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مدير إدارة العالقات العامة في لجنة الشريعة أكد لـ »األنباء« أن الوحدة الوطنية تجلت بأسمى معانيها خالل تلك الفترة

»المرابطي�ن« كان�ت هم�زة الصم�ود الوطن�ي للمقاومة الش�عبية
دور ب�ارز للتيار اإلس�امي في لج�ان اإلغاثة والتكاف�ل االجتماعي

المجتمع الكويتي أثبت والءه بالتفافه حول السلطة الشرعية في الطائف

ف���ي 1990/8/11 وبعد 3 أيام تم االنتقال ال���ى مبنى الهالل بالقرب من 
مستشفى مبارك وذلك بعد اجتماع مجلس اإلدارة وإقرار ذلك لخطورة 

موقع المبنى الرئيسي لقربه من المنشآت العسكرية.

شباب متطوع

من كان يقوم على خدمات المقابر؟ 
تيسيرا لدفن الشهداء والموتى في فترة االحتالل الغاشم، اهتمت 
لجان التكافل بانتداب الش���باب المتط���وع للعمل في المقابر )الرقة � 
الصليبخ���ات( وذلك في حفر القبور وتوفير الكفن وغس���ل األموات 
وتكفينه���م والصالة عليهم ومن ثم دفنه���م مع تحديد أماكنهم لحين 

التحرير وإرشاد أهاليهم إليهم.
ما مهمة لجنة األسرى؟

تنطلق مهمة اللجنة من كون األسرى إخوة لنا وأبناء لهذا الوطن 
الطيب خدموه وافتدوه بأرواحهم حتى وقعوا باألس���ر فقامت اللجنة 

برعاية شؤونهم وشؤون أسرهم.
ماذا قدمت لجان التكافل للمقاومة العسكرية؟

حصر أسماء العسكريين والمجندين في المناطق السكنية وترتيب 
عملية اتصالهم بمجموعة المقاومة العسكرية، توفير منازل مناسبة 
لالختب���اء لعناصر المقاومة، وإصدار البطاق���ات المدنية لهم بعد أن 
نجحت اللجان في نقل األجهزة واألدوات الالزمة إلصدار البطاقات من 
الهيئة العامة للمعلومات المدنية في وقت مبكر من االحتالل، وإصدار 
إجازات القيادة لغرض تغيير وظيفة العسكريين سواء من العاملين 

في المقاومة أو غيرهم.
توفي���ر وتأمين التموين للعاملين ف���ي المقاومة، تغيير أو إخفاء 
معالم وأرقام المنازل والشوارع والمناطق وفق مقتضيات المصلحة 

العامة.
إصدار دفاتر سيارات وتسجيلها بأسماء مدنيين مرابطين للتقليل 

من سرقات جنود االحتالل لها.
وماذا بعد تحرير الكويت؟

كل ما مضى كان خالل فترة االحتالل، أما بعد التحرير فقد استمرت 
لجان التكافل في خدماتها الحيوية لتمسح موضع الجراح وتخفف األلم، 
لحين اكتمال الخدمات الحكومية واستالم جهات االختصاص مهامها، 
وكان من أهم أعمالها بعد التحرير توزيع المياه، حيث خلف المعتدي 
دمارا شامال وكبيرا في محطات تحلية المياه، ورغم محاوالت الجهات 
المختصة لسد النقص الش���ديد في المياه العذبة، اال انه كانت هناك 
مش���كالت عدة اعترضت سبيل ذلك، أهمها قلة المخزون واالحتياطي 
للمياه، وقلة عدد السيارات المتوافرة لنقل المياه التناكر، وخلو اغلبها 
من التجهيزات الالزم���ة كالمضخة والتمديدات والخراطيم، باالضافة 

الى ان كثيرا منها كان يستخدم لنقل الديزل اصال.
وأم���ام ذلك كله كانت مهمة لجان التكافل التي تولت عملية توزيع 
المياه مهمة ش���اقة للتكيف مع هذه المشاكل، فوزعت السيارات على 
المناطق وفق المس���احة الجغرافية والكثافة السكانية فيها، وفي كل 
منطقة قسمت السيارات على القطع السكنية، ومع كل سيارة مندوب من 

التكافل يمر على البيوت لتوفير حاجتها من الماء قدر المستطاع.
ما عمل صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء واألسرى؟

صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء واألسرى هو صندوق كويتي 
اجتماعي خيري تم انشاؤه عقب التحرير مباشرة من قبل األمانة العامة 
للجان التكافل كامتداد لجهود لجنة رعاية األس���رى التي عملت خالل 
االحتالل، وقد باشر صندوق التكافل أعماله بعد التحرير مباشرة كجهة 
مس���تقلة، حيث تم اجتماع المجلس التأسيسي للصندوق العتماده 
كجمعية نفع عام، وتمت اإلجراءات الالزمة لهذا الغرض، ومخاطبة وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل إلشهار الصندوق كجمعية نفع عام، اال ان 
هذا الطلب لم يحظ بالموافقة، شأنه في ذلك شأن العديد من الطلبات 

إلشهار جمعيات نفع عام أخرى متخصصة بقضية األسرى.

 »DEED« �لق���د لعبت هيئة تحرير األحداث اليومية والتي عرفت ب
اختصارا، دورا في توثيق كل األح���داث والقضايا المهمة يوميا على 
يد نخبة متخصصة من الكويتيين وباستخدام أجهزة الحاسب اآللي، 
وقد أرس���لت الهيئة تقارير مفصلة عن كثير من األحداث والتطورات 
داخل أرض الكويت للسلطة الشرعية في الطائف، باإلضافة الى تزويد 
المعلومات التي كان لها دور جيد في وضع صناع القرار في المجتمع 
الدولي في الصورة الحقيقية لما ي���دور في الداخل بعيدا عن أجهزة 

اإلعالم التي لم يسمح لها بالدخول.
ومن أبرز التقارير التي أعدت وأرس���لت للخارج قبل بداية الحرب 
الجوي���ة، تقرير ح���ول »وضع الم���رأة في المعتق���الت العراقية في 

الكويت«.
ومن ضمن الذين أرس���لت لهم التقارير الرئيس األميركي السابق 
جورج بوش والرئيس الفرنس���ي الراحل فرانسوا ميتيران ورئيسة 
الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، وقد كان ألحد األشرطة 
التي سجلتها الهيئة الثنين من األجانب اللذين ساعدت لجان التكافل 
ف���ي اخفائهما، والذي تم بثه مباش���رة عبر جه���از االتصال باألقمار 
الصناعية، أكب���ر األثر في اقناع عضوين م���ن الكونغرس األميركي 
بحقيقة ما يدور في الداخل، وبالتالي تغير رأيهما لصالح الكويت في 

مناقشات الكونغرس.
ومن الجوانب األخرى التي ال تنس���ى تلك المعلومات التي وفرتها 
الهيئ���ة خالل الحرب الجوية للقيادة الحربية للحلفاء، وذلك بتحديد 

مواقع الجنود واألرتال العراقية، مما سهل معها تحديد األهداف.
كما قام ش���باب لجان التكافل بتوفير الكمية الكافية والالزمة من 
الخبز للمرابطين، وايضا القيام على ش���ؤون المس���اجد عن طريق 
الشباب المتطوع لتسلم هذه المهام، كما نظمت أنشطة اجتماعية في 
المساجد س���اعدت على تثبيت الناس على أرض الوطن قبل الجمعة 
األخيرة، فكانت صلوات قيام الليل الجماعية خير معين للناس على 
الصبر في المحنة، وكان الصيام والفطور الجماعي في المسجد خير 

مؤنس لوحشة الناس في هذه الظروف.
كما أدى المس���جد دورا إعالمي���ا في توجيه اإلرش���ادات وتبليغ 
الناس باألنباء واألخبار، إضافة الى محاربة اإلش���اعات بنقل األخبار 

الموثوقة.
كيف تغلبتم على مشكلة النظافة؟

نظمت لجان التكافل عملية النظافة في مختلف مناطق الكويت حيث 
تم تسلم سيارات البلدية بعد مغادرة العاملين فيها وتسليمها للشباب 
الكويتي المتطوع في المناطق السكنية، وقام الشباب بتنظيف المناطق 
من القمامة والفضالت بش���كل منتظم وجيد حتى اس���تولت سلطات 
االحتالل على سيارات البلدية، فقامت اللجنة بتخصيص ساحات في 
بعض المناطق الس���كنية، ليقوم األهالي بإلقاء قماماتهم فيها، وتقوم 
اللجان بتنظيفها بشكل منتظم بواسطة الجرافات، باإلضافة الى األمن 
والحراسة، حيث قامت اللجان بطرح فكرة ديوانيات الحراسة في كل حي 
سكني، ونجحت الفكرة الى حد بعيد في إعطاء نوع من األمن لألحياء 

السكنية، والحد نسبيا من السرقات للمنازل التي غادرها أهلها.
أما اللجنة الطبية فقد حرصت على تزويد األهالي بما يحتاجونه 
من لوازم اإلسعافات األولية والعناية الطبية الممكنة وذلك عن طريق 
تخزين األدوية في المنازل خاصة في األيام األخيرة من فترة االحتالل، 

كما سعت لحصر األطباء في المناطق والقطع واألحياء للطوارئ.
ما دور إدارة جمعية الهالل األحمر الكويتي؟

قامت لجان التكافل بالتنسيق مع القائمين على جمعية الهالل األحمر 
الكويتي بتسلم وتشغيل جميع المرافق ومعدات الجمعية، وتم تشكيل 
مجلس إدارة جديد برئاس���ة د.علي الزميع، وعضوية د.عبدالرحمن 
السميط، د.إبراهيم بهبهاني، د.عبدالرحمن المحيالن، عبدالقادر العجيل، 

عبدالكريم جعفر، د.يوسف النصف، وأحمد الفالح.
وتم تسلم مبنى جمعية الهالل األحمر الكويتي الرئيسي بالشويخ 

لفترة قاربت على االربعة اشهر.

العصيان المدني

دعت لجان التكافل المواطنين والمقيمين الى عدم التوجه الى اعمالهم 
وممارسة العصيان المدني لالحتالل العراقي، ويستثنى من ذلك االعمال 
االنس����انية كاالطباء ومعاونيهم والمطافئ واالسعاف والكهرباء والماء 
والنفط ومشتقاته، فعمدت االدارة البعثية الى التفنن في ايذاء المواطن 
الكويتي نفس����يا والتضييق عليه لعله يرضخ لمطالبهم ويتوقف عن 
العصيان المدني وتمثل ذلك في إلغاء التعامل باألوراق النقدية الكويتية 
ومحاس����بة كل من يحملها وليس التعامل بها فحسب، بل ومصادرتها 
وإلزام التعامل بالدينار العراقي بالقيمة نفس����ها للدينار الكويتي )في 
ذلك الوقت كان الدينار الكويتي يس����اوي 10 دنانير عراقية، أي الدينار 
العراقي يساوي 100 فلس فقط على أحسن تقدير(! واجبار الناس على 
تغيير لوحات أرقام السيارات الكويتية، حيث لن يحصل على الوقود 
اال السيارة التي تحمل لوحة عراقية، كما ستتعرض السيارة للمصادرة! 
ومطالبة المواطن الكويتي بتغيير جنسيته وأوراقه الرسمية والعملية 
الى أخرى عراقية! باإلضافة الى العديد من وس����ائل الضغوط األخرى 
التي يمارس����ها النظام البعث����ي، وكل ذلك من أجل الحصول على تأييد 
ولو ش����كلي من المرابطين للنظام العراقي باالستسالم لتلك الضغوط 

أو الخروج من أرض الكويت.
وكان دور لجان التكافل لمواجهة تلك الضغوط النفسية متمثال في 
الق����ول والفعل في حث الناس على ع����دم االمتثال لتلك القرارات وعدم 

االنزعاج منها والمصابرة على العصيان المدني.

لجنة الفتاوى

لماذا أنشئت لجنة اإلفتاء والتوجيه؟
بدخول المعتدي الغاش����م أخذت العديد من االستفسارات وطلبات 
الفتاوى تتداول بين الناس، مما اقتضى إنشاء لجنة تقوم على شؤون 

إصدار الفتاوى وإرشاد الناس شرعيا.
وقد وردت الى اللجنة عدة أسئلة عن حكم المرابطة في الكويت، وعن 
جواز االس����تعانة بغير المسلمين لطرد المعتدي، وغيرها من األسئلة 
المهمة، وكان يجيب عن تلك األس����ئلة لجنة شرعية مكونة من ثلة من 
العلماء الكويتيين المعروفين والمتميزين بالعلم الشرعي، حيث توجه 
االستفسارات لهم ثم تنشر للناس على شكل منشورات مكتوبة وأحاديث 

شفوية في المساجد والديوانيات والبيوت.
كيف عملتم على رفع الروح المعنوية للمرابطين؟

نظرا لما كانت تعيش����ه البالد من أوضاع نفس����ية صعبة، كان البد 
من العمل على االرتفاع بالروح المعنوية للمرابطين واالرتقاء بها منعا 
النهيارها، وقد تم تحقيق هذا الجانب من خالل اختيار مواضيع إيمانية 
مدروسة لخطب الجمع والدروس والحلقات في المساجد واللجوء الى 
اهلل عز وجل بالدعاء )القنوت في الصلوات(، وأيضا قيام الليل مرتين 
في األس����بوع، والصيام واالفطار الجماعي يوم����ي االثنين والخميس 

واحياء الديوانيات.
كيف استمر إبراز دور الديوانية؟

عملت لجان التكاف����ل على المحافظة على اس����تمرارية الديوانيات 
الكويتية، والتي تمثل منتدى اللتقاء الناس، وبحث أمورهم المختلفة، 
والعمل على إيجاد حلول للمش����اكل التي يسببها المحتل والصعوبات 
التي كان يفرضها، وكان ألصحاب تلك الديوانيات مس����اهمة طيبة في 
أداء الديواني����ات لدورها ابان االحت����الل، وكان للتجمع في الديوانيات 
واالحياء دور في كس����ر طوق العزلة النفس����ية واالجتماعية التي كان 

يفرضها العدو.

تقارير مستمرة

كيف كانت عمل هيئة تحرير األحداث؟

ليلى الشافعي

اكد مدير ادارة العاقات العامة واالعان باللجنة االستشارية العليا لتطبيق 
الشريعة د.عصام الفليج ان الوحدة الوطنية جتلت في أسمى معانيها ايام االحتال 
الغاش�م للكويت في الثامن من اغسطس 1990 فتلك احملنة التي استمرت 
سبعة شهور حتولت الى منحة متثلت في االلتفاف الشعبي وااللتحام بالشرعية 
الكويتية، واشار ان جلان التكافل واملقاومة الشعبية لتحرير الكويت مبساعدة 
الشعب الكويتي ساعدت على الثبات والصمود واملرابطة حتى التحرير فأنشأت 
حركة املرابطني التي حافظت على وحدة الصف بني اهل الكويت وكان لها من 

االهداف العديدة والهامة التي يحدثنا عنها د.الفليج من خال هذا احلوار.
المرابطون

ما حركة المرابطين وما اهدافها؟
لقد كان للحدث االليم الذي حل بالكويت في الثامن من اغسطس عام 
1990 وقع الصدمة على الشعب الكويتي بأسره، وقد ذهل الناس لفترة 
من الوقت ما بين مصدق ومكذب، فكان لهذا الذهول اثره على انش����غال 
الناس عن اعمالهم وضروري����ات بقائهم وخدمات مناطقهم، فوفق اهلل 
تبارك وتعالى مجموعة من اهل الكويت وهم: د.عجيل النشمي، د.خالد 
المذكور، د.جاسم مهلهل الياس����ين، اللواء خالد بودي، وعيسى ماجد 
الشاهين بالمبادرة وااللتفاف على ظهر ذلك اليوم للتباحث في كيفية 
مواجه����ة هذا الحدث، فكان االتفاق على تش����كيل مجموعة من مجاميع 
المقاومة تحت اس����م »حركة المرابطي����ن« ووضعت لها اهدافا وحددت 
بتحرير الكويت وعودة الشرعية، تثبيت الناس على ارض الكويت وعدم 
الخروج، التخفيف من معاناة المرابطين، المحافظة على وحدة الصف 
بين اهل الكويت، ورسم مستقبل بناء كويت الغد وفق منهج اهلل وبعد 

تحديد االهداف تم رسم هيكل العمل لتنفيذ هذه االهداف.

صمود وتآزر

ما اهم اعمال وانجازات لجان التكافل االجتماعي؟
كانت لجان التكافل االجتماعي الجن����اح المدني لحركة المرابطين، 
وقد تعرض العديد من الش����باب لالعتقال بسبب عملهم في الجمعيات 
التعاونية وتوزيع االموال وخالفه واصابهم التعذيب الجسدي والنفسي، 
وهناك من أسر وهناك من استشهد وكان من ابرز انجازات لجان التكافل 
االجتماعي القيام بشؤون الجمعيات التعاونية وتوحيد الدعوة لشباب 
المناطق الس����كنية للتطوع في ادارة الجمعيات بالتعاون مع مجالس 
اداراتها االصليين، وقد اثبت الش����باب الكويت����ي اصالته وكفاءته من 
خالل االعمال المتنوعة التي قام بها وفق توزيع منظم وس����ريع لمواد 
التموين وتأمين الس����لع الضرورية للش����عب مما س����اهم في صموده 
ورباط����ه عل����ى ارض الكويت امام االحتالل الغاش����م الذي حاول مرارا 
التضييق والتعسف لمنع حصول الناس على اقواتهم أمال في ارغامهم 
على ترك البالد، وعندما اعلن االحتالل انه سيقوم بمنع توزيع التموين 
اال بالبطاقة العراقية ضغطا على الش����عب الكويتي إلصدار الجنسيات 
العراقية، قامت الجمعيات التعاونية بالتعاون مع لجان التكافل بتوزيع 
التموين بشكل سريع على معظم البيوت الكويتية بحيث تم اخالء جميع 
مخازن التموين لدى الجمعيات ومعظم التجار قبل الموعد المحدد من 
قب����ل المحتل لوضع يده عليها، كما اهتمت الجمعيات بتوفير وتنظيم 
عملية توزيع اسطوانات الغاز للمرابطين، كما سعت لتوفير اسطوانات 
مكافحة الحرائق )مطفأة الحريق( في كل منطقة، كما حرصت على تزويد 
االهالي اصحاب الظروف الخاصة بما يحتاجونه من مواد اولية وغذائية 
واستهالكية مثل كبار السن والمرضى والنساء واصحاب الحاجة، وقد 
تم تمويل معظم االسر وذوي الظروف الخاصة بما يكفيهم من حاجيات 

د.جاسم مهلهل الياسنيد.خالد املذكورد.عجيل النشمي

اللهم ارحم شهداءنا

د.الفليج يروي قصة المقاومة الشعبية خال االحتال: 
كانت الجناح األمني لحركة المرابطين وشارك فيها الجميع

د.عصام الفليج

قافلة الحرية جناحان أمني ومدني ل� »المرابطين«
أك��د د.عصام الفليج ان مش��روع قافلة الحرية للمطالبة 
بتحرير االس��رى والمرتهنين كان ضمن مشاريع صندوق 
التكافل لرعاية أس��ر الشهداء  واألس��رى للمطالبة بتحرير 
األسرى والمرتهنين من معتقالت  النظام العراقي البائد، كان 
مشروع قافلة الحرية للمطالبة  بتحرير األسرى والمرتهنين 
والذي يعد من أكبر المش��اريع اإلعالمية الدولية التي اقيمت 
من أجل المطالبة بتحرير األس��رى والمرتهنين، وهو مسير 
قافلة من الجمال قاطع��ة القارة األميركية من أقصى الغرب 
الى أدنى الش��رق ولمسافة تزيد على 4500كم عابرة الجبال 
والفيافي والقفار، وذلك من اجل المطالبة بتحرير األس��رى 

والمرتهنين.
ضمن االهتمامات المتعددة لصندوق التكافل لرعاية أسر 
الشهداء واألسرى لقضايا الشهداء واألسرى، تم انتاج المسرحية 

االجتماعية الهادفة »راجع« بالتعاون مع مسرح السور.
وقد تميزت هذه المسرحية بالتركيز على المضمون وإيصال 
رس��الة للعالم عن قضية األس��رى، وما يعانونه في غياهب 
السجون والمعتقالت العراقية، فأحداث المسرحية من أولها 
الى آخرها تجري داخل المعتقل، كما ان المسرحية من الناحية 
الفنية أيضا اعتمدت على اإلضاءة والمراحل المكانية بنفس 
الوقت مع ابتعادها التام عن االسفاف والتهريج وإضاعة وقت 
المشاهدين مع دمجها بالفكاهة والمواقف الطريفة للتخفيف 
من شدة العرض، وهو ما يمكن ان نسميها بالكوميديا السوداء 

لتعطي بالنهاية رسائل توعوية مباشرة.

بسؤال د.عصام الفليج عن الهيكل العام لحركة المرابطين 
قال: تكون من جناحين، الجناح االمني والجناح المدني، اما 
الجناح االمني والمتمثل في حركة المقاومة الشعبية فينقسم 
الى القسم العسكري والقس��م المؤسسي، ويشتمل القسم 
العسكري على قيادة العمل واالركان والمعلومات واالتصاالت 
وانهاء المعامالت والعمليات، وينقسم القسم المؤسسي الى 
االدارة الصحية وادارة الطاقة النفطية وادارة الكهرباء والماء 
وادارة الخدم��ات واالطفاء واالتص��االت، اما الجناح المدني 
والذي يشمل لجان التكافل االجتماعي فينقسم الى 6 اقسام 
وهي: قسم المناطق ويشمل المؤن من الجمعيات التعاونية 
والمخابز وادارة ش��ؤون المس��اجد وادارة شؤون النظافة 
واالمن والحراس��ة داخل المنطقة والديوانية، وهناك القسم 
االعالمي والمالي وقس��م تحرير يوميات االحداث وقس��م 
رعاية االسرة وقسم تشغيل جمعية الهالل االحمر الكويتي 

وادارة مقبرة الرقة.
وبدأت لجان التكافل تأخذ دورها في المناطق، وبدأ الجناح 
االمني بأداء مهامه وذلك تحقيقا ألهداف الحركة، وهذه االعمال 
لم تكن لتنجز لوال توفيق اهلل عز وجل اوال ثم تعاون وتآزر 
اهل الكويت الطيبين فيما بينهم لتحقيق تلك االهداف، وقد 
ش��ارك الجميع في هذه االعمال الصغير والكبير والش��يخ 
والشاب والرجل والمرأة والغني والفقير والحضري والبدوي 
والسني والشيعي والمثقف والعامي وكل تصنيفات شرائح 

المجتمع كلها عملت من اجل الكويت والكويت فقط.


