
تاريخ االعتداءات اإلرهابية والتخريبية في الكويت

بوابل من الرصاص.

11 أبريل 2000
إطالق النار على حسينية 
آل ياسني في منطقة املنصورية 
في اعتداء لم يس���فر عن أي 
إصابات واكتفى اإلرهابيون 

بإطالق 25 رصاصة.

8 أكتوبر 2002
أصيب جنديان من جنود 
املش���اة األميركي���ني خ���الل 
التمارين العسكرية في جزيرة 
فيلكا الكويتية، قام شخصان، 
يعتقد أنهما تلقيا تدريبا لدى 
منظمة القاعدة في أفغانستان، 
بقيادة شاحنة وإطالق النار 
مما خلف إصابات في جنديني 
أميركيني أحدهما توفي متأثرا 
بجراح���ه فيما ق���ام اجلنود 

اآلخرون  بقتل املهاجمني.

11 أكتوبر 2001
قتل رجل كندي وأصيبت 
الفلبينية بجروح  زوجت���ه 
خطيرة، عندما أطلق مهاجم 
كان يرتدي لباسا باكستانيا 
النار عليهما من داخل سيارة،  
بينما كانا عائدين من مطعم 
الس���ريعة قرب  للوجب���ات 
منزلهما، وفر هاربا حس���ب 
التي أصيبت  الزوجة  رواية 
بثالث رصاصات وأعلن حينئذ 
أن القتيل يدعى »لوك« في العقد 
اخلامس من العمر ويعمل فني 
طائرات في قاعدة أحمد اجلابر 
اجلوية، وأدخلت زوجة القتيل 
الى غرفة العناية املركزة في 
مستشفى العدان، والحقا جنت 
من املوت، ويعتبر هذا الهجوم 
أول عمل إرهابي تتعرض له 
الكويت، بعد القصف األميركي 

ألفغانستان.

21 يناير 2003
قت���ل ش���خص أميرك���ي 
وأصيب آخر بعدما استهدفت 
مركبتهم في تقاطع ش���مال 

مدينة الكويت.
كان���ا  الش���خصني  كال 
متعهدين مدنيني مع اجليش 

األميركي.
يعتق���د أن املهاج���م ق���د 
استهدفهما من خلف ستار من 
األشجار وباستخدام بندقية 

كالشنكوف.

يناير وفبراير 2005
عملية خلية أسود اجلزيرة 
الهيم���ان( دارت معارك  )أم 
طاحنة بني قوات الدولة وخلية 
أسود اجلزيرة تنظيم القاعدة 
بدأت من حولي ثم أم الهيمان 

وأخيرا الساملية.

13 يناير 2008
تعرض 20 مكتبة إسالمية 
سنية في شارعي املثنى وحسن 
البصري ف���ي منطقة حولي 

لكسر زجاج واجهاتها. 
كما تعرضت الكويت خالل 
تاريخها لعدد من االغتياالت 
ومحاوالت االغتيال باإلضافة 
إلى عملي���ات خطف طائرات 
تعرضت لها الكويت كان أبرزها 

خطف طائرة اجلابرية.

 12 يوليو 1992
النار  مجهولون يطلقون 
على هنود لدى خروجهم من 
حسينية العارضية، ما أدى 

الى إصابة 4 في أرجلهم.

 4 سبتمبر 1992
مح����ل  ف����ي  انفج����ار 
للتس����جيالت الصوتية في 

منطقة خيطان.

9 نوفمبر 1992
انفجار ف����ي محل ڤيديو 

مبنطقة خيطان.

13 مارس 1993
قنبلتان موقوتتان انفجرتا 
بقرب فندق »هوليداي ان« في 
محافظة الفروانية، لم يخلف 

االنفجار أي إصابات.

 15 ابريل 1993
القبض على أعضاء الشبكة 
التخريبية التي أرادت اغتيال 
الرئيس األميركي جورج بوش 

أثناء زيارته للكويت.

 3 نوفمبر 1993
ثالث هجمات على املقيمني 
السيخ لم يعرف سببها أدت 
الى مقتل اثنني، وإحراق متجر 

ضخم ألحد التجار السيخ.

 30 فبراير 1994
انفجار قنبلة عند مدخل 
س����ينما غرناط����ة مبنطقة 
خيطان في ساعات الصباح 

األولى.

24 نوفمبر 1994
مس���لحون مجهول���ون 
أمطروا واجهة مركز الفنان 
عبداهلل الرويش���د للڤيديو 

عبدالرض����ا  عبداحلس����ني 
آر.بي.جي. من قبل  بقذيفة 

مجهولني.

 30 نوفمبر 1991
إطالق الن����ار على نوافذ 

كلية الطب من مجهولني.

 7 مايو 1992
الفنان  محاولة اغتي����ال 
عبداحلس����ني  الكويت����ي 
عبدالرضا عندما أطلق مجهول 
النار عليه عندما كان يقود 
سيارته متوجها الى مسرح 
الدس����مة لتقدمي مسرحية 

»سيف العرب«.

24 مايو 1992
أصي����ب العب����ا س����يرك 
إيطالي����ان بعدما اس����تهدفا 
بواسطة مهاجم في مركبة، 
وكان هذا هو الهجوم الثالث 
الذي يستهدف  الكويت  في 

السيرك.

10 يوليو 1992
رجل دين أصيب عندما 
استهدفته قنبلة زرعت أسفل 

مركبته في مدينة الكويت.

11 يوليو 1992
أربع����ة أش����خاص م����ن 
اجلنس����ية الهندية أصيبوا 
في أرجلهم بعد استهدافهم 
من قبل قن����اص غير محدد 

في مدينة الكويت.

 11 يوليو 1992
إلقاء قنبل����ة يدوية على 
س����يارة احمد غالم فصلي 
أثناء خروجه من احلسينية 
الفروانية  الزينبية مبنطقة 
الت����ي يعم����ل به����ا خطيبا 

وإصابته بجروح.

القمة اإلسالمي.

22 أكتوبر 1987
أصاب صاروخ مبنى النفط 
الرئيسي على الشاطئ الكويتي 

محدثا تدميرا بليغا.

24 أكتوبر 1987
مكت���ب لش���ركة خطوط 
أم األميركية اس���تهدف  بان 
بواس���طة قنبلة في الكويت 
بع���د يومني من تعهد منظمة 
الواليات  باستهداف مصالح 
املتحدة والدول األوروبية في 
العالم، لم يحدث االنفجار أي 

إصابات.
في ديسمبر 1987، منظمة 
تطلق على نفسها اسم منظمة 
الكويت  حترير املسلمني في 
أعلن���ت مس���ؤوليتها ع���ن 

الهجوم.

25 نوفمبر 1987
قنبلة حارقة تفجرت أمام 
البوابة الرئيسية ملكاتب شركة 
التأمني االميركية القاطنة في 

الدور الثالث من املبنى.

7 مايو 1988
تفجير اس���تهدف مكاتب 
شركة أفيس لتأجير السيارات 
في الكويت، أصيب ش���خص 

واحد من جراء االنفجار.

18 مايو 1988
املقر  أمام  انفجرت مركبة 
الرئيسي لش���ركة اخلطوط 
ف���ي  الكويتي���ة  اجلوي���ة 
العاصمة، قتل شخصان كانا 

في املركبة.

15 يوليو 1991
الفنون  قص����ف مرك����ز 
اململ����وك للفنان  للڤيدي����و 

س���مو األمير الراحل الشيخ 
جاب���ر األحم���د، رحمه اهلل، 
سمو األمير جنا من محاولة 
االغتيال مع إصابات طفيفة، 
ولكن أربعة اشخاص بعضهم 
مرافق له باإلضافة إلى السائق 
االنتحاري قد قتلوا في احلادثة 
و12 ش���خصا أصيبوا جراء 

احلادثة.

11 يوليو 1985
متفجرات عالية التركيز مت 
اطالقها في مقهيني شعبيني في 
مدينة الكويت مخلفة 11 قتيال 
و98 جريحا. قنبلة ثالثة مت 
تفكيكها ف���ي مقهى ثالث في 
مدينة الكويت. في يناير 1987، 
مت احلكم على شخصني باإلعدام 
بعد اتهامهما بزرع القنابل التي 
أدت إلى تفجير املقاهي. متهم 
ثالث حكم عليه بالسجن املؤبد 
ومتهم رابع حكم عليه بالسجن 

ملدة 3 أعوام.

18 يونيو 1986
مجمع نف���ط األحمدي في 
الكويت مت استهدافه  جنوب 
بواس���طة ثالث���ة تفجيرات 

متزامنة.
آبار النفط وشبكتي خطوط 
أنابيب اشتعلت وهدد اخلطر 
أكثر من 9 ماليني برميل من 

النفط اخلام.

24 يناير 1987
انفجرت قنبلة خلف محطة 

للشرطة في مدينة الكويت.

22 يونيو 1987
انفجرت س���يارة مفخخة 
خل���ف فن���دق امليرديان في 
الكويت، ح���ي يقطنه العديد 
م���ن الصحافي���ني االجانب 
املوجودي���ن لتغطية مؤمتر 

أجل تش���تيت االنظ���ار عن 
احلقائق.

12 ديسمبر 1983
تفجير بواسطة قنبلة يتم 
التحكم فيها عن بعد بعد أن 

استهدف محطة كهرباء.

12 ديسمبر 1983
تفجير بواسطة قنبلة يتم 
التحكم فيها عن بعد استهدف 

السفارة الفرنسية.

12 ديسمبر 1983
تفجير بواس���طة سيارة 
مفخخ���ة في مط���ار الكويت 
الدولي أدى إل���ى مقتل فني 

مصري.

12 ديسمبر 1983
انفجار انتحاري استهدف 
السفارة األميركية في الكويت 
أدى إل���ى مقتل 7 أش���خاص 
وجرح 37 شخصا. اإلرهابي 
قاد شاحنة مفخخة باملتفجرات 
إلى البوابة الرئيسية للسفارة 
األميركية وفجر شحنتها كما 
حدثت تفجيرات في نفس اليوم 
في خمسة مواقع أخرى مبا فيها 
تفجير في مطار الكويت الدولي 
أدى إل���ى مقتل فني مصري. 
وكالة األنباء الكويتية أعلنت 
أن اإلجمال���ي النهائ���ي لعدد 
القتلى هو 7 قتلى و62 جريحا. 
األه���داف األخرى لإلرهابيني 
كانت السفارة الفرنسية، مجمع 
صناعي يبعد 30 ميال جنوب 
العاصم���ة، محط���ة كهرباء، 
ومجمعا س���كنيا يضم عددا 

كبيرا من األميركان.

25 مايو 1985
سائق انتحاري قاد سيارته 
احململة باملتفجرات إلى موكب 

إعداد: محمد ناصر

عانت الكويت كما غيرها 
من ال���دول من ي���د اإلرهاب 
اآلثمة التي طالتها في فترات 
متقطعة ولكن كانت كلمة احلق 
والوحدة الوطنية تهزمهم في 

كل مرة.
الغدر  ي���د  اليوم ضربت 
الكويت مجددا موقعة الضحايا 
واخلس���ائر، كما سبق لتلك 
الفئة من اإلرهابيني ان عاثوا 
فسادا في أرض الكويت عبر 
تاريخها ولكن كانت الهزمية 
من نصيبهم في كل مرة بفعل 
الوح���دة الوطنية التي جبل 

عليها أبناء الكويت.
وفي الس���ياق ذاته، نذكر 
سلسلة التفجيرات اإلرهابية 
الت���ي اس���تهدفت الكوي���ت 
وش���عبها واملقيمني فيها من 

عرب وأجانب:

1 يناير 1972
منش���آت لش���ركة نف���ط 
اململوك���ة جزئيا  الكوي���ت، 
للواليات املتحدة، مت تخريبها 

بواسطة جهة مجهولة.

2 يونيو 1976
مكاتب اخلطوط اجلوية 
الكويت مت  ف���ي  الس���ورية 
تدميرها بواسطة قنبلة. لم 
يكن هناك أي إصابات، طبقا 
للتقارير الصحافية، مت اعتقال 
شخص فلسطيني يحمل جواز 

سفر سوريا.

17 يونيو 1976
تع���رض مبن���ى جريدة 
»األنب���اء« النفجاري���ن دمرا 
التحري���ر في حادث  مكاتب 
مش���ني أراد من���ع الصحافة 
الكويتية من حرية التعبير.

25 ديسمبر 1977
مت العث���ور عل���ى قنبلة 
أمام مكتب شركة  وتفكيكها 
مص���ر للطيران ف���ي مدينة 

الكويت.

4 يونيو 1980
الس���فارة  مت اس���تهداف 
اإليرانية في الكويت بواسطة 
تفجير أدى إل���ى أضرار في 
األبواب والنوافذ من دون أن 
يخلف أي إصابات. التفجير 
مت بواسطة متفجرة أو قنبلة 
يدوية مت رميها بواسطة مركبة 

متحركة.

23 أغسطس 1982
قام شخص متنكر بصفة 
صحافي ويحمل جواز سفر 
القائم  أردني���ا باس���تهداف 
باألعمال لدى س���فارة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة السيد 
الذي  إبراهيم اجلويد  محمد 
أصيب ف���ي كلتا يديه وفكه، 

ومت اعتقال اجلاني.
إيران ادعت أن العراق هو 
املس���ؤول عن هذه احلادثة، 
العراق بدوره أعلن أن إيران 
مت���ارس دوره���ا املعتاد في 
تأزمي املنطقة وتغطية أعمالها 
تفجير مستودعات النفط في االحمدي عام 1986اإلرهابية باتهام اآلخرين من 

تفجيرات املقاهي الشعبية عام 1985

تفجير منشٓات نفطية بالكويت

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد أثناء تفقدهما أحد احلوادث اإلرهابية في ثمانينيات القرن املاضي

مداهمات اإلرهابيني في الساملية عام 2005

تفجير مبنى اخلطوط اجلوية الكويتية عام 1988

تفجير السفارة االميركية بالكويت عام 1983

تفجيرات املقاهي 
الشعبية عام 1985
والسفارة األمريكية 

عام 1983 
واملنشآت النفطية 

أبرز التفجيرات 
اإلرهابية في 

ثمانينيات القرن 
املاضي

الكويت أقوى من
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