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«�إهــــــــــداء»
�إىل �أر�ضـــــي ال�صغرية ...
�إىل حبي الكبري ...
�إىل من ي�ستحق الت�ضيحة والعطاء ...
«�إىل الكويت»
مكتب ال�شهيد
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بصمات في تاريخ الكويت
إن گانت املعاناة واآلالم مبا يصاحبها من آمال وگبرياء تتفتح أدباً وشعراً
وفن � � �اً ،فذلك ه� � ��و حال احلرگة األدبي� � ��ة والثقافية في دول� � ��ة الگويت التي
انتصرت وجدانياً وأدبياً للتطورات السياس� � ��ية واإلجتماعية واإلنس� � ��انية التي
عاش� � ��ها العالم العربي من� � ��ذ منتصف القرن املاضي ،مروراً بأش� � ��هر االحتالل
الصدامي لبلدنا احلبيب الگويت.
سجلت احلرگة األدبية والثقافية في بلدنا ظهور أعداد گبيرة من العمالقة
الرواد واملبدعني الگويتيني الذين ترگوا بصمات واضحة في مس� � ��يرة العلم
والثقافة والفگر والفن واألدب ،وأجادوا فن الگتابة والتعبير شعراً ونثراً.
ف� � ��ي مجموعتنا « بصمات ف ��ي تاري ��خ الگويت » أراد مگتب الش� � ��هيد
أن يس� � ��جل للتاريخ ف� � ��ورة غضب الگويتيني على احملت� � ��ل ،وإرادة النصر على
الغاص� � ��ب مهم� � ��ا گانت عدته وعدي� � ��ده ،والرغبة في الش� � ��هادة فدا ًء لألرض
والع� � ��رض .فعندما حتقق النص� � ��ر ُ
وطرد الغزاة حگ� � ��ت اليراعات الگويتية
قصص بطوالت ،وو ّثقت معارك ش� � ��رف ومالحم شرسة ،خاضها ضد احملتل،
شبان وشابات بصدور عامرة بعشق الگويت وبقلوب مؤمنة بنصر ا&.
« بصمات في تاريخ الگويت » تضم باقة من أدب النصر على االحتالل،
وصفحات من الگفاح لتحرير األرض .وهي هديتنا ألبنائنا وإخواننا من هذا
اجلي� � ��ل ومن األجيال القادمة في بلدنا الگوي� � ��ت ،وفي گل مگان من هذا
العالم ،نبراساً لتصدي احلق وانتصاره على الباطل ،وشاهداً على حب الوطن
وتقديسه ،ووفا ًء ملن ضحوا بأرواحهم فدا ًء للگويت.
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الوگيل املساعد
املدير العام ملگتب الشهيد
فاطمه أحمد األمير
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كلما دخلت اجلابرية شعرت بروح املقاومة وأيام الغزو املرير.
وتذكرت كيف كانت حياتنا في تلك الفترة العصيبة حزناً
وبكاء وأسى على بالدنا الكويت احملتلة من أخ عربي يربطنا
به تاريخ أمة ونسب بني العائالت.
وقد ترددت كثيراً في كتابة سيرة هؤالء األبطال في رواية
حتكي األعمال البطولية لهؤالء الشباب املغاوير الذين هبوا
منذ أول ي��وم لصد الهجوم التتري والبربري على أرضنا
الطيبة.
ال تتصوروا أنني أكتب عنهم وحدهم ولكنني أكتب أيضاً عما
قمت به من نضال ،فقد كنت رئيساً ملجموعة من املقاومة
وأنا عندما أروي قصصهم البطولية فإنني أرويها ألنني كنت
شاهداً على أيامها العصيبة من أولها إلى نهايتها .وهأنذا
أتذكرهم جميعا .أنا جالس في سيارتي وعلى مييني قبور
أبناء خالتي الشهداء وأصدقاء الشدة الذين كانوا أبطاالً
شجعاناً.
لقد قرأت الفاحتة على أرواحهم الطاهرة وكم كنت أمتنى أن
أكون معهم شهيداً.
فتذكرت أحمد وخالد األحمد ،والفلسطيني سامر أبو دقر
وأشرف محمود األردني ،والعراقي عبدالرحمن كاظم العلي،
ووفاء العامر وسعاد احلسن.
ترى هل أبعثهم إلى احلياة اآلن  ...هيا ...
في الساعات األولى لالحتالل تراكض الشباب والرجال إلى
مخفر منطقة اجلابرية .وكنت قد عرفت أنهم أخذوا األسلحة
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والذخيرة وكنت حني ذاك أعمل مع بعض الشباب في اقتناص
املعتدين في الشوارع ،وهؤالء كانوا أبناء خالتي كما قلت .إلى
أن دخل شهر سبتمبر  1990وكونت خلية مع أبناء خالتي شاكر
ومساعد محمود الفرج وأحمد األحمد وعبدالعزيز الشرهان.
ووفاء العامر وسعاد احلسن وسامر أبو دقر وأشرف محمود
نافع ثم جاء منصور شقيق شاكر ومساعد ليكملِّوا االنتماء
واحلب والوطنية للكويت.
وجاء خالد األحمد شقيق أحمد األحمد وصهره عبدالرحمن
كاظم العلي وهو عراقي متزوج أخت أحمد وخالد األحمد
وأخيراً عبدالعزيز الوهيب.
هؤالء الشباب كانوا مجموعتي وأنا كنت مفيداً مباركاً بوصفي
قائداً لهذه املجموعة التي كنت وال أزال أتشرف بها حتى اآلن
وكان مق َّرنا في اجلابرية وكنا ال نعرف أح��داً وأعمالنا ضد
اجلنود احملتلني كانت إحدى مخططاتنا.
إلى أن جاءت وفاء العامر لتقول لي أن هناك مجموعة من
الشباب الكويتي ج��اؤوا ليتعرفوا عليك ،وق��د زودت�ن��ي وفاء
العامر بنبذة عنهم.
كانت املجموعة في شقة في قطعة ( )10واتخذت مقراً لها
في منزل علي البلوشي في اجلابرية ،ثم انتقلت إلى ضاحية
صباح السالم .وسوف أروي لكم في وقت آخر ملاذا انتقلوا إلى
ضاحية صباح السالم؟
وكان األعضاء في ذلك الوقت هم:
إبراهيم دشتي وحسني مشاري وناجع العجمي وصالح عبدالله
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دشتي وعبدالله جابر وعلي عيسى البلوشي وسعود الشمري
وانضم إليهم وليد الدوخي وهو من احلرس الوطني وكان
مكلفاً بحراسة سفارة البحرين في اجلابرية.
وملا سمع عن غزو النظام الصدامي في العراق للكويت فر
هارباً فتلقاه أحد أفراد املجموعة وانتسب إليهم وقد ازداد
العدد إلى خمسني شخصاً منذ األسابيع األول��ى لالحتالل
وج��اء حمزة دشتي وامل�ل�ازم عبداحملسن س��رح��ان العنزي
وامل�ل�ازم إبراهيم الشطي وسعد النوري واألخ��وان محمد
داود ويعقوب عبدالله دشتي ونوري العلوي شقيق سيد هادي
العلوي وكذلك خالد اخلبيزي وعلي دشتي وجمال املعيلي
وجاسم املعيوف وفهد الهباد ثم توالى الشباب إليهم.
وفي  1990/8/26انضمت مجموعة صغيرة إلى مجموعة
ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي م�ج�م��وع��ة ك ��ان ي �ق��وده��ا امل�ل��ازم خالد
عبداحلميد احلجي.
وق��د ق��ام خالد وه��و م�لازم بسالح ال��دف��اع اجل��وي بتشكيل
مجموعة صغيرة من إسماعيل الكندري وحبيب أبوشهوار
وغيرهم من العسكريني واملدنيني.
ومت ان �ض �م��ام ه��ذه امل�ج�م��وع��ة ب�ع��د م��ش��اورات ب�ين السيد
إبراهيم دشتي واملالزم خالد عبداحلميد احلجي ومت توحيد
املجموعتني في مجموعة واح��دة تعرف باسم مجموعة 25
فبراير.
وعندما عرفت عنهم كل شيء من وفاء العامر ذهبت معها
في الصباح إلى مقر مجموعة  25فبراير في ضاحية صباح
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السالم ،وكانت وفاء العامر في احلقيقة شعلة نشاط وحيوية
وحلقة اتصال بيني وبني مجموعة  25فبراير .فسلمت عليهم
وعرفتني وفاء العامر بالشباب.
فقال إبراهيم دش�ت��ي :أعمالكم وصلتنا أخبارها م��ن وفاء
العامر.
فقلت لهم :أري��د أن أنضم إليكم ولكن أري��د أن أطلق على
املجموعة إسماً ال يعرفه أحد غيرنا.
فقال إبراهيم دشتي :نحن مجموعة  25فبراير وه��ذا اسم
املجموعة.
فقلت لهم :نحن ال نكاد يعرف بعضنا البعض اآلخ��ر ،واآلن
عرفتكم.
فقالت وفاء العامر :نحن أصدقاء الشدة.
فقاموا جميعاً وحيوها.
وقالوا بالفعل نحن أصدقاء الشدة.
فاتصل إبراهيم دشتي باملجموعات التي يعرفها وقال لهم:
انضمت مجموعة صغيرة إلينا وهي مجموعة مفيد مبارك
وصح قول من قال إن الشدائد جتلب األصدقاء .نعم ..نعم ..
ّ
نحن أصدقاء الشدة.
فكانت الفرحة التي تؤجج روح النضال والعزمية وتبث روح
الشجاعة واإلقدام في الشباب عندما يكثر أصدقاء الشدة.
والكويت تستحق منا أن يكثر أصدقاء الشدة ليدافعوا عنها
بالعزم واملقاومة ضد العدو الغاشم احملتل.
فقلت لهم :لوال الشدة ملا عرف بعضنا البعض اآلخر.
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ف�ق��ال امل�ل�ازم خ��ال��د عبداحلميد احل�ج��ي وإب��راه�ي��م ماجد
الشطي وجميع األخ ��وة :إن الشدائد ه��ي مصنع األبطال
والبواسل رجاالً ونسا ًء.
فجاء إبراهيم دشتي بعد أن أنهى االتصال :هيا يا أصدقاء
الشدة لن أتوانى في إمدادكم بالسالح والذخيرة.
وعند الظهيرة ك��ان أصدقاء الشدة يجلسون لتناول وجبة
ال�غ��داء وه��م على أم��ل بطرد ه��ذا ال�غ��ازي الغاشم وحترير
الوطن من براثنه وأدناسه.

�أ�صدقاء ال�شدة
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بعدما صلينا ص�لاة العصر ف��ي املسجد رجعنا إل��ى املقر
وحتدث معي إبراهيم دشتي عن كيفية التنسيق بني أصدقاء
الشدة بقوله :أن��ه اختار تشكيل جل��ان من أصدقاء الشدة
وهم الشباب الذين كانوا ميارسون بعض األنشطة في مجال
التنظيم الطالبي في أثناء دراستهم في جامعة الكويت،
ولذلك اهتموا بانتهاج أسلوب اللجان.
وكانت اللجنة اإلعالمية ومن مهامها متابعة ما تبثه اإلذاعات
املختلفة وك��ان��وا يستعينون بها في إص��دار البيانات باسم
املجموعة .وقد ركزت عملها في البداية على إصدار بيانات
حت��ث أب�ن��اء الكويت على االنضمام إل��ى املقاومة الكويتية
وعصيان أوامر سلطات االحتالل وهو ما يعرف بالعصيان
املدني.
وكانوا نشطاء جداً بحيث كان البيان التالي:
طمأنة أبناء الكويت على سالمة قيادتهم الشرعية وحثهم
على اإللتفاف حول قيادتهم فقلت إلبراهيم دشتي.
احلقيقة أن هذا البيان هو الذي طمأن الناس على صاحب
السمو أمير البالد الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح وولي
عهده األمني الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ..ألننا
في تلك الفترة كنا في حالة إحباط تامة في الروح املعنوية،
ولكن بعد أن هدأت النفوس واطمأنت على سالمتهما ،فإننا
سنصمد إلى أن تتحرر بالدنا الكويت.
وكان الناس فرحني مبتهجني عند قراءة البيان املنشور.
فقال إبراهيم دشتي:
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أما البيان الثاني فقد حث الشباب الكويتي على االنضمام
إلى املقاومة الكويتية.
فقالت وفاء العامر:
إن الشباب يضحون بأرواحهم في سبيل بالدهم الكويت وأنهم
ما شاء الله كثيرون.
فقال إبراهيم دشتي:
أما البيان الثالث والرابع فقد تضمن آخر التطورات احمللية
والدولية املتصلة باالحتالل الصدامي للكويت ،وبعضاً من
عملياتنا في املقاومة ضد االحتالل.
فقلت له:
ال شغل للناس إال باملذياع والتلفاز وبياناتكم .وق��د عرف
الناس رفض العالم لهذا الغزو البغيض ،وعرفوا أعداءهم
من أصدقائهم ،ولهذا فهم يهتفون دائماً عاش األمير جابر
الصباح وعاش ولي عهده األمني سعد العبدالله.
واطمأنت الناس بأن الدنيا كلها معهم وسوف حتارب لدحر
العدو الغاشم  ...ولكن عليهم بالصبر والصمود أمام الغزاة.
وق��د ع��رف ال�ن��اس ف��ي العالم أص��دق��اء ال�ش��دة ال��ذي��ن وقفوا
بجانبهم وهم مطمئنون.
أما البيان اخلامس  ..فقد وجه للجندي العراقي يدعوه إلى
عصيان أوام��ر قيادته لالنضمام إلى املقاومة الكويتية ضد
رئيس النظام البعثي احلاكم في العراق.
فقالت وفاء العامر :في مجموعة مفيد مبارك ،سامر أبو دقر
الفلسطيني وأش��رف محمود نافع من األردن وعبدالرحمن
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كاظم العلي من العراق.
إن الشرفاء كثيرون في هذه األيام الشديدة القسوة.
فقال إبراهيم دشتي:
أنه لشيء رائع أن يكون ألصدقاء الشدة الكثير من إخواننا
العرب والسيما العراقيني وق��د بلغ مجموع البيانات التي
أصدرتها املجموعة أحد عشر بياناً.
وقد قامت اللجنة بصياغتها وطباعتها ثم تصويرها وتوزيعها
على جميع مناطق الكويت احملتلة.
وقد عقبت وفاء العامر.
إن جمعية ضاحية اجل��اب��ري��ة ق��د ساهمت ف��ي ب��داي��ة أيام
االحتالل في تصوير بعض البيانات ثم متكنت املجموعة من
توفير ثالث آالت تصوير في املقر اآلن.
وقد عرفت من إبراهيم دشتي أن وفاء العامر تعمل مع اللجنة
وحتث الفتيات في الكويت على توزيع تلك البيانات في معظم
مناطق الكويت.
وك��ان دور أع�ض��اء اللجنة اإلعالمية نفسها ممثلة بسعود
الشمري وه��و مؤسس مجموعة  25فبراير ،حيث ك��ان له
الدور الرئيسي في توزيع هذه البيانات في املنطقة العاشرة
التي تضم الصباحية والرقة ومدينة األحمدي.
ومن ثم قالت وفاء العامر:
حتى ابن خالتك شاكر فرج يقوم بطباعة املنشورات ويوزعها
كما أني كنت حلقة الوصل بني املجموعتني.
فقد كنت أق��وم بتسليم نص املنشورات إلى مجموعتنا في
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سرية تامة من دون أن يشعر بي أحد أو يعلم أنني أعمل مع
مجموعة  25فبراير.
والحظت أن هناك جلنة أخرى هي جلنة املقر ،وكان عمل هذه
اللجنة توفير التجهيزات واألدوات الضرورية ملساندة أعمال
اللجان األخ��رى س��واء أك��ان��ت إعالمية أم عسكرية .فض ً
ال
عن التنسيق مع مجموعات املقاومة األخ��رى .وق��د جهزت
اللجنة املقر بأدوات كتابية وآالت تصوير وفاكس وغيرها من
التجهيزات.

�أ�صدقاء ال�شدة
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�أ�صدقاء ال�شدة

في هذا املساء  ...كنت في املقر في منطقة صباح السالم،
ومازلت استمع إلى إبراهيم دشتي ،وكأنه يلزمني أن أكون في
الصورة معه ومع أصدقاء الشدة.
فقال لي:
يا مفيد إن جلنة التنسيق واملتابعة( ،ونعني بهذه اللجنة التنسيق
بني املجموعة ومجموعات املقاومة الكويتية األخرى العاملة
ضد االحتالل) مهمة ج��داً بحيث أنني وخالد عبداحلميد
احلجي وأن��ت ستكون على اتصال دائ��م ومنسق من جميع
األوجه  ...مقاومة وبيانات ومخططات للتنفيذ وكلمة السر
بيننا (جابر وسعد).
ولقد كان التنسيق مع أصدقاء الشدة يفوق أي تنسيق مع أي
مجموعة من مجموعات املقاومة األخرى.
وبعد أن أنهيت حديثي مع إبراهيم دشتي ذهبت إلى مقري
في املجموعة باجلابرية مع وف��اء العامر وف��ي ه��ذه األثناء
أبلغني سامر أبو دقر وأشرف محمود نافع بأخبار مهمة عن
القيادة الصدامية في العراق وذلك أنهم جعلوا مركز قيادتهم
في فندق إنترناشيونال (هيلتون سابقا).
وك��ان سامر وأش��رف يعمالن في الفندق ،فقمت من فوري
بإبالغ أصدقاء الشدة بكل شيء ،حتى يتسنى للجنة التنسيق
وأن تبادر بإعداد خطة في هذا املكان.
أما عبدالرحمن كاظم العلي فقد كان يتجول بني جنود صدام
احملتلني ليتنصت على أخبار االستخبارات وما يخططون له
للمقاومة.
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�أ�صدقاء ال�شدة

وك��ان من عادتي أن أجلس في املقر مع مجموعتي في كل
صباح ثم نبدأ في التجول في الدواوين لنعرف أحوال الناس
وما يحتاجون إليه.
وعندما أح�ت��اج إل��ى س�لاح ف��إن سامر أب��و دق��ر الفلسطيني
وأش ��رف محمود ن��اف��ع األردن���ي وعبدالرحمن ك��اظ��م العلي
العراقي كانوا يجلبون السالح لنا من مجموعة  25فبراير من
دون تفتيش ،فهؤالء األصدقاء الشرفاء الذين وقفوا معنا في
هذه الشدة الرهيبة لم يتوانوا في مد يد املساعدة لنا ،ألنهم
مؤمنون بعدالة قضيتنا.
أما عبدالرحمن فكان ال يكف عن لعن الطاغية الذي سبب
هذا االنقسام في األمة العربية باحتالله للكويت البلد الذي
ساعدهُ في أي��ام حربه وشدته ،مما تسبب في قطع أواصر
األرحام وبث الشقاق بني دول املنطقة.
ول�ه��ذا أف��ادت خ��دم��ات ه��ؤالء األب�ط��ال الثالثة قضيتنا أميا
إفادة مبا عرفوا من األمانة واإلخالص للكويت وملجموعتي
ومجموعات أصدقاء الشدة.
وبينما كنت في مقر مجموعتي إذ دخل علي إبراهيم دشتي،
وحملت في وجهه أنه يريد أن يقول لي شيئاً فقلت له:
هات ما عندك يا إبراهيم ،فقال:
إن اللجنة العسكرية هذه مهمة جداً يا مفيد ،ألن مجموعة
 25فبراير شاركت في املقاومة املسلحة ضد جنود صدام
احملتلني بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك من خالل توفير
السالح والذخيرة واملعدات لتفخيخ املتفجرات.
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ومنذ األيام األولى قامت املجموعة بتوفير السالح والذخيرة
من مخازن وزارة الداخلية الكويتية في منطقة الشويخ ،وهي
أسلحة بسيطة وغير ف َّعالة ملواجهة أي جيش نظامي.
إال أن هذا املوقع كان أهم رافد للسالح والذخائر ملجموعات
املقاومة وملجموعتك ،وقد خزنت املجموعة هذه األسلحة
والذخائر في مقرها الكائن في منطقة اجلابرية.
وعندما أنهى كالمه...
قلت ل��ه :نريد خطة لنسف القيادة الصدامية احملتلة في
فندق إنترناشيونال.
فقال لي إبراهيم دشتي :سوف أرسل لك بالفاكس اخلطة،
ولكن عليك بالصبر اآلن.
فلما انتهينا م��ن احل��دي��ث وت �ب��ادل وج�ه��ات النظر و َّدعني
َّ
وذهب.

�أ�صدقاء ال�شدة
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�أ�صدقاء ال�شدة

وبعد أيام عرفت سبب انتقال مجموعة  25فبراير فقد أبلغتني
وفاء العامر بأنه حدث أن قام اثنان من أعضاء مجموعة 25
فبراير بعملية إطالق النار على بقالة يوجد فيها ثلة من جنود
صدام احملتلني ،ولم تكن تلك العملية قد درست بدقة فلذلك
انكشف أمرها.
فقلت :كيف انكشفت.....؟
فقالت :ان اجلنود الغزاة تع َّرفوا على مقر املجموعة وهي
شقة في منطقة اجلابرية قطعة رقم ( )10وبلطف من الله لم
يكن في تلك اللحظة أحد من أفراد املجموعة في هذا املوقع
الذي وصلت إليه قوات كبيرة من جنود االحتالل بلغ عددها
خمسني جندياً معززين بدبابة واقتحموا هذه الشقة التي
وجنى الله أصدقاء
اتخذها أبناء املقاومة الكويتية مقراً لهم،
َّ
الشدة من أفراد املجموعة.
إ َّال أن اجلنود الصداميون قد اكتشفوا أماكن تخزين األسلحة
والذخائر ،كما عثروا على شريط فيديو ص��و َّر فيه بعض
أفراد املجموعة مشهد محاكمتهم لبعض جنود صدام اخلونة
احملتلني.
كما ع�ث��روا على بعض ال�ه��وي��ات الشخصية لبعض أفراد
امل�ج�م��وع��ة ،ف�ق��ام��وا ب�ح��رق الشقة وال�ب�ي��ت وه �ك��ذا انتقلت
مجموعة  25فبراير إلى ضاحية صباح السالم.
وخسرت املجموعة تلك األسلحة.
فقلت لها:
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وسوف تكون مجموعتنا حريصة كل احلرص ودقيقة كل الدقة
في أعمالها ،وس��وف تقوم بتنسيق العمل بدقة ومتابعة كما
عملت مع إبراهيم دشتي.

�أ�صدقاء ال�شدة

فقالت وفاء العامر:
يجب أن تنسقوا مع مجموعة  25فبراير وتكونوا دقيقني في
املهمة ،وإ َّالفسيعاود جنود االحتالل دهمهم للمقرات.
فقلت لها :ومن أين حصلوا على األسلحة؟
فقالت:
إن�ه��ا تستعني مبجموعات امل�ق��اوم��ة الكويتية مثل مجموعة
األندلس  ...وهي مجموعة مهمة يرأسها الشيخ عذبي فهد
األحمد الصباح ،ومجموعة الصمود الشعبية ومجموعة الفهود
الكويتية ومجموعة الشهداء ومجموعة املسيلة ،وذلك إلعادة
تزويدها باألسلحة والذخائر لتعاود النضال من جديد بشيء
من التأني .فقد علَّمتها التجربة إن احلماسة غير املنضبطة
قد تضيع عليها فرصاً كثيرة ،بل قد توقعها فريسة سهلة في
أيدي قوات االحتالل.
فأردفت وفاء العامر:
إن مجموعة  25فبراير اآلن في ضاحية صباح السالم تنسق
وتتابع كل مجموعات املقاومة الكويتية لكي تكون خطتهم
محكمة وسرية جداً بفضل كلمة السر (جابر وسعد).
وألن غالبية أعضاء مجموعة  25فبراير من املدنيني فقد
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استعانوا بكل م��ا أتيح لهم م��ن خ�ب��رات أع�ض��اء املجموعة
العاملني في املجال العسكري  -أمثال أسامة الفيلكاوي ..
الذي أمت عام  1988دورة خاصة في املتفجرات ،وكان يعمل
بقسم األمن مبطار الكويت الدولي ،كما أنه أفاد مجموعته
بخبرته في عمليات الدفاع عن النفس (الكاراتيه) ،وقام
بتدريب أفراد املجموعة ...
ثم أردفت قائلة:
حتى علي ال�ب��در ال��ذي أمت دورة َّ
نظمتها وزارة الداخلية،
وكان يتقن عمليات الدفاع عن النفس ،واستعانت املجموعة
بالتنسيق مع مجموعات املقاومة الكويتية ،وك��ان تركيزهم
هذه املرة على مهاجمة سيارات نقل جنود االحتالل.

�أ�صدقاء ال�شدة
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�أ�صدقاء ال�شدة

في زي��ارة إلى مقر مجموعة  25فبراير في ضاحية صباح
السالم اجتمعت مع إبراهيم دشتي وأطلعني على ما يخيف
املجموعة من العمل غير امل��دروس في اجلابرية ،وكيف أن
ق��وات االحتالل استولت على األسلحة والذخيرة وأحرقت
املقر.
ول �ه��ذا ن �ح��اول أن جنعل للمجموعة ق��ائ��داً ،وق��د اخترناه
عسكرياً برتبة مالزم أول بوصفه أول قائداً للمجموعة لكنه
لم يستمر.
فقلت له:
من احملتمل أن أف��راد املجموعة في هذا الوقت كانوا غير
مستعدين للعمل في مجموعة واحدة لها قيادة مسموعة بل
أن��ه لم يتضح لبعضهم أهمية العمل اجلماعي ملنظمة لها
أهداف تسعى لتحقيقها.
فقال إبراهيم دشتي:
ولذلك لن استغرب أن يصرح بعض أفرادها أن أهم مميزات
املجموعة هو عدم وجود قيادة لها.
ولقد مت اختيار خالد احلجي لقيادة املجموعة لكنه اضطر
إلى مغادرة الكويت.
ويظهر أنه بعد فشل محاولة اختيار قائد للمجموعة ،قام
أعضاؤنا باالستعاضة عن وجود قائد بإنشاء نظام اخلاليا
بحيث يقوم رئيس كل خلية بتمثيل خليته في تلك القيادة
اجل�م��اع�ي��ة للمجموعة ،وب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة أص�ب�ح��ت قيادة
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�أ�صدقاء ال�شدة

املجموعة قيادة جماعية.
وهم :صديقك إبراهيم ،سعود الشمري ،حسني مشاري ،ناجع
العجمي ،عبدالرحيم فخرو ،علي البدر ،وفاء العامر ،أسامة
الفيلكاوي وعلي البلوشي.
وه��ؤالء هم األشخاص الذين ك��ان لهم التأثير في مجموعة
أصدقاء الشدة.
فقلت له :يبدو أن قيادة اخلاليا قد منحوا صالحيات كبيرة
ومنها السماح بقبول انضمام أعضاء جدد إلى املجموعة حتى
من دون أخذ موافقة مسبقة من القيادة اجلماعية ..بل يظهر
أن هناك من أعضاء املجموعة من أنشأ خاليا من دون موافقة
مسبقة من القيادة اجلماعية.
فقال إبراهيم دشتي:
ويدعم هذا الرأي تفاوت عدد خاليا املجموعة ،فمن أعضاء
املجموعة من يذكر أن عدد اخلاليا كان أربع خاليا ،ومنهم من
يذكر أن عدد اخلاليا قد وصل إلى تسع خاليا ،ويزيد على قادة
اخلاليا اخلمسة السابقني ك ِّل من علي البلوشي ،وليد القالف،
داود دشتي ،علي نعمة البدر وأسامة الفيلكاوي.
وملا عدت إلى مجموعتي كانت وفاء العامر في املقر وقد أقبلت
تخبرني بأن إبراهيم دشتي صار يقترن اسمه وحده بالقيادة
كقائد للمجموعة أكثر من غيره.
وقد قالت وفاء أيضاً مخاطبة املجموعة:
إن أفراد مجموعة  25فبراير كانوا يحرصون على عدم تعرف
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بعض أعضاء اخلاليا ببعضهم البعض ،وذل��ك لضمان عدم
تسهيل مهمة استخبارات العدو في حالة اعتقال أحد أفراد
أي خلية ولذلك كانت كل خلية تعقد اجتماعاتها مستقلة عن
األخرى.

�أ�صدقاء ال�شدة
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عملية �شارع املغرب
شارع املغرب من الشوارع الرئيسية في الكويت وكان من أهم
طرق حترك قوات االحتالل الغاشم ،لذا قررت مجموعة 25
فبراير أن تقوم بعملية جريئة تستهدف الهجوم على رتل من
قوات العدو واشترك في هذه العملية أحد عشر فرداً من
املجموعة أقلتهم أربع سيارات ومعهم رشاش استقالل واحد
وبنادق ذاتية وكالشنكوف واحد وقنبلتان يدويتان.
في متام الساعة الثالثة وخمس وثالثني دقيقة فجراً قام
أفراد املجموعة وهم مترجلون بهجوم خاطف استهدف رت ً
ال
ممث ً
ال بسبع سيارات عسكرية محملة باجلنود الصداميني
عند جسر السرة.
وجنحت العملية جن��اح�اً كبيراً حيث تساقط بعض جنود
االحتالل قتلى وجرحى ،واستغرقت العملية سبع دقائق.
وعاد أفراد مجموعة  25فبراير إلى مواقعهم جميعاً ساملني
حامدين الله أن أمكنهم من أعدائهم.

عملية �سوق احل�ساوي

�أ�صدقاء ال�شدة

منطقة احلساوي منطقة قريبة من مطار الكويت الدولي
اتخذها اجلنود الغزاة سوقاً لبيع مسروقاتهم التي كانوا
يسرقونها من الشعب الكويتي ،وكان بالسوق جنسيات كثيرة
مختلفة قدموا مع جنود االحتالل ليكتسبوا خبرة جديدة
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في سرقة أم��وال إخوانهم في الدين والعروبة ،ولهذا قررت
مجموعة  25فبراير بالتنسيق مع مجموعتي تدريب اثنني من
أعضائهما على اللهجة السودانية نظراً لكثرة وجود العمال
السودانيني في هذا السوق.
وقد مت الباسهما ثياباً خاصة بالتمويه ليقوما ب��زرع حقيبة
مفخخة باملتفجرات في هذا السوق.
وقد اشترك أبناء خالتي مساعد وشاكر ومحمود فرج وأحمد
األحمد كما اشترك في اإلعداد للعملية كل من ابراهيم دشتي
وأس��ام��ة الفيلكاوي وعلي ال�ب��در ووف��اء العامر وعبدالعزيز
الشرهان.
ومتت العملية بنجاح كبير ،وسقط فيها ثالثة عشرة شخصاً
بني قتيل وجريح من القوات الصدامية.

عملية فندق كويت انرتنا�شيونال (هيلتون �سابقا)

�أ�صدقاء ال�شدة

خططت املجموعة لعملية جريئة استهدفت ض��رب القيادة
العسكرية احملتلة في فندق كويت انترناشيونال (هيلتون سابقا)
الواقع على شارع اخلليج العربي.
حيث كانت توجد تلك القيادة في آخر دور بهذا الفندق ،والهدف
الرئيسي من هذه العملية هو إيصال رسالة واضحة إلى قيادة
النظام الصدامي احلاكم في ال�ع��راق ممثلة بوزير التصنيع
احلربي وأحد قادة االحتالل الغاشم وهو «النومان» الذي عينه
طاغية العراق في وظيفة ما يسمى مبحافظ الكويت.
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�أ�صدقاء ال�شدة

وكانا يقيمان بالدور األخير من الفندق وتفيد الرسالة أن
الوصول لهم ليس صعب املنال.
لذا أعدت املجموعة أربع علب حلوى مفخخة مبواد شديدة
االنفجار ،وقد أمد السيد عقيل مسلم «أبو مسلم» وعبدالله
الفيلكاوي وهما من مجموعة األندلس مجموعة  25فبراير
بالعلب املفخخة ،وقد نقلها حسني املشاري حيث كان يقوم
بعملية التنسيق مع مجموعة األندلس.
وأوك��ل إلى عضوين من املجموعة يعمالن في هذا الفندق
وهما سامر أبو دقر وأشرف محمود نافع مبهمة زراعة هذه
املتفجرات ،حيث قاما بزرع متفجرة في اجلناح األخير في
آخر دور بالفندق حيث توجد القيادة الصدامية الغازية.
وزرع��ت الثانية عند مدخل اجل�ن��اح ،والثالثة عند مدخل
الطوارئ باجلناح نفسه.
واألخ�ي��رة عند مخرج ال�ط��وارئ الرئيسي اخلارجي كما مت
تفخيخ سيارة قادها إبراهيم دشتي وأوقفها أمام الفندق،
وقد مت ذلك في الساعة التاسعة مسا ًء رغم حظر التجول.
وروع��ي أن تنفجر كل متفجرة بعد األخ��رى بفترة قصيرة.
حتى حتقق خسائر كبيرة وفادحة ،ومن املعروف أنه عند
حدوث عمليات التفجير في الفنادق يتوقف العمل باملصاعد
ويحتشد الناس عند مخارج الطوارئ.
ه��ذا وق��د اش �ت��رك ف��ي إع ��داد وتنفيذ ه��ذه العملية سعاد
احلسن ووفاء العامر وعبدالعزيز الشرهان وابن خالتي شاكر
محمود فرج مبارك وعلي البدر واسامة الفيلكاوي باإلضافة
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إلى إبراهيم دشتي وأنا وسعود الشمري وعلي البلوشي وناجع
العجمي وحسني املشاري.
ولقد دوى االنفجار األول في الساعة الثالثة وثالث وعشرين
دقيقة من فجر السادس من يناير 1991م ،وقد اهتز الفندق
الضخم وارتعب ضباط وقيادة سلطات االحتالل الذين كانوا
يتلذذون بالسهر وانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى في تلك
الليلة ،ولم تنفجر العلب الثالث االخرى كما خطط لها.
بل انفجرت العلبة الثانية عند مدخل اجلناح األخير نحو
الساعة السادسة صباحاً ،أم��ا العلبتان األخيرتان فقد مت
اكتشافهما قبل انفجارهما وأبطل مفعولهما.

�أ�صدقاء ال�شدة
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لقد كان أصدقاء الشدة في غاية التنسيق بعضهم مع البعض
اآلخر .وهذا جعل األلفة واحملبة تزداد وتشيع في مقارهم
وأعمالهم ،كان كل واحد يقف بجانب اآلخر في شدته التي
هو فيها.
إن�ه��م ش�ب��اب رائ��ع ك��ل واح��د منهم يحب وي��أل��ف أصدقاءه
ويضحي من أجلهم ويساندهم.
هم أصدقاء الشدة بالفعل وإن األعمال الكبيرة في شارع
املغرب السريع وعملية سوق احلساوي .وعملية فندق كويت
انترناشيونال كانت عمليات بطولية رائ�ع��ة ..فيها اجلرأة
واجلسارة والشجاعة املنقطعة النظير.
إنها ال تنسى أبدا  -وكم من مرة جتولت حول الفندق وفي
احلساوي وشارع املغرب فهاجمتني ذكرى األبطال الشجعان
وهم بكل قوة وجرأة يقفون أمام جنود االحتالل ويقذفونهم
بالقنابل وس�لاح الكالشنكوف واألسلحة اخلفيفة والرعب
يظهر في عيون الغزاة من بسالة أصدقاء الشدة.
ول ��ذا ف�ه��م يبحثون عنهم ف��ي ك��ل م �ك��ان ليقبضوا عليهم
باستخباراتهم ومداهماتهم للبيوت والسيطرات ولم يعثروا
عليهم ،إنهم يعرفون إن هوياتهم مزيفة.
وه��ذا هو الغموض ال��ذي أحالهم إلى عميان يتخبطون في
سيرهم وسرهم وفي تفكيرهم وتدبيرهم.
�أ�صدقاء ال�شدة
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وهذه (عملية مقر منظمة فتح)

�أ�صدقاء ال�شدة

لقد سمع الناس الصامدون أن املواقف املعلنة للمملكة األردنية
الهاشمية ومنظمة فتح الفلسطينية تساند االحتالل الصدامي
فطاش تفكير الناس من الغضب في داخل الكويت وخارجها.
فما كان من الناس الصامدين إال اللجوء إلى أصدقاء الشدة
عساهم أن يفعلوا شيئاً.
وكانت املساندة لالحتالل الصدامي وتشريد وقهر الشعب
الكويتي تعد جرمية كبرى ،وهذا األمر ال يخفى على أحد.
وكان الشعب الكويتي املرابط الصامد يشعر باأللم والغضب
معاً من مشاهداته اليومية لبعض الوافدين اخلونة وهم قلة
قليلة وهم يرحبون باملعتدي ويتعاونون معه.
ولقد كان مقر منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة اجلابرية
يجسد للمرابط الكويتي نكران اجلميل الذي قابلت به املنظمة
موقف الكويت حكومة وشعباً جتاه القضية الفلسطينية ولذلك
قامت مجموعة  25فبراير بعملية ضد املقر وقد أرادت أيضاً
من هذه العملية اإليقاع بني املنظمة ونظام احلكم الصدامي
في العراق.
وبالنظر للحراسة املشددة على هذا املقر فقد راقبت أفراد
املجموعة املقر لعدة أيام متواصلة.
ثم قاموا بتفخيخ سيارة ،وتظاهر قائدها بأنها قد أصيبت
بعطل مفاجئ ،وتركها مضاءة املصابيح عند مبنى املنظمة على
أساس أنه سوف يعود إليها ،وصعد إلى سيارة زميله الذي كان
ينتظره في اجلهة املقابلة.
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�أ�صدقاء ال�شدة

وبعون الله متت هذه العملية في السادسة وخمسة وعشرين
دقيقة مسا ًء حيث دوى انفجار هز منطقة اجلابرية ،ثم عاد
أفراد املجموعة الذين كانوا يراقبون عن بعد ،بسالم وهم
سعداء بنجاح العملية.
جند النظام الغازي احملتل كل امكانياته للقضاء على املقاومة
الكويتية ،واعتقل أكبر عدد من أفرادها ،وقد أولت املجموعة
هذا األمر أهمية كبيرة .ولذلك اضطرت إلى تغيير مقرها
األول والكائن بقطعة ( )10مبنطقة اجلابرية إلى ضاحية
صباح السالم في التاسع من شهر سبتمبر 1990م ،ولم تكتف
مبقر واحد بهذه املنطقة بل اتخذت أكثر من مقر.
ثم استطاعت املجموعة أن توفر لها مقراً آخر بديل مبنطقة
اجلابرية ،ذلك أن الكثير من أفرادها كانوا يقطنون في هذه
املنطقة.
وقد كان لوفاء العامر دور رئيسي في توفير املقار ألفراد
املجموعة فقد وف��رت لهم منزالً مبنطقة الدعية ليراقبوا
فندق كويت انترناشيونال عندما استهدفته املجموعة ،كما
وفرت لسامر أبو دقر وأشرف محمود مقراً بعد مشاركتهما
في هذه العملية.
لكنهما رفضا االنتقال إليه الطمئنانهما بأن اجلنود احملتلني
لن يشكوا في فلسطيني وأردني.
كما وفرت ألحمد األحمد منزالً ملجموعتي ليكون سكناً عندما
كنا نخطط لعملية تفجير شاحنة في شارع عمان.
وك��ان على أصدقاء الشدة اتخاذ عدة وسائل للتمويه على
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احملتلني حتى ال يكشف أم��ره��م .وم��ن ه��ذه الوسائل املهمة
تغيير هوياتهم وهويات أعضاء املجموعة.
ويبدو أنه بعد اكتشاف احملتلني هويات بعض أعضاء املجموعة
وهي بطاقات مدنية في الشقة التي داهمتها قوات االحتالل
في اجلابرية في التاسع من سبتمبر 1990م.
أصبح تغيير هويات أعضائها أمراً ملحاً حتى أصبح للكثيرين
منهم أكثر من هوية غير صحيحة ،فتارة ترى ألحدهم هوية
سائق يعمل بشركة الرابطة للنقل ،وتارة هوية موظف بشركة
املشروعات السياحية بصالة التزلج.
وقد كان البن خالتي منصور محمود فرج مبارك دور رئيسي
في تغيير الهويات ،وكانت وفاء العامر حتمل هوية طبيبة تعمل
في مستشفى مبارك الكبير.
وكان أصدقاء الشدة حذرين في أحاديثهم مع من هو خارج
مجموعتهم .ويندر أن يصرح أحدهم ألي شخص بخبر انتمائه
إلى املقاومة ولو ألقرب الناس إليه ،سواء كان أخاً أم أختاً أم
والدة أم غير ذلك من األقارب واألصهار.

�أ�صدقاء ال�شدة
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(عملية ال�سوق املركزي مبنطقة ال�شعب البحري)

�أ�صدقاء ال�شدة

كان يوجد في منطقة الشعب البحري سوق مركزي يتردد عليه
الكثير من الضباط في احلرس اجلمهوري واالستخبارات
الصدامية.
ويبدو أنه كان في السوق مقتنيات غالية ،ولذلك توجد فيه
هذه الفئة من الضباط الذين لديهم املال الكافي لشراء تلك
املقتنيات .وكما هو معروف فإن هذه الفئة تأخذ رواتب تبلغ
أضعاف ما يأخذه ضباط اجليش العراقي ،كما كان لهذه
الفئة نصيب األسد من مسروقات الشعب الكويتي.
وعموماً فعندما وصل إلى علم مجموعة  25فبراير وجود
ه��ؤالء اخلونة في ه��ذا السوق ق��رروا تفجيره مبن فيه من
أتباع صدام.
وحدد يوم اخلامس عشر من شهر أكتوبر في متام الساعة
العاشرة صباحاً لتفجير السوق عن بعد ،وذلك عندما يزداد
وجود هؤالء املجرمني في تلك الساعة.
وبالفعل مت التفجير بواسطة تفخيخ س�ي��ارة باملتفجرات،
ووضعت عند السوق وفجرت بواسطة جهاز التحكم عن بعد
ومتت العملية بنجاح كبير ،وسقط الكثير من احملتلني بني
قتيل وجريح.
وقد تبنت املجموعة هذه الوسيلة أي التفخيخ والتفجير عن
بعد لضرب جنود االحتالل ألنها أقل خسائر ألبناء املقاومة
الكويتية الرهيبة ،وقتل وانفجارات وإحراق آلياتهم العسكرية
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�أ�صدقاء ال�شدة

في كل بقعة من أرض الكويت ،واجلنود الغزاة كاألكباش تُساق
إلى املذبح ،أو كأنهم الكفرة الذاهبون إلى جهنم ال يستطيعون
الهروب لوجود كتيبة اإلعدام من ورائهم.
وال يستطيعون التخطي إلى األمام في الكويت ،وفيها املقاومة
حتصدهم باجلملة وتقذف جثثهم في النفايات.
يعرفون أن دخولهم إلى حرم الكويت إث ٌم فاحش وذنب كبير
وأن بقاءهم فيها يعني املوت الزؤام.
فأصبحوا ش��رس�ين ك��ال��وح��وش ال�ك��اس��رة أو كالضباع التي
تأكل اجليف .انتزع الله من قلوبهم الرحمة فأصبحوا قساة
كالبرابرة والتتر ،إذا سقط من املقاومة رج��ال أو شباب أو
نساء افترسوا افتراساً من دون رحمة ،يعرفون أنهم مخطئون
مجرمون وأعمالهم من سرقة وسلب وقتل وإحراق وإحتالل
واغتصاب هي ضد كل املقدسات السماوية.
وها هو التعذيب ال��ذي يصيب أهالي الكويت يزيدهم آثاما
على اإلثم الكبير .فأصبحوا هم والشياطني سواء بسواء ،ال
شرائع وال قانون وال مبدأ في حياتهم.
ويقول عبدالرحمن كاظم العلي :أصبح اجلندي احملتل يشعر
أنه إبليس نفسه وال كفارة له إال دخول جهنم ،كان ذلك بسبب
هادم العراق األوح��د الذي جرنا إلى هذه اآلث��ام  -لعنة الله
عليه.
أتذكر أن الدواوين في الكويت كانت تصلهم البيانات أوال بأول
من أصدقاء الشدة حتى تستطيع إبالغ روادها ،والفتيات تنقل
معنا هذه البيانات إلى كل املناطق مع وفاء العامر.
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�أ�صدقاء ال�شدة

وأصبح في الكويت غضب وغليان متفجر شديد ضد االحتالل
فض ً
ال عن العصيان املدني ال�ت��ام ..فال عمل وال تعاون مع
االح �ت�لال ب��ل تنديد ب �ج��رأة؟؟ وأت��ذك��ر ج �ي��داً م��ا فعلناه أنا
ومجموعة  25فبراير واملجموعات األخرى أصدقاء الشدة.
في ذل��ك الوقت كانت جلنة التنسيق واملتابعة ،وتعنى هذه
اللجنة بالتنسيق بني املجموعة ومجموعات املقاومة الكويتية
األخرى العاملة ضد االحتالل.
سترى أيها القارئ احلبيب أن اللجنة في السابق عند بداية
االح�ت�لال كانت منسقة ومتابعة بحيث ك��ان إبراهيم دشتي
وخالد عبداحلميد احلجي وأنا على اتصال دائم ومنسق مع
جميع األوجه ،مقاومة  -بيانات  -ومخططات للتنفيذ.
وك ��ان التنسيق م��ع أص��دق��اء ال �ش��دة ي �ف��وق أي تنسيق ألي
مجموعة من مجموعات املقاومة ،أقصد مجموعة  25فبراير
ومجموعتي حتى أصبح من الصعوبة الفصل بني مجموعتي
ومجموعة إبراهيم دشتي.
ونعم األصدقاء  ...وكان ممثل مجموعة التنسيق في مجموعة
25فبراير هو ابراهيم دشتي ،أما ممثل مجموعتي فهو أنا
ووفاء العامر.
عندما كانت املقاومة تضرب فندق انترناشيونال ،نسقت
مجموعة  25فبراير عن طريق ممثلها علي البلوشي مع خلية
أحمد قبازرد.
وحدث تنسيق آخر مع مجموعة عبدالله دشتي ،ومجموعة
كانت تعمل كذلك مبنطقة اجلابرية حيث تتعاون هذه املجموعة
مع املجموعتني السابقتني العاملتني مبنطقة اجلابرية.
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�أ�صدقاء ال�شدة

في ح��ال انسحاب مفاجئ لقوات االح�ت�لال الصدامي كما
نسقت املجموعة مع مجموعة األندلس التي يرأسها الشيخ
عذبي فهد األحمد الصباح.
ومثل مجموعة  25فبراير ف��ي البداية إبراهيم دشتي أما
مجموعة األندلس فمثلها مساعد الهنيدي ،ثم تغير ممثال
التنسيق فأصبح حسني املشاري ممث ً
ال ملجموعة  25فبراير
واملالزم أول عبدالله الفيلكاوي املعروف (بأبي طالل) ممث ً
ال
ملجموعة األندلس ،وذلك العتقال سلطات االحتالل مساعد
الهنيدي.
وأه��م ثمرات ه��ذا التنسيق إج��راء دورة ق��ام بها امل�لازم أول
عبدالله الفيلكاوي حول تفخيخ املتفجرات حيث درب ثالثة
من أفراد مجموعة  25فبراير.
كما أثمر التنسيق بينها عن إعداد خرائط تبني مواقع متركز
ق��وات ص��دام ف��ي مناطق األن��دل��س وال�ع��ارض�ي��ة والصليبية
واجلابرية.
وقد أرسلت هذه اخلرائط إلى الشرعية الكويتية لتساعد قوات
التحالف التي استنفرت لتحرير الكويت من براثن احملتلني.
وف��ي حتديد أهدافها عند بداية الهجوم اجل��وي ال��ذي كان
سيبدأ في 1991/1/17م ،كما نسقت مجموعة  25فبراير
مع مجموعة املسيلة التي كان يرأسها سيد هادي العلوي ،كما
نسقت مجموعة  25فبراير مع مجموعات أخرى كمجموعة
الصمود الشعبية برئاسة املجموعة التي كان يترأسها جاسم
دشتي وهو شقيق إبراهيم دشتي في منطقة العارضية ،وكذلك

- 54 -

12/23/12 9:14:28 AM

������ ����� ...indd 54

مجموعة الفهود الكويتية التي كان يرأسها أبو سامي.
كما نسقت املجموعة مع مجموعات صغيرة عاملة مبنطقة
الرميثية وهي مجموعة الشهداء ،وأعضاء هذه املجموعة
محمد القالف ،محمد حجر ،سعود الزامل ،حمد اجلويسري،
فاضل ميرزا ويونس مال الله.
إن املقاومة الكويتية (أص��دق��اء ال�ش��دة) تعاونت مع جميع
مجموعات املقاومة في الكويت وأعني مجموعة  25فبراير،
ولكن أين اآلن التنسيق واملتابعة ،لقد تخلوا عنه وتوقف وقلما
تعمل أي مجموعة مبفردها.
فإنه بالتنسيق واملتابعة تكون الضربات رهيبة على جنود
االحتالل مثلما حدث في فندق انترناشيونال.
وف��ي م�ق��ر منظمة ال�ت�ح��ري��ر الفلسطينية وش� ��ارع املغرب
واحلساوي والسوق املركزي في الشعب البحري وغيرها..
فإن الضربات كانت مؤملة وموجعة.

�أ�صدقاء ال�شدة
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ذات يوم كنت باملقر مع املجموعة فقد جلسنا نتحدث ،فقالت
سعاد احلسن:
يا لألسف!! لقد كانت اللجان التي كونها أصدقاء الشدة
نافعة ألعمالنا في املقاومة ولكن لم تستمر هذه األعمال،
وبهذا األسلوب الرائع ومت إلغاء اللجان.
فقالت وفاء العامر:
إن االستخبارات وجنود صدام كثفوا نشاطهم علينا .وأخذنا
ننتقل من مقر إلى مقر ونغير الهويات ،وحسبنا أننا توقفنا
عن النشاط وتوزيع باقي األفراد حني خرج من جنا من أفراد
املقاومة من االعتقال واألسر.
فقلت لهم:
خططت املجموعات لعمليات عديدة إال أنه اتضح لها عدم
إمكانية تطبيقها أو اكتشاف سلطات االحتالل في آخر حلظة
أمر هذه العمليات ولهذا اضطرت املجموعات إلى إلغائها.
وم��رت األي��ام ..وكنت ال أه��اب امل��وت أب��داً ،وكنت أمتنى أن
استشهد في أي عملية أقوم بها مع جماعتي.
كم من م��رة وأن��ا أتذكر وف��اء العامر وسعاد احلسن وأبناء
خالتي الثالثة شاكر ومساعد ومنصور محمود الفرج ،وكذلك
أحمد وخالد األحمد وصهرهما عبدالرحمن كاظم العلي وهو
العراقي الوفي ،أو إلى سامر أبو دقر وأشرف محمود نافع
وأقول يا لهم من أبطال شجعان!!
وأي �ض �اً إل��ى أص��دق��اء ال �ش��دة م��ن مجموعة  25ف�ب��راي��ر أو
مجموعة األندلس أو مجموعة الصمود الشعبية أو مجموعة
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الفهود الكويتية أو مجموعة املسيلة أو مجموعة الشهداء
فأمتنى أن أنال الشهادة.
إنهم أصدقاء الشدة أوفياء بذلوا كل إمكانياتهم التي ترضي
الله والوطن واألمير.
ولم انتبه إال على ضربة قوية متخضت عن االعتقال اجلماعي
ملجموعة  25فبراير وخلية وفاء العامر والذي حدث في الثالث
عشر من يناير  1991وكان أول اعتقال.
فقد اعتقل كثير من أفرادها وأطلق سراح أكثرهم ألن سلطات
االحتالل لم تتمكن من إثبات تهمة انتمائهم إلى املقاومة ،ولكن
عناية الله سبحانه وتعالى حفظتهم ،فقد اعتقل نوري العلوي
شقيق سيد هادي العلوي وحبيب الشواف وكذلك سامي ابن
هادي العلوي.
واعتقلت في منتصف شهر نوفمبر 1990م وك� ً
لا من ناجع
العجمي ووليد القالف في نهاية يناير عام 1991م.
لقد سيطرت على أفراد املجموعة مشاعر الغضب واالنتقام
ولذلك استمروا في نشاطهم في ظل تلك الظروف لم يكن
من السهل التنبؤ مبا سيحدث ولذلك لم يغمض لهم جفن
خصوصاً أن بالدهم حتت االحتالل.
فقد ساروا في طريقهم بالصدق واالنتماء والوالء والدفاع عن
الوطن ،وكان كل فرد منهم يعلم أنه في أية حلظة قد يسقط
بأيدي استخبارات العدو ،ولذلك وبعد استئناف نشاطهم قرروا
تغيير أماكنهم ،ولكن كانت البداية في يوم األربعاء العاشر من
يناير 1991م.
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وذات يوم قالت سعاد احلسن لبعض أف��راد مجموعتي إن
أحد األشخاص يهددها ويريد إذاللها ،بالفعل في ظهر اليوم
نفسه أخبرتني والدة سعاد.
اتصلت إحدى النساء لتبلغها أن لديها رسالة من زوج سعاد
األسير في العراق فاتفقتا على اللقاء عند جمعية الروضة
ولشدة فرحة والدة سعاد بهذه الرسالة لم حتتط ولم تفكر
في أن هذا كمني العتقالها واعتقال ابنتها.
فذهبت إلى جمعية الروضة وتسلمت الرسالة ،لكن بقدرة
قادر مت اعتقالها من قبل جنود االحتالل وأخذوها إلى مخفر
العديلية حيث وجدوا الرسالة قد كتبت بطريقة استهدفت
إيقاع سعاد في ال�ش��رك ،وك��ان بها ع�ب��ارات متجد الكويت
وقيادتها الشرعية وتذم الرئيس صدام.
وبعد فترة قصيرة اصطحبتني ق��وات االحتالل ووضعوني
في منزلي حتت رقابتهم ،وكانت املصادفة الرهيبة في يوم
اخلبر املشئوم أتت وفاء العامر مصطحبة معها سعاد إلى
منزلها ،وعندما نزلت سعاد لكي تدخل املنزل قام أحد جنود
االحتالل بفتح الباب وجرها بشدة داخل منزلها.
ولم يحاول جنود االحتالل مطاردة وفاء العامر التي فرت
بسيارتها وأبلغتنا مع املجموعة باعتقال سعاد.
فتوزعنا على عدة أماكن.
وفي مساء يوم السبت الثالث عشر من يناير  1991وصل
خبر لوفاء العامر بأن سعاد احلسن قد أطلق سراحها وإنها
اعتقلت لإلشتباه بالرسالة التي نسبت لزوجها األسير ،ولكن
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وفاء العامر لم تفطن إلى كذب ما وصلها من معلومات يقف
ورائها جنود إستخبارات صدام.
ونامت سعيدة بهذا اخلبر اجلميل في الساعة العاشرة ،ونحو
الثالثة من صباح يوم األح��د مت اعتقال وف��اء العامر الشابة
الضعيفة التي أرهقتهم.
كما أعتقل أبناء خالتي شاكر ومنصور ومساعد محمود فرج
وأحمد وخالد األحمد وعبدالرحمن العلي وأش��رف محمود
وسامر أبو دقر ،وعلي البدر وأسامة الفيلكاوي وعبدالعزيز
الوهيب وعبدالعزيز الشرهان وقد اعتقل هؤالء جميعا وظلوا
في سجن األحداث يتعرضون للتعذيب الوحشي.
وقد وضع الشباب في غرفة واحدة ،يا له من موقف رهيب!!
ألصدقاء الشدة ..وهكذا تساقط أصدقاء الشدة بأيدي قوات
االحتالل بعد أن تشرفوا بالدفاع عن وطنهم ضد االحتالل،
كما سيتشرفون ب��وس��ام الشهادة ال��ذي ه��و أمنية ك��ل مؤمن
صادق اإلميان ،وتخفى من جنا من أفراد املجموعة ،وتفرقوا
بعد أن وصلهم خبر االعتقال بوساطة ابراهيم دشتي حيث
قاموا بتغيير أماكنهم.
وفي يوم  1991/1/28اعتقل ناجع العجمي ووليد القالف
وق��د تعرضا للتعذيب ،وك��ان السبب وراء االعتقال هو شك
سلطات االحتالل فيهما ،من دون أن تربط بينهما وبني شهداء
املجموعة ،الذين أعدمتهم سلطات العدو في اليوم اخلامس
والسادس من فبراير 1991م.
رحم الله الشهداء رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.
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واآلن ارقدوا بسالم آمنني يا أبطال الكويت.
وحتركت بسيارتي راجعاً إلى البيت وكنت أمتنى أن أكون
معهم .ولكن ق��درة الله سبحانه وتعالى وإرادت��ه ،قضت أن
أبقى بعدهم وأدون أعمالهم البطولية ومواقفهم املجيدة التي
كانت بحق بصمة مشرفة في تاريخ الكويت وسأبقى أكتب
ما حييت عن هؤالء النفر حتى تكون قصصهم عبر ًة وقدو ًة
لشباب الكويت وألجيالها القادمة.
قال تعالى:
{

}
آل عمران /آية 196
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