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ةديرجلا تحاور األسيرين المحررين نوري العلي ونادر فرس ...وتنشر رسومات للمعتقلين الكويتيين في سجنهم
•

عبدالله أحمد

َ
غاصت «الجريدة» في تجربتي
األسيرين نوري العلي ونادر
فرس منذ لحظة أسرهما حتى
تحريرهما.

خالل األسر
تكرست لدينا
حالة فريدة من
ً
اللحمة بعيدا
عن الطائفية
والقبلية اللتين
باتتا تنخران في
مجتمعنا اآلن

نوري العلي

العراقيون
أعدموا 604
أسرى كويتيين
وبعضهم تعرض
لعمليات تعذيب
بالكهرباء

نادر فرس

يقول نوري العلي :كنت أسكن في
بيت والدي بضاحية عبدالله السالم،
ً
وف � ��ي أح � ��د األي � � ��ام ص� �ح ��وت باكرا
ع�ل��ى ص ��وت ان �ف �ج��ار ،وك �ن��ت قبلها
ً
بيوم قد تلقيت اتصاال من مسؤول
يطلب إل� َّ�ي االل�ت�ح��اق بمكان عملي
ألن��ه ك��ان هناك استدعاء على وجه
السرعة ،وعندما استفسرت علمت
أن األح � ��داث ك��ان��ت ح��ام �ي��ة وقتها،
وهناك حشود على حدود البصرة،
مع أننا كنا نعلم أن الوضع متوتر،
والموضوع أكبر ّ
مما كنا نتصوره،
لاّ
فما كان مني إ أن حزمت أغراضي
ً
وركبت سيارتي قاصدا المكان الذي
حدده لي المسؤول ،وفي الطريق كان
ال��رادي��و يبث ت�ح��ذي��رات إل��ى الغزاة
العراقيين وي��أم��ره��م ب��ال�خ��روج من
أرض ال �ك��وي��ت ،وص �ل��ت إل ��ى قاعدة
أحمد الجابر حيث مقر عملي ،وفي
المراقبة أخبروني أن هناك غارة
برج ُ َّ
ج��وي��ة ش��ن��ت على مهبط الطائرات
ً
وألحقت به أض ��رارا جسيمة ،وكان
ال� �ه ��دف إع ��اق ��ة ال� �ح ��رك ��ة ،أي حركة
طائراتنا العسكرية ،مع اإلشارة الى
ان طيارينا كانوا أكفاء وفدائيين،
لكن لم يكن في أيديهم أم��ر للرد أو
المبادرة بالهجوم ألن ما حصل كان
ً
مفاجئا ،ورغم ذلك قمنا بما علينا
ضمن اإلمكانات الموجودة ،وصمدنا
ً
ً
في القاعدة يوما كامال.
وفي فجر اليوم الثاني استنفدت
إمكاناتنا وتعطلت الرادارات ،وفجأة
د خ � ��ل ع �ل �ي �ن��ا ا ل� �ج� �ن ��ود العراقيون
وأس� ��رون� ��ا ،وك �ن��ا وق �ت �ه��ا ف ��ي غرفة
العمليات.
وهناك أمر يجدر ذكره هنا ،وهو
أن�ن��ا قبل أن نقع ف��ي األس��ر ،كنا قد
ارسلنا الطائرات الى السعودية في
منتصف الليل ،في إطار خطة كانت
م�ع��دة سلفا لهكذا ح ��االت ،قوامها
الحفاظ على الطائرات والطيارين.
ُ وبالعودة إلى عملية اسرنا ،فقد
أ ِسرنا بالضبط في  1990/8/3وكان
ال��وق��ت عند الظهيرة ،فتم اقتيادنا
الى ساحة القاعدة التي كنت اعمل

نوري العلي ونادر فرس
فيها ،وخضعنا للتفتيش ،ووقتها
كان جنود الجيش العراقي وآلياته
منتشرين بأعداد هائلة في كل أرجاء
القاعدة (قاعدة أحمد الجابر) ،ومنها
اخذونا الى البصرة في العراق وسط
ج��و ح��ار وج��اف ،وكنا نطلب الماء
ولكن ما من مجيب ،وأثناء وجودنا
ف ��ي ال �ب �ص ��رة ك �ن��ا ن� ��رى ق ��واف ��ل من
ُالسيارات الكويتية المسروقة وقد
ن ِزعت أرقامها ،ومنها سيارات كثيرة
محملة ب � ��األدوات ال�ص�ح�ي��ة واثاث
المنازل ،متجهة الى مدن العراق.
و ف � ��ي  1990/8/4ار س � �ل ��و ن ��ا من
ا ل � �ب � �ص� ��رة ا ل � � ��ى ب� � �غ � ��داد بالقطار،
وادخ� �ل ��ون ��ا م�ع�ت�ق��ل ال��رش �ي��د ،وهو

أشبه بالمدرسة وتحيط به منازل
العراقيين الذين كانوا يشاهدون كل
شيء من بيوتهم.
ومعتقل الرشيد في وسط بغداد
عمره  150عاما ،بناه اإلنكليز ،وكان
ي��وض��ع ف �ي��ه ن��اش �ط��ون سياسيون
واسرى ايرانيون ،وهنا أذكر عندما
التقينا األسرى االيرانيين قالوا لنا:
أنتم أدخلتمونا الى المعتقل واالن
ن �ح��ن س �ن �خ��رج وان� �ت ��م ستدخلون
مكاننا.
من جهته ،يقول األسير المحرر
ال� �ف� �ن ��ان ن� � ��ادر ال � �ف� ��رس :ح �ت��ى هذه
ال �ل �ح �ظ��ة ،أي االع �ت �ق��ال ف ��ي معتقل
الرشيد ،كل ما حدث مع األخ نوري

ً
العلي حدث معي ،الننا كنا معا منذ
لحظة االسر في قاعدة جابر األحمد
حتى هذه اللحظة ،اي وجودنا في
معتقل الرشيد في  ،1990-8-4ودعني
أت� �ش ��ارك م��ع األخ ن� ��ادر ف��ي التذكر
ً
وسرد االحداث معا.
أق� � � � � ��ول :ظ� �ل� �ل� �ن ��ا م� �ع� �ت� �ق� �ل� �ي ��ن في
معتقل الرشيد من  1990/8/4حتى
 ،1990/8/27وكانت ظروف االعتقال
قاسية جدا لجهة المأكل والمشرب
وا ل � �ح � �م ��ا م ��ات وا ب � �س� ��ط متطلبات
ال �ح �ي��اة ،ح�ت��ى ال �ح��د االدن� ��ى منها،
ً
كنا  650أس�ي��را وف��ي المعتقل ستة
ً
ح �م��ام��ات ف �ق��ط وال� �م ��اء ق�ل�ي��ل جدا،
ول��ك ان تتخيل س��وء األوض� ��اع في

معتقل الرشيد

ظ ��ل ه �ك��ذا ظ� � ��روف .ك �ن��ا ن �ن��ام على
االرض وكنا طعامنا مقتصرا على
القليل من العدس في وع��اء ُي ّ
سمى
"القصعة" ،كانت الفوضى العارمة
سيدة الموقف ،وكنا شبه منقطعين
ع��ن االخ� �ب ��ار ،أي اخ �ب��ار م��ا يحدث
خارج المعتقل.
و ف� � � ��ي  1990 /8 /26ار س � �ل� ��و ن� ��ا
ب��ال �ق �ط��ارات ال ��ى م�ع�ت�ق��ل الموصل،
ووصلنا الى هناك في ،1990/8/27
وف ��ي ال �م��وص��ل ف��وج�ئ�ن��ا باألهالي
يهللون ل�ن��ا ،والحقيقة ان�ه��م كانوا
ي�ظ�ن��ون أن�ن��ا اس ��رى ع��راق �ي��ون ،النه
في ذلك الوقت كان هناك تبادل بين
االسرى العراقيين وااليرانيين.

قاعات معتقل الموصل

سجائر اللف بعد أن انتهى مخزون األسرى من التبغ

تناقل األخبار بين األسرى بعد تدوينها من المذياع

معتقل الموصل

الزيارات العائلية من الكويت بدأت في شهر  11عام 1990

تغير الحال بعد الزيارة

الدامة

في الموصل حيث سيكون مكان
اعتقالنا ،كان هناك أربع قالع كبيرة،
وامامها تم فرز االفراد عن الضباط،
وكنا نحن االسرى الكويتيين افرادا
وضباطا بالمئات ،فأدخلوا الضباط
من المالزم حتى العميد الى احدى
القالع.
ه� �ن ��ا ي� �ت ��د خ ��ل األ س � �ي� ��ر المحرر
نوري العلي فيقول :المعتقل عبارة
عن معسكر على شكل مربع بطول
ن �ح��و  200م �ت��ر وع� ��رض ن �ح��و 150
مترا ،وفيه ثماني قاعات ،فأدخلوا
ال��ى ك��ل ق��اع��ة نحو  70أس �ي��را ،وفي
اح��دى القاعات كنت ان��ا واألخ نادر
معا وكان معنا األخ خالد المال من

ال�ب�ح��ري��ة ،وك��ان��ت ال�ف��وض��ى عارمة.
وف��ي ال �ي��وم ال�ث��ان��ي نظمنا انفسنا
في ظل قيادة تسلمها العقيد قيس
الصالح ومعه العقيد فريد العنزي،
وكان التنظيم بحيث ان ضباط القوة
الجوية يكونون معا في قاعة واحدة،
وال� �ق ��وة ال �ب �ح��ري��ة ف��ي ق��اع��ة واحدة
والبرية والحرس الوطني في قاعة ...
وهكذا ،وهنا بدأت عمليات التنظيم
والتنسيق في كل قاعة ،فتم تقسيم
ساكني ك��ل قاعة وع��دده��م سبعون
إل��ى سبع مجموعات ،كل مجموعة
ت�ض��م ع �ش��رة اش �خ��اص وب�ح�ي��ث ان
كل مجموعة تتولى التنظيف يوما،
تليها المجموعة االخ ��رى ...وهكذا
دواليك.
وك ��ذا ال �ح��ال بالنسبة ال��ى تسلم
ال �ط �ع��ام وغ �س ��ل االوان � � ��ي وترتيب
القاعة.
ه� �ن ��ا ي �ت �س �ل��م األ س� � �ي � ��ر المحرر
الفنان نادر الفرس ناصية الحديث،
فيقول:
إض��اف��ة ال��ى م��ا ذك��ره االخ نوري،
اذك � � ��ر ان� �ن ��ا ت �س �ل �م �ن��ا ال �م �ط �ب��خ من
العراقيين وكذلك العيادة الطبية ،إذ
كان معنا ضابط طبيب وهو المقدم
رياض حسين.
بقينا في الموصل من  8/28لغاية
 ،1990/11/7وم��ن ي��وم�ي��ات�ن��ا هناك
انه كان لدينا رادي��و أو اثنان ،ومن
خاللهما كنا نعرف اخبار الكويت،
واخترنا مندوبين اعالميين لينقلوا
ما نسمعه من خالل الراديو الى بقية
االسرى في القاعات االخرى.
وأيضا كان العراقيون يحصون
ع��ددن��ا ث�ل�اث م ��رات ي��وم�ي��ا ،وايضا
كان هناك حدث مميز تمثل في اننا
شهدنا اول زيارة لنا من احد االخوة
الكويتيين ،وقد اعطانا ما كان في
جيبه من الدنانير (نحو .)2000
ك� � � � ��ان ع� � � ��ددن� � � ��ا ن� � �ح � ��ن األس� � � � ��رى
ال�ك��وي�ت�ي�ي��ن ب��ال�ض�ب��ط  638اسيرا،
وف� ��ي ك ��ل اس� �ب ��وع ت �ق��ري �ب��ا ُيضاف
الينا اس�ي��ران او ثالثة من اخواننا
الكويتيين ،خصوصا الضباط ،واذا

