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 كيف تلقيت خبر البراءة؟
  صباح يوم الجمعة قبل الماضي بعد صالة الفجر اتصل بي 
أبوفــــوزي (خالد العودة) وعلى الفور تحدثت معه ألنني أعلم 
انه لم يتكلم في هــــذا الوقت إال ألمر مهم وبالفعل أبلغني بأنه 
صدر حكم ببراءة أبوعبداهللا، وأول ما قمت به سجدة شكر هللا 
وبعدهــــا مررت الخبر عبر الهاتف الى أخته وأهلي ونحمد اهللا 
علــــى هذا الخبر قبل عيد الفطر الســــعيد ألننا قضينا نحو ١٦ 

عيدا من الكآبة واألسى.

  رّدة فعل

ــن أوالده وكيف    ماذا ع
كانت رّدة فعلهم؟

  كانوا مستيقظين عندما 
ســــمعوا الخبــــر فهنأنــــا 
أنفســــنا ونحن لم نفاجأ 
وكنــــا نعلم أنــــه في يوم 
من األيام ســــيخرج بريئا 
ألنني أعلم بزوجي وتاريخه 
في النشــــاط الخيري فهو 
دائما يسافر ألعمال إغاثة 
ولديه شــــهادات من لجان 
خيرية وســــبق ان شارك 
مع الهالل األحمر وصندوق 
إعانة المرضى، وكنا نعلم 
بالتحديد نيته الذهاب الى 
أفغانستان ولم يكن لدينا 
أنه بريء  أدنى شــــك في 
ولكن كنا نريــــد محاكمة 
عادلة تظهر براءته ألنهم، 
ولألسف خالل السنوات الماضية، لم يكونوا يأخذون كالم أسرته 
وأهله بعين االعتبــــار وانما اعتقلوه ولم يكونوا يصدقون أي 

مستند رسمي نقدمه لهم من الكويت.

  إجازة ١٠ أيام

  يعني وصلتم لفترة فقدتم األمل في عودته؟
  تــقريبــــا، فــفي ظل ادارة بوش لم يـكــن هــناك أي مــرونة 
في تقبل أي أمــر غير انهم مجمــوعة مــن اإلرهابيــيـن قــبض 
عليهم في مكان معــين وفــؤاد كان واحــدا منهم ُزّج به في هذا 

بأسرته وأوالده، بارا بوالديه وكل فرد في األسرة شعر بفقدان 
فؤاد، فتأثيره كان على كل شخص باألسرة.

  أم زوجي اآلن تعيش مرحلة اكتئاب منذ اعتقال أبوعبداهللا 
حتى وصل الحال بها ان أرســــلناها الى اخصائيين ليقدموا لها 
عالجــــا لهذا االكتئاب، وكذلك والد فؤاد الذي توفي حزنا عليه، 
كان يجمع أوالدي ويسألهم واحدا واحدا أين فؤاد؟ ومتى يعود؟ 
ألم يرجع حتى اآلن؟ عانى االكتئاب ثم دخل المستشفى ٤أيام لم 
يذق خاللها الطعام حتى وافته المنية، وأيضا اخ فؤاد األصغر 
توفي خالل غياب فؤاد وأصيب بمرض ال ندري إن كان بسبب 
الضغوط التي عانى منها بسبب غياب أخيه ومساعيه من أجل 
اطالق سراحه وقهره برؤية أخيه في هذا الوضع ولم يستطع 

ان يقدم له شيئا.

  بيع العرب لألميركيين

  كيف كان تواصلكم معه منذ اعتقاله عام ٢٠٠١ حتى اآلن؟
  بدأنا نقلــــق بعد انقضاء فترة اجازته وبــــدأت الحرب، بعد 
فترة وصلت رســــالة منه عبر الفاكس متأخرة شهرا كامال من 
تاريخ كتابتها قال فيها ان وضع البالد متقلب وكل عربي مشتبه 
فيه داخل افغانســــتان وقال ال نعلم من هو عدونا او صاحبنا 
النه حتى االفغانيون الذين كانوا يســــاعدونهم انقلبوا عليهم 
واصبحوا يبيعون العــــرب لالميركيين الذين وضعوا مكافآت 
لمن يســــلم عربيا اليهم وكان فؤاد احــــد الضحايا الذين بيعوا 
للقــــوات االميركية، وذكر انه دخل الحدود االيرانية ـ االفغانية 
عدة مرات اليصال االغاثة وآخر مرة علق داخل افغانستان الن 
ايران اغلقت الحدود فاضطر الن يسير داخل االراضي االفغانية 
حتى استضافه عمدة بلد في افغانستان عدة ايام وبعد مغادرتهم 
بلغ عنهم فاعتقلتهم القوات االميركية، وطريقة اعتقاله اخبرني 
بها مؤخرا في آخر رسالتين حيث استطاع ان يصرح بها عالنية 
النه في السنوات االولى كانت كل الرسائل مراقبة ولم يستطع 
كتابة اي شيء وبالتالي كانت الرسائل التي تأتينا منه مختصرة 
جدا حتــــى المحامون الذين وكلناهم منعــــوا من الوصول الى 
هنــــاك ولكن وفي عام ٢٠٠٣ بدأت الرســــائل تصل عبر الجيش 
االميركي وكنا حذرين في الكالم وحتى في ارســــال الصور كان 
يشــــدد علينا بإرسال صور اوالده الصغار فقط وليس النساء، 
ولكن زيارات المحامين فيما بعد لكوبا خففت كثيرا من معاناتنا 
الن الرسائل التي نبعثها مع المحامين تصل بأمان اليه وكذلك 

الرسائل التي يرسلها لنا.

المكان بالرغــم من انه كان ذاهبا لــعمل خيري وغادر الكويت 
بعد ٢٠٠١/١٠/٣ قبل الحرب على أفغانسـتان حيث ذهب لمساعدة 
الالجئـــين بين حدود ايران وافغــانســــــتان الــذين فروا بعد 
سماعهم أن أميركا ســـــتبدأ الحرب على طالبان فذهـــب ومعه 
دعم ومــــواد إغــاثة وكانـت إجازته لمــــدة ١٠ أيـام فـأصـبحت 

ثمـاني سـنوات.
  كيف كانت حياتكم خالل فترة غيابه؟

  صعبة جدا، أوالدي مروا بظروف صعبة ألنهم فقدوا حنان 
الوالد، ابنتي الكبرى كانت متعلقة به وفجأة فقدته فشــــعرت 
بالوحدة وكانت دائما تردد: أريده قربي، لقد كان حنونا متعلقا 

 «األنباء» استمعت من زوجته إلى تفاصيل رحلة
 فؤاد الربيعـة.. الـ ٨ سنوات منذ مغادرته الكويت في ٢٠٠١

 فؤاد الربيعة مع جنله 

 أول فاكس وصل للعائلة بعد تأخره في العودة الى املنزل 

 الربيعة وابنه عبداهللا خالل قضاء اجازة مع العائلة في مصر عام ١٩٩١  مكتبه في منزله الواقع في القرين ينتظر عودته

 إحدى رسائل الربيعة ألسرته يطمئنهم فيها عن أحواله 

 فؤاد الربيعة 

 جهود أهالي معتقلينا في غوانتانامو بدأت تؤتي ثمارها 

 بيان عاكوم

  بغبطة ممتزجة بحزن شـديد على فراق دام ٨ سنني، وبعبارات يخالطها 

قدر وافر من السعادة واحلزن معا حدثتنا أم عبداهللا زوجة املعتقل في قاعدة 

غوانتانامو فؤاد الربيعة عن مشوار بدأ بعذاب وقهر منذ اعتقال زوجها عام ٢٠٠١ 

وانتهى بسعادة كبيرة لسماعها خبر طاملا انتظرته، وهو خبر البراءة.

  هذه الفرحة التي مألت قلوب الزوجة واالبناء واالهل وضعت حدا ملعاناة 

مزدوجة، معاناة اسـرة، ومعاناة سـجني داخل «معتقل» ُوِصف بـ «عار القرن 

احلادي والعشرين».

  أم عبـداهللا، طيبة، محمود، عبداهللا وُجلني أسـرة طرق احلزن أبوابها، 

واستوطن الهم الثقيل قلوبها فهجرت البسمة شفاهها طيلة ٨ سنوات، ولكن 

كل تلك املشاعر القاسية واملعاناة انتهت عند سماع خبر البراءة، وكأن الظالم 

الذي خنق النفوس وخّيم لسنوات انقشع الى غير رجعة.

  سجدة شكر كانت أول ما بادرت اليه أم عبداهللا عند سماعها اخلبر لتعود 

وتنقله الى األهل واألقارب واحملبني.

  تروي أم عبداهللا فـي لقائها مع «األنباء» كيف حصـل زوجها على البراءة 

عبر املعلومات واملسـتندات التي جمعها احملامون عن صفاته وعمله خالل 

زيارتهم األخيرة الى الكويت والتـي اعتمدت عليها القاضية في حكمها، كما 

روت ظروف اعتقاله وغدر األفغانيني وقتها به وتسليمه الى القوات األميركية 

مع بعض العـرب املوجودين هناك والتهم التي وجهت إليه دون ان يرتكبها 

بسبب تشابه في األسماء. وتردد أم عبداهللا مرارا «كيف يصفونه باإلرهابي وهو 

رجل عطوف محب ألسرته يلعب مع أبنائه وبار بوالديه».

  ٨ سنوات مرت تصف خاللها أم عبداهللا مشاعر احلزن واألسى التي أملت 

بالعائلة بدءا بوفاة أخيه منذر ثم والده الذي وافته املنية حزنا على ولديه والكآبة 

التي تعيشها والدته منذ اعتقاله والتزال حتلم باليوم الذي يعود فيه اليها فلذة 

كبدها. وكذلك املسؤولية الكبرى التي حتملتها أم عبداهللا في ظل غياب األب 

اال انها وكما ذكرت كانت ُتشرك زوجها في هموم العائلة خالل رسائلها حتى 

عاش داخل تفاصيل احلياة اليومية ألسـرته وتردف قائلة «كنت أخبره بكل 

شيء عن أسرته وأوالده حتى انهم لم يتخذوا أي قرار دون استشارته واألخذ 

بنصائحه». وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 

عليـه  انقلبـوا   األفغانيـون 
تم  الذين  الضحايا  أحد  وكان 
بيعهم إلى القوات األميركية

 كيـف وصفـوه باإلرهابي 
وهو األب الحنون المتعلق 
بوالديـه؟!  والبارّ  بأسرته 

 المسـتندات التـي جمعهـا 
المحامـون فـي الكويت عن 
اعتمدت  وعملـه  شـخصيته 
عليها القاضية في حكم البراءة 

 البقية ص ٢٥ 




