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مدير اإلدارة العامة للدوريات سابقًا أكد أن االجتهاد واإلخالص والسمعة الطيبة يجب أن تبقى غاية كل من يسعى إلى التميز

سعود الحسيني: أفتخر بقيادتي ألول مجموعة مقاومة في الكويت خالل الغزو

في مهمتي دون صعوبة.

ثقة غالية

اإلدارة العامة للدوريات هي احملطة األخيرة 
حدثني عن تلك احملطة كيف كانت؟

فيما يخ����ص العمل ف����ي اإلدارة العامة 
للدوريات التي كان����ت احملطة األخيرة في 
رحلتي مع وزارة الداخلية، والتي لم أكن أمتنى 
أن تنتهي لوال أنها سنة احلياة فاإلنسان وإن 
طالت رحلته البد أن يتوقف في إحدى احملطات 
ليرى نفسه ويفسح املجال لغيره، واحلقيقة 
عندما أتكلم ع����ن اإلدارة العامة للدوريات 
أتكلم عن جتربة أعتز بها كثيرا، ألنها جاءت 
مبوافق����ة من وزير الداخلية الش����يخ جابر 
اخلالد وبطرح من جانب األخ وكيل وزارة 
الداخلية الفريق أحمد الرجيب مما جعلني 
أضاعف جهودي في العمل ألنها ثقة غالية، 
وفي اإلدارة العامة للدوريات طبقت خالصة 
ما تعلمته في وزارة الداخلية، فالقائد الناجح 
هو من يستمع إلى اآلخرين دون ملل وهو 
من يفتح أبوابه دون تكبر والقائد الناجح هو 
من يكون على أمت االستعداد حلل املشاكل إن 
وجدت وأن يستطيع أن يكسب والء العاملني 

معه ألن اجلميع في مركب واحد.
خ��ال مش��وارك الوظيف��ي حصلت على 
سلسلة من الترقيات كيف جاءت الترقيات وما 
نصيحتك للمستجدين في الكليات العسكرية؟

هذه الترقيات لم تأت إال بعد أعوام طويلة 
وجهد كبير، ألننا كن����ا نعرف أن الوصول 
ال يك����ون إال عن طريق العمل واجلهد، ومن 
خالل التجربة أقول ألبنائي املستجدين في 
وزارة الداخلية من يعمل بإخالص س����يجد 
ثمرة عمله ومن يح����رص على التفاني في 
عمله سيصل ملا يريد، لكن ال يجب أن يكون 
الهدف من العمل ه����و فقط احلصول على 
املناصب والرتب ألنها مهما ارتفعت مصيرها 
أن تزول، وتبقى س����معة اإلنسان وأخالقه 
في التعامل هي الغاية التي يجب أن يسعى 

لها كل متميز.
قرار التقاعد كيف كان وكيف جتد نفس��ك 

اآلن؟
قرار التقاعد بطبيعة احلال لم يكن سهال، 
إال أنها وكما أخبرتك سنة احلياة، وأما اآلن فقد 
جاءني عرضان من القطاع اخلاص وبرواتب 
وامتي����ازات مغرية إال أنني أفضل أن يكون 
الوقت ملتابعة األعمال اخلاصة التي حتتاج 
إلى متابعة مس����تمرة وكذلك أحرص على 
الوجود مع األهل واألسرة بعد الثالثني عاما 
التي أمضيتها في اخلدمة العسكرية والتي 

كنت خاللها بعيدا عن األهل نسبيا.

ضاب�ط المخف�ر الناج�ح يح�رص على ح�ل كثير م�ن المش�اكل دون أن ُتقّي�د في دفت�ر األحوال
لعب�ت كرة القدم مع الفري�ق األول لنادي الصليبخات لكن اإلصابة حرمتني من االس�تمرار

يقومون بشراء األسلحة واملعدات ومت جتهيز 
القوات لتكون عالية الكفاءة وبشكل سريع 
للسيطرة على حالة الفوضى من خالل تطبيق 
القانون، وفي وقت قياسي استطعنا أن نعيد 
عملية البناء واإلعمار في القوات اخلاصة، 
والنجاح في هذه املهمة كان بفضل اهلل أوال 
ثم تضافر اجلهود ودعم القيادة السياسية 
والعمل اجلاد من قبل االخوان جميعا وألننا 

أدركنا أن الوطن يستحق الكثير.

احتكاك وخبرات

بعد املشاركة في عملية البناء أين عينت؟
بعد ذلك مت تعييني مساعد مدير إلدارة 
الشغب والتي تعنى بشكل كبير بحفظ األمن 
في الشوارع واألسواق واملباريات واملؤمترات 
وجميع األماكن في عموم الكويت واستمررت 
فيها 3 سنوات إلى أن أصبحت مدير عام إدارة 
الشغب وقد استفدت بشكل كبير من خالل 
االحتكاك مع الفريق املتقاعد مساعد الغوينم 
وكذلك العميد املتقاعد جوهر مسعود عندما 
كنت مساعدا لهما، وال شك أن االستفادة من 
أصحاب اخلبرات والكفاءات من أهم عناصر 

حتقيق النجاح.
بع��د جتربتك م��ع الق��وات اخلاصة كيف 

واصلت الرحلة؟
بعد جتربة القوات اخلاصة متت ترقيتي 
ألكون مس����اعد املدير العام لإلدارة العامة 
ألمن املنشآت ثم صرت مديرا عاما بالوكالة 
وبعد ذلك انتقلت الى اإلدارة العامة املركزية 
للعمليات مساعدا للفريق 
املتقاعد يوسف املضاحكة 
الذي كان مرجعا لكل أمور 
وتفاصيل العمليات ثم بعد 
ذلك أصبحت مديرا عاما 
لإلدارة العامة للعمليات، 
وكانت جتربة رائعة فيها 
استشعار حلجم املسؤولية 
واحلرص على متابعة أدق 
التفاصي����ل في العمل ألن 
اخلطأ الصغير قد يكون 
سببا حلدوث خلل كبير، 
وقد كانت اخلطة واضحة 
واآللية موجودة لذا جنحت 

اهلل علينا به.
حدثني عن دورك في فترة الغزو الغاشم؟

ال أخفي عليك أنني أتشرف وأفتخر بأن 
كن����ت أول قائد مجموعة مقاومة أعلنت في 
الكويت وهي مجموعة الشهيد فهد األحمد بعد 
أن استشهد أمامنا وأمام قوات الطوارئ التي 
كانت في القصر وبعد أن عدنا يوم اجلمعة 
أعد املقدم عبدالعزيز العريفان والعقيد فالح 
ملفي املطيري منشورا يهاجم قوات الغزو 
الغاش����م وعندما عرضوا علي هذا املنشور 
اقترح����ت وضع علم الكوي����ت عليه وبدأنا 
توزيع املنشورات، وكانت أيضا مهمة أخرى 
ال تقل صعوبة وهي مهمة توزيع األسلحة 
املوجودة عندنا وجنحنا في هذه املهمة إلى 
أن وقعنا في األسر، ورغم أن جتربة األسر 
كانت مريرة إال أنه����ا علمتنا أن الكويتيني 
كله����م على قلب واحد في الش����دائد وما إن 
خرجنا من األس����ر حتى بدأنا في املقاومة 
بش����كل جماعي ومنظم مع العديد من أبناء 
الكويت ورجاالتها املخلصني فكنت بني املقاومة 
وتوزيع املساعدات على األسر وكنت أجد في 
ه����ذا العمل متعة ال نظير لها ألن العمل من 

اجل الوطن هو اإلجناز احلقيقي.
وم��اذا عن دورك في عملي��ة البناء بعد أن 

حتررت الكويت؟ 
بعد التحرير ش����اركت في إعادة البناء 
واإلعمار في القوات اخلاصة والتي وجدت 
دعما غير محدود من احلكومة آنذاك لتجهيزها 
بالشكل املناسب، فكان هناك ضباط في اخلارج 

إلى املخفر إال في أصعب احلاالت، فكنا نحل 
قضايا ومشاكل كبيرة حتصل بعد اجللوس 
مع الطرفني ألوقات طويلة وكنا نعتبر وجود 
5 جنايات في العام الواحد مؤشرا على أن 
املخفر فيه مشاكل، أما العاملون في املخفر 
فكانوا موجودين باستمرار فيه وكانت الكلمة 
تؤثر في الواحد منهم وهذا ما نحتاجه اليوم 
في املخافر حتى يكون لها دور أكثر بروزا في 
املجتمع ألنه من املؤلم ما نسمعه من ارتفاع 
عدد القضايا التي حتصل اآلن ألتفه األسباب 
ودون مبرر وأعتقد أن ضابط املخفر الناجح 
هو الذي يستطيع أن يحل املشاكل دون أن 

تقيد في دفتر األحوال.

قوة الطوارئ

بعد جتربتك األولى ما الذي قررته؟ 
بعد التجربة األولى قررت االنتقال باقتراح 
من األخ والصديق شافي الساملي للعمل في 
القوات اخلاصة والتي كانت تس����مى بقوة 
الط����وارئ، وفي البداية لم أكن مقتنعا لكن 
حوارا مع الرائد بدر أحمد املرزوق، رحمة اهلل 
عليه، أقنعني بااللتحاق في قوة الطوارئ 
وبالفعل انتقلت من جتربة املخفر إلى جتربة 
قوة الطوارئ، حيث بدأت آمر فصيل ثم آمر 
س����رية وبعدها آمر كتيبة مكافحة الشغب 
برتبة نقيب وتوقفت ه����ذه التجربة أثناء 
فترة الغزو الغاش����م عل����ى الكويت، والتي 
ال يخفى عل����ى أحد تداعياتها وكان النجاح 
األكبر أن نحافظ على هذا الوطن الذي أنعم 

التي تؤهل اإلنسان للنجاح.
هل من مواقف حدثت ل��ك أثناء وجودك 

في الكلية؟
من املواقف التي ال تنسى بعد فترة 45 
يوما من التحاقي بكلية الشرطة خرجت مع 
أحد أصدقائي وفي الطريق عندما وصلنا 
إلى منطقة الصليبخ���ات ورأيت البيوت 
والشوارع ظننت أنه متت توسعة الشوارع، 
ألنن���ي كنت تعودت على العنبر الصغير 
ولم أر خالل ال���� 45 يوما غير ذلك، فكان 
موقفا ال ينس���ى، واملوق���ف الثاني عندما 
تخرجت في الكلية وعانقت والدي رحمه 
اهلل فتس���اقطت دموعي وأنا أرى الفرحة 

في وجهه.

 تجربة أولى

وماذا ع��ن أول جتربة عمل بع��د التخرج 
كيف كانت تفاصيلها؟

أول جتربة عمل لي في السلك العسكري 
كانت في مخفر الدسمة، حيث عينت ضابطا 
في املخف����ر وكان هناك زمالء متميزون في 
العمل مثل العميد املتقاع����د غازي القطان 
والعميد املتقاعد غازي الصالح واألخ احملقق 
محمد اخلبيزي وقد تعلمت منهم الكثير، حيث 
كنت أحرص على أن أتعلم من اجلميع سواء 
كان ضابطا أو كان فردا، وقد تتلمذت على يد 
الوالد محمد مجيد الدوسري الذي كان رئيس 
عرفاء لكنه علمن����ي الكثير فكنت أجد منه 
التوجيه الصحيح ولهذا أقول إن من النجاح أن 

يتعلم اإلنسان من اجلميع 
وأال يتعالى على اآلخرين 
ألنه إذا اغتر وتعالى فلن 
يتعلم وسيبقى جاهال في 

الدائرة نفسها.
من خال جتربتك كيف 
وج��دت العمل ف��ي املخفر 

خال تلك الفترة؟
بعد عام����ني من العمل 
رقيت ألصبح مالزما أول، 
واحلقيقة في تلك الفترة 
كان للمخف����ر دوره ف����ي 
املجتمع وكان ال ميكن أن 
تسجل قضية أو يحال أحد 

في البداية دعنا نتعرف على طفولتك؟
طفولتي كانت في منطقة الساملية التي 
هي مسقط رأسي ثم بعد ذلك انتقلنا إلى 
أن سكنا في املباركية بالقرب من أم صدة، 
وفيها قضيت أجمل أيامي ألنها فعال كانت 
فترة متميزة، وكنت في هذه املرحلة أحب 
شخصية القائد وأحب أن أتقمصها خالل 
ممارساتي اليومية مع األصدقاء في اللعب 
والبرامج واألنشطة وكنت اجتماعيا منذ 
صغري وكان من بني أصدقائي طالب اسمه 
عبدالغني الذي كان األول على الصف وعندما 
تفوقت عليه يوما من األيام أخذ يبكي ثم 
انتقلت إلى منطق���ة الصليبيخات وفيها 
ذكري���ات وجتارب ألنه���ا مرحلة النضج 

الفكري والثقافي.
هل تذكر املواد التي كانت تس��تهويك في 

دراستك؟
ف���ي احلقيقة م���ن املواد الت���ي كانت 
تستهويني مادة اللغة الفرنسية، والسبب 
تأثري مبعلم املادة األستاذ جاسم الركابي 
ال���ذي كان نعم املعلم، حي���ث اإلخالص 
والتفاني في العمل وكنت أحرص على أن 
اتعلم اللغة الفرنس���ية بشكل كبير حتى 
تخرجت من الثانوية العامة ألكون األول 
في مادة الفرنسي فقد حصلت على الدرجة 
النهائية فيها، وهنا تظهر أهمية أن يكون 
اإلنس���ان قائدا حتى يؤثر في ش���خصية 
اآلخرين فتجربتي مع هذا املعلم علمتني 
الكثير واحلقيقة استطعت النجاح والتفوق 
في دراستي ألنني أدركت أن قيمة اإلنسان 

احلقيقية ال تكمن إال في العلم.
وما أكثر األنشطة التي كنت حترص على 

ممارستها؟
من األنش���طة التي مارس���تها النشاط 
الرياضي ف���ي كرة الق���دم، فبعد جتربة 
اللعب في احلواري والفرجان جاءت جتربة 
االلتحاق بنادي الصليبيخات الرياضي الذي 
كان حديث التأسيس وتدرجت في الفرق 
إلى أن وصلت للمشاركة مع الفريق األول 
لكن إصابتي اعترضت طريقي فأقعدتني 
عن الرياضة، وعلى الرغم من أن كرة القدم 
كانت تستهويني فقد منعت من املشاركة 
وبقيت عاما كامال مع )اجلبس( ولم أستطع 

حتقيق حلمي بأن أكون العب كرة قدم.

تغير االتجاه

وأين اجته��ت بعد التخرج م��ن الثانوية 
العامة؟

بعد التخرج من الثانوية العامة تقدمت 
إلى جامعة الكويت ومت قبولي في االقتصاد 
وأيضا مت قبولي لدراسة الترجمة الفورية 
في الصني وكذلك الترجم���ة الفورية في 
فرنس���ا خصوصا أنني كنت أحب تعلم 
اللغة الفرنس���ية باعتبار أن اللغة تفتح 
لإلنسان آفاقا واسعة لالطالع، لكنني قررت 
االلتحاق بالكلية العس���كرية بعد نقاش 
طويل مع بعض األصدقاء ومنهم س���ناح 
العازمي وسعدون الشريدة ومحمد احلفر 

وحبيب سلمان.
وكيف وجدت كلية الش��رطة وأنت تضع 

أولى خطواتك فيها؟
في احلقيقة وجدت كلية الشرطة مصنعا 
للرجال متاما كما كنت أقرأ وأسمع عن الكلية 
من حيث احلزم والعمل اجلاد واحترام املهنة 
وتأدية جميع الواجبات على أكمل وجه دون 
اخللود إلى الدعة والراحة، وكان الفريق 
املتقاعد عبداحلميد احلجي مدير عام الكلية 
ونعم الرجل عبد احلميد وقد استفدت من 
التحاقي بكلية الشرطة تعلم الصبر واجللد 
واملثابرة وهذه األشياء الثالثة من العوامل 

مثابر ال يعرف اليأس، شجاع ال يتأخر في اتخاذ القرار، بدأ رحلته من داخل أسوار كلية الشرطة، تلك الكلية 
التي يعتبرها مصنعا للرجال بعد أن كانت رغبته بعد الثانوية العامة تنحصر بني ثالثة اختيارات هي: دراسة 
االقتصاد أو دراس�ة الترجمة الفورية في الصني أو الترجمة الفورية في فرنس�ا، لكن هذه اخليارات الثالثة 
ذهبت في مهب الريح ليختار الدخول إلى مصنع الرجال، ومع هذا القرار انتهت حياة الترف وتالشت أيام 

اللهو، وهل في العسكرية إال اجلد واملثابرة؟ انتهت سنوات االلتحاق بالنادي الرياضي بعد أن أمضى 
مش�وارا في الرياضة وانتهت أحالم السفر للدراسة في اخلارج التي كانت متاحة في تلك الفترة 

لتبدأ الرحلة العسكرية واالنضباط.
30 عاما أمضاها ضيفنا اللواء املتقاعد سعود احلسيني في وزارة الداخلية، تنقل خاللها 
بني العديد من اإلدارات متقلدا العديد من الرتب وحاصال على الكثير من الترقيات، ولم يسع 

يوما لغير النجاح في كل مهمة يتوالها، فكان ضابط�ا متميزا يحرص أن يتعلم كلما أتيحت له 
الفرصة وكان يبذل قصارى جهده حت�ى يكون له دور بارز في املجتمع، كما كان يبذل كل ما 

بوس�عه في جتاربه الوظيفية املختلفة في فريق الطوارئ والقوات اخلاصة وأمن املنشآت 
واإلدارة العامة للعمليات وحتى في أصعب الظروف عندما تعرضت الكويت للغزو الغاشم لم 
يتوقف نشاط هذا الرجل الذي واصل املقاومة بكل شجاعة وثبات، وكان أحد العاملني في 

توزيع املساعدات اإلنسانية وبنفس الروح واصل املشوار حتى احملطة األخيرة في اإلدارة 
العامة للدوريات عندما قرر أن ينهي رحلة الثالثني عاما بالتقاعد. اللواء سعود احلسيني في 

هذا اللقاء يروي لنا تفاصيل من محطات حياته العسكرية فإلى التفاصيل:

أي قائ�د يس�عى لتحقي�ق النج�اح علي�ه أن يحرص على كس�ب  
مل�ل أو  تكّب�ر  دون  للجمي�ع  أبواب�ه  وفت�ح  مع�ه  العاملي�ن  والء 

أعتز بتجربتي في قيادة اإلدارة العامة للدوريات 
وفيها طبقت خالص�ة ما تعلمته في وزارة الداخلية

اللواء املتقاعد سعود احلسيني خال استقبال وزير الداخلية الفرنسي األسبق عام 1985

ح�ج���م  استش�ع�رت 
أدق  ع�لى  وركزت  المس�ؤولية 
التف�اصي��ل فنج�ح����ت 
ل��إدارة  رئ�اس�ت��ي  ف��ي 
المركزي�ة  للعملي�ات  الع�ام�ة 

شكر وتقدير
أثن��اء اللق��اء توقف ضيفنا 
اللواء املتقاعد سعود احلسيني 
متذكرا تلك األيام التي قضاها 
في وزارة الداخلية قائا: أنا لن 
أنسى التقدير الذي حصلت عليه 
من قبل قيادات الداخلية متعاقبة 
وباألخص من الوزير الشيخ جابر 
اخلال��د والفريق أحمد الرجيب 
الشمالي واللواء  واللواء خليل 
مصطفى الزعابي والفريق غازي 
العمر، الفتا إلى أن التقدير الذي 
كان يحظى به من القيادات كان 

دافعا لبذل املزيد من اجلهد.

.. ومحتضنا ابنه شافي وحفيده منصور الشريف اللواء املتقاعد سعود احلسيني متحدثا الى الزميل ناصر اخلالدي

.. وقبل تقاعده احلسيني في شبابه

اللواء متقاعد سعود الحسيني

)محمد ماهر(

 أثناء اللقاء تط���رق اللواء املتقاعد 
سعود احلسيني إلى العالقة التي تربطه 
مع اللواء املتقاعد ش���افي الساملي قائال: 
إن هذا الرجل هو صديق رحلتي ورفيق 
درب���ي وبيني وبينه العديد من املواقف 
والذكريات التي تؤكد على أن هذا الرجل 

هو الصديق الصدوق.

صديق صدوق


