��و رائد حفظه الله حتت عنوان «حادث في اجلام� � ��ع» في مذكراته ليوم اجلمعة 1991/1/25وهو نفس اليوم الذي نوثق فيه هذه املذكرات (ص :)173-171
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وكما نعلم جميعا ،أن للمسجد دوراً كبيراً في التاريخ اإلسالمي ،فهو املكان الذي تنطلق منه
اجليوش اإلس� �ل��امية أيام الفتح ،وهو املدرسة التي يجتمع فيها العلماء بطالبي العلم ،وهو مكان
الص� �ل��اة والعبادة ،كان دور املس� � ��جد ممثال لدور املجتمع املتكامل ،وقد لعبت مس� � ��اجد الكويت
دورها أثناء احملنة ،فقد كانت اللقاءات تتم فيها وتنظم الصفوف ،حيث يلتقي املصلون باخلطباء،
وحيث تدور املش� � ��اورات وتلتقي جلان التكافل االجتماعي لتوزيع األدوار على أبناء احلي الواحد
لتنظيم أمورهم احلياتية ،وهو املكان الذي تسمع فيه آخر األخبار والتحليالت وهو املكان الذي
نناجي فيه اخلالق وتطمئن فيه القلوب ،وفي املساجد تسمع العديد من القصص النضالية ألبناء
هذا الشعب.

واليوم وبينما نحن نصلي في مسجد «التركيت» في اخلالدية صعد اخلطيب وهو شاب كويتي
واس� � ��مه خالد القصار ،وخطب في احلش� � ��ود التي جاءت ،وقد أزال الله اخلوف من قلوبهم فهم
مرابطون صامدون .
وقد أحسن اخلطبة ،كان كالمه مثيراً لسلطات االحتالل ،وألهب حماس املصلني ،وفي نهاية
اخلطبة طلب من املصلني التبرع إلخوانهم الكويتيني املعدمني ثم جلس.
وبدأ املصلون يتبرعون مبا جادت به أنفس� � ��هم لش� � ��باب متطوعني جلمع التبرعات ،إذ كان كل
واحد معه كيس وكان املصلون يلقون بتبرعاتهم في األكياس.
وبينم� � ��ا كان املتطوعني يجمعون التبرعات ،كنا نش� � ��عر أن هناك م� � ��ن يراقبهم بل ويراقب كل
حركة في املس� � ��جد ،كانت أعيننا تدور بني املجم� � ��وع نبحث عنهم ،نبحث عن وجوه غريبة نبحث
عن مخابراتهم املندسة بيننا.
وفجأة حملنا بعضهم يدخل من الباب ،وتقابلت أنظار ش� � ��بابنا وش� � ��عروا أن اإلمام في خطر،
لهذا أس� � ��رعوا إليه وخطفوا غترته البيضاء وألبس� � ��وه غترة حمراء دون عقال ،وأسرعوا به إلى
خارج املس� � ��جد دون أن يلحظهم أحد من املخابرات منتهزي� � ��ن اختالطهم بجموع املصلني ،بينما
كان اجلنود من املخابرات يس� � ��ألون أين اإلمام ؟ أين اختف� � ��ى اإلمام؟ وعندما لم يجدوه توجهوا
إلى صناديق التبرعات ،وجمعوا املبالغ من الش� � ��باب بالقوة والتهديد ،ثم وضعوا املبالغ في كيس
واحد ،وحاول بعض الش� � ��باب اس� � ��تخدام القوة ،ولكننا بس� � ��رعة أبعدناهم ،ألن جنود املخابرات
ينتظ� � ��رون هذه الفرصة للقبض عليهم ،ورمبا إعدامهم بس� � ��ب معارض� � ��ة اجليش ،لذلك أبعدنا
الشباب وطلبنا من كبار السن التحرك السترجاع التبرعات.
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وتقدم أحد كبار الس� � ��ن إلى الضابط الذي يقبض عل� � ��ى كيس النقود قائ ً
ال له :هذا ليس من
حق� � ��ك ،أعطني الفلوس ف� � ��رد عليه الضابط بعنف قائ ً
ال :إنكم ترتكب� � ��ون مخالفة قانونية ،فهذا
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ممنوع في العراق ويعتبر تسوالً ،ولهذا فإن الدولة تستولي على هذا املبلغ ،وليس لكم احلق في
املطالبة به ثم أردف بلهجة عراقية قائال :روح يابه روح.
ثم دفع الرجل املس� � ��ن وس� � ��ار باجتاه الباب الرئيس ،ولكنه لم يكد يخطو خطوات قليلة حتى
تقدم إليه مجموعة من كبار الس� � ��ن يتقدمهم أبو شاهني (يوس� � ��ف عبدالعزيز الشاهني الغامن)،
حيث اندفع أبو ش� � ��اهني بقوة وعصبية نحو الضابط وأمسك بالكيس الذي بيد الضابط ،وجره
بق� � ��وة منه قائال له بحدة « :اترك الكيس فنحن لس� � ��نا بالع� � ��راق ،نحن في الكويت ،وهذه عادات
كويتي� � ��ة كرمية كانت لدينا قب� � ��ل أن تأتونا ،وقد ورثناها عن آبائنا وأجدادنا ،وجئتم متنعونا عنها
اآلن؟ إنها ليست من حقكم فهي حق اليتامى والعجزة واملساكني الذين حرمتموهم رواتبهم ،وهي
حق املعاقني واملختلني عقلياً الذين طردمتوهم من دور إيوائهم ،وهي من حق األس� � ��ر املعدومة،
إنها من حق املظلومني الذين ظلمتموهم ويتمتموهم وقتلتم آباءهم».
ث� � ��م صرخ في الضابط وهو يجر الكيس من يده« :أعطني الكيس وإال فاقتلنا دونه ،فال نبرح
دون هذا الكيس».
وبحرك� � ��ة عصبي� � ��ة ،انتزع الكيس من ي� � ��د الضابط ،الذي كما يبدو قد أرخ� � ��ى يده له متعمدا
ومتأثراً بكالم العم بو شاهني.
وبهدوء استدار الضابط ثم أعطى أمره للجنود مبغادرة املسجد .وقام العم بوشاهني بتسليم
الكيس إلى املتطوعني ،وألسن اجلميع تدعو له.

اجلمعة 1991/1/25
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مخططات التخريب اإلجرامي املتعمد آلبار النفط الكويتية
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منوذج آخر من مخططات التخريب

السبت 1991/1/26

بدايـ ـ ــة جلـ ــوء أس ـ ــراب الطائ ـ ــرات
العراقيـ ــة إلى إي ـ ــران
بلغت الطلعات اجلوية اليوم  20ألف طلعة جوية .ومن الطائرات العراقية التي مت إس� � ��قاطهافي اجلو  22طائرة من طراز ميغ ،ويش� � ��مل هذا العدد  3طائرات عراقية أس� � ��قطتها اليوم
طائرات أمريكية .F15
كم� � ��ا بلغ ع� � ��دد الطائرات العراقية الت� � ��ي مت تدميرها عل� � ��ى األرض  23طائرة فيصبح بذلكاملجموع الكلي إلى اليوم  45طائرة مدمرة.

جلأت اليوم  7طائرات عراقية إلى إيران كهبوط اضطراري ولكن العدد والطريقة ورد إيرانعلى العراق عندما طلبت منها إعادة الطائرات والطيارين تؤكد الشكوك التي ساورت جميع
املراقبني العسكريني والسياسيني بأنها عملية هروب وجلوء إلى إيران.
ولغطاء إعالمي ولسالمة عوائل الطيارين العراقيني مت حبك العملية بأنها هبوط اضطراريورفض من إيران لتس� � ��ليم الطائرات إلى العراق حتى انتهاء احلرب وادعت أن ذلك سيش� � ��مل
جميع الطائرات التي ستهبط في إيران.
مت إعدام كبار قادة الطيران والدفاع اجلوي في العراق بأمر من صدام حسني وقد أذيع فيالنبأ اليوم أن هذا اخلبر الذي مصدره وزارة الدفاع السوفيتية قد وقع منذ عدة أيام.
التنس� � ��يق يوم اخلميس مع املقدم قائد املنطقة للسماح ببداية العمل وتنظيم الدخول واخلروج
بالنسبة للعساكر العراقيني بعد تأمني نصيب القوات العراقية املوجودة في املنطقة طبعاً.
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-على الصعيد احمللي مت تشغيل مخبز اليرموك اليوم ألول مرة منذ بداية عاصفة الصحراء بعد
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-وس� � ��ارت األمور كما ي� � ��رام حيث مت إنتاج  32ألف خبزة ،غير أن� � ��ه وبعد صرف اخلبز لبعض

املواطنني ،في متام الثانية والنصف انهال العس� � ��اكر العراقيون من مختلف الرتب على اخلط
رقم )line 1( 1

ودخلوا إلى الفرن وأخذوا اخلبز من احلزام املتحرك بل من مخرج الفرن وقبل أن يتم تبريداخلبز متهيداً لوضعه في سالل البيع والنقل.
أظهر ذلك ش�� ��حاً كبيراً في توفر اخلبز لدى اجلنود العراقيني وانقطاع األرزاق بش�� ��كل حاد لدرجة أن اجلنود
العراقيني قد تضاربوا باأليدي (بُكسات على حد تعبير أحدهم) للحصول على اخلبز أو الدخول إلى املخبز.
فكان املستفيد األول هو اجلنود العراقيني ثم اجلموع الغفيرة من اجلنسيات املوالية للعراقينيثم القلة الباقية من الكويتيني وبقية اجلنسيات.
امللف� � ��ت للنظر أن أحد الش� � ��باب املتطوعني العاملني باملخبز ،ولتنظي� � ��م طوابير الدخول وجدمسلحاً فلسطينياً مع املنظمني ،وقد ميزه ألنه كان يوماً من األيام زميله في الفصل الدراسي
وكان يعمل في اخلطوط اجلوية الكويتية قبيل األزمة فناداه الشاب الفلسطيني ولكن صاحبنا
جتاهل� � ��ه ودخل املخبز ،فليس عنده أي اس� � ��تعداد للحديث معه ،خصوصاً انه كان قد س� � ��ب
مواطنات� � ��ه الفلس� � ��طينيات الواقفات في الطاب� � ��ور بانتظار اخلبز ،وق� � ��د جتنبه صاحبنا رغم
معرفته له.
السب العلني للرئيس املصري حسني مبارك حيث وصفه باخليانة
وفضال عن ذلك بدر منه َّوالعمالة وقد دافعت األقلية املصرية في الطابور عنه ،وحدثت شتائم متبادلة.

السبت 1991/1/26
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ولألمانة والتاريخ كان يقابل هؤالء فلسطينيون آخرون شرفاء ساعدوا الكويتيني ما استطاعوامعرضني أنفسهم للخطر الداهم من أزالم النظام البعثي احملتل ،وال مجال للتفصيل فيها في
هذا السياق ،وهي معروفة للجميع على كل حال.

الهروب الرهيب والفزع والهلع خالل االنسحاب يفسر هذا املنظر العجيب
(املصدر)The Gulf War in World Literature 1990-2000 – volume 1 – Page - No 50 :

مدو وهائل جداً كان من أقوى االنفجارات املس� � ��موعة في الكويت منذ بداية
ح� � ��دث انفج� � ��ار ٍعاصفة الصحراء في حوالي التاسعة من صباح اليوم ،وكذلك انفجار آخر ظهر اليوم ،يقال
إن األول في صبحان واآلخر في الفروانية (نادي التضامن).

-كسر بعض النوافذ ( في منطقة بيان مثال ًحسب ما روى لي الشهود ).

السبت 1991/1/26

-اجلديد هو التفريغ القوي للهواء في جميع مناطق الكويت حيث كان التفريغ من شأنه:
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•شفط مالبس الواقفني قرب باب مبني البيت ومن الداخل في اخلالدية (مث ً
ال).
•الشعور باالجنذاب إلى األمام من قبل الواقفني في طابور اخلبز في اليرموك (مث ً
ال).
ال تزال بقعة الزيت التي بدأت العراق أمس بالتسبب في وجودها باخلليج مستمرة في الكبر،فقد بلغت مس� � ��اء اليوم من الطول  50كيلومتراً وفي العرض  13كيلو متراً ،وال تزال خزانات
النفط تصب من ميناء األحمدي إلى اخلليج.
األمطار الس� � ��وداء تغمر الكويتيني حيث امتزجت األمطار الكثيفة بالس� � ��حب الدخانية لتهطلمشبعة بالعوالق النفطية مما ترك بصمة واضحة على مالبس الكويتيني «الغترة والدشداشة
امللوثة باللون األسود»!
بدأت االستعدادات في دول اخلليج حلماية املنشآت ومصافي املياه من التأثر بالتلوث ،وقدأعتبرها الرئيس بوش إرهاباً بحق البيئة.
وفي مجال االعتراض على احلرب:توافد  150ألفاً إلى بون في أملانيا احتجاجاً على احلرب واعتراضاً على بيع الش� � ��ركات األملانية
لبيع التكنولوجيا الكيماوية للعراق.
كم� � ��ا توافد  15ألفاً في طوكيو إلى مقر البرملان الياباني ومقر س� � ��كن رئيس الوزراء اليابانيأوكيتو هيتو للغرض نفسه.

وف� � ��ي واش� � ��نطن جتمع اآلالف حول البي� � ��ت األبيض احتجاجاً على احلرب رافعني ش� � ��عاراتالسبت 1991/1/26
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خالصتها:
(ال دماء ثمناً للنفط)•(ال دماء من أجل البترول)

•كما جتمع اآلالف من األمريكيني املؤيدين للسياسة األمريكية تصحيحاً لالنطباع الدولي
حول املوقف األمريكي جتاه سياسة الرئيس بوش واحللفاء.
وفي تركيا قتل ش� � ��خص خالل املظاهرات التي تُناهض احلرب ومت تفريقها بالغازات املسيلةللدموع.
وفي نيودلهي منعت السلطات الهندية املتظاهرين من الوصول إلى مقر البعثات الدبلوماسيةالغربية ،كما حظرت حمل أي عصي أو حجارة أو شعارات في مناطقها.
ومتت مواجهة الشرطة الفرنسية من قبل املتظاهرين الذين رشقوا الشرطة باحلجارة.زادت االتصاالت الدبلوماسية لوقف احلرب من (مصر وباكستان – إيران والهند – والوالياتاملتحدة ..إلخ)

كما استنكر وزير اخلارجية الروسي خروج احللفاء عن مقررات مجلس األمن.-ي� � ��زور األردن ف� � ��ي الغد – كما مت اإلعالن اليوم على لس� � ��ان طاهر املص� � ��ري وزير اخلارجية

األردني تطبيع العالقات اإليرانية  -األردنية بعد عودة العالقات الدبلوماس� � ��ية قبل أس� � ��بوع،
أي بعد أيام قليلة جداً من بدء عملية «عاصفة الصحراء».

ال يزال القصف الصاروخي العراقي مس� � ��تمراً على إسرائيل والسعودية والبحرين بني الفينةواألخرى ،وقد قتل ش� � ��خص واحد وجرح  30آخرون ف� � ��ي الرياض في االنفجار الذي مت في
اجل� � ��و بني الصاروخ  Sckudالعراق� � ��ي و patriotاألمريكي ،قرب أحد املباني الس� � ��كنية في
ابتهاج مستمر حول إسقاط طيار سعودي يقود طائرة  F15لطائرتني ميغ  23عراقيتني فياملهمة نفسها.

السبت 1991/1/26

الرياض ،كما مت تفجير صاروخني عراقيني قبله في اجلو.

67

السبت 1991/1/26
68

حرق اآلبار الكويتية جرمية العصر

(املصدر :كي ال ننسى الغزو العراقي يا أهل الديرة  -ص)162

أعلنت العراق عن إس� � ��قاط  170طائرة اآلن بينما أعلن احللفاء عن إس� � ��قاط  17طائرة منها 10طائرات أمريكية أي أن العش� � ��ر هو الصحيح بالنسبة ملجموع ما مت إسقاطه وقد صدقت

النكت� � ��ة التي تقول بأن مجرد إضاف� � ��ة الصفر إلى الرقم احلقيقي يؤدي إلى الرقم املعلن عنه
من قبل العراق.
بدأ بث صوت «أم املعارك» العراقية باستخدام القنوات التي كان اإلعالم الكويتي يبث عليها،(صدامية طبعاً) ونش� � ��رات أخبار موجهة ،ويبدو
وأغل� � ��ب املواد اإلعالمية كانت أغاني وطنية
َّ
أنها من داخل الكويت هذه املرة.

أصبح التركيز اآلن للطلعات اجلوية على ضرب:•خطوط اإلمداد والتموين.
•جتمعات احلرس اجلمهوري وآلياته.
•مخازن الذخيرة واملستودعات املهمة ومقر القيادة العسكرية.
حفظني الله تعالى بحفظه ،وحفظ جيراني أبناء العم ناصر الغمالس (بو سليمان) ،حيث بدأاليوم اعتقال من يحتفظ بأي تس� � ��جيل فيديو ألخبار احلرب ،وبالذات من فضائية ،CNN
حيث كنت أس� � ��تلم ش� � ��ريط الفيديو بشكل يومي الس� � ��تعرضه في البيت ،ثم أعود به من الغد
حتت «بشتى» الشتوي ،ألستلم التسجيل اجلديد وهكذا ،ولم أعلم ،بل ولم أتوقع أن يكون في
ذلك مدعاة للمساءلة!
أما «الغمالس� � ��يون» ،كما أس� � ��ميتهم في مقال لي بعد التحرير أو «بني غمالس» ،فقد خلعواالذين يعتبرون مجرد وجوده في البيت جرمية!

السبت 1991/1/26

قاع� � ��دة الصحن الالقط للبث الفضائي ( ،)dishونوموه على األرض لصرف أنظار احملتلني،
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مناذج ملخاطبات القياديني للجهات التنفيذية وألول مرة أعرف وجود أسالك التخريب
(املصدر :تدمير آبار النفط في الوثائق العراقية  -ص )81

(املصدر :املرجع السابق  -ص )106
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سبحان الله انظر عزيزي القارئ كيف يقود التفكير مع سبق االصرار الى البدائل املختلفة للتخريب
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منوذج آلثار الدمار الذي خلفه االنسحاب العشوائي العراقي صبيحة التحرير

السبت 1991/1/26
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كميات رهيبة من العتاد والذخيرة صدهم الله سبحانه برحمته ولطفه عن استخدامها
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت جرمية لن متوت  -ص )37

األحد 1991/1/27

استفح ــال انتشـ ــار الزيــت
في مي ـ ــاه اخللي ـ ــج العرب ـ ــي
ارتفع عدد الطائرات الالجئة إلى إيران من العراق إلى  24طائرة ثم إلى  39طائرة.ورغ� � ��م إعالن إيران ع� � ��ن حيادها التام ،واحتفاظها بالطائ� � ��رات العراقية املتحالفة حتى بعداحلرب إال أن املخاوف تساور احللفاء من أي اتفاق غير معلن بني العراق وإيران على مغزى
هذا املسلك الغامض ،حيث إن العدد ليس بسيطاً ويتزايد بسرعة كبيرة.
خالل اليومني املاضيني اضطرت القوات املتحالفة أخيراً إلى ضرب مجمعات البترول (مراكزالتجميع) (عدد )2التي تصب في ميناء األحمدي لكي حتترق قبل وصولها إلى امليناء ،وبالتالي
قبل أن تصب في اخلليج على يد احملتلني املخربني ،محدثة أكبر كارثة بيئية عرفتها املنطقة،
وقد مت ذلك بالقصف اجلوي والبحري باستخدام صواريخ بحر – أرض.
حم� � ��ل وزير اخلارجي� � ��ة العراقي طارق حنا عزي� � ��ز األمني العام لألم املتح� � ��دة خافيير بيريزَّ

ديكويالر املسؤولية الشخصية ملا يتم من ضرب على العراق واتهمه فيها بالسكوت بل التسبب
عما يحدث نظراً ملسؤوليته الشخصية عن أمانة األمم املتحدة.

زادت اإلمارات العربية املتحدة من استعداداتها العسكريةُ ،وطلِب من العسكريني املتقاعدين

-صرح نورمان ش� � ��وارتزكوف قائد القوات املتحالفة بأن عداد الطلعات اجلوية قد زاد عن 21

األحد 1991/1/27

واالحتي� � ��اط االلتح� � ��اق بوحداتهم قبل نهاية ش� � ��هر يناير احلالي ،وإلى جانب جيش� � ��ها البالغ
مقداره  43ألفاً فقد مت تدريب  25ألفاً آخرين.
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ألف طلعة ،وقد أدت إلى تدمير بالغ ألوصال اآللة العسكرية العراقية.
قد مت ضرب القوات العس� � ��كرية في البصرة طوال ست ساعات يوم أمس ،وكذلك مت ضرباملواقع العسكرية في كركوك ومنصات إطالق صواريخ ِسلكوورم ( )SILKWORMألول مرة
من قبل وحدات البحرية البريطانية.

األحد 1991/1/27
74

مذكرة نائب عريف من قوات االحتالل ليوم 1991/1/17م ،من كتاب «مذكرات نائب
عريف من قوات العدوان العراقي على الكويت» دراسة وتعليق د .جنيب عبدالله الرفاعي.
وهي تكشف احلالة النفسية للعسكري العراقي (ص)49

األحد 1991/1/27

صورة لتفريغ ما ورد في مذكرة نائب عريف من قوات االحتالل ليوم 1991/1/17م ،من
كتاب «مذكرات نائب عريف من قوات العدوان العراقي على الكويت» دراسة وتعليق د .جنيب
عبدالله الرفاعي .وهي تكشف احلالة النفسية للعسكري العراقي (ص)50،48 :
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بينما على صعيد االحتجاجات الشعبية دولياً فقد أعلن عن املظاهرات التالية:• 12ألفاً في مونتريال.
ٍ
صحف في فرنسا وتركيا
•كما مت تفجير عدة عبوات متفجرة في مكاتب طيران ومباني
احتجاجاً على احلرب.
•بينما على صعيد تأييد السياسة األمريكية فقد أعلن عن:
•مظاه� � ��رة ف� � ��ي برلني ( 10آالف) مؤيدين إلس� � ��رائيل وضرب العراق م� � ��ن قبل احللفاء،
وتصحيح� � ��ا لالنطباع الذي خلفته مظاهرات بون احلاش� � ��دة ضد احلرب حول انطباع
العامة عن موقف أملانيا.
•وكذلك في لندن.
وفي الواليات املتحدة رصدت بعض نتائج االستطالعات الشعبية للرأي كالتالي:•كل  8مواطن� �ي��ن أمريكي� �ي��ن من الذين مت اس� � ��تفتاؤهم (من أصل  )10يؤيدون سياس� � ��ة
الرئيس األمريكي بوش واحللفاء.
• % 86من الذين مت استفتاؤهم يؤيدون سياسة الرئيس األمريكي بوش (واحللفاء).
وفي الكيان الصهيوني حاولت احلكومة إعادة احلياة الطبيعية أو بعض مظاهرها على األقلفق� � ��د أقرت عودة الدراس� � ��ة في الفص� � ��ول الثالثة األخيرة من الثانوية ف� � ��ي ظل االحتياطات
األحد 1991/1/27
76

الكبيرة املتمثلة في:
•اصطحاب الطلبة كماماتهم وأقنعتهم الواقية من السالح الكيميائي:
•لصق جميع الشبابيك باألشرطة الالصقة منعاً ألي تسرب غازي.

•استخدام األلواح البالستيكية إلسناد النوافذ الزجاجية.
 وقد بلغ الهجوم الصاروخي على إسرائيل املرة السادسة اليوم ،وقررت إسرائيل تأكيد قرارهابالرد ،ولكن في الوقت املناسب ،كما صرحت أن ردها سيكون قوياً.
 الباب� � ��ا يوحن� � ��ا بولس (احلبر األعظم كما تس� � ��ميه إذاعة صوت أمريكا) يناش� � ��د العالم وقفاحلرب في عظته األسبوعية اليوم.
 وعلى صعيد آخر متاماً في الصومال استولى املتمردون مساء أمس على السلطة في الساعةالس� � ��ابعة ،حيث دخل آالف م� � ��ن املواطنني القصر اجلمهوري ،وقد ف� � ��ر قبل دخولهم بدقائق
الرئيس الصومالي س� � ��ياد ب� � ��ري بدبابة ضمن رتل من  45س� � ��يارة ودبابة ومدرعة إلى إحدى
القرى املوالية له.

(((

صدام يصب أنبوب تصدير النفط اخلام في مياه اخلليج العربي مباشرة!! ُوخ ْذ تلوث للبيئة
البحرية!!
لم يكفه ما أحرق من آبار  ...فصب اإلنتاج السابق من مخزونه إلى البحر!أي عقلية تدميرية هذه؟وأي سياسة لألرض احملروقة مثل هذه؟ومن فرط بأرواح اآلالف من البشر ..هل يردعه تلوث جوي أو بحري أو بري؟!األحد 1991/1/27

((( لم مينع املؤلف كون هذا اخلبر غريبا على جنس مادة الكتاب أن يوثقه امتداداً لكل أحداث اليوم ،فلم يكن في اعتبار املؤلف
حينها أن يصدر هذا التوثيق في كتاب خاص بهذا احلدث.
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1991/1/27 األحد

بعض آثار بقعة الزيت على البيئة الكويتية ومكوناتها

The Environmental and Health Impact of Kuwait Oil Fires (page No.: 11)
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اإلثنني 1991/1/28

بداية الترشي ــد احلقيقي للم ــاء
والكهرب ــاء واملستهلكــات
زاد في اآلونة األخيرة التحريص والتوعية بضرورة الترشيد في صرف املاء بالذات والكهرباء.واليوم بدأت تتأكد توقعات البعض حيث توقفت عدادات املاء في اخلالدية والشامية والسرة،
كما توقفت باألمس في القادسية والنزهة ،فهذه مناذج وال أعلم بقية املناطق.
واملرج� � ��و من الل� � ��ه تعالى اللطف ،وأن تكون ه� � ��ذه عملية مبرمجة لتوصي� � ��ل املياه بعد ضربمحطتي حتلية املياه في الشعيبة عندما نسفتها القوات العراقية قبل  5أيام.
ال تزال اس� � ��طوانات الغاز املتبقية قبل عملية عاصفة الصحراء توزع بترش� � ��يد وتشدد حسباملناطق السكنية وباستخدام البطاقات التموينية ،لذا لم يتبني أثر انقطاعها بعد.
أم� � ��ا املاء فقد توقف ألول مرة اليوم عن أغل� � ��ب مناطق محافظة العاصمة وحولي على األقلخمن البعض أسباباً لذلك ،أهمها ما يلي:
حسب االتصاالت اليوم ،وقد َّ
اخلل� � ��ل احلادث في مضخات املاء ،والناجم عن إغالق الكثي� � ��ر من البيوت ألنابيب املاء ،بناءعلى اإلشاعة التي سرت في بداية عاصفة الصحراء عن تلويث العراقيني للماء.

توزيع املياه حس� � ��ب برنامج زمني محدد نظراً النفجار املصافي وبالتالي محطات التحلية فيالشعيبة.
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وفي رأيي املتواضع أن هذا السبب غير صحيح ،ألنني ملست عدم استجابة األغلبية له حسبمعلوماتي ،وعدم منطقيته أساساً وعدم تفاعل الناس معه.
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حتوي� � ��ل امل� � ��اء إلى البصرة والعراق بعد االحتالل مباش� � ��رة باس� � ��تخدام أنابي� � ��ب املاء التي متمتديدها.
وعل� � ��ى العموم فاملاء املوجود في اخلزانات املنزلية يكف� � ��ي أصحابها لبضعة األيام على األقل،وبالنسبة للشرب فقد احتفظ كل الكويتيني في سراديبهم بعبوات من ماء الصحة تكفيهم لعدة
أيام.
استبشر الكويتيون خيراً اليوم على هامش تصريح وزير الدفاع األمريكي ،بأن حترير الكويتسيكون في شهر فبراير ،حيث يتوقع أن تؤدي احلرب اجلوية دورها كام ً
ال ،ليحني موعد بدء
العمليات البرية في منتصف فبراير ،بشكل مبدئي« ،املهم التحرير ..وال نشترط املوعد» كان
هذا لسان حال كل كويتي يسمع هذا التصريح.
أملانيا صرحت وبكل قوة عن مساندتها إلسرائيل مالياً وعسكرياً ،وبشكل مفتوح حسب طلبإسرائيل ،وكذلك إمدادها بصواريخ باتريوت.
إسحق شامير رئيس وزراء الكيان الصهيوني هدد بأن الرئيس العراقي سيعرض نفسه وبالدهخلطر شديد في حالة استخدام العراق ألسلحة غير تقليدية.
ال يزال اجلزائر بش� � ��كل خاص واملغرب العربي بش� � ��كل عام يحاول عقد اجتماع ملجلس األمندون جدوى ،ألن مجلس األمن قد حدد مطالبه وشروطه لوقف احلرب بشكل مسبق.
-بلغت أبعاد البقعة اليوم  60كم × 15كم أي ما يعادل مساحة تبلغ 900كم مربع ،ثم أصبحت

 30×80كم أي مبس� � ��احة  2400كم مربع وقد الحظ الطيارون األمريكيون أن النفط قد بدأ

اإلثنني 1991/1/28
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ينس� � ��اب في اخلليج بش� � ��كل متقطع وليس بشكل متصل كالس� � ��ابق ،وال يعرفون إلى اآلن هل
النفط املنسكب هو بقايا ما كان في األنابيب قبل الضرب أو من أنابيب أخرى.

قدرت الواليات املتحدة تكاليف العمليات احلربية للش� � ��هور الثالثة األولى من احلرب بحوالي 40إلى  50مليار دوالر ،ساهمت فيها إلى اآلن ٌّ
كل من الكويت والسعودية واليابان وأملانيا ،مبا
مقداره  36مليار دوالر ،منها في األيام الثالثة األخيرة  13.5مليار من السعودية والكويت.
مت ضرب مدينتي بدرا وزرباطية على احلدود اإليرانية العراقية شرقي بغداد كما نقلت وكالةاألنباء اإليرانية التي قالت إن املدينتني تعرضتا لغارة كل  15دقيقة ،وكذلك مت قصف مدينتي
السليمانية والبصرة بشكل عنيف.
س� � ��محت الس� � ��لطات العراقية أخيراً للنازحني األردنيني والس� � ��ودانيني واللبنانيني والسوريني(املجموع  900نازح) بتأشيرات خروج من احلدود ،وليس كما طلبت منهم منذ أيام ،بالذهاب
إلى بغداد ألخذ التأش� � ��يرات ،وقد مت االنتقال هذا من طربيل إلى رويش� � ��د وبينهما  70كيلو
متراً.
-كما طلب اللجوء السياس� � ��ي  36ش� � ��خصاً عراقياً ،يش� � ��كلون  3عائ� �ل��ات ألول مرة منذ بداية

األزمة ،وال يزال ما ال يقل عن خمس� � ��ة آالف نازح ممنوعني من النزوح من العراق وقد طلبت

منهم السلطات العراقية أخذ التأشيرات من بغداد.
أغارت القاذفات الفرنس� � ��ية على وحدات مدرعة ومراكز قيادة حتت األرض وعادت جميعهاساملة.
ارتفع عدد الطائرات العراقية الهاربة إلى إيران إلى  69في غموض كبير!في معرض االحتجاجات على احلرب ،قامت في السودان أمس مظاهرات صاخبة ضد مصراإلثنني 1991/1/28

هاجم فيها املتظاهرون النظام املصري والرئيس املصري حسني مبارك وطالبوا بضرب السد
العالي ،وقد مت إغالق املكتب الثقافي املصري في اخلرطوم مؤقتاً ،وكذلك املكتبة املصرية.
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وقد ش� � ��جب الرئيس املصري هذه املظاهرات وكش� � ��ف انخداع أصحابه� � ��ا ومخالفتها للواقعواملنطق.
س� � ��جل انفجار اليوم في بنك لبنان الذي متلك فرنس� � ��ا أغلب أسهمه في أحد شوارع بيروتالرئيسية وفرع جامعة بيروت.

كما ضرب مكتب األمريكان إكس� � ��بريس في اليونان بصاروخ يستخدمه اجليش اليوناني وقدمت توجيهه من أحد الشوارع املكتظة.
هاجم� � ��ت اإلذاعة العراقية الرئيس حس� � ��ني مبارك ،وقالت إنه س� � ��وف يلق� � ��ى حتفه على يدشعبه.
ف� � ��ي حني أعلنت س� � ��ورية ومصر موقفهما احملاي� � ��د في حال دخول إس� � ��رائيل احلرب وعدماالنس� � ��ياق وراء األطماع والطموح� � ��ات العراقية في جرهما للقتال وبالتال� � ��ي تفكيك الوفاق
الدولي ضد العراق.
حاولت ليبيا تس� � ��ريب أسلحة إلى السودان عن طريق ناقلة مرت بقناة السويس وقد ضبطتاليوم وال تزال التحقيقات مع طاقمها جارية.
م� � ��ا زالت تأكيدات أمريكي� � ��ة وأوروبية على أن الهدف من الغ� � ��ارات اجلوية ليس هدم البنيةاألساسية للعراق ولكن التمهيد لتحرير الكويت في الهجوم البري.

لوح� � ��ظ تفاه� � ��ة وضعف البرامج العراقية ف� � ��ي القناة اجلديدة بعد عاصف� � ��ة الصحراء ،فقداإلثنني 1991/1/28
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اقتصرت على األغاني الوطنية وإن كان أغلبها أغاني صدامية.
كم� � ��ا ُط ِّعمت بفقرات ضعيفة ال تتناس� � ��ب وطبيعة احلرب كبرنام� � ��ج (دار احلكمة  -الرقيباللغوي) ،وهو برنامج لتعليم اللغة العربية!

كما لوحظ تأخير البداية إلى 3.30م وتبكير اخلتام حيث تأخرت األخبار من العاش� � ��رة إلىالعاشرة والنصف مسا ًء وانتهى اإلرسال بعد األخبار مباشرة أي قبل احلادية عشرة مسا ًء.

ال يزال بعض ش� � ��باب وفتية الكويت يلعبون الكرة في احلدائق العامة رغم ما يس� � ��معونه منقص� � ��ف جوي ومضادات الطائرات حيث اطمأنوا بعد ع� � ��دة أيام من بداية العاصفة من أنها
معنية باملواقع العسكرية في املناطق اخلارجية واحلدودية.
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من يصدق أن هذه الصورة قد مت التقاطها في عز الظهيرة
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بعض آثار بقعة الزيت على طيور البيئة البحرية

)(The Environmental and Health Impact of Kuwait Oil Fires (page No.: 11
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بعض آثار بقعة الزيت على البيئة الكويتية
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت جرمية لن متوت  -ص )15

الثالثاء 1991/1/29

بدايـ ــة ظهـ ــور مظاهـ ــر
التل ـ ــوث البيئ ـ ــي النفطـ ـ ــي
عاد مساء األمس تدفق املاء احللو في األنابيب واستبشر الناس خيراً وعمدوا هذه املرة إلىم� � ��لء جميع ما اس� � ��تطاعوا من خزانات صغيرة أو كبيرة بامل� � ��اء ،وقد تفنن البعض في تركيب
مضخات خاصة تعمل على س� � ��حب املياه املتجمعة في األنابيب العامة ،أو تتكيف مع س� � ��حب
املاء عند ضعف تدفق املياه فيها.
وقد تبني اليوم أن سياسة املسؤولني في محطات التحلية ومراكز توزيع املياه هي:توزيع املياه لي ًال وإيقافها نهارا مع ضعف الدفع ،وقد قيل إن هذا هو املخزون في مراكز التجميع،
وقد أغلقت منذ أيام محطة حتلية الزور من باب االحتياط بعد حترك بقعة الزيت جنوباً.
ارتف� � ��ع العدد املعلن تقديره من الطائرات العراقية الفارة إلى إيران الى مائة طائرة 69 ،منهاعسكرية ومن أفضل الطائرات العراقية وعدد  30طائرة نقل.
ومن احملتمل أمران:1-1أنه هروب جماعي بعد إعدام قيادة القوات اجلوية العراقية.

مت رف� � ��ع العلمني الكويت� � ��ي واألمريكي في قاروه ،أول جزيرة محررة ،وكذلك أول أرض محررةمن األراضي الكويتية.

الثالثاء 1991/1/29

2-2تهريب طائرات عراقية لتس� � ��لم بعد احلرب ،نظراً لتعرضه� � ��ا للتدمير ولعدم القدرة على
حماية النفس وحمايتها بالتبعية.
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ضربت القوات احلليفة املجمع البتروكيماوي في البصرة وقد ارتفعت أعمدة الدخان بش� � ��كلهائل كما نقلت وكالة األنباء اإليرانية.
أبدت أملانيا اس� � ��تعدادها لتقدمي  5.5مليارات دوالر إضافة إلى املبلغ السابق تقدميه لدعماحللفاء والدول املتضررة وهو  3.6مليارات دوالر.

مت إدراج خرق حقوق اإلنس� � ��ان ف� � ��ي الكويت من قبل الس� � ��لطات العراقية على جدول أعمالالدورة احلالية ملنظمة حقوق اإلنس� � ��ان املنعقد في جنيف بناء على طلب السفير الدائم لدى
املجموعة األوروبية الشيخ سالم جابر األحمد اجلابر الصباح.
تتحرك بقعة الزيت جنوباً بسرعة  24كم/الساعة وال تزال داخل املياه اإلقليمية.مت ض� � ��رب صاروخ يوناني آخر على مكتب ش� � ��ركة بترول بريطانيا ف� � ��ي أثينا – اليونان ،وقدأعلنت منظمة تطلق على نفسها اسم  17نوفمبر مسؤوليتها عن هذا احلادث.

أعلن جني بيرش� � ��يفرما وزير الدفاع الفرنس� � ��ي اس� � ��تقالته اليوم وقد قبلها الرئيس الفرنسيبعد تقدميها بدقائق بعد أن كان قد رفضها عدة مرات ،حيث ذكر في خطاب االس� � ��تقالة أنه
اعترض على خروج فرنس� � ��ا عن حدود قرارات مجلس األمن وهي حترير الكويت إلى ضرب
العراق وتدمير منشآته العسكرية احليوية ،وقد كان أعلن ذلك ،لكن الرئيس الفرنسي جتاوز
ذلك بعد إعالنه بيوم واحد ،وقد عني مكانه وزير الداخلية.
ومن املعروف أنه ممثل للجناح اليساري في املعارضة الفرنسية وأنه مؤسس جمعية الصداقةالثالثاء 1991/1/29
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الفرنسية العراقية وله عالقات حميمة مع بعض العرب احملسوبني على نظام صدام حسني.
أعلن أن الرئيس األمريكي جورج بوش سيلقي خطاباً الليلة حول تقومي األحداث في املنطقةفي معرض خطابه الس� � ��نوي ع� � ��ن حالة االحتاد أمام الكونغرس وأنه س� � ��يتعرض ملا يجب أن

يُتخذ من إجراءات أمنية بعد األزمة وس� � ��يكون الطرح حاف ً
ال باملوضوعات والعرض الفلسفي

ولن يكون طرح مقترحات جديدة وإمنا سيكون توسيعاً آلرائه السابقة ،صرحت بذلك مارلني
فتزووتر الناطقة باسم البيت األبيض.
احتج العراق على الهند بسبب إعادة تزويدها للطائرات األمريكية (طائرات النقل) القادمة من الفلبنيإلى اخلليج بالوقود ،وقد ردت الهند بأنها طائرات نقل فقط وتنقل أدوات ال تتعلق بالدمار.
أعلن أمس عن تأجيل مؤمتر القمة األمريكي الس� � ��وفيتي إلى النصف األول من العام احلاليولقد كان اخلالف الذي تسبب في تفضيل تأجيل اللقاء راجع لسببني رئيسيني:
 -1اخلالف حول استخدام القوة في جمهوريات البلطيق مثل ليتوانيا. -2اخلروج عن حدود قرار األمم املتحدة حول الهجوم على العراق.
أعلن املؤمتر الصومالي عن تعيني رجل األعمال الصومالي على مهدي محمد رئيساً للصومال
بعد إسقاط نظام الرئيس سياد بري والذي حكم الصومال طوال 21سنة.
صرح البريغادير باد س� � ��تيفنز املتحدث العسكري باسم احللفاء أنه قد مت اليوم تنفيذ 2600طلعة جوية نصفها قتالي.

مت� � ��ت إلى اآلن  10حوادث تفجي� � ��ر ضد املصالح األمريكية في املنطق� � ��ة وقد أعلنت منظمةالعرب االنتقامية مسؤولياتها وحذرت األهالي أن هذه املؤسسات مستهدفة اآلن.

كما اس� � ��تهدفت ألعمال اإلرهاب مكات� � ��ب اخلطوط اجلوية األمريكية والس� � ��عودية واليابانيةوالبريطانية في تركيا.
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-وفي اليونان وضعت قنبلة يدوية الصنع حتت سيارة أمام مكتب لتحصيل الضرائب في أثينا.
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بدأت روائح البترول باالنتش� � ��ار في منطقة اخلفجي ،ومش� � ��اهدة بق� � ��ع الزيت والطيور امليتةواحليوانات النافق� � ��ة ،واللون البني على امتداد  50كم جنوب ميناء األحمدي ،ثم ترجع املياه
زرقاء بعدها ،وقد مت إغالق معمل حتلية املياه في اخلفجي من باب االحتياط.

منظر ال يحتاج إلى تعليق
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت جرمية لن متوت  -ص )17

-أذيع� � ��ت الي� � ��وم مقابلة الرئيس العراقي الت� � ��ي أجراها معه الصحفي بيتر آرنس� � ��ت (Peter

 ،)Arnestاحلاصل على جائزة بوليستير مساء أمس ملدة  90دقيقة وقد أكد فيها صدام أن

الكويت جزء من العراق ،وأنه ليس هناك احتمال شك واحد في املليون بانتصار العراق ،والله
الثالثاء 1991/1/29
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وحده يعلم موعد القتال البري الذي ستكون فيه ضحايا كثيرة وستراق فيه دماء كثيرة.
رفض مجلس األمن طلب دول شمال أفريقيا (دول املغرب العربي اخلمس) لعقد جلسة لوقفاحلرب وقد رفضت ك ّل من الواليات املتحدة وبريطانيا ذلك.

اتهم العراق احللفاء وأمريكا بقصف املنشآت البترولية في محافظة الكويت وبالتالي التسببفي إشعال حرائق وسكب النفط في اخلليج والتسبب بالتالي في بقعة الزيت.
وقد أعلن نورمان شوارتزكوف أن هذه البقعة لن تعيق أي عملية عسكرية برمائية.وق� � ��د مت اتخاذ جميع اإلجـراءات األمنــية االحـــترازي� � ��ة للحـــــد من تأثير هذه البقعة من قبلعدة دول منها:
•الواليات املتحدة
•اململكة املتحدة
•بلجيكا
•النرويج
•اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
•بعض الدول العربية األخرى.
أعلن العراق اليوم عن مقتل طيار محتجز في أحد األماكن الصناعية والتي ضربها احللفاء.كم� � ��ا أعلن� � ��ت القوات األمريكية أن كميناً عراقياً قام به عش� � ��ر جن� � ��ود عراقيني على احلدودالعراقية السعودية وقتلوا فيه أحد ضباطها ( يبدو أنه ضابط سعودي ) كما مت جرح  3جنود
سعوديني خالل الكمني وقد عاد اجلنود العراقيون إلى األراضي العراقية بعد تنفيذ الكمني،
وقالت إن الدوريات احلدودية أصبحت أكثر خطورة.
القوات األمريكية لضرب العراق ،وقد ردت وزارة اخلارجية التركية بأنها تلقت هذا اخلطاب
بالدهشة واألسف.

الثالثاء 1991/1/29

-طالب القذافي الش� � ��عب التركي بالزحف على القواعد األمريكية في تركيا ،والتي تستخدمها
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مت إلغاء مؤمتر كان سيحضره مجموعة من القيادات والشخصيات القيادية في دول املجموعةاألوروبية في إحدى العواصم األوروبية قريباً.
أعلن خبير س� � ��وفيتي بأن العراق ميلك أكثر من 2500طن من املواد الكيمائية املستخدمة فياحلرب الكيمائية والبيولوجية ،وقال إنه لو مت ضرب هذه املخازن لتأثرت أعداد ضخمة من
الطرق والدول املجاورة.
أغلقت جميع احملطات في الكويت واقتصر التزود من البنزين على السيارات العسكرية (محطةالعديلية) ،وحتى السيارات التي حتمل الرقم العراقي فقد مت منعها من التزود بالوقود!

الثالثاء 1991/1/29
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خزان بترولي مدمر يعكس الرغبة في التخريب لذات التخريب
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت جرمية لن متوت  -ص )29

الثالثاء 1991/1/29

فريق اإلطفاء الكويتي يتحدى ويظهر بعض أفراده ميني الصورة ويسارها
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األربعاء 1991/1/30

إعالن احللفاء عن سيطرتهم التامة
على املجال اجلوي العراقي
مقتل  12وجرح أمريكيني. 20من الكويت.مت تدمير  24دبابة ،و  14عربة أخرى في محاولة جلر احللفاء إلى الهجوم البري.خس� � ��ائر فادحة منذ مس� � ��اء أم� � ��س حتى اليوم ف� � ��ي أول معركة برية حتى الي� � ��وم ،ومزيد منالدبابات
إعالن اإلذاعة العراقية احتالل اخلفجي (اخلالية أص ًال من س� � ��كانها وقواتها الدفاعية بناء
على تعليمات عليا منذ فترة ،جتنباً للخسائر البشرية املتوقعة ،ثم إعالن قوات التحالف تطويق
الق� � ��وات العراقية ،ومحاصرتها في املدينة املصيدة ،وقد أبلت القوات الس� � ��عودية والقطرية

والكويتية بال ًء حسناً في تطهير اخلفجي في ظل غطاء جوي جيد من قوات التحالف.

احتمـــــ� � ��ال تــــــخلــــــــي العـــــراقيني عــــن النظام املركزي للدفاع اجلوي وهروب الطائرات العراقيةإلى إيران.
األربعاء 1991/1/30
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 احتراق  3زوارق قرب السواحل الكويتية. قصف القوات اجلوية الفرنسية مواقع احلرس اجلمهوري وعادت ساملة.ادعت العراق إسقاط ثالث طائرات.

األربعاء 1991/1/30

مذكرة نائب العريف التي كتبها اليوم في 1991/1/30م
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قص� � ��ف حـــــرك� � ��ة املرور املدنية باخلــطأ ف� � ��ي الطـــريق إلى العراق مم� � ��ا أدى إلى مقتل 4أردنيني ومصــري.
تدمير  9صهاريج نفطية أردنية متجهة إلى األردن. قال� � ��ت إيران إن ثــــــالث طائرات أخرى جلأت وس� � ��فينة عراقية مصاب� � ��ة زودت إليها زوارقالنجاة واإلنقاذ.
إعالن قوات التحالف س� � ��يطرتها التام� � ��ة على املجال اجلوى العراقي كله ،حيث «تس� � ��رحومت� � ��رح»  -إن صح التعبير  -طائرات قوات التحال� � ��ف ،دون أدنى ضرر عليها ،ثم عودتها
إلى قواعدها ساملة.
إحدى الطائرات الثالث هبطت س� � ��املة وأخرى اضطرارياً وأصيبت بأضرار جس� � ��يمة وجرحطائرها والثالثة اختطفت بعد دخولها املجال اجلوي اإليراني.
املرشد الديني علي خامنئي شجب ضرب العراق.دخ� � ��ول القوات العراقية بش� � ��كل خاطف إلى اخلفجي (اخلالية أص� �ل � ًا) بينما لم يورد البيان
العراقي أي خس� � ��ائر عراقية وهي خس� � ��ائر فادحة في األرواح واملعدات ،وقد ضربت القوات
العراقية مصفاة اخلفجي ومنشآته بالصواريخ والدبابات.
تصري� � ��ح مارلني فتزووتر (الناطق الرس� � ��مي للبيت األبيض) ح� � ��ول االلتباس الذي حصل فينهاية البيان األمريكي السوفيتي املشترك ،فلن تكون هناك أية هدنة مع العراق ،ولكنه عرض
األربعاء 1991/1/30
94

على العراق بأنه في مقدوره اإلعالن الفوري عن االنسحاب.
أعلنت إيران أنها ستعامل الطيارين العراقيني على أنهم أسرى حرب.-صدور البيان رقم 13من قوات التحالف.

مناوش� � ��ات عـــــلى  3نقـــــــاط عـــــــلى احلدود ،مما تسبب في إحداث خسائر كبيـــرة محدودة، 5دبابات و 21أسيراً.
 30ألف طلعة جوية :بني قوات الطيران السعودية والبحرينية والكويتية.مت اكتشاف  9ألغام بحرية 6( .سعوديني –  1بريطاني –  2أمريكان ،ويبقى .)6 مت قصف  4زوارق عراقية ،وقد مت تدمير  3منها. أغرق لغم ،ومت تدمير اثنني قرب أم قصر. أكد بيير جوكس وزير الدفاع اجلديد موقف بالده الصامد واملؤيد ملوقف احللفاء.حترك الرئيس املصري إلى ليبيا والسعودية.حمل الرئيس األملاني املستشار هيلموت كول الرئيس العراقي وحده االستمرار في احلرب.تعهدت كوريا اجلنوبية بتقدمي املزيد من الدعم املالي  280مليون دوالر مبلغاً إضافياً 5طائرات نقل  150 + T150من العاملني غير العسكريني 88الجئاً عراقياً عن مركز خستوا. 2500-من غير مركز خستوا.

األربعاء 1991/1/30
95

اخلميس1991/1/31 :

حترير ثاني جزيرة كويتية
في متام الس� � ��اعة الرابعة إال ربعاً قطعت اإلذاعة الس� � ��عودية إرسالها لتعلن تطهير اخلفجيوأسر جميع من كان فيها.
وعلى الصعيد البحري :إعالن حترير جزيرة أم املرادم الكويتية بعد جزيرة قاروه (أول أرضكويتية محررة).
اخلسائر العراقية جسيمة في األرواح واملعدات.صاروخ س� � ��كود يضرب إس� � ��رائيل في الضفة الغربية وكان آخر صاروخ يوم اإلثنني وأيضاً فيالضفة الغربية.
وفود من اليمن واجلزائر وفرنس� � ��ا والعراق تصل إل� � ��ى إيران إلجراء محادثات منفصلة حولسبل إنهاء القتال.
قصف طرق اإلمدادات إلى األردن.قصف طرق اإلمدادات بني بغداد والبصرة وضرب معظم اجلسور.وصفت بغداد العملية بأنها أول انتصار وأول إنذار.اخلميس1991/1/31 :
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وأسر عدة جنود بينهم مجندات ولكن القوات األمريكية ذكرت فقدان جندي ومجندة أمريكيةجار البحث عنهما واالستعداد للهجوم الكيميائي.
 22-دبابة دمرت.

 350غارة جوية على قوات احلرس اجلمهوري في البصرة خاصة.فقدان طائرة أمريكية .C130 60زورقاً عراقية أغرقت منذ احلرب ،وقد تظاهر بعضها باالستسالم.الس� � ��ماح للقاذفات  B52الضخمة األمريكية للمرابطة في بع� � ��ض بالد احللفاء في عملياتعسكرية انطالقاً من القواعد األمريكية فيها.
صواريخ باتريوت من أملانيا إلى إسرائيل.السكرتير العام بوزارة اخلارجية الفرنسية موفد فرنسا.تواصلت األعمال اإلرهابية ضد احللفاء وبإيحاء من املخابرات العراقية فيما يبدو:الهجوم على منزل السفير الياباني  -التركي  -املكتب الثقافي في األردن (كتائب اجلهاد).الهجوم على محطة تلفزيونية في الفلبني.الرئي� � ��س املصري يصرح بعدم قناعته بالقتال ضد العراق ولكن من أجل حترير الكويت ،وأنتصرفات صدام ساعدت إسرائيل بشكل كبير من حيث إيجاد املبرر لسلوكها العدواني بشكل
كبير.
 60ألفاً من املسلمني األصوليني يعلنون اجلهاد قائلني «واجبنا املوت» ألجل الله واجلهاد حتىجبهة اإلنقاذ اإلسالمي طلبت السماح لها إلقامة معسكرات تدريب ( 400ألف شخص).-الس� � ��ماح لعشرين صحفياً (فرنسا  -بريطانيا  -النمسا) بالرجوع إلى بغداد وقد وصلوا براً

اخلميس1991/1/31 :

املوت.
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من عمان بعد أن ُطلب منهم املغادرة في  1991/1/17عدا بيتر آرنست من .CNN
تبادل إطالق الصواريخ بني اإلس� � ��رائيليني وجيش لبنان العميل لها مع الفلسطينيني ( 6آالففلسطيني فروا من القصف).
القوات السعودية والقطرية :أسرت جميع القوات العراقية الباقية في اخلفجي.أمريكا تعلن فقدان  11جندياً أمريكياً من املشاة البحرية األمريكية.صدور مبادرة مصرية سعودية طالبت صدام باالنسحاب واالستجابة لنداء العقل.احتج األردن رس� � ��مياً لدى الواليات املتحدة بعد ضرب الطريق املؤدي من العراق إلى األردنباألمس ،وذلك باستدعاء وزير اخلارجية طاهر املصري السفير األمريكي في عمان لتسليمه
وج ِرح
رس� � ��الة االحتجاج ،وأن ذلك خارج عن حدود القرارات ،وق� � ��د قتل  4مدنيني ومصري ُ
آخرون.

صرح الوافدون إلى األردن بعودة بيع الوقود في العراق ولكن بكميات محدودة.الهجوم املفاجئ كان يستهدف نزع التأييد األمريكي للسياسة األمريكيةولم يس� � ��تبعد ٌّكل من نورمان ش� � ��وراتزكوف واحمللل العسكري سيلفرس� � ��تيل استخدام صدام
للحرب الكيميائية.
الهجوم العراقي على اخلفجي يستهدف:اخلميس1991/1/31 :
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رفع الروح املعنوية للعراقيني.-جس النبض.

استعجال الهجوم البري.معرفة القدرات البرية األمريكية والتابعة للحلفاء.شغل القوات األمريكية واحللفاء الذين أتعبوه جوياً.االحتجاج العاملي ال يؤثر على سياسة احللفاء ،وليس له وزن عسكري سوى موجات العنف فيأرجاء العالم ،وكثير منها أساساً من اليساريني املضادين ألمريكا وليست تأييداً لصدام.
تظاهرت القوات العراقية مرتني على األقل باالستسالم جلر احللفاء إلى احلرب البرية. 160أسيراً عراقياً في اخلفجي. 20-زورقاً عراقياً في أم املرادم وأغرقت الطائرات  4زوارق منها.

اخلميس1991/1/31 :

كان للطيران الدور الفعال في حسم املعركة والعامل األكبر في ضعضعة النظام
الصدامي وضرب آلته العسكرية
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اخلميس1991/1/31 :
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مخلفات االنسحاب العشوائي والقصف األليم من قبل القوات اجلوية للتحالف
)The Gulf War in World Literature 1990-2000 – volume 1 – (Page No.: 768

اجلمعة 1991/2/1

بدء الهلوسة اإلعالمية
للجانب العراقي
تدمير  7دبابات و  9ناقالت جنود وقتل  30عسكرياً عراقياً وقيل  300عراقي. أعلن العراق االنسحاب من اخلفجي. معظم القوات املشاركة في حترير اخلفجي كانت سعودية وقطرية. استشهاد  15سعودياً وجرح .20ضرب مواقع احلرس اجلمهوري في العراق والكويت. ضرب ثالث دبابات وأسر بعض اجلنود. ض� � ��رب رت� � ��ل من ألف آلية على طول  17كم وض� � ��رب  100آلية على األقل في مقدمة ملعركةبرية كبيرة.

 قصف البصرة والزبير وأبواخلصيب. الع� � ��راق يطلب م� � ��ن العالم ضرب بل طعن جميع احللفاء بأي صورة كانت ،ويش� � ��تكي من أنالطياري� � ��ن في قوات احللفاء اجلوية يضربون املدنيني ،واته� � ��م بوش وميجور وميتران وفهد

بأنهم مجرمو حرب وسيلقون العقاب الذي يستحقونه.

 -ال يزال القتال دائراً شمال اخلفجي.

اجلمعة 1991/2/1

 -أسر  500جندي عراقي وتدمير  22آلية مدرعة ودبابة.
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 اشتباكات في قرية أم احلجول  80كم غرب اخلفجي. فقدان أثر إحدى طائرات .B52  2500طلعة.  600طلعة على احلرس اجلمهوري منها 5على األقل من .B52 رفض العراق طلبات الصليب الدولي مبقابلة األسرى. عرضت إيران إرسال معونات 150 :طناً أدوية وحليب وأغذية (أرز وسكر وشاي ...الخ). وسترسل قريباً شحنة ثانية.احلكومة الكويتية طلبت السماح إلرسال مساعدات إلى الكويت. عباس شبالق لم يتمكــن مـــن أمر ترحيله مـن بريطانــيا ،وهو من ضمن احملتجزين في بريطانيا. رس� � ��الة من طارق عزيز إلى عرفات تتضمن املوافقة على اخلطوات املتبادلة واملشتركة علىجميع األصعدة في املستقبل.
 تبادل نيــران صـواريخ املدفعية بني اإلسرائيليني والفلسطينيني في الشريط احلدودي احملتللليوم الرابع.
إلغاء جميع قوانني التفرقة العنصرية من قبل ديكليرك رئيس جنوب أفريقيا.اجلمعة 1991/2/1
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 تخفيض الفائدة في البنك املركزي األمريكي بواقع  ،٪0.5بحيث يصبح  %6في حني رفعتمعدالت الفائدة في أملانيا مبقدار .%0.5
 -دوريات في موسكو للجيش مع الشرطة في مرسوم جديد أثار اعتراضات شديدة.

البرامج اإلذاعية والتلفزيونية كلها فقط موسيقية وشعارات رنانة على مختلف القنوات.اس� � ��تمرار نزوح الفلس� � ��طينيني والبدون املتعاونني مع اجليش العراقي واجليش الش� � ��عبي منالكويت بشكل كبير ،جتنبا للمساءلة في ضوء وضوح مالمح حترير البالد.
انقطاع االتصاالت بالنس� � ��بة للحكومة الكويتية ،والش� � ��عب الكويتي ال يعرف ماذا يحدث علىاجلانب اآلخر ،وال يوجد استطالع ألحوال الكويتيني في الداخل.
 ضعف االستطالع اجلوي ،وبالتالي متت جتربة االستطالع البري. اختب� � ��ار ال� � ��روح املعنوية العراقية أمام احللفاء ،وقد كان من أبرز أهداف اس� � ��تعجال احلربالبرية من الناحية الصدامية:
• رفع الروح املعنوية جلنوده.
• رسالة سياسية بأني حي أرزق ما زال في معصمي ِع ْر ٌق ينبض.
• صرف النظر عن الضرب اجلوي.
•وألن صدام ال يعرف أين س� � ��يختار احللفاء البداية بالهجوم البري ،فقد بادر من جهته
بجعلها في اخلفجي.
 مظاهرات إيرانية خالل املفاوضات اإليرانية مع مندوبي اجلزائر واليمن وفرنس� � ��ا والعراق،تعاطفاً مع الش� � ��عب العراقي واس� � ��تجابة لنداء رافس� � ��نجاني بتخصيص يوم للشعب العراقي،
 ال يزال احلماس الش� � ��عبي األمريكي عالياً ،نظراً للتفوق اجلوي وألن معاملة األسرى في العراقبشكل سيئ ألهبت مش� � ��اعر األمريكيني وكذلك ضرب مناطق مدنية في إسرائيل وهناك مقارنة

اجلمعة 1991/2/1

مؤكداً احلياد اإليراني ألنها حرب صراع على السلطة وليست حرباً دينية.
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مقبول� � ��ة بني فيتنام واخللي� � ��ج فقد كان اجلنود مجندين ولكن اآلن متطوعون والنس� � ��اء هن أيضاً
متطوعات بأنفس� � ��هن ،والصحافة واإلعالم عليهما بعض القيود وليستا حرتني جداً كما كانتا في

فيتنام.
 -حشود تركية في اجلنوب الشرقي للبالد وعلى العراق وهي مستمرة ومكثفة ،ومنع املراسلني

من الوصول إليها ،وهي تبعد  60كيلومتراً عن خابور احلدودية في العراق وكذلك إلى أقرب

مدينة فيها قاعدة أمريكية.
 صد هجوم أكبر من الذي كان على اخلفجي. حشد كبير على الوفرة.بغداد 94 :غارة على العراق ،إسقاط  24هدفاً جوياً. صاروخان على املدنيني ،وكذلك األسلحة الرشاشة. طائرتان هركليز هيلكوبتر فقدتا وبهما  14فرداً. الدكتور محمد املش� � ��اط س� � ��فير العراق لدى أمريكا ينفي إش� � ��اعة املعارضة والكويتيني فيواشنطن بأنه طلب اللجوء السياسي من الواليات املتحدة.
وزير اإلعالم الكويتي األس� � ��تاذ الدكتور بدر اليعقوب يصرح بأننا أس� � ��رة واحدة وليست أسرةوحكومة وش� � ��عبا ،ورائدنا التمس� � ��ك بدس� � ��تور  62وأما في حاالت تعطيل احلياة البرملانية أو
اجلمعة 1991/2/1
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تعليق بعض املواد فكانت في حدود الدستور.
وفي مؤمتر صحفي له ،مت تركيز أحد الصحفيني على مدى وجود الضمانات للمعارضة فياملش� � ��اركة في اتخاذ القرار ،وكانت ردود د .بدر اليعقوب متس� � ��مة بعدم إعطاء أي مستمسك

وأي وعد من احلكومة للشعب وأنكر وجود معارضة أص ً
ال بل املوجود اختالف بوجهات النظر
في ترتيب أوراق البيت الكويتي.
وأك� � ��د أن الدميقراطي� � ��ة عن طريق االنتخابات قد جتاوزت انتخاب� � ��ات البرملان إلى انتخاباتاجلمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام.
 فالدميقراطية هي كيفية إيصال الرأي لصاحب القرار بشكل ناجح. توغ� � ��ل  50ألف جندي عراقي على احلدود الكويتية والس� � ��عودية ،وأحلق� � ��ت بهم الطائراتخسائر فادحة.
 احتجاج منظمة العفو الدولية على بريطانيا حلجز وزارة الداخلية خمسني عراقياً وفلسطينياًمتهيداً لترحيلهم.

اجلمعة 1991/2/1

السواحل واحلدود مألى باأللغام
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السبت 1991/2/2

االستثمار اإليراني لألحداث
طائرات احللفاء :مزيد من الغارات اجلوية.انفجاران كبيران في البصرة.ضربت الطائرات البريطانية املطارات العراقية ومواقع عراقية وكويتية حتى ال يس� � ��تخدمهاالطيران العراقي.
إي� � ��ران تتباكى على الش� � ��عب العراقي من الضرب اجلوي والصاروخي األمريكي واألطلس� � ��يولكنها تناست الصواريخ اإليرانية على العمق املدني في بغداد خالل القصف العنيف املتبادل
بني الطرفني إ َّبان احلرب العراقية اإليرانية!.
فهل ترى إيران أن الصواريخ األجنبية الصنع والتي روعت بها اآلمنني في بغداد وقلبت ليلهماآلمن إلى نار محرقة ،صواريخ طاهرة تؤدي إلى نفس الدمار إن لم يكن أكثر؟!
وهل تناست اجلزائر وقوفها مع إيران ضد العراق حيث كان يرفع العراق شعار العروبة ضداإليرانيني الذين استعملوا تلك الصواريخ وهددوا أمن العراق واحتلوا أجزاء إستراتيجية من
األراضي العراقية وأسروا األلوف من العراقيني؟!
وه� � ��ل تناس� � ��ت كذلك اجلزائ� � ��ر ومن وقف اليوم م� � ��ع العراق أن مصر هي الت� � ��ي بذلت كل مااس� � ��تطاعت إليقاف إطالق النار بل وساندت العراق بشرياً وماديا وراحت اجلزائر ومثيالتها
تندد مبصر وتتهمها بالعمالة؟!
السبت 1991/2/2
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وهل نسي جميع من وقف مع العراق أن العراق باملقابل قد أمطرت طهران وعبدان والعديدمن املدن اإليرانية بوابل من الصواريخ أرض أرض فأجهزت على عوائل بأكملها حتت أسقف
منازلها خالل احلرب العراقية اإليرانية؟!

مساء أمس واليوم مت قصف البصرة على مواقع صواريخ سكود ومواقع زوارق بحرية عراقية،باإلضافة إلى كل من :
منشأتني لتخزين البنزين.مواقع احلرس اجلمهوري.مستودع للذخيرة جنوب مدينة الكويت.تصريح إذاعة بغداد :احتمال استعمال أسلحة الدمار الشامل وال شيء يستحق احلياةبعد تدمير العراق.
−محاوالت إيرانية لوقف إطالق النار ،ورسالة من الرئيس رفسنجاني للرئيس العراقي.
−ندد العراق مرة أخرى بالهند للس� � ��ماح للطائرات األمريكية بالتزود بالوقود من الهند وإليها،
وصرح� � ��ت الهند بس� � ��ماحها للطائرات نظ� � ��راً ألنها حتمل أدوات ومعدات غي� � ��ر مميتة وأنها
ستدافع عن الشعوب التي تسعى للحصول على حريتها.
−نددت األردن بتصريحات أمريكا حول أن استيراد األردن للبترول العراقي انتهاك واضح للحظر.
−منعت مصر سفينة مسجلة في قطر حتمل متفجرات إلى اإلمارات بعد إعالن العراق بقرب
مفاجأة وش� � ��يكة في القناة وقد س� � ��محت لها بنقل الش� � ��حنة براً من القناة إلى بورس� � ��عيد ثم
حتميلها مرة ثانية.
−وصلت بقعة الزيت إلى الشواطئ الشمالية للسعودية ،ولوثت ميناء مدينة السفانية.

−الفريق أول خالد بن سلطان :القتلى بني القوات السعودية  30فرداً واجلرحى  33واملفقودون أربعة.

−السيطرة على  100آلية صاحلة لالستعمال ،بعد تدمير  3ألوية منها ميكانيكي ،واآلخر مدرعات.

السبت 1991/2/2

−مت عرض األسرى العراقيني (مجموعات كبيرة بلغت  400ضابط وجندي) في تلفزيون السعودية.
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−مت بث  12صورة للمنازل والسيارات املدمرة في بغداد في إحدى الصحف العراقية ،وكذلك
حملة إعالمية كبيرة من قبل كل الصحف.
−معاملة الطيارين األسرى كمجرمي حرب.
−أكدت الصحف العراقية عدم ش� � ��ك العراق في قدراته من انتزاع النصر ابتدا ًء من استخدام
السكني إلى الفتك باستخدام أسلحة الدمار الشامل.
−وأن القتال لن حتسمه عملية عسكرية واحدة.
−كما أعلنت أن قوات محمد القاسم أكملت انسحابها من اخلفجي ،في تغطية ساذجة لالندحار
املخزي من قبل القوات العراقية عن اخلفجي ،وقتل وأسر معظم أفرادها.
−انتقلت البقعة إلى الشمال بفعل الرياح.

السبت 1991/2/2
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وتستمر اجلرمية النكراء

األحد 1991/2/3

ضبابية العالقة مع إيران
−صرحت الواليات املتحدة بأن قوات احللفاء جنحت منذ بداية احلرب فيما يلي :
• •قطع اإلمدادات العسكرية بصورة كبيرة للعراق ،وضرب اجلسور والسكك احلديدية.
• •وضربت الطيران العراقي ( 100طائرة) ،وشلته متاماً وأصبحت تتحرك جوياً بكل سهولة.
• •ضرب القوة البحرية العراقية بشكل كامل.
−كما صرحت بتدمير كبير في املنشآت الرئيسية في البصرة.
−كما أن العراق أخذ في اإلصالحات الفورية ملدارج املطارات واجلسور العائمة بشكل مؤقت.
−وادعـــــ� � ��ت بغ� � ��داد أن  28غارة ش� � ��نت هـــــذا الصب� � ��اح ليرتفــع العدد اإلجمال� � ��ي خالل األربع
والعش� � ��رين ساعة األخيرة إلى  45غارة وادعت كذلك بأن طائرات احللفاء قد دخلت املجال
اجلوي اإليراني.
−وصول أول دفعة من العمال الهنود الذين كانوا في البصرة ،حيث أدلوا بأول شهادات واقعية
�كل مفاجئ ومثير ابتداء
إذ وصف� � ��وا الدمار الكبير في البصرة قد زادت الغارات اجلوية بش� � � ٍ
من .1991/1/28
−كما أن هناك إصابات كبيرة بني املدنيني.

−تكونت سحابة غير كثيفة من الغازات السامة جراء ضرب املؤسسات واملنشآت الكيماوية وقد

األحد 1991/2/3

−صرحت إيران بأن البصرة وبعض املدن اجلنوبية للعراق مازالت تقع حتت الضرب اجلوي املكثف.
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ذكرت مصادر املعارضة أن املياه قد بدأت تتأثر من ذلك.
−قامت أضخم مظاهرة في املغرب منذ عام  1956حيث خرج إلى الش� � ��وارع  300ألف شخص
يتقدمهم ياسر عرفات تأييداً للعراق والرئيس العراقي صدام حسني.
−كما قامت مظاهرة ضخمة في إسبانيا ضمت اآلالف ضد احلرب وطالبت بانسحاب اسبانيا
من حلف شمال األطلسي.
−مت تعيني أحد اليهود املتشددين ضد الفلسطينيني كوزير بال وزارة ما أثار معارضة ثالثة من
أركان احلكومة وعدم تصويتهم بالثقة له.
−مت إطالق صاروخني سكود أحدهما على السعودية (الرياض) واآلخر على إسرائيل.
−ف� � ��ي الوقت الذي أعلنت فيه قوات التحالف ش� � ��ل احلركة اجلوي� � ��ة والبحرية والبرية للجيش
العراقي ،إذاعة العراق تهدد بسحق إسرائيل وتدمير السد العالي!
−عودة إطالق النار من اجلانب اإلس� � ��رائيلي على مواقع الفلسطينيني الذين وقعت صواريخهم
حس� � ��ب زعم اإلذاعة اإلسرائيلية  ،في الش� � ��ريط احلدودي الذي فرضته إسرائيل من جانب
واحد بينها وبني لبنان.
−مت تخفي� � ��ف احلك� � ��م الصادر على املجاهدين مبقتضى االعتقال اإلداري (س� � ��تة أش� � ��هر) إلى
ثالثة من قبل بعض القضاة اليهود بعد أن أتهم أحدهم بتسريب معلومات للعراق ،واالعتقال
اإلداري يخول السجن بدون محاكمة.
األحد 1991/2/3
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−أعلنت إس� � ��رائيل أنها س� � ��توزع أقنعه واقية من األس� � ��لحة الكيماوية ابتداء م� � ��ن املناطق التي
تعرضت للضرب الصاروخي العراقي.
−اقترح� � ��ت إيران عقد مؤمت� � ��ر في طهران حتضره دول اخلليج العربي (العراق  -إيران – دول

مجل� � ��س التعاون اخلليجي) للتحضير الفوري لكل الوس� � ��ائل املمكنة لتطويق س� � ��لبيات البقعة
الناشئة في اخلليج ولم يعلم بعد ما إذا كانت العراق ستوافق على احلضور أم ال.
−أعلن بعض البريطانيني عدم ارتياحهم لتعهد إيران باحلياد وأن اإليرانيني كذابون متمرسون،
ولكن البعض اآلخر طمأن على تأكيد إيران حليادها.
−أعلنت إيران وبعض الدول األخرى احتمال عدم السماح حلجاجها باحلج هذا العام احتجاجا
على وجود األمريكان في أراضي اململكة العربية السعودية.
−بل� � ��غ عدد القتل� � ��ى املعلن عنهم  1000قتيل من ج� � ��راء الزلزال األخير ،وق� � ��د بلغ عدد القتلى
الباكس� � ��تانيني منهم  300قتيل على األقل ،وذلك في الزلزال الذي ضرب جزءاً من باكس� � ��تان
والهند وأفغانستان مؤخراً.

 −بلغت الطلعات  41ألف طلعة جوية  2600طلعة منها سعودية.
−سقوط جزء من صاروخ سكود بعد تدمير جزء منه بصاروخ باتريوت ،مما سبب تدمير أجزاء
من منزلني ،وقد مت جرح  35من اجلنسيات التالية:
• • 14سعودياً
• • 16أردنياً
• • 3مينيني
• •كويتي

• •سقوط طائرة ووفاة طاقمها املكون من شخصني

األحد 1991/2/3

• •باكستاني
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−تفجير لغم بحري في مياه اخلليج العربي.
−تصريح ناطق عسكري من قوات التحالف.
−كانت اجلبهة هادئة في األربع والعشرين ساعة األخيرة عدا اشتباكات بسيطة ودمرت جرافة
وآلية أخرى ،ولدينا  429أسيراً.
 −تدمير سالح البحرية العراقي ولم يعد بعد اآلن له أي قدرة له على عمل موجه.
 −س� � ��قوط قاذفة من ن� � ��وع  B52في احمليط الهندي على بعد  4آالف كم من الس� � ��عودية بعد
عودتها من مهمة عسكرية في اجلبهة ،وقد أمكن انتشال ثالثة من طاقمها أحياء.
 −انتقاد الس� � ��لطات النمساوية النداءات املوجهة للنمس� � ��اويني الذين دعوا مواطنيهم للتظاهر
احتجاج � � �اً باحلرب ،واتهامهم مبخالفة مبادئهم الت� � ��ي أعلنوها حني التزموا بقرارات مجلس
األمن.
 −نفت الس� � ��فارة األمريكية في دمش� � ��ق ما أعلنته إذاعة بغداد من تس� � ��ليم دمش� � ��ق للسفارة 7
طيارين أمريكيني سقطت طائراتهم في األراضي السورية.
 −بدأت وكالة الغوث أونروا بتوزيع األغذية على مواطني الضفة الغربية ودعت إلى رفع حظر
التجول املفروض من قبل السلطات اإلسرائيلية.
 −أطلقت القوات اإلس� � ��رائيلية النار على أحد املواطنني الفلس� � ��طينيني في جنني كان يطل من
شرفته في إطار حظر التجول الذي تفرضه السلطات اإلسرائيلية على الضفة.
األحد 1991/2/3
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 −أعلنت فيتنام استعدادها لالستجابة إلى مبادرة فرنسا وإندونيسيا للسالم مع كمبوديا.

اإلثنني 1991/2/4

الدعم املالي الياباني حلرب التحرير
−قصفت املدفعية األمريكية والبارجة األمريكية ميس� � ��وري وحدات اجليش العراقي في العراق
والكويت ،خصوصاً اخلنادق احملصنة باألسمنت املسلح ،ومحطات رادار عراقية في الكويت.
−كما تعرضت بغداد والبصرة إلى وابل من القصف اجلوي طوال ليلة أمس وصباح اليوم ،كما
استمر ضرب مواقع املدفعية والدبابات العراقية جنوب الكويت وغربها.
−الرئيس اإليراني علي أكبر هاش� � ��مي رافس� � ��نجاني يعرض مقابلة الرئيس صدام حس� �ي��ن في
محاولة لوقف إطالق النار وللتوصل إلى صيغة مقبولة للحل الس� � ��لمي ،وكذلك على الواليات
املتحدة ولكن وزير الدفاع األمريكي ينظر إليها بتحفظ ،ومع ذلك ذكر أن ذلك البد أن تسبقه
موافقة الرئيس الروحي خامنئي.
−ادعت العراق إس� � ��قاط  9طائرات للحلفاء ومن ضمنها واحدة س� � ��قطت في اخلليج وأخرى
في سورية.
−جرح جنديني أمريكيني وسعودي جراء تساقط الزجاج من حافلة في شارع مبدينة جدة ،في
أول هجوم من نوعه في السعودية ،ولم تعرف هوية اجلناة الذين هربوا في سيارتهم.
−وزراء خارجية الدول األوروبية يجمعون على ضرورة دعم احللفاء في حرب اخلليج وتخصيص
صندوق مالي لدعم احللفاء.
ميس� � ��وري.

اإلثنني 1991/2/4

−ضربت املدفعية األمريكية بطارية مدافع كانت قد ردت على النيران األمريكية من البارجة
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−اتهم العراق  -برس� � ��الة من طارق حنا عزيز وزي� � ��ر اخلارجية  -األمني العام لألمم املتحدة
بالسكوت على الهجمات الواقعة على العراق.
−أعلن الرئيس اإليراني رفسنجاني في مؤمتر صحفي اليوم عن وجود اتصاالت مع الواليات
املتحدة عن طريق سفارة سويسرا خالل الفترة القريبة املاضية.
−صرح اليوم الرئيس التركي تورغوت أوزال بأنه ليس لتركيا أي مطامع في األراضي العراقية،
ولكنها س� � ��ترد وبق� � ��وة على أي اعتداء من اخلارج ،وهو يقصد حت� � ��ركات األكراد في جنوب
تركيا ومنطلقهم من شمال العراق.
−كم� � ��ا أعلنت إيران عدم تأثر موقف بالدها ب� � ��أي تدخل تركي في احلرب ،بل إنها تفكر في
اعتب� � ��ار الطائرات العراقية املوجودة لديها من حقها كجزء من العش� � ��رين مليار دوالر التي
تطالب بها إيران كتعويضات حربية من العراق.
−حث رئيس الوزراء الياباني توشيكي كايكو املشرعني اليابانيني على املوافقة على املساعدة
الياباني� � ��ة املزمع� � ��ة حلرب اخللي� � ��ج والبالغة  9ملي� � ��ارات دوالر غير أن املعارض� � ��ة اليابانية
اش� � ��ترطت عدم إنفاقها في اجلانب العس� � ��كري املباش� � ��ر ،وهذا ما يعرض الرئيس الياباني
لإلحراج السياس� � ��ي الشديد إذا ما أجمعت املعارضة على إفشال مشروع القرار مما يجعله
يسعى للحصول على موافقة ثاني أكبر حزب معارضة ياباني بعد حتقيق هذه الضمانة التي
سيطلبها من دول مجلس التعاون اخلليجي التي تقوم بتوزيع هذه املساعدة.
−وفي اليمن ألقيت قنبلة يدوية صغيرة على السفارة اإليطالية ولم حتدث أضراراً تذكر.
اإلثنني 1991/2/4
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−ش� � ��هدت املناقش� � ��ات البرملانية الباكستانية اليوم احتجاجات ش� � ��ديدة اللهجة ضد التواجد
العس� � ��كري الباكستاني في اخلليج ( 11ألف مقاتل) ،وقد رد عليها الرئيس الباكستاني نواز

ش� � ��ريف بأن هؤالء يطلب منهم فقط الدفاع عن األماكن املقدس� � ��ة في السعودية وليس في
أي مهمة هجومية.
−أعلنت جنوب أفريقيا إلغاء أحكام التمييز العنصري ،فرحبت بذلك جميع الدول.
−اش� � ��تبك املواطنون الفلس� � ��طينيون املوالون لرئيس املنظمة ياس� � ��ر عرفات وقوات املنشق أبو
نضال وقد قتل أحد املوالني ألبي نضال وجرح  5آخرون وكان ذلك في اشتباكات حدثت في
مخيم عني احللوة جنوب صيدا.
−وكان الرئيس الفلس� � ��طيني ياس� � ��ر عرف� � ��ات قد طرد مجموعة أبو نض� � ��ال من املنظمة بعد
اش� � ��تباكات دامية اس� � ��تمرت ثالثة أيام ،وكانت مجموعة أبو نضال قد أقامت معسكراً في
مخيم عني احللوة.
−احتج احملامي املختص أمام القضاء اإلس� � ��رائيلي من احلكم املخفف (احلبس ملدة  6أش� � ��هر)
حملققني قاما بتعذيب مواطن فلس� � ��طيني حتى املوت ،في أن القضاء اإلسرائيلي يدين قاذفي
احلجارة على اجلنود اإلسرائيليني بسجن ملدد تبلغ أحياناً سنتني.
−طالب إس� � ��حاق ش� � ��امير رئيس الوزراء اإلسرائيلي املجتمع الدولي س� � ��حب اعترافه مبنظمة
التحرير الفلس� � ��طينية وحتول املطالبات الدولية إلس� � ��رائيل إلى توقيع معاهدات س� �ل��ام بني
إس� � ��رائيل وجيرانه� � ��ا املعادين لها من العرب ،خصوصاً س� � ��ورية ،وليس إلى مفاوضات تكون

فيها منظمة التحرير الفلسطينية طرفاً ،وقال إنه سيرد على أي مطالب أمريكية للسالم مع
املنظمة بصورة ياسر عرفات وهو يعانق صدام حسني.
عسكرية جديدة تشمل دول اخلليج وجاراتها كإيران وتركيا وباكستان وحتى العراق.

اإلثنني 1991/2/4

−حديث عبدالله بشارة األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي مع إذاعة لندن واإلعالن عن أحالف
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−أعلن رافس� � ��نجاني احتمــــ� � ��ال اجتمــــاع وزي� � ��ري اخلارجــــية اإليراني والس� � ��عودي قريبا
بخصوص احلج.
−بغداد 150 :غارة جوية ليلة البارحة وصباح اليوم وملناطق مدنية.
−إسرائيل :القصف دمر فقط نصف املنصات الثابتة التي تبلغ  30منصة ومازالت  7منصات
متحركة باقية.
−صدقت مفوضية الدول األوروبية على مس� � ��اعدة الفلس� � ��طينيني في س� � ��ورية واألردن ولبنان
واألراضي احملتلة  5ماليني دوالر منها للفلسطينيني في الضفة ،وذلك من ضمن املساعدات
املرصودة وتبلغ  23مليون دوالر.
−أرس� � ��لت السودان معدات طبية وجراحني وأطباء سودانيني للعراق ،وأقامت صندوقاً لتطبيق
الشريعة اإلسالمية الستئصال شأفة الفساد ،ودعم املدارس اإلسالمية والشرطة.
−تأجيل محاكمة ويني مانديال وس� � ��بعة آخرين متهمني بضرب واختطاف أربعة أش� � ��خاص في
بيت مانديال.

اإلثنني 1991/2/4
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قصر السيف العامر مدمراً

اإلثنني 1991/2/4

ولم يسلم هذا املسكن الكويتي من التخريب بل الهدم
(املصدر :غزو الكويت ووقفة التنسى  -ص )134
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خنساء الكويت تستقبل شهداءها
−كان القصف اجلوي أمس من أشد أنواع القصف منذ بداية عاصفة الصحراء.
−ب� � ��وش :وزي� � ��ر الدفاع وقائد القوات (باول) س� � ��يتوجهان في نهاية هذا األس� � ��بوع إلى الرياض
ِّ
لإلطالع على ما يدور.
−بوش :ال نسعى لتدمير العراق ولكن لتحرير الكويت
−القبض على مطلقي النار على احلافلة التي تقل اجلنود األمريكيني.
−إيق� � ��اف بيع الوقود في العراق بس� � ��بب ضرب املصافي ووق� � ��ود التدفئة ،في حني تعاني بغداد
نقص املياه والكهرباء.
−ضرب اإلذاعة والتلفزيون ووزارة العدل والبنك املركزي وسكك احلديد والعديد من اجلسور.
−نفت وكالة األنباء الس� � ��ودانية نبأ تخبئة الس� � ��ودان لصواريخ وطائرات عراقية في الس� � ��ودان
متهيداً لضرب الس� � ��عودية وكان� � ��ت قناة  ABCاألمريكية ،قد ذك� � ��رت أن العراق قد خبأ 20
صاروخاً وبعض الطائرات في شمال السودان.
−قصفت الطائرات اإلسرائيلية بعض املواقع الفلسطينية قرب الشريط احلدودي جنوب لبنان.
−بلغ العدد اليوم  3آالف طلعة سعودية.
الثالثاء 1991/2/5
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−في الساعة  2ظهراً مت اكتشاف لغمني ،وكذلك اكتشفت أحد زوارق البحرية الكويتية لغماً.
−مهاجمة  20دبابة عراقية ولم يتم حتديد اخلسائر ،وكذلك  25مدرعة عراقية شبت احلرائق
في بعضها.

 25−عراقياً (نقيب  +مالزم  23 +فرداً) استسلموا لقوات احللفاء.
−نتائ� � ��ج العمليات اجلوية :ش� � ��ل الق� � ��درة اجلوية والدف� � ��اع اجلوي والس� �ل��اح البحري وقصف
املستودعات واآلليات وقطع طرق اإلمدادات وحتقيق التفوق اجلوي املطلق (اإلنذار املبكر -
مراكز القيادة والسيطرة  -الطائرات ).
−وقد كان مصير الطائرات العراقية كالتالي:
• • 31في العراء
• • 28ضربت في اجلو
• • 68في املخابئ
• • 110 - 90إلى إيران.
−كما مت ضرب:
• •  44قاعدة جوية أو مطار أو مهبط.
• • 41جسراً للطرق أو للسكك احلديدية ،وبالتالي تقليص حلجم اإلمدادات مبقدار .%80
• •شل احلركة البحرية بتدمير  8قطع بحرية ،وإغراق  10أخرى.
−احل� � ��رس اجلمه� � ��وري :ض� � ��رب مراك� � ��ز القي� � ��ادة وع� � ��دد كبي� � ��ر م� � ��ن اآللي� � ��ات واملراكز
اإلستراتيجية.
أمام منزلهم ،وقد سميت والدتهم فيما بعد بخنساء الكويت.

الثالثاء 1991/2/5

−في هذا اليوم مت استش� � ��هاد ثالثة مواطنني من أبناء عائلة املنصور ،حيث مت قتلهم وإلقاؤهم
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−نداء في بيان لبغداد :
−حتريض على ضرب مصالح احللفاء رسالة بالشفرة (الرموز)
(م� � ��ن ميمون بالقيادة املركزية إلى اجلميع ..توجهوا إلى البنك) ،وقد فس� � ��رت بأنها احتمال أن
تكون موجهة لعمالء العراق في العالم أو إلى توجيه للقوات لنقل العمليات إلى مسرح جديد .أو
أنها جزء من احلرب الدعائية العراقية.
−إع� �ل��ان احللفاء مراراً وتكراراً احتمال وش� � ��يك الس� � ��تخدام األس� � ��لحة الكيميائي� � ��ة العراقية
واالستعداد لها من قبلهم.
−احللفاء :بلغ عدد الطلعات اجلوية طلعة واحدة كل دقيقة في الفترة األخيرة.
−ضرب املزيد من الش� � ��احنات األردنية أو العراقية التي لوحظ وجودها حيثما انطلق صاروخ
س� � ��كود ،ألن صاروخ س� � ��كود العراقي متنقل على شاحنات ضخمة ويتم إخفاؤها وال تستخدم
إال آخر حلظة ،وقد وصل عدد ما مت رصده منها  39شاحنة.
−وص� � ��ف طبيب ألحدهم اليوم أن ما ال يقل عن 1000قتيل وجريح عراقي مت إحضارهم ألحد
املستش� � ��فيات ،وأن أثر قذيفة واحدة من البارجة «ميسوري» والتي تزن قرابة  1200كجم قد
أحدث الدمار الش� � ��ديد ملا ح� � ��ول وقوعها ،وفي املناطق األقل أثراً يت� � ��م تفريغ الهواء ،بدرجة
تنفجر لها حنجرة الفرد وتخرج أعينه.
−ال تزال املناقش� � ��ات والتحقيقات جارية حول قصف احللف� � ��اء باخلطأ ملدرعة أمريكية حتمل
الثالثاء 1991/2/5
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 5أش� � ��خاص لقوا حتفهم خالل ذلك القصف ،حيث كانت املدرعة متقدمة لالس� � ��تطالع ،ولم
حتس� � ��ب لتقدم العراقيني نحو اخلفجي أي حساب ،فضربتها الطائرات األمريكية ،وهذا ما
يدل على احتمال اخلطأ البشري مهما تقدمت الوسائل التكنولوجية احلديثة ،وأنه ال بد من

سقوط ضحايا في أي حرب مهما كانت محسومة لطرف دون آخر.
−رفضت أمريكا وس� � ��اطة إيران وقالت مارغريت توت دايلر الناطق بلسان اخلارجية األمريكية
بأنه يجب أن حتدد إيران في البداية «على ماذانتفاوض!».
−بلغ عدد الطلعات اجلوية  45ألف طلعة جوية إلى اآلن.
−بث� � ��ت قناة  CNNالي� � ��وم األحد 1991/2/3 :نتائج أداء مكتب االس� � ��تثمار الكويتي (Kuwait

) Investment Office :KIO
−األرباح (العوائد) 4 :مليارات دوالر في األشهر الست املاضية:
املصروفـ ـ ـ ـ ــات:
				
• •للحلفاء

 13.5مليـــــار دوالر.

		
• •للكويتيني في املنفى

 ,5مليــار دوالر.

		
• •إلعادة اإلعمار

مليــــار دوالر.

			
• •اإلجمالي

 15مليار دوالر.
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األربعاء 1991/2/6

استمرار مشاركة القوات اجلوية الكويتية
−أعل� � ��ن العراق قطع العالقات الدبلوماس� � ��ية مع الواليات املتح� � ��دة األمريكية واململكة املتحدة
وفرنسا وإيطاليا والسعودية ومصر.
−قال رئيس القوات األمريكية نورمان ش� � ��وارتزكوف بأن العراق ال يزال يحتفظ بجزء كبير من
قواته (احلرس اجلمهوري خاصة) ولكن عملية ضربه تسير سيراً جيداً.
−توقعت مصر تزويد الواليات املتحدة األمريكية لها بصواريخ باتريوت إذا ما صحت التهديدات
اإلرهابي� � ��ة بضرب الس� � ��د العالي ،خصوصاً بعد توارد األخبار ع� � ��ن وجود جتهيزات صواريخ
سكود في السودان من قبل العراق سابقاً.

−إعالن وزير الدفاع السوري بأن القوات السورية لن تشارك في الهجوم على العراق.
−تصريح السعودية بأنها سترد بقوة على أي محاولة إرهابية.
−إسقاط مقاتلتني (ميغ  )21حاولتا الهرب ،ومجموع الطائرات املقدرة في إيران  120تقريباً.
−مواصلة القصف خالل ليلة البارحة.
−تدمير في جسور حيوية منها جسر رئيسي على نهر دجلة.
األربعاء 1991/2/6
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−مزيد من الدفاعات اجلوية اليوم بشكل ملفت.
−زيادة االتهام العراقي بضرب األهداف املدنية ،بعد وفاة  150مدنياً قتلوا في غارة جوية على
مخب� � ��أ الناصري� � ��ة (منهم  35طف ً
ال وطفلة) ،وحقيقة األمر أن املخبأ قد مت اس� � ��تخدام أدواره

السفلية (سراديبه) كمقر مركزي لالستخبارات العراقية!
−مناقش� � ��ة جديدة حول فاعلية القصف اجلوي على احلرس اجلمهوري التي خفضت بنس� � ��بة
 %30حسب قول جميع القيادات العسكرية.
−شوارتزكوف :س� � ��لوك العراق غير متوقع ،وستكون هناك خسائر قبل التحرير ولكننا واثقون
من النصر.
−لم يرد العراق على مبادرة إيران إلى اآلن وحتفظت الواليات املتحدة عليها.
−هاجم احملتجون على ضرب احللفاء الشاحنات األردنية آنفاً ،في الرمثا ،باإلضافة إلى قافلة
تركية للفواكه ،وسبع شاحنات كانت متوجهة إلى السعودية.
−احللفاء :نستبعد استخدام العراق أسلحة كيميائية كانتقام ،ولن نبدأ باستخدامها ولكن سنرد
بنفس املنوال.
−ألقي القبض على فلس� � ��طينيني اثنني بتهمة التجسس لصالح العراق (تصوير أماكن عسكرية
 تسليم وثائق) وبذلك يكون العدد الكلي للمعتقلني في إسرائيل بعد إطالق الصواريخ عليها 12معتقال.
 47−ألف طلعة جوية إلى أمس الثالثاء.
لدي أمور مهمة كثيرة أعملها ولكن
−األمني العام لألمم املتحدة ديكويالر يرد على الصحفينيّ :

س� � ��أفكر في الرد على الرس� � ��الة الثانية لطارق عزيز التي أتهمه فيها بالصمت جتاه القصف

−بلغ عدد األسرى  862منهم  51ضابطاً بإضافة إلى استسالم  17لألمريكـــان منـــهم ضابطـــان،
 6للمصريني مع أسلحتهم.
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الشديد للتحالف على العراق.
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−إسقاط أربع طائرات وجناة ثالث وفرارها إلى إيران.
 9.30−صباحا ثالثة زوارق تعتدي على قوات احللفاء ،ويتم إغراق أحدها.
−طلعتان كويتيتان على الكويت:
−األولى  7طائرات (سكاي هوك) ضربت املدفعية وجنحت ورجعت إلى قواعدها ساملة.
−والثانية  8طائرات (سكاي هوك) مواقع املدفعية وجنحت ورجعت إلى قواعدها ساملة.
−وزير الدفاع الفرنسي يتلقى اآلالف من بطاقات التأييد ملوقف بالده من احلرب.
−نف� � ��ت الص� �ي��ن أي عالقة اقتصادية أو عس� � ��كرية مع النظام العراقي ،وأك� � ��دت بأنه ال مجال
للوقوف بأي حالة من األحوال عن احلرب ما لم يعلن العراق انس� � ��حابه ،وأن الصني ال تنوي
تقدمي أية مبادرة.

األربعاء 1991/2/6
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(املصدر :ظلم األبرياء إلى متى  -ص )227

األربعاء 1991/2/6

وثيقة عراقية تشير إلى اعتقال  750كويتياً من املدنيني بعد أن أفلس من تأييد أي مواطن كويتي،
فاختطفهم كرهائن ليفاوض بهم سياسياً
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األربعاء 1991/2/6
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تابع الوثيقة السابقة

(املصدر :املرجع السابق  -ص )228

اخلميس 1991/2/7

احتضار االسطول اجلوي العراقي
−البيان العسكري رقم .21
−إسقاط ثالث طائرات عمودية.
−استسالم  7جنود عراقيني.
−إسقاط طائرتني قتاليتني.
−إسقاط طائرة عمودية شمال العراق من قبل طائرة F15
−عدد األسرى إلى اليوم  993أسيراً.
−محاولة تسلل  14جندياً عراقياً إلى احلدود الشمالية للسعودية ،وأسر أحدهم والذت البقية بالفرار.

−زاد عدد الطلعات اجلوية إلى اليوم عن  52ألف طلعة.
−انضمام الناقلة وسكنسن إلى البارجة ميزوري وتتميز بأن قياسات مدافعها:
16بوصة ،وقادرة على إطالق  11طلقة في الدقيقة.
−تدمير بطارية صواريخ.
−تدمير زورق قرب خور الزبير.
−حتطيم  94طائرة إلى اآلن من خيرة الطائرات العراقية.
 134−جلأت إلى إيران.

اخلميس 1991/2/7

 −الطائرات  B52- F15- F16تواصل ضرباتها للحرس اجلمهوري.
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 41−عس� � ��كرياً بأسلحتهم س� � ��لموا أنفس� � ��هم للقوات املصرية منذ بدء العمليات ،وقد قالوا إن
األمور سيئة للغاية.
−الزوارق السعودية تدمر زورقاً عراقياً عند اقترابه من اخلفجي.
−جهاز االس� � ��تخبارات اإلسبانية يش� � ��ارك في جتميع املعلومات حول أماكن تخبئة املنصات من
الشركات املقاولة وتزويدها للحلفاء ،بل إنه مستعد للمشاركة إذا ما مت االعتداء على أي دولة
في حلف األطلسي.
 −جتديد الرئيس اللبناني إلياس الهراوي موقف لبنان من دعم احللفاء.
−بوش :قدرات النظام العراقي على شن احلرب تدمر ساعة بعد ساعة ،وميكن لبالد الرافدين
استعادة حضارتها لو أذعنت للسالم.
 −كوريا سترسل  5طائرات نقل وقوات غير عسكرية للخليج لدعم احللفاء:
 150 −ف� � ��رداً منهم طيارون ومالحون كمس� � ��اعدة في النقل وتش� � ��مل  280مليون دوالر لدعم
نفقات احللفاء.
−ض� � ��رب مقر رئيس الوزراء البريطان� � ��ي  .DOWNING ST 10اليوم بقنابل املورتر من باص
نزل منه ثالثة ثم فجروه.
 −ثم يتبني األمر أن الفاعلني الثالثة ينتمون إلى اجليش اجلمهوري األيرلندي  IRAوال عالقة
لهم بحرب اخلليج.

اخلميس 1991/2/7
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 −رفض حزب الدعوة اقتراح النظام العراقي بتشكيل حكومة ائتالف برئاسة الرئيس احلالي ،واقترحت
مجموعة املعارضة في لندن تشكيل حكومة ائتالف وطني مع مجموعة املعارضة في أملانيا.
−الرئيس الفرنسي :الهجوم البري سيبدأ في األيام القادمة.

(املصدر :املرجع السابق  -ص )226

اخلميس 1991/2/7

وثيقة عراقية تبني أخالء املواطنني الذين عمرهم أربعون سنة فما دون من الكويت الى العراق
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اجلمعة 1991/2/8

الكوي ـ ــت ب ـ ـ ــال هواتـ ـ ــف
ُ −قطعت باألمس احلرارة عن الهواتف األرضية في مقسمي النزهة واجلابرية وبقية املقسمات،
ف� � ��ي ح� �ي��ن كانت احلرارة قد قطعت عن الهواتف في مقس� � ��مات الش� � ��ويخ والعاصمة وحولي
والساملية أمس األول ،وبذا أصبحت الكويت تعيش بال هواتف.
−دخلت باألمس واأليام املاضية بعض س� � ��يارات اخلضار والبرتقال املجازفة بس� �ل��امتها خالل
القصف اجلوي املكثف للبصرة وجنوب العراق ،األمر الذي أدى إلى نزول األسعار ،ولكن إلى
أعلى مما كانت عليه قبل عاصفة الصحراء.
−استمرار قصف منصات الصواريخ العراقية.
−استمرار البارجة وسكنسن في قصف املواقع العراقية في الكويت فجر اليوم.
−تدمير  500دبابة على يد سالح اجلو الفرنسي ،و 600على يد سالح اجلو البريطاني ،وتدمير
 400قطعة مدفعية ،وقد صرح بذلك رئيس هيئة األركان الفرنسي وكذلك مت تدمير كثير من
مراكز االتصاالت وطرق اإلمداد واجلسور الرئيسية لإلمدادات.
−كما أشار إلى أن حتديد املوعد احلاسم للهجوم البري يتوقف على عدة عوامل:
 -1تقدير حجم اخلسائر.
اجلمعة 1991/2/8
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 -2األحوال اجلوية.
 -3انتهاء إجراءات التشكيالت البرية للحلفاء.

−قذائ������ف (قنابل) الوق������ود اجلوية قد يس������تخدمها أمريكان لتطهي������ر األلغام وخلخلة
الدفاعات العراقية.
−أعلن نورمان شوارتزكوف أن بعض الطيارين العراقيني قد حاولوا قصف القصر اجلمهوري
وصدام حس� �ي��ن نفسه أثناء توجههم إلى إيران ،مما يعكس االحتقان النفسي والشعور بالقهر
الذي بلغه هؤالء الطيارون.
−تنديد منظمة العفو الدولية باستخدام العراق لألسرى كدروع بشرية.
−املفاوضات الروس� � ��ية البولندية تس� � ��تأنف في األسبوع املاضي لس� � ��حب بقية القوات ومرور
القوات املتمركزة في أملانيا الدميقراطية (سابقاً) عبر هولندا.
−يحث العارفون بسوق اخلضار على التزود منها قبل وقوف حركة النقل نظراً إليقاف توزيع البنزين
والديزل في العراق ،ومن اجلدير بالذكر أن ذلك صاحبه تنظيم توزيع البنزين في الكويت في محطة
واحدة فقط (حولي) ،وأخرى في اجلهراء فكانت الطوابير تستغرق يومني حتى يصل الدور.
−مت إط� �ل��اق صاروخ البارحة على الرياض ومت إس� � ��قاطه باس� � ��تخدام صواري� � ��خ باتريوت قبل
وصوله إلى الرياض.
 936−أسيراً و 418الجئاً عسكرياً (ابتداء من 1990/8/2إلى .)1991/1/17
−إع� �ل��ان رئيس هيئة األركان األمريكي أن القرارات لالبتداء بالهجوم البري كانت جاهزة منذ
مدة وستقوم بالالزم حني يصل التصريح لها.

−تدمير أكثر من نصف اجلس� � ��ور الرئيس� � ��ية املؤدية إلى مواقع العمليات في الكويت ،وتدمير
مصافي البترول.

اجلمعة 1991/2/8

−وزير الدفاع البريطاني يعلن عن استعداد بالده إلرسال املزيد من الطائرات.
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−أكثر من  54ألف طلعة 3600 ،منها للسعودية
−طائرتان  F15أسقطتا طائرتني عراقيتني.
−إصابة سفينة رفع لأللغام وأخرى اشتعلت فيها النيران.
 74−طلعة من البارجة وسكنسن :أسر عراقي وتدمير  9زوارق ،وبطاريات مدفعية.
−تبادل إطالق النار بني املتسللني العراقيني والقوات السورية.
−مت اإلعالن عن أن بقعة الزيت عدمية التأثير على العمليات العسكرية.
−التأكيد على استهداف املواقع العسكرية واملعدات واألهداف العسكرية البحتة عامة ال املدنية.
−ديكويالر :ليس بيدي سلطة وقف إطالق النار ،ولكن بيد مجلس األمن ،وقد بذلت كل ما في
وسعي ،وملا عجزت ذهبت بنفسي إلى بغداد مبحض اختياري ودون تفويض من مجلس األمن
ولكن جهودي ذهبت أدراج الرياح.
−تدمير  9جسور رئيسية كان العراق يحاول إصالحها أو إعادة بنائها.
−تدمير فرقاطة قرب خور الزبير.

اجلمعة 1991/2/8
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السبت 1991/2/9

حادثة مضحكة مبكية!
−إسقاط  3طائرات عراقية وليست طائرتني يوم اخلميس املاضي.
 36−طائرة أسقطت باجلو ،باإلضافة إلى  3طائرات عمودية.
−لم تقلع اليوم أي طائرة عراقية إلى إيران.
−الناطق الرسمي البريطاني في بيانه اليومي:
• •ضرب مناطق لتخزين الوقود وجسرين ومخزن كبير للوقود في وسط العراق ( 32قنبلة
زنة الواحدة منها ألف رطل).
−مت اليوم 2800 :طلعة منها  1100طلعة قتالية.
−تغطية الصحف العاملية خلطاب امللك حس� �ي��ن وانتقاده النحيازه إلى العراق ،وتناس� � ��يه التام
لغزو الكويت وطلبه االنسحاب من الكويت.
−مش� � ��روع مارش� � ��ال اقترحه وزير خارجية لوكس� � ��مبورج الرئيس احلالي للمجموعة األوروبية،
ومبقتضاه تش� � ��ارك دول العالم في إعادة إعمار الكويت بعد التحرير إن شاء الله ،وذلك على
غرار املشروع الذي اقترحه رئيس وزراء الواليات املتحدة مارشال بعد احلرب العاملية الثانية
عام  1945إلعادة إعمار البالد التي تضررت من احلرب العاملية الثانية.
والعراق بعد احلرب.

السبت 1991/2/9

−وزي� � ��ر خارجي� � ��ة الواليات املتحدة جيمس بيكر يدعو إلنش� � ��اء صندوق دول� � ��ي إلعمار الكويت
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−رئي� � ��س الوزراء البريطاني يقول في اجتماعه بش� � ��باب حزب احملافظني أن صدام حس� �ي��ن
سيهزم ال محالة.
−أكد االحتاد الس� � ��وفيتي التزامه قرارات مجلس األمن وأبدى قلقه من محاولة العراق توسيع
دائرة احلرب.
−تشكيل كتائب إعدام خلف اخلطوط األمامية واخللفية جنوب وشمال الكويت من قبل احلرس
اجلمهوري للفارين من اجليش ،وقد أكد ذلك اجلنود الفا ُّرون من اجليش العراقي ،وأن معنويات
اجليش متعبة جداً ،واملاء قليل جداً ،والطعام كذلك حيث يقتصر على وجبة واحدة يومياً.
−وسائل اإلعالم العربية املتعاطفة مع العراق تستمر في التباكي على الشعب العراقي متناسية
الوضع األليم الذي يتعرض له الش� � ��عب الكويتي اجلريح واملس� � ��تهلك جراء الظلم واالغتصاب
الواقع به.
−عدد الصواريخ التي أطلقتها العراق إلى اآلن على السعودية وإسرائيل :48
وهي موزعة كالتالي:
• • 35في األسبوع األول.
• • 8في األسبوع الثاني.
• • 4في األسبوع الثالث.
• • 1واحد هذا األسبوع.
السبت 1991/2/9
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−س� � ��رقة بيت العقاب في اخلالدية البارحة :دخل احلي ثالثة عس� � ��كريني من القوات اخلاصة
(املالبس املرقطة) تقلهم س� � ��يارة جيمس (مسروقة طبعاً) ووقفوا بعد أن انحرفوا على البيت

بشكل سريع ومخيف لدرجة أنهم كادوا يصطدمون بعائلة كانت متر (امرأة وأوالدها) ،ويسوق
الله تعالى هذه املرأة التي انتقلت من بيت جيرانها إلى بيتها في احلادية عشرة مساء لتكون
بداية االكتش� � ��اف ،فتكون سلس� � ��لة من اإليقاظ واإلحاطة بالبيت دون أن يحس الثالثة بشيء
خارج املنزل ،وكان أن أبلغ الش� � ��باب العس� � ��كريني املس� � ��ؤولني في نقطة السيطرة القريبة من
قطعة ( 4على طريق املطار) ،ولكن ماذا عساهم أن يفعلوا مع أصدقائهم اللصوص؟!
−ال شيء طبعاً!
−وزير الدفاع األمريكي ورئيس األركان األمريكي يجتمعان بالقادة العسكريني للقوات األمريكية.
وكذلك اجتمع وزير الدفاع قبل ذلك بأمير دولة الكويت في اململكة العربية السعودية.
−الرئيس السوفيتي يرسل مبعوثاً خاصاً للرئيس العراقي ويطلب منه الواقعية.
−الواليات املتحدة األمريكية تنظر في مدى استمرار املساعدات العسكرية واملدنية لألردن بعد
خطاب امللك حسني.
−تدمير زورق عراقي في اخلليج.
−استسالم  11عراقياً لألمريكان وبينهم  5ضباط (مقدم  -نقيب  -ثالثة مالزمني).
−إطالق صاروخ على إس� � ��رائيل صباح اليوم أحدث دماراً في املمتلكات وجرح  11شخصاً وقد
اعترضت صواريخ باتريوت األمريكية له ولكن سقطت أجزاء منه على إسرائيل.
−قدمت بريطانيا ومصر ضمانات لعدم اس� � ��تهدافهما اإلطاحة بالرئيس العراقي ولكن حترير
الكويت فقط.
السبت 1991/2/9

−يزور نائب رئيس الوزراء العراقي س� � ��عدون حمادي طهران لتوصيل الرد العراقي على مبادرة
إيران ،والذي ش� � ��كر إي� � ��ران على مبادرتها واهتمامها ،وأن الرئي� � ��س العراقي قد درس بعناية
املبادرة اإليرانية ،ولكنه امتنع عن إبداء أية تفاصيل.
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−ثالثة مس� � ��لحني يتسللون إلى إس� � ��رائيل من األردن وأطلقوا النار على حافلة ثم قتلتهم دورية
إسرائيلية ،وهذه ثاني مرة يتسلل فيها فلسطينيون إلى إسرائيل منذ بداية حرب اخلليج.
−وصل عدد الطائرات العراقية املتسللة إلى إيران حتى اآلن  147منها  121مقاتلة.
−حملت إسرائيل اجليش األردني مسؤولية عدم تكرار هذه احلادثة ،وعدم السماح ألي مسلحني
بالتسلل ،ولم ترد بقوة كعادتها عندما يكون الهجوم من جهة لبنان!
−جيمس بالك وظــــيل محلـــل سياسي أمريكي قـال في معــــــرض مناقشتــــه من قبل مذيع CNN

 James Black Wellأنه في السياس� � ��ة الدائرة في الشرق األوسط من املمكن جداً كون حلفاء
اليوم أعداء الغد ،والعكس صحيح!

−بقي عشرة أيام (أو أسبوعان) على األقل لتحقيق الهدف احملدد من قبل قوات التحالف وهو
حتطيم نصف قوة اجليش العراقي ،رغم أن س� � ��ير العمليات قد تأخر أس� � ��بوعاً عن املواعيد
احملددة نظراً لسوء األحوال اجلوية في بعض األيام املاضية.
−قصف مركز النويصيب من قبل مدفعية احلرس الوطني وإشعال النار في بعض املواقع منه.
−عدد الطلعات :أكثر من  57ألف طلعة ،منها:
 330(−طلعة الكويت  3700 -طلعة السعودية  136 -طلعة البحرين  21 -طلعة قطر).
−إشعال النار في زورق عراقي.
−قصف موقع صواريخ «سيلك وروم» في ميناء عبدالله ودمرت ثالث منصات ،وكذلك راداراً.
−قصف دورية على احلدود الشمالية.
السبت 1991/2/9
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−البارجة «وسكنسن» تطلق  30قذيفة على عشر مواقع عراقية على السواحل الكويتية واحلدود
اجلنوبية الشرقية للعراق.

−مت اكتشاف لغمني من قبل القوات السعودية وفجرتهما.
−مت تدمي� � ��ر  700دباب� � ��ة 650 ،قطعة مدفعية ،ومئات من ناقالت اجلن� � ��ود 600،ناقلة مدرعة،
التابعة للحرس اجلمهوري العراقي.
 2400−طلعة مس� � ��تمرة خالل األربع والعشرين ساعة املاضية كمحاولة لعزل مسرح العمليات
الكويتية عن العراق وذلك بضرب جميع طرق النقل من وإلى الكويت.
−حدث� � ��ت اليوم حادثة طريفة (مبكية مضحكة) ،فقد قام بعض اللصوص بس� � ��رقة أحد املنازل
كعادتهم شبه اليومية ،فلمحهم أحد الشباب اليقظ ،فأبلغ عنهم حتى أُلقي القبض عليهم في
نقطة السيطرة ،ولكن األطرف هو انقالب نية العسكريني في نقطة السيطرة من اعتقال إلى
مشاركة في السرقة!
−وملا أحس أحد الشباب النابهني رغبة الطرفني (نقطة السيطرة واللصوص الثالثة) بانصراف
الناس وتقاسم التركة أو على األقل تسوية املوضوع بينهم مقابل سكوت أفراد نقطة السيطرة،
انطل� � ��ق إل� � ��ى مخفر كيفان منعاً لوقوع ذلك ،وفع ً
ال انطلق معه أحد رجال االس� � ��تخبارات وقد
تطاير من عينيه الش� � ��رر حتى كاد يعاقب كل من وجده أمامه حتى رجال نقطة الس� � ��يطرة وملا
انتهى إلى اللصوص انهال عليهم بالصفع والرفس واإلذالل.
−ثم حدثت املفاجأة حني كاد هو اآلخر أن يصادر سيارة الشاب الكويتي الذي أبلغ عنهم بحجة
عدم تغيير الرقم إلى لوحة عراقية ،واصطدم بأحد رجال نقطة السيطرة عندما أصدر إليه
أحد األوامر فأبى االنصياع ألمره واختلف االثنان أمام اجلمهور .وما يتضح من هذه احلادثة
–––شراهة اجلنود والضباط إلى السرقة حتى في عز أيام عاصفة الصحراء.
–––عدم االكتراث باجلمهور ،والسرقة في ساعات مبكرة من الليل ،بل أحياناً في وضح النهار.

السبت 1991/2/9

والكثير غيرها:
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–––عدم مراعاة الذمة أو الضمير في القيام بحماية الناس وحتويل ذلك إلى سرقتهم.
–––االختالف بل الكراهية بني سائر الوحدات العسكرية والتنافس والتناحر.
–––تغلي� � ��ب املصلحة الفردية والكس� � ��ب الفردي كأس� � ��اس للتصرف والس� � ��لوك وهذا أحد
األسباب املفسرة للكراهية والتناحر بني هذه الوحدات.
–––اتصال كل من هذه الوحدات بالسلطة مباشرة وتسليط رقابة بعضها على بعض.
–––عدم وجود والء محدد سوى لالرتباط املصلحي أو مصدر النفوذ وهو السلطة املتمثلة
في احلزب ،واملنتهية بالرئيس.

السبت 1991/2/9
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حال املرافق العامة مبا فيها هذه املختبرات الدراسية يعجز عن تفسيرها أي منطق
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت احلقيقة واملأساة  -ص )145

السبت 1991/2/9

ال تعليـــــــــق على الصورتني!
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت احلقيقة واملأساة  -ص)145 ،146 :
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األحد 1991/2/10

سر اإلصابات بني املدنيني في العراق
−قائد الس� �ل��اح اجلوي الفرنس� � ��ي يؤكد خروج الطيران العراقي من املعركة ،وأن ما تبقى من
طائرات ال يستطيع اخلروج ألنه ال يقوى على املواجهة.
−خمس قاذفات  B52تضرب مواقع عراقية ثم تعود إلى قواعدها في بريطانيا.
−تدمير أكثر من ألفي آلية عراقية.
 2400−طلعة جوية :لضرب كل من خطوط االتصال ومواقع القتال العراقية.
−إعالن قائد السالح الفرنسي صورة من الصور املتوقعة للهجوم البري :ضرب املواقع بشدة،
عزل القوات العراقية ،حترير سلسلة من املواقع الكويتية واحداً تلو اآلخر.

−كما أعلن ناطق فرنسي آخر ( دانيال كازرك ) نائب رئيس القوات البرية أن القوات الفرنسية
جاهزة اآلن للهجوم البري وتفقَّد كتيبة املدرعات.
−أعلن الرئيس األمريكي بوش ارتياحه من موقف الرئيس السوفيتي جورباتشوف جتاه احلرب
الدائرة في اخلليج.
−صدور البيان رقم  24من عاصفة الصحراء.
األحد 1991/2/10
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−وجود صناديق ذخيرة أردنية ضمن غنائم اخلفجي ،تدل على دعم األردن للعراق عسكرياً.
−استشهاد  6مواطنني من رصاص الكيان الصدامي.

−بلغ عدد األس� � ��رى العراقيني إلى اآلن  959باإلضافة إلى  418الجئاً عس� � ��كرياً ،مبا مجموعه
1377ضابطاً وفرداً
−استس� � ��لم للقوات الس� � ��عودية  16فرداً عراقياً وأفادوا بهبوط (تدني) ال� � ��روح املعنوية ،لعموم
ضباط وأفراد اجليش العراقي.
−استشهاد فرد خالل املناورات في انفجار خاطئ.
 355−طلع� � ��ة للس� �ل��اح الكويت� � ��ي ( لضرب املدفعية وط� � ��رق اإلمداد والتموي� � ��ن ومواقع القيادة
واالتصاالت وطرق النقل).

−تدمير املبنى املثبت عليه هوائيات ثالثة في جنوب غربي الكويت ،واملستخدم لالتصاالت من
قبل اجليش العراقي.
−تفجير ثالثة ألغام من قبل القوات البحرية السعودية ،واألمريكية لغمني.
−طائرات البحرية األمريكية  A6تقصف أربعة أهداف شمال الكويت( ،زورقاً  -قاعدة إطالق
صواريخ  -سفينة إنزال صغيرة قرب فيلكا ...الخ).
−استمرار عزل القوات العسكرية العراقية داخل الكويت.
−العقيد الربيعان الناطق الرسمي بلسان القوات املشتركة يبني أن من جلأ إلى السعودية قبل العاصفة
(عاصفة الصحراء) يعتبر الجئاً عسكرياً ومن جلأ أو استسلم بعد العاصفة يعتبر أسيراً.

−ت� � ��زداد املظاهرات املؤيدة للقوات األمريكية في اخلليج ،في مدن الواليات املتحدة األمريكية
وغطت بكثير املظاهرات املناهضة للحرب.

األحد 1991/2/10

−ع� � ��دد الطلعات اجلوية  2800بإجمالي حوالي  59000طلعة من� � ��ذ بداية العاصفة في األربع
وعشرين ساعة املاضية.
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−الكنيسة بشكل عام والبابا كذلك يقفون ضد احلرب.
−مت تش� � ��كيل خريطة بش� � ��رية للواليات املتحدة األمريكية مكونة من  7000ش� � ��خص س� � ��تصور
وترسل كبطاقة تأييد للجنود األمريكان في اخلليج.
−زار وزي� � ��ر اخلارجية البريطانية(دوغالس هيرد) أمير الكويت واس� � ��تلم منه  660مليون جنيه
إس� � ��ترليني أي م� � ��ا يقابل  1.3مليار دوالر كمس� � ��اعدات مقابل الدعم العس� � ��كري البريطاني
للحلفاء ،وكذلك رجال أعمال وعدهم باملشاركة في إعمار الكويت.
−توجه وزير اإلعالم العراقي سعدون حمادي إلى إيران براً ومن احلدود اإليرانية إلى طهران
ج� � ��واً ولم يفصح عن محتوى الرس� � ��الة الت� � ��ي يحملها من الرئيس العراق� � ��ي كرد على املبادرة
اإليرانية.
−لقد باتت أس� � ��باب إصابة املدنيني العراقيني واضحة جلية عندما نعرف وبش� � ��هادة عدد من
الصحفيني أن القوات العراقية تخبئ اآلالت العس� � ��كرية بني املواقع املدنية وكذلك املنش� � ��آت
العس� � ��كرية تتخذ لها غطاء مدنيا لذا كانت أكثر اخلسائر باألرواح في مدينة البصرة والتي
يتمركز فيها احلرس اجلمهوري وبها عدة منشآت إستراتيجية وعسكرية.
−انتحرت سيدة منساوية اليوم احتجاجاً على احلرب قرب السفارة الفرنسية.
−حصل� � ��ت ع� � ��دة انفجارات قرب س� � ��فارات بعض الدول املش� � ��اركة في التحال� � ��ف الدولي ضد
العراق.
األحد 1991/2/10
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−لوحظ في قناة التلفزيون العراقية احلالية بعد فترة من االنقطاع ثم العودة إلى البث باستخدام
اإلمكانات واحملطات الكويتية أن البرامج تنقسم إلى ما يأتي:
• •أخبار.

• •أغان وطنية عراقية تتركز أغلبيتها الساحقة حول التمجيد بصدام.
• •فقرات إنشائية أو دعائية ضد احلرب وضد احللفاء.
• •أغان غرامية وأفالم عاطفية ال متت للحرب بأي صلة حتى كان فيلم الس� � ��هرة في هذه
الليلة «احلب من النظرة األولى» كما هو مكتوب على الشاشة أو «احلب من أول نظرة»
كما هو معلن من املذيعة ،بطولة آن ماكدونالد!
−وكذل� � ��ك لوحظ متغير جديد هو بث القرآن الكرمي في ختام اإلرس� � ��ال قبل النش� � ��يد الديني

القصير جداً والذي يأخذ طابع الدعاء والتس� � ��بيح ،ولكنه ينصب على الدعاء لصدام العراق،

والذي كان في الس� � ��ابق يكتفي ب� � ��ه ،وال يبث أي قرآن كرمي ويختزل العراق كله في ش� � ��خص

صدام ،وقد كان مما حفظته  -بس� � ��بب تكراره وقصره  -من ذلك الدعاء املوجه لصدام بدالً
من القرآن الكرمي لفترة طويلة« :ياعظيماً ملك السبع الطباق ،احفظ اللهم صدام العراق».

−وحتى املقطع من س� � ��ورة البقرة مت اختياره بعناية ،حيث جاء موجهاً خلدمة القضية احلالية،
وهو يب� � ��دأ بقول� � ��ه تعالى:
سورة البقرة ،إلى آخر اآليات حول القبلة .ليوجه العاطفة إلى
فلسطني ال الكويت في توظيف سياسي مفضوح.

أرقـ ـ ــام مهمـ ـ ــة:
صرح الرئيس جورج بوش بعد هبوب العاصفة بأنه قد بذل ما استطاع إلثناء صدام عن احتالله

اجتماع ،و  10مهمات ،و ُعقِ دت  6لقاءات كوجنرس ولم تسفر عن أي تعاون.
−في سياق القطع املبرمج للمياه أصبح املاء يصل ملدة  12ساعة ثم ينقطع  36ساعة.

األحد 1991/2/10

الكويت ،وقد بذلت الواليات املتحدة كافة ما في وسعها لذلك ،فخالل  166يوماً عقد فوق 200
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−الرئيس اإليراني يبدي خيبة أمل من رد العراق ،وقد ورد فيه رفض العراق لوقف إطالق النار.
−ي� � ��روي أحد الكويتيني الذي أصر عليه بعض اجلنود العراقي� �ي��ن لتوصيلهم إلى موقع ثكنتهم
على البحر قرب فندق ماريوت أنه ش� � ��اهد أش� �ل��اء بشرية كثيرة طوال الطريق على الساحل،
وملا ظهرت عليه آثار الغثيان قال العراقيون:
لم تر ش� � ��يئاً يذكر ،إذا أردت املش� � ��اهدة أكثر اذهب إلى جهة الس� � ��املية وانظر إلى األجزاء
البشرية واألشالء!!
−توق� � ��ع محلل أمريكي  -متت مقابلته باألمس الس� � ��بت عبر قنوات التلفزيون  - CNNأن
الع� � ��دد األق� � ��ل املتوقع من القتل� � ��ى واجلرحى احللفاء في الهجوم الب� � ��ري هو  6آالف وقد
يتراوح بني  20- 6ألف قتيل وجريح ،إذا ما أحسن احللفاء التحرك االستراتيجي فقد ال
يحتاجون إلى إراقة دم واحد ،ويرد عليه سيناتور جمهوري بأنه حتى قتيل واحد ال ينبغي
أن يراق.
−متت مقابلة الس� � ��فير العراقي في باريس عبد الرزاق الهاش� � ��مي ف� � ��ي قناة  CNNالفضائية،
وكانت األس� � ��ئلة مركزة حول صميم القضية :مل� � ��اذا ال يتراجع صدام؟ حفظاً للدماء واألرواح،
وللمدنيني وللعراق ،وألن يكون واقعياً كاستجابة لدعوة الرئيس العراقي ،وخالصة اإلجابات
والنقاشات التي فضل املعلق أن ينهيها حفاظاً على الوقت:

−الرئيس العراقي دائماً واقعي  -س� � ��يقاتَل العراقيون اآلن بش� � ��كل أكبر وأشد ألنهم سيأخذون
ثأر أبنائهم أو بناتهم أو أمهاتهم.
األحد 1991/2/10
144

−وفي معرض إجابته على سؤال:
−إذا كان كذلك فلماذا يوجد  500ألف مقاتل عراقي في الكويت؟

−قال إنهم يدافعون عن العراق!
−مل� � ��اذا ال يتراجــــع العراق! وهل الكويت له مــــن األهمية بش� � ��كل يف� � ��وق أهمية أرواح أهل
العراق ومقدراتها؟
−وهل احلل هو قتل احللفاء لألبرياء العراقيني أو أن تنسحب العراق ،لقد فاق الضرب اجلوي
على العراق حدود حترير الكويت إلى تدمير العراق.
−ص� � ��رح امليجور جنرال ب .س� � ��ميث ( )Maj.Gen.p.Smithفي تقييم� � ��ه وتوجيهه للرأي العام
األمريكي عن طريق الكلمات املدعمة باألرقام دائماً:
−ش� � ��اركت منذ القدم في س� �ل��اح الطي� � ��ران األمريكي ،وفي  1941/12/7ش� � ��اركت في قصف
املوانئ واملراس� � ��ي اليابانية وبعدها شاركت في قصف احللفاء إليطاليا ،وأبني لكم مناذج من
اخلسائر باألرواح في اجلانب املدني:
−في برلني أو ميونيخ بلغت اخلسائر باألرواح عدة مئات من ضربة جوية واحدة.
−وفي طوكيو عام  1945كانت حصيلة إحدى الغارات  80ألف نسمة.
−وفي إحدى ضربات احلرب العاملية كانت اخلسائر  30ألف نسمة.
−بينم� � ��ا في العراق اليوم تبلغ الدقة في التهديف أوجها ،ومع ذلك يصاب فقط عدة مئات من
املدنيني رغم الدمار الكبير الذي حل باملنش� � ��آت والقوات العسكرية ،وتتبني أسباب ذلك بكل
بس� � ��اطة من واقع التقدم التكنولوجي الكبير جدا لألسلحة االلكترونية الدقيقة التوجيه نحو
األحد 1991/2/10

هدفها وهدفها فقط.
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اإلثنني ( 1991/2/11املوافق  27رجب  - 1410ذكرى اإلسراء واملعراج)

صـ ــاروخ سكـ ــود يص ـ ــل الريـ ــاض
−اإلعالن عن حترير جزيرة فيلكا بعد حترير جزيرتي قاروه وأم املرادم.
−تدمير منصات بصواريخ متحركة سكود في العراق اليوم.
−الطائرات الفرنسية تدمر وحدات عسكرية في جنوب شرق العراق.
−استئناف احملادثات األمريكية الفلبينية حول مستقبل القواعد األمريكية في الفلبني.
−الرئيس حس� � ��ني مبارك يؤكد املوقف املصري حول احل� � ��رب وأن تواجد القوات املصرية في
السعودية واإلمارات يؤكد هذا املوقف ،ونفى الشائعات بإصابة القوات املصرية باخلطأ.
−طائرتا  B15دمرتا بعض املنصات الرئيس� � ��ة إلطالق الصواريخ وجسرين مهمني في بغداد،
وعادتا مع جميع الطائرات املرافقة إلى قواعدها ساملة.
−يجتم� � ��ع اليوم الرئيس بوش بوزير الدفاع األمريكي ورئي� � ��س هيئة األركان العائدان أمس من
السعودية.
−الع� � ��راق ذكر بأنه يعد مفاجأة ملصر يوم اخلامس عش� � ��ر من فبراير ،ويرد وزير الداخلية بأن
ذلك عبارة عن وهم للفت األنظار.
اإلثنني 1991/2/11
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−توقع احملللون العسكريون بداية الهجوم البري ليلة  1991/2/15وحددوا عدة عوامل يتوقف
عليها حتديد موعد الهجوم البري.
−صدور البيان رقم  25اليوم للقوات املشتركة.

−إس� � ��قاط صاروخ س� � ��كود الليلة على مدينة الرياض الس� � ��اعة  ،10.15حيث سقطت الشظايا
قرب أحد األحياء السكنية وجرحت شخصني فقط.
−خادم احلرمني الش� � ��ريفني امللك فهد يؤكد على متسك السعودية واحللفاء بالقرار رقم 678
ملجلس األمن الذي يطالب العراق باالنسحاب من الكويت فورا دون أي قيد أو شرط.
−صدام حس� �ي��ن يرفض مبادرة الباكستان قبل صدورها منذ عزم باكستان تقدميها باالشتراك
مع إيران إلى مؤمتر دول عدم االنحياز املزمع عقده اجلمعة القادمة ،ألن باكس� � ��تان مشاركة
في قواتها مع احللفاء.
−موافقة مجلس الوزراء السعودي على جتديد التعاون التجاري مع سورية لعام آخر.
−تصريح وزارة الداخلية أن حترير الكويت س� � ��يكون منظما مبا يكفل س� �ل��امة املواطنني ،وأن
جهدها مستمر قبل وأثناء وبعد دخول القوات املشتركة إلى الكويت ،ومما صرح به كذلك:
• •تش� � ��كيل قيادة مشتركة من وزارة الدفاع والداخلية واحلرس الوطني للحفاظ على األمن
في دولة الكويت.
• •اس� � ��تمرار تطبيق القوانني احلالية بعد التحرير مع إمكانية تطبيق قانون الهجرة وبدون
تهاون للحفاظ على األمن داخل البالد.
−انتقاد رفس� � ��نجاني للنظام العراقي والدول املؤيدة له أمام مظاهرات غاضبة في طهران في
الذكرى الثالثة عشرة للثورة اإليرانية.
للقوات السورية.
−صدور املزيد من الدعوات للقوات العراقية لالستسالم.

اإلثنني 1991/2/11

−استس � � �لـــــم في الس� � ��اعة  5.30فجر اليوم تس � � �عــة أفراد بينهم ضـــــاب� � ��ط برتبـــــة مالزم
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−وصول وحدات من املجاهدين األفغان مبا يزيد عن  300فرد مبا يكفي لتشكيل كتيبة.
 62−ألف طلعة ،منها من السعودية  4000طلعة.
−تدمير سبع دبابات جنوب العراق ،ولغمني شمال اخلليج ،والتعامل مع اللغم الثالث.
−إصدار قرار بتزويد جميع أسرى احلرب العراقيني بكمامات واقية من الغازات السامة.
−الناطق العسكري األمريكي اجلنرال «ريتشارد نيل» يصرح اليوم:
حتميل القوات العراقية الزيادة في اخلس� � ��ائر املدنية الواقعة في البصرة خاصة والعراق عامة،
لتحويل العراق الكثير من وحداته العسكرية إلى هذه املناطق املدنية ،فأصبحت البصرة قاعدة
عسكرية وبحرية مكثفة.
• • 200طلعة على احلرس اجلمهوري 750 ،على املواقع اإلستراتيجية اليوم.
• • قصف طائرات  B15للمواقع العسكرية.
• • وقد س� � ��مع على أثره� � ��ا صوت انفجار هائل جدا ،األمر الذي ي� � ��دل على تدمير مخازن
ذخيرة أو وقود.
• •زعيم كردي (مس� � ��عود برزاني) :الع� � ��راق يبالغ بحجم اخلس� � ��ائر املدنية ،وقد أجريت
املقابلة معه قرب احلدود اإليرانية ،واستلم هذه املعلومات عن طريق جواسيس أكراد
اإلثنني 1991/2/11
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داخل العراق.
−وقال الزعيم الكردي إن القاعدة العسكرية في كردستان قد دمرت ،والتي كانت مقامة داخل
معتقل جماعي.

−الناطق البريطاني (نيل إيرفنج) اليوم :
• •تدمير منصات صواريخ سلك وورم.
• •تدمير جس� � ��ر خفي على نهر دجلة بإثنتي عش� � ��رة قنبلة ،وقد طفا عليه املاء بعد تهدميه،
ويذكر أن هذا النوع من اجلسور صغير احلجم وصعب االكتشاف.

• •رد الس� � ��فارة الكويتية في باريس على تصريحات ياسر عرفات ،والتي اتهم فيها املقاومة
الكويتية باغتيال القيادي الفلسطيني صالح خلف أبو إياد.

−قرار رومانيا إرس� � ��ال مستشفى متنقل يسع  200سرير ،باإلضافة إلى وحدة عسكرية قوامها
 180رج ً
ال وقد أبلغت رومانيا مجلس األمن بذلك ،استجابة لطلبه كافة الدول بتقدمي العون
املناسب للقرار.

−اس� � ��تمرار صوت اخلليج ،وإذاعتي الكويت من القاهرة وص� � ��وت العرب من القاهرة واإلذاعة

الس� � ��عودية وس� � ��ورية في فضح ممارس� � ��ات النظام العراقي وتوجيه الضربات املعنوية ألفراد

اجليش العراقي ،وكذلك إذاعات دول اخلليج.

−رس� � ��الة من األمير إل� � ��ى الرئيس اجلزائري ع� � ��ن طريق علي اخلليفة وزي� � ��ر املالية ،أكد فيها
الرئيس موقفه احلاسم من االنسحاب.

−زيارة محافظ البنك املركزي سالم عبدالعزيز الصباح إلى مصر لتأكيد التعاقدات اإلنشائية
بعد التحرير.

العراق بصبره وثباته ،وال عليه مبا بعد ذلك.

−صرح قائد القوات املش� � ��تركة بأن احللفاء يتبعون خطة روجرز واملتمثلة بإس� � ��تراتيجية ضرب

اإلثنني 1991/2/11

−خطاب للرئيس العراقي اليوم يحث فيه الشعب العراقي على الصبر وأن االنتصار قد أحرزه
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اخل� � ��ط الثاني ،وبالتالي قطع خط اإلمدادات ثم حتطي� � ��م الصف األول ،وميثل اخلط الثاني
بوضوح قوات احلرس اجلمهوري.
−هيئة الرؤية الش� � ��رعية في الرياض تطلب من األهالي التماس هالل ش� � ��هر ش� � ��عبان ،متهيداً
اللتماس هالل ش� � ��هر رمضان ،وهو متهيد احتياطي مس� � ��بق لسالمة حتري الهالل في شهر
رمضان املبارك.

اإلثنني 1991/2/11
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حتى املعارض ودور اآلثار لم تسلم من العبث!
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت احلقيقة واملأساة  -ص )54

الثالثاء 1991/2/12

الهيئة العاملية للتضامن مع الكويت
تدشن حملة التبرع بالدم
−س� � ��فير دولة الكويت (أحمد عبدالعزيز اجلاسم) لدى سورية ولبنان يدعو رئيس العراق
إلى االنسحاب.
−وتعمدت وسائل اإلعالم الكويتية إيراد تصريحات للسفراء لتثبيت الشرعية.
−نفي السعودية الش� � ��ائعات التي تقول بأن هناك ضغطاً أمريكياً على السعودية لسحب خطة
تسوية فلسطينية طرحتها املنظمة.
−ضرب أكثر من 200ملجأ طائرات خالل الفترة األخيرة.
−وج� � ��ه إبراهيم الزبيدي مدير إذاعة العراق الس� � ��ابق ومدير إذاع� � ��ة صوت العرب احلر دعوة
للعراقيني بعصيان األوامر العدوانية على الكويت والسعودية ،وعدم إلقاء النفس والوطن في
التهلكة والعودة إلى الوطن بالهروب إلى السعودية أو الوقوف ضد النظام.
−ندد علماء األزهر ووزير األوقاف املصري ومفتي األزهر بتمس� � ��ح الرئيس العراقي باإلسالم،
كان ذلك في بيان مبناسبة يوم الدعاة املوافق أمس.

والنظام العراقي ومن وقف معه من املطبلني واملتمسحني باإلسالم والقضية الفلسطينية.
−استش� � ��هد املذيع محمد القحطاني بأقوال وزي� � ��ر األوقاف املصري( :إن يد الله مع اجلماعة،

الثالثاء 1991/2/12

−وجه الرئيس املصري نداء إلى األمة مبناسبة يوم الدعاة ،كان مليئاً مبواجهة الرئيس العراقي
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وأن من فارق اجلماعة شبراً مات وفيه جاهلية ،وأن من حمل علينا السالح ليس منا).
−دع� � ��ا املجلس العراقي احلر إلى القي� � ��ام ضد النظام العراقي ،وعدم مس� � ��اءلة اآلالف الذين

أرغموا عل� � ��ى االنضمام للجيش وأقحموا في احلرب ،وإلى تغيير وتعديل القوانني املتعارضة
مع مصالح األمة.

−أُعلن اليوم أن تركيا تحُ يد تسعة ألوية عراقية تواجهها وال تشارك في القتال.
−أعلن الرئيس السوفيتي اقتراحه ،إلى تشيكوسلوفاكيا بحل األنظمة العسكرية حللف وارسو
اعتباراً من بداية شهر إبريل القادم خالل اجتماع للحلف على مستوى وزراء الدفاع.
−نفت اإلذاعة الس� � ��وفيتية ما أوردته السلطات التشيكوسلوفاكية عن اقتراح االحتاد السوفيتي
ح� � ��ول حل حلف وارس� � ��و ،وإلغاء الهيكل العس� � ��كري للحلف ،وذك� � ��رت أن كل ما مت هو موافقة

الرئيس الس� � ��وفيتي على اقتراح الرئيس التشيكوسلوفاكي على اجتماع في أول أبريل ملناقشة
مقترح بالنظر في إلغاء هياكل احللف.

−إذاعة السعودية ترد بقوة في تعليقها السياسي بعد أخبار  2.30على إذاعة أم درمان تهاجم
فيه وقوف نظام السودان مع نظام العراق.

−كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في لقائه مع وكالة األنباء الكويتية (كونا):
• •يؤكد متسك احلكومة (القيادة السياسية) بدستور  62واملشاركة الشعبية.
• •يدعو للتفرغ لدعم القوات املواجهة للمعتدي ،وفك أسر الكويتيني املعتقلني.
الثالثاء 1991/2/12
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• •يدعو جلعل التحرير هو الهدف ،والوحدة الوطنية هي السبيل إلى التحرير.
• •يؤكد أنها ثوابت وأسس اجتماعية.

• •ليس من حرية الرأي وال الوحدة الوطنية التشويش على نتائج املؤمتر الشعبي في أكتوبر
املاضي بجدة.
• •ال صوت يعلو فوق صوت املعركة.
• •التحرير باألعمال ال بامليكروفونات.
 −اجتم� � ��ع مجلس احلرب البريطاني اليوم وم� � ��ن أبرز قراراته :انتقال العمليات من العراق إلى
مسرح العمليات في بغداد.
−قامت الوحدات العسكرية السعودية بتنفيذ غارة باملدفعية على أحد املواقع العراقية.
−مجم� � ��وع الطلعات اجلوية بلغ ما يزيد على  65ألفاً ،منها  411من الطيران الكويتي ،و 4250
من الطيران السعودي 150 ،من الطيران البحريني 31 ،من الطيران القطري.
−إطالق املدفعية.
−إسقاط طائرة عمودية عراقية بواسطة  F15األمريكية غرب مدينة املوصل.
−تدمير  3ألغام والتعامل مع الرابع.
−إزالة األلغام واألش� � ��راك الوهمية في اخلفجي األمر الذي أدى إلى استش� � ��هاد أحد األفراد
السعوديني وإصابة آخرين.
(((

−وفاة سعوديني اثنني آخرين بسبب اجلروح حلوقاً بالفرد الذي استشهد في التدريب أمس.
العراقية في مسرح العمليات ( 25 :20مدرعة قرب قاعدة أحمد اجلابر).
((( ال أعرف بالضبط طريقة عمل هذه األشراك الوهمية ،ولكنني حينها كنت أوثق بأمانة علمية ،ونقل حرفي في األخبار
اإلذاعية والتلفازية ،حيث كانت األولى (اإلذاعية) هي املصدر الرئيس لهذه املذكرات اليومية ،ولعل اجلزء التالي من هذه الفقرة
يشرح اجلزء األول ،حيث يتبني أنه تدريب.
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−تدمي� � ��ر قافلة م� � ��ن املدرعات وعربات النق� � ��ل العراقية ضمن عمليات تتب� � ��ع حتركات القوات
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 2600−طلعة خالل األربع والعش� � ��رين س� � ��اعة املاضية 675 ،منها على طول مسرح العمليات،
وكذلك  225قتالية ضد احلرس اجلمهوري.
−تدمير قاعدة صواريخ وقاعدة أخرى في العراق.
−اشتباك دورية أمريكية مع دورية من  25فرداً أجبرتها على الفرار.
−اشتراك البارجة ميزوري والزوارق األخرى ،ولم تعلن نتائج قصفها.
−وزير اخلارجية اليوغوسالفي رئيس الدورة احلالية لدول عدم االنحياز يؤكد على أن أي حل
للمش� � ��كلة الدائرة ال يتم إال بااللتزام بقرارات مجلس األمن ،وذلك في كلمته االفتتاحية في
اجتماع ممثلي وزارات اخلارجية في  25دولة مشاركة.
−تش� � ��كيل جبهة جديدة للمعارضة (مجلس العراق احل� � ��ر) وأعلنت قيامها في لندن حيث يقيم
أغلب أعضائها ،وسعد جبر رئيس اجلبهة يعلن رغبته في اللقاء مبسؤولني من الدول املشاركة
في التحالف الدولي ضد العراق.
−بلغ عدد الهجمات على مصالح الدول املتحالفة في مسلس� � ��ل األعمال اإلرهابية على مختلف
دول العالم مائة حادث ،ذهب ضحيتها خمسة قتلى وخمسون جريحا.
−البري� � ��د من وإلى اجلنود األمريكيني في املنطق� � ��ة وأهاليهم وأصدقائهم في الواليات املتحدة
األمريكية يسير بنحو مضطرد وفعال منذ بداية األزمة وما زال.
الثالثاء 1991/2/12
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−إلق� � ��اء مئات القناب� � ��ل الضخمة التي تزن الواحدة منها من  5.7إل� � ��ى  6.7طن ،وتطلق من
طائرات هوركليز  230على حقول لأللغام متهيداً لش� � ��ق الطريق الذي ستس� � ��تخدمه دبابات
احللفاء عند الهجوم البري.

−استسالم  7جنود للقوات املصرية اليوم بعد اجتيازهم بصعوبة حقول األلغام.
−بلغ عدد األسرى إلى اليوم 1011أسيراً.
−بَينَّ مراسل إذاعة الكويت في باريس محمد سباعي أن عدد الدول املجتمعة في بغداد اليوم
ضم� � ��ن اجتماعات دول عدم االنحياز هو  15خالفاً ملا ذكرته املذيعة الكويتية فاطمة القطان
قبل دقائق معدودة من أنهم ميثلون  25دولة.
−مغادرة وزير الدفاع البريطاني توم كنج إلى واش� � ��نطن اليوم ليلتقي باملسؤولني في البنتاغون
متهيدا للهجوم البري ،وكذلك يلتقي املس� � ��ؤولون في البنتاغون مع وزير الدفاع الفرنسي في
صبيحة نفس اليوم ،الذي وصل فيه إلى واشنطن.
−املساهمة مببلغ  250مليون جنيه إسترليني من قبل اإلمارات العربية إلى اململكة املتحدة ،مما
يزيد املساعدة املقدمة إلى بريطانيا اآلن إلى 1.400 :مليار جنيه إسترليني.
−تدمير وزارة احلكومة احمللية بالكامل من قبل طائرات  ،B52كما مت تدمير أربعة جسور من
ضمن اجلسور الستة التي تصل بني ضفتي نهر دجلة داخل مدينة بغداد.
−تنظ� � ��م الهيئة العامة للتضامن مع الكويت ف� � ��رع القاهرة بالترتيب مع املكتب الصحي الكويتي
حملة إعالمية جلمع الدم لصالح احللفاء.
−كث� � ��رت الدراجات الهوائية في ش� � ��وارع الكوي� � ��ت ،لعدم توافر البنزين من جه� � ��ة ،وخوفاً على
السيارات من السلب والنهب من قبل احملتلني ،ومن الطريف بداية استحواذ اجلنود العراقيني
حت� � ��ى على الدراجات الهوائية م� � ��ن األهالي! وال أدري هل مت االس� � ��تيالء عليها بنفس حجة
عراقية؟ عجبي!

الثالثاء 1991/2/12

االس� � ��تيالء على الس� � ��يارات الكويتية التي لم يبدل أصحابها لوحات س� � ��ياراتهم إلى لوحات

155

نعود ونعجز عن التعليق على الكراهية واجلهل ونزعة التخريب
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت احلقيقة واملأساة  -ص )147
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ال تعليق
(املصدر :غزو الكويت ووقفة ال تنسى  -ص )137

األربعاء 1991/2/13

جرمية استخدام املالجئ املدنية
مواقع عسكرية استخباراتية!
−س� �ل��اح اجلو الكويتي يعطب دبابتني باس� � ��تخدام هوليكوبتر ألول مرة (من نوع - Gazaal
غزال) خالل رصدها ملجموعات دبابات خالل قيامها بدورية داخل احلدود.
−امللجأ الذي قصفته القوات اجلوية تبني أنه كان مقراً لقيادة عس� � ��كرية عليا ،ولكن العراق
استخدمه إليواء  750من النساء واألطفال في أدواره العلوية ،وكان العدد من القتلى كبيراً
جداً بفعل سقوط ثالثة صواريخ عليه وتكدس النساء واألطفال فيه.
−ض� � ��رب التجمعات العراقية من الطيران الكويتي واحللفاء ،حيث ش� � ��اركت  15طائرة في
ض� � ��رب كتيبة مدرعة وكتائ� � ��ب مدفعية وقواعد صواريخ في ش� � ��مال الكويت على احلدود
وفي الداخل ،ويراعي الطي� � ��ارون الكويتيون عدم تض� � ��رر املراف� � ��ق واأله� � ��داف املدني� � ��ة.
−ريتشارد نيل يعلق على ضرب امللجأ املذكور آنفاً :أرجو أن يكون ذلك مبثابة حتذير للعراق
بعدم استخدام األماكن املدنية لألغراض العسكرية واالستخباراتية بالذات.
−ديك تش� � ��يني( :وبوش من قبله) :إن احلرب الفعلية قد بدأت في الثاني من أغسطس حني

−عدد الطلعات اجلوية :أكثر من  67ألف ،منها  4400للقوات السعودية.
−كما بلغت الطلعات اجلوية في األربع والعشرين ساعة األخيرة 2600 :طلعة.

األربعاء 1991/2/13

تغطرس صدام باحتالل الكويت.
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−فقدت السعودية إحدى طائرات  F5في العراق.
−استسالم  27عراقياً يحملون بطاقات الدعوة إلى االستسالم ( 16مليون دعوة إلى اآلن).
−تدمير موقعي قيادة وقواعد صواريخ.
−اكتشاف  5ألغام بحرية بواسطة القوات األمريكية شمال اخلليج مت تدميرها.
−وصول مجموعة من كاسحات األلغام إلى اخلليج.

صرحت القوات البريطانية مبا يلي:
• •تدمير خمس دبابات على األقل أمس.
• •األحــــ� � ��وال اجلوية خـــ� �ل��ال األيام الثالث� � ��ة املاضية مكنت قواتها م� � ��ن الرصد اجليد
للتحركات العراقية.
• •تدمير  14قطعة وإغراق البعض من القطع االثنتني والعش� � ��رين العراقية املوجودة في
اخلليج ،والبقية غير صاحلة.
• •مهاجمة مصنع للتزود بقطع من صاروخ سكود بقنابل تزن  1000رطل.
• •تدمير مرابض مدفعية ،وخمس منصات صواريخ (راجمات صواريخ).
• •إصابة تسعة مخابئ إصابات مباشرة باستخدام قنابل ذكية موجهة بأشعة الليزر.
األربعاء 1991/2/13
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• •برمياك� � ��وف (موفد الرئيس الس� � ��وفيتي إلى بغداد) يبرق إلى غورباتش� � ��وف بأن املباحثات
مشجعة مبدئياً.
−طارق عزيز يزور موسكو األحد القادم للتباحث حول مبادرة االحتاد السوفيتي.

 52−ألف طن حمولة السفينة األمريكية التي عبرت قناة السويس اليوم متوجهة إلى اخلليج
للتزود باملؤن واإلمدادات.
−لقاء إذاعي جيد مع الس� � ��يدة شريفة اخلميس رئيسة اللجنة النسائية التابعة للجنة العليا
للتضامن مع الكويت فرع القاهرة.
−تضم قوات التحال� � ��ف  2900قطعة مدفعية بدأت في الفترة األخيرة بدك مواقع املدفعية
العراقية ،األمر الذي يدل على قرب الهجوم البري أو بداية التمهيدات على األقل.

األربعاء 1991/2/13

حتى بيوت الله تعالى لم تسلم من العبث!
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت احلقيقة واملأساة  -ص )143
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الشواطئ واحلدائق العامة حتولت إلى خنادق ومتاريس وحقول ألغام
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت احلقيقة واملأساة  -ص )156

مؤشـ ـ ــرات أخـ ـ ــرى:
–––اقتراب وح� � ��دات وعناصر املهندس� �ي��ن األمريكية واإلجنليزية م� � ��ن اخلطوط األمامية
العراقية (الدفاعات العراقية).
–––أخذت القوات املدفعية واملدرعة والدبابات مواقعها في حفرها وحمايتها.
–––عناص� � ��ر القوات البحرية تنتش� � ��ر في أوضاع م� � ��ا قبل املعركة (الناق� �ل��ات – املركبات
البرمائية – الزوارق ...الخ).
–––اإلعالن عن عزل البصرة والذي يعني توقف جميع اإلمدادات العراقية عن قواتها
ف������ي الكويت ،حيث مت تدمي������ر مركز القيادات العراقية ش������مال الكويت بنا ًء على

أقوال األسرى.

–––الهروب من قبل قوات احلرس اجلمهوري بنسبة  %20من اجلبهات إلى العمق العراقي.
–––استمرار انخفاض وهبوط احلالة املعنوية.
−اس� � ��تمرار احلرائق في خمس� �ي��ن بئراً من آبار النفط الكويتية ألجل إنش� � ��اء سحابات الدخان
إلعاق� � ��ة القصف اجل� � ��وي ،ولتدمير االقتصاد الكويتي قبل التحري� � ��ر ،ولكنه ال يؤثر على دقة
القصف اجلوي لألسباب التالية:
−الطائ� � ��رات املغي� � ��رة تـــمــــــــــر من حت� � ��ت الدخـــــــان ال من فوقــــــه حي� � ��ث يتفــــــــــاجأ بها الدفاع
−الكمبيوتر هو الذي يحسب املسافات ويحدد نطاق الرمي وليس النظر املباشر.
−الدخان األسود ال يعوق الليزر من أداء مفعوله ،ولكن الذي يضره هو الدخان األبيض.

األربعاء 1991/2/13

اجلوي العراقي.
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−بل إن هذا الدخان سيعوق الدفاعات العراقية اجلوية من أداء عملها.
−ديك تش� � ��يني (وزير الدفاع األمريكي) :امللجأ كان غرفة قيادة محصنة مطلية للتمويه ،ونحن
نأس� � ��ف إلصابة أي مدنيني ولكن هذا ما نتج عن إساءة استخدام القوات العراقية (للمالجئ
املدنية اآلمنة كما يفترض عاملياً من األنظمة التي حتترم نفسها قبل شعوبها) .
(((

−رفضت الكويت مجدداً قرار وقف إطالق النار حتى يتم التزام العراق بقرارات مجلس األمن،
صرح بذلك أحمد عبدالعزيز البابطني س� � ��فير الكويت في أملانيا ،واشترط االنسحاب وعودة
الشرعية لسالمة وقف إطالق النار.
−أُعلن اليوم أن الس� � ��عودية قد تطلب قروضاً من املصارف التجارية الدولية ،وبذلك يكون هذا
الطلب أول قرض من نوعه في تاريخ السعودية.
−مت قصف نادي النصر بالفروانية ،وقد روى ش� � ��اهد عيان ي� � ��وم أمس أن اجلرافات العراقية
كان� � ��ت حتمل اجلثث من داخ� � ��ل النادي وتلقيها خ� � ��ارج النادي ،وكان يطلب م� � ��ن جميع املارة
املساعدة في نقل اجلثث.
−كما مت قصف مس� � ��كن مستش� � ��فى العدان ،مات على أثره ممرضتان وبعض العاملني وعائلة
كويتية كانت متر في الشارع في ذلك الوقت.
−والسبب في ذلك استخدام هذه املرافق من قبل قوات االحتالل استخدامات عسكرية.

األربعاء 1991/2/13
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((( هذه الزيادة بني القوسني من املؤلف

ويستمر مسلسل التدمير في املؤسسات األكادميية والثقافية،
والطريف أن الكتب لم تتم سرقتها رغم سرقة املكاتب والكراسي حولها !!
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت جرمية لن متوت  -ص )35،37

األربعاء 1991/2/13

آثار احلقد بادية على فندق املاريوت (سفينة سياحية مت حتويلها إلى فندق)
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت احلقيقة واملأساة  -ص )149
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اخلميس 1991/2/14

وعد الرئيس بوش لألمير جابر رحمه الله
−بوش يتصل باألمير هاتفياً حول احلرب واس� � ��تعراض آخر تطوراتها (وتأكيد وعده له :بأنك
ستحتفل باليوم الوطني لبلدك فيها وهي محررة) (((.
−قوات التحالف تستمر في قصف وإعادة قصف األهداف اإلستراتيجية ،مبا يسهل حترير الكويت.
−تركيا تستلم دفعة من الصواريخ الدفاعية األملانية.
−وزير الدفاع الفرنسي سيزور أمير الكويت.
−مجلس األمن يصوت على سرية اجللسة بأغلبية تسعة أصوات واعتراض اليمن وكوبا وامتناع
الصني واألكوادور وبلدين آخرين عن التصويت ،حتى ال تكون املسألة دعائية وتتاح أي فرصة
خللخلة االتفاق الدولي.
−مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة محمد عبدالله أبو احلسن يصدر بيانا مطوالً حول
انعقاد مجلس األمن جللس� � ��ته اليوم موضحاً جميع مالبسات موقف العراق من احلرب اليوم
ووجوب انسحابه من الكويت.
−وزي� � ��ر اخلارجية الكويتي يغادر موس� � ��كو بعد محادثات مكثفة مع نظيره الس� � ��وفيتي ورئيس
اخلميس 1991/2/14
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االحتاد السوفيتي ،وقد أفاد الوزير أن الرئيس غورباتشوف وجه دعوة لألمير بزيارة االحتاد
الس� � ��وفيتي ،وأكد التزام بالده بقرارات مجلس األمن ،وب� �ي��ن من هذا املوقف أنه ليس غريباً
الرئيس األمي َر.
((( هذه الزيادة بني القوسني من املؤلف استناداً إلى خبر آخر سابق لهذا االتصال وعد فيه
ُ

والكويت كانت البلد الوحيد في املنطقة منذ ثالثني عاماً الذي تربطه روابط دبلوماس� � ��ية مع
االحتاد السوفيتي.
−أك� � ��د رئيس وزراء بريطانيا جون ميجور – كم� � ��ا أوضح وزير الدفاع األمريكي وغيرهما  -أن
امللجأ الذي مت قصفه في منطقة العامرية قرب بغداد يشكل هدفاً مشروعاً المتيازه بالصفة
العس� � ��كرية ،وحرص احللفاء على عدم إصابة املدنيني  ،وهذا ما أكدته مصادر االستخبارات
حيث إن حائطها (أي البناية) سمكه  3أمتار وحتيطه أسالك شائكة ،وأنها مواقع عسكرية.
−رئيس وزراء فرنسا ميشال روكارد يعلن من الرياض سعادته ملشاركة بالده في تنفيذ قرارات
مجلس األمن بتحرير الكويت.
−العراق يطلق صاروخني سكود على حفر الباطن انشطرا في السماء إلى خمس قطع وسقطا
فأصابا  4أشخاص وحرقا أربع سيارات.
−استسالم  18عسكرياً عراقياً بينهم ضابط.
البي ـ ـ ــان : 28
• •استمرار القصف اجلوي.
• • املجموع إلى اآلن أكثر من  70ألف حسب التصريحات اإلذاعية.

• •تدمير برج للمراقبة (شمال غرب الكويت) ،وأكثر من  30عربة مدرعة وأكثر من  10شاحنات
خفيفة بطاريات  A10اخلفيفة والتي كانت نشيطة في األربع والعشرين ساعة األخيرة.

اخلميس 1991/2/14

• •تدمير زورق وإغراق الزورق األخير قرب فيلكا من الطائرات األمريكية.
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• • 2800طلعة في األربع والعشرين ساعة املاضية منها.
• • 800مسرح العمليات 200 ،واقع احلرس اجلمهوري.
• •إل� � ��ى اآلن مت تدمي� � ��ر  1300دباب� � ��ة ،و 800عربة مدرعة ،و  1100قطع� � ��ة مدفعية ،وأكد
املتحدث العس� � ��كري األمريكي أن هذا الرقم بازدياد مضطرد ،واملعدل اليومي للطلعات
 2800يومياً.
• •تدمير صاروخني من طراز سكود في الـ  24ساعة األخيرة.
 250−طلعة على املواقع املهمة العسكرية.
−ال يوجد حصر للخسائر أو سقوط طائرات في قوات احللفاء.
−استسالم  24عسكرياً عراقياً لقوات احللفاء.
−طائرة  A6تدمر زورقاً عراقيا وتغرقه.
−إعالن وجود مركز قيادة في قبو فندق الرش� � ��يد الذي يضم العشرات من املدنيني ويضم
الصحفي� �ي��ن األجانب ،وأنه يرس� � ��ل معلومات من خالل كيبالت كهربائي� � ��ة مؤمنة للقوات
العراقي� � ��ة في الكويت ،وأنه آخر مركز قيادة بعد ض� � ��رب أغلب مراكز االتصاالت البديلة
حول بغداد وخارجها.
اخلميس 1991/2/14
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−نش� � ��اط اجلمعيات التعاونية وجلان التكافل في شراء الذبائح وتوفير اللحم للمناطق السكنية
نظرا لعدم استخدام الكويتيني لسياراتهم.
−ارتفاع نشاط بيع الدراجات بشكل كبير ،وكثرة املشاة من الرجال والنساء واألطفال.

−اجلنود العراقيون يبدأون باالس������تيالء على بعض الدراجات التي يس������تخدمها الش������باب
الكويتي واستعمالها.
−ظهور ضعف اإلم������دادات الغذائية والتموينية إلى اجلنود العراقيني ،حيث ذكر ش������اهد
عيان رؤيته جلندي عراقي يقطع البرسيم من الرصيف ويأكله ،وكذلك اخلبز امللقى في
أكياس الزبالة.
−تركــــي������ز الهجـــــوم على وس������ائـــل االتصاالت واملواقع العس������كرية كتحضيرات ميدانية
للهجوم البري.

اخلميس 1991/2/14

ذخائر في كل مكان واملصدر مكتوب على الصناديق
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت احلقيقة واملأساة  -ص )153
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حتى األسواق القدمية لم تسلم !

اخلميس 1991/2/14
168

كل شيء مت هدمه بال مبرر!
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت احلقيقة واملأساة  -ص )151،150

اجلمعة 1991/2/15

انقطـ ــاع التيـ ــار الكهربائ ــي
في ي ـ ــوم املب ــادرات السياسيـ ــة
−صدرت عن مجلس قيادة الثورة العراقية اليوم الساعة الرابعة مساء بتوقيت الكويت املبادرة
التالية:
−حفاظاً على السالم في املنطقة واستجابة ملبادرة االحتاد السوفيتي :املوافقة على التعامل مع
قرار مجلس األمن رقم  660والقاضي باالنسحاب من الكويت على أساس الشروط التالية:
–– –وقف إطالق النار وقفاً شام ً
ال في البر والبحر واجلو.
–– –أن يواف� � ��ق مجلس األمن على إلغاء القرارات رقم،667 ،666 ،665 ،664 ،662 ،661 :
 ،678 ،677 ،674 ،670 ،669واآلثار التي ترتبت عليها كافة.
–– –إلغ� � ��اء كل قرارات املقاطعة واإلجراءات املترتبة عليها واحلظر االقتصادي على العراق
واإلجراءات السلبية األخرى.
–– –تس� � ��حب الواليات املتحدة وال� � ��دول املتحالفة معها قواتها مبا في ذل� � ��ك جميع ُعددها
وأعتدته� � ��ا من الب� � ��ر والبحر واجلو واحمليطات واخللجان خالل ش� � ��هر من موعد وقف
إطالق النار.

–– –أن تنسحب إسرائيل من األراضي الفلسطينية احملتلة.
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–– –سحب األسلحة التي زودتها الواليات املتحدة وبعض الدول من إسرائيل خالل املعركة.
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–– –أن تنسحب القوات السورية من لبنان.
–– –املشاركة الدميقراطية في احلكم وعدم تسلط آل الصباح على احلكم .
(((

–– –إعادة إعمار العراق من اخلراب الذي َّ
حل به على حس� � ��اب الدول املعتدية عليه دون أن
يتحمل العراق شيئاً من التكاليف.
– ––1يوكل لدول اخلليج العربي مبا في ذلك إيران مهمة حفظ األمن باملنطقة.
– ––1إعالن منطقة اخلليج العربي منطقة خالية من القواعد األجنبية.
– ––1وقد جاء الرد املبدئي للناطق الرسمي للبنتاغون بأن :املبادرة عبارة عن بيان سريع
خاطف لم يتضمن شيئا جديا سوى جملة تفيد االعتراف بعملية االنسحاب من الكويت،
ومليء بالشروط ،ومع ذلك فالبيت األبيض يدرس املبادرة.
−ثم أعلن الناطق الرس� � ��مي باس� � ��م البيت األبيض رفض الرئيس األمريكي للمبادرة وقال إنها
لعب� � ��ة يله� � ��ي بها الرئي� � ��س العراقي العالم ،وقد أك� � ��د الرئيس بوش ذل� � ��ك عندما حتدث أمام
الصحفيني.
−هذا وقد حاول الرئيس الس� � ��وفيتي بعث الروح في املبادرة ،فاس� � ��تغل امليزة الوحيدة التي بها،
وهي أن العراق مستعد ملناقشة االنسحاب ،ومع ذلك حث املتحدث السوفيتي النظام العراقي
على االنصياع لقرارات مجلس األمن.
−وكان املبعوث الس� � ��وفيتي قد التقى صدام حس� �ي��ن قبل يومني ومت االتفاق على أن يزور طارق
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عزيز الرئيس السوفيتي يوم األحد املقبل على أن تبدأ احملادثات يوم اإلثنني.
((( وكأن الشعب الكويتي قد اشتكى لصدام حاله ،وقد نسي املسكني أو تناسى أنه عجز أن يجد كويتياً واحداً يستجيب لدعوته
بتشكيل حكومة كويتية تواليه إبان االحتالل!

−ف� � ��ي ما يلي أرقام وتواريخ ومواضيع قرارات مجلس األمن املتعلقة بأزمة الكويت والتي طلب
العراق إلغاءها في مبادرته األخيرة.
• •قرار  660بتاريخ 1990/8/ 3م مبطالبة العراق باالنسحاب (باإلجماع).
• •قرار  661بتطبيق عقوبات اقتصادية.
• •قرار  662بتاريخ 1990/8/9م بطالن وعدم شرعية ضم الكويت إلى العراق.
• •قرار  664السماح لألجانب بالسفر وإغالق السفارات.
• •قرار  665بتاريخ 1990/8/25م صالحية األساطيل الستخدام القوة.
• •قرار  666بتاريخ 1990/9/13م اإلشراف واملراقبة عن اإلمدادات اإلنسانية في العراق والكويت.
• •قرار  667بتاريخ 1990/9/16م اإلفراج فورا عن الدبلوماسيني األجانب واحملتجزين كرهائن.
• •قرار  669بتاريخ 1990/9/24م بشأن الطلبات املقدمة للدواء والغذاء.
• •قرار  676بتاريخ 1990/9/25م املقاطعة اجلوية التجارية إال بتصريح.
• •قرار  674إفراج العراق عن الدبلوماسيني األجانب.
• •قرار  677بتاريخ 1990/10/28م إدانة إحراق السجالت املدنية الكويتية.
• •قرار  678بتاريخ 1990/12/29م السماح باستخدام جميع الوسائل إلرغام العراق على
االنسحاب الفوري من الكويت دون شروط.

−ولي العهد ووزير الدولة لش� � ��ؤون مجلس الوزراء ،وسفير الكويت لدى األمم املتحدة يرفضون
املبادرة العراقية ويصفونها باملماطلة ولم تأت بجديد.
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ردود الفعـ ــل علـى املبـ ـ ــادرة
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−الرئيس األمريكي ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي يرفضون املبادرة.
−وزراء اخلارجية في دول مجلس التعاون اخلليجي ومصر وسورية يرفضون املبادرة.
−بوش :املبادرة حتمل الشروط السابقة ،ولكنها أضافت شروطاً جديدة ،ولم يكن هناك جديد
سوى االعتراف بأنه يجب أن ينسحب من الكويت.
−ميتران :مبادرة دعائية وليست حقيقية وتهدد السالم.
−رئيس الوزراء األملاني يلموت كول يرفض املبادرة أيضاً.
−مصر :املبادرة محاولة لبلبلة الشارع العربي.
بيان رقم  29للحلفاء :
−تركيز الهجمات اجلوية على مسرح العمليات في الكويت.
−أكثر من  2600طلعة جوية منها  180السعودية.
−وبذلك يصبح عدد الطلعات  73ألف طلعة موجهة ضد احلرس اجلمهوري.
−شهد اليوم استسالم  50الجئاً عسكرياً 8 ،منهم لألمريكان.
−اكتشاف  4ألغام بحرية ،مت تفجير ثالثة منها وال يزال التعامل مع الرابع.
−استمرار قصف األهداف العسكرية في العراق والكويت.
اجلمعة 1991/2/15
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 3860−طلع� � ��ة بريطانية من� � ��ذ بداية العمليات ،واس� � ��تمرار الطلعات االستكش� � ��افية والدورية
للطائرات البريطانية باإلضافة إلى الطلعات القتالية وغيرها.

−استمرار اجللسات املغلقة ملجلس األمن حيث طلبت  30دولة احلديث في اجتماعات املجلس.

−استعمال نوع جديد ألول مرة من القنابل ،وهي قاذفات الوقود اجلوي.
−إصاب������ة طائرة خالل هبوط خاط������ئ وإصابة طاقمها بجروح بس������يطة ،وتلف الطيارة
بشكل كبير.
−أما ردود الفعل على اجلنود العراقيني في الكويت فعجيبة وغريبة تكش� � ��ف النفس� � ��ية ش� � ��به
احملطمة واألمل الدفني بإنهاء احلرب بسالم خصوصا أنهم غير مقتنعني بها البتة.
−أما في بغداد فقد نقلت شاشات التلفزيون لقناة  CNNمشاهد حية من العاصمة العراقية
للفرح الكبير الذي ساد شوارع بغداد ،حيث شرع اجلنود العراقيون في إطالق األعيرة النارية
في الهواء من املسدسات أو البنادق أو الرشاشات أو جميعها من نفس الشخص.
−وبين� � ��ت املقابالت الفورية مع رجل الش� � ��ارع عدم قناعته باحلرب ووج� � ��وب خروج العراقيني
من الكويت ،وقد بدا من املالمح وطريقة احلديث أنها خواطر حبيس� � ��ة لم يستطع أصحابها
إخراجها إال بعد هذه املبادرة.
−وأما في الكويت فحدث وال حرج :
حي� � ��ث كان اجلن� � ��ود املوجودون بالداخل مقبلني على مس� � ��تقبل قريب مجهول ،ولن يحس� � ��مه إال
املبادرة الس� � ��لمية باالنس� � ��حاب ،وها هي قد جاءت بعد تأخير أذاقهم القلق والرعب والفزع على
مصيرهم ومصير أهاليهم في العراق ،خصوصاً بغداد ،وقد غابوا عنهم في الكويت.
ومن املناظر العجيبة :

−أحد اجلنود العراقيني أحضر خروفاً ليذبحه إلظهار الفرحة بالقرار العراقي.

اجلمعة 1991/2/15

−إطالق نار متواصل من البنادق والرشاشات بل واملدافع املضادة للطائرات في الهواء وبشكل
شبه جنوني فرحاً باملبادرة.

173

−الزغاريد لم تتوقف في منطقة حولي من قبل بعض النساء الفلسطينيات.
−وعل� � ��ى النقي� � ��ض كان البعض من الفلس� � ��طينيني (وهم أقلية بالنس� � ��بة للبقية) يس� � ��تنكرون
القرار الذي س� � ��يقتضي تراجع العراق عن القضية الفلس� � ��طينية بالنهاية ،وانكشاف موقف
املنظمة.
−خروج بعض العسكريني العراقيني إلى بعض الكويتيني في املنازل القريبة وتقبيلهم ،والتبشير
بأننا ذاهبون ألهلنا وسنترككم آمنني وبدون حرب.
−ولكن الفرحة لم تستمر ،وكان هول املفاجأة أن اكتشفوا بعد ساعات قليلة أن شروط العراق
الت� � ��ي ضمتها املبادرة قد أدت بالعالم أجمع إلى رفضها ،وتنقطع الرمايات في الهواء لينقطع
معها ذلك األمل الذي تبدد ،ولم يتمالك بعض اجلنود العراقيني أنفس� � ��هم فأجهش� � ��وا بالبكاء
ملصيرهم الذي تلعب به القرارات السياسية الهوجاء من فرد دكتاتور واحد.
−لقد كشفت ردود الفعل املتسمة بالبهجة والفرح ألول وهلة عن النفسية التي يعيشها العسكريون
العراقيون وسط حرب أقحموا فيها دون قناعة أو قدرة على الرفض.
−فيفترض أن يكتشف بناء على ذلك صناع القرار في بغداد حقيقة قناعة أتباعهم بسياساتهم،
ه� � ��ذا إذا افترضنا أنهم يعرفون ذل� � ��ك حق املعرفة ،ولكن اإلكراه س� � ��يؤدي في النهاية إلى
النتيج� � ��ة املطلوب� � ��ة في نظرهم بغض النظر عن قناعات املنفذين أو حجم اخلس� � ��ائر ،وقد
اتس� � ��م بال أدنى شك من طابع األحداث عدم اعتبار أي قيمة للجندي العراقي وهو يعامل
كرقم ليس إلاَّ .
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−ويبرز أيضاً جانب مأس� � ��اوي من املش� � ��كلة وهو اعتبار الذات فقط وليأت الطوفان بعد ذلك،
على مستوى الوحدة الواحدة ،وبشكل أكبر على مستوى الوحدات املختلفة.

انقطاع التيار وهواجس بدء الهجوم البري
−الس� � ��اعة اآلن  12.20بع� � ��د منتصف اللي� � ��ل وال أزال أكتب موجـــز األنبـــــ� � ��اء الــــيوم اجلمــعة،
وفجأة تنطفئ الكهرباء ،ويسود الظالم الدامس أرجاء البيت بل الكويت ،وبال مقدمات تذكر،
باس� � ��تثناء ومضة ال تذكر ملصابيح البيت ،وقد حدثت قرابة الساعة احلادية عشرة والنصف،
كنت خاللها أتابع شريط تسجيل قناة التلفزيون  CNNوالذي أستعيره بشكل يومي حلصيلة

أنباء وأحداث األمس يتم تسجيله في ديوان الغمالس في قطعة  2من اخلالدية ،علماً بأنني
أسكن في قطعة رقم  4فيها.
−س� � ��اد الظالم كل ش� � ��يء وبدأت بإغالق املذياع الذي بدأ لتوه إذاعة تقارير املراس� � ��لني ،وكان
صوت مراس� � ��لنا بلندن يتحدى الصمت املطبق وتوجهت ف� � ��ي الظالم إلى املكان احملدد الذي
تركت فيه مصباح اليد.
−والبد من حوادث غير متوقعة حيث أنستني املفاجأة صينية الشاي املتروكة على األرض قرب الفيديو
ولكن لله احلمد كانت العواقب سليمة ،واقتصرت اإلصابات على انسكاب قنينة ماء اللقاح

((( .

−تركت الكتابة وتوجهت فوراً إلى السطح ملراقبة األوضاع ،وبدأت الهواجس:
−ترى هل هو إيذان ببداية الهجوم البري لتحرير الكويت حيث إن العديد من الصحف األجنبية
ذكرت في تقارير خبرائها العس� � ��كريني توقعاتهم عن ليلة اخلامس عشر ألن تكون هي الليلة
(((

املتوقعة ،وقد بدد هذا التوقع الهدوء النسبي الذي تخلله صوت انفجارات بعيدة ،فهل استمرار
اجلمعة 1991/2/15

((( قد يعتقد القارئ الكرمي أن هذه جزئيات تفصيلية ال داعي لها ،ولكني أحببت أن أخالف منهجية الكتاب
الشاملة فع ً
ال في هذا املوضع فقط ،ليحس القارئ الكرمي ببعض املشاعر املصاحبة النطفاء اإلضاءة وانقطاع التيار
الكهربائي.
((( نطلق في الشرق ليلة يوم كذا بقصد الليلة التي تسبق هذا اليوم ،بينما يطلق في الغرب هذا املصطلح على
الليلة التي تعقب هذا اليوم ،فعندما يقولون  Saturday nightيقصدون الليلة التي تعقب نهار السبت ،فهي عندنا
ليلة األحد.
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للقصف اجلوي املعتاد ،أم هو إجراء مقصود من السلطات العراقية لشل أو إعاقة أي حتركات
عسكرية خارجية؟ أم أنها حتركات للمقاومة في الداخل بأي شكل من أشكالها؟
−أم هي أوامر من بغداد لتسوية ما تسميه باحملافظة رقم  19بسائر احملافظات العراقية التي
ُحرم أغلبها  -وعلي رأسها محافظة بغداد  -من الكهرباء واملاء خصوصاً أن عملية اإلغالق
(((

توحي بكونها منظمة ومتدرجة حيث بدأ اإلغالق في الضواحي ثم مدينتي الكويت واجلهراء

بعدها بعشر دقائق ،كما متت املالحظة املباشرة.
−تش� � ��ق الظالم أضواء سيارة الش� � ��فر املدنية التي اتخذها العراقيون في املنطقة سيارة دورية
جتوب الشوارع في محيطنا على األقل ،وتبدو من بعيد حركة مماثلة في الضواحي احمليطة
لكنها محدودة.
−كما يش� � ��ق الصمت الرهيب أصوات احليوانات من األغنام واملاشية والطيور بأنواعها ،والتي
ت� � ��كاد ال تخلو منها أغلب البيوت في الكوي� � ��ت ،خالل األزمة خصوصاً بعد عاصفة الصحراء
وبشكل يزيد من شدة األعصاب وتعكير املزاج ،الذي سببه القصف اجلوي للجنود العراقيني
املتمركزين في املساكن احمليطة ،وزاد من شدة اإلحباط الناشئ رفض العالم املبادرة األخيرة
للرئيس العراقي.
−ويستمر الظالم حتى أشرقت شمس الصباح من يوم السبت.

اجلمعة 1991/2/15
176

((( نربط هنا بني الكهرباء واملاء لتوقف ضخ املاء على القوة الناشئة عن الطاقة الكهربائية.

السبت 1991/2/16

في انتظـ ـ ــار الكهربـ ـ ـ ــاء
أصبح الناس من غير كهرباء حيث انقطع ليلة البارحة تيار الكهرباء عن كل الكويت ،وانقطعمعه تدفق املاء في الشبكات املوصلة إلى األحياء السكنية.
تواترت الروايات عن أنه خلل فني محض من عدة جهات:••جلان التكافل التي سأل بعض أعضائها املسؤولني املتطوعني في إدارة تشغيل محطات
الكهرباء فأخبروهم بأنه خلل فني وسيتم تصليحه اليوم إن شاء الله.
••أصدقاء لعاملني أو أبناء عاملني في احملطات الكهربائية أكدوا نفس التفسير.
قائد القوات البريطانية (س� � ��ير باتريك هانيد) يش� � ��ير إلى وج� � ��ود مركز قيادة عراقية حتتفندق الرشيد.
تتركز في موسكو املساعي الدبلوماسية إلنهاء األزمة وإيقاف احلرب.االحتاد الس� � ��وفيتي يقول بأنه س� � ��يضغط على العراق لالنسحاب خالل االجتماع القادم يوماإلثنني املقبل مع طارق حنا عزيز وزير اخلارجية العراقي.
وزراء خارجي� � ��ة الدول العربي� � ��ة الثمانية املجتمعة في مصر (دول اخلليج ومصر وس� � ��ورية)األزمة ،واتفق الوزراء أيضا على االستعانة بقوات مصرية وسورية حلفظ أمن اخلليج مقابل
مساعدات مالية مستقبلية من دول اخلليج.
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يطالبون العراق باالنس� � ��حاب الفوري غير املشروط ،ووضع شروط للتعاون االقتصادي بعد
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طلب الرئيس السوفيتي من الواليات املتحدة تأخير الهجوم البري حتى نهاية احملادثات معوزير اخلارجية طارق عزيز.
الواليات املتحدة توافق على هذا الطلب.ترو ،كما أن� � ��ه ال مناص من أن تضمن
برمياك� � ��وف :يتعني عدم رف� � ��ض العرض العراقي دون ٍالعراق في بيان انسحابها قائمة بطلباتها.
تدمير جس� � ��ر في الفلوجة ،وتصريح العراق بأن صاروخاً أخطأ جس� � ��را آخر ليس� � ��قط علىمجمع سكني وقتل  130مدنياً من املجمع في منطقة السوق.

عدد الضحايا في امللجأ  293شخصاً.قصف طائرتني أمريكيتني ملواقع احلرس اجلمهوري.2600طلعة جوية في األربع وعشرين ساعة األخيرة.هليكوبتر أمريكية تهجم على مواقع عراقية متقدمة عبر احلدود.إطالق صاروخ سكود على مدينة اجلبيل لكنه تفجر في اجلو.العراق يس� � ��مح للصحافيني بزيارة فندق الرشيد ،وفعال تأكد الصحافيون األجانب من خلوالقبو من وجود منشأة عسكرية.
السبت 1991/2/16
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 3آالف جندي مصري ،و  19ألف جندي سوري في اخلليج 5 ،آالف جندي باكستاني ،و11ألف بنغالديشي يشاركون في حرب حترير الكويت.
-انفجرت قنبلة قرب مبنى السفارة املصرية في ليما في بيرو وكسرت الزجاج فقط.

اعتقلت الشرطة املصرية عددا من أعضاء منظمة اجلهاد بعد هجومهم على محال جتاريةميلكها أقباط بعد اعتقال أحد زعمائهم وسبعة من أفراد املنظمة.
منع إس� � ��رائيل  30رج ًال في منظمة رجال الدين املسلمني واليهود من التبرع بأكياس أغذية
إلى املخيمات.
احتفاالت ش� � ��عبية في الذكرى الثالثة والس� � ��بعني الس� � ��تقالل ليتوانيا ،والتي كانت مس� � ��تقلةف� � ��ي الفت� � ��رة م� � ��ن  1918 / 2 / 17إلى عام  1940حني ضمتها روس� � ��يا إليه� � ��ا في االحتاد
السوفيتي.
تلميحات النسحاب كرواتيا من تشيكوسلوفكيا.محادثات سالم متوقعة بني أثيوبيا وثوار إريتريا في نيويورك.مقابلة إلذاعة صوت أمريكا مع رئيس جلنة إعادة إعمار الكويت وزير الدولة لشؤون البلديةاملهندس فهد احلساوي.

مرحلتـ ـ ـ ــان:
•املرحلة األول� � ��ى :مرحلة الطوارئ :مليار و 260مليون دوالر ،إلعادة تش� � ��غيل اخلدمات
وحاجات األهالي للمرافق (الكهرباء – املاء – املواصالت – الصحة – البلدية )
•املرحلة الثانية :مرحلة إعادة البناء وهي مكلفة أكثر وتأخذ وقتاً أكثر.
حجم الضرر.
-التقدير املبدئي للتعويضات هو رقم فلكي قد يصل إلى أربعني ملياراً.
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ستبدأ اللجنة املكلفة بتقييم جلميع املباني احلكومية واملنشآت احلكومية للوقوف على
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س :من الذي سيتولى إعادة أعمار الكويت؟ج :االستثمارات اخلارجية.إنتاج النفط ولو بعد حني.-ولو أدى إلى االقتراض العاملي.

معايير اختيار الشركات التي ستشارك في التعمير:
•نوعية املشاريع.
•االنتماء إلى الدول احلليفة املنتمية للحلفاء ،وعلى رأسها شركات أمريكية وبريطانية.

س :العمالة ؟ وكيف تستقدم ؟ج :التركيز على الدول التي وقفت مع الكويت فقط ،وستكون العمالة منضبطة.س � � �نُعالج مش� � ��كلة الدينار بعد احلرب ،وكذلك هو اآلن جيد وال يقارن بسعر الدينار العراقيخالل احلرب.
ال أعرف كثيراً عن مشروع مارشال املطروح غربياً على مستوى سياسي عام.مقابلة بني واليتي وس� � ��عدون حمادي في مطار طهران بعد عودة واليتي من موسكو ،وسيتبعهذا لقاء رفيع املستوى من وفد إيراني إلى بغداد.
السبت 1991/2/16
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سقوط صاروخني من نوع سكود على إسرائيل اليوم.عش� � ��رات اآلالف من جنود احللفاء يتوجهون منذ س� � ��اعات إلى احلدود السعودية الشماليةقرب الكويت متهيداً للهجوم البري.

صدور البيان العسكري الثالثني :
قيادة القوات املشتركة ومسرح العمليات ( 2شعبان  1411املوافق .)1991/2/16
مواصل� � ��ة ضرب األهداف العراقية ومواقع احل� � ��رس اجلمهوري ومراكز القيادة واالتصاالتواشتباكات في املدفعية.
عند الثانية فجر اليوم أطلق العراق صاروخاً على اجلبيل ،لكنه وقع في مياه اخلليج (ليصبحاملجموع الكلي للصواريخ التي أطلقها على السعودية  33صاروخاً إلى اآلن ).
تنفيذ  3مهام رماية للمدفعية السعودية ولم تتعرض للخسائر.إنشاء املارينز قاعدة فيها من الذخيرة ما يكفي لـتجهيز  80ألف جندي من قوات املارينز.سقوط طائرة  F16قرب إحدى القواعد اجلوية العاملة بها.طائرات اجلاكوار الفرنسية قامت بغارتني :•واحدة لضرب وحدات للمنشآت العراقية
•واألخرى لضرب وحدات للمدفعية العراقية في الكويت.
س� �ل��اح اجلو الكويتي يقصف مواقع صواريخ س� � ��ام للقوات العراقية ( 12طائرة ،وعادت إلىقواعدها ساملة ).

كم� � ��ا قصفت  16طائرة صباح أمس كتائ� � ��ب مدفعية غرب قاعدة أحمد اجلابر ،وكذلكجنوب الكويت.
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-كما قصفت  16طائرة مواقع مدفعية عراقية.

181

التأكيد من قبل احللفاء على استخدام القنابل شديدة التأثير لفتح ثغرات في اخلطوط ،ولننستخدم األسلحة الكيمائية.
الطلعات اجلوية  4900 :للس� � ��عودية ،الكويت  ،516وأكث� � ��ر من  190بحرينية ،وأكثر من 39قطرية.
اكتشاف لغمني :واحد من قبل القوات البريطانية ،وآخر للقوات األمريكية و ُف ِّج َر كالهما.لم تسجل أية مالحظات عسكرية لالنسحاب.استمرار االستسالمات وهبوط الروح املعنوية واخلوف من الفرار للكثير من اجلنود. 2600طلعة اليوم ليصبح املجموع  67ألفاً.-إسقاط طائرة هليكوبتر عراقية خالل  24ساعة املاضية.

في انتظـ ـ ــار الكهربـ ـ ـ ــاء
وخ� �ل��ال كتابة ملخص أنباء وأح� � ��داث اليوم على ضوء مصباح صغي� � ��ر متواضع اإلضاءةحدثت نفسي« ،هل يا ترى وقد تواترت الروايات عن أنه خلل فني ويعود التيار الكهربائي
إلى الس� � ��ريان إلى األسالك البريئة ،مما ميكن أن تستخدم من أجله؟ فكم ُعذب عشرات
من ش� � ��باب الكويت بأس� �ل��اك الكهرباء؟ وكم بها خنقت فتيات كويتيات وألقني عند أبواب

بيوت أهلهن؟»
السبت 1991/2/16
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حان موعد أخبار احلادية عشرة مساء في إذاعة السعودية واستبقت كتابة األخبار بدالً منالنش� � ��رة الرابعة اليومية إلذاعة الكويت في متام الس� � ��اعة الثانية عشرة عند منتصف الليل
ألكسب س� � ��اعة نوم خالل فترة انقطاع التيار الكهربائي لزيادة االستفادة من ساعات النهار
حتت ضياء شمس الصباح.

وفي متام احلادية عش� � ��رة والدقيقة الثالثة عش� � ��رة مس� � ��اء تومض املصابيح بالضياء إيذاناًبرجوع س� � ��ريان التي� � ��ار الكهربائي ويعم به الفرح الذي ينعكس من تخيل ما سيس� � ��هله رجوع
التيار من خدمات وميزات يحتاجها اجلميع خالل هذه األيام العصيبة ،التي س� � ��تقبل عليها
الكويت في مستقبل مجهول اآلثار ،والذي ال يعلم أحد كيف سيمر وبأي حجم من اخلسائر
إال الله سبحانه وتعالى.
واجلميع يحيي املخلصني من الشباب املتطوع العامل على صيانة محطات توليد الكهرباءمن خالل االنتقال احملدود حلركة األهالي اكتش� � ��فت أن التيار لم يعد بعد لبعض الضواحيكالشامية وكيفان والشيوخ والنزهة والفيحاء وبعض املناطق التي لوحظ أن أغلبها يقع شمال
الطريق الدائري الثالث.
ه� � ��ذا وقد كان التيار الكهربائي قد عاد إلى بعض املناطق منذ عصر اليوم (الثالثة مس� � ��اء)كالعارضية واألندلس.

من اللطيف ظهور بركة جهود منتس� � ��بي إدارة املساجد (أو اإلدارات املعنية) بوزارة األوقافوالش� � ��ؤون اإلس� �ل��امية 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 حقاً خطوة موفقة أعانت
أهل الكويت على استمرار صالة اجلماعة بيسر وسهولة.

بحمد الله تعالى وتوفيقه ،واطمأنوا حلفظ الله لهم رغم اس� � ��تمرار أصوات االنفجارات هنا
وهناك ،أما الطريف أن بعضهم أصبح يتفكر في أحوال أهل لبنان الذين عاشوا خمسة عشر
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وباملناسبة لم يالحظ أي تخلف عن صالة اجلماعة سواء الظهر والعصر أو املغرب والعشاءرغم الظالم الدامس الذي كان متوقعاً عند اخلروج من املسجد ،فقد غشيت املصلني السكينة
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عام � � �اً وس� � ��ط هذه االنفجارات ،ومن هنا فهموا كيف أن بع� � ��ض اإلخوة اللبنانيني  -رغم قلة
عددهم – قد أخذوا يتحركون بسياراتهم أو على أرجلهم غير عابئني بالقصف اجلوي.
ال تزال موجة اإلعدامات مس� � ��تمرة فقد وصلني نبأ إعدام اثنني من ش� � ��باب عائلة الفزيع،وس� � ��يدتني خنقاً باألس� �ل��اك ،وثالثة أشقاء من ش� � ��باب عائلة احلمدان ،مت التمثيل بأحدهم
حيث قتل بس� � ��اطور على مقدمة رأسه فلقها نصفني ،وغيرهم الكثير ،كما أطلق سراح عدد
أقل جداً من الذين مت إعدامهم ،حيث أطلق س� � ��راح السيدات مؤخراً من بينهن واحدة كانت
قد اعتقلت منذ ثالثة أشهر وأطلق سراحها في بغداد وقيل لها :دبري حالك؟
وقد اس� � ��تعانت مبعتقلة أخرى ذات أصل عراقي اعتقلت هي وابنتها للوصول إلى الزبير ثمإلى الكويت عن طريق ش� � ��ابني كويتيني يس� � ��كنان اجلهراء تعودا حتى خالل العاصفة اقتناء
احلاجات الغذائية والضرورية من العراق مباش� � ��رة ألن أس� � ��عارها في الكويت باهظة جداً،
وكان أن تركا املهمة وأخذا النساء الثالث من الزبير إلى الفيحاء مباشرة ودون توقف.
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األحد 1991/2/17

اليوم الثاني والثالثون:
البيان العسكري احلادي والثالثون
وزير الخارجية الفرنس� � ��ية رونالد دوم� � ��ا يعلن أن موعد الهجوم البري قد تحدد ولم يذكرالموع� � ��د.
مس� � ��ؤولون أمريكيون :باستطاعة القوات املشتركة ش� � ��ن هجوم بري وجوي وبحري لتحريرالكويت وهي اآلن جاهزة لذلك.
العراق يعلن أنه أطلق ثالثة صواريخ على موقع املفاعل النووي جنوب إسرائيل( .نقلت ذلكصحيفة لوس أجنليس تاميز).
حترك مئات القطع العسكرية إلى احلدود الكويتية.الهند تعلن إيقاف السماح للطائرات األمريكية بالتزود بالوقود.طارق عزيز يتوجه براً إلى إيران ،وقد أجرى في طهران اجتماعاً مع وزير اخلارجية اإليراني،ثم توجه بالطائرة إلى موس� � ��كو إلجراء محادثات مع الرئيس السوفيتي غورباتشوف ،وذلك
على منت طائرة سوفيتية.
-املتحدث العسكري األمريكي ينفي حتديد موعد الهجوم البري (اجلنرال ريتشاردنيل).

-وكذلك السفن األمريكية املقلة لسبعة عشر ألف جندي.

األحد 1991/2/17

-متحدث مصري يؤكد حترك القطع العسكرية نحو اجلبهة.
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صحيفة القادسية تعلن أن قوات احللفاء ستالقي مصيراً دامياً إذا واجهت القوات العراقيةبعد رفض احللفاء املبادرة العراقية.
مقتل جنديني أمريكيني بنيران صديقة في اش� � ��تباكات عل� � ��ى احلدود مع القوات العراقية،بسبب قصف طيران التحالف لقافلة جنود مدرعة وآلية أخرى عن طريق اخلطأ.
بيكر يجدد رأيه بأن ما على العراق إال أن ينس� � ��حب لوقف إطالق النار ،وأن املرء ال يخسرعندما يجري مشاورات ،وذلك بانتظار نتيجة احملادثات بني غورباتشوف وطارق عزيز.
الرئي� � ��س األمريكي يصف الدور الس� � ��وفيتي بأنه دور بناء وجيد ،ألنه على اتصال مباش� � ��روصريح مع الرئيس السوفيتي.
وزير اخلارجية الفرنسي رونالد دوما يذكر أن الشروط العراقية تفرغ البيان من محتواه.البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان :31•الي� � ��وم أكثر من  2600طلعة جوية 150 ،منها طلعة س� � ��عودية ،ليصبح املجموع إلى اآلن
أكثر من  78ألف طلعة جوية.
•أسر  20عسكرياً عراقياً بواسطة القوات األمريكية ،واكتشاف ثالثة ألغام مت تدميرها.
•قوات املشاة األمريكية اشتبكت مع  6دبابات ،فتسببت بتدمير دبابة وعودة البقية إلى الشمال.
•طائرات  A6التابعة للبحرية قصفت املواقع العسكرية العراقية في جزيرة فيلكا وجنوب الكويت.

األحد 1991/2/17
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•الطائرات اجلوية أباتش� � ��ي دخلت مس� � ��رح العمليات فدمرت  5دبابات ،وبرجي مراقبة،
وتسع مبان ،وعدة عربات.
املستشار السوفيتي للجنة املركزية :إن العراق يلعب لعبة خطرة إذا استمر ،وسيعرض نفسهللجحيم إن لم يعترف بالشرعية.

املتحدث البريطاني باتريك هايند :العراق مستمر في تغطية مراكز القيادة بغطاء مدني!طابور من خزانات الوقود العراقية يتمركز داخل مقبرة ،مركز قيادة قرب أحد املستشفيات،وكذل� � ��ك قرب أحد املدارس ،وتوجد قاعدة جوية ف� � ��ي منطقة مدنية ،وجتثم طائرتان قرب
منطقة دينية.
ش� � ��نت القوات األمريكية  7اشتباكات هجومية حتضيرية للهجوم البري ،استخدمت دباباتوصواريخ «التو» وطائرات أباتشي ملدة خمس ساعات:
تدمير ثالث دبابات وناقلتي جنود وخسائر أخرى.أسر  20جندياً معهم مدافع مورتر ووثائق أخرى.وكانت هذه العملية فريدة ،حيث س� � ��اقتهم طائرات اآلباتشي جنوباً حتى استسلموا للقواتاألمريكية.
خمسون عائلة عراقية حتاول العبور إلى سورية ولكن منعتها السلطات العراقية. 68فردا يعبرون إلى ش� � ��مال شرق سورية وهي املجموعة الرابعة منذ  ،1991/1/28وتضم 47طف ً
ال في املخيم األمريكي ،الذي يضم  120فرداً ،وقد عبروا طرقاً جبلية وعرة.
 90عراقياً يعبرون احلدود إلى تركيا البارحة ليصبح املجموع من النازحني العراقيني 1416عبروا إلى تركيا منذ بداية األزمة.
بيان للهيئة العاملية بالتضامن مع الشعب الكويتي ترفض املبادرة العراقية األخرى.األحد 1991/2/17

املقاالت الصحفية في العالم أجمع (عدا املتعاطفني مع العراق) تس� � ��تنكر املبادرة العراقيةوترفض الشروط الواردة فيها
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األحد 1991/2/17
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السطو الرسمي املنظم من أكبر سلطة صناعية!
(املصدر :من سرق الكويت ؟  -قراءة في الوثائق العراقية  -ص )33

اإلثنني 1991/2/18

استمرار قطع خطوط اإلمداد
 صدور البيان العس� � ��كري رقم  32من قيادة القوات املش� � ��تركة ومس� � ��رح العمليات لليوم الثالثوالثالثني لعاصفة الصحراء بتاريخ  4شعبان 1411هـ املوافق  1991/2/18الذي كان عنوانه «إن
ينصركم الله فال غالب لكم» ،وخالصة بياناته ما يلي:
بلغ عدد الطلعات اجلوية إلى اآلن أكثر من  80ألف طلعة.
كان منها خالل األربع وعشرون ساعة األخيرة  2400طلعة 500( ،السعودية 208 ،البحرين، 650الكويت 43 ،قطر).
قيام العراق بالرماية املدفعية على القوات السعودية فأسكتتها املدفعية السعودية.شاركت  4طائرات لإلمارات ألول مرة داخل مسرح العمليات.هجوم بالطائرات األباتشي األمريكية كان نتيجتها.أسر  10عسكريني بينهم ضابط.•استسالم  40عسكرياً.
•تدمير راجمة صواريخ.
•تدمير دشمني لتخزين الطائرات.

•واحلصول على وثائق عسكرية.

اإلثنني 1991/2/18

•ستة مدافع هون.
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•أسر  4جنود وتدمير دبابات.
•إسقاط طائـــرة أمريكيــة  80 F15كيلو متراً داخــل احلــدود الكويتيــة وتـــم إنــــقاذ الطيـــار.
• 16آلية بريطانية ودراجتني ناريتني تقوم مبهمات استطالعية :أسرت على أثرها عدداً
من العسكريني العراقيني.
استمرار قصف مواقع احلرس اجلمهوري ،ومواقع القوات العراقية داخل مسرح العمليات.ارتفاع عدد األسرى لدى القوات البريطانية إلى .104العدد  104أسرى لدى البريطانيني.األجواء (الدخانية) غير املناسبة أدت إلى إلغاء ثلث املهمات القتالية.استمرار قطع خطوط اإلمداد :جسرين :واحد على الفرات ،واآلخر لسكك احلديد.طائرات اجلاكوار البريطانية  :تضرب مخازن الذخيرة.انفجار لغمني في سفينة أمريكية اليوم أصيب على إثرهما بعض أفراد البحرية األمريكية،وإصابة مقصورة السفينة األمريكية.
عاد طارق عزيز من موس� � ��كو إلى بغداد بعد مباحثات ملدة  3ساعات ونصف مع الرئيساألمريكي ،ولم يصرح الوزير العراقي للصحفيني بالنتيجة ،وسيعرض النتائج على الرئيس
العراقي ثم يتصل بالرئيس السوفيتي ردا على مبادرته التي عرضها على عزيز.
اإلثنني 1991/2/18
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إعالن قرار إعادة الدراسة  1991/4/20السادس من شوال  ،1411وذلك للجامعات والكلياتواملعاهد واملدارس بنني وبنات.

القوارب التي حتاول إعادة بناء اجلسور أصبحت هدفا كذلك.حكومة الكويت تقدم مذكرة إلى مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،وخالصة التقرير:•إلقاء القبض على  10000مجرم حرب عراقي.
•اعتقال  8000في بغداد واملوصل.
•وسجن  30امرأة .
•واالغتصاب والسلب والنهب.
•تدمير ونهب وسلب املنشآت احلكومية واملستشفيات واملختبرات واملخازن واملساكن.
•استمرار تزويد الطائرات األمريكية بالوقود في مطارات الهند (مدراس  -بومباي).
الرئيس بوش ووزيره بيكر يؤكدان التزام االحتاد الس� � ��وفيتي بقرارات مجلس األمن ونحن النعارض جهود أي جهة حترص على السالم وحل املشكلة.
ويعل� � ��ق بحذر على املبادرة قائ ًال :ال أس� � ��تطيع التعليق على املبادرة اآلن لنقص املعلومات عن
تفاصيلها.
س� � ��يعرض االحتاد الس� � ��وفيتي اخلطة الس� � ��وفيتية على كل من الوالي� � ��ات املتحدة األمريكيةوبريطانيا وفرنسا.
اإلثنني 1991/2/18
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الثالثاء 1991/2/19

املبادرة السوفيتية وتداعياتها
مت توصيل املبادرة السوفيتية املقترحة إلى النظام العراقي ،وتتضمن أربع نقاط من ضمنهادعم االلتزام بقرار مجلس األمن رقم .660
غادرت طائرات عسكرية كورية جنوبية تنقل معدات غير قتالية إلى منطقة اخلليج في دولةاإلمارات العربية املتحدة لنقل اإلمدادات للقوات املشتركة في مسرح العمليات.
عبرت قناة السويس سفينة بحمولة  32ألف طن للقوات األمريكية من اإلمدادات العسكريةإلى مسرح العمليات.
الطائ� � ��رات الكويتية تدك مواقع كتيب� � ��ة مدفعية ،ومخازن ذخيرة جنوب مدينة الكويت صباحاليوم ،وشمال غرب الكويت ،شمال قاعدة (أحمد اجلابر) وعادت إلى قواعدها ساملة.
بوش يرفض املبادرة الس� � ��وفيتية ويقول إنها أقل من املس� � ��توى املطل� � ��وب ،وذلك في تصريحللصحفيني بعد اجتماعه مع قادة الكونغرس.
وقال :لن تكون هناك تنازالت أو حتول عن األهداف ،وقد حافظ على سريتها بناء على طلبالرئيس السوفيتي ،واحتراماً لرغبته وقد كان صريحاً مع الرئيس السوفيتي.
املتحدث البريطاني :استمرار القصف على املواقع واألهداف اإلستراتيجية خلطوط اإلمدادالثالثاء 1991/2/19
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واملواقع العسكرية.
بريطاني� � ��ا أيضاً ترفض املبادرة الس� � ��وفيتية ،حيث صرح جون ميجور أم� � ��ام مجلس العمومالبريطاني أنها ال تتوصل إلى قرار يتماشى مع قرارات األمم املتحدة.

رفضت فرنسا تقدمي أي تعليق على املبادرة السوفيتية ،وأن العراقيني أص ًال لم يبدوا موافقتهم بعد.
وأكد كالهما عدم اإلفصاح عن محتوى اخلطة السوفيتية بناء على طلب الرئيس السوفيتيحدثت عدة اشتباكات شاركت فيها القوات البريطانية ضد مواقع املدفعية العراقية ،ودمرتأربعة منها ،و 3دبابات باستخدام صواريخ جديدة نزلت للخدمة منذ ستة أشهر فقط ،وتزن
قذائف الصاروخ الواحد اإلثنى عش� � ��ر أكثر من  4أطنان ،واس� � ��م الصاروخ  MNRSوذلك
بهدف إظهار ما ستواجهه القوات العراقية حني الهجوم البري.
وبدأت الصواريخ البريطانية بقصفها من على بعد  30مي ًال متهيداً للهجوم البري.
الهج� � ��وم املنس� � ��ق على جزيرة فيلكا وعل� � ��ى مواقع الرادار ،األمر الذي يفس� � ��ح املجال أمامالهجوم البرمائي.
دع� � ��ا الرئيس التركي إلى التخلص من الرئيس العراقي مع احلفاظ على العالقة اجليدة معالش� � ��عب العراقي ولكن يجب التخلص من شخص استخدم األسلحة الكيميائية ضد شعبه،
ويهدد جيرانه.
قصف� � ��ت البحرية األمريكية باملدافع الثقيلة األهداف العراقي� � ��ة في األراضي الكويتية ،ومتتدمي� � ��ر إمدادات ذخيرة ووقود عبر احلدود الكويتية الس� � ��عودية ،وتقوم قوات احللفاء بأخذ
معلومات دقيقة من األسرى العراقيني عن املواقع واملعنويات العراقية على السواء.

الثمن كام ً
ال ليخرج من الكويت.

-دي� � ��ار بك� � ��ر القرية احلدودية في تركيا :عبور  506عس� � ��كريني و  580مدني � � �اً وبذلك يصبح

الثالثاء 1991/2/19

أدلى عضو اللجنة املركزية الس� � ��وفيتية بتصريح لقناة إذاعية بأن الرئيس العراقي س� � ��يخرجمهزوماً سياسياً ولو خرج منسحباً ،وأن االحتاد السوفيتي يحاول إقناعه ،بأنه يجب أن يدفع
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املجموع  730عسكرياً منهم  6ضباط على األقل و  759مدنياً.
بدأ جنود احلرس اجلمهوري بالعبور إلى مواقع القوات املشتركة.بدأت قوات املشاة البحرية األمريكية بإرسال جنود وقوات استطالع عبر احلدود.وحدة املش� � ��اة الثانية للبحرية األمريكية (املارينز) والتي س� � ��تكون طليعة القوات الداخلة إلىالكويت ،أخذت مواقعها جيدا قرب احلدود الشمالية الشرقية للسعودية.
وزير اخلارجية اإليرانية :العراق مس� � ��تعد لالنس� � ��حاب غير املش� � ��روط من الكويت ،وأضافواليتي أن طارق عزيز قال لي صراحة إن العراق لم يعد يربط بني االنس� � ��حاب والربط مع
االنسحاب من فلسطني وجنوب لبنان.
ال ي� � ��زال العالم يجري اتصاالته النهائية بانتظار رد العراق على املبادرة الس� � ��وفيتية األخيرةللسالم ،حيث حمل املبادرة يوم أمس إلى بغداد من موسكو ،وطلب منه الرد عليها خالل 24
ساعة ،ويتوقع عودة عزيز إلى موسكو غداً وتتكون من (بناء على صحيفة روسية):
–––االنسحاب بالكامل وبدون شروط مسبقة.
–––يؤيد االحتاد السوفيتي احلفاظ على حدود العراق وسيادته.
–––يعارض االحتاد الس� � ��وفيتي أي تدخل بس� � ��يادة العراق مبا فيه حي� � ��اة القائد صدام
حسني.
الثالثاء 1991/2/19
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–––طرح املشاكل األخرى للتفاوض مبا فيها القضية الفلسطينية.

الثالثاء 1991/2/19

مذكرات نائب العريف اليوم  199/2/19والتفريغ حملتواها وارد في الوثيقة الثانية
(املصدر :قراءة في مذكرات جندي عراقي  -ص  ،49وقد التزم املؤلف فيه تفريغ
النص بعيوبه اللغوية كما هي)
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األربعاء 1991/2/20

سحب دخانية كثيفة تغشى الكويت
كانت الساعة العاشرة واخلمسني دقيقة ،وكنا نتسامر في الديوانية مع اجليران في محاولةلتمضية الوقت ،وإن كان موضوع التس� � ��امر الذي يفرض نفس� � ��ه يأخ� � ��ذ طابع النقاش حول
األحداث اجلارية وتوقع الهجوم البري واحلذر من مخاطر األسلحة الكيميائية.

وبينما نحن في قمة احلديث عن األسلحة الكيميائية أحسست بياضاً يغشى الديوان ،وأحسغي� � ��ري قبلها بدقائق برائحة دخان غريب ،ولكنه أجاب على نفس� � ��ه ف� � ��وراً :هذا فالن ينفخ
سجايره الله يهديه.

وما كانت إال حلظات ودخل أحد أهل الديوانية من فناء املنزل قائ ًال:
هناك دخان أبيض كثيف في اخلارج.فقفزن� � ��ا للتأكد واالنصراف بالتالي إلى داخل البناية وإحكام إغالق النوافذ أو الش� � ��فاطاتاملفتوحة خوفاً من أي مضاعفات.
وهنا تبدأ اخلواطر تدور في األذهان بل تتزاحم بسرعة رهيبة خالل ثوان:•هل هو يا ترى إيذاناً ببداية استخدام األسلحة الكيميائية من قبل العراق؟

األربعاء 1991/2/20
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•أو أن� � ��ه س� � ��حابة دخانية حاصلة ج� � ��راء االنفجارات في املنش� � ��آت النفطية في الكويت
خصوصاً أن اجتاه حركة السحابة الدخانية تتجه من اجلنوب إلى الشمال؟
•أو أنه  -وهذا احتمال مستبعد  -أسلوب نفسي تتبعه القوات املتحالفة لتحطيم الروح
املعنوية للجندي العراقي باستخدام أساليب توهمه بحلول املجهول الذي كان ينتظره.

انصرفت سريعاً إلى البيت وبدأت بإحكام إغالق النوافذ التي فتحتها إحدى القريبات ،خوفاًعلى الزجاج من التكسر من جراء عمليات التفريغ الهوائي احلاصل من االنفجارات القريبة
كم� � ��ا حدث في مواقع أخرى ،وبعد ذلك ظللت أتنصت ألصوات احليوانات والطيور املوجودة
في احلدائق واملس� � ��اكن القريبة ومن ضمنها بيتنا ،وكان األمل كبيراً بالله تعالى ،والتش� � ��هد
على اللس� � ��ان منذ اللحظات األولى الكتشاف السحابة الدخانية في الديوانية ،بحيث لو كان
سالحا كيميائيا ملتنا على الشهادة.
ويزيد األمل بسماع أصوات الديكة صداحة في األثير يؤازرها صوت البط واألوز الذي مألاحلديق� � ��ة القريبة ،وهذا ما يرجح االحتمال األول ،وهو أن هذه الس� � ��حابة الكثيفة والكبيرة
ناشئة عن انفجارات في املناطق النفطية.
ويستمر االطمئنان عندما استمرت هذه األصوات إلى الواحدة صباحاً.لق� � ��د أدت هذه احملروق� � ��ات النفطية إلى تلوث فظيع ،ال أعتق� � ��د أن مدينة صناعية ضخمةق� � ��د وصلته في التاريخ ،لقد بلغ هذا التلوث مبلغه لدرجة أن األجزاء الس� � ��فلى من املالبس
قد كساها السواد كأس� � ��فل اجلوارب والدشداشة ،وحتى مالبس التدفئة الداخلية الطويلة،
أصاب األجزاء الس� � ��فلية منها قدرا واضحا من السواد الغريب ،وهو ما لوحظ أيام األمطار
السوداء قبل أسبوعني ،وبالرغم من كثافة هذه األدخنة إال أن املطر الذي هطل يوم أمس لم
يكن أسود كاملتوقع ،يبدو النخفاض مستوى السحب عن مستوى الطبقات الدخانية الكثيفة
وهذا تفسير يحتاج إلى دعائم أو بدائل.
وشارك فيه كبار العلماء من العالم اإلسالمي.
-عقارب الساعة تتجاوز الثانية صباحا وحتلو الكتابة في هدأة الليل والناس ُه َّجع ،وال صوت

األربعاء 1991/2/20

-أقيم اليوم مهرجان اجلهاد في جامعة اإلمام محمد بن سعود الذي مت افتتاحه أمس اإلثنني
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حولي س� � ��وى صوت األوز ،من بعيد والذي ذكرني بإلقاء نظرة عبر النافذة الزجاجية ملعرفة
مصير السحب الدخانية.
ذهبت واستبش� � ��رت بتلك األصوات خيرا ،ألنها مؤشر للحيوية ،وإذا باجلو يكاد يصفو متاماًوتخف سماكة السحابة إلى حد كبير وتبقى بقية قليلة عالقة ،وهي في طريقها إلى الشمال
متجهة إلى العراق مرورا بجون الكويت.
لق� � ��د أضافت هذه الس� � ��حابة حقاً بع� � ��داً جديداً في املجاهيل التي تض� � ��اف بني ليلة وأخرىوتسبب قلقاً من نوع إضافي ومعاناة جديدة.
فم� � ��ن انقطاع املياه تدريجياً وعدم انتظامها ،إلى هذه الس� � ��حب الدخاني� � ��ة ،مروراً بانقطاعالكهرباء من الكويت كلها.
بدأت حمالت اإلعدامات التي أخذت باالزدياد مع بداية العاصفة وكذلك موجة االعتقاالتبدون سبب.
لقد كانت املفاجأة لنا والعراقيني على الس� � ��واء انكش� � ��اف مخطط محدد يتم البدء بتنفيذهعند االنسحاب ،فحال إعالن العراق مبادرته التي رفضها العالم ،وفرح لها جماهير اجلنود
العراقيني في الكويت كلها ،بدأ اجلنود في نقطة عسكرية بني العمرية واخلالدية على املطار
باعتقال الش� � ��باب من سياراتهم وبدون سبب ،بحجة أن هناك أوامر الحتجازهم ،ثم ما لبث
نقيب عراقي أن طلب من اجلنود ترك الشباب وبشأنهم قائ ً
ال:
•عوفوهم (أي اتركوهم) ...ماكوا انسحاب.
األربعاء 1991/2/20
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•فأسرع الشباب إلى سياراتهم قبل أن يغير النقيب رأيه.

اخلميس 1991/2/21

التعهد والقسم بعدم الفرار!
−صدور البيان رقم  35لليوم الس� � ��ادس والثالثني من قيادة القوات املشتركة ومسرح العمليات
بالرياض 7 :شعبان 1411هـ املوافق .1991/2/21
−بلغ عدد الطلعات اجلوية في األربع والعش� � ��رين س� � ��اعة املاضية قرابة  2400طلعة ،ليصبح
املجموع الكلي للطلعات اجلوية منذ بدأ العاصفة أكثر من  88ألف طلعة جوية.
•منها السعودية  173خالل ( 24ليصبح املجموع .) 5870
•فوق  2000طلعة لبقية القوات املشتركة.
−إطالق صاروخني من نوع س� � ��كود باجتاه حفر الباطن تفجر أحدهما بواسطة باتريوت قرب
مقر وحدة من القوات السنغالية وتسبب في إعطاب سيارة وجرح  8أشخاص وسقط اآلخر
في الصحراء وتفجر من تلقاء نفسه.
−عملية استطالع للقوى نتج عنها:
• فقدان طائرة مروحية  OH58ومقتل طياريها.
•أسر  4عسكريني منهم  2برتبة مالزم.

•تدمير ثالثة رادارات وتدمير آليتني وخمس بطاريات مدفعية وعربتي نقل جنود مدرعة.
• مهمة استطالعية أخرى مع فصيل مشاة :السعودية.

اخلميس 1991/2/21

•أسر  7من العراقيني.

199

 −أسر  7عسكريني عراقيني .كتيبة  -إذاعة الكويت.
 −تدمير  5دبابات.
−خسائـ ـ ــر احللفـ ـ ــاء:
•مقتل واحد وإصابة  7وتدمير عربيتني ومدفع.
•  420أسيراً حصيلة كل عمليات األمس.
• بيكر :س� � ��تخرج الق� � ��وات العراقية من الكويت بأي صورة (بطريق� � ��ة أو بأخرى) ،والقوات
البشرية تستعد للحرب البرية ،وليس أبداً هدف الواليات املتحدة إزالة صدام حسني.
 −الطائ� � ��رات البريطانية تس� � ��تهدف طائ� � ��رات الهليكوبتر العراقية وهي ج� � ��زء مهم للغاية من
القوات العراقية.
−الس� � ��لطات العراقية تأمر اجلنود والضباط بالتوقيع على تعهد وقس� � ��م بعدم الفرار وتسليم
أنفسهم للقوات املشتركة ،وحتملهم نتائج ذلك لو فعلوا.
−د .عبدالرحمن البيضاني نائب رئيس الوزراء اليمني السابق يشجب تصرف الرئيس العراقي
وأنه ليس لليمن أي دور اآلن والس� � ��لطة تقع اآلن في مأزق كبير سياس� � ��ياً وشعبياً بل قفزت
على التاريخ واجلغرافيا.
−الرئي� � ��س العراق� � ��ي يلقي بياناً إذاعياً يص� � ��ب فيه جام غضبه على الق� � ��وى اإلمبريالية وقادة
اخلميس 1991/2/21
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الس� � ��عودية ومصر ،ولم يذكر فيه ما يفهم منه االنس� � ��حاب ،وقد استمر ملدة  40دقيقة ابتدا ًء
من الساعة السادسة مسا ًء.
 −أبواحلسن :خطاب الرئيس أوضح طبيعة فهم وسلوك الرئيس العراقي.

 −طارق عزيز يتوجه اليوم إلى بغداد ليحمل الرد العراقي على املبادرة السوفيتية.
 −ميجر :يعلن خيبة أمله من خطاب اليوم للرئيس العراقي ،وأسفه لتصلب الرئيس العراقي،
وإن لم يتنازل عن عناده فسيبدأ الهجوم البري.
 −باريس :استياء من اخلطاب.
 −احلص� � ��ول على وثائق اس� � ��تخباراتية مهمة مع األس� � ��رى خالل األربع والعش� � ��رين س� � ��اعة
املاضية.
 −القصف اجلوي لبغداد في الوقت الذي كان الرئيس العراقي يلقي خطابه إلى شعبه ،ويزيد
القصف بعد انتهائه.
 −إعادة تدمير قواعد جوية ومخابئ طائرات.
 −ناطق عس� � ��كري أمريكي :عدد الدبابات جتاوز األلف� �ي��ن ممن حتطم إلى اآلن ،وكذلك عدد
األسرى الذين مت أسرهم منذ بدء العمليات قد جتاوز  1800أسير.
−ناطق عسكري بريطاني :قواتنا تخوض اآلن أكبر عمليات برية منذ بدء العمليات.
−بوش يطلب من الرئيس السوفيتي إضافة البنود الثالثة التالية على املبادرة السوفيتية:
• •إطالق سراح جميع أسرى احلرب فوراً.
• •االنسحاب خالل أربعة أيام من وقف إطالق النار.

• •واليت� � ��ي :يصرح بصورة غير مش� � ��جعة أن الرد العراقي لم يكن س� � ��ريعاً وواضحاً على
املبادرة السوفيتية.

اخلميس 1991/2/21

• •تقدمي جميع خرائط األلغام.
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اجلمعة 1991/2/22

«ص ُّلوا في بيوتكم»

مقابل األسر العشوائي في املساجد
البيان  36لليوم الس� � ��ابع والثالثني لقيادة القوات املشتركة ومسرح العمليات بالرياض 8 :منشعبان 1411املوافق .1991/2/22
وحدة برية س� � ��عودية :تطهير وفتح ثغرة بعرض  60متراً من الس� � ��اتر الترابي ،ونقل  70لغماًإلى السعودية.
وحدة برية أيضاً :تدمير دبابتني ومدفع.إطالق صاروخ سكود في التاسعة مساء األمس جتاه حفر الباطن ،و  2.30من صباح اليومعلى البحرين أو حفر الباطن.
استسالم  5عراقيني للسعوديني اليوم.بلغ عدد الطلعات اجلوية اليوم 2700 :طلعة. 146الس� � ��عودية ،فيصب� � ��ح املجموع الكلي أكث� � ��ر من  91ألف طلعة 5900 ،الس� � ��عودية238 ،البحرين ،قطر  ،51الكويت  ،636اإلمارات  ،26و  1000من اليوم ملسرح العمليات.
كتيبة للمارينز تشتبك مع كتيبة عراقية وتأسر سبعني منها ،وتدمير بعض آلياتها.اجلمعة 1991/2/22
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بوش :الدول املتحالفة أعطت فرصة للعراق لالنسحاب من الكويت دون شروط مسبقة ،وقدحدد ظهر يوم السبت 5 ،مساء بتوقيت جرينتش 8 ،بتوقيت الكويت ،كموعد أخير لذلك.

تعرضت كتيبة مارينز للقصف ردت عليه باملثل وأسكتته.وحدة جوية تخترق احلدود العراقية ،وتأس� � ��ر  14عس� � ��كرياً من أحد املواقع املتقدمة خلفاحلدود ،وحتصل على وثائق مهمة منه.
وكذلك تدمير هوائي وسيارة جيب عسكرية من أحد املواقع.وكذلك تدمير  4دبابات.بلغ مجموع األسرى من قبل األمريكان  184خالل األربع والعشرين ساعة املاضية.مت تفجي� � ��ر  10ألغ� � ��ام بحرية من قب� � ��ل القوات البريطانية ،ولغمني بحري� �ي��ن من قبل القواتاألمريكية ،ولغمني بحريني عن طريق القوات السعودية.
هليكوبتر كويتية «غزال» تدمر مبنى قيادة وآلية من قبل القوات الفرنسية.هجوم بالصواريخ على مركز قيادة عراقي.إح� � ��راق العراق لع� � ��دد كبير من اآلبار وحق� � ��ول البترول ،ومع ذلك صرح الناطق العس� � ��كرياألمريكي قائ ً
ال :أنه ال تؤثر عسكرياً ،في بداية لتطبيق سياسة األرض احملروقة.
 150-بئراً ومرفقاً مت إشعال النار به من أصل  590مرفقاً به ،مبا يشكل .%25

-تصريح نورمـ ــان شـ ــوارتزكوف:

• 4سكود 6 ،راجمات صواريخ ،وقاطرة صواريخ.
 -كما أعلن بوش تقديره للجهود السوفيتية ،وأن صداماً آخذ في تدمير منهجي آلبار البترول
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•تدمير  18دبابة و  15عربة عسكرية ،وأسر  100عسكري في اشتباك بري.
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وجمي� � ��ع مراف� � ��ق اإلنتاج النفطي في الكويت ،ويطلق صواريخ س� � ��كود عل� � ��ى عدة دول ،بينما
يتباحث وزير خارجيته حول السالم في موسكو.
 كما أضاف :أن ذلك ميثل اتفاقاً بني جميع القوى املتحالفة بدون أي خالف. استمرار ضرب املرافق املهمة حول بغداد ،وفي العمق العراقي ومسرح العمليات ،طوال ليلةالبارحة إلى فجر اليوم.
 ثالث غارات للجاكوار الفرنسية على طرق اإلمداد في العراق والكويت وعادت ساملة. البيت األبيض يعلن أن القوات املش� � ��تركة لن تهاجم القوات العراقية إذا ما انس� � ��حبت أو مابدأت باالنسحاب ،وعلى شكل واسع.
 االحت� � ��اد الس� � ��وفيتي :عودة الش� � ��رعية الكويتية حق ال ينازع فيه أح� � ��د ،وقد مت بحثها معاجلانب العراقي ،وس� � ��يتم االلتزام بها دون قيد أو ش� � ��رط ،حس� � ��ب ما نصت عليه قرارات
مجلس األمن.
-وصلت للحسكة في سورية دفعتان جديدتان من العراقيني ،مت اصطحابهما إلى مخيم للنازحني.

أصبح الناس في ترقب وحذر لسببني: -1حتف� � ��ظ العالم (وخصوصاً دول التحالف) على املبادرة الروس� � ��ية الت� � ��ي وافق عليها الرئيس
العراق� � ��ي عن طريق وزير خارجيته طارق عزيز الذي تباحث بش� � ��أن الرد ملدة س� � ��اعتني مع
الرئيس الروسي غورباتشوف.
اجلمعة 1991/2/22
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 -2س� � ��ماع أنباء متفرقة عن بدء القوات العراقية اصطياد ش� � ��باب من س� � ��ياراتهم في الشوارع
العامة وحتى الطرق الداخلية ،بحيث يكونون أسرى ومادة للمفاوضات الحقاً وورقة ضغط
بيد النظام الصدامي ،ال لسبب غير العجز عن حتقيق أي مكاسب عسكرية على األرض.

فلما قضيت صالة اجلمعة (في املس� � ��جد الذي صليت فيه على سبيل املثال) مباشرة نبه اإلمام
بعد أن حمد الله وأثنى عليه في كل حال إلى أنه ال يكلف الله نفس � � �اً إال وس� � ��عها وللش� � ��باب
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
ول� � ��و املتنقلني من بيت إلى آخر ،وانطلق الش� � ��باب منهم بعد صالة الس� � ��نة إلى بيوتهم ولم جتد
طوال فت� � ��رة الظهيرة والعصر ما اعتادت أن تراه من حركة طبيعية ومباريات كرة القدم املعتادة
في بعض احلدائق العامة.
وم� � ��ن اجلدي� � ��ر بالذكر أنه ق� � ��د مت اعتقال العديد من الش� � ��باب على نفس املن� � ��وال بعد إعالن
االنس� � ��حاب في املبادرة العراقية األولى والتي رفضها العالم أجمع ولكن مت اإلفراج عنهم مسا ًء
وبع� � ��د حظر التجول منذ ليلتني ،واآلن مع جتدد مبادرة االنس� � ��حاب يتجدد االعتقال ،فالبد أن
يكون ملثل هذه االعتقاالت صلة كبيرة بإعالن االنس� � ��حاب ،وهذا أكده أحد املفرج عنهم فعندما
طلب أحد الضباط من أفراده اإلفراج عنهم رد عليه اجلندي قائ ً
ال:

«سيدي ،عندنا أوامر نعتقلهم إذا صار انسحاب».
على صعيد آخر ال تزال ألسنة اللهب العالية وامللحوظة متأل األفق اجلنوبي ملدينة الكويت ليومني
على التوالي بليلتيهما ،فيما وصفه الرئيس األمريكي والناطقون العس� � ��كريون للحلفاء اليوم من
أنه تدمير منهجي متدرج جلميع اآلبار واحلقول ومرافق الصناعات النفطية في الكويت.

ال تزال كذلك األصوات تتعالى من قصف الطائرات من جهة أو قصف املدافع العراقية للسفن
أو طائرات احللفاء بالقذائف الصاروخية أو املضادة للطائرات.

اجلمعة 1991/2/22

• •ويالحظ هذا االحمرار بالعني املجردة من املستوى األرضي ،وعند الصعود على سطح
املنزل تبدو األلس� � ��نة أو حركة األلسنة امللتهبة بشكل واضح للعيان ،ناهيك عن األدخنة
الناجتة عن هذه احلرائق ،فهي ملء األفق اجلنوبي كذلك.
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أعلن� � ��ت اليوم الوالي� � ��ات املتحدة األمريكية اخلط� � ��وات العملية املطلوبة م� � ��ن العراق في حالة
ودول حليفة أخرى:
االنسحاب بعد التشاور مع الكويت ٍ
 -1يب� � ��دأ العراق باالنس� � ��حاب في موعد أقص� � ��اه  12ظهراً الس� � ��بت  ،1991/2/23أي الثانية
بتوقيت الكويت.
 -2تستمر عملية االنسحاب في موعد أقصاه أسبوع من اليوم.
 -3خ� �ل��ال الس� � ��اعات  48األولى إخراج جميع الق� � ��وات من مدينة الكويت وإعادة الس� � ��لطة
الشرعية الكويتية.
 -4االنسحاب من جميع املواقع في اجلبهة ،ووربة وبوبيان.
 -5خ� �ل��ال أس� � ��بوع واح� � ��د يع� � ��ود متركز الق� � ��وات العراقي� � ��ة إلى بالده� � ��ا كم� � ��ا كان الوضع في
1990/8/1م.
 -6إطالق جميع أسرى احلرب الكويتيني وأسرى احلرب من الدول األخرى ،ورفات املقتولني أو املتوفني.
 -7إزالة املتفجرات واألفخاخ واأللغام من األراضي خصوصاً املنشآت النفطية.
 -8إيقاف املضادات األرضية وإيقاف الطائرات عدا النقل.
 -9توقف جميع عمليات النهب والسلب في الكويت ،وإطالق جميع املعتقلني الكويتيني.
 -10التأكي� � ��د على أن احللف� � ��اء لن يهاجموا القوات العراقية خالل االنس� � ��حاب ،وذلك لكي يتم
جتنب االشتباك البري.
اجلمعة 1991/2/22
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س� � ��حابة دخان سوداء تغطي املنطقة اجلنوبية من جراء احتراق املنشآت في( :املناقيش ،الوفرة،
األحمدي ،والشعبية.)...

عمليات اليوم في معظمها برية ،تزامنت معها طلعات جوية:استكش������افية ،تدميرية للمواقع األمامية ،لتس������هيل مهمة الهجوم البري ،وعدم كش������ف
جهات االختراق.
ج� � ��ون ميجر :صدام يعرف ما ينبغ� � ��ي أن يعمله ،وهو االلتزام بق� � ��رارات األمم املتحدة،
وحذره ميجر أنه مس� � ��ؤول عن عواقب عدم االلتزام بها ،وأننا لس� � ��نا على استعداد ألي
مماطلة جديدة.
بغداد تتعرض لغارات خالل النهار ،ألول مرة خالل أسبوعني. تفويض هاتفي من رؤس� � ��اء الدول املتحالفة أو س� � ��فرائها إلعالن موقف الدول املتحالفة مناملبادرة الس� � ��وفيتية ،وقد مت رفض مطلب العراق (شرطه) بإلغاء قرارات مجلس األمن ضد
العراق حال انسحاب ثلثي القوات العراقية ،ومن أهم البنود املتفق عليها:
 -1البدء الفوري باالنسحاب من الكويت.
 -2وقف إطالق صواريخ سكود.
 -3االلتزام بالتعويضات للكويت من جراء احلرب.
وأعلنت كذلك أهم البنود الثمانية ،التي اتفق عليها ٌّ
كل من وزيري خارجية موسكو وبغداد:
 -1االنسحاب من الكويت خالل  21يوماً.

 -3تبادل األسرى خالل  72ساعة.

اجلمعة 1991/2/22

 -2االنسحاب من مدينة الكويت خالل  4أيام.
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أعل� � ��ن وزي� � ��ر اإلعالم بالنيابة د .بدر اليعقوب أن تقدير خس� � ��ائر الكوي� � ��ت من جراء احتاللالكويت:
• • 300مليار دوالر (البترول – األرصدة – األرباح – اإلعالمية – اإلغاثة – املتوقعة ..إلخ).
كما بني التوجهات الصحيحة للعالقة مع إيران والقابلية لتطويرها.اإلعالن أن املس� � ��ؤولني في اخلطوط األمامية قد صرح لهم باس� � ��تخدام األسلحة الكيميائية(مثل غازات األعصاب واخلردل) ،مهما تطلبت الظروف ذلك.
اعتقال عميل تركي للعراق ير ِّمز الرس� � ��ائل إلى خمس� � ��ة عمالء لالس� � ��تخبارات العراقية عنحتركات السفن التركية.

اجلمعة 1991/2/22
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وال تزال احلرائق تشتعل شاهدة على أكبر جرمية بيئية عرفها التاريخ!
(املصدر :غزو الكويت ووقفة ال تنسى  -ص )135

اجلمعة 1991/2/22

وتستمر اجلرمية البشعة النكراء وتتسع آثار الكارثة البيئية
(املصدر :كي ال ننسى الغزو العراقي يا أهل الديرة  -ص )162
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ش ـ ــروق شمـ ــس الظهيـ ــرة
الق� � ��وات األمريكية تخترق املوانع الرملي� � ��ة التي أقامها العراق على ح� � ��دود الكويت ودخولعش� � ��رات الدبابات  M1 ،1A1واآلليات الهندسية واملدرعات حاملة اجلنود ،إلى عمق 20
كيل� � ��و متراً داخل الكويت وقد فتحت عدة مس� � ��ارات بعرض  9أق� � ��دام ،لكل منها في عمليات
لتطهير مداخل القوات البرية املشتركة ،وال يزال هناك تراشق على هذه املداخل.
الطائرات الفرنسية تهاجم املواقع العراقية داخل  20كيلو متراً من احلدود الكويتية باستخدامطائرات هليكوبتر.
مصر تعلن أن املبادرة السوفيتية برغم حسن نواياها جاءت قاصرة عن تلبية قرارات مجلساألمن كاملة ،وذلك في إعالن لوزارة اخلارجية املصرية بعد التشاور مع الدول العربية املعنية
والدول الصديقة.
مصر تعلن تأييدها للبيان األمريكي للرئيس بوش والذي حدد فيه شروط االنسحاب املقبولمن القوات العراقية.
وزي� � ��ر الدفاع األمريكي يؤكد أن على الرئيس العراقي االنس� � ��حاب الفوري وبدون ش� � ��روط،وسيتم ذلك بصورة أو بأخرى ،وأنه ال يزال يتبع سياسة األرض احملروقة.
السبت 1991/2/23
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س� � ��فير الكويت لدى األمم املتحدة يقدم ش� � ��كوى العتقال العديد من املواطنني الكويتيني بعدصالة اجلمعة ،وأخذهم إلى العراق براً (رجاالً ونسا ًء وأطفاالً).
-وقد أرسلها أبو احلسن إلى األمني العام لألمم املتحدة .

البي� � ��ت األبيض :موافق� � ��ة العراق اليوم على املبادرة الس� � ��وفيتية ال قيمة لها ،ورغم احترامناجلهود الس� � ��وفيتيني إال أن مبادرتهم ال تف� � ��ي بتحقيق قرارات مجلس األمن ،ويجب أن يلتزم
العراق باإلنذار املعلن له من الرئيس األمريكي.
اإلحصاء اليوم 179 :حقل بترول يحترق.أعلن األمريكان أنهم سيسمحون للعراق في حالة االنسحاب بأخذ ما شاء من آلياته.إيران 250 :شخصاً عبروا مركز خسرو ،ليصبح عدد العابرين عبر هذا املركز  9772نازحاًمن مختلف اجلنسيات.
ولي العهد يرد على برقية وزير الدفاع حول التهنئة باليوم الوطني.الناطق الرسمي الربيعان :ليس أمام العراق إال االنسحاب أو الطرد بالقوة.أطلقت املدفعية الثقيلة الس� � ��عودية  2900طلقة الي� � ��وم  -أكثر من  - 1094القوات املصريةتستطلع برياً وتعود ساملة.

سقط صاروخ سكود في اخلامسة من صباح اليوم في الصحراء.مت اكتش������اف ثم تدمير عدة ألغام اليوم ،منها اثنان عن طريق القوات السعودية وواحدعن طريق القوات األمريكية.
-اتخاذ القوات املشتركة مواقعها النهائية لهجوم بري هائل.

-مواصلة القصف اجلوي للمواقع العراقية وخطوط اإلمداد ومواقع احلرس اجلمهوري.
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-وصول عدد اآلبار احملترقة اليوم إلى  190بئراً.
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س� � ��قوط طائرة هليكوبتر في مياه اخلليج العربي بسبب عطل فني ،حيث مت إنقاذ طيارها ،وكذلك أخرى منحة من الطائرات مت إنقاذ أحد طياريها.
الرئيس غورباتش� � ��وف :لن ندين أو نش� � ��جب الهجوم البري إذا ما وقع ،وليس بإمكاننا القيامبأكثر من ذلك لوقف احلرب ولم نستطع بذل أكبر.
فتح معابر واختراق الشريط األمني ودخول احلدود من قبل بعض القوات.تدمير أربع دبابات من طابور عراقي وأس� � ��ر  143جندي � � �اً منها ،وتدمير عدة دبابات وآلياتفي اشتباكات متفرقة.
بيان إلذاعة بغداد أنها قادرة لصد أي هجوم تقوم به قوات احللفاء.اإلطاحة بنظام حكم رئيس الوزراء التايالندي عن طريق القوات املس� � ��لحة وذلك في انقالبأبيض وحل دستور  ،1978وإعالن األحكام العرفية وحل حكومة رئيس الوزراء.
 :CNNجو الثقة يعم البيت األبيض ،وقد صرح البيت األبيض أن االحتاد الس� � ��وفيتي يفهممتاماً املوقف األمريكي من تلك املس� � ��ألة ،وأنهم كقوة عظمة قد بذلوا كل ما بوسعهم لوقف
احلرب ،ونثمن موقفهم.
ارتفاع الدينار العراقي بشكل كبير ومفاجئ في أسواق صرف العملة في األردن اليوم.ل� � ��م تهدأ عاصفة الصحراء أبداً طوال البارحة واختلفت مس� � ��افات املواقع املقصوفة وحجماحلمولة املتفجرة في كل قذيفة ،وقد كان أقربها وأضخمها في الوقت نفس� � ��ه ،سلس� � ��لة من
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االنفج� � ��ارات يقارب عددها العش� � ��رة ،ابتدأت في الرابعة وعش� � ��ر دقائ� � ��ق فجر اليوم ،هزت
الكويت بأرجائها هزا شديدا.
-ولم يبق بيت في الكويت لم يستيقظ أهله على أصوات هذه االنفجارات ،وإن كان كثيرا منهم

قد استيقظ قبلها مبدة على صوت االنفجارات البعيدة ،والتي يهز الهواء الناشئ عند حدوثها
جميع األبواب والشبابيك مهما كان ثقلها.
وق� � ��د تب� �ي��ن فيما بعد أنه� � ��ا (أو على األقل بعضها) كان� � ��ت موجهة إلى الهيئ� � ��ة العامة للثروةاحليوانية والس� � ��مكية ،حيث كانت هناك قيادة عراقية كبيرة ،إلى عهد ليس بالبعيد حس� � ��ب
ما أعلم.
وذلك ألن أحد السائقني املارين من هناك روى ما شاهد من كمية كبيرة من احلصى والفتاتاملتطاير من مبانيها على الش� � ��وارع املجاورة ،وأكد ذلك أن شهود العيان ألضواء االنفجارات
في حينها ،أن االجتاه يتناسق مع هذا التحديد ملكان حدوث االنفجارات.
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هكذا كانت شمسنا اليوم في عز الظهيرة!!
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هكذا كانت شمسنا اليوم في رابعة النهار!!

وس� � ��اورتني قبض� � ��ة ألم عابرة ،حيث إن اخلبر رغم جودته من دق� � ��ة التصويب ملراكز القيادةالعراقية ،إال أنه يحتمل أن يكون له آثار سلبية كبيرة ،إذا كان العراقيون ال يزالون يحتفظون
ببع� � ��ض املعتقلني الكويتيني هناك ،كما كانت احلال طوال أيام األزمة وحتى هبوب العاصفة،
فال أعلم ما احلال بعدها؟
كانت تلك االنفجارات س� � ��ابقة النبالج الفجر وإشراق الصباح بساعتني ،وعندما حال موعدالش� � ��روق كان األمر على غير املعتاد بالنس� � ��بة لشمس� � ��نا املوقرة ،فما استطاعت أن تصافح
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أرضن� � ��ا كاملعتاد وتتبادل معها التحي� � ��ات واالطمئنان ،ألن اإلثنني ق� � ��د ُحجبا بطبقة دخانية
كثيفة ،حتمل سواد الشر واحلقد في طياتها.

-لقد حجبت هذه الطبقة شعاع الشمس من أن يالمس األرض ويضيء ملن عليها ،ما مييز له

النهار من الليل ،ولقد كان حقا منظرا رهيباً ،أن يصبح املرء في سواد حالِك متر من فوقه،
بل من حوله األدخنة الس� � ��ميكة الس� � ��وداء ،حتى أن مصابيح إن� � ��ارة الطرق قد أضيئت بفعل
اخلاليا الكهروضوئية ،تلقائية التشغيل عند نقص اإلضاءة ،بحيث يكفي تصميمها لتشغيلها
بالليل وإطفائها بالنهار ،ولكن أي نهار؟
وال تكاد الشمس من خلف هذه الظلمات تبني.وقد اس� � ��تغرقت هذه الظلمات كل الس� � ��ماء فحجبت اآلفاق ،وتأتي عناية الله دائما لتس� � ��وقالري� � ��ح ،الذي بفعله تظهر بوارق األمل ،حيث يظهر من األفق الغربي البعيد ضياء الس� � ��ماء
الطبيع� � ��ي ،محددا نهاية هذه الكتلة الدخانية ،ومع الوقت تس� � ��وق الرياح الغربية هذه الكتلة
إلى الشرق فوق اخلليج.
اجتماع مجلس األمن اليوم بناء على طلب من االحتاد الس� � ��وفيتي لكي يطلع س� � ��فير االحتادالسوفيتي املجلس على نتائج املباحثات مع وزير اخلارجية العراقي الذي نقل موافقة القيادة
العراقية على املبادرة السوفيتية املعدلة والتي تتناقل األنباء أخبار رفضها من قبل الواليات
املتحدة ودول احللفاء وقد استبدلتها بإنذار بوش إلى صدام وقد كانت اجللسة مغلقة.
بوش وغورباتشوف يتفقان على وجوب االتصال الهاتفي بينهما طوال األيام القادمة.إيران أعلنت أنها س� � ��تظل على احلياد حتى لو ش� � ��ن احللفاء هجوماً برياً ،وقد أبلغت إيرانالعراق رسمياً بوجوب االنسحاب.
العراق يعلن أن العراق س� � ��يقيم حكومة دميقراطية وطنية في الكويت في حالة ش� � ��ن هجوم-مصدر صحفي :خطة هروب الرئيس العراقي لو اضطر إليها ستكون إلى اجلزائر أو تونس
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أو موس� � ��كو وفي حالة عدم قدرته على الهروب إلى اخلارج ،فس� � ��يكون اللجوء إلى الس� � ��فارة
الس� � ��وفيتية أو اإليرانية ،حيث إنهما يتمتعان باحلصانة العسكرية وليس الدبلوماسية( .على
حسب تعبير بعض اخلبراء واألجانب)
وكذلك هناك مخابئ حتت نهري دجلة والفرات فقدت.كما أنه ومع اقتراب الهجوم البري فقد ضغط بعض الضباط للوحدة مع سورية لضمان عدمحدوث تغيير باحلدود اجلغرافية.
مصر :عبدالواحد اخلرباش� � ��ي شخص غير مرغوب فيه في مصر ،وعليه املغادرة خالل 48ساعة بعد ثبوت إهانته موظفاً مصرياً وباكستانياً وهو بدرجة سفير.
مرت الس������اعة الثامنة واحملددة كموعد نهائي لالنس������حاب دون ش������ن هجوم بري منقوات احللفاء.
صرح االحتاد السوفيتي بالتأكيد على أن النظام العراقي يوافق على املبادرة السوفيتية ،كماصرح كذلك مؤخراً بأن العراق قد وافق على بعض الشروط التي حددها احللفاء عن طريق
الرئيس األمريكي.
اجلزائر تعلن أن مجلس األمن وحده هو الذي ميلك حق وقف إطالق النار.السحب الدخانية الناش� � ��ئة من اشتعال اآلبار النفطية غطت سماء الكويت اليوم ،حتى غداالنهار لي ً
ال ،فإذا ساقتها الريح أشرقت شمس الظهيرة.
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مونت كارلو :الرئيس الس� � ��وفيتي أخبر العراق بقرب املرحلة األخيرة من احلرب ،وقد صرحالرئيس السوفيتي« :ال أعتقد أننا سنعبر عن إدانة».

مشهد كئيب عاشته البيئة الكويتية اليوم

)The Environmental and Health Impact of Kuwait Oil Fires (page No.: 11

كما أجاب الناطق السوفيتي باإليجاب عندما مت سؤاله« :هل هناك من سبيل إليقاف احلربالبرية؟» قائ ً
ال« :يظهر أنه ليس هناك من سبل لتجنب مثل هذا التطور».
تصريح قادة أمريكيني وفرنسيني بأنه لم يتم أي انسحاب ولم نر أي حترك على األرض.وزير الدفاع األمريكي :املوعد الذي حدده الرئيس بوش واحللفاء جعل موعد التحريروشيكاً جداً.
ساعات في احتاللها للكويت.
-مكامل� � ��ة بني غورباتش� � ��وف وميجور ملدة  50دقيقة لتوضيح املبادرة الس� � ��وفيتية إلنهاء إطالق
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النار ،شكر فيها ميجور غورباتشوف ،وبني له فيها أن العراق قد بدأ بالتدمير.
إقامة مركز تزويد بالوقود داخل األراضي العراقية من قبل القوات األمريكية. 230كجم حمولة القنابل التي ألقتها طائرات «الهرير» حلرق النفط في اخلنادق الدفاعية.طائرات دورية فرنسية داخل احلدود ،وتوفير نقاط عراقية باستخدام طائرات «غزال».قصف أهداف عس� � ��كرية وإستراتيجية فجر اليوم وطوال الليل ومساء أمس في أشد قصفجوي على بغداد ومنذ بدء العمليات.
إطالق صفارات اإلنذار في إسرائيل ثم بعد خمس دقائق سماع صوت انفجار لم يعرف إلىاآلن موقعه بالضبط.
إعالن كل من الكويت وقطر ومصر تأييدها ملبادرة بوش.اتصال بني بوش وميجور بعد مرور املوعد النهائي ملدة عشرين دقيقة.إعط� � ��اء الضوء األخضر من الرئيس األمريكي للبدء بالعمليات البرية إذا اقتضى األمر ذلكللقائد نورمان شوارتزكوف.
بداية التشويش على الرادارات العراقية وهي اخلطوة األخيرة للتحضير.الربيع������ان :حل������ول املوعد ال يعني ب������دء العمليات ،ولكن يعني انته������اء املهلة املتاحةللعراق باالنسحاب.
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الربيعان :دول التحالف س� � ��بق وأن أكدت فقط ما يحتاج إلي� � ��ه تنفيذ القرارات الدوليةلألمم املتحدة.
-جاك برس� � ��ت (وزير خارجية لوكس� � ��مبورغ – الرئيس احلالي للمجموعة األوروبية) :الرئيس

العراقي يتراجع ش� � ��يئاً فش� � ��يئاً عن موضوع احت� �ل��ال الكويت إلى االنس� � ��حاب ،ويجب عليه
االنسحاب.
متحدث أمريكي :مجموع اخلسائر العراقية:• 3900قطعة و  1685دبابة.
• 825عربة مدرعة.
• 1400قطعة مدفعية.
بلغ عدد الطلعات اجلوية اليوم 1200 :طلعة من ضمن  2900اليوم استهدفت مسرحالعمليات مع:
• 100طلعة إضافية مخصصة لضرب مواقع احلرس اجلمهوري.
• 100طلعة إضافية لصواريخ سكود.
بوش :احلرب مستمرة حسب جدول زمني للخطة املقررة.القيادة الفرنس� � ��ية :احلرب مس� � ��تمرة حس� � ��ب جدول زمني للخطة املقررة ،وتأسف لصمتالسلطات العراقية.
 CNNنقلت صوراً حية للقصف العنيف لبغداد قبل  15دقيقة من املوعد النهائي.-علق مجلس األمن جلسته املغلقة دون أن يصدر شيئاً بعد اجللسة.

-جتميع وحشد  40ألف كويتي أعمارهم بني 15و 40سنة في مواقع مختلفة من الكويت والعراق.

السبت 1991/2/23

-اإلمارات تعلن تأييدها قرار الرئيس األمريكي لتحرير الكويت.
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إذاعة أم املعارك الساعة  12منتصف الليل :•ترأس الرئيس صدام حسني مجلس قيادة الثورة وحزب البعث.
•بي� � ��ان رقم  :59إحلاقاً بالبيان رقم  58أم� � ��س :متكنت قوات احلمزة واملنصور بالهيمنة
ودمرت دبابات وآليات احللفاء.
•توجيه صواريخ احلسني (سكود) إلى اخلفجي ومطار امللك فهد.
•طارق عزيز :أشاد باجلهود السوفيتية إلحالل السالم.
املس� � ��ؤولون القريبون من مجلس قيادة الثورة :املسؤولون املعنيون يدرسون إقامة نظام حكمدميقراطي وطني في الكويت إذا ما رفض احللفاء مبادرة االحتاد السوفيتي.
األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي يرفضان  3طلبات للهالل األحمر اجلزائري.ناطق عراقي :أدهش� � ��ت ضراوة قواتنا املعلمني األمريكيني حس� � ��ب اعترافهم ،وقال ريتشاردنيل إنه قد قتل أحد األمريكيني وجرح  5حتت تأثير نيران املدفعية العراقية.
إطالق عدة صواريخ على مطار «ناريتا» الياباني ولم تسفر عن وقوع إصابات أو خسائر منقبل جماعات يسارية ،وكذلك على مساكن األمريكيني املوجودة في اليابان.
حظر التجول يعلنه العدو الصهيوني في غزة.أقامت منظمة حقوق اإلنس� � ��ان األمريكية دعوى قضائية ضد البنتاغون بشأن فتح القاعدةالسبت 1991/2/23
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التي تصل إليها أكفان القتلى العسكريني األمريكيني في حرب اخلليج.
-الساعة  12.16يقطع املذيع النشرة الرابعة لألخبار في إذاعة الكويت ليذيع البيان التالي:

وصلنا هذا البيان:
•نقل عن مصدر مسؤول من جبهة القتال األمامية عن بدء حتركات مكثفة براً.
•وال يدري أنها إيذاناً ببدء العمليات البرية أم ال.
•كما صرح املسؤول باستسالم أعداد كبيرة من األسرى العراقيني.
•إيران :قصف احللفاء ملدن كثيرة في ش� � ��رق وجن� � ��وب العراق (البصرة ،الفاو ،العمارة..
الخ) من الواحدة والنصف إلى السادسة مساء أي قبل املوعد النهائي بساعتني.
تدمير احلواجز األمريكية في خمسة أماكن (ليتراوح ارتفاعها من  7-6أقدام) بني احلدودالسعودية والكويتية.
ميجور يأسف لعدم استفادة العراق من املهلة الزمنية املمنوحة له.صوت العراق احلر يحث اجلنود العراقيني على االنقالب ضد صدام وعصيان أوامره« :حانالوقت وآن األوان يا جيش العراق ألن تثوروا بكل إخالص».

السبت 1991/2/23
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األحد 1991/2/24

إعالن بدء التوغل داخل العمق الكويتي
الرئيس األمريكي يعلن بدأ العمليات احلربية البرية من قبل قوات التحالف ويوجه أمرهلنورمان ش� � ��وارتزكوف ،حيث إن صدام لم يس� � ��تفد من الفرصة لالنس� � ��حاب بل ضاعف
جهوده احلربية.
الرئيس الفرنس� � ��ي يعلن األمر للقوات الفرنسية باملش� � ��اركة ،وكذلك جون ميجر أخبر بشناحلرب البرية ،ببدء الهجوم البري فجر اليوم.
رئيس الوزراء األملاني يحمل صدام ما يحصل من دمار وخراب.دخول القوات املتحالفة إلى األراضي الكويتية من خمسة محاور ،واختراق خط الدفاع األولواملس� � ��مى بخط صدام م� � ��ن عدة ثغرات ،ومنها ثغرات في املوان� � ��ع الرملية ( 3-2متر) ،التي
أقامتها القوات العراقية على طول الشريط احلدودي بني الكويت والسعودية.
القوات الفرنس� � ��ية تخترق املوانع وتصل إلى العمق في األراضي العراقية ملسافة  20كم فيانتظار األوامر حتى جاءتها.
وزارة الدف� � ��اع تعلن عن إيقاف جميع املؤمت� � ��رات الصحفية ،والتعتيم اإلعالمي أصبح كام ًال
على مسرح العمليات.
األحد 1991/2/24
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لواء الش� � ��هيد الكويتي يتقدم من الساملي باجتاه اجلهراء ،والقوات الكويتية تشارك جنباً إلىجنب مع القوات املتحالفة لتحرير الكويت ،وقد أخطأت بعض وكاالت األنباء األجنبية بذكر

الساملية بدالً من الساملي ،وذلك لتشابه كتابتهما باإلجنليزية إلى حد كبير.

حتري� � ��ر جزيرة فيل� � ��كا بعد تدمير الدبابات املوجودة فيها وأس� � ��ر ما بني  500و 1000جنديعراقي فيها ،وبذلك تكون قوات احللفاء قد س� � ��يطرت على موقع اس� � ��تراتيجي بحري تؤمن
فيه ظهرها في حالة اإلنزال البحري.
إطالق صاروخني من نوع سكود الساعة  30.9صباحاً ،موجهني إلى حفر الباطن ،وحتطيمهمافوق حفر الباطن بصاروخي باتريوت ،وقد أحلق احلطام بعض الضرر بأحد املباني اخلالية
إلحدى املدارس.
اجلنود الفرنسيون والبريطانيون يتدفقون بآلياتهم عبر اخلطوط األولى ،ويخترقونها.أعلن االحتاد الس� � ��وفيتي عن أسفه عن بدء العمليات البرية قبل أكمال احملاوالت السوفيتيةإليقاف احلرب.
مشاركة ميزوري وويسكنسن وكاسحات ألغام تشارك العمليات البحرية.الع� � ��راق يدعو أعوانه في العالم إلى ضرب املصال� � ��ح األجنبية والعربية املتحالفة مع أمريكاوليس االكتفاء باالحتجاجات.
البيان العراقي األول منذ الهجوم البري يقول بأن قواته احتوت الهجوم البري وردت االعتداءوال تزال حتافظ على فيلكا.
احلكومة اإلسرائيلية تساند الهجوم البري وال تنفي امتناعها عن املشاركة في احلرب.فرض حظر التجول الصارم على الفلسطينيني في األراضي احملتلة.والقوات اجلوية اإلماراتية تنفذ مهماتها احملددة ،وقد أس� � ��رت القوات اإلماراتية عدة مئات
من اجلنود العراقيني.

األحد 1991/2/24

-قوات اإلمارات تس� � ��تعيد أهدافها احملددة من قبل القيادة العسكرية بدون أي خسائر تذكر،
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مئات الدبابات املتحالفة تندفع إلى األراضي العراقية.حترير الوفرة (ضمن خمس مناطق كويتية حدودية أو خارجية أعلنت عنها وكاالت األنباء).إنزال باملظالت باآلالف شمال الكويت لقطع طريق اإلمدادات عن القوات املتمركزة بالكويت.طائرات جاكوار البريطانية تقوم بعمليات ناجحة حسب اخلطة احملددة.األمير يوجه كلمة لشعبه عشية اليوم الوطني الثالثني ،ويحث على التماسك إلعادة البناء.رئيس الوزراء الدمناركي يعلن تأييده للهجوم البري وعودة السيادة.األردن يب� � ��دي غضبه ،واليمن وتونس يش� � ��هدان مظاهرات حاش� � ��دة احتجاجا ًعلى احلرب،ومندوب اليمن يدين.

نورمان شوارتس� � ��كوف يصرح بعد  12س� � ��اعة من بدء الهجوم البري بأن أهداف اليوم األولمن الهجوم البري قد حتققت بنجاح باهر وخس� � ��ائر ال تذكر ،وأن الدول التي ش� � ��اركت اليوم
هي إثنتا عشرة دولة وهي:
الواليات املتحدة ،بريطانيا ،فرنس� � ��ا ،الكويت ،الس� � ��عودية ،اإلمارات ،عمان ،مصر ،س� � ��ورية،كندا ،البحرين ،وقطر.
 وقد حتدث في إيجاز صحفي في املركز اإلعالمي.ميجر :احلرب لن تتوقف.األحد 1991/2/24
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قد تكون احلرب طويلة ولكنها ستكون ضارية.-حرق  200بئر نفط كويتي من قبل القوات العراقية.

نقل اآلالف من الشبان الكويتيني ،والذين ميكن استخدامهم كورقة مفاوضات بعد احلرب.وكالة األنباء الكويتية تصرح بأن القوات املتحالفة تسيطر متاماً على مدينة الكويت.وكالة األنباء اإليرانية :هجوم جوي على بغداد في املواقع اإلستراتيجية العسكرية.قطر تذكر أن السحابة الدخانية قد وصلتها وغطت مساحة  5كم.إذاعة بغداد :امللحمة الكبرى بدأت وقد بدأت على الغزاة األمريكان واإلجنليز ،وباس� � ��م :اللهأكبر ،والله أكبر
يا محلى النصر شعارنا في أم املعارك.صدام يخاطب الشعب ويحثهم على الصبر ،ويخاطب اجلنود ويحثهم على القتال« :قاتلوهم».وقد أكثر من هذه الكلمة بشكل واضح.األمير يتلقى تهاني العديد من الزعماء باليوم الوطني غداً.القوات األمريكية والفرنس� � ��ية تتوغل  50كم داخل األراضي العراقية ،وتأسر أكثر من 1000جندي عراقي ودمرت واستولت على معدات كبيرة في طريقها ،وجرح حالة واحدة فقط من
جانبه وإصابته ليست خطيرة.
الربيعان يدلي بتصريح مقتضب حول اليوم األول للعمليات البرية ،يبني فيه س� � ��ير العملياتكما هو مرسوم لها وجناحها جناحاً باهراً.

-وقد حدد وقوع بعض االشتباكات بني القوات املشتركة واحلرس اجلمهوري لكنه لم يعط تفاصيل.

األحد 1991/2/24

-استسالم  5500عراقي في الساعات األولى من العمليات وتوقع املزيد (شوارتسكوف).
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ك ٌل من الرئيسني املصري والتركي يحمل الرئيس العراقي مسؤولية ما يحدث.وزير خارجية تركيا أحمد بوحسني يؤكد استمرار موقف بالده من حترير الكويت.دوغالس هيرد :يكتب في صحيفة «صنداي إكسبريس» (وزير اخلارجية البريطانية):اخلدعة العراقية باالحتالل ووجوب االنسحاب ،وضرورة الهجوم البري إلخراجه.وزير الدفاع األمريكي ريتش� � ��ارد جيني :الهجوم البري جنح بشكل أكثر من املتوقع ،وليس لناأي مطامع في األراضي العراقية.
قادة احلكومة التايالندية يعدون بإعادة صياغة دستور جديد ،وإعادة احلكومة خالل  6أشهر.مظاه� � ��رات معادية للس� � ��عودية وأمريكا ف� � ��ي جامعتي القاهرة واملنص� � ��ورة ،وقد ألقت عليهاالشرطة قنابل مسيلة للدموع.
وقد أكدت السلطات املصرية أن القوات املصرية لم ولن تدخل العراق ،واعتصام بعض املثقفنيفي مقري احلزب الناصري وحزب التجمع وخمسة من أعضاء احتاد احملامني العرب.
 إضراب عام يدعو إليه احلزب الناصري وحزب التجمع.أحرق املتظاهرون أعالم إسرائيل وأمريكا وصور ملك السعودية وأمير الكويت.النواب اإلس� �ل��اميون ف� � ��ي األردن يطالب� � ��ون الدول العربي� � ��ة غير احلليفة لقط� � ��ع عالقاتهاالدبلوماسية بالدول احللفاء.
األحد 1991/2/24
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إيران تتفق مع االحتاد السوفيتي للسعي إليقاف احلرب.-اجلزائر :أجمعت األحزاب السياسية على شجب احلرب.

املغرب :موالي أحمد علوي يدعو مجلس األمن للسعي لوقف احلرب.منظمة التحرير الفلسطينية :دعت االحتاد السوفييتي والصني والدول اإلسالمية ودول عدماالنحياز للوقوف إلى جانب العراق ،وأن الشعب الفلسطيني يقف بشكل حاسم مع العراق.
اليمن :علي صالح يناشد االحتاد السوفيتي (غورباتشوف) بالتدخل لوقف األزمة.الصحافة الس������ورية واإلذاعة الس������ورية :كانت لدى القادة العراقيني الفرصة ولكنتأخروا جداً بها.
األسرة األدبية مرتاحة وآسفة في الوقت نفسه الندالع احلرب.هافريز ديتش قيرنشر رئيس وزراء أملانيا ،يؤنب العراق.شوارتسكوف  11 :قتي ًال أمريكياً إلى اآلن في الهجوم البري.
-إطالق صاروخ سكود آخر على الرياض الليلة.

األحد 1991/2/24
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اإلثنني 1991/2/25

املرابطون في الكويت يرسلون برقيتي شكر
مراسلون :العراق يفجر كل املطارات واملباني احلكومية والبرملانية وكل ما بقي من الكويت.بلغ عدد األسرى الكلي إلى اآلن  20ألف أسير ( بعد قتال أو استسالم).تدمي� � ��ر  32دباب� � ��ة ضمن  80دبابة في رتل واحد توجه إلى اجلنوب ،وال تزال تُضرب ،وكانتفي طريقها لاللتحام بدبابات احللفاء.
تدمير  260دبابة في املجموع.خالد بن سلطان :كل مرتكبي اجلرائم داخل الكويت سيحاكمون كمجرمي حرب من محاكم دولية.احلرب البرية تسير أفضل من املتوقع ،خسائر القوات العربية  5قتلى و  20جريحاً.احللفاء :سنكون في مدينة الكويت قريبا وقريباً جداً ،والبيان مقتضب جداً.ملصلحة املدنيني األبرياء مت تقييد أيدي اجلنود العراقيني طبقاً للقوانني الذهبية التفاقية جنيف.املتحدث األمريكي :تدمير  270دبابة منذ بدء الهجوم البري وأسر حوالي  18ألف جندي عراقي.ريتش� � ��ارد نيل :احللفاء يتحركون بش� � ��كل أس� � ��رع من املقرر اليوم :تدمير  60 - 50دبابة فياشتباكات متفرقة.
اإلثنني 1991/2/25
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االستيالء على  50دبابة من نوع  ،T52وإعراب العراقيني عن رغبتهم بتسليم أنفسهم. 4 -أمريكان لقوا مصرعهم ،وإصابة  21آخر.

 عدد الطلعات اجلوية خالل  24س� � ��اعة أكثر من  3آالف 1300 .ضمن مس� � ��رح العملياتوفوق األراضي الكويتية.
 فق� � ��دان خمس طائ� � ��رات (اثنان هوليكوبتر ،وث� �ل��اث مقاتالت) وإنقاذ ثالث� � ��ة من طياريهااخلمسة.
 استمرار تخريب املنشآت الكويتية على يد القوات العراقية ،وبشكل منتظم ومثير للدهشة. وقوع  600حادث حريق ،منها  517في اآلبار النفطية. استمرار ضرب احلرس اجلمهوري. اخلطة تسير بشكل جيد وال ميكن التكهن مبوعد انتهائها. الناطق الفرنسي :متكنت القوات الفرنسية من حتييد فرقة كاملة من القوات العراقية.أي أحد يس� � ��لم نفس� � ��ه،
 القوات املصرية أعلنت حتذيرها من أن القوات املصرية لن تضرب ّوسيخصص طائرة عليها أحد الناطقني العرب ،وسيزود الراغب فيها بكل التعليمات ،وحددت

تردد الالس� � ��لكي 556.639 :للراغبني بالتواصل مع القوات العراقية الراغبة باالستس� �ل��ام،
وكذلك إتباع إرشادات إذاعة صوت اخلليج.
دوغالس هيرد :ليس لدى احللفاء خطة لفرض نظام حكم في بغداد.وإن كان وج� � ��ود صدام في الس� � ��لطة مينع االس� � ��تقرار ،كما أعلن ناط� � ��ق أمريكي أن القوات بلجيكا تعلن تأييدها للهجوم البري على لسان وزير خارجيتها مارك اسكنسن.-رئيس الوزراء البريطاني يتحدث على شكل نظام احلكم في العراق.
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األمريكية لن تخرج من جنوب العراق حتى تتم التسوية.
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الرئيس الفرنس� � ��ي :االلتفاف حول القوات العراقية يقتضي الدخول إلى العراق ولكن ليستبغداد هدفاً للحلفاء .
 بني جوس :القوات الفرنسية لم تلق أي مقاومة من العراقيني ذوي املعنوية الضعيفة.ميجر :راضي حذر.هيلم� � ��وت كول يعلن تأييد بالده بش� � ��دة لقوات التحالف ،ويعد بتق� � ��دمي  10مليارات للحربوالدول املتضررة.
قوات التحالف جتبر احلرس اجلمهوري على أن يخرج من مخابئه ويدمر دباباته شيئا فشيئاً.حصيلة اخلسائر اليوم:• 4قتلى أمريكيني  20 ،جريحاً 8 ،ش� � ��هداء س� � ��عوديني 20 ،جريحاً ،ولم تخس� � ��ر القوات
البريطانية أي جندي إلى اآلن.
الكم الهائل لألسرى أحدث مشاكل تنظيمية في اجلبهة.تدمير صاروخ سلك وورم عراقي من قبل املدمرة البريطانية غلوستر.إذاعة عمان :تأكد للقوات العراقية فداحة اخلس� � ��ائر األمريكية في الهجوم املعاكس للعراقعلى الفرقة الرابعة األمريكية ،وانخفاض األسعار لبرميل النفط  33إلى .$16

من أولـ ــى نتائ ــج احلـ ـ ـ ــرب:
اإلثنني 1991/2/25
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•ارتفاع اإلنتاج السعودي
•انتعاش أسعار املخزونات األجنبية

•قلة اإلنتاج العاملي مع احلرب كإجراءات احترازية وبالتالي نقص االستهالك.
•بوش :توقع املزيد من اخلسائر األمريكية في القوات األمريكية.
معركة شرسة تدور حالياً.إطالق صاروخ سكود باجتاه البحرين (صفارات إنذار).استخدام القنابل املسيلة للدموع ضد تظاهرات طلبة جامعة القاهرة ضد احلرب.وكالة األنباء اإليرانية.اإلذاعة األردنية تسمي اجلنود العراقيني :جنود احلق مقابل هجوم احللفاء العدواني بقيادةالواليات املتحدة.
عمان :اعت� � ��رف الناطق األمريكي بعدم س� � ��قوط جزيرة فيلكا ،وتكبي� � ��د العراقيني للحلفاء
 َّخسائر فادحة.

الهالل األحمر األردني والتونسي يوجهان تعليمات صحية. 100مليون دوالر :طلب مساعدة عاجلة من جراء احلرب ،بحيث تدرك الزيادة املستثناة فيميزانية الواليات املتحدة ،في امليزانية اإلضافية املطلوبة للحرب.
تركي� � ��ب منصات إطالق صواريخ باتريوت ،ووصول 40فنياً من هولندا إلى إس� � ��رائيل وأملانياكذلك بثماني بطاريات .
(((

((( يالحظ سرعة التوثيق لكي يلحق الكاتب سرعة األخبار ،وقد ثبت في البداية أن مصدره الرئيسي هو نشرات األخبار اإلذاعية ثم
التليفزيونية ،وبالذات محطة هيئة اإلذاعة البريطانية  BBCالعربية.

اإلثنني 1991/2/25

-انفجار قنبلة بخط سكك حديدية في بريطانيا من قبل اجليش اجلمهوري (.)IRA
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و َّقعت س� � ��ت دول بحلف وارس� � ��و (وزراء اخلارجي� � ��ة) اتفاقية بإنهاء تنظي� � ��م هذا احللف في ،1991/4/1وكذلك حل املجموعة االقتصادية الشرقية املسماة «كوميكون».
الرئيس اجلزائري :محاولة وحش� � ��ية لتدمير العراق ،ووقوف اجلزائر بش� � ��كل كبير ملساندةالشعب العراقي.
املواطنون في الضفة  :تقارير وكالة األنباء عارية عن الصحة.بغداد :تعلن عن جناح عملياتها العسكرية بشكل كبير واستعادة جميع املواقع.راديو بغداد في أول بيان صباح اليوم :اللواء السادس شن هجوماً شام ًال متكن فيه من صد
األعداء صداً شام ً
ال ،ودمر مئات من دبابات العدو ،وأصاب احللفاء بأضرار جسيمة.
ومـــا زالت.لم ترد أي إش� � ��ارة إلى االستسالمات في الصحف العراقية ،وقد أدعت أن العديد من أفرادالقوات املس� � ��لحة املصرية استس� � ��لمت (الحظ ما يتوقع بناء على ذلك من اعتقال مصريني
كانوا يعملون في العراق وإدعاء أنهم أسرى).
أرسلت جبهة اإلنقاذ اإلسالمية في اجلزائر بعض املتطوعني للعراق.خالد بن سلطان يتوقع معارك قليلة شديدة ولكن قد حسبنا لذلك حسابه.  : CNNتقرير متلفز عن القوات السعودية الندفاعها وارتفاع معنوياتها ،ومشاهداإلثنني 1991/2/25
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االستس���ل��ام ،من س������يطرة القوات الس������عودية للخطوط األولى العراقي������ة واملعاملة
اإلنسانية لألسرى.

وصف املراسل البريطاني املعاملة اإلنسانية الكبيرة لألسرى من قبل القوات السعودية.االنقالبيون التايلنديون :تشكيل حكومة مدنية بقيادة رجل مدني ،وحتل املجموعة العسكريةنفسها بعد االنتخابات بعد ستة أشهر .
(((

املرابطون في الكويت يرسلون برقيتني:•األولى :للملك فهد يشكرونه فيها على موقف اململكة املشرف جتاه أزمة الكويت وإيواء
أهلها واستضافة حكومتها ومؤسساتها الرسمية واملشاركة في حترير الكويت.
•الثانية :للرئيس األمريكي جورج بوش يش� � ��كرونه فيها على موقف الواليات املتحدة مع
الكويت ،وحيوا فيها الشعب األمريكي.
سفارة دولة الكويت في الرياض تقيم املهرجان التضامني مع الكويت مبناسبة اليوم الوطني.عودة ألسنة اللهب في األفق اجلنوبي للبالد في آبار البترول.اقتراب القصف البحري واجلوي من مدينة الكويت من خالل متابعة أصوات املقذوفات.اس� � ��تمرار األمطار اخلفيفة طوال النهار وكونها أح� � ��د مظاهر الرحمة ،والطريف أنها كانتتنزل سوداء من شدة األدخنة السوداء امللوثة بها.
شروق الشمس عصراً  45,3ثم اختفاؤها خلف السحاب املمزوج بالدخان األسود.-خلو الشوارع من نقط السيطرة إال ما ندر ،واالستعداد في املتاريس فوق اجلسور.

((( سبق أن أكدنا أن توثيق أخبار حرب حترير الكويت لم مينع املؤلف من توثيق األحداث اجلانبية القليلة ،التي كانت تبثها اإلذاعات،
مما يؤكد أن األغلبية الساحقة من األخبار كانت تتعلق بحرب حترير الكويت.

اإلثنني 1991/2/25

س� � ��حب الكويتيني على الهوية بحجة عدم اس� � ��تخراج شهادة ش� � ��ؤون العرب رغم عدم كونهممقصودين بها.
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اإلثنني 1991/2/25
الصفحة قبل األخيرة من يوميات مرابطُ ..كتبت بقلم املؤلف آخر يوم من أيام االحتالل الغاشم
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الثالثاء 1991/2/26

تدافع جنوني خالل االنسحاب
−ال تزال إذاعتا اجلمهورية العراقية وصوت اجلماهير من بغداد ترس� �ل��ان دعايتهما اخلادعة
للشعب العراقي بل ولنفسهما.
−مبادرة إذاعة بغداد :أعلنت اإلذاعتان أنه قد صدرت أوامر مهمة إلى القوات العراقية وذلك
منذ الساعات األولى الباكرة بعد منتصف ليلة البارحة.
−ش� � ��هود عيان تقع بيوتهم على الشوارع املؤدية إلى الشمال ( مثل طريق اجلهراء بني الشامية
والشويخ  -الدائري الرابع  -الدائري اخلامس ) يرون ما رأوا من منظر غريب حيث تزاحمت
مئات بل قد تكون آالف السيارات متوجهة من جميع أنحاء مدينة الكويت وسواحلها ومختلف
املناط� � ��ق في الكويت إلى ش� � ��مال البالد ولم يعرف الس� � ��بب احلقيق� � ��ي إال بعد ربطه ببيان
االنسحاب من طرف واحد.
−ومن اجلدير بالذكر أن هذه األرتال قد سبقتها أرتال من السيارات املدنية املسروقة وأغلبها
شفر ( )LSوغيرها من السيارات اليابانية واألوروبية وهي تقل عناصر االستخبارات حيث
(((

كانوا أول املنسحبني.
−وقد اتصف هذا االنسحاب باالرتباك الشديد واالستعجال الدال على اخلوف والهيبة اللذين
بدون أي حرص على اصطحاب أي ش� � ��يء يذكر معها من ذخائر أو أس� � ��لحة ومعدات ثقيلة
((( يكمن اإلقبال الشديد على سرقة هذه النوعية من السيارات بالذات في أنها متداولة عندهم في العراق وبالتالي أنسب في مردود
السرقة وجدواها بالنسبة لهم من حيث إمكانية بيعها وتصليحها واحلصول على قطع غيار مناسبة لها.

الثالثاء 1991/2/26

كانا مبجرد إعالن االنسحاب سبباً كافياً إلخراج القوات مبختلف فصائلها ورتبها من الكويت
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أو خفيفة ودبابات بل وحتى األمتعة واملالبس الش� � ��خصية وكثير من املستندات اإلدارية ،بل
واألمنية املهمة الفاضحة ملمارسات االحتالل الصدامي البغيض.
−وقد أدى هذا التزاحم واالندفاع إلى حوادث عديدة ش� � ��هدتها مختلف الش� � ��وارع املؤدية إلى
الشمال ،فحدثت اصطدامات خطيرة ،ورغم ذلك لم يكن أحد ليقف مسعفاً ألحد« ،نفسي..
نفسي» كان هذا هو لسان حالهم وشعارهم.
−رفض الرئيس األمريكي بوش في تصريحه من حديقة الزهور بالبيت األبيض إعالن صدام
حسني االنسحاب من الكويت وأضاف بأن القتال مستمر ما لم تلق القوات العراقية أسلحتها
وذلك بعد ساعات قليلة من خطاب صدام وأنه يريد جتميع قواتهِ .
−توجهنا إلى س� � ��احة العلم رم� � ��ز الوطنية الكويتية حيث متركزت القوات الكويتية والش� � ��قيقة
والصديقة من قوات التحالف ،فاختلطت الفرحة بالدموع وتعانقت األرواح قبل األجساد في
فرح عارم يعلوه حمد الله والثناء عليه.
منظر ٍ
−وجوه كثيرة كانت هناك ،ال أذكر منها سوى األخ النائب السابق أحمد النصار ،قبل أن يكون
نائباً ،وقد كان حينها مديراً جلمعية الش� � ��امية والش� � ��ويخ التعاونية ،واحلاج يوسف الدواس،
صاحب حملة احلج الوحيدة في منطقة الش� � ��امية ،وليعذرني من ال أذكرهم اآلن بعد مرور
عشرين سنة على التحرير!

الثالثاء 1991/2/26
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مشاهد أخرى من أفراح التحرير
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يحق لكم أن تفرحوا بحمد الله سبحانه تعالى
(املصدر :العدوان العراقي على الكويت احلقيقة واملأساة  -ص )164

اخلميس 1991/2/28

رفع األعالم الكويتية على املرافق العامة
وأعالم الدول العربية واألجنبية على سفاراتها
 −مت وق� � ��ف إطالق نار الي� � ��وم بعد موافقة العراق على جميع قرارات األمم املتحدة وش� � ��روط
الرئيس األمريكي بوش.
−شروط بوش :االلتزام بالقرارات كلها ( 12شرطاً) ،مع اإلرشاد إلى األلغام.
−وقد مت تعيني ضابط رفيع املستوى لاللتقاء مبندوب عن القوات األمريكية ،ثم ترفع املوافقة
هذه إلى األمم املتحدة.
−وقد كان من بني الش� � ��روط إطالق س� � ��راح جميع األسرى ابتداء من مرور ساعة على حدوث
املوافقة على وقف إطالق النار واالنتهاء منها خالل  48ساعة.
−وقوع بعض املناوشات وتصريح ناطق أمريكي بأنها لن تعتبر خرقاً إلطالق النار.
 −تتخذ القوات املتحالفة مواقف دفاعية في العراق والكويت.
 −القوات احلليفة :قامت بتدمير أو تش� � ��تيت أو أس� � ��ر جميع الف� � ��رق املوجودة بالكويت جنوب
الع� � ��راق وعددها  175( 42ألف العدد النهائي لألس� � ��رى) وكذلك كثير من اجلنود العراقيني
قتلوا أو جرحوا ( 100 - 85ألف) فرد.

−رفع األعالم الوطنية على س� � ��فارات كل من الواليات املتحدة ،بريطانيا ،الس� � ��عودية ،مصر،
وبقية السفارات األخرى في الكويت.
−كما رفعت االعالم الكويتية على املرافق الرسمية الرئيسية.

اخلميس 1991/2/28

 −اختطاف املئات من املواطنني الكويتيني يومي اخلميس واجلمعة املاضيني إلى العراق.
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−جلن� � ��ة الصليب األحمر الدولي تقوم بألفي زيارة وتقول بأنه يجب إجراء مقابالت مع جميع
األسرى ملعرفة مدى مطالباتهم بأي تعويضات وتسجل حاالتهم واحتياجاتهم.
−البيان  41للقوات املشتركة :االلتزام بوقف إطالق النار.
−مندوبو الدول اخلمس يتشاورون حول وقف إطالق النار ،ثم يلتقون باجتماع مجلس األمن.

−احلصيلة التقريبية للخسائر العراقية إلى اآلن:
 3000 −دبابة 700 ،دبابة فرس� � ��ت  2000حاملة جلن� � ��ود مدرعة ،باإلضافة إلى تدمير 1500
قطعة مدفعية.
−بقاء  10آالف جندي من احلرس اجلمهوري ساملني بعد وقف إطالق النار وكانوا في طريقهم
إلى الهالك لو لم يتم ذلك.
−إيران تعتبر أن بقاء وجود القوات األجنبية لم يعد له مبرر.
−ارتياح عاملي لوقف إطالق النار وترحيب دولي بذلك.
 −األمني العام لألمم املتحدة يبدي ارتياحه لوقف إطالق النار.
 −بريطانيا (ميجر) :سنسعى من خالل األمم املتحدة للحصول على تعهد.
−اعتراف إذاعة بغداد للشعب باملوافقة على قرارات مجلس األمن اإلثنى عشر ،ولكنها أدعت
بأنها أحلقت بقوات احللفاء خسائر فادحة.
اخلميس 1991/2/28
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اخلميس 1991/2/28

مشاهد من أفراح الكويت وجتمع الفرحة في ساحة العلم
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يحق لكم أن تفرحوا بحمد الله تعالى
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اخلميس 1991/2/28

بعض مخلفات االحتالل الغاشم
(املصدر :على نفسها جنت براقش  -ص )27،17
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اجلمعة1991/3/1 :

سعـ ــداء باألس ـ ـ ــر
بيان رقم 41وصول الفريق الركن خالد بن س� � ��لطان بن عبدالعزيز ،حيث تفقد املواقع وهنأ القوات وحثعلى تطهير املناطق املختلفة.
مجموع الطلعات اجلوية  111537طلعة.تطهير املارينز للسواحل اجلنوبية من األلغام :مت كسح األلغام بواقع  11لغماً ( 2سعودية 4 ،أمريكية 5 ،بريطانية).صدور أمر مبنع دخول الكويتيني إلى الكويت حفاظاً عليهم من األلغام.حادثة إيقاف حافلتني جنود استس� � ��لمت األولى ،واش� � ��تبكت الثانية م� � ��ع األمريكان ،فقتل 6وجرح آخرون ولم يقتل أي أمريكي.
استمرار مالحقة االستخبارات لفلول القوات الغازية.إطالع الصحفيني على  24صورة جلثث مشوهة.ريتش� � ��ارد جيني :نورمان شوارتزكوف هو الذي س� � ��يرأس وفد بالده للمحادثات مع العراقيني فيامليدان حول وقف إطالق النار في القوات العراقية املسيطرة وتسيطر عليها القوات املشتركة.
إدانة الشعب العراقي لصدام حسني صراحة في العراق.اجلمعة1991/3/1 :
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نائب القوات البرية الفرنس� � ��ية :احلرب انتهت بنجاح ،وأس� � ��رنا ثالث� � ��ة آالف عراقي ..وهمسعداء باألسر .
(((

((( طبعاً سعداء باألسر ألن األسر فيه جناتهم من الهالك احملقق في أُتون احلرب الضارية وألنهم سيلقون من العناية ما
ال ينالونه في بالدهم من مأمن ومأكل ومشرب.

اجلمعة1991/3/1 :

الصفحة األخيرة من اليوميات كتبت بقلم املؤلف حتى بعد التحرير ويالحظ الفرق بني
اخلط في هذه الصفحة التي كتبت بعد التحرير والسرعة في الكتابة ،بينما الصفحات
األولى (انظر ص  )24كتبت بتأن وأخذ فيها املؤلف وقته إبان االحتالل في ظل
العصيان املدني وعدم الذهاب إلى مقار األعمال والدوام الرسمي.
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خامتة اجلزء األول
لعل� � ��ه م� � ��ن غير املألوف أن نختم الكتاب مبقالة ،إال إنني آثرت التغيير والبس� � ��اطة ،فاكتفيت في
ختام هذا اجلزء من الكتاب باقتباس حرفي ملقالتي في جريدة القبس العدد  13462الصادر يوم
األحد  21نوفمبر  ،2010املوافق  16ذو احلجة  1431في زاويتي «بعد السالم» ،قلت فيها :

هذه هي إفرازات التعتيم اإلعالمي للمرابطني
مع األس� � ��ف ..كان التوثيق على مدى عقدين من الزمان مقصوراً على اجلهود الفردية الشعبية!
وما قام به مركز البحوث والدراسات الكويتية يقتصر  -رغم جودته  -على جوانب محددة من
التوثيق مركزاً على كيان الكويت وجوداً وحدوداً.
وما يحدث من تراش� � ��ق إعالمي حول أحداث التحرير أخيرا ،كما أشارت الزميلة «الوطن» على
صفحتها األولى أمس األول (اجلمعة) ،ليس إال إفرازا طبيعياً للتعتيم الرسمي ألخبار املرابطني
في الكويت ،بحجة عدم إيجاد فجوة بينهم وبني أهلهم الذين خرجوا من الكويت أو كانوا خارجها
أصال خالل االحتالل ،هذا إذا أحسنا الظن وفسرنا األمور على محمل حسن الظن طبعا.
حتى عملية توثيق كل وزارة وجهة رس� � ��مية إلبراز احلوادث التي مرت بها لم تكلف نفسها القيام
بذلك.
فل� � ��و كان� � ��ت وزارة الدفاع من جه� � ��ة ،ووزارة الداخلية من جهة أخرى ،واحل� � ��رس الوطني كذلك،
ق� � ��د كلف كل منها الثقات من قيادييها ومنتس� � ��بيها للتوثيق ألهم األحداث والتفاصيل بش� � ��هادة
عرضة لالختالف املؤدي إلى االس� � ��تغالل اخلاطئ لألحداث ،وكذلك لالس� � ��تهزاء والتندر على
هذه اجلزئيات.

خامتة اجلزء األول

املش� � ��اركني فيه� � ��ا ملا حدث هذا الهرج واملرج في جزئية حساس� � ��ة من تاري� � ��خ الكويت ،وملا كانت
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وكذا احلال بالنسبة إلى كل الوزارات واجلهات الرسمية ،فاتت الفرصة عليها لتسجيل أحداثها
وتوثيق األعمال البطولية التي قام بها منتسبوها وهم في عز ذاكرتهم لم تتعرض هذه األحداث
من بعدهم للنسيان أو لوفاة أصحابها!
ورغم كل هذا التأخير املتعمد ،مع األس� � ��ف ،فال يزال املجال مفتوحا على مصراعيه لتش� � ��كيل
جلان محايدة موثوقة لتس� � ��جيل تلك األحداث ،وحسم اخلالفات فيها ،فليس خلصوصية اللغط
احلاصل حاليا لوزارة الدفاع ولواء محدد فيها ،وفي القطاع البري فقط ،إال س� � ��بب واحد وهو
أن أحد منتسبيها اجتهد للتوثيق حني كانت الساحة خالية من التوثيق الرسمي.
فهل تأمن وزارة الداخلية أو احلرس الوطني أو غيرهما من املرافق الرسمية احلساسة ،كالنفط
والكهرباء واملاء ،أن يبرز أحد منتس� � ��بيها ليكتب ويكتب من دون رقابة محايدة حتس� � ��م مس� � ��ألة
املوضوعية؟ (وتعال عقبها ر ّقع!) الله يهديك يا حكومتنا ..تركتيها س� � ��ايبة ..لتصبح خاربة! وأن

تبدئي متأخرة خير من أال تبدئي أصال.
د .عبداحملسن اجلارالله اخلرافي
ajkharafi@yahoo.com
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من ـ ــاذج مص ـ ــورة من أنشط ـ ـ ـ ــة
املراب ـ ـ ـ ــطني خالل االحتالل

هنا سنختار منطقة الشامية حيث سكن املؤلف خالل فترة االحتالل فقط كنموذج لصمود
الشعب الكويتي في كافة مناطق الكويت.
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.
وكلنا يعلم اخلطورة البالغة من عملية التصوير بحد ذاتها إبان االحتالل ،حيث كان يعتبرها
احملتلون صورة من التجسس والرصد ،حتى وإن كان تصويراً ألنشطة اجتماعية بحتة ،حيث
تقتضي نظرية الشك واملؤامرة عندهم بأن يكون هذا التصوير االجتماعي البحت هو تغطية
لتصوير ملرافق أو آليات عسكرية عراقية!
مما يفسر ن��درة الصور الفوتوغرافية التي وثقت التفاصيل اليومية حلياة املرابطني في
الكويت إبان االحتالل ،إذا ما قيست باإلمكانات التصويرية املتاحة لدى أهل الكويت.
ولعل أبسط مؤشرات هذه الندرة أنني طلبت من عدد ليس بالقليل من اإلخوة الكرام املرابطني
معنا خالل االحتالل في منطقة الشامية ،يفوق العشرين شخصاً ،فلم أجد الصور املطلوبة إال
عند ثالثة منهم فقط.
لذا أتقدم بكل الشكر والتقدير اخل��اص لألخ الفاضل عبدالسالم محمد الرندي ،الذي
أسعفتني عدسته في إع��داد هذا اجلزء املصور من الكتاب ،حيث كان ألبوم الصور التي مت
التقاطها بكاميرته الشخصية خير مصدر ملعظم الصور الواردة في اجلزء الثاني.
باإلضافة إلى األخ الفاضل محمد حميد علي الفيلكاوي ،الذي زودني بثالث صور بعدسة
زوجته األخت الفاضلة نورة محمد املزعل.
ولألخ سليمان محمد القطان الذي زودني بثالث صور كذلك ،ويبقى النصيب األكبر من هذه
الصور لألخ عبدالسالم الرندي مشكوراً.
علما بأن أصول بعض الصور كان ضعيفاً أص ً
ال من حيث دقة التفاصيل.
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املؤل ـ ـ ــف

أرفف السوق املركزي بجمعية الشامية أصبحت بعد النهب قاعا صفصفاً!

من ـ ــاذج مص ـ ــورة من أنشط ـ ـ ـ ــة
املراب ـ ـ ـ ــطني خالل االحتالل

ازدحام املواطنني وخاصة أهل الش� � ��امية والش� � ��ويخ في محطة بنزين الش� � ��ويخ ،على أخذ ما تيس� � ��ر لهم
م� � ��ن البنزين في «جلناتهم» املصفوف� � ��ة بالدور أيضاً ،مما يعكس النظام وااللت� � ��زام والتقنني بالكمية لدى
املرابطني ،ولو في غياب حكومتهم واإلدارة الرسمية لشركات الصناعات واخلدمات النفطية في البالد
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عملية نفذتها املقاومة الكويتية الباسلة في منظمة الشامية قطعة  ، 8حيث إلى اليمني سور مدرسة
سكينة بنت احلسني رضى الله عنهما ،والتي حتولت إلى ملحق رقم ( )2من كلية التربية األساسية
بنات ،بينما السور األيسر هو سور مركز شباب الشامية ،الذي أزيل حالياً واستبدل باألسوار احلديدية
الكاشفة للمالعب الداخلية للمركز

من ـ ــاذج مص ـ ــورة من أنشط ـ ـ ـ ــة
املراب ـ ـ ـ ــطني خالل االحتالل
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طابور الصباح لطالب املدرس� � ��ة االبتدائية التي افتتحها املرابطون في منطقة الشامية ،وذلك في مبنى
حضانة جمعية الشامية والشويخ التعاونية في حديقة قطعة  ،1والتي كانت تشرف عليها املربية الفاضلة
حصة سالم العبد اجلادر (أ)

طابور الصباح لطالبات املدرسة االبتدائية نفسها

من ـ ــاذج مص ـ ــورة من أنشط ـ ـ ـ ــة
املراب ـ ـ ـ ــطني خالل االحتالل

تكرمي اخلرجني واملتفوقني من طالب وطالبات املدرس� � ��ة حتت رعاية يوسف املسعود عضو مجلس إدارة
اجلمعية ،وراشد عثمان الهويدي عضو مجلس اإلدارة وأمني الصندوق ،وإشراف املربي الفاضل األستاذ
إبراهي� � ��م محمد املهين� � ��ي رئيس جلنة التكافل بالش� � ��امية (اجلالس) على ميني الطاول� � ��ة ،واملؤلف (على
ميني راعي احلفل ) ،وس� � ��الم محمد العتيقي عضو اللجنة التنفيذية املؤقتة إلدارة شؤون اجلمعية خالل
االحتالل ،ويجلس على ميني الطاولة املربي الفاضل األستاذ إبراهيم محمد املهيني ،رئيس جلنة التكافل
بالش� � ��امية ،ثم علي الصدر ،و د .فوزي الدوخي اعضاء جلنة التكافل بالش� � ��امية ،وعلى يس� � ��ار الطاولة
مجموعة من أولياء األمور
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لقطة لتالميذ املدرسة األهلية التي مت افتتاحها في بيت العم محمد خليفة املزعل رحمه الله ،في
قطعة  3شارع  37منزل  ، 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 التالميذ أنفسهم

من ـ ــاذج مص ـ ــورة من أنشط ـ ـ ـ ــة
املراب ـ ـ ـ ــطني خالل االحتالل
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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

سعادة اإلنتاج واإلجناز بادية على مح َّيا علي العوض ،ويبدو رائد عبدالله منهمكاً في حتضير
اإلنتاج اجلديد

من ـ ــاذج مص ـ ــورة من أنشط ـ ـ ـ ــة
املراب ـ ـ ـ ــطني خالل االحتالل

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 مش� � ��كوراً مأجوراً ليتكفل بإنتاج اليوم كله ،ويحدثني األخ عبدالس� �ل��ام الرندي مس� � ��ؤول
نشاط املخبز ،أن أغلب التوزيع طوال أيام االحتالل والقصف اجلوي كان مجانياً بهذه الطريقة في تنافس
ش� � ��ريف على فعل اخلير بني أبناء املنطقة ،وق� � ��د كان لذلك دور جميل في رفع الروح املعنوية للمرابطني،
من حيث توفير الكماليات واألساسيات على السواء ،واحلمد لله على ألطافه.
ويظهر في الصورة من اليمني :علي العوض حام ً
ال الطفل خالد وليد املجرن ثم املستشار عادل الهويدي
ثم إلى اليسار محمد أحمد الرويح
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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 في قدوة
حسنة للكبار والصغار على السواء في عدم القعود في البيت بل اخلروج لقضاء احلاجات والتواصل
االجتماعي ،األمر الذي كان من أفضل وسائل رفع الروح املعنوية للمرابطني
رحمك الله يا أبا سالم
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ل�� ��م تكن أمناط التدمير مقصورة على حرق آبار النفط وضرب البنية التحتية واملرافق العامة للكويت ،بل تعدت ذلك
إلى املعالم األثرية التاريخية ،وال أكثر تعبيرا من الهدم الوحشي للمعالم التاريخية األثرية :بوابة املقصب

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
 -2تزويد املرابطني من أهل الكويت باحتياجاتهم من الكهرباء واملاء من خالل توفير الوقود
املطلوب استخدامه في محطات التحلية
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مدخل ديوان الس� � ��الم بالش� � ��امية قطعة  9حيث أقامت جلنة التكافل مع� � ��رض التكافل ملخلفات
االحتالل وذلك بعد التحرير مباش� � ��رة ،والذي حوى تلخيصاً كام ً
ال ألحداث االحتالل وفاعليات
الصامدي� � ��ن املرابطني ،وفي املدخ� � ��ل الفته «ألف مبروك يا أهل الكوي� � ��ت» ،وقد ذكر املؤلف أن
املعرض قد أقيم قبل عودة الكهرباء ،وعلى أضواء مولد كهرباء عادي
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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»!
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عبدالسالم الرندي ميتطي صهوة دبابة أمريكية ضمن قوات التحالف املشاركة في حترير الكويت ،وذلك حتت
جس� � ��ر الصبية في طريق املطالع مع ترحيب طاقمها به وبالعم بو هش� � ��ام (محمد التمتام) رحمه الله الذي لم
مينعه تقدم سنه من اعتالء صهوتها مبساعدة أحد املرابطني من أبناء املنطقة وهو عبداللطيف العصفور
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ش� � ��باب جلنة التكافل بالش� � ��امية 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 وقوفاً :د.فيصل سليمان احلميدان  -سعود مساعد البناي – بدر أحمد
احلوطي البدر -صقر الغامن  -فراس فهد البحر -هش� � ��ام س� � ��ليمان البس� � ��ام -عبدالسالم
محمد الرندي  -خالد يوسف الشطي – حمدالقطان – يوسف يعقوب الثويني.
وجلوس � � �اً من اليمني :عبدالرحمن الرن� � ��دي ،عبداللطيف يعقوب الثويني ،وصالح البس� � ��ام
وس� � ��ليمان محمد القطان ،ومعاذ محم� � ��د التورة ،ومزعل عبداجلب� � ��ار الرندي ,و د .محمد
عبدالله العيسى وفي األمام منفردا أحمد اخلميس
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قطع من شظايا الصاروخ من نوع «توما هوك» الذي مت إسقاطه على أحد مباني كلية
التربية األساسية – بنات في قطعة  9بالشامية ،والذي شاهده بعض أهل الشامية على
مستوى منخفض قرب سطح االرض بناء على تقنيته العالية جدا ،وقد سمع حفيفه
البعض اآلخر .ويأتي بالقرب من هذا العرض عرض مجموعة متنوعة من األقنعة
املضادة لألسلحة الكيميائية والظاهر في الصورة هو أحدها فقط
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الفنان املبدع أسعد بوناشي منهمكاً في اإلعداد للوحات املعبرة تعبيراً ممتازاً عن فعاليات معرض
التكافل  .ويساعده عن ميينه محمد سليمان علي العثمان وعن يساره بدر أحمد احلوطي
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احلفل الذي أقامته جلنة التكافل مبنطقة الشامية بعد التحرير مباشرة في مسجد أبي بكر
الصديق رضي الله عنه وأرضاه في قطعة  ، 5والصورة لتجمع املصلني خارج املس� � ��جد بعد
انتهاء فعاليات احلفل داخل املسجد ،وفي ميني الصورة شباب اللجنة في أناشيد الترحيب
واحلمد والثناء لنعمة التحرير ،وقد ميزت منهم من احلاضرين:
م� � ��ن اليمني :في الصف اخللفي عبدالعزيز الش� � ��ريف ،وإبراهيم اخلضر واملؤلف ،وصاحب
املطع� � ��م الترك� � ��ي باجلمعية ،ط� � ��ارق عبدالرحمن الرويح ،ثم د .فوزي فرح� � ��ان الدوخي  ،ثم
عبدالعزي� � ��ز اإلبراهي� � ��م ثم الع� � ��م حلدان اللحدان ،ث� � ��م أنس فهد البحر ث� � ��م أحمد عبدالله
اخلميس
أم� � ��ا الصف األمامي ملجموعة األناش� � ��يد فيظه� � ��ر منها من اليمني ب� � ��در أحمد احلوطي ثم
خالد يوس� � ��ف الشطي ثم عبدالسالم محمد الرندي والعم يوسف الدالمة (بو فهد) ممسكاً
بامليكروفون
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في حفل الفرحة بالتحرير الذي أقامته جلنة التكافل في مسجد أبو بكر الصديق بالشامية
ق  5لقطة من داخل املس� � ��جد 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 م� � ��رزوق العب� � ��د الوهاب املرزوق ث� � ��م العم حلدان اللحدان (ب� � ��و عبدالله) ثم العم جبر
عل� � ��ي اجلبر (بو فهد) ثم مزع� � ��ل محمد الرندي ،ثم مزعل عبد اجلب� � ��ار الرندي ..ثم أحد
الضيوف ...ثم خالد يوسف الشطي ،ثم املؤلف ،ثم محمد عمران عامر عبدالله ثم يوسف
الدالمة (بوفهد) رحمه الله
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املراب ـ ـ ـ ــطني خالل االحتالل

264

من ـ ــاذج مص ـ ــورة من أنشط ـ ـ ـ ــة
املراب ـ ـ ـ ــطني خالل االحتالل

بداية الش� � ��روع في حتديد موقع اخليمة التي بنتها جلنة التكافل بالش� � ��امية 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 س� � ��ليمان بدر النصر الله،
وعن يسارها أحمدعبدالله اخلميس
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من ـ ــاذج مص ـ ــورة من أنشط ـ ـ ـ ــة
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وبع� � ��د تثبيت األوت� � ��اد وربطها باحلبال يتم رفع عمود اخليمة من قبل عبدالس� �ل��ام محمد
الرندي ،وأمامه جنيب الهولي ،وعن يس� � ��اره سليمان بدر النصر الله ،وخلفهما وقوفاً الى
اليمني معاذ محمد التورة  ،وإلى اليسار د.بدر السميط من جلنة التكافل بالرميثية.
وتظهر إحدى س� � ��يارات نقل املياه (التناكر) في مواقف السيارات املقابلة للمسجد بالقرب
من بيت اإلمام واملؤذن

من ـ ــاذج مص ـ ــورة من أنشط ـ ـ ـ ــة
املراب ـ ـ ـ ــطني خالل االحتالل

أقامت جلنة التكافل بالشامية حفل تكرمي للمتطوعني املرابطني في جلان
التكافل وغيرها فور التحرير حتت رعاية الشيخ علي عبدالله السالم الصباح
محافظ العاصمة ،وفي الصورة إبراهيم علي سعد اخلضر (النقيب بقوات
الدفاع اجلوي في اجليش الكويتي حاليا) ملقياً كلمة الناشئة وقصيدة احلفل
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كلمة املتطوعني من أبناء املنطقة يلقيها األخ مزعل محمد عبداجلليل الرندي
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املؤلف واألس� � ��تاذ حمد عيسى الرجيب رحمه الله وخلفهما العم عبدالله عبدالعزيز املنيس
والعم علي العبيد وسليمان علي العثمان (مختار املنطقة حالياً) .وخلفهم خالد سعد اجلسار
والعم عمران عامر عبدالله رحمه الله.

الترحيب برئيس جمعية الشامية والشويخ العم عبداحملسن سعود الزبن رحمه الله من
قبل املربي الفاضل األستاذ إبراهيم محمد املهيني رئيس جلنة التكافل بالشامية.
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تكرمي أحمد حس� � ��ن النصار مدير عام جمعية الش� � ��امية والش� � ��ويخ التعاونية (عضو مجلس
األمة الحقا) ويظهر عريف احلفل رياض يوسف اللهو (املقدم متقاعد بالقوات البحرية في
اجليش الكويتي).
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تكرمي وليد محمد السنعوسي املؤذن املتطوع في مسجد السيد يعقوب الطبطبائي
بالشامية (مسجد ضاحية الشامية) خالل االحتالل مدير جلنة زكاة الشامية والشويخ
التابعة جلمعية النجاة اخليرية الحقاً
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العم يوس� � ��ف ناصر اللهو مش� � ��اركا في تكرمي مخت� � ��ار املنطقة العم عبدالله راش� � ��د املجرن
الرومي رحمه الله ملشاركته في تكرمي املرابطني

تكرمي سليمان محمد القطان
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تكرمي عادل فيصل الزبن من أهل منطقة الشويخ

271

املؤلف مش� � ��اركاً في تكرمي مختار الش� � ��ويخ العم س� � ��عود يوس� � ��ف البدر رحمه الله ملش� � ��اركته في تكرمي
املرابطني في حفل التكرمي بتقدمي درع فيها كلمة وفاء حتت شعار جلان التكافل الظاهر في أعلى الدرع
وعلى الستاند الرئيسي لعريف احلفل والظاهر في الصور السابقة
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د .محمد خالد املشعان مشاركا الترحيب براعي احلفل ،ويظهر عن ميينهما الشيخ أحمد أحمد
البغدادي إمام مس� � ��جد عثمان بن مضعون في قطعة  7بالش� � ��امية ،والذي كان رغم كفاف بصره
مصحفاً مفتوحا يقرؤه بالتسلس� � ��ل في الصلوات اجلهرية من س� � ��ورة الفاحتة إلى س� � ��ورة الناس،
ويدين له املؤلف بتعليمه مبادئ جتويد القرآن الكرمي ،ويدعو له بالرحمة واملغفرة

مقدمة اجلزء الثاني
لق� � ��د ولد الضغط املتزايد على نفوس الكويتيني حاجة ماس� � ��ة للترويح ع� � ��ن الهم ولرفع الكابوس
اجلاثم على صدورهم خصوصا بعد امتصاص الصدمة األولى لألزمة.
وكان من أبرز ما يروح به األهالي عن أنفسهم:
التواصي باحلق والتواصي بالصبر.التكافل والتضامن والتعاضد.تبادل األخبار والتحذير من املخاطر املرتبطة بوجود احملتلني والتعامل معهم.التندر باملواقف الطريفة التي تواجه بعضهم في يومياته.لقد استش� � ��عر الكويتيون أنفس� � ��هم كاألخوة املصريني ،فهم أصحاب نكتة خصوصا ًوقت األزمات،
وس� � ��رعان ما يؤلفون النكتة لطبيعة شخصيتهم أوال ً،وحلاجتهم للترويح عما يعيشونه من يوميات
وراء طلب الرزق وضنك العيش ثانياً ،أو ما كان ينالهم من قهر أحياناً.
ولق� � ��د تناق� � ��ل الكويتيون النكتة ،خصوصاً تلك املتعلقة باألزمة بش� � ��كل س� � ��ريع حتى وجدت النكتة
الواحدة تشق املجالس من أقصى الكويت إلى أقصاها خالل بضعة أيام.
ومن أبرز ما يتناقله املرابطون تلك النكت أو املواقف الطريفة ،خصوصاً الواقعية منها ،التي ترفع
املعنويات أو تكش� � ��ف زيف اإلدع� � ��اء العراقي بضم الكويت إلى الع� � ��راق ،أو تلك التي تعكس الروح
االنهزامية عند أفراد القوات احملتلة نظراً لعدم قناعتهم أصال باالحتالل.
مقدمة االبتسامات

ولعل� � ��ي في هذا الكتاب بني يدي� � ��ك – عزيزي القارئ – أحببت االقتص� � ��ار على املواقف الطريفة
والواقعية في الوقت نفس� � ��ه ،ألنه� � ��ا أدعى للتصديق وأكبر أثراً في النف� � ��س ،وخالية من احلبكات
الفكاهية التي تستلزمها النكت املؤلفة واملفبركة بشكل مقصود لإلضحاك.
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وتأتي هذه الواقعية من خالل املعايشة املباشرة إبان االحتالل.
أما مسألة توثيقها خالل االحتالل وتسجيلها أوالً بأول ،فهي – وبال تزكية للنفس – تعكس دالالت
عدة أبسطها:
اليقني بالله تعالى بعودة الكويت وحتريرها ،واالطمئنان إلى أن املجهود املبذول في توثيقهالن يذهب سدى ،ولله احلمد واملنة.
كونها هي أفضل أسلوب للمقاومة الذاتية للمحتل ،سيما أن االنهزام النفسي سابق لالنهزامامليداني ،ولن يصمد شعب مهزوم من الداخل أمام محتليه.
اطمئنان النفس والتكيف مع احلدث ،وتسلية الوقت مبا هو نافع ومفيد.فاحلمد لله رب العاملني ..الذي أسكن النفوس ..ثم أزال الكرب.

املؤلـ ـ ــف

مقدمة االبتسامات
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مقدمة االبتسامات

أول صفحة من مخطوط االبتسامات من املواقف الطريفة الواقعية التي وثقها
املؤلف أثناء االحتالل

277

فهرس محتويات
اجلزء الثاني
ُ
ملواقف طريفة واقعية خالل االحتالل»
«ابتسامات
م

االبتسامات

العنقود

الصفحة

فهرس احملتويات

279

لغتنا العبقرية بني الفكاهة والفاكهة

291

الداللة اللغوية

291

ملاذا تأخر األدب الفكاهي

292

احلاجة إلى الفكاهة عند اجلاحظ

293

دواعي الشعر الفكاهي

294

اخلالصة

300

شذرات من األدب اإلسالمي في الضحك والفكاهة

302

التيار الفاكهي في الشعر القدمي

305

قرينة ومنوذج للكتابة في النكتة السياسية بعد ربع قرن من احلدث

307

أبرز الكتابات في النكتة السياسية

309

النكتة مرآة الشعب

316

النكتة السياسية :حملة جغرافية عابرة

316

فهرس احملتويات

مقدمة اجلزء الثاني

275

279

م

االبتسامات

العنقود

عناقيد اإلبتسامات

319

العنقود األول  :تدني الروح املعنوية للمحتلني وتدني قيمة الفرد

321

باجليش العراقي

فهرس احملتويات

280

الصفحة

1

اع َد ْك
االبتسامة  : 1الله يْ َس ْ

321

2

االبتسامة  : 2دفتر السيارة

322

3

االبتسامة  :3الله يابه رايح املوصل!

322

4

االبتسامة  :4ملا صحيت!

323

5

االبتسامة  : 5شدا نسوي؟ تريدنا نلطم؟

323

6

االبتسامة  : 6راح يشتري خبز أخذوه مع ابنه للكويت

325

7

االبتسامة  : 7ليش ترمني ال ِّزبِل علينا؟

325

8

االبتسامة ُ : 8قل لي حمار!

326

9

االبتسامة  : 9مِ َّ
ت ْن و َم َر ْق

327

10

االبتسامة  : 10سواها!

328

العنقود الثاني  :تهكم القوات املقهورة على رئيسها صدام

329

11

االبتسامة  :1بني اخليول واحلمير!

329

12

االبتسامة  :2النوط أبو اجلحش!

330

13

االبتسامة  : 3بقى بالدنيا وفاء؟

330

14

االبتسامة  : 4يابه دعوا عليه اإليرانيني قبلكم

331

15

االبتسامة  : 5دعاء بو شهرين!

331

م

االبتسامات

العنقود

العنقودالثالث احلرب النفسية التي مارسها الكويتيون على احملتلني

الصفحة
333

16

ص َّدقِ ْت ؟
االبتسامة َ :1
وأنت َ

333

17

االبتسامة  : 2يا محافظة 19؟

334

18

االبتسامة  : 3يابه شقد كالوجي إنت َ؟

335

19

االبتسامة  : 4وين الدراســـــة

336

20

االبتسامة  :5شتريـــــد!

337

21

االبتسامة  : 6أنت خجلتنا

337

العنقود الرابع  :تدني املستوى الثقافي والعسكري لدى احملتلني

340

23

االبتسامة  :2أوتوماتيكي غير أومتاتيكك!

340

24

االبتسامة  :3على مود كوماندو

341

25

االبتسامة  : 4بيه أمريكان؟

342

26

االبتسامة  : 5اجمع!

343

27

االبتسامة  : 6سيدي لقيت وحدة بنت الصباح!

344

28

االبتسامة  :7يا عميل األمريكان!

345

29

االبتسامة  :8يا هو بيكم هوندا؟

345

30

االبتسامة  :9ليش تسوق السيارة وهي نامية؟

346

31

االبتسامة  :10ادفع

346

32

السل ْ
ِك؟
االبتسامة  :11لَعاد وين ِّ

346

فهرس احملتويات

22

االبتسامة  :1هاي الكويتيني شلون يشتغلون؟

340

281

م

االبتسامات

العنقود

33

االبتسامة  :12قنبلة البيجر

347

34

االبتسامة  :13خبز وقيمر

347

35

االبتسامة  :14نعم شامبو

348

36

االبتسامة  : 15رجالي نسائي؟

348

37

االبتسامة  :16خوش كلونيا

349

38

االبتسامة  :17بكم هالعصارة؟

349

39

االبتسامة  : 18أول ما يفتح السوق؟

349

40

االبتسامة  :19أي قانون؟

350

41

االبتسامة  :20أبوة بالقوة

351

42

االبتسامة  :21بامبرز

351

43

االبتسامة  :22عفواً سيدي

352

44

االبتسامة  :23حرب النجوم

352

45

االبتسامة  :24حتى الطوفة تطلع الفلوس؟!

353

46

االبتسامة  :25سيدي كظينا شيخة

353

العنقود اخلامس  :حداثة الكويتيني على احلروب في العصر احلالي

فهرس احملتويات

282

الصفحة

354

47

االبتسامة  :1الصاروخ احلراري!

354

48

االبتسامة  :2سرعة البديهة

354

49

االبتسامة  :3يابه تسألني ؟

355

50

االبتسامة  :4أخاف من املقاومة

356

م
51

االبتسامات

العنقود

الصفحة

االبتسامة  :5املتطوعات احلوامل

356

العنقود السادس  :محاوالت احملتلني للترفيه عن أنفسهم

358

52

االبتسامة  :1عندك شيخ؟

358

53

االبتسامة  :2كل ها القمر وما شفتني؟

359

54

االبتسامة  :3أريد الزمك

359

55

االبتسامة  :4أنت كلش ماتتحرك!

360

56

االبتسامة  :5حتدي

360

57

االبتسامة  :6إصرار

361

العنقود السابع  :محاوالت الكويتيني الترويح عن أنفسهم

363

59

االبتسامة  :2دبابة صغيرة

363

60

االبتسامة ِ :3ي َّباب

364

61

االبتسامة  :4شأح ِّر ْر ؟

364

62

االبتسامة « :5الله يخلي الريس» من احلنفية

365

63

االبتسامة  : 6وين السنوية؟

366

64

االبتسامة  : 7خروف على دراجة

366

65

االبتسامة  : 8صح النوم!

367

66

االبتسامة  : 9أشوف النجوم

368

فهرس احملتويات

58

االبتسامة  :1كادوا يتصادمون

363

283

م

االبتسامات

العنقود

67

االبتسامة  : 10بوخليل العود وبوخليل الصغير

368

68

االبتسامة  : 11سايلنت

369

69

االبتسامة  : 12ستاربكس

369

تكيف الكويتيني واستيعابهم السريع لظروف األزمة
العنقود الثامن ُّ :

370

70

االبتسامة  :1شلون كيفك؟

370

71

االبتسامة  :2ليش ما تدخن؟

371

72

االبتسامة  : 3شلونك مالك؟

372

73

االبتسامة  : 4رنديز؟

373

74

االبتسامة  : 5جبيرة تنقذ صاحبها

374

75

االبتسامة  :6املاكينة املغبرة

374

76

االبتسامة  : 7بيوت جلحة ملحة

375

77

االبتسامة  : 8متويه (مطاردة أصحاب اللحى الوهمية)

376

78

االبتسامة  : 9هاي هسة أنت خوش ولد

377

العنقود التاسع  :هذا العنقود وانوكل!

فهرس احملتويات

284

الصفحة

379

79

االبتسامة  :1اعتقال اجلدر؟

379

80

االبتسامة  :2البيت اللي نتريق بيه ما نفتشه

379

81

االبتسامة  : 3مشتم ريحة غدا وراجع لك

380

82

االبتسامة  : 4طار املوز!

380

م

االبتسامات

العنقود
العنقود العاشر  :العنقود األسمراني

الصفحة
381

83

االبتسامة  :1هال بالظالم!

381

84

االبتسامة  :2هال بالكاكاو!

381

85

االبتسامة  :3يابه ابتسم!

382

86

االبتسامة  :4ال تضحك!

382

87

االبتسامة  :5سامحونا

383

88

االبتسامة  :6خلي بالك

384

89

االبتسامة  :7مسكني سوداني

385

90

االبتسامة  :8اسمك مشكلتك!

386

91

االبتسامة  :9املعنويات املرتفعة

386

92

االبتسامة  : 10اخلد الوارم

387

93

االبتسامة  : 11وعندك خدامة بعد ؟

387

العنقود احلادي عش ـ ــر  :ما هو خارج العناقيد (متفرقات)

388

95

االبتسامة  : 2املرق يسبح على الطاولة

388

96

االبتسامة  :3تريد هويتي؟

389

97

االبتسامة  :4شصاير يا جماعة؟

390

98

االبتسامة  :5عصير مهياوة

391

فهرس احملتويات

94

االبتسامة  :1الله يخلي الريس

388

285

م

االبتسامات

العنقود

99

االبتسامة  :6البيت املسكون

391

100

االبتسامة  :7املرائي والقصف

392

101

االبتسامة  : 8زراعة الفلوس

392

102

االبتسامة  :9عيال النستلة

393

103

االبتسامة  :10جاسم وجاسم

393

104

االبتسامة  :11ولك ما تستحي؟ هاي شغلة؟

394

105

االبتسامة  :12ياليتني كنت هندياً!

395

العنقود الثاني عشر  :املفارقات الساخرة

فهرس احملتويات

286

الصفحة

396

106

االبتسامة  : 1قبلة خاطئة

396

107

االبتسامة  : 2ليتنا ما وديناه املخفر!

396

108

االبتسامة  : 3حصار طروادة

397

109

االبتسامة  : 4إال الله يغير علينا!

397

110

االبتسامة  : 5والله يبعدنا عنهم

398

111

االبتسامة  :6احلليب اجلديد

398

112

االبتسامة  : 7رب ضارة نافعة

399

113

االبتسامة  : 8قلة ذوق!

399

114

االبتسامة  :9بَ ِّطل اجلمقجة

399

115

االبتسامة  : 10خوش خشوع

401

م

العنقود

االبتسامات

الصفحة

116

االبتسامة  :11يا جماعة هذا واجب وطني!

401

117

االبتسامة  : 12الهجوم أفضل وسيلة للدفاع

403

118

االبتسامة  : 13ال يبه أنا َع َمي مو عسكري!

403

119

االبتسامة  : 14ترى ميكن السيارة ملغومة!

404

120

االبتسامة  : 15منني جاي؟ ووين رايح؟

405

العنقود الثالث عشـ ـ ــر  :تهافت اجلنود على سرقة السيارات وغيرها

408

122

االبتسامة  : 2الغامنون الفاحتون :السارقون !

410

123

االبتسامة  : 3رولكس مع الشهيد احلرامي !

410

124

االبتسامة  : 4يابه ...هاي األوامر

411

125

االبتسامة  : 5كلموا النقيب فالن!

412

126

االبتسامة  : 6قص رقبتي

414

127

االبتسامة  : 7إلمْ َ ْن هاي اجليب

415

128

االبتسامة  : 8عليكم واحد!

416

129

االبتسامة  : 9خذ سيارتك ..ما نريدها

416

130

االبتسامة  : 10من كان له حيلة فليحتل!

417

131

االبتسامة  : 11شبهات معلبة

418

132

االبتسامة  : 12فنون اإلبداع في السرقة

419

133

االبتسامة  : 13رابطة هواة تنويع السيارات املسروقة

420

فهرس احملتويات

121

االبتسامة  : 1سيارة بالسرداب وطايفة اإلشارة احلمرا !

408

287

م

االبتسامات

العنقود

134

االبتسامة  : 14خوش بقالة!

420

135

االبتسامة  : 15بطلنا شكوى وأمرنا لله

421

136

االبتسامة  : 16هذا خروفك؟

421

137

االبتسامة  : 17إراكي بوق أكل ما أنا

423

138

االبتسامة  :18ما فيه بالغات

424

العنقود الرابــع عشـ ـ ــر  :مواقف اجلنود العراقيني مع علماء الدين

425

139

االبتسامة  : 1ليش تقرأ علينا؟

425

140

االبتسامة  : 2مؤذن؟

425

العنقود اخلامس عشر  :شدة احتياج اجلنود احملتلني وجلوؤهم إلى «الطرارة»

427

141

االبتسامة  :1بيش الساعة؟

427

142

االبتسامة  : 2أسود وأبيض!

428

143

االبتسامة ِ :3ع َّدك ساعة كِ ترونية؟

429

144

االبتسامة  :4ربية ناقصة

430

145

االبتسامة  : 5نص سيجارة

430

146

االبتسامة  : 6العم بو محمد اشترى سيارته بساعته!

431

147

االبتسامة  : 7جيب فيديو وصب على كيفك بنزين

432

العنقود السادس عشر :العنقود الال واقعي  :النكات املؤلفة
فهرس احملتويات

288

الصفحة

148

االبتسامة  :1أريد كظوم !

433
433

م

االبتسامات

العنقود

الصفحة

149

االبتسامة  :2هذي أم كرمي

434

150

االبتسامة  :3رجعونا نتشاقى وياكم !

435

151

االبتسامة ِ :4شلمهن؟

435

152

االبتسامة  :5أول مهمة وأصعبها؟

436

153

األبتسامة :1شراء الشوارع

437

154

االبتسامة  : 2كل ساقط له القط

437

155

االبتسامة  :3مهزلة املظاهرات

438

156

االبتسامة  : 4الكفيل اآلسيوي

438

157

االبتسامة  : 5حارس بالقوة !

439

158

االبتسامة  : 6الدعاء املزدوج

439

159

االبتسامة  : 7عجائب املأكوالت واملشروبات

440

160

االبتسامة  : 8البضائع الكويتية

440

161

االبتسامة  : 9الكاش بوينت!

441

162

االبتسامة  : 10يابه نتعاون وياكم

441

163

االبتسامة  : 11هال دكتور !

442

164

االبتسامة  : 12الشهادات الدراسية بالوكالة

442

فهرس احملتويات

العنقود السابع عشر  :عنقود العجائب

437

289

م

االبتسامات

العنقود

الص َّحافي:
العنقود الثامن عشر  :العنقود َّ

165

الص َّحافية
االبتسامات َّ
الص َّحافية
أهم املصطلحات َّ

444

الص َّحافية
أهم املقتطفات َّ

445

الص َّحافية
أبرز النكات َّ

447

االبتسامات املنقاشية
مناذج من مقاالت املؤلف بعد التحرير

290

443

443

العنقود التاسع عشر  :العنقود املنقاشي:

166

الصفحة

451

451
460

مقال« :رنديز »

460

مقال« :نكات األزمة والعم عبداحملسن»

466

اخلامتة

473

مصادر اجلزء الثاني

475

لغتنا العبقرية بني الفكاهة والفاكهة

(((

الفكاهة في اللغة :املزاح وما يتمتع به من ُط َر ِف الكالم.
والفِ ك ُه والفاكه :الطيب النفس الذي يكثر من الدعابة
والفيكهان :الضحاك اللعوب.
وف َّكه القوم :أتاهم بالفاكهة أو أطرفهم مبلح الكالم.
فيش� � ��هد بعبقرية لغتنا العربية التقاء الفاكهة والفكاهة في جذر واحد حتى إذا قلنا فكه القوم،
كان املقصود أتاهم بالفاكهة أو أطرفهم مبلح الكالم ،واجلامع بينهما هو اشتهاء النفس لكل منهما،
فإذا كانت الفاكهة غذاء شهياً للجسم فإن الفكاهة متعة محببة للروح.

الدالل ـ ــة اللغويـ ـ ــة:
ه� � ��ذه الدالل� � ��ة اللغوية للفكاهة تصور ارتباطها بالنفس فهي إلى جانب ما تقدمه لها من الترويح
الذي يخفف من توترها ويجدد من نشاطها تشبع فيها حاجة الضحك الفطرية.
واالرتب� � ��اط ب� �ي��ن الفكاهة والضحك قوي حتى أنه ليمكن أن تُ َع َّر َف الفكاهة األدبية بأنها طرفة
أدبية مثيرة للضحك ،وهو تعريف يتس� � ��ع لكل أدب ضاحك مهما تنوعت أس� � ��ماؤه على ما جند في
تراثنا من فكاهة نادرة ونكتة وطرفة ودعابة وسخرية وتهكم وهزل.
هذه كلها مصطلحات تقابلنا في تراثنا تتدخل في معانيها املعجمية وفي دالالتها األدبية جتمعها
إثارة الضحك فتدخل بذلك ضمن دائرة األدب الضاحك.
(((

((( بتصرف من محاضرة قيمة في املوسم الثقافي لكلية التربية األساسية عام 1995م :د .عبدالستار ضيف األستاذ بقسم اللغة
العربية وآدابها بالكلية.
((( أدباء الفكر الساخر لسيد صديق ص.371

لغتنا العبقرية بني الفكاهة والفاكهة
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النوع األول :يصدر عن مشاعر الرضى واحلب والبهجة بغرض اإلمتاع واإليناس ،وتلك فكاهة
بريئة بني األصفياء املتحابني.
والنوع الثاني :يصدر عن مشاعر الرفض والسخط بغرض النقد والتقومي ،وهذه هي السخرية
الفكاهي� � ��ة أو التهك� � ��م الفكاهي ،وقد فرق مؤرخو األدب بني االثنني فقال� � ��وا إن التهكم ظاهره مرح
وباطن� � ��ه جد وأن اله� � ��زل ظاهره جد وباطنه مرح ،لكن هذا األدب بنوعي� � ��ه يحتاج إلى مبدع متميز
ولديه قدرات ،فليس كل أديب يقدر على إبداع الفكاهة ،بل إن ذوي هذه القدرات يش� � ��كلون النسبة
األقل وهم بذلك يش� � ��بهون في عصرنا فناني الكوميديا في عالم الفن ،فقد يكون من أسهل األمور
بالنسبة للكاتب املبدع أن يؤلف من الكلمات ما يثير الدموع في مآقي العيون ولكن من الصعب عليه
أن يصوغ من الكلمات ما يرسم ابتسامة صادقة على وجه إنسان.

ملاذا تأخر األدب الفكاهي؟
إن مب� � ��دع األدب الفكاهي اجليد يحتاج إلى جانب املوهبة األدبية حضور البديهة وقوة املالحظة
وصفاء النفس وروح املرح وامليل إلى التحرر من قيود التقاليد واألعراف والقدرة على تبيني مواضع
اخلل� � ��ل ومواطن التناق� � ��ض ،وقد ربط ابن اجلوزي بني الظرف والفكاهة فرأى أن الظرف يكون في
أمور منها مالحة الفكاهة وبالغة اللس� � ��ان وعذوبة املنطق وقوة الذهن وخفة احلركة إلى صفات
أخرى تتصل بحسن الهيئة ودماثة اخللق.
هذه الش� � ��خصية الفكاهية ال يقدر لها الظه� � ��ور والنضج إال في بيئة على قدر التحضر والرقي
االجتماعي والفكري بيئة ال تقف غايات الناس فيها عند ضرورات احلياة ومطالب اجلس� � ��د وإمنا
تتجاوزها إلى مطالب النفس ومتتع الروح .
لغتنا العبقرية بني الفكاهة والفاكهة
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إن� � ��ه الرقي الذوقي الذي يعبر عنه الرقي اللغوي من الفاكهة إلى الفكاهة ،فللفكاهة بيئتها التي
تنمو فيها ،بيئة تبحث عنها وتقدرها ألنها تفهمها وتطرب لها ،ولعل في هذا تفس� � ��يراً لتأخر ظهور
األدب الفكاه� � ��ي في أدبنا العربي ليولد في العصر العباس� � ��ي ويزدهر ويتنوع ليصبح ظاهرة أدبية
تستحق الدراسة.

يق� � ��ول الدكت� � ��ور أنيس فريحة معلال لعدم ظه� � ��ور الفكاهة في العصري� � ��ن اجلاهلي واألموي :إن
الفكاهة ال تنمو في جو ثقيل يكدح فيه املرء للحفاظ على احلياة بل إنها تتوافر في جو مترع باخلير
والهناء ،وال ميكن أن يبلغ الذوق البدوي الصحراوي مرتبة الذوق احلضري الرفيع ،ففي الصحراء
اجلديب� � ��ة كل ما يتمناه املرء للحصول على الس� � ��عادة يقتصر على احلياة اجلس� � ��دية ،والفكاهة في
جوهره� � ��ا عقلية فال ميك� � ��ن أن تكون قد نضجت في العصر اجلاهل� � ��ي واألموي القريب من عصر
البداوة ،أما العصر العباس� � ��ي فقد توفرت جميع العوام� � ��ل االجتماعية واالقتصادية والفكرية التي
تعمل عل� � ��ى توفير جو الفكاهة ،حيث ظهرت معالم حضارية إس� �ل��امية غنية ،لغتها العربية ودينها
اإلس� �ل��ام وذوقها رفيع يجمع بني ذوقي العربي والفارسي ،وإن كان العرب ينفرون من اإلسراف في
املزاح فيرون أن اإلفراط فيه مجون.

احلاجة إلى الفكاهة عند اجلاحظ:
لق� � ��د تكلم اجلاحظ في أكثر من موضع عن الضحك وأهميته للنفس وعن الفكاهة وأثرها حني
تتخل� � ��ل املوضوعات اجلادة فله إبداعات� � ��ه الفكاهية الكثيرة جندها في كتاب� � ��ه البخالء وفي بعض
رس� � ��ائله حيث الس� � ��خرية الفكاهية في ذروة نضجها تقدم العلم واألدب والفكر والفكاهة فتش� � ��حذ
العقل ومتتع الوجدان وأخيرا ترس� � ��م صورة س� � ��اخرة لكثير من مظاهر التشويق في النفوس وأفكار
وألوان السلوك ،فال متلك وأنت تقرأ له إال أن تضحك.
لقد شارك حكماء الشعراء في رسم آداب املزاح وضوابطه كما بني ذلك أبو الفتح البستي:

ول����ك����ن����ه إذا أع����ط����ي����ت����ه امل���������زح فليكن

مب�����ق�����دار م�����ا ت���ع���ط���ي ال����ط����ع����ام م�����ن امل���ل���ح

لغتنا العبقرية بني الفكاهة والفاكهة
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������ة
َأ ِف ْ
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وقال رجل البن عيينة :املزاح سبة ،فقال :بل سبة ملن ال يحسنه ،وأنشد:

ي��������������ا س����������اع����������ت����������ي ف��������������ي م�������ج�������ون�������ي

����������ت
ق���������������د ط������������ب ُ
������������ت ف����������ي����������ك وط����������ب ِ

إني إذا ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري

وس�����������ع�����������ت ب��������ال��������س��������خ��������ف ص�������������دري

دواعي الشعر الفكاهي
كان طبيعيا لهذه البيئة بقيمتها اجلديدة أن تخلق شاعرها؛ فاخللفاء واألمراء أصبحوا يعيشون
في ترف وأصبحت كواهلهم تنوء باملس� � ��ؤوليات واملتاعب وهموم الدولة وشؤونها املتعددة واملختلفة
مما جعلهم يبحثون عن مواطن الترويح على أنفسهم في الشعر واألدب وحكايات األقدمني فوجدوا
ضالتهم في شعراء الفكاهة ،كما وجد الشعراء الفكاهيون واملاجنون التربة اخلصبة لتنمية مواهبهم
واالنشغال بشعر الفكاهة ،وباألدب املتعلق بهذا املجال عموماً فأصبحوا يتبارون في تسلية األمراء
مبا أسعفوا به من الطرف والنكات.
وقد برزت في هذا املضمار مجموعة من الش� � ��عراء والش� � ��خصيات الفكاهية التي انتهجت هذا
املنهج وأبدعت فيه مثل بش� � ��ار وأبي نواس واألحنف العبكري واب� � ��ن حجاج وابن زريق وأبي العيناء
وابن الرومي وأش� � ��عب الطماع وأبي احلس� �ي��ن اخلليع وأبي دالمة الذي قال عنه ابن املعتز أنه كان
مطبوعاً مفلقاً ظريفاً كثير النوادر في الشعر وكان صاحب بديهة.
لغتنا العبقرية بني الفكاهة والفاكهة
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وم� � ��ن املواقف الطريفة م� � ��ا روي من أنه دخل على املهدي وعنده جماع� � ��ة من أهل بيته من بني
هاشم فقال املهدي :أعطي الله عهدا لئن لم تهج لي واحدا ممن في البيت ألقطعن لسانك.
فنظ� � ��ر إلي� � ��ه القوم وكلما نظر إلى واحد منهم غمزه بأن عليه رض� � ��اه قال أبو داللة :فعلمت أني
قد وقعت وأنها عزمة من عزماته البد منها فلم أر واحدا أحق بالهجاء وال أدعى إلى السالمة من

هجاء نفسي فقلت :
(((

أال أب���������ل���������غ ل���������دي���������ك أب��������������ا دالم�����������ة

�������ت م�������ن ال��������ك��������رام وال ك�����رام�����ة
�������س َ
َف������� َل ْ

إذا ل�����ب�����س ال�����ع�����م�����ام�����ة ق�����ل�����ت ق����������رد ًا

وخ��������ن��������زي��������را إذا وض�����������ع ال����ع����م����ام����ة

ج�����م�����ع�����ت دم��������ام��������ة وج������م������ع������ت ل����ؤم����ا

ك������������ذاك ال�������ل�������ؤم ت����ت����ب����ع����ه ال�����دم�����ام�����ة

ف���������إن ت�������ك ق�������د أص������ب������ت ن����ع����ي����م دن����ي����ا

ف����ل���ا ت�������ف�������رح ف�����ق�����د دن����������ت ال����ق����ي����ام����ة

فضحك القوم جميعا ولم يبق أحد منهم إال أجازه
فف� � ��ي هذا املوقف يس� � ��عف أبا دالمة ذكاءُ وحضور بديه� � ��ة يخلصانه من موقف حرج لم يكن
للنجاة منه س� � ��بيل بغير هذه القدرات التي ميلكها فأس� � ��تحق املكافأة من اجلميع ،فض ً
ال عن أنه قد
جنا من قطع لسانه.
كما ُذكر أن أبا دالمة كان مع أبي مسلم في بعض حروبه لبني أمية فدعا رجل فقال له أبو مسلم:
أبرز إليه فقال أبو دالمة :
(((

ف���ل���و أن����ن����ي ف�����ي ال�����س�����وق أب�����ت�����اع مثلها

وج�����������دك م�������ا ب����ال����ب����ي����ت أن أت����ق����دم����ا

فاقتنع أبو مسلم بجوابه هذا ،ولعل هذا يعضد مقولة احلسن البصري رضي الله عنه« :إذا كان
اللص ظريفاً لم يقطع».
((( جتريد األغاني 1/3ص . 1218
((( الهالل ص.16

لغتنا العبقرية بني الفكاهة والفاكهة
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وهو يقصد أنه اللص الظريف لديه من براعة البيان والقدرة على املنطق ما يس� � ��تطيع به إقناع
القاضي حتى يسقط عنه احلد.
ولنخت� � ��م احلديث عن فكاهة أبي دالمة مبوقف يدل على تأصل روح الفكاهة لديه ،حتى إنها لم
تكن تفارقه حتى في أبعد املواقف عن الهزل« ..دخل أبو دالمة على أم س� � ��لمة ،زوجة أبي العباس
الس� � ��فاح ،فعزاها به ،وبكت معه ،ثم أنش� � ��دها شعرا ..فقالت أم سلمة :لم أر أحدا أصيب به غيري
وغيرك يا أبا دالمة.
فقال لم يصب به أحد س� � ��واي ،أنت لك ولد منه تتس� � ��لني به ..وأنا ال ول َد لي منه ،فضحكت ولم
تكن منذ مات أبو العباس ضحكت ،وقالت له :لو حدثت الشيطان ألضحكته» .
(((

وهذا بشار بن برد:
كانوا قد أتوه للعزاء في حمار له مات ،فأظهر لهم أنه مغموم حزين ،فلما سألوه عن سبب حزنه
وغم� � ��ه ،قال لهم :إني رأيت حلما مزعجاً ،رأيت حماري في النوم ،فقلت له :ويلك ما لك مت؟ قال:
إنك ركبتني في يوم كذا ،فمررنا على باب األصبهاني ،فرأيت أتانا عند الباب ،فعش� � ��قتها فمت،
وأضاف بشار أن حماره أنشده املقطوعة التالية:
(((

س���������������ي���������������دي ِم������������������������������لْ ب��������ع��������ن��������ان��������ي

ن�����������ح�����������و ب����������������������اب األص����������ب����������ه����������ان����������ي

أت���������������ان���������������ا

����������������������������������ان
ف��������������ض��������������ل��������������ت ك��������������������������ل أت
ِ

ت���������ي���������م���������ت���������ن���������ي ي��������������������������وم رح����������ن����������ا

�����������������ان
ب������������ث������������ن������������اي������������اه������������ا احل�����������������س
ِ

����ن ودالل
وب����ح����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����س����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ ٍ

َّ
�����������������������������ل ج����������س����������م����������ي وب���������������ران���������������ي
َس

ٌ
���������������ل
�������������������������������������د أس���������������ي
ول�������������������ه�������������������ا َخ
ٌّ

م��������������ث ُ
�����������ران
��������������ل خ����������������د ال�����������ش�����������ي�����������ف
ِ

����������ت
ف��������ب��������ه��������ا ِم
������������������������ت ول��������������������و ِع����������ش ُ
ُّ

إذن ط�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ال ه�����ـ�����ـ�����ـ�����وان�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ي

إن

لغتنا العبقرية بني الفكاهة والفاكهة
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ب������������������ال������������������ب������������������اب

((( أدبنا الضاحك :عبدالغني العطري ص40
((( األتان :أنثى احلمارَّ ،
أجل الله القارئ الكرمي.

فقال له أحد جلسائه :وما الشيفران؟ قال :ما يدريني؟ هذا من غريب ا ُ
حل ُمر ،فإذا لقيتم حمارا
فسلوه!
هذا أسلوب فكاهي يقوم على حتويل غرض شعري تقليدي عن وجهته اجلادة إلى وجهة فكاهية،
ذلك أن بشارا جعل حماره يحب ويتغزل ،وميوت عشقاً ،وحني ينتقل الشعر من اجلد إلى الفكاهة،
بهذه الطريقة تصبح كل كلمة وكل معنى يثير للضحك ،ال لش� � ��يء إال ألنها أتت من حيث ال تتوقع،
وهذا نوع من اخليال اخلاص الذي يتمتع به ش� � ��اعر الفكاهة ،وال تخفى براعة الش� � ��اعر في ابتداع
كلمة «الش� � ��يفران» التي ق� � ��ال إنها من لغة احلمير ولهذا فهو ال يع� � ��رف معناها ،وكانت هذه فكاهة
داخل الفكاهة ال تنفصل عنها وإمنا تقويها مبا متنحها مصداقية أكثر ،فإذا كانت هذه لغة احلمير
فالشعر للحمار حقا وما بشار إال راو له.
ويذهب البعض إلى أن بش� � ��ارا هنا يعرض باملولعني بالغريب اللغوي ..ولبشار صراع مع اللغويني
معروف في عصره .
(((

وإذا كان موت حمار بش� � ��ار قد أسفر عن هذه القصيدة من قصائد الغزل الفكاهي ،فإن حمارا
آخر لشاعر آخر ميوت ليسفر عن فكاهة من نوع آخر.
ثم ندلف إلى نوع آخر من الفكاهة ،يتخذ الفكه فيها نفسه موضعا للدعابة ،فيتندر بعاهة فيه،
أو يتهكم من حالة له ،فبشار بن برد وهو كما نعرف أعمى يحدثنا عما يقع له في صالة اجلماعة
ح� �ي��ن ال يتمكن من متابعة اإلمام ،وإذا به يخالف اإلمام بس� � ��بب ذلك وجماعة املصلني ،ويصور لنا
هذه احلالة تصويرا هزليا ضاحكا مبا طبع عليه من الظرف وروح الدعابة فيقول :
(((

أق��������ع��������د ف���������ي س��������ج��������دة إذا رك������ع������وا

����������م س�����ج�����دوا
وأرف���������������ع ال���������������رأس إن ه ُ

�����������وم راك����������ع����������ون م���ع���ا
��������د وال�����������ق
أس��������ج ُ
ُ

����������م ق�����ع�����دوا
وأس���������������رع ال��������وث��������ب إن ه ُ

��������ه��������م
إم��������ام ُ

�������دد
س�������لّ�������م ك�������م�������ا ك�����������ان ذل�����������ك ال�������ع ُ

ف������ل������س������ت

أدري

إذا

((( عالم الفكر وديوان جنم ص. 47
((( احملاسن واملساوئ ص . 358
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وهكذا يجد الش� � ��اعر في الفكاهة وس� � ��يلة ناجعة للتعالي على مآس� � ��يه ،حني يجعلها موضوعاً

لفكاهته وبذلك يتخلص من تأثيرها السلبي عليه ،وتبدو كأنها شيء خارج عنه ينظر إليه من بعيد
فيضحك منه ويضحكنا معه ،وبذلك يحول املأساة إلى ملهاة.
واألكثر من ذلك أنه قد يجد في مأس� � ��اته جوانب من النفع ال يلحظها إال هو ،بحسه الذكي
وروحه الفكهة.
من ذلك أن الشاعر أبا العيناء كان قبل أن يصيبه العمى أحول العينني ،وبدال من أن يضيق بهذا
احلول يحمد الله عليه ،ألنه يجد فيه فائدة ال تتحقق إال به.
هذا ما يصوره قوله متغزال :
(((

��������م��������دت إل������ه������ي إذ ب���ل��ان������ي ب���ح���ب���ه���ا
َح ِ

ع���ل���ى ح�����ول ي��غ��ن��ي ع����ن ال���ن���ظ���ر ال���ش���زر

������ب ي��ظ��ن��ن��ي
ن�����ظ�����رت إل����ي����ه����ا وال������رق������ي ُ

ن����ظ����رت إل����ي����ه ف���اس���ت���رح���ت م�����ن ال���ع���ذر

وألبي نواس ثالثة أرغفة يعبر عن كل منها بشعر طريف فكاهي:
رغيف مدلل:

ف������ت������ى ل�����رغ�����ي�����ف�����ه ُق��������������رط َ
وش�������ن ُ
�������ف

�������������ذ ِر
وخ���������ل���������خ���������االن م����������ن خ����������������رزة ش ْ

إذا ف�����ق�����د ال������رغ������ي������ف ب�����ك�����ى ع���ل���ي���ه

ب����ك����اء اخل����ن����س����اء إذ ُف����ج����ع����ت بصخر

ودون رغ������ي������ف������ه َق���������لْ���������ع ال�����ث�����ن�����اي�����ا

���������������������������رب ق���������ب���������ل وق�����������ع�����������ة ب���������در
وح
ُ

ورغيف سعيد:
لغتنا العبقرية بني الفكاهة والفاكهة
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رغ�����ي�����ف س���ع���ي���د ع�����ن�����ده ع�������دل نفسه

ي����ق����ل����ب����ه ط��������������ورا وط����������������ورا ي��ل�اع����ب����ه

����ه
وي��������خ��������رج��������ه م����������ن ك�������م�������ه ف����ي����ش����م ُ

����ه
وي����ج����ل����س����ه ف������ي ح�����ج�����ره وي����خ����اط����ب ْ

((( أدبنا الضاحك ص  ،45والنظر الشزر :هو النظر مبؤخر العني ،وأكثر ما يكون في حال اإلعراض أو الغضب .

وإن ج���������اءه امل����س����ك��ي�ن ي���ط���ل���ب فضله

������������ه
ف�������ق�������د ث�����ك�����ل�����ت�����ه أم�������������ه وأق������������ارب ْ

َي����ك����ر ع���ل���ي���ه ال�����س�����وط م�����ن ك�����ل ج���ان���ب

ُ
������ه
وت�����ك�����س�����ر رج�����ل�����اه وي�����ن�����ت�����ف ش������ارب ْ

ٌ
ناج:
ورغيف ٍ
رأي������������������������ت ال����������ف����������ض����������ل م������ك������ت������ئ������ب������ ًا

ي���������ن���������اغ���������ي اخل�����������ب�����������ز وال�������س�������م�������ك�������ا

ف�������������ق َّ
�������������ط�������������ب ح��������ي�������ن أب���������ص���������رن���������ي

َ
��������������������ك��������������������س رأس��������������������������������ه وب����������ك����������ى
ون

�������������ت ل�������ه
ف�����������ل�����������م�����������ا أن ح�������������ل�������������ف ُ

ب�����������������أن�����������������ي ص�����������������ائ�����������������م ض�������ح�������ك�������ا

هذه الس� � ��خرية اخلفيفة التي ميكن أن تعد دعابة أو تندرا ،قد تصبح س� � ��خريه الذعة قريبة من
الهجاء ،أو هي هجاء ساخر يرتدي ثوب الفكاهة وذلك حني يصوبه الشاعر إلى واقع رديء ،فيتولى
عيوبه ويجسدها ويبرزها في صور كبيرة ،صور هزلية تبعث على الضحك بقدر ما تثير االشمئزاز
والنفور ،فهو بذلك هجاء فكاهي ،ينأى عن الفحش والس� � ��باب ،ويتصدى للعيوب النفس� � ��ية واملثالب
اإلنس� � ��انية ،واملفاسد السياسية والنقائص االجتماعية ،ويتوس� � ��ل بالصورة الفكاهية ،ويتفيأ النقد
واإلصالح.
وذل� � ��ك هو أرقى الهج� � ��اء وأنفعه ،يقول عبدالقادر اجلرجاني :فأما الهجو فأبلغه ما خرج مخرج
التهزل والتهافت ،وأما القذف واإلفحاش فسباب محض.
لغتنا العبقرية بني الفكاهة والفاكهة
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اخلالصـ ـ ـ ـ ــة
بع� � ��د هذا املطاف والتجوال في أروقة الفكاهة األدبية نك� � ��ون قد نفضنا الغبار عن موضوع كاد
يندثر ويختفي ،فاملتتبع لتراثنا األدبي يدرك بجالء أنه يحتوي على كنوز من الطرف وامللح والفكاهة
سطرها أدباء وشعراء مبدعون.
وكان العصر األموي والعباس� � ��ي هما اللذان بلغ فيهما هذا النوع من األدب الذروة ،بل إن بعض
الدارسني يجعلهما هما نقطتا االنطالقة له وأن هذا النوع من األدب لم يكن موجودا قبل أواخر
العصر األموي وبداية العصر العباسي.
وأي� � ��ا كانت بداي� � ��ة اإلرهاصات األولية لهذا املجال فإن ازدهاره وتنوعه لم يدون منه ش� � ��يء قبل
العصر العباس� � ��ي ،الذي احتضن ش� � ��عراء كرس� � ��وا طاقاتهم الش� � ��عرية واألدبية عموماً في الفكاهة

والنكات التي ذكرنا بعضها أنفاً.

فق� � ��د ُطبع أدب هذا العصر بلون الفكاهة والطراف� � ��ة فأصبح مرتبطا بها ومالصقا لها ،ووجد
اخللفاء فيه متنفس� � ��ا وترويحا عن أنفس� � ��هم بعي� � ��داً عن أعباء اخلالفة وروتني مجالس� � ��ها وإن كان
بعضهم غالى فيه وانغمس وأعطاه جل اهتمامه مما جعل بعض احلكماء من الش� � ��عراء يعيب ذلك
عليهم في أسلوب بياني بديع.
إذا م���ل���ـ���ـ ٌ
���ك ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م ي���ك���ـ���ن ذا هـبـ ــة
لغتنا العبقرية بني الفكاهة والفاكهة
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�������������دع�������������ه ف������������دول ُ
������������ت������������ه ذاه���������ب���������ة
ف
ْ

لقد أصبح اخللفاء في هذا العصر يهتمون بشعراء الفكاهة ويغدقون لهم العطاء ويتنافسون في
استجالبهم في نفس الوقت الذي أصبح فيه بعض الشعراء باملقابل يبحثون عن كل ما ميكن أن
ينال إعجاب اخللفاء من الفكاهة بجميع أنواعها من هزل وهجاء ومجون وتورية ،فهمهم الوحيد
هو صناعة املضحكات في مجالس األمراء.

وس� � ��نورد هنا في اخلتام منوذجاً ألبي نواس وهو أحد الشعراء سالفي الذكر مخاطباً يحيى بن
خالد البرمكي:

ك�����م م�����ن ح����دي����ث م���ع���ج���ب ل�����ي ع��ن��دك��ا

ل�������و ق�������د ن������ب������ذت ب�������ه إل������ي������ك ل���س���رك���ا

إن��������ي أن��������ا ال������رج������ل احل����ك����ي����م بطبعه

����د ف����ي ع��ل��م��ي ح���ك���اي ُ
���ة م����ن حكى
وي����زي ُ

���م
َأ َت�������تَّ �������ب ُ
�������ع ال������ظ������رف������اء أك������ت������ب ع���ن���ه ُ

َ
���������ب فيضحكا
ك���ي���م���ا أح
�����������دث م������ن أح ُّ

لغتنا العبقرية بني الفكاهة والفاكهة
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شذرات من األدب اإلسالمي في الضحك والفكاهة
ال يخلو تراثنا اإلس� �ل��امي العظيم من التبس� � ��م والفكاهة والضحك ،فالقرآن الكرمي وهو املصدر
األول للتشريع اإلسالمي عندما نبحث فيه في مادتي (ضحك) و (فكه) جند أكثر من آية وردت بها
مشتقات كل من هاتني الكلمتني في مواضع مختلفة من القرآن الكرمي.
وبالرجوع إلى املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،الذي وضعه محمد فؤاد عبدالباقي رحمه
الله( ،والطبعة التي بني أيدينا هي طبعة دار الريان للتراث ودار احلديث ،القاهرة ،والتي نش� � ��رته
سنة  1407هـ  1987 -م) ،جند ما يلي:
ً
أوال :م���ادة (ض ح ك) وردت عل���ى النح���و التال���ي( :فضحك���ت ،تضحك���ون ،فليضحكوا،
يضحكون ،أضحك ،ضاحك ًا ،ضاحكة).
ثاني ًا :مادة (ف ك هـ) وردت على النحو التالي( :تفكهون ،فكهني ،فاكهون ،فاكهني).
وه� � ��ي بالطبع وكما نعلم جميعاً مختلفة عن كلمة (فاكه� � ��ة) التي وردت في القرآن الكرمي إحدى
عشرة مرة ،وكلمة (فواكه) التي وردت في القرآن الكرمي ثالث مرات.
أما في الس� � ��يرة النبوية الش� � ��ريفة فلقد أرس� � ��ى احلبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلق
البس� � ��مة والبشاشة ،وعلم اإلنس� � ��انية كلها هذه اللغة العاملية اللطيفة بقوله وفعله وسيرته العطرة،
بسام الثغر طلق احمليا ،يحبه كل من رآه من حسنه
فكان صلى الله عليه وس� � ��لم دائم التبس� � ��م ،وكان ّ

وتبسمه ،ويقتدي به كل من آمن به أو سمع عنه.
شذرات من األدب اإلسالمي
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وفى املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي الذي رتبه ونظمه لفيف من املستش� � ��رقني ونش� � ��ره
املستش� � ��رق أ  .ي  .ونس� � ��ك أس� � ��تاذ العربية بجامعة ليدن ،ونش� � ��رته مطبعة بريل في مدينة ليدن
الهولندية ،س� � ��نة  ،1936ويقع في ثمانية مجلدات كبيرة ـ وردت لفظة الضحك ومش� � ��تقاتها قرابة
مائتني مرة  ..نذكر منها املقتطفات األربعة التالية:

 (-ضحك الله الليلة وعجب من فعالكما) .(ضحك رسول الله فقلنا :ما يضحكك ؟).(فالتفت إليه رسول الله ثم ضحك)(ثالثة يضحك الله إليهم).ومن اجلدير بالذكر هنا أن نذكر ما قاله اإلمام السيوطي وهو واحد من أشهر أعالم اإلسالم،
تزيد مؤلفاته على خمس� � ��مائة كتاب ورس� � ��الة ،تغطى العديد من فروع الثقافة اإلس� �ل��امية  ..ومن
هذه الفروع علم احلديث النبوي الش� � ��ريف ـ أحد العلوم األساس� � ��ية في الفكر اإلسالمي ـ فقد كان
السيوطي من كبار احملدثني في تاريخ اإلسالم ،وله في احلديث كتابان مشهوران :اجلامع الصغير
في أحاديث البشير النذير ،واجلامع الكبير ،وفى الكتابني يروي اإلمام السيوطي األحاديث اآلتية،
نوردها هنا حرفياً كما وردت هناك:
 «-ضحك الله من رجلني قتل أحدهما صاحبه وكالهما في اجلنة» «-ضحك ربنا من قنوط عباده» «-ضحكت من قوم يساقون إلى اجلنة مقرنني في الســالسل» «-ضحكت من أُناس يأتونكم من قبل املشرق يساقون إلى اجلنة وهم كارهون».أما احلديث الذي ورد فيه أن رسو َل الله صلى الله عليه وسلم (ضحك حتى بدت نواجذه) فقد
أخرج� � ��ه البخ� � ��اري بثالث روايات وأبو داود براويتني والترمذي برواي� � ��ة واحدة وابن ماجه بروايتني
وس� � ��نكتفي فيما يلي بأن نورد منوذجاً مميزاً من الكتابات اإلسالمية التي تناولت تبسم وضحك
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،وهو كتاب "ابتسامات نبوية" ،للشيخ عبدالله جنيب سالم الباحث
العلمي باملوس� � ��وعة الفقهية الكويتية ،طبعته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية دولة الكويت ،سنة
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 1423هـ ـ ( )2002م ،والكتاب عبارة عن دراس� � ��ة مفصلة ملرويات التبس� � ��م في الس� � ��يرة النبوية وما
يستفيد املسلمون منها في حياتهم.
وقد تناول فيه املؤلف مشكوراً جانب التبسم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،ومن أهم
ما تناوله الكاتب أيضاً في هذا الكتاب املوضوعات التالية:
 -املالئكة واألنبياء والصاحلون السابقون بسامون أيضاً. -تبسمك في وجه أخيك صدقة ...من جوامع الكلم. -وكان في زمن النبي وحضرته من يضحكه ويضحك الناس. -ابتسامات نبوية ...آلل البيت الكرام. -ابتسامات نبوية خاصة ألبي بكر الصديق رضي الله عنه. -االبتسامات النبوية ...لعائشة الصديقة وفي بيتها. -ابتسامات شتى ...في مناسبات عديدة. -ابتسامات عديدة ...في بدر الكبرى. -ابتسامات نبوية ...وراء اخلندق الرهيب. -ابتسامات جميلة ...يوم الفتح األكبر. -معجزات االستسقاء ..وابتسامات نبوية. -آيات قرآنية ...وابتسامات نبوية.شذرات من األدب اإلسالمي
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 -ابتسامات نبوية ...وعجائب مروية.وغيره� � ��ا العديد من االبتس� � ��امات م� � ��ن حياته ومواقفه صلى الله عليه وآله وس� � ��لم إلى أن يصل
الكاتب إلى االبتسامة األخيرة قبل رحيل املصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الدار اآلخرة.

التيار الفاكهي في الشعر القدمي
(((

إن� � ��ه مما يلفت النظر ألدبنا العربي قدميه وحديثه أن اهتمام الدارس� �ي��ن به يكاد يكون مقصورا
على األدب اجلاد الذي يتمثل في الشعر في تلك املوضوعات التقليدية من مدح وفخر ورثاء وغزل
ووصف إلى غير ذلك ،مما قد يوهم أن أدبنا العربي ال يعرف إال هذا النوع اجلاد ،وهو ما يخالف
واقع أدبنا عامة وواقع الشعر منه خاصة ،فقد كان إلى جانب هذا األدب اجلاد العميق أدب فكاهي
ضاح� � ��ك ،وتعاي� � ��ش األدبان معاً ،لكل منهما مجال� � ��ه وبواعثه وغاياته ،وق� � ��د يلتقيان في عمل أدبي

واحد ،فتتخلل الفاكهة املوضوع اجلاد ،ترويحاً للقارئ وجتديداً لنش� � ��اطه ،واألهم من ذلك أن هذا
األس� � ��لوب يكون أجنع في النفاذ إلى القلوب وحتقيق األثر املطلوب ،مبا ال يحققه األسلوب اخلالي
من الفاكهة ،وهو منهج قدمي قدم اجلاحظ ،فقد بدأه في أدبنا العربي باقتدار عجيب كان من أهم
أسباب النجاح العظيم الذي سجله أسلوبه الكتابي في تاريخ أدبنا العربي.
عل� � ��ى أن الفكاهة في الكثير منها ال تخلو من الفائدة فقلم� � ��ا تخلو فكاهة من وظيفة اجتماعية
أو نفس� � ��ية أو غير ذلك إذ تقدم غاية إصالحية ،وهنا نش� � ��ير إلى ما نبه إليه الفيلس� � ��وف الفرنسي
«برجس� � ��ون» ،عن املهمة االجتماعية التي ميكن أن يحققها الضحك الذي تثيره الفكاهة ،فهو يرى
املقصر أو الش� � ��اذ أو قبيح املظه� � ��ر أو البخيل أو
أن الضح� � ��ك قص� � ��اص وتقومي فحني نضحك من
ِّ
الغني فإمنا نؤدبه بصورة غير مباش� � ��رة ،ومعنى ذلك أننا نؤدي خدمة اجتماعية مهمة( ،انظر أدبنا

الضاحك ..عبدالغني العطري ص.)16
والفكاهة بعد ذلك أصدق في التعبير عن النفس وتصوير املجتمع على اختالف النزعات واملشارب
وقد عكس� � ��ت كتب التراث العربي في مجاالت األدب والتاري� � ��خ والتراجم البارزة للفكاهة بوجه
ع� � ��ام ولألدب الفكاهي بوجه خاص فحرصت على تتبعه وجمعه وتصنيفه واحلديث عن مجالس� � ��ه
((( الفكاهي والفاكهي صنوان ،حيث إن الفكاهة والفاكهة أصلهما واحد ومفعولهما كذلك.

التيار الفاكهي في الشعر القدمي
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وس� � ��ياقاته وتأثيره مبا يصور أهميته البالغة في تراثنا األدبي ،فإذا جتاوزنا الكتب املوسوعية التي
أفس� � ��حت لألدبي الفكاهي :مكاناً بني محتوياتها مثل األغاني وعيون األخبار واملس� � ��تطرف والعقد
الفريد ومحاضرات األدباء وزهر األدباء والكشكول وثمرات األوراق.
فإذا جتاوزنا هذه الكتب املوس� � ��وعية التي لم يخل واحد منها من مناذج لألدب الفكاهي ش� � ��عراً
ونثراً فأننا ال جند من الكتب املتخصصة س� � ��وى النزر اليس� � ��ير مث� � ��ل :التطفيل للخطيب البغدادي
وجمع اجلواهر في امللح والنوادر للحصري القيرواني ،ومن غاب عنه املطر للثعالبي ونتف الظرف
ألبي سعيد السالمي وأخبار الظراف واملتماجنني ألبي اجلوزي.
ه� � ��ذه مقدمة رأيتها ضرورية كمدخل لهذا املوضوع الذي كاد يندثر ويضيع إذا لم يوف حقه من
علي أن أسلط الضوء على هذا اجلانب من تراثنا
قبل الدارسني وبناء على ذلك فاني وجدت لزاماً َّ
العربي األصيل من خالل هذه السطور.

فم� � ��ا الفكاه� � ��ة؟ وما األدب الفكاهي؟ وما جذور هذا النوع م� � ��ن األدب في تراثنا؟ والى أي مدى
ميكن أن ميثل تياراً في مجرى أدبنا العربي؟ ثم ما أنواع هذا األدب؟ وما غاياته؟ وأخيراً ما قيمته
األدبية؟
أس� � ��ئلة تطرح نفس� � ��ها على املتصدي لهذا املوضوع س� � ��أحاول أن أتطرق إلى ما تس� � ��مح به هذه
العجالة ،وحتى ال نضيع في متاهات ال حدود لها بدون أخذ فكرة واضحة للناس فإننا س� � ��نقتصر
على ما ورد في الشعر العربي القدمي.
التيار الفاكهي في الشعر القدمي
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قرينة ومنوذج للكتابة في النكتة السياسية
بعد ربع قرن من احلدث
لق� � ��د كنت متردداً في البداية عن الكتابة في هذا املوضوع من أجل توثيق هذه املواقف الواقعية
الت� � ��ي كتبته� � ��ا في حينها بنفس� � ��ي ،ألن تلك املواقف الطريف� � ��ة قد وثقتها كلها خ� �ل��ال أيام عاصفة
الصحراء ،وبالتالي فقد مر عليها إلى اآلن عش� � ��رون عاماً أعطيت فيها أولويتي الكتابية منذ بداية
التحرير لسلس� � ��لة قوافل شهداء الكويت األبرار التي كنت أتشرف برئاسة حتريرها بصفتي رئيس
صندوق التكافل لرعاية األس� � ��رى واملفقودين ،ثم انشغلت بعد ذلك بتوثيق سير احملسنني الكويتيني
والكويتيات ثم حتويلها إللى برامج إذاعية.
وإن ل� � ��م أكن نادماً على مرور هذا الوقت من الزم� � ��ن ،الذي لم أقم فيه بإصدار الكتاب إال أنني
وجدت قرينة مس� � ��وغة إلصدار الكتاب بعد هذه الفترة الطويلة من االنتظار ،وبعد كل هذا التأخير
في إصدار هذه املواقف الطريفة ،وهي التجربة الرائدة التالية.
فمن أبرز املؤلفات في هذا الباب كتاب النكتة السياس� � ��ية :كيف يس� � ��خر املصريون من حكامهم
للكاتب عادل حمودة ،الناش� � ��ر دار سفنكس للطباعة والنشر والتوزيع مبصر ،والكتاب طبع في أكثر
من طبعة ،الطبعة األولى منها سنة  1990واخلامسة التي بني أيدينا سنة  ،1994وال أعلم إن صدر
بعدها طبعة أو طبعات.
ال تنس� � ��ى والتي بدأت معها جراح الش� � ��ارع املصري ،بل جراح األمة العربية بأسرها ،وفي ظل هذه
األجواء من الكبت والطغيان وعدم األمان تظهر النكتة السياسية.
وفك� � ��رة الكتابة عن النكتة السياس� � ��ية وإن كانت مغرية ،فإن صياغتها ليس� � ��ت باألمر اليس� � ��ير،
فالنك� � ��ت املنطوق� � ��ة ،يصعب كتابتها مهما كان� � ��ت البراعة فالتمثيل احلي غي� � ��ر التصوير بالكلمات،

قرينة ومنوذج للكتابة في النكتة السياسية
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واختالف وسيلة التعبير يجعلنا نفقد الكثير من حالوة النكتة.
يقول الكاتب عن كتابه النكتة السياسية« :فالكتاب يرصد النكت املمكن نشرها عن حكام مصر
الذين عرفناهم وعاش� � ��رناهم ،والذين س� � ��معنا عنهم ..الذين نتفق معهم ،والذين نختلف عليهم...
ولهذا أخش� � ��ى ما أخشاه أن يتصور أحد أن الكتاب يشارك في لعبة الصراع السياسي ،التي أصبح
له� � ��ا دوري ع� � ��ام ..مثل كرة الق� � ��دم فقد جمعت مادة الكتاب من الش� � ��وارع ،واحل� � ��واري ،والقهاوي،
واملكاتب املكيفة  ...ومن رجال جمال عبدالناصر ،وأنصار أنو الس� � ��ادات ومؤيدي الوفد ،ومشجعي
اإلخوان املسلمني ..ومن أساتذة اجلامعة والظرفاء واألدباء ،واملشغولني بتشخيص املجتمع ..أي أن
كلهم شريك فيما سنقرأ بعد قليل».
ومن كلمات ناش� � ��ر الكتاب – دار س� � ��فنكس للطباعة والنش� � ��ر -عن الكتاب على صفحة الغالف

اخللفية« :الطريق إلى الدميقراطية قد يبدأ بنكتة ..فالنكتة هي صحيفة املعارضة األس� � ��رع تعليقاً

واألوسع انتشاراً ..والنكتة سالح من ال سالح له في أيام الديكتاتورية ..وهذا الكتاب األول من نوعه
ألنه يرفع النكتة السياسية من مستوى األرصفة واملقاهي إلى مستوى الرصد والتسجيل.»..
وف� � ��ي مقدمة أح� � ��د فصول الكتاب يقول الكاتب عادل حمودة في كتابه النكتة السياس� � ��ية :كيف
يس� � ��خر املصريون من حكامهم؟ في مقدمة الفصل اخلامس صفحة « :159ألول مرة بدأت تقارير
األم� � ��ن ترصد النكتة ..كان ذلك في بداية عام  ،1939في وقت أرادت إجنلترا فيه أن ترصد اجتاه
الريح في مصر قبل احلرب النازية» محمد التابعي.
قرينة ومنوذج للكتابة في النكتة السياسية
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أبرز الكتابات في النكتة السياسية
وم� � ��ن خالل البحث في الش� � ��بكة العنكبوتية (اإلنترنت ) عن كتب ف� � ��ي هذا املجال ،بالعديد من
(((

املداخل ذات الصلة باملوضوع مثل( :النكتة السياس� � ��ية  -النكتة في السياسة – مواقف طريفة في
السياسة – السخرية في علم السياسة – السخرية في السياسة – السخرية السياسية – الفكاهة
في علم السياس� � ��ة )...تركزت نتائج البحث في مجموعة من أبرز الكتب واملراجع في املجال قدمياً
وحديثاً ،لذلك رأينا ترتيبها زمنياً حس� � ��ب تاريخ نش� � ��ر كل منها ،مع العلم أننا أوردنا تعريفاً لبعض
املؤلفات التي اس� � ��تطعنا احلص� � ��ول عليها وأيضاً مقتطفات مختصرة لكل منها ،والتي لم نس� � ��تطع
احلصول على مقطفات عنها ذكرناها مع بياناتها الببليوجرافية كاملة قدر املس� � ��تطاع ،ليسهل على
الباحثني واملهتمني في املجال الوصول إليها واالطالع عليها.
وفيما يلي عرض لتلك الكتب واملراجع مرتباً ترتيباً زمنياً حسب تاريخ نشر كل منها:
––– كتاب «حماري قال لي» لتوفيق احلكيم وهو سلس� � ��لة من املقاالت في واقع املجتمع املصري في
ذات الوقت عام  ،1945ولكن ما يثير الدهش� � ��ة ح ًقا أننا نشعر وكأن احلكيم يكتب عن واقعنا
اآلن خاصة حني يتحدث عن فس� � ��اد األحزاب ،وعلو ش� � ��أن املادة على القيم واملبادئ ،وتفشي
النفاق في املجتمع.
––– كتاب «عالم ضاحك» ،فكاهات الشعوب ونكاتها ،تأليف خالد القشطيني ،نشرته دار احلمراء
موجه إلى كل قارئ يعشق الفكاهة ويتلذذ بالسخرية،
للطباعة والنشر ،سنة  ،1991هذا الكتاب ّ

((( كما ال يخفى أصبح البحث في الشبكات العنكبوتية (شبكات االنترنت) وسيلة فعالة للوقوف على حقائق كثيرة ،لم يعد من
السهل الوصول إليها بالسرعة نفسها وبالشمول نفسه ،حتى أصبحنا وبقفشة طريفة نطلق على أحد أشهر املصادر املعلوماتية على
شبكات االنترنت اسم :الشيخ جوجل « »Googleألنه عالم عالمة ما إن تسأله عن شيء حتى أجابك ،ولو كان فيما كتب عنك أنت
أيها القارئ الكرمي ،ولئن شئت أن تدعم ذلك بالصور ألحالك إلى أخيه الشيخ يوتيوب « »Youtubeألنه هو اآلخر عالم عالمة لكن
على مستوى الصور واملقاطع التسجيلية بالفيديو.

أبرز الكتابات في النكتة السياسية
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قسم هذا املؤلف إلى أربعة أقسام تناولت املواضيع
اللذع واملرارة التي يضمها بني طياته .وقد ّ

التالية :الفكاهة بني األمم ،الفكاهة وأصحاب املهن ،أساليب الفكاهة الغريبة وشخصياتها.

––– كتاب «السخرية السياسية» العربية للكاتب خالد القشطيني ،وهو عبارة عن مقاالت ساخرة
عن السياس� � ��ة والسياس� � ��يني العرب ،يقوم املؤلف بجولة في عالم الضحك ينتقي مما س� � ��لف
طرائف زمانها ونكاته ومن احلاضر أيضاً كذلك وقد نسج معظم التهكم السياسي في غضون
الثالثينات واألربعينات في القرن املاضي حول رجال احلكم الذين صادقوا الغرب ،ثم حتولت
بعد ذلك أنظار أهل الظرف إلى األنظمة العس� � ��كرية العربية اجلديدة وما صاحبها من خيبة
وتطبيقات اقتصادية فاشلة ،وقد طبعته دار الساقي ،بيروت ،لبنان ،سنة .1992
––– كتاب «طرائف معاصرة :نوادر من أعالم النهضة» ،للكاتب يوسف صميلي ،نشرته دار احلمراء
للطباعة والنش� � ��ر ،اجلزائر ،س� � ��نة  ،1992يذكر املؤلف في كتابه «طرائف معاصرة» إلى عالم
م� � ��ن الطرائف والنوادر تبعث عاد على االنش� � ��راح والضحك ملا تتضمن� � ��ه من فكاهة وغرابة
خارجة عن الكالم املألوف .هذه الطرائف حدثت مع أعالم ورجاالت ينتمون إلى حقبة أدبية
وثقافية غنية في احلياة الفكرية .كتاب جدير بالقراءة ملن ينشد الترويح املفيد عن النفس.
––– كتاب «الساخرون» للكاتب خطيب بدلة ،وهو عبارة عن مناذج من القصة الساخرة في سورية،
نشر في سورية عام . 1992
––– كتاب «مشاهير وظرفاء القرن العشرين» ،بدون مؤلف ،نشرته دار الكتاب العربي سنة ،1993
أبرز الكتابات في النكتة السياسية
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إن املعلومات واإلضاءات التي وردت في هذا الكتاب ،تكش� � ��ف عن عشرات اجلوانب احلياتية
والس� � ��لوكية املجهولة ،من حياة كوكبة من األدباء واملش� � ��اهير والظرفاء في القرن العشرين...
دون التركيز على الناحية النقدية أو األدبية ...وبعبارة ثانية فإن هذه احلكايات واملوضوعات
ليست حتلي ً
ال علمياً ،وليست بحثاً منهجياً في مجال النقد ،إمنا هي لقطات إنسانية مستمدة
من صميم احلياة.

––– كتاب «النوادر الش� � ��عبية املصرية» ،تأليف إبراهيم علي ش� � ��عالن ،نش� � ��رته مكتبة مدبولي –
القاهرة ،سنة  ، 1993إذا قيل «النادرة في األدب الشعبي» فقد يتبادر إلى الذهن أن املقصود
هو النادرة بني اجلماهير أو النص الش� � ��فوي فحس� � ��ب ،ولكن الواقع أن األدب الش� � ��عبي ليس
هو الذي ش� � ��اع بني الناس فقط ،بل هو يضاف إليه تلك النصوص املبتدئة بني طيات الكتب،
وسجلها العلماء كحقيقة ودليل على تيارات الفكر السائدة في ذلك احلني ،وفي هذا الكتاب
اجته البحث إلى جناحي األدب الشعبي وهو اجلناح املروي واجلناح املكتوب .
––– كتاب «النكت العصرية» في أخبار الوزراء املصرية للقاضي جنم الدين أبو محمد عمارة ،وهو
عبارة عن كتاب تاريخي طريف عن وزراء مصر في  400صفحة وقد مت طبعة مبكتبة مدبولي
بالقاهرة عام  ،1995وترجم إلى اللغة األملانية.
––– كتاب «نوادر اخللفاء واألمراء» ،تأليف أكرم مطر ،دار الكتاب العربي سنة  ،1996والكتاب ضمن
سلس� � ��لة :النوادر والطرائف ،وهو عبارة عن خالصة اهتمام املؤلف مبوضوع الفكاهة العربية
الت� � ��ي تعرف القارئ على أهم الصفات العقلية والروحية التي متيز مجتمعاً عن آخر ،ألن جو
الفكاهة والضحك واملرح هو أفضل جو يعيش فيه اإلنس� � ��ان بعيداً عن التصنع والتكلف ،هذه
الطرائف وامللح تسلي الهم ،وتذهب الغم ،وتفضي باملرء إلى االبتسامة والتفاؤل باحلياة ،فهي
جتم� � ��ع إلى جانب الضحك ،العبرة والفائدة ،فض ً
ال عن إزالة ش� � ��بح اخلوف والقلق والعبوس
عن وجه اإلنسان.

ضمن سلس� � ��لة :النوادر والطرائف ،وهو عبارة عن خالصة اهتمام املؤلف مبوضوع الفكاهة
العربي� � ��ة  ،وقد قام املؤلف مبجهود طيب وبث فيه فكراً س� � ��ديدة ،وحكماً رش� � ��يدة ،نتند ّر بها
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ونتفك� � ��ه من خالل العرض املجمل «لطرائف الهجاء» ،كم� � ��ا ميكن للقارئ أن يطلع من خالله
على بعض النواحي األدبية في تراثنا العظيم ،وأن يستفيد من عظات التاريخ القدمي ومآثره
املجي� � ��دة ،وال يخفي ما لذلك من أثر في صقل العق� � ��ل والثقافة والفكر ،وتنمية امللكة اللغوية
بذخيرة ال تنضب وغنى إنساني وفير.
– ––1كتاب «أروع ما قيل في الطرائف» ،للمؤلف إميل ناصيف ،نش� � ��رته دار اجليل للطبع والنش� � ��ر
والتوزيع س� � ��نة  ،1999ضمن سلس� � ��لة أروع ما قيل ،وكتاب «أروع ما قيل من الطرائف» عبارة
عن واحة تس� � ��تظل فيها النفس من قيظ هموم احلياة ،وطرفة تفتر عنها ابتسامة ،ونكتة تند
عنها ضحكة ،وش� � ��خصيات وحوارات تزرع على درب احلياة أزاهير البهجة واألنس ،فما قيل
في هذا الكتاب من طرائف يشمل طرائف ونكات :املتزوجني ،احلموات ،املخطوبني ،القضاة
واحملام� �ي��ن ،املعلمني ،األطباء ،األطف� � ��ال ،اخلدم ،رجال الدين ،احلمقى واملغفلني ،الش� � ��عراء
األعراب املتنبئني ،جحا ،قراقوش ،متفرقات ،وهي مبجملها تبعد عن النفس الكآبة وحتملها
إلى عالم الضحك واالبتسامات.
– ––1كتاب «في الش� � ��عر والفكاهة في مصر» للدكتور شوقي ضيف ،وهو عبارة عن بحث في أصل
الفكاهة في مصر وأشهر الظرفاء فيها ،نشرته دار املعارف مبصر سنة .1999
– ––1كتاب «طرائف املضحكني من امللوك والش� � ��عراء واحلمقى واملغفلني» ،تأليف محس� � ��ن عقيل،
نش� � ��رته مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت ،لبنان ،سنة  ،1999يحتوي الكتاب على الكثير
أبرز الكتابات في النكتة السياسية
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من الطرائف التي سردها املؤلف خصيصاً ليروح عن نفس القراء بسرده للعديد من الطرائف
الديني� � ��ة تارة ،واألخالقية التربوية ت� � ��ارة أخرى ،وهو يضم قصص � � �اً أو ميكن أن نقول نوادر
مضحك� � ��ة فيها املوعظة والعبرة حدثت من الزمن الغابر مع امللوك أو الش� � ��عراء أو العلماء أو
حتى احلمقى واملغفلني .

– ––1كتاب «نكت ال� � ��وزراء» ،تأليف أبو املعالي املؤيد بن محمد اجلاجرمي ،حققته نبيلة عبداملنعم
داود ،نش� � ��رته شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،لبنان ،سنة  ،2000وكتاب «نكت الوزراء» هو
م� � ��ن أندر املخطوطات العربية األدبية التي جم� � ��ع فيها املؤلف «أبو املعالي اجلاجرمي» أخبار
مئة وزير من وزراء الدولة العربية اإلسالمية ابتدا ًء من أشهر وزرائها عبد احلميد بن يحيى،
وانته� � ��ا ًء بأبو زراء .واحتوى الكتاب على أقوال توقيعات لع� � ��دد كبير من هؤالء الوزراء ،وكأن

«اجلاجرمي» أراد أن يكمل جانباً لم يلتفت إليه غيره ممن ألف في الوزارة.

– ––1كتاب «مجمع الطرائف والنوادر» ،تأليف محمد صادق زلزلة ،نش� � ��رته دار ومكتبة اإلرش� � ��اد،
سورية ،سنة  ،2000يعد هذا الكتاب من الكتب التي تختص بجمع الطرائف والنوادر ،وتنفرد
بذكره� � ��ا ،وقد صنفت تصانيف كثيرة في هذا املج� � ��ال منها :كتاب «احلمقى واملغفلني» البن
اجلوزي ،وكتاب «األذكياء» ،وكتاب «البخالء» للجاحظ ،و«جمع اجلواهر» للحصرى القيرواني.
كذلك فإن بعض الكتب األخرى مثل «املس� � ��تطرف من كل فن مستظرف» ،وكتاب «محاضرات
الراغ� � ��ب األصبهاني» قد أف� � ��رد املؤلف فيها أبواباً للطرف والنوادر .وما يقال عن هذه الكتب
يق� � ��ال عن أكثر كتب التاريخ واألخبار والفن� � ��ون األخرى .وهذه كلها تعطي األدب العربي ميزة
خاصة ،ومنزلة متميزة ،يرتاح لها القارئ ،فتزيد من شوقه للقراءة واملطالعة.
– ––1كتاب «طرائف وملح» للمؤلف موس� � ��ى األحمدي نويوات ،الناش� � ��ر دار العلم للماليني ،بيروت،
لبنان ،سنة  ،2000يتضمن الكتاب قصصاً وطرائف من األدب القدمي واحلديث ،متتع القارئ
ومواق� � ��ف أثرت عن اخللفاء الراش� � ��دين والصحابة الكرام وحكماء العرب ،تدل على حس� � ��ن
درايتهم بأمور الفقه والقضاء وحلمهم في القضايا العامة .جمعها املؤلف من أمهات املصادر
العربية.
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– ––1كتاب «نوادر اإلعراب» ،تأليف مجموعة من املؤلفني ،الناش� � ��ر :دار املناهل للطباعة والنش� � ��ر
والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،سنة  ،2000والكتاب ضمن سلسلة :النوادر والطرائف ،أدى االحتكاك
بني احلضر والعرب إلى ولوج العديد من املواقف واحلوادث الطريفة التي لفتت انتباه الكاتب
وش� � ��دته إلى س� � ��رد هذه املواقف ضمن طيات هذا الكتاب ليحفظ للتاريخ العديد من النوادر
واملشاهدات الطريفة واملضحكة في بعض األحيان وقد جاءت بالعديد من العبر واحلكم من
األقوال العربية املمتعة بأسلوب بسيط وشيق يشد القارئ وجتذبه أحداثها.
– ––1كتاب «اللطائف والظرائف في أعجب النكات والس� � ��والف» ،تأليف حسن مبارك ،نشرته دار
األعلمي للمطبوعات بلبنان سنة . 2002
 – ––1موس� � ��وعة «الطرائف والنوادر» ،تأليف زاهد بدر الدين ،نش� � ��ره رشاد برس ،بيروت – لبنان،
سنة  2002م ،وهو عبارة عن طرائف ونوادر من املاضي واحلاضر ،كتبها املؤلف وجمعها من
كت� � ��ب عديدة حتكي عن طرائف ونوادر اخللفاء ،وامللوك والوزراء واألعيان .وكل طرفة حتمل
نكتة مضحكة ،وبعضها يحمل العبرة واحلكمة والفلس� � ��فة ،وال شك أيها القارئ العزيز أن في
كل موضوع جانباً حياً من جوانب احلياة ،ومنوذجاً واقعاً من مناذجها على جميع املس� � ��تويات
اإلنسانية .
– ––2كتاب «نكتة ونكتة» ،تأليف عماد فارس اجلمل ،نش� � ��رته دار التيار اجلديد للطباعة والنش� � ��ر
والتوزيع ،لبنان ،سنة  ،2005يحتوي الكتاب على كثير من النكات في العديد من أوجه احلياة
أبرز الكتابات في النكتة السياسية
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االجتماعية والثقافية والعامة وغيرها.
– ––2كتاب «جامع نوادر وأس� � ��اطير وأمث� � ��ال العرب» ،تأليف إبراهيم ش� � ��مس الدين ،حتقيق خالد
عبدالله الكرمي ،نشرته دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،سنة  ، 2005وهو عبارة عن كتاب
أدبي ممتع يشتمل على طرائف وأخبار ونوادر وقصص مختارة من كتب التراث العربي ودواوين

الش� � ��عر واملوسوعات األدبية .نذكر منها على س� � ��بيل املثال «األغاني ألبي الفرج األصبهاني»
«العقد الفريد» البن عبد ربه ،و«أدب الدنيا والدين» للماوردي ،و«املس� � ��تطرف» لألش� � ��بيهي،
وغيرها من كتب التراث ودواوين الشعر وكتب األمثال والنوادر والطرائف.
	 22-كتاب «أحسن الطرائف» ،تأليف علي املنصوري ،نشرته مؤسسة البالغ ،بيروت ،لبنان ،سنة
 ، 2008وه� � ��و كت� � ��اب ممتع يضم بني دفتيه أجمل وأحلى الطرائ� � ��ف املمتعة التي تتجاوز 600
طريفة أجهد املؤلف نفس� � ��ه القتطافها من عيون التراث العربي واإلسالمي ورياض املؤلفات
ليقدمها بني يدي القارئ الكرمي رغبة في إدخال السرور على قلبه.

أبرز الكتابات في النكتة السياسية
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النكتة السياسية مرآة الشعب
وحتت عنوان« :النكتة مرآة الشعب» اخترنا جزءاً من املقالة الطريفة التالية املتعلقة بهزمية 67
وارتأينا ذكرها:
كان الرئيس املصري الراحل أنور السادات يبدأ صباحه بتقرير تقدمه املخابرات عن آخر النكات
الت� � ��ي قيل� � ��ت فيه  ..وهذه العادة كم� � ��ا أرى تنم عن ذكاء كبير كون النكات الش� � ��عبية تعبر دائما عما
يريد الش� � ��عب قوله بطريقة مبطنة  ..والنكتة السياسية بالذات تعد ترمومتراً يظهر مستوى الرضا
والس� � ��خط الشعبي وتعبر بجالء عن هموم البس� � ��طاء واملسحوقني ممن يصعب عليهم املصارحة أو
التعبير عن آرائهم بطريقة دميقراطية..

النكتة السياسية :حملة جغرافية عابرة
وم� � ��ن املعروف أن جمع الن� � ��كات (وحتليلها) أحد املهام التي تقوم بها س� � ��فارات الدول األجنبية،
وكذل� � ��ك املخاب� � ��رات األجنبية تقوم بهذه املهمة ،فوس� � ��ائل اإلعالم الوطنية ليس� � ��ت موثوقة من قبل
املخابرات األجنبية كونها ال تعبر إال عن رأي الدولة في حني تعبر النكتة عن رأي الشعب وهمومه
اليومية ،كذلك تنقل ما حتس به الشعوب من ضغوط وأحزان .
وأيام احلرب الباردة لم تكتف الس� � ��فارة األمريكية في موس� � ��كو بجمع وحتليل النكات الروس� � ��ية
املنتش� � ��رة آنذاك في املجتمع الروس� � ��ي ،بل كانت تتلقى من واشنطن نكات رسمية لبثها في املجتمع
الروسي كأحد وسائل التحريض على احلكومة واحلكام.
النكتة السياسية مرآة الشعب
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أما في وطننا العربي فيرتفع مستوى النكتة السياسية عقب الثورات والنكبات والهزائم واحلروب،
وكذلك عقب األزمات السياس� � ��ية واالقتصادية  ..فحني قامت االنتفاضة مثال تداول الفلسطينيون
نكاتاً س� � ��اخرة مثل إصدار شارون قراراً بالقبض على كل طفل يصحو مبكراً باعتباره من النشطاء
 ..وحني انتهى اجليش اإلس� � ��رائيلي من تدمير غ� � ��زة أصدر اجليش قراراً مفاده« :على آخر جندي
يغادر غزة إطفاء النور».

وقبل احتالل العراق سأل بوش وزير دفاعه رامسفيلد :هل خطة احلرب جاهزة ؟ فرد عليه :نعم
سيدي الرئيس سنقسم العراق إلى ثالث مناطق رئيسية :عادي  ،وسوبر  ،وخالي من الرصاص.
وحني وقع االحتالل س� � ��أل أحد العراقيني اآلخر :خبرني كي� � ��ف العائلة ؟ ثم تذكر أن األمريكان
قصفوا منزل العائلة وقتلوا أفرادها فاستدرك وقال :يا ترى لساهم بنفس البيت !؟ .
وحني قبض األمريكان على صدام حس� �ي��ن بعث هذا األخير برسالة ألسامة بن الدن يقول فيها:
سلم نفسك لألمريكان «الشغلة» طلعت كشف أسنان وبس.
ويذكر أن رئيس دولة عربية فقيرة زار الس� � ��عودية فأمر امللك بإنزاله في قصر الضيافة فاقترب
من امللك وهمس في أذنه« :يا ليت تخليها بدل سكن» .
(((

ويحكى أن رئيس دولة خليجية صغيرة زار الصني فسأله الرئيس الصيني :كم عدد الشعب لديكم؟
فقال  150 :ألفاً  ،فضحك الرئيس الصيني وقال  :بس؟ يا راجل كان جبتهم معاك يتسلوا.
أما الس� � ��ودانيون فيتندرون كثيراً على غباء اجلنوبي� �ي��ن ،ومن ذلك أن جنوبياً حكم عليه القاضي
بشهرين سجناً فقال « :عليك الله تخليها شهر عشان الشهر اجلاي ماشي جنوب».
ومن النكات األردنية أن اإلس� � ��رائيليني ح� �ي��ن احتلوا القدس عام  1967وقعوا م� � ��ع األردنيني اتفاقية
تتضمن اقتسام حائط املبكى ..ففي حني ميكن لليهود أخذ احلائط ،ميكن لألردنيني البكاء براحتهم
أما اللبنانيون فيتناقلون أنه حني توغل اجليش اإلس� � ��رائيلي في لبنان عام  1982حترك اجليش
اللبناني وأبدى رغبته في تطوع جنود يجيدون حتضير (األرجيلة).
خنزير  ..وحني أرادوا استنساخ اخلنزير طلع لهم شارون.
((( بدل السكن في دولة الكويت هو مصطلح إداري مالي تصرف فيه الدولة أو الشركة مبلغاً من املال ملوظفيها
بحيث يتولون إسكان أنفسهم بأنفسهم.
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عناقيد االبتسامات
وشهدت على
لم اعتمد في ثنايا الكتاب سوى تلك املواقف التي حدثت بالفعل
ُ
حدوثها إما بنفسي أو برواية اإلخوة الثقات الذين عاشوها بأنفسهم ،فهي خالية
من أي حبكة فكاهية مثل سائر النكت املعتادة ،اللهم ما ختمت به من عنقود من
«االبتسامات املنقاشية» ،تلك املرتبطة بالفالح العراقي علي عبيد منقاش أمهر
قناص في العالم ،وهو الذي قنص طائرة هليكوبتر أمريكية من نوع اآلباتشي ،التي
حوت منتهى االختراعات اإللكترونية ببندقية الصيد التي ال ميلكها أص ً
ال!
الص َّحافية وهي تلك املرتبطة بوزير اإلعالم العراقي خالل
أو عنقود االبتسامات َّ

االحتالل محمد سعيد الصحاف.

وكذلك عدد بسيط ومحدود جداً لنماذج من النكت املؤلفة (عنقود االبتسامات
الالواقعية).
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الصفحة الثانية من مخطوط االبتسامات التي كتبها املؤلف بنفسه أوال بأول
أثناء االحتالل

العنقود األول :تدني الروح املعنوية للمحتلني
وتدني قيمة الفرد باجليش العراقي

اع َد ْك
االبتسامة  :1الله ْي َس ْ
املنطق������ة واملوقع :طريق امللك فيصل الس������ريع  -اجلس������ر الواقع ب���ي��ن اخلالدية والعديليةوالفيحاء وكيفان.
الظروف :حر الظهيرة.املوقف :نقطة تفتيش.احلوار :الكويتي يصل حاجز السيطرة قائال للجندي العراقي:اع َد ْك (وباللكنة العراقية ،وهذه الكلمة التي يقولها العراقيون مقابل كلمة الكويتيني «الله
 الله يَ َس ْيعطيك العافية»).

اجلندي :ال تقول الله يساعدك.الكويتي :طيب الله يسلمك.اجلندي :وال تقول الله يسلمك.-الكويتي :خير إن شاء الله.

-الكويتي :طيب شتبيني أقول لك؟

العنقود األول

-اجلندي :وال أكو خير.
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اجلندي :قول الله يلعنك! الله يأخذك!الكويتي :أفا ،ليش يبه؟َّ
س واقف ما حتركت! وفوق هذا أفتش
اجلندي :صار لي ْهنَا يومني ال أكل وال ش� � ��ربوبهالش� � ��مِ ْ
على واحد شريف مثلك!

االبتسامة  : 2دفتر السيارة
تقدم صاحبنا إلى السيطرة ،فطلب منه اجلندي دفتر السيارة الذي لم يكن يحمله في ذلك الوقت،
وفي س� � ��رعة بديهة قدم له بطاقته املدنية وجازف بالنتيجة ،ولكن اجلندي العراقي استدار ليقارن
بني رقم السيارة والرقم املدني ،فأعطاه البطاقة قائال:
 تفضل ،الله وياك!عجبي للتطابق املس� � ��تحيل بني رقم السيارة والرقم املدني ،حيث لم يقرأ اجلندي شيئاً البتة ،فلقد
كانت عملية التفتيش هذه مجرد مش� � ��اهد متثيلية أمام العيون االس� � ��تخباراتية وكأنه ميارس فيها
اجلندي العراقي دوره التمثيلي ولكنه – ولعدم قناعته :جسد بال روح!

االبتسامة  :3الله يابه رايح املوصل!
املنطقة :الشامية.العنقود األول
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املوقع :إحدى نقط السيطرة.-الظرف :كويتي يخاطب مسناً من اجليش الشعبي.

املوقف واحلوار:اجليش الشعبي :هويتك؟الكويتي :حجي شوف شكبرك؟ ...وشعرك مشيب؟ ...وشايل سالحك على الكويتيني؟ شدعوه حجي؟اجلن� � ��دي :والله ابني صدقني مالي أي دخل بحجاية الكويت هاي! يابه أنا طالع من بغداد علىطريق املوصل (شمال العراق!) وقالوا لي هالباص رايح املوصل ،ما شفت إال إحنا متحولني على
ِعت !
طريق الكويت،
وهسا آنا قدامك! ال شفت أهلي وال حتى دروا عني من أول يو ْم َطل ْ
َّ

االبتسامة  : 4ملا صحيت!
سأل الشاب الكويتي اجلندي العراقي من منتسبي اجليش الشعبي.
وهل هذا جزاؤنا نحن الكويتيني فترد جميلنا العراق بهذه الطريقة؟اجلندي :عمي والله أنا ش� � ��مدريني؟ كل اللي أتذكره إني البارحة كنت سكران وشارب عرق ،وملاصحيت لقيت نفسي ِع ْدكم وقالوا لي هاي الكويت!
(((

االبتسامة  : 5شدا نسوي؟ تريدنا نلطم؟
املنطقة :الشويخ اجلنوبي.-املوقع :مبنى ديوان املوظفني سابقاً.

((( أي عندكم

العنقود األول

-املوق� � ��ف واحلوار :حصل أن وصل ثالثة من أفراد (عفواً ش� � ��ياب) اجليش الش� � ��عبي من جمعية
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كيفان إلى مركزهم في مبنى ديوان املوظفني (في مبناه السابق في الشويخ 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 املأس� � ��اوي ،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 مهجور لقلةالسيارات 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؟
العسكري :نعم.العنقود األول
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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 املس� � ��كني منوذجاً للجندي املرغم أو املخدوع! وهو يسلي نفسه على كل حال بالغناء مهما كان
منطلقه ليزيل الهموم التي تكبت أنفاسه أو تكاد.

االبتسامة  : 6راح يشتري اخلبز أخذوه مع ابنه للكويت
مر الشباب على منتسب إلى اجليش الشعبي وهو يبكي ويحمل هموم الدنيا على رأسه ،فأثار ذلك
عطفهم وشفقتهم وأصروا عليه إلعالمهم بالسبب رمبا استطاعوا مساعدته ،وبعد إحلاح قال:
شالله جابني عدكم ،كنت في البيت وراح الولد (أي ابنه) يشتري اخلبز ألنه الزم يصف بالطابورس� � ��اعات ،ولكنه لم يعد فحثتني والدته للخروج بحثاً عنه فإذا الذي حبس� � ��ه حبسني ،لقد كانت
الشاحنات متوقفة على جانب الرصيف ألخذ كل من مير ،ولسوء 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؟

االبتسامة  : 7ليش ترمني ِّ
الز ِبل علينا؟
:العنقود األول

أنش� � ��أ رجال القوات اخلاصة متاريس لهم في الشوارع لالحتماء بها عند الهجوم البري واستجابة
لتوجيه الرئيس العراقي باالس� � ��تعداد حلرب املدن ،ولكن تفاعال غريباً مع هذه املتاريس حدث في
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إحدى املناطق الس� � ��كنية ،حيث وجد اجلندي العراقي لعدة أي� � ��ام متوالية كيس زبالة متروكاً داخل
املتراس وبش� � ��كل متكرر أثار حفيظته ودهشته في الوقت نفسه ،فعزم أن يترصد للجاني ويضبطه
باجلرم املشهود.
وكان الغد فع ًال لناظره قريبا ،ووقع اجلاني في َّ
الش َرك.
وإذا به يكتشف أنها امرأة كبيرة السن،خرجت من بيتها لتلقي كيس القمامة في املتراس ،فسألها :حجية ليش ترمني الزبل علينا؟والله يا ولدي ما أدري ،ظنيت حاطينه لنا كمكان جديد لوضع الزبالة.فاكتشف جهل املسكينة باألمر ،وملح صدق لهجتها ،فقال لها مداعباً:ال حجية هذا قبري!وأتــــرك للقـــــارئ الكريــــم التعليـــــــق!

االبتسامة ُ : 8قل لي «حمار»!
حسني شاب متزن ينقل رواية عن أحد الشباب امللتزم والذي يبدو في وجهه عالمات التدين ،حيث
مر يوماً على حاجز سيطرة فقال له اجلندي:
اجلندي :اقرأ اسمي على قميصي.الكويتي :حاضر ..اسمك(..فالن)العنقود األول
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اجلندي :ال ...قول لي حمار!-الكويتي :نعم؟

اجلندي :أقولك قول لي حمار!الكويتي :نعم نعم؟اجلندي :أقول لك قول لي حمارالكويتي :ليش؟ إ ْمكرم ومحشوم ؟اجلندي :ما عليك بس أنت قو لي حمار.وال يزال الرجل متردداً وال يعرف خلفية املوضوع أو عواقبه ال سمح الله ،فقال:طيب اعتبرني قلت لك ،بس ليش؟ فتنهد اجلندي قائال:ثمان س� � ��نني ح� � ��رب مع إيران ،رجعت لقي� � ��ت زوجتي متزوجة واحد مص� � ��ري وجايبه منه أوالد،وأوالدي متشردين ،وملا جيت أتزوج جابوني الكويت ،ما أطلع حمار!

وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ْق
االبتسامة  : 9تمِ ّ ـ ـ ـ ـَ ْن َ
ومر ذات مرة على مطعم في البصرة ،وفيه جنود ميألون املطعم ،منهمكون في األكل فسأل النادل
عن املوجود من الطعام فرد عليه:
يعني شعدنا يعني ؟ غير مِ َّت ْن ومرق؟ (الت َِّم ْن هو الرز).
طيب عطني متن ومرق-فلما أحضر املرق قال صاحبنا له:

-ما تشوف الزمل (جمع زمال وهي كلمة تهكم) ،التي تأكل ومو فارق ِع ْدها.

:العنقود األول

-يا خوي ملحة قاصر ،فرد عليه النادل مشيراً إلى الناس التي تأكل.
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االبتسامة  : 10سواها
م َّر أبو علي في عودته على نقطة سيطرة فسأله اجلندي:
حتجى اجنليزي؟أي نعم ،ليش؟مو س َّواها ابن املطي بوش !(((

وقد اس� � ��تعد نفس� � ��ياً لدخول القوات األمريكية إلى الكويت ..وكان ذلك خير مؤش� � ��ر على الهزمية
النفسية قبل احلرب البرية!

العنقود األول
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املطي :باللهجة العراقية هو احلمار  -أجل الله القارئ الكرمي  -وهي كلمة مشتقة من الوطء أي الركوب على ظهره واستخدامه
(((
في األعمال الشاقة

العنقود الثاني :تهكم القوات املقهورة
على رئيسها صدام
االبتسامة  :1بني اخليول واحلمير!
املنطقة واملوقع :الرميثية إحدى نقاط السيطرة.
املوقف والـــــحوار :بدأ تطبيـــــق قرار الطاغية باس������تبدال العملة العراقية بالعملة الكويتية،
وكان������ت أكبر ورقة نقــــــد عراقي مــــــن فئة اخلمس������ة والعش������رين دين������اراً حتوي نوعني من
الرسوم والصور:
نوع يحمل رسم خيول ،واآلخر يضم صورة الرئيس صدام!
وعندما بدأ التفتيش على حمل العملة الكويتية طلب اجلنود تفتيش احملفظات من اجليوب
وألقوا بعشرات الدنانير الكويتية في الشوارع بعد متزيقها ،خصوصاً من الفئات الصغيرة،
مع االحتفاظ بالكبيرة ملصادرتها ثم االستفادة منها سراً بعد التفتيش!
وعندما فتح صاحبنا محفظة الكويتي لدى احلاجز وجد بها أنواطاً من فئة اخلمس وعشرين دينار
عراقياً وبها النوعان من هذه الفئة من العملة العراقية ،فقال:
 فلوسنا حتمل نوعني من احليوانات :اخليول واحلمير!العنقود الثاني

(في إشارة واضحة إلى صورة صدام حسني) لعله ينفس  -ولو باملخاطرة بحياته  -عن همه ،وينتقم
ولو معنوياً ممن ظلمه بأن جعله في هذه الظروف املزرية.
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االبتسامة  :2النوط أبو اجلحش!
املنطقة واملوقع :إحدى الضواحي السكنية -السوق املركزي للجمعية التعاونية.
املوقف :اجلندي العراقي يدخل إحدى اجلمعيات التعاونية الكويتية ليشتري بعض حاجاته.
احلوار :وعلى غرار ذلك املوقف الس� � ��ابق قال أحد املش� � ��ترين العراقيني للبائع الكويتي في إحدى
اجلمعية التعاونية عند دفع احلساب.
تريد أي نوط أبو اخليول أو أبو اجلحش؟وهذه أيضاً إشارة واضحة ال تقل عن سابقتها في الداللة عن الكره الذي يحمله هذا اجلندي لصدام.

االبتسامة  : 3بقى بالدنيا وفاء؟
احلوار :الس������يدة الكويتية تقترب من نقطة السيطرة فطلب العسكري العراقي هويتها سائ ً
ال
عن اسمها فقالت:
وفاء..العسكري :نعم؟الكويتية :وفاء...العسكري :أنت اسمك وفاء؟العنقود الثاني
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الكويتية :نعم اسمي وفاء.-العسكري :قفي على جنب الطريق!

فوقفت السيدة حتى أتاها فقال:
العسكري :متأكدة أن اسمك وفاء.الكويتية :تبي تشككني باسمي؟!ال يابه بس ماكو بالدنيا وفاء ،من بعدما وكلتوه وشربتوه وقويتوه عليكم ،وس َّوى بيكم هاحلجاية:بعد بقى بالدنيا وفاء؟
(((

االبتسامة  : 4يابه دعوا عليه اإليرانيني قبلكم
دخل� � ��ت اجلمعية الكويتية تتس� � ��وق بني رفوف اجلمعية التعاونية وتتمت� � ��م وتدعو بالويل والثبور على
صدام فسمعها ضابط عراقي فقال لها:
حجية يابه دعوا عليه «اإليرانيني» ثماني سنوات ما صار بيه شيء ،أنت جاية هسه تدعني عليه؟شيفيد بيه هاي؟

االبتسامة  : 5دعاء 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:

((( طبعاً يقصد صدام حسني.

العنقود الثاني

هس أنتوا أبو شهرين جايني تدعون عليه؟
يابه دعينا عليه قبلكم ثماني سنني ما فاد بيهَّ ،
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العنقود الثاني
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مناذج حلرب شعارات
)املصدر :حرب الشعارات في الكويت أثناء االحتالل ص(62

العنق ـ ــود الثالـ ـ ـ ــث
احلرب النفسية التي مارسها الكويتيون على احملتلني
وأنت َص َّد ِق ْت؟
االبتسامة َ :1
املنطقة :الش� � ��ويخ الصناعية (التي كانت أش� � ��به مبدينة أش� � ��باح خالل االحت� �ل��ال نتيجة للهجرةاجلماعية للعمالة الوافدة فور حدوث االحتالل وتباعاً مع بداياته األولى).
املوقع :نقطة السيطرة املقاربة للمسلخ املركزي.الظروف :مرور السيارات نادراً وبالتالي شعور اجلندي املسؤول عن التفتيش بامللل ،وبحث هذااجلندي العراقي املس� � ��ؤول عن الس� � ��يطرة عما يسلي به نفس� � ��ه خالل االنتظار ألي شخص مير
ليقوم بالتفتيش عليه.
املوقف :مرور شخص كويتي كان يتجول بسيارته في الشويخ الصناعية بحثاً عمن يقوم بتصليحعطل معني في س� � ��يارته ،حيث الكراجات ومحالت قطع الغي� � ��ار على اختالف أنواعها ،رغم أن
سيارته كانت تسير بشكل طبيعي!
احل ـ ـ ـ ـ ــوار:
سأل اجلندي العراقي سائق السيارة الكويتي عند حاجز التفتيش:-اجلندي :شنو جنسيتك؟

-اجلندي :أقول لك شنو جنسيتك؟ (ألنه من الواضح من هيئة هذا الشخص وألفاظه أنه كويتي اجلنسية).

العنق ـ ــود الثال ـ ــث

-الكويتي :عراقي!
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الكويتي :أقول لك نعم عراقي!اجلندي :مو مبني عليك عراقي ،إنطيني هويتك.الكويتي :تفضل (ويسلمه بطاقته املدنية).اجلندي :شلون تقول عراقي ومكتوب بالهوية أن جنسيتك كويتي؟الكويت� � ��ي :يبه ..مو أنت� � ��و تقولون بأن الكويت رجعت للعراق؟ ورج� � ��ع الفرع إلى األصل ملا عادتاحملافظة رقم 19ألهلها؟ وأهلها اآلن عراقيون ،شلون ما أطلع أنا احلني عراقي؟
ص َّدقِ ْت! والله انتو يا الكويتيني كالوجية !
اجلندي :مستغربا ِومبأل فيه :وأنت َ
(((

فق� � ��د أدرك أن الكويتي يس� � ��خر منه في داخل� � ��ه ولكن بطريقة ذكية اس� � ��تغلت ضعفه أمام اآللةاإلس� � ��تخباراتية البعثية املرعبة ،فال يقوى معها أن يعتقله الس� � ��تهزائه به ،ألنه لو فعل لعاتبه بل
عاقبه البعثيون ألنهم اعتادوا الكذب والكذب على الناس حتى يصدقوا أنفسهم.
-اجلندي :يالله يا الله ..تْ َي َّس ْر ..مع السالمة!

االبتسامة  : 2يا محافظة 19؟
املنطقة :املطالعاملوقع :النقطة األخيرة في الطريق احلدودية املؤدية إلى العراق.العنق ـ ــود الثال ـ ــث
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الظروف :مت حظر االقتراب من احلدود الكويتية العراقية في بعض األحيان.املوقف واحلوار :ذهب الش� � ��اب الكويتي إلى نقطة املطالع مستكش� � ��فاً مدى جدية إغالق طريق((( معنى كالوجية (باجليم الفارسية املكشكشة) :أصحاب مقالب ونكت!

السفر الذي يسلكه بني فترة وأخرى لزيارة األسرى في املعتقالت العراقية مثل بعقوبة والرشيد
والرمادي واملوصل وتكريت ،فسأل ضابط االستخبارات:
لو سمحت أريد أستفسر هل الطريق مفتوح ملن يريد أن يتنقل من احملافظة رقم ( )19إلى بقيةمحافظات القطر؟
فقال العراقي باسماً:ياب� � ��ه يا محافظة ( )19؟ يا بقية احملافظات؟ روح عم� � ��ي روح .ادخل على كيفك يابه! ومن غيرحركات ها! طالع لي مبحافظة  19طلعة انتا الثاني؟

إنت؟
االبتسامة  : 3يابه شقد كالوجي َّ
اعتاد أحمد وش� � ��باب الفريج التطوع جلمع القمامة في السيارة املخصصة لذلك من سيارات بلدية
الكويت الصفراء بعد غياب شركات التنظيف خالل األزمة  ،وفجأة استقدمت السلطات 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 جه� � ��ة والتأكد من عدم قيام
الش� � ��باب بهذه املهمة ألن احلكومة اآلن تتولى ذلك ،وقد اعتقل بعض الش� � ��باب في إحدى ضواحي
الكويت (الش� � ��امية على س� � ��بيل املثال) ثم أطلق س� � ��راحهم في رسالة واضحة وس� � ��ريعة جداً لبقية

((( وهكذا 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.

العنق ـ ــود الثال ـ ــث

املناطق.
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وكان أحم� � ��د صاحبن� � ��ا 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!(((

االبتسامة  : 4وين الدراسة ؟
قدم أحمد صاحبنا هويته للضابط في نقطة التفتيش فإذا مكتوب بها أنه طالب ،فس� � ��أله :ملاذا لم
تداوم؟ فرد أحمد:
وكيف نداوم .واملدارس واملعاهد كلها جنود ؟(((

-إيه صدق صدق ...روح روح.

العنق ـ ــود الثال ـ ــث
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((( أي صاحب مقالب وحركات.
((( في حقيقة األمر مارس الكويتيون موظفني وطالباً العصيان املدني ،وبالتالي لم يداوم في محل عمله أو لم يداوم
في مدرسته حتت مطلب« :ال للتطبيع».

االبتسامة  :5شتريد ؟
تع� � ��ود أحده� � ��م كلما مر على نقطة الس� � ��يطرة أن يقدم للجندي العراق� � ��ي الواقف هناك قطعة من
«البس� � ��كوت» الذي اعتاد أن يتس� � ��لى به حني يخرج بالسيارة ،وملا تكرر هذا التصرف الذي لم يتعود
عليه اجلندي العراقي من ش� � ��خص ال تربطه به أي معرف� � ��ة بل يفترض أن يناصبه العداء ،فانفجر
عليه ذات يوم قائ ً
ال:
تعال يابه أنت ما تقول لي شتريد مني؟الكويتي :ليش يبه شفيك اليوم علي!اجلندي :أنت كل يوم تنطيني بسكوت ،الزم تريد مني شيء! ما تقول لي شعندك َو َّيايا؟يبه ما عندي وياك شيء ،وإذا ما تبي تأخذ بسكوت كيفك ،أنا ما غصبتك.يا الله ما أريد أي شيء منك.من يدري بقصده ،رمبا يكون السبب شكه في الشاب الكويتي ،ولكن الذي يجعله يضع لنفسه خط
رجعة هو خوفه من مالحظة اجلنود اآلخرين أو الضابط يوما من األيام لهذا التصرف وتكون بعده
املساءلة ،ولم يكن بينه وبني الشاب الكويتي أي صلة.

االبتسامة  : 6أنت خجلتنا

حدة من مناطق الكويت وبشكل متدرج خالل عدة أيام ،فابتدرهم صاحب البيت:
-يا هال ،تفضلوا ،شربوا شاي ،وإلاَّ قهوة وأدخلهم إلى فناء البيت.

العنق ـ ــود الثال ـ ــث
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فأحس الضابط أن صاحب البيت واثق من عدم وجود أي ش� � ��يء يدعو للخوف أو االرتباك ،بلإنه يحسن معاملتهم مقابل رغبتهم بتفتيش البيت ،فقال له الضابط:
بس حجي أنت خجلتنا ،وإحنا هي طالعني وما نفتش بيتك ،استدرك مداعباً:بس ما عندك صاروخ مخ ِّبيه؟وكأن لسان حاله يقول :سامحنا.

العنق ـ ــود الثال ـ ــث
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مناذج حلرب شعارات
)املصدر السابق(
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العنقود الرابع :تدني املستوى الثقافي
والعسكري لدى احملتلني
االبتسامة  :1هاي الكويتيني شلون يشتغلون؟
املنطقة :الشرقاملوقع :نهاية شارع الهاللي (سابقاً) وأيضاً شارع الشهداء (سابقاً ولكن فيما بعدها) وهو أخيراًشارع عبدالعزيز حمد الصقر (حالياً).

الظروف :اقتحام اجلنود العراقيني لكل مرافق الدولة.املوقف واحلوار :اقتحم العسكريون العراقيون مبنى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فإذابكل مكتب يدخلوه شاشة جهاز الكمبيوتر « monitorأو  »Terminalفقال أحدهم لآلخر:
يابه هاي الكويتيني شلون يشتغلون (وقد حسب أن جهاز املونيتور تلفزيوناً) كل مكتب ِعدهمبيه تلفزيون؟

االبتسامة  :2أوتوماتيكي غير أومتاتيكك!
املنطقة :الصليبيةاملوقع :قرب اجلواخيرالعنقود الرابع
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الظروف :بدايات عمليات السلب والنهب املنظمة والعشوائية.-املوق� � ��ف واحلوار :في اليوم الرابع من األزمة اخلامس من أغس� � ��طس  1990ذهب صاحبنا إلى

الصليبي� � ��ة ليوصل صاحبه إل� � ��ى جاخوره لتفقده وتفقد ما فيه من دواج� � ��ن وأغنام ،فهي حتتاج
إل� � ��ى رعاية ولو باملاء والعلف على األقل ،حيث هاجرت العمالة الوافدة وأولها حارس اجلاخور!
وهناك استوقفه ضابط عراقي يحاول عابثاً تشغيل سيارة دورية النجدة فسأل صاحبنا:
خويا تعرف شلون تشتغل هاي السيارة األوتوماتيك ،أشوفها ما متشي إال قري؟الكويتي :والله عفوا ما أعرف شلون تشتغل.الضابط :ليش أنت سيارتك مو أوتوماتيك (علماً بأن السيارتني  -سيارته وسيارة الدورية املزمعسرقتها  -موديلهما متطابق وهو شفروليت!)
الكويتي :نعم ولكن أوتوماتيكي غير أوتوماتيكك!صحيح؟ لعاد روح يابه الله وياك.(((

االبتسامة  :3على مود كوماندو
املنطقة :اخلالديةاملوقع :شارع اخلالدية الرئيسيالظروف :توتر األوضاع قبيل القصف اجلوي في بداية احلرب اجلوية.املوقف واحلوار :اقترب موعد نهاية املهلة احملددة من األمم املتحدة ،وكانت مفاوضات (بيكر -طارق عزيز) قد انهارت لتوها فمر الشباب على حاجز سيطرة فسألهم العسكري العراقي:
العنقود الرابع

((( لعاد  :أي إذاً.
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ها يابه شنو األخبار حرب وال مو حرب؟الكويتي :طيب أنت ليش البس خوذة؟ أكيد أكو حرب؟العسكري :أقول لكم ...بس ما تضحكون!الكويتي :تفضل.أنا البسها على مود كوماندو ..بس من تصير احلرب وتخافون تعالوا يمَ ِّ ي أحميكم.(((

(((

االبتسامة  : 4بيه أمريكان؟
املنطقة :احلدود البرية مع اململكة العربية السعودية الشقيقة.املوقع :مركز النويصيب.الظروف :بداية توافد قوات التحالف إلى أرض اململكة في نهايات الشهر األول من االحتالل.املوق� � ��ف واحلوار :كان الدخول براً إلى الكويت بطرق غير رس� � ��مية س� � ��ه ًال نس� � ��بياً وكان يُجرى
حتقيق بسيط للداخلني وتفتيش لسياراتهم وكان حينها قد مت اإلعالن عن بداية وصول القوات

األمريكية واألجنبية إلى الس� � ��عودية للمش� � ��اركة في الدفاع عن السعودية والذي حتول فيما بعد
إلى حترير الكويت.
وقد كان السؤال املشترك من قبل معظم املسؤولني العراقيني للكويتيني الداخلني إلى الكويت براً:العنقود الرابع
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املسؤول :بيه أمريكان؟((( على مود :بسبب إني ،..أو وكأني..
((( يمَ ِّ ي :بقربي.

الكويتي :نعم فيه كثير.املسؤول :يعني شقد ؟(((

الكويتي :والله على غط الشوف .(((

املسؤول :وشفت شنو سالحهم؟الكويتي :والله صراحة أنا ما أعرف كثير باألسلحة ولكن أسلحتهم غريبة أول مرة أشوفها.املسؤول :يعني مثل أيش؟الكويتي :بصراحة أكو دبابة بس بدون مدفع ،فيها شيء طوالي ومربع.املسؤول :ميكن هاي الليزر ،ثم التفت مخاطباً صاحبه:-أقول لك كاظم :يابه هذوله جايبني الليزر.

االبتسامة  : 5اجمع!
املنطقة :نقطة النويصيباملوقع :حدود الكويت مع اململكة العربية السعودية الشقيقة-الظروف :بدايات احلشود العسكرية لقوات التحالف جهة احلدود.

((( شقد :كم عددهم.
((( غط الشوف :نهاية األفق.

العنقود الرابع

-املوقف واحلوار :دار حوار قريب من ذلك احلوار املش� � ��ار إليه في االبتس� � ��امة السابقة أعاله عن
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األس� � ��لحة املعتمدة على الليزر – حس� � ��ب ظن الضابط العراقي ،فما إن غادر الش� � ��اب الكويتي
بسيارته حتى سمع الضابط العراقي قائال جلنوده:
 فصيل اجمع !(((

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:
العسكري :سيدي ..لقيت وحدة بنت الصباح! وحتى اسمها ضاحية واسم أبوها عبدالله السالم،هاي شيخهم مال زمان؟
الضابط :وينها؟ أشوف هويتها.العسكري :تفضل سيدي. واملرأة مبهوتة من املوقف ولم تستطع حتى تنبيهه إلى اسمها املكتوب على الهوية بشكل صريح،حتى انتبه الضابط فقال:
الضابط متهكماً على العسكري :هاي عنوانها! ما تعرف تقرا؟العنقود الرابع
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((( وهي كلمة من «األوامر العسكرية» يطلب فيها اآلمر العسكري أفراد فصيلته بالتجمع حوله.

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  :8ياهو بيكم هوندا؟
املنطقة :الشعباملوقع :نقطة السيطرة الطريق الدائري الثالث.الظروف :التفتيش الدوري لكل شوارع الكويت.املوقف واحلوار :يتميز دفتر الس� � ��يارة الكويتية القدمي (في حينها) بانفصال بيانات املركبة عنبيانات املالك كل في صفحة مستقلة وتكون األولى مشتملة فقط على بيانات املركبة.
صاحبنا العس� � ��كري الذي استوقف شابني كويتيني بس� � ��يارتهما الهوندا على نقطة السيطرة فتحدفتر السيارة من أول صفحة فقال بسرعة وكأنه يريد أن يفاجئ الشابني:

(-أي :أيكما اسمه هوندا؟)

العنقود الرابع

-يا هو بيكم هوندا؟

345

االبتسامة  :9ليش تسوق السيارة وهي نامية؟
كان الظالم الدامس سائداً وكان صاحبنا سائق الهوندا قد أضاء األنوار الصغيرة فقط (سكن)وعند مروره على حاجز السيطرة سأله اجلندي العراقي.
ليش يابه مو فاحت الضوا؟ففت� � ��ح صاحبنا الض� � ��وء األول (الواطي) فخرج املصباح من مقدمة الس� � ��يارة بعد أن كان مخفياًوانفتحت اإلضاءة بشكل أوتوماتيكي ،فقال اجلندي سائ ً
ال باستغراب:
-يعني طول ها املدة تسوق السيارة وهي نامية؟

االبتسامة  :10ادفع
اعتقد رجال االس� � ��تخبارات العراقية أنهم رأوا اس� � ��م الرئيس األمريكي مكتوباً على أحد أبوابمجمع زهرة مبنطقة الس� � ��املية عندما ق� � ��رأوا كلمة «ادفع» باللغة االجنليزي� � ��ة « ،»Pushوبقربه
«اس� � ��حب» فأمروا بتغييرها إل� � ��ى « ».............وبقربه «ادفع» ،وقد فعلوا ذلك نكاية باس� � ��م
الرئيس األمريكي جورج بوش علماً بأن اسم الرئيس بوش يكتب بحرف آخر « .» Bush
(((

الس ِل ْك؟
االبتسامة َ :11
لعاد وين ِّ
لم يتعود العسكريون العراقيون على السيارات ذات التلفون ،فمر صاحبنا في بداية األزمة علىالعنقود الرابع
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نقطة السيطرة ،فإذا باجلندي يسأله عن جهاز التلفون:
((( أشفق على القارئ من إيراد اللفظ الذي استخدمه رجل االستخبارات حرصا على الذوق العام.

هذا السلكي.الكويتي :ال يا أخي هذا تلفون.فاستدار العسكري بسرعة حول السيارة باحثاً ثم قال:-إذا كان هاي تلفون لعاد وين السلك؟ أشوف السيارة مو طالع منها ِشي؟

االبتسامة  :12قنبلة البيجر
خالل تفتيش الس� � ��يارة ف� � ��ي بداية االحتالل صاح جه� � ��از املناداة (البيجر) من جيب دشداش� � ��ةصاحبنا الكويتي وهو معلق فيها فأس� � ��كته صاحبه وقبل أن يرجعه إلى جيبه ،طلبه العس� � ��كري
العراقي فوراً ،فلما سلمه إلى اجلندي العراقي ألقاه فوراً بعيداً عن الشارع قائال:
-ليش شايل قنبلة يدوية؟

االبتسامة  :13خبز وقيمر
كان املس� � ��ترعي لالنتباه ش� � ��دة اجلوع والعطش اللذين ميزا اجلن� � ��ود العراقيني في أول حلظاتدخولهم الكويت ،وقد دخل الكثير منهم اجلمعيات وطرقوا أبواب البيوت بحثاً عن شربة ماء أو
كسرة خبز (وهذا ما شاهدته بنفسي وبال مبالغة منذ صبيحة االحتالل).
واجلهل بالس� � ��لع فتح علبة كرمي اليد «نيفيا» ذو اللون األبيض الناصع وأمس� � ��ك بخبزة وغمسها
قائال لصاحبه :دا آكل خبز وقيمر (القيمر هو القشدة).

العنقود الرابع
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االبتسامة  :14نعم شامبو
انه� � ��ال اجلنود والضباط العراقيون على اجلمعي� � ��ات التعاونية في بداية االحتالل وانكبوا عليهاانكبابا حال مساواة الدينار العراقي بالكويتي وبذا تكون األسعار رخيصة كالتراب بالنسبة لهم،
في الوقت الذي ال يستطيع البائعون ردهم خوف االعتقال!
املهم صاحبنا اجلندي العراقي قال إلحدى السيدات في اجلمعية التعاونية في املنطقة.حجية ،هذا شامبو؟فردت :نعم شامبو.وهي تريد أن تتش� � ��فى من أي جندي عراقي في رمزية للنظام ال لألفراد ،وها قد واتتها الفرصة.
فخرج الرجل ولم يعلم أنه قد اشترى الكرمي «نير» املزيل للشعر.

االبتسامة  : 15رجالي نسائي؟
اصطح� � ��ب أحد الضب� � ��اط العراقيني زوجته إلى اجلمعي� � ��ة التعاونية ،وألول وهلة حتس� � ��ب أنه قد
اصطحب معه خبيراً في األمور النسائية والتجميلية والعطور.
وبعد قليل من دخوله راجع الكاشير وسأله وزوجته بصحبته:
يابه قول لي هايه الكلونيا رجالية أو نسائية؟ فرد البائع:العنقود الرابع
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-يبه هذا معطر للسيارة ،ينعش لك اجلو بالسيارة!

االبتسامة  :16خوش كلونيا
وفي موقف مشابه اشترى جندي عراقي مزي ً
ال لرائحة العرق وقال للمحاسب وهو يدفع قيمته:
-يابه شقدها الكلونيا حلوة ورخيصة؟

االبتسامة  :17بكم هالعصارة؟
وف� � ��ي جمعية تعاونية أخرى وقف صاحبنا العس� � ��كري العراقي يقلب حاوي� � ��ة الزبالة الصغيرة ذات
الغط� � ��اء الذي يرتفع تلقائيا عند الضغط على رافعة الغطاء باس� � ��تخدام القدم ،وبعد الضغط عليه
عدة مرات وتقليب احلاوية رفع صاحبنا الزبالة عالياً وأشار ألحد الباعة:
-خويا ...بالله بكم هالعصارة؟

االبتسامة  : 18أول ما يفتح السوق؟
زار عبدالل� � ��ه هذه املرة املستش� � ��فى مع والده وهناك طلب منهم أح� � ��د اجلنود جهاز فيديو وألح في
الطلب ،فما كان من والده أبو مشاري إال أن قال له:
-حاضر أول ما يفتح السوق أجيب لك فيديو.

العنقود الرابع
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االبتسامة  :19أي قانون؟
استخدم جاسم سيارة عمله املستأجرة من إحدى الشركات املعروفة في البالد وم َّر على جندي في
إحدى النقاط العس� � ��كرية للتفتيش ،فكانت فرصته س� � ��انحة لالستحواذ على السيارة ،خصوصاً أن
الدفتر باسم الشركة ،فطالب العسكري جاسم بأن يقدم ورقة إثبات االستئجار ،فقال جاسم:
والله ما عندي.ليش ما عندك؟الشركة ما تعطي أوراق إيجار ،بل حتفظها في سجالتها.ال يابه هذه خالف القانون ،واألخ يريد أي ثغرة من جاسم تكون مقدمة لالستحواذ على السيارة،فقال جاسم:
يبه أي قانون تتكلم عنه؟ ما فيه قانون يقول هالكالم.ليش ما فيه قانون؟ وشعرفك إنت بالقانون؟طيب اسأل اللي تبي.فسأل جاسم أقرب سيارة مرت على نفس السيطرة:أخوي ،لو س� � ��محت باسألك عن السيارات املستأجرة من الشركات هل لها ورقة خاصة ،فأجابالشخص :ال ،فصرخ به العسكري:
وأنت ياهو اللي سألك؟ وشعرفك بالقانون؟العنقود الرابع
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فما كان من ذلك الش� � ��خص إال أن أطلق العنان إلطارات س� � ��يارته مغادراً ،ويأس العس� � ��كري منجاسم فتركه لشأنه.

االبتسامة  :20أبوة بالقوة
زي� � ��اد محمد الزامل مر على نقطة الس� � ��يطرة ممتطياً صهوة س� � ��يارة ابن عمه ب� � ��در زامل عبدالله
الزامل ،فطلب اجلندي من زياد هويته ودفتر س� � ��يارة ،فما كان من زياد إال أن أعطاه ما حتت يده:
وهو هويته ودفتر سيارة ابن عمه بدر ،فقلب اجلندي الهوية والدفتر وحاول املطابقة بينهما جاهداً،
ثم قال :
تفضل ...الظاهر هذي سيارة الوالد ،فرد زياد:شكراً.(وما دخل اسم بدر في اسم محمد؟ عجبي!)

االبتسامة  :21بامبرز
خرج أحدهم من اجلمعية التعاونية حام ًال كرتون حفاظات األطفال من ماركة (بامبرز) فس� � ��أله
اجلندي الواقف قرب باب اجلمعية:
ما الذي حتمل؟فأجاب :بامبرز.اجلندي :أدري أنه بامبرز بس هو شنو يعني شيء يوكل وإال ال.العنقود الرابع
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االبتسامة  :22عفو ًا سيدي
ف� � ��ي أول مقابلة خالل عاصفة الصحراء أجاب الرئيس العراقي صدام حس� �ي��ن على أحد أس� � ��ئلة
الصحفي األمريكي بيتر أرنس� � ��ت  Peter Arnestمراس� � ��ل قن� � ��اة « »CNNالفضائية ،وملا قامت
املترجمة باإلجابة استخدمت كلمة  Equateمبعنى تساوي ،فقاطعها الرئيس قائال:
عفواً أنا ما قلت الكويت .فابتدرته املترجمة قائل ًة:-عفواً سيدي ،هذي كلمة إيكويت مبعنى تساوي.

االبتسامة  :23حرب النجوم
أبو علي رجل بايعها ،لديه ارتباطات عمل في بغداد من قبل حدوث احملنة واس� � ��تمرت خاللها ،بل
إنه ذهب إلى بغداد في اليوم الرابع من عاصفة الصحراء فلما رآه أحد أصدقائه هناك صاح به:
صف؟
هسه جاي إلى بغداد ،مو خايف من ال َق ُ
مجنون أبو عليَّ ،فرد أبو علي :يبه يومك مكتوب اليوم وال باكر ،واملقدر كاين.أقو َّلك بو علي ،فيه صواريخ في النجوم؟يبدو أن صاحبنا قد سمع يوماً بحرب النجوم وتوقع منها صواريخ (فضاء  -أرض)

العنقود الرابع
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االبتسامة  :24حتى الطوفة تطلع الفلوس؟!
املنطقة :إحدى املناطق النموذجية.
املوقع :أحد البنوك احمللية.
الظروف :بداية االحتالل قبل سيطرة احملتلني على البنوك وأفرعها.
املوقف واحلوار :وقف جندي عراقي قرب فرع البنك وقد كلف بحراسة مبنى الفرع.
فإذا بأحد العمالء يس� � ��تخدم بطاقة االئتمان لسحب النقود سحباً آلياً فراقب الرجل ولم يعرفم� � ��اذا يصنع العميل فإذا بحركات بس� � ��يطة وتخرج النقود من اجله� � ��از فيأخذها وينصرف إلى
سيارته بكل بساطة ،فقال اجلندي لزميله:
يابه حتى الطوفة ِعدهم (أي عندهم) تطلع فلوس!فواضح جداً أنه لم يعلم في حياته قط حكاية السحب اآللي من البنوك احمللية والعاملية!

االبتسامة  :25سيدي كظينا شيخة
مرت شيخة بنت إبراهيم الشويربات 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).(((

العنقود الرابع
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العنقود اخلامس :حداثة الكويتيني
على احلروب في العصر احلالي
االبتسامة  :1الصاروخ احلراري!
دخل اليوم الس� � ��ادس عش� � ��ر من يناير مطلع الفترة التي تعقب مهلة االنس� � ��حاب والناس في حذر
وترقب لألحداث احملتملة!
أختن� � ��ا احلريص� � ��ة لم تطبخ غداءها ذلك الي� � ��وم واكتفت بأن تغدي أبو العي� � ��ال وعياله خبزاً وجبناً
وخفايف وملا سألها الزوج ملاذا يا أم فالن قالت بكل حسم وجدية:
احلرب على األبواب وقد يستخدم األمريكان صواريخ حرارية.الزوج :طيب وماذا يتعلق بطبخ الغداء يا أم فالن؟-أم فالن :ليش ؟ واجلدر يعني مو حار؟ قد يخطئ الصاروخ هدفه ويتحول إلى اجلدر!

االبتسامة  :2سرعة البديهة
دخل اجلنود للتفتيش ولم يجدوا مستمس� � ��كا على صاحب البيت ،وملا هموا باخلروج صاح اجلندي
على الضابط املسؤول:
العنقود اخلامس
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سيدي ..سيدي ..شوف ،لقيت صورتني لقارون الكويتي محتفظ بيهم صاحب البيت.-ولكن صاحب البيت كان فطيناً وسريع البديهة ،فصاح على اجلندي والضابط وأمسك بالصورتني

ومزقهما أمام الضابط قائال:
ه� � ��ذه صور الهارب الذي ترك البلدة ،وأخذ يردد عليه ما يس� � ��معه من التلفزيون العراقي .فقالالضابط ساخراً:
والله انتوا يالكويتيني ،شقد كالوجية؟ (أي ع َّيارين).ألن� � ��ه يفه� � ��م أن الكويتي ال يقول ذلك إال مكرهاً ،للخروج من املش� � ��كلة ،إال ملاذا لم يتخلص من تلك
الصورتني قبل هذا التفتيش؟!

االبتسامة  :3يابه تسألني ؟
وفي تفتيش آخر س� � ��أل الضابط صاحب البيت عن الطبق الهوائي الكبير الذي يعلو س� � ��طح البيت
( )DISHوالذي يستخدم اللتقاط موجات قناة  CNNوغيرها من الفضائيات اإلخبارية:
شنو هاي اللي على البيت؟صاحب البيت :والله يبه من ركبناه وهو خربان وناقصة قطعة ،باملناس� � ��بة أحب أسألك :تعرفونأحد يصلحه لنا؟
فرد الضابط:-يابه ...تسألني؟

العنقود اخلامس
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االبتسامة  :4أخاف من املقاومة
طلب جنديان من أحد الشباب توصيلهما وكان اجليش النظامي العراقي لتوه قد دخل الكويت منذ
أيام قالئل ولم يدخل احلرس اجلمهوري البالد بعد ،ولكنه قال لهما:
ل� � ��و س� � ��محتوا تتعاونون معي ،أنا مس� � ��تعد أوصلكم وين ما تريدون ،ولكن� � ��ي بصراحة خايف مناملقاومة يش� � ��وفون سالحكم معكم ويرش� � ��ون السيارة ونروح فيها كلنا ،فإذا ممكن تخلون السالح
بالدب� � ��ة (صندوق الس� � ��يارة اخللفي) ثم الرك� � ��وب معي بكل رحابة صدر ،ومل� � ��ا فعال ذلك وأغلقا
الصندوق ولى هارباً بس� � ��يارته وبكل سرعة حركة بل وبلمح البصر ،تاركاً اجلنديني في مقلب لم
يحصل لهما مثله من قبل ،وفاز بقطعتي سالح دعم من خاللهما املقاومة فعال ،ويا لها من جرأة
وشجاعة ،رغم حداثة عهده باالحتالل واحلروب وويالتها.

االبتسامة  :5املتطوعات احلوامل
ل� � ��م 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 س� � ��مجة 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.
العنقود اخلامس
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فهذا بو محمد الش� � ��ويربات تصاب يده برصاصة طائش� � ��ة 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 ،مبستش� � ��فى الصباح الذي مت تغيير اسمه إلى مستشفى صدام
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 سيأخذها 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 للمرافقة احلامل املتطوعة الضحية.

العنقود اخلامس
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العنقود السادس :محاوالت احملتلني
للترفيه عن أنفسهم
االبتسامة  :1عندك شيخ؟
من مواقف صاحبنا أسامة أنه كان واقفاً بسيارته بانتظار دوره للتفتيش فسمع اجلندي وهو يتقدم
نحو سيارته ويخاطب زميله:
العسكري :أشوف هذا ميكن عنده شيخ؟ فقال أسامة :في نفسه :رحت فيها.العسكري :حجي عندك شيخ؟ أسامة :نعم؟أقول لك عندك ش� � ��يخ ،ما تس� � ��مع؟ يقول (وأخذت أضرب أخماساً بأسداس ،من وين ظهر هذااملدعي علي باالرتباط بالشيوخ وهم مطلوبون عند العراقيني؟).
قلت :أرفع صوتك ما أسمع ،فأدخل اجلندي رأسه في السيارة قائال:
 أقول لك عندك كاسيت خالد الشيخ (ويقصد بذلك أحد املطربني)؟ فتنفست الصعداء قائال:العنقود السادس
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 ال والله ما عندي وال أسمعه أص ًال!

االبتسامة  :2كل ها القمر وما شفتني؟
اصطحب عبدالله أهله وامتطى صهوة س� � ��يارته ول� � ��م ينتبه ألحد احلواجز أمامه في الطريق حيث
اعتاد أن تكون احلواجز أمامه باس� � ��تخدام احلديد العريض بنصف الش� � ��ارع ،وهذه املرة كان مجرد
مخروط التنبيه املروري املس� � ��تخدم عند التنبيه ألي إصالحات أو حفريات وأوقف سيارته في آخر
حلظة ،فلما أقبل عليه اجلندي الواقف (ذو الوجه املكفهر والشنب الضخم الذي تدلى إلى حنكه)
فسأله عبدالله:
يا أخي ما حتطون حواجز مثل الناس ،كدت أن أدخل فيكم.ليش ما شفت احلواجز عيني؟ال والله ما شفتها وال شفتكم.-عيني كل هالقمر (وأشار إلى وجهه) وما شفتني؟

االبتسامة  :3أريد الزمك
أقبل أحمد على احلاجز فوجدها اجلندي فرصة ملداعبته:
عطني هويتك أريد الزمك؟-أحمد :ليش يبه تفضل هويتي (البطاقة املدنية)

-أحمد :تفضل ،هذي إجازتي لقيادة السيارة.

العنقود السادس

هسا الزمك خالص أنت عسكري ..عطي هوية عملك.
-اجلنديَّ :
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هسا...
-اجلنديَّ :

ووقف برهة إلحراجي لكثرة ما رأى من ارتباكي ثم أكمل قائال:
أفرج عنك ...روح-فرجع نفسي إلي فرحت عنه من غير رجعة.

االبتسامة  :4أنت كلش ماتتحرك!
بو بدر جسمه متعافي الله يعطيه الصحة والعافية ...فلما أقبل ذات مرة على نقطة السيطرة...
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.

االبتسـام ـ ـ ــة  : 5حت ـ ــدي

(((

قبل أيام وقبل أن تصل األوضاع إلى ما وصلت إليه اآلن .وفي أحد احلواجز العسكرية العراقية،كان هناك شاب كويتي في سيارة واقفا عند احلاجز العسكري .تقدم إلية جندي باندفاع شديد
العنقود السادس
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((( بطل هذه القصة هو األخ الفاضل محمد حميد الفيلكاوي (بوبدر).
((( يشرفني أن أستضيف في هذه االبتسامة والتي تليها (رقم  5و )6األخ العزيز يوسف محمد الغامن (بو رائد) ألقتبس هاتني االبتسامتني
حرفياً من كتابه «العاصفة :مذكرات صامد أثناء غزو العراق الكويت»  -الكويت 2003 -م

وصرخ في الشاب بشكل مفاجئ قائ ً
ال :تريد تضربني؟ وهلع الشاب وحتدث إلى اجلندي بخوف
ورعب شديدين :ال ال أبداً! حتى أني ما حتركت من الكرسي ،شوف ال أنا جالس.
فصرخ اجلندي مرة أخري به قائ ًال :تقدر علينا إحنا خمسة جنود مسلحني ،ورانا غيرنا مدججني
بالسالح ،وأنت أعزل ووحيد وما معاك أحد ،تقدر علينا؟ قولي تقدر؟! قالها بحدة أشد.
ازداد رع� � ��ب الش� � ��اب وهو يردد :ال والله ،لم أفكر في ذلك فق� � ��ال اجلندي :يعني ما تقدر علينا؟فرد الشاب :ال ما أقدر.
فقال اجلندي متس� � ��ائ ًال نحو الش� � ��اب :يابه ،ليش ما تقول حق الل� � ��ي قاعدين هناك في بغداد،
يتحدون العالم كله وهم لوحدهم ،قولهم زين.
وأخذ يردد :قول لهم ،ما يفتهمون ،هذا كله يصير وما يفتهمون.ثم ألتفت مرة أخرى إلى الشاب وسأله بحدة :يابه ليش ما تتحرك ،امشي.ولم يصدق الش� � ��اب ما يسمع وبسرعة حترك مبتعداً بسيارته عن هذه الكارثة التي لم يتوقع أنيخرج منها حياً.

االبتسامة  : 6إصرار
اليوم س������معت هذه القصة التي حدثت لعائلة كويتية في أحد ش������وارع الكويت اخلالية إال من
نقاط الس������يطرة العراقية (التفتيش) ،حيث كان الهدوء س������ائداً بس������ب هجوم طيران القوات

وخطر التجول ومنع الس������يارات الكويتية من الس������ير في الطرق ،ومصادرة السيارات التي ال

العنقود السادس

املش������تركة عل������ى القوات العراقية املوجودة ف������ي الكويت والعراق ،بجانب ش������ح املواد الغذائية
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حتمل األرقام العراقية ،وكذلك تخوف الكثير من الش������باب من االعتقال ،إال إن األمر ال يخلو
من بعض اجلسورين الذين ال يبالون اخلطر من العائالت الكويتية.
ففي هذا اليوم وهو آخر يوم من أيام شهر يناير  ،1991مرت سيارة كويتية حتمل أرقاماً عراقيةيقودها رجل في اخلمس� � ��ينيات من العمر وزوجته بجانبه ،مرت هذه السيارة على نقطة تفتيش
عس� � ��كرية عراقية ،فأشار اجلندي العراقي للسيارة بالوقوف ،وعندما توقفت تقدم إليهم ،ونظر
إلى لوحة السيارة ،وعندما رأى إن اللوحات عراقية ،طلب من السائق األوراق الالزمة التي تثبت
ملكية السيارة ،وأن القائد هو مالكها ،وإال فإن السيارة سوف تصادر.
فقام الرجل بتس� � ��ليم كل ما يثبت ذلك .وعندما تأكد اجلندي أن جميع األوراق الثبوتية كاملة تصنعاللطف ،ونظر إلى السيدة اجلالسة بجانب زوجها ،وقال لها وهو يحاول يظهر الود بلهجته العراقية:
خالة يابه ليش انتو هنانه؟! .فردت عليه السيدة باستغراب قائلة بلهجتها الكويتية :عيل وين نروح؟!
فقال اجلندي :يابه والله خطر عليكم في الكويت ،روحوا بعيد ،سافروا لبغداد ،ترى إهنا ميكنتنمحون ومتوتون.
وبطريقة عفوية ردت املرأة بس� � ��رعة وهي تشد على كالمها قائلة :عساكم تروحون انتو ،وعسىبغداد أهي اللي تنمحي ،إحنا قاعدين غصب عنكم.
وهنا صرخ اجلندي العراقي بوجهها قائ ًال امشي ،هاي ثاني وحدة ترد علي نفس الرد يابه ،شنو بشر انتو؟
وهن� � ��ا ،حترك الرجل بس� � ��رعة في س� � ��يارته ،خوفاً م� � ��ن أن يقوم اجلندي بتص� � ��رف يفقده وزوجته
أرواحهما.

العنقود السادس

362

العنقود السابع :محاوالت الكويتيني
التروي ـ ــح عـ ــن أنفسه ـ ــم
االبتسامة  :1كادوا يتصادمون
أب� � ��و هاني وبو عبدالعزيز كل ليلة يجلس� � ��ون على الكراس� � ��ي خارج الديوانية ف� � ��ي الهواء الطلق في
أواخر فترة الصيف ويركزان النظر خالل أحاديثهما على حتركات األقمار الصناعية وعددها فوق
املنطقة ،فقال أبو عبدالعزيز:
بو هاني ش� � ��فت األقمار الصناعية ،م� � ��ن كثرها ها األيام كادوا يتصادم� � ��ون ،وكادت إجازة أحدالسائقني تنسحب من قبل اإلدارة العامة للمرور (ولكن الفضائي)!

االبتسامة  : 2دبابة صغيرة
تبلَّى أحد اجلنود على أخينا أسامة يوماً من األيام قائ ً
ال:
عندك سالحأسامة :ال ما عندي سالح.-اجلندي :بالدبة فيه رشاش

-اجلندي :طلع املسدس أحسن لك.

العنقود السابع

-أسامة :ال والله حتب تفتش تفضل.
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يبه فيه بالدبة دبابة صغيرة شوفها وأخذها!فضحك اجلندي قائال.روح روح يابه الله وياك.-وقد أشفى أسامة حاجة اجلندي من الرغبة باملداعبة والضحك لقتل امللل الذي يعيشه.

االبتسامة  :3يباب
دار احلوار الهاتفي بيني وبني أبو خالد الرجل اللطيف املعشر محب اخلير خالل األيام األولى من
عاصفة الصحراء ،حيث لم تنقطع احلرارة بعد عن خطوط الهاتف للمرة الثانية فسألته:
كيف احلال؟فأجاب :بخير ولله احلمد ،وأنت شلونك؟فأجبت :بخير واحلمد لله ،شلونك مع الضرب هاأليام (يقصد القصف اجلوي) ،فأجاب بسرعة.-بوخالد :هذا مو ضرب!! هذا َّيباب ! (أي زغردة األفراح)

شأحر ْر ؟
االبتسامة :4
ِّ

(((

سأل العم أبو محمد زوجي ابنتيه اللذين سكنا معه خالل األزمة وجلسوا جميعاً على العشاء فيالعنقود السابع
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اليوم احلادي والعشرين من هبوب العاصفة (عاصفة الصحراء) ،وهو شخص خدوم ال يقبل إال
((( أبطال هذه القصة :املؤلف وعديله مسلم محمد الزامل وعمهما (والد زوجتيهما) العم عبداحملسن عبدالله السعد املنيفي.

أن يُعد طعامه بنفس� � ��ه من األلف إلى الياء ،وال يقبل أن يش� � ��اركه في ذلك أحد قط ،بل هو الذي

يعد لهما الطعام بنفسه 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 « :5الله يخلي الريس» من احلنفية

(((

وفي مسايرة ثنائية على الدراجات مر شابان كويتيان على نقطة سيطرة وهما يطويان املسافة في
طريق لم يتعودا عليه ،فبادر األول صاحبه قائ ً
ال وبصيغة تهكمية:
الله يخلي الريس ،فأكمل الثاني:الله يطول عمره.(وه� � ��ذه الوصل� � ��ة مقتطعة من األغاني العراقية التي يس� � ��معها الكويتيون يومياً في عهد االحتالل)
إذا ما فتحوا اإلذاعة والتلفزيون العراقيني ،فلقد بلغ انتش� � ��ارها في اإلعالم العراقي درجة إنك إذا
فتحت احلنفية انصبت على يديك هذه األغنية!
العنقود السابع

((( احلنفية :صنبور املاء.
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االبتسامة  : 6وين السنوية؟
بدأ الكويتيون في األس������بوع الثاني من عاصفة الصحراء اس������تخدام الدراجات الهوائيةبدالً من الس������يارات نظراً ملصادرة الس������يارات الكويتية التي لم يغير أصحابها الرقم إلى

احلصة عراقية (وإن كان ذلك ليس ش������رطاً حيث متت مصادرة بعض الس������يارات التي

حتمل الرقم العراقي مثل سيارة من طراز  !)BMWوأصبح الكويتيون يتندرون بأنه قد
يس������ألهم العراقيون عن الرقم ولوحة الدراجة حتى بالنسبة للدراجة الهوائية ،حتى قال
أحدهم :
سواها معي واحد ،كان يريد أن ميزح فقال لي حني أقبلت بدراجتي على النقطة:-إفتح الدبة (أي صندوق اخللفي للسيارة!) ،وين السنوية؟ (السنوية أي دفتر السيارة).

االبتسامة  : 7خروف على دراجة
وعند البس������طات التي انتصفت إحداها الشارع الرئيس������ي في ضاحية اخلالدية (عفواً حي
اجلمهورية حس������ب التس������مية اجلديدة بعد االحت���ل��ال ف������ي 1991/8/2م) رأيت األخ صالح
وقد امتطى صهوة دراجته فتبادلنا الس���ل��ام وفوجئت مبا احتوى صندوق دراجته الذي ثبته
باخلل������ف والذي كان عبارة عن صندوق خضار بالس������تيكي واحتوى الصندوق خروفاً صغيراً
فابتدرناه:
من أين جئت؟ فأجاب:العنقود السابع
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-من صفاة الغنم.

-فسألناه :تقصد مزارع الفيحاء؟

(((

قال :نعم (أي إحدى احلدائق العامة التي حولها الش� � ��باب إلى جاخور غنم لس� � ��د حاجة الناس،وبفض� � ��ل الله تعال� � ��ى لم ينقص أهل الكويت املرابطني ش� � ��يئاً يذكر ،ف� � ��كل الفواكه واخلضروات
والدواجن ترد من العراق ليشتريها أهل الكويت وهم في ديارهم دون عناء السفر).
-فابتدرناه قائلني :عفية عليك والله يحفظك.

االبتسامة  : 8صح النوم!
كابد بو وليد عناء التعب في ظل شح وقود السيارات وشح السجائر وارتفاع سعرها ،كابد ما كابد
من أمور أكبر من هذه بكثير ،ولكن املسكني لم يحس بحرقة فعلية إال عندما سرق الضابط سيارته
بحجة أنه سيس� � ��تخدمها قليال ثم يعود إليه ،وملا عاد في املس� � ��اء يائسا استنتج احلقيقة املرة – ولو
متأخراً جداً  -قائال:
وهقونا حكومتنا !
بصراحةَّ :(((

ولم ميلك من حوله إال أن ينفجروا ضحكاً قائلني:-صح النوم!

العنقود السابع

((( كما هي احلال في املناطق األخرى وأقربها إلى الفيحاء منطقة اخلالدية  ،وبالتحديد حديقة قطعة  ، 4حيث كان األخ اجلسور فهد احلمرة
(بوعبدالله) يحفظ عشرات األبقار التي نقلها لصالح أصحابها الكويتيني من اجلواخير إلى اخلالدية ،وقد أفاد الناس من حليبها كل صباح،
وقد نقل معها أكواماً من العلف.
عجبي لهمة الكويتيني رغم قهر االحتالل ! واحلمد لله رب العاملني.
((( ونقول :ليس من باب التبرير ،ولكن من باب التعامل مع األمر الواقع:
وماذا تفعل حكومتنا سوى النجاة بنفسها وبرموز الشرعية لتدير التنسيق مع احللفاء لتحرير الكويت ،ورعاية الكويتيني في اخلارج على األقل،
والتنسيق مع أهل الداخل كذلك ما استطاعت.
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االبتسامة  : 9أشوف النجوم
بو شميس رجل طيب ذو خبرة عسكرية متواضعة ونفسية ترتبك عند األزمات أحيانا.
انقطع التيار الكهربائي في أحد األيام األخيرة من عاصفة الصحراء عن البالد كلها ،وتوافق أن كان
اجلو صحواً متام� � ��ا وخاليا حتى من أدخنة احملروقات النفطية املعهودة منذ أيام فوق املنطقة،تبعاً
الجتاه الريح يوماً دون يوم.

لذا ظهرت النجوم بكامل هيبتها واس� � ��تغراقها كل اآلفاق احمليطة ،وهذا منظر ال يتضح بجالء إال
عندم� � ��ا يزيد الظالم ويبتعد الناظرين عن اإلضاءة احمليطة به� � ��م فما بالك بوضوح النجوم عندما
ينعدم الضياء عن البالد كلها ،فلم يتمالك أبو شميس إال أن سأل أبو عيسى:
عبداللهبوعيسى :نعمبوشميس :أشوف النجوم وايدة (أي كثيرة) ،بشكل يعتريه اخلوف والرهبة.بوعيسى :طيب وبعدين ،وشفيها يعني؟أنت شايف أن ما فيها شيء؟يبدو أنه قد سمع بحرب النجوم وخشى أن لها عالقة مبا قد يحدث بعد قليل.

االبتسامة  : 10بوخليل العود وبوخليل الصغير
العنقود السابع
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حام� � ��د العمران (بو يوس� � ��ف) يحكي عن خليفة املزع� � ��ل (بو دعيج) أنه كل يوم يصطحبه باملس� � ��اء
إل� � ��ى ديوانية الصبر في الصليبخات ،حيث تبادل أط� � ��راف 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 لبو خليل الصغير :الله يسلم صدام اللي خالنا نشوفك!فرد أحد الظرفاء متسائ ًال :من تقصد؟
-إذا كنت تقصد بو خليل العود فهو من أيام عبدالكرمي قاسم!

االبتسامة  : 11سايلنت
وضعت نساء ضاحية عبدالله السالم صفارات اإلنذار على (السايلنت) الصامت.
واملقصود أن نساء الضاحية من الرقة والنعومة ما يجعلهن يضعن صفارات اإلنذار  -رغم صوتها
املزعج  -على الوضع الصامت قياساً على هواتفهن النقالة.

االبتسامة  : 12ستاربكس

العنقود السابع

قريباً في ستاربكس البصرة :
دارسني التيهجيز خبز عروقدوملة جاتولقيمات موكا-كرنشي باجا (باجليم الفارسية املكشكشة)
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تكيف الكويتيني
العنقود الثامنُّ :
واستيعابهم السريع لظروف األزمة
االبتسامة  :1شلون كيفك؟
املنطقة واملوقع :الطريق الدائري الثاني بني الفيحاء وضاحية عبدالله السالم .
(((

املوقف واحلوار :الكويتي يصل إلى حاجز السيطرة قائ ً
ال :السالم عليكم
فيرد اجلندي العراقي :وعليكم السالم ،شلونك؟
الكويتي :بخير الله يسلمك.اجلندي :وشلون كيفك؟الكويتي :طيب واحلمد لله.اجلندي :شلون أهلك؟الكويتي :كلهم بخير ولله احلمد.اجلندي :شلونكم كلكم؟الكويتي :احلمد لله.العنقود الثامن
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وهن� � ��ا أحس الكويتي بأن هناك حاجة في نفس اجلندي العراقي ذي اجلس� � ��د الضخم والعضالت
((( يالحظ القارئ الكرمي املناطق التي حدثت فيها هذه املواقف ،وهي متمحورة حول الشامية واخلالدية ،اللتني سكنهما املؤلف خالل
االحتالل ،وانتقل بينهما طوال األشهر اخلمسة األولى ،ثم لزم اخلالدية في احلرب اجلوية (عاصفة الصحراء).

املفتولة من جراء إحلاحه على السالم والسؤال ،وكأنه يقول في نفسه :يا أخي أسألني :وأنت كيف حالك؟
وفع ًال انتبه الكويتي وسأله الكويتي أخيراً قائال:
الكويتي :وأنت كيف حالك؟فأجاب اجلندي على الفور وبدون مقدمات :أنا كيف حالي؟ حالي والله تعبانة! حالي مس� � ��ودن؟يابه حالي ...صار لي حول شهرين ما شفت أهلي (وقد خرج منهم قبل .)1990/8/2
(((

الكويت� � ��ي :كلنا حالنا واحد ..أنت بالكويت وأهلك في العراق تش� � ��تاق لهم ،وأنا هنا أيضا وأهليفي اخلارج ال يستطيعون الرجوع ،ولكن قول آمني :الله يجازي الظالم!
فقال من قلبه :آمني.-فاكتفى الكويتي بهذا الشعور وسيضع اجلندي النقط على احلروف!

االبتسامة  :2ليش ما تدخن؟
مر أس� � ��امة على احلاجز واملس� � ��كني يبدو أنه مستهدف من أكثر احلواجز إلنشاء أي حوار حول أي
موضوع تنفيساً عما في صدور اجلنود من ملل وعدم قناعة مبا يعملون.
وم� � ��ن أح� � ��د مواقفه مع ذلك اجلندي في هذا احلاجز أن ذلك اجلندي كان واقفا مدة طويلة وبدون
سجائر حيث انتهت من جيبه ،فسأل أسامة:

((( نشفق على القارئ هنا من إزعاجه بألفاظ سوقية تلفظ بها اجلندي واصفاً حاله املزرية ،وبكلمة معبرة فع ً
ال عن وضعه املزري ،وهي كلمة
تبعث على الضحك حني يطلقها املرء على نفسه ،حيث إن شر البلية ما يضحك.

العنقود الثامن
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أسامة :ال والله ما أشرب ،فقال اجلندي بعصبية:ليش ما تشرب؟ (يريد أن يأخذ منه سيجارة لو كان يشرب)أسامة :حاضر وال يهمك أروح أشرب سجاير وأرجع لك!-اجلندي :روح روح مع السالمة.

االبتسامة  : 3شلونك مالك؟
املنطقة :اخلالدية.املوقع :قطعة 4املوقف واحلوار :مس � � �لَّم شاب مسالم لكنه ال يعبأ بكل ما يسمع من إشاعات أو معلومات غير(((

جازم� � ��ة الثبوت بالنس� � ��بة ملنع التجول ال� � ��ذي كثر احلديث حوله في األي� � ��ام الثالثة األخيرة التي
س� � ��بقت املوعد النهائي ملهلة مجلس األمن ( ،)91/1/15وفي ليلة اخلامس عشر من يناير َس َر َى
مس � � �لَّم (أي رجع متأخراً) الساعة الثانية عشرة وعش� � ��ر دقائق صباحا إلى البيت من الديوانية

الت� � ��ي اعت� � ��اد أن يرتادها خالل األزمة يوميا ف� � ��ي الفيحاء إلى منطقة اخلالدي� � ��ة ،ولكن حاجزاً

اعترضه فابتدرهم مسلم مخاطباً العسكري في نقطة التفتيش:
شلونك مالك؟ عساك طيب؟ ما عرفتني؟العسكري :ليش أنا وين شايفك؟العنقود الثامن
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مسلَّم :نسيت ملا وصلتك من دوار العظام إلى الفيحاء حاول تتذكر.((( بطل هذه القصة األخ الفاضل مسلم محمد الزامل.

العسكري :صحيح صحيح.ومد يده إليه وصافحه بعد أن كان يسأله في بداية األمر عن سبب جتوله في هذا الوقت املتأخرمن الليل ،ثم قال.
تفضل عيني ...الله وياك.وسألت مسلم عن خلفيته هذا األمر ،فقال بكل بساطة:لقد كان اسمه الكامل مكتوبا على صدره واسمه األول «مالك» ،فلمحته فابتدرته بالسؤال.فقلت له :لقد أحسنت االختيار ألن دوار العظام قد صار هو نقطة وصول جميع العسكريني العراقينيالذين يذهبون ويرجعون من إجازاتهم التي عادة ما تكون ملدة أسبوعني ،والفيحاء هي أقرب منطقة
إلى هذه النقطة من نقاط السيطرة املوجودة حول املنطقة وفيها ،ولم أملك إال أن قلت:
عفية عليك يا أخي مسلم على سرعة بديهتك وحسن تصرفك ،والله حفظك ،وأرجوك ال تتأخربالسروة مرة ثانية.
(((

االبتسامة  :4رنديز؟
املنطقة الشامية.املوقع :مطعم هارديز.-الظرف :تش� � ��غيل الش� � ��باب الكويتي احللوين لهذا املطعم خالل االحتالل مبا أضفى جواً نفسياً

((( السروة :العودة آخر املساء إلى البيت.

العنقود الثامن
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لقد كان ش� � ��باب ديوان السمحان في قطعة  3وجيرانهم ديوان الرندي هم األساس واملنطلق فيفتح املطعم وتش� � ��غيله ،ملا كان العدد األكبر من أسرة واحدة هم أبناء أسرة الرندي ،فقد أطلقت
عل� � ��ى املطع� � ��م إبان االحتالل ثم في جريدة القبس بُعيد التحرير اس� � ��م مطعم :رنديز ،جمعاً بني
هارديز والرندي ،فأصبح االس� � ��م يعكس تلك الذكريات اللطيفة بش� � ��كل جامع مختصر( ،انظر

صورة املقال وتفريغ محتواه ص.)465 - 460

االبتسامة  : 5جبيرة تنقذ صاحبها
عماد الربيعان  -رحمه الله  -انكس� � ��رت رجله فأخذته زوجته إلى مستشفى الرازي ،ليعود بجبيرة
وعكازتني ،والطريف أن ش� � ��كل طرف العكازة العلوي يش� � ��به 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!

االبتسامة  :6املاكينة املغبرة
اتخ� � ��ذ خلفية املزيعل وإخوانه في املقاومة بيته العامر كمجمع ملاكينات التصوير ،لتوزيع النش� � ��رات
املليئة باملعلومات الوطنية ،والتحريض على املقاومة والوالء للسلطة الشرعية في الكويت.
فلم� � ��ا 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.
العنقود الثامن
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وكان يكفي منها مجلة «أبناء الديرة» سبباً ليس لالعتقال فحسب ،بل لإلعدام ،ملا فيها من طرحقوي ضد الصداميني وكبيرهم!

واأللطف من ذلك أن خليفة قد لغَّم س� � ��يارته بعش� � ��رات النشرات منها في دبة سيارته ،دون علمأحد من املجموعة.
فأخ� � ��ذ هذه الس� � ��يارة بكل حس� � ��ن نية عماد الربيع� � ��ان – 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 ق� � ��د عبر صاحبن� � ��ا في ذهابه ث� � ��م إيابه بني الش� � ��اميةوالقادسية.
فلم� � ��ا عل� � ��م خليفة آخر النه� � ��ار ...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  : 7بيوت 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.
(((

فابتدرهم علي السند  -وهو من سكان هذا احلي  -قائ ً
ال في سؤال استنكاري:
-يا جماعة هذي بيوت تسوى تفتيش؟

((( أطلق 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.

:العنقود الثامن
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فترح� � ��م قائد التفتيش على حال أهل احلي قائ ً
ال :ما وراهم ش� � ��يء ه� � ��ذ وله ...عوفوهم ...وأكمل
مس� � ��يرته مش� � ��ياً إلى قس� � ��ائم الش� � ��ويخ ،عابراً طريق اجلهراء ،متمنياً أن يجد بغيته من الغنائم في
البيوت اخلالية مبنطقة الشويخ.

االبتسامة  : 8متويه
(مطاردة أصحاب اللحى الوهمية)
صاحبنا بو بدر (محمد أحم� � ��د الفيلكاوي) ترك حليته خالل االحتالل...ولم تتطابق صورة هويته
مع الواقع فاتهموه بأنه عسكري لكنه ميوه بلحيته.
ال من انتهى من التفتيش فيه ،توجه بعدها إلى املس� � ��جد متهيداً
وذات تفيش كان فريج الصني طوي ً
لصالة الظهر.
وال يزال ينبه كل من يوافقه في الطريق إلى األس� � ��ئلة التي يسألون عليها ،فأخبره أحدهم أنهم يبحثون
عن األجانب ،فارتاح أبو بدر ألنه ليس مبستهدف من التفتيش ،وال أهله وال من كان معه في البيت.
الطريف أن أحد املارين بعد قليل إلى املس� � ��جد قال لهم إنهم يبحثون عن أصحاب اللحي الوهمية
بينما هم عسكريون ،فانطلق بو بدر إلى احلمام ليحلق حليته قبل وصول التفتيش إلى بيتهم ،فإذا
به يتفاجأ بعماد وقد س� � ��بقه إلى حمامه ،واستعمل عدته للحالقة...ولم يعد هناك وقت ،فهم على
وشك الوصول إلى البيت.
وفج� � ��أة جت� � ��اوز اجلنود بقية البيوت في فريج الصني إتباعاً لنصيحة علي الس� � ��ند في االبتس� � ��امة
العنقود الثامن
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السابقة ،ألن هذه البيوت( :ما تسوى تفتيش) ،فسلم بو بدر على حليته ،وخسر عماد حليته ،ولكن
بعدة احلالقة اخلاصة بأبي بدر!

االبتسامة  : 9هاي هسة أنت خوش ولد
خليفة املزعل من فريج الصني (احلي الصيني) فتح وإخوانه من أبناء احلي وغيرهم من الشباب
(((

الكويتي األبي مطعم فلفلة في غياب إدارة أمريكانا وغيرها من شركات التغذية.
لق� � ��د كان الفتتاح ه� � ��ذا املطعم إلى جانب مطعم «رنديز» (وهو بالفع� � ��ل مطعم هارديز املطور من أبناء
الرن� � ��دي!) أكب� � ��ر األثر في رفع ال� � ��روح املعنوية للصامدين م� � ��ن أبناء الكويت عامة ومنطقة الش� � ��امية
خاصة.
وقد كان يقدم وجبات س� � ��ريعة باس� � ��تخدام مخزون الثالجات من الدجاج املجمد ،واملوجود أص ً
ال
في ثالجات املطعم ،ولكن الش� � ��باب آثروا تزويد األهالي به ،مقابل أن يستخدموا بدال منه الدجاج
العراقي املستورد من العراق في أكياس قماشية «خياش» وليتهم ما فعلوا !
ففي أول يوم وضع خليفة الدجاج في الش� � ��واية ،س� � ��اق القدر إليه نقيباً عراقياً مدججاً بس� �ل��احه
وجنوده ليشتري منه ثالث دجاجات ( الواحدة بخمسة دنانير عراقية).
الطريف أن الدجاج العادية الواحدة يكفيها ثالثة أرباع الس� � ��اعة في العادة لتنش� � ��وي وتس� � ��توي ،بل
وتتحمر و«تتقرمش» ،وكانت هذه املدة متر بسرعة ألن املطعم كان يضم من بني العاملني املتطوعني
فيه خمسة من شباب فرقة التليفزيون ،و«شالوها طرب».
وفج� � ��أة يصمت كل الطرب وتختفي األصوات ،بل ويتس� � ��رب الش� � ��باب من ح� � ��ول خليفة واحداً تلو
األخر ...وتكاد أحش� � ��اؤك تتمزق من الضحك حني يشرح لك خليفة بأسلوبه الساخر مشهد الربع
وهم يتطايرون واحداً تلو اآلخر مثل تلك املشاهد التي تراها الرسوم الكرتونية املتحركة ،فيستغرب

صاحبن� � ��ا عندما وجد نفس� � ��ه وحيداً في املطعم  ..هكذا فجأة وبال مقدمات ،فإذا بأحد الش� � ��باب

((( انظر الهامش السابق

العنقود الثامن
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بودعيجُ ...قبُ ...قب( ...باجليم املصرية يعني اهرب يا خليفة ...أهرب بسرعة). فتساءل اخلليفة :يبه ليش انحاش؟ ...شالسالفة؟فأجابه الهامس في وجل :النقيب العراقي جاي ومعصب عيونه بيطلع منه شرار!!وما هي إال حلظات ويدخل النقيب العراقي حام ًال الدجاجات الثالث التي أش� � ��تراها منه للتو،
كل واحدة بخمسة دنانير عراقية ليطعم بها نقطة السيطرة التي يشرف عليها ،ثم قال:
 هاي دجاج هاي؟خليفة :أي نعم ...دجاج (وقد اعتراه الذهول) شالسالفة؟هاي حتى مو حلم جلب (كلب)! ما ينوكل!خليفة (وقد اس� � ��تعاد أنفاس� � ��ه حني علم القصة) :يبه والله تونا جايبيه من العراق ...هذا دجاجعراقي وأول مرة نستعمله...احلني آمر شتبي؟
ترجع لي فلوسي؟خليفة :بس؟...يبه تأمر...احلني ترجع لك فلوسك كلها.(وقال لي خليفة :والله لو طالب مني إمية (أي  100دينار عراقي) ذاك اليوم عطيته ...بس أبيافتك من شره ،وفعال أعطيته ما دفع وهو مبلغ  15ديناراً عراقياً.
هسه أنت خوش ولد ،ثم غادر.
فقال النقيبَّ :(((

 وهنا عاد الش� � ��باب واحداً تلو اآلخر ،وقد كانوا يراقبون املوقف من بعيد ،وقد ذكرني مش� � ��هدهروبهم ثم رجوعهم ببعض مشاهد الهروب في الرسوم الكرتونية املتحركة.
فقلت لهم من القهر  -وأنا طبعاً « -أمون عليهم»« :يا األنذال انحشتوا عني وخليتوني!»فرد عليه:العنقود الثامن
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عيزنا نهمس لكُ ..ق َبُ ...ق َب ...ما َقبيت!((( أي :اآلن.

العنقود التاسع :هذا العنقود وانوكل!
االبتسامة  : 1اعتقال اجلدر؟
دخ� � ��ل رجال احلرس اجلمهوري للتفتيش وفي نهاي� � ��ة املطاف وصلوا إلى ملحق البيت ،وفيه وصلوا
املطبخ اخلارجي ،وكانت الس� � ��اعة تشير للواحدة موعد غداء أصحاب البيت وكانت الرائحة تفوح،
ورجال احلرس قد أوقعهم اجلوع ،فقد صحوا من الفجر بدون إفطار.
املهم خرجوا ولكن الطباخ جاء مهروالً إلى صاحب البيت قائ ً
ال:
بابا هذا ُش� � ��رتي يأخذ جدر ،لم يصدق صاحب البيت فلما هرع إلى املطبخ وجد أن اجلدر مبافي� � ��ه قد مت اعتقاله من قبل رجال احل� � ��رس اجلمهوري عندما خرجوا ،يبدو ألنه قد مت اعتقاله
كأحد أنواع الذخيرة!

االبتسامة  :2البيت اللي نتريق بيه ما نفتشه
وخالل التفتيش صباح ذات يوم وجد الضابط بيتاً مناسباً لإلفطار ،فصاح بجنوده :جيبوا احلليب
واخلبز بنفطر هنا (طبعا داخل البيت أسترلهم) فقال صالح (صاحب البيت):
ول� � ��و ما ينزل ريوقكم (مع أنه خبزه وحليب) ريوقكم علينا طاملا أنكم في بيتنا ،فأكرمهم الرجل،وملا فرغوا قال الضابط ألفراده:

-وبقدرة قادر كان اإلفطار حصنا للبيت ،حتى ولو كان فيه «هوايل».

العنقود التاسع

-ياالله بره ...البيت اللي نتريق بيه ما نفتشه.
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االبتسامة  : 3مشتم ريحة غدا و راجع لك
دخ� � ��ل اجلنود دي� � ��وان العم فهد ،وكان اإلفطار جاهزاً وفي الوقت نفس� � ��ه رائحة املرقوق في املطبخ
تفوح ،فقال الضابط:
هنا يحلى الريوق ..يالله نتريق يا ش� � ��باب ،وبدون إحم وال دستور ،وفوق السجاد األبيض البراقبالبسطار.
لم ميلك العم فهد إال مجاراة املوجة والترحيب بهم في مثل هذه العزومة اإلجبارية ،وملا خرجوارجع الضابط قائال ألصحاب البيت:
أنا مش� � ��تم رائحة غدا (يقصد رائحة املرقوق الفايحة) ،أنا راجع الس� � ��اعة  12.30ظهراً وألقىالغدا جاهز ..مفهوم ..راح نلف باملنطقة ونرجع.
-وفعال رجع بالواحدة إال ربعاً ليستلم الغدا.

االبتسام ــة  : 4طـ ــار امل ـ ـ ـ ــوز
يوم اخلميس  2أغس� � ��طس اجتاح اجلنود منطقة الشاليهات ،ودخل على الشاليه مجموعة للتفتيش
قائلني :ال تخافوا نريد نفتش عن أي أس� � ��لحة ،وفي حقيق� � ��ة األمر كانوا يريدون العبور إلى املطبخ
لش� � ��رب قطرة من املاء للعطش الش� � ��ديد فاستأذنوا لش� � ��رب املاء ،ولكنهم رأوا ما لم يكن باحلسبان
حيث كان املوز فوق البرادة وعندئذ وبدون استئذان طار املوز .
(((

العنقود التاسع
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((( الغريب أن املوز والتفاح رغم تيسرهما في الكويت ليسا سهلي املنال على عامة الشعب واجلنود في العراق ،فكان لهما خصوصية في
إسالة لعاب من يراهما ،وكانا يشكالن هدية كافية (رشوة) عند رغبة بعض الكويتيني الشفاعة ألقربائهم أو معارفهم الكويتيني املعتقلني.

العنقود العاشر :العنقود األسمراني
االبتسامة  :1هال بالظالم!
أحمد ش� � ��اب أسمراني هو بطل أغلب مواقفنا األس� � ��مرانية التي حدثت معه بسبب خصوصية لون
بش� � ��رته األس� � ��مر ،كان أن مر في اليوم الس� � ��ابع من عاصفة الصحراء 1991/1/23م على حاجز
سيطرة فاستبشر به العسكري العراقي قائ ً
ال:
هال ..هال بالظالم.طبعا ألن الظالم ساتر جيد من غارات احللفاء.

االبتسامة  :2هال بالكاكاو!
وال نزال مع أخينا أحمد الش� � ��اب األس� � ��مراني ذي االبتس� � ��امة العريضة والذي يستلطفه العراقيون
كثيراً ،وفي بداية األزمة كان التفتيش مكثفا على السيارات الكويتية بحثاً عن األسلحة واملنشورات
واألعالم وخالفها فلما وصل دوره في التفتيش إذا بالضابط املسؤول أسمراني مثله ،فصاح به من
بعيد رافعاً كلتا يديه مرحباً:
هال ..هال بالكاكاو ..هالثم صاح باجلنود على احلاجز :افتح له الطريق ...خله يروح

-تفضل عيني ..هال بيك ..هال بالكاكاو.

العنقود العاشر

ثم قال ألحمد:
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االبتسامة  :3يابه ابتسم!
ال يزال أحمد يعاني من سمرة بشرته مع العراقيني ،فقد أقترب بسيارته مساء ذات يوم من حاجز
التفتيش العراقي فما إن وقفت السيارة حتى صاح اجلندي بحذر وترقب ويده على الزناد.
جبار ..جبار ..شوف هالسيارة وقفت ما بيها أحد.فبادر أحمد خشية أن يشكوا في أمره ويطلقوا النار عليه خشية املجهول:السالم عليكم. فيقترب اجلندي أكثر ويقول:ش� � ��نو؟ أنت بالس� � ��يارة؟ أشوف أنت أسود والبس لي دشداشة س� � ��ودة والدنيا ظلمة؟ يابه اشلونأشوفك؟ مرة ثانية يابه ابتسم على األقل!

االبتسامة  :4ال تضحك!
وال يزال صاحبنا األسمراني أحمد عرضة للمواقف الطريفة مع احملتلني ،فذات يوم م َّر على نقطة
سيطرة ،فنظر إليه الضابط املشرف على النقطة شزراً وسأله:
ليش تضحك؟أحمد :نعم!العنقود العاشر
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أقول لك ليش تضحك-أحمد :يبه ما أضحك ،من قال لك قاعد أضحك؟ أهو في شيء يضحك علشان أضحك؟

شمدريني عنك؟أحمد :يبه هذا حلجي مفتوح وضروسي داميا طالعة وعلى بالك أني أضحك.-زين يالله أمشي ...امشي.

االبتسامة  : 5سامحونا
وبينما كان أحمد واقفا في طابور الس� � ��يارات املنتظرة للمطابقة (الفحص الفني) وهو طابور طويل
يب� � ��دأ من مرور العاصمة وميتد إل� � ��ى دوار العظام بل إلى محطة البنزين في الدائري الرابع وفجأة
انقض عليه أحد اجلنود باإلهانات والصراخ والعويل قائال:
يعني مو عاجبك؟خير إن شاء الله أخوي؟وتتفلسف يا ..يا ،...يا بن ...يا بن...السباب والشتائم ثم أردف قائال:
وكان كالماً مقذعا جارحاً في سياق من ِّ
يالله امشي قدامي هناك ،وعطني دفتر السيارة واملفتاح.عال جداً ملزيد من الش� � ��تائم ،وسط ذهول
وأخذ يقف كل بضع خطوات ويس� � ��مع املارة وبصوت ٍوانعقاد لسان من صاحبنا.
على س� � ��ياراتهم أو بأيديهم من طول الوقوف ،ولكن حظه العاثر جعله يعتمد على الس� � ��يارة بكوعه

العنقود العاشر

بيد أن أحداً أستطاع وبأعجوبة معرفة السبب وهو أن عموم املراجعني كانوا يستندون بأجسادهم
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واضعا خده على يده فاعتبرها اجلندي صورة من صور إبداء االستياء الصامت.
ولكن سرعان ما تدخل زميل اجلندي قائال لصاحب أحمد الذي كان بصحبته:
يابه تريد أفك صاحبك وأنهي املشكلة ،أنطيني  25ديناراً وباكيت سجاير وكل شيء يخلص.وبدون ما تردد نفذ صاحب أحمد الطلب ،ثم وبعد أن تفاهم اجلنديان أرجع اجلندي األول علىأحمد دفتر سيارته ومفتاحه قائ ً
ال وبكل بساطة أذهلت أحمد بشكل أكثر:
-يابه سامحونا ،الزم نسوي بيكم هالشكل وإال يقول ضباطنا أنكم ما تشتغلون!

االبتسامة  :6خلي بالك
طلب اجلندي العراقي من أحمد صاحبنا األس� � ��مراني توصيله إلى مسافة معقولة ،ولكونه مشغوالً
طلب من أخيه محمد توصيل اجلندي ،وفور وصول االثنني بالس� � ��يارة إلى حاجز تفتيش آخر صاح
اجلندي الواقف على النقطة مبحمد أخي أحمد:
شنو جنسيتك؟كويتي.فالتفت إلى زميله اجلندي الذي بالسيارة قائال:ليش تركب مع الكويتي ترى يقتلك خلي بالك ال يقتلك.العنقود العاشر
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االبتسامة  :7مسكني سوداني
سأل اجلنود محمد األسمراني وهو قادم من بيان إلى اخلالدية:
وين رايح يابه؟محمد :رايح بيتنا.وين بيتكم؟محمد :باخلالدية.يابه أنتوا بس تقولون هنا بيتنا وبعدين يتغير طريقكم بقدرة قادر ،يابه بس وصلنا قريب وأمامإحلاحهم لم يجد محمد فكاكا من توصيلهم ،فسألوه على الفور:
شنو جنسيتك؟ فأجاب فوراً:محمد :سوداني ،مو شايفني صبغتي.فانطلت هذه الكلمة عليهم قائلني:مس� � ��كني أنت س� � ��وداني ،يابه على فكرة أنت شلون مسكني س� � ��وداني ما عندك شيء ولكن متلكهالسيارة ،والله عفية عليك حصلت عليها ،هاي الكويت كل شي يصير فيها.
وصاحبنا يش� � ��كر مديحهم وال يكثر الكالم الذي سيفتضح أمره في أسرع فرصة عند أول كلمةإذا تكلم.
العنقود العاشر
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االبتسامة  :8اسمك مشكلتك!
مر صاحبنا األسمراني أحمد على نقطة السيطرة يوماً فابتدره اجلندي وهو يقلب هويته:
شاسمك؟أحمد.نعم نعم ...وليش بايق اسمي؟أحمد :بعد اسمي أحمد ..بس وقفت األسامي عليك.-يابه يا الله روح روح.

االبتسامة  :9املعنويات املرتفعة
ذكرنا عن أحمد صاحبنا األس� � ��مراني أن تقس� � ��يمة وجهه املبتسم دائماً توحي ملن يراه أنه يبتسم له
هو فانتهره ذات يوم من أيام عاصفة الصحراء أحد اجلنود العراقيني قائ ً
ال:
ليش أنتوا دائما معنوياتكم مرتفعة؟أحمد :نعم ..وشد َّراك أن معنوياتنا مرتفعة؟لعاد ليش أنت مبتسم؟العنقود العاشر
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أحمد :يبه هذه خلقتي على بالك أني اضحك.-طيب طيب روح.

االبتسامة  : 10اخلد الوارم
صاحبنا األس� � ��مراني أحمد يستلطفه اجلنود كما ذكرنا ،وهم يفتعلون التفتيش واجلدية فيه كأمنا
يصطادون عليه بعض املستمسكات.
وفجأة اكتشف أحدهم الصحن الذي اصطحبه بالسيارة معه فكأمنا وقع على صيد ثمني يشاكس
به أحمد ،فقال له:
شنوها األكل يابه؟ أريد آخذ منه.أحمد :حبيبي يبه هذا األكل حق زوجتي ،وزوجتي تتنسى (أي تتوحم).اجلندي :طيب وبعدين؟ وايش يضرها وهي في بيتها أني آكل من هالصحن ولو شوية يابه؟أحمد :انت معذور في كالمك ألنك ما تدري شيصير فيها إذا نقص من هذا الصحن شيئ!اجلندي :طيب قابل شيصير لو أكلنا من هالصحن؟ففكر صاحبنا األسمراني أحمد وبسرعة بديهة قائ ًال على الفور:
شيصير؟ ...خدها يورم! يشق جلد وجهها شق!طيب طيب روح الله وياك.-فنجح في حفظ صحنه من االختالس اإلجباري.

االبتسامة  : 11وعندك خدامة بعد؟

س� � ��أله العس� � ��كري ،أوضح له ذلك فلم يعجبه اجلواب ،وما إن أخرج رأس� � ��ه إال وابتدره العس� � ��كري
العراقي بكف على وجهه وصاح به« :هم َع ِب ْد ،وهم ضام لك خدامة؟».

العنقود العاشر

صاحبنا االس� � ��مراني م َّر من نقطة س� � ��يطرة وفي املقعد اخللفي جلس� � ��ت اخلدامة األسيوية ..فلما
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العنقود احلادي عشر:
ما هو خارج العناقيد (متفرقات)
االبتسامة  :1الله يخلي الريس
طلب املوظف الفلس� � ��طيني الذي ادخر عش� � ��رة آالف دينار كويتي في البنك (وهي حتويش� � ��ة عمره
وحصيل� � ��ة مدخراته) أن يس� � ��حبها فلم يُعط منه� � ��ا إال ثالثمائة دينار عراق� � ��ي ووعده موظف البنك
بتكرار هذه العملية كل أس� � ��بوع مرة ،فما كان منه إال أن بدأ يه ّوس في البنك التهويس� � ��ة العراقية
املشهورة  -آنذاك:

الله يخلي الريس ..الله يطول عمره.فإذا بالرجل قد اختل عقله وسار يهوس على شاكلة من سبقه ،ويهذي مبا ال ميكن فهمه

االبتسامة  : 2املرق يسبح على الطاولة
في الطريق إلى بغداد – حيث معتقل الرش� � ��يد وبه األس� � ��رى الكويتيني من الضباط خاصة والذين
يزوره� � ��م أهله� � ��م واللجان التطوعية كلجان التكافل واللجان الش� � ��عبية وغيرها  -وقف صاحبنا في
مطع� � ��م ريفي لوجبة الغداء ،فدخ� � ��ل املطعم واختار أحد الطاوالت فإذا به يرى عجباً لم يره في أي
العنقود احلادي عشر
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وجد بالطاولة يتوسطها صحن قد ثبت في منتصفها مبسمار ،وجاء النادل فمسح
مطعم قط ،فقد َ
الصحن أمام صاحبنا ،مكتفياً بذلك بدالً من الغسيل ،ومشيراً إلى شيء لم يفهمه صاحبنا إال بعد
قليل ،وبالتحديد بعد قدوم النادل اآلخر ليحضر الطلب (التمن أي الرز ،واملرق).

فج� � ��اء حام ً
ال الق� � ��دور بأكملها على عربة متحركة :وغرف من ال� � ��رز غرفة كبيرة فألقاها بالصحن
املثبت في وسط الطاولة ،ثم هوى (سكب) على الرز غرفة أخرى من املرق ،وإذا باملرق يتسرب على
الطاولة من الفتحة التي أحدثها املس� � ��مار في وسط الصحن ،وصاحبنا يتلفت إلى أصحابه وينعقد
لسانه فما كان منه إال أن :
قام ودفع احلساب وترك الصحن مبا فيه لتكتمل السباحة على الطاولة!؟وهذا ما عكس النمط املتبع في ذلك املطعم بني كس� � ��ل وبخل في الوقت نفسه عن اقتناء الصحون
من جهة ،وعدم وجود األمان من س� �ل��امة هذه الصحون أنها س� � ��ترجع إلى مكانها بشكل طبيعي من
جهة أخرى ،والكسل املتمثل في عدم غسل الصحون من جهة ثالثة.

االبتسامة  :3تريد هويتي؟
أبو جاس� � ��م ش� � ��اب طيب هادي يعمل بوزارة الصحة وقد اس� � ��تخرج بطاقة رس� � ��مية من الس� � ��لطات
العراقية ،لكونه عام ً
ال في املجال الطبي ،مر ذات يوم على حاجز سيطرة فوقف أمامه لكن اجلندي
لم يطلب منه ش� � ��يئاً ..بل لم يقترب من الس� � ��يارة ،وأخونا أبو جاس� � ��م ينظر إليه بانتظار إيعاز منه
بالسير أو طلب الهوية ،حتى م ّل اجلندي وقال:

يعني تريدني أنا اللي أوريك هويتي؟ ما تطلع لي هويتك؟ فلما رآها قال :روح روح الله وياك.العنقود احلادي عشر
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االبتسامة  :4شصاير يا جماعة؟
كان صاحبن� � ��ا نائماً في جاخوره في الصليبي� � ��ة وقفل راجعاً كالعادة في الصباح ،وكان التاريخ 90/8/2
وكانت الس� � ��اعة الس� � ��ابعة صباحاً ،فالحظ ظاهرة غريبة هذه املرة وهي كثرة مرور س� � ��يارات اجليمس
( )GMCمحملة بالعائالت وبس� � ��رعات مذهلة باجتاه الغرب أي اململكة العربية الس� � ��عودية من الطرق
البري� � ��ة ،فلم يتمالك نفس� � ��ه من التأش� � ��ير لهم دون ج� � ��دوى حتى إذا وقف له أحده� � ��م بعد جهد جهيد
سأله:
ما األمر يا صاحبي ،أشوف كل السيارات شاخطة وطالعة عن الصليبية باجتاه السعودية؟ فردعليه السائق بعجالة:
 ُو ِخ ْذنَا ..ولكنه لم يكمل وسار مسرعاً إلى سبيله.فضرب صاحبنا أخماساً بأسداس ،عن الذي أخذنا.وبعد جهد جهيد استوقف سيارة أخرى ،فوقفت له سيارة أخيراً ،وملا سأل السائق نفس السؤالقال له السائق مفص ً
ال هذه املرة:
وخذنا  -أخذونا العراقيونثم ما لبث أن أسرع هو اآلخر إلى احلدود.
وهن� � ��ا عرف صاحبنا الس� � ��بب فبطل العجب ،ولكن العجب الذي بطل هو املتعلق بس� � ��فر هؤالءهداه� � ��م الله من أول حلظة تاركني بيوتهم ب� � ��ل وطنهم دومنا تريث ،ولكل عذره على كل حال ،ولكن
العنقود احلادي عشر
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العجب األكبر واللغز الغريب هو املعني بدخول القوات العراقيني علينا وبهذه الهمجية.

االبتسامة  :5عصير مهياوة
حمل صاحبنا الكندري في سيارته قنينة مهياوة (أكلة كويتية يشتهر بها إخواننا الكنادرة وتتكون من
سمك مطحون ومخلوط بالزيت وامللح) فسأله اجلندي عند حاجز التفتيش:
شنو ها العرق؟الكويتي :يبه هذا مو عرق ،العرق حرام.لعاد شنو هاي بالبطل؟الكويتي :هذي مهياوة.وشنو تطلع املهياوة؟فلما شرح له أخونا الكندري مكونات املهياوة ،أردف قائ ً
ال:
-أنتوا الكويتيني ما تبطلون ،حتى السمك سويتوا منه عصير؟

االبتسامة  :6البيت املسكون
مر صاحبنا على نقطة تفتيش واقعة قرب منزل مهجور اش� � ��تهر بكونه مس� � ��كوناً (أي باجلن) واقعاً
على تقاطع طريقني سريعني فسأله اجلندي.

-تفضل إذا أعرف راح أجاوبك.

العنقود احلادي عشر

-أخوي ..عندي سؤال ممكن أسألك؟
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يابه هاي البيت بيه شيء؟نعم هذا البيت معروف مسكون (أي من اجلن)هسا عرفت لعاد نسمع صراخ هواية (أي كثير) طول الليل من ها البيت.َّ

االبتسامة  :7املرائي والقصف
ادعى أحدهم الورع وهو يرائي بعبادته الناس ،حتى س� � ��مع أحد األصدقاء في الديوانية س� � ��ائ ًال
احلاضرين:
سمعتوا يا جماعة القصف البارحة ،لم يتوقف بل استمر إلى الصباح؟فرد احلاضرون ...كنا نهلل ونكبر على الظاملني ،فقال صاحبنا املرائي:أما أنا فلم أس� � ��مع القصف ،ألني بصراحة كنت أقيم الليل ولم أس� � ��مع أي ش� � ��يء في اخلارج من ش� � ��دةالبكاء!

االبتسامة  :8زراعة الفلوس
قال العس� � ��كري العراقي لصاحبه على حاجز التفتيش (نقطة الس� � ��يطرة) ،وصاحبنا الكويتي يسمع
العنقود احلادي عشر
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احلوار ،وذلك في نقطة السيطرة في كيفان املتاخمة لتقاطع الشامية وكيفان على الطريق الدائري
الثاني ،حيث قد مر على االحتالل أربعة أشهر ،وكان يسوده العصيان املدني املتمثل في عدم تعاون
الشعب معهم وعدم انتظامهم في أعمالهم البتة.

العسكري األول لصاحبه :أقولكالعسكري الثاني :نعماألول :ما تقول لي هذوله الكويتيني منني يجيبون الفلوس؟ أربعة أشهر ما يشتغلون وال يداومون،ما تقول لي شلون ياكلون؟شلون يشربون؟
يابه هذوله ِعدهم الفلوس تزرع زراعة ،يزرعون ورق تطلع فلوس!(((

االبتسامة  : 9عيال النستلة
نظر اجلندي العراقي للشاب الكويتي بسيارته األنيقة فقال:يابه شعليكم عيال النستلة انتو يا الكويتيني.(يقصد بالنستلة حليب العلب).

االبتسامة  :10جاسم وجاسم
جاسم وجاسم صديقان مرا بسيارة أحدهما على نقطة سيطرة وقدما هويتهما إلى اجلندي بنا ًءعلى طلبه وبعد أن متعن في هوية كل منهما الحظ انطباق االسم األول لكل منهما ،ورغم أنه ال
يوجد أي انطباق في اسم األب أو اجلد أو العائلة إال أنه متعن فيهما قائ ً
ال:

 (وهل في انطباق االسم األول بينهما داللة على عالقة األخوة بينهما يا فهيم؟)((( أي عندهم.

العنقود احلادي عشر

-ها ..الظاهر أنكم إخوان! يالله تفضلوا.

393

االبتسامة ِ : 11و َل ْك ما تستحي؟ ..هاي شغلة؟
محمود الشويربات من سكان الشامية يعمل في مكتب مختار الشامية ،لذا فهويته صادرة من وزارة
الداخلية .
ورغم أن املهنة مدنية إدارية بحتة ..لكن تعالى ف ِّهم هااألوادم! واقنع هالعس� � ��اكر احملتلني أنها
شغلة مدنية!

لذا طلب صاحبنا من إدارة اجلمعية إصدار هوية عمل له باسم مسؤول نظام.
وعند أقرب نقطة تفتيش (سيطرة) نظر اجلندي إلى الهوية قائ ً
ال:
«خوش والله ابن الشيوخ إنت». فرد بو :.......حبيبي اقرأ عدل :جمعية الش������امية والش������ويخ التعاونية ،فهي كلمة الشويخوليست الشيوخ!
العسكري :وبعد مسؤول نظام؟ ..انت الكل بالكل لَ َعا ْد؟بو :.........يبه أنا مجرد مسؤول نظام.العسكري :خوش والله ...ويشس ِّوي مسؤول النظام هذا؟بو :........سالمتك أوقف عند الكاشير وانظم الدور للزبائن عن الزحمة.العسكريِ :ولَ ْك ما تستحي أنت ؟ تشتغل هاي شغلة؟العنقود احلادي عشر
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وم� � ��اذا يصنع ب� � ��و ....وقد ارتضي بهذا التهك� � ��م األهون عليه من اجلرج� � ��رة والقيل والقال لواستخدم هويته األصلية الصادرة من وزارة الداخلية؟

االبتسامة  : 12ياليتني كنت هندي ًا !
بومندر...دخيل املس� � ��يعيد ...أيقظته الوالدة صبيحة االحتالل على أصوات إطالق النار املس� � ��موع
بوضوح في منطقة الشامية ...فطمأنها.
وزيادة في التأكيد ركب س� � ��يارته وذهب بنفسه إلى السيف (ش� � ��اطئ البحر) ،وإذا به وقبل وصوله
املستش� � ��فى األمريكاني أمام جنود ،لم يستغرب للكنة التي كانوا يتحدثون بها كثيراً ،ألنه كان يعمل
ف� � ��ي محطة تقوية اإلرس� � ��ال في اإلذاعة مبحطة «كب� � ��د» وهناك كان كثير من العس� � ��كريني «بدون
جنسية» ،وينطقون بلهجة مقاربة جداً للهجة العراقية.
فقال ملن حوله خلوني أتصل بنسيبي عقيد خل يحضر اجليش الكويتي لينظموا هذه الفوضى.والكويتيون املارة ينبهونه :اسمع الكالم وال تعاسرهم ،ولكنه رفع عقيرته قائ ًال:
هذا بلدنا والزم نسوي شيء ،ورغم أن اجلندي العراقي ميسك بيده ،ولكنه يعيش جواً آخر ال يحس بهم.حت� � ��ى وصل الضابط العراقي ووجده يتصل بهاتف الس� � ��يارة ،فزمج� � ��ر في وجهه وألقى الهاتفباألرض ،وأمره بأن يتنحى جانباً من الطريق مع اآلخرين من مختلف اجلنسيات.
حت� � ��ى أدرك صاحبنا أنه بالفع� � ��ل احتالل ،ولم يتعود أن توجه إليه األس� � ��لحة ،ويقع حتت طائلةالتهديد ،ولم يجد هؤالء في حر الضحى املش� � ��مس س� � ��وي الرطب املتدلي من نخيل الشوارع ما
يفكون به ريقهم ،وماء برادات الس� � ��بيل في ش� � ��ارع اخلليج ،ما يروون به عطشهم الذي زاده هول
املوقف وأثر صدمة املفاجئة.
الطريف أنه ملا أراد الضابط العراقي التخلص منهم بصرفهم إلى بيوتهم بدأ بالهنود قائ ًال :

ثم قال «الكويتيني املدنيني يروحون بيوتهم» ،يقول بو منذر عن نفس� � ��ه :فقفزت قفزة أولها عندهوثانيها بالسيارة ،وبلمح البصر وجدتني أمام البيت بالشامية!

العنقود احلادي عشر
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ال« :ياليتني هندي»!
-الهندي يروح بيته ،فهنا َّ
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العنقود الثاني عشر:
املفـ ــارقـ ـ ـ ـ ــات الســاخ ـ ـ ـ ـ ــرة
االبتسامة  : 1قبلة خاطئة
صبيحة اليوم الثامن أغسطس  1990نزل األخ الكويتي العجول من شقته بالساملية وهرع بعد توقف
إطالق النار (ظناً منه أن االنسحاب قد مت ،ودخلت قوات احللفاء وبقية أحالم اليقظة) ،فنزل إلى

شارع اخلليج متجهاً إلى إحدى الدبابات وصعد على برجها فخرج له الضابط املوجود بها ،فما كان
منه إال أن َق َّبل الضابط وهنأه على سحق املعتدين ،فقال الضابط العراقي بهدوء:
يابه كلها أيام واألمور تهدأ وترجع إلى مجاريها.فاصفر ثم احمر وجه صاحبنا من اإلحباط ونزل يجرجر أذياله إلى شقته بانتظار الفرج.-فما يدري املرء :أيضحك املرء أم يبكي من مثل هذه املواقف!

االبتسامة  : 2ليتنا ما وديناه املخفر!
خالد ش ...مس� � ��افر وبيته صمد إلى األيام األخيرة دون التعرض إلى الس� � ��رقة بفضل الله الذي سخر
له متابعة إخوانه وأقربائه ،ولكن جنح بعض العس� � ��اكر في اخت� � ��راق هذه املتابعة بعض املرات ،بيد أن
العنقود الثاني عشر
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الشباب النشامى طوقوهم في إحدى املرات التي تكررت عندما بدأ العد التنازلي لعاصفة الصحراء،
املهم أن ك ً
ال من اجلنديني املتهمني كان خارجاً وبيده س� � ��جادة قد س� � ��رقها من الداخل ،أما األول فقد
ألقى بها وهرب ،وأما الثاني فقد أمس� � ��ك به الشباب وأخذوه مع السجادة إلى مخفر كيفان ،وفع ً
ال مت

يبدو ألخذ أقوالها كذلك!..
-فقالوا جميعاً :ليتنا ما وديناه املخفر وسلملنا على السجادة الثانية.

االبتسامة  : 3حصار طروادة
في اليوم الرابع لعاصفة الصحراء استبشر أهل منطقة الشعب خيراً عندما أعلن الشباب النشامى
في جلنة التكافل واللجان التطوعية بالتنس� � ��يق مع اإلخوة الصامدين املوجودين من أعضاء مجلس
اإلدارة في الكويت عن فتح اجلمعية التعاونية بعد فتح املخبز كذلك.
ولك� � ��ن اجلمعي� � ��ة ومواقفها تعرضت حلصار عس� � ��كري متت خالله مصادرة جميع الس� � ��يارات ذات
األرق� � ��ام الكويتية (أي التي لم يتم تغييرها إلى أرقام عراقية) .وباإلضافة إلى بعض الس� � ��يارات مت
اعتقال أصحابها ممن حاولوا إظهار االمتناع عن تسليم السيارة!

االبتسامة  : 4إال الله يغير علينا!
اتص� � ��ل حمود بالعم بومحمد محيي� � ��ا ومحتفياً ومتفقداً عمه وأحواله خالل عش� � ��رة أيام من مرور
عاصفة الصحراء ،وخالل احلوار والتحيات سأل العم:
شلونك وعساك طيب فأجاب حمود :بخير الله ال يغير عليناالعنقود الثاني عشر
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االبتسامة  : 5والله يبعدنا عنهم
احلاج عبدالوهاب رجل تقي وملتزم وال ينش� � ��غل لسانه عن ذكر الله ،ودائم الدعاء ،وقد جمعني به
لق� � ��اء صباح ذات يوم في إحدى ديوانيات املرابطني ودخلنا كالعادة في احلديث عن الهموم اليومية
وعندما جاء ذكر احملتلني قال:
الله يبعدنا عنهم ! فقلت مستدركا ومداعباً:صلِّح دعاءك ،قصدك تقول الله يبعدهم عنا ،إحنا إذا الله أبعدنا عنهم فقد
بو محمد ...يا معود َحلقنا بالذين خرجوا وتركوا بيوتهم أو نحن خرجنا من الكويت واحملتلون هم الباقون فيها.

فقال ضاحكاً:-الله يبعدهم عنا.

االبتسامة  :6احلليب اجلديد
مر أحدهم على نقطة تفتيش فسأله اجلندي:
شحده بوش محاصركم؟ لكن خله ينفعكم حتى حليب ما ِع ْدكم.َّ
ليش وأنت واجلماعة ما تشربون حليب يعني.ال يابه إحنا نشرب بارود!العنقود الثاني عشر
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االبتسامة  : 7رب ضارة نافعة
امرأة كويتية لم تنعم باحلمل س� � ��نوات طويلة ولكنها أخيراً حملت في األزمة ،ويبدو أن للقصفوالعصف فوائد كثيرة!

االبتسامة  : 8قلة ذوق!
ذه� � ��ب صاحبنا مضطراً إلى البصرة لقضاء حاجة مهمة هناك ،وخالل وجوده هناك ذهب حلالقة
حليته وملا انتصف احلالق في حالقتها .وبلل وجهه بالصابون دخل عليه أحد األشقياء وأطلق عليه
صوت � � �اً تهكمياً (بالعامية عفَّط له) فترك احل� �ل��اق حلية الرجل وهرول خارج صالون احلالقة فلما

أدرك غرميه رد عليه بنفس الصوت تهكما ،وملا رجع أنكر عليه صاحبنا تصرفه قائ ً
ال:
تتركني بها احلال وتروح تركض وراه ،تركه يولي الله يهديك.فرد عليه احلالق بامتعاض:هس أشيل لك هالقندرة (يقصد حليته).
-طيب طيب َّ

االبتسامة َ :9ب ِّطل اجلمقجة
(((

(((

(((

((( أي افتح
((( تلفظ باجليم الفارسية املكشكشة.
((( وقد اشتهر بهذا االسم قدمياً منذ إنشاء مستشفى العظام باعتبارهما قريبني جداً من بعضهما.

العنقود الثاني عشر

علي الصدر (بو عبدالرحمن) يقود السيارة مبعية أبو بدر (محمد الفيلكاوي) في مشوار مير بدوار
العظام (املسمى حالياً دوار األمم املتحدة)...وهي نقطة جتمع اجلنود العراقيني متهيداً للتحميل
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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. فتوتر اجلندي أكثر ...وس� � ��حب األقس� � ��ام (أقسام البندقية) مس� � ��تعداً ألي حركة منهما...مكرراً طلبه.
فاضطر االثنان إلى التأشير على كل زر ميكن أن يفتح بالسيارة دون جدوى ...حتى اقتربت يدبوبدر من (درج السيارة أمامه وهو جالس على ميني السائق).
فصرخ اجلندي :افتح هاي ...هاي هي اجلمقجة.فاطمأن االثنان قائلني بصوت واحد:العنقود الثاني عشر
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-يبه قول لنا بطل الدرج وريحنا من الصبح!

االبتسامة  : 10خوش خشوع
متذمر على األوضاع ولو توافرت له الفرصة لفتك باحملتلني ،ولكنه يخفي في نفسه ما الله مبديه
من فلتات لسانه.
الطريف أنه بعد الصالة اخلاشعة ...ودعاء القنوت أمام املسجد في كل صالة فريضة (بعد الرفع
م� � ��ن ركوع آخ� � ��ر ركعة) باعتبار أنه دعاء النازل� � ��ة (املصيبة الكبيرة أو الكارث� � ��ة) .وبعد هذه األجواء
اإلميانية واملصلون يستمرون بالتس� � ��بيح بعد الفريضة ،يبرز صوت صاحبنا بني الصفوف اخللفية
قائ ً
ال ملن حوله:

«هذا ابن الـ....متى بيطلع؟»يقصد صدام طبعاً ،وقد خرجت هذه الكلمة من شدة القهر الذي أنساه في هذه اللحظة قدسيةاملكان الذي هو فيه!
حقاً إنها ...مفارقة عجيبة ...مضحكة مبكية!جعلت بعض املصلني رغم خروجهم للتو من أجواءاخلشوع أن يخفوا ضحكاتهم.

االبتسامة  :11يا جماعة هذا واجب وطني!
صاحبنا يعمل في محطة األقمار الصناعية بأم العيش ،ويحب أن يؤدي واجبه الوطني حني داهمت

القوات العراقية البالد خشية أن يحتاجوه هناك ،فذهب مسرعاً بسيارته ..فلما وصل إلى معسكر
حتذره من االستمرار في الذهاب إلى هناك ،على طريق شمال البالد ،فقد احتلت العراق املناطق
الشمالية كلها.

العنقود الثاني عشر

احلرس الوطني واملواقع العس� � ��كرية في معس� � ��كر املباركية (( )G1اجليوان) ،وجد س� � ��يطرة كويتية
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غير أن صاحبنا أصر على بلوغ وجهته قائ ً
ال:
ه� � ��ذا واج� � ��ب وطن� � ��ي ...والبد أن أذهب إل� � ��ى احملطة ،ووعدهم أنه س� � ��يذهب على مس� � ��ؤوليتهالشخصية.
وفع ًال وصل إلى س� � ��يطرة كويتية أخرى قبل دوار العظام ،أيضاً حذروه نفس التحذير ،غير أنه
أصر فلم ير بعد اجلد في املوضوع ،ولم يكن يدرك ما بعد دوار العظام من قوات مدججة.
فلما جتاوز األندلس وغرناطة بدأ يرى أرتال الدبابات داخلة الكويت في االجتاه اآلخر الداخلإلى الكويت.
ول� � ��م متر حلظات إال والدبابات قادمة إليه في اخلط نفس� � ��ه ولك� � ��ن في االجتاه املعاكس!! ورأىبع� � ��ض الدبابات واآلليات بأش� � ��كال مريبة عليه ،وهو «يتخطرف» بينه� � ��ا ،أي ينتقل بينها بحرية
بشكل عشوائي ولكن انسيابي.
فما كان منه إال أن عاد أدراجه ليسابق القوات العراقية احملتلة.والطريف هنا أنه سبق القوات العراقية إلى نقط السيطرة الكويتية التي سبق أن حذرته ،وتعهدألفرادها أنه سيمر منهم على مسؤوليته الشخصية ،فأخذ يحذرهم مما هو آت إليهم من عدد
وعتاد ال قبل لهم به.
وباملقابل والطريف أيضاً أنهم أخذوا دورهم وردوا عليه برده السابق لهم ،حيث قالوا له:هذا واجبنا الوطني ...والبد أن نقف هنا أمامهم.العنقود الثاني عشر
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فقال لهم كلمتهم السابقة له:طيب ستبقون؟ إذاً على مسؤوليتكم!سبحان مبدل األحوال خالل أقل من ربع ساعة!

االبتسامة  : 12الهجوم أفضل وسيلة للدفاع
بو بدر راجع الديرة من األحمدي بيلحق يفوت قبل حظر التجول بنصف ساعة ...واإلضاءة موكلها

تش� � ��تغل بطريق السفر (اخلط السريع) ،فإذا به يلمح براميل قريبة جداً تسكر الطريق ...وإذا بها
س� � ��يطرة عراقية ،فما كان منه إال أن ضغط فرامل الس� � ��يارة على آخرها حتى انحرفت الس� � ��يارة،
فارتبك وأربك اجلنود العراقيني ،وكان موقفاً عصيباً ،ميكن أن يتسبب فيه على نفسه وعلى أهله،

بإطالق النار عليهم حتت عنوان الدفاع عن النفس ،ولكن الله سلم.
فم� � ��ا كان منه إال أن ألهمه الله مبا لم يكن في حس� � ��بانه ...فص� � ��رخ بأعلى صوته اتقوا الله فينا...
بغيتوا تذبحونا ...حرام عليكم...أحد يحط نقطة سيطرة في خط سريع ،وإذا باجلنود يتسامحون
منه:
حقك علينا حجى.فلما غادر املوقف أخذته وأهله عاصفة من الضحك ،ملا كان من تفريج للمشكلة عن طريق الهروب
إلى األمام ،وتذكر حينها بو بدر كلمة س� � ��معها صغيرا واس� � ��تعملها كبيراً« :الهجوم أفضل وس� � ��يلة
للدفاع».

االبتسامة  : 13ال يبه أنا َع َم ْي مو عسكري!
(((

كل من بو عبدالقادر وبو هويدي ش� � ��ايب متقاعد ...وأحب أن يس� � ��تفيد من األموال املكدس� � ��ة في
املوظف من البداية:

((( أي ضرير ال يرى.

العنقود الثاني عشر

املؤسسة العامة للتأمينات ،فطلبا من أحد الشباب أن يأخذهما إلى هناك ،وملا ذهبا فع ً
ال واجههما
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حجي أنت عسكري سابق؟فأجاب الشايب فوراً :نعم نعم ...يا وليدي؟ أنا عمي مو عسكري!-ولم يتردد حلظتها أن افتعل أنه أعمي خوفاً من االعتقال اجلائر!

االبتسامة  : 14ترى ميكن السيارة ملغومة!
بو إبراهيم جاء إلى مركز الش� � ��باب بس� � ��يارته ليش� � ��ارك في األعمال التطوعي� � ��ة ،وإدارة العمل في
املركز الذي من خالله كانت اللجنة الشعبية جتهز املنطقة بخدمات إضافية إلى خدمات اجلمعية
التعاونية من مبيعات ومستهلكات.
فلما خرج لم يجد سيارته ...فاشتعلت التحريات ،وتبرع البعض بفكرة أن السيارة متت سرقتها...
وأثار البعض اآلخر أنه قد ملح احلافلة الكبيرة التي حملوها بها!
واشتعلت الدوريات الشبابية التطوعية باملنطقة بطولها وعرضها حتى إذا استيأس الرسل املتطوعون
للبحث عن أي أثر للسيارة ،باتوا ليلتها متكدرين.
فلما انقش� � ��ع الغب� � ��ار  ...وأصبح الصباح ...وأتوا إلى فرع قطعة  8قرب املركز إذ بالس� � ��يارة قابعة
هن� � ��اك غير مقفلة األبواب ...فتدافع الش� � ��باب عنها خوفها من أنها ملغومة ...حيث س� � ��رقت ليلة
واحدة ،ثم أعيدت في الصباح الباكر ...فإياكم أن تفتحوا أحد أبوابها.
حتى إذا وصل صاحبنا بو إبراهيم صاحب السيارة ،فتذكر أنه قد ركنها هنا منذ األمس ،ولكنه مع احلماس
العنقود الثاني عشر
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نسي ذلك  ،ففي جو السرقات يصدق املرء أي شيء عن السرقة ،حتى سرقة سيارته التي ركنها بنفسه!

االبتسامة  : 15منني جاي؟ ووين رايح؟
األخ بوبدر (محمد حميد الفيلكاوي) يعمل  -وال يزال  -في شركة البترول ،وينتقل يومياً بأهله من
األحمدي إلى الصباحية ،ولم يكن يعلم بأي تغيير في أس� � ��ماء املناطق والشوارع واملستشفيات التي
فرضتها السلطات العراقية احملتلة ،ومن ضمنها كل ما ميت إلى األسرة احلاكمة بصلة.
ولم يكن يعرف بالتحديد أن االس� � ��م اجلديد حس� � ��ب تغييراتهم ..لألحمدي هو «النداء» ،واالس� � ��م
اجلديد للصباحية هو «فلسطني».
فسأله اجلندي على نقطة السيطرة من وين جاي ووين رايح؟فأجابه بو بدر :من األحمدي إلى الصباحية.العسكري :أقول لك من وين جاي ووين رايح؟فأجابه بو بدر ،قلت لك من األحمدي إلى الصباحية.وترتفع حدة سؤال العسكري ...وميسك بسالحه.ويكرر السؤال ليكرر بو بدر اجلواب نفسه.حتى انتبه بو بدر ...فقال لنفسه البد أن في األمر شيء ،فبادر العسكري سائ ًال:
-يبه شالسالفة ...عندك شيء علمني ...أنا ما أعلم الغيب؟

بو بدر :ال والله نورنا يبه...معانا عيالنا وبنتسهل!-العسكري :هسا األحمدي اسمها النداء...والصباحية اسمها فلسطني.

العنقود الثاني عشر

 -العسكري :ليش أنت ما تدري تغيرت أسماء هاملناطق؟
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 بوبدر :على خير أن شاء الله.العسكري :واحلني منني جاي ...ووين رايح؟فأجاب بو بدر على الفور :يبه رايح من النداء إلى فلسطني.العسكري :هسا عدل ...روح يابه...الله يسمح دربك.صدق نفس� � ��ه ،ولم يعلم أنها كلها أيام أو أشهر ،وتعود هذه التسميات
أخونا العس� � ��كري قد َّإلى أصولها.

العنقود الثاني عشر
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الس َرة :أي طابور الشاحنات متهيداً لنقل املسروقات بشكل منظم
ِّ

العنقود الثاني عشر

ال تعليق علي السرقات املفضوحة جهاراً نهاراً
املصدر :العدوان العراقي على الكويت  -جرمية لن متوت (ص)71 ،67 :
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العنقود الثالث عشر :تهافت اجلنود
على سرقة السيارات وغيرها
االبتسامة  : 1سيارة بالسرداب وطايفة اإلشارة احلمرا!
بو وليد تعود كل صباح باكر اخلروج من البيت بس� � ��يارته الوانيت (ماركة شيفر) وذات يوم خرج من
بيته في منتصف النهار دون أن يجد س� � ��يارته فقد س� � ��حبها احملتلون كما قال له أحد املارة الذي لم
يستطع التدخل خوفاً من أسلحتهم وأي ردود فعل ممكنة من حتركه.
ولكن املس� � ��كني بو وليد الذي استقل سيارته األولدز موبيل الحقته معاكسة احملتلني ومداعبتهمبعد عدة أيام حيث استوقفه أحد الضباط في موقع اجلمعية قائال:
أخويا أريد أستعير سيارتك شويه وأرجع.ولم يس� � ��عف صاحبنا بو وليد التفكير في أن يعرض عليه أن يوصله إلى حيث يريد ،ولكنه بكلحس� � ��ن نية وبس� � ��اطة أعطاه مطلبه في النهاية! ولكنه انتظر من الس� � ��ابعة صباحا إلى الواحدة
ظهراً ،دون أي بارقة أمل تلوح في األفق ،وعرض عليه اجلنود الذين أش� � ��فقوا عليه أن يشاركهم
طعام الغداء ولكنه عن الغداء في شغل.
وفي النهاية صارحه أحد اجلنود قائال:يابه هذا الضابط خبيث ،ما يرجع لك السيارة ،إحنا نعرفة كلش زين.العنقود الثالث عشر
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بو وليد :طيب سيارتي تروح علي يعني.-يابه توكل على الله وتيسر ما راح ترجع لك سيارتك!

ملح اجلنود العراقيون س� � ��يارة تويوتا في كراج البيت الذي ضمه س� � ��رداب تصل إليه السيارةمن الباب اخلارجي مباش� � ��رة عبر منح� � ��در مخصص لذلك ،واختزنوا صورة الس� � ��يارة في
الذاك� � ��رة اآللية املوجودة في أدمغتهم والتي تدخل إليها صورة كل س� � ��يارة يابانية يوجد لها
مثيل وقطع غيار في العراق وميكن أن تصان أو تباع بس� � ��هولة هناك لكي يبرمجوها ضمن
مخطط سرقاتهم.
وعادوا بعد أيام إليه قائلني:الضابط :وين السيارة التويوتا اللي عندك؟بو وليد :موجودة في السرداب.الضابط :نريد نصادرها عليها مخالفة!بو وليد :وشني ها املخالفة؟الضابط :طايفة اإلشارة احلمراء!بو وليد :شتقول أنت؟ طايفة اإلشارة احلمراء وهي بالسرداب؟الضابط :أقول لك طايفة اإلشارة احلمراء وإذا ما مقتنع امشي ويانا للمخفر.بو وليد :طيب أمشي معاكم املخفر.-الضابط :الزم جتينا بالسيارة املخالفة نفسها.

هسا ،وال شلون؟
-بتنزل من السيارة َّ

العنقود الثالث عشر

فاضطر بو وليد إلى إخراجها من الس� � ��رداب مكرها ال بطال ،وركبوا معه بها ،وفي الطريق إلىاملخفر وبعد أن ابتعدوا عن البيت قلي ً
ال أشهروا عليه الرشاش قائلني:
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فل� � ��م ميلك صاحبنا إال أن نزل من الس� � ��يارة ،ليف� � ��ر بها أصحابها اجل� � ��دد دون تكملة إجراءاتاملخالفة التي لم يسبق جلزائها مثيل في تاريخ املرور املعاصر!
-وخسر بذلك بو وليد املسكني سياراته الثالث ،ولكنه بحمد الله تعالى جنا بحياته وأهله وبيته

االبتسامة  : 2الغامنون الفاحتون :السارقون!
بع� � ��د تفحص الدباب� � ��ات العراقية التي دخلت اخلفجى ثم دمرت أو استس� � ��لم طاقمها وجدت مليئة
باملسروقات ..سبحان الله لم متر ساعات على دخول البالد ،ويفترض أال يوجد فيها شيء يستحق
السرقة بعد تهجير أهلها منها خالل األزمة ..ومع ذلك فالسرقة سمة أساسية يتميز بها الغامنون
الفاحتون الذين فتحوا الكويت باألمس ويتطلعون إلى فتح بالد ما وراء الكويت!

االبتسامة  : 3رولكس مع الشهيد احلرامي!
يروي أحد العاملني في أحد املستش� � ��فيات الكويتية أنه دخل عليه يوماً مس� � ��ؤول عس� � ��كري عراقي
مصطحبا جثة قتيل عراقي وطالبه باستخراج شهادة وفاة وقال:
اكتب أمام اسمه الشهيد فالن.حاضر ،وبعد ذلك استخرج كيساً وقال:واآلن أرجو أن تسجل أمانات الشهيد وتضمها في هذا الكيس.العنقود الثالث عشر
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حاضر.وملا اس� � ��تخرجت ما في مالبس� � ��ه وجدت ساعتني رولكس رجالي في جيبه اليمني ،وساعتني نسائي
من ماركة راقية أخرى في جيبه الشمال!

االبتسامة  : 4يابه ...هاي األوامر
لم يغير أحمد لوحة سيارته إلى الرقم العراقي بدالً من الكويتي ،ولم يكن يستخدمها بعد التشدد في
التدقيق على لوحات السيارات ،ولكنه خالل العاصفة اضطر يوماً إلى أخذ ابنته إلى مستوصف
(((

الفيحاء القريب من منطقة س� � ��كنه في العديلية ،وقد نفذ ما أوصاه أحد األخوة بكل دقة وس� � ��لك
طريقاً أطول من املفروض ليس� � ��لم من املرور على نقطة تفتيش قد تتم فيها مصادرة سيارته ،ولكن
ذل� � ��ك ل� � ��ن مير على من أراد أن يأخذ أي س� � ��يارة وبأي طريقة ،فقد ذكرن� � ��ي هذا املوقف مبجرمي
الواليات املتحدة الذين تبرزهم أفالم هوليود والذين يسلكون سب ً
ال ذكية خلداع أفراد الشرطة على
مستوى أجهزتهم وحتركاتهم الدقيقة املستعينة بالوسائل التكنولوجية.
س� � ��ار كل شيء على ما يرام حتى وصل أحمد إلى ساحة املستوصف ،وما أن أوقف سيارته وهمبالنزول منها حتى خرج له ضابط من املستوصف،
اتخذ من املس� � ��توصف مكاناً مناس� � ��باً للقنص القتناص فرص حضور أهالي املريض بسياراتهماملتنوعة ليختار منها ما يناسبه.
فابتدره:الله يساعدك ،ليش مو مبدل لوحة السيارة؟ ليش أنتوا حترجونا وياكم؟أحمد :والله ما حلقت كان هناك ازدحام.-الضابط :أخويا ،قول غير هالكالم ،غيرك قالوه وكلكم تقولونه.

((( نُ َذ ِّكر أننا حني نَ ْذ ُكر العاصفة :نقصد عاصفة الصحراء.

العنقود الثالث عشر

أحمد :يبه تفضل هذي مائة دينار خذها واترك لي س� � ��يارتي ،فقال الضابط وببرود غير معهودمن املسؤولني الصداميني بل إنه قال مستنكراً ،وبصورة يحرق أعصاب محدثه بها:
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الضابط :ال ال أبدا إحنا ما نأخذ رشوة. (طبعا هو يعرف أن السيارة أغلى بكثير من املائة دينار واملقايضة هنا ال تستحق التنفيذ)ولم ميلك أحمد إال أن ينفجر قائال:أنتو ليش تبونا نكرهكم ،أنتو السلطة وأخذتوها ،واحلكومة طلعتوها ،ليش بعد راجعني علينا إحنا.الضابط :والله هذي أوامر وغصب علينا.-فانصرف أحمد إلى املستوصف يجرجر نفسه وابنته وليس له إال االحتساب!

االبتسامة  : 5كلموا النقيب فالن!
فيصل ينادي أخاه عبدالعزيز:
احلق! عسكريون يركبون املازدا على الونش ويريدون أخذها.عبدالعزيز  :حلظة أول خل أتصل بالنجدة ،احلمد لله أخذت اليوم هذا الرقم من املسجدوعند االتصال:
أخوي ،هناك جنود عند بابنا بيأخذون سيارتنا بدون سبب!طيب أنت ما شفتهم ليش يأخذونها؟العنقود الثالث عشر
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عبدالعزيز  :ال والله أنا قلت أتصل فيكم ..،أنتو شرطة النجدة وهذا اختصاصكم وأنا إنسان مدني.-يابه أنت شوفهم قبل وإذا ما راحو عنكم خبرني!

عبدالعزيز  :عفواً وشرطة النجدة شنو شغلها ..أنا يا أخوي إنسان مدني وهذوله مسلحني.يابه روح أنت تفاهم وياهم وإذا ما قبلوا كلمني وأنا أتصرف.فأدرك عبدالعزيز أن املس� � ��ألة تضامنية ،وكل يترزق في منطقته ودائرة اختصاصه ،فخرج لهم هو
وأخوه فيصل:
اصبر يبه ليش تبي تشيل السيارة؟هذي يابه مو مقيد له النمرة فيها.عبدالعزيز  :وشمعنى املازدا بالذات اللي أخذتوها ؟ وتركتوا السيارات الباقية؟كلهم بعدين بنأخذهم.عبدالعزيز  :طيب وين األمر باملصادرة ،الزم أشوف عندك أي قرار أو إذن باملصادرة.مو مصدق؟ امشي معنا املخفر؟عبدالعزيز  :ال أنتوا اللي اتفضلوا كلموا النقيب فالن بالتلفون!هس� � ��ا بنتركها ولكن الزم متر علينا املخفر بكرة نتفاهم ،وباقي الس� � ��يارات دخلوها البيت
طيب َّوإال تتصادر كلها.

وهك� � ��ذا جن� � ��ح عبدالعزي� � ��ز بصرفه� � ��م بذك� � ��ر اس� � ��م النقي� � ��ب ال� � ��ذي اختل� � ��ق معرفت� � ��ه ب� � ��ه!ألنه يعرف أنه ال يفل احلديد إال احلديد وأنه وحسب املثل الشعبي« :كل آفة عليها من الله آفة»،
العنقود الثالث عشر

فأنقذته سرعة بداهته وقدرته التأليفية.
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االبتسامة  : 6قص رقبتي
طرق اجلنود باب عبدالرحمن وسألوه عن صاحب البيت املالصق لبيته حيث إن أمامه عدة سيارات
مغرية للجنود والضباط على السواء ،فاعتذر قائ ً
ال:
والله ما أدري.شولون جارك وما تعرف اسمه؟والله إحنا بصراحة كل واحد مشغول بحاله وال أدري.متض فترة إال واحلبيب قد رجع بسيارة جيب ماركة تويوتا قد مت السطو عليها من بيت اجلار
ولم ِ
املس� � ��افر ،ولكن ضابطا قد وقعت عينه على تويوتا كريسيدا جديدة في بيت صاحبنا عبدالرحمن،
فعاد من السفر وطرق عليه الباب قائال:
أريد سبير (أي املفتاح االحتياطي) للجيب اللي أخذناه.فاضطر عبدالرحمن إلى إعطائه سبير التويوتا الكريسيدا.وملا لم يركب بطبيعة احلال على اجليب رجع له الضابط قائال.اجلندي :يابه السبير ما يركب على اجليب.فعرف صاحبنا املقصود من وراء كل هذه ،فقال للضابط:عبدالرحمن :شوف أنا عارف القصة ،أنت تريد أن تأخذ سيارتي التويوتا الكريسيدا ،ولكنها معالعنقود الثالث عشر
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رقبتي واحد ،إذا تريدها امشي معي إلى أي مسؤول أكبر منك لنأخذ منه أوامر بأخذها ،ولكن
هكذا بدون أي سبب لن تأخذها إال على قص رقبتي.

فبادره الضابط:العفو ..العفو ..منو قال لك أريد السيارة أنا كلمتك عن السبير يابه.-فاستأذن منه عبدالرحمن ودخل بيته وانصرف عنه كمحاولة إلنهاء املوضوع نهائيا.

االبتسامة  : 7إلمْ َ ْن هاي اجليب

(((

إس� � ��ماعيل شاب َج ِسر ،سريع البديهة 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 مفتشينّا من قبل ،ومن أيام الرائد كرمي ملا كان عندنا قال لنا إن اجليب ماعليه شيء.
فأجاب الضابط.ومن قال لك احلني عليه شيء ،أنا بس أسأل عنه إمل َ ْن؟صدره في موقف سابق عندما كان في املنطقة في إحدى عمليات التفتيش ،وكان قد استخدم قبلها
((( بطل هذه القصة األخ الفاضل إسماعيل محمد القطان بالشامية قطعة .7

العنقود الثالث عشر

فنجحت اخلطة وأدى ذكر اسم الرائد كرمي مفعوله ،وكان قد التقط إسماعيل اسم الرائد من على
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اس� � ��م املقدم هاش� � ��م ،وكان يختار دائما اسم ضابط من رتبة أعلى من الضابط الذي أمامه ليخوفه
بها ،متأوال املثل الشعبي (إبليس ما يخاف إال من ربه).

االبتس���امة  : 8عليكم واحد!
بو فؤاد يروي قصة عجيبة رآها بأم عينه:
قفز اجلنود العراقيون إلى بيت س� � ��معوا فيه صوت أغنام في غفلة من أهله وقربوا الس� � ��يارة التي
اس� � ��تعانوا بعلوها (وانيت) للقفز إلى حائط البيت ،وقذفوا باخلروف إلى داخل السيارة ونزلوا من

احلائط متوجهني إلى مقدمة الس� � ��يارة لالنصراف بغنيمتهم ،وبينما هم كذلك قفز اخلروف فوراً

إلى نفس احلائط الذي تس� � ��لقوه ألن مس� � ��توى الس� � ��يارة كان عالياً ورجع إلى البيت ،فنظر أحدهم
لآلخر:
يابه إمشي ،هاي مو نصيبنا!ِحلْلْلْوة ..وكأنه كان أص ً
ال من نصيبهم وليس مسروقاً!

االبتسامة  : 9خذ سيارتك ..ما نريدها
مع بداية عاصفة الصحراء اكتش� � ��ف أبو س� � ��الم أنه كان من احلكمة لو مت تغيير أحدى لوحاتالعنقود الثالث عشر
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إحدى الس� � ��يارات لالس� � ��تعانة بها في قضاء احلاجات ،حيث يصادر اجلن� � ��ود العراقيون جميع
السيارات التي لم يتم تغيير لوحاتها.
-وبعد أيام هداه تفكيره إلى طريقة مريحة.

فاس� � ��تخدم س� � ��يارة قدمية جداً مكس� � ��ورة الزجاج األمامي في عدة جه� � ��ات منها ،حيث احملركمزعج ،التبديل عادي ،اجللد العلوي (الهارد توب) ممزق.
وعند أحدى نقاط الس� � ��يطرة أنزله ضابط عراقي من سيارته ليصادرها وملا أدبر عنه أبو سالمصاح به الضابط.
حجي ...حجي ..تعال خذ سيارتك ما نريدها.حتي احلرامية عافت نفوسهم!

االبتسامة  : 10من كان له حيلة فليحتل!
ل� � ��م يكن متوين اجلنود العراقيني في املواقع العس� � ��كرية منتظما ،بل ي� � ��كاد يكون معدوما ًفي بعض
املواقع ،استنادا إلى تدبير اجلنود حالهم ممن حولهم !ولو وصل اإلمداد باألرزاق لم يكن مغريا ًعلى
كل حال ) ولو قذقت باخلبزة كافرا ًألسلم( حسب املثل الشعبي املعروف.
ول� � ��م ميثل ذلك أي مش� � ��كلة أبدا ًللجن� � ��ود في إحدى نقاط الس� � ��يطرة ،فق� � ��د روى أحد ضحاياهم
قصته:
مررت ذات يوم على تلك النقطة ،فصاح بي اجلندي وبدون مقدمات:
-ملاذا لم تغير الرقم؟ ألم تعرف أنه ممنوع السير باللوحات القدمية؟

اجلندي :عطني سنويتك (دفتر سيارتك وإجازتك) وانزل.-الكويتي :ليش يبه؟

العنقود الثالث عشر

-الكويتي :لم يسعفني الوقت وكان هناك ازدحام في الفحص الفني ولم يأتيني الدور.
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اجلندي :السيارة تتصادر.وفعال أنزلوني منها بعد أن أوقفوها حتت حائط منزل قريب ،فقلت لهم:يا جماعة أنا عندي عائلة وال عندنا سيارات ألقضي حوائجها فيها.فقاله لي أحد اجلنود:تريد سيارتك؟ فرددت عليه.نعم ..طبعا أريدها.طيب جيب لنا غداء لثالثة أنفار ،وثالث باكيتات سجاير وخذ سيارتك.فطفقت أبحث عن فاعل خير يقلني ويأخذني إلى البيت ألحضر لهم مطلبهم وأس� � ��ترد سيارتيقبل أن تصادر من غيرهم ،وتلفت ميينا وش� � ��ماالً بحثا عن سائق محسن ،وبينما أنا ألتفت رأيت
أدوات اجلرمية ،بل اجلرائم الس� � ��ابقة املتمثلة في قدور وصحون فارغة ملقاة حتت حائط آخر
ملن� � ��زل قري� � ��ب ،وفهمت أنه غداء ضحايا قبلي خالل األيام القليل� � ��ة املاضية ،لم ينتظر أصحابها
انتهاء اجلنود من وجبتهم ،بل تركوها مبا فيها خوفاً من ظهور مطالب جديدة للجنود.
حقا من كان له حيلة فليحتل!

االبتسامة  : 11شبهات معلبة
العنقود الثالث عشر
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لم تسلم حتى السيارات التي استبدل أصحابها لوحتها بلوحة حتمل رقماً عراقياً ،فها هو صاحب
سيارة  BMWمير على أحدى نقاط السيطرة ،ليفاجأ بقول اجلندي في السيطرة.
-هذه سيارة مشبوهة!!

وكان مب� � ��رراً جيدا ملصادرتها بكل بس� � ��اطة ،وإن كانت لوحاتها محولة إلى العراقية ،وقد يتس� � ��اءل
القارئ ملاذا ال ميانع صاحب الس� � ��يارة ويقاوم مصادرتها ،تأتيه اإلجابة س� � ��ريعا .لقد فعلها البعض
ولكن سرعان ما لفقت له تهمة أخرى ،فقيل للضابط :سيدي هذا يسب احلكومة العراقية .فيسلم
الرجل بنفس� � ��ه ،ولتحترق الس� � ��يارة مبن يأخذها ،حيث الش� � ��بهات اجلاهزة معلبة ومغلفة وحاضرة
لالستخدام ،والغاية  -مع األسف  -تبرر الوسيلة.

االبتسامة  : 12فنون اإلبداع في السرقة
أكثر الس� � ��يارات التي رغبها عناصر االحتالل هي تلك الس� � ��يارات املتداولة عندهم ،فستضيع أوال
بني آالف الس� � ��يارات املماثلة لها هناك ،وسيكون من السهل بيعها أو صيانتها واحلصول على قطع
غيار لها في املستقبل.
وملا بدأت حملة مصادرة السيارات سأل أحدهم صديقاً له ساكناً في هذه املناطق:
ممكن أطلب منك خدمة؟خير إن شاء الله.لو سمحت تدلني على بيت عدهم سيارة تويوتا مو مبدلني النمرة؟فانقدح في ذهن صاحبه السبب مباشرة واستنتج مغزى السؤال ،فلم يجبه على سؤاله خوفاً منأن يأثم بقطع أرزاق الناس ومصادرة سياراتهم بسببه.
العنقود الثالث عشر
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االبتسامة  : 13رابطة هواة تنويع السيارات املسروقة
جتمع جنود ذات يوم حول س� � ��يارات أحد املنازل ملصادرة إحدى الس� � ��يارات ألن أصحابها لم يغيروا
لوحة أرقامها ،وكان أحدهم اختار املازدا ،وملا خرج لهم أحد األبناء من البيت س� � ��مع احلوار التالي
بني هذا اجلندي وصاحبه:
األول :يا هي اللي تسأل عنها.الثاني :هاي املازدا.األول :طيب وهذه شبيها؟ (مشيراً إلى االوسنت االجنليزية)الثاني :ال هاي عدنا منها ،أي عندنا منها.وبذلك ال داعي للتكرار ،فاجلماعة يبدو أنهم يجمعون تش� � ��كيلة من الس� � ��يارات ،ومن يدري فقد
تكون الفتتاح رابطة لهواة جمع السيارات املسروقة!

االبتسامة  : 14خوش بقالة!
مر أحدهم أمام بيته فلمح أرجل جنود تتحرك داخل كراج بيته الذي أغلق نصفه العلوي فقط،فداهمهم مستغرباً.
ماذا تفعلون هنا ،فأجابوه وهم في حالة ارتباك حيث قطع عليهم مشروع السرقة:العنقود الثالث عشر
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-ال عبالنا بقالة يبيعون بيها أغراض !

االبتسامة  : 15بطلنا شكوى وأمرنا لله
اش� � ��تكى أحدهم إلى مخفر املنطقة من اللصوص الذين أقلقوه من كثرة س� � ��رقة بيت قريبه املجاور
له حيث إن صاحبه قد سافر قبل االحتالل ،فما كان من الغد حتى داهم اجلنود باحثني عن أخيه
الطيار والهارب منهم منذ مدة ،قائلني.
وين الطيار سامي؟فأدرك صاحبنا أن هذه رس� � ��الة واضحة له بالكف عن الشكوى ضد سرقاتهم حيث إنهم متغلغلون
في املخفر نفس� � ��ه ،وقد بحثوا س� � ��ريعا في السجالت لديهم عن مستمس� � ��ك إلسكاته ،وسرعان ما
اكتش� � ��فوا أن أخاه طيار ،فكانت الدعوى املناسبة ضده ،وكان لهم ما أرادوا منعاً ملزيد من التفاعل،
فكس� � ��بوا اجلولة حني أدرك صاحبنا الرس� � ��الة وتوقف عن الشكوى في املخفر ،ولسان حاله يقول:
«بطلنا شكوى وأمرنا لله».

االبتسامة  : 16هذا خروفك ؟
املنطقة :اخلالدية  -قطعة1
املوقف واحلوار :خرج فوزي ذات يوم من املس� � ��جد ماراً باحلديقة التي اس� � ��تخدمها بعض األهالي
كحظيرة مواش� � ��ي وأغنام ،فإذا بسيارة استخبارات عراقية حتوم حول احلديقة فما إن رآه سائقها
حتى توجه إليه فوراً قائ ً
ال.

-ما أدري!

العنقود الثالث عشر

-ملن هالغنم؟
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طيب تعال ر ِّكب معنا هاخلروف بالسيارة.أقول لك ما أعرف منو صاحب اخلروف ،وتبيني أساعدك بأخذ اخلروف وهو مو لي.طيب لعاد إملن اخلروف ومتى يجي صاحبه؟أصبر ميكن يجون بعد ما يتغدون ،وفع ًال أنصرفوا عني.
ولكن يشاء الله أن يقبل على احلديقة أحد أصحاب الغنم يسوق غنمه إلى احلديقة فوقفت السيارة
عنده وتوقعت أن يس� � ��أاله عن السعر ويس� � ��اومونه فيه طاملا كانوا حريصني جداً على عدم املساس
باخلروف حتى يحضر صاحبه ولكن املنظر الذي حصل أمامي هو التالي.
هذا خروفك ؟نعم خروفي.طيب يالله حطه يا فالن بالسيارة...حجي نريد نأخذ واحد (واآلخر أصال قد شرع في وضعه في صندوق سيارة).وعندما انتهى فوزي من سرد القصة لي قال أحد الشباب.على فكرة ...هل كانت السيارة هوندا حمرة صغيرة.-نعم.

العنقود الثالث عشر
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عيل هذه س� � ��يارة فالن أخذوها من أمام بيته ألنه مسافر وبيته فاضي ،وحتول إلى مقر دورياتاالستخبارات باملنطقة ،ومفترين على جميع أغنام ودجاج املنطقة انطالقاً منه!

االبتسامة  : 17إراكي بوق أكل ما أنا
ذهب العم أبو محمد إلى مزرعة قريبة في سلوى حيث أبقى العامل البنغالي محمد ليسكن هناك
(((

ويرعى ش� � ��ؤون غنيماته وبقرتيه ،ومع فقدان وس� � ��يلة االنتقال  -بعد منع الس� � ��يارات التي لم حتول
الرق� � ��م إلى لوحة عراقية  -أصبح تردده قلي ً
ال ومرتبط � � �اً بتوافر أي مرافق معه حتى ال يذهب إلى
حضر العم بو محمد للعامل البنغالي ما يحب واش� � ��ترى له «كِ ْرز»
تل� � ��ك املنطقة لوح� � ��ده ،وذات يوم َّ
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 األسبوع الرابع من العاصفة (عاصفة الصحراء)،

فلما اقترب قال له:
انظر ماذا أتيت لك به! فبدالً من أن يفرح العامل البنغالي انفجر قائ ًال( :وباللغة العربية املبنغلة):
«بابا أنا ما يبي س� � ��يجارة ،ش� � ��وف هدا إراكي (أي عراقي) شلون يسوي ،يجي أمس بالليل ،وهوبوق (أي سرق) كل أكل مال أنا ،هدوم مال أنا ،تلفزيون أكد (أي أخذ) بالغرفة ،يأكد كروف (أي
خروف) ،أنا بابا يبي موت ،اليوم ينام هني بالغرفة يس� � ��تنى يحط س� � ��جينة (أي سكني) ،إذا يجي
أنا يسوي موت وال هو يسوي موت».
فقال له العم بومحمد.هون عليك ..بسيطة تعال عندي في البيت!وتكتمل املهزلة عندما يكتشف العم أبو محمد أن اللصوص (عفواً اجلنود) قد قربوا العلف للبقرة ليسحرصا عليها بل لتلتهي به وأخذوا راحتهم بحلبها وشرب حليبها (حيث كانت حديثة الوالدة).

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

العنقود الثالث عشر

يبـــدو لتكميـــل الذكـــــرى.
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االبتسامة  :18ما 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!

العنقود الثالث عشر
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العنقود الرابع عشر:

مواقف اجلنود العراقيني مع علماء الدين
االبتسامة  : 1ليش تقرأ علينا؟
املنطقة :ضاحية عبدالله السالم.
اس� � ��توقف أحد رجال االس� � ��تخبارات العراقية الش� � ��يخ العراقي الضرير وليد الدليمي إمام مسجد
املطير بالضاحية قائ ً
ال:
ليش أنت دامياً تقرأ علينا.ليش يابه شبيني وبينكم؟ال بس أنت دامياً تقرأ من سورة «املنافقون» واآليات املختصة باملشركني والكفار؟فأجاب الشيخ وليد بلهجة عراقية معتادة:-ليش هو قرآن أبويه؟

االبتسام ــة  : 2مـ ــؤذن؟
املنطقة :كيفان
العنقود الرابع عشر

املوقع :نقطة التفتيش (السيطرة) في شارع كيفان والقريبة من تقاطع الشامية وكيفان على الطريق
الدائري الثاني.
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الظروف :التفتيش املعتاد لنقط السيطرة.
املوقف واحلوار :اقتربت من نقطة التفتيش وسرت ببطء حتى وقفت واجلندي العراقي ال يقترب
(((

مني وال يتكلم حتى بادرت أتناول محفظتي الستخراج الهوية ولكنه نظر مليا إلى وجهي ذي اللحية
الكثة املختلطة بالشيب فقال:
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 وقف � � �اً على اإلمام واملؤذن وقد كنت بالفعل إماماً ملس� � ��جد
الصقر بالش� � ��امية قطعة  8خالل فترة االحتالل ح� �ي��ن هاجرت معظم العمالة الوافدة حتى العاملة
في املس� � ��جد فور وقوع االحتالل الغاش� � ��م ،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.

العنقود الرابع عشر
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((( حدث هذا املوقف معي شخصياً (املؤلف).

العنقود اخلامس عشر  :شدة احتياج اجلنود
احملتلني وجلوؤهم إلى «الطرارة»

(((

االبتسامة  :1بيش الساعة؟
في بداية األزمة جاء صاحبنا مع بقية أفراد القاطع ويبدون خفيفي األيدي بدون ساعات ،وأحبوا
اصطياد الساعات من املواطنني ،قال لي أحدهم عند احلاجز:
بيش الساعة؟والله الساعة .11ال أقصد بيش الساعة (مشيراً إلى معصمي)هذي 11 ...طبعاً.ال يعني بشقد الساعة هاي ،وفهمت فوراً أنه قد فكر في االستحواذ على الساعة ولكن بطريقةغير مباشرة ،فقلت له:
والله هالساعة هدية من شخص عزيز وإال ما تغلى عليك.طيب وين أحصل ساعة ..أريد واحدة ألداء الواجب.في اجلمعيات أكو ساعات معقولة على دينار ودينارين.طيب تقدر جتيب لي ساعة.ولكنه نقل من مكانه وجتنبت أصال املرور عليه ،قائال في نفسي« :فوق شينه ..قواية عينه» .(((

((( أي االستجداء.
((( هذه احلادثة حصلت لي شخصياً (املؤلف).

العنقود اخلامس عشر

-يصير خير إذا قدرت أم ّر عليك.
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االبتسامة  : 2أسود وأبيض!
حدثت مواقف طريفة (رغم مأس� � ��اويتها) خالل التفتيشات التي داهم بها جنود احلرس اجلمهوري
منازل املدنيني ،ومنها:
رأى اجلندي العراقي جهازاً في املطبخ فسأل عنه صاحب البيت وزوجته.
شنو هاي؟صاحب البيت  :هذا ميكروويف		
اجلندي :نعم؟صاحب البيت :هذا ميكروويفاجلندي :طيب أسود وابيض وال ألوان (وحسب املسكني أنه تلفزيون)صاحب البيت :يا احلبيب هذا ميكروويف.اجلندي :عرفت أنه ميكروويف ..بس هو أسود وأبيض وال ألوان؟فلما َم َّل صاحب البيت قال:يبه تبيه؟اجلندي :نعمالعنقود اخلامس عشر
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صاحب البيت :يبه شيله.وما َك َّذب صاحبنا اخلبر حتى أخذه وبال تردد رغم أنه ال يعرفه البتة! املهم أن شكله شكل تلفزيون.

االبتسامة ِ :3ع َّدك ساعة ِكتْ ُرونية؟
(((

نظر اجلندي في هوية أحمد ثم أرجعها قائ ً
ال:
ِ
ع َّدك ساعة كِ تْ ُرونية؟أحمد متسائ ًال :نعم؟
اجلندي :إي ...ساعة كترونية.أحمد :يعني شنو كترونية؟ بصراحة لم أسمع فيها.اجلندي :هاي الساعة اللي بيها تريكات تظوى وتطفي.أحمد :تقصد ساعة ألكترونية؟اجلندي :إي إي عفية ساعة كترونية.أحم� � ��د :والله بصراحة ما عندي إال س� � ��اعتي هذي وهي هدية وعندن� � ��ا الهدية ال تهدى مثل مايقولون.
طيب شوف لي يابه ساعة كترونية.على خير.. -ومشى أحمد قائال في نفسهُ :كجا مرحبا أجيب له ساعة؟ فوق أنه محتلنا ومروعنا ومفتشني

((( أي :عندك.

العنقود اخلامس عشر

وموقفني وأجيب له ساعة بعد؟!
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االبتسامة  :4ربية ناقصة
م َّر جاس� � ��م على عس� � ��كري ربيته ناقصة (تعبير كويتي يطلق على الش� � ��خص الذي يخطئ التقدير

ويسيء التصرف بناء على ذلك) فابتدره العسكري بعد أن رأى هويته وطبيعة عمله:
ها عندك بيرة؟ال والله.عندك جوني ووكر (اسم خمر)؟ال يبه ما أشرب.عند مجالت خالعية؟ما أتعامل فيها.مو أنت رجل جمارك؟وإذا يعني جمارك؟ فلم يجد العسكري بناء على ذلك إال أن قال:يعني إنت مقاومة!(-يرحم والديك تعالى حلِّلْها!)

االبتسامة  : 5نص سيجارة
العنقود اخلامس عشر
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أقبل صاحبنا على النقطة العس� � ��كرية املقامة وسط الش� � ��ارع العام وقد عصفت عاصفة الصحراء
ببطون اجلنود النقطاع اإلمدادات التموينية – إن وجدت أص ً
ال  -فبادره اجلندي:

ِ
ع ِّدك أكل؟الكويتي :ال والله ما عندي.اجلنديِ :ع َّد ْك سجاير؟الكويتي :ال والله ما عندي.-اجلندي :طيب أريد هاي اللي بيدك ،وأشار إلى السيجارة التي ولعها صاحبنا ودخن نصفها.

االبتسامة  : 6العم بو محمد اشترى سيارته بساعته!
الع� � ��م بو محم� � ��د مواطن ملتزم بواجبات اجتماعي� � ��ة يومية مهمة بني منطقت� � ��ي اخلالدية وضاحية
عبدالله الس� � ��الم ،وخالل جتواله اليومي اعترضه اجلندي في نقطة السيطرة في شارع صنعاء في
قلب ضاحية عبدالله السالم وقد انفتحت شهية العسكريني في نقطة السيطرة هذه ألخذ سيارات
الكويتيني بحجة عدم تغيير لوحة األرقام.
فلما أبدوا للعم عزمهم على أخذ سيارته ،ذكر لهم احتياجه الشديد للسيارة لقضاء بعض الواجبات
االجتماعية بش� � ��كل يومي وملح ،فنظر اجلندي إلى ساعة بو محمد في يده سائ ً
ال :وهذي الساعة
بيش؟ (أي كم سعرها).
فبادر العم بو محمد وبال تردد قائ ً
ال :تبيها خذها!

وهكذا اشترى العم بو محمد سيارته بساعته!

العنقود اخلامس عشر

فلم يتردد اجلندي في أخذها.
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االبتسامة  : 7جيب فيديو وصب على كيفك بنزين
كان الت� � ��زود بالوق� � ��ود ممنوعاً إال ملن قام بتبديل لوحة أرقامه من الكويتية إلى العراقية ،ولكن كثيراً
من اجلماعة يدخلون إلى محطات البنزين مضطرين وحني س� � ��ؤالهم يجيبون بأن االزدحام الشديد
حال دون ذلك.
وذات مرة جاء أحدهم فسأله اجلندي العراقي السؤال نفسه  ،ليجيب اجلواب نفسه أعاله.فابتدره اجلندي العراقي قائ ًال :يابه ..تريد تع ِّبي بنزين؟
-جيب فيديو وصب بنزين على كيفك!

العنقود اخلامس عشر
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مناذج من لوحات أرقام السيارات الكويتية (في األعلى) ،والعراقية (في األسفل)
املسروقة أصولها

العنقود السادس عشر:
العنقود الال واقعي :النكات املؤلفة

(((

االبتسامة  : 1أريد كظوم !
زار الرئيس اجلبهة فسأل أحد اجلنود بعد أن استضافة (إجبارية عشوائية) في بيته في القرية.
الرئيس :ناقصك شيء؟اجلندي :ال سيدي كل شيء متام.الرئيس :يعني كل شيء ما تريد؟اجلندي :سيدي بس ثالجة ما عندنا.الرئيس :سجل ثالجة حق كظوم.وتكررت الزيارة في السنة القادمة فسأل الرئيس كاظم نفس السؤال:الرئيس :ناقصك شيء؟اجلندي :ال سيدي أبداً ما نقصني شيء ،بس الثالجة اللي طلبتها السنة املاضية.-الرئيس :بسيطة ،سجل ثالجة حق كظوم.

((( النكات املؤلفة ال تعد وال حتصى ،وأكبر من أن يحتويها كتاب واحد ألنها ال سقف لها ،لذا أكتفي بإيراد بعضها على سبيل املثال ال احلصر،
فاملواقف الواقعية أدعى للقبول سواء كانت فكاهية مضحكة أو ساخرة فقط.

العنقود السادس عشر

-وفي السنة الثالثة خرجت لضيافة الرئيس والدة كاظم.
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الرئيس :قوة أم كاظم.والدة كظوم :يقويك سيدي ،الله مح ِ ّييك.الرئيس :ناقصك شيء حجية؟-والدة كظوم :ال سيدي أبدا ما ناقصني إال كظوم.

االبتسامة  : 2ه ـ ــذي أم كْ َر ّيـ ـ ـ ـ ِـ ْم
مي:
احلوار :زار الرئيس اجلبهة فسأل ْك َر ِّْالرئيس :شسمك؟كرمي :سيدي اسمي كرمي.الرئيس :عفية كرمي ،وشنو شايل بايدك؟كرمي :سيدي بندقيتي.الرئيس :ال هذي مو بندقيتك ...هذي أمك ترعاها وحتميها وحتافظ عليها.ثم التفت إلى اجلندي الذي يليه ،سائ ً
ال:
وعلى كل حال أنت شسمك؟العنقود السادس عشر
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كاظم :سيدي اسمي كاظم.الرئيس :وشنو شايل بايدك.-كاظم :سيدي هذي أم كرمي!

االبتسامة  : 3رجعونا نتشاقى وياكم!
صاحت مجموعة جنود في العراق بالهوسة قائلني :
ودونا عاجلبهة نقاتل ...ودونا على اجلبهة نقاتل.فأخذوهم إلى اجلبهة جميعا ،فصاحوا قائلني :
-رجعونا نتشاقى وياكم ...رجعونا نتشاقى وياكم.

االبتسامـ ــة ِ : 4شلمه ـ ــن؟
احلوار :أحد سكان بغداد أصبح يهذي يوما من األيام.
شيلمهن؟ ..شيلمهن؟ ...شيلمهن؟فاستوقفه رجال املخابرات بعد متابعة عن كثب طوال اليوم ،وسألوه.ما بالك تردد هذا السؤال؟ من تقصد عندما تقول شلمهن؟أنا ال أجيب على هذا السؤال إال لشخص واحد في القطر فقط.-ومن هو؟

وبع� � ��د إن لم تفلح محاوالتهم ملعرف� � ��ة املقصود ،اضطروا ألخذه للرئي� � ��س وتقدمي تقرير به قبلالدخول عليه ،وفور دخوله على السيد الرئيس:

العنقود السادس عشر

-السيد الرئيس.
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ها حجي ...شعدك شيلمهن ...شيلمهن؟-سيدي  :أقصد صورك ومتاثيلك بعد ما تروح شيلمهن؟

االبتسامة  : 5أول مهمة وأصعبها؟
سأل طارق عزيز عن أول أصعب مهمة يتصدى لها عندما يتولى احلكم بعد السيد الرئيس ،فأجاب
على الفور.
 -تغيير الصور.

:العنقود السادس عشر
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العنقـ ــود السابـ ــع عش ـ ــر:
عنقــود العج ـ ــائب

(((

االبتسامة  :1شراء الشوارع
راجت جتارة بيع الشوارع عند بعض الضباط العراقيني في نقاط السيطرة ،وهي محاولة التحايل
على املواطنني الكويتيني الذين كانوا يكتشفون املسألة املهزلة ،ولكنهم يتجاوزونها خوفا على أنفسهم
وأهليهم وبيوتهم.
ف� � ��كان عادياً أن يفتعل أحد القياديني العراقيني أي مش� � ��كلة لكي يتذرع بحجة أو بأخرى «ليلطش»
ما في جيوب املواطنني املغلوبني على أمرهم ،وكنتيجة طبيعية تتم إجراءات بسيطة من قبل أولئك
املس� � ��ؤولني الكبار حني يصرفون له شهادة «عدم تعرض» ،وهي في احلقيقة من صميم حقهم دون
حاجة ألي ورقة رس� � ��مية من أحد آخر غيرهم ،دون حاجه البت� � ��زاز للمواطنني العزّل إال من حفظ
الله سبحانه لهم.

االبتسامة  : 2كل ساقط له القط
كما تس� � ��لط القياديون العراقيون وعلى رأس� � ��هم وزير التجارة على التوالف ف� � ��ي املخازن العمومية
النتهاء مدد صالحيتها  ،دون سماع ألي من حتذيرات العاملني عليها! قائال « :يابه ..العراق يعاني
من احلصار وأنتو تترددون باستهالك النعمة هاي على ُمو ْد إنها توالف!».
(((

((( بعض ابتسامات هذا العنقود قد مت اقتباس أفكارها بتصرف شديد جداً من كتاب :طرائف مبكية – صباح الشمرى -الطبعة الثانية –
الكويت .1992
((( على مود  :بحجة أو بسبب

العنقـ ــود السابـ ــع عش ـ ــر
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االبتسامة  :3مهزلة املظاهرات
مظاهرات التأييد كانت مهزلة ...املش� � ��اركون فيها إما عس� � ��كريون عراقيون بلباس مدني تفضحهم
األحذية العسكرية (بسطار) بشكل موحد لكل املشاركني في املظاهرة ،أو أبطالها كويتيون مختطفون
لكي يقوموا باملشاركة في املظاهرات املؤيدة لصدام.
وتكتم� � ��ل املهزلة أن اجلمهور يتم تصويره وهو ين� � ��زل من الباصات ،ثم يتجمهر ثم يتحرك ثم يركب
الباص� � ��ات ،لينزل منها من جديد لإليهام بوجود األعداد الغفيرة املش� � ��اركة في املظاهرات ،وال يتم
اإلفراج عنهم إال بعد املش� � ��اركة في عدد معني من املظاهرات ،فإذا اس� � ��تهلكت وجوههم إعالميا مت
اإلفراج عنهم ليتم اصطياد غيرهم للمظاهرات القادمة.
عجبي :للتأييد بالقوة واإلكراه!

االبتسامة  : 4الكفيل اآلسيوي
بعد أن اش� � ��تهرت عملية بيع الش� � ��وارع على املواطنني ،أشتهر العمل بنظام الكفيل اآلسيوي كصورة
أخرى من صور االبتزاز ،فالش� � ��خص الكويتي كان يتم تلفيق أي تهمة له ،ثم يطلب منه قائد املخفر
أن يحضر له كفيال كورياً أو يابانياً أو تايوانياً!
فعندما يتس� � ��اءل عن التفاصيل يبني له القائد الش� � ��هم أريد «س� � ��ت البيت» وه� � ��ي خالطة األغذية
العنقـ ــود السابـ ــع عش ـ ــر
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كالعصائر واخلضروات املتعددة األغراض داخل املطبخ ،ولذلك يس� � ��ميها العراقيون« :ست البيت»،
فيفهمه� � ��ا أهل املعتق� � ��ل ليهرولوا إلي اجلمعيات التعاونية فروع لوازم العائلة ليش� � ��تروا منها الكفيل
اآلسيوي!!

االبتسامة  : 5حارس بالقوة!
وتس� � ��تمر أساليب االبتزاز حيث يلتصق بس� � ��يارة معينة أحد املدنيني أو العسكريني العراقيني ،فإذا

«ولَك
َه َّم صاحبها بركوبها ،طالبه مببلغ مالي محدد ،فإذا س� � ��أله الكويتي :ملاذا؟ قال له على الفور ِ

دا أحرس� � ��ها!»« ،صار لي من أول النهار أحرس� � ��ها إلك وهسه الزم تدفع لي أجرة احلراسة يابه!...

حرام عليك الظلم!؟».

االبتسامة  : 6الدعاء املزدوج
كنا دائما نقنت في الركعة األخيرة من كل صالة مفروضة نصليها جماعة في املسجد حيث يُشرع
قنوت النازلة بعد الركوع من آخر ركعة في كل الفرائض سواء كانت الصالة جهرية أو سرية .

ولك� � ��ن ألن بع� � ��ض اجلنود والضباط يصلّون معنا أو يس� � ��معون امليكروفون قرب املس� � ��جد في نقطة
الس� � ��يطرة ،فإننا نختار بعناية ألفاظ الدعاء التي تنطبق على صدام واألمريكان في الوقت نفس� � ��ه،
بحيث ال يضر املصلني بتهمة الدعاء على صدام وزبانيته.
ومن أمثلة هذه األدعية:
«اللهم ادفع الظاملني بالظاملني ،وأخرجنا من بني أيديهم ساملني ».
«اللهم فك أسرنا ،واجبر كسرنا ،واشف مريضنا،

فيحت� � ��ار الضاب� � ��ط واجلن� � ��ود ...ويعتقدون أنه ضد األمري� � ��كان ال صدام رغم أنه ه� � ��و املقصود بذلك
فعلياً.

العنقـ ــود السابـ ــع عش ـ ــر
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االبتسامة  : 7عجائب املأكوالت واملشروبات
كم اس� � ��تهلك اجلنود بل والضب� � ��اط «كرمي» دهان ترطيب اجللد «نيفي� � ��ا» ،معتقدين بأنه «قيمر»(قشطة)!
وكم شربوا محلول اجللوكوز في املستشفيات معتقدين أنه ماء مقطر .وكم أكلوا قطع تنظيف املالبس «جويت» معتقدين أنها حلوى حتى تسمموا!فهي كلها أصناف لم يروها من قبل!ب� � ��ل األدهى أنك إذا قلت :معي رمان ،انتفضوا وفتش� � ��وا س� � ��يارتك جيدا ألنهم يس� � ��مون القنبلةاليدوية «رمانة»!

االبتسامة  : 8البضائع الكويتية
عادي جداً أن جتد املعلبات الغذائية وعليها ملصق الس� � ��عر ،حام ًال شعار «جمعية تعاونية معينة
في الكويت».
وعادي أيضاً أن جتد كافة البضائع املسروقة يتم تداولها في أسواق البصرة وبغداد.بل عندم� � ��ا تركب طائرة اخلطوط اجلوية العراقية جتد األكواب والصحون واملفارش ،وقد كتبالعنقـ ــود السابـ ــع عش ـ ــر
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عليها« :اخلطوط اجلوية الكويتية»!

االبتسامة  : 9الكاش بوينت
كانت فقط سحب السيولة النقدية ال تزال تعمل في بدايات االحتالل ،قبل انتهاء الكاش الكويتيفيها.
وملا كانت الطوابير تقف لسحب السيولة النقدية من هذه النقاط ،فقد كان ذلك يلفت نظر
بعض اجلن������ود العراقيني ،الذين يرون هذا املنظر ألول مرة في حياتهم ،وكل يقنع اآلخر أن
ينتظر إلى نهاية الطابور لعله يحصل على ش������يء ،فإذا جاءه الدور تس������اءل أين نصيبه من
التوزيع املالي؟!

االبتسامة  : 10يابه نتعاون وياكم
ما إن تقف على سيارة عاطلة عن العمل ،حتى تقف إحدى املاجدات العراقيات القادمات معأفراد اجليش الشعبي ،وتنزل من السيارة لتساعده في الظاهر ،بل لتسرق إطارات سيارته في
الباطن.
فتجده������ا تش������مر عن ذراعيها حني ترى الس������يارة التابعة لآلخري������ن عاطلة عن العمل،وأبس������ط ما تقوم به املاجدة هو أن تقوم بتعليق الس������يارة على طابوق ثم تصادر نصف
إطاراتها!
 العجيب أن أحدا قد يساعدها في بعض األحيان.العنقـ ــود السابـ ــع عش ـ ــر
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االبتسامة  : 11هال دكتور !
الكويتي عائداً من اجلمعية التعاونية مشتريا أدوات تنظيف احلمامات.اجلندي عند نقطة التفتيش :يابه شنو هاي األغراض؟الكويتي :سالمتك هذه بعض املواد املنظفة لألدوات الصحية عندي بالبيت.اجلندي :أي يابه دكتور تفضل فوت!ما نريد نأخرك عن واجباتك الصحية.

االبتسامة  : 12الشهادات الدراسية بالوكالة
أطرف سرقة هي سرقة الشهادات الدراسية ،بل شهادات التقديرات التفصيلية!
ال أعلم كيف سيس� � ��تفيد منها س� � ��ارقها ،وهي حتمل اسما غير اس� � ��مه ...اللهم إال إن كان ينوي
تزوير اسمه عليها! هكذا وبكل سهولة!!
عجبي!

العنقـ ــود السابـ ــع عش ـ ــر
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العنقـ ــود الث ـ ــامن عشـ ــر:
الص َّحـ ــافي:
العنق ــود َّ
الص َّحافية
االبتسامات َّ

(((

هذه مجموعة من الرس� � ��ائل الهاتفية كعينة عشوائية فقط مما استقبله جهازي الهاتفي ،حتمل
االبتسامات املتعلقة بوزير اإلعالم العراقي محمد سعيد الصحاف ،والتي كانت  -بسخريتها -
متثل روح الدعابة الكويتية في التعامل مع يوميات الصحاف الال واقعية.
وكذا احلال بالنسبة للرسائل املتعلقة بعلي عبيد منقاش في نهاية هذه الرسائل الصحافية.
علوج ...عالليج ..علج ..يخسؤون ..خونة :وزير اإلعالم العراقي يتدرب.ماكو نكت؟ ماكو سوالف؟ ماكو شيء؟ ..الله يذكرك باخلير يالصحاف كنت مونسنا. أمريكي لعراقي :أنا في بلدي قمة الدميقراطية ،فأستطيع أن أنتقد بوش كما أشاء وأعود إلىبيتي وأنام دون أن أقلق من زوار الفجر.
الصحاف يش� � ��هد ..فأنا أس� � ��تطيع أن أشتم بوش
فرد العراقي :وأنا بلدي دميقراطي أكثر وهذاَّ
أكبر شتيمة ومع ذلك أعود إلى بيتي دون أن أقلق من زوار الفجر.

وفيما يلي بعض املواد الطريفة املقتبسة من بعض مواقع اإلنترنت اختصرت كثيرا منها إشفاقاًعلى القارئ الكرمي.
العنقـ ــودالصحافي

((( نسبة إلى وزير اإلعالم العراقي إبان االحتالل محمد سعيد الصحاف الذي كانت تصريحاته اإلعالمية اليومية مدعاة للسخرية ،فقد كان
يقول إننا قطعنا رأس األفعى واملدافع تدك املنطقة اخلضراء التي يتكلم منها حتى صار نكتة عاملية ،بل حتى سرت الشكوك بكونه عمي ً
ال ينفذ
دوراً هزلياً مرسوماً له ،وقد سلم من أي مالحقة ،وهرب إلى اإلمارات العربية املتحدة ،وحتى دون أن يكون ضمن املطلوبني للعدالة بعد احلرب.
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الص َّحافية:
أهم املصطلحات َّ
العلوج:في لقاء مع قناة (إل بي سي) أفاد الصحاف أن كلمة العلوج لها معان عديدة ولكنه كان يقصد بها
الديدان التي تلتصق باجلسم وتقوم مبص الدماء ،وهي نوع من احليوانات النتنة.
اخلونة ،شلة اإلرهاب الدوليني:وم� � ��ن ضمن الكلمات التي قاله� � ��ا الصحاف اخلونة وش � � �ـلـة اإلرهاب الـدولـي� �ي��ن ،والـطراطير،
وسيشوي الله بطونهم في جهنم.
الطراطير ،ودرام زفت ،وحثالة الشر:الطراطي� � ��ر أبعد ما يكونون عن املطار ،لقد تاهوا في الصحراء ،ال يس� � ��تطيعون أن يس� � ��تعملوا
البوصلة ،إنهم متخلفون.
القنـــــادر:بريطانيا ماتسوى قندرة عتيقة.بوش ورامسفيلد يستحقان الضرب بالقنادر.
 الغزاة األشرار:و«عصابة األوغاد الدولية» و«مصاصي الدماء» و«املستعمرين اخلاسئني» و«جيوش االستعمار»
العنقـ ــودالصحافي
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و«املرتزقة».

الص َّحافية:
أهم املقتطفات َّ
في عز اقتراب القوات األمريكية من اقتحام بغداد ،ومع صدى أصوات القاذفات واملدافع األمريكية
على مشارف بغداد ،كان صاحبنا يصرخ على الفضائيات قائ ً
ال:
ال يوجد وال أمريكي واحد في بغداد !شعوري اخلاص أننا سنطرد األمريكان من أراضينا سريعاً جداً .الله سيشوي بطونهم في اجلحيم بأيدي العراقيني !جاءوا إلى بغداد بدباباتهم كي يحترقوا فيها !ال تصدقوا األمريكان ..بغداد آمنة ومحمية!نحن املسيطرون على كل شيء ألن صدام حسني يقودنا!نحن ال نخاف من األمريكان ألننا أقوى منهم . الله أصابهم بالعمى فتاهوا بطريق الناصرية ولن يصلوا إلى بغداد!أنهم أغبياء  ..بينما نحن أذكياء !أقول لكم وأنا مسؤول عن قولي ،بأن األمريكان سيتحطمون على أسوار بغداد !-حبسناهم داخل دباباتهم !

-أنا أتكلم االنكليزية أفضل من بوش!

العنقود الصحافي

-لن يدخلوا مطار صدام أبداً!
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الليلة سنهجم عليهم بطريقة غير تقليدية !واشنطن ألقت بالعلوج إلى وسط النار العراقية!سوف نقتل جميع العلوج ..ولكي أكون دقيقاً فإننا سنقتل غالبيتهم العظمى!املارينز مثل احلية ..سنقطعها وصلة وصلة!لقد انهزموا في أم قصر ..وانهزموا بعدها في البصرة ..ثم انهزموا في الناصرية ..انهزموا فيكربالء ..وسينهزمون أيضاً في بغداد !
لقد جعلنا قواتهم تتجرع السم ليلة أمس ،وقد لقناهم درساً لن ينسوه!إن وضعنا ممتاز للغاية ..سيتقدمون إلى بغداد وسندفنهم فيها!إننا سننتصر!!كان الصحاف يعتقد أن فدائيي صدام وقوات احلرس اجلمهوري ميكنهما أن يدفنا احملتلني فيأرض العراق ،كما قال له سيده صدام حسني قبل بدء الهجوم.
ف� � ��ي أول يوم م� � ��ن اختفائه قام األمريكي «كون نوجنت» بفتح موقع على ش� � ��بكة االنترنت بعنوان(نح� � ��ن نحب وزير اإلعالم العراقي.ك� � ��وم ) ،وقد خصص املوقع لبعض أقوال وتصريحات الوزير
الصحاف كنكات يضحك منها وعليها رواد املوقع.
وس� � ��رعان ما حظي املوقع بسمعة دولية كبيرة ،إذ أصبح يزور املوقع أربعة آالف زائر في الثانيةالواحدة ،وقد اعتبر الزوار أن تصريحات الصحاف أقوى من جميع النكات التي س� � ��معوها منذ
العنقـ ــودالصحافي
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بداية عام2003م.

الص َّحافية
أبرز النكات َّ
1-1تقول إحدى هذه النكات التي يتناقلها الفلسطينيون ويتبادلونها على شاشات أجهزة هواتفهم
احملمول� � ��ة «الصحاف يقول في مؤمتر صحفي حديث إن إنزال متثال صدام حس� �ي��ن كان
بهدف الصيانة وليس كما يدعي العلوج».
2-2حطم بعض العراقيني مبساعدة القوات األمريكية متثاال لصدام حسني لدى دخول القوات
إلى بغداد ،لكن رس� � ��الة على الهواتف احملمولة حملت نفيا على لس� � ��ان الصحاف .وتقول
الرسالة «الصحاف يقول« :إن التماثيل التي مت حتطيمها هي لشبيه صدام حسني وليس
لألخ القائد الرمز».
3-3وتتطرق إحدى رس� � ��ائل احملمول الساخرة للتهديدات األمريكية لس� � ��ورية ،والتلويح بفرض
عقوبات عليها إذا قدمت دعما للفارين إليها من العراق ،وتقول الرسالة« :الصحاف يقول
إننا نقوم حاليا باستدراج العلوج إلى سورية وسنسحقهم هناك».
4-4وفي إش� � ��ارة إلى أن التجربة العراقية قد تتكرر في س� � ��ورية ،تنبأت إحدى الرس� � ��ائل بأن وزير
اإلعالم الس� � ��وري بدأ يتدرب على عقد املؤمترات الصحفية ،محاوال تقليد الصحاف  -دون
ج� � ��دوى – وأنه قال في إحدى احملاوالت« :إيه ل� � ��كان هدولي العلوج بدنا نؤصف عمرن بإذن
الله».
5-5وبينم� � ��ا تواصل الواليات املتحدة عبر قواتها املنتش� � ��رة في بغ� � ��داد مالحقة أعضاء القيادة
العراقية املخلوعة ،بهدف اعتقالهم أو قتلهم ،تخيلت إحدى الرسائل أن الصحاف اعتقل
واحتجز في قاعدة جوانتانامو ،التي يديرها اجليش األمريكي قرب كوبا ،لكن الصحاف
عن معنى كلمة العلوج فقال ..العافني عما سلف».

العنقود الصحافي

بدا معتدال على غير العادة في هذه الرس� � ��الة التي تقول« :سئل الصحاف في جوانتانامو
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6-6حينم� � ��ا قبض على الصحاف ،واقتيد إلى التحقيق ،قال ل� � ��ه الضباط ما معنى كلمة علوج؟
فأجاب الصحاف :معناها الفتى األبيض الوسيم القادم من الغرب (من شدة اخلوف).
7-7الصحاف :العلوج العراقيون هربوا وتركوني مع اإلخوان األمريكان.
8-8الصحاف بعد السقوط  :هاي مو بغداد هذي استوديوهات هوليود
 9-9ذات م� � ��رة عقد صدام حس� �ي��ن اجتماعاً س� � ��رياً مع كب� � ��ار القادة ،وقال في� � ��ه واحد خائن
وجاس� � ��وس يجلس بيننا ،ويبدأ أس� � ��مه بحرف الطاء ،فقفز الوزير سعيد الصحاف ،والله
مش أنا ،فقال صدام ،ولكن اس� � ��مك ال يبدأ بحرف الطاء! فأجابه الصحاف :سيدي ...
ما هو أنت طوال الوقت تقولي :يا طرطور.
1010صحف� � ��ي يحف� � ��ر في أحد القص� � ��ور العراقية ،وحصل رقم نقال الصح� � ��اف وزير اإلعالم
العراقي ،واتصل عليه ،وقاله شنو رايك بكثرة السرقات في بغداد؟ قاله :يابه أي سرقات
هذا مهرجان تسوق.
1111وينقل عن وزير اإلعالم العراقي تصريحه« :سجنا العلوج في بغداد وذهبنا إلى نيويورك».
1212ويقول« :خبر عاجل ..اآلن في األسواق معجم مختار الصحاف جلميع الشتائم العراقية،
العرض محدود».
1313مت قتل الصحاف ..ولكنه صرح من قبره أنه ما زال حياً وسنوافيكم بالتفاصيل.
1414ودخل الصح� � ��اف على صدام واألول يرفع عالمة النصر ،فس� � ��أله صدام :هل انتصرنا؟
فأجاب :ال ،لم يبق إال «إحنا» ،أي نحن االثنني.
العنقـ ــودالصحافي
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1515ملاذا تأخر األمريكيون في الوصول إلى مش� � ��ارف بغداد ،ذلك ألن الـ سي إن إن اضطرت
إلعادة تصوير املشاهد مرات عدة.

1616الصحاف يصرح بعد س� � ��ؤاله هل بوش و بلير أقرباء؟ ال ،هذا من عائلة العلوج ،وذاك من
األوغاد.
1717دورية م� � ��ن قوات االحتالل جتوب ش� � ��وارع بغداد ،فأوقفت الصحاف وس� � ��ألته :هل أنت
محمد سعيد الصحاف؟ فرد وقال ال أنا علجه الصغير.
1818الصح� � ��اف :كان الغرض احلقيقي من احلرب هو قت� � ��ل الرئيس صدام ،ومبا أنه لم يقتل
فنحن انتصرنا ،ومبا أن الرئيس في أمان تام فنحن سحقناهم.
1919أدلى الصحاف من بغداد عن استعداده التام للتعليق على أي حرب جديدة في العالم.
2020الصحاف واقف على الكوبري (اجلسر) بيقول 12،12،12 :سأله علج ما خبر الـ 12دي؟
الصحاف قال له :تعال أريك ،ثم قذف به من فوق الكوبري ..وقال .13،13،13:
2121علج أمريكاني في فريق أوغاد بريطاني ...ملاذا؟ دعم الفريق بالعب أجنبي.
2222علج أمريكاني تزوج وغدة بريطانية خلفوا ولداً أسموه احتالال.
2323علج ووغد يحرسان الصحاف في السجن ،فتسلل ثعبان لزنزانته ،فقال العلج للوغد :الله
يرفق بالثعبان؛ أرسل للثعبان دواء الصداع.
2424ركب الصحاف الطيارة ،فاملضيفة س� � ��ألته حتب أحضر لك إفطار كونتيننتال كامل؟ قال
لها :نعم هذا يكفيني ،ألني مقاطع العلوج ،ما أفطر بهم مثل ذي قبل.
2525الصح� � ��اف بيلعب بقنبلة ف� � ��ي يده  ،قابله علج فقال له :يقص� � ��ف عمرك يا صحاف فقد
الصحاف
2626مختار ِّ
الصحاح يضم جميع تصاريف ألفاظ اللغة العربية الفصحى ،بينما مختار َّ
يضم جميع تصاريف ألفاظ البذاءة السوقية.

العنقود الصحافي

تنفجر في وجهك! قال له  :ال تقلق سأنفى صلتي باالنفجار.
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العنقـ ــودالصحافي
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الص َّحاف خالل األيام األخيرة !
مناذج من الرسوم الكاريكاتيرية في الصحافة العربية واألجنبية تلخص أداء َّ

العنق ـ ــود التاس ـ ــع عشـ ــر:
العنقود املنقاشي
االبتسامات املنقاشية

(((

العنقود املنقاشي

((( نسبة إلى الفالح علي عبيد منقاش الذي حطت طائرة هليكوبتر أمريكية من نوع اآلباتشي في مزرعته خللل فني ،فلفقت االستخبارات
العراقية خبراً مفاداه أن علي عبيد منقاش (وصورته في الهامش االسفل اليمني من الصورة أعاله) هو الذي أسقط اآلباتشي ببندقية صيد
قدمية!!
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الف� �َّل��اَّ ح العراقي علي عبيد منقاش من مواليد قرية الطوي� � ��رج على بعد  110كيلومترات جنوب بغداد،
و 20كيل� � ��و متراً من مدينة احللة ،ألصق به النظام العراقي املخلوع عملية إس� � ��قاط مروحية األباتش� � ��ي
واس� � ��تخدمته آلة الدعاي� � ��ة العراقية الصحافية واإلذاعية والتلفازي� � ��ة ،وبالطبع فإن الكويتيني لم يفوتوا
ه� � ��ذه الفرصة بعد إعالن الوزير الصحاف لهذا اخلبر وأمطروه نكتاً س� � ��اخرة ورس� � ��ائل قصيرة ،ومن
كثرة الرس� � ��ائل الهاتفية في موضوع «القناص» علي عبيد منقاش ،بثت ش� � ��ركة االتصاالت املتنقلة هذه
الرسائل:
بس� � ��نا فلوس ..بس� � ��نا فلوس ...املرسل :املرس� � ��ل ( MTCفي حينها واآلن زين)( ،بسبب كثافةالرسائل الهاتفية التي حتمل نوادر منقاش).
شارك في حملة التبرعات الشعبية ملساعدة ضحايا املسجات (الرسائل الهاتفية).مت إيقاف إطالق النار في حرب حترير العراق ثالثة أيام ،بس� � ��بب أن منقاش أخذ مرضية ثالثةأيام.
خبر عاجل :س������قط كوكب زحل على القطب اجلنوبي إثر طلقة طائشة من بندقية عليعبيد منقاش.
احلرب تطلع آخر ش� � ��يء فيلم هندي نهايته يطلع بوش وص� � ��دام إخوان من األم ،ويتعرفون علىبعض مع زعيم العصابة منقاش.
مظاه� � ��رة بالبحرين احتجاجاً على األحداث خلصت بعش� � ��ر دقائق ليش!! خلص الش� � ��ارع ،وماخلصت هوسات منقاش والصحاف.
العنقود املنقاشي
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خبر عاجل :اعترف البنتاجون أن منقاش هو الذي أسقط املكوك كولومبيا قبل شهر ،فور علمهببداية التحاشدات األمريكية على احلدود العراقية.
-منع خباز إيراني من استخدام املنقاش العتباره من أسلحة الدمار الشامل.

التلفزيون العراقي املضلل لشعبه يرغم الفَّالح علي عبيد منقاش على اختالق قصة
إسقاط األباتشي ببندقية صيد

العنقود املنقاشي

الفالح علي عبيد منقاش في وداع موفد جريدة الراي الذي ذهب خصيصاً ملقابلته بعد التحرير.
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ترقبوا الدويتو :شاكيرا ومنقاش في األغنية املشتركة اجلديدة «حبيبي طيح طيارة».ابتكار سالح جديد يثير الغبار هو منفاخ ابن عم منقاش.ترقبوا تقومي الصافرات اجلديد من إصدار د .صالح العجيري.بورصة املس� � ��جات (الرسائل الهاتفية) :ارتفاع ملحوظ ألسهم نكت السيد علي عبيد منقاش معهبوط مفاجئ ألسهم النكت األخرى.
مت إنزال ألف جندي بعد أن مت التأكد من أن منقاش نامي.خبر عاجل :أمريكا تسحب كل غواصاتها من اخلليج ألن منقاش نزل «احلداق».ضربة سوق شرق بصاروخ السلك وورم  :سواها منقاش.الفالح علي عبيد منقاش مودعاً األخ جاسم حمادي موفد جريدة الراي إليه بشكل مخصوص!نادي الصيد والفروسية يعلن عن دورات للرماية حتت إشراف املدرب العاملي منقاش.خبر عاجل :صدام أعدم منقاش ..ليش ؟ ...ألنه أكل عليه اجلو.منقاش عمل رجيم صار ملقط.منقاش متوعد طائرة  B52بشوزن ...بعدما أصاب األباتشي بخرازة.مت اختطاف منقاش من قبل القوات األمريكية الستنساخه.بلياكس والبرادعي يتهمون العراق بالكذب إلخفائه منقاش عن التفتيش ضمن األسلحة ذات الدمار الشامل.العنقود املنقاشي
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الستقبال أي استفسارات عن كيفية إسقاط طائرات األباتشي ميكنكم زيارة يرجى زيارة املوقعاإللكترونيwww.mingash.com :

العنقود املنقاشي

مناذج من رسوم الكاريكاتير في صحيفة «آفاق» اجلامعية بعد سقوط النظام الصدامي مباشر ًة
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مت إطالق صافرات اإلنذار في الكويت ألن منقاش استيقظ لتوه من النوم.محمد سعيد الصحاف (من خالل اإلعالم العراقي) :على أمريكا :االستسالم وإال سنطلق عليهامنقاش  2مطور.
بعد منقاش« ،كونا» تصرح:اخلبازون اإليرانيون واألفغان ميتنعون عن اس� � ��تخدام املنقاش في عملهم باعتباره من أس� � ��لحةالدمار الشامل.
شركة روسية صنعت رشاشاَ مضاد للطائرات أسمته «منقاشكوف».ش� � ��ركة علي عبيد منقاش وأوالده لتعليم قيادة واقتناص طائرات األباتشي تعلن افتتاح خدماتجديدة في ريف الناصرية
من أخبار الرياضة:أعل� � ��ن ب� � ��ن الدن عن متنياته ألن ينض� � ��م علي عبيد إلى صفوفه كمحترف في املوس� � ��م الرياضيالقادم.
األمم املتحدة تصنف النظام العراقي بعدم التعاون إلخفائه منقاش عن فرق التفتيش.إحباط عدة محاوالت أمريكية بريطانية الختطاف منقاش حياً متهيداً الستنساخه.ثالثة رجال غيروا وجه التاريخ :هوالكو ،صالح الدين األيوبي ،وعلي عبيد منقاش.دعاية التنمية البشرية املوجهة لألطفال:العنقود املنقاشي
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••هو ش� � ��خصية عصامية حيث كان يه� � ��وى اللعب بالطائرات الورقي� � ��ة ..فلما كبر حتقق حلمه
الكبير ،وقد حفر اسمه في عالم الطيران.

العنقود املنقاشي

بيت الفالح علي عبيد منقاش في الريف العراقي وحفيده يتدرب على رمي األباتشي
"بال َّن َّباطة"
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••فهل عرفتموه يا طياري املستقبل؟
••إنه الدوق منقاش.
مالك إال س� � ��وق املباركية :عتيق الصوف وال جديد البرس� � ��يم( .بعد ضرب س� � ��وق شرق بصاروخ«سلك وورم»).
الليل� � ��ة :برنامج وثائقي يعرض ألول مرة :التحدي الكبير بني التقنية احلديثة للطائرات الش� � ��بحوعلي عبيد منقاش.
منقاش محذرا األمريكيني من مزرعته :إما االنسحاب أو إسقاط جميع األقمار الصناعية.القى منقاش أكثر من عرض من جهات إرهابية لالنضمام إلى صفوفهم كمحترف املوسم املقبل!مجلس األمة يهاجم احلكومة لتقاعسها عن شراء نفس سالح (منقاش)منقاش يصرح :حسافة لو األباتشي مو شوي عالية كنت «كمشتها» بيدي هذه.للجادين فقط :للبيع أباتشي رمادي..املعانية في مزرعة منقاش بولفتة.منقاش يهدد باستخدام «النباطة» في حال حاصر األمريكيون بغداد.أمريكا تعرض على العراق وقف احلرب شريطة االستعانة بخبرات منقاش إليقاف نيزك متجهلألرض.
عرضت االستخبارات العراقية صورة الطائرة العمالقة  B52على منقاش ليسقطها في املرة املقبلة.العنقود املنقاشي
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خبر عاجل :قام الطفل ملقط ابن البطل منقاش بإصابة طائرة شبح مبصاصته.أنت محظوظ ربحت إقامة مجانية ملدة  5أيام في فندق ش� � ��يراتون بغداد و اس� � ��تمتع مبش� � ��اهدةاألباتشي ومنقاش شو.

مت تأسيس شركة علي منقاش و شركاه لتعليم صيد األباتشي.خبر عاجل  :وفاة منقاش إثر تبادل إطالق النار مع سرب من طائرات الشبح. بليكس والبرادعي يتهمان العراق بالكذب إلخفائه «منقاش» عن فرق التفتيش.منقاش طلب شوزن من صدام ناوي نية شينة على .B-52للجادين فقط :أباتشي رمادي للبيع بحالة جيدة يرجى مراجعة كراج احلاج علي املنقاش.منقاش يحذر من استخدام اسمه بأي دعاية ألنه وقع عقداً مع شركة بيبسي.بعد البحث عن أصل منقاش تبني انه احلفيد التاسع لروبن هود.أعلنت شركة روسية عن صنع رشاش مضاد للطائرات أسمته :منقاشنكوف.قرر اإلحتاد الكويتي للرماية التعاقد مع منقاش لتدريب منتخب الرماية الكويتي.رامسفيلد:بظهور منقاش كشفنا سر سقوط مكوك الفضاء كولومبيا.أعلن منقاش عن إقامة دورة تدريبية في إسقاط األباتشي.القوات األمريكية قصفت منقاش بصاروخ توماهوك وذلك خوفا على طائرات الشبح.افتتاح أكادميية منقاش لتعليم الرماية .(((

العنقود املنقاشي

((( بعض هذه النكات والطرائف املنقاشية أخذ من مواقع مختلفة على شبكة اإلنترنت ،وأحد أعداد جريدة القبس.
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مناذج من مقاالت املؤلف بعد التحرير
بعد السالم:

مقـ ـ ــال« :رنديـ ـ ـ ـ ـ ــز»

(((

محالكم يا عيال الديرة خالل األزمة أثبتم القدرة على إسعاف البالد حني تقطعت أوصالها ،فحولتم كل
منطقة س� � ��كنية إلى وحدة عمل متكاملة ،فمن املساجد والديوانيات حولها انطلق الشباب ينظمون شؤون
احلياة لوحدهم ،دون عمالة وافدة في جتربة ترجع األبناء إلى جيل األجداد واآلباء ،وكان ذلك ضرباً من
املقاومة املدنية التي أجنحت العصيان املدني حني انتقضت جميع مقومات الدولة ،فكان التكافل ،ولنأخذ
على ذلك مثال رغم ظروف القهر والتعسف.
«الشامية» أحد الثغور املرابطة ،تكاملت فيها اخلدمات بأيد كويتية بحتة:
خدمة تنظيف الشوارع واألحياء.إدارة اجلمعية التعاونية ،إلى جانب بيع املواد الغذائية في مركز شباب الشامية.خدمة توزيع التموين :وتوزيع اخلبز العربي والفطائر.اخلدمات الطبية في مس� � ��جد ابن تيمية ،ومخزن األدوية وعيادة األس� � ��نان في مس� � ��جد أبو بكرالصديق ،وعيادة األطفال في بيت الدويسان (قطعة . )9
مناذج من مقاالت املؤلف بعد التحرير
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املصبغة اآللية وبحرفنة!الكوي اليدوي :مهارات هندية ولكن بأيد كويتية ش� � ��ابة ،ويش� � ��هد بذلك أحد معاريس الش� � ��اميةخالل األزمة.
((( نشر في صحيفة القبس الكويتية  -يوم السبت  - 1991/8/17ص  16األخيرة.

املطحنة :وقد سدت فراغا طيبا في اجللسات االجتماعية.خباز التنور :بفرعيه وما أحلى منظر الشباب الكويتي وهو يعجن ويجابه حر التنور.امللحمة وخدمة الذبح :واجلزارون شباب كويتي مثل الورد.احلواج :وما أطول طوابير النساء عليه.املدرس� � ��ة االبتدائي� � ��ة األهلية الوحيدة من نوعها في الكويت خ� �ل��ال األزمة حتت غطاء «حضانةالشامية» وضمت فوق مائة وخمسني طالبا وطالبة.
خدمة العصير الطازجاملطاعم الثالثةباإلضاف� � ��ة إلى اللج� � ��ان العديدة واحليوية والت� � ��ي مثلت اإلصرار والتحدي إليج� � ��اد نظام بديلوأهمها:
••اللجنة األمنية
••جلنة اخلدمات
••اللجنة املالية

وكل خدمة وجلنة من هذه اخلدمات واللجان تستغرق مساحة كبيرة للحديث عن تفاصيلها وسأكتفي
بالتشكيلة الثالثية من مطاعم الشامية:
«1-1فلفلة» بإدارة خليفة املزعل ومعه :ش� � ��هد له اإلخوة املصري� � ��ون بجودة فالفله ،ويطير كل
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إنتاجه «ألف ساندويشه» خالل أقل من ساعة في املساء.
2-2كافتيريا الشامية  :الذي سد الفراغ ووفر الوجبات في الصباح والظهيرة ،وأفتتح مشروعا
لتوفير وجبة الغداء الكويتية للش� � ��باب العزاب ف� � ��ي املنطقة ،ومن ضمنهم بعض الضباط
املتخف� �ي��ن في بي� � ��وت املنطقة ،وقد وفر له� � ��م عبداللطيف الهاجري وولي� � ��د النجادة نكهة
«املكبوس» ولذة «البرياني» وحالوة «الهريس» عند صيام االثنني.
3-3هارديز :وما أدراك ما هارديز (رنديز):
وأخوان� � ��ه مزع� � ��ل الرندي وخالد الزيد والورود من ديوانية الس� � ��محان يقلبون ليل الش� � ��امية نهارا
بافتتاحهم فرع هارديز ويجهزون األلعاب القريبة منه الس� � ��تقبال أطفال الش� � ��امية ليعود جو اللعب
املزود بالبوظة ،وجمال العصير الطبيعي.
ومن بني الورود العاملة في هارديز عيال الرندي (مزعل وإخوانه) بجميع شرائح سنهم كخلية نحل
حتى أطلق بعض شباب املنطقة على هارديز اسم«رنديز»
 اقترح على جمعية الشامية وإدارة أميركانا تكرمي كل هؤالء ومن عمل معهم ،فأقل فائدة لعملهم
كانت حفظ أدوات هذه الفروع من النهب والسلب ،ولنحرص على التكرمي املعنوي قبل املادي.

د.عبداحملسن اجلارالله اخلرافي
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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 املطعم،
عنده� � ��ا فك� � ��رت في طريقة إلدخال الفرحة على األطفال وأهل املنطق� � ��ة ،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 الشعبي ،ولكن الرجال تُعرف باملواقف ،فاألخ خالد الزيد من بداية العمل لم يقل ال أو مشكلة،
فه� � ��و الي� � ��د اليمني لي في بداية العم� � ��ل ،فذهبنا لألخ أحمد النصار ،وكان ف� � ��ي 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.
وبع� � ��د ذلك بدأت عملية اإلعداد في ذلك ،وكان جميع من عمل هم من رواد ديوانية الس� � ��محان وهم:
األخ س� � ��امي فهد السمحان  ،محمد عبدالله احلبيل  ،خالد عبداجلبار الشراد ،عبدالله محمد مزعل
عبداجللي� � ��ل (الرن� � ��دي) أحمد محمد مزع� � ��ل عبداجلليل (الرندي) ،حامد محم� � ��د مزعل عبداجلليل
(الرن� � ��دي) ،محم� � ��ود أحمد الفودري ،خالد زي� � ��د الزيد ،مزعل محمد عبداجللي� � ��ل (الرندي)  ،فيصل
عبدالرحمن الذكير -عبدالله عبدالعزيز الرندي.
مناذج من مقاالت املؤلف بعد التحرير
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يعلم الله أن الفرحة كانت عل وجه اجلميع ،فوزعت األدوار ،فقد اس� � ��تلم األخ س� � ��امي الس� � ��محان مع
خالد الزيد إحضار املواد من الشيوخ يومياً ،وقام األخ محمود الفودري بخبرته بااللكترونيات بتشغيل
املع� � ��دات ،وعمل البقية بالنظافة والترتيب ،وقد أجمع اجلميع بأن هذا العمل يعتبر تطوعي ،فقد كنا
نبيع الهمبرجر بدينار ونصف عراقي ،علماً بأنه كانت تباع في أماكن أخر بخمسة عشرة دينار عراقي،
ودجاج التكا باخللطة السرية بدينار وسبعمائة وخمسون فلساً عراقيا ،وكان املقصد من البيع والفائدة
القليلة الستمرار العمل حتى ال يتوقف ،وأجمل ما في هذا العمل عندما قال لي أحد األخوة ،ملا شاهد

األوالد يلعبون باأللعاب :لقد أدخلتم في قلوبنا السرور والطمأنينة ،وأن الفرح قادم إن شاء الله.
وال ننس� � ��ى األخ عبداللطيف عبدالعزيز العصف� � ��ور الذي كان يحضر ألخذ الطعام لألخوة في املقاومة
وكبار السن واحملتاجني ،فكنا جنهز له كميات كبيرة ،ويقوم مشكوراً مخاطراً بنفسه بتوزيع الطعام.
بعد أسبوع من العمل اجلاد مت إرجاع مبلغ العشرة أالف لألخ محمد املهيني.
وألنه كان س� � ��عر الوجبة بدينار ونصف كان يأتي األخ� � ��وة من املناطق املجاورة وكان املدخول ال يتجاوز
عشرة أالف دينار عراقي.
وال ننس� � ��ى 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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بعد السالم:

مقال« :نكات األزمة والعم عبداحملسن»

(((

هناك ارتباط وثيق جداً بني األزمات السياس� � ��ية التي متر بها الش� � ��عوب وانتشار النكتة السياسية
بالذات ،فهي متنفس كبير يفرغ الشعب من خالله ما يحمل من غل على الظلمة والطغاة .وميتصون
هموم بعضهم ،وير ّوحون مؤقتا عن أنفسهم.
وهذا ما عش� � ��ناه وملس� � ��ناه في الكويت إبان االحتالل العراقي البغي� � ��ض ،فلقد و َّلد الضغط املتزايد
عل� � ��ى نفوس الكويتيني حاجة ماس� � ��ة للترويح عن أنفس� � ��هم من الهم ،ولرف� � ��ع الكابوس اجلاثم على
صدورهم.
ولقد كان من أبرز ما يروح به املرابطون عن أنفسهم خمسة مجاالت:
4-4القيام والصالة والذكر والتواصي باحلق والتواصي بالصبر.
5-5التكافل بكل صوره :االجتماعية واملادية واملعيشية.
6-6رفع املعنويات بتدعيم الوحدة الوطنية ومتاسك اجلبهة الداخلية.
7-7تبادل األخبار احمللية واخلارجية وتناقل تفاصيل التعاطف الدولي مع الكويت.
مناذج من مقاالت املؤلف بعد التحرير
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8-8التن� � ��در باملواقف الطريفة الت� � ��ي تواجه بعضهم في يومياته من خ� �ل��ال احتكاكه بنوعيات
غريبة من البش� � ��ر ،تكاد تأتي من القرن التاس� � ��ع عشر وليس العشرين ،حيث كان كل شيء
حولها غريب ،وترى كثيرا من املظاهر العصرية ألول مرة.
لقد استشعرنا أنفسنا متاما مثل بعض اإلخوة األشقاء من أرض الكِ نانة ،الذين ال حتدث في بلدهم
أزمة سياس� � ��ية أو اقتصادية حتى تسري النكت حولها س� � ��رياناً عجيباً ،وهكذا بالضبط كانت نكت
((( نشر في صحيفة القبس الكويتية  -العدد  - 7166يوم السبت  - 1993/5/29ص .19

األزمة يتناقلها الكويتيون ،حتى وجدت وبش� � ��كل عجيب أن النكتة تش� � ��ق الديوانيات واملجالس من
أقصى الكويت إلى أدناه خالل بضعة أيام.
وقد كان أبرز هذه النكات ما يحدث من مواقف واقعية تكشف زيف االدعاءات العراقية أو ترفع املعنويات
أو تكشف تذمر العراقيني أنفسهم أو قلة وعيهم بكثير من مظاهر احلياة املدنية احلديثة.
ومن أشهر أمثلة ذلك:
آالت السحب اآللي ،التي حيرت األغلبية الساحقة من عناصر االحتالل فقالوا« :حتى حايطهميطلع فلوس»!
أجهزة احلاس� � ��وب في مؤسس� � ��ات التأمينات االجتماعية ،حني قال بعضهم لألخر« :هالكويتينيكل واحد في مكتبه تلفزيون».
وسرقة أجهزة الوحدات املنفصلة الداخلية للتكيف دون اخلارجية!ودبابة احللفاء التي تعمل بالليزر!والهدايا والعطايا التي أفاء بها أهالي احملافظة  19للسيد املهيب!وورق� � ��ة النقد من فئة « 25ديناراً عراقي � � �اً» ،والتي حتمل إحداها صور احلمير والبغال وإحداهاصورة الرئيس الرمز ...وغيرها الكثير.
ميلك من مقومات احلضارة واإلنسانية شيئا يذكر ال ميكن أن يستمر.
لذا فقد س� � ��جلت ما يربو على املائة من املش� � ��اهد الضاحكة الفعلية واملواقف الواقعية ،اس� � ��ترقتها
خ� �ل��ال االحت� �ل��ال ،وأخفيتها بعيدا عن أع� �ي��ن الزبانية ..على أمل إخراجها للق� � ��ارئ الكرمي ،ولكن
أولويات اإلعمار كانت كثيرة  -وال تزال  -ولقد سبقتها قوافل الشهداء في األولوية.
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ولعله من املناس� � ��ب في اخلتام أن أستش� � ��هد مبوقفني منها حدثا للعم عبداحملسن عبدالله املنيفي،
الذي كان خالل االحتالل لي عماً وأخاً وصديقاً في الوقت نفسه.
ففي املوقف األول :اشترى العم «بومحمد» سيارته بساعته! كان الوضع متوتراً وال يسمح لكويتي أن
يحتفظ بهويته الكويتية ،وصدر القرار اجلائر بتغيير لوحات السيارات من كويتية إلى عراقية.
لكن العم عبداحملسن كسائر الكويتيني آبي ،بل أصر على التواصل والتكافل ،وخرج بسيارته من اخلالدية
إلى ضاحية عبدالله س� � ��الم ،وأمام مخفرها س� � ��أله اجلندي عند نقطة السيطرة عن سبب عدم تبديل لوحة
س� � ��يارته ،وهم مبصادرتها ،غير أن العم عبداحملس� � ��ن أقنعه بلباقته املعهودة أنه يحتاج إليها بش� � ��دة ،وأنها
لن تنفع عس� � ��كرياً يأخذها ،ألنها س� � ��تؤخذ منه عنوة ،من قبل مسؤوليه ،وفي الوقت نفسه ساومه اجلندي

على س� � ��اعته ،فعرضها عليه فوراً ،مقابل أن يخلي س� � ��بيله وميضي بسيارته ،فكان له ذلك ،فاشترى سيارته
بساعته.
أما املوقف الثاني :فيكشف عن جرأة أكبر حني ذهب العم بسيارته إلى جواخير الصليبية ،رغم التواجد
العس� � ��كري العراقي املكثف فيه� � ��ا ،ليبتاع ما يحتاجه من حلم غنم أو جمال ،وأش� � ��ترط عليه صاحب
«قعود» (وهو اجلمل الذي لم يتجاوز عمره سنتني) أن يذبحه له خارج اجلاخور ،ومرت دورية عسكرية
وحملت املشهد من بعيد فاستدارت بشكل متهور ،وكأنها وقعت على صيد ثمني ،فسأل الضابط:
تبيعون حلم؟ فرد العم عبداحملسن على الفور:مناذج من مقاالت املؤلف بعد التحرير
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ال م� � ��ا نبيع ..ولكن تفضل قطعة من اللح� � ��م ،وأعطاه عن طيب نفس وكرم ،يفترض أن تطيب لهنف� � ��س الكرمي ،غير أنها قد حتركت نف� � ��س اللئيم ،فأخذ الهدايا وأنصرف ،وما هي أال حلظات،
وانقضت دورية أخري عليهم ،كانت قد علمت األمر من سابقتها ،وأحاط اجلنود بالعم بومحمد
وعمال بنغاليني معه ،وصوبوا عليهم الرشاشات والبنادق وصرخوا بهم:
-من أين سرقتم اجلمل ؟ فأجاب العم باستغراب:

وهل يسرق اجلمل من يذبحه جهارا نهارا أمام الشارع العام؟ال أنتم سرقتموه؟طيب أنتظر حلظة حتى أحضر لك صاحب احلالل ،ويشهد لكم أننا اشتريناه منه.طيب روح دور عليه وتعال.وفع� �ل��ا يذهب العم ليحضر البائع وملا عاد إلى موقع املهزل� � ��ة ،لم يجد إال العمال البنغاليني فيحالة مأساوية واكتئاب شديد ،فسألهم العم عبداحملسن بشغف:
ماذا دهاكم ،وأين «القعود».فأجابوا بصوت واحد،«باب� � ��ا ..هدا إراكي (أي عراقي) ياكد (أي أخذ) اللهم (أي اللحم) كله حتى فلوس وس� � ��اعة مالأحنا ،كله ياكد (أي يأخذ) وحتى باكيت جكاره مال أحنا (أي وحتى علبة سجائرنا)».
فعاد العم بو محمد أدراجه ،ولم يسلم إال بقطع زهيدة كان قد وضعها في السيارة قبل وصول حماة
األمن ودعاة اإلنس� � ��انية إلى موقع املهزلة بلحظات ،وقد ارتضوا أن يتركوا سارق اجلمال وعصابته
البنغالية يعيثون في األرض ،ما دامت عناصرهم قد سلمت على حلم القعود!

د .عبداحملسن اجلارالله اخلرافي
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الصفحة األخيرة من املخطوطات

الصفحة األخيرة من مخطوط االبتسامات الواقعية التي سجلها املؤلف إيبان االحتالل
الصدامي الغاشم
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اخلامت ـ ـ ـ ــة

نختم مبا بدأنا به من احلمد والثناء لله سبحانه ،والصالة والسالم علىرسوله املصطفى وآله وصحبه الكرام ،ومن واالهم إلى يوم الدين.
وبعد
فقد اجتهدت عزيزي القارئ الكرمي ألنقل إليك ما تيسر لي من مشاهدات
ومس� � ��موعات مباش� � ��رة ،من قلب احل� � ��دث خالل االحت� �ل��ال ،وخالل حرب
التحرير لعله� � ��ا تعني على نقل القارئ الكرمي إلى مس� � ��رح األحداث ،فليس
املخبر كاملُعاين.
نقل� � ��ت إليك هذه املش� � ��اهدات  -عزيزي الق� � ��ارئ  -بأمانة وموضوعية دون
تنمي� � ��ق أو تزويق ،وإن كان من إضافات فال تعدو كونها حتليالت اجتهادية،
ُس� � ��قتها بكل أمانة حس� � ��ب ما ميليه علي ضميري امللتزم باحلق ،بحمد الله
وتوفيقه.
كان هذا على املستوى اإلخباري التوثيقي.
أما على املستوى التحليلي املتعمق ،فلعل الباحثني املهتمني مبثل هذا ميكنهم
االس� � ��تفادة من هذه املشاهدات من شاهد عيان ليقوموا مبا يحتاجون إليه
من حتليل.
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إنها حصيلة مرحلة مهمة من تاريخ الكويت ،حتتاج إلى تضافر كل اجلهود في توثيق جوانبها ،ولعلنا أضفنا
من خالل كتابنا هذا صفحة أو صفحات في ذلك السجل التوثيقي الكبير.
نسأل الله تعالى التوفيق والسداد.

وأن يرزقنا األجرين :أجر االجتهاد ...وأجر الصواب..
وهو سبحانه املوفق إلى كل خير وهو الهادي إلى سواء السبيل.
واحلمد لله رب العاملني.
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قب�س من مقدمة الكتاب
لعلي أعذر البعض حني يقول إن هذا العمل قد تأخر تقدميه للقارئ الكرمي عشرين

عاماً ،حيث يوافق إصداره مرور عش� � ��رين س� � ��نة على حترير الكويت م� � ��ن براثن االحتالل
الصدامي الغاشم للكويت احلبيبة ،فما السبب يا ترى؟
أعترف أن هذا االستفس� � ��ار في محله ،وقد كان� � ��ت عملية إصدار هذا الكتاب في حينه رمبا
تك� � ��ون هي األفضل .لقد انش� � ��غل كاتب هذه الس� � ��طور في حينها  -وهو غي� � ��ر نادم على ذلك -
بالتوثيق املتعلق باألس� � ��رى والش� � ��هداء فور التحرير،حيث كان رئيس � � �اً لصندوق التكافل لرعاية

أسر الشهداء واألسرى ،قوامها ثماني قوافل بواقع  26شهيداً في كل قافلة ،ثم مضت الشهور
وانشغل الكاتب أيضا في بداية إعمار الكويت بتكليفه عميداً لكلية التربية األساسية ،وكان هذا
التكليف مدخ ً
ال له كنش� � ��اط جانبي للحديث عن عمق الكلية في املجتمع الكويتي ،وهم املربون

األوائل فكانت موس� � ��وعة «مربون من بلدي» ،على مستويي الطباعة واإلذاعة ،وكالهما  -ورغم
أن حديثي عنهما مجروح – قد حقق جناحا منقطع النظير ،فقاد هذا النجاح صاحبه إلى سلسلة
من التوثيق ألهل الكويت بشكل فردي أو عائلي أو مؤسسي ،فيما يربو على عشرة إصدارات أخرى
حول هذا احملور املبارك ،ولكن سرعان ما أتت «مبرة اآلل واألصحاب» املتمحور عملها حول تطويق
الطائفية لتأخذ من اهتمام املؤلف ست سنني  -وهو غير نادم وال آسف بانشغاله هذا  -وبني هذا
وذلك تأتي رئاس� � ��ة اللجنة التربوية في اللجنة االستش� � ��ارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام
الشريعة اإلسالمية لتأخذ هي األخرى زمناً من االهتمام واالنشغال عن مثل هذا الكتاب.
ولعل العامل احلاس� � ��م لي حلس� � ��م تقدمي هذا الكتاب إليك عزيزي القارئ الكرمي كان هو حلول
مناسبتني مهمتني هما :
مرور خمسني عاما على استقالل الكويت ،أو ما يسمى شعبياً باليوبيل الذهبي.مرور عشرين عاماً على التحرير.لذا عقدت العزم على إخراج هذه املخطوطات إلى حيز الوجود املقروء لعلها تعني القارئ الكرمي
الراغب في أن يعيش معنا جو املرابطة في الكويت ،خالل القصف اجلوي بالذات ،ومن جهة أخرى
أن يبتسم في املقابل جتاه املواقف الواقعية الطريفة التي وثقها املؤلف خالل االحتالل.

املؤلـ ـ ـ ـ ــف

