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.

Tel: 1888101

نجمة في �سماء الكويت
ق�صة ال�شهيدة

)*(

�سعــاد احل�ســن
نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

بقلم
حممد عبداهلل �أحمد
() تمت اال�ستعانة بحيثيات ال�شهيد من كتاب د .جمال الزنكي.
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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
نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت
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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&.

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

« 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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جنمة في سماء الكويت
سجى الليل وأرخى سدوله على سماء الكويت وفتحت البيوت
أبوابها تستقبل بعض أفراد األسرة العائدين من أعمالهم ليجتمع
شمل األهل ويحفهم احلب ويغشاهم الود وحتف فوقهم السعادة
يحمدون الله تعالى على ما وهب بالدهم من خير وأمن ونعم ال
حتصى.
واحد من تلك البيوت السعيدة كان بيت (ياسر) و (سعاد) فقد
ضم زوجني ألف احلب بني قلبيهما وسرى االحترام والتقدير في
مشاعرهما ،ورفرفت طيور السعادة والهناء في أجواء هذا البيت
ال��وادع الهانئ ..فهما زوجان حبيبان في ربيع العمر مقبالن على
احلياة يتطلعان إلى أحالم مشتركة يتمنيان من الله تعالى حتقيقها
ولهما مطامح طيبة يعمالن معاً على أن ترى النور.

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

كان (ياسر) متمدداً على أريكة طويلة مريحة في صالة املنزل
يشاهد برنامجاً في محطة تلفزيونية عربية وتألألت بعض حبات
العرق والتعب واإلرهاب ولكنه حني دخلت (سعاد) حاول أن يستجمع
قواه ويجلس على األريكة وهو ينظر إلى زوجته (سعاد) بعني الرضا
واحلب واإلعجاب.
وهو يحاول بذلك أن يدخل السعادة على نفسها ليشعرها بأنه
يكاد يتماثل للشفاء.
جنح (ياسر) في ذلك حقاً فها هي (سعاد) يتهلل وجهها بالفرح
والسرور وتقول:
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 سعاد :احلمد لله أنت اليوم أحسن من البارحة بكثير. ياسر :هذا بفضل دعائك وحسن رعايتك وعنايتك املستمرةبي ،فجزاك الله تعالى عني كل خير.
 سعاد :هذا واجبي وإني أرجو ربي أن يحفظك لي ويدميكذخراً لهذا البيت.
 ياسر :وأنا أدعو السميع املجيب أن يرزقني منك أوالداً وبناتيشاركون إخوانهم من أبناء الديرة في إعالء صرح الكويت عالياً ورفع
علمها سامياً خفاقاً.
 سعاد :آمني يا رب العاملني. ياسر :أال حتبني أن ترتاحي اآلن من املذاكرة؟ فإنك أمضيتاليوم ساعات كثيرة من القراءة في مقررات احلقوق.
يبتسم (ياسر) ويتابع كلماته املفعمة باحلب والعطاء ويقول:
 ياسر :حسبك ما قمت بدراسته هذه الليلة.(ويضحك) وكما يقولون في الصباح رباح.

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

(جعِ ل خير
 سعاد :معك احلق فلقد قال رسول الله محمد [ ُأمتي في بكورها).
 ياسر :ص��دق رسولنا الكرمي عليه وعلى آل��ه أفضل الصالةوالسالم.
وبنظراتها احلانية وعباراتها الرقيقة تقدمت (سعاد) من (ياسر)
وهي تقول:
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 س��ع��اد :م��ا رأي���ك أن ت��ش��رب فنجاناً م��ن ال��ق��ه��وة أع���ده لكبنفسي؟
 تبسم (ياسر) وقال:ال بأس مع أني أريد أن أستيقظ غداً مبكراً إن شاء الله.
وردت (سعاد) متعجبة:
وملاذا؟ وهو آخر يوم في إجازتك املرضية؟
 ياسر (ضاحكاً):بالنسبة لنا نحن  -العسكريني  -ب��وزارة الداخلية يا سعاد ال
يتوقف الواحد عن أداء الواجب ..سواء كان ذلك في أثناء الدوام
أو في أثناء اإلج���ازات ..وإن عطاءنا للكويت ينبغي أن يظل بغير
حدود.
 علقت سعاد:على األقل خذ راحة لنفسك.
 -رد ياسر:

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

إن شاء الله تعالى ..ولكن عندي أعمال يجب أن أجنزها في
الغد.
وأش��ار (ياسر) بيده إلى كتاب في احلقوق قريب من (سعاد)
وقال:
 ياسر :أنت تستفيدين من الوقت في غيابي بدراسة مقررالقانون اإلداري.
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 سعاد :ال بأس أنا أدرس وأستعد لالختبارات وأنت تدعو اللهلي بالنجاح والتوفيق.
ياسر(يضحك):
وأنا موافق على هذا الطلب.
وضحك ال��زوج��ان احلبيبان وشربا قهوتهما بسعادة وهناء ثم
أطفأ ياسر التلفاز كما أطفأت (سعاد) أضواء الصالة واجتها ليأخذا
نصيبهما من النوم والراحة استعداداً ليوم جديد حافل.

الغدر والعدوان
لم متض إال ساعات حتى شق الليل قصف انفجارات القنابل
وأزي��ز ال��ط��ائ��رات ..وأس��رع (ي��اس��ر) و (س��ع��اد) إل��ى جهازي الراديو
والتلفزيون لتقصي اخلبر ومعرفة ما يحدث.

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

ويا لدهشتهما ..ويا لعجبهما ..ويا لغضبهما ..عندما عرفا أن
البلد اجلار واملفروض أنه العربي املسلم هو الغازي ألرض الكويت
املعتدي على حريتها.
كان ذلك صدمة عظيمة لياسر وسعاد ولكل أبناء دولة الكويت
واملقيمني على أرضها ..وكاد (ياسر) ينفجر من الغيظ وما إن أشرقت
شمس ذلك الصباح احلزين حتى ودع (ياسر) زوجته (سعاد) وانطلق
إلى عجل إلى مقر عمله ألداء الواجب املقدس واملشرف في الدفاع
عن الوطن الغالي ..ولم يخطر ببالها أنها حلظات الوداع وسوف لن
يرى أحدهما اآلخر ولن يلتقيا فقد مت أسر زوجها (ياسر العبيد)
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وهو في الطريق ..أما هي فقد انتابها القلق على مصيره وظلت
تنتظر عودته بشوق كما اعتادت منذ زواجهما في مارس 1989م.
لكن (ي��اس��ر) ل�لأس��ف ل��م ي��ع��د ..فقد وصلها خبر أس���ره في
(سبتمبر).

سعاد في طريق الكفاح
ولكنها متالكت قوتها واستمدت عزمها من إميانها بالله تعالى
وبعدالة قضيتها فأبت إال أن تترجم والءه��ا للوطن مبقاومة هذا
االحتالل الغاشم بكل ما تستطيع..
لم تركن سعاد إلى الهدوء ولكنها بذلت كل ما تستطيع في تلك
األيام ،فقد عملت بجد مع نساء الكويت الصامدات من أجل توفير
املواد الغذائية لألسر احملتاجة وتوزيع األموال التي وفرتها الشرعية
الكويتية ،وبالتعاون مع زميلتها (أمل الكندري) التي غادرت الكويت
إلى اململكة العربية السعودية الشقيقة في أثناء االحتالل.
في مجموعة الفيحاء:

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

نشطت (سعاد) في مجال اخلدمات املدنية من خالل تعاونها
مع مجموعة للمقاومة يطلق عليها اسم (مجموعة الفيحاء) منذ
شهر ديسمبر وهي مجموعة كان يقودها (فهد الوقيان) صديق
زوجها ،وقد انضمت إليها بناء على نصيحة زوجها لها وذلك في
أثناء زيارتها األولى واألخيرة له وهو في األسر في سجن (املوصل)
في ديسمبر.
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وقد تعاونت مع هذه املجموعة وذلك بتوزيعها األموال واألغذية
التي حتصل عليها عن طريق هذه املجموعة وباإلضافة إلى نشاطها
هذا فقد انضمت (سعاد) إلى خلية (وفاء العامر) عن طريق (مفيد
م��ب��ارك) ول��م تكن ترفض العمل م��ع ك��ل مجموعة ت��ق��اوم االحتالل
الصدامي ،فقد كانت متحمسة وحني احتاجت هذه اخللية إلى امرأة
تقوم باستئجار شاحنة بحجة أنها سوف تنقل أثاثها من مكان إلى
آخر ،وبينما تأخذ سائق الشاحنة إلى العنوان املطلوب ،يسرع في
الوقت نفسه أفراد اخللية بنقل الشاحنة بعيداً الستخدامها بعد ذلك
في عملية تفجير خطط لها وطرح على أفراد اخللية اسم (سعاد)
حيث مت االتصال بها وعرض األمر عليها وإنها سرعان ما وافقت
على املساهمة والتعاون معهم.

سعاد تنقل األسلحة

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

ومع أن هذا النوع من األنشطة من أخطر األعمال ،فقد قامت
بنقل السالح دون خوف ،حني نقلت مع (وف��اء العامر) ثالثة عشر
مسدساً أخفتها عن أعني جنود االحتالل ،بالرغم من مرورها على
أربع نقاط تفتيش ،كما نقلت بالتعاون مع (فهد الوقيان) مادة T.N.T
الشديدة االنفجار ملجموعة ( 25فبراير).
كما وفرت بالتعاون مع (وفاء العامر) ذخائر وعجائن لعمليات
التفجير التي تقوم بها املجموعة ،ومن أخطر عمليات نقل األسلحة
التي قامت بها ،نقل سالح من منطقة الصباحية حني ذهبت الساعة
السادسة مسا ًء أي قبل بداية حظر التجول الذي كانت تفرضه سلطات
االحتالل ،والذي يبدأ الساعة السابعة مساء ثم عادت باألسلحة إلى
أفراد املجموعة.
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لم تكن ه��ذه األع��م��ال سهلة وال يقوم بها إال شخص يتصف
باجلرأة والشجاعة وسالحه حب الوطن واالنتماء إليه مثل باقي
أفراد املقاومة الكويتية الباسلة.
ونقلت كذلك بالتعاون مع (وفاء العامر) املتفجرات التي وضعت
في علب احللوى إلى داخل فندق (سفير انترناشيونال) حيث مت
تسليمها إلى (سامر أبودقر) و(أشرف محمود).
وال شك في أن جناح (سعاد) في املهام التي أوكلت إليها أو تلك
التي بادرت للقيام بها قد شجعها على اإلستمرار في املقاومة.
املكيدة القذرة

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

أحست (سعاد) بالسعادة والفخر مبا تقوم به ورأت أنها بذلك
تقترب أكثر فأكثر من حترير األرض ،ولقاء زوجها ،ولكن لوحظ
عليها القلق حني اشتكت وعبرت عن قلقها لقائد املجموعة (إبراهيم
دشتي) وأخبرته أن أح��د األشخاص ك��ان على خ�لاف معها وكان
يحاول إذاللها دون أن يكون لديه علم بأنها إحدى أفراد املقاومة..
أما والدتها فإنها تشير بأصابع االتهام إلى إحدى النساء وكانت
تقيم في منطقة كيفان.
ففي يوم  1990/10/1اتصلت إحدى النساء املدسوسات وكانت
تتحدث اللهجة العراقية وأخبرت وال��دة سعاد بوصول رسالة من
زوجها األسير فطلبت منها القدوم إلى منطقة كيفان حيث سكنها
لكي تأخذ منها الرسالة.
ردت املرأة:
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 أنا ال أقدر أن أحضر إلى كيفان ،حالياً ال تتوفر عندي سيارةوبيتنا في منطقة الدوحة.
علقت (أم سعاد) بقولها:
 لهذا السبب أرجوك أن حتضري الرسالة إلى منطقتنا بكيفانعلي الوصول إلى منطقة بعيدة كالدوحة.
ألنه يصعب ّ
أجابت املرأة

علي أن آتي ولكن ..عندي حل آخر وسط.
 -ال ال صعب ّ

قالت أم سعاد بانفعال وسرعة استجابة:
 وأنا موافقة عليه ،فما هو؟أجابت املرأة مبكر:

 ما رأيك أن نتقابل في جمعية الروضة التعاونية الساعة الثالثةوالنصف عصراً.
 من أجل االطمئنان على (ياسر) زوج بنتي سأكون في اجلمعيةالساعة الثالثة والنصف بانتظارك ..مع السالمة.

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

ووضعت (أم سعاد) السماعة مكانها..
وفي تلك اللحظات رن جرس الهاتف من جديد ..رفعت السماعة
فإذا (سعاد) على الطرف الثاني من اخلط فصرخت األم من الفرح
وقالت:
 (سعاد) عندي لك بشارة عظيمة.فصاحت سعاد بانفعال وسرور:
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 خبر عن ياسر!؟فرددت األم:
 نعم يا (سعاد) احلمد لله وصلت منه رسالة.فقالت (سعاد) متوسلة:
 أرجوك يا أمي انتظريني حتى آتي معك.ردت األم:
 إن شاء الله أنا بانتظارك يا حبيبتي.ووضعت السماعة وراحت تنظر إلى الساعة بقلق وهي تتحدث
مع نفسها وتقول:
 إن شاء الله ال تتأخرين يا سعاد.ومضى الوقت سريعاً وصارت الساعة الثانية ونيفاً ،فاضطربت
أعصاب أم سعاد وقالت حتدث نفسها بصوت مسموع وقد سمعها
أطفالها وهي تقول:

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

 لقد تأخرت سعاد مع أني اتصلت بها مرة ثانية ألستعجلهاوأخشى إن أنا تأخرت عن املوعد أن تذهب املرأة التي اتصلت وال
تنتظرني.
وفجأة نهضت مسرعة ووضعت عباءتها واجتهت إلى الباب
وهي تقول ألطفالها:
 -يا الله يا عيالي تعالوا معي قبل أن نتأخر عن املوعد.
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وانطلقت (أم سعاد) بسيارتها بسرعة ويسر وسهولة ،ورغم
عدم وجود نقاط تفتيش ،إال أنها شاهدت سيارة تسير وت��دور في
الطريق.
وحني وصلت إلى جمعية الروضة ووقفت أمامها رأت (أم سعاد)
أنها هي السيارة نفسها التي تدور في الطريق وبداخلها امرأة كما
الحظت وجود أحد األشخاص يجلس إلى جانب املرأة ويلتفت الرجل
إلى املرأة ويقول لها:
 بسرعة بسرعة أعطيها الرسالة.م��دت امل��رأة يدها بالرسالة فتناولتها (أم سعاد) وه��ي فرحة
وأخفتها في ثنايا عباءتها وعادت بها إلى سيارتها وهي في منتهى
السعادة ..ولكنها لألسف لم تعلم أنها مكيدة أريد بها (سعاد) فلذة
كبدها.
وفجأة وفي أثناء عودتها أوقفتها نقطة تفتيش وصرخ بوجهها
أحد الرقباء:
 -يا الله انزلي بسرعة بسرعة..

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

وبصوت منكر نادى زميله قائ ً
ال:
 فتشها يا (جبار) هيا ..وفتش األطفال أيضاً.وترتبك (أم سعاد) قلي ً
ال وهي تنظر إلى محفظة اليد التي متسك
بها طفلتها الكبيرة..
ويالحظ (جبار) ذلك فيصرخ في وجه البنت وينتزع منها محفظة
اليد ويقول:
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 هاتي هذه احملفظة هاتيها..وبحركات وحشية عنيفة يفتح احملفظة وتقع الرسالة في يده،
فيفتحها ويقرأ السطور األولى بصوت منخفض..
ولكنه ال يلبث فجأة أن يصرخ منادياً رئيسه..
 اسمع يا سيدي اسمع..وبلهجة ساخرة يرد عليه
وماذا أسمع يا (جبار)؟ هيا اقرأ
 اسمع ..يا زوجتي الغالية ويا أهلي ويا أهلي ديرتي ابقوادائ��م��اً مع الشرعية الكويتية وال تستسلموا أب��داً لصدام طاغية
العراق وهدامه ،وخلصوا الكويت من شره..
فيثور الرقيب ويهددها بقوله:
 والله سأخلص الكويت منكم.ويلتفت إلى بعض اجلنود ويأمرهم قائ ً
ال:
 -يا الله خذوهم إلى مخفر العديلية.

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

خذوهم من وجهي هيا بسرعة قبل أن تطلع برأسي..
كانت الرسالة مدسوسة ول��م تكن م��ن (ي��اس��ر) زوج (سعاد)
وهكذا بدأت مأساة (أم سعاد) مع أطفالها في مخفر العديلية..
وراح احملقق يسألها:
احملقق :ما اسمك؟
أم سعاد :آمنة حسني الكندري
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احملقق :وما اسم زوجك؟
أم سعاد :علي حسني احلسن.
وبلهجة ساخرة يقول احملقق:
 تريدون الشرعية الكويتية..؟ ..ها؟وال تريدون زعيمنا صدام..؟
ويلتفت فجأة إلى الطفلة ذات التسع سنني ويسألها:
 ها ما رأيك يا (حبوبة) بصدام؟وبعفوية وحماسة ردت الطفلة:
 صدام حيوان.فيثور احملقق ويصفع الطفلة وهو يقول لها:
 اخرسي يا قليلة األدب وإال كسرت لك أسنانك يا ()...ويلتفت إلى اجلنود ويصرخ في وجوههم:
 -يا الله خذوهم إلى احلجز.

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

تتوسل إليه أم سعاد أن يستمع إليها لتشرح لهم مالبسات الرسالة
املدسوسة ولكنه ال يعطيها فرصة فيسحبها اجلنود مع أطفالها بعنف
إلى احلجز.
وبعد اإلهانات وضعت لها خطة الستدراج ابنتها (سعاد) وجاءها
احملقق ليبشرها بأنه أمر باإلفراج عنها فنقلت إلى منزلها ولكن
برفقتها بعض اجلنود حيث أقاموا معها في محاولة العتقال (سعاد)
و (وفاء العامر) لم متض فترة حتى وصلت (سعاد) و (وفاء) ورأتهما
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(أم سعاد) من النافذة وهما تنزالن من السيارة فحاولت أن تلوح
لهما بيديها لتعطيهما إش��ارة لئال تدخال املنزل ولكن (سعاد) لم
تنتبه لإلشارة ودخلت فسحبها أحد اجلنود من يدها ..أما (وفاء)
فقد تأخرت عن (سعاد) قلي ً
ال لتخرج شيئاً من سيارتها وبينما هي
تغلق ب��اب السيارة حانت منها التفاتة إل��ى ب��اب منزل (أم سعاد)
املفتوح فلحظت جندياً يسحب يد (س��ع��اد) فما ك��ان منها إال أن
تصرفت بسرعة ورجعت إلى السيارة وانطلقت إلى منزلها.
صرخت (سعاد) في وجه اجلندي:
 اترك يدي ..ملاذا تسحبني من يدي!..؟ ملاذا..؟اجلندي :تعالي لتشاهدي أمك.
دخلت (سعاد) وفوجئت بوجود اجلنود خلف أمها ودمعة األسى
متحجرة في مقلتيها.
فتظاهرت بالهدوء وعدم االنفعال وقالت ألمها..
سعاد :يا ترى اجلماعة يحتفلون بك يا أمي!؟

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

سكتت (أم سعاد) فاستغل الضابط عدم اطالعها على الرسالة
وكذلك جهل (سعاد) مبضمونها وأخذ يقول وهو ميسك الرسالة في
يده ويلوح بها لسعاد:
 إن هذه الرسالة حتتوي على معلومات تفيد بقيامك يا (سعاد)بعمليات ضد جنودنا النشامى.
وبدون وعي منها وبلحظة تسرع وانفعال قالت وهي تخاطب
نفسها بصوت مسموع وبشيء من السخرية اخلفيفة املمزوجة
بالتعجب.
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سعاد :تقول قمت بها أنا؟
وضد من؟
تلتفت إلى الضابط متظاهرة بالدهشة من هذه التهمة وتقول:
أال ترى يا حضرة الضابط أن هذه تهمة كبيرة جداً على أنثى
ضعيفة مثلي.
وعمليات ضد جنودكم النشامى؟
هل هذا يعقل يا حضرة الضابط؟
هل تستطيع تصديقه؟
يردد الضباط بعصبية:
الضابط :هذه ليست تهمة بل هي حقيقة مؤكدة.
سعاد (بانفعال):
وكيف ومن أكدها؟
الضابط (بعنجهية):

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

يجب أن تعلمي يا سعاد أنت وكل الكويتيني أن رجال استخباراتنا
البواسل ال يخطئون.
سعاد :ولكني..
الضابط (بعصبية):
ال تقاطعيني وأنا أتكلم مفهوم؟
وت��أك��دي أن جلهاز استخباراتنا وسائلهم وأساليبهم التي ال
تخطئ.
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سعاد :ولكني بريئة ولم أقترف أي ذنب يستحق ما تتصرفون به
أنت وجنودك جتاهنا أنا وأمي وإخواتي.
الضابط (بعصبية):
يكفي ك�ل�ام وأخ���ذ ور ّد إن���ك متهمة وم���دان���ة وت��ق��ري��ر جهاز
استخباراتنا يؤكد العمليات التي قمت بها أنت يا سعاد ضد جنودنا
النشامى.

رحلة العذاب

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

ومنذ تلك اللحظة بدأت املتاعب واآلالم حتيط بسعاد وأسرتها
فقد مت نقل (سعاد) وأمها إلى مخفر العديلية الستكمال التحقيق
معهما ثم إلى قصر (نايف) الذي حولته سلطات االحتالل إلى مقر
قيادة لها ومعتقل للتعذيب ،واستمر التحقيق وتتابعت اإلهانات،
وفي محاولة منهم للكذب عليها قالوا لسعاد إنهم سوف ينقلونها
بطائرة لزيارة زوجها ..ومن أجل استخراج املعلومات اتبعت سلطات
االحتالل وسائل عديدة تتراوح بني الترغيب برؤية زوجها ياسر
وبني الترهيب باستخدام أساليب العذاب ولكن سعاد لم تستسلم
وصمدت أم��ام أسئلة احملقق وترهيبه وترغيبه وك��ان لوجود أمها
معها في املعتقل أثر كبير في تعزيز صمودها وحتديها.
سألها احملقق :ما اسمك الكامل؟
أجابت بغير وعي منها:
 سعاد علي حسني احلسناحملقق:
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 تأكد لدينا قيامك بأعمال تخريبية ضد جنودنا البواسل ،فمنكان يساعدك على القيام بذلك؟
سعاد :كلهم..
احملقق :عظيم وماذا تقصدين بكلهم؟
سعاد :كل الكويتيني ....كلهم.
يغضب احملقق ويضرب الطاولة بيده ضربة عنيفة ويقول:
احملقق :كيف ساعدك كل الكويتيني؟
ها ....كيف؟
سعاد :ألن ذلك واجبهم الوطني كلهم.
كلهم من واجبهم ومن حقهم الدفاع عن الكويت وتخليصها من
أي محتل ألراضيها.
احملقق :مؤكد أنك تدفعني بنفسك إلى املوت بسرعة كبيرة.
سعاد :األعمار بيد الله تعالى وحده وال يستطيع أي شخص أن
يطيل عمر أحد أو يقصره.

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

احملقق :أنصحك يا سعاد أن تنقذي نفسك وتوفري على أمك
التعب واملشقة.
وكل املطلوب منك أن تزويدينا ببعض املعلومات البسيطة
سعاد :أي معلومات تقصد؟
احملقق :أنت!؟ من يعطيك األوامر؟
ومن يزودك باملتفجرات؟
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سعاد :ال أحتاج إلى من يعطي األوامر فقضية الدفاع عن بلدي
الكويت نابعة من قلبي وتسري في عروقي.
احملقق :وماذا عن املتفجرات؟
سعاد :أنا أسمعها تنفجر ولكن ال أعرف عنها شيئاً.
قام احملقق عندئذ بكتابة بضع كلمات على ورقة أمامه وغمز
بعينه جلندي أمامه ،فأخذ اجلندي الورقة ومضى بها وخرج من
غرفة التحقيق.
والتفت احملقق من جديد إلى سعاد بشيء من املكر:
احملقق :إذن أنت تصرين على نفي ورفض التهمة امللصقة بك
يا (سعاد) أليس كذلك؟
سعاد :بلى ..ألني بريئة فع ً
ال.
احملقق بابتسامة ماكرة ومصطنعة يغلق امللف الذي أمامه ويضع
القلم من يده وينظر إلى (سعاد) وإلى أمها ويقول:
احملقق :وأنا شبه مقتنع ببراءتك يا سعاد وسوف..

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

وقبل أن ينهي احملقق عبارته رن جرس التلفون بجانبه فرفع
السماعة.
احملقق :ألو ..نعم.
نعم معك.
احترامي سيدي..
نعم القضية أمامي..
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احملقق :نعم يا سيدي انتهيت من التحقيق معها وأعتقد أنها
بريئة (وهو ينظر نظرة طمأنينة مصطنعة إلى سعاد وأمها ويتبعها
بابتسامة ماكرة وهو يتابع محادثته الهاتفية).
احملقق :نعم سدي أعتقد أن التهمة امللصقة هي نتيجة وشاية
كاذبة ملفقة ضدها.
احملقق (بسرور مصطنع).
ماذا؟! يا سيدي؟
«حاضر» سنقوم بذلك فوراً
(ويضع احملقق السماعة مكانها على الهاتف وينهض ويبتسم
لسعاد وألمها ويقول.):
احملقق :تهنئتي لكما ببشارة عظيمة
أم سعاد (بفرح) :خيراً إن شاء الله تعالى
احملقق :صدر األمر باإلفراج عنكما

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

ترد أم سعاد ببساطة وعفوية وسرعة تأثر فتقول:
أم سعاد :مشكور ما قصرت.
احملقق :العفو ..العفو ..وسوف يصحبكما الضابط (حمدان) مع
بعض العساكر كي ال يعترض طريقكما أحد.
أم سعاد :ال حاجة لتعبكم يا حضرة احملقق اسمح لي أن أتصل
بأخي بالتلفون وسيأتي هو بسرعة ألخذنا إلى منزلنا.
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احمل��ق��ق :ال ..ال ..ي��ا أم س��ع��اد ه��ذا واج��ب��ن��ا كما أزعجناكما
وأخذناكما من منزلكما ينبغي أن نعيدكما إليه معززتني مكرمتني.
ويلتفت إلى سعاد وبابتسامة ماكرة مصطنعة يسألها عن رأيها
في توصيلهما بواسطة السيارة العسكرية مع اجلنود ويقول:
احملقق :أليس كذلك يا آنسة عفواً يا سيدة سعاد؟
سعاد :افعل ما تؤمتر به يا حضرة احملقق.
ثم يرفع احملقق سماعة الهاتف ويضغط على بعض األرقام فيه
ويضع السماعة على أذنه ويقول:
احمل��ق��ق :أري���د الضابط (ح��م��دان) وخمسة عساكر ث��م يضع
السماعة وبعد دقيقة ونصف يفتح الباب ويدخل الضابط حمدان
مع خمسة جنود فيؤدون التحية العسكرية للمحقق ..ثم يغمز احملقق
بعينه للضابط (حمدان) ويقول:
احملقق :أري��د منك يا (ح��م��دان) أن تعتني بضيوفنا األعزاء
وتوصلهم أنت وجنودك إلى منزلهما.

نجـ ـمـة في �س ـمــاء الكويت

حمدان :حاضر يا سيدي..
ويلتفت (حمدان) إلى (سعاد) وأمها ويقول:
حمدان :ياالله تفضال السيارة بانتظاركما ..تنهض أم سعاد
وابنتها سعاد وهما تنظر إحداهما إلى األخرى بسرور حذر وكأنهما
ال تصدقان ما يحدث أمامهما بهذه السهولة واليسر والسرعة
وتتجهان إلى باب غرفة التحقيق يسبقهما (حمدان) ويفتح أحد
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اجلنود الباب ويخرج (حمدان) وتتبعه أم سعاد ثم ابنتها (سعاد) ثم
اجلنود األربعة اآلخرون ..ويركب اجلميع سيارة عسكرية تتجه إلى
منزل (سعاد).
تتفاجأ (س��ع��اد) وأمها بالضابط (ح��م��دان) واجل��ن��ود اخلمسة
حني توقفت السيارة أمام منزلهما نزلوا جمعياً ودخلوا املنزل معها
وكان الهدف من ذلك مراقبة املكاملات الهاتفية واعتقال من يحضر
لزيارتهما ولم تستطع سعاد أن تكتم غيظها فقالت:
سعاد :يا حضرة الضابط ألستم قد أفرجتم عني وعن أمي؟
ح��م��دان :طبعاً أفرجنا عنكما وال نريد إزعاجكما بشرط أن
تنفذي يا (سعاد) ما نطلب منك.
سعاد :وماذا تريدون منا بعد ذلك؟
حمدان :أريد منك أن تتصلي بصديقتك (وفاء العامر).
سعاد :وملاذا أتصل بها؟ وماذا تريدون منها؟
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(ح��م��دان يقترب من الهاتف ويرفع السماعة ويحمل الهاتف
ويناول السماعة وجهاز الهاتف إلى (سعاد) ويقول:
حمدان (بحزم) :يا الله ال تضيعي وقتنا اتصلي بها واطلبي منها
أن حتضر إلى هنا بسرعة.
وتأخذ (سعاد) جهاز التلفون وتهز رأسها هزة تعني بأنها ستفعل
ما يغيظ الضابط ثم تضغط على أزرار التلفون وتضع السماعة قريباً
من أذنها وتنتظر ثواني وتقول:
سعاد :من؟ وفاء.
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كيف حالك؟
نحن  ..أنا وأمي بخير وعافية واحلمد لله.
ال ..ال تشغلي بالك بل اطمئني.
اشتباههم بصلتنا برسالة منسوبة إلى زوجي األسير (ياسر)
طيب طيب إن شاء الله سأتصل بك مرة أخرى مع السالمة
وكاد (حمدان) يتميز من الغيظ ،وما أن وضعت (سعاد) السماعة
مكانها حتى انفجر غاضباً وأرغى وأزبد وقال متوعداً مهدداً:
ح���م���دان :س���وف ت��ري��ن نتيجة ع��ن��ادك ورف��ض��ك أوام���رن���ا يا
(سعاد).

إلى السجن مرة أخرى
بعد ذلك زادت نقمة سلطات االحتالل ،لكنهم تركوا والدتها
وأخذوها إلى سجن األحداث ،حيث بدأت مرحلة التعذيب وأدركت
(سعاد) أن��ه ال مفر من االستشهاد وف��ي أثناء زي��ارة أمها لها في
السجن همست في أذنها:
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 أرج��وك يا أمي أن تنامي عند جارتك عندما تبدأ(عاصفةالصحراء).
أم سعاد بلهفة:
 ولكن ملاذا؟ وماذا يخطر ببالك يا حبيبتي؟سعاد:
 -لقد انتهى أمري يا أمي فادعي الله لي ما استطعت.
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يا لها من حلظات حزينة ومؤملة حلظات الفراق ..ففي املعتقل
ورغم املعاناة فإن (والدة سعاد) كانت بالنسبة لسعاد األمن واألمان
واالطمئنان تستمد منها (سعاد) بعد الله سبحانه وتعالى الشجاعة
وتشعر في قربها باحلنان وال���دفء وتتحدث معها ،أم��ا اآلن فقد
أصبحت وحيدة خائفة وكان البد من بذل املستحيل من أجل اإلفراج
عنها وحاول والدها لكنه لم يتمكن من إنقاذها أو عمل أي تخفيف
عن معاناتها ..كما أن خالها كلم أح��د الضباط بخصوص إطالق
سراحها فأخبره أن ذلك بيد االستخبارات العراقية.

االتصاالن األخيران
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بعد ثالثة أيام سمحوا لها باالتصال بوالدتها التي كانت مبفردها
في املنزل ،حيث نقلت أوالدها لإلقامة عند خالهم خوفاً عليهم ،فطلبت
سعاد منها أن حتضر لها دواء التنفس ،ألنها في وضع قاس وتريد أن
يطلق سراحها ،وبالفعل قامت والدتها باحضار بعض احلوائج البنتها
يوم 1991/1/26م ورغ��م توسلها إلى الضابط املسؤول عن سجن
األحداث بأن يسمح لها برؤية ابنتها إال أنه رفض بشدة االستجابة
لطلب األم احلزينة.
وفي مطلع فبراير 1991م سمحوا لسعاد باالتصال بوالدتها مما
زاد في لوعة (أم سعاد) على فراق ابنتها ومعاناتها في السجن من
التعذيب الوحشي الذي تالقيه..
ألنها كانت رم��زاً من رم��وز املقاومة الكويتية وألنها رفضت أن
تقول نعم للغاصب احملتل وبعد عدة أي��ام قامت سلطات االحتالل
بشنقها في 1991/2/6م وألقت بجثمانها الطاهر بالقرب من منزل
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أهلها ..وكانت والدتها قد ذهبت لشراء بعض احلوائج ،وعندما
عادت رأت جمعاً من الشبان يحيطون بجثمان لم يخطر ببالها أنه
جثمان ابنتها الغالية ،ولذلك دخلت املنزل وفجأة رن جرس الهاتف
وترفع (أم سعاد) السماعة:
 آلو نعم. بدهشة تقول: من؟ أبو سعاد. اسمعي يا أم سعاد علمت في الساعة احلادية عشر اليوم أنهناك جثماناً قد ألقي في شارعنا ..فما رأيك أن تتأكدي جثمان
من هو؟؟
ووضعت أم سعاد السماعة وطار صوابها وانطلقت وقلبها يكاد
يصل حنجرتها من القلق والفزع وملا وصلت اجلثمان رأت وجه سعاد
صرخت:
يا قرة عيني يا سعاد..
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وأغمى عليها ..وما أقساها من صدمة قاسية وحلظات حزينة..
ولكن ما العمل بشأن اجلثمان؟
تساعد األقارب واجليران ونقلوا اجلثمان إلى املستشفى وبعد
مماطلة وإصرار سلطات االحتالل على تشريح اجلثة حصلوا علي
شهادة الوفاة دون تشريح ،كانت هناك عالمات شنق بسلسلة في
رقبتها حيث أن الدم كان محتقناً في اجلزء األسفل من جسمها.
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ثم مت الدفن في املقبرة ..وهكذا انتهت حياة هذه الشابة البطلة
ولم يكن بيد والديها وذويها غير الصبر على هذا البالء العظيم في
فراقهم لها.
ولكن حياة أخ��رى قد ب��دأت لها فقد نالت شرف الشهادة في
سبيل نصرة احلق على الباطل وتأييد العدالة على الظلم وتأييد
الشرعية ضد البغي والتسلط والعدوان.
رحم الله سعاد علي حسني احلسن رحمة واسعة وأسكنها فسيح
جناته ..فقد كانت جنمة من جنوم املقاومة الكويتية الباسلة.
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