بصمات خالدة

العط���اء ،بدرجاته املختلف���ة ،قيمة �إن�س���انية عظيمة..
وعندما ي�صل العطاء الى الت�ضحية بالروح ف�إنها جت�سد
القيم الإن�س���انية لأنها تعك�س �سمو النف�س ،وعلو الهمة،
ولأنه���ا جت�س���د الإميان املطل���ق ب�أن احلي���اة احلقيقية
هي احلي���اة الكرمية وهذه ت�س���تحق الت�ض���حية ب�أثمن
ما ميلكه الإن�س���ان وهو النف����س ...لقد جتلت جميع هذه
القيم الإن�سانية النبيلة يف ملحمة بطولية �أثناء تعر�ض
الكوي���ت للغزو ..لقد توق���ف الزمن عندها لي�ش���هد هذه
امللحمة الإن�س���انية النادرة ولي�شهد عليها �أي�ض ًا ليكون
بعدها توثيق ًا للحدث ي�س���تهدف �إعالء �ش�أن الوطن و�ش�أن
القيم و�إعالء ل�ش����أن الإن�س���ان والذي هو حمور كل ذلك،
وتعزيزاً وتدعيم ًا للقيم الإن�سانية النبيلة التي ج�سدتها
الت�ض���حيات العظيمة لأبناء هذا البلد الأمني فقد ارت�أى
املكتب �أن يوثق هذه القيم �ض���من �سل�س���لة من الق�ص�ص
التي تعك�س م�آثر وت�ضحيات �أبناء هذا البلد لتظل نافذة
للأجيال القادمة ي�شهدون من خاللها �أ�سمى معاين الإيثار
ولينهلوا منها معاين الوفاء والعمل واحلياة الكرمية..

● تكرمي ال�ش���هيد عن طريق تخلي���د بطوالته ورعاية
ذويه رعاية متميزة يف اجلوانب املادية واملعنوية.
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عن ق�صة ال�شهيد
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يو�سف �إبراهيم �صالح الفالح

اهلل فوق ال�سلطان

بقلم
حممد عبداهلل �أحمد
)*( تمت اال�ستعانة بحيثيات ال�شهيد من كتاب د .بنيان التركي.
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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

اهلل فوق ال�سلطان
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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&.

اهلل فوق ال�سلطان

« بصمات في تاريخ الگويت » تضم باقة من أدب النصر على االحتالل،
وصفحات من الگفاح لتحرير األرض .وهي هديتنا ألبنائنا وإخواننا من هذا
اجلي� � ��ل ومن األجيال القادمة في بلدنا الگوي� � ��ت ،وفي گل مگان من هذا
العالم ،نبراساً لتصدي احلق وانتصاره على الباطل ،وشاهداً على حب الوطن
وتقديسه ،ووفا ًء ملن ضحوا بأرواحهم فدا ًء للگويت.

				

الوگيل املساعد
املدير العام ملگتب الشهيد
فاطمه أحمد األمير
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يوسف إبراهيم صالح الفالح

جنم في سماء الكويت
وس� � ��ط تصفيق اجلنود والضباط ق� � ��دم العريف احلفل الضابط
يوسف الفالح بهذه الكلمات املثيرة:
إن سيدي وزير الدفاع ينظر إلى الضابط يوسف إبراهيم صالح
الفالح بعني التقدير والثناء ملا يتميز به من انضباط والتزام وحس� � ��ن
السير والس� � ��لوك ..وتقديراً من القيادة للضابط يوسف حلبه لعمله
وتفانيه فيه فقد أمر س� � ��يدي الوزير بترقيته من مساعد آلمر جناح
اإلشارة في مدرسة الدروع إلى آمر للجناح
جرس اخلطر:

اهلل فوق ال�سلطان

في جو آس� � ��ري مفعم باحلب والسعادة احتفل الرائد يوسف مع
أس� � ��رته مبناس� � ��بة ترقيته الس� � ��عيدة ثم اجته إلى غرفة نومه فسمع
دقات الس� � ��اعة تش� � ��ير إلى احلادية عشر مس� � ��اء األربعاء األول من
أغس� � ��طس بينما كان يتمدد في سريره لينام مبكراً كعادته استعداداً
لي� � ��وم عمل حافل وإذا به يس� � ��مع رنني الهاتف ..فيمد يوس� � ��ف يده
ويرفع السماعة من جانب السرير ويقول:
 نعم  ..يوسف معك أه ًال يا أبا أحمد

وينتفض يوسف فجأة مذهوالً وهو يقول:
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 ماذا تقول يا أبا أحمد؟! هل هذا معقول!! قوات صدام اجتاحت أرض الوطن..وتقف زوجته (رش� � ��ا) مذع� � ��ورة غضبة ودمع� � ��ة غضب تتألأل في
مقلتيها ..ويترك يوس� � ��ف سماعة الهاتف من يده وهو يخاطب زوجته
في انفعال مؤثر شديد ويقول:
يوسف :معقول!! هل ميكن أن يحدث مثل هذا؟!
رشا :شيء عجيب ال يصدق..
يوسف :معقول جار عربي مسلم يفعل بنا هذا؟
رشا :البد أن ما حدث هو شيء له صلة بعالمات يوم القيامة..
يوسف( :يردد غاضباً) :كيف يفعل صدام هذه الفعلة النكراء؟..
كيف؟

اهلل فوق ال�سلطان

وفي ذهول من (رشا) ،لم يلبث يوسف أن ارتدى اللباس العسكري
وانطلق من فوره ملبياً نداء الوطن والتحق مبعسكره في اللواد اخلامس
عشر ومكث في املعسكر بعض الوقت إال أنه حوالي الساعة السادسة
من صباح يوم اخلميس الثاني من أغس� � ��طس حمل يوس� � ��ف وعدد من
رفاقه أسلحتهم واجتهوا إلى معسكر املباركية (اجليوان) وكان املعسكر
ف� � ��ي ذلك الوقت يتعرض لقصف عنيف م� � ��ن قبل قوات العدوان ،لكن
(يوسف) متكن مع عدد من رفاقه من الدخول إلى املعسكر واالنضمام
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إلى إخوانهم العس� � ��كريني ومشاركتهم شرف الدفاع عن تراب الوطن
واس� � ��تطاعوا رغم إمكاناتهم احملدودة مقاومة الق� � ��وات الغازية بكل
بسالة وأبلوا في ذلك اليوم بال ًء حسناً.
أما (رشا) زوجته الوفية فلم يغمض لها جفن فقضت الساعات
التي فارقها بها (يوسف) في حزن وقلق  ...واتصل بها والدها وطلب
منه� � ��ا أن تهدأ وتتمالك قواها وأن تأت� � ��ي لتقيم في بيته إلى أن يعود
(يوسف) فردت بقولها:
 ال ميكن أن أفعل شيئاً قبل أن يطمئن قلبي على زوجي.وفي حدود الس� � ��اعة التاس� � ��عة صباحاً رن التلف� � ��ون في الصالة
فسارعت بلهفة ورفعت السماعة وهتفت:
(رشا) :من يوسف؟!
كيف حالك أنت وإخوانك ..؟ (عساكم منصورين) يا رب
فرد يوسف:
أرج� � ��وا أن تأخذي األوالد وتذهبوا إلى (الش� � ��اليه) فرمبا تكون
املنطقة اجلنوبية أكثر آمناً من سواها.
أجابت (رشا) متوسلة:

اهلل فوق ال�سلطان

 يوس� � ��ف أرجوك اس� � ��مح لي أن آخ� � ��ذ األوالد وأذهب إلى بيتوالدي  ..ها  ..ماذا قلت..؟

قال يوسف وكأنه يقتنص هذه اللحظات من غفلة الزمن:

 -توكلي على الله يا (رش� � ��ا) ،وسلمي على أهلك جميعاً..
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وانتبهي لنفسك ولألوالد.
ولم يكن يدور في خلد (يوس� � ��ف) آنذاك أن القوات الغازية
من املمكن أن يسيطروا على البلد متاماً.

الصمود:

اهلل فوق ال�سلطان

استبسل (يوسف) ورفاقه من حملة السالح في املعسكر في صد
القوات الغازية ،إال أن كثرة ع� � ��دد اجليش املعتدي وعدته مكنتهم من
فرض سيطرتهم ،لذلك قرر (يوسف) وعدد من رفاقه األبطال االنتقال
إلى منطقة (كيفان) لتنظيم صفوفهم ومواصلة الكفاح.
وبالفع� � ��ل وصلوا إل� � ��ى مخفر (كيفان) ولبث (يوس� � ��ف) هناك إلى
الس� � ��اعة الثانية عشر لي ً
ال ،إال أنه لم يستطع مقاومة التعب واإلرهاق
وهو الذي لم يذق طعم الراحة منذ األربعاء.
وبعد االتصال بزوجته (رش� � ��ا عبدالعزيز الرومي) حضر نس� � ��يبه
واصطحب� � ��ه إلى املنزل حيث كان يرتدي زيه العس� � ��كري امللطخ بدماء
إخوانه الش� � ��هداء الذين س� � ��قطوا دفاعاً عن تراب الوطن الغالي ،ولم
يذق (يوسف) طعم النوم في تلك الليلة.
خرج في الصباح الباكر  -كعادته  -مرتديا مالبس� � ��ه العس� � ��كرية
وقد حاولت (رش� � ��ا) إقناعه بالعدول ع� � ��ن فكرة اخلروج بتلك املالبس
إال أن� � ��ه رفض ذلك بإصرار فتدخل والد زوجته وتوس� � ��ل إليه أن يخلع
مالبسه وأن يرتدي الزي الوطني ،فامتثل البطل لطلب عمه ،ومتنطق
مبسدس� � ��ه ،ووصل إلى الدائري الرابع ،إال أن القوات الغازية املنتشرة
أجبرته على الرجوع.
قرر (يوس� � ��ف) من� � ��ذ تلك اللحظة أن خير وس� � ��يلة ملواجهة احملتل
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املعتدي تكمن في التنظيم والتخطيط الهادئ املتزن املبني على أسس
علمية ،وأن املواجهة بغير تلك الطريقة هي ضرب من إلقاء النفس في
التهلكة ،فاملقاومة ال بديل عنها ،وال ميكن االستس� �ل��ام للمحتل الذي
دنس تراب الوطن الغالي.

والدة املقاومة املسلحة
بدأت اخلطوة األولى في املقاومة املسلحة املنظمة للبطل (يوسف)
يوم 1990/8/4م ،عندما زاره أبو أحمد في منزله في العاشرة صباحاً
لالطمئنان عليه بعد إصابته في معس� � ��كر اجلي� � ��وان ،دار بينهما هذا
احلوار...
يوسف :عندي رغبة قوية أن نقوم بتنظيم صفوف املقاومة لنواجه
العدو احملتل.
أبو أحمد :عظيم يا (يوسف) عظيم فع ً
ال وأنا معك ولكن...
يوسف :لكن ماذا..؟
أبو أحمد :البد أن نبحث عن أصدقائنا الضباط.
يوس� � ��ف :نعم  ..نعم  ..وبالذات ضباط اللواء اخلامس وأنا وأنت
يجب علينا أن نتحرك بس� � ��رعة ونسجل أرقام الهواتف حيث يكونون
فيها.

ومت بالفع� � ��ل جتمي� � ��ع ع� � ��دد م� � ��ن الضب� � ��اط على ش� � ��كل
مجموعات وجعل (يوس� � ��ف) رفيقه  -أبا أحمد) مسؤوالً عن
منطقة وخصص لكل واحد من رفاقه الضباط منطقة خاصة
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به إلدارة عمليات املقاومة أما (يوس� � ��ف) ف� � ��كان نصيبه قيادة
منطقة الدعية.
وه� � ��ؤالء الضب� � ��اط أصبحوا في م� � ��ا بعد إح� � ��دى الركائز
األساس� � ��ية للمقاوم� � ��ة الكويتية  ...كما قام (يوس� � ��ف) بخطوة
أخرى وهي جتميع الش� � ��بان املدني� �ي��ن الراغبني في االنخراط
ضم� � ��ن مجموعته وتدريبهم على اس� � ��تخدام الس� �ل��اح فالتقى
بصديق� � ��ه (أبي أحمد) في  ،1990/8/5في منزل والد زوجته
في الدعية.
يوسف :أبا أحمد باختصار شديد أنا أطمح إلى أن نتعاون
كلنا في تدريب شباب الكويت على استخدام السالح.
أبو أحمد :وأنا على أمت االس� � ��تعداد لتقدمي ما يطلب مني
في سبيل الوطن.
يوس� � ��ف :بارك الل� � ��ه فيك يا أبا أحم� � ��د ..وهذا ظني فيك
دائم � � �اً ..عل� � ��ى فكرة ي� � ��ا أبا أحم� � ��د أنا لدي أس� � ��لحة وذخائر
ومجموعة مقاومة.
أبو أحمد :وأنا ل� � ��دي أيضاً مجموعة ولكنهم مدنيون وهم
بحاجة إلينا جميعاً ملساعدتهم في التدريب والتخطيط وتوفير
السالح وتقدمي النصيحة.
يوس� � ��ف :عظيم جداً وأنا وإخواني س� � ��نقوم بتوفير السالح
واملدربني لهم وإذا لزم األمر فسوف أتكفل بالعمل بنفسي.
وبالفعل نفذ يوس� � ��ف ما وعد صديقه به وكان (أبو أحمد)
أول من تسلم السالح منه.
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اإلعداد والتهيؤ
إن طبيعة عمل (يوس� � ��ف) العس� � ��كرية ومعرفت� � ��ه التامة مبخازن
األسلحة س� � ��واء تلك التي في منطقة (كيفان) أو مخازن اجليش في
منطقة (صبحان) أو مخازن الش� � ��رطة في منطقة (الش� � ��ويخ) مكنته
وعدداً من رفاقه من احلصول على حوائجهم من األسلحة والذخيرة
وتخزينها في منزله.

اهلل فوق ال�سلطان

وفي بداية األمر قام بجلب األس� � ��لحة بس� � ��يارته اخلاصة ،ولكن
فيما بعد مت إحضار األسلحة في سيارات خاصة يصعب الكشف عما
بداخلها ،لكن أصبحت عملية جمع ونقل األسلحة مبرور الوقت أكثر
صعوبة من ذي قبل فقام (يوسف) بأخذ السالح ممن لديه أكثر من
حاجته وإعطائه ملن ال ميلك وقد حاول (يوسف) قدر استطاعته أن
يسير وفق نظام دقيق وعملي حتي ال يثير الشك والريبة لدى قوات
االحتالل ولم تلحظ زوجته عليه أموراً تدعو إلى القلق في البدايات
األولى عدا وجود أسلحة في البيت واتصال عـــدد من املواطنني بــــه،
وقد استجابت مجموعته لهذه الدقة وهذا النظام حيث حتول كثي ٌر
منهم من مدني إلى عسكري بصورة سريعة ،ولرغبة البطل في إعاقة
حت� � ��ركات العـدو على الدائرين اخلامس والس� � ��ادس فقد قام أحد
أصدقائه بتزويده بعدد من الشبان املدنيني ،ورغم بساطة خبرتهم،
إال أنهم اس� � ��تطاعوا أن يؤدوا واجبهم خي� � ��ر أداء ،وقاموا بعمليات
قنص على الدائـــري الرابع واخلامس وفي منطقة كيفان ،وقد متت
تلك العمليات حتت إش � � �ـــراف (يوسف) ويذكر أحد أصدقــائه أنــــه
كان متمكناً من عمله وقادراً على احتواء املوقف وسهـــ ً
ال في تدريب
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اهلل فوق ال�سلطان

زمالئه على استعمال السالح وفي إيصال املعلومات إضافة إلى ذلك
فإن� � ��ه كان حريصاً على أرواح مجموعت� � ��ه ،متفادياً تعرضهم للخطر
ألن اإلنس� � ��ان الكويتي في نظر البطل ال يع ّوض ،وقد أخذ (يوس� � ��ف)
على عاتقه توجيه الشبان والتخطيط لهم واإلشراف عليهم وإحضار
األسلحة ،وكان يقوم بعمليات االستطالع ملواقع العدو املختلفة ورصد
حتركات� � ��ه متهيداً لتنفيذ عمليات ضدهم ،وذات يوم طلب (يوس� � ��ف)
من زوجته مرافقته كما اصطحب معه أختها ووالدة زوجته وابنة عم
زوجته واختها إلى منطقة اجلابرية ،وتذكر زوجته (رش� � ��ا) أنه وقبل
مستش� � ��فى الهادي مبسافة قليلة ش� � ��اهدوا دبابات النظام الصدامي
اقتربت منها س� � ��يارة مرس� � ��يدس حيث نزل منها شابان قاما بسكب
بنزين على س� � ��جادة ثم ألقوها داخل الدبابة ،فاحترقت والذا بالفرار
قبل وصول الدورية ،وأدركت زوجته (رش� � ��ا) أن زوجها تعمد أخذها
ملش� � ��اهدة كيفية تنفيذ هذه العملية التي خطط لها شخصياً وليقوم
ف� � ��ي نفس الوقت هو ش� � ��خصياً بالتغطية على منف� � ��ذي هذه العملية
اجلريئة ،واس� � ��تمر البطل (يوس� � ��ف) في عملية التوحيد والتخطيط
واإلشراف ،ولكنه مع بداية شهر سبتمبر توقف عن إحضار األسلحة
وتخزينه� � ��ا في منزله وذلك لقيام جنود االحتالل بتفتيش املنازل مما
دفعه إلى التركيز على البيوت املهجورة واألرض الفضاء ألنها أنسب
األماكن لتخزين األس� � ��لحة والذخيرة ،وقد قام (يوسف) قبل أسبوع
من اعتقاله ومبساعدة شبان احلي بدفن كمية من األسلحة والذخائر
في أرض فضاء قريبة من منزلهم وكانت تس� � ��تخدم حضيرة ماشية،
وأثارت تلك األرض الفضاء ش� � ��كوك قوات االحتالل ،وال يعرف على
وجه الدقة سبب ذلك حيث قام جنود االحتالل ولساعات ثالث نبش
األرض فلم يجدوا شيئاً.
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وكان وج� � ��ود األبقار واخلي� � ��ول واألغنام من أكب� � ��ر العوامل التي
س� � ��اعدت على انصراف أبصارهم عنها حيث دكت األرض وس� � ��وتها
ومألتها مبخلفاتها ،وكان (يوس� � ��ف) في تلك األثناء ينظر من نافذة
املن� � ��زل فرأى جن� � ��ود االحتالل يحف� � ��رون في منطقة ال تبعد س� � ��وى
س� � ��نتيمترات عن مخبأ األسلحة وعندها أدرك خطورة الوضع ،لكنه
أكد لزوجت� � ��ه (أنه إذا عثر جنود االحتالل على األس� � ��لحة فس� � ��وف
أعت� � ��رف إنها تخصني وحدي حت� � ��ى ال يظلم أحد ويعتقل أبناء احلي
كلهم) .رغم أن الكثير من أبناء احلي ش� � ��اركوا في إخفاء األسلحة،
أحست زوجته (رشا) باخلطر على زوجها وأخذت تلح عليه باخلروج
م� � ��ن الكويت مذكرة إياه بأنه أصبح مهدداً وأن أعصابها بدأت تنهار،
رفض (يوس� � ��ف) حتى مناقشة الفكرة وأصر على البقاء وأخذ يردد
أمامها بأنه رجل عس� � ��كري وأن الوطن اليوم في أش� � ��د احلاجة إليه
وإلى تضحيات شبابه الوطني أكثر من أي وقت مضى وأنه شخصياً
إن ل� � ��م يقم بواجبه نحو وطنه اآلن فمتى يق� � ��وم بذلك؟!! فالوطن لم
يبخل عليه في السراء فكيف يدير له ظهره في الضراء!؟

اهلل فوق ال�سلطان

إن فك� � ��رة اخلروج من الكويت لم تدر في خلد الش� � ��هيد ،أو ليس
هو القائل «لو خيروني بني بناتي وبني الكويت الخترت الكويت» لقد
كان (يوسف) صادقاً مع نفسه عندما ردد تلك الكلمات وكان اخلروج
بالنسبة له كإنسالخ الفرد من جلده ،كما أيقن البطل بحس الفطري
أن الكويت راجعه بإذن الله ألصحابها الشرعيني وأن الكابوس سوف
يزول في القريب العاجل ولكن هذا ال يعني الس� � ��كوت على االحتالل
هكذا أحب يوس� � ��ف وطنه الكويت وهكذا أراد الدفاع عنه ،لقد اتخذ
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من املقاومة أس� � ��لوباً يع ّبر من خالله عن رفضه العدوان الغاشم على

وطنه وأصر على املقاومة ،فلم يتردد في التعاون مع صديقه هش� � ��ام
في إيقاع الضرر بجنود العدو الغاش� � ��م بكل ما أس� � ��عفتهم احليلة من
وس� � ��ائل وأساليب ،ساعدهما على تنفيذ ذلك كله رفاقهما من شباب

الكويت.

وبهذه األس� � ��اليب قضى عل� � ��ى الكثير من رجاله� � ��م وكبدت هذه
العمليات املعتدي الغازي خس� � ��ائر فادحة ف� � ��ي صفوفه وتركت األثر
الكبير في نفوس الغزاة وجعلتهم أكثر حذراً عند تناول أي شيء من
يد كويتية ويذكر أحد أصدقاء (يوس� � ��ف) أن عدداً من الذين أصيبوا
في حادثة التس� � ��مم بلغ ( 300جندي من الغ� � ��زاة) في النادي العربي
وحده وال ش� � ��ك في أن هذا النجاح الذي حققته هذه العمليات زادت
من الشعور واالعتزاز والفخر عند (يوسف) ورفاقه.

اهلل فوق ال�سلطان

ورغم هذ النش� � ��اط ف� � ��ي مجال املقاومة املس� � ��لحة ،فإن دوره لم
يقتصر على توجيه الش� � ��باب والتخطيط لهم ملقاومة العدو الغاش� � ��م
فإن نشاطه امتد ليشمل دعوة الناس إلى الصمود في أرض الوطن،
ونقل املعلومات واالطالع عن كثب على أحوال الصامدين وتش� � ��جيع
الناس على االس� � ��تمرار في العصيان املدني وفي نفس الوقت توجيه
موظفي اخلدم� � ��ات الضرورية للبقاء ف� � ��ي أعمالهم خدمة إلخوانهم
الكويتيني ،كما شارك (يوس� � ��ف) أيضاً في نشاط جمعية املنصورية
وفي توزيع املواد الغذائية واألموال لألسر احملتاجة إضافة إلى دوره
في اإلطمئنان على س� � ��ير األحوال في املستش� � ��فيات واألمور املتعلقة
بقيادات املقاومة.
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اعتقال البطل

اهلل فوق ال�سلطان

قام (يوس� � ��ف) بعد اعتقال ابن عم زوجته بتغيير مسكنه واستقر
في شقة أخت زوجته ،وقد اعتاد (يوسف) في أثناء تلك الفترة على
تن� � ��اول الغداء في منزل والد زوجته وأداء صالة الظهر في مس� � ��جد
(البش� � ��ر) في منطقة مش� � ��رف حيث تعقد اجتماع� � ��ات هناك ملعرفة
أخب� � ��ار البلد ث� � ��م العودة مرة أخرى إلى بنيد الق� � ��ار ،أما عن عالقته
بصديقه هش� � ��ام العبيدان فلم تنقطع وكانا على اتصال يومي ما بني
الس� � ��اعة احلادية عشر والثانية عشر لي ً
ال وقام (يوسف) وزوجته في
يوم الس� � ��بت 1990/9/22م كعادته بزيارة أه� � ��ل زوجته وخرج ألداء
صالة الظهر في مسجد البشر ثم عاد إليهم ولكن سرعان ما طوقت
قوة صدامية املنزل ونزلوا بكامل عدتهم من أربع س� � ��يارات عسكرية
واقتحموا املنزل ويذكر ابن عم الزوجة بأنه عندما ش� � ��اهد يوس� � ��ف
يدخل منطقة الدعية الحظ وجود س� � ��يارات العدو تدخل بس� � ��رعة
خلف� � ��ه إلى املنطقة وفي أثناء دخول� � ��ه مت تطويق املنزل ،أدركت والدة
الزوجة أن اخلطر يتهدد (يوس� � ��ف) وطلبت إليه أن يختبئ أو يهرب،
إال أنه رف� � ��ض ذلك وقال لها :أنا خارج وس� � ��لمها قبل خروجه مبلغاً
كبيراً من املال كان ينوي توزيعه على األفراد واألس� � ��ر احملتاجة ،ولم
يكن (يوسف) في تلك األثناء يتوقع اعتقاله ألنه كان يشعر بأن ليس
هن� � ��اك أي تبليغ عنه ،وكان واثقاً من نفس� � ��ه وأنه ال يس� � ��تطيع أحد
كشف أعماله ضد املعتدين ،ولم يتوقع أن أحداً يشي به وخرج البطل
ملالقاة النظام الصدامي وفي الديوانية تبادل (يوس� � ��ف) احلديث مع
جن� � ��ود االحتالل ثم إنه� � ��م طلبوا هويات كل األش� � ��خاص الذين كانوا
في الديواني� � ��ة وبالفعل أخرج اجلميع هوياته� � ��م وعندما وصلوا إلى
(يوسف) التفت رئيس املجموعة إليه بلهجة ماكرة ساخرة وقال له:
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 أنت حضرتك  ..أين هويتك؟فما كان من (يوس� � ��ف) إال أن م� � ��د يده إلى جيبه وأخرج لهم هوية
م� � ��زورة فأخذها النقيب وتفحصها وتفحص وجه (يوس� � ��ف) ثم همس
في أذن مالزم النظام الذي يقف بجواره فهز املالزم رأسه ورفع صوته
قائ ً
ال:
 نعم ..يا سيدي هذا هو..فصرخ النقيب في اجلنود:
 هيا  ..اقبضوا عليه..حاول (يوسف) املقاومة ولكنهم كثيرون.
وبع� � ��د أن وضع اجلن� � ��ود في يديه القيود وس� � ��ط ذعر أهل زوجته
وإش� � ��فاقهم عليه ..هزه النقيب من كتفه هزة عنيفة وقال له بشيء من
التشفي واالنتقام:

اهلل فوق ال�سلطان

 وأخيراً وقعت يا (يوسف) إن سبب اعتقاله يعود لكونه عسكرياًورائداً في اجليش الكويتي.
وبحركة عصبية من يده أش� � ��ار النقيب إلى اجلنود فنزعوا (غترة
يوس� � ��ف) من رأس� � ��ه وألقوا بعقاله إلى األرض وقبل أن يغمضوا عينه
بغترت� � ��ه نظرت إليه (رش� � ��ا) بنظرات من خالل الدم� � ��وع ملؤها اللهفة
واحلب والتشجيع وقالت له:
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 ال تخف يا (يوسف) إن شاء الله ربك معك.وملا ش� � ��د اجلنود (الغترة) على عينيه سارعت (رشا) إلى النقيب
تتوس� � ��ل إليه وهي تبكي وكذلك توسل إليه أهلها كلهم ليدعه بحجة
أنه برئ ولم يفعل ش� � ��يئاً فنهره� � ��م الضابط وهو يصرخ في وجوههم
ويقول:
 معقول أنكم ال تعرفون ما فعل (يوسف) بجنودنا النشامى منفظائع ثم أشار إلى اجلنود وقال غاضباً:
 هيا خذوه..وبينما جنود االحتالل يقتادونه أس� � ��رع ابن عم (رش� � ��ا) وس� � ��أل
املالزم:
 عفوا رمبا كان هناك التباس أو خطأ أو تش� � ��ابه في األس� � ��ماءوأن (يوسف) لم يفعل شيئاً يستحق عليه أن يأخذوه بهذه الطريقة.
فنهره الضابط وهو يقول له مهدداً:
 -ال تكن محامياً لواحد قتل جنودنا.

اهلل فوق ال�سلطان

وخرجوا به خارج املنزل ودفعوه بوحش� � ��ية إلى إحدى السيارات
اجليب ثم انطلقوا به وأخذوه إلى ما يس� � ��مى مبنظومة اس� � ��تخبارات
منطقة اخلليج في نفس اليوم.
إن هدف النظام الصدامي أصبح واضحاً وهو اعتقال (يوسف)
أي أن� � ��ه املقصود لذاته ولديهم معلومات مؤكدة عنه ولم يكن هدفهم
مجرد التفتيش أو البحث عن شيء معني.
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وباعتقالهم له انهارت أعصاب زوجته (رشا) وأحست أنها فقدت

جناة أعز ما عندها وأنها ال تس� � ��تطيع العيش بدونه فهو بالنسبة لها
كامل� � ��اء والهواء ..وارتعدت من القل� � ��ق والفزع عليه وفكرت ماذا تفعل
وكيف تتصرف وملن تش� � ��تكي فخط� � ��ر ببالها وملعت في ذهنا فكرة أن

تتصل بصديقه احلميم (أبي أحمد).

وعلى الطرف اآلخر من اخلط رد (أبو أحمد):

 -نعم أبو أحمد يتكلم فمن معي لو س� � ��محت وباهتمام بالغ ردد

 ..أبو أحمد  ..األخت (رشا) زوجة أخي (يوسف).
خير إن شاء الله ماذا حدث؟
وبنبرة حزينة جداً قالت (رشا):
 -أخذوا (يوسف) معهم..

 -ال حول وال قوة إال بالله..

حسبنا الله ونعم الوكيل.
 طيب أنا قادم إليكم.وما ه� � ��ي إال دقائق معدودة حتى حضر (أب� � ��و أحمد) وأخذ في
تهدئتها وطمأنتها بحضور أهلها وقال لهم جميعاً:

اهلل فوق ال�سلطان

أبو أحمد :سوف نخرجه بإذن الله تعالى..
غادر (أبو أحمد) املنزل ولم تكن(رش� � ��ا) تعلم أن منزلهم مراقب
وشاءت إرادة الله تعالى أن يتم اعتقال (أبو أحمد) أيضاً بعد خروجه
عند إش� � ��ارة القادس� � ��ية ونقلوه إلى معتقل منطقة اجلهراء حيث كان
(يوسف) هناك.
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في املعتقل
كان (يوس� � ��ف) عن� � ��د اعتقاله قد نق� � ��ل أوالً إل� � ��ى معتقل (نادي
كاظمة) ثم ُح � � � ِّول إلى معتقل اجلهراء (مبن� � ��ى بلدية اجلهراء) وكان
املعتقل يحتوي غرفاً وضع (يوسف) في الغرفة رقم واحد بينما أخذ
صديقه (أبو أحمد) إلى الغرفة رقم « »3واستجوبوه في اليوم الثاني
من اعتقاله وس� � ��ألته سلطات اإلحتالل الغاش� � ��م عن نشاط الرائد
(يوس� � ��ف) ووفقاً إلفادة الصديق فإنه ذكر ملرتزقة صدام أن معرفته
(بيوس� � ��ف) متت عن طريق زوجتيهما بحك� � ��م صداقتهما ال أكثر من
وح ِّول الصديق بعد س� � ��اعتني من االستجواب إلى غرفة
هذا وال أقل ُ
رقم « »1حيث يوجد (يوسف).

اهلل فوق ال�سلطان

ويذكر الصديق أنه ملا ش� � ��اهد (يوس� � ��ف) في الغرفة صدم ألنه
اعتقد أن اعتقاله مت ملجرد أنه عس� � ��كري ورائد في اجليش الكويتي
وأنه س� � ��وف يحول إلى س� � ��جن (بعقوبة) في العراق مع بقية األسرى
العس� � ��كريني .ولكن (يوس� � ��ف) أخبر صديقه (أبا أحمد) أن اعتقاله
مت ملعرفتهم بكل ش� � ��يء عن عملي� � ��ة إيذاء جنود الطاغية الغاش� � ��مة
واس� � ��تخباراتهم وعن الدكتور هشام العبيدان ،ويروي (أبو أحمد) أنه
لم يبدر من (يوسف) أية عالمة تدل على خوفه من التعذيب بل كان
يقول له ال يضيق خلقك« ،الله فوق السلطان» ،إن هذه الكلمات التي
أطلقها ليس� � ��ت س� � ��هلة خاصة عندما يتفوه بها شخص وضعه صعب
يائس كما كان حاله ولكن الش� � ��جاعة واإلميان بقضاء الله وقدره كانا
سالح البطل (يوسف) ،لقد كان يعرف الكثير جداً عن رجال املقاومة
مثل صديقه (أبو أحمد) ولكن لم يفلح الصداميون معه في احلصول
عل� � ��ى أية معلومات من املمكن أن تضر املقاومة ،ومع أنهم جلأوا إلى
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أس� � ��اليب التعذيب النفس� � ��ي والبدني الرهيبة في أثناء التحقيق معه
ورغم الصرخات التي يطلقها من ش� � ��دة التعذيب إال أنه أبى اإلدالء
مبعلوم� � ��ات عن أف� � ��راد املقاومة اضافة إل� � ��ى محاوالتهم املتكررة في
اإليقاع بني الرائد (يوس� � ��ف) وصديقه هشام العبيدان ،بل إن البطل
(يوسف) فعل أكثر من ذلك إذ اعترف على نفسه ونسب كل شيء إلى
نفسه وذكر الرائد (يوسف) ملجموعة من األفراد الذين كانوا معه في
املعتقل عندما سألوه عن سبب اعترافه على نفسه  !...رد عليهم:
 بأن أزالم صدام واجهوه بأدلة ومعلومات مؤكدة عن كل خطةوعن كل عملية وعن كل حركة عنه في اليوم والساعة.
وكانت قاصمة الظهر (ليوس� � ��ف) عندما هدده الغزاة باالعتداء
على أس� � ��رته وكان يعلم أنهم س� � ��وف يعدمونه ولذل� � ��ك قال لعدد من
رفاق� � ��ه ف� � ��ي املعتقل إن العدو الصدامي س� � ��وف يعدمون� � ��ه ال محالة
فلماذا يتبع معهم الطريق الطويل ويتعذب وبالفعل اختصر (يوسف)
الطري� � ��ق واعت� � ��رف على نفس� � ��ه وباعترافه الصريح على نفس� � ��ه لم
تتعرض مجموعت� � ��ه أو املجموعات األخرى التي تعاون معها وضحى
(يوس� � ��ف) بعمله البطولي هذا بنفس� � ��ه من أجل مجموعته وتلك هي
قمة التضحية والرجولة.

اهلل فوق ال�سلطان

مالبسات االعتقال
إن معرف� � ��ة املخابرات الغازية بنش� � ��اط يوس� � ��ف يبني بوضوح أن
أحد األفراد الذين جندهم الش� � ��هيد للتجسس على العدو وللحصول
منه� � ��م على معلومات حول نش� � ��اطهم العدواني .ه� � ��و الذي أبلغ عنه،
وم� � ��ن املمكن أن يكون هذا الش� � ��خص وينتمي إلى دولة عربية قد مت
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اهلل فوق ال�سلطان

إغراؤه باملال من قبل احملتلني للتجس� � ��س على الشهيد ولهذا انقلب
عليهم وأخبرهم بكل حتركات (يوس� � ��ف) وف� � ��ي املعتقل أخبر الرائد
(يوس� � ��ف) رفيقه محمد الدوسري أن هذا الشخص هو الذي أوصله
هش� � ��ام إلى هذا الوضع وكان (يوسف) يعرف هذا الشخص العربي
حق املعرفة ويثق به وقد قامت أخت هذا الش� � ��خص املتهم باالتصال
بزوجة (يوس� � ��ف) بع� � ��د اعتقال زوجها بثالثة أي� � ��ام حتذرها منه ألنه
من االس� � ��تخبارات الغازية كما ذكر أحد أصدقاء (يوسف) نفسه إذ
واجه� � ��ه بأمور ال يعرفها إال هذا الش� � ��خص املذكور اضافة إلى ذلك
قام هذا الش� � ��خص باالتصال بزوجة (يوسف) في يوم اعتقال زوجها
وذكر لها بأنه مراقب من قبل الغزاة وأنه مختبئ في منطقة الرقعي
وكان أحد أقرباء الزوجة قد أبلغها في الوقت نفس� � ��ه أنه شاهد هذا
الش� � ��خص وقد دخل النادي العربي برفقة النقي� � ��ب الغازي إبراهيم
املفوض وكانا يضحكان مما يدل على تعاونه مع االس� � ��تخبارات ،غير
أن ما أش� � ��ير إلي� � ��ه ال ينفي أيضاً احتمال أن يكون (يوس� � ��ف) مراقباً
لتردده شبه اليومي على مسجد البشر أو أن تكون سلطات االحتالل
ق� � ��د وضعت تلفونه حتت املراقبة وذلك ألن� � ��ه كان على اتصال يومي
بصديق� � ��ه الدكتور هش� � ��ام العبيدان ،ولكن الش� � ��واهد تؤكد أن هناك
وش� � ��اية مصدرها الش� � ��خص الذي كان يعمل عند (يوس� � ��ف) والذي
أشرنا إليه وقد جاء ضمن وثيقة لسلطات االحتالل أن معلومات قد
وردت من أحد الوكالء عن نشاط الدكتور هشام وهكذا فإن اعتقال
البطل (يوسف) ارتباط باعتقال البطل هشام.
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االستشهاد
دخ� � ��ل املفوض النقيب إبراهيم في الس� � ��اعة الثامنة صباحاً من
ي� � ��وم األربعاء  1990/10/3إلى زنزانة (يوس� � ��ف) ونادى على الرائد
(يوسف الفالح) ،وما أن نهض بطلنا..
حتى بادره بالسؤال  ..أين منزلك؟
فرد عليه :في منطقة الدعية.
ويذك� � ��ر صديقه (أبو أحمد) الذي كان ش� � ��اهداً لهذا املوقف أنه
ص� � ��دم مبا قاله املفوض الغازي حيث أدرك أن مصير (يوس� � ��ف) هو
ُ
اإلعدام ال محالة ويصف صديقه تلك اللحظات بقوله:
إن (يوس� � ��ف) لم يتأثر بل س� � ��لم على رفاق املعتقل وكأنه س� � ��وف
يذه� � ��ب إلى زنزانة ثانية  ..مع أنني على يقني بأن البطل (يوس� � ��ف)
يعرف مصيره.

اهلل فوق ال�سلطان

ووقف بش� � ��كل عادي وطلب منه النقيب ربط عينيه فاس� � ��تجاب
(يوس� � ��ف) لألمر ونقله جنود االحتالل إلى أمام الباب اخللفي ملنزل
أرملة عم (يوسف) في الدعية وأطلقوا النار عليه عند الباب اخللفي
حيث لفظ أنفاس� � ��ه األخيرة في حدود الس� � ��اعة الثانية عشرة ظهراً
ثم غادروا امل� � ��كان وعندما فتحت أرملة عم الش� � ��هيد الباب اخللفي
وجدت جثمان الش� � ��هيد ملقى على األرض ودماؤه الطاهرة تس� � ��يل،
وس� � ��رعان ما حضر أهل الزوجة وقام ابن عمه� � ��ا بإلقاء نظرة عليه
وأغلق عينيه وحل رباط يديه ..أحست (رشا) في هذه األثناء بحركة
غي� � ��ر عادية في املنزل فأدركت أن (يوس� � ��ف) استش� � ��هد فأرادت أن
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تخرج لتراه إال أن أهلها منعوها خوفاً عليها ،وحملوا جثمان الشهيد
إلى مس� � ��توصف الدعية ومت الكشف عليه ونقل بعدها إلى مستشفى
األميري وأصدرت له شهادة وفاة بطلق ناري في الرأس والصدر ومت
دفن الش� � ��هيد في نفس اليوم في حدود الساعة الرابعة عصراً وقد
دفن في قبر جماعي وكتب على ش� � ��اهد القبر (يوسف فالح وهشام
العبيدان وأبناء الضامر وصالح الرفاعي).
وهك� � ��ذا انتهت حي� � ��اة هذا البطل الذي عمل من� � ��ذ األيام األولى
لالحتالل العدواني الطاغي من أجل تنظيم مقاومة احملتل ،فقد كان
يعل� � ��م أن ما يقوم به هو الواجب جتاه الوط� � ��ن والكرامة التي ضحى
بحياته من أجلها ..رحم الله الش� � ��هيد رحمة واس� � ��عة وأسكنه فسيح
جناته ،فقد كان جنماً ساطعاً من جنوم املقاومة الكويتية ضد الظلم
والغدر.

اهلل فوق ال�سلطان
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