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متهيد

احلر  الشعب  سامت  من  سمة  هي  للمحتل  الوطنية  واملقاومة  املعارضة  إن 
األيب. وتكمن أمهيتها القصوى يف عدة جوانب، منها أهنا تثبت املوقف الرافض 
أهنا  القانونية، ومنها  الناحية  السياسية وتبطله من  الناحية  فتفشله من  لالحتالل 
وويل  باألمري  ممثلة  السياسية  الرشعية  لعودة  مرصاعيه  عىل  مفتوحا  الباب  تبقي 
عهده وأعضاء احلكومة إىل البالد، ومنها أهنا تقاوم وترفض تبديل اهلوية الوطنية 
واجلنسية املتاميزة، وأهنا تثبت القدر العايل من الشجاعة والنخوة واإلباء والعزة 
الوطنية  املصالح  ترعى  أهنا  ومنها  السوّي،  لإلنسان  مجيلة  صفة  وكل  والكرامة 
وحتافظ بقدر اإلمكان عىل حياة وصحة املواطنني وعىل املنشآت واملرافق احليوية، 
الداخل  يف  واملواطنني  اخلارج  يف  الرشعية  القيادة  بني  وصل  حلقة  تشكل  وأهنا 
املعلومات  الرسائل واملعلومات واملواد الرضورية واألموال، وأهنا جتمع  وتنقل 
االستخبارية الرضورية وتنقلها للقيادة السياسية وقيادة قوات التحرير، كام وأهنا 
خترتق املنظومة األمنية والسياسية للمحتلني وجتند شخصيات من كل املستويات 
من  كال  توثق  أهنا  ومنها  الوطن،  خلدمة  والتسهيالت  املعلومات  عىل  وتتحصل 
أسامء  وتوثق  والكتابة  والصورة  بالصوت  املعتدين  وجرائم  املواطنني  صمود 

األرسى واملفقودين والشهداء، وتتصدى أيضا للخونة املتعاونني مع املحتلني.

فريدة،  مدرسة  إهنا  عليه.  وزادت  ذكر  ما  بكل  قامت  الكويتية  املقاومة  إن 
تعد  وإنجازاهتا  فموقفها  والعاملي.  العريب  التاريخ  سجل  يف  ناصعة  وصفحة 
الثالث  اجلزء  هذا  وسيقدم  األبية.  الشعوب  مجيع  منها  تستفيد  وعربا،  دروسا 
نامذج من أبرز أعامل املقاومة الوطنية الكويتية إبان االحتالل العراقي، واملتعلقة 
العراقية  للربوباغاندا  املكافح  اإلعالمي  كالنشاط  الرئيسة  املجاالت  من  بعدد 
املضللة، وأعامل املقاومة املسلحة، والنشاط االستخباري، وإدارة الدولة وتنظيم 
املجتمع بشكل ذايت، وتوزيع املؤن واألموال عىل املواطنني، وإدارة املرافق املهمة 
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وإخراج  األجانب،  وإخفاء  واملخابز،  والكهرباء  املياه  وحمطات  كاملستشفيات 
وإدخال األشخاص واملواد الرضورية، وغريها من تفاصيل.

يقول العميد الركن طيار عيل الفودري يف كتابه: يف نظري، إن مجيع الصامدين 
يف الكويت ُيَعّدون مقاومني حقيقيني؛ من الطفل إىل الشيخ، فقد بقوا يف الكويت 
والعذاب  التنكيل  أنواع  متحدين  العراقيني،  من  هلا  تعرضوا  التي  املهانة  رغم 

وانعدام الطمأنينة.)1(

إن األولوية يف هذا الكتاب هي لذكر األعامل الوطنية، ووصفها وتوضيح 
أمهيتها باعتبارها واجبا وطنيا أداه عدد كبري من األبطال الذين مل يكونوا يرغبون 
ذكر  عىل  حرص  هناك  يكون  فلن  وبالتايل  وسياسيا،  إعالميا  فعلوه  ما  باستثامر 
األسامء لتاليف مسألة نسيان أسامء أخرى، وبخاصة أن كثريا من أبطال املقاومة مل 
يقوموا بتوثيق أعامهلم أو مل ينرشوها، وهي ال تقل أمهية عام فعله املعروفة أسامئهم. 
بعضها  ويكمل  متقاربة  بمهام  تقوم  كانت  الكويتية  املقاومة  أن  نفرتض  ونحن 

بعضا.

معاناة  موضوع  عن  سنتحدث  الثالث  اجلزء  هذا  من  الثاين  القسم  ويف 
التي  واملعنوية  املادية  األرضار  بعض  ونوضح  املعتدين،  وطأة  حتت  الكويتيني 
العراقية  بالوثائق  باالستعانة  وذلك  واخلاصة،  العامة  واملرافق  باملواطنني  حلقت 

نفسها، ووثائق املقاومة الكويتية التي حتدثت عن ذلك.

)1(   عيل الفودري، كي ال ننسى الغزو العراقي، ص. 80.

متهيد
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الف�صل الأول

الن�صاط الإعالمي الكويتي يف الداخل حتت الحتالل العراقي

هبَّ شعُب الكويت لنرصة بالده يف أوىل ساعات االحتالل العراقي وبكل 
السبل املتاحة ويف مجيع املجاالت، حيث قام كٌل يف جمال ختصصه وخربته وقدرته 
عىل أداء عمل من أعامل املقاومة الشعبية وإدارة مرفق من املرافق اخلدمية. ولعل 
وُيعَنى  املجال.  بحسب  تقسيمها  اجلليلة،  األعامل  هذه  لتوثيق  طريقة  أنسب 
أول  الكويتيني يف  اإلذاعيني  نشاط  الذي متثل يف  باملجال اإلعالمي  الفصُل  هذا 
املوجهة  الكويتية  والنرشات  واملجالت  اجلرائد  وتوزيع  إعداد  ويف  الغزو،  أيام 
الكويتيون  خالهلا  من  أرسل  التي  املظاهرات  أعامل  إىل  وباإلضافة  للصامدين، 
يف  ورغبتهم  الغاشم،  العراقي  لالحتالل  برفضهم  واضحة  رسالًة  أمجع  للعامل 

استعادة الكويت حرة مستقلة حتت قيادهتا الرشعية.

حمطات الإذاعة ال�صرية يف الكويت

السادسة  نرشة  يف  للكويت  العراقي  الغزو  نبأ  الكويت  إذاعة  حمطُة  أذاعت 
صباحا من يوم اخلميس 1990/8/2م من خالل املذيع املناوب يف ذلك الوقت 
وتأكدوا من  بتداوله،  الناس  وبدأ  انترش اخلرب  األستاذ حممود صقر. وعند ذلك 

حدوثه عند رؤيتهم للدبابات يف الشوارع الرئيسية.

عليهم  حيتم  وطني  واجب  اإلعالم  بوزارة  واإلعالميني  املذيعني  عىل  كان 
إيصال اخلرب املفزع إىل املواطنني وإىل دول العامل، وذلك للدعوة إىل رفض العدوان 
واالستقالل.  الكويتية  الرشعية  عن  والدفاع  ومقاومته  لرده  اهلمم  واستنهاض 
يف  واحدة  رسيَّتني،  إذاعيتني  حمطتني  الطوارئ  حلالة  أعدت  قد  الوزارة  وكانت 
معسكرات املباركية يف الشويخ )اجليَون(، وثانية يف منطقة الدسمة. وكان هناك 
الرئييس  املركز  من  البث  انقطاع  حال  يف  التوايل  عىل  تعمل  متعددة  بث  حمطات 

متهيد
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بمبنى وزارة اإلعالم، مثل فيلكا، وكبد.

خيربنا مذيعون بوزارة اإلعالم الكويتية مثل األستاذ حممود صقر، واألستاذ 
فريح العنزي واألستاذ يوسف مصطفى واألستاذة سلوى حسني واألستاذ عيل 

حسني، باإلضافة إىل عدد من املهندسني عن حكايتهم مع بداية الغزو. 

أما األستاذ حممود صقر، أول من أذاع خرب غزو اجليوش العراقية للكويت، 
يف نرشة الساعة السادسة صباحا، فقد سجلت روايَته أخُتُه املذيعة نادية صقر يف 
اتصل هبا عند  أخاها  أن  مرابطة" )1991م(، فكتبت  "يوميات مذيعة  مذكراهتا 
.. خربي كل  البيوت  "ال تطلعون من  الساعة اخلامسة وبضعة دقائق وقال هلا: 
وزارة  داخل  عندنا  نتوقعهم  شوية  وبعد  علينا،  دشوا  العراقيني  تعرفينهم،  اليل 
اإلعالم" ثم أقفل السامعة. ويف الساعة السادسة جلبت نادية صقر جهاز راديو 
أغنية  ثم  آخر  الغزو، وخرب  قرأ حممود صقر خرب  اإلخبارية.  النرشة  إىل  لتستمع 
وطنية. ثم اتصلت بأخيها وحادثته فسمعت صوت إطالق نار، وكان يقول هلا: 
"نادية ال ختافون اليل اهلل كاتبه بصري. أوصيك عىل األهل ... كاهم دشوا علينا"، 

وأقفل السامعة.

وبعد عودة حممود صقر إىل البيت قال هلم بأن كارثة قد حلت عىل الكويت، 
وبأن وحوشا دخلوا وزارة اإلعالم وكرسوا وحطموا وقطعوا أسالك التلفونات 
عيّل  السالح  ُيشهروا  أن  أتوقع  "كنُت  وقال:  السالح.  بقوة  املوظفني  وأخرجوا 
ألقرأ بيانا خاصا هبم، لذلك كنُت قد اتفقُت مع مهندس الصوت بمجرد دخوهلم 

علينا، بقطع أسالك اإلرسال".)2(

صباح  اتصاال  تلقى  أنه  مسجل  لقاء  يف  قال  فقد  العنزي  فريح  األستاذ  أما 
يوم اخلميس 1990/8/2 يف الساعة السادسة والنصف تقريبا من مسؤوله يف 

)2(   نادية صقر، يوميات مذيعة مرابطة، د.م.، د.ن.، 1991، ص. 7.

النشاط اإلعالمي الكويتي يف الداخل حتت االحتالل العراقي الفصل األول
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القوات  دخول  له  أكد  الذي  اهلادي،  عبدالرمحن  الربامج  مدير  املرحوم  اإلذاعة 
استفرس  أن  وبعد  اجليَون.  معسكر  إىل  الذهاب  منه  وطلب  للكويت،  العراقية 
العنزي عن السبب يف عدم توجهه ملبنى اإلذاعة الرسمي، فأخربه اهلادي بأنه قد 

، وأن معسكر اجليَون فيه حمطة إذاعة رسية. احُتلَّ

املعنوي  التوجيه  إدارة  العنزي ملعسكر اجليَون استقبلته  وبعد وصول فريح 
بأنه  العنزي  ويصفها  الرسية.  اإلذاعية  املحطة  إىل  به  وتوجهوا  الكويتي  باجليش 
هناك  يكن  ومل  املعنونة،  غري  األرشطة  من  مكون  أرشيفها  صغرية،  غرفة  كانت 
أجهزة استقبال من وكاالت األنباء. فكان العنزي جيهل ماذا حيدث يف اخلارج. 
وعمل  الكويتي  الشعب  معنويات  ورفع  العراقي  الغزو  استنكار  مهمته  فكانت 

نداءات للدول الشقيقة تستنجد هبم.

بدأ فريح العنزي بثه اإلذاعي بقوله:

أبناء  يا  املجيدة،  العربية  أمتنا  أبناء  يا  الفزعة.  خليج  أبناء  يا  الكويت.  "هنا 
ويستنجدون  ينادونكم  وأبناؤها  السالم،  كويت  الكويت،  إن  اإلسالمية،  أمتنا 

بكم من جار طغى وتكرب، واقتحمت قواته بالدنا الصغرية املساملة ...."

ومما قاله أيضا: "كويت العرب تستنجُد بكم؛ 

نا ولو بجزء من واجبنا جتاه أمة العرب لعذرناكم، لو أننا أخطأنا  ْ لو أننا قرصَّ
بحق عريب لعذرناكم، ولكننا عندما نتصفح التاريخ ال نجُد إال العروبة يف دمائنا، 
واإلسالم بروحنا عقيدة مل تنفصل يف يوم من األيام، نبكي لبكاء العريب، ونحزن 
يف  إخوتنا  خلدمة  رناُه  سخَّ ومستقبلنا  وحارضنا  ماضينا  ملوته،  ونموت  حلزنه، 

العروبة واإلسالم. كل ما نملك من إرادة هي بخدمة العرب وقضاياهم. 

واليوم قضيتنا أهيا العرب؛ أرضنا التي هي جزء من أرض العروبة تتعرض 
مل  الذي  العريب،  الكويتي  الشعب  نداء  وا  لبُّ عنها.  للدفاع  اهلمم  وتتحد  للغزو، 

النشاط اإلعالمي الكويتي يف الداخل حتت االحتالل العراقي الفصل األول



11 1011 10

يتخَل عن ندائكم يف يوم من األيام.

اهلل أكرُب عىل املعتدي، وسنرد املعتدين بعون اهلل، ثم بتكاتف شعبنا، والتفاف 
أمته العربية من حوله، واهلل أكرب عىل املعتدي. 

هنا الكويت".

استمر فريح العنزي ببث النداءات واستنكار الغزو. ثم حاول معرفة حمتويات 
بعض األرشطة لتشغيلها، فوجد معظمها أغاٍن وطنية فرائحية الطابع غري مناسبة 
للظرف احلايل. فام كان منه إال أن شدا بصوته أهزوجة حرب لرقصة العرضة من 
قصائد املرحوم مرشد البذال ليستنهض هبا مهم الكويتيني واخلليجيني للدفاع عن 

الكويت:

حنا فدايا البلد... والدار ترشه علينا... وقت اللوازم نبني
تبارشي بالسعد ... يا دارنا ياحلبيبة ... غصب عىل املعتدين )3(

انقطع إرسال حمطة اجليَون الرسية عند الساعة التاسعة والنصف صباحا يف 
الرسية  املحطة  فاستأنفت  العراقي.  للقصف  املعسكر  تعرض  بعد  اليوم،  نفس 
الثانية بمنطقة الدسمة، حيث كان هناك يوسف مصطفى وسلوى حسني وعيل 

حسن ومحيد خاجة.

كتب يوسف مصطفى يف مذكراته املعنونة "جتربتي مع االحتالل" )1991(، 
أنه كان يف بيته يف الساعة اخلامسة فجر الغزو عندما تلقى اتصاال من زميله املخرج 
اإلذاعي والفنان منصور املنصور ينبئه فيها عن حدوث الغزو العراقي واحتالل 
للتوجه  االستعداد  وعن  والتلفزيون،  لإلذاعة  الرئييس  للمبنى  العراقية  القوات 
املساعد  اإلعالم  وزارة  وكيُل  به  اتصل  ثم  الرسية.  اإلذاعة  حمطة  نحو  الفوري 
الفوري  الذهاب  برضورة  خيربه  املنصور  عبدالعزيز  الدكتور  اإلذاعة  لشؤون 

يوتيوب  موقع  عىل  منه  مقطع  ونرش   .2018 الراي،  قناة  يف  مسجل  تلفزيوين  لقاء  العنزي،  فريح     )3(
 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=s5h-x-KIxxc

النشاط اإلعالمي الكويتي يف الداخل حتت االحتالل العراقي الفصل األول
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ملحطة اإلذاعة الرسية.

والنصف  السادسة  الساعة  عند  الرسية  املحطة  إىل  مصطفى  يوسف  وصل 
بمقر  اإلذاعة  مبنى  من  الرئييس  اإلرسال  فيه  انقطع  الذي  الوقت  يف  صباحا، 
قبل  من  عرش  الثالث  الدور  يف  املرسالت  قصف  تم  أن  بعد  اإلعالم  وزارة 
واملذيعة  املنصور  منصور  املخرُج  الرسية  املحطة  إىل  ثم وصل  العراقية.  القوات 
سلوى حسني واملهندس اإلذاعي محيد خاجة واثنان من املهندسني العرب. بدأوا 
بتجميع الوصالت واألسالك املطلوبة، حيث كانت يف املحطة سيارة كبرية للنقل 
اخلارجي تصادف خروجها من مبنى اإلعالم الرئييس )ليلة الغزو الغاشم( قبل 
حوايل ثالثة ليال من الغزو بناء عىل أوامر الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح وزير 

اإلعالم السابق. 

جهزت املحطة وبدأت البثَّ مبارشة بعد انقطاع بثِّ املحطة الرسية باجليَون 
التاسعة والنصف صباحا، فكان الصوت واضحا وقويا. ويقول يوسف  حوايل 
الكويت تعرضت جلريمة  اآلثم، وأن  نبأ االحتالل  أذيع  أوال  "بدأُت  مصطفى: 
بشعة ارتكبها حاكم العراق وجحافله الظاملة. ثم وجهُت النداء جلميع املواطنني 
بدأُت  "ثم  فورا".  القتال  مراكز  إىل  بالتوجه  واملدنيني  العسكريني  الكويتيني 
باالستنجاد بالدول العربية، ودول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، والتذكري 
واملنظامت  املتحدة  األمم  هبيئة  واستنجدُت  املشرتك.  العريب  الدفاع  بمعاهدة 
نبأ  للكويتيني  "أذعنا  ثم  العربية".  اجلامعة  بميثاق  والتذكري  واإلسالمية  العربية 
سالمة سمو أمري البالد وسمو ويل عهده األمني واحلكومة والوزراء، وأهنم مجيعا 

انتقلوا إىل اململكة العربية السعودية وهم بخري وسالم واحلمد هلل".

"]وعندما[ وصلت الساعة إىل احلادية عرشة صباح ذلك اليوم قمنا بعملية 
الكويت  أهُل  شاَهَدنا  وبالفعل  اإلذاعة.  حمطة  مع  األوىل  التلفزيون  قناة  ربط 
مجيعا ونحن عىل شاشة تلفزيون الكويت، أنا والزميلة سلوى، وأعلّنا نبأ سالمة 
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أمري البالد وسمو ويل عهده األمني واحلكومة". 

"داومُت بثَّ نداءات االستغاثة والتنديد بجريمة حاكم العراق ضد الكويت 
ون،  ُمِعدُّ وال  التلفزيون  أو  اإلذاعة  من  حمررون  معنا  يكن  مل  الكويت.  وشعب 
فاملفروض أن تكون املحطة رسية وال أحد يعلم مكاننا حتى ال ننكشف. ولألمانة 
التارخيية، كنت أجري بعض االتصاالت التلفونية من جهاز هاتف سيارة موجود 
كان  حيث  بسيوين،  عبداحلميد  باألستاذ  التصل  اخلارجي  النقل  سيارة  بداخل 

يرشدين ببعض األفكار.

بيانات  إعداد  والتلفزيونية يف  اإلذاعية  واملجموعة عىل خربيت  أنا  اعتمدُت 
االستنجاد، وبثِّ روح احلامس والوطنية عند أهل الكويت.

كانت املفاجأة السارة الثانية يف صباح ذلك اليوم املظلم أننا تلقينا مكاملة قمنا 
بتسجيلها عرب جهاز التسجيل لسمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الشيخ سعد 
العبداهلل السامل الصباح من مقره املؤقت باخلفجي عىل احلدود السعودية الكويتية، 
ة  حيثُّ فيها أبناء الديرة عىل الصمود ومقاومة املحتل الذي خان العهد وخان األخوَّ
وخان اجلوار. وقد قمنا ببث وإذاعة كلمة سمو ويل العهد ألبناء الوطن مبارشة 

ه املواطنني بسالمة الرشعية الكويتية ".)4( بعد أن تلقيناها. وقد طمأن سموُّ

يوم  طيلة  واملوجة  القناة  نفس  عىل  والتلفزيوين  اإلذاعي  البث  "استمر 
اخلميس ومل ينقطع، ثم انضم إلينا عرصا الزميل عيل حسن. وكنا نتابع ونستمع 
إىل اإلذاعات العاملية مثل إذاعة لندن BBC وإذاعة مونت كارلو وصوت أمريكا، 
إذاعة موالية  وأتذكر أن هذه اإلذاعات كانت طيلة يوم اخلميس تكرر أن هناك 

للحكومة الرشعية مل تستطع القوات العراقية الغازية أن تكشف مكاهنا.

أعدنا بث خطاب سمو ويل والعهد مرات عديدة يوم اخلميس، واستمر البث 
اإلذاعي دون انقطاع، ولكن توقفنا عن اإلرسال التلفزيوين يف الساعة الثانية عرشة 

)4(   انظر اجلزء الرابع من هذا الكتاب لقراءة نص كلمة سمو ويل العهد.
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من منتصف الليل، وأخربنا أهل الكويت أن اإلذاعة مستمرة ولن تتوقف".

وكان مدير الربامج بإذاعة الكويت عبدالرمحن اهلادي وزوجته املذيعة أسامء 
دبوس من منزهلام يستقبالن عرب جهاز الفاكس آخر ترصحيات زعامء العامل حول 

قضية غزو الكويت فيقومان بتزويد املحطة الرسية بتلك األخبار.

ويف يوم اجلمعة انضم هلم املذيع حممود صقر. وعندما انتصف النهار انقطع 
البث  حمطة  بأن  علموا  هاتفي  اتصال  خالل  ومن  الرسية.  املحطة  من  اإلرسال 
بجزيرة فيلكا قد تعرضت للقصف، وأنه ينبغي عليهم ترك املكان ألن باستطاعة 

العراقيني معرفة مكان االستقبال، حيث املحطة الرسية.

واألسالك  األجهزة  وبعض  النقل  سيارَة  اإلذاعي  الفريُق  أفراد  أتلف 
أساسية  أجهزة  أخذوا  ولكنهم  العراقيون.  يستخدمها  أن  من  منعًا  واألوراق 
يمكن محلها بسهولة، واجتهوا نحو بيت األستاذ توفيق األمري يف ضاحية صباح 
النقل  جهاز  نقص  هلم  اتضح  وهناك  جديد.  من  اإلذاعة  بث  ليعيدوا  السامل 
اخلارجي وهو رضوري لعمل البث اإلذاعي، وكانوا يعلمون بوجوده يف املسجد 
الكبري نظرا لقيام اإلذاعة ببث خطبة وصالة اجُلُمعة من كل أسبوع. فقام املهندس 
اإلذاعة  اجلهاز من غرفة  وأخذ  املسجد  إىل  بالذهاب  ليال  الثامنة  محيد خاجة يف 
وعاد به إىل ضاحية صباح السامل. وما إن استؤنف البث حتى احرتق اجلهاز. ثم 
حاولوا استخدام أجهزة الالسلكي، وانتقلوا إىل أكثر من منطقة إال أن العراقيني 
كانوا يرصدوهنم ويطاردوهنم. ثم صدرت األوامر للفريق اإلذاعي لالنتقال إىل 

السعودية للعمل يف املحطة الكويتية هناك.)5(

بالغة من األمهية، ألهنا حققت  كانت هذه اجلهود والتضحيات عىل درجة 

)5(   يوسف مصطفى، جتربتي مع االحتالل، ط. 1، الرياض، د.ن.، 1991، ص. 19 – 25؛ فيلم وثائقي 
https://www. :بعنوان "سنة 90"، تلفزيون دولة الكويت، 2017/8/2، نرش عىل موقع يوتيوب

 youtube.com/watch?v=kEqO-xH5eIk
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واستنهاض  الغزو،  لعملية  واالستنكار  الرفض  إعالن  األهداف:  من  عددا 
بالتفكري يف عملية املقاومة، إبالغ العامل عن حدوث هذه اجلريمة  الشعب للبدء 
النكراء، إيصال صوت الرشعية السياسية من السعودية وتطمني الشعب الكويتي 

عىل سالمة سمو األمري وسمو ويل العهد.

الن�صرات واجلرائد الكويتية حتت الحتالل

رأى  اليومية،  واألهلية  الرسمية  الكويتية  الصحف  صدور  توقف  مع 
الكويتيون أن صوت الكويت والكويتيني ال جيب أن ال يسكت، فبدأوا بتشكيل 
فرق صحفية تستخدم ما هو متاح من إمكانيات لعمل جرائد وجمالت وتوزيعها 

عىل املواطنني.

"الصمود الشعبي" التي قام عليها د. غانم  أبرز تلك اجلهود جريدة  ولعل 
النجار، وماجد سلطان وحممد بوشهري، وحممد القالف، وأمحد القالف، وفالح 
وأماين  البداح،  وإيامن  سالمة،  وعيل  أكرب،  وفؤاد  البقصمي،  وثريا  الوسمي، 
البداح، وخالد الشعيبي، وأمل النجار، وحممد القديري، وعدنان الوسمي. كانت 
وصمودهم  الكويتيني  وأعامل  الغزو،  أحداث  توثيق  اجلريدة  هلذه  األوىل  املهمة 
صالح  كتب  املجهود  هلذا  صحفي  توثيقي  عمل  ويف  هلم.  املعنوية  الروح  ورفع 
الصمود  "حتدد هدفان مهامن إلصدار جريدة  النجار:  نقال عن د. غانم  العنزي 
إليها املواطنون  الشعبي، أوهلام معاجلة النقص يف املعلومات السليمة التي حيتاج 
من  مرتفع  مستوى  عىل  اإلبقاء  مع  تتناسب  التي  املعلومة  وتوفري  الصامدون، 
وأن  أهله،  بأيدي  يدار  زال  ما  الوطن  بأن  الكويتيني  إشعار  وثانيهام  املعنويات، 
املدة  طالت   - مدحورين  سيخرجون  وهم  فقط،  عسكريًا  يسيطرون  العراقيني 
التي  لألسامء  يكون  فلن  داخليًا،  الشعور  هذا  مثل  يكرس  مل  وإن   - قرصت  أو 
تدير األمور من الداخل أمهية للمواطن، إذ يكفيه الشعور بأن الكويتيني هم من 

يديرون شؤوهنم رغم الغزاة.
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وصدر العدد األول منها مكتوبًا باليد، وقد قام بتصميمه ماجد سلطان، ثم 
ُطبَِعت عرب الكمبيوتر منذ العدد الثاين، لكن املشكلة األوىل التي واجهت فريق 
أبل  ومحيد  بوشهري  حممد  أشار  وقد  تصوير،  آلة  عىل  احلصول  يف  هي  التحرير 
اللذان كانا طالبني باجلامعة إىل وجود آلة تصوير جديدة يف مجعية العلوم الطالبية، 
فذهبت جمموعة من القائمني عىل إصدار اجلريدة إىل هناك، لكنهم وجدوا الباب 
بجرح  النجار  غانم  د.  أصيب  وقد  اجلانبي،  الزجاج  إىل كرس  فاضطروا  مقفال، 
غائر يف يده أثناء كرسه الزجاج، مما استدعى عدة غرز لعالجه، لكن جهدهم مل 

يذهب هباء واستطاعوا احلصول عىل اآللة.

بأن  الوطني  الشعور  لبث  املقاومة  بعمليات  يتعلق  ما  أخبارها  أهم  وكانت 
هناك من يعمل بجد لتحرير الوطن من املحتل وبث الرعب يف أوساطه، وكان 
التصوير يف بادئ األمر يتم يف منزل فالح الوسمي بالرميثية، ثم توزع عىل مسؤويل 

املناطق.

الشعيبي  منزل خالد  تتم يف  ذلك  بعد  اجلريدة  وحترير  االجتامعات  وكانت 
كميات  نقل  وخطورة  السيارات  تفتيش  عىل  الغزاة  تشديد  وبعد  النجار،  وأمل 
كبرية من اجلريدة أصبح التصوير يتم يف عدة مناطق، وما يتم توزيعه نسخة واحدة 
املسؤولني  قرار  حسب  املنطقة،  تناسب  بكميات  اجلريدة  وُتصور  منطقة،  لكل 
عنها. وقد استمرت اجلريدة يف الصدور ومل تتوقف طوال شهور الغزو البغيض، 

وبعد التحرير أعيد إصدار عددين منها قبل أن تتوقف هنائيًا.")6(
 

 ،2016/2/26 اجلريدة،  جريدة   ،)2-2( االحتالل  أيام  الكويتي  اإلعالم  العنزي،  غزال  صالح   )6(
 /http://www.aljarida.com/articles/1463588375941372000

النشاط اإلعالمي الكويتي يف الداخل حتت االحتالل العراقي الفصل األول



17 1617 16

صفحة من جريدة الصمود الشعبي التي كانت تصدر يف الكويت أثناء فرتة الغزو العراقي 
)عدد 1990/8/5( )املصدر: د. غانم النجار(
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"نساء  نرشة  أو  "الكويتية"  جريدة  منها  أيضا،  أخرى  جرائد  وصدرت 
عدد  بقيادة  الكويت  وأطفال  نساء  حركة  عليها  قامت  التي  الكويت"،  وأطفال 
وكان  وغريمها.  السامل  سلطان  وهداية  العيسى،  فاطمة  منهن  املواطنات  من 
التي  اجلريدة  مقاالت  كتبت  1990م.  أغسطس   9 بتاريخ  صدر  أعدادها  أول 
منها  أعداد  لطباعة  العادية  النسخ  اليد، واستخدمت آالت  يوميا بخط  صدرت 
وتوزيعها وهكذا. ضمت  أعداد  استلمها طباعَة  ُيعيُد من  ثم  املناطق  توزع عىل 
املجلة مقاالت تطمينية وتشجيعية، ودعوات لإلرضاب العام، ووصايا لرتشيد 
الكويت،  بقوانني دولة  التقيد  االستهالك، والتكافل االجتامعي، والتوجيه نحو 
باإلضافة  الكياموية،  الغازات  األولية واحلامية من  اإلسعافات  وإرشادات حول 
يف  تنترش  قد  التي  املغرضة  للشائعات  للتصدي  وموثوقة  مهمة  أخبار  كتابة  إىل 
إخضاع  إىل  تسعى  التي  العراقية  القوات  من  خصوصا  كهذه،  عصيبة  أوقات 

الشعب الكويتي.)7(

ومن بني املقاالت القصرية التي كتبها املحررون:

"أخي املواطن ... أختي املواطنة...

عىل  شعبها  دام  ما  بخري  والكويت  بخري.  قيادهتا  دامت  ما  بخري،  الكويُت 
والئه لرمز عزهتا؛ سمو األمري الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح، ولسعدها سمو 
ويل العهد الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح. لتكن قلوبنا مع أمرينا وويل العهد 
وأعضاء احلكومة الرشيدة وهم يقودون مسرية التحرير ومسرية مقاومة الغزاة، 

ومسرية بقاء الكويت حرة مستقلة". 

والدراسات  البحوث  مركز  أرشيف  من  اجلريدة  هلذه  صور  ييل  وفيام 
الكويتية:

صالح حممد الغزايل، سور الكويت الرابع، ط. 1، الكويت، د.ن.، 1992،  ج. 2، ص. 365  )7(
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صورة الصفحة األوىل من العدد األول ملجلة الكويتية، صدرت بتاريخ 1990/8/9م.
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 صفحة من جملة الكويتية، أصدرهتا حركة نساء وأطفال الكويت أثناء فرتة الغزو العراقي.
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الصفحة األوىل من جملة الكويتية، العدد 3، األحد 1990/8/12م.
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صفحة من جملة الكويتية الصادرة عن حركة نساء وأطفال الكويت أثناء الغزو العراقي للكويت.
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صفحة من جملة الكويتية الصادرة عن حركة نساء وأطفال الكويت أثناء الغزو العراقي للكويت.
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املسؤولون  يقوم عليها  "املرابطون"، وكان  أيضا جريدة  الكويتيون  وأصدر 
استخدم  الغزو،  قبل  تصدر  كانت  التي  اإلسالمية  "املجتمع"  جملة  إصدار  عن 
جهاز الكمبيوتر نفسه لتصميم وإخراج جريدة "املرابطون". وكان رئيس التحرير 
اإلبراهيم وعبدالرزاق شمس  الشطي ويعاونه طارق احلمود ومحد  د. إسامعيل 
الزامل  املجلة فيصل  املسباح.  وكان يكتب يف  الكندري وصالح  الدين، ومجال 

والدكتور عادل الفالح والدكتور فيصل البناي وآخرون.

أما مبادئ وسياسيات اجلريدة فكانت: تشجيع املواطنني عىل البقاء والرباط 
يف الكويت، نرش احلقائق بدقة دون مبالغة أو هتويل، نرش ما من شأنه رفع الروح 
]إيقاظ[  الصف وحماربة اإلشاعات وحماوالت  للمواطنني، دعم وحدة  املعنوية 
الفتنة، والتذكري الدائم باهلل والدعوة إىل التحيل باإليامن والصرب، وتشجيع العمل 
وتعرية  العراقي  النظام  افرتاءات  ودحض  والتعاون،  العطاء  وروح  التطوعي 

ادعاءاته.

تاريخ 1990/8/14م، وكانت تصدر  اجلريدة يف  العدد األول من  صدر 
عرب  املناطق  يف  تتناقل  النسخ  وكانت  األسبوع.  يف  مرتني  ثم  أسبوعي،  بشكل 
التكافل" يف كل منطقة من مناطق  "جلان  أو  مندويب مجعية اإلصالح االجتامعي 
الكويت. كان آخر األعداد هو العدد السادس، فقد توقفت اجلريدة يف منتصف 
من  وصدرت  لندن  إىل  فتحولت  عليها،  القائمني  مطاردة  بعد  1990م  سبتمرب 

هناك بإدارة د. نارص الصانع وبدر النايش وعبدالرمحن العبيديل وغريهم.)8(

وكانت من ضمن جهود جلان التكافل إنشاء هيئة حترير يوميات األحداث 
DEED، وكان هدفها مجع املعلومات واالخبار من داخل الكويت وإيصاهلا إىل 

صالح حممد الغزايل، سور الكويت الرابع، ج. 2، ص. 353 – 354؛ صالح املسباح، مقابلة أجراها   )8(
املؤلف، 2019/11/15م.
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وكاالت األنباء العاملية عن طريق جريدة املرابطون بلندن واهليئة العاملية للتضامن 
والدكتور  الراشد،  رائد  الدكتور  اهليئة  هذه  عىل  يقوم  وكان  بجدة.  الكويت  مع 

أيوب األيوب.

DEED من 1990/8/25 إىل 1991/2/5م، بشكل  بدأ صدور نرشة 
خالد  لدى  املوجود  الستاليت  جهاز  طريق  عن  ترسل  وكان  تقريبا،  أسبوعي 

بودي.)9(

جريدة  منها:  أخرى  كثرية  نرشات  هناك  كانت  فقد  فحسب  هذا  ليس 
ونرشة  الكويت"،  "صوت  ونرشة  الكويت"،  جابر  أبناء  و"صوت  "التحدي"، 
"الصباح"، ونرشة  "أحرار الكويت"، ونرشة  "صوت احلق"، و"القبس"، ونرشة 

"الرصخة".)10( "موس"، ونرشة 

 

)9(   صالح حممد الغزايل، سور الكويت الرابع، ج. 2، ص. 358 – 361.
)10(   صالح حممد الغزايل، سور الكويت الرابع، ج. 2، ص. 374-371.
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العدد األول من نرشة الصباح )املصدر: نادية صقر، يوميات مذيعة مرابطة، ص. 25(.
كان يعمل عليها جمموعة منهم توفيق األمري ونادية صقر.
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أنه  مذكراته  يف  الفهد  سليامن  عنها  كتب  فقد  "الرصخة"  صحيفة  عن  أما 
"خالل األسبوع األول من االحتالل لقيت األخ د. بدر الشيباين يف ديوانية أحد 
األقارب، وجدته هيمس يل برضورة إصدار صحيفة يومية رسية، مبديًا استعداده 
الشغل  عدة  بأن  يومها  يل  وذكر  واستنساخها.  وإخراجها  طباعتها  مهمة  لتويل 
)الكمبيوتر – جهاز االستنساخ( بحوزته، وال ينقصه سوى املادة الصحفية لكي 
األول  العدد  صدر   1990/8/15 يوم  ويف  املرجوة.  الصحيفة  إصدار  نبارش 
واألخبار  االفتتاحية  صفحاهتا  يف  تضم  يومية  صحيفة  بشكل  )الرصخة(  من 
الثابتة، وما إىل ذلك. وقد لقيت )الرصخة( وهلل  واملعلومات والزوايا الصحفية 
احلمد صدى واسعا وقبوال حسنا من املرابطني والنازحني. ويرد اسمها يف بعض 
املقاومة  أخبار  بعض  عنها  ناقلة  واألجنبية،  العربية  األنباء  ووكاالت  اإلذاعات 

الوطنية املسلحة وغريها.

سعدية  الشيباين،  بدر  د.  والزميالت:  الزمالء  معي  حتريرها  يف  أسهم  وقد 
مفرح، ليىل حممد صالح، غنيمة زيد احلرب، مويض املفتاح. وتوىل مهمة توزيعها 
جمموعة من شباب كيفان والشامية واخلالدية والعديلية من اجلنسني. وهي مهمة 
خطرة جدا، أداها الشباب بفروسية وتضحية وشجاعة تستأهل اإلشادة والتنويه، 
بحوزته  يكون  من  كل  تعتقل  كانت  املحتلة  العراقية  السلطة  أن  علمنا  إذا  سيام 

منشور أو صحيفة رسية، فام بالك إذا كان يقوم بتوزيعها. 

الكويت  يف  السجون  إىل  ونقلوا  اجلنسني  من  الشباب  بعض  اعُتقل  وقد 
يمنع  مل  الصحيفة وغريها. لكن االعتقال  توزيعهم هلذه  املحتلة والعراق بسبب 
بقية الشباب من االستمرار يف أداء مهمة التوزيع. وقد استمر صدور )الرصخة( 
وبقية أخواهتا قرابة شهرين. وقد اضطرت إىل التوقف عن الصدور بعد أن كّثفت 
استخبارات السلطات املحتلة مدامهاهتا التعسفية، للسيارات واملشاة واملنازل بحثا 
عن اجلنود املجهولني الذين جياهدون االحتالل واملحتلني بالكلمة الطلقة املعمرة 
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بالتحريض ضد الغزاة الذين دنسوا األرض وعاثوا فيها قتال وإرهابا وقمعا وسلبا 
وهنبا، وعربدة إجرامية ال مثيل هلا يف التاريخ القديم واحلديث واملعارص".)11(

الكتابات احلائطية 

حوائط  عىل  كتابات  بعمل  والكويتيات  الكويتيني  من  جمموعة  ختصص 
البارزة.)12( وتشتمل  املباين  الكهربائية وغريها من حوائط  واملحوالت  املدارس 
عىل عبارات وشعارات حتيي الشعب الكويت وصموده وترفض العدوان العراقي 
اجلنود والضباط  لتذكر  الرشعية؛  لعودة  العراق وزبانيته، وتدعو  وتسب طاغية 
العراقيني بجريمتهم دوما، ولتشعرهم بخطأ سلوكهم فتثبط من معنوياهتم، ويف 
نفس الوقت ُتشعر املواطنني بالقوة وتلهمهم الصرب واجَلَلد، وتعينهم عىل حتمل 

املصيبة، وتثبتهم يف صمودهم وترقبهم ملوعد التحرير ورجوع الرشعية.

املظاهرات املنددة بالحتالل العراقي

خرجت جمموعات من الكويتيني يف بداية الغزو العراقي للكويت من بيوهتم 
للتظاهر ضد الغزاة تعبريا منهم عن رفض هذه اجلريمة، وخصوصا بعد ان أعلن 
صدام ضم الكويت واعتبارها حمافظة عراقية وشكل هلا حكومة مؤقتة. فكانت 
السامل والرميثية. كانت املظاهرات نشطة يف  هناك مظاهرات يف مرشف وصباح 

بداية الغزو ويف هنايته احتفاال ببدء معركة حترير الكويت.

حمرم   15  – 1990/8/6م  "االثنني  مذكراهتا:  يف  صقر  نادية  سجلت 
هذه  الرميثية،  منطقة  يف  وبناتنا  شبابنا  من  حشود  عنيفة،  مظاهرات  هـ   1411
بدأت  بمظاهرة كبرية جدا  اليوم يف خروجها  الوطني هذا  أثبتت غلياهنا  املنطقة 
من ثانوية الرميثية بنني واستمرت بسريها حتى خمفر املنطقة، وهناك دبابة عراقية 

سليامن الفهد، شاهد عىل زمان االحتالل العراقي يف الكويت 1990/8/2 – 1991/6/26، مكتبة   )11(
مدبويل، د.س.،  ص. 6-5.

انظر عبدالرمحن املال الكندري، حرب الشعارات يف الكويت )أثناء االحتالل(، ط.1، الكويت، د.ن،   )12(
1994م.
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تأخذ مكاهنا لردع املتظاهرين. وكنُت يف خضم املشاعر الوطنية التي أعجز عن 
النساء يرصخن )يا صدام شيل  ألتقط كل ما يدور حويل، أسمع  وصفها، كنت 
 .. )يعيش جابر  والشابات يرصخن  والشباب  يريدك(.  ما  الشعب  .. كل  إيدك 
يعيش سعد .. ال للحكومة املؤقتة .. نعم حلكومتنا الرشعية(. بكل قوة وبطولة 
واجلميع هيتف واألعالم الكويتية يف السامء خفاقة عىل أكتاف أهل الكويت دون 
خوف من دبابات العدّو وبنادقهم، حيث كان اجلنود فوق سطح املخفر ينظرون 

إىل املظاهرة وهم عىل أتم االستعداد لتلقي األوامر بالرضب.

وشاءت األقدار أن يكون هناك شاب كويتي يف مقدمة املظاهرة حيمل كامريا 
الدماء،  فتبعثرت  صدره  يف  األوىل  الطلقات  فجاءت  األحداث،  ويصور  فيديو 
اجلنود،  ناحية  البعض  فاجته  عروقنا  يف  الدماء  وثارت  النساء  أصوات  وعلت 
ولكن الشباب الكويتي البطل كان يمنع النساء من ذلك. وازدادت الطلقات يف 
اجلو وبدأت املدفعية برضب القنابل الصوتية. كان يوما رهيبا وحدثا تارخييا لن 

ينساه أبناء هذا الشعب الويف ألرضه ولرشعية وطنه".)13(

وكتب يوسف الغانم يف مذكراته: "يف عرص هذا اليوم ]1990/8/7م[، بلغ 
الكويت،  املظاهرات الضخمة بعض مناطق  الكويتي مداه، فقد عّمت  الغضب 
الرميثية،  منطقة  العراقية يف  القوات  تتحدى  مظاهرة ضخمة  هناك  كانت  حيث 
ذكورا  الكويت، شبابا وشيبا،  بأبناء  املنطقة  يقسم  الذي  الرئييس  الشارع  وامتأل 
وإناثا، حاملني أعالم الكويت وصورا لكل من الشيخ جابر األمحد والشيخ سعد، 

هاتفني بحرية الكويت ومغادرة املعتدي املحتل".

"وأما يف القادسية فقد قامت مظاهرة شبيهة بمظاهرة الرميثية ولكن املقاومة 
العسكرية  السيارات  إليها  تقدمت  حيث  أعنف،  كانت  املظاهرة  هلذه  العراقية 
املسلحة وفرقتها بإطالق الرصاص عىل املتظاهرين. وكذلك العمرية قامت فيها 

نادية صقر، يوميات مذيعة مرابطة، ص.14-12.  )13(
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مظاهرات أخرى. ويبدو أن هناك مظاهرات عديدة قام هبا الشعب الكويتي يف 
هذا اليوم، إال أن القوات العراقية فرقتها بالرصاص". )14(

بتاريخ 1990/8/8م / 17 حمرم 1411هـ يف  نسائية  مظاهرة  وخرجت 
منطقة صباح السامل. فكتبت نادية صقر: "ومنذ صباح هذا اليوم، كنت وإخويت 
نكتب قصاصات الورق ندعو فيها النساء للتجمع يف مظاهرة نسائية نعرب فيها عن 
الكامل  تأييدنا  وعن  العراقي  الرببري  االحتالل  من  املرابطني  الكويتيني  موقف 
والتام حلكومتنا الرشعية. جمموعة كبرية من السيدات والفتيات خرجن يف هذه 
املظاهرة وقلة منهم رفضن بحجة أن املظاهرة سوف لن تؤخر من املوقف الذي 
الكويت  من  بالرس  التي خرجت  الفيديو  أفالم  أثبتت  بعد  فيام  ولكن  فيه،  نحن 
والتي كانت قد التقطت هذه املظاهرات الداخلية، أثبتت للعامل املوقف البطويل 
الداخل  الكويتي يف  الشعب  بأن  العامل  الصامد، وأعلنت لكل  الكويتي  للشعب 
واخلارج يرفض هذا االعتداء الال إنساين. ولذلك نعترب كل األطفال والشابات 
حتت  الكويت  داخل  املظاهرات  يف  شاركوا  ممن  السن  وكبار  والرجال  والنساء 

هتديد السالح وحتت فوهات املدافع هم أبطال حقيقيون مل ختفهم بنادق العدو.
ليلقي  الكويتية،  املقاومة  رجال  أحد  األمري،  توفيق  وقف  املظاهرة  هذه  يف 
وأكد  بالصرب،  ]التحيل[  رضورة  التالحم وعىل  املوجودين عىل  فيها  حث  كلمة 
لست  وبرصاحة  عادلة.  قضيتنا  وبأن  النهاية،  يف  ينترص  أن  بد  ال  العدل  أن  هلم 
أدري كيف استطعنا يومها أن نقف غري مبالني لنسمع كلمة توفيق األمري ولنصفق 
له ولنلقي الشعر الوطني. لقد كانت البطولة خترتق كل املشاعر، فحب األرض 
أمرا  كان  فقد  الفدائيني،  من  جمموعة  احلضور  كان  لذلك  آخر.  شعور  كل  فاق 
يومها  والتقط  املظاهرة.  استمرت  ولكن  علينا،  القبض  العدو  يلقي  أن  يسريا 
الفنان عبدالعزيز املنصور بكامريته الفيديو أحداث املظاهرة، حيث بعث بالفيلم 

العراق للكويت من 1990/8/2 إىل  أثناء غزو  العاصفة: مذكرات صامد يف  الغانم،  )14(   يوسف حممد 
1991/2/26م، الكويت، د.ن.، 2003، ص. 53.
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إىل اخلارج، وكان ذلك من أخطر املواقف، فاملجرمون كانوا يطلقون الرصاص 
عىل أي يشء يستفزهم".)15(

وسجلت نرشة الكويتية الصادرة عن حركة نساء وأطفال الكويت يف عدد 1 
بتاريخ 1990/8/9م هذا اخلرب: "قامت مساء أمس اخلميس يف منطقتي اجلابرية 
األمري  باسم  هتفوا  الذين  املواطنني  من  املئات  فيها  شارك  مظاهرات  والرميثية 

املفدى الشيخ جابر األمحد الصباح وباسم الكويت، ونددوا بالغزاة املحتلني."

األرشطة  من  عدد   YouTube الشهري  الفيديو  أرشطة  موقع  يف  ويوجد 
املسجلة ملظاهرات الكويتيني. فكان هناك مظاهرة بمنطقة اجلابرية بشارع املخفر، 
أخرى  مصادر  ومن  الفيديو.  يف  املتحدث  بحسب  شهداء  ثالثة  فيها  استشهد 
املظاهرة  تسجيل  تم  الفودري،  حسني  عبدالرمحن  سناء  الشهيدة  منهم  أن  نعلم 

)16(.1990/8/8

وقام أهايل منطقة العديلية بمظاهرات منددة باالحتالل الغاشم ومؤكدة عىل 
والئها التام لدولة الكويت وألمريها وقيادهتا الشعبية.)17(

التكبري فوق اأ�صطح املنازل 

هو  العراقي  لالحتالل  رفضهم  عن  للتعبري  الكويتيني  طرق  ضمن  ومن 
عىل  والدعاء  مجاعي،  بشكل  بالتكبري  والقيام  ليال  منازهلم  أسطح  إىل  صعودهم 
املعتدين. وقد سجل ذلك بكامريات الفيديو.)18( وكان ذلك الترصف العفوي ذو 

)15(   نادية صقر، يوميات مذيعة مرابطة، ص. 12 – 14.
YouTube، https://www.  ،1990/8/8 العراقي  الغزو  إبان  الكويتي  الشعب  مظاهرات   )16(
الغزو  قوات  ضد  الكويتيني  مظاهرة  ؛   youtube.com/watch?v=WfdoJDh6JIc
YouTube، https://www.youtube.com/ هادي،   مستشفى  أمام  الغاشم  العراقي 

 watch?v=m3BagOYD4WM
YouTube، https://www.youtube.com/ الكويت،  عىل  العراقي  الغزو  أيام  مظاهرات   )17(

 watch?v=l0z4aebfDCY
 YouTube،https://www.youtube.com/watch?v=kZtWID2Kw6g التسجيل:  انظر هذا   )18(

)تاريخ الدخول 2019/9/20(.

النشاط اإلعالمي الكويتي يف الداخل حتت االحتالل العراقي الفصل األول



31 3031 30

تأثري بالغ عىل اجلنود العراقيني الذين تيقنوا من أن الشعب الكويتي ال يريدهم، 
وأشعرهم  معنوياهتم  من  أضعف  أنه  شك  ال  الذي  األمر  بوجودهم،  يقبل  وال 
بالذنب. وكانت نتيجته بعد بضعة أشهر عندما ألقوا السالح مبارشة بعد دخول 

قوات التحالف لتحرير الكويت.

وثيقة عراقية تتحدث عن صعود الكويتيني ألسطح املنازل والقيام بالتكبري 
)املصدر عيل خليفوه، املقاومة الكويتية، ص. 138.(
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عمل الأغاين الوطنية وتوزيع اأ�صرطتها 

شكل  فهي  العراقي.  الغزو  أثناء  يف  حضور  الكويتية  الوطنية  لألغنية  كان 
الشعراء  بعض  يتأخر  مل  للوطن.  الوالء  عن  صادق  وتعبري  املقاومة  أشكال  من 
وامللحنني عن بذل موهبتهم يف سبيل وطنهم واملقاومة بالكلمة. فكتبوا أشعارا، 
املواطنني عىل  أو أطفال. من أجل تشجيع  وتوىل تلحينها ملحنون وغناها هواة 
الكويت وتبني رفضهم  للعامل كله حتكي قضية  الثبات والصمود، وبعث رسالة 
مئات  منها  ونسخ  األغاين  هذه  وسجلت  العراقي.  االحتالل  ظل  يف  ومعاناهتم 
من  عىل  شديدة  العقوبة  كانت  فقد  تامة،  برسية  الكويتيني  بني  ووزعت  النسخ 
يقوم هبذه األعامل. إال أن االستخبارات العراقية نجحت يف الوصول إىل بعض 

الشعراء وامللحنني وقتلهم.

الشهيد  فايق عبداجلليل وامللحن  الشهيد  الشاعر  املثال، تعاون  وعىل سبيل 
أنه  جمموعتهم  ورأت  أغنية.   19 وعملوا  ديسمرب  شهر  بداية  يف  الراشد  عبداهلل 
بعض  ُتغنى  أن  فقرروا  أمنه.  عىل  للحفاظ  مشهور  غري  املغني  يكون  أن  ينبغي 
األغاين بشكل مجاعي، وبعضها من غناء مي بنت صبيح العيدان، وبعض األغاين 
غناها عبداهلل الراشد وغريه. وسجلوا رشيطا عنوانه "ملحمة هتاف الصامدين"، 
َبت نسخ من األرشطة إىل السعودية حيث احلكومة الكويتية  سمعها املواطنون وُهرِّ
الذيب، أعلن كل  القاهرة.)19( كانت عناوين األلبوم كالتايل: مقدمة، جانا  وإىل 
أنوع احلرب، كل البلد، متيت مرابط، األسري، سجل الرصخة، نبقى كويتيني، عند 
احلدود، يا طاغية، انتباه، حي حي، نذر عيل، ما نطلع منها، كلمتنا مسامر بلوح، 

الوطن،  قناة  الغزو"،  يف  كويتيني  نبقى  غنت  التي  العيدان  مي  مع  "لقاء  العيدان،  وصبيح  العيدان  مي   )19(
)تاريخ   https://www.youtube.com/watch?v=uhgl9PcXKVo 2014/2/26م، 

الدخول 2019/10/9(.
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كويت الفداء، هنا الكويت هنا، يا أهل الديرة مربوكني، جابر وعدنا وعد.)20(  

ألقي القبض عىل الشهيد فايق عبداجلليل والشهيد عبداهلل الراشد والشهيد 
خالد إدريس يف صباح 1991/1/1م.

ومن أشهر األغاين الوطنية التي كتبت وحلنت يف الكويت أثناء االحتالل، 
ولكن سجلت يف القاهرة بعد التحرير مبارشة، أغنية "وطن النهار"، من كلامت 
عبدالكريم  الفنان  وغناء  املال،  سليامن  الفنان  وأحلان  بورسيل،  بدر  الشاعر 

عبدالقادر.)21(

 

الصمود"،  هتاف  "ملحمة  عنوان  حتت   ،YouTube موقع  هذا  عىل  الوطنية  األغاين  تلك  إىل  استمع   )20(
https://www.youtube.com/watch?v=l0IMfLhYInw&list=PLB9164311E

2BBCC57 )تاريخ الدخول 2019/10/9(.
سليامن املال، لقاء صحفي منشور بعنوان " سليامن املال: نجاح أغنية »وطن النهار« أمجل تكريم يف حيايت )4-3("،   )21(
 /https://www.aljarida.com/articles/1466863470414207300 اجلريدة،  جريدة 

)تاريخ الدخول 2019/10/9(.
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الف�صل الثاين

اأعمال املقاومة ال�صعبية امل�صلحة

بعض  نشط  للكويت  العراقي  االحتالل  من  األوىل  الثالثة  الشهور  يف 
الكويتيني يف جمال املقاومة املسلحة، عىل شكل مجاعات منظمة وأفراد مستقلني. 
فقاموا بعمليات استهدفت قوات االحتالل العراقي، ومناطق جتمعهم يف الشوارع 
واملخافر واألماكن العامة عن طريق فتح النريان، أو التفجري بالقنابل والسيارات 
داخل  إىل  امتدت  بل  الكويت،  عىل  العسكرية  عملياهتم  تقترص  ومل  املفخخة. 
العراق. مل يكن هناك قيادة موحدة "حقيقية" تشمل مجيع جمموعات املقاومة، أو 
قيادة عامة هلا تراتبية إدارية. فكانت التشكيالت أو املجموعات غري مرتبطة إداريا 
فيام بينهام رغم وجود تنسيق وتعاون وتبادل، ووجود تنسيق مع حكومة الكويت 

يف املنفى، ومع قوات التحالف الحقا.

األوامر  ألن  املجموعات،  من  لكثري  بالنسبة  طويال  العمليات  هذه  تدم  مل 
وبتوفري  األعامل  هذه  بإيقاف  املنفى  يف  الكويتية  السياسية  القيادة  من  صدرت 
ومجع  االستخباري  للعمل  النشاط  وتوجيه  األرواح  عىل  واحلفاظ  املجهود 
بشكل  الكويت  التحالف عملية حترير  قوات  التسهيل عىل  أجل  املعلومات من 

كامل.

هبا  قامت  التي  العسكرية  األعامل  تلك  توثيق  عىل  الفصل  هذا  وسريكز 
املعلومات  من  الكبري  للكم  نظرا  خمترص  بشكل  الكويتية  املقاومة  جمموعات 
واألسامء، وتشابه العمليات، وذلك ألن قسام كبريا منها قد سجل ووثق يف كتب 
تاريخ الغزو العراقي التي مر ذكرها يف مقدمة الكتاب، ويف اللقاءات التلفزيونية 
التي سجلت عىل مدار أكثر من 28 عام مع أعضاء املقاومة الكويتية من رجال 

ونساء يف القنوات التلفزيونية الكويتية واخلليجية. 
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وعن  الكويتية  املقاومة  عن  تتحدث  التي  العراقية  بالوثائق  أيضا  سنستعني 
كثافة ونوعية عملياهتا. ونقدم أيضا نامذج من وثائق املقاومة التي سلمتها الشيخة 
املقاومة  أمثال األمحد الصباح ملركز البحوث والدراسات الكويتية، وهي وثائق 

الشعبية الكويتية )مشك( التي قادها اللواء خالد بودي.

وقد قدم اللواء خالد بودي إفادته ملركز البحوث والدراسات الكويتية حول 
عدد من املسائل املتعلقة بنشاط املقاومة الشعبية الكويتية. وهي إفادة مهمة يمكن 

جعلها مدخال لفهم ذلك النشاط وفيام خيص نشأة املقاومة قال:

كانت  الكويت  لدولة  الغاشم  العراقي  الغزو  من  األوىل  األيام  بداية  "مع 
يف  تشاركهم  كويتية،  عسكرية  قيادات  بني  البالد  داخل  رسية  اجتامعات  هناك 
أجهزة  يف  مناصبا  يتقلد  منهم  كان  من  سواء  مدنية،  قيادات  االجتامعات  هذه 
الدولة قبل الغزو أو شخصيات كويتية عامة. وكان اهلدف من هذه االجتامعات 
تنسيق عمل جماميع مقاومة االحتالل العراقي للكويت واحلد من عمل املقاومة 
املختلفة لوجود  املناطق  أهايل  املحتلة من  القوات  انتقام  تسببت يف  التي  الفردية 

كثري من عملياهتا داخل املناطق السكنية.

وخالل تلك الفرتة سعت القيادة السياسية، املتمثلة بأمري الكويت الراحل 
الصباح طيب اهلل  العبداهلل  الشيخ سعد  الصباح وويل عهده  الشيخ جابر األمحد 
ثرامها، إىل دعم عمل مقاومة االحتالل العراقي عن طريق تزويد هذه القيادات 
بكل ما يلزمها من احتياجات حتقق أهدافهم، حيث تم تزويدهم بأجهزة االتصال 
بواسطة األقامر الصناعية، وبالقدر الالزم من األموال واملتطلبات الرضورية هلم، 
وكان يتم ذلك اإلمداد بواسطة أشخاص يدخلون بسياراهتم إىل داخل احلدود 

الكويتية بعيدة عن نقاط رقابة القوات العراقية. 

من  يلزمهم  بام  املقاومة  قيادات  بتزويد  األشخاص  هؤالء  يقوم  وبعدما 
من  بكثري  معهم  حمملني  السعودية  العربية  اململكة  إىل  يعودون  االحتياجات 

أعامل املقاومية الشعبية املسلحة الفصل الثاين
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هذه  هبا  متدهم  التي  من  الكويت  بدولة  اخلاصة  الرسية  والوثائق  املعلومات 
عىل  املختلفة  الدولة  أجهزة  ضمن  أصال  موجودة  كانت  والتي  القيادات، 
االجتامعات  هذه  أن  إال  بالطائف،  الكويتية  للحكومة  وتسليمها  "الدسكات" 
املشرتكة لقيادات املقاومة مل تدم طويال، بسبب القبض عىل الكثري منهم، مما أدى 

ذلك إىل تفرق من تبقى منهم.

العراقية  للقوات  تتصدى  بعد ذلك جمموعات خاصة صغرية كي  تشكلت 
املحتلة وبحسب ما تراه من أساليب وطرق للمقاومة، ونذكر هنا عىل سبيل املثال 
ال احلرص بعض من هذه املجاميع التي مل يتم القبض عليها، منها من أستمر حتى 
العميد  األمري ومعه  فهد  اللواء  التوقف، وهي: جمموعة  آثرت  التحرير وأخرى 
طالل املسلم، وجمموعة حممد الفجي ومعه العقيد حممود الدورسي ومالزم أول 
الشيخ عذيب فهد األمحد الصباح، والشيخ صباح نارص السعود الصباح، والشيخ 
عىل  عملها  اقترص  التي  املدنية  املجاميع  بعض  هناك  أن  كام  الصباح،  السامل  عيل 
السلفية  املواطنني ونذكر هنا من تلك املجاميع احلركة  اجلانب اإلنساين وخدمة 

بقيادة السيد جاسم العون.

إال أن املقاومة الشعبية الكويتية التي كانت بقيادة اللواء خالد عبداهلل بودي 
آنذاك  بودي  خالد  اللواء  اجتمع  حيث  املقاومة،  يف  الشمولية  أسلوب  اختذت 
بمجموعة من القيادات العسكرية واملدنية لوضع تنظيم متكامل خيدم أهل البالد 
املرابطني يف خمتلف املجاالت املعيشية والصحية وتوفري ما يلزمهم بقدر املستطاع، 
حتى يضمن بقاءهم داخل الكويت من ناحية و تزويد القيادة السياسية وقوات 
التحالف باملعلومات االستخبارية عن العدو من ناحية أخرى. هذا باإلضافة إىل 
السكنية.  املناطق  العدو والبعيدة عن  املؤثرة عىل معنويات  العسكرية  العمليات 
وأهم من شارك يف مثل هذه االجتامعات سواء بشكل انفرادي مع اللواء خالد 
الفاريس  وحممد  البزيع  أمحد  جمبل  العسكريني  من:  كل  مجاعي  بشكل  أو  بودي 
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وأمحد الرمحاين وعبداهلل العبداجلليل. وكان اللواء حممد البدر رمحه اهلل ينسق مع 
اللواء خالد بودي يف بعض أعامل املقاومة. 

وكانت تتبع هؤالء القيادات العسكرية التي ترتبط باملقاومة الشعبية الكويتية 
اخلرتش  سعود  ومنهم:  الكويت،  مناطق  كافة  يف  ومدنية  عسكرية  جمموعات 
أما يف اجلانب  بوراشد،  املسباح وحسني اخلزام وسعوة  السني و عبداهلل  وفالح 
التكافل وهي عبارة عن  يقود جلان  املهلهل  الشيخ جاسم  املدين واإلنساين كان 
ببعضها ومتواجدة يف كل  جمموعات ذات توجه إسالمي دعوي خريي مرتبطة 
مناطق الكويت. وارتبطت معها بعض قيادات وزارة الصحة مثل الدكتور حممد 
العيل  فالح  سليامن  الدكتور  مع  وبالتنسيق  النصف  يوسف  والدكتور  اجلاراهلل 
مدير مستشفى الفروانية والذي لعب دورا مهام مع زمالئه األطباء للحفاظ عىل 

اخلدمات الصحية للمواطنني.

املياه  لشئون  املساعد  الوكيل  من:  كل  بودي  خالد  اللواء  مع  أيضا  وارتبط 
بالتنسيق مع  الياسني  النفطي السيد مصعب  السيد خالد الفرهود. وعن القطاع 
الدكتور  أيضا  بودي يف عمله  اللواء  وآخري.، هذا وشارك  العربيد  أمحد  السيد 
عيل الزميع ممثال عن اهلالل األمحر الكويتي، وجمموعة من قادة اإلطفاء، وكذلك 
السيد خالد العودة، حيث كان له ارتباط وثيق مع بعض مجاعة السلفيني "اللجان 

الشعبية".

وعن "حركة املرابطون" قال بودي: "هي حركة شاملة تناولت أعامهلا كافة 
ثالثة  وضمت  العدو،  وجه  يف  والصمود  الكويت  يف  والرباط  املقاومة  أوجه 

أطراف: 
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ذراع عسكري  بودي، وهي  اللواء خالد  بقيادة  الكويتية  الشعبية  املقاومة   )1(
ذات  الدولة  مرافق  إدارة  خالل  من  خدمي  جانب  إىل  وخمابرايت،  وأمني 
الرشعية  تفيد  هائلة  استخبارية  معلومات  توفر  التي  املخابرايت  الشأن 
التحرير بقيادة أمريكية حتت اسم  الكويتية باخلارج وكذلك تفيد جيوش 
الكويتية  املرافق  تقدمها  التي  اخلدمات  هبا  ونقصد  الصحراء"،  "عاصفة 
هامني:  أمرين  مل  ش  كام  واإلطفاء،  واملاء  والكهرباء  النفط  قطاعات  يف 
الداخل إلعانتهم  املرابطني يف  الكويت  أهل  لتوزيعها عىل  األموال  توفري 
عىل الصمود بالتنسيق مع جلان التكافل، والتواصل مع احلكومة الكويتية 

بالطائف وقوات عاصفة الصحراء بالرياض.

)جلان التكافل( بإدارة الشيخ جاسم مهلهل الياسني، والتي قادت قطاعا   )2(
التعاونية  اجلمعيات  فيها  بام  السكنية  املناطق  شؤون  شمل:  عريضا  مدنيا 
واملساجد واملخابز والتنظيف الشوارع وشبكة توزيع األموال عىل األرس 
واإلعالم وإيواء األجانب وإخفائهم وتوفري التواصل هلم مع اخلارج من 
خالل رسائل عرب الساتاليت وإدارة املستشفيات.. وذلك بعد وضع "خطة 
إدارة البالد أثناء االحتالل" باإلضافة إىل صياغة "خطة بزوغ الفجر" إلدارة 
و"جلان  "مشك"  من  لكل  تابعة  عمل  فرق  وضعتها  التحرير  بعد  البالد 

التكافل" املكونة لـ "حركة املرابطون".

)3(  شخصيات كويتية سامهت بالتنسيق بني "مشك" و "جلان التكافل" وقامت 
العدساين  يوسف  حممد  السيد  مثل:  وخارجها  الكويت  داخل  بأعامل 
الصباح حيث شمل  أمثال األمحد  السابق( والشيخة  )رئيس جملس األمة 
دورها بعد خروجها من الكويت التنسيق مع احلكومة الكويتية بالطائف، 

والدكتور عيل الزميع حيث أدار اهلالل األمحر الكويتي".)22(

صالح حممد الغزايل، سور الكويت الرابع، ج. 1، ص. 11- 231.  )22(
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الغزايل  صالح  األستاذ  ذكر  كام  الكويتية،  املقاومة  املجموعات  أبرز  ولعل 
الذي كتب معلومات كثرية باالستعانة بشهادات مسجلة:)23(

•جمموعة املرابطون يف الكويت. 	
•حركة املقاومة الشعبية الكويتية بقيادة خالد بودي. 	

الفهد  عذيب  والشيخ  الفجي  وحممد  الدورسي  حممود  بقيادة  •جمموعة  	
الصباح.

•جمموعة املسيلة بقيادة سيد هادي العلوي. 	
•جمموعة العقيد فهد األمري. 	

•جمموعة الفهود بقيادة فهد الفهد 	
•جمموعة حممد إبراهيم العبداجلليل. 	

•جلان التكافل بقيادة جاسم املهلهل الياسني. 	
•جمموعة الشهداء بقيادة عالء القحطاين.  	

•جمموعة الشعب الكويتي املقاوم بقيادة حممد عقيل مسّلم املوسوي. 	
•جمموعة خالد صالح املحمد الصباح. 	

•جمموعة الزعايب. 	
• فرباير. جمموعة 25	

•جمموعة اهلالل األمحر الكويتي. 	

كانت أعامل هذه املجموعات – من الناحية العسكرية – تشمل مجع السالح 
اختطاف  العراقيني،  اغتيال اجلنود والضباط  الكويت ومن خارجها،  من داخل 
اجلنود  هبا  يتجمع  ومباين  أماكن  وتفجري  املخافر،  واقتحام  واجلنود،  الضباط 
العسكريني  القادة  وسيارات  اجلنود  نقل  لسيارات  كامئن  ووضع  العراقيون، 
اخلاصة  املياه  ومشارب  الغذائية  املواد  يف  السموم  ووضع  والدبابات،  العراقيني 
العامرات  من  سرتيال  بصواريخ  العراقية  الطائرات  ورمي  العراقيني،  باجلنود 

الفريق خالد عبداهلل بودي، تقرير قدمه إىل مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2020/3/8.  )23(
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القريبة من املطار، والقيام بعمليات داخل العراق، وحماولة رصد حتركات صدام 
وكبار معاونيه.

يف  كام  العنقودي  التشكيل  يسمى  التشكيل  من  نوعا  املجموعات  واختذت 
حالة جمموعة الدورسي والفجي وعذيب، فكان هناك قادة لكل منطقة من مناطق 
الكويت، وال يعلم قائد املنطقة أسامء قادة املناطق األخرى. وكل قائد منطقة ينظم 
حتته مخس جمموعات خمتلفة التخصص، ال تعلم كل جمموعة أسامء املجموعات 
ستة  فيها  منطقة  فكل  وبالتايل  أفراد.  مخسة  من  تتكون  جمموعة  وكل  األخرى، 
احلفاظ  هو  األعضاء  عن  األسامء  معلومات  حجب  وسبب  عنرصا.  وعرشين 
عىل سالمة تنظيم املقاومة ككل، فقد يتعرض أحد األعضاء إىل األرس والتعذيب 
إفشاء  من  األسري  يتمكن  فال  املقاومة،  أسامء  يفصح عن  لكي  باألهل  والتهديد 

األرسار ألنه ال يعرف تلك املعلومات أصال.

الكويتية يف  السياسية  بالقيادة  اتصال  املقاومة عىل  كان عدد من جمموعات 
املنفى عرب جهاز هاتف يعمل بالستااليت تم هتريبه وإدخاله إىل الكويت.)24(

وكانت سلطة االحتالل ترد عىل عمليات املقاومة بكل عنف، إذ أهنا اختذت 
أسلوب االنتقام اجلامعي، وتستهدف األرس واملنازل بمن فيها من أطفال ونساء 
أعضاء  من  كثري  واعتقل  واستشهد  بالناس،  األذى  من  كثري  وحلق  وعجائز. 
املقاومة وقادهتا، وبعد ورود األخبار ُطلب من قادة املقاومة التوقف عن العمليات 
العسكرية، حيث أن الرتتيبات قد بدأت بالفعل حلشد دويل عسكري يستهدف 

حترير أرايض الكويت وتطهريها من دنس االحتالل العراقي.

 YouTube، ،حممود الدورسي، برنامج تلفزيوين بقناة الكويت األوىل، قابته األستاذة أمل عبداهلل  )24(
الدخول  )تاريخ   https://www.youtube.com/watch?v=QRrTlIKswHo
YouTube، https://www. ،2019/9/20(؛ حممود الدورسي، لقاء تلفزيوين بقناة العدالة

youtube.com/watch?v=HnOTJe7kMW4، )تاريخ الدخول 2019/9/21(.

أعامل املقاومية الشعبية املسلحة الفصل الثاين



43 4243 42

ومن الناحية التنظيمية، كانت أهم جمموعات املقاومة تتصل بقيادتني خارج 
املرحوم  الشيخ  هناك  الكويتي  الفريق  قائد  وكان  اخلفجي  يف  األوىل  الكويت، 
عيل صباح السامل الصباح. وأما القيادة الثانية فكانت يف حفر الباطن حتت قيادة 
الشيخ أمحد احلمود الصباح. وكانت مهامت هاتني القيادتني التواصل مع بعض 
جمموعات املقاومة، والقيام بعمليات استخبارية ومنها هتريب أو إدخال أشخاص 
ومواد رضورية، واستقبال وتفقد القادمني من الكويت واحلديث معهم وتوفري 
عىل  مساعدهتم  أو  هبا  ليسكنوا  منازل  وتدبري  هلم  واملال  واملاء  والطعام  املؤونة 
الوصول إىل أقارهبم أو أصدقائهم، والتحقيق مع املشتبه فيهم من العراقيني وغري 

الكويتيني ممن حياول التجسس.

املقاومة امل�صلحة يف منطقة كيفان يف اأول اأيام الغزو

يف  كانت  العراقية  القوات  ضد  املسلحة  الكويتية  املقاومة  عمليات  أوىل  إن 
يوم  أول  الكويتي يف  اجليش  ملقاومة  استمرارا  املقاومة  وتعد هذه  كيفان.  منطقة 
للغزو، حيث أن ضباط وعسكريي معسكرات اجليَون ورئاسة األركان؛ بعد أن 
بسالح  الشديد  بالقصف  وبدئه  عليهم  العدو  إطباق  بسبب  هناك  من  انسحبوا 
اهلاون، قرروا الذهاب إىل منطقة قريبة إلعادة التنظيم والتفكري يف اخلطوة الالحقة، 
ففكروا باملناطق التي حتتوي عىل خمفر كبري فوقع االختيار عىل منطقة كيفان القريبة 
الربية  القوة  آمر  رأسهم  عىل  وكان   .1990/8/2 يوم  مغرب  بعد  فوصلوها 
اللواء عبدالعزيز الربغش، واملقدم حممد السالحي آمر سالح الدبابات، وضابط 
االستخبارات املقدم عبداهلل معيوف، والضابط خليل هباويد وغريهم من الضباط 
والعسكريني. فتجمع بكيفان عدد كبري منهم وأدخلوا معهم آليات حربية وأسلحة 

خفيفة. ومتكنوا من أرس بعض اجلنود العراقيني الذين دخلوا املنطقة.

دارت معركة يف أول يوم من جهة نادي الكويت، وامتدت إىل شارع فهد السامل 
بمنطقة جبلة، خملفة الكثري من القتىل العراقيني، وبعض الشهداء الكويتيني.
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أيام من  أربعة  بإغالق مداخل وخمارج كيفان ملدة  الكويتية  القوة  ثم قامت 
2-1990/8/5. مل يستمر التجمع العسكري الذي انضم له كثري من املدنيني، 
بسبب خشية املقاومني من أن يستخدم اجليش العراقي السالح الثقيل ضد املنطقة 

السكنية فيتسببوا بمقتل كثري من األهايل وبتدمري املنازل.)25(

ويقول أحد أعضاء جمموعة ضباط الذين انتقلوا من معسكرات اجليون إىل 
املرحلة  املقدم عبداهلل معيوف ضابط االستخبارات - متحدثا عن  كيفان، وهو 
التي حلقت مرحلة الدفاع العسكري عن اجليون بعد نفاد الذخرية - أن العراقيني 
أحاطوا باملعسكرات من كل جهة وبدأوا بالقصف، فاقرتح عىل جمموعة الضباط 
البقاء والدفاع عن هذا  لعدم اجلدوى من  املعسكرات  القياديني االنسحاب من 
املوقع يف الوقت الذي سقطت فيه الكويت. فانتقلوا بسياراهتم املدنية إىل منطقة 
الشويخ الصناعية حيث الكراجات، وكانوا حوايل 40 ضابطا من عدة وحدات 
هلا،  يلجؤوا  أن  املمكن  من  التي  املناطق  خيارات  استعرضوا  وهناك  عسكرية. 
االختيار  فوقع  يستوعب عددهم،  القرب ووجود خمفر كبري  املعياران مها  وكان 
املخفر  ورؤية  املنطقة  لتفقد  معيوف  عبداهلل  املقدم  وذهب  كيفان.  منطقة  عىل 
لنقلها  األهايل  مدنية من  الضباط والرشطة هناك عىل مجع مالبس  واالتفاق مع 
إىل الشويخ الصناعية، بحيث أهنم عندما يدخلون املنطقة يدخلوهنا كمدنيني فال 

يقعون باألرس، وهو ما حدث.

القيادة  كانت  حيث  بصبحان،  االتصال  وتم  كيفان،  إىل  الضباط  وصل 
العسكرية هناك. وقالوا هلم بأن الكويت سقطت, ويفضل أن يذهب اجلميع إىل 
بيوهتم. وإن استجد أمر سيتم االتصال. ولكن معظم الضباط قرروا عدم الذهاب 
لبيوهتم واملبيت باملخفر، فالوقت كان ليال وال يعلمون ظروف الطرق. وفيام هم 
مداخل  عىل  أنفسهم  وتوزيع  باملنطقة  التحكم  عليهم  جيب  بأنه  فكروا  باملخفر 
)25(   حممد إبراهيم الشيباين، كيفان أيام االحتالل: كفاح منطقة، ط. 1، الكويت، د.ن.، 1992، ج. 1، ص. 

.7-5
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كيفان. ويف نفس الوقت، بدأ كثري من العسكريني الكويتيني الذين سمعوا بوجود 
عدد من الضباط يف كيفان، بااللتحاق باملنطقة، وبعضهم جلب معه أسلحة.

وبعد ذلك دخل أفراد من العسكريني العراقيني إىل كيفان عن طريق اخلطأ، 
ويف  الليل.  طوال  األمر  واستمر  بالنريان،  هؤالء  يستقبلون  الكويتيون  وكان 
وهو  أبيض،  باترول  جيب  دخل  1990/8/3م،  يوم  من  فجرا  الثالثة  الساعة 
خمصص لالستخبارات العراقية، إىل دوار املخبز، فرماه الكويتيون، فقتل واحد 

منهم وأصيب اثنان، وُأرِسا. 

ومع دخول اليوم الثاين للغزو العراقي بدأ الناس بسامع أخبار كيفان وأهنا 
أصبحت مركز للمقاومة الكويتية. فزاد عدد امللتحقني وبدأت املعلومات تتوافر 
عن أماكن وجود األسلحة يف مرافق اجليش والرشطة، فجلبت األسلحة بكميات 
أن  بغرض  األهايل  عىل  األسلحة  توزيع  وتم  خفيفة.  أسلحة  وغالبيتها  كبرية، 

يدافعوا عن أنفسهم وأرسهم من املعتدين العراقيني. 

األحد 1990/8/5م، وكان عدد  يوم  إىل  كيفان  الضباط يف  بقاء  واستمر 
األرسى العراقيني هناك 21 أسريا، تم وضعهم يف بيت من بيوت السند اخلالية. 
حديقة  فوق  هليكوبرت  طائرة  شاهدوا  العارشة،  الساعة  األحد  يوم  صباح  ويف 
فيها  التي  والقوة  املنطقة  عن  االستطالع  هو  غرضها  بأن  الضباط  ففهم  كيفان. 
من أفراد وآليات من أجل تقييم الوضع والتخطيط لكيفية اقتحام املنطقة. وبعد 
ساعتني جاء الشباب الذين يراقبون املداخل واملخارج وأبلغوا عن حتشد دبابات 
أمامهم، يف اخلالدية، ويف شارع الصحافة. ويف الساعة الثانية عرش والنصف، قام 
العراقيون برضب أول بيت يف كيفان يقع عىل الشارع الذي يصل منطقة اخلالدية 

بكيفان. فدوى الصوت عاليا بفعل القنبلة الصوتية. 

وعىل ضوء هذا التطور والتجهيز العراقي لالقتحام قرر الضباط الكويتيون 
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واستخدموا  كيفان.  منطقة  أهايل  من  املدنيني  أرواح  عىل  حفاظا  ينسحبوا  أن 
املايكروفونات إلذاعة أمر االنسحاب باالنتقال إىل مناطق أخرى حتتوي عىل خمافر 
وتكوين جمموعات مقاومة. إال أن عددا من املقاومني من املدنيني والعسكريني 
العراقيون  واقتحم  املنطقة.  يف  املقاومة  استمرار  عىل  وأرصوا  ذلك،  رفضوا 

وقاومهم من رفض االنسحاب، واستشهد حوايل ثالثة منهم.)26(

املقاومة الكويتية امل�صلحة كما و�صفها العراقيون:

تشهد  التي  العراقية  الوثائق  بتقديم  التحرير ختتص  بعد  نرشت كتب مهمة 
خالل  من  الكويتية  "املقاومة  كتاب  وأبرزها  الكويتية.  املقاومة  عمليات  عىل 
الوثائق العراقية" لعيل خليفوه، وكتاب "الوثائق تتحدث" لعذيب الصباح وحممد 
"وثائق ال متوت: احلق الكويتي يف مواجهة العدوان العراقي"  العبيديل، وكتاب 

لعبداهلل حمارب.)27( وأقتبس هنا ما كتبه د. عيل خليفوه:

الكويتية  املقاومة  حركة  إىل  نظرنا  إذا  وأساليبها:  املقاومة  "اسرتاتيجية 
جتارب  يف  للعدو  املقاومة  حركات  تناولت  التي  املختلفة  الدراسات  ضوء  يف 
البلدان األخرى فإننا نجد جمموعة من املبادئ تلتقي هذه الدراسات حول أمهيتها 

وتعتربها رشوطا أساسية لنجاح أعامل مقاومة العدو. ومن أهم هذه املبادئ:)28(

أن تدار من داخل البالد وعىل نحو مركزي ويف مناطق متعددة .  -1

YouTube، https:// ،2015/2/23 ،26(   عبداهلل معيوف، لقاء تلفزيوين بقناة العدالة يف برنامج اللويب(
2019/8/21م(؛  الدخول  )تاريخ   www.youtube.com/watch?v=pcOkUf-jDw0
YouTube، https://www.youtube. االحتالل:  يوم  رابع  يف  كيفان  منطقة  يصور  فيديو 
التسجيل  هذا  انظر  2019/9/20(؛  الدخول  )تاريخ    com/watch?v=2HQvX-q-cLA
 YouTube، https://www.youtube.com/watch?v=kZtWID2Kw6g أيضا: 

)تاريخ الدخول 2019/9/20(.
انظر مقدمة الكتاب يف اجلزء األول.  )27(

كارل كالوزفتز، عن احلرب، نقال عن كتاب مصطفى طالس، حرب العصابات، بريوت، دار الطليعة،   )28(
1969م.
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أال تعتمد عىل عملية كربى واحدة بل عمليات متعددة، فتالحق العمليات   -2
يؤثر بشدة يف إضعاف الروح املعنوية للعدو. 

أن يتوافر هلا تأييد شعبي شامل.  -3

التي  البلدان  الناجحة يف  املقاومة  الدراسات إىل أن عمليات  كام تشري تلك 
اجلغرافية  الطبيعة  املساحة،  حمدودية  حيث  )من  الكويت  ظروف  مثل  يف  هي 
لألرض، الدولة املدينة ...( قد راعت جمموعة من االعتبارات يف أساليبها كتبت 

هلا النجاح، ومن هذه األمور:

عدم الدخول يف اشتباك مجاعي مع العدو يتيح له فرصة استخدام أسلحته   -1
وآلياته بشكل مبارش ومؤثر.

أن تعمل املقاومة من خالل جمموعات صغرية منفصلة، بحيث إذا استطاع   -2
املجموعات  إىل  الوصول  عليه  استحال  منها  أي  إىل  الوصول  العدو 

األخرى.

أن تظل القيادة العليا للمقاومة غري معروفة ألفراد جمموعات املقاومة  ج- 
حتى ال يتمكن  العدو من الوصول إليها.

أن تتبنى سياسة »ارضب واختف« لتثري الفزع والقلق يف العدو.  د- 

وتطلعنا الوثائق العراقية عىل مؤرشات واضحة تشري إىل أن املقاومة الكويتية 
يف اسرتاتيجيتها وتكتيكها قد استوعبت يف ذكاء ومرونة هذه املبادئ واالعتبارات 

أو اهتدت إليها من خالل املامرسة.

•املقاومة الكويتية يف جمموعات صغرية منظمة ترضب وختتفي:  	

فالوثيقة رقم )12( بتاريخ 1990/8/20م وهي برقية رسية وفورية صادرة 
من قيادة الرشطة تشري إىل املقاومة الكويتية : 
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1- تعمل يف جمموعات منظمة. 

2- وأهنا تعمل بسياسة »ارضب واختف«.

3- وأهنا تعمل عىل إضعاف الروح املعنوية للعدو من خالل توزيع نرشات 
ولصق شعارات. 

بتاريخ  للعدو  الكويت  قيادة مدير رشطة  الصادرة من  والوثيقة رقم )13( 
1990/9/4م تؤكد:

أن نشاط املقاومة »أخذ يتزايد« فهو ال يعتمد عىل رضبة واحدة.   -1

هتامجه  بل  العدو  مع  مجاعي  اشتباك  يف  الدخول  عدم  عىل  حترص  أهنا   -2
بمجموعات صغرية رسيعة احلركة.

أعداد  بدأت  »فقد  العدو  يف  مؤثرة  أرضارا  تلحق  املقاومة  عمليات  أن   -3
املوتى واجلرحى الذين حيملون إىل املستشفيات من جراء عمليات املقاومة 

تتزايد«.

•املقاومة الكويتية تتزايد: 	

يف  وعملها  ونموها  املقاومة  تزايد  عىل  العراقية  الوثائق  تأكيدات  وتتواتر 
جمموعات صغرية وبرضبات مؤثرة وملرات متعددة ثم هرب أفراد املقاومة . 

فالوثائق العراقية تشري إىل كامئن وهجوم من جمموعات صغرية يف سيارة عىل 
نقاط السيطرة العراقية وقتل وإصابة جنود منها، وأنه يف مجيع تلك احلوادث متكن 

أعضاء املقاومة من الفرار دون أذى.

ويعزز هذا األمر »تراكم أعداد كبرية من جثث العراقيني العسكريني امتألت 
هبا املستشفيات املدنية« كام جاء يف كتاب املدير العام العراقي املرشف عىل دائرة 
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تسلم  عىل  العمل  منه  يطلب  1990/8/18م  يف  املجيد  حسن  عيل  إىل  الصحة 
هذه اجلثث، ويالحظ أن هذه الوثيقة رقم )9( صادر يف تاريخ 1990/8/18م 
حني مل يكن هناك أي اشتباك بني قوات العدوان وقوات خارجية، اللهم إال من 

الشعب الكويتي ومقاومته".

•املقاومة الكويتية والتنسيق مع القيادة الرشعية:  	

املناطق  يف  صغرية  جمموعات  يف  نظمت  قد  الكويتية  املقاومة  كانت  "إذا 
املختلفة سواء يف عملياهتا ضد العدو أو يف حتركها وتكافلها فإهنا مل تكن تعمل 
وتشري  الرشعية.  القيادة  من  واملساندة  والدعم  التنسيق  خالل  من  بل  منعزلة، 

الوثائق العراقية العديدة إىل ذلك. 

فالوثيقة رقم 45)29( الصادرة يف 1990/9/16م من قائد قوات الرشطة، 
الكويتية  احلدود  عرب   - أرقامها  ذكرت   - سيارات  دخول  ظاهرة  وجود  تذكر 
املقاومة  عىل  توزيعها  لغرض  أخرى  ومواد  أسلحة  لنقل  وبالعكس؛  السعودية 

الكويتية. 

املخافر  كافة  عىل  الرشطة  قيادة  عممته  اجلمهورية  رئيس  من  أمرا  إن  بل 
سوف  الكويتيني  »أن  مفاده  1990/8/24م  بتاريخ   46 رقم  الوثيقة  يف  وارد 
يدخلون أسلحة كامتة للصوت تم رشاؤها من مرص إىل مدن الكويت عن طريق 
من  العائدة  الكويتية  العوائل  طريق  عن  السعودية  مع  احلدودية  اخلفجي  منطقة 

السعودية«.

ويف كتاب رسي وشخيص، وثيقة رقم )47( صادر عن قيادة الفيلق الثالث 
هيئة أركان األمن يف 1990/9/19م ينقل إىل املعنيني كتاب مديرية االستخبارات 
العامة الرسي والشخيص الذي حيوي معلومات حول »خروج الشباب الكويتي 

)29(   انظر الوثائق العراقية يف امللحق، وهي مرقمة بحسب ما ورد يف النص.
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إىل السعودية لغرض الدخول يف معسكرات تدريب والعودة إىل الكويت وحماولة 
دخول )4000( أربعة آالف طالب كويتي كانوا يدرسون يف اخلارج عن طريق 
القيادة  إدارة وتنسيق بني  السعودية لغرض االنضامم إىل املعارضة، أي أن هناك 

الرشعية واملقاومة يف الداخل. 

املعنون »رسي وشخيص وعاجل جدا« الصادر من مدير عام  الكتاب  ويف 
1990/9/27م  يف  االشرتاكي  العريب  البعث  حلزب  الُقطر  رس  أمانة  مكتب 
معلومات  املجيد  حسن  عىل  الكويت  يف  للعدو  العليا  القيادة  رأس  إىل  املوجه 
تفيد أن األسلحة التي تصل إىل املقاومة تأيت من السعودية إىل الكويت عن طريق 
الصحراء جهة الوفرة والساملي. والعنارص التي تقوم بجلبها كويتيون عائدون من 

السعودية«. )وثيقة رقم 48(. 

الرشعية  وقيادهتا  املقاومة  بني  التواصل  هبذا  للعدو  األمنية  اللجنة  وتشعر 
من خالل مظاهره املتمثلة يف تسلل املواطنني ذهابا وإيابا بني الكويت والسعودية 
الداخل ملامرسة األعامل  إىل  بالتدريب والعودة  بقيام بعضهم  انطباعا  يعطي  »مما 
األمنية  اللجنة  اجتامعات  نتائج  حتوي  التي   49 رقم  الوثيقة  يف  وتدعو  املناوئة« 
وتوجيهاهتا إىل »رضورة الرصد واملتابعة هلذه احلركة عىل احلدود من قبل القوات 

املسلحة وبشكل دقيق جدا« . 

)أ(  القائمة  إىل  واملوجهة  الفور  وعىل  رسي   50 رقم  الوثيقة  وتؤكد   *
الكويتيني  »أن  والصادرة يف 1990/9/9م:  الكويت  العدو يف  قيادة  متثل  التي 
خيرجون إىل السعودية جللب املناشري وإرسال »كاسيتات الفيديو« التي تصدر من 
قبل املعارضة داخل حمافظة الكويت من مركز األطراف يف منطقة اجلهراء، وهي 
طرق صحراوية ترابية ومل يوجد بالقرب منها وحدات عسكرية« فهناك اتصال 

واضح بني املقاومة والقيادة الرشعية أخذ وعطاء. 

وتشري الوثائق العراقية يف عدة مواضع إىل التحام املقاومة بالقيادة الرشعية 
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ختطيطا، وتواصال، ومشاركة يف التنفيذ، وتعاونا عىل مواجهة املشكالت، فالوثيقة 
رقم )51( رسية بتاريخ 1990/9/5م املوجهة من آمر لواء القوات اخلاصة 65 
الذي  اللجنة األمنية الرسي  تبلغهم كتاب  املسئولني  القائمة )أ( وتضم كبار  إىل 
يشري إىل أن أوالد سمو أمري دولة الكويت »موجودون داخل الكويت ويقومون 
بسيارات  الكويت  مدينة  داخل  يف  وينتقلون  والتخريب  االغتيال  بعمليات 

القاممة«.

وتشري الوثيقة 52 بتاريخ 1990/1/31م الصادرة من آمر الفوج الثالث 
بلواء املشاة 104 إىل كافة الرسايا يبلغهم رسالة من جهات أمن العدو بالكويت 
تشري إىل أن شخصا بعينه من أفراد األرسة احلاكمة »موجود بالكويت منذ بداية 
الثورة وقاد عددا من املخربني واشرتك يف عمليات ختريبية، وحيمل خالل جتواله 
يف املحافظة عددا من اهلويات، وقد عرف أنه حيمل إجازة سوق مزورة باسم حممد 
الوثيقتان  هاتان  عليه. وتشري  القبض  الرسالة رسعة  وتطلب  البدر«  اهلل  عبد  أو 
بوضوح إىل االلتحام الفعيل واملشاركة بني الرشعية واملقاومة واستمرار أفراد من 
أرسة آل الصباح يف الكويت حيملون مع إخواهنم يف املقاومة رشف النضال ضد 

العدو".

عمليات م�صلحة اأخرى للمقاومة الكويتية بح�صب اللواء خالد بودي: 

اجتهت عمليات املقاومة إىل جمموعة أساليب متثلت يف مهامجة نقاط السيطرة 
التي أقامها العدو عىل مداخل األحياء الكويتية واملواقع اهلامة ليتحكم يف حركة 
املواطنني ويقوم بإلقاء القبض عىل العسكريني والرشطة، حيث أصدر أمرا لكل من 
كان يعمل يف هذين القطاعني أن يقوم بتسليم نفسه لسلطات االحتالل وخمافرها. 
وقد كانت نقاط السيطرة وتلك املخافر مظهرة لتحكمه وقدرته ووسيلته للبحث 

عن األسلحة ومالحقة املطلوبني من املواطنني. 

واملخافر  السيطرة  نقاط  عىل  اهلجوم  يف  املقاومة  عمليات  تعددت  وقد 
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قوات  قيادة  إىل  النداء  الصادرة من مديرية رشطة  فالوثيقة رقم )66(  وتوالت: 
الرشطة بالكويت 1990/9/20م تذكر أن »مفرزة التفتيش الكائنة عند اجلرس 
الرسيع يف منطقة أم اهليامن تعرضت لعيارات نارية من إحدى السيارات املارة عىل 

اخلط الرسيع .. ومل تستطع املفرزة القبض عليه«.

»ملحافظة  الشعبي  اجليش  قائد  معاون  من  الصادرة   )67( رقم  والوثيقة 
أعضاء  قيام  عن  تبلغ  1991/1/20م  يف  الشعبي  اجليش  قيادة  إىل  الكويت« 

املقاومة الذين يستقلون سيارة بفتح النار من بندقية آلية عىل سيارة الرشطة.

كام أن الوثيقة رقم )68( الصادرة من معاون قائد اجليش الشعبي إىل كافة 
القواطع تاريخ 1991/1/3م يقر بأن املقاومة هامجت أحد القواطع وقتلت اثنني 
من قوات العدو واستولت عىل بندقية وعتادها وخمازهنا. وتشري الوثيقة أنه صدر 

أمر بالقبض عىل املسؤول عن هذا القاطع وإحالته إىل التحقيق".)30(

قائد  بودي  خالد  متقاعد  الفريق  يضيف  املسلحة  العمليات  خيص  وفيام 
"مشك" ما ييل:

"أود أن أذكر بعض األعامل املسلحة التي قامت هبا املقاومة الكويتية وهي 
أعامل "نوعية" وسأستثني ذكر األعامل املتشاهبة واملتكررة: 

أول تفجري يف 1990/8/26م: وقبل ذلك ومنذ اليوم األول لالحتالل   )1(
بدأت عمليات املقاومة الفردية يف قتل اجلنود العراقيني التي تراوحت بني 
واهلروب،  املدنية  بالسيارات  اجلنود  ودعس  الشخيص  السالح  استخدام 
وذلك  الوطني،  احلرس  من  ضباط  هبا  قام  األوىل  التفجري  عملية  لكن 

عيل عبداللطيف خليفوه، املقاومة الكويتية من خالل الوثائق الكويتية، ط. 1، الكويت، مركز البحوث   )30(
والدراسات الكويتية، 1993.
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اجلنود  دخول  طريق  يف  رئيسية  نقطة  يعد  الذي  الصليبيخات"  "دوار  يف 
العراقيني للكويت وخروجهم للعراق، وبلغت اإلصابات 300 عسكري 

بني قتيل وجريح. 

يف 1990/9/4م تم تفجري 4 معسكرات عراقية قامت هبا نفس املجموعة   )2(
تتوقف  جند  شاحنات  يف  ناسفة  عبوات  بوضع  قامت  التي  العسكرية 
فانفجرت  املعسكرات،  إىل  انطلقت  ثم  خيطان  منطقة  يف  األسواق  عند 
ذلك  نتيجة  وكان  العراقية،  املعسكرات  وسط  يف  وهي  مساء  الشاحنات 
200 قتيل وجريح حسب مصادر املستشفيات واحرتاق عدد غري معروف 
من السيارات فضال عن األثر املعنوي اهلائل الناتج عن انفجار شاحنات 

داخل املعسكرات اآلمنة واملحمية.)31(

الشهيد فهد األمحد، حيث  يف 1990/9/16م نفذت عملية محلت اسم   )3(
الصباح،  الشيخ فهد األمحد  الشهيد  ثأرا ملقتل  العملية اجلريئة  كانت هذه 
أخي سمو األمري الشيخ جابر، وإن مل تتم كام خطط هلا، فقد استخدم "تنكر 
ماء" قدمته الشيخة أمثال األمحد الصباح، وتم تفخيخه وإرساله إىل مركز 
إطالق صواريخ يضم 13 منصة جمهزة بصواريخ ورادارات، ووضع يف 
بنزين + 8 قذائف هاون عيار  التنكر 100 كجم يت أن يت + 21 جالون 
سائق  ينجح  مل   .120 عيار  مدفع  ذخرية   + بالديزل  خملوط  يوريا   +81
"التنكر" بالدخول للقاعدة التي تغري آمر بوابتها قبل يوم، ولكن تم تفجريه 
بموقف قريب فيه كثافة من اجلنود العراقيني، مما أدى إىل مقتل وجرح أكثر 

من 200 عسكري.

انظر الوثيقة يف كتاب صالح الغزايل، سور الكويت الرابع، ج4 ص48.  )31(
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يف 1990/10/9م القيام بتفجري شاحنات املرسوقات التي كانت حمملة   )4(
ترويعهم  من  بد  ال  فكان  بالعرشات،  يوميا  تنطلق  الكويتيني  بمرسوقات 
النرص  نادي  جرس  بقرب  الذي  املكان  اختيار  تم  وقد  بذلك،  القيام  عن 
حيث تتوقف الكثري من تلك الشاحنات، فتم استهدافها بوضع شنطة فيها 
متفجرات، حيث أعطبت 3 شاحنات حمملة باملرسوقات، واإلصابات بني 

10 – 20 قتيل وجريح. 

حيث  قادهتا،  بعض  العتقاالت  املقاومة  انتقمت  1990/10/23م  يف   )5(
أنه بعد سقوط عدد من قادة املقاومة أبرزهم العميد يوسف املشاري، تم 
املعتقلني،  عن  العسكرية  العمليات  شبهة  إلبعاد  العملية  هلذه  التخطيط 
فتم جتهيز سيارة باملتفجرات والدخول هبا إىل سوق جليب الشيوخ امليلء 
باملرسوقات التي تباع بأرخص األثامن ورواده من اجلنود العراقيني، وكانت 

حصيلة القتىل بني 120 - 200 عسكري عراقي.)32(

اجليش  قام  عراقية:  طائرة  الكويتية  املقاومة  قصفت  1990م  سبتمرب  يف   )6(
الكويت  بني  الداخلية  للرحالت  الدويل  الكويت  مطار  بتشغيل  العراقي 
وبغداد، وقد تم ختصيص الرحالت لكبار الضباط العسكريني والقيادات 
استهداف  ونفذت  الفهد  عذيب  الشيخ  يقودها  جمموعة  فخططت  البعثية، 
طائرة انطلقت من مطار الكويت، الصاروخ األول مل يصب الطائرة ولكن 
الصاروخ الثاين أصاب حمركا فيها، وقد استطاع كابتن الطائرة الطريان هبا 
عىل مستوى منخفض حتى استطاع اهلبوط هبا يف مطار صغري قرب البرصة، 

وقد كانت هذه العملية سببا بتوقف استخدام مطار الكويت.

انظر الوثيقة يف كتاب صالح الغزايل، سور الكويت الرابع، ج4 ص58.  )32(
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تفجري بالقرب من أحد خمابز رشكة املطاحن الكويتية: كان كل خمبز ينتج   )7(
يوميا قرابة 20 ألف رغيف خبز، وقد بدأ اجلنود العراقيون االستحواذ عىل 
عمل  فتم  السكنية،  املناطق  يف  الكويتيني  حاجة  حساب  عىل  اإلنتاج  هذا 
تفجري خفيف لسيارة قرب اجلنود حتى ال تصيب املدنيني، فسقط عدد من 
العسكريني العراقيني قتىل وجرحى، ليتوقفوا بعدها عن االقرتاب من تلك 

املخابز.)33(

اجليش  ضد  العسكرية  العمليات  من  املئات  نقل  مل  إن  العرشات  وهناك 
العراقي داخل الكويت التي متت وقد تم نرش معلومات جيدة عنها".)34(

انظر الوثيقة يف كتاب صالح الغزايل، سور الكويت الرابع، ج4 ص62.  )33(
الفريق متقاعد خالد عبداهلل بودي، تقرير قدمه ملركز البحوث والدراسات الكويتية، 2020/3/8م.   )34(

وأحال أيضا إىل صالح حممد الغزايل، سور الكويت الرابع، ج. 4، ص. 74-42.
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الف�صل الثالث

العمل ال�صتخباري للمقاومة الكويتية

يمكن القول بال مبالغة بأنه من دون النشاط االستخباري للمقاومة الكويتية 
تنجح يف  أن  للقوات اجلوية  مل يكن  املحرتفة عسكريا وأمنيا وتقنيا عىل األرض 
االقتحام  عملية  تسهل  وبالتايل  الكويت،  داخل  العراقي  العدو  مواقع  قصف 

الربي. 

خالد  اللواء  بقيادة  )مشك(  الكويتية  الشعبية  املقاومة  وثائق  إىل  باالستناد 
بودي - الذي يوقع بعدة كنى مثل أبو مرزوق وأبو أسامة وغريهم التي قدمتها 
استنتاج  يمكننا   - الكويتية  والدراسات  البحوث  ملركز  األمحد  أمثال  الشيخة 
وتلخيص أبرز أعامهلا وبالتايل نتصور أعامل بعض املجموعات األخرى، وأعني 

يف املجال االستخباري. 

جمع معلومات حول حتركات العدو العراقي يف ال�صوارع واملناطق:

احليوية  واملناطق  الكويت  مناطق  يف  واسع  انتشار  املقاومة  ملجموع  كان 
والشوارع والتقاطعات واجلسور الرئيسية يف الكويت، وبالتايل كان بمقدور فرق 
الرصد واالستطالع مشاهدة حتركات آليات قوات االحتالل العراقي وحامالت 
وغريها.  التموين  وشحنات  والرباميل  واملدافع  والصواريخ  والدبابات  اجلنود 
فتقوم بتبليغ القيادة التي بدورها مترر املعلومات إىل املختصني باحلكومة الكويتية 

يف املنفى، التي بدورها تنقلها لقوات التحالف.

املحتلون،  يبنيها  التي  العسكرية  التحصينات  )مثل  العسكرية  الناحية  من 
نصبها،  أو  ختزينها  وأماكن  حربية  ومعدات  أسلحة  نقل  أو  وخروج  ودخول 

ودخول أو انسحاب قوات إضافية( وأسامء القادة والضباط العراقيني.

الفصل الثاين
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يف تقرير استخباري مؤرخ بـ 1990/11/27م ُكتَِب ما ييل:

"أفاد أحد مصادرنا بأن العراقيني يقومون حاليا بزيادة درجة حتصني املواقع 
بعض  يف  شوهدت  كام  الرمل.  أكياس  من  املتوفرة  املصادر  باستخدام  الدفاعية 
لبعض  خنادق  عمل  يف  تستخدم  املسلح  اإلسمنت  خالطات  الساحلية  املواقع 
القيادات. وسنرسل لكم الحقا معلومات تفصيلية عن نوعية التسليح وأماكنها 

الدقيقة.

شوهدت البلدوزرات واحلفارات تقوم باحلفر يف املنطقة اخلالية الواقعة بني 
منطقة الرقعي واألندلس. كام تشاهد القوات العراقية يف املدن تقوم بحفر اخلنادق 
يف الساحات الفارغة للمدارس واملنشآت احليوية. وتوحي تلك التحصينات بأهنا 
خاصة للوقاية من الغارات اجلوية )الدفاع املحيل(، حيث تدل التدريبات اليومية 
للقوات العراقية خاصة مع أول ضوء ومع آخر ضوء بأهنا خمصصة للوقاية من 

هجامت جوية أو هجامت أرضية حمتملة".
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نموذج من وثائق املقاومة الكويتية مؤرخة بـ 1990/12/30م.
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قوات  من  اجلوية  الرضبة  تلت  التي  الفرتة  يف  االستخباري  النشاط  وزاد 
كتب:   ، 1991/2/1م  بتاريخ  أخرى  وثيقة  ففي  الكويت.  لتحرير  التحالف 
"أفاد أحد مصادرنا بأنه شوهدت جمموعة من الصواريخ وحامالهتا تدخل فندق 

شاطئ املسيلة )النوع غري معروف(".

ويف وثيقة أخرى كتبت بتاريخ 1991/2/3م جاء: "شوهد جنود عراقيون 
يرتدون املالبس العسكرية اخلاصة بالقوات األمريكية، وجيوبون املنطقة وأغلبهم 

من القناصة".

متواجدين  هاونات  مع  أفراد  وجمموعة  مدفعية  مسلحني  هناك  أن  "لوحظ 
عىل بعد كيلومرت واحد خلف أثل اجلهراء – مقابل أول جرس يطل عىل اجلهراء 
قادما من الكويت – مع وجود ضباط رصد متمركزين يف البيوت املطلة عىل هذا 
املوقع. يف شامل غرب منطقة اجلهراء قام العدو بتعديل نريان مدفعيته عىل طول 

تالل املطالع.

يالحظ حترك آليات ثقيلة بشكل كثيف أثناء الليل عىل طريق الدائري السادس 
)خلف اجلهراء(، وكذلك طريق املطالع وعادة أغلبها شاحنات مقطورة.

الحظ سكان اجلهراء أن هناك حتركات عسكرية مكثفة داخل منطقتهم، وأن 
القيادات بدأت تأخذ وتسكن البيوت املطلة عىل الشوارع الرئيسية مع متركز أفراد 
القوة العراقية يف داخل البيوت أثناء الليل. وهذا أمر عام يف مجيع املناطق تقريبا، 

إذ بدأوا خيافون من البقاء يف املدارس.

وهنا أمر مرتوك تقديره لكم: وهو أهنم بدأوا باالستيالء عىل املنازل القريبة 
ملنازل  اللجوء  إىل  هبم  يؤدي  املدارس  قصف  أن  إذ  فيها؛  للسكن  املدارس  من 
من  ترون  فهل  الكويت.  ألهل  العام  األمن  عىل  يؤثر  شك  ال  وهذا  املواطنني. 
الرضوري قصف املدارس يف املرحلة احلالية؟ أو تأجيلها إىل مراحل قادمة؟ هذا 

العمل االستخباري للمقاومة الكويتية الفصل الثالث 
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مرتوك لكم.

عمليات القصف يوم أمس كانت شديدة جدا وكثيفة وفعالة. وقد علمنا أنه 
تم تدمري مستودعات للذخرية يف أثل اجلهراء ومعسكر الذخرية ومسلخ اجلهراء 

وخلف مضخة املياه".

العراقية  القوات  "سحبت  كتب:  1991/2/3م  بتاريخ  آخر  تقرير  ويف 
أقل  أو اجلنوب وتركت  الساحل  إىل  املدارس، وأرسلتهم  أفرادها من  كثريا من 
من عرشة أفراد لكل مدرسة، ومعظمهم من اجليش الشعبي. كذلك ختىل اجليش 
العراقي عن استعامله الكبري لطريق العبديل، وهو يستعمل طريقني بديلني قرب أم 

قرص وهو بري، ويستغرق هذا الطريق ثالث ساعات من سفوان إىل اجلهرة.

اجليش  زالت مستعملة، وخصوصا من  اجلديدة ال  والطرق  العبديل  طريق 
الذخرية  لنقل  اخلضار  برادات  يستعمل  العراقي  اجليش  أن  حيث  العراقي، 
واألسلحة والصواريخ. ويستخدمون الباصات املدنية لنقل جنودهم من العراق 
لتنقالت  املصادرة  الكويتية  املدنية  السيارات  يستخدمون  كذلك  الكويت.  إىل 

ضباطهم بني العراق والكويت".

اجلنود  أحد  "أبلغنا  املقاومة:  سجلت  1991/2/4م  بتاريخ  وثيقة  ويف 
التي هامجت  القاسم  الفرقة 5 من قوات حممد بن  أن  املقوع  العراقيني يف منطقة 
مبارشة،  اإلصابة  وكانت  املقوع.  منطقة  قرب  أمس  يوم  رضهبا  تم  قد  اخلفجي 

وذلك أثناء انسحاهبم إىل العبديل.

إىل  األمحدي  من  نقلها  تم  قد  احلسني  صواريخ  أن  اجلنود  أحد  أبلغنا  كام 
الفحيحيل البارحة. ال توجد قوات كبرية حاليا يف سكراب ميناء عبداهلل، وال يف 

املزرعة بني الرقة والصباحية".

ويف وثيقة بتاريخ 1991/2/5م كتب: "هام: متت مشاهدة آلية للصواريخ 

العمل االستخباري للمقاومة الكويتية الفصل الثالث 
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الرسيع( وذلك يف متام  السفر  ميناء عبداهلل )طريق  )منصة متحركة( حتت جرس 
رمل  أكياس  توجد  حوهلا  ألن  هناك  تزال  ال  أهنا  ويبدو  اليوم،   14:00 الساعة 

حلاميتها".

وقد أشاد اجلنرال نورمان شوارتزكوف إشادة كبرية هبذه التقارير االستخبارية 
العراقية بدقة، وحتقيق  التحالف رضب املواقع  التي سهلت عىل قوات  الكويتية 

النرص بشكل رسيع.

1991/3/31م  بتاريخ  الشايع  بديوان  الوزراء  جملس  اجتامع  حمرض  ففي 
جاء: "إشادة القوات املشرتكة بام قام به املرابطون يف الكويت خالل فرتة االحتالل 
بالصورة  أعامهلا  إنجاز  يف  اسهمت  معلومات  من  املشرتكة  القوات  به  زودا  وبام 

املطلوبة".)35(

املجهود  هورنر  شارلز  األمريكية  اجلوية  القوات  قائد  أثنى  وكذلك 
لتخطي  جديدة  وأساليب  طرق  ابتكار  من  متكن  الذي  الكويتي  االستخباري 
عقوبات كانت متنع من التواصل مع القيادات العسكرية وان معلومات املقاومة 
التالية  والوثيقة  وانظر  الكويت،  وحترير  العراقية  القوات  هزيمة  يف  اسهمت  قد 

التي احتفظ هبا الفريق متقاعد خالد بودي: 

حمرض اجتامع جملس الوزراء بتاريخ 1991/3/31م، الكويت، ديوان الشايع، 91/20.  )35(

العمل االستخباري للمقاومة الكويتية الفصل الثالث 
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كتاب شكر من قائد القوات اجلوية األمريكية تشارلز هورنور إىل اللواء خالد بودي وطاقمه، 1991/3/8م. ويف ملحق 
هذا اجلزء صورة مجاعية ألعضاء جمموعة املقاومة الشعبية الكويتية.
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 وثيقة رسية من املقاومة الكويتية كتبها أبو مرزوق، وهو اللواء خالد بودي، تبني عدة جوانب مثل التحصينات 
وعمليات التمويه والتدريب والروح املعنوية للعراقيني، مؤرخة بـ 1990/11/29م..
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وثيقة من املقاومة الكويتية ترشح طريقة سري كتيبة الدبابات T55 وطريقة االتصال والتسلسل القيادي. 
مؤرخة بـ 1991/2/5م.
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وكتبت املقاومة أيضا يف 1991/2/6م: "هام: خالفا ملا ذكرناه سابقا، فقد 
اتضح لنا أن خمزن الذخرية يف ميناء الشويخ )أرسلنا كروكي به سابقا( مل ُيقصف، 
سليام  يزال  فال  الذخرية  مستودع  أما  عراقية،  حربية  سفن  عدة  قصف  تم  وإنام 

)عليكم فيه(".

وهذه وثيقة كتبت يوم 1991/2/8:

 الصفحة األوىل من التقرير االستخباري العسكري للمقاومة الكويتية بتاريخ 1991/2/8م.
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الصفحة الثانية من التقرير االستخباري العسكري للمقاومة الكويتية بتاريخ 1991/2/8م.
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الصفحة الثالثة من التقرير االستخباري العسكري للمقاومة الكويتية )كروكي(، بتاريخ 1991/2/8م.
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"سمحت  العراقية  السلطات  أن  1991/2/10م  بتاريخ  تقرير  سجل 
بدل  نقل  كوسائط  لالستخدام  احليوانات  جترها  التي  العربات  باستخدام 
السيارات، نظرا لنفاد الوقود وعدم استخدامه إال لألغراض العسكرية، ومرفق 

تعميم صادر من وزير احلكم املحيل هبذا اخلصوص ... لالطالع".

وكتب بتاريخ 1991/2/14م: "لوحظ وجود عدد من اجلنود اليمنيني يف 
الكويت هذا األسبوع، وخصوصا يف سوق اخلضار".

من الناحية التدريبية:

وحتدد  الكويت،  العراقية يف  القوات  بعض  تدريبات  ترصد  املقاومة  كانت 
من  وغريها  التدريبات  يف  املستخدمة  األسلحة  وأنواع  املستهدف  الغرض 
بـ  مؤرخ  املبنية  املناطق  يف  العراقية  القوات  تدريب  عن  تقرير  ففي  تفاصيل. 

1990/11/20م جاء كام ييل:

واألخرى.  اآلونة  بني  املبنية  املناطق  يف  بالتدريب  العراقية  القوات  تقوم   -1
يف  بالتدريب  تقوم  العراقية  العسكرية  القطاعات  بعض  شوهدت  ولقد 
السكان  من  اخلالية  املناطق  وبعض  واملدارس  الفارغة  الساحات  بعض 

تقريبا.
أثناء تفقد هذه التدريبات من قبل عنارصنا ملراقبة نوعها وأهدافها وأنواع   -2
للدفاع  فقط  أم  املبنية  املناطق  يف  للقتال  هي  وهل  املستخدمة،  األسلحة 

املحيل عن القوة؟ ولقد ثبت لدينا اآليت:
القوات ]العراقية[ تقوم بالتدريب بأسلوب االنسحاب الرسيع من   -1
نقاط السيطرة ونقاط التفتيش والتجمع يف املدارس وإخالء املناطق 
السكنية وبدء الدفاع عن جتمع الرسية أو جتمع الكتيبة يف املدارس 
عن طريق نرش القوات عىل أسطح املدارس ويف الزوايا والبوابات 
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مع تركيز الرشاشات عىل أطراف املدارس.
ال توجد حاليا أي دبابات أو مدرعات مرافقة للمشاة يف التدريب، بل   -2

مل تشاهد أي أسلحة مساندة للقطاعات العسكرية أثناء التدريب.
يعتقد بأن التدريب يدل عىل الدفاع املحيل عن كيان القوات هبدف   -3
املدارس  يف  قياداهتا  من  عليها  السيطرة  لسهولة  أو  عليها  املحافظة 

واملباين املخصصة لتجمعهم.
األسلحة املستخدمة يف التدريب:  -3

األسلحة اخلفيفة )كالشنكوف(.  -1

رشاش خفيف عيار 7.62 ملم.  -2
.RPG قذائف مضادة للدروع  -3

بعض املدارس استخدمت أسلحة ثقيلة مثل رشاش مزدوج ثقيل   -4
مثبت عىل السطح.

مدافع من عيار 106 ملم بعضها مثبت عىل اجلسور والنقاط املهمة،   -5
والبعض حممول عىل آليات عسكرية )جيب حريب(.

نوع التدريب:  -4
ال يشتمل التدريب عىل السيطرة عىل املناطق املبنية.  -1

أي  أو  املدرعات  أو  الدبابات  استخدام  عىل  التدريب  يشتمل  ال   -2
أسلحة إسناد كاملدافع واهلاوتزدات.

عىل  السيطرة  أو  واملنافذ  املداخل  إغالق  عىل  التدريب  يشتمل  ال   -3
اجلسور أو النقاط احلساسة.

والسيطرة  التفتيش  مناطق  من  الرسيع  التحرك  هو  العام  التوجه   -4
أو  النفس  عن  للدفاع  متهيدا  سلفا،  حمددة  مناطق  يف  والتجمع 

االنسحاب إىل مناطق أكثر أمنا لتقليل اخلسائر ألدنى حد ممكن.
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اخلالصة:

بعد االطالع عىل نوع التدريب وأسلوبه املتبع نود أن نلخص ما شهدناه   -1
عىل كون القوات العراقية متهد لعمل رسيع جدا إلخالء قواته من املناطق 
السكنية عند حدوث تدخل عسكري بحيث تتجمع يف مناطقها املخصصة 
نفسها يف  للدفاع عن  أو  متهيدا النسحاهبا  الفارغة  والساحات  كاملدارس 

حالة مهامجة أماكن جتمعها.

قد تكون هذه التدريبات جزء من خطة عملية إلشغال القوات العراقية التي   -2
بدأت بالفعل بالسأم والضجر وفقدان املعنويات بشكل واضح وملموس 

عىل مستوى القيادة وعىل مستوى األفراد.

سنرسل لكم املزيد من التفاصيل عند حدوث أي تطور جديد عىل األوضاع   -3
القتالية للقوة.

ملحوظة: شوهد التدريب بشكل واضح يف املناطق اجلنوبية للكويت، مثل 
غرب الفنطاس والقرين.

مع حتيات بومرزوق 1990/11/20م".

- اإلبالغ عن وجود أسلحة ومواد كيميائية أو إشارات إليها.

كيميائية.  ومواد  أسلحة  وجود  عن  اإلبالغ  أيضا  املقاومة  مهام  من  كانت 
فتخربنا هذه الوثيقة املؤرخة بـ 1991/2/5م أنه قد "أفاد مصدر بأن هناك جتمعا 
كبريا لشاحنات حمملة بمواد نعتقد أهنا كيميائية، وذلك مقابل شاليهات الضباعية 

)تم إبالغ العقيد عبداهلل الكندري يف حينه(".

ويف تقرير كتب يوم 1991/2/8م كتبت املقاومة: "علمنا من مصدر مطلع 
أو  مصنع  فيها  السعودية  العراقية  احلدود  عىل  عكاشات  اسمها  منطقة  هناك  أن 
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مستودع مواد كياموية مل يقصف حتى اآلن".

من  العديد  مشاهدة  "متت  1991/2/21م:  بتاريخ  املقاومة  وسجلت 
العسكريني )قوات خاصة( يرتدون كاممات الغاز يف الشوارع".

التموين وأماكن  التموينية واللوجستية مثل دخول شحنات  الناحية  - من 
والكيابل  واملغذيات  واالستقبال  اإلرسال  ومعدات  أجهزة  وأماكن  ختزينها، 

العراقية.

كتب يف 1991/2/4م تقرير جاء من ضمنه: "تم ختصيص خمبزي الريموك 
والشعب لتزويد العسكريني باخلبز، مع منع املواطنني أو املقيمني االستفادة منهام 

حاليا".

أما تقرير 1991/2/10م فقد توسع يف ذكر خمازن التموين العراقية:

التالية: "أفادت مصادرنا بمحافظة اجلهراء باملعلومات 

تعترب مدرسة زينب بنت حممد للبنات والواقعة يف منطقة العيون / قطعة 4   -1
بالقرب من مدرسة عيل خليفة الصباح خمبز ومقر لتموين أحد التشكيالت 

العراقية.

تستخدم  سبيكة  ومدرسة  اخلنساء  ومدرسة  السعدية  حليمة  مدرسة   -2
كمخازن متوين للتشكيالت العراقية أيضا، وهي تقع يف منطقة النسيم".

تقيم احلالة النف�صية للجنود وروحهم املعنوية

تشتمل التقارير االستخبارية للمقاومة عىل فقرة ختص احلالة املعنوية للجنود 
العراقيني. وخصوصا أثناء حرب عاصفة الصحراء التي تكللت بالنجاح املؤزر 
أوضحته  أمر  وهو  العراقيني،  والضباط  اجلنود  من  الساحقة  الغالبية  واستسالم 
وبينته املقاومة يف تقاريرها حول احلالة املعنوية للقوات العراقية. فعىل سبيل املثال 
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كتب يف 1991/2/5م ما ييل: 

القصف،  كثافة  من  العراقي  اجليش  ألفراد  املعنوي  االهنيار  واضحا  "بدا 
العراق.  يف  بعائالهتم  حلق  الذي  بالدمار  وعلمهم  التموينية  املواد  ونقص 
ويالحظ أهايل اجلهراء أهنم يرتددون عىل املساجد بشكل ملفت للنظر، علاًم بأن 
فيها.  واجلنود  اآلليات  لكثرة  بحتة  عسكرية  منطقة  أصبحت  قد  اجلهراء  منطقة 

وهم يتواجدون بني املناطق السكنية مما يسبب قلقا لألهايل".

وبدأ  حدث  إذا  بأنه  مصادرنا  لبعض  عراقي  وفرد  ضابط  من  أكثر  "أكد 
وهم  وهيربون.  يستسلمون  سوف   %75 عن  يقل  ال  ما  فإن  الربي  التدخل 
الضباط  أحد  أكد  وقد  الوضع.  هذا  من  يتخلصوا  لكي  القوات  دخول  يتمنون 
أهنم يعتمدون عىل ما هو خمزون لدهيم وما لدى األهايل من طعام، ألن التموين 

يأتيهم مرة واحدة كل عرشة أيام".

ويف تقرير بتاريخ 1991/2/6م كتب: "بدأت بعض املدارس ببث برامج 
وذلك  مسجلة(،  أرشطة  بواسطة  تكون  )قد  عراقية  وأناشيد  العراقية  اإلذاعة 
بقيادات  املعنيني  العمل  هبذا  ويقوم  املدارس.  إذاعات  ميكروفونات  بواسطة 

الوحدات العراقية املتواجدين فيها؛ لرفع معنويات أفرادهم

أبلغنا أحد مصادرنا بأن القوات العراقية بدأت باختيار عنارص من القوات 
وبالتايل  العراق  لتجميعهم يف  السكنية وذلك  املناطق  داخل  املتواجدين  اخلاصة 
إرشاكهم يف عمليات إنزال خلف القوات الدولية. علام بأن املصدر العراقي قد 
أفاد بان هذه أمنية الكثريين منهم وذلك للخالص من الوضع الراهن، مع نيتهم 

لالستسالم حال النزول يف األرايض السعودية".

ويف تاريخ 1991/2/6م كتبت املقاومة: "يالحظ أن اجلنود العراقيني هم 
بني ثالث حاالت:
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املوجودون يف اجلبهة؛ نفسياهتم منهارة جدا.  -1

من  بالرغم  والرعب  اخلوف  يسودها  نفسياهتم  املدينة  داخل  املوجودون   -2
وجود عنارص االستخبارات يف كل خمفر لرفع معنوياهتم ومراقبتهم.

فإن  للقصف؛  مواقعهم  تتعرض  مل  الذين  وخاصة  العسكريني،  بعض   -3
معنوياهتم ال تزال جيدة نوعا ما، ويتأهبون للقيام بعمل معني متى وقعت 

املعركة".

ويف وثيقة بتاريخ 1991/2/7م سجلت املقاومة:

"هناك تذمر عام وشامل بني صفوف العسكريني. وظاهرة اهلروب ملحوظة، 
أغلبية  رىض  عدم  إىل  املصدر  أشار  كام  واخلوف.  اجلوع  من  معاناهتم  إىل  إضافة 
العسكر العراقيني بام فعله صدام من غزو الكويت وعدم االنسحاب منها وقراره 
مواجهة القوات املشرتكة. وهناك أعداد كبرية من أفراد احلرس اجلمهوري هاربني 

من اخلدمة ويرفضون العودة إليها".

جتمع  لأماكن  باليد  مر�صومة  )كروكي(  وخرائط  معلومات  تزويد 

للجي�ش  اجلوية  القوات  اإىل  احلربية  الآليات  واأماكن  العراقيني 

الكويتي وقوات التحالف ليتم ق�صفها.

"أفاد شاهد عيان بوجود قوات كبرية  ورد يف أحد تقارير 1991/2/3م: 
بوجود  يعتقد  العارضية.  وبيوت  الرقعي  مقابل  الساحة  داخل  نظامي(  )جيش 
دبابات متخندقة. ويرى أعداد كبرية من الكارجوات وسيارات اجليب يف املوقع 

املبني أدناه:".
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جزء من تقرير للمقاومة الكويتية كتب بتاريخ 1991/2/3م توضح فيها من خالل رسم خارطة )كروكي( أماكن 
وجود اآلليات العراقية يف منطقة الرقعي. وهي بغرض إخبار قوات التحالف لتقصفها.
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وهذه أيضا وثيقة توضح انتشار القوات العراقية يف اجلهراء:

وثيقة ترشح جتمع القوات العراقية يف مناطق متعددة من مدينة اجلهراء، مؤرخة بـ 1990/11/29م.
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كتابة تقارير عن احلقول واملن�صاآت النفطية، واإر�صالها اإىل احلكومة 

الكويتية يف ال�صعودية

حرصت املقاومة أيضا عىل االتصال باملهندسني والفنيني الكويتيني واملقيمني 
الكويتية  القيادة  تقارير رضورية إلطالع  النفطي والطلب منهم كتابة  القطاع  يف 
وغريها.  واملرافق  واحلقول  املصايف  وحالة  النفطية  املنشآت  سري  عن  املنفى  يف 
السعودية  يف  الكويتية  القيادة  من  تطلب  املجموعة  كانت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
إرسال قطع غيار رضورية وأجهزة صغرية قابلة للنقل والتهريب من أجل اإلبقاء 

عىل استمرارية عمل مرافق القطاع النفطي. وفيام ييل نموذج من هذه الوثائق.

 
الصفحة األوىل من تقرير أعده مهندسو النفط الكويتيني بتاريخ 1991/2/19م. ويطلبون فيه من أم ماجد، الشيخة 

أمثال األمحد الصباح، إيصاله إىل وزير النفط الكويتي د. رشيد العمريي ومعاونه عبداهلل الكندري يف الرياض.
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 الصفحة الثانية من تقرير 22 صفحة أعده مهندسو النفط الكويتيني بتاريخ 1991/2/19م.

العمل االستخباري للمقاومة الكويتية الفصل الثالث 



77 7677 76

وتو�صيح خ�صائر  الكويت  م�صار معارك حترير  تقارير عن  ا�صتقبال 

اجلي�ش العراقي

سجلت املقاومة بتاريخ 1991/2/4م: "حسب إفادة أحد األطباء فإن عدد 
القتىل واجلرحى كبري جدا، وخاصة من األلغام الساقطة يف منطقة املطالع )حسب 
الشاي ولوهنا  بأهنا تشبه صحن  األلغام وشكلها  وصفهم( ووصف حجم هذه 

يميل إىل األخرض.

أفاد أحد املصادر بأنه توجد أجسام غريبة يعتقد بأهنا ألغام ألقيت من قبل 
طائرات القوات الدولية. وهذه األجسام مشاهبة يف وصفها لألجسام املذكورة يف 

الفقرة أعاله. وذلك يف املنطقة بني املنقف والصباحية عىل طريق الفحيحيل".

الإجابة عن اأ�صئلة تر�صلها القيادة ال�صيا�صية الكويتية يف ال�صعودية 

وقوات التحالف

حمتملة  ألهداف  عسكرية  تفاصيل  معرفة  يف  ترغب  التحالف  قوات  كانت 
احلكومة  خالل  من  تتواصل  فكانت  املبارشة،  باملشاهدة  إال  معرفتها  يمكن  ال 
أسئلتها،  عن  اإلجابة  منها  وتطلب  املقاومة  جمموعات  مع  املنفى  يف  الكويتية 
أو عدم الرضب خصوصا يف  بالرضب  التوصية  باإلجابات وترفق  تأيت  فكانت 
حالة خطورة ذلك عىل املواطنني. وفيام ييل مثال عىل ذلك من وثيقة كتبت بتاريخ 

1991/2/1م:

كمخزن  تستخدم  وهل  مرشف  مجعية  حول  الستفساركم  بالنسبة  "أوال 
للقوات العراقية لصواريخ سكود؟ نود أن نبني لكم اآليت:

عدم وجود أي حراسة مشددة عىل اجلمعية.  -1
أفاد بعض سكان منطقة مرشف بأن املخازن تستعمل كمخفر ومعتقل يف   -2

السابق، وال يعلمون إذا ما كانوا متواجدين.
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مثل  املستودعات  هلذه  تصل  ثقيلة  معدات  أي  مرشف  سكان  يالحظ  مل   -3
الكارجوات  بعض  املالحظ  كان  ولكن  دبابات،  أو  مدفعية  أو  صواريخ 

حمملة بالذخرية تدخل املخازن.
يف حالة القصف اجلوي نبني لكم أن املنازل قريبة من اجلمعية بحدود من   -4
50-70 مرت، ومعظم السكان يف منطقة مرشف املقابلة للجمعية موجودين 

يف منازهلم".

 وكتبت املقاومة أيضا برسالة مؤرخة بـ 1990/11/27م:

"نود اإلجابة عن استفساراتكم حول القوات املوجودة يف القاعدة البحرية 
حجم  حتديد  نستطيع  وال  عراقية،  بحرية  قوات  وجود  عىل  ونؤكد  باجلليعة، 

القوة، علام بأنه أمكننا معرفة بعض القادة العسكريني وهم:

العميد الركن / عيل اجلبوري، آمر القاعدة البحرية.  -1

الرائد / مرض عبداملنعم السبعاوي.  -2

النقيب / لؤي حسني عيل.  -3

املقدم / داود ؟؟  -4

أفاد املقدم / داود ؟؟ )كان طيارا سابقا وتم حتويله للعمل اإلداري حاليا 
يف القوة البحرية العراقية( بأن هناك وسائل دفاعية كثرية ومطبقة فعليا يف جبهة 
الكويت الساحلية، مثل استخدام الكهرباء، وتلغيم الشواطئ، ووسائل دفاعية 

أخرى ال ختطر عىل البال وال يمكن له اإلفصاح عنها".

ويف وثيقة أخرى للمقاومة بتاريخ 1990/11/21م كتب: "أمَكَن معرفة 
رئيس املخابرات العراقية بالكويت، يدعى: عجيل العجييل. ويسكن حاليا قرص 

السالم بالشويخ".
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وكتب يف تاريخ 1991/2/7م: "إشارة الستفساركم حول السؤال رقم 3 
نادي كاظمة، تأكد لنا أن النادي أخيل متاما وال يوجد أي حترك داخله، كام تم إزالة 
مدفع م/ط ]مضاد طائرات[ عىل النادي. أما بخصوص السؤال رقم 4 لقد تم 

اإلشارة لذلك بتقارير سابقة وبأهنا دمرت.

منصات  أي  توجد  ال  مرشف،  بر  منطقة   8 رقم  سؤالكم  بخصوص  أما 
وتم  قرطبة،  ملنطقة  املقابل  املوقع  استطالع  تم  ولكن  أرض،  أرض  لصواريخ 
مشاهدة عدد من الدبابات بالقرب من أبراج املياه وحمطة تقوية الكهرباء جنوب 

األشجار القريبة من مبنى الكهرباء )املحول املقابل ملنطقة قرطبة(.

املشاهدات  لوحظ   ،7 رقم  السؤال  وهو  )املزرعة(  املشاتل  بخصوص 
التالية:

طائرات عمودية كانت موجودة قبل 17 يناير، وحاليا ال يوجد أي حتركات   -1
هلذه الطائرات.

اجلنويب  الباب  من  تدخل  وقود  وصهاريج  عسكرية  آليات  حاليا  تشاهد   -2
)املقابل جلهة الرشق(.

لوا إىل بغداد، كام أن املنطقة التي حيجز فيها  ال يوجد معتقلني، حيث ُرحِّ  -3
املعتقلني بقرب البوابة الشاملية مقابل الدائري اخلامس.

نوعية القوات داخل املشاتل )قوات خاصة(".  -4

ويف تقرير بتاريخ 1990/11/27م كتبت املقاومة: "بخصوص استفساركم 
نلفت  أن  نود  العراقية  القوات  لدى  املستخدمة  الالسلكية  األجهزة  نوعية  عن 
انتباهكم بأنه تم إرسال تقرير تفصييل قبل أكثر من مدة شهرين مع األسري الرائد 
حقي )اختصاص حرب إلكرتونية(. وملزيد من التفاصيل يرجى االستعالم من 

األسري الذي سلم للسلطات السعودية".
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غري  الأماكن  لبع�ش  اجلوي  الق�صف  علميات  بع�ش  من  التحذير 

املهمة والتي من امل�صر ق�صفها

داخل  مواقع  يف  ضمنها  من  كثرية  أهدافا  تقصف  التحالف  قوات  كانت 
الضواحي السكنية. ويف بعض األحيان تسقط صواريخ يف اماكن غري صحيحة، 
وغري مهمة اسرتاتيجيا. وعىل إثر ذلك يكتب أعضاء املقاومة للحكومة الكويتية 

بالتحذير والتنبيه عىل خطأ قصف تلك املواقع أو مواقع مشاهبة هلا.
بتاريخ  املكتوبة   )61 )رقم  التقارير  أحد  يف  جاء  املثال  سبيل  وعىل 

1991/2/1م: 
"بدأ القلق يساور املواطنني بعد آثار القصف عىل املنازل والبيوت املجاورة 
وحّث  السكان  طمأنة  منكم  فأرجو  اجلوي.  القصف  بنتيجة  ترضرت  التي 
الطيارين عىل التعامل مع أهدافهم بكل الدقة، والتأكيد باإلصابة مع االبتعاد عن 

األهداف الغري مهمة يف املناطق السكنية".
املناطق  ضمن  مدنية  أهداف  قصف  األخريين  اليومني  خالل  "لوحظ 
أو  اسرتاتيجية  أمهية  أية  تشكل  وال  حتمل  ال  عسكرية  أهداف  أو  السكنية، 
تعبوية، مما أدى لوفاة بعض املدنيني وجرح آخرين. إضافة ألرضار مادية للمنازل 
املجاورة لتلك األهداف، لذلك يرجى العمل عىل اختيار األهداف البعيدة عن 

املواطنني وجتنب قصف األهداف القريبة منهم.
كام أن هنالك بعض الصواريخ والقذائف التي مل تنفجر. لذلك نرجو تنبيه 
تعليامت  وهنالك  مناطقهم.  يف  العمياء  القنابل  وملس  االقرتاب  بعدم  املواطنني 
وسلمت  الفجر(،  )بزوغ  خطة  ضمن  لكم  إرساهلا  تم  املوضوع  هذا  عن  وافية 
الكويتية  اإلذاعة  تكرار مطالبنا بمخاطبة  الرجاء  العهد.  اخلطة ملكتب سمو ويل 
بتحذير املواطنني بعدم العبث بتلك القنابل أو حماولة حتريكها تفاديا النفجارها 

هبم".  
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ويف تقرير يف نفس اليوم كتب: "أدى قصف يوم أمس اخلميس حلرق منزل إثر 
سقوط قذيفة عىل املنزل يف ضاحية صباح السامل، مما أدى حلرق بعض السيارات 
املقابلة للمنزل يف قطعة 5. كام سقطت قذيفة مل تنفجر يف حينها يف نفس املنطقة 
مما أدى لعبث األطفال هبا فانفجرت وتسببت يف مرصع طفل وقطع ساق اآلخر. 
وتم دفن الطفل اليوم صباحا. كام وقعت قذيفة أخرى عىل ملحق يف أحد املنازل 

ومل يتسبب يف خسائر باألرواح واحلمد هلل. 

وأسفر القصف الذي حدث بالقرب من منطقة الرقة عن وفاة طفلة عمرها 
املقابلة  املنازل  وترضرت  اخلضار.  شربة  بقرب  القصف  كان  حيث  سنوات،   8

ملنطقة القصف.

سقط صاروخ جو-أرض اليوم الساعة 11:00 يف منطقة الريموك قطعة 1 
منزل املرشود ومل ينفجر وهلل احلمد. وقد قامت وحدة عراقية بإبطال مفعوله".

ويف تقرير )رقم 63( كتب بتاريخ 1991/2/2م جاء ما ييل:

النفطية بام ييل: "أفادت مصادرنا 

تم صباح اليوم 1991/2/2م قصف مركز جتمع رقم 21 يف الربقان.   -1

أدى انقطاع التيار الكهربائي عن حقل الربقان إىل توقف اإلنتاج.".   -2

نؤكد مرة أخرى عىل رضورة جتنب قصف مراكز التجميع، وذلك لألسباب   -3
التالية:

الطاقة  توليد  الستخدامات  الغاز  الستخالص  رضوري  اإلنتاج   -1
وحتلية املياه واملخابز واملستشفيات.

بعد رضب مشعب  له خطر عسكريا، وباألخص  ليس  اإلنتاج  أن   -2
اجلاذبية الشاميل واجلنويب، حيث ال يمكن أن يصل النفط إىل املصايف 

إال عرب أنبوب واحد رسي ال يعلم عنه العراقيون".
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مركز  رضب  تم  أنه  "علمنا  كتب:  1991/2/4م  بتاريخ  كتب  تقرير  ويف 
التجميع رقم 12 يف الربقان الساعة 1030 بتاريخ 2/1. وكان عدد القتىل عند 
ملركز  األحوال  من  حال  بأية  التعرض  عدم  يرجى  قتىل.   6-5 بني  املركز  هذا 
الالزم، وهو  الغاز  البلد يف  تغذية  االسرتاتيجية يف  باملقوع ألمهيته  التجميع 22 

حاليا غري مشغل".

املواد  اأو نق�ش  توافر  الغذائي ومدى  ال�صوق  تقارير عن حالة  كتابة 

ال�صرورية، واأ�صعار ال�صلع وخ�صو�صا اخل�صار واحلبوب واللحوم

يف ظل ظروف االحتالل الصعبة كان املواطنون حيرصون عىل األمن الغذائي 
للمحافظة عىل حياة الكويتيني وحفظ كرامتهم. فكانوا يكتبون تقارير أسبوعية 
التي تتحدث عن  التقارير،  املهمة. وفيام ييل نامذج من  الغذائية  املواد  عن أسعار 
والربتقال  والزهرة  والطامطم  والبصل  والبيض  والبطاطس  الطحني  أسعار 

والشاي والسجائر:
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تقرير كتب بتاريخ 1991/2/5م.
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واملنطقة  وال�صن  ال�صم  وتو�صيح  ال�صهداء،  باأ�صماء  ك�صوفات  كتابة 

والإ�صابة واملالحظات

ويف أحد التقارير بتاريخ 1991/2/6م كتب: "علمنا أنه تم يوم أمس األول 
إعدام ثالثة أشقاء من أوالد املنصور )منصور الروضة – بيوت عبداهلل السامل(، 

وذلك بعد فرتة من اعتقاهلم بتهمة انتامئهم للمقاومة".
يوم  املحتلة  العراقية  السلطات  "أعدمت  1991/2/7م:  بتاريخ  وكتب 
أمس فتاتني كويتيتني بعد فرتة من اعتقاهلام، إحدامها ألقيت جثتها يف منطقة كيفان 
)مل نتوصل إىل االسم والعمر(. والثانية يف العديلية عمرها عرشون عاما وهي ابنة 

أمحد العامر".
ويف تقرير اليوم التايل كتب: "الفتاة التي ذكرنا أهنا أعدمت يف كيفان يف تقريرنا 
إمام  ابنة  الكندري. إضافة إىل إعدام  ابنة شخص يدعى  يوم أمس رقم 69 هي 
املعلومات  استدركت عىل  اجلنسية". ولكنها  تركي  املساجد يف كيفان وهو  أحد 
وكتبت يف تاريخ 1991/2/11م: "ال صحة ملا ذكرناه سابقا عن إعدام ابنة إمام 
تركي. ووردتنا أسامء الفتيات اللوايت تم إعدامهن خالل األسبوع املايض، ومتت 

اإلشارة هلن سابقا وهن:
سعاد الكندري )كيفان( كويتية.  -1

وفاء العامر )العديلية( كويتية.  -2
مكية امليلم )كيفان( كويتية."  -3

ستة  بقتل  العراقية  االستخبارات  "قامت  1991/2/8م:  بتاريخ  وكتب 
شباب من الرميثية، وبذلك يكون جمموع الشباب الذي قتل من منطقة الرميثية 
من يوم 1990/1/16م إىل اآلن مخسة عرش شهيدا. كذلك تم شنق فتاة )وفاء 
العامر(، حيث تم اعتقاهلا يوم 1990/1/14م من منطقة قرطبة، ولدهيا جهاز 
تم  شنقها  عند  أمس.  يوم  ودفنها  األول  أمس  يوم  إعدامها  وتم   CB أو   CP
وضعها بكيس يف العديلية عند أهلها. ويف منطقة الروضة قطعة واحد، تم إعدام 
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ثالثة شباب أحدهم بالساطور ورميهم عند باب منزل خاهلم سامل عواد.
كذلك  السالح.  عن  للكشف  البوليسية  الكالب  يستخدمون  العراقيون 
زالت  وال  كيفان،  منطقة  يف  وآخر  الفيحاء  منطقة  يف  الشباب  أحد  إعدام  تم 

االستخبارات العراقية نشيطة وتقوم باالعتقاالت بكثرة".
العراقية  السلطات  تبليغ  "تم  املقاومة:  كتبت  1991/2/17م  تاريخ  ويف 
يف  املتبقني  املعتقلني  كل  بإعدام  بغداد  يف  العراقي  النظام  قبل  من  بالكويت 
السجون واملعتقالت بالكويت والذين مل يرّحلوا إىل بغداد. وبالفعل فلقد أبلغتنا 
بعض املصادر بأن عدد املواطنني الذين نفذ فيهم حكم اإلعدام بلغ 65 كويتي. 

وسنحاول احلصول عىل أسامئهم من مصادرنا الطبية".

الكتابة عن وقوع بع�ش اأفراد املقاومة يف الأ�صر اأو مداهمة العراقيني 

ملقراتهم.

كتبت املقاومة يف تاريخ 1990/11/27م ما ييل:

يف  الواقعة  الزراعية  التجارب  حمطة  بأن  سابقا  أرشنا  وكام  حاليا،  "نؤكد 
الرابية مقابل منطقة العمرية هي مقر املخابرات العراقية. وُيستخدم لالستجواب 
هذا  يف  أسامؤهم  اآلتية  عنهم  املفرج  أحد  شاهد  حيث  والتعذيب،  والتحقيق 

املعتقل، وهم:

العميد يوسف املشاري.  -1
خالد الزعايب  -2

حسن قمرب  -3
عبداهلل السبت  -4

خالد فهد األمحد  -5
أورد الشاهد أن حسن قمرب وخالد الزعايب يتعرضون للتعذيب بشكل يومي 

يف هذا املعتقل".
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الكويتيني  املعتقلني  بأسامء  قائمة  1990/12/19م  بتاريخ  كتب  وكذلك 
هناك  من  وعلم  كاملة  أيام  ثالثة  ملدة  اعتقل  الذي  الفهد  سليامن  هبا  زودهم 

بأسامئهم:

 

قائمة أرسى كويتيني يف الكويت، تظهر أسامء معروفة، تاريخ 1990/12/19م.

العمل االستخباري للمقاومة الكويتية الفصل الثالث



87 8687 86

الشيخ  منزل  مدامهة  أمس  يوم  "تم  ييل:  ما  1991/2/1م  بتاريخ  وكتب 
عبداهلل فهد املالك الصباح يف منطقة قرطبة قطعة 3، حيث تم اعتقاله مع والده 
أفراد  أحد  وهو  الكندري،  يوسف  البطل  الشاب  اعتقال  وتم  وأخوه.  ووالدته 
جماميعنا يف املقاومة يف منطقة األندلس، نسأل اهلل أن حيفظه ويثبته. ويقال أنه تم 
اعتقال البطل فوزان مندين، وهو رائد يف االستخبارات، أثناء التفتيشات بالعديلية 

)خرب غري مؤكد(".

 5 قطعة  يف  منزل  مدامهة  أمس  يوم  "تم  1991/2/5م:  يوم  أيضا  وكتبوا 
يف منطقة بيان يتخذه عذيب فهد األمحد مقرا له مع جمموعته. وقد كان عيل سامل 
العيل متواجدا، ولكن بفضل اهلل متكنوا مجيعا من اهلرب واخلروج ساملني. وقد 
ويقال  الباب،  عند  باخلارج  لتواجدمها  املنزل  خارج  شابني  عىل  القبض  ألقي 
املنزل، أطلق  املدامهة حيث كان اجلنود موجودين يف  املكان بعد  أهنام حرضا إىل 
رساحهام اليوم. وقد استولت القوة العراقية عىل جهازي اتصال عاملني باألقامر 
الصناعية، أحدمها عائد ألبو نارص ويستخدمه أبو بدر. وقد تم إرساله إىل عذيب 
عيل  باستخدام  كان  األصل  يف  أنه  ويعتقد  نفسه  لعذيب  عائد  واآلخر  للتصليح. 
السامل. يرجى العمل عىل خماطبة اجلهات املعنية لقطع اخلدمة عنهام ملنع العراقيني 
من استخدامهام. ونحن نرى أن هذه فرصة طيبة للتمويه عىل العراقيني بانقطاع 
االتصال مع الداخل، والذي كان يشار إليه بشكل متكرر من خالل الترصحيات 
التأكيد عىل املعنيني بعدم اإلشارة إىل  وبعض املقاالت الصحفية، وذلك بتكرار 

االتصاالت مع الداخل من قريب أو بعيد".

العمل االستخباري للمقاومة الكويتية الفصل الثالث



89 8889 88

اأثناء  العراق  �صجون  يف  الكويتيني  الأ�صرى  عن  تقارير  كتابة 

الحتالل

بتاريخ  اخلري  أم  جمموعة  من  بودي(  )خالد  مرزوق  أبو  كتبها  رسالة  يف 
للحكومة  الفاكس  بجهاز  وأرسلت  الكويتية  القيادة  إىل  1990/11/29م 

الكويتية يف السعودية جاء ما ييل:
"وصلتنا رسالة من معسكر األرس يف بغداد، وإليكم بعض املعلومات عن 

حاهلم:
عدد األرسى من العسكريني الكويتيني 637 ضابطا مجيعهم متواجدين يف   -1

معسكر واحد يشبه مبنى املدرسة.
يف  متواجدين   ،2400 الصف  وضباط  العسكريني  من  األرسى  عدد   -2

معسكر".
وكتب أيضا قائد من قادة املقاومة وهو اللواء خالد بودي )بومرزوق( مخس 

عرشة كشفا بأسامء األرسى الكويتيني يف سجون العراق:

صفحة العنوان اخلاصة باألوراق اخلمسة عرش التي تسجل أسامء األرسى، مؤرخة بـ 1990/12/17م.
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تقرير للمقاومة الكويتية يظهر من ضمنه أسامء معتقلني كويتيني يف سجون العراق. كتب بتاريخ 1991/2/17م.
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كتبت املقاومة أيضا يف تاريخ 1991/2/14م: "وردنا اسم مواطنة كويتية 
تدعى / عزيزة املفرج – متزوجة – 30 سنة، معتقلة بتهمة سب صدام حسني. 
معيوف  عبداهلل  للمقدم  االسم  لتبليغ  بغداد.  معتقالت  أحد  يف  موجودة  واآلن 
مندوبنا لدى الصليب األمحر الدويل". ويف تاريخ 1991/2/21م كتب: "تم يوم 
أمس اإلفراج عن السيدة عزيزة املفرج التي كانت معتقلة يف بغداد. وقد أفادت 

بأنه تم اإلفراج عن عدد آخر من النساء كذلك".

يف  التحرير  قبيل  1991م  فرباير  شهر  يف  االعتقال  عمليات  تصاعدت 
1991/2/26م. فكتبت املقاومة: "يقدر عدد املعتقلني الكويتيني حوايل 5000 
تصلنا  مل  ألنه  معتقل،   7000 إىل   5000 من  يبلغ  أن  ويمكن  تقريبا،  معتقل 
معلومات دقيقة من املناطق اخلارجية، نظرا النقطاع االتصاالت وحظر التجول 
التام بالكويت )ما زالت االعتقاالت جارية عىل بعض النقاط واحلواجز(، علام 
بأنه تم اعتقال جمموعة من املواطنني يوم أمس من مسجد الطبطبائي يف الشامية، 
وكذلك من أحد مساجد كيفان. وتم احتجازهم يف معظم خمافر الكويت وسجن 

األحداث".

العراق،  سجون  يف  الكويتيني  لألرسى  زيارات  الكويتية  املقاومة  نظمت 
وكتبت تقارير عن حالتهم الصحية والنفسية، وزودهتم باألموال واملالبس وما 

حيتاجون إليه. وفيام ييل نموذج لتقرير عن األرسى:
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الصفحة األوىل من تقرير عن األرسى الكويتيني يف السجون العراقية بتاريخ 27-1991/12/28م.
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الصفحة الثانية من تقرير عن األرسى الكويتيني يف السجون العراقية بتاريخ 27-1991/12/28م.
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التي حيتجز هبا العراقيون عنارص من  التقارير الكويتية عن املواقع  تتحدث 
املقاومة الكويتية. فكان من بينها املشاتل

ففي وثيقة كتبت يف 1991/2/11م جاء من ضمنها: "أفاد أحد مصادرنا 
بأنه نقل 300 معتقل من الكويت إىل بعقوبة، ومعهم الطيار الكويتي الذي سقط 

مؤخرا أثناء العمليات العسكرية".

امل�صاعدة يف و�صع خطط التحرك الربي لقوات التحالف، واقرتاح 

اأماكن لل�صيطرة عليها.

املناطق  باحتالل  اقرتاحا  1991/2/3م  يف  )مشك(  جمموعة  قائد  كتب 
القوات  أن  وهو  فيه،  التفكري  أرجو  اقرتاح  "عندي  قائال:  العراق  من  اجلنوبية 
أجزاء  الحتالل  والتقدم  االستمرار  األفضل  من  الكويت  دخوهلا  عند  املتحالفة 
املشرتكة،  القوات  أهداف  من  كثري  لتحقيق  مهم  ذلك  ألن  العراق،  جنوب  من 

ومنها أرسى القوات املشرتكة واسرتجاعهم".

الكويتية  لل�صخ�صيات  ال�صماح  عدم  اإىل  ال�صيا�صية  القيادة  تنبيه 

املعروفة بالت�صريح لو�صائل الإعالم مبعلومات عن داخل الكويت ملا 

العراقيني  وتعريف  املقاومة  تنظيمات  انعكا�ش خطري على  لها من 

بن�صاطها.

كتبت املقاومة يف أحد تقاريرها بتاريخ 1991/2/3م: "كان للمكاملة التي 
قام هبا ]....[)36( إىل CNN يوم أمس صدى يسء يف الكويت، حيث أن معظم 
الديوانيات ترى أن ليس هناك داع هلا عىل اإلطالق. كذلك سوف تتسبب بقيام 
العراقيني بالتفتيش عن هذه األجهزة لالتصال. وذلك يسبب مشاكل كبرية جدا، 

)36(   أحد قادة املقاومة من جمموعة أخرى، استخدم جهاز التلفون الذي يعمل عن طريق الستااليت لالتصال 
بقناة يس أن أن األمريكية.

العمل االستخباري للمقاومة الكويتية الفصل الثالث



95 9495 94

واكتشاف كثري من العسكريني الكويتيني. نرجو إيقاف هذه املكاملات يف املستقبل، 
حيث إهنا أذيعت كذلك من BBC عدة مرات".

بالقنوات  يتصلون  الداخل  يف  الكويتيني  بعض  كان  الوقت  نفس  ويف 
اجلرائم  ظل  يف  الكويتيني  ومعاناة  األوضاع  حقيقة  لكشف  العاملية  التلفزيونية 
التي يرتكبها العراقيون، ولعل أشهرها كانت املكاملة التي أجرهتا الشهيدة أرسار 

)37(.CNN القبندي لقناة

قيادة  عن  ال�صادرة  العراقية  والوثائق  الكويتية  الوثائق  ت�صريب 

الحتالل

وجتنيدها  أحيانا،  املقاومة  هبا  تقوم  كانت  التي  االقتحام  لعمليات  نتيجة 
لضباط وعسكريني عراقيني أحيانا أخرى كانت املقاومة تتحصل عىل عدد كبري 
من البيانات والتعميامت الصادرة عن السلطات العراقية وبعض حمارض اجتامعات 
العراقية إما عن طريق  الوثائق  قياداهتم. فيقوم الكويتيون بدورهم بإرسال هذه 
الفاكس أو عن طريق التهريب الربي أو غريها من الوسائل إىل احلكومة الكويتية 
يف السعودية. وبناء عليها كانت تتخذ قرارات ورد أفعال تعود بالنفع عىل قضية 

الكويت وسالمة املواطنني.

حمرض  "مرفق  1991/2/10م:  بتاريخ  املقاومة  كتبت  املثال  سبيل  وعىل 
اجتامع ملمثيل الوزارات ورؤساء الدوائر الفرعية يف الكويت، حيث عقد االجتامع 

بتاريخ 1991/2/5م".

عىل  حمافظا  العراق  قبل  من   َ ُعنيِّ من  كلمة  نص  أيضا  املقاومة  ورسبت 
الكويت:

YouTube، https://www. 37(   استمع إىل مكاملة أرسار القبندي يف هذا الفيديو املنشور عىل موقع(
youtube.com/watch?v=ITf3mco9QQo )تاريخ الدخول 2019/10/12(.
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وثيقة عراقية رسمية رسبتها املقاومة الكويتية.
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ر�صد الن�صاط الإذاعي والتلفزيوين العراقي والنداءات امل�صفرة التي 

تذاع فيها.

العراقية  اإلعالم  وسائل  إىل  باالستامع  يتخصصون  املقاومة  من  أفراد  كان 
عمليات  بحدوث  وتبلغ  حمتواه،  وحتليل  والتلفزيوين  اإلذاعي  النشاط  لرصد 
وترصد  كام  السعودية.  رشقي  من  تبث  التي  الكويتية  اإلذاعة  عىل  تشويش 
النداءات املشفرة التي يطلقوهنا لعمالئهم والقيادات واألفراد الذين ال يتمكنون 
من التواصل معهم بشكل مبارش. وهذه وثيقة بتاريخ 1991/2/5م توضح هذا 

النشاط:

 
وثيقة مؤرخة بـ 1991/2/5م توضح النداءات العراقية املشفرة.
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أم  إذاعة  دخول  "تم  املقاومة:  كتبت  1991/2/10م  بتاريخ  وثيقة  ويف 
املعارك )لتي تبث من العراق( عىل نفس موجة إذاعة الكويت يوم أمس الساعة 
املسموعة  هي  املعارك  أم  إذاعة  أصبحت  بحيث  1991/2/9م،  يوم   21:15
مسموعة  اخلليج  صوت  إذاعة  أن  نفيدكم  كام  واضحة.  غري  الكويت  وإذاعة 

بمعظم مناطق الكويت.

لوحظ هذه األيام أن التلفزيون العراقي يفتقد إىل الربامج املعدة بشكل جيد. 
ولقد قلَّت البيانات العسكرية يف األيام املاضية، وبدأ التلفزيون باإلرسال حتى 
الساعة 23:00 كل ليلة. وتكاد تكون كل الربامج معادة أو )مسجلة؟(. وظهرت 
حاليا موجة األفالم العربية واألجنبية القديمة جدا تعرض خالل فرتات السهرة 
)ال تظهر أي أخبار عاملية أو داخلية مصورة يف نرشة األخبار، فقط تظهر صورة 

املذيع وهو يقرأ تلك األخبار والبيانات العسكرية إن وجدت(".

يومني بخصوص  قبل  لتقاريرنا  "إشارة  تقرير 1991/2/10م كتب:  ويف 
بشبك،  بأعىل  واملموهة  املتواجدة يف خيطان  التلفزيوين  أو  اإلذاعي  البث  سيارة 

حتركت من موقعها جلهة غري معلومة، فالرجاء إبالغ املختصني بذلك".

امل�صتويات  مبختلف  عراقيني  وحزبيني  وع�صكريني  �صباط  جتنيد 

للعمل حل�صاب املقاومة الكويتية ومترير املعلومات.

عملت املقاومة عىل جتنيد ضباط ومسؤولني عراقيني بغرض احلصول عىل 
نجحت  شك،  وبال  العدو.  وقرارات  نوايا  وملعرفة  ومهمة  حساسة  معلومات 
املقاومة يف احلصول عىل معلومات حقيقية كام حتصلت عىل معلومات مغلوطة 

أيضا.

وعىل سبيل املثال كتب يف 1990/12/8م ما ييل: "إشارة للخرب يف الصفحة 
التي أرسلت لكم بتاريخ 1990/12/7م حول مقرات القيادات احلزبية يف قرص 
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السالم نود أن نفيدكم باآليت:

عيل حسن املجيد وزير احلكم املحيل يسكن منزل الشيخ سعد بالشويخ،   -1
معه  باالرتباط  وسنقوم  حلاميته.  خصص  ضابط  عىل  التعرف  تم  حيث 
متهيدا للتغلغل يف صفوف القيادة العراقية )سنستخدم أسلوب الرشوة(. 

املنزل ُيعد مكتب عيل حسن املجيد".

"قام صدام حسني مؤخرا  بتاريخ 1991/1/9م  للمقاومة  تقرير  كتب يف 
وتم  مصادرنا.  أحد  ضمنهم  من  وكان  احلزبيني،  للقادة  تكريمي  حفل  بعمل 
إهداؤهم مجيعا سيارات أمريكية فاخرة. وأشار املصدر بأن هذا العمل يقوم به 
بحق  معينا  تنازال  تقديم  يود  عندما  الضباط  السرتضاء  كمقدمة  عادة  الرئيس 

القوات املسلحة.

قام أحد املصادر برتتيب حفلة غداء فاخرة اليوم 1991/1/9م ودعا إليها 
كبار الضباط )قياديني حزبيني(. ومن املحادثة التي دارت استشف أن هناك نية 

مؤكدة لالنسحاب السلمي".

ويف تقرير آخر بتاريخ 1991/2/7م سجلت املقاومة ما يأيت: "علمنا من 
مصدر عراقي حزيب وعسكري رفيع )متعاون معنا( عن املعلومات التالية:

أن العقيد خالد وهو الرجل املسؤول االستخباري يف الكويت كام هو مبني   -1
تعامله مع  املرفقة؛ هو موقوف ورهن االعتقال، وذلك لعدم  الشجرة  يف 
50 عنرصا أغلبهم من االستخبارات أثناء هروهبم وجلوئهم إىل السعودية. 

علام بأن أحدهم ضابط استخبارات.

تسلسل مسؤويل احلزب واالستخبارات العراقية يف الكويت هو كالتايل:  -2

•العقيد إسامعيل )املسؤول احلزيب العسكري( 	
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•العقيد خالد )مسؤول عن االستخبارات العسكرية( 	

•العقيد ** )نعتذر عن ذكر اسمه( وهو املسؤول الثقايف واملعني بتوصيل  	
أوامر التفجري

 – • األفراد 	 أحوال   – االشرتاكات  إداري:  )مسؤول  موتان  الرائد 
اإلجازات( ، وهو املعني بتفجري احلقول شامل الكويت".

داخل  توغل  السعودية  الكويتي يف  اجليش  برتبة مالزم من  "وهناك ضابط 
األرس  يف  وقع  وقد  االستطالع.  ألغراض  الزم  هو  مما  أكثر  الكويتية  األرايض 
إال أن العقيد ** املشار إليه يدعي أنه قام بإطالق رساحه وتوجيهه إىل األرايض 

السعودية".

ويف وثيقة أخرى بتاريخ 6 نوفمرب وصلت للمقاومة الكويتية معلومات مهمة 
املنطقة اجلنوبية من  القادة يف  املحتلة وأسامء بعض  العراقية  القوات  عن تشكيل 
الكويت، حيث قدرت بفيلقني. وبينت املعلومات مهامها وأسلحتها ومعلومات 

أخرى كتبت يف ثالث صفحات، وهي فيام ييل:
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الصفحة األوىل من وثيقة كتبتها املقاومة الكويتية توضح تسلسل القادة املحتلني العراقيني يف اجلزء اجلنويب من الكويت، 
مؤرخة بـ 1990/11/6م.
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الصفحة الثانية من وثيقة كتبتها املقاومة الكويتية توضح تسلسل القادة املحتلني العراقيني يف اجلزء اجلنويب من الكويت، 

مؤرخة بـ 1990/11/6م.

العمل االستخباري للمقاومة الكويتية الفصل الثالث



103 102103 102

 

الصفحة الثالثة من وثيقة كتبتها املقاومة الكويتية توضح تسلسل القادة املحتلني العراقيني يف اجلزء اجلنويب من الكويت، 
مؤرخة بـ 1990/11/6م.
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اأ�صر �صباط وع�صكريني عراقيني وا�صتنطاقهم عن اأماكن وجود القادة 

)كروكي(،  خرائط  ر�صم  مع  وثغراتها  الألغام  حقول  واأماكن  الكبار 

ومتريرها للحكومة الكويتية وقوات التحالف

ورد يف إحدى وثائق املقاومة املؤرخة بـ 1990/11/6م أنه : "تم اكتشاف 
امللوحة(  الوفرة )قليلة  مياه  ألغام جديد مزروع حديثا شامل رشقي خزان  حقل 
بمسافة 10 كلم تقريبا. وال توجد لدينا حاليا تفاصيل كاملة عن طول وعرض 

احلقل ونوعية وكثافة األلغام املزروعة".

أول  )مالزم  مصدر  "أفاد  كتب:  1991/2/5م  بتاريخ  أخرى  وثيقة  ويف 
عراقي( يف خمفر النزهة، وأثناء جلسة عادية وبطريقة الصدفة ودون أن ينتبه لكالمه 
االستخبارات  جهاز  رئيس  أنه  ويعتقد  حسني،  صدام  أخ  وهو  )السبعاوي(  أن 

العراقية، موجود ويسكن يف منزل القطامي يف النزهة قطعة 3 ]العنوان كامال[".

ويف نفس التقرير كتب: "تم التحقيق مع بعض األرسى العراقيني يف إحدى 
املواقع األمامية وكانت املعلومات التي تم االستفادة منها كاآليت:

هناك حقول ألغام موجودة بالقرب من مركز جلهم احلدودي ومركز رديفة 
وضد  الدبابات  ضد  نوعها  السعودية(  الكويتية  احلدود  طول  )عىل  احلدودي 
وعدد  بالثغرة،  يسمى  تقريبا(  أمتار   3 حوايل  عرضه  ممر  )وهناك  األشخاص 

الثغرات يف هذا املكان حوايل 4 ثغرات". ]انظر الكروكي التايل[
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تقرير استخباري كويتي لتحذير قوات التحالف كتب بتاريخ 1991/2/5م.
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أسامء  كتابة  مهام  تؤدي  الكويتية  املقاومة  كانت  ذلك،  كل  إىل  باإلضافة 
التي  التمويه  عمليات  عن  واإلبالغ  العراقي،  االحتالل  سلطات  مع  املتعاونني 
يامرسها العدو العراقي يف الكويت إلخفاء األهداف أو إهيام الطيارين الكويتيني 
بأنه املكان مقصوف، مثل عمد العراقيني إىل إطالق النار عىل براميل مما ينتج عنه 

تصاعد أدخنة كثيفة.

وزارة  و�صجالت  املدين  كال�صجل  الكويت  من  املهمة  الوثائق  اإخراج 

الداخلية والبنك املركزي

كان من بني العمليات املهمة التي ساعدت عىل احلفاظ عىل كيان الكويت 
السيايس إخراج وثائق كويتية تثبت أسامء املواطنني، وأعني السجل املدين الكويتي 
التي تضم جنسيات وجوازات الكويتيني واملقيمني،  الداخلية  وسجالت وزارة 
باإلضافة إىل سجالت بنك الكويت املركزي. وهي خمزنة عىل ديسكات كمبيوتر. 
ثم  وخيفوه،  الكويتي  املدين  السجل  عىل  يستولوا  أن  للعراقيني  املمكن  من  كان 
يأتوا بمواطنني عراقيني ويسكنوهم يف الكويت ويستخرجوا هلم وثائق كويتية، 
الكويتية ويعطوها ملواطنني عراقيني وبعد ذلك  الثبوتية  أو يسطوا عىل األوراق 
انضامم  عىل  شعبي  استفتاء  بعمل  يقوموا  أن  املزورين  الكويتيني  باسم  يطلبون 

الكويت للعراق، وستكون النتيجة بالطبع لصالح العراق، فتضيع الكويت. 

املدين  السجل  ديسكات  عىل  الرشعية  الكويتية  احلكومة  حصول  أن  إال 
أن  للكويت  يمكن  احلال  فبهذه  حدوثها،  املفرتض  اخلطة  تلك  أفشل  الكويتي 
تطعن باالستفتاء الشعبي املزور أمام هيئات األمم املتحدة وحمكمة العدل الدولية 
يمثلون  وال  كويتيني  ليسوا  بالتصويت  قاموا  الذين  األشخاص  أن  وتوضح 

الدولة.

نجح الكويتيون بإخراج هذه الوثائق املهمة من مقراهتا، وهو عمل يوازي 
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يف أمهيته خروج الرشعية السياسية. فقد أخرج سجالت وزارة الداخلية الضابط 
مساعد  أخرجه  فقد  املدين  السجل  أما  إيامن،  وزوجته  جعفر  عبدالكريم  فهد 
بت عىل  املخيطري نائب مدير إلدارة املعنية بمعاونة زمالئه يف عملية معقدة ثم ُهرِّ
مراحل عن طريق جمموعة منهم: عبدالرمحن اخلرضي وضابط من أبناء الرومي 
وأشخاص آخرين إىل السعودية، وُسلمت إىل اللجنة األمنية الكويتية يف اخلفجي، 
الشيخ صباح  أمر  الطائف يف هناية سبتمرب. وقد  الكويتية يف  إىل احلكومة  ومنها 
منظمة  يف  منها  نسخة  بإيداع  مبارشة  الدبلومايس  فريقه  اخلارجية  وزير  األمحد 
األمم املتحدة. األمر الذي دعم موقف الكويت يف إقناع املجتمع الدويل فأصدر 
القرار رقم 677 الذي كان من بني مواده إيقاف وإبطال خطة صدام باالستبدال 

الديموغرايف يف الكويت.)38(

اإ�صدار بطاقات ثبوتية جديدة للكويتيني املحتمل القب�ش عليهم

املطلوب  الكويتية  الشخصيات  من  الكثري  كان  العراقي  االحتالل  بداية  يف 
القبض عليها بسبب منصبها اإلداري والسيايس والعسكري ال تزال يف الكويت. 
باإلمكان  يكن  ومل  سياسية.  ألسباب  رضوريا  كان  البالد  خارج  ووجودهم 
عىل  أسامئهم  تعميم  بسبب  احلقيقية  الثبوتية  بطاقاهتم  مع  الطرق  يف  يسريوا  أن 
أعضاء  خيفي  أن  إىل  حاجة  هناك  كان  ذلك،  إىل  باإلضافة  العراقية.  السلطات 
املقاومة الكويتية هوياهتم احلقيقية لتضليل االستخبارات العراقية. ولذلك عمل 
إصدار  املدين عىل  السجل  وهيئة  الداخلية  لوزارة  املنتسبني  وبخاصة  الكويتيون 
بطاقات "رسمية" جديدة بأسامء ومعلومات خمتلفة. فقد كانوا يمتلكون األجهزة 

واملكائن لصنع تلك البطاقات.

(38) Alex Darwin, The Edge of War: Kuwait’s Underground Resistance 
Khafji 1990-1991, 1st edition, London, Gulf Museum Consultancy Com-
pany, 2011, pp. 139-151, 225-238.
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استفاد الكثري من الكويتيني من هذه العملية املهمة يف البقاء بعيدا عن األرس، 
ويف اخلروج ساملني من الكويت، ومنهم بعض الوزراء كالدكتور عبداهلل يوسف 

الغنيم وزير الرتبية.

توثيق ما فعله الفل�صطينيون يف الكويت

الفلسطينيني  من  واسع  قطاع  بموقف  1990/8/2م  يف  الكويتيون  تفاجأ 
واملادي،  واإلنساين  السيايس  دعمها  ويتلقون  الكويت  ضيافة  يف  يعيشون  الذي 
ويشاركون أبناءها مدارسهم ومستشفياهتم ووظائفهم ورزقهم، حيث أيد ودعم 
الغزَو العراقي كثري من هؤالء وبخاصة ذوي الوالء للفصائل التابعة ملنظمة التحرير 
الفلسطينية بقيادة يارس عرفات. فقد أصدرت املنظامت الفلسطينية التالية بيانات 
تأييد ومباركة إلقدام العراق عىل غزو الكويت: اجلبهة الشعبية لتحرير الكويت 
بقيادة جورج حبش، واجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني بزعامة نايف حوامتة، 
واجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني بقيادة أمحد جربيل، وجبهة النضال الشعبي 
الفلسطيني بقيادة سمري غوشة، وجبهة التحرير العربية ويرأسها يف الكويت عوين 
العباس(، وحركة  )أبو  زيدان  وقائدها حممد  الفلسطينية  التحرير  جيش، وجبهة 
اإلسالمية  املقاومة  وحركة  التميمي،  بيوض  أسعد  وزعيمها  اإلسالمي  اجلهاد 
)محاس( يف بياهنا األول ثم بدأت بالتقلب، واجلبهة اإلسالمية لتحرير فلسطني، 
واحلزب الشيوعي الفلسطيني الثوري، وحركة فتح - االنتفاضة. كام وخرجت 
مظاهرات حاشدة يف األرايض الفلسطينية تأييدا للعراق وأصدروا بيانات داعمة 

لالحتالل العراقي للكويت، وتبعتهم مؤسسات املجتمع املدين الفلسطيني.)39(

االحتالل  وأثر  الفلسطينية  الكويتية  العالقات  تطور  املديرس،  عبداهلل  فالح  التالية:  الدراسات  راجع   )39(
العراقي فيها )1921-2007(، ط. 1، الكويت، قرطاس للنرش، 2008، ص. 53-74؛ مالك جابر 
الصباح، العالقات الكويتية الفلسطينية 1990-2001م، ط. 1، الكويت، مركز البحوث والدراسات 
 -  1990  ( للكويت  العراقي  الغزو  من  فلسطني  دولة  موقف  اجلميعي،  عبداملنعم  2006؛  الكويتية، 

1991م (، جملة كلية الرتبية – جامعة عني شمس، مج. 21، عدد 3، 2015، ص. 194-175.
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العراقي  االحتالل  تأييد  عند  الكويت  داخل  الفلسطينيني  من  كثري  يقف  مل 
واإلرشاد  واالعتقال  والنهب  الغزو  عمليات  يف  شاركوا  بل  فحسب،  للكويت 
عن الكويتيني، مما أفىض إىل أرس واستشهاد الكثري منهم، وبل اغتيال الفلسطينيني 
املوالني للكويت. وشكلت أيضا فرقا للعمل االستخباري الرامي إىل البحث عن 
األجانب وعن األسلحة وعن أفراد وقيادات املقاومة الكويتية. ومع ذلك، فقد 
بقيت طائفة صغرية من الفلسطينيني إىل جانب املوقف الكويتي، وطائفة أخرى 

خرجت من الكويت أثناء االحتالل. 

يف  تركت  التي  والعراقية  الفلسطينية  الوثائق  من  جمموعة  ييل  فيام  ونعرض 
الكويت والكويتيني،  لنا طبيعة أعامهلم بحق  الغزو، وهي تكشف  أثناء  مقراهتم 
وكتب  وتقارير،  اجتامعات،  حمارض  عىل  تشتمل  وهي  مواقفهم.  أيضا  وتبني 
رسمية، ومراسالت، وختص منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة التحرير العريب. 
باإلضافة إىل ذلك، نقدم وثائق كتبتها املقاومة الكويتية ترصد نشاط الفلسطينيني 
االحتالل  سلطات  مع  املتعاونني  أسامء  لقوائم  نموذج  إىل  باإلضافة  وأعامهلم، 

العراقي.

ويتحدث  الفلسطينية،  العربية  التحرير  جبهة  نشاط  عن  تقرير  مع  ونبدأ 
باملحافظة،  الكويت  للعراق، ويسمي  الفلسطيني  الفصيل  تأييد هذا  التقرير عن 
وخيرب أنه شارك يف مظاهرات أمام السفارات األجنبية مع اجليش الشعبي العراقي 
تأييدا للغزو ]وذلك إلهيامها برغبة الكويتيني يف ضم الكويت للعراق[. وكذلك 
)بدون  بأهنم  يصنفون  من  وجتنيد  وتعبئة  بإحصاء  قيامهم  عن  التقرير  يتحدث 
جنسية( وأهنم قاموا بمظاهرة يف اجلهراء، وأخرى يف حويل. وكذلك بحثت هذه 
املنظمة مسألة االتصال باحلكومة الكويتية املؤقتة التي شكلها االحتالل العراقي 
وبحث سبل التعاون. وحتدثت أيضا عن اجتامعاهتم يف سفارة فلسطني بالكويت 
مع فصائل فلسطينية عدة عاملة يف الكويت. وتبني هذه الوثيقة أيضا أسامء قيادات 

هذه املنظمة البعثية املنضوية حتت منظمة التحرير الفلسطينية. 

العمل االستخباري للمقاومة الكويتية الفصل الثالث



109 108109 108

الصفحة األوىل من تقرير حول نشاط جبهة التحرير العربية الفلسطينية شعبة الكويت.
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الصفحة الثانية من تقرير حول نشاط جبهة التحرير العربية الفلسطينية شعبة الكويت.
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الصفحة الثالثة من تقرير حول نشاط جبهة التحرير العربية الفلسطينية شعبة الكويت. استبدهلا بنسخة أكمل
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الصفحة األوىل من حمرض اجتامع جبهة التحرير العربية الفلسطينية شعبة الكويت بتاريخ 1990/12/12م.
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الصفحة الثانية من حمرض اجتامع جبهة التحرير العربية الفلسطينية شعبة الكويت بتاريخ 1990/12/12م.
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بعضها  مع  الفلسطينية  الفصائل  معظم  تنسيق  عن  التالية  الوثائق  وتوضح 
وتعاوهنا مع القيادات العراقية.

 
الصفحة األوىل من تقرير حول اجتامع يارس عرفات بممثيل الفصائل الفلسطينية بتاريخ 1990/11/8م.
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الصفحة الثانية من تقرير حول اجتامع يارس عرفات بممثيل الفصائل الفلسطينية بتاريخ 1990/11/8م.
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الصفحة الثالثة من تقرير حول اجتامع يارس عرفات بممثيل الفصائل الفلسطينية بتاريخ 1990/11/8م.
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االشرتاكي  العريب  البعث  حزب  من  جيش  عوين  كتبه  تقرير  يف  وجاء 
والتعاون  التنسيق  "يتم  1990/8/28م:  بتاريخ  الكويت(  شعبة  )الفلسطيني 
ارتباطاهتا  بحكم  املتعاونة  الفلسطينية  العنارص  من  للتخلص  املعنية  اجلهات  مع 
الفاسدة  العنارص  وكذلك  شعبنا.  موقف  إىل  وتيسء  معادية  جهات  مع  السابقة 

واملنحرفة عىل أن يعطى هامشا للرتك يتفق عليه مع اجلهات املختصة".
وقدم الفلسطينيون املتعاونون مع االحتالل معلومات عن خرائط ودراسات 
نفطية للمساعدة يف رسقة النفط الكويتي والسعودي يف املنطقة املشرتكة، حيث جاء 
يف تقرير كتبه عوين جييش أيضا: "قابلت السيد زهري عمر وهو مهندس فلسطيني 
كان يعمل يف رشكة نفط الكويت بوظيفة كبري جيولوجيي النفط للعمليات املشرتكة 
باملنطقة املحايدة يف الوفرة، حيث أن الرشكة كام يفيد تعمل بنسبة 50% للكويت 
و 50% للسعودية، ويمثل الكويت يف املنطقة املحايدة رشكة نفط الكويت ويمثل 
السعودية رشكة تكساكو )جيتي للزيت سابقا(، حيث تتقاىض هذه الرشكة %15 
من حصة السعودية. يفيد املهندس املذكور بأنه يوجد خرائط نفطية وموقعية يف 
هبيوستن  أمريكا  يف  عملت  منها  جزء  دراسات  وكذلك  الزور  ميناء  ويف  الوفرة 
وجزء يف اليابان بطوكيو. وقد شارك هو يف هذه الدراسات. كام أن هناك دراسات 

موجودة يف مكتب شخص أمريكي يدعى )يس. واي مكانتس(. 
واخلرائط.  الدراسات  هذه  باستالم  فنية  جلنة  تقوم  أن  زهري  السيد  ويقرتح 
يعرف  أنه  حيث  الدراسات  هذه  لتسليمها  اللجنة  هذه  ملرافقة  استعدادا  ويبدي 
مكان وجودها ومكان مفاتيح املكاتب إذا كانت ال زالت سليمة. تتضمن اخلرائط 

والدراسات معلومات من أكثر من 30 إىل 40 سنة.
اتصل  قد  الوفرة  مكاتب  يف  عامال  يعمل  عراقيا  شخصا  بأن  أفاد  وقد  هذا 
به وطلب منه أن يرسم له خارطة عن منطقة الفوارس. وعندما استفرس منه عن 
ماذا يريد من اخلارطة؟ أجابه بأنه يريدها للجامعة قائال: )اهلل ينرص الرئيس صدام 
حسني(، وقد وعده بأنه سيحرض مع اجلامعة إليه ومل حيرض حتى اآلن ومل يكرر 
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االتصال. هذا ودمتم ولرسالة أمتنا اخللود. 
الرفيق عوين جيش )أبو متيم( 1990/8/28م".

 
رسالة من عوين جيش خترب عن استعداد مهندس فلسطيني للمساعدة يف رسقة نفط الكويت والسعودية 

مرسلة بتاريخ 1990/8/28م.
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إىل  إدخال مواد  املساعدة يف  للعراق،  الداعمة  الفلسطينيني  ومن بني أعامل 
العراق لاللتفاف عىل احلصار االقتصادي الذي فرضه جملس األمن عىل العراق يف 
القرار 661. وكانت العملية تتم من خالل التجار الفلسطينيني والعرب املقيمني 
يف أمريكا وفنلندا واألردن الذين يقومون بالتالعب بأوراق ومستندات البضائع 

إلخفاء حقيقة أهنا متجهة للعراق. 

 

من عوين جيش مسؤول منظمة فلسطني البعثية إىل املعني حمافظا عىل الكويت املحتلة بتاريخ 1990/9/25م.
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العاملني  الفلسطينيني  األشخاص  نامذج  من  نموذجا  التالية  الوثيقة  تقدم 
يف عملية اإلرشاد عن مجاعات املقاومة الكويتية وعن منازل الضباط الكويتيني 
لتقدمهم للسلطات العراقية املحتلة، فهو فلسطيني يقود جمموعة متطوعني مكونة 

من 15 شخص تنشط يف هذا املجال:

الصفحة األوىل من تقرير عراقي يوضح قيام فلسطيني بإبالغ العراقيني عن أماكن وجود أفراد املقاومة الكويتية من 
الضباط، مرسل بتاريخ 1990/8/18م.
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الصفحة األوىل من تقرير عراقي يوضح قيام فلسطيني بإبالغ العراقيني عن أماكن وجود أفراد املقاومة الكويتية من 

الضباط، مرسل بتاريخ 1990/8/18م.
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الكويتيني  ملمتلكات  الفلسطينيني  رسقات  عن  تتحدث  التي  الوثائق  ومن 
أثناء الغزو وبخاصة منازل أرسة آل الصباح والتجار واملسؤولني وخمازن الغذاء 

واألدوات الكهربائية  ننتقي هذه:

 

من قائد قوة الرشطة بالكويت املحتلة سوريان توفيق حسني جهة استخبارية عراقية بتاريخ 1990/9/16م.
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جاء من ضمن أحد التقارير االستخبارية الكويتية املكتوب يف 1991/2/3م 
عن عالقة الفلسطينيني يف الكويت مع العراقيني ما ييل:

قاموا  1990/8/2م  يف  للكويت  واحتالله  العراقي  اجليش  قدوم  "عند 
يف  عنها  التوقف  تم  العملية  هذه  ولكن  الفلسطينيني،  فئات  من  كثري  بتسليح 
شهر أكتوبر، حيث أن كثريا من الفلسطينيني مل يكونوا منضبطني، ومل تكن سيطرة 
العراقيني عليهم كاملة. فقاموا بإحضار كثري من الفلسطينيني من العراق وحاولت 
وخصوصا  عليها،  والسيطرة  الفلسطينيني  من  السالح  مجع  املجموعات  هذه 
مل  ولكنها  مطلق،  بشكل  لألوامر  ويستمعون  يتعاونون  ال  الذين  املجموعات 
تستطع ذلك. وكان ذلك واضحا من املعارك بني الفلسطينيني بعضهم ببعض يف 

شهري ديسمرب ويناير املاضيني يف اجلابرية وحويل والنقرة والساملية".

الشعبي  باجليش  التحقت  فلسطينية  تنظيامت  أن  يتضح  آخر  تقرير  ويف 
العراقي، ويبني عددهم وأسامء قادهتم:

العمل االستخباري للمقاومة الكويتية الفصل الثالث



125 124125 124

تقرير استخباري للمقاومة الكويتية عن نشاط الفلسطينيني يف الكويت أثناء الغزو، مؤرخة بـ 1990/11/29م.
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ويف 16 نوفمرب 1990م كتبت املقاومة: "بالغ عن السفارة األردنية لرعاياها 
بمغادرة الكويت خالل عرشة أيام من تاريخ 1990/11/9م". 

وكتبت املقاومة الكويتية أيضا يف 1991/2/8م: "ثانيا: أخبار املجموعات 
الفلسطينية يف الكويت:

أمس،  يوم  الساملية  يف  الفلسطينيني  من  جمموعتني  بني  كبري  اشتباك  حدث 
كانت  األسلحة،  بجميع  كبري  قتال  هبا  وحدث  العباس(  )أبو  جمموعة  إحدامها 
نقلهم مجيعا إىل مستشفى مبارك،  نتيجته عرشة قتىل وعدد كبري من اجلرحى تم 

حيث أنه يتم وصول اجلرحى إىل أمس ال يزال مستمرا".

املطلعة  املصادر  أحد  "أفاد  1991/2/23م:  بتاريخ  تقرير  يف  وسجلت 
وذات الصلة أن عدد الفلسطينيني يف الكويت حاليا يبلغ تسعون ألفا فقط. علاًم 
بأن أغلبهم لدهيم شعور بأنه سيتم طردهم من الكويت، بينام يتأمل آخرون بأن 
تبقي احلكومة الكويتية عددا ال بأس به منهم يف الكويت، وخاصة الذين تعاونوا 

مع الكويتيني".

وكتب أيضا يف 1990/12/19م: "يقوم أحد الشباب الفلسطينيني العامل 
خالل  من  الكويتي  الشباب  عىل  نقود  بتوزيع  اإلطفاء  قسم  األمحدي  ميناء  يف 
والده وبتوجيه من السفارة الكويتية يف عاّمن. وقد شوهدت هذه اإليصاالت من 

مصادرنا. يرجى االستفسار من سفارتنا يف األردن حول ذلك وإفادتنا".

عىل  خطرا  يشكلون  الذين  الفلسطينيني  أسامء  تسجل  املقاومة  كانت  كام 
أعامل  يف  ينشطون  أو  العراقية  االستخبارات  مع  ويعملون  والكويتيني  الكويت 

الرسقة والنهب، وهذا نموذج من القوائم التي كانوا يعدوهنا:

العمل االستخباري للمقاومة الكويتية الفصل الثالث
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نموذج لقائمة كتبتها املقاومة الكويتية بتاريخ 1990/12/30.

توثيق املواقف النبيلة لبع�ش الفل�صطينيني يف الكويت

اللواء خالد بودي يف  الكويتية )مشك(  الشعبية  املقاومة  قائد حركة  حتدث 
الرابع،  الكويت  سور  كتابه  يف  ونرشه  الغزايل  لصالح  سابقا  قدمه  الذي  تقريره 
الفلسيطينية يف دعم االحتالل  القيادات  الفلسطينيني مل يوافقوا  عن جمموعة من 
العراقي، بل وقفوا إىل جانب الكويتيني وأسدوا خدمات جليلة يف قطاعات عدة، 

وأنقل شهادته وشهادة زمالئه فيام ييل:

العمل االستخباري للمقاومة الكويتية الفصل الثالث
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جتاوزها  ينبغي  ال  رسمية  وليست  "شعبية"  أخرى  عديدة  مواقف  "هناك 
كثرية  شهادات  فهناك  الكويت،  يف  الفلسطيني  الشعب  عامة  عن  تعرب  ألهنا 

للمقاومة الكويتية العسكرية واملدنية نذكر هنا بعضها: 

اللواء خالد بودي: حينام شدد علينا جيش االحتالل ومنعنا من التحرك؛   -
ويمدوننا  الالسلكي  أجهزة  إلينا  ينقلون  كانوا  الذين  هم  الفلسطينيون 
واستقدم  املقاومة؛  أعامل  يف  منهم  الكثريون  شارك  وكذلك  باملعلومات، 
جيش االحتالل معه فلسطينيني مل يكونوا من ساكني الكويت وإن حسبهم 
نقاط  وإقامة  والتفتيش  املساعدة  بدور  قاموا  وهؤالء  كذلك،  الناس 

السيطرة.)40(

السيد أمحد الريس - الناظر العام لدائرة الصيانة يف رشكة نفط الكويت:   -
وآليات  معدات  بعض  عندهم  حفظنا  معنا،  اشتغلوا  فلسطينيون  هناك 
وغري  يوم  أول  من  حدث  بالذي  مؤمنني  يكونوا  مل  رشفاء  فيهم  الرشكة، 

راضني.)41( 

الدكتور يوسف النصف - مدير مستشفى مبارك: "معي أطباء فلسطينيون   -
عن  وضمري"ويضيف  بأمانة  خيدمون  كانوا  مرشفة  أدوار  هلم  وأردنيون 
عىل  تقاس  عندما  فئة  "هذه  باملستشفى  اليسء  ودورهم  الوافدين  عموم 
مستوى املستشفى تعد عىل األصابع والغالبية كانت تشتغل وتؤدي عملها 

بأمانة وإخالص".

السيد عصام الصقر - بنك الكويت الوطني: "كان اتصايل مع داخل البنك   -
الوطني من خالل شخص فلسطيني وكان اللقاء بيننا شبه يومي، يعطيني 
االحتالل،  قبل  الفروع  من  جمموعة  مدير  كان  وهو  بأول،  أوال  األخبار 

)40(  مقابلة نرشهتا جملة اإلصالح اإلماراتية منشورة يف كتاب سور الكويت الرابع، ج. 1، ص. 244.
)41(  صالح حممد الغزايل، سور الكويت الرابع، ج. 1، ص. 250.
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إخراج  يف  دور  له  املهمة،.وكان  الوثائق  أغلب  إخراج  يف  كثريا  وخدمنا 
األرشطة وديسكات الكمبيوتر التي من خالهلا كان البنك الوطني يشتغل 
باخلارج، واستخرج الوثائق املهمة كام ساعد يف رصف العديد من املبالغ 

النقدية ألرس العسكريني بتوجيهات مني".)42(

وهناك شهادات كثرية لقيادات عملت معانا يف املقاومة الشعبية الكويتية تم 
نرشها يف حينها.)43(

صالح حممد الغزايل، سور الكويت الرابع، ج. 3، ص. 208.  )42(
صالح حممد الغزايل، سور الكويت الرابع، ج. 3، ص208؛ صالح حممد الغزايل، سور الكويت الرابع،   )43(

ج. 1: الباب الثاين اجلاليات يف الكويت، الفصل األول الفلسطينيون واألردنيون، ص.237.

الفصل الثالث
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الف�صل الرابع

اإدارة ال�صامدين للكويت 

من املعروف أن العاملة الوافدة يف الكويت تشغل معظم احلرف واخلدمات 
واألعامل الشاقة التي تتطلب جمهودا جسديا، وبعد غزو العراق للكويت غادرت 
الغالبية الساحقة من الوافدين تاركني الكويت تعاين من توقف اخلدمات األساسية 
التي تكفل للشعب احلصول عىل املواد الغذائية والطاقة وتتمتع بنظافة الشوارع 
الكويتيني رجاال ونساء  التوقف كان طارئا بسبب عزيمة  وبالطبابة. ولكن هذا 
الذين حتولوا فجأة إىل شعلة نشاط تؤدي كل األعامل التي كان يؤدهيا الوافدون، 
وبكفاءة ورسعة، باذلني يف ذلك جهدا كبريا يف التعلم فباتت تلك األعامل يف تلك 

احلقبة مرضبا لألمثال. 

مل يأت الغزاة العراقيون بمن يدير مرافق الكويت ويقدم اخلدمات للمواطنني، 
فقد كانوا قوة احتالل تتشكل من القوات املسلحة. متسك املواطنون الكويتيون 
بقاء  تكفل  التي  احليوية  واملنشآت  املؤسسات  بإدارة  ختصصه  جمال  بحسب  كل 
واجلمعيات  األغذية  وخمازن  املخابز  يديرون  فكانوا  مستقرة،  حالة  يف  املواطنني 

التعاونية، واملزارع، ومنشآت النفط ومصنع الغاز.

توفري املواد التموينية والطاقة والدواء للكويتيني واملقيمني

يف  الكويتيني  دور  حول  الغزو  أثناء  الكويت  يف  عاش  عيان  شاهد  كتب 
من  كثري  يكن  "مل  ييل:  ما  واملقيمني  للمواطنني  والطاقة  الغذائية  احلاجات  تأمني 
من  وغريها  الغذائية  املواد  من  احتياجاهتم  لرشاء  األموال  يملكون  املواطنني 
املستلزمات، وخاصة يف األسابيع األوىل من الغزو. وتسهيال عىل املواطنني فقد 
فتحت اجلمعيات التعاونية أبواهبا للمواطنني واملقيمني دون استثناء، وسمحت 
هلم برشاء ما حيتاجونه يوميا بحدود العرشة دنانري لكل فرد، ختصم من رصيده 

الفصل الثالث
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قاموا  حيث  الغزو،  من  األوىل  األسابيع  يف  الكويت  شباب  "ونشط  بعد".  فيام 
بحرص العائالت املوجودة يف كل منطقة وزودوا كل عائلة باحتياجاهتا من املواد 
التموينية املتوفرة لدى اجلمعية جمانا". وقد كان رئيس احتاد اجلمعيات آنذاك السيد 

عبداللطيف اخلرازة.

تدار  أن  – وقبل  الغزو  من  األوىل  األسابيع  يف  البنزين  حمطات  قامت  "كام 
البنزين للسيارات جمانا؛ تسهيال عىل املواطنني  – بتوفري  العراقي  النظام  من قبل 

واملقيمني".)44(

ويقول شاهد آخر يف يومياته: "أما بالنسبة للمواطنني الكويتيني الصامدين 
من  الكثري  انضم  الكويت  غادرت  قد  العاملة  األيدي  معظم  أن  وجدوا  فعندما 
الكويتيني املتطوعني إلدارة شؤون البالد الرضورية. فقام الشباب بإدارة مصفاة 
املخابز  وإدارة  التعاونية  اجلمعيات  وإدارة  املياه  وحتلية  الكهرباء  لتوليد  الشعيبة 
النظافة  أعامل  بإدارة  قاموا  كام  اللبناين.  واملخبز  اإليراين  كاملخبز  أنواعها  بجميع 

وغريها

طبيعة  فربزت  الكويت،  إىل  احلياة  أعادوا  الشباب  هؤالء  أن  الواقع  يف 
احلياة الكويتية القديمة بكل معانيها من تعاون وعطاء وتفان من أجل الكويت 
والكويت فقط. وهلذا جتد كل من يمر عليهم يدعو هلم ويقول هلم من قلبه )بارك 

اهلل فيكم(".)45(

ومن بني األدلة الوثائقية ما ذكرته هذه الوثيقة اخلاصة باملقاومة، واملؤرخة بـ 
1991/2/3م وهي من جمموعة أم اخلري:

عاصفة  عملية  بدأت  منذ  متاما  توقف  قد  الشعيبة  يف  الغاز  مصنع  "كان 

)44(   عيل الدخمي، كويتي حتت االحتالل، ط. 2، د.ن.، 1991، ص. 201.
إىل  العراق للكويت من 1990/8/2  أثناء غزو  العاصفة: مذكرات صامد يف  الغانم،  )45(   يوسف حممد 

1991/2/26م، ط. 1، الكويت، د.ن. 2003، ص. 103.

إدارة الصامدين للكويت الفصل الرابــع
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املنازل،  املستخدم يف  الغاز  الصحراء. وقد أدى هذا إىل نقص شديد يف كميات 
الالزمة  الكميات  لتوفري  بالعمل  تطوعوا  املصنع  يف  العاملني  الشباب  أن  إال 
لألهايل. وقد قاموا بذلك خالل يومي 2، 3 فرباير 1991 وتم تعبئة ما يقارب 
12 ألف اسطوانة. سيتم توزيعها يومي 4، 5 فرباير، أي غد وبعد غد، إال أهنم 
متخوفني من قصف الطائرات لشاحنات النقل. يرجى التنبيه عىل ذلك علام بأن 
الشاحنات املذكورة ذات ألوان زرقاء ورؤوسها بيضاء ومحراء وصفراء، وحتمل 

كل شحنة عدد 735 أسطوانة".

مل يبخل جتار املواد الغذائية الكويتيني عىل إخوهتم وأخواهتم وهم يف ضيق 
املواد عليهم. ومما ذكر يف مصادرنا  بفتح خمازهنم وتوزيع  وحاجة ماسة، فقاموا 
للمواطنني  الطحني  بتوفري  الدقيق  مطاحن  رشكة  قيام  للحرص؛  ال  كنامذج 
عىل  حتتوي  سالال  ببيع  الدنامركية  الكويتية  األلبان  رشكة  قامت  كام  واملقيمني، 
دنانري  مخسة  يتجاوز  ال  رمزي  بسعر  والعصري  واللبنة  والروب  احلليب  علب 
خزان  أمريكانا ورشكة  الصامدين رشكة  التي ساعدت  الرشكات  عراقية، ومن 

اللتني قامتا بتوفري اللحوم املجمدة فأعانوا أهل الكويت عىل الصمود.)46(

وقد توسع صالح الغزايل يف احلديث والرشح عن نشاط الكويتيني يف توفري 
املؤن والعمل يف اجلمعيات التعاونية يف كتابه "سور الكويت الرابع".)47(

عالج النا�ش يف امل�صت�صفيات واملنازل

واجبهم  بأداء  واملقيمني  الكويتيني  واملمرضني  األطباء  من  عدد  استمر 
اإلنساين يف ظل االحتالل القايس حيث مارس العراقيون عمليات تدمري أو هنب 

لألجهزة واملعدات الطبية يف مستشفيات الكويت. 

)46(   عيل الدخمي، كويتي حتت االحتالل، ص. 207-206.
)47(   انظر صالح الغزايل، سور الكويت الرابع، ج. 3، ص. 177-103.

إدارة الصامدين للكويت الفصل الرابــع
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بام  الغزو  قبل  روتينية  كانت  التي  املزمن  املرض  حاالت  األطباء  عالج 
ذوي  ومن  اجلرحى  ومع  الوالدة  حاالت  مع  وتعاملوا  وسائل،  من  يمتلكون 
اإلصابات الناجتة عن العمليات العسكرية والتعذيب. وقام األطباء واملمرضون 
أيضا بعالج اجلرحى يف املنازل نظرا خلطورة نقلهم للمستشفيات حيث العراقيون 

يراقبون الداخلني.

عمل األطباء الكويتيون عىل التغطية عىل أسامء املقاومني الكويتيني اجلرحى. 
كام وقاموا بإصدار شهادات وفاة للشهداء واملتوفني الكويتيني واملقيمني.

وامتدت اجلهود الطبية إىل القيام بعملية إنقاذ لألطفال اخلدج الذين كانوا يف 
مستشفى الصباح، حيث اضُطرَّ إىل البحث عن أرس كويتية تقوم بتبني األطفال 
العراقيون  دمر  ان  بعد  الطبية هلم  الرعاية  تقديم  االستمرار يف  القدرة عىل  لعدم 

األجهزة اخلاصة باألطفال اخلدج.

وتعرض األطباء الكويتيون إىل خطر نقلهم إىل حمافظات عراقية، وصدرت 
بذلك أوامر عراقية عليا، إال أهنا مل تنفذ.

إدارة الصامدين للكويت الفصل الرابــع
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وثيقة توضح نية العراقيني نقل األطباء الكويتيني إىل حمافظات عراقية، مؤرخة بـ 1990/12/9م.

إدارة الصامدين للكويت الفصل الرابــع
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وثيقة من املقاومة الكويتية ختص رشح احلالة العامة للمستشفيات الكويتية، مؤرخة بـ 1990/11/8م.

إدارة الصامدين للكويت الفصل الرابــع
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توزيع الأموال على املواطنني

أصبحت  البنوك  موظفي  ومغادرة  املصارف  وهنب  الرواتب  توقف  مع 
األموال شحيحة بيد املواطنني. فبدأ املواطنون أوال بالتكافل ومساعدة بعضهم 
بعضا.)48(  ثم تدخلت احلكومة الكويتية يف املنفى وبدأت بإدخال أموال كثرية عن 
طريق التهريب ليتم توزيعها عىل أكرب عدد من املواطنني.)49( توىل مهمة التوزيع 
االستخباري  العمل  بقيادات  اتصال  عىل  كانت  التي  املقاومة  جمموعات  قادة 

الكويتي يف اخلفجي وحفر الباطن بالسعودية. 

وحني علم العراقيون هبذا األمر شددوا الرقابة ومتكنوا من اعتقال من يوزع 
توزيع  شمل  وكذلك  واالستجواب.  التعذيب  من  لكثري  وعرضوهم  األموال 
منها يف قسم  نامذج  العراق. وقد عرضنا  الكويتيني يف سجون  األموال األرسى 

العمل االستخباري الكويتي وتفقد أحوال األرسى. 

واللوحات  الكويتية  ال�صوارع  واأرقام  اأ�صماء  لوحات  وت�صويه  اإزالة 

العراقية

كتابة  عىل  الغزو  قبل  الكويت  يف  املتخفية  العراقية  االستخبارات  عملت 
تقارير كثرية عن الضباط والوزراء واملسؤولني وأعضاء األرسة احلاكمة اشتملت 
عىل معلومات حول عناوين منازهلم، وذلك من أجل تسهيل القبض عليهم بعد 

االحتالل. 

تعاملت املقاومة الكويتية بذكاء مع هذه املشكلة، فقاموا بإزالة لوحات أسامء 
وأرقام الشوارع يف املناطق السكنية منعا للعراقيني من الوصول إىل العناوين التي 

لدهيم؛ وبالتايل إنقاذ كثري ممن ُأريَد القبض عليهم. 

)48(   حممد عبداهلادي مجال، الكويت وأيام االحتالل، ط. 1، 1992، ص. 279.
)49(   انظر حمرض اجتامع حكومة الكويت يف الطائف هبذا الشأن يف اجلزء الرابع من هذا الكتاب.
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باإلضافة إىل ذلك فإن املقاومة مل تقبل تغيري أسامء املناطق الكويتية بأخرى 
عراقية. فقامت بتشويه اللوحات العراقية التي وضعها املحتلون. وتشهد الوثائق 
العراقية عىل قيام الكويتيني هبذا العمل، وجاء يف كتاب عيل خليفوه عن املقاومة 

الكويتية وثائق العراقيني هذه الوثيقة كنموذج:
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اإدارة حمطات املياه والكهرباء

كان للمقاومة الكويتية جهود كبرية يف إدارة حمطات املياه والكهرباء، حيث 
استمر عدد من املهندسني والفنيني واإلداريني الكويتيني يف عملهم للحفاظ عىل 
إنتاج املاء من حمطات التحلية، والكهرباء. وكانوا أيضا يكتبون تقارير عن خمزون 
املياه وطاقتهم اإلنتاجية يف ظل ظروف االحتالل، وعن الطاقة وإنتاج املحطات 
من الكهرباء. ولوال تلك اجلهود لكانت حالة الصامدين أصعب بكثري مما كانت 

عليه.

ونعرض فيام ييل نامذج من تقارير املياه والكهرباء التي كانت تكتبها املقاومة 
وتبعثها للحكومة الكويتية يف املنفى:
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تقرير عن إنتاج املياه يف املحطات الكويتية، رسل بتاريخ 1991/2/5م.
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ويف تقرير آخر بتاريخ 1991/2/6م عن املياه كتبه أبو مرزوق: 

املياه: "تقرير 

إنتاج املياه املقطرة من حمطات التقطري يوم 1991/2/5م كام ييل:  -1

حمطة الشويخ 5،5 مليون جالون.  -1

حمطة الدوحة الرشقية 17،2 مليون جالون.  -2

حمطة الدوحة الغربية 50،9 مليون جالون.  -3

إمجايل املياه قليلة امللوحة املضافة للخلط 2،2 مليون جالون  -2

إمجايل املياه العذبة املنتجة 53 مليون جالون.  -3

إمجايل االستهالك للمياه العذبة 80،4 مليون جالون.  -4

إمجايل املخزون العام للمياه العذبة الذي يتم االستفادة منه 692،6 مليون   -5
جالون.

لن يتم توزيع املياه للمواطنني هلذا اليوم هبدف رفع املخزون. وسيتم من   -6
يوم غد توزيع املياه يوم بعد يوم علام بأن هذا النظام سيتم إعادة النظر يف 

جدواه، وسيعمل نظام آخر يتناسب مع كل حالة".

وهذه وثيقة أخرى بتاريخ 1991/2/8م:
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الصفحة األوىل من تقرير املياه الذي كتبته املقاومة بتاريخ 1991/2/8م.
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الصفحة الثانية من تقرير املياه الذي كتبته املقاومة بتاريخ 1991/2/8م.
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أما عن تقارير حالة الكهرباء وحمطاهتا يف الكويت أثناء االحتالل فهي عادة 
ما ترفق إىل جانب تقارير املياه. وهذا نموذج منها:

تقرير الكهرباء الذي كتبته املقاومة بتاريخ 1991/2/8م.
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املهندسون  فيقوم  البالد،  عن  األحيان  من  كثري  يف  تنقطع  الكهرباء  وكانت 
قلة  رغم  اخللل  إصالح  طريق  عن  بإعادهتا  واملقيمون  الكويتيون  والفنيون 
أثناء  اجلوي  القصف  وسط  خصوصا  الصعبة  والظروف  والعدد  اإلمكانيات 
حرب حترير الكويت. كتبت املقاومة تقريرا وأرسلته للحكومة الكويتية يف املنفى 

يف تاريخ 1991/2/17م: 

 K.V  132 املغذي  فصل  1991/2/15م  يوم  من   23:47 الساعة  "يف 
املناطق  ثلث  عن  الكهربائي  التيار  وانقطع  واجلابرية،  اجلنوبية  الشعيبة  بني  ما 
السكنية تقريبا، مما نتج عنه توقف املولدات يف حمطة الدوحة الرشقية والغربية بعد 
التيار الكهربائي  منتصف الليل )الساعة 00:31 يوم 16(، وهذا أدى النقطاع 
ولقد  بالتدريج.  الكهربائي  التيار  إعادة  حماولة  حاليا  وجاري  البالد.  عن  كلية 
يوم  الساعة 18:00  بعد  الكهربائي  التيار  أن يصل  املتوقع  بأنه من  الفنيون  أفاد 
1991/2/16م تباعا. ولكن نظرا لنقص العاملة الفنية واشتداد حدة الغارات 
جمال  يف  املتخصصة  الفنية  العنارص  لغياب  إضافة  الكويت،  جنوب  اجلوية 
الكهرباء. ما زالت أغلب مناطق الكويت بال تيار كهربائي )ويعتمد؟( السكان 
... عىل بعض املولدات الكهربائية بصورة رسية، حيث تقوم السلطات العراقية 
الشموع  بواسطة  فتتم  الداخلية  املنازل  إنارة  أما  العراقي.  للجيش  بمصادرهتا 
وصلها  املناطق  بعض  بأن  معلومات  )وصلتنا  والكريوسني.  الغاز  ومصابيح 
التيار اليوم 1991/2/17م، وما زالت بعض املناطق دون كهرباء مثل الشامية 

والضاحية  وجاري العمل إليصال التيار فيها(".

اإخفاء الأجانب الغربيني 

مل تقترص عمليات االعتقال عىل الكويتيني، بل امتدت إىل املقيمني، وخصوصا 
العمل  لدواعي  منهم  كبري  عدد  الكويت  يف  يقيم  وكان  الغربية.  للدول  املنتمني 
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النفط  ورشكات  اخلاص،  والقطاع  احلكومي،  والقطاع  الدبلومايس،  السلك  يف 
واملصانع واجلامعة والبنوك وغريها. وكانت األوامر لدى االستخبارات العراقية 
بالقبض عليهم بغرض جعلهم رهائن و"دروع برشية" يتقي هبم العراق رضبات 

الدول الغربية.

إال  وبأرسهم،  بأنفسهم  وانشغاهلم  الكويتيني  حالة  سوء  من  الرغم  وعىل 
أهنم مل يتخلوا عمن يعيش بينهم من هؤالء األجانب املطلوبني الذين مأل اخلوف 
قلوهبم. فعملوا عىل إخفاء كثري منهم ومنع وقوعهم يف األرس بكل الوسائل التي 

أتيحت هلم. كام فعل ذلك بعض املقيمني العرب.

الكويت  يف  الغربيني  معظم  إىل  الوصول  عىل  العراقيني  قدرة  عدم  وبسبب 
بكل من خيفي  اإلعدام  فأعلنوا عن حلوق عقوبة  الكويتيني خيفوهنم  بأن  علموا 
املهمة  هبذه  بالقيام  الكويتيون  استمر  ذلك  ومع  اهلرب.  عىل  يساعده  أو  أجنبيا 

الصعبة.

وقد شهد بذلك عدد من هؤالء الرهائن يف كتب وشهادات قدموها خالل 
الثالثني سنة املاضية.)50(

صدام  بأن  ثاترش  مارجريت  الربيطانية  الوزراء  رئيسة  حت  رصَّ فرتة  وبعد 
حسني جبان حيتمي خلف النساء واألطفال. وهو ما أحرج الطاغية فأعلن بدوره 
السامح للنساء واألطفال فقط باخلروج من الكويت والعراق. ثم بعد ذلك أطلق 

رساح الغربيني مجيعهم يف ديسمرب 1990.

وفيام ييل وثائق عراقية هبذا اخلصوص:

(50)	 	 	Richard	P.	Stevens,	The	Iraqi	Invasion	of	Kuwait:	American	Refle -
tions, International Education and Communications Group, 1990; ترجمه 
 مركز البحوث والدراسات الكويتية بعنوان "انطباعات األمريكيني العاملني في الكويت حول الغزو العراقي"،
1996.
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القطاع النفطي

إنتاجه  عىل  وأبقوا  ومنشآته،  النفط  حقول  عىل  الكويتي  اإلرشاف  استمر 
واملرافق  للخدمات  الرضورية  النفط  ومشتقات  والغاز  بالبنزين  البالد  لتزويد 
وضع  عىل  أيضا  واشتمل  وغريها.  واملنازل  واملواصالت  كاملستشفيات  العامة 
املقاومة  فكتبت  خطر،  من  هبا  حييق  ما  معرفة  األقل  عىل  أو  اآلبار  حلامية  خطط 
خطة  ووضعوا  كام  الغزو.  فرتة  هناية  يف  للتفجري  وجتهيزها  تلغيمها  عن  تقارير 

للتعامل مع احلقول واملنشآت يف حالة بداية عملية التحرير. 
وجاء يف كتاب "تدمري آبار النفط يف الوثائق العراقية" وصف لعمل الكويتيني 

يف القطاع النفطي حيسن إيراده فيام ييل:
األوىل  األيام  مع  بمسؤولياته  الكويتي  الشباب  إحساس  من  "انطالقا 
لالحتالل، ورغبة منه بمقاومته بأساليب شتى، أمهها احلرص عىل تسيري جمريات 
األمور يف الكويت وبخاصة يف املرافق احليوية الالزمة الستمرار تيار احلياة وروح 

الصمود املتدفقني يف دماء الشباب والشيوخ من أهل الكويت عىل حد سواء.
انطلقت أعداد من أبناء الكويت إىل رشكة النفط الكويتية - كام فعل ذلك 
آخرون منهم يف مؤسسات الدولة احليوية األخرى - ليكونوا عىل قرب من مراكز 
اجتامعات  أو  رسمية  تعليامت  تنظمه  ال  وشخيص  وطني  بدافع  وذلك  أعامهلم، 
أيدي  ملا حيدث عىل  أن يكون يف موقعه مراقبا  سابقة، بل حرص كل منهم عىل 
هؤالء املحتلني الغاشمني، حافظا أمينا ملا هو موجود من وثائق الرشكة وسجالهتا 
وأجهزهتا الدقيقة واملؤثرة يف إنتاج الوقود والطاقة اللذين يمثالن عصب احلياة يف 
الكويت، فضال عن بذل اجلهود املكلفة لالحتفاظ باملعلومات املهمة واألرسار 

الدقيقة لعمل الرشكة.
لتكّون جلنة رسية  الشخصية  الوطنية واإلحساسات  الدوافع  وتالقت هذه 
تقوم بأعامل جملس اإلدارة وفقا ملا حيقق أهداف الكويت يف هذه املرحلة احلرجة 
عليهام  تقوم  اللذين  املياه  وتدفق  الكهربائي  التيار  رسيان  ويضمن  تارخيها،  من 

وهبام احلياة يف كل مكان.
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وهذا الرتابط يف األهداف واإلجراءات اقتىض تشكيل جلان فرعية ذات مهام 
حمددة يف مناطق أخرى من الكويت، وذات طبيعة مشرتكة يف احلفاظ عىل منشآت 

الرشكة و تسيري أمورها.
كام اقتىض ذلك أيضا ارتباط اللجنة العليا إلدارة الرشكة بتنظيامت املقاومة 
التي كان هلا اتصال دائم باحلكومة الكويتية يف الطائف، وذلك هبدف التنسيق بني 
الداخل واخلارج، وتوحيد املسارات املختلفة يف اجتاه حترير الكويت واحلفاظ عىل 

مصاحلها احليوية، وبنيتها األساسية.
وظلت هذه اللجنة تعمل يف إطار املقاومة املدنية الكويتية يف القطاع النفطي 
بالتحرير  الكويت  عىل  اهلل  أنعم  حتى  متصلة  جهود  خالل  ومن  تامة،  برسية 
وعادت احلكومة الرشعية إىل البالد، وتسلم جملس إدارة الرشكة مجيع مهامها يف 

يوم1991/4/5م وفقا للقرار الوزاري رقم 3 ك / 1991.
وليس ثمة شك أن املقاومة الكويتية املدنية اإلجيابية كانت بمثابة عني احلكومة 
احليوي من ممارسات وإجراءات من  النفطي  القطاع  ما جيري يف  لكل  الراصدة 
جانب العدو العراقي، سواء يف مناطق اآلبار النفطية أو املنشآت النفطية احليوية. 
العراقي،  العدو  جانب  من  أمرها  يف  مشكوك  غري  وطنية  مقاومة  وهي 
وكانت تعمل بحرية نسبية من منطلق أهنم بحكم عملهم يف رشكة نفط الكويت 
واملنشآت  املختلفة  النفطية  اآلبار  مناطق  بني  واالنتقال  احلركة  بحرية  يتمتعون 
النفطية احليوية كرضورة يفرضها عملهم الوظيفي كمهنديس برتول ومشغيل آبار 
وحفارين. وقد أعطتهم هذه حرية احلركة يف ظل احلامية العسكرية العراقية، وهو 
أمر ال يتاح لغريهم من الكويتيني. أعطتهم الفرصة لرصد وتسجيل كل ما جيري 
الذاكرة  يف  وختزينها  واستعدادات  وجتهيزات  حتركات  من  الكويت  أرض  فوق 
للمقاومة  تسلم  تقريرات  يف  العودة  بعد  بتفريغها  والقيام  واملتحفزة،  املتيقظة 

الكويتية العسكرية لتبليغها إىل احلكومة يف الطائف. 
أفراد  أبرز  أحد  الياسني،  مصعب  املهندس  يقول  كام  تنقالهتم  كانت  فقد 
املقاومة اإلجيابية املدنية يف قطاع النفط، تتم بعيون واعية راصدة ومدققة. وكانت 
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العسكرية  املقاومة  أفراد من  البداية عن طريق  التقريرات ترسل إىل احلكومة يف 
التي تعرب احلدود إىل اململكة العربية السعودية، ثم بعد ذلك بدأ يتم تبليغها أوال 

فأول عرب األقامر الصناعية.
كام أن االستمرار يف العمل يف ظل الغزو العراقي كان يستهدف توجيه هيكلية 
العمل يف هذه املرافق احليوية بحسب رؤية خاصة، وهي رؤية خطط هلا من قبل 
العاملني الكويتيني يف رشكة نفط الكويت الذين شكلوا من بينهم خاليا عمل يف 

كل دائرة نفطية إلحكام السيطرة والتوجيه عىل آلية العمل يف هذا القطاع.
ونستعرض فيام ييل بعض األدوار املهمة التي قام هبا أفراد املقاومة الكويتية 

املدنية يف القطاع النفطي: 
احلصول عىل املعلومات حول خطط العدو وأهدافه وحتركاته:  -1

يف  املدنية  الكويتية  املقاومة  أفراد  اعتمد  الياسني:  مصعب  املهندس  يقول 
احلصول عىل املعلومات من خالل وسائل متعددة هي:

احلصول عىل املعلومات املطلوبة بشكل مبارش من الضباط واجلنود  أ- 
الوعود  أو  )اهلدايا(  بالرشوة  معهم  التعامل  خالل  من  العراقيني 

بإعطائهم البيوت واجلنسية بعد التحرير.
خالل  من  أمكن  حيث  العراقيني  املهندسني  بعض  عند  العفوية  ب- 
أهنم  بحكم  الفنية  األمور  بعض  يف  ومناقشتهم  العفوي  كالمهم 

رفقاء عمل أن نستشف منهم بعض املعلومات التي نسعى إليها.
احلركة واالنتقال للكويتيني العاملني يف الرشكة أعطاهم -كام سبق  ج- 
العسكرية  احلراسة  مظلة  حتت  واالنتقال  احلركة  حرية  ذكرنا-  أن 
العراقية، ورصد ما يرونه بدقة وتدوين هذه املعلومات عقب انتهاء 

اجلولة التفقدية".)51(

واجلهود  واالقتصادية  البيئية  األرضار  العراقية:  الوثائق  يف  النفط  آبار  تدمري  املختصني،  من  جمموعة     )51(
الكويتية يف املحافظة عىل الثروة النفطية، ط. 3، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2004، 

ص. 302 – 303.
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وأقدم فيام ييل أوراقا كتبتها إحدى أهم جمموعات املقاومة:

الصفحة األوىل من تقرير حول إدارة النفط الكويتي كتبتها املقاومة الكويتية وبعثتها بالفاكس إىل احلكومة الكويتية يف 
املنفى بتاريخ 1990/12/5م.
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الصفحة الثانية من تقرير حول إدارة النفط الكويتي كتبتها املقاومة الكويتية وبعثتها بالفاكس إىل احلكومة الكويتية يف 
املنفى بتاريخ 1990/12/5م.
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الصفحة الثالثة من تقرير حول إدارة النفط الكويتي كتبتها املقاومة الكويتية وبعثتها بالفاكس إىل احلكومة الكويتية يف 
املنفى بتاريخ 1990/12/5م.
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الصفحة الرابعة من تقرير حول إدارة النفط الكويتي كتبتها املقاومة الكويتية وبعثتها بالفاكس إىل احلكومة الكويتية يف 

املنفى بتاريخ 1990/12/5م.
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الصفحة اخلامسة من تقرير حول إدارة النفط الكويتي كتبتها املقاومة الكويتية وبعثتها بالفاكس إىل احلكومة الكويتية يف 
املنفى بتاريخ 1990/12/5م.
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الصفحة السادسة من تقرير حول إدارة النفط الكويتي كتبتها املقاومة الكويتية وبعثتها بالفاكس إىل احلكومة الكويتية يف 
املنفى بتاريخ 1990/12/5م.
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الصفحة السابعة من تقرير حول إدارة النفط الكويتي كتبتها املقاومة الكويتية وبعثتها بالفاكس إىل احلكومة الكويتية يف 
املنفى بتاريخ 1990/12/5م.
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ومن أبرز ما قام به الكويتيون يف القطاع النفطي هو منع حدوث كارثة متثلت 
يف ترسب خمزون مصنع غاز األمونيا. وقد رصد كتاب "تدمري آبار النفط يف الوثائق 

العراقية" هذه املشكلة وكيف تم حلها من قبل أبناء الكويت. وأقتبسه فيام ييل:

البرتولية "التخلص من خمزون األمونيا يف رشكة صناعة الكيامويات 

ملؤسسة  التابعة  الرشكات  إحدى  هي  البرتولية  الكيامويات  صناعة  رشكة 
من  جمّمعني  الرشكُة  وتدير  للدولة.  بالكامل  مملوكة  وهي  الكويتية،  البرتول 
الكياموية  الشعيبة الصناعية. أحدمها خاص بصناعة األسمدة  املصانع يف منطقة 

واآلخر لصناعة امللح والكلورين.

ويعترب جممع صناعة األسمدة الكياموية من أقدم وأكرب املجمعات الصناعية 
أربعة  املجمع عىل  ويشتمل  إنتاج ملصانعه عام 1966،  أول  بدأ  باملنطقة، حيث 
مصانع  وثالثة  يوميا،  طن  آالف  ثالثة  تبلغ  كلية  إنتاجية  بطاقة  لألمونيا  مصانع 
إنتاجية قدرها ألفان ومخسامئة طن يوميا، إضافة إىل مصنع  اليوريا بطاقة  إلنتاج 

حلمض الكربيتيك ومصنع النيرتوجني ووحدة ملعاجلة املياه الصناعية.

اخلميس1990/8/2م  يوم  صباح  للكويت  العراقي  الغزو  بدأ  وعندما 
كانت مجيع مصانع األسمدة تعمل بكامل طاقتها فيام عدا مصنع واحد لألمونيا 

كان متوقفا بسبب أعامل الصيانة.

وبلغ خمزون األمونيا يف ذلك التاريخ أكثر من 22500 طن، وهي مادة خطرة 
)52( وحتفظ يف درجات حرارة منخفضة )32 درجة مئوية حتت الصفر(  وخانقة 

ويف خزانات معزولة حراريا، وهي تعترب مادة أولية لصناعة اليوريا.

)52(   استنشاق تركيزات عالية من غاز األمونيا يؤدي إىل االختناق، كام يؤدي التعرض لرتكيزات منخفضة 
من الغاز لفرتات قصرية إىل أمراض جلدية خطرية والتهاب وتورم العيون واجليوب األنفية وجيب أال 

يزيد تركيزها يف اهلواء اجلوي عىل 2.5 جزء يف املليون.
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وكان من املتوقع وصول باخرة شحن كبرية لتحمل باألمونيا، إال أن الغزو 
كيفية  يف  متثلت  خطرية  مشكلة  برزت  ذلك  وإزاء  ذلك.  دون  حال  العراقي 
التخلص من هذا املخزون اهلائل من غاز األمونيا، وإال تعرضت البالد لكارثة 
خطرية تزيد يف رضاوهتا عن كارثة تفجري اآلبار النفطية إذا ما حدث ترسب هلذا 
الغاز. وهو احتامل قائم بدرجة كبرية يف ظل ظروف االحتالل وما قد تسفر عنه 

من أحداث. 

باملصانع  العاملني  عىل  ومفاجأته  االحتالل  صدمة  هول  من  الرغم  وعىل 
للكويت  حبهم  أن  إال  الكويت،  داخل  وذوهيم  أهلهم  عىل  املتزايد  وقلقهم 
واستعدادهم للتضحية والفداء يف سبيلها، وتقديرهم للموقف اخلطري كان دافعا 
هلم لالستمرار يف العمل والتفكري فيام يمكن اختاذه من إجراءات لتفادي حدوث 

كارثة يف الكويت من جراء هذا املخزون من غاز األمونيا.

ويف اليوم األول من االحتالل اختذت بعض اإلجراءات االحتياطية متثلت 
يف اآليت:

التوقف الفوري عن إنتاج األمونيا.   -1

كميات  استهالك  يمكن  حتى  طاقاهتا  بأقىص  اليوريا  مصانع  تشغيل   -2
األمونيا.

إىل  العراقي  اجليش  قوات  وصلت  االحتالل  من  األول  اليوم  مساء  ويف 
املصانع يف منطقة الشعبية الصناعية وطلبت إىل املسؤولني إخالء املصانع فورا. 
وقد طلب املسؤولون عن املصانع إىل أفراد النظام اعطائهم مهلة حتى يتم إيقاف 
من  والرابع  الثالث  يومي  العاملني  من  قليلون  أفراد  واستمر  وتأمينها.  املصانع 
أغسطس 1990 مع بعض أفراد قوة السالمة يف أعامل املناوبة اخلاصة بمالحظة 

خزانات األمونيا.
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ثم بدأ العاملون الكويتيون يف تنظيم صفوفهم، ودعا املهندس/ أنور سعيد 
السالمة )53( إىل عقد اجتامع للنظر يف أمر خمزون األمونيا ورضورة التخلص منه 
محاية للمنطقة واملواطنني. وعقد االجتامع من يوم االثنني املوافق 1990/8/6م 
بمنزل ناظر مصنع اليوريا آنذاك وبمشاركة نظار ومرشيف عمليات التشغيل حيث 

طرحت اخليارات املمكنة حلل تلك املشكلة والتي تتمثل يف اآليت:

خماطر  عىل  ينطوي  أمر  وهو  اخلزانات  يف  األمونيا  غاز  من  املخزون  إبقاء   -1
خاصة،  كارثة  إىل  تؤدي  قد  اخلزانات  أحد  يف  واحدة  فرصاصة  جسيمة، 

ونحن أمام عدو اتسمت أفعاله باهلمجية.

يبدو  بل  ذلك  يتعذر  وقد  النفط  ناقالت  بواخر  أحد  املخزون عىل  شحن   -2
مستحيال يف ظل ظروف االحتالل. 

يتم استهالك املخزون  اليوريا حتى  رضورة االستمرار يف تشغيل مصانع   -3
من غاز األمونيا )54( ويعترب اخليار الثالث أفضل اخليارات إال أنه يتطلب 

اآليت:

ثالث  يف  ساعة   24 ملدة  والعمل  باملصانع  العاملني  دوام  استمرار   -1
ورديات حتى يتم االنتهاء بأرسع ما يمكن من خمزون األمونيا. وهذا 
التي كانت تعيشها الكويت  أمر غاية يف الصعوبة يف ظل الظروف 
وصعوبة االنتقال إىل املصانع وغري ذلك من املشكالت احلياتية مثل 
توفري الطعام للعاملني وغريها. ويف هذا يقول املهندس أنور سعيد 

السالمة:

رجعنا إىل املصانع وبدأنا يف تنظيم العمل فيها وجعلنا العمل 

الكياموية  األسمدة  بمصانع  اإلنتاج  عام  ناظر  يشغل منصب  كان  السالمة  أنور سعيد حممد  مهندس     )53(
سابقا، ويعمل حاليا مدير العمليات باملصنع.

)54(   األمونيا تعترب مادة أولية لصناعة اليوريا.
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فيها عىل ثالث ورديات؛ كل وردية تستمر 24 ساعة ألنه يف ذلك 
الوقت كانت عملية انتقال العاملني من مساكنهم إىل منطقة الشعبية 
 24 هو  املصانع  يف  عادة  والعمل  هلم،  بالنسبة  كبرية  عقبة  تشكل 
ساعة عىل ثالث ورديات تبدأ الوردية األوىل من 8 إىل 4، والوردية 
الثانية من 4 إىل الساعة 12 ليال، والوردية الثالثة من الساعة 12 ليال 
يمكن حتقيقهام  والليل ال  املساء  إىل 8 صباحا. ونظرا ألن ورديَتْي 
حيث يتعذر االنتقال بالليل خصوصا يف ظل منع التجول، اتفق عىل 
أن يظل العاملون 24 ساعة يف املصنع يتناوبون عىل عملية التشغيل 

ويتم تبادل الوردية يف الصباح مع الوردية التي ستعمل بعدها.

فشكلنا الورديات وجهزنا املصانع للتشغيل واتصلنا بمحطات 
موجودا  املانع  إبراهيم  األخ  وكان  الشعيبة.  ملنطقة  التابعة  الضخ 
مضخات  يدير  سوف  بأنه  لنا  وتعهد  العاملني  من  جمموعة  ومعه 
الضخ لتوفري مياه البحر الالزمة لعمليات تربيد املصنع والضواغط 

املوجودة فيه.

رضورة االتصال برشكة نفط الكويت للعمل عىل توفري الغاز الالزم   -2
للتصنيع، حيث حيتاج ذلك إىل نحو ثالثني بليون وحدة حرارية يف 
اليوم الواحد، وهي كمية كبرية مقارنة مع مستوى اإلنتاج يف ذلك 
لتوريد غاز  البرتول شبه متوقف، وينتج فقط  إنتاج  الوقت، حيث 

ملحطات توليد الطاقة.

الغاز  وكميات  عاملة  أيد  من  إليه  اإلشارة  سبق  ما  توافر  ضوء  يف   -3
املطلوبة فإن األمر حيتاج إىل حوايل 45 يوما ليتم االنتهاء من خمزون 
تشهدها  التي  الظروف  ظل  يف  نسبيا  طويلة  فرتة  وهي  األمونيا، 

الكويت وما قد حيدث بني حني وآخر.
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وعىل الرغم من تلك الصعوبات واحتامالت اخلطر القائمة التي قد يتعرض 
هلا العاملون يف املصانع من قبل أفراد النظام العراقي اتفق عىل األخذ باخليار الثالث 
والبدء الفوري يف تنفيذه مهام كانت الصعاب والعقبات. وهكذا بدأ الكويتيون 
العمل بقوة اإليامن وعزيمة الرجال، فلم يضعف هلم عزم ومل يتضاءل هلم أمل 

مهام واجهوا من حتديات.

وبالفعل تم تنظيم العمل وإعداد املصانع للتشغيل، وحتمل العاملون مسؤولية 
املساءلة القانونية أمام السلطات العراقية والتي تعترب - من وجهة نظرهم- ذلك 

العمل ترصفا غري مربر يف خمزون اسرتاتيجي.

وحول املوقف من العراقيني يقول املهندس / أنور سعيد السالمة:

يعتربه  قد  بمخزون  الترصف  قررنا  أننا  واجهتنا  التي  الصعوبات  أهم  من 
العراقيون خمزونا اسرتاتيجيا دون الرجوع إىل السلطات العراقية، وكانت العملية 
فيها خماطرة ألننا دخلنا املصانع وبدأنا يف الترصف بتشغيلها وسحب هذه املادة 
املنطقة  يف  املوجود  اجليش  بينام  )اليوريا(،  الكياموية  األسمدة  مادة  إىل  وحتويلها 
داخل  ننفذها  التي  باألمور  يعلمون  ال  املصانع  يف  حولنا  املوجودون  والضباط 
أنتم  ملاذا  عراقيون وسألونا  أيام جاء ضباط  بعدة  املصنع  تشغيل  وبعد  املصانع، 
وبمجرد  نصنعها  أولية  مواد  لدينا  فأجبناهم  املصانع؟  هذه  لتشغيل  موجودون 
اإلنتاج  املصانع  تشغيل  العراقيون عىل  وافق  نتوقف. وقد  منها سوف  ننتهي  أن 

األسمدة، حيث كانوا ينقلون إنتاج املصانع يوميا إىل العراق".)55(

واجلهود  واالقتصادية  البيئية  األرضار  العراقية:  الوثائق  يف  النفط  آبار  تدمري  املختصني،  من  جمموعة     )55(
الكويتية يف املحافظة عىل الثروة النفطية، ط. 3، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2004، 

ص. 334- 336.
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فرق الإطفاء الكويتية

إن مهنة اإلطفاء مهنة أساسية تكفل محاية أكرب قدر من األرواح واملمتلكات. 
وهي عىل قدر عال من اخلطورة. ويف أثناء الغزو العراقي للكويت وبسبب كثافة 
اإلطفائيني  بعض  حافظ  إليها.  احلاجة  ازدادت  والتفجريات  النريان  استخدام 
املقدم  كتب  واجبهم.  اداء  يف  واستمروا  وصمدوا  النبيل  عملهم  عىل  الكويتيني 
ملجموعة  1991/1/9م  بتاريخ  اإلطفاء  حول  تقريرا  العبدالغني  حسن  إطفاء 

املقاومة، وأورده فيام ييل:

تقرير عام عن حالة اإلطفاء بالبالد
أوال: حالة اإلطفاء قبل 1990/8/2م:

حوايل  أعاله  املذكور  التاريخ  قبل  اإلطفاء  يف  العاملني  األفراد  جمموع  بلغ 
األخرى  واإلدارات  إطفاء  مركز   32 عىل  موزعني  فرد،  آالف(  )ثالثة   3000
التابعة لإلدارة العامة لإلطفاء. وبلغ عدد اآلليات سواء منها اخلاصة باملكافحة 
واإلنقاذ واخلدمات 400 )أربعامئة( آلية. وهذا العدد يشمل سيارة مضخة حريق 
"بمب"، سيارة إنقاذ، سيارة سلم، سيارة صهريج ماء احلمولة ما بني 2500 – 
6000 جالون ماء، تنكر أو تريلة، سيارة صهريج فوم "تنكر فوم"، سيارة إنارة، 
سيارة وقود، سيارة حاملة ألجهزة التنفس، سيارات اخلدمات، صالون، جيب، 

وانيت، لوري ...إلخ.

هذا إضافة إىل زوارق اإلطفاء واإلنقاذ املوجودة يف املراكز البحرية.

ثانيا: حالة اإلطفاء بعد 1990/8/2م إىل هذا التاريخ ]1991/1/9م[:

يف  العاملني  عدد  تقلص  فقد  بعده،  وما  التاريخ  هذا  يف  حدث  ملا  نتيجة 
اإلطفاء بشكل كبري، حيث بلغ عدد الباقني يف العمل ما يقارب 700 )سبعامئة( 
فرد موزعني عىل 12 مركز لتغطية مجيع مناطق الكويت، مما جعل الضغط كبريا 
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عىل األفراد واآلليات لكون مركز اإلطفاء الواحد يغطي عن ثالثة مراكز إطفاء 
كانت عاملة يف السابق، إضافة إىل املضايقات التي يواجهوهنا من اآلخرين. وبعد 
أن كان يف كل مركز إطفاء عدد 2 سيارة مضخة حريق "بمب" ومن 3 إىل 4 سيارة 
صهريج ماء "تنكر" وبعض املراكز لدهيا سيارة سلم؛ أصبح املتوفر حاليا يف كل 
مركز من املراكز العاملة سيارة مضخة حريق واحدة "بمب" وسيارة صهريج ماء 
"تنكر" نتيجة لسحب اآلليات األخرى وتعطل البعض اآلخر لعدم وجود قطع 
غيار مثل اإلطارات، البطاريات، وعدم توفر اليد العاملة املخلصة للقيام بالعمل 

الالزم واملعدات الالزمة ألداء العمل.

ونود أن نحيطكم علام بأننا بني فرتة وأخرى نعقد اجتامع مصغر يقترص عىل 
بعض املسؤولني لتدارس الوضع وما يستجد وكيفية الترصف رغم الظروف.

*مركزي املطار مها باستالم الطريان املدين العراقي.

ومركز  اهلاليل،  مركز  ومها  العراقيني  باستالم  فقط  مركزين  *هناك 
الصليبيخات. وعدد 12 مركز باستالم الكويتيني.

*خمازن اإلطفاء العام باستالم العراقيني. 

مقدم التقرير

مقدم إطفاء / حسن العبدالغني".

"شبَّ  ذكر:  1991/2/11م  بتاريخ  املقاومة  كتبته  استخباري  تقرير  ويف 
حريق يف جممع ورثة أمحد اجلابر، وأثناء قيام رجال اإلطفاء بإمخاد النريان طلب 
منهم أحد اجلنود املتواجدين يف املوقع اإلرساع يف إطفاء احلريق خوفا من تأثري 
النريان عىل الصواريخ املوجودة يف رساديب املجمع )وال نعلم ما هي أو نوعها أو 

عددها(. يف منطقة الفحيحيل".

الفصل الرابــع
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الف�صل اخلام�ش

معاناة الكويتيني حتت وطاأة الحتالل 

واأبرز الأ�صرار املادية واملعنوية 

قاسى الكويتيون كل أنواع املتاعب يف ظل العدوان اهلمجي. وتعرضوا ملآس 
مجة تعجز الكتب عن وصفها ونقلها بصورة دقيقة، فمن فقدان للشعور باألمن 
وأرس  واعتقال  لألعراض،  وانتهاك  لألرواح،  وخسارة  والطمأنينة،  واألمان 
والغذاء،  الصحية  الرعاية  يف  نقص  إىل  واملمتلكات،  لألموال  وهنب  وتعذيب، 
وتنفس للهواء امللوث، وإصابة باألمراض اجلسدية والنفسية، واضطرار للخروج 

من البالد والعيش الجئني بعد أن كانوا معززين مكرمني يف بلدهم.

نفسه  طالت  إصابة  بالغة.  إصابة  الكويتي  اإلنساَن  العراِق  اجتياُح  أصاب 
ووطنه وماله وعرضه، ولكنها مل تقِض عليه، فهو قوي باهلل واحلق، وأقوى من 
جسيمة  ونتائج  وآثار  أبعاد  ذات  اإلنسانية  الكارثة  هذه  كانت  املعتدي.  املحتل 
مست كل يشء يف الكويت، من برش وحجر ونبات وهواء وماء. ولعل الكتابة 
عنها تستغرق جملدات كثرية حتكي مدى الوحشية التي اتصف به زبانية العراق يف 

ممارساهتم خالل مدة االحتالل الذي طال لسبعة أشهر سوداء.

أفراد وأرس من شعوب كثرية كانت جتد رزقها  املأساة إىل  امتدت هذه  لقد 
وكرامتها يف الكويت، فاجلاليات العربية واألجنبية تزيد عن عدد الكويتيني قبيل 
يف  األشخاص  من  الكثرَي  الكويت  إىل  الوافدين  من  واحد  كل  ويعيُل  الغزو، 

بالدهم، منهم املسن والطفل واملعاق والطالب واملريض. 

أجرى علامء النفس دراسات نفسية واجتامعية متعددة عىل الكويتيني الذين 
الغزو  آثار  إن  اجلبني.  هلا  يندى  نتائج  فوجدوا  الغزو،  أثناء  حلوادث  تعرضوا 

العراقي ما زالت قائمة. بعضها واضح وبعضها اآلخر خمفي.

الفصل الرابــع
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العراقي عىل الكويت حُلمَة العرب السياسية،  العدواُن  َق  ُبعد آخر، مزَّ ويف 
املوقف  يقترص  ومل  له.  وشاجب  العدوان  هلذا  مؤيد  بني  نصفني؛  وشطرهتم 
انقسموا هم كذلك  الذين  العربية  الشعوب  القيادات، بل شملت  السيايس عىل 
فأظهر  دوهلم.  موقف  إىل  النظر  دون  ومعارض  مؤيد  بني  ما  اجلريمة  هذا  حول 
يتأخروا  مل  الذين  الكويتيون  هبا  ُصِدَم  منحطة  وثقافة  معدنا  لالحتالل  املؤيدون 
يوما عن مد يد العون هلم. َفقَد كثري من الكويتيني الثقة واإليامن بالقومية العربية 
العرشين.  القرن  عرشينيات  منذ  فيها  أساسيا  ركنا  الكويُت  كانت  طاملا  التي 
مسألة  للكويت  العراقي  االحتالل  بعد  فيام  العربية  السياسية  العالقات  ومسألة 

كبرية بحاجة إىل بحث مستقل. 

سنقدم فيام ييل موجزا بأبرز األرضار التي مست املواطنني واملقيمني وامتدت 
إىل العمران والبنية التحتية واملؤسسات واملمتلكات العامة واخلاصة. وقد أحسن 
باحثو الكويت يف استقصائها وإثباهتا لتكون دليال عىل ما اقرُتف بحق الكويت، 

ولتكون أساسا قانونيا للمطالبة بالتعويضات من العراق.

ولعلنا نبدأ هذا الفصل بعرض وثيقة من وثائق املقاومة الكويتية التي حتكي 
حال الكويتيني ومعاناهتم يف ظل االحتالل، وهي مؤرخة بتاريخ 1991/2/17م 

مع بداية حرب حترير الكويت.
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الصفحة األوىل من تقرير املقاومة الكويتية عن معاناة أهل الداخل، مؤرخة بـ 1991/25/17م.
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الصفحة الثانية من تقرير املقاومة الكويتية عن معاناة أهل الداخل، مؤرخة بـ 1991/25/17م.
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الصفحة الثالثة من تقرير املقاومة الكويتية عن معاناة أهل الداخل، مؤرخة بـ 1991/25/17م.
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ويقول شاهد عيان من الصامدين الكويتيني يف يومياته ما ييل:

"اليوم السابع والثامنون بعد املائة، االثنني 1991/2/4م. انقىض 18 يوما 
عىل بدء احلرب اجلوية. واليوم هو اليوم التاسع عرش، وقد دخلنا الشهر السابع 
واالحتالل العراقي يرزح فوق صدورنا ونحن يف سجن رهيب يف مدينتنا التي 

كانت من أمجل مدن الدنيا يف عيوننا.

إن الناس حمبوسون يف بيوهتم ورساديبهم التامسا لألمان يف منازل ترتجُّ وهتتز 
بالصواريخ  املشبعة  احلمراء  السامء  عن  الصامد  خيتبئ  حيث  القصف،  شدة  من 
العراقية أو قوات احللفاء، وكذلك عن اللصوص  والطائرات القاصفة للقوات 
العراقيني الباحثني عن غنائم وأكثرها اغتصاب السيارات أو رسقتها، وكلهم من 

اجلنود العراقيني الذين هيددون املواطنني بالسالح.

الكويت اليوم ختتلف عن كويت ما قبل الغزو. الكويت اليوم عبارة عن قرية 
حدودية مهجورة خالية من املشاة واملارة والسيارات والباعة واحلياة. إهنا مدينة 
فإنه رغم  الصامدين،  األموات واخلوف والرعب والدمار. ونظرا ملعاناة هؤالء 
اخلوف والقصف الناجم عن املدافع والصواريخ، وألن الناس بطبيعتهم حيبون 
احلرية ويضحون من أجلها فقد بدأ قلة من الناس خيرجون مشيًا أو بدراجاهتم أو 
بالسيارات ذات اللوحات العراقية لرشاء حاجاهتم من بعض الباعة املوجودين 
يوما حتى  التي كانت مهجورة مدة 18  أو يف شربة اخلضار  الطرقات  أحيانا يف 

اآلن".)56(

العراق للكويت من 1990/8/2 إىل  أثناء غزو  العاصفة: مذكرات صامد يف  الغانم،  )56(   يوسف حممد 
1991/2/26م، ص. 185.

معاناة الكويتيني حتت وطأة االحتالل وأبرز األرضار املادية واملعنوية الفصل اخلامــس
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ال�صحايا الب�صرية من �صهداء واأ�صرى ومفقودين

وتنوعت  املعتدين.  يد  عىل  وبناته  أبنائه  من  كثريا  الكويتي  الشعب  فقد 
أسباب االستشهاد وأكثرها من استشهد دفاعا عن بالده جراء عمليات قتالية يف 
القوات املسلحة الكويتية أو جمموعات املقاومة. ومنهم من قتل بسبب اشرتاكه 
من  كثري  وقتل  وطنيا.  إعالميا  نشاطا  وممارسته  باالحتالل  املنددة  باملظاهرات 
الكويتيني والكويتيات يف سجون العراق داخل الكويت وخارجها بعد تعرضهم 
لتعذيب شنيع تشهد له الصور املريعة ألجسادهم التي نرشها الباحثون يف ما مىض 

من كتب ودراسات توثيقية.
من  الشهداء  أما  وشهيدة،  شهيدا   1029 بلغ  الكويتيني  الشهداء  عدد  إن 
اجلنسيات األخرى فعددهم 66، أما املقيمني بصورة غري قانونية فعددهم 83.)57(  

وهذه األرقام مسجلة لدى مكتب الشهيد )حتى 20 يونيو 2015(.)58(
وال ننسى أن عددا كبريا من الكويتيني توفوا بسبب تدهور حاالهتم الصحية 
يف  هلم  تقدم  كانت  التي  واألدوية  الالزمة  الصحية  الرعاية  توقف  عن  الناجتة 

املستشفيات عندما كانت بكامل أجهزهتا وأطقمها قبيل الغزو العراقي. 
الكويتيني  من  وأسرية  أسري   10.800 حوايل  وقع  الغزو  فرتة  مدار  عىل 
والكويتيات واملقيمني يف يد املحتلني؛)59( رجع أكثرهم إىل بلده، واستشهد منهم 
508 ممن تعرف إليهم أهلهم حتى اآلن. ويف تاريخ 2019/8/2م "أعلنت وزارة 
اخلارجية العراقية اليوم اجلمعة التعرف عىل رفات 32 أسريا كويتيا من الذين عثر 
عليهم قبل أشهر يف مقربة مجاعية جنويب العراق".)60( وسبق ذلك اكتشافات عدة 

تم جتنيس 226 ابنا وابنة من أبناء الشهداء من غري حمددي اجلنسية.  )57(
فاطمة األمري، "مكتب الشهيد ... حساب جاري يف بنك الوفاء: ربع قرن مرت عىل إنشائه لتخليد ذكرى   )58(
بتاريخ 21  الكويتية  الراي  الفرحان ونرش بجريدة  الشهداء ورعاية ذوهيم"، لقاء صحفي أجراه نارص 

يونيو 2015م، عدد 13138.
عبدالعزيز يوسف األمحد، موسوعة حرب الكويت: كتاب وثائقي، ط.1، د.ن.، 1992م، ص.273.  )59(

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails. : وكالة األنباء الكويتية كونا، 2019/8/2م  )60(
aspx?id=2812062 )تاريخ الدخول 2019/10/21م(.
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ملقابر مجاعية تضم رفات شهداء كويتيني. وما زالت الكويت بانتظار معرفة أماكن 
الذين يقدرون  العراق  احتجاز بقية األرسى واملفقودين الكويتيني أو رفاهتم يف 

بحوايل 320 مفقود.

طرق تعذيب الأ�صرى

السجون  الكويتيون يف  هلا األرسى  تعرض  التي  التعذيب  أساليب  تنوعت 
العراقية داخل الكويت ويف العراق. وأخلصها من دراسة الدكتور حسني عيسى 
األنواع  تلك  بأنفسهم،  األرسى  شهادات  عىل  استنادا   – ذكر  الذي  اهلل،  مال 

املرعبة، شارحا إياها ومقتبسا تلك الشهادات:)61(
الرضب والركل باستخدام العيص والفلقة واخلراطيم وكابالت الكهرباء   -1

والسالسل احلديدية.
الصعق الكهربائي، واستخدام حوض املاء املشحون.  -2

سحب الدم بإبر ملوثة.  -3
تقديم املواد املخدرة لألرسى.  -4

استخدام املشنقة الذكية.  -5
إرغامهم عىل أعامل السخرة.  -6

حرق األجسام وكّيها، بغرض التعذيب والقتل.  -7
منع األرسى من الصالة.  -8

التبول عىل املعتقلني ملنعهم من أداء الصالة.  -9
التعذيب باستخدام الزجاج املكسور.  -10

رمي األرسى يف جماري الرصف الصحي وتركهم هناك ألوقات طويلة.  -11
الروليت الرويس.  -12

ومسؤولية  الكويت  أرسى  اهلل،  مال  عيسى  حسني  احلقوقي  العميد  لكتاب  ارجع  التفاصيل  من  ملزيد   )61(
العراق الدولية وفقا للقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة، ط. 1، د.م،  د.ن.، 2000، ص. 104 – 

..135
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تشويه اجلهاز التناسيل.  -13
فقء األعني واقتالعها من حماجرها.  -14

برت األعضاء.  -15
اخلنق بواسطة األكياس.  -16

ضخ اهلواء والسوائل يف أمعاء األرسى.  -17
إجبار األرسى عىل السري عىل الفحم والدبابيس.  -18

بث اإلشاعات الكاذبة بني األرسى.  -19
إيقاف األرسى حتت الشمس احلارقة.  -20

السب واإلهانة والتحقري.  -21
التهديد باإلعدام أو بالقبض عىل األهل والزوجة واألبناء وتعذيبهم.   -22

وكان التعذيب يشمل األرسى ضعاف العقول واملعوقني والنساء احلوامل.  

الأمرا�ش النف�صية لدى الأطفال

وفيام خيص أطفال الكويت يف الداخل، فقد تعرض كثري منهم ممن ترتاوح 
القتل  أحداث  مشاهدة  بسبب  صدمية  "هزات  إىل   13-5 بني  ما  أعامرهم 
واالختطاف والتفجريات، أو فقدان أحد أفراد األرسة بسبب املوت أو األرس. وأن 
62% من األطفال كانوا يعانون من الصدمة النفسية التي تولدت عن مشاهدهتم 
للجثث املعلقة فوق أعمدة النور، أو اجلثث امللقاة يف الشوارع أو جثث األطفال 
املقطعة بفعل املتفجرات. وأن 52% من األطفال يعانون من قلة النوم والكوابيس 

واألحالم املزعجة املتعلقة بأحداث العدوان".

املنزل  سكان  عىل  ضغط  أداة  األطفال  يستخدمون  العراقيون  اجلنود  "كان 
من  وذلك  مطلوب،  بترصيح  لإلدالء  أو  املقاومة  بأعامل  بصلتهم  لالعرتاف 

خالل تسديد فوهات املسدسات واألسلحة الرشاشة إىل رؤوس األطفال".
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النفسية إىل أن عددا غري قليل من األطفال عانوا من  وخلصت الدراسات 
التكيف مع  العدواين، وصعوبة  السلوك  وازدياد مظاهر  ازدياد مشاعر اخلوف، 
واالنطواء،  النفيس،  االضطراب  حاالت  وازدياد  اجلديدة،  االجتامعية  البيئات 
كاألمانة  القيم  بعض  واهتزاز  العسكرية،  لأللعاب  وامليل  النوم،  عند  واألرق 
التخريب  إىل  وامليل  املشاجرات  كثرة  الئقة،  غري  بألفاظ  والتفّوه  واألخوة، 

والتدمري.)62(

التدمري البيئي

خمتلف  من  املتفجرات  وخملفات  بآثار  الكويت  وبحر  وهواء  تراب  تشبَّع 
وزادت  العراقيون.  أطلقها  خطرة  ومواد  وقذائف  وقنابل  صواريخ  األنواع؛ 
الكويت، حيث استخدمت كميات هائلة  املقذوفات يف فرتة حرب حترير  كمية 
من األسلحة وأصبحت الكويت ساحة قتال دامت 40 يوما. وتفاجأ الكويتيون 
بوجود آالف األلغام التي زرعها العراقيون يف بادية الكويت وبحرها. وال شك 
أن كل هذه الذخرية واألسلحة التي انترشت يف بيئة الكويت قد تركت أثرا بالغ 

اخلطورة عىل حياة اإلنسان واحليوان والنبات.

وما  الكويت  بحق  العراقيون  اقرتفه  الذي  البيئي  التدمري  ذروة  وتتجىل   
اآلبار  عدد  من   %91.8 يعادل  عدد  وهو  نفطي  بئر   1164 تفجري  يف  جاورها 
املنتجة، حيث اشتعل منها 560 بئرا وتدمر البقية بنسب عالية، باإلضافة إىل ضخ 
العراقيني النفط يف البحر. تسببت هذه اجلريمة بتدمري احلياة الفطرية يف الكويت، 
بقية  التفجري يف  وأنتج  بئر لشهور طويلة،  الدخان من 652  أعمدة  انبعثت  فقد 
اآلبار بترسب النفط إىل اليابسة مكونة عددا كبريا من البحريات النفطية الباعثة 
التاريخ.  التلوث خطري جدا وحادثة غري مسبوقة يف  السامة. كان هذا  للغازات 
وقد امتد ملساحات واسعة من األرايض الكويتية واستمر لزمن طويل، حتى بعد 
)62(   جمموعة من املختصني، أثر الغزو العراقي عىل أطفال الكويت "جتارب مؤملة"، ط. 1، الكويت، مركز 

البحوث والدراسات الكويتية، 2002، ص. 33-25.
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إطفاء اآلبار بعد سبعة أشهر من التحرير. 
هذه  توثق  عدة  دراسات  الكويتية  والدراسات  البحوث  مركز  أصدر  وقد 
وأسامء  باألوامر  اخلاصة  الوثائق  تلك  فيه  وقدموا  النكراء،  العراقية  اجلريمة 
املسؤولني عن هذه العملية، وحللوا فيه اآلثار السلبية املرتتبة عىل البيئة واالقتصاد 

يف الكويت.)63(

التوزيع العددي حلالة اآلبار النفطية بعد تفجريها

انظر اجلزء السادس من هذا الكتاب.  )63(
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البيئية  األرضار  العراقية:  الوثائق  يف  النفط  آبار  "تدمري  كتاب  َح  وضَّ
واالقتصادية واجلهود الكويتية يف املحافظة عىل الثروة النفطية" القّيُم حقائق عدة، 
التي  منها أن تفجري وحرق اآلبار كان عمال متعمدا دلت عليه الوثائق العراقية 
اآلبار  بتفجري  رصحية  أوامر  فيها  فنقرأ  اندحارها.  بعد  العراقية  القوات  خلفتها 
وبتلغيم أخرى وجتهيزها للتفجري يف الوقت املناسب. ويتبني منها أن قادة احلرس 
املؤجل" عىل عملية  للتخريب  النارية  "اخلطة  تسمية  أعطوا  العراقي  اجلمهوري 
تفجري اآلبار الكويتية. وثبت بالوثائق أيضا أن اآلمر هبذه اخلطة هو رئيس العراق 

بنفسه. وأقتبُس جزءا مما جاء يف الكتاب:

وحرسه  العراقي  النظام  رأس  أن  العراقية  الوثائق  بعض  كشفت  "لقد 
يف  ورد  ما  بتحليل  إذ  املؤجل.  للتخريب  النارية  اخلطة  مدبرا  مها  اجلمهوري 
الوثيقة )رقم 5( ]يف ما ييل من صفحات[، وهي أقدم وثيقة عثر عليها فيام خيص 
جريمة تفجري وإحراق اآلبار النفطية واملنشآت احليوية الكويتية، حيث صدرت 
بتاريخ 12 أغسطس )آب( 1990  أيام فقط،  الغادر بعرشة  العراقي  الغزو  بعد 
وهي رسالة صادرة عن قيادة قوات نبوخذ نرص احلرس اجلمهوري واملوقعة من 
العقيد الركن غالب عبداهلل واملوجه إىل ألوية املشاة 19، 20، 22، 23 من احلرس 
الدفاع اجلوي ق ق  نبوخذ نرص حج، وآمرية  اجلمهوري، وآمرية مدفعية ق ق 
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نبوخذ نرص ح ج، ك مدرعات ق ق نبوخذ نرص ح ج، وموضوعها »توجيهات 
القوة  كان  اجلمهوري  احلرس  أن  نتبني   - العسكري«  والتصنيع  الصناعة  وزير 
البند )2( منها عىل  الضالعة يف تنفيذ خطة التخريب املؤجل إذ تنص الوثيقة يف 

ما ييل:

)ختصيص وتسمية مجاعات التخريب اخلاصة بآبار النفط وحمطات الكهرباء 
واملاء التي متت هتيئتها للتخريب املؤجل، وهتيئة وإكامل متطلبات التفجري بحيث 
األهداف حال  تفجري هذه  بغرض  هلا  املحدد  املكان  ثابتة يف  تكون كل جمموعة 

صدور األمر بذلك(.

وملا كان احلرس اجلمهوري يتلقى توجيهاته مبارشة من رأس النظام العراقي، 
كام  التدمريية.  التخريبية  اخلطة  هذه  وضع  عن  املسئول  املدير  يعترب  األخري  فإن 
تشري  1991/1/15م  بتاريخ   )122/2( العدد   ،)4 )رقم  ]اآلتية[  الوثيقة  أن 
النفطية  اآلبار  بتفجري  اخلاصة  التوجيهات  هذه  أن  إىل  وضوح  بكل  مقدمتها  يف 
العامة  بالقيادة  اجتامعه  عند  القائد  الرئيس  »بأمر  الكويتية  احليوية  واملنشآت 

للقوات املسلحة يوم 1991/1/13م.

كام تؤكد ذلك الوثيقة )رقم 6(، العدد 28/2/2 بتاريخ 18 من يناير )كانون 
األول( 1991م، وهي رسالة صادرة عن املقدم )درع( غيدان خلف عبداهلل آمر 
»توجيهات«..  وموضوعها:  الرسايا  كافة  إىل  واملوجهة  التاسعة  الدبابات  كتيبة 
تبدأ الوثيقة بام ييل: »أمر السيد الرئيس القائد ... باجتامع القيادة العامة للقوات 

املسلحة يوم 13 يناير )كانون الثاين( 1991 بام ييل:

»املنشآت النفطية املهيأة للتخريب تنفذ عندما يصبح املوقف خطرا بحيث ال 
تسلم للعدو ساملة بل مدمرة«.")64(

واجلهود  واالقتصادية  البيئية  األرضار  العراقية:  الوثائق  يف  النفط  آبار  تدمري  املختصني،  من  جمموعة     )64(
الكويتية يف املحافظة عىل الثروة النفطية، ص. 38.
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وثيقة من كتاب "تدمري آبار النفط يف الوثائق العراقية"، ص. 37.
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وثيقة من كتاب تدمري آبار النفط يف الوثائق العراقية، ص. 40.
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 وثيقة من كتاب تدمري آبار النفط يف الوثائق العراقية، ص. 41.
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وثيقة من كتاب تدمري آبار النفط يف الوثائق العراقية، ص. 41.

معاناة الكويتيني حتت وطأة االحتالل وأبرز األرضار املادية واملعنوية الفصل اخلامــس



187 186187 186

 

وثيقة من كتاب تدمري آبار النفط يف الوثائق العراقية، ص. 66.

معاناة الكويتيني حتت وطأة االحتالل وأبرز األرضار املادية واملعنوية الفصل اخلامــس



187 186187 186

وفيام خيص توقيت عملية التفجري فقد رصد كتاب تدمري آبار النفط يف الوثائق 
العراقية هذه املسألة، فجاء فيه: 

مع  النفطية  اآلبار  بتفجري  قاموا  العراقيني  أن  الكويتية  املقاومة  أفراد  "أكد 
التخريب  فرُق  اإلجرامي  العمل  قامت هبذا  فقد  اجلوي.  القصف  بدء عمليات 

العراقية املعدة مسبقا هلذا الغرض.

يقول املهندس مصعب: »إن تفجري اآلبار بصورة جزئية تم مع بداية القصف 
اجلوي يف السابع عرش من يناير عام 1991، حيث قام العدو بتفجري عينات فقط 
من اآلبار، أما التفجري الشامل لآلبار فقد بدأ عرص يوم اخلميس املوافق 21 من 
بتنفيذ  التخريب  فرق  وقامت  هلم  املخزية  اهلزيمة  تأكدت  عندما   1991 فرباير 

اخلطة«.

ويفند املهندس أمحد غلوم أكاذيَب العراق حول قيام قوات التحالف بتفجري 
النفطية مع زمالئي  باحلقول  نتجول  القصف اجلوي كنا  أثناء  فيقول: »يف  اآلبار 
مصعب الياسني وأمحد الريس وحممد اجلزاف، وشاهدنا العراقيني يقومون بتفجري 
ثالث آبار، وناقشنا املوضوع مع العراقي »صاحب قطب« مسؤول الرشكة آنذاك، 
وكان رأيه أن قوات التحالف هي التي فجرت اآلبار. ويف أثناء اجتامعنا معه وهو 
يؤكد أن الغرب هو الذي يقوم بتفجري اآلبار، دخل أحد املرشفني العراقيني قائال 
له: »برشى سيدي، لقد تم تفجري سبعة آبار!«، ويف اليوم نفسه الذي برشوه فيه 

بتفجري تلك اآلبار تم يف املساء تفجري باقي اآلبار«.

إضافة إىل ما سبق فإن األساليب التي اتبعها العراقيون عند تلغيمهم آلبار 
النفط والتي تم رصدها ومتابعة تطورها تؤكد قيامهم أنفسهم بعمليات التفجري 
وليست جيوش التحالف كام يدعون.. فالعراقيون كانوا هييئون جمموعة من اآلبار 
نفسه من خالل ربطها  الوقت  آبار( لالنفجار يف   9 اآلبار تضم8 -  )شبكة من 
انفجار  حدوث  بعد  أنه  يالحظ  التفجري  عمليات  عايش  ومن  مشرتك،  بسلك 
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عنيف تشتعل النريان يف عدد من اآلبار أو يف شبكة من اآلبار".)65(

ذلك.  من  يتمكنوا  مل  أهنم  إال  سعودية،  آبار  تفجري  أيضا  العراقيون  حاول 
العسكرية  املقاومة  "أن  مصعب  املهندس  الكويتية  املقاومة  أعضاء  أحد  ويقول 
استطاعت أن تصطاد جمموعة من الضباط واجلنود العراقيني يبلغ عددهم أربعة 
كانوا عائدين لتوهم من عملية تلغيم آبار حقل املناقيش وأم قدير. ولقد تم سحب 
بحوزهتم  وكان  دشاديش.  وألبسوهم  خيطان  يف  منزل  إىل  املجموعة  هذه  أفراد 
بعض املستندات العسكرية من بينها مفكرة تبني أن هذه املجموعة من الضباط 
السعودية  الكويتية  احلدود  بعبور  األمر  صدور  عند  مكلفني  العراقيني  واجلنود 
السعودية  العربية  باململكة  تلغيم حقل غوار  للمشاركة مع جمموعات أخرى يف 

وتفجريه. 

وقد تم إرسال املفكرة إىل اململكة العربية السعودية، وتعد هذه املفكرة وثيقة 
تبني أن خطة النظام العراقي الغادر مل تكن تستهدف دولة الكويت فقط، بل أيضا 

اململكة العربية السعودية".)66(

شكلها  التي  بالغيوم  ملبدة  اللون  سوداء  الكويت  هنار  يف  السامء  كانت   
دخان االحرتاق النفطي، وكان بحرها أسودا أيضا، ماتت فيه األسامك واحليوانات 
مجة.  صحية  مشاكل  من  وعانوا  النفط،  سموم  الكويتيون  استنشق  البحرية. 

وتوقفت حمطات حتلية مياه البحر عن العمل بسبب خطورة املياه.

مع  وتعاوهنم  هلا  وحبهم  بالدهم  عىل  وخوفهم  الكويتيني  تكاتف  ولوال 
اآلبار  وإطفاء  البحر،  ماء  تنظيف  من  اهلل  توفيق  بعد  متكنوا  ملا  الدويل  املجتمع 

املحرتقة، وإزالة معظم األلغام يف زمن قيايس أثار دهشة وإعجاب العامل. 
واجلهود  واالقتصادية  البيئية  األرضار  العراقية:  الوثائق  يف  النفط  آبار  تدمري  املختصني،  من  جمموعة     )65(

الكويتية يف املحافظة عىل الثروة النفطية، ص. 319.
واجلهود  واالقتصادية  البيئية  األرضار  العراقية:  الوثائق  يف  النفط  آبار  تدمري  املختصني،  من  جمموعة     )66(

الكويتية يف املحافظة عىل الثروة النفطية، ص. 323 – 324.
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نهب املمتلكات اخلا�صة للمواطنني واملقيمني

امتدت أيادي اجلنود العراقيني إىل ممتلكات الكويتيني واملقيمني فرسقوا كثريا 
منها وشحنوها إىل بالدهم التي امتألت باملرسوقات. وتنوعت ممتلكات املواطنني 
واملقيمني املرسوقة من بيوهتم أو شققهم أو مزارعهم أو شاليهاهتم لتشمل األموال 
النقدية، واملجوهرات والسبائك الذهبية والساعات، والتحف األثرية واللوحات 

الفنية الثمينة، والسيارات اخلاصة، واليخوت. 

مستودعات  العراقيون  َغ  ففرَّ النهب،  إىل  التجار  بضائع  تعرضت  وكذلك 
الرشكات الكويتية املتخصصة يف بيع السيارات والشاحنات، واملكائن، واألجهزة 
بأنواعها املختلفة. كام وفجر العراقيون خزائن البنوك الكويتية التي تعود للبنك 
وأشياء  وجموهرات  أموال  من  حتتويه  ما  عىل  واستولوا  للمواطنني  تعود  والتي 

ثمينة.)67(

تخريب ونهب موؤ�ص�صات الدولة من وزارات وهيئات وجامعات ومراكز 

وم�صت�صفيات

التدمري  الثمينة من  املباين احلكومية ومتعلقاهتا  الساحقة من  عانت األغلبية 
والقصور  العامة  ورشكاهتا  الدولة  وهيئات  وزارات  ختص  مبان  وهي  والنهب، 
األمريية. ومتثل هذه املنشآت دولة الكويت ومدنيتها وحضارهتا. وهي مؤسسات 

ُأنِشئت خلدمة املواطن واملقيم عىل أرض الكويت. 

تلك  له  تعرضت  الذي  والنهب  التدمرَي  التارخيية  الكتب  من  عدٌد  وّثَق 
املؤسسات الوطنية، ومن أمهها كتاب "بناء دولة الكويت بعد االحتالل العراقي 
اإلعالم،  وزارة  عن  الصادر  1997م"  عام  هناية  وحتى  التحرير  منذ  الغاشم 

)67(   جمموعة من الباحثني، التعويضات التي حصلت عليها دولة الكويت عن األرضار التي حلقت هبا جراء 
الغزو العراقي عام 1990م: دراسة توثيقية، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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عىل  العراقي  الغزو  أرضار  يف  دراسة  "الرباهني:  اليوسفي  عيسى  عادل  وكتاب 
دولة الكويت" )1999م( وهو مزود بالصور واجلداول والرسوم البيانية.

فبالنسبة للقصور األمريية التي يامرس فيها سمو األمري وويل عهده عملهم 
والتي ُيستقبل فيها رؤساء الدول والضيوف والوفود وتعقد فيها املؤمترات، مثل 
يف وقرص بيان وقرص السالم فقد ناهلا حقد املعتدين، فدمروا أجزاء من  قرص السِّ
يف وهنبوا الوثائق والتحف واللوحات الفنية واألثاث الفاخر وأجهزة  قرص السِّ
األموال  الستخراج  احلديدية  اخلزائن  بتفجري  وقاموا  والسيارات.  الكمبيوتر 
األفعال  هذه  مثل  وفعلوا  والتكريم.  للهدايا  املخصصة  واألنواط  والقالئد 
ووزارة  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة  ومبنى  األخرى،  القصور  يف  الوحشية 

اخلارجية اللذان هُنبا بالكامل.

وزارات  أن  والطبيعي  املعروف  فمن  فادحة،  الدفاع  وزارة  خسائر  كانت 
والبناء. وكانت  والتدريب  التسليح  مبالغ طائلة عىل  تنفق  العامل  دول  الدفاع يف 
دولة الكويت تنفق بسخاء عىل هذه املؤسسة، ولكن تعرض الدولة خلداع العراق 
أول  الكويتي يصبح  اجليش  نيته فعل ذلك جعل  تأكيده عدم  الذي غزاها رغم 
املترضرين. لقد هنب العدو كل ما وجده من أسلحة ودبابات وزوارق وحامالت 
وأجهزة  ورادارات  وأجهزة  ومعدات  وذخرية  وآليات  وبحرية  برية  جنود 
الطريان  مدارج  التدمري  وطال  ومستودعاهتا.  الكويت  معسكرات  من  كمبيوتر 

واملستودعات واملباين واملنشآت العسكرية. 

وأسلحة  وآليات  دوريات  من  متلكه  بام  الداخلية  وزارة  تعرضت  كذلك 
كانت  ومستأجرة  مملوكة  ومبان  كمبيوتر،  وأجهزة  عمودية  وطائرات  وذخرية 
تستخدم إلدارات الوزارة إىل النهب والتدمري، وهنب العراقيون ما فيها من وثائق 

ومستندات وأثاث. 
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مطبعتها  وهُنبت  للتخريب،  الرئييس  مبناها  فتعرض  اإلعالم  وزارة  أما 
والكامريات  الالستوديوهات  إىل  باإلضافة  بالكامل،  ومكائنها  وأجهزهتا 
وكالة  عىل  ينطبق  ذاته  واألمر  والتلفزيون.  باإلذاعة  اخلاصة  الفنية  والتجهيزات 

األنباء الكويتية )كونا(. 

أما املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب املسؤول عن املؤسسات الثقافية 
النهب، حيث نقلت كثري من موجودات متحف  الكويتية فتعرضت متاحفه إىل 
أمر هيدف إىل  العراق، وهو  الوطني ودار اآلثار اإلسالمية وغريها إىل  الكويت 
طمس اهلوية الكويتية. إىل جانب ذلك فقد تعرضت جمموعات أخرى من التحف 
والتلسكوبات  والوثائق  الكتب  رسقة  إىل  باإلضافة  واحلرق.  للتكسري  واآلثار 
احلديثة والساعات الشمسية من مكتباهتا. ومل يرتك العراقيون بوم املهلب الشهري 
الذي بساحة املتحف إال وقد حرقوه. كام تعرض بيت السدو وبوابة املقصب إىل 

التدمري والتخريب.

فقد  املهمة  املرافق  من  العديد  وتدير  ترشف  التي  املالية  لوزارة  وبالنسبة 
وأثاث  ومعدات،  حواسيب  من  وحمتوياهتا  الوزارة  عىل  والنهب  التخريب  أتى 
السياحية، وجممع  املرشوعات  متعلقات رشكة  إىل  باإلضافة  وسيارات وخمازن، 
جانب  إىل  السكنية،  واملجمعات  القديم،  الكويت  مدينة  وسوق  الوزارات، 

ممتلكات الدولة املدرة للدخل.

وأما وزارة الرتبية فكان مصاهبا جلل. فأغلب املدارس التي صارت سكنا 
وأغلب  وأثاثها،  وخمترباهتا  وجتهيزاهتا  معداهتا  بكامل  هنبت  املحتلني  للجنود 
املدارس تعرض لتدمري أو ختريب إما بشكل كامل أو جزئي. باإلضافة إىل ذلك، 
فقد هنب مبنى وزارة الرتبية بمحتوياته وحتول إىل مسكن للجنود العراقيني. أما 
املركز العريب للبحوث الرتبوية فقد أتلفت مجيع وثائقه التي يصل عددها إىل 82 
الكمبيوتر  شبكة  وتدمرت  بالكاملة،  املايكروفيلم  مكتبة  وحرقت  وثيقة.  ألف 
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إال  التي مل يمر عىل رشائها  الرتبية  املتصلة بدول اخلليج. ورسقت مطبعة وزارة 
عام واحد، ونقلت إىل العراق. أما إدارة التقنيات الرتبوية فبلغ إمجايل خسائرها 
وأحواض  الكشافة،  متعلقات  إىل  التدمري  وامتد  كويتي.  دينار   5.228.516
السباحة ومراكز التدريب ومجعية املرشدات وغريها من متعلقات الرتبية البدنية 

واملوسيقية. 

إداريا هبا  العايل وما يتصل  التعليم  التخريب والنهب وزارة  وكذلك شمل 
املوسيقى  ومعهد  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  واهليئة  الكويت  كجامعة 
ومعهد الفنون املرسحية. ومن ضمن عمليات التخريب والتدمري والنهب مسح 
أما  واألثاث.  الكمبيوتر  أجهزة  مجيع  هنب  مع  بالوزارة  اخلاصة  البيانات  قاعدة 
كليات جامعة الكويت فقد تعرضت مجيعها للتخريب إما بشكل كامل أو جزئي. 
التكييف  أجهزة  ونقلوا  واملخطوطات.  والوثائق  املكتبات  كتب  عىل  واستولوا 
واألثاث ومعدات اجلامعة وخمترباهتا والتي تقدر بمبلغ 300 مليون دوالر أمريكي 
عىل األقل. أما خسائر هيئة التعليم التطبيقي يف القاعات واملكتبات واملختربات 

والورش واألجهزة واألثاث فقدرت بـ 252.500.000 دينار كويتي.

عانت وزارة الصحة أيضا من الرسقات والتخريب، ففضال عن املبنى الرئييس 
تعرضت املستشفيات العامة واملنشآت الطبية واملستشفيات املتخصصة إىل هنب 

املعدات واألجهزة الطبية احلساسة، وطالبت املنهوبات سيارات اإلسعاف. 

وطال النهب والتخريب وزارة املواصالت املسؤولة عن متكني وتنظيم عملية 
اتصال الدولة واملواطنني بالعامل اخلارجي. ومتتلك الوزارة حمطات أرضية لألقامر 
ومعدات  غيار،  وقطع  طاقة  ومولدات  حتكم  وأجهزة   TEC ومبنى  الصناعية 
واألعمدة  والكيبالت  اهلاتفية  االتصاالت  خطوط  ومقسامت  الربيدي،  النقل 
اهلوائية وغريها من مرافق وجتهيزات. أما قطاع النقل الربي املكون من أساطيل 
الشاحنات فقد هنب أيضا، وتم تدمري األرشيف. وبلغت خسائر هذه الوزارة ما 
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قيمته سنة 1991م 462.196.328 دوالر أمريكي.

وأما وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية فلم تسلم مؤسساهتا من الرضر. 
فقد أحرق العراقيون بعض املساجد يف الكويت، وقصفوا مساجد أخرى. وهنبوا 
ترافق  التي  احلج  شؤون  مكتب  سيارات  ورسقوا  القرآن.  علوم  تعليم  مدارس 
احلمالت الكويتية. كام ورسقوا وثائق قطاع الشؤون املالية والقانونية وخصوصا 
ومبانيها  العدل  لوزارة  التخريب  وامتد  املوظفني.  وملفات  امليزانيات  ملفات 
وحماكمها وإداراهتا، وقد فقدت مجيع حواسيبها اآللية وآالت الطباعة والتصوير 

واألثاث واملبالغ املوجودة يف صندوق املحكمة.

واملعاقني  املسنني  رعاية  دوَر  الكويت  عىل  العراقي  العدوان  رضُر  أصاب 
والتأهيل االجتامعي التي ترشف عليها وزارة الشؤون االجتامعية والعمل. فقد 
منعت القوات العراقية دخول الغذاء والدواء إىل دور الرعاية، وهو ما أدى إىل 
ارتفاع نسبة الوفيات وإصابة النزالء باألمراض واهلزال، فنتج عن ذلك وفاة 33 
نزيال ونزيلة من دار املسنني، ووفاة 55 من نزالء دار رعاية املعاقني، باإلضافة إىل 
وفاة 34 من نزالء دار التأهيل االجتامعي. وبالنسبة للقطاع التعاوين الذي ينظم 
األسواق املركزية فقد تعرض إىل خسائر بلغ إمجاليها 54 مليون دينار. أما قطاع 
الشباب والطفولة فإنه أيضا مل يسلم من هنب املعتدين الذين رسقوا موجودات 
األندية الرياضية الكويتية ومراكز الشباب ومجعيات النفع العام وحدائق الكويت 
دينار  مليون   81.101.034 اخلسائر  إمجايل  وبلغ  للمعاقني.  الكويت  ونادي 

كويتي.

أمريكي.  بـ 538.105.157 دوالر  تقدر  األشغال  وزارة  كانت خسائر 
ونقلت  الكمبيوتر  أجهزة  مجيع  وهنبت  املالية،  اإلدارة  مبنى  وهدم  حرق  فقد 
لبغداد، ورسقت معدات ومواد إنشائية ملشاريع كانت قيد التنفيذ منها: مرشوع 
طريق الغزايل الرسيع، مرشوع استكامل الطريق الدائري السادس، مرشوع طريق 
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بجنوب  واملاء  والكهرباء  العامة  األشغال  مبنى وزاريت  األول، مرشوع  الدائري 
الرسة، ومرشوع مبنى برج االتصاالت، ومرشوع مبنى الديوان األمريي، ومرشوع 
قرص بيان. إضافة إىل التسبب يف حتمل خزينة الكويت خسائر مادية متثلت يف تزايد 

تكلفة إعادة تنفيذ العقود التي كانت حتت التنفيذ قبل 1990/8/2م.

فخسائر  اإلسكان.  لوزارة  تابعة  كثرية  إسكانية  مشاريع  العراقيون  خرب 
العقود اإلنشائية بلغت 22.060.531 دوالر أمريكي. أما خسائر املمتلكات 
املنقولة فبلغت 16.226.982 دوالر أمريكي. وبالنسبة للدفعات أو احلقوق 
املنشآت  وخسائر  أمريكي.  دوالر   56.383.869 بقيمة  فهي  بالغري  اخلاصة 
املوارد  بقيمة 4.822.958 دوالر أمريكي. وخسائر  اململوكة للمؤسسة فهي 
األول  حتى  وفوائدها  أمريكي،  دوالر   9.264.183 فبلغت  املمتلكات  عن 
من مايو 1994 بقيمة 17.586.760 دوالر أمريكي. وفقد كثري من املواطنني 
من  الكثري  أثاث  ورسق  جزئيا.  منزله  دمر  وبعضهم  كامل،  تدمري  إثر  منازهلم 
املنازل، وخصوصا ممن مل يكن أهلها يسكنوهنا. ومل تعد كثري من منازل أهايل فيلكا 

صاحلة للسكن.

ونال االعتداء العراقي من منشآت وزارة الكهرباء واملاء، فقد ُقِصفت حمطتا 
كهرباء رشق الدوحة وغرب الدوحة ودمرت أجزاء كبرية منهام. ودمرت أيضا 
إىل  هبا  التحلية  ووحدة  الشويخ  كهرباء  حمطة  وأصاب  بالكامل.  املراقبة  غرفة 
أرضار جسيمة. وكذلك ترضرت حمطتا كهرباء شامل وجنوب الشعيبة وحموالهتا 
ووحدات التحلية هبا بشكل كبري. وقدرت اخلسائر الكلية التي حلقت بمحطات 
الكهرباء بحوايل 50% من تكلفة اإلحالل للمحطات القائمة. وتعرضت خطوط 
نقل التيار للقطع والتلف بسبب نريان املحتلني يف آالف األماكن يف الكويت. كام 
وهنب موجودات مباين لوزارة وسياراهتا ومعداهتا وشاحناهتا. وتقدر قيمة إمجايل 

خسائر وزارة الكهرباء واملاء 800 مليون دينار كويتي.  
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ورسقت أيضا ممتلكات مؤسسة املوانئ الكويتية من متعلقات املباين ووسائل 
النقل كافة ومعدات محل ومناولة البضائع واحلاويات. وهنب البضائع املخزنة يف 
من  البحرية  الوحدات  ملختلف  تعود  ولنشات  سفن  ورسقت  كام  املستودعات. 
دينار  مليون  اخلسائر حوايل 12  وبلغت  غيار ومواد خام.  إرشاد وقطع  زوارق 

كويتي.

ماهلا  فقدت 86% من رأس  التي  الكويتية  اجلوية  ومل تسلم رشكة اخلطوط 
احلكومي، حيث رسق العراقيون أكثر من نصف أسطوهلا اجلوي. ودمروا بنيتها 
األساسية املكونة من حظائر الطائرات والورش الفنية ومراكز التدريب وخمازن 
قطع الغيار واألنظمة اآللية واملبنى الرئييس. باإلضافة إىل خروج الكوادر الفنية 
من البالد وعدم عودهتم للكويت بعد التحرير. وهي خسائر امتدت لسنوات بعد 

التحرير وبلغت اخلسائر ما يزيد عن عرشة مليارات دوالر.

بمبلغ  الفادحة  اخلسائر  املعنيون  قدر  العام،  النقل  برشكة  يتعلق  وفيام 
46.001.585 مليون دينار، موزعة عىل الشكل التايل: مبلغ 29.315.396 
نقل  وسيارة  حافلة   2216 )مرسوقات(  الثابتة  األصول  خسائر  كويتي  دينار 
و12 سفينة نقل )عّبارات( وآالت ومعدات وقطع غيار يف املستودعات. ومبلغ 
واملراكز  للمباين  واحلرق  واهلدم  اإلتالف  خسائر  كويتي  دينار   2.076.991
اإليرادات  خسائر  كويتي  دينار   14.609.471 ومبلغ  واألجهزة.  واألثاث 

وعوائد مل تتحقق. 

كذلك طال التخريب والنهب اهليئَة العامة للشؤون لزراعية والثروة السمكية، 
فأما قطاع الثروة احليوانية فسجلت الكثري من املرسوقات من املختربات البيطرية. 
األغنام  تربية  والوفرة ختصان  كبد  اهليئة يف  تعدها  كانت  كبرية  ودمرت مشاريع 
واإلبل. فدمر العراقيون خزان املاء الكبري واآلبار وشبكة املياه اخلاصة بمرشوع 
كبد، باإلضافة إىل تدمري شبكة الطرق اخلاصة بمرشوع الوفرة. أما قطاع التنمية 
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الزراعية فكذلك مل يسلم من رسقة أجهزة الكمبيوتر اخلاصة به وأجهزة التكييف 
السمكية،  الثروة  لقطاع  وبالنسبة  الرئييس.  املبنى  من  أجزاء  ودمرت  واألثاث، 
فقد رسقت سفينة األبحاث اخلاصة به )صباح(، وأغرقت سفينة األبحاث الثانية 
العامة  اهليئة  حتويل  وتم  كام  واألثاث.  السيارات  ورسقت  احلديث(،  )املهلب 
العراقيون  فيه  يامرس  للكويتيني  معتقل  إىل  السمكية  والثروة  الزراعية  لشؤون 

أبشع أنواع التعذيب والقتل.

األبراج  فقصفوا  السياحية  الكويت  مشاريع  من  املعتدين  أيدي  ونالت 
منتزه  وتعرض  املطابخ.  حتى  الداخل  من  حمتوياهتا  وهنبوا  باملدافع،  الكويت 
اخلريان إىل النهب والتخريب، ونقلوا ألعاب املدينة الرتفيهية إىل بغداد ثم جعلوا 
املدينة أنقاضا، ورسقوا األلعاب اإللكرتونية من نادي الشعب، وخربوا الشواطئ 
وحولوا  التزلج،  صالة  ودمروا  املسيلة.  وشاطئ  العقيلة  شاطئ  مثل  السياحية 
رشكة  ملقر  تدمريهم  القول  عن  وغني  عسكرية.  ثكنات  إىل  السياحية  احلدائق 

املرشوعات السياحية.)68(

كانت هذه اخلسائر فادحة جدا؛ أكلت حصة ضخمة من استثامرات الكويت 
يف بنيتها التحتية والفوقية، والتي أخذت سنوات طويلة من البناء والعمل والتنظيم 
والصيانة والتطوير. ولكن الكويت متكنت بفضل اهلل وبسواعد أبنائها املخلصني 
وبام حباها اهلل من نعم أن تعيد إعامر الكويت. وهو موضوع سنفصل احلديث عنه 

يف جزء الحق من أجزاء هذا الكتاب.

)68(   جمموعة من املختصني، بناء دولة الكويت بعد االحتالل العراقي الغاشم منذ التحرير وحتى هناية عام 
1997م، الكويت، إدارة املطبوعات اإلعالمية بوزارة اإلعالم، ]1998[.
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اخلامتة

حتت  الكويتيني  الصامدين  كفاح  قصة  من  يسريا  شيئا  اجلزُء  هذا  قدم   
االحتالل. وحاول تغطية اجلوانب األبرز من مسرية الصمود الوطني التي دامت 
عىل  الضوء  سلط  حيث  1991/2/26م،  إىل  1990/8/2م  من  أشهر  سبعة 

أشكال متنوعة من املقاومة الشعبية لالحتالل العراقي. 

الوسائل  وبني  الكويتية،  اإلعالمية  املقاومة  نشاط  األول  الفصل  تناول   
العراقي وإفشاله سياسيا، ويف  املواطنني لالحتالل  التي اختذهتا يف إعالن رفض 
املواطنني عىل الصمود واملقاومة والتكاتف والتكافل. مل يسكت  حث وتشجيع 
أيام االحتالل فمأل األثري صادحا باحلق تارة،  الصوت الكويتي الرافض طوال 
وتظاهر تارة، وغنى للوطن تارة، وكتب عىل احلوائط وعىل الورق تارة أخرى، 
من  الكثري  البطولية  األعامل  هذه  ضحية  وراح  هزيمتهم.  من  املعتدون  فأيقن 

الشهداء واألرسى. 

واسرتاتيجياهتا،  طرقها  ووضحت  املسلحة  املقاومة  الثاين  الفصل  غطى 
وتواصلها مع احلكومة الكويتية يف املنفى. أما الفصل الثالث فاختص باحلديث 
عن النشاط االستخباري الذي نجح يف مجع  أكرب قدر من املعلومات عن السلطات 
بإدارة  الصامدين  نجاح  عىل  الضوء  فسلط  الرابع  الفصل  أما  املحتلة.  العراقية 
بالدهم وكفاية مواطنيهم ومحاية املوارد األساسية من ماء وغذاء ودواء وطاقة. 
ويف الفصل اخلامس رأينا كيف عانى الصامدون يف حمنتهم األليمة وبينا باقتضاب 

أبرز األرضار املادية واملعنوية التي حلقت بالكويت وشعبها وبنيتها املدنية.

إن األعامل التي قام هبا الكويتيون والكويتيات أثبتت قدرة هذا الشعب احلر 
األيّب عىل عمل معظم األعامل املهنية، حتى تلك التي هجروها بعد ظهور النفط. 
فقد تعلموا برسعة يف أثناء الغزو وسدوا النقص الكبري الذي حدث بعد خروج 
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الوافدين، فأخلصوا بعملهم وضحوا من أجل أهليهم ومواطنيهم، جمسدين أروع 
صور التضحية واإلخاء.

الكويتيني يف  الكويت لرتجع دولًة مستقلًة ذات سيادة لوال صموُد  مل تكن 
جليل  بالفضل  مدينًة  القادمة  العصور  عرب  الكويتية  األجياُل  وستبقى  الداخل. 
الصامدين الذي منع تغيري التاريخ بأفول دولة الكويت يف سنة 1990م، فبفضلهم 

مدَّ اهلُل بعمرها لتستمر يف عطائها لإلنسانية واإلسالم والعرب.

اخلامتــــة
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ملحق 1: املقاومة الكويتية يف الوثائق العراقية
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