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الصفحة

في ثالث قضية تنظرها »التمييز« لوحش حولي

 تأجيل نظر الدعوى
لحضور محاميه من مصر

اجلت الدائرة اجلزائية مبحكمة التمييز امس برئاسة املستشار 
احمد العجيل وامانة سر صفوت املفتي نظر الطعن املقدم من دفاع 
حجاج الس���عدي امللقب ب� »وحش حولي« حل���ن حضور محاميه 
االصيل. وقد اس���ندت النيابة العامة للمتهم ف���ي هذه القضية انه 
خطف املجني عليه عن طريق القوة والتهديد بأن باغته من اخللف 
حال س���يره في الطريق العام وكمم فيه وهدده بالضرب ملنعه من 
االستغاثة ثم حمله عنوة من مكان تواجده الى سطح عقار مجاور 

له وكان ذلك بقصد هتك عرضه.
وقد قضت محكمة اجلنايات بإعدام املتهم في هذه القضية وايدتها 

محكمة االستئناف.
يذكر ان هناك ثالث عش���رة قضي���ة رفعت ضد »وحش حولي« 
حكم عليه في عشرة منها باالعدام وثالثة باحلبس املؤبد. وقد تأيد 
االع���دام في ثمانية منها ومت تعديل احلكم في اثنتن من االعدام الى 

احلبس املؤبد.
وقد طعن املتهم على حكمن س���ابقن احدهم���ا باالعدام واآلخر 

باحلبس املؤبد ومت رفض الطعنن من محكمة التمييز.

ال أكره »الكوايتة« وزوجي عاش معززًا مكرمًا في الكويت 20 عامًا

والدة حجاج وأمامها الصفحة األولى لعدد »األنباء« والذي فيه خبر القبض على وحش حولي وتقول إنه دليل براءة ابنها

حجاج بريء
والدة وحش حولي لـ »األنباء«: 

 وسمعت أن الضابط الذي لّفق
 له التهم ُفصل من »الداخلية«

بقضية »آداب«!

ال.. ال.. السبب كان ضابط.
وه��ل يعقل ان ضابطا ميك��ن ان يلفق كل هذه 

التهم لشخص واحد وحتديدا حجاج؟
نعم، يستطيع وقد فعل، ولكن ربنا انتقم من 

الضابط ده اللي لفق التهم حلجاج.
وم��ا الذي حص��ل للضاب��ط الذي لف��ق التهم 

حلجاج؟
كما سمعت ان هذا الضابط امتسك في قضية 

آداب ومت فصله من الداخلية.
ولكن يا حاجة لم نسمع بهذا الكالم من قبل؟

واهلل يا ابني ده اللي انا سمعته.
ومن قال لك ذلك؟

واهلل يا ابني انا سمعتهم بيحكو.
من جاء بك الى الكويت؟

فاعل خير كويتي.
هل تكرهني الشعب الكويتي أو تلومينه على ما 

حصل البنك؟
ال واهلل ابدا، زوجي عاش هناك 20 عاما، وخير 
الكويت ال انس���اه، وما حص���ل أعتبره ظروف 

»وحشة«.
انت اذن تصرين على ان ابنك بريء.. صحيح؟

نعم.
اذن هن��اك ش��خص آخر ه��و من ارتك��ب هذه 

اجلرائم؟
نعم شخص آخر وليس ابني.

اي انك ترين ان وحش حولي احلقيقي لم يقبض 
عليه واليزال طليقا؟

نع���م، وأري���د ان اوج���ه رس���الة ل���ه عبر 
صحيفتكم.

رس��الة إلى وحش حولي احلقيق��ي هل هذا ما 
تقصدينه؟ وماذا ستقولني خاللها له؟

نعم، ربنا ما بينس���اش املظلوم وأمتنى ان 
يأتي ويسلم نفسه ويعترف وينقذ ابني البريء 

من حبل املشنقة.
يا حاجة.. ولكن هناك اطفاال من الضحايا تعرفوا 

على حجاج؟
مش عارفة، ولكن أطلب من اهالي الضحايا 
ال���� 13 ان يتنازلوا ع���ن ابني لينقذوه من حبل 
املش���نقة، فهو بريء، وهو ابن���ي الوحيد على 

اربع بنات.

ان���ا اقول لكم، ابني مثل ما روى لي اصطدم 
في احدى املرات بضابط كبير في الداخلية اثناء 
وجودهما في مركز تدريب كمال اجس���ام حيث 
يعمل حجاج، وقام حج���اج مبواجهة الضابط 
وتش���اجر معه بعد ان علم ابن���ي ان الضابط 

يستخدم »حقن«.
وما هي هذه احلقن، مخدرات؟

ال.. حقن ممنوعة كالتي تس���تخدم في كمال 
االجسام.

وماذا حصل بعد ذلك كما روى لك حجاج؟
قام حجاج وعلى اثر املشادة بينهما بالتشاجر 
م���ع الضابط، ولم يكتف حج���اج بذلك بل قام 
بضرب الضابط، وبعدها قال حجاج ان الضابط 

قام بتلفيق تهم كبيرة له.
هذا األمر نسمعه للمرة األولى يا حاجة.. القصة 
ال��واردة في التحقيقات والت��ي يعرفها اجلميع ان 
حتريات وكيل اول هي التي ادت الى القبض على حجاج 

والذي كان في طريقه الى الهرب من الكويت؟

التعذيب.
ولكن حجاج أدين ب� 13 قضية رفعت ضده وصدر 
ضده 10 أحكام باإلعدام و3 باملؤبد واليزال بعضها 

في االستئناف وأخرى ذهبت الى التمييز؟
م���ا أعرفش، ابني ب���ريء ده اللي انا اعرفه، 

واهلل العظيم بريء.
وما الذي يجعلك تصرين على براءته؟

ش���وف يا ابني أنا دخلت الكويت قبل شهر 
ونصف الش���هر وقبل شهر قبض على شخص 
مصري »عالء« وأسموه »وحش خيطان« وظهرت 
براءته في النهاية، ابني ميكن ان يكون تعرض 

ملا تعرض له »عالء« الذي خرج بريئا.
ولكن يا حاجة »عالء« اتهم بقضية واحدة فقط 

أما حجاج فاتهم ب� 13 قضية؟
الل���ي يقدر يلفق ليه تهمة وحدة يقدر يلفق 

له 100 تهمة.
ومن ل��ه مصلحة في ان يلفق ه��ذه التهم كلها 

البنك »حجاج«؟

ما الهدف من زيارتك إلى الكويت؟
جئ���ت لكي أبقى بجان���ب ابني، فقلب األم ال 

ميكن ان يصبر على فراق االبن.
ولكن��ه يا حاجة مدان بع��دد من القضايا وحكم 

عليه باإلعدام؟
ابني بريء، بريء، ب���ريء، ومظلوم وربنا 

هيطلع احلقيقة في النهاية ويظهر براءته.
لقد أدين في أحكام متييز نهائية باإلعدام؟

عارف���ة، ولك���ن أنا كم���ان عارف���ة انه مش 
هيتعدم.

هل تشكني في ان القضاء لم ينصف حجاج؟
ال يا ابني، فالقاضي بشر وأمامه أوراق وأدلة 
يحكم من خاللها وأن���ا ال ألوم اي قاض في اي 
محكمة حكم على ابن���ي باالعدام، فقد حكم من 

خالل ما أمامه من أوراق وشهادات.
أنت تصرين على براءة ابنك بشكل غريب، هذا 
فقط ألنك أمه، فأم أعتى املجرمني ترى ابنها حمال 

وديعا؟
ال، ال واهلل، ابني بريء وأنا أحمل أدلة براءته 

التي ستنجيه وتبعد عنه حبل املشنقة.
ه��ل متلكني أدل��ة ال يعرفها أحد، ول��م يقدمها 

احملامون؟
أوال ربنا يسامح احد احملامن الذي أخذ منا 80 
الف جنيه مصري هو ثمن »فدان أرض« الوحيد 
الذي منلكه وقدمناه له ولكنه لم يستخدم األدلة 

التي أملكها.
وما األدلة التي متلكينها وال يعرفها أحد؟

أمتلك دليال على ان ابني حجاج عّذب بطريقة 
وحشية ليعترف بجرائم لم يرتكبها.

وأين دليلك يا حاجة؟
 )أخرج��ت مجموعة من قصاص��ات الصحف 
م��ن بينها »األنباء« وأخرجت الصفحة األولى لعدد 
»األنباء« الذي نش��ر فيه خبر الق��اء القبض على 

وحش حولي«.
شوف الصور دي اللي على الصحف الكويتية 

كلها بتثبت ان ابني حجاج تعرض للتعذيب.
ولكن يا حاجة هذه الصورة التي على الصفحة 
األول��ى ل� »األنباء« هي حلظة القبض عليه اي قبل 

حتى ان يتم اقتياده الى مبنى املباحث؟
م���ا اعرف���ش.. أل، دي ص���ور ت���دل عل���ى 

مؤمن المصري
أم »وحش حول��ي« حضرت بقلبها ودموعها وأمانيها إلى »األنباء«، 
نع��م، حتى »وحش حولي« له أم تخاف عليه وتراه من أفضل البش��ر 
وأنقاهم وأطهرهم، رمت وراءها كل أحكام التمييز الصادرة بحق ابنها 
حجاج الس��عدي الش��هير ب� »وحش حولي« وألقت جانبا جميع األدلة 

التي أدت إلى إدانته.
ف��ي حوارها معنا احلاج��ة هدية عيد أبوالوفا ل��م تنس ان تلتمس 
العذر للقضاة الذين أصدروا أحكاما باإلعدام ضد ابنها الوحيد وقالت: 
»القاضي ال ألومه فهو بشر أمامه أوراق يحكم على أساسها وأنا واثقة 

أنها أدلة زرعت ولفقت البني من قبل آخرين«.
جلبت معه��ا حكايات حول ابنه��ا وقضيته ت��روى وحتكى للمرة 
األولى، وان كانت حكايات لم ترد أو تس��جل سابقا إال ان احلاجة هدية 
أبوالوفا أم حجاج أقس��مت بأغل��ظ األميان أن ما حصل البنها كان من 
تلفيق ضابط كبير حصلت مش��ادة بينه وب��ني ابنها »البريء« ما أدى 
ال��ى قيام الضابط بتلفيق كل ه��ذه التهم البنها وإدخاله في واحدة من 
أبش��ع التهم وذكرت ان ذلك الضابط انتقم منه اهلل بأن فصل من سلك 
العسكرية الحقا )وهو أمر ال وجود له في جميع القضايا التي تابعناها(. 
وأص��رت أم حجاج على ب��راءة ابنها، ولم تكتف بذلك بل وجهت دعوة 
مفتوحة الى من أسمته »وحش حولي احلقيقي« قائلة: »هتروح من ربنا 

فني؟.. ابني مظلوم.. وهيتعدم بسببك«.
قلبها ظل نابضا بحب ابنها حتى وان اتفق اجلميع واجتمعت األدلة 
عل��ى ان��ه »وحش حولي« وعيونه��ا فاضت دموعا وه��ي تروي كيف 
اس��تقبلت خبر احلكم األول بإعدامه قائلة: »بعدها أغمى علّي.. وجاني 

سّكري«.
أم حج��اج حض��رت ال��ى الكويت قبل ش��هر ونصف مبس��اعدة 
أش��خاص كويتيني اكتفت بوصفهم بأنهم »فاعلو خير«، وأضافت: »أنا 
بحب الكويت وبحب الكوايتة وزينا زيهم.. وحتى بعد ما حصل ال أزال 
أحبه��م«، وبررت ذلك قائلة: »زوجي جاء ال��ى الكويت وعاش فيها 20 

عاما وال ميكن أن ننكر فضلها فهم عرب زينا.. وطبعهم من طبعنا«.
التقت بابنها 3 م��رات وأخبرتنا بأنه أبلغها في كل مرة بأنه مظلوم 

ومصّر على براءته.
أما هي فمن جهتها تعتقد ان براءة ابنها حجاج س��تظهر في النهاية 
وسينصره اهلل ألنه مظلوم بل وأصرت على ان حجاج سيعود معها الى 

مصر بعد ان يظهر اهلل براءته.
أم حجاج احلاجة هدية أبوالوفا اخلمسينية التي جاءت من األقصر 
لتبق��ى بجانب ابنها الصادر بحقه ع��دة أحكام باإلعدام بعضها نهائي،  

حضرت إلى »األنباء« لتروي حكايتها.. وهذا نص احلوار:

)سعود سالم(والدة حجاج السعدي تتحدث للزميلني ذعار الرشيدي ومؤمن املصري

رفعـت عدد »األنباء« المنشـور على صفحته األولـى خبر إلقاء القبض علـى حجاج وقالت: »ده دليـل براءة ابني«

والدة حجاج مصرة على براءته رغم أحكام اإلعدام النهائية


