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»إهـــــــــــــــــــداء«

إلى أرضي الصغيرة...

إلى حبي الكبير...

إلى من يستحق التضحية والعطاء...

»إلى الكويت«

مكتب الشهيد
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كلمة �سكر وعرفان

يقول تعالى: في محكم كتابه العزيز:

{وال تح�سبن الذين قتلوا في �سبيل اهلل اأمواتًا بل اأحياء عند ربهم يرزقون}

�سدق اهلل العظيم

»اإل���ى اأرواح �سهداء الكويت االأب���رار الذين رحلوا وتركوا ب�سم���ة م�سيئة في �سماء 

وطنهم لتكون نبرا�سًا وعزا لذويهم وللآخرين«.

ي�س���ر مكت���ب ال�سهيد اأن يقدم هذا الكتيب الذي يحوي بي���ن دفتيه موجزًا لحيثيات 

اال�ست�سه���اد لكوكب���ة من الرجال والن�س���اء الذين قدم���وا اأنف�سهم ف���داًء لعز الكويت 

وكرامة اأر�سها.

ه���ذا االإ�س���دار االأول من نوعه وهو يه���دف اإلى توثيق ملحم وبط���والت كوكبة من 

ال�سه���داء يفتخر مكتب ال�سهيد اأن ي�سمهم اإلى �سجلته و�سجلت الخالدين في هذه 

االأر�ض الطيبة ويوثق �سيرتهم العطرة لتبقى نبرا�سًا للحق، واإعلء لكلمة ال�سهادة... 

ولتبق���ى ق�س�س���ًا تنه���ل منها االأجي���ال القادمة قيم الح���ق، ودرو�سا تني���ر لها دروب 

الف�سيلة والخير.

وت�سهيًل للمراجعة واالإطلع فقد اعتمدنا نظامًا خا�سًا ومتميزًا في عر�ض حيثيات 

ال�سهداء، و�سعينا اإلى اأن تكون الحيثيات مت�سمنة للبيانات االأ�سا�سية لل�سهيد، تتلوها 

نب���ذة موجزة عامة عن اإنجازات ال�سهيد وبطوالته ثم واقعة ا�ست�سهاده، وبذلك يكون 

هذا االإ�سدار �سجًل متكامًل، واإن كان موجزًا يتميز ب�سهولة المراجعة وي�سر االإطلع 

للوقوف على ال�سيرة العطرة لجميع ال�سهداء االأبرار لهذه االأر�ض الطيبة.

وق���د يكون مهم���ا اأن ن�سير ون�ستذكر اأنه على الرغم من اأن ه���وؤالء ال�سهداء االأبرار 

يختلفون ويتباينون في معطيات كثيرة كالجن�ض والجن�سية، اإال اأن هناك رابطة جمعت 

بينهم جميعًا اأال وهي رابطة ال�سهادة، وهي الرابطة التي ت�سمو على الجن�ض والجن�سية 

والمهن���ة والعمر، وهي الرابطة التي تعلو ليرتقي معه���ا االإن�سان.. وهي الرابطة التي 
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م���ن رحمها يولد االإن�سان من جديد ليهب الحي���اة للأوطان ويحفظها �سامخة.. هذه 

الرابطة هي التي جمعت هذه الكوكبة ال�سامخة التي عا�ست على هذه االأر�ض الطيبة، 

وه���ي التي �سهرتها وجمعتها التقدم نموذجا رائع���ًا للبطولة والتلحم واالإيثار.. وهو 

نم���وذج مفعم ب���دالالت اإن�سانية عظيم���ة.. اإن ت�سحيات هوؤالء ال�سه���داء �ستظل منبع 

خي���ر لهذه االأر�ض الطيبة.. ومحركة لعواطف النا�ض واأحا�سي�سهم فال�سهادة هي قوة 

االأمم وحياتها وهي تعزيز للدين.. وتمجيد للحق وارتقاء للإن�سان.. ولهذا كله. �سعي 

مكت���ب ال�سهيد اإلى توثيق ه���ذه ال�سهادة لهوؤالء الخالدين الذي���ن رووا اأر�ض بلدهم 

باأج�سادهم لتعي�ض كريمة عزيزة.

ختام���ًا.. ناأمل اأن ي�ساهم هذا ال�سجل التاريخي في تخليد وتكريم �سهدائنا االأبرار 

الذي���ن قدم���وا اأرواحه���م ف���داًء لهذه االأر����ض الطيبة، ورفع���وا راية وطنه���م �سامخة 

عزيزة.. واأخذوا موقعًا بين ثنايا القلوب واالأفئدة.. واأ�سبحوا ق�س�سًا ودرو�سًا وعبرًا 

تنه���ل منها االأجيال القادمة معان���ي الحق والكرامة.. راجين المولى العلي القدير اأن 

يظلهم بظله يوم الح�ساب ويدخلهم جناته اإنه �سميع مجيب الدعاء..

رئي�س مجل�س االأمناء

اأ.د. جا�سم يو�سف الكندري 
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الحمدهلل على توفيقه، وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد وعلى اآله وبعد.

فل�سن���ا ب�س���دد تقدي���م درا�س���ة لم�سكلة الح���دود الكويتي���ة العراقي���ة، اأو للمقاومة 

الكويتي���ة البا�سل���ة وال تقديم �سيرة ذاتية لل�سهداء، ولكن كل ما نهدف اإليه هو توثييق 

وت�سجيل ق�سة كل �سهيد �سحى بحياته وهو يدافع عن الوطن �سد االحتلل العراقي، 

اإن ال�سه���داء هم اأبط���ال المقاومة الكويتية، والثمن الذي قدم���ه ال�سعب الكويتي من 

اأجل تحرير بلده من براثن االحتلل واإن هذه الت�سحيات  التي توؤكد تم�سك ال�سعب 

الكويت���ي با�ستقلله وحريته وبال�سرعية الكويتية كان���ت هي ال�سبب بعد اهلل عز وجل 

التي دفعت العالم للوقوف مع ق�سية الكويت العادلة.

اإن �سهداء الكويت هم اأبرز ال�سخ�سيات يف تاريخ الكويت املعا�سر وتعترب بطوالتهم 

وثيقة تاريخية خالدة نعتز بها ونفتخر.

قال تعاىل: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

)من املوؤمنني رجال �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من ق�سى نحبه ومنهم من 

ينتظر وما بدلوا تبديًل(.

�سدق اهلل العظيم

�سورة االأحزاب - االآية )23(

الأ�ستاذة الدكتورة جناة عبدالقادر اجلا�سم



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-9-

�سكر وتقدير

ي�سرنا اأن نتقدم بال�سكر اجلزيل اإىل اأهل واأ�سدقاء ومعارف ال�سهداء الذين تف�سلوا 

ب�سرد كل املعلومات التي يحتفظون بها عن ال�سهداء.

كما ي�سرنا اأن نتقدم بال�سكر واالمتنان اىل كل من الدكتور اإبراهيم اخلليفي رئي�ض 

جمل�ض اأمناء مكتب ال�سهيد، واإىل الدكتور طلع الديحاين املدير العام ال�سابق، الذي 

وفر لنا كل االإمكانيات لت�سهيل مهمتنا وال�سيد عدنان القبندي - نائب  املدير العام 

ال�سابق، وال�سيدة فاطمة االأمري - مديرة مركز رعاية اأ�سر ال�سهداء الذين حر�سوا 

فايزة  للآن�سة  ال�سكر  وجزيل  العمل،  جناز  الإ  الت�سهيلت  من  الكثري  توفري  على 

ال�سبيكي - مراقبة العلقات العامة واالإعلم، وال�سيد تركي االأنبعي - املدير العام، 

واالآن�سة اإميان الرومي التي بذلت اجلهود الطيبة وقامت بطباعة م�سودة الكتاب واإىل 

فايزة  واالآن�سة  الكندري  حممد  ال�سيد  اإىل  اجلزيل  وال�سكر  امل�سعود،  الهام  ال�سيدة 

عبداهلل، وال�سيد اأحمد ال�سهلوي وال�سيد �سامي ر�سود - مقرر جلنة الطوارئ وقد 

زودنا ببع�ض الوثائق ، وجزيل ال�سكر اإىل االآن�سة اإميان االأحمد التي كانت تقوم مبهمة 

وحمارب  ال�ساأن،  بهذا  اللزمة  االإجراءات  كل  وترتيب  املقابلت  مواعيد  حتديد 

اإىل  ال�سكر  وجزيل  املطريي،  و�سمية  القوي�سي،  ونا�سر  ال�سالح،  وملياء  احلربي، 

اإميان  مبارك،  �سناء  حماده،  عبداحلميد  ال�سداد،  حممد  ال�سداد،  اأحمد  الباحثني 

ال�سبيكي، �سلوى ال�سيباين، عبدالعزيز ال�ساعي، فاطمة ال�سمري، هنادي ال�سريدة، 

مطلق املطريي، جنيب العو�سي، عادل ال�سبتي، نادية الرويح وح�سني عبداهلل واأ�سامة 

ح�سني �سلطان.
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مقــــدمــــــة

ا�ست�سهاد  تتناول حيثيات  باإعداد درا�سة  1993م  عندما كلفنا يف �سهر ابريل عام  

اأبطال الكويت �سعرنا بال�سعادة، وكان هذا التكليف م�سدر فرح غامر لنا، الأن توثيق 

بطوالت �سهداء الكويت االأبرار هو اأقل ما يجب اأن نقوم به، ولكن �سعرنا يف الوقت 

نف�سه بالقلق، الأن املو�سوع يف حد ذاته جديد مل ي�سبق ملوؤرخ اأكادميي الكتابة عنه، 

والأننا نعلم اأن الكلمات تعجز اأمام بطوالت ال�سهداء، ويعود القلق اأي�سا اىل احلزن 

االأبناء  هوؤالء  فقدنا  الأننا  لي�ض  الدرا�سة  هذه  اإعداد  اأثناء  يف  يلزمنا  �سوف  الذي 

فقط، ولكن ملعاناتهم والتعذيب الوح�سي الذي تعر�سوا له على اأيدي �سلطات العدو 

العراقي، غري اأننا توكلنا على اهلل العلي القدير للقيام بهذا العمل الوطني.

االأ�سلية،  العلمية من م�سادرها  مادتها  على جمع  تعتمد  النوع  هذا  درا�سة من  اإن 

والوثائق التي كنا نتمنى العثور عليها والتي تخ�ض هوؤالء ال�سهداء وغريهم من اأفراد 

املقاومة الكويتية البا�سلة، باالإ�سافة اإى بع�ض وثائق العدو العراقي، وهذه رغم كرثتها 

اإال اأن الذي يهمنا هو الوثائق التي تتعلق بال�سهداء فقط وهذه قليلة جدًا.

اإذن املو�سوع لي�ض باالأمر ال�سهل، واإمنا هو مو�سوع �سعب وح�سا�ض، وبالتايل فاإننا 

عندما وافقنا، وجدنا اأنف�سنا اأمام مهمة لي�ست بالي�سرية ونحن هنا يف �سدد تاأريخ 

مرحلة هامة من حياة ال�سعب الكويتي.

فقد قام مكتب ال�سهيد منذ عام  1992 بعملية جمع املعلومات عن �سهداء الكويت، 

واالهتمام بالرواية املحلية، ولذلك فقد عني جمموعة من اأبناء الكويت للقيام مبهمة 

اإجراء املقابلت مع اأهل ومعارف واأ�سدقاء ال�سهداء، وقد بذلت هذه املجموعة من 

من  العديد  باإجراء  قاموا  حيث  املجال  هذا  يف  املمتازة  اجلهود  الكويتيني  ال�سبان 

املقابلت وت�سجيلها، وهوؤالء ال�سبان هم عبداحلميد حماده - اأحمد ال�سداد- حممد 

ال�سداد- �سناء مبارك - �سلوى ال�سيباين، - اإميان ال�سبيكي - عادل ال�سبتي- حممد 
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وكانت  العيبان،  منر  بوزبر-  اأنور  العو�سي-  جنيب  املطريي-  مطلق   - الكندري 

جهودهم بداية عملية جمع املعلومات فاإليهم ال�سكر اجلزيل.

ومن الطبيعي اأن تكون البداية بالن�سبة لنا هي االطلع على ملفات ال�سهداء من مركز 

املعلومات ومراجعة املعلومات التي مت جمعها وحفظها يف امللفات، ولكن الحظنا اأن 

العديد من ت�سجيلت املقابلت مل يكن قد مت تفريغها بعد.

العمل  اإجناز  ال�سهل  من  لي�ض  اأنه  اأدركنا  االأوىل  املرحلة  يف  امللفات،  مراجعة  وبعد 

ملفات  مع  العمل  نبداأ  اأن  وقررنا  واحدة،  دفعة  الكويت  �سهداء  كل  يتناول  بحيث 

ال�سهداء التي حتتوي على معلومات ميكن اأن تكون القاعدة التي ننطلق منها، والذين 

مت اجراء مقابلت مع اأهلهم ومعارفهم، بحيث ي�سكلون ا ملجموعة  االأوىل التي �سوف 

نلحقها مبجموعة اأخرى وهكذا.

وكانت اخلطوة الثانية هي حتديد االأ�سماء بناء على االأ�سباب املذكورة، ولكن عندما 

بداأنا بدرا�سة امللفات الحظنا اأن هناك الكثري من املعلومات التي حتتاج اإىل التو�سيح 

واال�ستف�سار، وهناك اأي�سا بع�ض االأ�سماء التي وردت يف اأثناء املقابلت مل يتم اإجراء 

مقابلت معها، وبالتايل كان علينا نحن اإعادة اإجراء بع�ض املقابلت مع ا الأ�سخا�ض 

نف�سهم باالإ�سافة اىل غريهم، وبعد ذلك يتم تفريغ االأ�سر طة، وهذه مهمة دقيقة 

جمموعة  تعيني  على  ال�سهيد  مكتب  حر�ض  وقد  الكايف،  واجلهد  الوقت  اإىل  حتتاج 

من ال�سبان الكويتيني يف �سبتمرب 1993 للقيام مبهمة تفريغ االأ�سرطة وهم حمارب 

احلربي - ملياء ال�سالح - نا�سر القوي�سي، وقد قاموا بجهود ممتازة ومتيزوا ب�سرعة 

بع�ض  بتفريغ  قامت  التي  الرويح  نادية  واإىل  اجلزيل  ال�سكر  فاإليهم  العمل  اجناز 

االأ�سرطة اأي�سا، وكذلك االأخ وليد العلي.

ولدى املراجعة الدقيقة املتاأنية حليثيات ا�ست�سهاد كل �سهيد كنا نكت�سف غمو�ض بع�ض 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-12-

هذا  اإزالة  على  ي�ساعدنا  الذي  امل�سدر  عن  ونبحث  الكتابة  عن  فنتوقف  املعلومات 

الغمو�ض، وكنا نحر�ض على توخي الرواية ال�سادقة، عند اإجراء املقابلة والرتكيز يف 

اأثناء الت�سجيل وطرح االأ�سئلة والقدرة على ا�ستخراج املعلومات من ال�سدر، والتاأكيد 

اأجل  من  اأخرى،  )اأ�سخا�ض(  م�سادر  من  اأخرى  مبعلومات  ومقارنتها  املعلومة  من 

الو�سول اإىل احلقيقة التي ال ميكن اأن تتم اإال بعد اأن ي�ستوثق الباحث من االأدلة التي 

حتتاج اىل الكثري من اجلهد والوقت، خا�سة واأن ال�سك يف الرواية هي احدى �سفات 

باأ�ض يف ذلك  باملحقق، وال  اأ�سبه  اأننا  املقابلت  اأثناء  ن�سعر يف  املوؤرخ وكنا  الباحث 

الأن مهمة الباحث املوؤرخ املدقق ال تختلف كثريا عن املحقق، وكان البد من تن�سيق 

املعلومات وربطها لكي جنعلها وحدة ذات معنى وقد حر�سنا عند ت�سارب واختلف 

الرواية اإىل ن�سر كل رواية دون ترجيح اإال عند االطمئنان لل�سواهد واالأدلة.

اإىل هذه الق�سية الوطنية  الن�سيان مل ميتد بعد  اأن عامل  ومن املوؤكد واحلمدهلل - 

ويخفي معاملها، ولكن بع�ض امل�سادر كانت بحاجة اإىل تذكري باحلوادث لكي ترجع 

بالذاكرة اإىل الوراء قليل.

املعلومات، ورمبا يكون هناك بع�ض  اإىل كل  الو�سول  لقد بذلنا كل اجلهد من اجل 

على  ال�سهيد  مكتب  حر�ض  فقد  ولذلك  اليهم  نتو�سل  مل  )االأ�سخا�ض(  امل�سادر 

ن�سر اإعلن باأ�سماء كل ال�سهداء ودعوة كل من لديه معلومات عنهم مراجعة مكتب 

بع�سهم مع هذا  1994/4/16 هذا وقد جتاوب  بتاريخ  االإعلن  ن�سر  وقد  ال�سهيد، 

االإعلن حيث ا�ستقبلتهم جلنة الطوارئ برئا�سة ال�سيد/ عدنان القبندي.

وبعد فقد حر�سنا على اأن نبلور اأمام القارئ الكرمي �سورة متكاملة حليثيات ا�ست�سهاد 

وتو�سيلها  ون�سرها  بطوالتهم  حلفظ  االأبرار،  الكويت  �سهداء  من  الكوكبة  هذه 

للأجيال املعا�سرة والقادمة، وقد حر�سنا اأي�سًا على اأن نبتعد عن االأ�سلوب االأدبي، 

واالإعلمي، الأن التاريخ لي�ض من فروع االأدب.
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وقد تناولت مو�سوع حيثيات ا�ست�سهاد ال�سهداء:

- ه�سام حممد عبدالعزيز العبيدان.

- جا�سم حممد عبداهلل املطوع.

- اأحمد حممود قبازرد.

- في�سل بحر علي ح�سني البحر.

- عدنان حممد علي ال�سامر.

- خالد حممد علي ال�سامر.

- اإ�سماعيل ماجد �سلطان مرزوق.

- �سلطان ماجد �سلطان مرزوق.

- اأمري عبا�ض حاجيه د�ستي.

- يو�سف جا�سر حممد ال�سالح.

- جمموعة امل�سيلة.

- خلية القرين.

- معركة القرين.
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متهيد:

كانت االرا�سي الكويتية مطمعا حلكام العراق يف عهد امللكية الها�سمية، وقد تراوحت 

الكويت،  لدولة  ال�سمالية  احلدودية  واملناطق  اجلزر،  بع�ض  �سم  بني  االأطماع  تلك 

و�سم الكويت باأكملها، واإذا عدنا اإىل الوراء، فاإنه ميكن القول باأن احداث يناير عام 

واليات عثمانية  العراق مق�سما اىل ثلث  كان  البداية، حني  نقطة  كانت   )1902(

والب�سرة  الو�سط،  وبغداد يف  ال�سمال،  املو�سل يف  وهي  تركي،  وال  منها  كل  يحكم 

يف اجلنوب، وب�سبب ف�سل الدولة العثمانية يف فر�ض �سيطرتها الفعلية على الكويت، 

اآنذاك  الكويت  حاكم  ال�سباح  مبارك  ال�سيخ  له  املغفور  على  ال�سغط  اإىل  عمدت 

بع�ض  باحتلل  فقامت  اجلنوبية،  الب�سرة  والية  حدود  بتو�سيع   )1915  -  1896(

املواقع الكويتية يف يناير عام  )1902( يف كل من اأم ق�سر، و�سفوان وجزيرة بوبيان، 

الأن هذه املواقع كانت ت�سكل اأهمية كبرية بالن�سبة مل�سروع خط بغداد احلديدي.

الأول  وظهر   ،1918 عام   االأوىل  العاملية  احلرب  بانتهاء  العثمانية  الدولة  انهارت 

مرة كيان �سيا�سي يف العراق، حني قامت احلكومة الربيطانية بتن�سيب »في�سل بن 

1921 ومت و�سع العراق حتت االنتداب  ال�سريف ح�سني« ملكا على العراق يف عام  

الربيطاين مبوجب قرارات موؤتر �سان رميو يف 25 من ابريل  1920 وبالنظر الأهمية 

تخطيط احلدود الكويتية العراقية اأكد املندوب ال�سامي الربيطاين يف العراق للمغفور 

له ال�سيخ �سامل بن مبارك ال�سباح حاكم الكويت )1917 - 1921( ثبات ما ن�ست 

عليه االتفاقية االجنليزية العثمانية املذكورة ب�ساأن حدود الكويت مع جريانها، ويف 

االول من يوليه عام  1932 اأكد رئي�ض وزراء العراق نوري ال�سعيد اعرتاف احلكومة 

االجنليزية   االتفاقية  عليها  ن�ست  كما  العراقية  الكويتية  احلدود  بخط  العراقية 

العثمانية مبوجب ر�سالته اىل املندوب ال�سامي يف العراق وموافقة املغفور له ال�سيخ 

اأحمد اجلابر ال�سباح حاكم الكويت اآنذاك )1921 - 1950( مبوجب / ر�سالته اإىل 

الوكيل ال�سيا�سي يف اغ�سط�ض )1932( لكن رغم ذلك فاإن العراق ومنذ الثلثينيات 
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اكت�ساف  بعد  عليه، خا�سة  لل�سغط  منه  الكويت يف حماولة  مع  امل�سكلت  يثري  بداأ 

احلكومة  قدمتها  التي  التنازالت  وبعد   ،1938 يف   الكبري  البرتويل  الربقان  حقل 

العراقية الإيران مبوجب اتفاقية �سط العرب يف 1937، فاأراد تعوي�ض خ�سائره على 

العربي،  اخلليج  على  املطلة  نافذته  تو�سيع  اأجل  من  ي�سعى  واأخذ  الكويت،  ح�ساب 

مطالبا الكويت بالتنازل عن جزيرة بوبيان، باالإ�سافة اىل املوافقة على تغيري خط 

احلدود املعرتف به وبالنظر الإ�سرار حاكم الكويت ال�سيخ اأحمد اجلابر على رف�ض 

التنازل عن اأي �سرب من االأرا�سي الكويتية، فقد ا�ستدت الدعوة العراقية اإىل �سم كل 

الكويت، ا�ستنادًا اىل حجج واهية ال�سند من التاريخ اأو القانون لها.

انهار النظام امللكي بانقلب عبدالكرمي قا�سم يف )14 يوليو عام  1958( ويف يونيو 

)1961( اأعلنت الكويت  اإلغاء اتفاقية احلماية مع بريطانيا لعام  )1899( والتوقيع 

يونيو يف عام   25 من  ولكن يف  تامًا،  ا�ستقلال  الكويت  دولة  ا�ستقلل  على معاهدة 

مطالبا  الكويت  يف  اأطماعه  عن  �سحفي  موؤمتر  يف  قا�سم  عبدالكرمي  ك�سف   1961

ب�سمها اإىل العراق مدعيا باأنها كانت تابعة لوالية الب�سرة العثمانية.

الفعلية  ال�سيادة  انواع  من  نوع  اأي  متار�ض  مل  العثمانية  الدولة  اأن  املعروف  ومن 

ت�سهد  الثامن ع�سر م�ستقلة ومل  القرن  ن�ساأتها يف مطلع  التي ظلت منذ  الكويت  على 

التي  تلك  مثل  ر�سوم  اأية  اأهلها  تفر�ض على  كما مل  اإدارة عثمانية،  او  اأر�سها حامية 

كانت مفرو�سة على الواليات العثمانية، وظل حكام الكويت من اآل ال�سباح يتوارثون 

العثمانية، كما انتهجت الكويت �سيا�سة اقت�سادية حرة  ال�سلطات  حكمها دون تدخل 

تعتمد على خف�ض الر�سوم، وهي �سيا�سة تتناق�ض مع �سيا�سة الدولة العثمانية املتبعة 

يف واليتها، ومنها والية بغداد والب�سرة التي تعتمد على ارتفاع الر�سوم، ودون الدخول 

يف التفا�سيل فاإن اإدعاءات عبدالكرمي قا�سم وحماوالته ف�سلت، ومت قبول دولة الكويت 

ع�سوا يف جامعة الدول العربية يف يوليو 1961 ويف هيئة االأمم املتحدة يف مايو  1963.
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با�ستقلل  العراق  اأعرتف   1963 عام   اأكتوبر  ويف  قا�سم،  عبدالكرمي  نظام  �سقط 

بتاريخ  العراق  وزراء  رئي�ض  بكتاب  املبينة  وحدودها  التامة  و�سيادتها  الكويت  دولة 

)1932/7/1( الذي وافق عليه حاكم الكويت بكتابه املوؤرخ يف )1932/8/10(.

اأدركت دولة الكويت اأهمية االنتهاء من تر�سيم احلدود مع العراق وخطورة االكتفاء 

بالتخطيط الذي مت على الورق ولذلك اأجرت مباحثات مع احلكومة العراقية خلل 

على  الدولتني  بني  احلدود  تعليم  اإىل  تهدف  وكانت   )1967  -  1964( ال�سنوات 

الطبيعة، ولكن العراق مل يكن جادا يف تلك املباحثات، ومل يعمل على و�سع حل نهائي 

للم�سكلة، واأتبع اأ�سلوب املماطلة والت�سويق وانتهاك احلدود الكويتية، بهدف ال�سغط 

على دولة الكويت للموافقة على تغيري خط احلدود ل�سالح العراق، وظلت احلكومة 

عليه  ن�ست  مبا  والتم�سك  تنازالت  اأية  لتقدمي  الراف�ض  مبوقفها  متم�سكة  الكويتية 

عام  يف  العراق  طلب  ورف�ست   ،1913 عام   منذ  ال�سابقة  واملرا�سلت  االتفاقيات 

)1973( التنازل عن جزيرتي وربة وبوبيان، كما رف�ست املوافقة على تاأجري ن�سف 

اأعقاب  يف  وذلك   1975 عام   يف  العراق  طلب  كما  عاما،   99 ملدة   بوبيان  جزيرة 

اتفاقية اجلزائر التي عقدتها احلكومة العراقية مع اإيران.

الكويت  مع  م�سكلة احلدود  اأثار  اإىل قر�ض جديد  احتاج  كلما  العراق  اأن  واحلقيقة 

وعمل على ا�ستغللها كورقة للم�ساومة)1(.

انتهاء هذه  وبعد   1988  -  1980 ال�سنوات  اإيران خلل  العراق يف حربه مع  ان�سغل 

احلرب بداأ النظام العراقي ا�ستعداداته وو�سع خططه الحتلل دولة الكويت، ويف هذا 

ال�سبيل اتخذ عدة خطوات متهيدية فحاول حتييد بع�ض الدول، ولذلك عقد اتفاقية 

اإقامة  �سبيل  ون�سط يف   1989 مار�ض   ال�سعودية يف  العربية  اململكة  مع  اعتداء  عدم 

جمل�ض التعاون العربي من )العراق - جمهورية م�سر العربية - االأردن - اليمن(.
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ويف �سهر مايو عام  1990، بداأ حملته �سد الكويت، اعتقادا منه اأن اجلو ال�سيا�سي 

اأ�سبح منا�سبا لهذه احلملة، فهدد طاغية العراق دولة الكويت ودولة االإمارات العربية 

املتحدة يف موؤمتر القمة الذي انعقد يف ذلك ال�سهر، بدعوى اأن خف�ض اأ�سعار البرتول 

الناجت عن زيادة االإنتاج، واإغراق ال�سوق العاملي بالنفط يعد حربا �سد العراق، ال تقل 

عن احلروب الع�سكرية ويف يونيو  1990 بداأ العمل على رفع كفاءة قواته امل�سلحة.

ثم تطور االأمر يف �سهر يوليه  1990 حني قدمت احلكومة العراقية مذكرة اإىل اأمني 

املتحدة  العربية  واالإمارات  الكويت  دولتي  فيها  اتهمت  العربية  الدول  جامعة  عام 

بتدبري موؤامرة �سد العراق، وذلك بزيادة اإنتاج البرتول، كما اتهمت الكويت باإقامة 

من�ساآت نفطية وع�سكرية على اجلزء اجلنوبي من حقل الرميلة و�سخ البرتول منه.

رف�ست احلكومة الكويتية االدعاءات واملزاعم العراقية وقدمت مذكرة بهذا ال�ساأن 

املذكرة  يف  جاء  ملا  ده�ستها  عن  فيها  عربت  العربية،  للجامعة  العام  االأمني  اإىل 

العراقية، واأو�سحت اأن هذا اجلزء من احلقل يقع �سمن االأرا�سي الكويتية، وطلبت 

ت�سكيل جلنة يف اإطار جامعة الدول العربية لرت�سيم احلدود ا�ستنادا على املعاهدات 

بلغة  االإميان  مبداأ  من  ردها  يف  انطلقت  وقد  اخل�سو�ض،  بهذا  املوجودة  والوثائق 

بو�ساطات  العربية  الدول  بع�ض  قامت  العربي  الت�سامن  اإطار  ويف  االأخوي،  احلوار 

وحماوالت جادة خمل�سة الحتواء االأزمة، وكان يف مقدمة تلك الدول اململكة العربية 

ال�سعودية وجمهورية م�سر العربية، اأما العراق فقد رف�ض اقرتاح احلكومة الكويتية 

ثنائي،  اجتماع  عقد  وطلب  العربية،  اجلامعة  اإطار  يف  جلنة  ت�سكيل  اىل  الداعي 

فوافقت احلكومة الكويتية على هذا االقرتاح، ومت بالفعل عقد االجتماع يف جدة يف 

31 يوليه  1990 ، وكان الوفد الكويتي برئا�سة �سمو ويل العهد ال�سيخ �سعد العبداهلل 

ال�سامل ال�سباح، والوفد العراقي برئا�سة نائب رئي�ض النظام العراقي عزت الدوري.

ح�سر الوفد الكويتي االجتماع وهو يرغب يف حل االأزمة، ويتطلع اإىل ذلك ا�ستنادًا 
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اإىل املعاهدات واالتفاقيات ال�سابقة، اأما الوفد العراقي، فقد تقدم رئي�سه مبطالب 

العراق ومقدارها  الكويتية على  الديون  باإ�سقاط  املطالبة  و�سروط غريبة جاء فيها 

قد  كان  ذلك،  على  املوافقة  الكويتي  الوفد  من  يطلب  كان  وبينما  دوالر،  مليار   15

اأنهى اأ�ستعداداته ل�سن هجومه الغادر على دولة الكويت بعد اأن مت رفع كفاءة احلر�ض 

اجلمهوري، وقواته امل�سلحة، واأعد خطة االجتياح.

اإىل  العهد  ويل  �سمو  وعاد  �ساعات،  ب�سع  �سوى  ت�ستغرق  مل  التي  املفاو�سات  ف�سلت 

البلد، مع حر�ض الوفد العراقي على التظاهر باأن املباحثات �ست�ستمر، وعند ال�ساعة 

ال�سمالية  احلدود  العراقية  القوات  اجتاحت  اأغ�سط�ض  من  الثاين  فجر  من  الثانية 

القوات  حجم  وبلغ  وبحريا،  وجويا،  بريا،  كثيفا،  الهجوم  وكان  الكويتية،  الدولية 

املعتدية  55 األف جندي مدعمني بحوايل  423 دبابة، و 216 قطعة مدفعية ميدان، 

و 144 طائرة قاذفة)2(.

الهجوم  مبهمة  وقامت  الع�سكرية،  اجلنوبية  القيادة  اإىل  الهجوم  مهمة  اأوكلت 

الرئي�سية قوات احلر�ض اجلمهوري التي ت�سم عدة فرق )الفيلق الثامن( كما �سمت 

القوات التي و�سعت حتت قيادة اجلبهة الع�سكرية اجلنوبية فرق )حمورابي، واملدينة 

املنورة وتوكلنا على اهلل( ولقد ت�سدت القوات الكويتية البا�سلة �سواء الربية واجلوية 

والبحرية لهجوم القوات العراقية، فدارت معارك بطولية ا�ست�سهد خللها الكثري من 

اأفراد القوات الكويتية، لكن ب�سبب كثافة نريان العدو، وحجم قواته ال�سخم وب�سبب 

ال�سمالية،  احلدود  على  العراقية  القوات  �سيطرت  فقد  القوتني،  بني  التوازن  عدم 

وا�سطر الكثري من اأفراد اجلي�ض الكويتي اإىل االن�سحاب داخل مدينة الكويت، كما 

ا�سطرت القوات املوجودة يف منطقة مع�سكر املباركية »اجليوان«، اإىل االن�سحاب اإىل 

منطقة الكراجات يف ال�سويخ، فيما اجته البع�ض االآخر اإىل منطقة كيفان)3(.

اال�سرتاتيجية  االأهداف  على  و�سيطرت  الكويت،  مدينة  العراقية  القوات  اجتاحت 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-19-

واحليوية، وعززت مواقعها، ثم اأخذت يف تدمري كل املرافق واملوؤ�س�سات يف الدولة، 

االأرا�سي  الجتياح  االأوىل  ال�ساعات  منذ  بداأت  قد  وكانت  واالإرهاب  الذعر  ون�سر 

الكويتية املمار�سات اللاإن�سانية �سد ال�سعب الكويتي االأعزل.

)1( الكويت وجودًا وحدودًا اإعداد - نخبة من االأ�ساتذة -  مركز درا�سة وثائق العدوان 

.110 - العراقي �سابقًا- مركز البحوث والدرا�سات الكويتية  1991، �ض 109  

)2( جلل عبدالفتاح - العمليات الع�سكرية لغزو الكويت املكتب العربي للمعارف - 

م�سر اجلديدة- جمهورية م�سر العربية - نوفمرب  1990، �ض 22.

العقيد الركن حممد عبداللطيف ها�سم .ملحم يوم الفداء الكويتي. اأكتوبر  1991.  )3(
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الف�سل االأول

املقاومة ال�سعبية الكويتية

قال �سمو اأمري البلد ال�سيخ جابر االأحمد ال�سباح يف كلمته اإىل ال�سعب الكويتي يف 

اأعقاب العدوان مبا�سرة ما يلي: »اإذا كان العدوان قد متكن من احتلل اأر�سنا فاإنه 

مرافقنا  على  ا�ستولوا  قد  املعتدون  كان  واإذا  عزميتنا،  احتلل  من  اأبدًا  يتمكن  لن 

ومن�ساآتنا العامة، فانهم لن ي�ستطيعوا اأبدا اال�ستيلء على اإرادتنا«.

نعم، مل يتمكن املحتل من اأن ي�سيطر وي�ستويل على اإرادة ال�سعب الكويتي، الذي مل 

تلن له قناة ومل يفرط باأر�سه، ومل يرتدد يف تاأييد وم�ساندة احلكومة ال�سرعية، رغم 

ما قا�سى من طوفان العدوان العراقي ومن قلة الطعام، ومن اخلوف اي�سا.

القوات  جحافل  عدوان  العدد  القليل  االآمن  امل�سامل  ال�سعب  هذا  واجه  كيف  ولكن 

اإىل  الكويت  حول  الذي  العدوان  ذلك  الكويتية،  االأرا�سي  اجتاحت  التي  العراقية 

انتهاك احلرمات  القوات  تلك  االأوىل-  ال�ساعات  ومنذ   - بداأت  م�ساع، حيث  اأر�ض 

وعمليات االغت�ساب والبط�ض والتنكيل والتدمري الإجبار ال�سعب الكويتي وجي�سه على 

اال�ست�سلم؟

البلء  الداخلية،  وزارة  قوات  واأفراد  الوطني  واحلر�ض  الكويتي  اجلي�ض  اأبلى  لقد 

لقد واجهت  العدو ومعداته،  اأعداد جي�ض  التكافوؤ مع  املفاجاأة وعدم  احل�سن، رغم 

القوات الكويتية البا�سلة االأعداء ابتداء من املطلع، كما �سهدت مع�سكرات املباركية 

»اجليوان« قتاال حاميا حتى اخلام�سة م�ساء، لكن القوات الكويتية التي �سقط منها 

نحو  االن�سحاب  اإىل  ا�سطرت  واالأ�سرى  ال�سهداء  من  العديد  املواجهة  هذه  خلل 

منطقة كيفان ب�سبب كثافة نريان املدفعية العراقية على مقر رئا�سة االأركان والأنها 

قريبة من مع�سكرات اجلي�ض، وبداأت حركة مقاومة �سريعة يف كيفان ويف كل مناطق 

القوات  و�سول  قبل  كيفان  خمفر  على  الكويتية  القوات  �سيطرت  اأن  بعد  الكويت 
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العراقية اإليه، وكان هناك بع�ض قادة اجلي�ض الكويتي مثل العقيد عبدالعزيز الربغ�ض 

والعقيد عبدالوهاب العو�سي والعقيد �سامل فرج واملقدم طلل امل�سلم والعقيد خالد 

ال�سطي واملقدم خليل بهاويد وغريهم، وقد اأ�سقطت املقاومة هناك الكثري من القتلى 

�سفوف  الن�ساء يف  واأي�سا  ال�سباب  التحاق  تواىل  كما  العراقية،  القوات  �سفوف  يف 

املقاومة، وكان الرائد خالد ال�سطي امل�سوؤول عن مكتب القيادة يف املخفر)4(.

وقد قام ال�سباب باإغلق منافذ املنطقة يف وجه القوات املعتدية، كما اأ�سلفنا، و�سمدت 

املقاومة امل�سلحة حتى ع�سر يوم االأحد اخلام�ض من  اأغ�سط�ض حني ا�ستطاعت قوات 

االحتلل ال�سيطرة على منطقة كيفان حوايل ال�ساعة الثالثة ع�سرا، ولكن مل تفلح 

هذه ال�سيطرة يف اإجبار ال�سعب الكويتي على اال�ست�سلم، فاملقاومة مل تكن متوقفة 

على �سمود منطقة كيفان وحدها، بل كانت يف كل مناطق الكويت، وا�ستمرت ردود 

الفعل ا لراف�سة للحتلل، وبداأت تاأخذ عدة اأ�سكال،ومنذ االأ�سبوع الثاين للإحتلل 

مثل  املدين،  والع�سيان  وال�سمود  املرابطة  التي حتث على  الن�سرات  بع�ض  �سدرت 

»ال�سمود ال�سعبي وال�سرخة« و»�سوت احلق« و»القب�ض«، وكلها كانت تعرب عن رف�ض 

ال�سعب الكويتي للحتلل العراقي وحر�سه على الدفاع عن كرامته واأر�سه.

كما كان انطلق املقاومة الكويتية يف كل مناطق الكويت منذ االأ�سبوع االأول وب�سكل 

عفوي، وكانت هناك عدة قيادات لها يف تلك الفرتة.

ويف الوقت نف�سه كانت ال�سلطات  العراقية املحتلة قد حولت الكويت اإىل فو�سى تامة، 

لكن ال�سعب الكويتي اأدرك اأن التكاتف والت�سامن هما �سبيل الوقوف اأمام جحافل 

منذ  الكويتي  ال�سعب  افراد  كل  به  مت�سك  الذي  املدين  الع�سيان  فاأعلن  االأعداء، 

ال�ساعات االوىل ودون توجيه من احد، غري ان الظروف القا�سية التي عا�سها ال�سعب 

يف ظل هذا العدوان، اجربت بعد ذلك ع�سرات االآالف من االأ�سر الكويتية على مغادرة 

البلد، واللجوء اىل البلدان اخلليجية وغريها من البلدان العربية ال�سقيقة ب�سبب 

اخلوف من بط�ض املعتدي.
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كل  وبداأ  �سفوفهم،  تنظيم  يف  ن�سطوا  فقد  وال�سمود  املرابطة  اختاروا  الذين  اأما 

اأفراد ال�سعب الكويتي ال�سيوخ منهم وال�سبان والن�ساء واالأطفال العمل من اأجل خدمة 

الوطن، فهناك من قام بحرا�سة املنطقة التي ي�سكن فيها حيث �سهدت كل مناطق 

اإىل  اأنف�سهم  ق�سموا  الذين  ال�سبان  من  جمموعات  اأغ�سط�ض  �سهر  خلل  الكويت 

دوريات، وقاموا بحرا�سة االأحياء من الل�سو�ض، ولكن هذه احلر�سة مل ت�ستمر بعد 

القيام باحلرا�سة  انت�سرت القوات العراقية يف كل املناطق، ومنعت االأهايل من  اأن 

الأنهم كانوا يريدون التحرك بحرية لل�سرقة والعبث.

وتطوع الكثري من ال�سبان واالأطفال يف اجلمعيات التعاونية، وكانوا يقومون، وبخا�سة 

يف  للعمل  بع�سهم  تطوع  كما  االأهايل،  على  التموين  بتوزيع  اأغ�سط�ض  �سهر  خلل 

الكثري  اهتم  وقد  البنزين،  حمطات  يف  والعمل  وحرقها،  القممة  نقل  ويف  املخابز 

يتطلب  املقاومة  ا�ستمرار  الأن  العامة،  املدنية  باخلدمات  للقيام  جمموعات  بتكوين 

التعاون امل�ستمر، ومما ال �سك فيه اأن الع�سيان املدين كان من اأهم و�سائل املقاومة، 

وكان ال�سعب الكويتي املرابط ال�سامد يعلم اأن �سموده هو من اأ�سباب عودة احلرية 

للوطن، وانت�سار ق�سيته، ولكن مل يكن اال�ستمرار يف الع�سيان هو الو�سيلة الوحيدة 

لتاأكيد رف�ض االحتلل كما اأ�سرنا، فقد ن�سط كل اأفراد هذا ال�سعب يف التعبري عن 

وويل  ال�سمو  �ساحب  و�سور  الكويت  علم  يرفع  كان  من  فهناك  للحتلل  مقاومته 

�سهدت  كما  النور،  واأعمدة  املرور  واإ�سارات  اجلدران،  على  بل�سقها  ويقوم  عهده، 

بع�ض مناطق الكويت مظاهرات تندد باالحتلل وتعلن عن مت�سكها بال�سرعية ممثلة 

بح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البلد وويل العهد يحفظهما ا هلل.

باال�سافة اىل ذلك، قام العديد من ال�سبان باإزالة اأ�سماء واأرقام ال�سوارع اخلارجية 

اأجل  وذلك من  اأي�سا،  واملنازل  واملناطق  القطع  واأرقام  اأ�سماء  وكذلك   والداخلية، 

ت�سليل القوات العراقية، كما ا�سرتك الكثري من اأفراد ال�سعب الكويتي من اجلن�سني 

يف توزيع املن�سورات املعادية للحتلل، والتي تدعو اإىل املرابطة وال�سمود واملقاومة، 
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ويف م�ساء  11 من اأغ�سط�ض اأطلق ال�سعب الكويتي �سيحته املدوية »اهلل اأكرب«، من 

فوق اأ�سطح املنازل ويف وقت واحد وحاولت ال�سلطات العراقية املحتلة مواجهة  هذه 

ال�سجاعة باأن ا�سدرت اوامرها اىل كل قواتهابفتح النار على الكويتيني عند قيامهم 

بالتكبري، وبكافة اال�سلحة )5(، ولكن مل يرتدد ال�سعب الكويتي املرابط عن اطلق 

ال�سيحة التي ارهبت القوات العراقية، ولذلك قامت بعدة اعتقاالت تع�سفية يف كل 

�سقوط  اىل  اأدى  مما  ع�سوائي  وب�سكل  ا�سلحتها  نريان  اطلقت  كما  الكويت  مناطق 

اخماد  العراقية  القوات  منها  ارادت  اجراءات  كانت  وكلها  ال�سهداء،  من  العديد 

املقاومة الكويتية، واثارة اخلوف والهلع يف قلوب افراد ال�سعب الكويتي كما اتخذت 

تلك ال�سلطات العديد من االجراءات ارادت من خللها حمو ال�سخ�سية الكويتية، 

املدنية  البطاقة  ا�ستبدال  قرار  فاأ�سدرت  ال�سكانية  الرتكيبة  تغيري  اجل  من  و�سعت 

العراق  طاغية  وا�سدر  العراقية،  ال�سخ�سية  بالبطاقة  الكويتية  اجلن�سية   و�سهادة 

قراره ب�سحب اجلن�سية الكويتية بتاريخ  1990/9/4، كما ا�سدر ما ي�سمى ب� »جمل�ض 

اآخر   19 يوم   واعترب   1990/9/25 يف  املدنية  البطاقة  تبديل  قرار  الثورة«،  قيادة 

موعد للتخل�ض من اجلن�سية الكويتية، وحددت �سلطات االحتلل يوم 10/26 اخر 

�ستوقع  انها  اأعلنت  بل  العراقي،  بالدينار  البنوك  يف  الكويتي  الدينار  لتبديل  مهلة 

عقوبة االعدام على كل من يتعامل بالدينار الكويتي.

ولكن كيف واجه هذا ال�سعب كل هذه االجراءات والقرارات؟ الواقع انها كانت مو�سع 

االحتلل  اثناء  والبيع يف  ال�سراء  التعامل يف  اىل  ا�سطر  ولكنه  لها  ياأبه  ومل  �سخرية، 

بالدينار العراقي لكي ت�ستمر احلياة يف الوطن وت�ستمر املرابطة وال�سمود على ار�سه.

اما الذين ارهبهم بط�ض القوات العراقية، وخافوا من اإجبارهم على تبديل اجلن�سية 

احلدود  منفذ  عند  هناك  ولكن  الكويت،  مغادرة  اختاروا  فقد  بالعراقية  الكويتية 

الكويتية   ال�سعودية كانت �سلطات العدو العراقي ت�سادر الوثائق الكويتية من جواز 
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ممتلكاته،  كل  عن  التنازل  على  الكيتي  املواطن  وجترب  مدنية،  وبطاقة  وجن�سية 

اإلغاء  ان  اعلنت   لها  مقرا  القاهرة  تتخذ  التي  االن�سان  حقوق  جلنة  ان  واحلقيقة 

الكويت  باالإعدام على مواطني  يعد مبثابة حكما  الكويتية  املدنية  للبطاقات  العراق 

الذين يرف�سون التخلي عن هويتهم)6(.

ويوما بعد يوم كان البط�ض العراقي يزداد، حتى حلية االإن�سان امل�سلم مل ت�سلم منهم 

مع انها �سنة يف اال�سلم، فكان امللتحي يتعر�ض للهانة وال�سب عند نقاط التفتي�ض 

املنت�سرة يف مناطق الكويت انطلقا من ان ال�سبان امللتحني، وبخا�سة اولئك الذين 

املقاومة،  اىل  للن�سمام  ال�سباب  باغراء  يقومون  التعاونية  اجلمعيات  يف  يعملون 

وحتى ال�سلة يف امل�ساجد كانت ت�سكل خطورة بالغة على كل من يذهب اىل امل�سجد، 

وال �سيما من يذهب الداء �سلة الفجر.

ورغم  كل ذلك، مل يرتدد ال�سعب املرابط عن اال�ستمرار يف الع�سيان املدين، وظل 

اآت ال  يتمتع بروح معنوية عالية، تنطلق من االميان بق�ساء اهلل وقدره وان الن�سر 

التي منعت  العراقية  ال�سلطات  ازداد جنون  كلما مت�سك مبوقفه هذا،  وكان  حمالة 

كويتية من  لوحات  التي حتمل  ال�سيارات  ا�سحاب  كل  اعتبارا من )1990/12/2( 

التزود بالبنزين، اال عند تبديلها بلوحات عراقية، ولذلك ا�سطر االهايل اىل تبديل 

لوحة �سيارة واحدة يف كل حي، او اكرث لق�ساء احلاجة، وبداأوا ي�ستخدمون الدراجات 

الهوائية او ال�سري على االقدام، بينما كانت �سلطات االحتلل ت�سادر ال�سيارات التي 

حتمل االرقام الكويتية، باال�سافة اىل ان القوات العراقية التي بلغت اكرث من ن�سف 

مليون جندي عراقي يف الكويت، حولت املدار�ض واملعاهد وكليات اجلامعة وموؤ�س�سات 

الدولة والكثري من املنازل اىل ثكنات ع�سكرية، ومل ت�سلم مقربة ال�سليبيخات منهم، 

فقد جعلوها ثكنة ع�سكرية، ورغم كل ذلك فان ال�سعب ا�ستمر يف الع�سيان املدين 

وهو  اهم و�سائل املقاورمة التي ا�سرتك فيها كل ابناء ال�سعب الكويتي كما ذكرنا.
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املقاومة امل�سلحة:

ذكرنا يف مقدمة هذا الكتاب، اننا ال نهدف اىل تقدمي درا�سة عن املقاومة الكويتية 

باخت�سار  �سنتطرق  فاننا  الذي نحن ب�سدده  املو�سوع  وا�ستكماال جلوانب  البا�سلة، 

اىل بع�ض ا�ساليب املقاومة الكويتية كتمهيد ملو�سوع الدرا�سة االأ�سا�سي.

العديد من جمموعات  املحنة  �سهور  اأثناء  �سهدت يف  الكويت  ان  املعروف  من  فاإنه 

وخليات املقاومة، فهناك تنظيمات ت�سم عدة جمموعات، وتتفرع منها عدة خليا 

ولكل خلية عدد من العنا�سر، ورغم اهمية االخذ باأ�سلوب اخلليا اال ان ا�ستخدام 

هذا النظام ب�سكل غري �سليم هو الذي اأدى اىل �سقوط بع�ض ال�سهداء، على اي حال 

فان جمموعات  املقاومة �سمت الكثري من الع�سكريني من وزارتي الدفاع والداخلية 

واحلر�ض الوطني باال�سافة اىل العديد املجندين والكثري من املدنيني الذين تدربوا 

عنا�سر  املجموعات  بع�ض  �سمت  كما  االحتلل،  اثناء  يف  ال�سلح  ا�ستعمال  على 

املجموعات  بني  التلحم  وازداد  املركزية،  قيادتها  جمموعة  لكل  وكان  ن�سائية، 

الكويتية اىل  الكثري من اال�سر  اكتوبر، وذلك يف اعقاب ا�سطرار  اواخر �سهر  منذ 

مغادرة البلد ب�سبب البط�ض العراقي، وكذلك ل�سقوط الكثري من القياديني يف اال�سر 

واختفاء قيادات اخرى، ولذلك اآثرت معظم املجموعات ال�سغرية االلتحام مبجموعة 

اأكرب وقيادة متتلك خربة اأو�سع، ونتيجة لذلك، ازداد عدد خليا املجموعات الكبرية 

املكونة من املجموعات ال�سغرية كما اأو�سحنا)7(.

فر�سة  كل  ويف  مكان،  كل  ومن  انواعها،  بكل  اال�سلحة  جمع  بالطبع  البداية  وكانت 

�سانحة، وقد متكن رجال املقاومة بل معظم افراد ال�سعب الكويتي حتى قبل تكوين 

املجموعات من جمع الكثري من اال�سلحة من امل�ستودعات واملخافر، م�ستفيدين من 

التفتي�ض،  نقاط  انت�سار  االيام االوىل للحتلل، وعدم  العراقية يف  القوات  ارتباك 

نف�سه  الوقت  ويف  توزيعها،  بداأ  اال�سلحة  وبعد جمع  ال�سريعة،  الطرق  عند  وبخا�سة 
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حتركات  ور�سد  االحتلل،  �سد  املن�سورات  وتوزيع  اعداد  يف  املقاومة  افراد  ن�سط 

من  الكثري  واجهت  الكويتية  املقاومة  ان  �سك  وال  وجتمعاتها،  العراقية  القوات 

امل�ساعب، منها �سغر حجم م�ساحة دولة الكويت، وطبيعتها اجلغرافية، وقلة عدد 

�سكانها، وخا�سة ان بع�سهم كانوا يف اخلارج قبل الثاين من اغ�سط�ض لق�ساء اإجازة 

ال�سيف، باال�سافة اىل ا�سطرار الكثري منهم اىل اخلروج من البلد يف اعقاب وقوع 

العدوان، وكان على املقاومة الكويتية مواجهة احلجم الهائل للقوات العراقيةاملنت�سرة 

يف كل انحاء البلد، باال�سافة اىل �سعف خربة الكويتي يف جمال املقاومة امل�سلحة، 

فاالحتلل العراقي هو التجربة االوىل له، ولكن رغم كل ذلك، فاإن املقاومة الكويتية 

اأثبتت �سجاعتها وقدرتها على املقاومة و�سهد العامل بكفاءة اأفرادها.

وال ميكن القول انها كانت تعمل بدون ا�سرتاتيجية وا�سحة واال ملا متكنت من ارهاب 

القوات العراقية، وجناحها يف تكبيدها الكثري من القتلى واجلرحى، ومل يكن ذلك 

اال الأنها جمموعات منظمة وقوية.

والوقع ان الكثري من ال�سبان الكويتي قام بعمليات قن�ض جلنود االحتلل حتى قبل 

االن�سمام اىل جمموعة للمقاومة، ويف اواخر �سهر اغ�سط�ض �سعدت املقاومة ن�ساطها 

ومتكنت من قتل وجرح الكثري من جنود االحتلل الذين كانوا يجلبون اإىل امل�ست�سفيات، 

االأرتال  �سرب  يتم  كان  االحتلل،  جلنود  القن�ض  عمليات  ا�ستمرار  اىل  وباال�سافة 

الع�سكرية والعربات. وكانت املقاومة الكويتية ت�ستخدم يف عملياتها القنابل اليدوية 

مثل املولوتوف لتفجري ال�ساحنات، وكذلك اال�سلحة الر�سا�سة والبنادق الذاتية، وقد 

با�ستخدام  التفتي�ض  نقاط  عند  اجلنود  مهاجمة  اىل  الكويتية  املقاومة  افراد  جلاأ 

احلافلت  على  الهجوم  حوادث  كرثت  كما  والفرار،  النار  واطلق  �سريعة  �سيارات 

هذه  جناح  اأدى  وقد  الكويت  ال�ستيطان  العراقيني  من  املدنيني  حتمل  التي  العراقية 

العمليات اىل توقف ال�سلطات العراقية عن اال�ستمرار يف هذه العمليات اال�ستيطانية، 

توجه  كانت  التي  املعتدية  القوات  ذعر  الكويتية  املقاومة  عمليات  اثارت  فقد  وبهذا 
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ويف  والداخلية  اخلارجية  ال�سوارع  يف  الكويتيني  املواطنني  نحو  املدججة  ا�سلحتها 

املناطق ال�سكنية، مع زيادة نقاط التفتي�ض، ووح�سية االنتقام لعمليات املقاومة الكويتية 

وحر�سا من افراد املقاومة الكويتية على جتنب اإحلاق االأذى باملواطنني فقد ركزت 

عملياتها على تفخيخ ال�سيارات يف اأماكن جتمع القوات العراقية، مبتعدة عن املنازل.

واعلن  املعي�سة  وق�سوة  الكويتية  املقاومة  مواجهة  يف  العراقي  املحتل  بط�ض  ورغم 

احلكومة الكويتية يف الطائف يف  4 من �سبتمرب قرارها ب�سرف بدل اإعا�سة وبدل 

نقدي لل�سكن والتاأثيث للكويتيني يف اخلارج، اال ان الكثري من اهل الكويت يف الداخل 

ا�ستمروا يف �سمودهم، الأنه لي�ض من ال�سهل مغادرة الوطن وهو جريح، واملرابط كان 

يرجو ثواب اهلل �سبحانه وتعاىل وي�سعر ان كرامته يف املرابطة وال�سمود.

لقد اراد املحتل الغادر اإرهاب ال�سعب الكويتي والتاأثري يف معنوياته و�سموده، وبالتايل 

املقاومة  فقد حققت  العك�ض  هو   الذي حدث  ولكن  وطنه  من  على اخلروج  اإجباره 

القوات  �سفوق  يف  والهلع  الرعب  اثارة  مقدمتها  ويف  اهدالها  البا�سلة   الكويتية 

العراقية ب�سهادة ال�سلطات  العراقية املحتلة، ويف �سهر نوفمرب الذي ت�سكلت فيه فرق 

عمل مهمتها العمل بجميع االأ�ساليب العتقال رجال املقاومة، ورغم ذلك مل تتوقف 

البلد  قليلة، وهذه  ا�ستمرت حتى �سهر يناير حني كانت  احلركة يف  املقاومة، بل 

واحدة من وثائق االحتلل العراقي تقول ما يلي:

»كرثت يف االآونة االخرية ا�سابات املراتب وال�سباط بعيارات نارية يف نقاط ال�سيطرة 

ونقاط التفتي�ض من قبل املخربني)8(«.

فقد  الطائف،  ال�سرعية يف  بالقيادة  املقاومة  بع�ض جمموعات   بعلقة  يتعلق  ما  اما 

قامت بدور مهم حيث نقلت بوا�سطة اجهزة الل�سلكي واجهزة االت�ساالت التلفونية 

والفاك�ض عرب االقمار ال�سناعية ر�سائلها التي ا�ستطاعت توفري الكثري من املعلومات 
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املهمة والتقارير الع�سكرية واملدنية، وكذلك تقارير مفيدة لقيادة قوات احللفاء )9(.

االرهاب العراقي يف مواجهة املقاومة الكويتية:

كل  الأن  الكويتي،  ال�سعب  وبقية  املقاومة  افراد  بني  تفرق  املحتلة  العراقية  القوات  تكن  مل 

ال�سعب الكويتي كان ميثل املقاومة، فالع�سيان املدين احد ا�ساليب رف�ض ومقاومة االحتلل.

�سبحانه  يقول  حيث  حقوق،  و�سرعت  االن�سان  كرمت  ال�سماوية  االديان  كل  ان  ومع 

الطيبات  من  ورزقناهم  والبحر  الرب  يف  وحملناهم  اآدم  بني  كرمنا  {ولقد  وتعاىل: 

وف�سلناهم على كثري ممن خلقنا تف�سيًل} �سدق  اهلل العظيم، �سورة االإ�سراء 70(.

يف  10 دي�سمرب عام  1948 ا�سدرت اجلمعية العامة للمم املتحدة ا العلن العاملي 

ا  النزاعات  �سحايات  حتمي   1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  ان  كما  االن�سا،  حلقوق 

مل�سلحة، ومبوجب اتفاقية جنيف الرابعة يجب على الدول املتنازعة حماية اال�سخا�ض 

املدنيني يف اثناء النزاع امل�سلح.

فقد قام طاغية بغداد بن�سر ثلث كتائب للإعدام يف الكويت، بعد ان مت تدريبها على 

كافة  جتنيد  على  العراقية  ال�سلطات  وحر�ست   )10( املوت  حتى  التعذيب  ا�ساليب 

اجهزتها للت�سدي للمقاومة الكويتية ولل�سعب الكويتي االعزل، ولعب جهاز املخابرات 

 ،1953 عام   تاأ�س�ض  �سري  جهاز  وهو  املجال،  هذا  يف  وح�سيا  ب�سعا  دورا  العراقية 

وا�سبح »يعترب العقل املفكر لكافة ا الجهزة االمنية  االخرى، وال يعرف خمططات 

برزان   املدعو  المه  �سقيقه  ا�سبح  الذي  احلاكم  النظام  رئى�ض  �سوى  االجرامية 

ابراهيم التكريتي رئي�سا له، وهو �سخ�ض همجي ال يتمتع من الثقافة ب�سيء ويت�سف 

بالوح�سية وهناك جهاز اخر ي�سمى باجلهاز اخلا�ض وهو يرتبط بل يعي�ض مع رئي�ض 

النظام نف�سه ومهمته اال�سراف على كافة ا الجهزة االمنية« )11(.

وبعد احتلله دولة الكويت عني طاغية العراق املدعو علي ح�سن املجيد حمافظا يف 
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ال�سعب  على  الق�ساء  الطاغية  اراد  فقد  ووح�سيته،  بق�سوته  املعروف  وهو   الكويت، 

الكويتي، الن »حقد �سدام ح�سني على دولة الكويت و�سعبها ال ي�ساويه اال حقده على 

مواطنيه«، وبعد ان فر�ض احلرمان والعوز على ابناء العراق يحاول ان ينقل احلرمان 

اىل الكويت)12(.

كان على ال�سعب الكويتي كله مواجهة هذه االجهزة الوح�سية فقد كانت  اجهزة �سلطات 

االحتلل حتى ال�سابع ع�سر من اكتوبر تعرتف بوجود املقاومة الكويتية وتطلق عليها 

يف مرا�سلتها بني اجهزتها يف الداخل واخلارج ا�سم »املقاومة الكويتية« ولكن منذ  

14 اكتوبر �سدرت  االوامر من مدير جهاز املخابرات العراقي اىل كل قيادات اجلي�ض 

»املتمردين«  او  املخربني«  »ع�سابة  بكلمة  وابدالها  الت�سمية  ا�ستخدام  هذه  بتجنب 

وكما جاء بالوثيقة لكي »ال تكر�ض جتليل لن�ساط هوؤالء«، وقد ار�سل التعميم للعمل به 

ابتداء من 17 اكتوبر  1990 )13(، كما كان جنود العدو يطلقون اي�سا على املقاومة 

ا�سم املعار�سة، وكثريا ما كنا ن�سمعها منهم يف تلك االيام احلزينة.

القانون  وقواعد  اال�سلمية  لل�سريعة  بتجاهله  عرف  العراقي  النظام  ان  واحلقيقة 

الدويل، وكانت قواته يف الكويت عبارة عن وحو�ض كا�سرة ا�ستخدمت كل اال�ساليب 

من  انه  ي�ستبه  من  كل  مع  بل  الكويتية،  املقاومة  ابطال  مع  التعامل  يف  الوح�سية 

ويل  او  االأمري  ل�سمو  �سورة  او  الكويت،  دولة  علم  يرفع  من  كل  فيعدم  عنا�سرها، 

العهد، وكل من يرف�ض االذعان الجراءات ال�سلطات املحتلة.

افرادها  مع  وتعاملت  الكويتية،  املقاومة  على  الق�ساء  العدو  �سلطات  حاولت  فقد 

كمجرمني وخارجني على القانون، وارتكبت الكثري من الفظائع بحق ال�سعب الكويتي، 

العراقي،  االحتلل  اثناء  يف  الكويتي  االن�سان  حقوق  انتهاكات  وكرثت   فتعددت 

فاالعتقال التع�سفي واالعدام الفوري دون حماكمة من االمور اليومية، كذلك تفتي�ض 

املنازل بحجة البحث عن ا�سلحة او عنا�سر املقاومة وكان يتم ك�سر ا لباب الرئي�سي 
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اذا مل يفتح اهل الدار الباب، واذا وجدوا فيه اهله يتم حجزهم، بعد حرق الدار ب�سكل 

كامل وعلى مراأى من ا�سحابها، وذلك بناء على تعليمات �سلطات االحتلل)14(، بل 

كانت القوات العراقية تقتحم املنازل دون ا�ستئذان، ويكفي ان تعرث القوات العراقية 

لكي  الكيماوية،  االأ�سلحة  من   الوقاية  ار�سادات  ورقة  على  الكويتي  املواطن  بحوزة 

تقوم باعدامه، وال يزال العديد من اال�سرى واملفقودين يف �سجون  العراق ب�سبب مثل 

هذه الورقة، ولقط �سقط الكثري من ال�سهداء النهم رفعوا �سورة �سمو امري البلد 

العراقية  القوات  ر�سا�سات  من  االطفال  ي�سلم  مل  بل  الكويتي،  والعلم  عهده  وويل 

ووح�سيتهم.

كما كان توزيع التموين والنقود من ا�سباب �سقوط بع�ض ال�سبان الكويتيني يف ايدي 

وبع�سهم  ال�سهداء  قوافل  �سمن  ا�سبح  ال�سبان  هوؤالء  وبع�ض  العراقي،  العدو  قوات 

االخر ال يزال ا�سري ال�سجون العراقية.

دون  والغرتة  الد�سدا�سة  يلب�ض  من  تعترب  كانت  العراقية  ال�سلطات  ان  القولك  ويكفي 

العقال من رجال املقاومة، وكانت �سلطات االحتلل تقوم بحرق وهدم بلوك كامل يف اي 

منطقة يعرث فيها على قتلى من جنود االحتلل وذلك با�ستخدام قاذفات اللهب )15(.

اأ�ساليب وو�سائل التعذيب:

املقاومة  ابطال  مع  التعذيب  ا�ساليب  ا�سبع  املحتلة  العراقية  ال�سلطات  ا�ستخدمت 

الكويتية)٭( وكانت اخلطوة االوىل تبداأ مبداهمة املنزل ويف اي وقت، ثم التفتي�ض 

واالعتقال التع�سفي باال�سافة اىل االعتقاالت التي كانت تتم يوميا يف ال�سوارع، وعند 

نقاط التفتي�ض، وقد تعددت اماكن احلجز واالعتقال، الن ال�سلطات العراقية املحتلة 

حولت الكثري من  املو�س�سات العامة واخلا�سة، واملدار�ض واملعاهد واجلامعة والعديد 

من املنازل والنوادي وامل�ساتل اىل مراكز للعتقال والتعذيب، باال�سافة اىل املخافر، 

وبعد االعتقال تبداأ مرحلة ترحيل اال�سري من �سجن اىل اخر، مع التعذيب املتوا�سل، 
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والركل بوا�سطة احذية اجلنوب، وال�سرب على كل انحاء اجل�سم، وا�ستخدام الع�سا 

الق�سيب  حول  خيط  ربط  يتم  كما  �سربه،  يف  اخل�سبية  وااللة  الكهربائي  وال�سلك 

بع�سا  اي�سا  وال�سرب  الدبر،  يف  زجاجة  فوهة  اإخاد  اىل  باال�سافة  و�سده  »الذكر« 

مطاطية، وهراوة كهربائية، ووخز اجل�سم بالدبابي�ض  واإجبار املعتقل على الرق�ض، 

ومن اال�ساليب الوح�سية االخرى دق امل�سامري يف اليدين وقطع الل�سان واالذن ونزع 

الدبا�سات )16( و�سب مادة  او  بالدبابي�ض  اليدين والرجلني، وخرق اجللد  اظافر 

اال�سري،  جلد  لتقطيع  الكهربائي  املن�سار  وا�ستخدام  والعيون،  اجللد  على  حم�سية 

وكذلك ا�ستخدام ال�ساطور، فقد �سوهدت جثث بع�ض ال�سهداء من اجلن�سني م�سروبة 

اال�سرية،  او  اال�سري  اقرباء  واغت�ساب  الوجه،  جلد  �سلخ  اىل  باال�سافة  بال�ساطور، 

وقلع واإحراق ال�سحية و�سرب الراأ�ض بالفاأ�ض، والتكبيل باحلديد، و�سلندرات  الغاز، 

وو�سع �سجادة فوق اال�سري وتركه يف ممر املم�ساة يف املعتقل.

تدور  وهي  و�سربه  بال�سقف  اال�سري مبروحة  ربط  االخرى  الوح�سية  اال�ساليب  ومن 

خوذة  وو�سع  ال�سكاكني،  با�ستخدام  اجل�سم  يف  جروح  واحداث  �سرعة،  باق�سى 

مت�سلة ب�سلك كهربائي على راأ�ض االأ�سري، واغت�ساب ال�سبان والن�ساء.

وبعد رحلة العذاب هذه، تقوم عنا�سر من القوات العراقية باخذ اال�سري اىل منزله 

اىل  ثم  امل�ست�سفى  اىل  بحمله  اهله  يقوم  ثم  عليه،  النار  باطلق  تقوم  الباب  وعند 

املقربة، وكانت القوات العراقية حتر�ض على جتنب مغادرة املوقع اال بعد التاأكد من 

انه لفظ انفا�سه، ومل تكن ت�سمح الهله بحمله اال بعد ا�ست�سهاده، وكانت تهدف من 

وراء ذلك ارغام االهايل على اال�ست�سلم واخل�سوع.

ومهما ذكرت من ا�ساليب التعذيب الوح�سية التي تعر�ض لها ابطال املقاومة الكويتية 

ان اعطي �سورة  ا�ستطيع  فلن  ال�سامد  املرابط  الكويتي  ال�سعب  ابناء  وغريهم من 

حقيقية لتلك املعاناتة الأن معاين الكلمات تعجز عن و�سفها.
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اي�سا  ولكن  العدو،  ايدي  البا�سلة يف  الكويتية  املقاومة  افراد  من  الكثري  �سقط  لقد 

هناك الكثري من عنا�سر املقاومة مل يتمكن العدو من الو�سول اليهم بعون من اهلل 

�سبحانه وتعاىل، وال�سك يف ان انت�سار اجلوا�سي�ض من العراقيني واعوانهم من اتباع 

بع�ض  من  واحلذر  احليطة  اخذ  وعدم  مكان  كل  يف  العراقية  اال�ستخبارات  جهاز 

افراد جمموعات املقاومة كان من ا�سباب االعتقال، باال�سافة اىل �سقوط الكثري من 

�سهدائنا يف اثناء معركة اليوم الثاين من اأغ�سط�ض.

واليك ايها القارئ نقدم مناذج من �سهداء الكويت الذين �سحوا بانف�سهم وحتملوا 

وح�سية ع�سابات اجلي�ض العراقي وكل ما يفوق طاقة الب�سر يف �سبيل حترير وطننا 

دولة الكويت واإعلء كلمة احلق.

الهوام�س:

خليل بهاويد  1194/2/22 . د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.  )7(

وثيقة عراقية، من   ،229 العراقية، �ض   الوثائق  الكويتية من خلل  املقاومة   )8(

وثائق �سلطات االحتلل، �سري اإىل كافة القواطع وال�سرايا، الفوج الثالث، لواء 

23 ك / 1991 . من  1285 رجب 1411 -  القوات اخلا�سة/ 68 ،  العدد ق1 / 

نقيب ناظم حامد يحيى حماوي.

حممد ابراهيم بن جا�سم ال�سيباين، كيفان ايام االحتلل، مطابع دار القب�ض   )9(

.240  - التجارية  1992 �ض 237 

حامد �سليمان ، مذابح �سدام يف الكويت، الزهراء للإعلم العربي 1991، �ض 31  )10(

الرو�سة،  دار  امل�سلحة،  للقوات  املعنوي  البناء  الزبدي،  احمد  الركن  العقيد   )11(

بريوت، الطبعة االوىل  1481 - 1990، �ض 235.

ح�سن العلوي - العراق دولة املنظمة ال�سرية - الطبعة الثانية - لندن - ت�سرين   )12(

.134  - الثاين  1990، ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر، �ض 131 
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املقاومة الكويتية من خلل الوثائق العراقية، �ض 98  )13(

مركز توثيق جرائم احلرب العراقية، ال�سل�سلة الثانية - 26 فرباير 1994م،   )14(

حممد  د.  الفرج،  خالد  حممد  �سامي  د.  وتقدمي:  وت�سنيف  واإعداد  جمع 

عبداهلل عي�سى االأن�ساري، �ض 188

االركان   - اخلا�سة  القوات  لواء   - �سري  عراقية-  وثيقة   - ال�سابق  املرجع   )15(

العامة العدد ح2 / 23 - 10 ايلول  1990 - من قيادات القوات اخلا�سة.

)٭( حتدث للموؤلفة بع�ض اال�سرى من رجال املقاومة الكويتية وغريهم عن وح�سية 

ا�ساليب التعذيب، ومن هوؤالء �سامي �سيد هادي - فا�سل ال�سعد- ونواف اخلمي�ض، 

والرائد خالد ال�سطي، وال�سيد حممد عقيل م�سلم )اأبو م�سلم( والرائد خليل بهاويد.

منظمة العفو الدولية- انتهاكات حقوق االإن�سان منذ  2 اآب / اأغ�سط�ض - كانون   )16(

الثاين/ دي�سمرب 1990 - منظمة العفو الدولية - الكويت. �ض 28 - 43.
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الف�سل الثاين

ال�سهيد / في�سل بحر علي ح�سني البحر )٭(

بطوالت عديدة ووقائع رائعة واخرى مريرة وحزينة، اأ�سياء كثرية تتزاحم وتختلط 

وترتبط با�ست�سهاد العديد من رجال ون�ساء الكويت االأبطال يف ايام االحتلل العراقي 

الوح�سي، اأحداث �ستظل خالدة يف �سجل التاريخ.

يحاول املوؤرخ االقرتاب من احلقيقة بالتعر�ض لكل زوايا احلدث ولكن ي�سيع جزء من  

احلقيقة لعدم توافر االدلة املطلوبة، ولكنها �ستبقى حقيقة يف ذاكرة التاريخ.

الذي  ال�ساب  هذا  بطولة  ومنها  كثرية  بطوالت  املعا�سر  الكويت  تاريخ  �سجل  لقد 

ا�ست�سهد وراح �سحية للحتلل العراقي، انه ال�سهيد في�سل رحمه اهلل، الذي كان 

يعمل يف الطريان املدين بوظيفة را�سد جوي، ومنذ ال�ساعات االوىل لوقوع العدوان 

ا�سر على املقاومة مهما كان الثمن، فل جمال للرتدد او اخلوف، هكذا كان ال�سهيد 

في�سل رحمه اهلل.

البداية:

كانت البداية لرحلة الكفاح بالن�سبة لل�سهيد في�سل يف منطقة كيفان التي تدفق اليها 

الوطني م�ساء اخلمي�ض  الكويتي واحلر�ض  الع�سكريني من افراد اجلي�ض  الكثري من 

ال�سهيد  قام  كيفان  منطقة  يف  وهناك  املباركية،  مع�سكر  يف  دار  الذي  القتال  بعد 

مبهمة املراقبة يف خمتلف منافذ املنطقة)1(.

واحد  املتحم�ض  الوطني  ال�ساب  ذلك  حمود  من�سور  ال�سهيد  من  كل  التقى  وقد 

اال�سخا�ض، وهناك منذ اليوم االول بداأ ن�ساطه ومقاومته للعداء ثم التقى يف اليوم 

الثاين زميله وجاره ابو �سامل، وقد قام ال�سهيد في�سل بالتعاون  مع ال�سهيد من�سور 

حديقة  من  بالقرب  م�ساء  اجلنود  من  جمموعة  مبهاجمة  ال�سخ�ض  وذلك  حمود، 
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وكانت   )2(  )20  -  16( بني  ما  يرتاوح  عددهم  وكان  قتلهم  من  ومتكنوا  كيفان 

وفطنة  ذكاء  من  به  يتميز  ملا  وبالنظر  ولكنه  ال�سيد،  بندقية  با�ستعمال  معرفة  له 

تعلم ب�سرعة ا�ستعمال ال�سلح على ايدي بع�ض ال�سبان يف كيفان )3(، ومع ان الكل 

اأو  ياأبه  لكنه رغم ذلك مل  املعتدية،  القوات  ال�سهيد في�سل حجم  يعلم ومنهم  كان 

يتهاون، فقد كان راف�سا اال�ست�سلم الن ارادته وعزميته اقوى من �سلح االعداء، 

تخطيط،  ودون  للمقاومة،  جمموعة  �سكل  �سريع  وب�سكل  كيفان  منطقة  يف  وهناك 

فاملهم هو التعاون والتن�سيق وتبادل املعلومات واال�سلحة، وتكونت هذه املجموعة من 

ال�سهد في�سل وال�سهيد من�سور، واي�سا ذلك ال�سخ�ض وابو �سامل )4(، كما ان�سم 

اليهم يو�سف وفي�سل املري وغريهم وكان ال�سهيد في�سل بني احلني واالآخر ميدهم 

من  جمموعة  من  اكرث  مع  يتعاون  كان  فقد  بذلك،  يكتف  مل  ولكن  بال�سلح)5(، 

 )7( الرميثية  منطقة  يف  اخرى  جمموعة  ومع   ،)6( الفروانية  منطقة  يف  ال�سبان 

ولكن مما جتدر اال�ساره اليه انه يف تلك االيام االوىل من االحتلل مل يكن قد مت 

ت�سكيل جمموعات املقاومة بال�سكل الذي ا�سبحت عليه بعد ذلك، مل يتوقف ن�ساط 

ال�سهيد كما ا�سرنا منذ اليوم االول وكان ا�سراره يزداد يوما بعد يوم وا�سبح اكرث 

�سجاعة وجراأة يف مقاومة املعتدي )8(، فقد قام بجمع اال�سلحة من مناطق الدوحة 

وال�سليبيخات والرميثية بالتعاون مع ال�سهيد من�سور حمود و»ابو �سامل« )9( كان 

قد نقلها اليها بع�ض ال�سبان، كما اهتم ال�سهيد باتلف واقتلع اللوحات  االر�سادية 

من ال�سوارع لت�سليل القوات العراقية وا�ستخباراتها، كما قام بعمل هويات م�ستعارة 

لبع�ض ال�سبان حتى ال يتعرف عليهم العدو.

املرابطة  من  اح�سن  يجد  فلم  القا�سية  االيام  تلك  يف  في�سل  ال�سهيد  نظر  وقد 

وال�سمود واملقاومة التي كان يتعقد انها قادرة على طرد املعتدي، فا�ستمر ال�سهيد يف 

ن�ساطه امل�سلح، وقام بحرق دبابة كانت تقف ما بني منطقتي بيان وم�سرف، كما فجر 

�ساحنة حتمل ذخرية، وتقف عند ج�سر التحكم يف منطقة اجلابرية، بعد ان تاأكد 
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من عدم وجود حرا�سة حولها وقد قام بهذه العملية بالتعاون مع في�سل ويو�سف املري 

)10( وهاجم بقنابل املولوتوف ال�ساحنات العراقية التي كانت حتمل امل�سروقات من 

املوؤ�س�سات واملنازل )11(.

ومن بطوالته االخرى، قيامه مبهاجمةجمموعة من اجلنود كانوا قد ا�ستقروا يف احد 

منازل منطقة الرميثية، حيث هاجمهم بال�سلح ثم األقى عليهم القنابل، وقد متت 

بعيدا  ب�سيارته  �سامل  ابو  زميله  كان  حيث  الفرار  من  ومتكن  فائقة  ب�سرعة  العملية 

مدركة  وغري  مرتبكة  كانت  االوىل  االيام  يف  العراقية  القوات  ان  واحلقيقة  قليل، 

احد  وعند  ال�سويخ  منطقة  ففي  البا�سلة،  الكويتية  املقاومة  رجال  وا�ساليب  حلجم 

العدو قاموا  اربعة من جنود  بقتل  ال�سهيد من�سور حمود  بالتعاون مع   البنوك قام 

ب�سرقة نقود من البنك، كما قتل اربعة من اجلنود وهم يعربون ال�سارع يف منطقة 

ال�سامية بالتعاون مع ال�سهيد من�سور حمود، باال�سافة اىل �سخ�سني )12(.

ولقد تعددت عمليات القن�ض جلنود العدو التي قام بها ال�سهيد في�سل رحمه اهلل، وتلك 

الن�ساط  هذا  واىل جانب  اهلل،  رحمه  من�سور حمود  ال�سهيد  مع  بالتعاون  بها  قام  التي 

اىل  وتدعو  العراقي  باالحتلل  تندد  التي  املن�سورات  بتوزيع  في�سل  ال�سهيد  قام  امل�سلح 

املرابطة وال�سمود، وقد كانت زوجته تقوم على اإعداد املن�سورات بناء على طلبه )13(.

اذن فقد تعددت ان�سطة ال�سهيد يف مقاومة االحتلل، ومل يهداأ وكان احلما�ض ي�سيطر 

عليه، واراد ن�سر الذعر واخلوف يف القوات  العراقية، وبالفعل فقد اوقعت عملياته 

تلك الكثري من القتلى من جنود العدو، ومما ال �سك فيه ان هذا الن�ساط كان ي�سكل 

خطورة بالغة على حياة ال�سهيد في�سل، ولكن ذلك مل يثن عزمه عن الهدف الذي 

الل�سه م�سرًا على  الوطن، وكان رحمه  الدفاع عن  بقية حياته المتامه وهو  اوقف 

املقاومة ومواجهة القوات العراقية التي دن�ست ار�ض الوطن، وعاثت فيه ف�سادا، ومل 

يكن بط�ض العدو عائقا له امام اال�ستمرار يف املقاومة حتى بعد اعتقاله.
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االعتقال:

تعددت االقوال واختلفت االآراء حول ملب�سات اعتقال ال�سهيد في�سل، ولكن الباحث 

املحايد يراجع كل التفا�سيل املطروحة.

اإن ال�سهيد في�سل �سكل جمموعة �سغرية للمقاومة ومل يكن يرغب يف التوقف  قلنا 

حلظة عن املقاومة، ولذلك طلب من زميله ابو �سامل ان يخربه عن اي عملية يراد 

القيام بها )14(.

ففي م�ساء 8/6 عاد ال�سهيد اىل منزله بعد ان �سارك يف احدى العمليات امل�سلحة، 

اراد  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ولكن  الراحة،  اىل  يخلد  ان  اراد  الع�ساء،  تناول  ان  وبعد 

ال�سهيد من�سور حمود  اللحظات كانت تدور م�ساورات بني  له غري ذلك، ففي تلك 

بالقرب من م�ست�سفى هادي  القيام مبهاجمة �ساحنة عراقية تقف  وابو �سامل حول 

�سبعة من جنود  وينام حتتها  يف منطقة اجلابرية وعليها دبابات و�سناديق ذخرية 

العدو، اما حار�سها فهو ال�سائق وقد ا�سر  ال�سهيد من�سور على القيام بهذه العملية، 

اما »ابو �سامل« فقد كان له راأي اآخر وهو الرتيث، بل ن�سيان هذه العملية خ�سو�سا 

ان رجال املقاومة قد قاموا يف نف�ض اليوم بعملية م�سابهة عند احد اجل�سور، ولكن 

االخري  عليه  فاقرتح  واألح،  �سامل«  »ابو  ا�سر على  املتحم�ض  ال�ساب  ال�سهيد من�سور 

طرح الفكرة على ال�سهيد في�سل لعله يرغب يف اال�سرتاك معهما، اال انهما توجها اوال 

اىل منطقة اجلابرية، رغم حظر التجول، وترجل من �سيارتهما ملعاينة املوقع ولكن 

واخرباه  العديلية  منطقة  في�سل يف  ال�سهيد  منزل  اىل  فذهبا  ذلك،  عليهما  �سعب 

باالقرتاح فوافق على اال�سرتاك معهما.

خرج ال�سهيد  من منزله وهو يرتدي اليجامة »د�سدا�سة مقلمة« وبجانبه ابنه »بحر« 

بني  يا  في�سل  ال�سهيد  والده  فاجابه  معك،  اذهب  ان  اريد  ترتكنا  ال  له  قال  الذي 

�سوف اعود بعد ن�سف �ساعة )15( ثم توجه نحو ال�سيارة )الوانيت( التي اوقفها يف 
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ال�ساحة املجاورة للمنزل يف منطقة العديلية والتي كان يحفظ فيها بع�ض اال�سلحة 

يف داخل اكيا�ض، اخذ ال�سهيد �سلحه، وتوجه اىل منزل جاره... واخربه مبا ينوي 

وهم  ال�سيارة  االربعة  فا�ستقل  معهم،  ي�سرتك  ان  وطلب  بالفكرة  فرحب  به  القيام 

ابو  منزل  اىل  �سامل، حيث ذهبوا  واأبو  ال�سخ�ض  وذلك  ومن�سور  في�سل  ال�سهيدان 

وكانت  ب�سيارتني،  بالعملية  للقيام  الذهاب  قرروا  النهم  اي�سا،  العديلية  يف  �سامل 

توجد بجانب منزل ابو �سامل �سيارتان طراز )بور�ض( وهي �سريعة ومفيدة ملثل هذه 

العمليات، وهناك اتفقوا على ان يقود ال�سهيد في�سل �سيارة ويقود االخرى ال�سهيد 

من�سور وان ي�سري  ابو �سامل امهامهما ب�سيارته لكي يتاأكد من ان الفر�سة �سانحة 

للقيام بالهجوم، حيث اتفقوا معه على ان يعطي ا�سارة �سوئية، وعند ديوانية »ابو 

�سامل« كان هناك �سخ�ض »غري حمدد اجلن�سية« )16( كان قد ح�سر اإىل ديوانية 

اأبو �سامل، مع اأحد معارف االخري وقد تعرف اأبو �سامل عليه يف اللحظة نف�سها، املهم 

اأ�سر هذا ال�سخ�ض على اال�سرتاك اي�سا يف العملية فاأ�سبحوا خم�سة، غادر ال�سهيد 

اأبو  اأما  الرابع  ال�سخ�ض  من�سور  ال�سهيد  ا�سطحب  بينما  اأحدهم،  وبجانبه  في�سل 

�سامل فقد كان دوره هو اإعطاء اال�سارة ال�سوئية فقط ثم االن�سحاب، وكانت ال�ساعة 

يقود  بينما  النار،  باإطلق  في�سل  ال�سهيد  يقوم  ان  االتفاق  وكان  والربع،  العا�سرة 

ال�سيارة  زميله، املهم مت التنفيذ ومتكنوا من قتل خم�سة جنود، ولكن بعد امتامها 

اىل  ال�سبان  فا�سطر  احلادثة  �ساهدت  للعدو  ع�سكرية  دورية  هناك  كانت  مبا�سرة 

التوجه ب�سرعة نحو منطقة الرميثية )17( وبداأت املطاردة اإىل اأن ا�سطدم ال�سبان 

فحدثت  ال�سعب،  منطقة  يف  ال�سامل  عبداهلل  ثانوية  مدر�سة  عند  تفتي�ض  بحاجز 

ا�ستطاعوا حما�سرة  الذين  املقاومة وجنود االحتلل  اأبطال  املبا�سرة بني  املواجهة 

8/6 بعد  العا�سرة والربع، وهناك يف املعتقل  ال�سبان واعتقالهم وذلك م�ساء يوم  

وهو مدر�سة ثانوية عبداهلل ال�سامل حاول ال�سهيدان في�سل ومن�سور الهروب وا�ستبكا 

املواجهة يف  اأثناء  وا�ستطاعا يف  اال�ستيلء على �سلحهم  مع حرا�سهما ومتكنا من 

املعتقل قتل  22 جنديا عراقيا )٭( وهكذا ف�سلت حماولتهما، وقد قال  اأحد �سباط 
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اال�ستخبارات لزميلهم اأبو �سامل الذي اعتقل بعد ذلك اإثر و�ساية، اإن في�سل ومن�سور 

الذين  اخلم�سة  عدا  الهروب  حماولتهم  اأثناء  يف  عراقيًا  جنديًا   22 قتل  من  متكنا 

قتلوهم عند امل�ست�سفى هادي )18(.

اال�ست�سهاد:

الوح�سي  للتعذيب  يتعر�سان  املعتقل  ال�سهيد من�سور يف  ال�سهيد في�سل وزميله  ظل 

الذي ازداد بعد حماولة الهروب باالإ�سافة اىل ال�سرب املربح فقد مت خلع اظفاره 

و�سعقه بال�سلك الكهربائي، كما مت قلع احد عينيه وكان ي�سرخ وي�سب اجلنود )19(، 

ويف الوقت نف�سه كانت ا�سرته حتاول رويته او معرفة اخباره، ولكن دون جدوى ويف 

�سباح  2 اغ�سط�ض قتل جنود االحتلل ال�سهيد في�سل وزميله من�سور واألقيا بجثتيهما 

خلف م�ستو�سف النقرة اجلنوبي )20(، وقاموا بتغطيتهما ببع�ض املن�سورات بدعوى 

انهما كان يوزعانها، وكذلك الإثارة اخلوف والذعر بني املواطنني ووقف جنود البغي 

والعدوان يف ال�سارع املواجه لل�ساحة الرتابية التي األقوا بها اجلثتني، وعند ال�ساعة 

التا�سعة �سباحا تلقى الهلل االأحمر الكويتي خربا عن وجود اجلثتني، فقام بنقلهما 

اىل امل�ست�سفى وهناك يف امل�ست�سفى �ساهد اجلثتني احد اقارب ال�سهيد في�سل، وكان 

حتول  وقد  عليهما،  التعذيب  اآثار  و�ساهد  االحمر،  الهلل  يف  للعمل  املتطوعني  من 

ج�سم ال�سهيد في�سل  اإىل اللون االأزرق، اأما زوجة ال�سهيد فقد كانت ت�سعى وتعمل 

على الو�سول  اإىل زوجها ويف ذلك اليوم عزمت على ال�سفر اإىل العراق الأنها عندما 

العراق  اإىل  نقل  انه  اخربوها  ال�سامل«  عبداهلل  »ثانوية  يف  املعتقل  يف  عنه  �ساألت 

اأخربها ومل متلك غري االإميان  اأخوها من ا�ست�سهاده  تاأكد  ملحاكمته، لذلك عندما 

بق�ساء اهلل وقدره وال�سرب والفخر باأن زوجها �سحى بحياته من اأجل الوطن الغايل.

ا�ست�سهد  لقد   ،1990 اغ�سط�ض   28 من�سور يف   وجثمان  دفن جثمانه  وقد مت  هذا 

في�سل دون اأن يعرتف اأو يديل باأي ا�سم من اأ�سماء رجال املقاومة ومل تتمكن �سلطات 

االحتلل من التعرف على املتعاونني معه رغم التعذيب الذي تعر�ض له، وكذلك كان 

موقف ال�سهيد من�سور رحمه اهلل.
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ظروف االعتقال

هل اعتقل ال�سهيد اإثر و�ساية اأو اأنها ال�سدفة التي اأوقعتهم اأمام دورية عراقية، وما 

اكرثها يف تلك ال�سهور؟ وهل اأخذ كل االأ�سلحة معه يف تلك الليلة؟

طلبت  بالعملية  القيام  ليلة  ال�سهيد  اإىل  جاءت  التي  املجموعة  اإن  يقول  راأي  هناك 

منه اخلروج معهم بكل اال�سلحة )21( ولكن ال�سخ�ض املوجود من االأربعة وهو اأبو 

ياأخذ  مل  الذي  في�سل  ال�سهيد  اىل  ذهبا  من�سور  وال�سهيد  فهو  ذلك،  ينفي  �سامل، 

معه غري �سلح واحد فقط »كل�سنكوف« وهو الذي ا�ستخدم يف العملية )22(، ومل 

يطلب منه زملئه حمل كل اأ�سلحته، ويوؤكد ان االعتقال مت ب�سبب مطاردة الدورية 

�سكان منطقة اجلابرية ح�سب م�ساهدته  له احد  لهم كما ذكر  العراقية  الع�سكرية 

)23( ويف اثناء حماولته العثور على ال�سيارتني ومعرفة م�سري االربعة، فقد علم من 

اأحد ال�سبان اأن �سيارتني )بور�ض تقفان( عند ثانوية عبداهلل ال�سامل وتاأكد بنف�سه من 

ذلك)24( وهناك من يرى باأن االعتقال مت اإثر و�ساية )25( وان ال�سهيد كان يحمل 

يف ال�سيارة كمية من االأ�سلحة )26(.

وي�سيف اأبو �سامل انه يف اثناء التحقيق معه اأدخل اإليه اأكرث من �سخ�ض كانوا يتحدثون 

عن دوره يف هذه العملية، ولكنه مل يتمكن من معرفتهم ب�سبب الرباط الذي و�سع 

على عينيه )27( وكما يقول اأبو �سامل فان التبيلغ عن العملية مل يتم قبل القيام بها.

متت  العملية  اأن  ن�ستنتج  �سامل  اأبو  يطرحها  التي  املعلومات  خلل  من  اأنه  احلقيقة 

ب�سكل �سريع ويف نف�ض  الليلة وخلل حوايل �ساعة جاء ابو �سامل وال�سهيد من�سور اإىل 

ال�سهيد في�سل ويف نف�ض اللحظة التحق بهم.... ويف الديوانية حلظة الذهاب للقيام 

بالعملية طلب ال�سخ�ض االخر امل�ساركة، وهذه كلها معلومات كما يطرحها اأبو �سامل 

ال جتعل املرء يوؤكد اأن هناك و�ساية ولكن امللفت للنتباه اأن اأحد اجلنود قال لزوجة 

ال�سهيد اأن كمية كبرية من اال�سلحة كانت بحوزة زوجها في�سل فهل هي كذبة اطلقها 

اجلندي العراقي؟
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لقد حر�ست على طرح كل االآراء املختلفة واملت�سابهة، و�سيظل ال�سوؤال دون جواب، 

ولكن هذه هي املعلومات واالآراء املطروحة، وتبقى حقيقة �ساطعة وتعر�ض نف�سها يف 

البا�سلة  الكويتية  اأن احلما�ض الوطني عند بع�ض رجال املقاومة  ال�سياق، وهي  هذا 

اأقوى من التاأين والرتدد.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

جوي/  را�سد  املهنة:  اال�ست�سهاد،  1990/8/26م  1950/4/24م،  امليلد:  )٭( 

الطريان املدين - املطار، امل�ستوى التعليمي: رابعة متو�سط.

)1( حممد اإبراهيم ال�سيباين - كيفان اأيام االحتلل �ض 245

)2( اإبراهيم عبدالرحمن حممد - 1992/12/26م، احمد ال�سداد.

)3( ارملة ال�سهيد، 1992/12/26م، �سلوى ال�سيباين، احمد ال�سداد.

)4( ابو �سامل، 1994/5/17م، د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)5( في�سل املري - 1992/10/29م، اأحمد ال�سداد.

)6( يو�سف املري - 1994/12/4م، د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)7( ابو �سامل - املقابلة ال�سابقة.

)8( ابراهيم عبدالرحمن حممد - املقابلة ال�سابقة.

)9( ابو �سامل - املقابلة ال�سابقة.

)10(  في�سل ويو�سف املري - 1992/10/29م، احمد ال�سداد.

)11( يو�سف املري - 1994/12/4م، د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)12( ابو �سامل - 1994/5/17م، د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)13( ارملة ال�سهيد  املقابلة ال�سابقة.

)14( ابو �سامل، 1994/5/17م،  املقابلة ال�سابقة.

)15( ابو �سامل - املقابلة ال�سابقة.
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)16( امل�سدر  ال�سابق.

)17( امل�سدر  ال�سابق.

)18( امل�سدر  ال�سابق.

)٭( نقل �سخ�ض ا�سمه.. هذه املعلومات اإىل »اأبو �سامل« وكان كويتيا، حمل يف اأثناء 

جبهة  من  فل�سطيني  املعلومات  هذه  اليه  نقل  وقد  مزورة،  اأردنية  هوية  االحتلل 

مدر�سة  حولت  والتي  العراقي،  للحتلل  وامل�ساندة  املوؤيدة  الفل�سطينية  التحرير 

ثانوية عبداهلل ال�سامل اىل مراكز للتدريب الع�سكري.

)19( ارملة ال�سهيد، 1994/6/13م، د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)20( ابراهيم عبدالرحمن - املقابلة ال�سابقة.

)21( ابراهيم عبدالرحمن - املقابلة ال�سابقة.

)22( ابو �سامل - املقابلة ال�سابقة.

)23( امل�سدر  ال�سابق. يف

)24( امل�سدر  ال�سابق.

)25(  في�سل ويو�سف املري، املقابلة ال�سابقة.

)26( غامن ال�سطي - 1992/11/3م، احمد ال�سداد.

)27( ابو �سامل - املقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد / جا�سم حممد عبداهلل املطوع )٭(

البداية:

املرابطة  قرر  فقد  ،وكرامة  عزة  ت�سع  اأ�سطراأ  بدامه  املطوع  جا�سم  ال�سهيد  كتب 

العراقي الهمجي، ان ق�سة هذا  للعدوان  اللحظات االوىل  وال�سمود واملقاومة منذ 

وعزم  االخل�ض  يكون  كيف  وت�سرح  للوطن  واالنتماء  الوالء  معنى  جت�سد  ال�سهيد 

الرجال، وانها عنوان اجللد والثبات وال�سرب يف خدمة الوطن، الذي كان يئن من 

بط�ض العدو وق�سوته.

فداء  باأرواحهم  �سحوا  الذين  ال�سهداء  من  الكثري  الكويتي  ال�سعب  افراد  من  �سقط 

لكرامة الكويت، ومن بني هوالء ال�سهيد  االأبرار يبزغ جنم ال�سهيد جا�سم املطوع الذي 

�سعر ومنذ اللحظة االأوىل للعدوان مثله مثل كل اأفراد ال�سعب الكويتي بالغ�سب واملرارة 

الطوية حمبا  ال�سهيد رحمه اهلل ح�سن  وكان  او حتتمل،  تو�سف  ان  ومبهانة ال ميكن 

الأبناء وطنه متديناأ، وقد حتول ال�سعور الوطني عنده اىل غ�سب دافق، وكانت كلماته 

غا�سبة و�سادقة، فبداأ باإعداد املن�سورات املعادية للحتلل واملحر�سة على مقاومته، 

والداعية اىل املرابطة وال�سمود، وقام بتعليقها يف م�سجد الربيعان يف منطقة ال�سرة، 

املواطنني )1( هناك، وهكذا  املن�سورات على  تلك  بتوزيع  حيث كان �سكنه، كما قام 

اندفع ال�سهيد جا�سم يف العمل الوطني، كما ن�سط يف العمل يف جمعية ال�سرة، فكان 

يقوم بتوزيع املواد الغذائية على املنازل، ونقل القمامة  وغري ذلك من اخلدمات العامة 

اليومية )2(، التي مل تكن متوافرة يف تلك االأيام الع�سيبة، وكل من كان يقوم مبزاولتها 

يعر�ض نف�سه للعتقال والتعذيب ثم االعدام من قبل ال�سلطات العراقية املحتلة.

ولكن ال�سهيد جا�سم ا�ستمر مثل الكثريين من ال�سبان الكويتيني يف ن�ساطه ومل يتوقف 

رغم البط�ض العراقي.
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االن�سمام اىل احدى جمموعات املقاومة:

مل يكتف ال�سهيد جا�سم بهذا القدر من االعمال املدنية، رغم انه مازال عاكفا عليها، 

فان�سم اىل احدى جمموعات املقاومة امل�سلحة، وبداأ ن�ساطه اجلديد.

»ان الكويت بلدنا وعزيزة وال ميكن اأن نفرط فيها يا والدي«)3( كانت هذه كلماته.

ال �سك يف اأن اخلربة يف جمال املقاومة امل�سلحة كانت معدومة، واالحتلل العراقي 

كان التجربة االأوىل لل�سعب الكويتي يف هذا املجال، ولكن ذلك مل يكن ي�سكل عقبة 

امام هذا ال�سعب الذي اأ�سر على ال�سمود واملقاومة، ومل يعباأ ال�سهيد جا�سم بالفارق 

واملقاومة  العراقي  االحتلل  قوات  بني  والب�سرية  الع�سكرية  االإمكانات  يف  ال�سخم 

الكويتية البا�سلة، وكان يعلم ان الفرق امنا يكمن يف احلق الذي تدافع عنه املقاومة 

الوطنية الكويتية �سد الباطل.

ولذلك قام ال�سهيد بالتعاون مع بع�ض الع�سكريني بتكوين جمموعة للمقاومة امل�سلحة 

العقيد املتقاعد جا�سم  ال�ساأن  وكان يف مقدمة اال�سخا�ض الذين تعاون معهم بهذا 

اليا�سني، الذي �سارك يف معركة »املباركية« يوم الثاين من اأغ�سط�ض، وا�سطر مثل 

على  وكان  كيفان،  منطقة  اىل  االن�سحاب  اىل  الكويتيني  الع�سكريني  من  الكثريين 

من  متكن  وقد  امل�سلم،  طلل  واملقدم  االمري  فهد  اللواء  مع  ذلك  اثناء  يف  ات�سال 

رتبته  الثاين، وهناك اختري بحكم  اليوم  ال�سرة يف  الو�سول  اىل منزله يف منطقة 

الع�سكرية امل�سوؤول عن منطقة ال�سرة.

مبوجب التن�سيق مع بع�ض القادة الع�سكريني، وميكن القول اإن ذلك اليوم يعد بداية 

اليا�سني  جا�سم  املتقاعد  العقيد  برئا�سة  م�ستقلة  جمموعة  وهي  املجموعة،  تكوين 

ال�سهيد جا�سم  اأن دائرة علقة  االأمري، وبحكم  باللواء فهد  ات�سال  لها  )4( وكان 

وهو  الطاهر  عبداللطيف  بامللزم  ال�سهيد  علقة  وبحكم  وا�سعة  املنطقة  ب�سبان 

كان  فقد  اليا�سني،  جا�سم  املتقاعد  العقيد  مع  يعملون  كانوا  الذين  االأ�سخا�ض  من 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-45-

 

لل�سهيد الدور الفعال يف ت�سجيع ال�سبان على االن�سمام اإليها، وكانت البداية بالن�سبة 

لل�سهيد يف االأ�سبوع الثاين من اأغ�سط�ض  1990 حني اقرتح على زميله امللزم خالد 

ت�سكيل فرقة حلماية بع�ض املنازل غري امل�سكونة �سواء تلك التي كان اأهلها قدغادروا 

البلد لق�ساء اإجازة ال�سيف قبل وقوع االحتلل، اأو تلك التي اأ�سطر ا�سحابها اإىل 

مغادرتها يف اعقاب العدوان العراقي، بحيث تقوم هذه الفرقة بحمايتها، كما اقرتح 

عليه اأن تقوم الفرقة اأي�سًا بحماية منافذ منطقة ال�سرة وعددها اأربعة منافذ، على 

اأن تن�سم الفرقة بعد ذلك اإىل جمموعة اأكرب للمقاومة )5(. امل�سلحة وهي جمموعة 

العقيد جا�سم اليا�سني.

ا�ستح�سن زميله خالد هذا االقرتاح، وبداأت عملية التنفيذ بالتعاون مع اأ حد ال�سباط 

اأع�ساء  اأحد  كان  الذي  ال�سامي  فهد  اأول  امللزم  وهو  الدفاع  وزارة  يف  العاملني 

املجموعة )6(.

وهكذا بداأ تكوين املجموعة التي كان ن�ساطها يف البداية هو حرا�سة منطقة ال�سرة، 

ال�سبان كحرا�ض على املنطقة، ثم اتفق ال�سهيد املطوع رحمه  ولذلك فقد مت توزيع 

اهلل مع امللزم عبداللطيف الطاهر على اأن يكون ال�سهيد حلقة االت�سال بينه وبني 

ال�سبان،)7(، الذين متكن ال�سهد جا�سم من جذبهم للن�سمام اإىل هذه  املجموعة، 

وا�ستمر ال�سهيد يقوم بن�ساطه، مثل توزيع النقود على بع�ض االأ�سر الكويتية املحتاجة 

ب�سبب ظروف االحتلل و�سعوبة التوجه اإىل البنوك، وكان يح�سل على النقود من 

طلل  املقدم  من  عليها  يح�سل  بدوره  كان  الذي  اليا�سني،  جا�سم  املتقاعد  العقيد 

فائقة  ب�سجاعة  هذا  بدوره  يقوم  ال�سهيد  وكان  احلرمي،  حممد  والعقيد  امل�سلم 

وبالتن�سيق مع رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية ال�سرة اآنذاك، وكان ال�سهيد جا�سم يف ذلك 

الوقت يعترب رئي�سا ملجموعة مقاومة �سغرية )8( تابعة للمجموعة االأكرب حتت قيادة 

العقيد املتقاعد جا�سم اليا�سني كما اأ�سلفنا االإ�سارة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-46-

 11 رقم  �سارع   6 قطعة   م�ساء يف  كل  يجتمعون  ال�سباب  من  املجموعة  افراد  وكان 

بع�ض  لهم  توافرت  وقد  املنري،  عبداللطيف  ال�سهيد  منزل  من  بالقرب  وبالتحديد 

اال�سلحة اخلفيفة بوا�سطة ال�سهيد / جا�سم املطوع الذي قام مع جمموعة من ال�سبان 

العاملني بوزارة الدفاع بجمع بع�ض اال�سلحة من بع�ض املخافر قبل ان ت�سيطر عليها 

قوات االحتلل، كما قام ال�سهيد مع امللزم عبداللطيف الطاهر بنقل بع�ض اال�سلحة 

من املقدم طلل حممد امل�سلم يف منطقة بيان )9( وهكذا انتظم ال�سهيد يف جمال 

املقاومة امل�سلحة، وكان يقوم بدور حلقة الو�سل بني افراد هذه املجموعة، كما كان 

امل�سوؤول عن قطعة  6 ولذلك كان يحتفظ بقوائم حتتوي على ا�سماء ورتب وعناوين 

ال�سباط وغريهم من الع�سكريني واملدنيني من عنا�سر املجموعة )10( كما اأوكلت 

له القيادة مهمة املحافظة على اال�سلحة التي مت جتميعها، وهي عبارة عن عدد من 

البنادق الذاتية ور�سا�ض ا�ستقلل، فقام ال�سهيد بحفظها يف منزل اخته القريب من 

منزله وهو من املنازل غري امل�سكونة يف تلك الفرتة )11( وال �سك ان هذه الثقة تدل 

على منزلته الرفيعة بني زملئه، وال يخفى كذلك ما يقت�سيه القيام مبثل هذه املهمة 

من الن�ساط واليقظة واحلذر وال�سجاعة.

العمليات امل�سلحة:

 )12( الب�سيط  التخطيط  وفق  املحتل  مقاومة  يف  املجموعة  وافراد  ال�سهيد  ن�سط 

بالروح  يتميز  وكان  املجموعة  افراد  بها  قام  التي  العمليات  يف  ال�سهيد  فا�سرتك 

املعنوية العالية يف اثناء اال�ستعداد للقيام باية عملية، وكذلك عند القيام بها وبعد 

تنفيذها، وكان ي�سارك يف تلك العمليات امللزم عبداللطيف الطاهر وامللزم فهد 

ال�سامي وغريهما)13(.

فقد قام ال�سهيد مع زملئه بعدة عمليات ناجحة منها مهاجمة ال�سيارات التي حتمل 

الكويت  وتنقلهم للقامةيف  بل  ت�سجعيهم  �سلطات االحتلل  الذين كانت  العراقيني 

بهدف تغيري الرتكيبة ال�سكانية، وادخل بذلك الرعب يف قلوب العراقيني، كما �سارك 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-47-

الكويتية،  امل�سروقات  التي كان حتمل  العراقية  ال�ساحنات  بع�ض  يف عمليات احراق 

فهوؤالء الل�سول يجب قطع دابرهم، وكان الهجوم يتم بوا�سطة قنابل املولوتوف التي 

كان ال�سهيد يقوم باإعدادها بالتعاون مع جمموعة من ال�سبان )14( وقد تعلم اإعداد 

القنابل على يد نقيب من �سلح الهند�سة يف اجلي�ض الكويتي )15( كما كان ال�سهيد 

على دراية با�ستخدام ال�سلح وقد اكت�سب هذه اخلربة من التجنيد )16( واحلقيقة 

انه رغم ن�ساطه مع جمموعة ال�سرة فانه عمل اي�سا مع جمموعة للمقاومة يف منطقة 

الرميثية، وا�سرتك معها يف الهجوم على منزل كانت تقيم فيه جمموعة من جنود 

االحتلل ويقع بالقرب من املدر�سة االيرانية يف منطقة اجلابرية )17(.

وهكذا كلما ذاق ال�سهيد رحمه اهلل لذة الدفاع عن الوطن، زاد ا�سراره اكرث ون�سط 

يف املقاومة، ولذلك فقد حقق العديد من البطوالت وكبد جي�ض االحتلل الكثري من 

اخل�سائر، رغم ق�سر املدة التي عا�سها قبل اعتقاله وا�ست�سهاده.

الوطنية �سواء  انه مع مطلع �سهر�سبتمرب تعددت جمموعات املقاومة  ومن املعروف 

انتهج  وقد  معا،  وع�سكريني  مدنيني  من  او  فقط  الع�سكريني  من  تتالف  التي  تلك 

بع�سها نظام اخلليا وبع�سها االخر اخذ با�سلوب املجموعات، وكان بني بع�ض هذه 

العراقي  اجلي�ض  وهلع  رعب  اثارت  املجاميع  وهذه  وتن�سيق،  ات�ساالت  املجموعات 

فكرثت مداهمات املنازل واالعتقاالت الع�سوائية، ولكن كان يقابلها الن�ساط امل�ستمر 

لرجال املقاومة الكويتية، فازداد البط�ض والتنكيل بال�سعب الكويتي.

االعتقال االأول:

متكن ال�سهيد رحمه اهلل مع زملئه من تكبيد جي�ض االحتلل الكثري من اخل�سائر 

القوات  ايدي  يف  الوقوع  من  اهلل  رحمه  ال�سهيد  جنا  ان  وبعد  قبل،  من  ا�سرنا  كما 

العراقية يف اثناء قيامه بتلك العمليات كانت ارادة اهلل ان يتم اعتقاله من منزله فما 

هي ملب�سات االعتقال؟
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يتوىل م�سوؤولية املحافظة  ال�سهيد رحمه اهلل كان  ان  ال�سابقة  ال�سفحات  ذكرنا يف 

الكويتيني،  على  االأ�سلحة  بتوزيع  يقوم  كان  كما  باملجموعة،  اخلا�سة  اال�سلحة  على 

ولذلك عندما طلب منه احد اال�سخا�ض �سلحا حتى ي�ستخدمه للدفاع عن اهله عند 

ال�سابقة  معرفته  عدم  رغم  الطلب  لهذا  اال�ستجابة  يف  ال�سهيد  يرتدد  مل  احلاجة، 

ذاتية  بندقية  فاعطاه  له،  العون  تقدمي  من  والبد  مانع،  ال  ولكن  ال�سخ�ض،  بهذا 

هذا  اىل  االطمئنان  خطورة  اىل  نبهه  ال�سلمة  خالد  زميله  ان  رغم  خمزنها،  مع 

ال�سخ�ض، ولكن ال�سهيد رحمه اهلل مل يرتاجع عن موقفه وامده بال�سلح )18( ولكنه 

حر�ض على اال يتيح الفر�سة  لهذا ال�سخ�ض لكي يطلع على مكان حفظ اال�سلحة، 

ت�سجيعه  اراد  انه  ويبدو  للمقاومة وهو احد اع�سائها  اأخربه بوجود جمموعة  ولكنه 

على االن�سمام اليهم، وعندما �ساأل عبداللطيف لطاهر ال�سهيد هل انت واثق منه؟ 

اجابه نعم فهو ع�سكري �سابق، ثم قام بع�ض ال�سبان يف احدى الديوانيات يف منطقة 

ال�سرة وهي ديوانية »الرو�سان« والتي كان ال�سهيد يرتدد عليها بتنبيه اإىل احتمال ان 

يقوم ال�سخ�ض املذكور بالتبليغ عنه وعن املجموعة ون�سحوه باالبتعاد عنه، كما ان 

عبداللطيف الطاهر نبه ال�سهيد اىل �سرورة  ترك منطقة ال�سرة الأنه بداأ ي�سك يف 

ال�سخ�ض املذكور وبخا�سة بعد ان �ساهده يدخل عند اجلنود العراقيني يف املخفر، 

وعلم انه يتعامل معهم، بل انه كان يدفع تكاليف م�سرتياتهم من اجلمعية، ولذلك 

اهل  لي�ض  انه  ال�سهيد  اأيقن  التحذيرات  كل هذه  بعد  منه،  ال�سلح  ب�سحب  ن�سحه 

للثقة ف�سحب قطعة ال�سلح منه )19(.

وقبل ا�سبوع من اعتقال ال�سهيد علم ال�سيد عبداهلل �سقيق ال�سهيد جا�سم من احد 

ال�سبان  بع�ض  ا�سماء  العراقية  اال�ستخبارات  اعطى  قد  ال�سخ�ض  ان ذلك  امل�سادر 

واقرتح  الطاهر،  وعبداللطيف  ال�سامي،  وفهد  املطوع  جا�سم  ال�سهيد  بينهم  ومن 

حالة  يف  ظلوا  ال�سبان  ان  ورغم  بال�سلح،  والت�سرف  املنطقة  من  اخلروج  عليهم 

حذر ويقظة ملدة ثلثة او  اربعة ايام، ورغم قيام ال�سهيد باتلف القائمة التي ت�سم 
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ا�سماء وعناوين ال�سباط وغريهم من اع�ساء املجموعة اال انه مل يخرج من منطقة 

ال�سرة)20(.

مع  للتعاون  ا�ستعداد  على  ال�سخ�ض  هذا  كان  فقد  املخاوف،  كل  حتققت  وبالفعل 

اإىل ت�سليم �سبان املقاومة، ففي احد االيام  اأدى به االأمر  ال�سلطات املحتلة حتى لو 

االحتلل  ن�سبها جنود  التي  احد احلواجز  برفع  فقام  الوعي  فقدان  كان يف حالة 

عند احد مداخل ال�سرة، فاألقي القب�ض عليه، وهناك يف املخفر ار�سدهم على ا�سماء 

وعناوين بع�ض ال�سبان.

كانت اول خطوة يف طرق التعاون هي ار�سادهم اىل ال�سهيد/ جا�سم املطوع، فقد ابلغ 

وانهما  ا�سلحة  لديهما  الطاهر  ال�سهيد/جا�سم وعبداللطيف  بان  �سلطات االحتلل 

ي�سنعان القنابل )21(.

يف اأعقاب هذه املعلومات التي اأدىل بها قامت قوات االحتلل ع�سر يوم  30 اغ�سط�ض 

»حوايل ال�ساعة  3.30« بتطويق منزل ال�سهيد ووقفت ال�سيارات الع�سكرية العراقية 

ي�سكن  حيث   )22( ال�سهيد  والد  منزل  امام  ميدان  مدفع  حتمل  احداها  وكانت 

وداهمت القوة العراقية الع�سكرية املنزل وكانت مولفة من ثلثني ع�سكريا، فقابلهم 

ال�سهيد رحمه اهلل، وعندما �ساألوه عن ا�سمه اجابهم بثقة واطمئنان انا جا�سم املطوع، 

فقاموا بربط يديه بغرتته، ثم بداأوا عملية التفتي�ض، ويف تلك اللحظات كانت زوجة 

ال�سهيد تقوم بالتنظيف ومل تكن تعلم مبا يجري ف�سرخ ال�سهيد باأعلى �سوته قبل 

ان تخرج اليهم »الب�سي حجابك« فهو يعرف ان جنود االحتلل ال يحفظون للمنازل 

فاأ�سرعت  ال�سهيد،  زوجها  �ساهدت  عندما  املنظر  من  الزوجة  انده�ست  حرمتها، 

�سجاعة  بكل  ال�سابط  �ساألت  ثم  عليهم،  خوفا  الغرف  احدى  اىل  اطفالها  باإدخال 

ما �سبب اعتقال زوجها - فاأجابها- ال �سيء، وا�ستمر �ستة من اجلنود يف التفتي�ض 

بحثا عن ال�سلح، دون جدوى، ومل يعرثوا على اي دليل يوؤكد ان�سمام ال�سهيد اىل 
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املقاومة)23(، ولكن رغم ذلك اعتقلوه، فالدليل هو  الو�ساية التي و�سلت اليهم، ثم 

انهم مل يكن يهمهم العثور على دليل لكي يتم االعتقال.

�سكان  من  ال�سبان  بع�ض  باعتقال  العراق  طاغية  جنود  قام  نف�سها،  اللحظات  ويف 

منطقة ال�سرة، ومن بينهم ال�سهيد / عبداللطيف فهد املنري )24(.

اعتقل ال�سهيد جا�سم بتهمة حيازة ا�سلحة رغم ان عملية  التفتي�ض مل ت�سفر عن ا 

لعثور على ا�سلحة ويف املعتقل تعر�ض ال�سهيد لل�سرب واالإهانات والتعذيب بال�سلك 

الكهربائي، فقد اراد العدو ارغامه على االعرتاف باأنه من رجال املقاومة الكويتية، 

واالإدالء با�سماء اع�ساء جمموعته، ولكن ال�سهيد متيز برباطة اجلاأ�ض، وهلل يف خلقه 

حكمة ال تدركها العقول، فاأنكر كل التهم املوجهة اليه.

وقال انه كان ميتلك قطعة واحدة من ال�سلح، ولكن ب�سبب التفتي�ض فقد األقاها يف 

البالوعة، ويف اثناء التحقيق معه قال انه يبلغ الثانية والثلثني فلم ي�سدقوه، فرد 

على ا�ستنكاراتهم بقوله »هذه بطاقتي فهل انا مزور«.

عندها التقط ال�سابط العراقي هذه الكلمة واتهمه بالتزوير و�سجلها يف ملف التحقيق 

)25( ا�سر ال�سهيد يف اقواله على ان ن�ساطه كان يقت�سر على حماية منزله، واملنازل 

املجاورة من الل�سو�ض فقط، ولكن هيهات ان جتد اجابته �سدى لدى جنود الظلم 

والعدوان، وبعد حماوالت متكن زملوؤه من االإفراج عنه بعد تقدمي ر�سوة اىل الرائد 

العراقي وكانت عبارة عن غ�سالة )26( ولكن ال�سهيد جا�سم ايقن انه ال مفر من 

بنف�سي  تن�سوا فقد �سحيت  »ال  الطاهر  لزميله عبداللطيف  قال  لذلك  اال�ست�سهاد، 

من اأجلكم«)27(.

عاد  ولكنه  متورمة،  وراأ�سه  م�سلولة  �سبه  ويده  اأهله،  واىل  منزله  اىل  ال�سهيد  رجع 

مرفوع الراأ�ض، مطمئن البال، الأن ارداته مل ت�سعف امام ق�سوة جنود االحتلل، فلم 

ذاق  »انه  لزوجته  يقول  وكان  اليها،  ينتمي  التي  املجموعة  عنا�سر  با�سماء  يعرتف 
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مرارة ووح�سية التعذيب ولذلك فانه �سيظل يرف�ض االدالء با�سماء ال�سبان الكويتيني 

حتى ال يتمكن العدو من اعتقالهم وتعذيبهم« )28(.

وال �سك يف ان �سموده هذا اتاح الفر�سة امام بع�ض اع�ساء املجموعة للخروج من 

املنطقة، او مغادرة البلد كما حر�ض ال�سهيد على اإبلغ افراد املجموعة بوا�سطة احد 

اال�ستخبارات  ان  خا�سة  عليهم  خوفا  منزله  على  الرتدد  عدم  ب�سرورة  اال�سخا�ض 

العراقية كانت تراقب املنزل، ورغم ذلك فان امللزم عبداللطيف الطاهر يوؤكد انه 

كان امام ال�سهيد فر�سة ملغادرة املنطقة يف اأعقاب االفراج االول، ولكنه رف�ض رغم 

توفر املكان البديل له،  كما حاولت معه زوجته لكنه رف�ض.

االعتقال الثاين:

بعد ايام معدودة من االفراج عنه يف التا�سع من �سهر �سبتمرب، اعتقل ال�سهيد مرة 

اخرى بحجة اال�ستدالل على منزل احد اال�سخا�ض امل�ستبه بهم، اال  ان احلقيقة غري 

والده رغم  يتمكن  ال�سرة، ومل  ال�سهيد اىل خمفر منطقة  اقتيد  بالطبع، فقد  ذلك 

حماوالته املتكررة من الو�سول اليه)29(.

ورغم ق�سر املدة التي ق�ساها يف املعتقل يف املرة الثانية، فانه عانى  كثريا - رحمه 

اهلل - من التعذيب واالإذالل والقهر، مع ذلك ا�سر على موقفه ال�سابق، ورف�ض االإدالء 

اأع�ساء املجموعة )30(. وتدعي ال�سلطات  العراقية - كما جاء يف احدى  با�سماء 

وثائق االحتلل- وبا�ستخدام اال�ساليب الوح�سية ان ال�سبان الذين اعتقلوا يف نف�ض 

املقاومة  �سبان  يدربون  وانهم  الكويتية،  املقاومة  عنا�سر  من  بانهم  اعرتفوا  الوقت 

جا�سم  وان  الع�سكرية،  العراقية  العجلت  و�سرب  املتفجرات  اعداد  كيفية   على 

حممد املطوع هو قائد جمموعتهم )31(.

مت االفراج عنه وا�ستب�سر اهله خريًا، ولكن مل تدم الفرحة، فقد اعتقل   9/10 ويف 

رحمه اهلل مرة ثالثة بعد �ساعات من االإفراج االأخري.
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وهكذا منذ ال�ساعات االأخرية من �سهر اغ�سط�ض 1990، بداأت  رحلة قا�سية يف حياة 

ال�سهيد رحمه اهلل، وت�سارعت وتدافعت االحداث دون تاأن لتلحق ال�سهيد الذي اأيقن 

انه لن يتمكن هذه املرة من العودة اىل ذويه، وانقطعت اأخباره ومل يتمكن اهله من 

م�ساهدته واالطمئنان عليه )32(.

اال�ست�سهاد:

�سيارات ع�سكرية  توقفت ثلث   1990/10/6 يوم  والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند 

عراقية امام منزل ال�سهيد جا�سم، وقد حملت احداها ر�سا�سًا، واىل جانبها �سيارتان 

من طراز فان، قام اجلنود باإنزال ال�سهيد جا�سم من ال�سيارة  واأمروه باأن مي�سي نحو 

باب املنزل ويطرقه، ويف نف�ض اللحظة اطلقوا النار على رجليه ف�سقط على االر�ض ثم 

عاجلوه بطلقة يف راأ�سه ا�ست�سهد على اثرها، لقد اثار �سدى الطلقات انتباه اجلريان 

الذين اأ�سرعوا نحو م�سدر ال�سوت بعد ان�سحاب �سيارات العدو العراقي، وب�سرعة 

اىل  في�سرع  احلياة،  قيد   على  يجده  لعله  ال�سهيد  نب�ض  بج�ض  اجلريان  احد  قام 

اإ�سعافه، ولكن وجد ان روحه الطاهرة قد فا�ست وانتقلت اىل ربها الكرمي، فحاول 

والده املفجوع وهو يرى جثة ابنه البطل ان يتحمل الفاجعة، ومل ي�سدق ما حدث، 

وظل ي�سري ذهابا وايابا بالقرب من اجلثة )33(، ولكن ال جدوى وال مفر هذه ارادة 

اهلل �سبحانه وتعاىل الذي جعل ابنه من ال�سهداء، ومت نقل جثة ال�سهيد اىل م�ست�سفى 

بل  امواتا  �سبيل اهلل  قتلوا يف  الذين  »وال حت�سنب  الرقبة،  ومنه اىل مقربة  مبارك، 

احياء عند ربهم يرزقون« �سدق اهلل العظيم.

ا�ست�سهد الرجل ال�سجاع ال�سامد جا�سم املطوع، وانتقل اىل رحمة اهلل حر ال�سمري، 

باأي �سيء فقد كان  ان يعرتف  واأبى  بنف�سه  ، �سحى  ثابت اجلاأ�ض  الوطنية،  �سادق 

يعلم ان اعرتافه �سيودي اىل اعتقال واإعدام الكثري من رجال املقاومة لي�ض فقط، 

يف منطقة ال�سرة، ولكن يف مناطق اخرى، بل ان اعرتافه كان �سيوؤدي اىل »�سقوط 

الكثري من قيادات املقاومة الكويتية«)34(. وكل »�سباب منطقة ال�سر« )35(.
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جزاء اخلائن:

اما ال�سخ�ض الذي كان ال�سبب يف اعتقال ال�سهيد جا�سم املطوع، وال�سهيد عبداللطيف 

املنري رحمهما اهلل، فقد هرب من البلد يف اثناء االحتلل يف اعقاب جرميته التي 

بني  فاالت�ساالت  باملر�ساد،  له  كانت  اخلارج  يف  الكويتية  ال�سلطات  ولكن  ارتكبها، 

املقاومة الكويتية وال�سلطات ال�سرعية يف الطائف مل تنقطع طوال ا�سهر املحنة، وقد 

اململكة  ال�سجن يف  ونقل اىل  املتحدة،  العربية  االمارات  القب�ض عليه يف دولة  القي 

العربية ال�سعودية، وبعد التحرير مبا�سرة متت حماكمته يف الكويت )36(.

وقد حكمت عليه املحكمة التي ا�ستمعت اىل �سهود االثبات باالإعدام بعد اإدانته بانه 

خلل الثامن من اغ�سط�ض وال�ساد�ض والع�سرين من فرباير عام1991، اعان القوات 

العراقية املعتدية، وتدخل ل�ساحلها يف اثناء احتللها البلد، وخدم اأجهزتها وكان 

لها دليًل يف اتخاذ التدابري التي من �ساأنها ا�سعاف الروح املعنوية للمواطنني،  وقوة 

تلك  مكن  كما  الكويتية،  املقاومة  افراد  بع�ض  عن  بتبليغه  وذلك  عندهم  املقاومة 

القوات من القب�ض عليهم والتحقيق معهم وتعذيبهم واعرتافهم، واعدام ال�سهيدين 

جا�سم املطوع وعبداللطيف املنري رحمهما اهلل رحمة وا�سعة.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( امليلد 1959/8/25م - اال�ست�سهاد: 1990/10/7، - املهنة/ مدر�ض - مادة 

اللغة العربية - امل�ستوى التعليمي : دبلوم معهد املعلمني.

)1( والد ال�سهيد-  1993/3/29 - �سناء مبارك.

)2( امللزم اأول خالد ال�سلمة 1993/3/3 - �سناء مبارك.

)3( والد ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة.
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)4( العقيد املتقاعد/ جا�سم اليا�سني  1994/1/16 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

االمري  فهد  اللواء  من  مكونة  قيادة  هناك  كانت   - الغزايل  �سلح  ال�سيد  )كتب 

واملقدم طلل حممد امل�سلم - عبدالعزيز الغامن- العقيد حممد احلرمي - ه�سام 

الن�سراهلل- ح�سن قمرب، ويوجد حتت ا�سرافها قادة مناطق، وقد كلفت هذه القيادة، 

قادة املناطق بتحديد م�ساعدين لهم، وان يقوم كل قائد منطقة وم�ساعده بت�سكيل 

قادة للقطع  وم�ساعديهم وان ي�سكل كل قائد قطعة وم�ساعده خلية تتكون من )5-7( 

ا�سخا�ض مهمتها جمع املعلومات عن العدو، والقيام باحلرا�سة والعمليات امل�سلحة( 

�سلح الغزايل - �سور الكويت الرابع - اجلزء االول - دولة الكويت - الطبعة االوىل، 

1992 �ض 52 - 53 ، عن املقدم طلل امل�سلم.  -  1413

)5( امللزم اول خالد ال�سلمة - املقابلة ال�سابقة.

)6( امل�سدر ال�سابق.

)7( امللزم اول عبداللطيف الطاهر  1994/1/16م د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)8( العقيد املتقاعد جا�سم اليا�سني - املقابلة ال�سابقة.

)9( امل�سدر ال�سابق.

)10( ارملة ال�سهيد  1993/5/3 - �سناء مبارك

)11( امللزم اول فهد ال�سامي  1993/4/3 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)12( امللزم اول عبداللطيف الطاهر - املقابلة ال�سابقة.

)13( امل�سدر ال�سابق، واأكد ذلك كل زملء ال�سهيد.

)14( امللزم اول فهد ال�سامي - املقابلة ال�سابقة.

)15( العقيد املتقاعد جا�سم اليا�سني - وامللزم اول عبداللطيف الطاهر - املقابلة 

ال�سابقة.

)16( امللزم اول فهد ال�سامي - املقابلة ال�سابقة.

)17( امللزم اول فهد ال�سامي، املقابلة ال�سابقة.
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)18( امللزم اول خالد ال�سلمة.

)19( امللزم اول عبداللطيف الطاهر - املقابلة ال�سابقة

)20( ارملة ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة.

)21( ارملة ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة.

)22( امللزم اول خالد ال�سلمة  - املقابلة ال�سابقة.

)23( والد ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة.

)24( امل�سدر ال�سابق.

)25( والد ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة

)26( امللزم اول عبداللطيف الطاهر - املقابلة ال�سابقة.

)27( امل�سدر ال�سابق

)28( ارملة ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة

)29( والد ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة

)30( ارملة ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة

2 ايلول  1990 من   - )31( لواء ق - ج / 366 - الرقم  2011/3/4 �سفر  1411 

اآمر لواء  القوات اخلا�سة  / 66 من ال�سيد �سامي ر�سود - جلنة الطوارئ-  مكتب 

ال�سهيد - من وثائق  مركز املخطوطات والرتاث والوثائق - منطقة اجلابرية.

)32( ارملة ال�سهيد -  املقابلة ال�سابقة

)33( املقابلة ال�سابقة.

)34( العقيد املتقاعد جا�سم اليا�سني - املقابلة ال�سابقة

)35( امللزم اأول - خالد ال�سلمة - املقابلة ال�سابقة

)36( امللزم اول فهد ال�سامي - املقابلة ال�سابقة
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ال�سهيد عدنان علي حممد ال�سامر )٭(

ال�سهيد خالد علي حممد ال�سامر )٭ ٭(

دلت املمار�سات غري االن�سانية التي قام بها جنود طاغية العراق جتاه ال�سعب الكويتي 

على احلقد الدفني الذي ي�سعر به النظام احلاكم يف العراق نحو دولة الكويت و�سعبها 

االآمن امل�سلم، وقد ظن ذلك النظام وجي�سه اأنه ميكن اإجبار ال�سعب الكويتي بالبط�ض 

ال�سعب  يهم  من  هوؤالء  اأمثال  لي�ض  ولكن  اخلوف،  ب�سبب  اال�ست�سلم  على  والتنكيل 

الكويتي ر�ساهم اأو اخلوف منهم. مل تكن املقاومة �سد االحتلل �سهلة ولكن يف تلك 

القوات  �سد  تعمل  للمقاومة  خليا  اىل  الكويتي  ال�سعب  كل  حتول  ال�سعبة  ال�سهور 

العراقية. وقد �سقط من ال�سبان �سهداء من اجل حترير الوطن.

مب�سفاة  وعمل  النفط  �سركة  يف  تدريبية  دورة  اأنهى  الذي  عدنان  ال�سهيد  كان 

االحمدي والتحق بالتجنيد، يعتقد ان ازيز الطائرات الذي كان ي�سمعه �سباح الثاين 

من اغ�سط�ض عبارة عن تدريبات عادية ل�سلح اجلو الكويتي فتوجه وكعادته كل يوم 

عند ال�ساعة اخلام�سة والن�سف اىل مقر عمله يف مع�سكر �سباح ال�سامل، وهناك علم 

باحلقيقة املوملة، فقد قامت القيادة بتجميع ا ل�سباب يف املع�سكر ومت توزيعهم على 

�ساحنتني توجهت االأوىل اإىل نحو ق�سر بيان وكان ال�سهيد عدنان احد افرادها بينما 

ا المريي وعند  الديوان  او  الكويت باجتاه ق�سر د�سمان  �سارت االخرى اىل مدينة 

ج�سر التحكم يف منطقة اجلابرية ا�ستبكت القوة الكويتية املتجهة اىل ق�سر بيان مع 

قوات العدو ومن ثم متكنت من دخول ق�سر بيان للدفاع عنه ولكن هناك ا�ستبكت 

مع قوة عراقية اخرى ورغم ب�سالة ال�سباب الكويتي فان عدم التوازن بني القوتني دفع 

ال�سابط امل�سوؤول وحر�سا منه على ارواحهم اىل ا�سدار االوامر باالنح�ساب ومت ذلك 

ب�سكل غري منظم بالطبع ومتكن ال�سهيد عدنان من اللجوء اىل احد منازل منطقة 

بيان ومن هناك ات�سل باأهله فتوجه اإليه اأخوه وعمه ال�سطحابه، وعاد الثلثة اىل 

منزلهم يف منطقة م�سرف )1(.
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املعتدية،  العراقية  القوات  �سد  مواجهة  يف  بالدخول  يومه  عدنان  ال�سهيد  بداأ  اإذن 

فكانت البداية لطريق وعر، غري �سهل ولكن ال�سهيد عدنان مل يرتدد يف ال�سري فيه 

فلذلك جنده ين�سط يف مقاومة  االعداء فقام بالتعاون مع اخيه ال�سهيد خالد ومعه 

الع�سرين  واي�سا نواف اخلمي�ض وجميعهم �سباب مل تتجاوز اعمارهم  زميله ح�سن 

الكويتيني يف م�سرف ويف منطقة �سباح   املن�سورات على  بتوزيع  عاما، قاموا جميعا 

ال�سامل بوا�سطة ح�سن، وكلها حتث على املرابطة وال�سمود واملقاومة )2(.

 كما قام ال�سهيد عدنان بالتعاون مع ح�سن بجمع اال�سلحة من م�ستودع �سلح الطريان 

ونقلها اىل ال�سباب يف منطقة العار�سية للقيام بتوزيعها )3(.

كما ا�ستفاد ال�سهيد عدنان ب�سبب عمله يف امل�سفاة يف اعداد املتفجرات للمقاومة 

)4(، ورغم �سعوبة العثور على معلومات تتناول الن�ساط امل�سلح لل�سهيد عدنان �سد 

القوات املحتلة لكن هناك من يوؤكد انه كان ن�سطا يف هذا املجال فقد كان يحتفظ 

»بندقية ذاتية« وكثريا ما كان يخرج م�ساء مبفرده  والذي كان عبارة عن  ب�سلحه 

وقد �سمع زملءه عنه انه يقوم بعمل ما �سد اجلنود ولكن مل يكن رحمه اهلل يحدثهم 

العمليات  من  وهي  اجلنود  باقتنا�ض  يقوم  كان  انه  املرجع  ومن   ،)5( اعماله  عن 

الفردية التي كان يقوم بها الكثري من رجال املقاومة الكويتية خا�سة يف االيام االوىل 

للحتلل.

كما كانت له م�ساهمة يف جمال اخلدمات العمة مثل نقل القمامة، حرا�سة االأحياء 

وتغيري الهويات الكويتية للم�ستهدفني من ال�سلطات العراقية وكان يقوم بتوزيع النقود 

م�سجد  من  بالقرب  يقع  ال�سهيد  اهل  منزل  واأن  خا�سة  املحتاجة  االأ�سر  على   )5(

ال�سمروخ يف منطقة م�سرف ذلك امل�سجد الذي �سهد العديد من االن�سطة يف خدمة 

االهايل وم�ساعدتهم على املرابطة وال�سمود، وقد اعتاد ال�سهيد واخوه خالد وبع�ض 

اال�سدقاء التجمع يف ديوانية احد اجلريان ولكن ال�سلطات العراقية اعتقلت زميلهم 
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�ساحب الديوانية بتهمة حيازة م�سد�ض وقد متكن اهله بعون من اهلل �سبحانه وتعاىل 

ال�سامر  وخالد  عدنان  ديوانية  يف  للتجمع  ال�سباب  حتول  ولكن  عنه،  االفراج  من 

رحمهما اهلل يف الوقت نف�سه كان ال�سهيد خالد يقوم ببع�ض االن�سطة التي ذكرناها 

ن�ساطهما  عن  تعلم  والدتهما  تكن  ومل  الزملء  وبقية  عدنان  ال�سهيد  مع  بالتعاون 

وقالت: لو علمت فاإنني لن اأمنعهما فهذا واجبهما اإن ذلك يعد فخرا يل)7( كانت 

هذه كلمات االأم ال�سجاعة املوؤمنة بق�ساء اهلل وقدره.

ظروف االعتقال:

والق�سوة  بالعنف  الكويتي  ال�سعب  على  ال�سيطرة  اإحكام  االحتلل  �سلطات  حاولت 

اختلطت  االيام  تلك  يف  ولكن  واالنتباه،  واحليطة  احلذر  من  البد  وكان  والبط�ض 

االمور، ومل يكن الكثري من املواطنني خا�سة ال�سباب قد وعى اهمية احلذر من العدو 

العراقي املرتب�ض بكل كويتي ومل يكن يرحم �سابا او طفل او عجوزا، وقد قام جنود 

نقاط التفتي�ض بدور مهم يف اطار العمل على تر�سيخ �سلطة االحتلل و�سرنى كيف 

كان الحدى نقاط التفتي�ض، دورها يف ا�ست�سهاد  العديد من ال�سباب الكويتي، ففي 

تلك الليلة وبهدف املزاح والت�سلية قام احد ال�سباب من رواد ديوانية ال�سامر بكتابة 

اجلملة التالية يف  ورقة �سغرية »�سدام ك�سر �سر�سي واإن �ساء اهلل بو�ض ي�ساعدنا« 

وو�سعها يف �سيارة ال�سهيد عي�سى العبيديل بعلم ال�سهيد عي�سى وعندما اأراد ال�سهيد 

جنود  من  عليه  خوفا  لورقة  ا  عن  بالبحث  ال�سباب  قام  منزله  اىل  العودة  عي�سى 

االحتلل ولكن رغم البحث مل يعرثوا عليها، فغادر ال�سهيد عي�سى اال�سدقاء، ولكن 

يف الطريق ويف منطقة م�سرف ا�سطر اىل التوقف عند نقطة تفتي�ض، ولل�سف عرث 

ان  تقول  فاإنها  عي�سى  ال�سهيد  والدة  اما   ،)8( ال�سغرية  الورقة  هذه  على  اجلنود 

ال�سابط اطلعها على الورقة املذكورة التي اعتربها �سفرة وانها كانت مكتوبة بخط 

ال�سهيد  التي عا�سها  العذاب  البداية لرحلة  ال�سيد رحمه اهلل )9(وكانت هي  ابنها 

عي�سى وادت اىل اعتقال بع�ض زملئه فقد اقتيد ال�سهيد اىل التحقيق وتعر�ض ال�سد 
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ا�ساليب التعذيب التي ا�ستهرت بها ال�سلطات العراقية والتي كان اب�سطها خلع االظافر 

والتعذيب بال�سلك الكهربائي )10(، وكان اجلنود قد عرثوا على مفكرة كانت عند 

ال�سهيد عي�سى حتتوي على ا�سماء رواد الديوانية وهم عدنان وخالد ال�سامر ونواف 

اخلمي�ض ونواف ال�سريع وعندما علم ح�سن بهذا التطور، واقرتح على ال�سهيد عدنان 

ترك منزله خوفا عليه ولكن االخري رف�ض خوفا على والدته )11(.

اما الرواية الثانية: التي تتحدث عن �سبب اعتقال ال�سهيدين عدنان وخالد، فاإنها 

تركز على ان ال�سبب هو جلوء احد جنود االحتلل اىل منزلهما واالدعاء بانه �سد 

االحتلل وبح�سن النية اطماأن ال�سهيد عدنان اليه لدرجة انه اعطاه د�سدا�سة )12(، 

معار�ستهم  ال�سباب عن  احاديث  اىل  ي�ستمع  وكان  الديوانية  باالقامة يف  له  و�سمح 

ذلك  هرب  ا�سبوع  ملدة  بينهم  اقامة  بعد  ولكن  مقاومته،  يف  ون�ساطهم  للحتلل 

اكد  عي�سى  ال�سهيد  ولكن   ،)13( املحتلة  ال�سلطات   اىل  �ساهده  ما  ونقل  اجلندي 

جنود  عليها  عرث  التي  الورقة  وهي  وزملئه،  اعتقاله  ا�سباب  املعتقل  يف  لزملئه 

االحتلل.

االعتقال:

بي�ساء  �سيارة  توقفت  فجرا  اخلام�سة  ال�ساعة  وعند  1990/9/19م  �سباح   ويف 

اللون تابعة لل�ستخبارات العراقية بالقرب من منزل ال�سهيد عندنا وبداخلها احد 

اليه  فاجته  املنزل  من  بالقرب  يقف  رجل  نحو  بيده  ي�سري  كان  والذي  اال�سخا�ض 

اجلن�سية  من  فهو  املطلوب  ال�سخ�ض  لي�ض  انه  علموا  ان  بعد  تركوه  ولكنهم  اجلنود 

ال�سورية فا�سار لهم ال�سوري نحو منزل ال�سهيد  عدنان )14( عندنا داهمت القوة 

العراقية املنزل فاأ�سرع اأخو عدنان اىل والدته التي فوجئت باجلنود داخل املنزل وقد 

�سوب احدهم �سلحه نحوها و�ساألها عن ولديها عدنان وخالد وعن اال�سلحة وعن 

زميلهما نواف اخلمي�ض، ثم بداأوا بالتفتي�ض عن اال�سلحة واملن�سورات فلم يعرثوا على 

�سيء لكنهم اقتادوا ال�سهيد عدنان واأخاه خالد اىل خمفر بيان حيث مكثا مع ال�سباب 
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ملدة اربعة ايام ثم نقلهما اىل مبنى بلدية اجلهراء، وقد تعر�سوا جميعا للتعذيب بكل 

التهمة  وكانت  فيها،  مهارتها  العراقية  اال�ستخبارات  اثبتت  التي  الوح�سية  الو�سائل 

توزيع املن�سورات املعادية للحتلل واالن�سمام اىل املقاومة الكويتية )15(.

ثم مت االفراج عن... وكذلك نواف اخلمي�ض، ولكن بقي ال�سهداء الثلثة وقد اأبدى 

اأن عدنان  باأية  معلومات بل  ال�سهيد عدنان وكذلك خالد �سجاعة فائقة ومل يدليا 

طلب من زميله نواف اخلمي�ض ان يبلغ ح�سن ب�سرورة تغيري مكان اقامته خوفا عليه 

)16( لقد ظل الثلثة يف املعتقل يتعر�سون لتعذيب الوح�سي ومل تفلح والدة ال�سهيد 

عدنان  يف الو�سول اىل ولديها.

اال�ست�سهاد:

كانت ال�سلطات العراقية املحتلة تتعمد الكذب على اهايل ال�سهداء، وذلك باالت�سال 

ات�سل  1990/10/4م  ارتكاب جرميتها، ففي �سباح  فيه  تنوي  الذي  اليوم  بهم يف 

اخويه،  االفراج عن  �سيتم  انه  الأخيهما �سامر  وقال  االحتلل مبنزلهما  احد جنود 

وطلبوا اح�سار بع�ض امللب�ض، فرحت االم احلزينة وا�سرعت اىل املخفر فاأخربها 

ال�سابط انه بالفعل مت االفراج عنهما، ولكن احلقيقة غري ذلك ففي ال�ساعة العا�سرة 

والن�سف �سباح ذلك اليوم، و�سلت �سيارة �سالون واخرى فان، والثالثة جيب ومنعوا 

اقرتاب اي �سيارة من املنزل حيث اغلقوا منافذ املنطقة ثم جيء بال�سهيدين عدنان 

ال�سهيد  راأ�ض  واالخرى يف  ال�سهيدة عدنان  راأ�ض  واحدة يف  واطلقوا طلقتني  وخالد 

خالد )17( ف�سقط عدنان وخالد رحمهما اهلل على جانبيهما االأمين على الر�سيف 

املقابل ملنزليهما، وكان راأ�ض ال�سهيد خالد باجتاه حائط املنزل وقد فارق احلياة على 

الفور، بينما كان راأ�ض ال�سهيد عدنان باجتاه ر�سيف ال�سارع ومل يكن بعد قد ا�ست�سهد 

الن�ساء  وجتمع  ال�سهيدين  اىل  االهايل  ا�سرع  احلادث  مكان  الطغاة  غادر  ان  وبعد 

الفزع والذعر  انتباهم احلزن والفزع، وا�سرع عمهما رغم  والرجال واالطفال وقد 

والقهر الذي ا�سابه ونقلهما اىل م�ست�سفى مبارك يف منطقة اجلابرية، ولكن �ساءت 
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ارادة اهلل �سبحانه وتعاىل ان ميوت ال�سهيد خالد يف الطريق اىل امل�ست�سفى)18( ومت 

دفنهما مع ال�سهداء عي�سى العبيديل وه�سام العبيدان ويو�سف الفلح مبقربة الرقة 

)19(، رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.

اإنها حلظات قا�سية فقد فقدت االأم �سندها يف هذه احلياة، ولكنها حتملت و�سربت 

فهذا ق�ساء اهلل وقدره، وعزاوؤها انهما �سهداء يف �سبيل الوطن اإن �ساء اهلل.

رحمهما اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهما ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( ال�سهيد عدنان/ امليلد: 1971/2/11م اال�ست�سهاد: 3 / 10 / 1990م املهنة: 

متدرب يف �سركة البرتول، امل�ستوى التعليمي: الثانوية العامة.

)٭٭( ال�سهيد خالد/ امليلد: 1972/8/11. اال�ست�سهاد 3/10/1990. املهنة طالب 

- جامعة الكويت - كلية الهند�سة امل�ستوى التعليمي : الثانوية العامة.

)1( والدة ال�سهيدين- 1993/4/18م . �سناء مبارك.

)2( نواف اخلمي�ض 1993/12/20م. د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)3( ح�سن  1994/5/1م. �سناء مبارك - عبداحلميد حمادة.

)4( امل�سدر ال�سابق-  1993/4/20م -  �سناء مبارك.

)5( نواف اخلمي�ض - املقابلة ال�سابقة.

)6( والدة ال�سهيدين - املقابلة ال�سابقة.

)7( والدة ال�سهيدين - املقابلة ال�سابقة.

)8( ح�سن  1994/5/1م. �سناء مبارك - عبداحلميد حمادة.

)9( والدة ال�سهيد عي�سى العبيديل -  1997/10/7م  -الباحث - �سعود املطريي.

)10( ح�سن - املقابلة ال�سابقة.
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)11( املقابلة ال�سابقة.

)12( والدة ال�سهيدين - املقابلة ال�سابقة.

)13( في�سل فهد العبداجلادر- 1993/5/4م -  �سناء مبارك.

)لقد �سمعنا هذه الرواية وانت�سرت يف دولة الكويت عندما مت اعتقال عدنان وخالد 

ال�سامر( املوؤلفة.

)14( والدة ال�سهيدين - املقابلة ال�سابقة.

)15( نواف اخلمي�ض - املقابلة ال�سابقة.

)16( نواف اخلمي�ض - املقابلة ال�سابقة.

)17( في�سل فهد العبداجلادر -املقابلة ال�سابقة - وقد �ساهد تلك الفاجعة.

)18( في�سل مبارك القناعي - 1/5/1993م - �سناء مبارك.

)19( في�سل العبداجلادر - املقابلة ال�سابقة -  وهو الذي تاأكد من اأن ال�سهيد عدنان 

مل يكن قد فارق احلياة بعد، حني و�سع يده فوق ظهره.
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الف�سل الثالث

ال�سهيد/ اإ�سماعيل ماجد �سلطان مرزوق )٭(

ال�سهيد/ �سلطان ماجد �سلطان مرزوق )٭(

اإىل  واالن�سمام  وال�سمود  املرابطة  اختار  الذي  الوطني  املتحم�ض  ال�سباب  رمز  اإنه 

املقاومة امل�سلحة لدحر العدوان الذي دن�ض تراب الوطن الغايل، انها امل�سوؤولية التي 

يح�ض بها كل من عا�ض على ار�ض هذا  الوطن، انه  التم�سك برتابه، انها الرجولة 

يا اماه رجال، اذا خرجنا  الوطن وهو يف حمنته، »فنحن  التي ترف�ض ترك  احلقة 

وغريها خرج من الكويت، من �سيبقى اذن يف هذا الوطن؟ ونحن اأبطال، يجب ان 

النجاة  لنا  وتعاىل  �سبحانه  فاذا كتب اهلل  علينا  يعتمد  الوطن  مثلما  علينا  تعتمدي 

ف�سوف ننجو واذا كتب لنا املوت ف�سنموت حتى لو كنا بني اح�سانك«. كانت هذه هي 

ر�سالة ال�سهيدين ا�سماعيل و�سلطان اىل والدتهما التي كانت خارج الكويت قبل  ان 

يعزل املحتل الغادر الكويت ويقطع ات�ساالتها مع العامل.

ورف�سا  خالهما،  ف�سل  كما  جدوى،  دون  الوطن  مبغادرة  اقناعهما  احلنون  االم  حاولت 

حماولته، بقولهما له: »منوت بكرامتنا خري من اأن نعي�ض خارج الوطن دونة كرامة« )1(.

لقد اأ�سر ال�سهيد ا�سماعيل على ال�سمود والكفاح يف �سبيل حترير الوطن فهو وكيل 

الوالء  معنى  الإثبات  فر�سة  وهذه  اخلا�سة-  القوات    - الداخلية  وزارة  يف  عريف 

واالنتماء.

بداية املقاومة:

مل يتمكن ال�سهيد اإ�سماعيل من الو�سول  اىل مقر عمله �سباح الثاين من اغ�سط�ض، 

فتوجه م�سرعًا نحو منطقة كيفان وهناك ان�سم اىل املقاومة، وا�ستبك مع جمموعة 

من اجلنود العراقيني عند املخبز االآيل، وقد ابلى بلء ح�سنا يف املقاومة وكانت ارادة 
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االأعداء،  �سد  الرائعة  البطولة  االعمال  من  ملزيد  يحفظه  ان  وتعاىل  �سبحانه  اهلل 

فقد عمل ال�سهيد يف جمال اخلدمة العامة وا�ستغل  يف حمطة للبنزين، ويف جمعية 

اخلالدية باال�سافة اىل ن�ساطه يف املقاومة امل�سلحة  )2(.

فقد كان ال�سهيد يتمتع باحليوية والن�ساط ويتميز بال�سجاعة، ولذلك جنده يحر�ض 

خلل تلك االيام الع�سيبة على القيام بدور ما يف جمال الدفاع عن الوطن، فقد ن�سط 

يف جمع اال�سلحة وقد ا�ستفاد مثل الكثري من الكويتيني من ارتباك القوات العراقية، 

وعدم انت�سار نقاط التفتي�ض، ومن االماكن التي جمع منها اال�سلحة م�ستودع ادارة 

اجلن�سية واجلوازات يف منطقة ال�سويخ، وقام بذلك بالتعاون مع نواف اجلحيديل، 

وفا�سل مبارك را�سد ال�سعد، وغريهما، ومت ذلك يوم  6 اأغ�سط�ض.

كما ح�سل على بع�ض اال�سلحة من جمموعة للمقاومة تعرف با�سم جمموعة بيان، 

ال�سهيد  قام  فقد  اال�سلحة  هذه  حلفظ  بالن�سبة  اما  »البدر«)3(  رئي�سها  وا�سم 

بتخزينها فوق ملحق منزلهم، وحتت اوراق اغ�سان �سجرة كبرية وهي »�سدرة النبق« 

والتي تغطي �سطح امللحق ومتتد اغ�سانها اىل �سطح املنزل املجاور وكان هذا املكان 

اهلل،  ا�سماعيل رحمه  ال�سهيد  مثل  النحيف  ال�سخ�ض  بوا�سطة  اال  اقتحامه  ي�سعب 

كما حفظ قطعتني من ال�سلح يف بركة املاء املوجودة يف منزل زميله وجاره نواف 

اجلحيديل )4(.

ايقن ال�سهيد انه البد من العمل �سمن جمموعة ، وهكذا انطلق يعمل مع بع�ض ال�سبان 

الذين كونوا جمموعة للمقاومة، وهم نواف وخالد اجلحيديل وفا�سل مبارك وغريهم 

�سادق  وال�سهيد  ماجد  �سلطان  ال�سهيد  اىل  باال�سافة  البا�سلة   املقاومة  افراد  من 

ويوؤكد  العدد،  قليلة  وهي جمموعة  ومدنيني  ع�سكريني  تتاألف من  وكانت  الفيلكاوي، 

افرادها انها خلية �سمن جمموعة اكرب، وانها تكونت ب�سكل �سريع وعفوي )5(.

يف اثناء تلك الفرتة، كان التعاون يف مقاومة املحتل هو ال�سائد بني معظم املجموعات، 
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فكانت هذه املجموعات ال�سغرية تتلقى تعليمات من قيادة ملجموعة اكرب كان مقرها 

ا�سماعيل  الثلثة  ال�سهداء  ان  يقول  اآخر  راأيا  الرو�سة )6(، لكن هناك  يف منطقة 

اخلالدية  جمموعة  �سمن  يعملوان  كانوا  الفيلكاوي  و�سادق  ماجد  و�سلطان  ماجد 

اآمرها هو ح�سني الفيلكاوي الذي كان يعمل مع جمموعة »ابو م�سلم« )7( اما  وان 

ح�سني الفيلكاوي فانه يوؤكد ان ال�سهيد �سادق رحمه اهلل كان يخربه مبا يقوم به هو 

كان  ذلك  على  وبناء  اغ�سط�ض  منت�سف  حتى  املجموعة  وبقية  و�سلطان  وا�سماعيل 

الت�ساور  يتم بينهما، وان  ات�ساله كان يتم مع ال�سهيد �سادق فقط، ومل يتعرف على 

)ابو  ال�سيد حممد عقيل م�سلم   اكد  وقد  و�سلطان  )8( هذا  ا�سماعيل  ال�سهيدين 

م�سلم(، ان الثلثة كانوا �سمن جمموعته، وهي با�سم مقاومة ال�سعب الكويتي )9(.

ورغم ان ال�سهيد ا�سماعيل كان احد اع�ساء هذه املجموعة التي  ا�سرنا اليها، والتي 

كان احد افرادها اي�سا ال�سهيد �سلطان ماجد، فان ا�سماعيل رحمه اهلل كان اي�سا 

كان  حيث  �ساعات  ولعدة  زملئه  عن  يتغيب  كان  ولذلك  بيان  جمموعة  مع  يتعاون 

ي�سرتك يف املقاومة �سمن هذه املجموعة  )10(.

لقد كان ال�سهيد ا�سماعيل يتقن تركيب ال�سلح ب�سرعة فائقة، وقد متيز بذلك وقام 

26 اغ�سط�ض  بعدة عمليات قن�ض جلنود االحتلل )11( ومن بطوالته قتله �سباح  

ان  بعد  وذلك  اعقاب خروجهم من جمعية اخلالدية،  االحتلل يف  اربعة من جنود 

�ساهدهم يف ال�سباح الباكر وهم يدخلون اجلمعية، فعاد اىل املنزل وحمل �سلحه، 

ب�سيارته اىل منزله،  فر م�سرعا  ثم  الطريق،  ان�سرافهم وهم يف  بعد  ومتكن منهم 

وطلب من زميله نواف ادخال �سيارته داخل الكراج، كما قام بنزع خمزن �سلحه، 

وكان مرتبكًا  وقد اخرب نواف مبا فعل، ويف اعقاب هذه احلادثة طوقت قوة عراقية 

منطقة اخلالدية وقامت مبداهمة املنازل بحجة التفتي�ض، ولكنها مل تعرث على �سيء.

 ،)12( عراقية  مدرعة  تدمري  يف  اال�سدقاء  احد  مع  ا�سرتاكه  اي�سا  اعماله  ومن 

ورغم هذا الن�ساط يف املقاومة امل�سلحة، فانه مل يغفل اي�سا القيام بالتعاون مع اخيه 

ال�سهيد �سلطان باعداد املن�سورات التي تندد باالحتلل وتوزيعها )13(.
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مل يكن رحمه اهلل يهاب املوت، وكان يوزع ن�ساطه فقد تعاون مع جمموعة للمقاومة يف 

منطقة ال�ساملية، وكانت تتكون من عدد من ال�سباط من �سلح اجلو والقوات  الربية 

باال�سافة اىل احد اال�سخا�ض من املدنيني، هذا وقد التقى بهم ال�سهيد وزميله نواف 

يوم  9/5 يف مقرهم يف ال�ساملية حيث اتفق اجلميع على التعاون والقيام بالعمليات 

امل�سلحة �سد القوات العراقية.

هذه  كانت  عملية  يف  اال�سرتاك  اىل  يتطلعان  نواف  وزميله  ا�سماعيل  ال�سهيد  وكان 

املجموعة قد خططت للقيام بها �سد القوات العراقية يف خمفر الد�سمة، ولكن الأن 

التخطيط قد مت وانتهى فقد اعتذرت هذه املجموعة لل�سهيد وزميله على ا�سا�ض ان 

يتم االجتماع القادم يوم  9/7 )14(.

قام ال�سهيد ا�سماعيل يف هذه الفرتة املحدودة قبل ا�ست�سهاده بعدة عمليات �سد افراد 

العدو، وكان يخطط ويتطلع اىل مزيد من االعمال التي ترهب القوات العراقية، ورغم 

جناحه يف مقاومة املحتل وقدرته على حماية نف�سه يف اثناء قيامه بهذا الن�ساط، اال 

انه اعتقل يف ظروف وملب�سات اخرى تثري الت�ساوؤل وبخا�سة عندما يتم االعتقال 

من املنزل.

واملوؤرخ يقف حائرا امام بع�ض املعلومات اخلا�سة بظروف اعتقال بع�ض ال�سهداء!

االعتقال:

طوقت قوات احلر�ض اجلمهوري منزل ال�سهيدين ا�سماعيل و�سلطان فجر يوم  9/6 

ال�سهيد  وكان  املنزل  القوة  هذه  قائد  واقتحم  اجلمعة،  �سباح  اخلام�سة  ال�ساعة 

الدهن،  بتبديل  فيها  يعمل  التي  البنزين  املنزل اىل حمطة  يهم مبغادرة  ا�سماعيل 

ا�سماعيل  الثلثة  ال�سهداء  وهم  ال�سبان  ا�سماء  حتمل  ورقة  ال�سابط  بيد  وكانت 

و�سلطان ماجد و�سادق الفيلكاوي، وغريهم من ا�سدقاء ال�سهداء.
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وبعد تفتي�ض املنزل عرثوا على اآلة طابعة وخمطط �سرح اعداد الفو�سفورية احلارقة 

)15(، كان ال�سبان قد و�سعوها فوق الدوالت وعندما بحثوا عنها مل يعرثوا وات�سح 

الدوالب حتى عرثوا  الدوالب وما ان حرك االوغاد  ا�سقطها خلف  املكيف  ان هواء 

مغاوير خا�سة  وبدلة  با�سماعيل  ع�سكرية خا�سة  على ملب�ض  وعرثوا  عليها خلفه، 

بال�سهيد �سلطان الأنه من املجندين هناك  )16(، وعرثوا على ا�سلحة يف دبة �سيارته 

»ال�سندوق اخللفي« وحتت املقعد ويف احدى بالوعات املنزل وكانت القوات العراقية 

على علم بوجود اال�سلحة يف هذه االأماكن )17(.

يف املعتقل:

كاظمة  نادي  اىل  ونقلوا  ع�سر،  ثلثة  وهم  وزملئه  ا�سماعيل  ال�سهيد  اعتقال  ومت  

الذي حولته �سلطات االحتلل اىل معتقل متار�ض فيه اق�سى واأب�سع و�سائل التعذيب 

اأب�سطها ال�سرب والركل باالحذية بداأ التحقيق  �سد رجال املقاومة الكويتية، وكان 

مع ال�سبان كل واحد مبفرده، وبعد ذلك مت نقلهم اىل مع�سكر  املباركية وظلوا فيه 

حتى ال�ساد�سة م�ساء، ثم نقلوا اىل حمافظة العا�سمة ومنها اىل �سرداب مبنى بلدية 

الكويت يف حمافظة اجلهراء وهناك تعمدوا و�سع ثلثني �سخ�سا يف زنزانة واحدة 

�سغرية  )18(، ويف اثناء التحقيق ابدى ال�سهيدان ا�سماعيل و�سلطان رجولة و�سهامة 

رائعة  حني ا�سرا على تربئة كل ال�سبان الذين كانوا يف منزلهما، واكدا انهم جاءوا 

فقط ذلك اليوم للزيارة وانهم جريان فقط، مت ذلك، رغم التعذيب الوح�سي الذي 

تعذيبه  يف  االحتلل  جنود  ا�ستخدم  الذي  اإ�سماعيل  ال�سهيد  وبخا�سة  له  تعر�سا 

ال�سلك الكهربائي وقد حتول ج�سده اىل اللون االأزرق كما اأجربه جنود االحتلل على 

القيام باعداد الوجبات لهم وللمعتقلني، ورغم العذاب واالآالم التي كان يعاين منها، 

فانه مل يتاأثر وا�سر على موقفه بانكار التهم املوجهة اىل زملئه ومنها التهمة التي 

باأن زميله خالد  التحقيق معه  اثناء  العراقية يف  اال�ستخبارات  كان يرددها �سباط 

الداخلية حينذاك  وزير  ال�سباح  �سامل  ال�سيخ  بتكليف من  الكويت  اجلحيديل دخل 
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لت�سكيل خلية ملقاومة االحتلل، وقد اأكد ال�سهيد ا�سماعيل عندما  التقى زميله نواف 

يف املعتقل بعد التحقيق معه وتعذيبه موقفه ال�سامد وقال له اق�سم باهلل العظيم لن 

يح�سلوا مني على معلومة واحدة  )19(، يالها من بطولة و�سهامة ورجولة، فانه رغم 

نواف  زميله  �ساهدها  كما  على ج�سده  وا�سحة  اثاره  كانت  الذي  الوح�سي  التعذيب 

اال انه مل يرتدد يف الثبات على موقفه وعدم اال�ست�سلم، وقد حتول لون ج�سده اىل 

االأزرق )20(، اما جنود النهب والعدوان الذين اقاموا يف منزل ال�سهيد ملدة خم�سة 

ع�سر يوما فقد حالوا ب�ستى الو�سائل االيقاع مبزيد من ال�سبان الكويتي زملء ال�سهيد 

ا�سماعيل فكانوا يح�سرونه وال�سهيد �سلطان اىل منزلهما ويجربونهما على الرد  على 

املكاملات وكانوا يوا�سلون تعذيبهما، كما �سرقوا كل حمتويات املنزل )21(، ولكنهم 

مل يتمكنوا من اعتقال املزيد من افراد املجموعة.

اال�ست�سهاد:

10/7 دخلت منطقة اخلالدية قوة  تاريخ االعتقال، ومع فجر  وبعد مرور �سهر من 

القوة  تلك  قامت  االهايل  انتباه  تلفت  ولكي  ال�سارع،  اول  عدن  توقفت  ثم  ع�سكرية 

ا�سماعيل،  ال�سهيد  بيت  امام  ال�سبان  انزلوا ثلثة من  ثم  الهواء،  النار يف  باطلق 

دور  جاء  ثم  الفيلكاوي  �سادق  ال�سهيد  وكان  االول  ال�ساب  راأ�ض  على  النار  واأطلقوا 

باجتاه  ركبتهيما  على  ال�سهيدين  اجلنود  اأجل�ض  حيث  و�سلطان  ا�سماعيل  االخرين 

راأ�سيهما من  الر�سا�ض على  احد اجلنود  واطلق  الرئى�سي جنبا اىل جنب  ال�سارع 

اخللف من م�سافة قريبة ف�سقطا على وجهيهما بينما كانت ايديهما مربوطة، وكانت 

ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف �سباحا وبعد مغادرة اجلنود بعد ان تاأكدوا من وفاتهما 

ا�سرع احد املواطنني الذين �ساهد واقعة اال�ست�سهاد، باالت�سال باالإ�سعاف، كما قام 

للتعذيب )22(، وبعد  بتغطية اجلثتني، وقد الحظ ان ملحمهما قد تغريت نتيجة 

حلظات ح�سر اىل املنزل يو�سف اخو ال�سهيدين ف�ساهد الفاجعة ومل ي�سدق وجل�ض 

يف �سيارته فاحتا فمه دائم النظر اىل اجلثتني.
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ولكن انتقل االبطال اىل رحمه اهلل، فقد �ساقهم العدو اىل القتل ف�ساروا �سري االبطال 

اىل الظفر.

ال�سهيد  �سقيق  فاأ�سرع  منزلهما )23(،  امام حديقة  و�سلطان  ا�سماعيل  �سقط  لقد 

�سادق وبع�ض اهايل املنطقة وحملوا جثث ال�سهداء االربعة وهم ا�سماعيل و�سلطان 

و�سادق الفيلكاوي، وعبداهلل الدارمي الذي ا�ست�سهد ذلك اليوم يف مقربة  الرقة، 

وهكذا �سيعت منطقة اخلالدية اربعة من ابطال الكويت يف ذلك اليوم احلزين.

مالب�سات االعتقال:

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه: ما الظروف التي اأدت اىل االعتقال؟، وهل الو�ساية هي 

ان  ي�سري  وكما   ،)24( ال�سعد؟  وفا�سل  اجلحيديل  نواف  يوؤكد  كما  االعتقال  �سبب 

�سابط اال�ستخبارات عند مداهمة املنزل توجهوا نحو اماكن حفظ اال�سلحة مبا�سرة 

كما  ا�سماعيل  ال�سهيد  كان  فقد  وبعد:  �سابقة  )25(،  معرفة  لديهم  ان  يوؤكد  مما 

اخلربة  وقلة  الوطني  احلما�ض  فهل  للمقاومة  جمموعة  من  اكرث  مع  يتعاون  ا�سرنا 

واالندفاع وت�سكيل بع�ض املجموعات من ع�سكريني ومدنيني وغياب احلذر وال�سرية 

ن�سرت  التي  االحتلل  �سلطات  بايدي  املقاومة  �سبان  بع�ض  وقوع  ا�سباب  اهم  كانت 

وكلءها وعملءها يف كل مكان.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( امليلد:  1970/12/19 -  اال�ست�سهاد  1990/10/7م -  املهنة: وكيل عريف 

-  وزارة الداخلية  - امل�ستوى التعليمي: رابعة متو�سط.

)1( والدة ال�سهيد 1993/1/18م  -  �سناء مبارك.

)2( فا�سل مبارك الهد 1994/5/17 -  د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.
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)3( نواف  اجلحيديل 1994/1/18م -  د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)4( امل�سدر ال�سابق-  وفا�سل ال�سعد -  املقابلة ال�سابقة.

)5( نواف اجلحيديل -  املقابلة ال�سابقة.

)6( فا�سل مبارك  -  املقابلة ال�سابقة.

)7(....... برنامج اذاعة على الهواء -  اذاعة دولة الكويت.

)8( ح�سني الفيلكاوي 1994/8/19م -  د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)9( ال�سيد حممد عقيل م�سلم  )ابو م�سلم( 1994/8/22م-  د. جناة عبدالقادر 

اجلا�سم.

)10( نواف اجلحيديل -  املقابلة ال�سابقة.

)11(  امل�سدر ال�سابق- بدون تاريخ  - هنادي ال�سريدة.

)12( نواف احلجيديل  18 / 1 / 1994 د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)13( براك ال�سبيح -  1993/3/2 - �سناء مبارك -  احمد ال�سداد.

)14( نواف اجلحيديل 1994/1/18 د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)15( فا�سل مبارك -  را�سد ال�سعد -  املقابلة .

)16( امل�سدر ال�سابق.

)17( برناج اذاعة على الهواء -  امل�سدر ال�سابق.

)18( نواف اجلحيديل 1994/1/18 د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)19( نواف اجلحيديل - املقابلة ال�سابقة.

)20( فا�سل مبارك  -  املقابلة ال�سابقة.

)21( والدة ال�سهيد -  املقابلة ال�سابقة.

)22( براك ال�سبيح - املقابلة ال�سابقة.

)23( مو�سى را�سد الفهد -  جار ال�سهيد 1993/2/3 -  �سناء مبارك.

)24( نواف اجلحيديل  - وفا�سل ال�سعد -  املقابلة ال�سابقة.

)25( الربنامج ال�سابق.
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ال�سهيد �سلطان ماجد �سلطان )٭(

»اإذا تركت الوطن، كيف اأعود اإليه وباأي وجه يا اأمي �ساأقابل ا�سدقائي الذين رابطوا و�سمدوا«.

هذه كانت كلمة ال�سهيد �سلطان ال�سجاع التي جاءت �سمن ر�سالة اإيل والدته �سجلها 

يف �سريط بعثه مع خاله الذي غادر الكويت اىل القاهرة يف اثناء االحتلل )26(.

حر�ض ال�سهيد �سلطان على القيام بدوره يف خدمة الوطن واآثر اال�ستمرار يف املرابطة 

وال�سمود ولقد ن�سط يف جمع اال�سلحة وتوزيعها، وعمل يف اجلمعية التعاونية يف منطقة 

اخلالدية كما عمل اي�سا يف تنظيم حمطات البنزين وا�سرتك يف توزيع املن�سورات التي 

تندد باالحتلل بالتعاون مع اخيه ال�سهيد ا�سماعيل وزملئهما وا�سرتك يف عمليتني 

�سد القوات العراقية عند ج�سر منطقة اخلالدية مع زميلهما )27(.

ولكن امتدت يد العدو واعتقلته مع اخيه ال�سهيد ا�سماعيل وال�سهيد �سادق الفيلكاوي، 

وبعد ان تعر�ض اجل�سم الطاهر الأ�سد ا�ساليب التعذيب على يد جنود النظام العراقي 

وملدة �سهر اطلق جنود االحتلل على راأ�سه فجر ال�سابع من اكتوبر الر�سا�ض فا�ست�سهد 

على اثرها دون ان ينطق بكلمة واحدة من الزملء الذين كانوا معه وعن ن�ساطهم، 

فقد ا�سر على املقاومة وحتمل من التعذيب رغم �سغر �سنه، انها الوطنية واالنتماء، 

وبعد التحرير  انتظرت اال�سرة �سماع �سوت  ال�سهيدين دون جدوى فا�سطرت اىل 

ن�سر نداء لهما يف احدى ال�سحف اليومية، لعل ذلك يدفعهما اىل �سرعة االت�سال،  

ولكن  كانت ارادة اهلل �سبحانه وتعاىل ان ت�سمع االم الثكلى �سوت جارتها يف الكويت 

والتي اخربتها با�ست�سهادهما)28(.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

م�سغل  املهنة     - 1990/10/7م   اال�ست�سهاد:     -  1969/7/28 امليلد:   )٭( 

م�سفاة، �سركة البرتول الوطنية، امل�ستوى التعليمي: رابعة متو�سط.

)26( والدة ال�سهيد -  املقابلة ال�سابقة.

)27( فا�سل مبارك  -  املقابلة ال�سابقة.

)28( والدة ال�سهيدة  -  املقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد ه�سام حممد عبدالعزيز العبيدان )٭(

اردك ال�سعب الكويتي عن م�ساهدة وجتربة حية مدى الق�سوى والوح�سية التي ات�سف بها 

املحتل العراقي الذي عمل على �سلب االمن واال�ستقرار وال�سلم الذي يظلل هذا املجتمع.

وال�سك يف ان الدم الذي اريق يف �سبيل حترير الوطن دم عزيز علينا جميعا ولكن يف 

�سبيل املحافظة على اال�ستقلل، وكرامة الوطن كان البد من االحتكام اىل ال�سلح، 

ومما ال �سك فيه ان املحنة قد ايقظت امل�ساعر الوطنية لل�سعب الكويتي، الذي اثبت 

للعامل اجمع ماذا يعني الوالء واالنتماء للوطن.

لقد �سجل هذا ال�سعب اروع االمثلة على معنى الفداء والت�سحية، فقدم العديد من 

املجاهد  هذا  روح  ان  اهلل،  رحمه  العبيدان  ه�سام  ال�سهيد  مثل  واالبطال  ال�سهداء 

املخل�ض يف جهاده ال �سك تبث يف ال�سباب بع�سا من عزمه و�سلبته، واحلقيقة ان 

الكلمات تتعرث يف التعبري عن ن�ساطه واعماله املتعددة البطولية.

الكويتي، واجباره  ال�سعب  ي�سعى اىل قهر  العراقي  والعدو  الثاين من اغ�سط�ض  منذ 

على اال�ست�سلم ولكن منذ اليوم االول للحتلل �سقط حاجز اخلوف، وادرك ال�سعب 

وتعاىل  �سبحانه  باهلل  االميان  ب�سلح  املقاومة  يف  ن�سط  ولذلك  املحتل،  هدف  الكويتي 

والن�سف  اخلام�سة  بني  وال�ساعة  اغ�سط�ض  من  الثاين  بداية   ومع  وال�سرب،  والعزمية 

وال�ساد�سة، و�سل خرب العدوان العراقي على دولة الكويت اىل م�سامع ال�سهيد الدكتور 

ه�سام العبيدان وقد نقلت هذا امل�سوؤوم اخته »عادلة« ومل ي�سدق رحمه اهلل وملزيد من 

التاأكد لعله ي�سمع غري ذلك ات�سل بوالدته التي اكدت له ان اجلي�ض العراقي احتل الوطن.

ومنذ تلك اللحظة بداأت مرحلة الكفاح يف حياة ال�سهيد ه�سام ون�سى خللها طموحه 

وعمله للح�سول على املاج�ستري والذي من اجله كان يعمل ملدة �ستة �سهور يف م�ست�سفى 

الفروانية وملدة �ستة �سهور اأخرى يف م�ست�سفى اجلهراء )1(
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بني  والتعاون  املحبة  بث  على  ولدينه،عامًل  لوطنه  حمبا  ه�سام  ال�سهيد  كان  ولقد 

النا�ض، �سبورًا يف معاجلة املر�سى.

وقد قام مبعاجلة العديد من االأفغان عندما ذهب مع بعثة طبية اىل هناك )2( يف 

اثناء االحتلل ال�سوفيتي لها.

ال�سهيد يف االيام االوىل لالحتالل:

متاأثرا مبا  وكانت  والن�ساط،  �سعلة من احلما�ض  ال�سهيد  خلل فرتة االحتلل كان 

حدث، ففي �سباح الثاين من اغ�سط�ض وفور �سماعه ذلك اخلرب ا�سرع  اىل ارتداء 

بدلته الع�سكرية )بدلة التجنيد( وتوجه اىل امل�ست�سفى الع�سكري، ومنذ و�سوله اليه 

القوية  بالعزمية  ال�سهيد  وقد متيز  الظلم،  ومواجهة  والبطولة  التحدي  رحلة  بداأت 

واالميان بق�ساء اهلل وقدره فبداأ عمله يف امل�ست�سفى الع�سكري ب�سفته طبيبًا جمندًا 

يرتدد  ومل  االخرى،  واجلن�سيات   )3( والعراقيني   الكويتيني  من  اجلرحى  فعالج 

ال�سهيد عن اداء الواجب االن�ساين حتى نحو اعداء وطنه.

ورغم �سعوبة تلك الظروف فان االبت�سامة مل تكن تفارق وجه ال�سهيد ه�سام، وكان 

يبث احلما�ض ويرفع معنويات االهايل ويحثهم على ال�سرب واملرابطة وال�سمود، كما 

كان يكرث من ذكر ا�سم �ساحب اجلللة �سبحانه وتعاىل ويوؤكد لكل من يلتقي به يف 

املوثر على من  الطيب  اثرها  تلك  لكلماته  الظلم مل يدوم )4( وكان  ان  امل�ست�سفى 

ي�سمعها وكان ال�سهيد  يعلم ان حترير  الوطن ال ميكن ان يتم اال بالقوة واملقاومة 

والعمل امل�ستمر، ولذلك ن�سط ب�سكل يلفت االنتباه ويف كل جمال، والنه يدرك اخلطر 

يف  املوجودين  من  وغريهم  اجلرحى  الكويتيني  الع�سكريني  م�سري  يواجه  الذي 

امل�ست�سفى الع�سكري، فقد ا�سرع اىل ا�سدار هويات مزورة لهم بوا�سطة الة تغليف 

الهويات، وبذلك ا�ستطاع ان يوفر لهم هويات جديدة على ا�سا�ض انهم من العاملني 

يف امل�ستودعات الطبية يف منطقة �سبحان، وقام بخطوة اخرى جريئة ومهمة وهي 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-74-

على  للتمويه  اخر  بك�سف  واملدنيني  الع�سكريني  ا�سماء  يحتوي  الذي  الك�سف  تبديل 

جنود االحتلل.

امل�ست�سفى  م�سجد  يف  اجلمعة  �سلة  اقامة  اثناء  ويف  اغ�سط�ض  من  الثالث  ويف 

الع�سكري، وقف ال�سهيد ه�سام العبيدان رحمه اهلل يخطب يف جموع امل�سلني ويحثهم 

اىل ال�سرب وال�سمود والتكاتف )5(، يقول ان اهلل �سبحانه وتعاىل البد نا�سر احلق 

والعدل ال حمالة، ولكن البد اي�سا من العمل والتعاون.

معاجلة جرحى املقاومة:

منذ اليوم االول للحتلل البغي�ض قام ال�سهيد ه�سام بدور مهم يف علج اجلرحى 

الغر�ض يف خمفر منطقة كيفان، كما  الغرفة املخ�س�سة لهذا  ينتقلون  اىل  الذين 

قام بنقل االدوية والغيارات اىل رجال املقاومة هناك  )6( وا�ستمر يقوم مبعاجلة 

والقريبة  كيفان  يف  املنازل  احد  اىل  املوؤقتة  العيادة  نقل  مت  ان  بعد  حتى  اجلرحى 

خا�ض  منزل  اىل  العيادة  حتولت   عندما   احلال  وكذلك  املقاومة،  رجال  مقر  من 

بعائلة »تيفوين« يف املنطقة نف�سها ومما  جتدر اال�سارة اليه ان ال�سهيد ه�سامًا رحمه 

اهلل كان من اطباء املقاومة الكويتية، حيث كان يعاجلهم يف اي مكان ويف كل وقت 

واذا حلظ وجود جنود االحتلل بالقرب من املنزل الذي يوجد فيه اجلرحى مل يكن 

يرتدد يف ت�سلق ال�سور للو�سول اىل رجال املقاومة  )7( وكان رحمه اهلل حلقة الو�سل 

بني االطباء ورجال املقاومة حيث كان يقوم بار�سادهم اىل اماكن جرحى املقاومة 

الكويتية البا�سلة  )8(.

اخلدمات العامة:

قام بالتعاون مع مدير م�ست�سفى مبارك اآنذاك الدكتور يو�سف الن�سف باعداد جناح 

الوالدة يف  للوالدة يف م�ست�سفى مبارك فكان رحمه اهلل ميار�ض عمله يف م�ست�سفى 

اجلناح اجلديد  )9( كما عمل على توفري املواد التموينية للهايل �سواء من اجلمعيات 
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التعاونية او من �سركات  االغذية، وكان اي�سا يقو بتوزيعها على امل�ست�سفيات)10( 

كما قام بتدريب ال�سباب يف منطقة م�سرف على اال�سعافات االولية يف مقر اللجنة 

باحد  �سرداب خا�ض  التدريب اىل  انتقل  ان  بعد  ال�سمروخ وحتى  التكافلية مب�سجد 

منازل اهايل املنطقة بل كان ال�سهيد رحمه اهلل الدراكه حاجة النا�ض اىل التعرف 

على االإ�سعافات االأولية يقوم بنقل ال�سباب ب�سيارته اخلا�سة وكما اعطى درو�سا يف 

الوقاية من الغازات  ال�سامة واملواد الكيماوية )11( كما كان يعطي اي�سا الدرو�ض 

امام  مع  بالتعاون  قام  كما  االولية،  واال�سعافات   )12( التوليد  طريقة  يف  للبنات 

م�سجد ال�سمروخ ال�سيخ م�ساعد ال�سانع واملرحوم عبداهلل عبدالنور بتاأ�سي�ض بقالة 

با�سعار  الغذائية  ال�سلع  بع�ض  بيع  يتم  كان  حيث  اي�سا،   عليها  ا�سرفوا  امل�سجد  يف 

منا�سبة، ثم يقوم ال�سهيد رحمه اهلل بتوزيع الربح من املبيعات على اال�سر املحتاجة 

من الكويتيني وغريهم  )13(باال�سافة اىل قيامه بجمع التربعات املالية من التجار 

وتوزيعها على اال�سر املحتاجة.

املقاومة امل�سلحة:

ال�سهيد  مع  ويتعاون  املقاومة  جمموعة  اع�ساء  احد  اهلل  رحمه  ه�سام  ال�سهيد  كان 

رئا�سة  على  انذاك   )14( الدعية  منطقة  قائد  اهلل  رحمه  الفلح  يو�سف  الرائد 

جمموعة تتكون من ثلثني �سخ�سا )15( وقد قام ال�سهيد يف جمال املقاومة امل�سلحة 

باكرث من ن�ساط.

الثالث من اغ�سط�ض بنقل كمية من اال�سلحة  ففي جمال اال�سلحة قام يوم اجلمعة 

يف  الع�سكرية  اللجنة  اىل  ال�سويخ  جوازات  م�ستودع  من  اخلا�سة  �سيارته  بوا�سطة 

منطقة كيفان، كما نقل كميات اخرى من اال�سلحة يف منطقة �سبحان، ومن م�ست�سفى 

القوات  امل�سلحة اىل رجال املقاومة الكويتية البا�سلة )16(.

لقد كان ال�سهيد رحمه اهلل يقوم باكرث من عمل ون�ساط يف اآن واحد، ومل يتمكن من 

لقاء ا�سرته اال بعد ا�سبوعني من وقوع االحتلل )17(.
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عن  املعلومات  من  الكثري  بجمع  اهلل  رحمه  ال�سهيد  قام  املعلومات  جمع  جمال  ويف 

جتمعات القوات العراقية، وكل ما يتعلق بها ونقل تلك املعلومات اىل قادة املقاومة 

لقيادة  مقر  على  النار  باطلق  الزملء  بع�ض  مع  بالتعاون  وقام   )18( الكويتية  

اجلي�ض العراقي يف منطقة ال�سليبية )19(.

ا�سرنا اىل خطبته يف  املحتلة،  فقد  ال�سلطات  بال�سجاعة يف مواجهة  ال�سهيد  متيز 

ففي  اي�سا،  باحلوار  مواجهتهم  عن  يرتدد  يكن  مل  انه  والواقع  الع�سكري،  امل�سجد 

م�سجد م�ست�سفى الوالدة، وبعد االنتهاء من اداء ال�سلة عمد ال�سهيد اىل احلديث 

مع احد جنود االحتلل حني قال له افر�ض اننا تقاتلنا، وقتل احدنا االخر ب�سلحه 

فمن ال�سهيد؟ اجابه الع�سكري العراقي ال اعرف، حينئذ رد عليه انا ال�سهيد، اما اذا 

مت انت ف�ستموت قاتًل )20( هذا وقد كرر ال�سهيد هذا احلوار مع اثنني من جنود 

االحتلل يف احد م�ساجد منطقة م�سرف.

كان ال�سهيد رحمه اهلل �سجاعًا، اأمينًا يف عمله، ال يخاف يف احلق لومة الئم، رف�ض 

وباإ�سرار تزوير واقعة وفاة نتجت من اغت�ساب قام به جنود االحتلل، وا�سر على 

ان يبقى تاريخ الوفاة كما هو بعد الثاين من اغ�سط�ض 1990م ولي�ض كما طلب منه 

رف�ض   )21( اغ�سط�ض  الحداث  �سابق  تاريخ  يف  يجعله  بان  اال�ستخبارات  �سباط 

ال�سهيد رغم خطورة الرف�ض يف تلك االيام ولكنه كان يردد االية الكرمية }قل لن 

ي�سيبنا اإال ما كتب اهلل لنا{، �سدق اهلل العظيم.

كان الظلم يخيم على البلد منذ الثاين من اغ�سط�ض، والظلم والقهر �سادا وانت�سروا 

على ايدي قوات اجلي�ض العراقي، ولكن رغم ذلك فان ال�سعب الكويتي املرابط ال�سامد 

مل يرتدد يف الثبات على موقفه وكان ال�سهيد ه�سام وهو احد ابناء الوطن يعمل بحيوية 

من  املزيد  املحتلة  العراقية  القوات  تكبيد  اراد  ولكنه  االحتلل،  �سد  جمال  كل  ويف 

اخل�سائر والقتلى، ولذلك فقد فكر يف اعداد ال�سموم لهوؤالء الطغاة الذين دن�سوا تراب 
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يخالف  ال  العمل  هذا  ان  اىل  يطمئن  ان  اوال  اراد  ولكنه  احلرمات  وانتهكوا  الوطن، 

ال�سريعة اال�سلمية ولذلك ا�ستف�سر من بع�ض علماء الدين، الذين اكدوا له بان عمله 

هذا يعد من خدع احلرب )22( ثم بداأ ال�سهيد العمل يف حت�سري املادة ال�سامة.

الع�سري من خلل ثقب �سغري  ال�سهيد ه�سام مع  ال�سامة خلطها  املادة  وبعد اعداد 

املقاومة  افراد  من  اعداد  اىل  ومنهم   )24( املناطق  قادة  على  توزيعها  مت   )23(

الذين قاموا بتوزيعها على جنود االحتلل عند نقاط التفتي�ض كما قام ال�سهيد ه�سام 

وال�سهيد يو�سف الفلح بتوزيع كميات كبرية من علب الع�سري على جنود العدو )25(.

فقد اندفع ال�سهيد بكل احلما�ض وال�سجاعة يف العمل الوطني، واأبدع يف ن�ساطه.

االعتقال:

كان لن�ساط ال�سهيد وبطوالته الثمرة املرجوة منها فقد احلق بالقوات العراقية خ�سائر 

كبرية، و�ساعد على تثبيت االهايل وحثهم على ال�سرب واملرابطة وكان �سلحه هو 

االميان بق�ساء اهلل وقدره.

الكويتية،  املقاومة  على  للق�ساء  امكاناته  كل  العراقية  اال�ستخبارات  جندت  فقد 

حذرة  كانت  الكويتية  املقاومة  ولكن  يوميا،  تزداد  والقتل  االعتقال  حملت  وكانت 

ال�سلطات   ايدي  الوقوع يف  اي�سا ومتيقظة وعمل رجالها بكل االمكانات على جتنب 

املحتلة، وعندما منى اىل علم رجال املقاومة  ان �سلطات االحتلل ت�سعى اىل اعتقال 

الدكتور ه�سام، وغريه من عنا�سر  املقاومة بعد ان و�سلت معلومات اىل ا�ستخباراتها 

عن ن�ساطهم، مت تنبيه ال�سهيد ه�سام لكي يغري مكان اقامته )26(، كما قام احد 

ال�سيارات  بع�ض  تتبع  الأن حلظ  الوطن  بتنبيهه اىل �سرورة مغادرة  ال�سهيد  اقرباء 

له اىل منزله  )27(، حتى ال�سهيد يو�سف الفلح حاول حمادثة ال�سهيد ه�سام يوم 

اجلمعة  9/31 عدة مرات بوا�سطة الهاتف دون جدوى فلم يكن ال�سهيد ه�سام يف 
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ذلك ا ليوم يف منزله، وعندما رجع مل يتمكن ل�سبب ما من االت�سال بال�سهيد يو�سف 

الفلح ولكن يفعل اهلل �سبحانه وتعاىل ما ي�ساء.

وكانت معلومات قد و�سلت اىل احد اعوان �سلطات االحتلل تفيد بان ال�سهيد يقوم 

برتكيب بع�ض االدوية امل�سمومة وتعبئتها يف زجاجات امل�سروبات واملرطبات وتوزيعها 

على جنود العدو )28(. ومع اطللة يوم ال�سبت  1990/9/22 وبالتحديد ال�ساعة 

الواحدة �سباحًا خرجت قوة ع�سكرية عراقية بقيادة عقيد اىل منزل ال�سهيد رحمه 

اهلل وبدون ا�ستئذان اقتحمت املنزل وكاأنهم يف �ساحة حرب، حيث دخلوا غرفة النوم 

وك�سروا زجاج  الباب حيث كان ينام يف الدور االول مع زوجته واوالده ثم طلبوا من 

ال�سهيد هويته، وال�سموم التي يف منزله، انكر ال�سهيد وجود ال�سموم، ولكن كان لدى 

مل�سروبات  ا  وتوزيع  اعداد  يف  ال�سهيد  دور  حول  موؤكدة  معلومات  العراقي  ال�سابط 

ال�سامة حيث بادره وادعى بقوله: ال تكذب الن الرائد يو�سف الفلح اعرتف بكل �سيء 

)29(، وقامت  القوة العراقية بتفتي�ض املنزل وطلبوا من ال�سهيد فتح كل احلقائب 

املوجودة لديه واخرج االحلة التي بحوزته، ولكنه انكر وهو هادئ االع�ساب، حيث 

كان يتميز برباطة اجلاأ�ض، ومل تفارق االبت�سامة حمياه رغم �سعوبة وخطورة ا ملوقف، 

وكعادتهم  ه�سام،  ال�سهيد  منزل  يف  �سموم  او  ا�سلحة  على  االحتلل  جنود  يعرث  مل 

�سرقوا معظم حمتويات املنزل من اغذية وملب�ض حتى املن�سورة على حبل الغ�سيل 

يف �ساحة املنزل.

 )30( منزله   من  اخلروج  اثناء  ويف  »نعاله«  اهلل  رحمه  ه�سام  ال�سهيد  يجد  ومل 

تو�سلت الزوجة اىل ال�سابط العراقي بان يرتك لها زوجها ولكن هيهات ان يلني  قلبه 

لتو�سلتها، انهم يعتقلون الكويتيني ويقتلونهم دون مربر، فكيف يرتك ال�سهيد ه�ساما 

الذي مل يكن ميلك غري تقبيل اوالده وتوديع زوجته بابت�سامتها املعودة ومل ين�ض ان 

يطمئن زوجته بقوله لها �ساأعود اإن �ساء اهلل  )31( وكانت ال�ساعة الثالثة �سباحا، 

اعتقاله  مت  حيث  ال�سملن،  طلل  النقيب  منزل  نحو  الع�سكرية  القوة  توجهت  ثم 
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ونقل يف �سيارة �سغرية وبداخلها بع�ض االجهزة واالدوية الطبية وحلظ وجود �سيارة 

»تويوتا بي�ساء اللون«، وبداخلها ال�سهيد ه�سام وقد و�سع اجلنود الرباط على عينيه، 

وبينما و�سع النقيب يف �سيارة اخرى ومعه احد ال�سباط كانت هناك �سيارة طراز 

با�ض �سغري حتتوي على كراتني ادوية واجهزة طبيعية، ثم اقتيدا اىل نادي كاظمة، 

وهناك حقق معهما على انفراد احد كبار �سباط العد، وكانت تهمة النقيب طلل 

تغيري هويته الع�سكرية ويف اثناء التحقيق يف نادي كاظمة اعرتف برتبته الع�سكرية  

)نقيب( وبخا�سة ان املحقق العراقي كانت لديه معلومات موؤكدة ب�ساأن طلل وقد 

�ساأله عن علقته باللواء خالد بودي، هذا وقد ظل رهني االعتقال  )7( �سهور.

الروح  رفع  على  �ساعد  مما  البال  مطمئن  االع�ساب  هادئ  ه�سام  ال�سهيد  وكان 

الكبار  اال�ستخبارات   املحقق وهو من �سباط  �ساأله  للنقيب طلب وعندما  املعنوية 

ال�سهيد عن اأ�سباب وجود هذه املواد الطبية اجابه الجراء بع�ض العمليات الب�سيطة 

فكان رده انك مقاومة وانت الذي قتلت الكثري من جنودنا، وبعد التحقيق )ال�ساعة 

ال�سهيد  نام  النادي حيث  وال�سهيداىل احدى �ساالت  النقيب طلل  اقتيد  لثالثة(  ا 

بعمق وا�ستيقظ الداء �سلة الفجر ، وكان هادئ االع�ساب وقد ظهرت على ملحمه 

علمات  الراحة، ومن نادي كاظمة مت نقله والنقيب طلل اىل مع�سكر املباركية، 

وهناك افرتق عن ال�سهيد ه�سام رحمه اهلل)32(.

ورغم كل املحاوالت التي قام بها والده، ووالدته اي�سا فانهما مل يتمكنا من روؤيته، كما 

مل تفلح حماوالت زملء ال�سهيد من االطباء وغريهم للفراج عنه)33( وا�سطر 

اهله اىل تقدمي ر�سوة اىل احد �سباط العدو لكي ينقل اليهم اأخباره )34(.

ال�سهيد ه�سام يف املعتقل:

اقتيد ال�سهيد اىل مبنى البلدية يف منطقة اجلهراء وظل هناك حتى يوم ا�ست�سهاده، 

وقد تعر�ض رحمه اهلل يف اثناء التحقيق معه ال�سد واق�سى ا�ساليب التعذيب لكنه انكر 
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كل التهم املوجهة اليه، كما انكر معرفته بال�سهيد يو�سف الفلح، ومل يعرتف او يديل 

مبعلومة واحدة  عن افراد املقاومة الكويتية.

�ساأحتمل  املعتقل  يف  لزملئه  يقول  وكان  النادرة  وال�سجاعة  ال�سلبة  االرادة  انها 

كل �سيء، ومهما كانت وح�سيتهم  )35(، وكلما ا�سر على موقفه �ساعف االعداء 

نوبات تعذيبه، فقد تعر�ض لل�سرب بوا�سطة ع�سا مطاطية �سلبة مزودة يف نهايتها 

بقطعة نحا�سية حادة، كانت ت�ستعمل لت�سليك املجاري  )36( باال�سافة اىل ا�ستخدام 

الكهرباء وغريها من الو�سائل الوح�سية، ورغم ذلك فان ال�سهيد كان يحر�ض على 

ل�سهادة  ا  النهاية هي  كانت  »اذا  لهم  يقول  فكان  االأ�سرى،  قلوب  الطماأنينة يف  بث 

فاحلمد هلل، اما اذا اكتفوا بتعذيبنا فهو تخفيف لذنوبنا«، هذه كانت كلمات ال�سهيد 

ينزف من  الذي  بالدم  د�سدا�سة ملطخة  يرتدي  وهو  يقولها  كان  ه�سام رحمه اهلل 

ج�سمه  )37( ب�سبب التعذيب.

مالب�سات االعتقال:

هناك علقة وا�سحة بني اعتقال ال�سهيد ه�سام رحمه اهلل واعتقال ال�سهيد يو�سف 

العرب  من  اال�سخا�ض  احد  بطلها  كان  التي  واخليانة  الغدر   هو   وال�سبب  الفلح 

والذي كان يعمل لدى ال�سهيد يو�سف الفلح منذ اكرث من ع�سرين عاما حيث متكنت 

اال�ستخبارات العراقية من جتنيده للعمل معهم، فال�سهيد يو�سف قال للمعتقلني ان 

الذي او�سله وه�سام اىل هذا احلال ال�سخ�ض احلقري، ويق�سد بكلمه ذلك ال�سخ�ض 

وامللفت ان بع�ض اهايل منطقة م�سرف كانوا ي�ساهدونه يتجول يف �سيارة فاخرة يف 

منطقتهم)38(.

الفلح  يو�سف  ال�سهيدين  بني  تدور  التي  املكاملات  اىل  ي�ستمع  ال�سخ�ض  هذا  وكان 

وال�سهيد ه�سام بحكم تواجده عند ال�سهيد يو�سف )39(، وقد جاء يف وثيقة عراقية 

حول اعتقال ال�سهيد ه�سام مايلي:
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االدوية  بع�ض  يقوم برتكيب  بانه  تفيد  العملء«،  الوكلء  احد  معلومات من  »لورود 

امل�سمومة وتعبئتها يف قناين ال�سربت واملرطبات وتوزيعها على مقاتي جي�سينا- وقد 

القي القب�ض عليه و�سبط بحوزته كمية من االدوية واملرطبات )40(.

اال�ست�سهاد:

مل يتمكن العدو رغم التعذيب الوح�سي من انتزاع معلومة واحدة مهما كانت ب�سيطة 

ال�ساد�سة  ال�ساعة  وعند  اكتوبر،  من  الثالث  يوم  حتى  اهلل  رحمه  ال�سهيد  فم  من 

والن�سف �سباحا عندما تقرر نقل ال�سهيد من الزنزانة ايقن رحمه اهلل ان النهاية 

»ال  �ساء اهلل  ان  افراج  له  قال  املعتقل عندما  رفاق  احد  على  رد  لذلك  اقرتبت  قد 

اعتقد ذلك«.

ربط الع�سكري العراقي عني ه�سام وخرج به من الزنزانة ثم اأدخلوه اىل �سيارة كان 

بداخلها خم�سة ا�سخا�ض  )41( و�ساروا بهم.

الرغبة يف  عليها  و�سيطرت  بانقبا�ض،  ت�سعر  كانت  اللحظات  تلك  ففي  الزوجة  اما 

ال�سراخ، قد خرجت مع والدتها ل�سراء بع�ض امل�ستلزمات ولكنها مل تكن قادرة على 

اال�ستمرار، واأرادت العودة اىل املنزل، ولكن اأقنعتها والدتها بال�سرب والرتيث اىل ان 

تنتهي من عملية ال�سراء )42(.

�سارت ال�سيارة وبداخلها ال�سهيد وبع�ض ابطال املقاومة وعند ال�ساعة احلادية ع�سرة، 

انزلت القوات العراقية ال�سهيد ه�سام رحمه اهلل بالقرب من منزله واطلقوا طلقتني 

الثارة انتباه االهايل ثم الثالثة يف راأ�ض ال�سهيد ه�سام رحمه اهلل، وان�سحبوا فقام 

احد جريان ال�سهيد وهو »�سلح احلميدي« والذي �ساهد ال�سهيد ملقيا على االر�ض 

امام املنزل وات�سل باأخي زوجة ال�سهيد »نا�سر« وحمله اىل ال�سيارة ثم اىل ديوانية 

يف  املكيمي  علي  الدكتور  من  ا�سعاف  �سيارة  احلميدي  �سلح  طلب  ثم  احلميدي، 

م�ست�سفى مبارك  )43( وبالفعل و�سلت ال�سيارة التي كانت حتمل اي�سا جثة ال�سهيد 
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العبيديل و�سهيد اخر اىل م�ست�سفى مبارك وقام والده بتقبيل ذقنه ثم دفن اجلثة يف 

مقربة الرقة بعد �سلة الع�سر يوم  1990/10/3م.

و�سف اجلثمان:

كانت  اثار التعذيب الوح�سي وا�سحة فقد كانت اطرافه منزوعة وكذلك العينان كما 

كانت هناك كدمات كثرية بوجهه )44(.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

 )٭( امليلد:  -1959/4/4 اال�ست�سهاد:  1990/10/3م - املهنة: طبيب/ م�ست�سفي 

الوالدة - امل�ستوى التعليمي: بكالوريو�ض طب.

)1( اأرملة ال�سهيد - 1992/4/20م - �سلوى ال�سيباين - حممد ال�سداد.

)2( م�ساعد ح�سني علي ال�سانع  - 1992/11/29م - �سلوى ال�سيباين  - عبداحلمد حمادة.

)3( عادلة العيدان  ال�سهيد الدكتور ه�سام العبيدان - الطبعة االوىل  - دولة الكويت  

1992م �ض 39

)4( عادل العبيدان -  املرجع  ال�سابق - �ض 38 -  رواية ملزم اول ح�سني الفر�ض.

)5( عادل العبيدان  -  املرجع ال�سابق  -�ض 53 - 54 رواية النقيب طلل ال�ساملي.

)6( املرجع ال�سابق -  �ض 35 -  رواية الدكتور حممد اجلاراهلل.

)7( املرجع ال�سابق -  �ض 35 -  رواية الرائد ريا�ض ال�سالح.

)8( املرجع ال�سابق -  �ض 154 - �ض 64 - �ض 65   - رواية املقدم طلل حممد امل�سلم.

)9( ارملة ال�سهيد  - املقابلة ال�سابقة.

85  - )10( عادلة العبيدان -  املرجع ال�سابق  - �ض 72 - �ض 84 

)11( املرجع ال�سابق - �ض 15

)12( م�ساعد ح�سني ال�سانع 1992/11/29م  -  �سلوى ال�سيباين  -  عبداحلميد حمادة.
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)13( م�ساعد ح�سني ال�سانع  - املقابلة ال�سابقة.

)14( عادلة العبيدان - املرجع ال�سابق  �ض 64 - 65

)15( عبدالنا�سر احلمود   1992/12/8م �سلوى ال�سيباين، عبداحلميد حمادة.

)16( عادلة العبيدان - املرجع ال�سابق -  �ض 108 -  رواية املقدم عبداهلل معيوف.

)17( ارملة ال�سهيد -  املقابلة ال�سابقة.

)18( عادلة العبيدان  -  املرجع ال�سابق -  الراوي املقدم طلل حممد امل�سلم.

)19( املرجع ال�سابق -  الراوي نا�سر الن�سر اهلل �ض 11

)20( املرجع ال�سابق -  �ض 74

 )21( ارملة ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة  -  عبدالنا�سر احلمو   - املقابلة ال�سابقة.

)22( ارملة ال�سهيد -  املقابلة ال�سابقة.

)٭(�سكل الدكتور عجيل الن�سمي والدكتور خالد املذكور، وبع�ض علماء الدين جلنة 

�سرعية للرد على اال�سئلة التي ت�سل اليهم من املرابطني، انظر �سلح الغزايل ال�سور 

الرابع اجلزء �ض 135

)23( عبدالنا�سر احلمود  -  املقابلة ال�سابقة.

)24( �سلح الغزايل -  امل�سدر ال�سابق.

)25( زوجة ال�سهيد  - املقابلة ال�سابقة -  وعبدالنا�سر احلمود املقابلة ال�سابقة.

)26( عادلة العبيدان - املرجع ال�سابق �ض 66

)27( عبدالنا�سر احلمود  - املقابلة ال�سابقة.

)28( قيادة القوات اخلا�سة  - االركان العامة  -  االمن  -  العدد 305 - 4 ربيع 1 - 

)اىل علي ح�سن جميد و�سبعاوي ابراهيم( املو�سوع  1411 - 23 ايلول 1990 

-  تقرير الن�ساط اليومي ليوم  1990/9/22

يوم   الفلح  يو�سف  ال�سهيد  اعتقال  -  مت  ال�سابقة  املقابلة    - ال�سهيد  ارملة   )29(

1990/9/22 بعد اعتقال ال�سهيد ه�سام.

)30( ارملة ال�سهيد -  املقابلة ال�سابقة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-84-

)31( امل�سدر ال�سابق.

)32( النقيب طلل علي خالد ال�سملن  1994/9/6، د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)33( عادلة العبيدان  -  املقابلة ال�سابقة.

)34( ارملة ال�سهيد -  املرجع ال�سابق.

)35( عادلة العبيدان  - املرجع ال�سابق �ض 143 - 146

)36( املرجع ال�سابق -  من كلم ال�سهيد اىل النقيب عي�سى بهزاد يف املعتقل.

)37( املرجع  ال�سابق -  رواية حممد الدو�سري وكان معه يف املعتقل.

)38( عبدالنا�سر احلمود -  املقابلة ال�سابقة.

)39( ارملة ال�سهيد -  املقابلة ال�سابقة.

)40( �سري -  قيادة القوات اخلا�سة  -  االركان العامة  )االمن( العدد امن  305 

حنطة  احلاج  عبداهلل  بارق  من  1990م،  ايلوب    23  ، 1411ه�  ربيع    4  -

احل�سن  ابراهيم  و�سبعاوي    - جميد  ح�سن  علي  اىل  اخلا�سة  القوات  قائد 

مدير جهاز املخابرات، �سامي الر�سود )جلنة الطوارئ -  مكتب ال�سهيد ( 

من وثائق مركز املخطوطات والرتاث والوثائق -  دولة الكويت -  اجلابرية.

)41( عادلة العبيدان  -  املرجع  ال�سابق -  �ض 159

)42( ارملة ال�سهيد  -  املقابلة ال�سابقة.

)43( ارملة ال�سهيد -  املقابلة ال�سابقة.

)44( د. خالد  -  بدون تاريخ  -  برنامج -  اإذاعة على الهواء - االإذاعة الكويتية
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ال�سهيد/ اأحمد حممود قبازرد )٭(

ال �سك اأن العدوان العراقي الغا�سم على دولة الكويت جتربة قا�سية وهو �سل�سلة من 

والواقع ان حمنة   1968 يوليو  العراق منذ  التي  قام بها نظام احلكم يف  اجلرائم 

وج�سدت  ال�سرعية،  قيادته  خلف  الكويتي  ال�سعب  تلحم  اكدت  العراقي  االحتلل 

بطوالت هذا ال�سعب املعنى احلقيقي للوطنية واالنتماء، كما اثبت الكويتي التزامه 

بالقيم اجلوهرية التي يقوم لعها جمتمعه.

ورغم ان الكثري من اهل الكويت ا�سطروا حتت �سغط ظروف االحتلل اىل مغادرة 

البلد، فان الكثريين اي�سا مل يتحملوا البعد عنها يف حمنتها فعادوا اليها رغم ما 

يحيط بالعودة من خماطر ال يعلمها اال اهلل �سبحانه وتعاىل.

 كان النقيب احمد قبازرد رحمه اهلل الذي عرف بحبه ال�سديد لعمله )1( يعمل يف 

وزارة الداخلية بوظيفة م�ساعد ق�سم التدريب -  ادارة حماية ال�سخ�سيات.

وكان عند وقوع  العدوان يف لبنان التي �سافر اليها ل�سراء �سيارة له والخته، بينما 

بع�ض  ل�سراء  افراد عائلتها  بع�ض  القاهرة زوجته مع  ايام اىل  بعد  الكويت  غادرت 

يف  اال�ستقرار  اىل  العراقي  العدوان  بعد  ا�سطرت  ولكنها  اجلديد،  منزلهما  لوازم 

البحرين مع عائلتها.

ولكن هذا  اهله  بعيدا عن  ال�سهيد  يكون  ان  االقدرا  البداية، كانت  وهكذا كانت منذ 

الفراق مل يطل ف�سرعان ما غادر لبنان اىل البحرين ومن هناك بداأ ن�ساطه الوطني يف 

خدمة اهل بلده الذين ا�سطرتهم ظروف االحتلل اىل مغادرة  الوطن، فان�سم   اىل 

جلنة ا�ستقبال القادمني من الكويت اىل البحرين والتي كانت من مهامها توفري ال�سكن 

لهم)2( اال ان هذه املهمة رغم اهميتها مل متت�ض كل ن�ساطه فقد كان رحمه اهلل ي�سعر 

بان مكانه ال�سحيح داخل االرا�سي الكويتية، رغم ا�ستقراره مع زوجته واوالده.
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وف التا�سع من اغ�سط�ض اخربها برغبته يف العودة اىل الكويت، واكد لزوجته انها 

لي�ست جمرد فكرة بل انه عقد العزم  على مغادرة البحرين، اثار هذا القرار قلق وهلع 

زوجته رغم ادراكها ملا يتميز به زوجها رحمه اهلل من �سجاعة وجراأة )3( اال انها 

الزوجة املحبة التي تخاف عليه من بط�ض العدو  العراقي، خا�سة ان حماولة الدخول 

�سبحانه  اهلل  اال  عواقبها  يعلم  ال  خماطرة  تعد  الظروف  تلك  ظل  يف  الكويت  اىل 

وتعاىل، ولكن نداء الوطن  اقوى من حماوالت  الزوجة، وا�سر ال�سهيد على تنفيذ 

قراره بال�سفر اىل الكويت لي�سارك يف حتريرها من براثن املعتدي الغا�سب، لقد كان 

من ال�سعب على ال�سهيد اال�ست�سلم واال�ستقرار يف البحرين بينما الكويت تعاين من 

بط�ض املعتدي، فهو الذي كان يرف�ض يف تلك االيام ان ي�سرب �سراب )الفيمتو( طاملا 

ان وطنه حتت االحتلل)4(.

ولكي يطمئن ال�سهيد باأن ما عزم عليه ال�سواب فقد عمد اىل �سوؤال احد علماء الدين 

يف البحرين وا�ستف�سر منه عن �سرعية قيامه بقتل جندي عربي م�سلم، فال�سهيد يعلم 

انه يف الكويت لن يركن اىل الهدوء واال�ست�سلم واطماأن من جواب ذلك الرجل الذي 

العراق هو  وان  ووطنه،  يدافع عن عر�سه  فانه  العمل  بقيامه مبثل هذا  انه  له  اأكد 

املعتدي، فاذا »كتب اهلل لك املوت فانك �سهيدا« )5( اذن ادخل ال�سيخ االطمئنان 

اىل قلب ال�سهيد وهذا ما كان يريده مما �سجعه على امل�سي يف تنفيذ قراره موؤكدا 

بالزهو  ت�سعر  ان  عليها  ويجب  ال�سهداء  من  يعترب  فانه  وفاته  حال  يف  انه  لزوجته 

وال�سعادة.

 لقد كانت العاطفة الوطنية اقوى واأ�سد من االبوة، وحنان الزوجة وا�سر على العودة 

اىل الوطن فقامت الزوجة باعداد م�ستلزمات  الرحلة كما حددها ال�سهيد، فجهزت 

له حقيبة �سغرية حتتوي على ثلث �سكاكني وبع�ض املواد الغذائية )كالتو�ست واجلنب 

باال�سافة اىل ال�سجائر(.
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ويف اليوم املحدد للمغادرة ودع زوجته وتناول احلقيبة وخرج وكان ذلك م�ساء )11 

اغ�سط�ض 1990( )6( وهكذا بداأت رحلة العودة التي طاملا  ا�ستاق اليها ومعه زملء 

الدرب وهم �سليمان د�ستي واحمد ال�سفار، ا�ستقل الثلثة �سيارة االجرة ويف الطريق 

داخل االرا�سي ال�سعودية ا�سرتوا من احد حملت البقالة اخلبز واملاء املثلج، ووا�سلوا 

رحلتهم املباركة اىل مدينة اخلرب ثم اىل مدينة اخلفجي  وهي املحطة االخرية يف 

�سيارة االجرة التي ا�ستقلوها من البحرين اىل االرا�سي ال�سعودية.

وطلب  زوجته  تليفون  رقم  ال�سيارة  �ساحب  اعطاء  على  احمد  ال�سهيد  حر�ض  وقد 

منه ان يخربها بو�سولهم اىل اخلفجي، ومن هذه املدينة اىل مدينة الكويت بداأت  

اخلفجي  مدينة  من  الثلثة  ت�سلل  فقد  العودة،  رحلة  وامل�سريية يف  املهمة  اخلطوة 

�سريا على االقدام اىل االرا�سي الكويتية ومع بزوغ الفجر كانوا يف منطقة الوفرة، ويا 

لها من رحلة �سعبة حتيط بها املخاطر ولكن االميان بق�ساء اهلل وقدره، و�سدة ال�سوق 

لرتاب الوطن هما �سلح الثلثة.

و�سلوا الوفرة وبينما هم بالقرب من احد املخافر احاطت بهم جمموعة من جنود 

العدو  العراقي و�ساألوهم عن هوياتهم فاأجابوا انهم من املزارعني يف مزارع الوفرة، 

يلب�سون  الثلثة  وكان  الكفيل،  عند  وغريها  هويات  من  املطلوبة  االثباتات   كل  وان 

الزي االأفغاين )7( كانت ارادة اهلل عز وجل ان ي�سدق جنود العدو كلمهم، وطلب 

رحلتهم  الثلثة  ووا�سل  به،  فاأمدوهم  بحوزتهم  الذي  واالكل  املاء  منهم  اجلنود 

املباركة �سريا على االقدام اىل مدينة االحمدي، ومن هناك  ا�ستقلوا �سيارة )وانيت( 

 12 اأو�سلهم �سائقها اىل منزل ال�سهيد احمد يف منطقة اجلابرية وكان ذلك يوم  

اغ�سط�ض وهكذا متكن ال�سهيد من دخول الكويت.

ويف تلك االيام كانت املقاومة الكويتية قد �سعدت ن�ساطها امل�سلح �سد املحتل، وبدخول 

ال�سهيد رحمه اهلل اىل ار�ض الوطن زاد عدد افراد املقاومة.
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فقد كان احد االبطال الذين دخلوا البلد لكي »يعمل من اجل الوطن كما قال لوالدته«)8(.

وال �سك يف ان خربته كانت توؤهله للقيام بدور مهم يف املقاومة فقد كان يعمل يف حماية 

ال�سخ�سيات ويقوم باعطاء حما�سرات يف هذا املجال، كما كان يقوم بعمليات تدريب 

المن املواكب الر�سمية، وكذلك فن قيادة ال�سيارات ويتميز بال�سجاعة واالإقدام)9(.

الكويتية  املقاومة  جمال  يف  العظيم  بدوره  للقيام  توؤهله  خربة  فانها  اأ�سلفنا  وكما 

امل�سلحة، وهو املجال الذي اختاره منذ وقوع العدوان.

ال�سهيد احمد رحمه اهلل كان من ال�سبان الذين ال ميلون العمل، لذا فبعد الو�سول 

حماية  يف  التدريب  ق�سم  رئي�ض  الغربللي  ح�سام  املقدم  مع  حتدث  مبا�سرة، 

ال�سخ�سيات، واظهر حما�سة ملقاومة العدو، وكان ح�سام على �سلة بالعميد حممود 

الدو�سري مدير امن املطار �سابقا والذي كان قد �سكل جمموعة للمقاومة يف البداية 

ثم بداأت التعاون مع حممد مبارك الفجي )10(.

وكان لهما ات�ساالت مع القيادة ال�سرعية يف الطائف.

فرح العميد حممود ب�سماع خرب و�سول احمد قبازرد الذي نقله اليه املقدم ح�سام 

وهو احد اع�ساء جمموعة الدو�سري كما رحب برغبته يف االن�سمام اىل املجموعة 

بالنظر ملعرفة العقيد ال�سابقة به عندما كان امل�سوول عن ق�سم التدريب الذي كان 

يعمل به ال�سهيد احمد قبازرد قبل ان يت�سلمه املقدم ح�سام الغربللي كما انه يعرف 

متاما قدرات  احمد قبازرد فهو من املدربني تدريبا ع�سكريا عاليا وممتازًا، كما كان 

ال�سهيد يتميز ببنية ريا�سية متينة وعزمية قوية.

الدو�سري وال�سهيد احمد  قبازرد بعد عودته بحوايل  العميد حممود  اللقاء بني  مت 

ح�سام  املقدم  وبح�سور  الرابية،  منطقة  يف  �سعود  النقيب  منزل  يف   )11( ا�سبوع 

ت�سميمه  احمد  ال�سهيد  ابدى  اجلل�سة  اثناء  ويف  النا�سر،  �سمري  والنقيب  الغربللي 
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على الكفاح واملقاومة، فكان راأي العقيد حممود �سرورة العمل بنظام وترتيب ووفق 

تنظيم  عند  املتوافرة  االإمكانيات  على  ال�سهيد  اطلع  كما  وا�سحة،  واهداف  خطط 

من  وغريها  الت�سوير  وماكينة  والل�سلكي  الفاك�ض  مثل  اجهزة  من  حممود  العقيد 

االجهزة املهمة )12(.

حماية  الدارة  املنت�سبني  االفراد  من  املجموعة  عنا�سر  تكون  ان  ال�سهيد  راأي  وكان 

ال�سخ�سيات على ا�سا�ض انهم مدربون وباإمكانهم تنفيذ العمليات التي يكلفون بها 

بع�ض  حممود  العقيد  من  ال�سهيد  طلب  كما   ،)13( التعليمات  اعطائهم  مبجرد 

اال�سلحة والذخائر واملتفجرات فاأمده بها )14( ومت االتفاق على ان يكون ال�سهيد 

احمد امل�سوؤول عن منطقة اجلابرية موقع �سكنه اي قائد جمموعة اجلابرية )15( 

ت�سم  للمقاومة  جمموعة  تكوين  بالعقيد  اجتماعه  قبل  حتى  بداأ  قد  ال�سهيد  وكان 

العديد من ال�سبان.

بداية الن�ساط:

 ا�سبح احمد يقود بالتعاون مع املقدم ح�سام الغربللي جمموعة للمقاومة �سمن قيادة 

معينة هي قيادة العميد حممود الدو�سري وحممد الفجي، ولذلك ميكن اعتبارها خلية  

)16( وكان معظم عنا�سر جمموعة ال�سهيد احمد من ادارة حماية ال�سخ�سيات، 

ومن   �سخ�سا،   23 حوايل  عددها  و�سل  وقد   )17( عام   ب�سكل  الع�سكريني  ومن 

اع�سائها املقدم ح�سام الغربللي و�سمري النا�سر والعديد من ال�سبان من اخوة واقار 

ب ال�سهيد احمد.

وكانت البداية يف العمل على جمع املعلومات، واال�سلحة، فقد ذهب ال�سهيد مع املقدم 

ح�سام الغربللي اىل احلدود اجلنوبية نحو مدينة االحمدي ومنطقة ال�سعيبة والعودة 

على طريق الفنطا�ض بهدف جمع املعلومات عن مواقع جنود االحتلل وتو�سيل تلك 

املعلومات اىل العميد حممود الدو�سري )18(.
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وكذلك جمع ونقل املعلومات عن عدد من جنود نقاط التفتي�ض يف هذه املناطق، وقد 

كانت اجتماعات جمموعة ال�سهيد احمد قبازرد تعقد يف منزله يف منطقة اجلابرية، 

حيث يتم توزيع  العمل على كل ثلثة او اثنني من افرادها.

قام ال�سهيد بعدة عمليات نقل وجمع اال�سلحة من عدة مناطق بالتعاون مع  �سمري 

عبدالعزيز النا�سر وح�سام الغربللي وكان يتم تخزين بع�ض اال�سلحة يف احد املنازل 

يف منطقة الرابية ويف منزل ال�سهيد احمد، حيث يتم توزيعها.

قام ال�سهيد مع بع�ض افراد املجموعة بجمع ونقل ا�سلحة من منطقة الظهر، وكانت 

عبارة عن �سناديق ممتلئة مبتفجرات معظمها قنابل يدوية )19(، وقد قاموا بتوزيع 

اال�سلحة على اماكن، ومناطق متفرقة يف االندل�ض والرابية وجنوب الرابية والقرين 

وال�سباحية  )20( هذا وكان ال�سهيد احمد يقوم بالدور الرئي�سي يف توزيع  اال�سلحة 

على عنا�سر املجموعة )21( وعلى جماميع اخرى كما يقوم كل ع�سو من اع�ساء 

فيبلغه  االخرى  املجموعات   افراد  من  به  يثق  من  باختيار  احمد  ال�سهيد  جمموعة 

بتوافر ال�سلح ويتفق معه على احل�سور لت�سلمه )22(.

ويروي العميد حممود الدو�سري عملية نقل ا�سلحة من م�ستودعات �سبحان، ا�سرتك 

فيها ال�سهيد احمد قبازرد تدل على �سجاعة وذكاء رجال املقاومة  الكويتية فيقول: 

كانت اخلطوة االوىل تتم با�ستخدام الناظور الليلي للمراقبة، ثم تت�سلل جمموعة من 

افراد املقاومة اىل داخل امل�ستودع من حتت ال�سبك والت�سلق من فوقه، ومما ي�سهل 

هذه املهمة هو املهمة هو  امللحظة الدقيقة لرجال املقاومة الكويتية الذين حلظوا 

امل�ستودع  يف  الكويتية  الع�سكرية  اللوري  �سيارات  يرتكون  كانوا  االحتلل  جنود  ان 

والتي تعمل على »الديكر�ض« ت�ستغل وانوارها م�ستعلة اليهام افراد املقاومة بان هناك 

خلل  من  ولكن  ال�سيارات،  يف  اجلنود  وان  ال�سلحة  ا  م�ستودع  على  يقظة  حرا�سة 

احدى  يف  يتجمعون  كانوا  العدو  جنود  ان  املقاومة  رجال  اكت�سف  الدقيقة  املراقبة 
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الغرف ل�سرب ال�ساي والغناء، بينما منطقة امل�ستودعات مفتوحة وتقف اىل جانبها 

�سيارات لوري حمملة بالذخائر وال�سواعق واملتفجرات التي جهزها اجلي�ض الكويتي 

قبل وقوع العدوان  )23( وقد ا�ستفادت منها املقاومة الكويتية بعد ذلك ب�سبب عدم 

احكام القوات العراقية �سيطرتها على هذه امل�ستودعات يف االيام االوىل للحتلل.

وكانت عملية نقل اال�سلحة تتم بحذر حيث تقف �سيارة لل�ستطلع وخلفها �سيارة 

اال�سلحة وعند ظهور نقطة تفتي�ض تعطي ال�سيارة االوىل ا�سارة حمددة )24(.

املنزل  حديقة  يف  ذلك  يتم  حيث  اال�سلحة،  تخزين  وهي  الثانية  املرحلة  تاأتي  ثم 

مثل  اخرى  اماكن  يف  حفظها  اىل  باال�سافة  عنها  الك�سف  ي�سعب  دقيقة  بطريقة 

كرا�سي ال�سرداب )25(.

ن�ساطه امل�سلح:

وا�سل ال�سهيد ن�ساطه مثل غريه من  ابطال املقاومة الكويتية الذين مل يرهبهم تع�سف 

ووح�سية �سلطات االحتلل، وقد تنوعت ان�سطة ال�سهيد احمد رحمه اهلل الذي متيز 

بال�سجاعة واالقدام والقدرة على التخطيط والتنفيذ اجلريء.

النا�سر  الرماية على احلواجز، وبالتعاون مع �سمري  العمليات مثل  فقد قام ببع�ض 

�سلع  من  امل�سروقات  حتمل  التي  العراقية  ال�ساحنات  بع�ض  احرق  د�ستي،  و�سليمان 

بثلث عمليات من هذا  قام  وقد  ال�سويخ  وكانت تقف يف منطقة  وب�سائع وغريها، 

النوع، كما فجر ال�سهيد ورفاقه �ساحنة حتمل ذخائر وجنود على الطريق الدائري 

تلفت  لكي  ال�ساحنة  امام  �سريعًا  باملرور  املقاومة  رجال  �سيارة  قامت  حيث  الرابع، 

انتباهها ويف اللحظة نف�سها األقى ال�سهيد قنبلة من ال�سيارة الثانية على ال�ساحنة وقد 

اأ�سفرت هذه العملية عن قتل اكرث من ع�سرين ع�سكريا عراقيا )26(.

كما اأحرق ال�سهيد وجمموعته بع�ض االآليات التابعة ل�سلطات االحتلل والتي تتكون 
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من قاطرة واأكرث كانت اي�سًا حتمل امل�سروقات من املوؤ�س�سات وال�سركات الكويتية، 

وكان ذلك على الطريق الدائري الرابع فقد قذفوا تلك االليات بزجاجات املولوتوف 

االليات )27( وفجر  تلك  العملية عدم وجود حرا�سة عند  �ساعد على امتام  ومما 

ال�سهيد احمد رحمه اهلل يف منطقة اجلابرية �سيارة  )لوري( تابعة لقوات االحتلل، 

فقد �سار ب�سيارته ببطء فوق ج�سر الرو�سة وعندما اقرتب اللوري حتت اجل�سر القى 

القنبلة  )28( عليه كما قام ال�سهيد باطلق النار على جتمعات العدو وعلى اجلنود 

يف اثناء جتولهم يف ال�سوار ع باال�سافة اىل قتله اجلنود الذين يطلبون منه تو�سيلهم  

)29(، كما قام ال�سهيد بالتعاون مع بع�ض عنا�سر املقاومة بتفجري �ساحنة بالقرب 

من م�ست�سفى هادي يف منطقة اجلابرية )30(.

اإن كل هذه العمليات البطولية التي قام بها ال�سهيد متت يف فرتة وجيزة والتي امتدت 

من  12 اغ�سط�ض وهو تاريخ عودته اىل الوطن، حتى يوم  9/2 وهو يوم اعتقاله، وال 

التي  املهن  اخطر  وهي من  ال�سخ�سيات  يعمل يف حماية  فال�سهيد  ذلك  نعجب من 

تتطلب توافر ال�سجاعة واالقدام والت�سحية.

اعتقال ال�سهيد:

يف  ابطالها  جنح  وقد  وذكية،  ومتحم�سة  ن�سطة  الكويتية  املقاومة  عنا�سر  كانت 

اثناء  اعتقالهم يف  القوات من  تلك  تتمكن  ان  العراقية دون  القوات  عملياتهم �سد 

اأ �سبابًا اخرى هي التي ادت اىل اعتقال بع�ض  القيام بهذه العمليات، ولكن هناك 

وهل  املجموعات؟  اخرتاق  من  العدو  ا�ستخبارات  متكنت  فهل  املقاومة  عنا�سر 

احلذر  وعدم  النية  ح�سن  وهل  �سهداء؟  تفقد  مل  اخلليا  نظام  انتهجت  التي  تلك 

واال�ستهانة بجهاز اال�ستخبارات العراقية وقوات االحتلل وراء هذه االعتقاالت؟ انها 

ت�ساوؤالت وا�ستنتاجات ال ميكن اجلزم بها اال بالدليل وال ميكن تعميمها اي�سا على 

كل املجموعات.
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كان ال�سهيد احمد حري�سا جدا على انتهاز اية فر�سة ت�سنح له للقيام بعملية ما �سد 

املحتل، ولكن رغم حر�سه وحذره هناك متغريات وعوامل كثرية كان البد ملن ي�سرتك 

يف املقاومة  ان ي�سعها ن�سب عينيه، فاالنخراط يف املقاومة يف حد ذاته كان بالطبع 

ينطوي على كثري من املخاطر، فقد حقق ال�سهيد رحمه  اهلل وزملوؤه النجاح يف كل 

عملياتهم �سد البغاة،  لكن ال �سك اي�سا ان احلذر واالنتباه وافرتا�ض �سوء النية كلها 

الوطن  حب  عليهم  �سيطر  الذين  االبطال  اولئك  من  ال�سهيد  ولكن  مهمة،  عنا�سر 

واالنتماء له، وكان يعتقد ب�سرورة اال�ستمرار يف املقاومة وتكثيف العمليات �سد قوات 

االحتلل الجبارهم على االن�سحاب.

يقع �سكن ال�سهيد يف منطقة اجلابرية كما اأ�سلفنا وقد حلظ العميد حممود الدو�سري 

عندما زاره ان الو�سع بحاجة اىل مزيد من احلذر وقد نبه ال�سهيد رحمه اهلل ب�سرورة 

ي�سكل  الع�سكري  الوجود  ان  وبخا�سة  واحد  مكان  يف  اال�ستقرار  وعدم  مقره  تغيري 

خطورة باال�سافة اىل وجود الكثري من الفل�سطينيني يف هذه املنطقة وان الكثري منهم 

اقامته  مكان  يغري  مل  اهلل  رحه  االر�ساد  يف  العراقية  اال�ستخبارات  مع  يتعاون  كان 

على ا�سا�ض ان املنزل با�سم زوجته، وطاملا انه قد غري هويته فانه مع توخي احلذر 

واحليطة لن يقع بيد القوات العراقية  )31(، فقد كانت ماأ�ساة الوطن تدمي قلبه، 

وكان جاهزا الن يفعل اي �سيء يف �سبيل الدفاع عن الكويت. 

افرادها  وقام  ال�سهيد  منزل  عراقية  ع�سكرية  قوة  اقتحمت   9/2 فجر   بزوغ  ومع 

ب�سرب اخلادم »هندي اجلن�سية« ثم ت�سلقوا �سور املنزل اىل الداخل وبدوؤوا تك�سري 

فوجدوا  خالهما  ابن  و�سادق  قبازرد  وحمد  احمد  ال�سهيد  فخرج  النوافذ،  زجاج 

اجلنود العراقيني يف ال�سالة ويف كل مكان من املنزل، وب�سرعة قام اجلنود بتقييد 

ال�سهيد احمد معهم  ايدي الثلثة وامروا �سادق وحمد بالبقاء بالديوانية واخذوا  

وهم يفت�سون املنزل، وعندما �ساألهم عن تهمته اجابوه باأنه يراأ�ض جمموعة للمقاومة 

وانه ملزم ثم �ساألوه عن �سمري النا�سر و�سليمان  )32( دون ان يذكروا اال�سم الثاين 

ل�سليمان ولكن حل�سن احلظ مل يكونا يف تلك الليلة احلزينة مع ال�سهيد.
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الدو�سري،  حممود  بالعميد  علقته  عن  احمد  ال�سهيد  العراقي  ال�سابط  �ساأل  ثم 

فانكر اي علقة او معرفة به ثم انكر معرفته برفاق �سمري النا�سر و�سليمان  ولكن 

عمليات  بداأت  ثم  بهما،  علقته  حول  مبعلومات   ال�سهيد  واجه  العراقي  ال�سابط 

تفتي�ض املنزل بحثا عن ا�سلحة او من�سورات ولكنهم مل يعرثوا على �سيء فقد اعمى 

اهلل �سبحانه وتعاىل ب�سرهم عن قنبلة كانت حمفوظة يف الثلجة وبعد انتهاء عملية 

العذاب  رحلة  وبداأت  عينيه  ربطوا  ان  بعد   )33( احمد   ال�سهيد  اعتقلوا  التفتي�ض 

نقلوه اىل اكرث من  الذي حرمه االعتقال من موا�سلة كفاحه فقد  لل�سهيد  بالن�سبة 

مكان داخل الكويت واىل الب�سرة اي�سا، و�سجنوه يف امل�ساتل يف منطقة العمرية التي 

حولتها �سلطات االحتلل اىل معتقل لتعذيب الكويتيني من الرجال والن�ساء، هذا ومل 

تثمر حماوالت والدته ووالده للو�سول اليه )34(.

وهناك يف املعتقل تعر�ض ال�سهيد لكل ا�ساليب التعذيب الوح�سية بهدف اإجباره على 

االدالء با�سماء جمموعته، ولكنه انكر كل التهم واأنكر معرفته با�سحاب ال�سور التي 

عر�سوها عليه مثل �سورة العميد حممود الدو�سري وافراد جمموعته  )35( وكان 

ي�سجع من معه يف املعتقل بعدم االن�سياع لهم، رغم تعذيبه حيث كانوا يربطون عينيه 

ورجليه  يديه  اظافر  خلع  ومت  للتعذيب،  خا�سة  غرفة  اىل  اليدين  مكبل  وياأخذونه 

وثقبوا يديه بوا�سطة دريل كهربائي، كما حاول االوغاد خلع رجله، ولكن مل يكرتث 

بهم، رغم ذلك فانه ظل �سامدا ال يتاأمل ولكن بعد ان تتم اعادته من غرفة التعذيب، 

كان ي�سرب راأ�سه يف االر�ض من �سدة القهر والغ�سب واالأمل )36(.

»وكان ذلك  االيام االوىل  املعتقل يف  الذي كان معه يف  ال�سطي  الرائد خالد  ويقول 

يف احد البيوت العربية بالقرب من جممع بيبي ال�سامل« انه كان يتم تعذيب ال�سهيد 

احمد طوال اليوم )37( لقد اأبى ال�سهيد احمد قبازرد رحمه اهلل اال�ست�سلم وحفظ 

ب�سموده و�سجاعته و�سمته اأروح الكثريين من جمموعته والتنظيم الذي ينتمي اليه.
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اال�ست�سهاد:

نقلت قوات االحتلل  ال�سهيد احمد من املعتقل بحجة االفراج عنه وعند نقله من 

املعتقل  قال احد جنود االحتلل للمعتقلني الكويتيني: »اأنتم اإذا فيكم رجل فهو اأحمد 

قبازرد« )38(.

ويف يوم  9/16 وعند الثامنة �سباحا اأغلقت القوات العراقية منافذ منطقة اجلابرية، 

وقامت ب�سرقة ال�سيارات املوجودة يف املنزل، كما اأجربت من بداخله على اخلروج 

منه وبعد حلظات انزل جنود االحتلل ال�سهيد احمد الذي مل يكن قادرًا على ال�سري 

واأخذوه اىل جانب منزل ال�سيد عبداهلل االأيوب وكان ال�سهيد رحمه اهلل يلب�ض ملب�ض 

الوح�سي  التعذيب  اثار  بالدماء، وقد ظهرت عليه  »فانيل و�سروال« ملطخة  داخلية 

وقد قطع جزء من وجهه الذي كان ينزف ومت و�سع قطعة قما�ض »الفانيلة« فوق راأ�سه 

لتغطية اثار التعذيب الوح�سي ثم عر�ض ال�سيد عبداهلل عليه لكنه اأنكر معرفته به كما 

اأجربه ال�سابط العراقي على النظر يف �سورة ال�سيد عبداهلل حيث قربها اىل عينيه 

ولكنه انكر معرفته به وكانت القوة التي ا�سطحبته اكرث من خم�سني �سيارة، وقد مت 

حمتويات  ب�سرقة  قاموا  ثم   )39( »الوانيت«  ال�سيارة  ار�سية  يف  ورجليه  يديه  ربط 

منزله امام عينيه، وكان ي�سحب رجله �سحبا من �سدة التعذيب ثم قاموا بحرق املنزل 

املقاومة  برجال  خا�سة  �سور  جمموعة  العراقي  ال�سابط  عليه  عر�ض  كما  امامه، 

الكويتية  )40( ولكنه اأنكر معرفته بهم ومل ي�ست�سلم فاأطلق ال�سابط ر�سا�سة على 

الكتف االمين لل�سهيد، فا�ستمر باالنكار فاطلق عليه طلقتني يف فروة الراأ�ض وقيل انه 

يف تلك اللحظة ب�سق ال�سهيد يف وجه ال�سابط الذي اطلق عليه الر�سا�سة القاتلة 

فا�ست�سهد على اثرها )41(.

وهكذا �سقط ال�سهيد دون ان ينطق حرفا او ير�سد العدو اىل رجال املقاومة انه عمق 

االنتماء والوالء للوطن وال�سجاعة التي ات�سف بها ال�سهيد احمد رحمه اهلل.
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و�سف اجلثة:

الراأ�ض من  ال�سمايل الذي �ساهد اجلثة ما يلي »هناك طلق ناري يف  يقول الدكتور 

اخللف وطلق ناري اخر ما بني الكتف والرقبة وراحتا يديه مثقوبتان بوا�سطة دريل 

ذلك  �سابه  ما  او  غليظة  بع�سا  �سربة  نتيجة  الفخذ  يف  جدا  قوية  وكدمة  كهربائي 

وثقوب متعددة يف ال�سدر والظهر من اثار ا�ستعمال �سيء حاد رمبا كان �سكينا دقيقة 

مع�سمي  على  حديد  او  ثقيلة  حبال  واثار  خملوعة،  والرجلني  اليدين  اظافر  جدا، 

اليدين والرجلني  )42(«.

وبعد ذلك حملته �سيارة اال�سعاف ومعهم والده واخوانه وابن خالته وعدد من افراد 

اىل   اهله  نقله  وفاته  �سهادة  الدكتور  كتب  ان  وبعد  االمريي  امل�ست�سفى  اىل  عائلته 

املقربة رحمه اهلل رحمة وا�سعة.

لكن كيف و�سلت  اال�ستخبارات العراقية اىل ال�سهيد احمد قبازرد؟

تقول الرواية االوىل:

يقول حمد قبازرد انه يف اعقاب مغادرة القوات  العراقية ومعها ال�سهيد احمد خرج 

اىل الباب اخلارجي وحلظ وجود �سيارة تقف يف اخلارج وبداخلها احد اال�سخا�ض كان 

يقود �سيارته مبتعدا عن املكان مما اثار �سك حمد )43( ولكن يرى �سمري النا�سر ان 

ح�سن النية وعدم توخي احليطة واحلذر من اهم ا�سباب الوقوع يف براثن العدو، ففي 

كثري م االحيان تكون املجموعة يف اجتماع بعنا�سرها املعروفة بالن�سبة لكل فرد فيها 

ولكن فجاأة ي�سطحب احد االع�ساء معه �سخ�سا من غري ا فراد املجموعة وال يتوقف 

االجتماع، ويدور احلديث امامه وقد يقوم هذا ال�سخ�ض بح�سن او �سوء نية بن�سر ما 

�سمعه اىل اخرين وخ�سو�سا انه ويف بداية تكوين جمموعة ال�سهد احمد رحمه اهلل 

مل تكن اجتماعاتها منظمة واحيانا يكون يف االجتماع عنا�سر من جمموعة اخرى 

للمقاومة، وهذه كلها من العوامل التي �ساعدت على ت�سريب املعلومات )44(.
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تقول الرواية الثانية:

)بدر  وهو  املقاومة  رجال  الحد  قال  املعتقل  يف  وهو  اهلل  رحمه  احمد  ال�سهيد  ان 

الدو�سري   العميد حممود  ويذكر  فل�سطيني،  �سخ�ض  عنه  بلغ  الذي  ان  اخل�ساري( 

)45( ان ال�سهيد احمد الذي كان يكلف احيانا بحماية يا�سر  عرفات عندما كان 

حني  وذلك  م�ساجرة،  عرفات  مرافقي  احد  وبني  بينه  وقع  قد  الكويت  دولة  يزور 

وكان هناك  كثرية  له  املرافق  والوفد  ان حقائب عرفات  املطار  امن  ادارة  الحظت 

�سك يف انها حتتوي على ا�سلحة لذلك قررت االدارة بعد الت�ساور مع وزارة الداخلية 

الت�ساور  تفتي�ض احلقائب اال ان يا�سر عرفات ادعى بان احلقائب خا�سة به، وبعد 

احد  تطاول  فقد  ذلك  ورغم  تفتي�سها،  عدم  تقرر  واخلارجية  الداخلية  وزارتي  مع 

املرافقني ليا�سر عرفات على الكويت مما ادى اىل وقوع م�ساجرة بينه وبني ال�سهيد 

احمد، وو�سل اخلرب اىل وزارة اخلارجية الكويتية، وتظاهر عرفات بح�سن النية وامر 

برتحيل الفل�سطيني، وجممل القول فان ال�سك يحوم حول هذا ال�سخ�ض الفل�سطيني 

الذي كان قد عاد اىل الكويت وانه كان من املتعاونني مع �سلطات االحتلل، ولذلك 

قام بالتبليغ عن ال�سهيد احمد.

ويقول خالد ال�سطي ان ال�سهيد احمد اخربه باأن القوات العراقية عرثت يف �سيارته 

عند اعتقاله على »ثندر فل�ض« )46(.

وبعد فان ال�سهيد احمد رحمه اهلل متيز باالإقدام وال�سجاعة وال�سرب وقوة ال�سخ�سية 

البا�سلة، وبعد  الكويتية  املقاومة  افراد  الكثري من  والتحمل ومتكن بذلك من حفظ 

ا�ست�سهاده تفرقت املجموعة وغادر بع�ض افرادها الوطن.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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الهوام�س:

ادارة   - نقيب  املهنة   -  1990/9/16 اال�ست�سهاد:     1957/10/1- امليلد:  )٭( 

حماية ال�سخ�سيات - وزارة الداخلية  -  امل�ستوى التعليمي  - لي�سان�ض اآداب.

)1( املقدم ح�سام الغربللي - 1994/1/19 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)2( ارملة ال�سهيد 1992/9/27 - اميان ال�سبيكي.

)3( ارملة ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة.

)4( والدة ال�سهيد  1992/9/9  -  اميان ال�سبيكي.

)5( ارملة ال�سهيد -  املقابلة ال�سابقة.

)6( ارملة ال�سهيد -  املقابلة ال�سابقة.

)7( املقدم ح�سام الغربللي 1994/1/19 -  د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)8( والدة ال�سهيدة - املقابلة ال�سابقة.

)9( املقدم ح�سام الغربللي - املقابلة ال�سابقة.

)10( املقدم ح�سام الغربللي - املقابلة ال�سابقة.

)11( املقدم ح�سام الغربللي - املقابلة ال�سابقة.

)12( العميد حممود الدو�سري 1992/11/26 عبداحلميد حمادة، 1994/4/18 

د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)13( املقدم ح�سام الغربللي - املقابلة ال�سابقة.

)14( العميد حممود الدو�سري  - املقابلة ال�سابقة.

)15( امل�سدر ال�سابق، ال يعني ذلك ان جمموعته كانت الوحيدة يف منطقة اجلابرية.

)16(  املقدم ح�سام الغربللي - املقابلة ال�سابقة.

)17( النقيب �سمري النا�سر  1994/1/26 د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)18( املقدم ح�سام الغربللي - املقابلة ال�سابقة.

)19( النقيب �سمري عبدالعزيز النا�سر  1994/1/26 د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)20( العميد حممود الدو�سري  1992/11/26 عبداحلميد حمادة.
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)21( املقدم ح�سام الغربللي-  املقابلة ال�سابقة.

)22( النقيب �سمري النا�سر  -  املقابلة ال�سابقة.

)23( العميد حممود الدو�سري  1992/11/26  -  عبداحلميد حمادة.

)24( العميد حممود الدو�سري 1992/11/26 عبداحلميد حمادة.

)25( ارملة ال�سهيد  - املقابلة ال�سابقة.

)26( النقيب �سمري النا�سر  -  املقابلة ال�سابقة.

)27( النقيب �سمري النا�سر  - املقابلة ال�سابقة.

)28( امل�سدر ال�سابق.

املقدم ح�سام    - 1992/11/26 عبداحلميد حمادة    - الدو�سري   العميد   )29(

الغربللي  1994/1/29 د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)30( �سمري النا�سر  -  املقابلة ال�سابقة.

)31( العميد حممود الدو�سري  1992/11/26 - 1994/4/18

)32( حمد حممود قبازرد  1994/5/30 - احمد ال�سداد -  عادل ال�سبتي.

)33( نوال حممود قبازرد  1992/9/9 -  اميان ال�سبيكي.

)34( والدة ال�سهيد  - املقابلة ال�سابقة.

)35( املقدم ح�سام الغربللي -  املقابلة ال�سابقة.

)36( بدر اخل�ساري بدون تاريخ  -  احمد ال�سداد -  بدر اخل�سار ي -  كان مع 

ال�سهيد يف املعتقل ورغم ان جنود االحتلل اطلقوا النار عليه اال ان اهلل اراد 

له النجاة.

)37( خالد عبدالكرمي ال�سطي  1994/6/20 -  د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)38( بدر اخل�ساري -  بدون تاريخ -  احمد ال�سداد.

)39( عبداهلل االيوب املحامي  1995/9/10 -  د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)40( والدة ال�سهيد -  املقابلة ال�سابقة.

)41( د. ابراهيم بهبهاين  -  الباهلة اجلزء االول  �ض 175
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)42( امل�سدر ال�سابق �ض 176

)43( حمد حممود قبازرد  1994/5/30  - احمد ال�سداد -  عادل ال�سبتي.

)44( النقيب �سمري النا�سر  1994/1/26 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)45( العميد حممود الدو�سري  -  املقابلة ال�سابقة.

)46( خالد عبدالكرمي ال�سطي - املقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد / يو�سف جا�سر حممد ال�سالح)٭(

هذه ق�سة �سحية اخرى من �سحايا االحتلل العراقي الغادر واحد االمثلة على حقد 

العراق على ال�سعب الكويتي، انه ال�سهيد يو�سف رحمه اهلل، الذي ا�سر على املرابطة 

وال�سمود ومل يطمئن له بال اال بعد ان متكن من اقناع ابنه �سلح ال�سابط يف اجلي�ض 

الكويتي مبغادرة الكويت يف  1990/10/18م على امل ان يلحق به والده واهله بعد 

ايام قليلة، وبالفعل قام ال�سهيد يو�سف باخراج اهله يف 11/4 اما هو فقد ا�سر على 

البقاء يف الكويت وال�سمود واال�ستمرار يف الع�سيان املدين حتى انه مل يخ�ض بط�ض 

العدو ومل يغري لوحة �سيارته كما كانت تطالب تلك ال�سلطات، كان ال�سهيد يعمل على 

املقاومة ومل  ين�سم اىل  انه مل  اال  بال�سرب واالميان  تثبيت االهايل وكل من حوله، 

ي�سرتك يف اي ن�ساط م�سلح �سد العدو، ولكنه ن�سط يف جمال اخلدمات العامة مثل 

التنظيف ونقل القمامة وحرا�سة احلي الذي ي�سكن فيه )1(.

الكويتية ولكنه كان احد  املقاومة  ال�سهيد يو�سف رحمه اهلل من افراد  اذن مل يكن 

افراد ال�سعب الكويتي املرابط ال�سامد.

االعتقال:

الكويت فهو يقطن يف منطقة  �سهداء  يو�سف جا�سر احد  يكون  ان  ارادة اهلل  كانت 

الرميثية ويف اليوم الثاين من بدء عا�سفة ال�سحراء  1991/1/18 وقع اطلق نار 

وتفتي�ض  مداهمات  بعملية  العراقية  القوات  فقامت  املخفر  على  منزله  من  بالقرب 

للمنازل هناك ومنها منزل ال�سهيد يو�سف الذي �سبق وتعر�ض للتفتي�ض عدة مرات 

بحثا عن ابنه ال�سابط يف اجلي�ض الكويتي ويف ذلك اليوم اقتحم جنود البغي املنزل 

و�ساألوا عن ابنه �سلح ثم اتهموا بان اطلق النار �سدر من منزله، حاول ال�سهيد 

الطاغية  يرحمه جنود  ولكن رغم ذلك مل  الكويت  ابنه �سلح خارج  بان  اقناعهم 

وانهالوا عليه بال�سرب املربح واخذوه اىل خمفر الرميثية ومعه رجل �سوداين )2( 

بداأت  اجلوية  فاحلرب  قا�سية،  حلظات  من  ويالها  نف�سها  اللحظة  يف  اي�سا  اعتقل 
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وكان  االعداء  بايدي  يقع  مل  ابنه  الن  البال  مطمئن  وهو  اقرتب  قد  التحرير  ويوم 

نف�ض  يف  يقطن  النه  املقاومة  رجال  احد  االحتلل  ل�سلطات  بالن�سبة  يو�سف  يتطلع 

املخفر  ايام يف  ثمانية  وبعد  يكفي العتقاله  وهذا  النريان  منه  انطلقت  الذي  احلي 

خمفر  اىل  اقتيد  ثم  يام  ا  ع�سرة  وملدة  نايف  ق�سر  اىل  اهلل  رحمه  ال�سهيد  اقتيد 

الفيحاء وهناك بداأت عملية التعذيب الوح�سي اليومي، بوا�سطة ال�سلك الكهربائي 

كما قطعوا اذنيه وك�سروا انفه وهناك يف خمفر الفيحاء كان يرتدي بيجامة بي�ساء 

ذات خطوط حمراء وهي تلك التي كان يرتديها يوم االعتقال وكان الطق�ض يف ذلك 

الوقت يف يناير باردا، فقام ال�سهيد بارتداء د�سدا�سة كانت الحد اال�سرى ال�سابقني 

ا لعراقية القب�ض عليهم اثناء  األقت القوات  وقد قام بغ�سلها احد العراقيني الذين 

حادثة اطلق النار النه كان بال�سدفة ي�سري يف ذلك ال�سارع يف اللحظة نف�سها)3(.

اال�ست�سهاد:

يوم   ويف  التعذيب  ا�ساليب  ال�سد  خلله  تعر�ض  املعتقل  يف  �سهر  مدة  ال�سهيد  ظل 

النزهة  منطقة  يف  جثته  القوا  ثم  عليه  طلقات  خم�ض  اجلنود  اطلق   1991/2/19

وظلت هناك يوما كامل، وبعد ذلك مت نقلها اىل م�ست�سفى ال�سباح وبعد التحرير مت 

دفنه يف قرب جماعي يف مقربة الرقة.

ولكن كيف عرف اهله با�ست�سهاده؟

عاد بعد التحرير مبا�سرة ابنه �سلح اىل الكويت وعندما ذهب اىل املنزل �ساهد 

ذلك ال�سخ�ض ال�سوداين وكان يقوم على خدمة والده يف اثناء �سهور االحتلل وقد 

علم �سلح منه ان والده كان يف املنزل ولكن االن ال يعرف عنه �سيئا فاعتقد �سلح 

اكرث،  يتاأكد  ان  اراد  ثم  اال�سرى  قائمة  يف  ا�سمه  بت�سجيل  فقام  ا�سر  قد  والده  ان 

ولذلك زار كل امل�ست�سفيات و�ساهد اجلثث يف ثلجاتها وعندما مل يجد جثة والده 

اطماأن ولكن احلقيقة غري ذلك ففي احد ايام �سهر رم�سان املبارك اي بعد التحرير 

مبا�سرة اخربه احد اجلريان انه �ساهد بع�ض ال�سور عند �سائق �سيارة ا�سعاف يف 
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م�ست�سفى مبارك واعطاه ا�سمه، كما اخربه بانه يعتقد بان �سورة والده �سمن تلك 

ال�سور فاأ�سرع �سلح ا ىل امل�ست�سفى واطلع على ال�سور وعددها حوايل  65 �سورة 

ورغم انه تعرف على �سورة والده منذ الوهلة  االوىل اال انه مل ي�سدق عينيه وبخا�سة 

ان ملمح وجهه قد تغريت ب�سبب التعذيب ثم عاد اىل املنزل وا�ستعان بعد�سة تو�سح 

وتكرب �سورته كما �ساهد الفيلم الذي مت ت�سويره يف اثناء دفن ال�سهداء وتاأكد ان 

والده احد ال�سهداء )4(.

وهكذا �سقط يو�سف جا�سر ال�سالح الذي كان همه يف اال�سهر االوىل هو ان يختفي 

ابنه عن اعني �سلطات االحتلل خوفا عليه ولكن اهلل �سبحانه وتعاىل اراد ان ي�ست�سهد 

الوالد ويدخل �سمن قافلة ال�سهداء ان �ساء اهلل وكان متفائل حتى وهو يف املعتقل 

ويتحدث مع  ال�سهيد ابراهيم املهنا حول احلداق ورحلت ال�سيد)5(.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

 - تاجر  املهنة:   -  1991/2/19 اال�ست�سهاد:   1949/6/16- امليلد:  )٭(تاريخ 

امل�ستوى التعليمي - دبلوم �سناعي.

)1( �سلح يو�سف اجلا�سر  - بطاقة ال�سهيد - بدون تاريخ.

)2( �سلح يو�سف اجلا�سر  1994/5/14م - مطلق املطريي -  جنيب العو�سي.

)3( �سلح يو�سف اجلا�سر  -  املقابلة ال�سابقة.

)4( �سلح يو�سف اجلا�سر  -  املقابلة ال�سابقة.

)5( 1997/12/22  الباحث: عبدالعزيز ال�سباعي.
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ال�سهيد اأمري عبا�س حاجية د�ستي )٭(

مل يكن ال�سهيد امري احد عنا�سر املقاومة الكويتية امل�سلحة ولكنه مثل كل الكويتيني 

املرابطني وال�سامدين قاوم االحتلل ورف�سه بالع�سيان املدين ون�سط يف اخلدمات  

على  البيع  مهنة  زاول  كما  ال�ساملية،  منطقة  خمابز  احد  يف  للعمل  فتطوع  العامة 

مع  بالتعاون  فكان  الكويت،  مناطق  معظم  يف  الوقت  ذلك  يف  املنت�سرة  الب�سطات 

اخيه ال�سهيد حمزة يقومان ب�سراء بع�ض ال�سلع من اجلمعية ويعر�سانها للبيع على 

الب�سطات يف منطقة بيان)1(.

ال�سراء من  بالنظر ل�سعوبة  الب�سطات  الكويتيني يرتدد  على تلك  الكثري من  وكان 

له من م�سايقات وم�ساكل مع جنود  يتعر�سون  ب�سبب ما كانوا  التعاونية  اجلمعيات 

االحتلل باال�سافة اىل ذلك فان اجلمعيات التعاونية كثريا ما تكون مزدحمة وخالية 

من ال�سلع واملواد الغذائية، وهناك اي�سا بع�ض ال�سبان الكويتيني من اتخذ من مهنة 

البيع على الب�سطات و�سيلة لتوفري املادة لي�ستعينوا بها على املرابطة وال�سمود يف ظل 

الظروف القا�سية وال �سك يف ان انت�سار الب�سطات قد �سهل على املواطنني احل�سول 

على الكثري من احتياجاتهم.

اعتقال ال�سهيد:

هذه  اختلف  ورغم  اهلل،  رحمه  اعتقاله  ملب�سات  حول  رواية  من  اكرث  هناك 

الروايات، اال انها جتمع على ان �سبب االعتقال مل يكن ا�سرتاك ال�سهيد يف عملية 

م�سلحة �سد جنود االحتلل او االحتكاك املبا�سر ب�سلطات االحتلل ولكن ال�سبب كما 

�سنلحظ هو احلقد واالنتقام من كل كويتي.

الرواية االوىل:

الثانية  ال�ساعة  1/18 ويف  يوم  ال�سحراء( ويف  بدء احلرب اجلوية  )عا�سفة  بعد 

النار على  الليل، قامت جمموعة من افراد املقاومة الكويتية باطلق  بعد منت�سف 

جتمع  مراكز  احدى  وهي  ب�سر  بنت  امامة  مدر�سة  وعلى  الرميثية  منطقة  خمفر 

وتفتي�سها  واملدر�سة  املخفر  من  القريبة  املنزل  مبداهمة  فقامت  العراقية،  القوات 

واعتقال اكرب عدد من الكويتيني من �سكان هذه املنازل يف عملية انتقامية وح�سية 

ومت االعتقال الع�سوائي دون اعتبار ل�سن او مري�ض ومن الذين مت اعتقالهم ال�سهداء 
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اأمري واخوه حمزة ويو�سف اجلا�سر )2(، وعلي بن نخي ووليد ال�سالح و�سخ�سان 

من عائلة كرميي.

الرواية الثانية:

تقول بان �سبب االعتقال هو قيام احد اال�سخا�ض من اجلن�سية العراقية املتزوج من 

احدى املواطنات الكويتيات وي�سكن يف منطقة الرميثية يف منزل بجوار منزل ال�سهيد 

بعمليات  العراقية  القوات  النار من �سطح منزله فقامت  باطلق   1/18 يوم   امري 

مداهمة وتفتي�ض بعد ان حا�سرت  املنطقة بحجة البحث عن م�سدر اطلق النار ويف 

اثناء احلملة اعتقل ال�سهيد امري مع غريه من الذكور يف املنطقة وبخا�سة واأن منزله 

يقع بالقرب من املخفر، وقد مت اعتقال العراقي اال انه عاد ب�سرعة وادعى انه هرب 

من �سيارة اجلي�ض العراقي )3(.

وت�سري احدى وثائق االحتلل العراقي اىل ان مقر الفوج يف منطقة الرميثية قد تعر�ض 

اىل اطلق نار من احد املنازل املجاورة للفوج وقد جرح على اثر ذلك بع�ض اجلنود 

متت مداهمة املنازل واعتقال جمموعة من اال�سخا�ض والعثور على ا�سلحة واعتدة، 

وامر اآمر لواء امل�ساة ال�سابع واالربعني التعامل مع مثل هذه االحداث دون الرجوع اىل 

اي اآمر وان يتم التعامل مع »املوالني واملعادين يف الداخل بنف�ض امل�ستوى واملهمة التي 

يتم بها التعامل مع فعاليات االعداء اخلارجني«، وقد اعتربت �سلطات االحتلل ان 

مداهمات املنازل وانتهاك حرماتها واعتقال املواطنني كان تهاونًا واملفرو�ض تدمري 

الدار يف احلال)4(، وال يوجد ما يثبت عثور القوات العراقية على ا�سلحة او غريها 

يف منزل ال�سهيد امري ولكن اآثرنا اال�سارة اىل الوثيقة التي قد ال تق�سد حادثة ا�سر 

ال�سهيد امري ولكنها تعطي �سورة الأ�سلوب ال�سلطات العراقية املحتلة.

الرواية الثالثة:

تقول بان جمموعة من �سبان املقاومة كانوا قد عقدوا العزم على تخلي�ض احد ال�سبان 

ولكنهم  املخفر،  اىل  واقتادته  اعتقلته  قد  العراقية  القوات  كانت  الذي  الكويتيني 

عندما حتركوا للقيام بذلك اأدركوا ال�سعوبة التي تواجههم ب�سبب عدم التوازن بني 

ا�سلحتهم وعددهم والقوات العراقية يف املخفر ولذلك قرروا عدم القيام بها ولكن 
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كان بينهم احد العراقيني الذي اأخرب �سلطات املخفر مبا كانوا يريدون القيام به ويف 

اعقاب ذلك  متت  االعتقاالت)5(.

اال�ست�سهاد:

اعتقل ال�سهيد امري، النه ي�سكن احلي الذي وقع فيه احلادث ومل يعرث جنود االحتلل 

تكفي  امل�ساألة  وهذه  بالع�سيان  التزم  مرابط  ولكنه  من�سورات  او  ا�سلحة  اي  على 

لتعذيبه، وقد نقل مع غريه من الكويتيني اىل خمفر الرميثية ثم نقل اىل نادي كاظمة 

الوح�سية يف  الطرق  كل  وا�ستخدام  و�سربه  باملكواة  بحرق ظهره  البغي  وقام جنود 

النار على  اطلقوا  وبالقرب منه  1991/1/20 اىل منزله  يوم   اقتادوه  ثم  التعذيب 

راأ�سه وهو مقيد اليدين واثار الكوي والتعذيب بكل الو�سائل وا�سحة على ج�سده )6(، 

وكان اهله قد غادروا املنزل بعد اعتقال ال�سهيدين امري واخيه حمزة ومل يتمكنوا  

يف  جثته  ووجود  با�ست�سهاده  اجلريان  اخربهم  التحرير  وبعد  م�سريه،  معرفة  من 

م�ست�سفى ال�سباح فاأ�سرع االب املفجوع الذي تعرف عليه وقد اأح�ض بانبعاث رائحة 

طيبة من جثته وبدا وكاأنه نائم )7(.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( امليلد:  1969/7/20 -  اال�ست�سهاد:  1991/1/20 -  املهنة: مراقب تراخي�ض 

االغذية اإدارة البلدية  -  ال�سويخ  -  امل�ستوى التعليمي: اوىل ثانوي.

)1( ملف ال�سهيد والد واخت ال�سهيد -  بدون تاريخ -  �سناء مبارك.

)2( اخت ال�سهيد - �سناء مبارك.

)3( والد ال�سهيد  1993/4/3م - هنادي ال�سريدة.

والبحوث  الدرا�سات  مركز    - العراقية   الوثائق  خلل  من  الكويتية  املقاومة   )4(

الكويتية م�سدر �سابق -  �ض 120

) 5( حممد عقيل م�سلم  1994/8/23م د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)6( والد ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة.

)7( امل�سدر ال�سابق.
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الف�سل الرابع

جمموعة امل�سيلة

تكوين املجموعة:

وكان  اغ�سط�ض،  من  الثاين  م�ساء  املجموعة  تكوين  االوىل يف طريق  بداأت اخلطوة 

هدفها هو ا ملقاومة بكل الو�سائل املتاحة واملمكنة يف ظل ظروف ع�سبية وبث الذعر 

ان  على  والتاأكيد  املعنوية  روحه  حتطيم  على  والعمل  العراقي،  اجلي�ض  افراد  بني 

ال�سعب الكويتي احلر لن يقبل امل�سا�ض ب�سيادة وطنه وا�ستقلله.

»ابو  با�سم  املعروف  العلوي  هادي  �سيد  ال�سهيد  اإىل  املجموعة  تاأ�سي�ض  فكرة  تعود 

�سامي« والذي كان اكرب االع�ساء �سنا، واكرثهم خربة والع�سكري ال�سابق وكان يعمل 

حتى الثاين من اغ�سط�ض يف بلدية الكويت.

 يف �سباح اليوم احلزين وقف ال�سهيد �سيد هادي بالقرب من اجل�سر املقابل ملركز 

�سلطان يف منطقة ال�سويخ، وبالتعاون مع زميليه نايف عبيد االحمد وجا�سم ح�سني 

القلف، كانوا يقومون بار�ساد ال�سيارات القادمة ومنعها من عبور اجل�سر بالنظر 

ملا ي�سكله ذلك من خطر ب�سبب القتال الطاحن الذي كان يدور يف »مع�سكر املباركية« 

بني القوات الكويتية والقوات العراقية املعتدية، والأن عبور اجل�سر يو�سل اىل منطقة 

املعركة، ومل يطل وقوف الثلثة هناك كثريا فقد ذهبوا اىل منطقة الرميثية حيث 

منزل ال�سهيد �سيد هادي ومنها اىل مزرعته يف منطقة الفنيطي�ض، ثم بداأ يتوافد على 

املزرعة بع�ض ال�سبان من اقارب ومعارف ال�سهيد �سيد هادي مثل ابنه �سامي وحامد 

هناك  كانت  نف�سه،  الوقت  ويف  القلف)1(  وعلي  العنزي  عامر  وال�سهيد  العدوي 

اجلي�ض  افراد  بقية  مع  املع�سكر  واجلنود يف  ال�سباط  من  الع�سكريني  من  جمموعة 

الكويتي املوجود هناك، وهي القوة التي و�سلت �سباح اخلمي�ض من اللواء اخلام�ض 

ع�سر يف عريفجان لدعم الرئا�سة والقوات الكويتية يف منطقة مع�سكر املباركية الذي 
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ي�سم املع�سكرات التالية: احلر�ض الوطني، ومقر رئا�سة االركان، وكلية اجلي�ض، وكلية 

ال�سرطة، ومع�سكر تدريب املجندين.

وكان من �سمن ا فراد هذه القوة من تربطه علقة �سداقة بال�سهيد �سيد هادي مثل 

النقيب م�سعل املطريي وامللزم ال�سهيد عامر فرج العنزي وغريهما.

وا�سطرت هذه املجموعة رغم الب�سالة واملقاومة التي اظهرتها اىل االن�سحاب مثل 

غريها من افراد القوات الكويتية، ويف اثناء االن�سحاب ح�سل التعارف بني افرادها 

�سكل جمموعات �سغرية اىل منطقة  ان�سحبوا على  الذين  الع�سكريني  وغريهم من 

الكراجات و»�سوق« اخل�سراوات يف منطقة ال�سويخ ومنها اجته بع�سهم اىل منطقة 

كيفان ولكنها مواقع قريبة من مع�سكرات اجلي�ض، ونتيجة لذلك افرتق ال�سبان ويف 

عامر  ال�سهيد  بني  ات�سال  مت  اغ�سط�ض  من  الثالث  املوافق  )اجلمعة(  الثاين  اليوم 

العنزي، وم�سعل املطريي واتفقا على اللقاء يف منزل االخري، ويف اليوم نف�سه ا�ستقر 

راأيهما على املرابطة وال�سمود، وتوجها مع بع�ض ال�سبان اىل مزرعة ال�سهيد �سيد 

هادي يف الفنيطي�ض، وهناك يف املزرعة اجتمع كل من ال�سهيد �سيد هادي، م�سعل 

املطريي، احمد جابر، وال�سهيد عامر العنزي، حامد العلوي )٭(، جا�سم القلف، 

�سامي �سيد هادي ، نوري العلوي)2( وبعد الت�ساور  ا�ستقر راأي اجلميع على ال�سمود 

ومقاومة االحتلل، و�سرورة وحدة الكلمة ف�سرا�سة العدو توجب التلحم.

كما اتفق احل�سور على ت�سكيل جمموعة للمقاومة،  و كان �ساحب االقرتاح هو ال�سهيد 

�سيد هادي العلوي، والذي عمل على  ت�سجيع ال�سبان الذين تواىل ان�سمامهم تدريجيا، 

ويف اوقات متفرقة ومتباعدة، حتى �سهر فرباير وهم ال�سهيد يو�سف خ�سري، جمال 

االبراهيم، عبا�ض ابراهيم القلف، احمد جابر، نايف عبيد االحمد، حممد يو�سف 

كرمي، بدر خ�سر �سويدان، علي القلف ، وحازم جابر وغريهم)3(.
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اي ان عدد افراد املجموعة بكل عنا�سرها التي عرفت بعد ذلك مل يكتمل مرة واحدة.

فهناك الذي ان�سم يف اغ�سط�ض، واخر يف �سهر �سبتمرب وثالث يف اكتوبر، ونوفمرب 

وهكذا، وميكن القول ان موؤ�س�سي املجموعة هم ال�سهيد �سيد هادي وعامر العنزي 

ويو�سف خ�سري واي�سا حامد العلوي واحمد جابر وم�سعل املطريي وجمال االبراهيم 

وبا�سم االبراهيم ونوري العلوي و�سامي �سيد هادي )4(.

الت�سمية:

امل�سيلة«، ولكن تعددت  با�سم »جمموعة  للت�سمية فقد عرفت املجموعة  بالن�سبة  اما 

اراء االع�ساء بل اختلفت اىل حد ما بهذا ال�ساأن فهناك من يقول بان اال�سم اال�سلي 

هو »قوة الكويت - جمموعة جابر« ولكن بعد اال�ستقرار يف منقة القرين، يف اواخر 

�سبتمرب ويف االيام االوىل من �سهر اكتوبر اخربهم ال�سيد �سيد هادي، ان اهله قد 

عليه »جمموعة  كتب  »�سديري«  املجموعة ملب�ض خا�سة، عبارة عن  اعدوا الفراد 

امل�سيلة« - قوة الكويت، وا�ساف ال�سهيد رحمه اهلل انه اختار هذا اال�سم »امل�سيلة« 

النها  املنطقة التي عا�ض فيها، والن املزرعة تقع يف منطقة امل�سيلة، وهي مقر انطلق 

ن�ساط املجموعة )5( ، كما ان معظم ن�ساط املجموعة كان يف منطقة امل�سيلة )6(.

عن  اهلل  رحمه  هادي  �سيد  ال�سهيد  �ساأل  عندما  انه   املجموعة  اع�ساء  احد  ويقول 

ا�سباب اختيار هذا اال�سم اجابه بان موقع املزرعة مقابل للم�سيلة وان له ا�سدقاء 

هناك )7( كما اأن الديوانية التي اإعتاد ال�سهيد �سيد هادي الرتدد عليها يف منطقة 

امل�سيلة )8(، وتوؤكد زوجة ال�سهيد �سيد هادي، انه اخربها يوم وقوع العدوان انه قد 

عقد العزم على ت�سكيل جمموعة و�سيطلق عليها ا�سم امل�سيلة ن�سبة اىل ديوانية ال�سيخ 

�سامل احلمود ال�سباح يف منطقة امل�سيلة والتي كان ال�سهيد �سيد يرتدد عليها )9(.

على اية حال فان كل هذه اال�سباب جمتمعة، وراء اختيار اال�سم، ومما �سجع على 
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التم�سك به ان معظم العمليات التي قام بها  افراد املجموعة كانت تتم يف منطقة 

امل�سيلة، وقد كان  اع�ساء املجموعة من املدنيني والع�سكريني وتربط بني معظمهم 

�سلة قرابة او �سداقة، وقد ن�ساأت املجموعة م�ستقلة، ومل تكن تاأخذ بنظام اخلليا 

حتى يناير  1991م، كما �سنبني، ولكنها كانت على ات�ساالت مبجموعة اخرى، تتعاون 

�سهر  ومنذ  �سيد هادي،  لل�سهيد   بالن�سبة  يتم  كان  ان ذلك  وبخا�سة  وتن�سق معها، 

نوفمرب تقريبا ونتيجة ال�سر بع�ض رجال املقاومة، وا�ست�سهادهم، وب�سبب ملب�سات 

كثرية ، اتفق معظم قادة املقاومة على �سرورة االخذ والتو�سع بنظام اخلليا وب�سكل 

، والنه يف هذه احلالة يكون  الذي يحيط باالع�ساء  دقيق وحذر، النه يقلل اخلطر 

رئي�ض اخللية فقط هو الذي يعرف رئي�ض املجموعة، مما يوفر احلماية لقادة املقاومة 

وافرادها، وكل خلية ال تعرف اخللية االخرى مما يوفر اي�سا احلماية الكرب عدد من 

اع�ساء املقاومة ب�سكل عام يف حالة وقوع احدهم يف يد اال�ستخبارات العراقية.

واحلقيقة ان التعاون والتن�سيق كان ي�سود جمموعات املقاومة يف تلك الفرتة القا�سية، 

وبالن�سبة ملجموعات امل�سيلة فقد كان قائدها ال�سهيد �سيد هادي يح�سر وي�سارك يف 

اي�سا  ويح�سرها  املنازل(،  )احد  املقاومة  قادة  بني  تعقد  كانت  التي  االجتماعات  

خليل بهاويد وحممد عقيل م�سلم وغريهم، فكان ال�سهيد �سيد يقوم بنقل املعلومات 

امل�سيلة  جمموعة  ان  يعني  ال  ذلك  ولكن   )10( جمموعته  افراد  اىل  والتعليمات 

ا�سبحت خلية تابعة ملجموعة اكرب.

ويف �سهر دي�سمرب ابلغ احد ال�سبان الن�سطني يف جمال املقاومة وهو عي�سى -  والذي 

وجمموعة  امل�سيلة  جمموعة  مع  املتعاونني  من  اي�سا  كان  ولكنه  جمموعته  له  كانت 

مقاومة ال�سعب الكويتي ال�سامد - ابلغ ال�سهيد �سيد هادي ان قادة املقاومة يبحثون 

يف اجتماعات م�ستمرة، اخلطوات واالجراءات التي يجب اتخاذها عند بدء معركة 

التحرير )11( وكيفية التعامل مع الظروف وامل�ستجدات التي قد تنتج عن االن�سحاب 

العراقي املنظم او الع�سوائي وعندما قابل ال�سهيد �سيد هادي خليل بهاويد ابلغه ان 
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عدد افراد جمموعته ا�سبح حوايل ع�سرة وانه يف�سل االن�سمام اىل جمموعة اكرب 

لكي يكون العمل اكرث فاعلية ومع ذلك ال تعترب جمموعة امل�سيلة خلية تابعة ملجموعة 

اكرب، اال  ان التعاون يف جمال االمداد باال�سلحة واملعلومات كان قد بداأ بني جمموعة  

مقاومة ال�سعب الكويتي ال�سامد بقيادة عقيل م�سلم )ابو م�سلم( وجمموعة امل�سيلة 

منذ اواخر �سهر نوفمرب)12(.

خليل  جمموعة  اىل  ان�سم  الذي  اخلياط  عي�سى  ملجموعة  بالن�سبة  احلال  وكذلك   

وان  ن�ساطه يف مقاومة االحتلل  يوقف  ان  يريد  انه ال  او�سح للخري  وقد  بهاويد، 

جمموعته قد �سغر حجمها ولذلك يريد االن�سمام اليهم )13(.

ا�سلوب  كان  فقد  امل�سيلة  جمموعة  افراد  بني  العمل  ا�سلوب  بطبيعة  يتعلق  فيما  اأما 

الت�ساور هو ال�سائد، وكان ال�سهيد �سيد هادي يحر�ض على ا�ست�سارة افرادها وياأخذ 

بالراأي االأ�سوب )14(.

الع�سكري  الوجود  كثافة  تزايد  ومع  الفنيط�ض،  يف  املزرعة  يف  املجموعة  ا�ستقرت 

العراقي يف املنطقة انتقل افرادها اىل منطقة القرين يف منزل حامد العلوي، كما 

�سغلوا خم�سة منازل اخرى غري م�سكونة وكان ذلك يف  9/28 )15(.

ومما جتدر اال�سارة اليه ان بع�ض اع�ساء املجموعة كانوا يقومون بعمليات �سد القوات 

العراقية دون اتقيد باخبار ال�سهيد قبل القيام بها مثل عمليات نقل اال�سلحة )16( 

يتعاون مع جمموعات اخرى مثل جمموعة   امل�سيلة  كما كان بع�ض اع�ساء جمموعة 

25 فرباير، ففي اواخر �سهر اغ�سط�ض طلبت جمموعة  25 فرباير ان ي�سرتك معهم 

الهجوم على  تعاونوا يف  رتل عراقي )17( كما  ل�سرب  امل�سيلة  افراد من جمموعة 

مدر�سة يف منطقة غرب الفنطا�ض كان جنود العدو قد اتخذوها مقرا لهم )18( كما 

تعاونوا مع جمموعة الرو�سة وجمموعة م�سرف.
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وكذلك كانت جمموعة )...( تقدم ملجموعة امل�سيلة مواد التفجري )19( ومن جانب 

اخر، كان لكل من ال�سهيد عامر العنزي، وم�سعل املطريي ات�ساالت مع العقيد الركن 

حممد احلرمي »اآمر لواء اخلام�ض ع�سر يف عريفجان«، ففي بداية تكوين املجموعة، 

وعندما األقوا القب�ض على احد جنود االحتلل وبالتحديد، يف  7 اغ�سط�ض، اجرت 

املجموعة ات�ساال بالعقيد حممد احلرمي للت�ساور معه ب�ساأن م�سري هذا اجلندي، 

كما كلف العقيد حممد احلرمي م�سعل املطريي الذهاب اىل منطقة جليب ال�سيوخ 

طلب  كما  املقاومة،  جمموعات  احدى  نفذتها  تفجري،  عملية  نتيجة  على  للطلع 

بطلعات  القيام  العنزي  عامر  وال�سهيد  املطريي  م�سعل  من  احلرمي  حممد  العقيد 

حليفة  ابو  منطقة  من  ال�ساحلي  ال�سريط  يف  العراقية  القوات  ملواقع  ا�ست�سكافية 

واالحمدي كما امد العقيد الع�سكريني من اع�ساء املجموعة مببلغ معني اعترب راتبا 

لهم، ومت ذلك مرتني )20(.

ن�ساط جمموعة امل�سيلة )٭(:

االحتلل،  �سد  امل�سلح  العمل   هو   امل�سيلة  جمموعة  عليه  قامت  الذي  اال�سا�ض  ان 

ولكن رغم ذلك فان افرادها قاموا بعدة ان�سطة، ولذلك فانه ميكن القول ان ن�ساط 

املجموعة قد ات�سع وتنوع، فقد قاموا بتوزيع املواد الغذائية )21( كما قاموا بتوزيع 

اىل  االطمئنان  وتدخل  وال�سمود،  املرابطة  على  املواطنني  حتث  التي  املن�سورات 

تلك  مثل  العراقية  القوات  لدى  الهلع  تثري  اخرى  من�سورات  اىل  باال�سافة  نفو�سهم 

دولة  لتحرير  الهائلة  وامكاناتها  التحالف  دول  ا�ستعدادات  ت�سرح  التي  املن�سورات 

القرين  مناطق  يف  الري�ض  خالد  كتبها  التي  املن�سورات  توزيع  مت  وقد  هذا  الكويت 

با�ستحداث  افرادها  قام  كما   )22( والفروانية  وال�سباحية  وم�سرف  والرميثية 

اجازات القيادة اخلا�سة ودفاتر ال�سيارات للمجموعات االخرى.

ان  وبخا�سة  اال�سلحة  جمع  وهي  مهمة  مرحلة  بداأت  املجموعة،  تكوين  مت  ان  بعد 

احلركة كانت �سهلة يف االيام االوىل، وكان كل ع�سكري من افراد املجموعة ميتلك 
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�سلحه اخلا�ض، ولكن مل يكن ذلك يكفي بالطبع، وكان البد من جمع اكرب كمية من 

اال�سلحة ل�سمان ا�ستمرار املقاومة وفاعليتها.

مهم  بدور  الفيكاوي  وطارق  االبراهيم  وجمال  االبراهيم  با�سم  من  كل  قام  وقد 

�سبحان،  منطقة  يف  الوطني  احلر�ض  لواء  مثل  اماكن  عدة  من  اال�سلحة،  جمع  يف 

ومع�سكري االمداد والتموين، ومع�سكر الدفاع اجلوي، واجل�سن الع�سكري، وامل�ست�سفى 

الع�سكري، ومن م�ستودعات التجهيز، وقد بذل الثلثة جهودا متوا�سلة ومتكنوا من 

جمع كمية كبرية من اال�سلحة وبخا�سة ان القوات العراقية املحتلة مل تكن يف االيام 

االوىل قد احكمت بعد الرقابة والتفتي�ض وال�سيطرة على الكثري من املواقع، هذا وقد 

27 بندقية، ذاتية ور�سا�ض اال�ستقلل و13 �سندوق  ذخرية  ا�ستطاعوا جمع ونقل  

لطلقات البنادق الذاتية وغريها، ومت نقل كل هذه اال�سلحة اىل املزرعة يف الفنيطي�ض 

)23( وال �سك يف ان دخول االلوية ا لع�سكرية يعد خماطرة، ورغم ذلك كان الثلثة 

وحتى  اغ�سط�ض  من  الثاين  من  ابتداء  اال�سلحة  جمعوا  وقد  هذا  كثريا،  يدخلونها 

العا�سر منه )24(.

التي  املقاومة  تلك  االحتلل،  �سد  املقاومة  تكيف  من  البد  كان  اال�سلحة  جمع  بعد 

انطلقت من املزرعة يف الفنيط�ض، حيث ا�ستقر معظم اع�ساء املجموعة ومما جتدر 

اال�سارة اليه انه مل يكن كل افرادها يقيمون ب�سكل دائم هناك، كذلك احلال عندما 

انتقلوا اىل منطقة القرين كما �سن�سري بعد ذلك، فهناك الذي اقام ب�سكل دائم يف 

املزرعة، من الثالث من اغ�سط�ض حتى اواخر  �سهر �سبتمرب، وهناك يف القرين من 

كان يقيم ب�سفة م�ستمرة، وهم ال�سهداء �سيد هادي، عامر العنزي، يو�سف خ�سري، 

كان  وبع�سهم  االحمد،  عبيد  ونايف  جابر،  واحمد  املطريي،  م�سعل  اىل  باال�سافة 

يرتدد يوميا او كل يومني.

لقد ن�سط افراد املجموعة يف مطاردة العدو العراقي، ومبا ان ال�سلح كان متوافر 
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والعزمية قوية، اذن البد من اال�ستمرار يف املقاومة، لقد عمل ال�سبان بهمة ال تفرت، 

يف  املجموعة  افراد  اوقع  وقد  املحنة  خلل  م�سرف  بدور  فقاموا  تلني،  ال  وبعزمية 

�سفوف القوات العراقية خ�سائر كما تنوعت عملياتهم امل�سلحة منذ ا�ستقرارهم يف 

املزرعة يف الفنيط�ض )25(.

ازدادت  ثم   8/7 عملية يف  اول  وقد متت  املزارع،  بني  اجلنود  قن�ض  البداية  كانت 

منطقة   داخل  املجموعة  افراد  ايدي  على  االحتلل  جلنود  الفردي  القتل  عمليات 

املزارع، ومن املعروف ان الكثري من الكويتيني كانوا �سحايا للقوات العراقية، وكذلك 

الفراد اجلي�ض ال�سعبي الذين كانوا يطلبون من الكوييني تو�سيلهم، ثم يقومون بقتلهم 

و�سرقة �سياراتهم )26( وبخا�سة يف االيام االوىل من االحتلل.

ومن االعمال البطولية التي قام بها افراد جمموعة امل�سيلة، مهاجمة االرتال الع�سكرية 

ا لعراقية، وال�ساحنات والكرجوات وبخا�سة تلك التي ت�سري عند الفحيحيل، وعلى 

خط االحمدي ال�سريع، والتي كانت عبارة عن االإمدادات التي كانت تتجه اىل القوات 

افراد  قام  وقد  ال�سعودية،  احلدود  عند  الكويت  دولة  جنوب  يف  املتمركزة  العراقة 

جمموعة امل�سيلة بعملياتهم هذه م�ساء، ومن فوق اجل�سر، با�ستخدام القنابل اليدوية 

افراد  بها  ويقوم  بالطبع  �سريع  ب�سكل  تتم  وكانت   )27( االأوتوماتيكية  واال�سلحة 

املجموعة بالتناوب )28( وبخطة حمكمة م�سبقة وتتلخ�ض يف ان يقف بع�ض افراد 

املجموعة ب�سياراتهم عند اول ال�سارع، فيما ت�سعد ال�سيارة الثانية فوق اجل�سر، ويف 

اللحظة املنا�سبة تعطى ال�سيارة االوىل ا�سارة �سوئية متفقا عليها، وتعني ان �سيارة 

اجل�سر  فوق  من  ال�سبان  يلقي  جدا،  �سريع  وب�سكل  حلظات  ويف  اقرتبت،  قد  العدو 

القنابل اليدوية ويتم االن�سحاب ب�سرعة، وقد قاموا باكرث من عملية من هذا النوع.

ومن ن�ساط افراد املجموعة اي�سا اطلق النار على اجلنود داخل املناطق الع�سكرية، 

جابر  احمد  العملية  هذه  مبثل  قام  وقد  خطورة،  من  الن�ساط  هذا  ي�سكله  ما  رغم 
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املناطق  قتل اجلنود يف  باال�سافة اىل  العلوي )29(  ونوري  العنزي  وال�سهيد عامر 

ال�سكنية وبخا�سة يف ال�سهر االول من االحتلل، حني كان جنود العدو ي�سريون فرادى 

احيانا، فقد قام ال�سهيد عامر العنزي وزميل له مع ثالث بقتل ثلثة من اجلنود كانوا 

يقفون عند احد الدكاكني يف املنطقة )30(.

وبالنظر لتعدد حوادث اطلق النار على اجلنود وبخا�سة عند نقاط التفتي�ض املنت�سرة 

من  املزيد  املحتلة  العراقية  ال�سلطات  اتخذت  فقد  الكويت،  دولة  مناطق  كل  يف 

االحتياطات االمنية، وجعلت كل نقطة تفتي�ض ت�سم اكرث من جندي )31( واحلقيقة 

ان املواطن يف الداخل كان يلحظ زيادة عدد جنود نقاط التفتي�ض، وحر�سهم على 

ا�سهار ا�سلحتهم بوجه املواطن يف اثناء فح�ض هويته.

العمليات امل�سلحة املوثقة التي قامت بها جمموعة امل�سيلة:

فقد  ال�سامل،  �سباح  ج�سر  حتت  اغ�سط�ض   14 بتاريخ   متت  االوىل  العملية   -1

حيث  العدو،  ل�سيارات  ال�سغرية  املجموعات  ل�سرب  �سيارات  ثلث  خرجت 

�سارت  ال�سيارة االوىل ثم تبعتها الثانية وكانت على بعد  )50( مرتا وبداخلها 

ثلثة من افراد جمموعة امل�سيلة با�سلحتهم والتي كانت عبارة عن ر�سا�ض وكان 

دورهم هو اطلق النار على ال�سيارة الع�سكرية العراقية عندما تقرتب منهم، 

اما ال�سيارة الثانية فقد كانت مهمتها احلماية، وكانت ت�سري على بعد يرتاوح ما 

بني  50 - 100 مرت تقريبا، وبداخلها اي�سا ثلثة من �سبان  املجموعة، ولقد 

متت العملية بنجاح، حيث متكن ال�سبان من قتل ثلثة من جنود العدو كانوا 

ي�ستقلون �سيارة ع�سكرية »جيب«.

قيام بع�ض افرادها باطلق النار على دورية وقتلوا افرادها وقد متت بعد ج�سر   -2

�سباح ال�سامل يوم  15 اغ�سط�ض ، كما قاموا بالتعاون مع احد افراد جمموعة 

بع�ض  وانيت كانت حتمل  �سيارة  يدوية على  قنابل  بالقاء  م�سرف )بويعقوب( 

والن�سف  الثالثة  ال�ساعة  العملية  متت  وقد  منهم،  ثلثة  قتل  مت  وقد  اجلنود 

ظهرا يوم  15 �سبتمرب فوق ج�سر �سباح ال�سامل.
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خطف احد جنود العدو عند مزرعة الفنيطي�ض - مقر املجموعة  -  وقد قام     -3

بهذه العملية ال�سهيد �سيد هادي وال�سهيد عامر فرج العنزي.

هذا وقد قام بع�ض اع�ساء املجموعة باول عملية تفخيخ بتاريخ  23 اكتوبر ال�ساعة 

القوات  القتلى من  ال�سيوخ، وقد تراوح عدد  والربع م�ساء يف �سوق جليب  اخلام�سة 

12 جنديا )٭(.  - العراقية  7 

اما يف جمال تفخيخ ال�سيارات فقد مت تفخيخ اربع �سيارات يف منزل احد قادة املقاومة 

حلوى  علبة  باعداد  االع�ساء  احد  قام  كما  دي�سمرب   25- 20 من   االيام  يف   )...(

ملغمة وبعد ان مت تغليفها اعطيت اىل احد افراد جمموعة  25 فرباير لتو�سيلها اىل 

امليلدية اجلديدة  ال�سنة  االحتلل مبنا�سبة  بها جنود  �سيحتفل  التي  االماكن  احد 

)٭(، وهي العلبة التي ا�ستخدمت مع العلب االخرية يف عملية فندق الهيلتون �سابقا.

 13 وبتاريخ   والقرين،  ال�سامل  �سباح  منطقتي  بني  اخلام�سة  العملية  متت    -4

النار  باطلق  املجموعة  اع�ساء  واحد  �سيد هادي  ال�سهيد  قام  اغ�سط�ض حيث 

على جمموعة من افراد قوات  العدو، وقد ا�ساب اثنني من جنود العدو.

اطلق النار على عدد من جنود العدو من منطقة �سباح ال�سامل، وقد قام بهذه    -5

العملية ال�سهيد �سيد هادي وال�سهد عامر فرج العنزي واحد االع�ساء، وقد متت 

يف اال�سبوع  الثاين من االحتلل العراقي.

املجموعة  افراد  واحد  العنزي  فرج  عامر  ال�سهيد  ا�ستبك  الثالث  اال�سبوع  ويف   -6

واحد ال�سبان الكويتي، ورابع من افراد املجموعة مع قوة للعدو يف مكان بالقرب 

من �سارع الفحيحيل.

قام افراد املجموعة بالقاء قنبلة يدوية من فوق اجل�سر االول ملنطقة الظهر على    -7

»عربة« حتمل جمموعة من اجلنود وقد متت هذه العملية يف اال�سبوع االول من 

�سهر �سبتمرب.

مت يف نف�ض اال�سبوع قطع ا�سلك االت�ساالت يف منطقة القرين.  -8
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�سارك ال�سهيد عامر فرج العنزي واحد افراد املجموعة مع جمموعة  25 فرباير   -9

يف عملية متت يف منطقة غرب الفنطا�ض )٭(.

االنتقال اىل منطقة القرين:

ويف اواخر �سهر �سبتمرب، وبعد ان حولت القوات العراقية منطقة املزارع اىل منطقة 

ع�سكرية، وب�سبب كثافة الوجود الع�سكري العراقي يف املنطقة قرر اع�ساء املجموعة 

االنتقال اىل منطقة القرين، وبالتدحيد اىل منزل احد افرادها وهو حامد العلوي، 

ولكن مل تطل مدة اقامتهم يف هذا املنزل.

اما بالن�سبة لن�ساطها فقد قاموا من القرين ببع�ض العمليات امل�سلحة مثل �سرب االرتال 

عند  الع�سكرية  االرتال  هاجموا  كما  ال�سريع،  االحمدي  خط  على  العراقية  الع�سكرية 

ج�سر �سبحان، ومنطقة الظهر بالقاء القنابل على اي عربة حتمل جنود العدو  )32(.

ومنذ �سهر نوفمرب تقريبا ركز معظم افراد املقاومة ن�ساطهم على عمليات تفخيخ 

ومن  العراقية  بالكثافة  وتتميز  ال�سكنية،  املناطق  عن  بعيدة  اماكن  ويف  ال�سيارات 

هوالء افراد جمموعة امل�سيلة، الن بط�ض ال�سلطات العراقية املحتلة كان يزداد ويتمثل 

اكت�سفت  مقتل جندي  كلما  لل�سباب  واالعدام  والتعذيب  ذلك يف عمليات االعتقال 

دراية  على  الأنهما  التفخيخ،  بعمليات  يقومان  وعبا�ض  عي�سى  وكان  واحد،  عراقي 

ب�سبب عملهما يف �سلح الهند�سة يف اجلي�ض الكويتي )33( ومن عمليات التفخيخ 

عمليات   قلت  تدريجيا  ولكن   )34( خيطان  �سوق  يف  متت  التي  العملية  الناجحة 

التفخيخ التي ا�سبحت �سبه متوقفة يف �سهر يناير  1991 )35(، وبخا�سة مع ازدياد 

املقاومة  افراد  حركة  جعل  مما  ال�سكنية،  االحياء  يف  العراقي  الع�سكري  الوجود 

الف�سل  يف  ا�سرنا  ما  الكويتية،  املقاومة  توقف  ذلك  يعن  مل  ولكن  �سعبة،  الكويتية 

االول،  ولذلك زاد اهتمام افراد املجموعة باالعمال املدنية فقد اجته م�سعل املطريي 

وجمال االبراهيم وال�سهيد عامر العنزي اىل العمل يف خمرب خا�ض مب�سعل املطريي 
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يف منطقة حويل )36( وعمل حممد يو�سف يف خمبز يف منطقة الرقة  )37( كما عاد 

اغلب افراد املجموعة اىل ا�سرهم، ولكنهم ا�ستمروا يف الرتدد على مقر املجموعة يف 

منطقة القرين با�ستمرار، اما بالن�سبة للع�سكريني من افراد املجموعة فقد اختاروا 

االقامة يف املقر بالنظر ملا كانت ت�سكله العودة اىل منازلهم من خطورة عليهم وعلى 

اهاليهم.

ويف  17 فرباير  1991م، ومع انطلق عا�سفة ال�سحراء وبدء معركة حترير الكويت 

وتنظيفها  اال�سلحة  اخراج  ال�سبان  من  هادي  �سيد  ال�سهيد  املجموعة  قائد  طلب 

ا�ستعدادًا للم�ساركة يف معركة التحرير )38(.

خلية القرين

تكوين اخللية:

بادئ ذي بدء البد من اال�سارة اىل انه لي�ض كل �سهداء معركة القرين التي �سنتحدث 

ال�سهداء  من  ثمانية  فهناك  امل�سيلة،  جمموعة  من  هم  التالية  ال�سفحات  يف  عنها 

ينتمون اىل خلية القرين وهم جا�سم حممد علي، ابراهيم علي �سفر، مبارك علي 

�سفر، عبداهلل عبدالنبي مندين، خالد احمد عبا�ض الكندري، ح�سني علي غلوم ر�سا، 

حممد عثمان �سايع، وخليل خري اهلل البلو�سي، ومن االهمية ميكن ت�سليط ال�سوء على 

جمموعة  تتبع  خلية  اىل  مبكر  وقت  ويف  حتولت  التي  املجموعة  هذه  تكوين  ظروف 

هذه   تكوين  ظروف  ان  الوا�سح  من  امل�سيلة،  ملجموعة  تابعة  ا�سبحت  ثم  الرو�سة 

اخللية، تختلف عن ظروف تكوين جمموعة امل�سيلة اإىل حد ما �سحيح اأن ال�سداقة 

والقرابة كانت اأحد عوامل تكوين هذه اخللية مثل غريها من اخلليا واملجموعات، 

ولكن الفرق هو ان افراد خلية القرن كان لهم بع�ض االن�سطة يف جمال املقاومة �سد 

االحتلل العراقي �سمن املجموعات ال�سغرية، وذلك قبل تكوين اخللية وان�سمامها 

اىل جمموعة اكرب كما �سرنى، ومن املعروف ان معظم افراد املقاومة الكويتية قاموا 

بن�ساط ملحوظ يف االيام االوىل للحتلل �سد القوات  العراقية املحتلة، قبل تنظيم 
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املقاومة على �سكل جمموعات وخليا وكان املواطن من افراد املقاومة ي�سرتك بعملية 

م�سلحة �سد العدو مع �سخ�ض او اكرث، ثم ينتقل للتعاون مع جمموعة اخرى فاملهم هو  

املقاومة، هكذا اىل ان مت تكوين وتنظيم املجموعات.

باحلديث  اوال  �سنبداأ  فاننا  اخللية  هذه  تكوين  ظروف  لفهم  الطريق  نتلم�ض  ولكي 

عن احد افرادها وهو جمال ابراهيم البناي، الذي يعمل يف املطافئ، والتحق يوم 

اجلمعة املوافق  8/3 مبخفر منطقة كيفان وهناك ا�سرتك يف املقاومة �سد القوات  

العراقية، ويف منطقة كيفان قابل ال�سهيد البطل ابراهيم عبدالنبي امل�سعل الذي كان 

يعمل يف القاعدة البحرية ال�سفادع الب�سرية وقد  التحق  يف املع�سكر يوم 8/2 والذي 

كان يعرفه من قبل ، كما تعرف جمال البناي على بع�ض ال�سباط مثل الرائد خالد 

ال�سطي، وامللزم اول وليد الهدلق، والنقيب جمال اخل�سري، الذي عرفه بدوره على 

مثل  اآنذاك،  كيفان  منطقة  يف  املوجودين  ال�سبان  من  وغريهم  ال�سباط،  من  عدد 

الرائد خليل بهاويد واملقدم عبداهلل معيوف وكان هناك املقدم ح�سن مراد )39(.

�سهاب،  والعميد جا�سم  العو�سي  والعقيد عبدالوهاب  الربغ�ض  والعقيد عبدالعزيز 

وغريهم، ويقول خالد ال�سطي يف »كيفان قال لهم العميد جا�سم �سهاب لي�ض امامنا 

اال املقاومة ال�سعبية«.

الع�سكريني  من   الكثري  انتقل  العراقية،  القوات  بايدي  كيفان  منطقة  �سقوط  بعد 

جمموعات  ت�سكيل  وبداأوا  الكويت  مناطق  يف  وتفرقوا  كيفان  منطقة  من  وغريهم 

للمقاومة، ومن بني هوؤالء الرائد خالد ال�سطي ٭ والرائد خليل بهاويد، ويف يوم ال�سابع 

من اغ�سط�ض وبناء على مكاملة تليفونية انتقل الرائد خالد عبدالكرمي ال�سطي من 

منزله اىل منطقة الرو�سة، حيث اخربه العقيد حممد احلرمي بانه مت توزيع �سباط 

اجلي�ض الكويتي على املناطق، وهو امل�سوؤول عن منطقة الرو�سة، وهنا التقى الرائد 

خالد ال�سطي عددا من الع�سكريني واملدنيني مثل الرائد خليل بهاويد، والنقيب وليد 
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الهدلق والنقيب جمال اخل�سري، وجمال البناي، واملرحوم ال�سهيد ابراهيم امل�سعل 

وفي�سل الهاجري.

وهكذا مت تكوين جمموعة عرفت با�سم جمموعة الرو�سة، وقد تراوح عدد عنا�سرها 

ما بني  -50 اإىل 60 و�سرعان ما تفرعت عنها عدة خليا يف مناطق �سباح ال�سامل، 

الرو�سة حيث كانت  الرئي�سي يف منطقة  املقر  ال�سويخ، ولكن كان  ال�سرة،  خيطان، 

القيادة تنتقل من مدر�سة اىل اخرى، وبذك قبل ان حتكم القوات العراقية �سيطرتها 

على كل املناطق.

ثم انتقلت القيادة اىل منزل وليد الهدلق، لكن بالنظر لوجود اهله يف املنزل، وب�سبب 

وجود جمموعة اخرى للمقاومة يف منطقة الرو�سة كما ا�سار الرائد خليل بهاويد، فقد 

انتقلت القيادة اىل منطقة ال�سرة يف منزل احد اال�سخا�ض وهو لي�ض من عنا�سرها.

وب�سبب  ايام  ع�سرة  ملدة  هناك  ومكثت  اغ�سط�ض  �سهر  منت�سف  حوايل  ذلك  وكان 

كافة الوجود الع�سكري للعدو  انتقلت اىل منطقة غرب الفنطا�ض حيث ا�ستقرت يف 

منزل في�سل الهاجري، ثم اىل منطقة بيان وكانت جمموعة الرو�سة بقيادة الرائد 

عبدالكرمي ال�سطي اآنذاك، حتى مت ا�سره يوم  9/3 )40(.

وكانت املجموعة واخلليا التابعة لها تتكون من مدنيني وع�سكريني، وعدد عنا�سر كل 

خلية يرتاوح ما بني  10 اىل 15هذا وقد تواىل ان�سمام ال�سباب اليها، ففي منت�سف 

�سهر اغ�سط�ض ان�سم اىل خلية طلل �سلطان الهزاع، واحمد العبيديل )41(وكانت 

قيادة جمموعة الرو�سة تعقد اجتماعات يومية بعد املغرب مع رو�ساء اخلليا، ويف 

اثناء االجتماع يقوم رئي�ض كل خلية بتو�سيح و�سرح ن�ساط افراد اخللية، حيث يتم 

بعد ذلك ار�سال هذه املعلومات اىل القيادة االعلى، ومنها اىل احلكومة الكويتية يف 

عليها  قيادة  وجود  رغم  انه  اىل  اال�سارة  من  البد  اال�سرت�سال  وقبل  الطائف)42( 
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املقاومة  جمموعات  كل  بان  اجلزم  ن�ستطيع  اننا  اال  املقاومة،  جمموعات  من  لعدد 

كانت مرتبطة بهذه القيادة.

تزيد  كانت  بل  العدد،  ثابتة  تكن  وغريها مل  ان هذه اخلليا  اىل  اال�سارة  نود  كما 

وتنق�ض احيانا وذلك لعدة ا�سباب منها مثل االن�سمام اىل جمموعة اخرى او اال�سر 

او مغادرة البلد.

مثل  اجلي�ض  �سباط  كبار  بع�ض  بقيادة  الرو�سة  جمموعة  خليا  ن�سطت  وقد  هذا 

العقيد حممد احلرمي واملقدم طلل حممد امل�سلم، والرائد خليل بهاويد، والرائد 

العراقية  القوات  كبدت  ناجحة  م�سلحة  عمليات  بعدة  وقامت  ال�سطي)43(  خالد 

خ�سائر كبرية.

ومبا ان ن�ساط جمموعة الرو�سة البا�سلة ال يدخل �سمن اهداف هذه الدرا�سة، فاننا 

القرين، وميكن  املجموعة وهي خلية  واحدة من خليا  بالرتكيز على  نكتفي  �سوف 

القول بان املدة الب�سيطة التي ا�ستقرت خللها قيادة جمموعة  الرو�سة يف منطقة 

ال�سرة تعد مرحلة مهمة يف تاريخ خلية القرين كما �سن�سرح ذلك، فقد كان جمال 

م  عدد  مع  بالتعاون  يعمل  الرو�سة  جمموعة  عنا�سر  احد  ا�سرنا  كما  وهو  البناي 

نال�سباب يف مقاومة االحتلل مثل امللزم اول حممد �سفر ومن�سور �سفر وال�سهيد 

جا�سم حممد علي باال�سافة اىل احمد العبيديل، وطلل الهزاع وهما من اع�ساء 

جمموعة  الرو�سة، وقام هوالء ال�سبان بعدة عمليات نقل لل�سلحة، ور�سد حتركات 

القوات  العراقية على اخلط ال�سريع ثم مهاجمة العربات الع�سكرية وتدبري الكمائن 

�سد قوات العدو )44( وكانت هذه املجموعة تعرف با�سم جمموعة �سباح ال�سامل الن 

معظم عنا�سرها من منطقة �سباح ال�سامل )45(.

هذا وقد تزايد تدريجيا عدد افرادها وا�سبحت ت�سم الكثري من اال�سخا�ض م الذين 

الروة  جمموعة  �سمن  يعمل  وكان   )46( واال�سلحة  باالغذية  القرين  يزودون  كانوا 
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ال�سهيد ابراهيم �سفر، ومل تكن عند حممد �سفر، ومن�سور �سفر فكرة بان اخاهما 

ال�سهيد ابراهيم �سفر يعمل �سمن هذه املجموعة )47(.

ومنذ االيام االوىل من �سهر �سبتمرب تعر�ست جمموعة الرو�سة لظروف قا�سية حني 

امل�سعل  عبدالنبي  ابراهيم  النقيب  من  كل  ا�ست�سهد  كما  ال�سطي  خالد  الرائد  ا�سر 

اي�سا،  الد�ستي  وخالد  الرو�سة،  جمموعة  اع�ساء  من  وهما  الرمي�سني  وحممد 

وا�سبحت املجموعة كما ذكرنا بقيادة الرائد خليل بهاويد، وحتول مقر املجموعة اىل 

منطقة القرين حيث وفر لهم احد اال�سخا�ض احد املنازل يف املنطقة، وقام ال�سهيد  

بنقل  �سفر  العبيديل وحممد  واحمد  الهزاع  البناي، وطلل  وجمال  البلو�سي  خليل 

اال�سلحة من غرب الفنطا�ض اىل القرين.

وكانت ارادة اهلل �سبحانه وتعاىل ان يلتقي امللزم حممد �سفر الرائد خليل بهاويد 

�سدفة يف احد ال�سوارع، فاأخربه حممد �سفر عن ن�ساطه مع ال�سباب يف املقاومة، اما 

الرائد خليل بهاويد فلم يخربه ب�سيء، وبعد ايام من هذا اللقاء ار�سل خليل بهاويد 

روؤيته، فا�سطحب حممد �سفر معه جمال  احد اال�سخا�ض اىل حممد �سفر وطلب 

البناي ملقابلة الرائد خليل بهاويد، ومل يكن حممد يعلم ان هناك علقة تربط جماال 

ونقلة  التعاون مع حممد يف جمع  الرائد خليل  اللقاء طلب  اثناء  بالرائد خليل ويف 

اال�سلحة فاأخربه حممد �سفر بان اخاه من�سور و�سديقه ال�سهيد جا�سم حممد ميكن 

ان يقوما بهذه العملية، وبالفعل طلب الرائد خليل من من�سور وال�سهيد جا�سم بعد 

ان التقاهما نقل اال�سلحة )48( ومت ذلك عندما كانت املجموعة يف منطقة ال�سرة.

وبذلك ا�سبح ال�سهيد جا�سم ومن�سور من اع�ساء جمموعة الرو�سة  باال�سافة اىل 

ن�ساطهما اخلا�ض مع بع�ض ال�سبان من املقاومة، هذا ولقد ازداد التعارف بني اع�ساء 

البلو�سي يف  وال�سهيد خليل  الهزاع  تعرف حممد �سفر على طلل  املجموعة، حيث 

منزل احد اال�سخا�ض يف منطقة �سباح ال�سامل.
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جمموعة  اىل  ان�سم  قد  القرين  معركة  �سهداء  من  احد  يكن  مل  الوقت  ذلك  ويف 

�سفر  من�سور  مع  بالتعاون  قام  الذي  علي،  حممد  جا�سم  ال�سهيد/  عدا  الرو�سة، 

بنقل اال�سلحة بناء على تكليف من الرائد خليل بهاويد وال�سهيد ابراهيم �سفر الذي 

كان احد اع�ساء املجموعة منذ اال�سبوع االول باال�سافة اىل ن�ساطه جمموعة �سباح 

ال�سامل.

ا�ستمرت جمموعة �سباح ال�سامل ن�سطة يف املقاومة، وكان ن�ساطها يف منطقة القرين، 

�سباح  منطقة  وبني  بينه  ويف�سل  املنطقة  اآخر  يقع  منزل  اع�ساوؤها يف  ا�ستقر  وقد 

ال�سامل ال�سارع، ويف ذلك الوقت يف اواخر �سبتمرب بلغ عدد افرادها اكرث من  )15( 

فا�ستقر راأيهم على االن�سمام اىل جمموعة اكرب، ولذلك قال جمال البناي للرائد 

خليل بهاويد ان عدد املجموعة التي يعمل معها ارتفع وانهم اطلقوا على انف�سهم ا�سم 

جمموعة القرين، ولكنهم يريدون االن�سمام اىل جمموعة الرو�سة، وان من اع�ساء 

جمموعة القرين ابراهيم �سفر ومبارك �سفر وخليل البلو�سي وحممد عثمان �سايع، 

وعبداهلل مندين باال�سافة اىل اخرين مثل حممد �سفر ومن�سور �سفر.

ب�سفتهم  بينهم  والتن�سيق  التعاون  وبداأ  بهاويد،  خليل  الرائد  رحب  لقد  وغريهم، 

من  زاد  مما  اليه  يحتاجون  الذي  بال�سلح  وامدهم  الرو�سة  ملجموعة  تابعة  خلية 

القرين حلفظة  لديهم خمابئ يف منقة  وكانت  بحوزتهم  كانت  التي  اال�سلحة  كمية 

خلل  من  يتم  انذاك  القرين  بافراد  بهاويد  خليل  الرائد  ات�سال  وكان  اال�سلحة، 

جمال البناي وجا�سم حممد علي ، ولظروف امنية ا�سبح االت�سال بهم يتم بوا�سطة 

في�سل الهاجري )49(.

قام افراد خلية القرين بعدة عمليات، وعلى �سبيل املثال ال احل�سر قاموا مبهاجمة 

وكانت  ال�سريعة  ال�سيارات  با�ستخدام  والعربات  وال�ساحنات  الع�سكرية  الرتيلت 

خادم  »�سارع  وال�سابع  ال�ساد�ض  الدائري  الطريق  على  تتم  العمليات  هذه  معظم 

احلرمني ال�سريفني حاليا« وكان مقرهم يف ذلك الوقت يف ديوانية املنزل الذي ا�ستقر 

فيه جمال البناي لفرتة موؤقتة يف منطقة �سباح ال�سامل، يف خلل الفرتة )8/15 اإىل 

.)50()10/1
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عند  من  العراقية  الع�سكرية  ال�ساحنات  على  هجومية  عمليات  بعدة  قاموا  كما 

ال�سبك  القرين، وقد افادوا يف عملياتهم تلك من  الق�سائم قيد االن�ساء يف منطقة 

وكانوا  اماكن جتمعهم،  الذي يحول دون حركة اجلنود وملحقتهم )51( و�سرب 

على  بها  باأ�ض  ال  فرتة  مرور  وبعد   R.B.G و�سلح  اال�ستقال  ر�سا�ض  ي�ستخدمون 

ان�سمام جمموعة القرين اىل جمموعة الرو�سة وا�سبحت  خلية تابعة لها،  اقرتح 

جمال البناي على الرائد خليل بهاويد، ان يلتقي افراد خلية القرين، فوافق ومت ذلك 

يف م�ساء 1991/1/2م، حيث التقاهم ملدة �ساعة، وعندما هم الرائد خليل بت�سجيل 

عبدالنبي  عبداهلل  ال�سهيد  وكذلك  �سفر  مبارك  ال�سهيد  رف�ض  احل�سور،  ا�سماء 

مندين، واو�سحا وجهة نظرهما وهي ان معظم قيادات وافراد املقاومة مت ا�سرهم 

وتعاىل  �سبحانه  انهما يعملن هلل  واكدا  اال�سماء،  العثور على  ب�سبب  وا�ست�سهادهم 

ومن اجل الوطن )52(.

منزل،  اآخر يف  اجتماع  اىل  بهاويد  خليل  الرائد  املكان  غادر  االجتماع،  انتهاء  بعد 

ولكن فجاأة اقتحمت قوة عراقية املنزل وا�سرت احل�سور، ومن بينهم الرائد خليل 

بهاويد.

وا�سبحت جمموعة الرو�سة وخلية القرين وغريهما، من اخلليا التابعة للمجموعة 

، وذلك عن  الرائد خليل  ا�سر  القرين بخرب  افراد خلية  بدون قيادة، وعندما علم 

وقام   )53( البناي  جمال  اىل  اخلرب  او�سل  الذي  الهاجري  في�سل  �سقيق  طريق 

بقيادة  اخللية  ت�سبح  ان  على  الراأي  ا�ستقر  اخللية،  افراد  باخبار  بدوره  االخري 

ال�سهيد جا�سم حممد علي، ولكن مل ي�ستمر ذلك، النهم راأوا �سرورة االن�سمام اىل 

جمموعة امل�سيلة وقيادة اكرب لكي يكون ن�ساطهم اكرث فاعلية.

االن�سمام اىل جمموعة امل�سيلة:

قائد  هادي  �سيد  بال�سهيد  قدمية  معرفة  علي  حممد  جا�سم  ال�سهيد  تربط  كانت 
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جمموعة امل�سيلة قبل االحتلل، وقد ان�سم �سامي �سيد هادي اىل اخللية بعد االفراج 

عنه وعن عمه نوري، وكان ال�سهيد �سيد هادي قد قام بزيارة اىل مقر اخللية واطماأن 

اىل ان�سمام ابنه اليهم، ثم ذهب جمال البناي و�سامي �سيد هادي وال�سهيد جا�سم 

حممد علي واأخربوا  ال�سهيد �سيد هادي ان الرائد خليل قائدهم قد مت ا�سره وانهم 

ميتلكون كمية من اال�سلحة ويريدون االن�سمام اىل قيادة وجمموعة  اكرب، فرحب 

ملجموعة  تابعة   1991/1/4 منذ   القرين  خلية  وا�سبحت  هادي  �سيد  ال�سهيد  بهم 

امل�سيلة )54(.

ويف تلك الفرتة اي منذ اوائل �سهر يناير مل تعد العمليات امل�سلحة لرجال املقاومة 

الكويتية البا�سلة �سد القوات املحتلة كما كانت، فقد قل حجمها، ب�سبب �سقوط الكثري 

من القياديني يف اال�سر وا�ست�سهاد العديد من افراد املقاومة، واإن مل يكن يعني ذلك 

توقف املقاومة بعد االحتلل.

املعلومات عن مراكز  جتمع  تركز على عمليات جمع  الن�ساط  فاإن معظم  وبالتايل 

القوات العراقية وا�سلحتها للفادة من هذه املعلومات عندما تبداأ معركة التحرير 

هذا  يف  مهم  بدور  علي  حممد  وجا�سم  �سفر  مبارك  ال�سهيدان  قام  وقد   )55(

الن�ساط، من خلل تنقلهما بوا�سطة �سيارة نقل املياه، حيث كانا يرتددان اي�سا على 

مقر جمموعة امل�سيلة يف منطقة القرين، بحجة توزيع ا ملياه، اما بالن�سبة لبقية افراد 

خلية القرين فقد التقوا ال�سهيد �سيد هادي م�ساء يوم  1991/2/23م )56(.

وهكذا ا�ستقر افراد خلية القرين يف مقرهم ال�سابق يف اخر منطقة القرين، وكانوا 

يتبادلون املعلومات مع جمموعة امل�سيلة )57( بعد ان ا�سبحوا خلية تابعة لها )58(.

بني  التوفيق  امل�ستطاع  قدر  وحاولت  فقط  املجموعة  افراد  روايا  على  اعتمدت  )٭( 

االآراء واملعلومات املطرحة.
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الهوام�س:

)1( نايف عبيد االحمد، وجا�سم ح�سني القلف 1994/1/30م، د. جناة عبدالقادر 

اجلا�سم.

)٭( حامد العلوي  1994/1/3 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

الرئا�سة يف مع�سكر  العدوان اىل  يوم  العلوي، وهو ع�سكري �سابق ذهب  )2( نوري 

املباركية ، وقدم  هويته وا�سرتك يف القتال، ثم ا�سبح من موؤ�س�سي جمموعة 

25 فرباير.
)3( النقيب م�سعل املطريي -  امللزم جمال االبراهيم  1993/12/29 - د. جناة 

عبدالقادر اجلا�سم.

)4( حممد يو�سف كرمي  - 1994/6/4 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)5( م�سعل املطريي وجمال االبراهيم - املقابلة ال�سابقة.

)6( جمال االبراهيم - املقابلة ال�سابقة 

)7( جا�سم ح�سني القلف- املقابلة ال�سابقة 

)8( نايف عبيد االأحمد - املقابلة ال�سابقة 

)9( اأرملة ال�سهيد �سيد هادي - 1992/10/20 -  �سناء مبارك.

)10( �سامي �سيد هادي - 1994/1/22 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)11( نايف عبيد االحمد-  جا�سم ح�سني القلف - املقابلة ال�سابقة 

)12( خليل بهاويد  1994/2/22م. د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)13( امل�سدر ال�سابق.

)14( م�سعل املطريي - املقابلة ال�سابقة 

)15( حممد يو�سف حممد كرمي  -  1994/6/4م د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)16( جمال االإبراهيم - املقابلة ال�سابقة 

)17( م�سعل املطريي - املقابلة ال�سابقة 

)18( جمال االإبراهيم - م�سعل املطريي - املقابلة ال�سابقة 

)19( عبا�ض القلف 1993/8/31م - �سناء مبارك.

)20( م�سعل املطريي 1993/12/25م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.
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)٭( نود االإ�سارة اىل ان معظم افراد جمموعات وخليا املقاومة ال يذكرون بالتحديد 

كل  تواريخ العمليات امل�سلحة التي قاموا بها حيث انهم يف غالبيتهم مل يوثقوا 

هذه العمليات، باال�سافة اىل �سعوبة ح�سرها بدقة بالن�سبة لهم )املوؤلفة(.

)21( نايف عبيد االحمد - املقابلة ال�سابقة  

)22( م�سعل عبداهلل املطريي  -  املقابلة ال�سابقة 

)23( جمال االإبراهيم  1993/12/25 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.. )اأجمع كل 

افراد املجموعة على الدور الكبري واملهم الذي قام به الثلثة يف عملية جمع 

اال�سلحة(.

)24( جا�سم ح�سني القلف  - املقابلة ال�سابقة 

)25( جمال االإبراهيم  وحازم جابر  1993/12/29 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)26( �سامي �سيد العلوي - املقابلة ال�سابقة   -  جا�سم ح�سني القلف - املقابلة 

ال�سابقة  

)27( �سامي  �سيد العلوي - املقابلة ال�سابقة  - م�سعل املطريي  - 1992/11/17م - برنامج 

اذاعة على الهواء - ا ذاعة دولة الكويت.

)28( حممد يو�سف حممد كرمي  - 1992/10/13م - نادية الرويح.

)29( امل�سدر ال�سابق.

)30( �سامي �سيد العلوي - املقابلة ال�سابقة  

)31( جمال االإبراهيم  - املقابلة ال�سابقة 

ال�سعب  »مقاومة  جمموعة  رئي�ض  م�سلم  عقيل  حممد  ال�سيد   - للموؤلفة  اعطاها  مذكرة  )٭( 

الكويتي ال�سامد« 1994/8/22.

العمليات بدقة  للمولفة م�سعل املطريي  - ويلحظ عدم حتديد تواريخ  اأعطاها  )٭( مذكرة 

وذلك كما ا�سرنا من قبل يعود اىل عدم اهتمام بع�ض رجال املقاومة بتوثيق عملياتهم.

)٭( مذكرة ال�سيد حممد م�سلم )اأبو م�سلم(.

)٭( مذكرة م�سعل املطريي.

)32( حامد �سيد العلوي - �سناء مبارك - بدون تاريخ.

)33( نايف عبيد االأحمد - حامد العلوي - حممد يو�سف كرمي - جا�سم القلف 

1994/1/30م. د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.
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)34( نفاع املطريي- �سديق ال�سهيد - 1992/1/31م - �سناء مبارك.

)35( عبا�ض  املقابلة ال�سابقة 

)36( م�سعل املطريي -  جمال االإبراهيم - املقابلة ال�سابقة  

)37( حامد العلوي - جا�سم القلف - املقابلة ال�سابقة 

م�سعل املطريي -  جمال االبراهيم  -  املقابلة ال�سابقة  -  حامد العلوي -   )38(

جا�سم القلف-  نايف عبيد االحمد -  املقابلة ال�سابقة 

)39( جمال ابراهيم جوهر البناي -1994/2/28 د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

يقول �سليمان امل�سعل �سقيق ال�سهيد انه رحمه اهلل ترك اجلي�ض وكان يريد العودة اىل 

عمله يف خفر ال�سواحل و�سجل يف وزارة الداخلية وكان املفرو�ض ان يلتحق بالعمل 

يوم  1994/9/6 �سناء مبارك.

)٭( كانت هذه  هي رتبهم يف تلك الفرتة.

)40( الرائد خالد عبدالكرمي 1994/6/20 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم. يوم 3 

�سبتمرب 1990 مت ا�سر الرائد خالد عبدالكرمي ال�سطي وال�سهداء حممد الرمي�سني، 

�سد  م�سلحة  بعملية  قيامهم  اعقاب  يف  امل�سعل،  عبدالنبي  وابراهيم  د�ستي  وخالد 

جمموعة من اجلنود عند طريق ال�سفر ال�سريع، حيث كان جنود االحتلل يجل�سون، 

االربعة  ا�ستغل  لعطل طارئ،  نتيجة  التي كانت حتملهم  اللوري  �سيارة  توقف  ب�سبب 

اطلقوا  جدا  �سريع  وب�سكل  الفر�سة،  هذه  املقاومة  رجال  من  عدد  مع  بالتعاون 

النريان على اجلنود وفروا ب�سيارتهم وقد متت العملية ظهر ذلك  اليوم، وبعد توجه 

البغاة  اقتحم  و�سولهم  من  حلظات  وبعد  وفجاأة  خالد،  ال�سهيد  منزل  اىل  االربعة 

جنود االحتلل املنزل، وكانت ال�ساعة اخلام�سة م�ساء واقتادوهم معهم، ومنذ تلك 

اللحظات بداأت ال�سرب والركل، ثم نقلوهم اىل احد املنازل القدمية خلف جممع 

ال�سهي  اكرب على  ب�سكل  تركز  الذي  الوح�سي  التعذيب  وبداأت مرحلة  ال�سامل،  بيبي 

يريدون منهم معلومات  وكانوا  الع�سكريني،  انه من  الرمي�سني النهم عرفوا  حممد 

عن الع�سكريني وغريهم.
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اما بالن�سبة ال�سباب ا�سرهم فانه يعود اىل و�سول معلومات لل�سلطات املحتلة، بان 

هذا املنزل ي�سم جمموعة للمقاومة وكان اجلنود يبحثون عن »ابو �سروق« هذا ولقد 

امل�سعل،  وابراهيم  الرمي�سني  العدو خالد د�ستي وحممد  ا�سلحة  ا�ست�سهد بر�سا�ض 

وكتب اهلل �سبحانه وتعاىل النجاة للرائد خالد ال�سطي حيث مل تتعرف عليه �سلطات 

االحتلل ومتكن من خداعهم، ومن الوا�سح ان  اال�سر مل يتم ب�سبب تلك العمليات 

امل�سلحة  الناجحة التي ا�سرنا اليها، الرائد خالد ال�سطي - املقابلة ال�سابقة 

)41( جمال البناي  1994/2/28 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)42( الرائد خالد عبدالكرمي ال�سطي - املقابلة ال�سابقة 

)43( جمال البناي - طلل �سلطان الهزاع - املقابلة ال�سابقة 

)44( حممد �سفر 1994/5/14 ، جنيب العو�سي - مطلق املطريي.

)45( حممد �سفر  1994/6/21 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)46( جمال البناي  - املقابلة ال�سابقة 

)47( امللزم حممد �سفر  1994/5/14 ، جنيب العو�سي، مطلق املطريي.

)48( حممد �سفر -1994/6/21 د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)49( الرائد خليل بهاويد 1994/1/22 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)50( جمال البناي 1994/7/31 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)51( حممد علي �سفر - املقابلة ال�سابقة 

)52( خليل بهاويد - املقابلة ال�سابقة 

)53( جمال البناي - املقابلة ال�سابقة 

)54( جمال البناي - طلل �سلطان الهزاع  - 1994/4/19 -د. جناة عبدالقادر 

اجلا�سم.

)55( طلل �سلطان الهزاع  - 1993/4/19 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)56( جمال البناي  - املقابلة ال�سابقة 

)57( �سامي �سيد هادي - املقابلة ال�سابقة 

)58( جا�سم حممد القلف - املقابلة ال�سابقة 
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الف�سل اخلام�س

معركة القرين

وجمموعة  امل�سيلة،  جمموعة  تكوين  ظروف  عن  ال�سابقة  ال�سفحات  يف  تكلمنا 

بتاريخ   الرو�سة، ثم ا�سبحت  تابعة ملجموعة  ب�سرعة اىل خلية  التي حتولت  القرين 

1991/1/4 خلية تابعة ملجموعة امل�سيلة.

العراقي، ونتيجة  ان�سطة افراد املجموعتني يف مقاومة االحتلل  كما �سرحنا بع�ض 

لهذه االن�سطة البطولة التي امتدت امتدادا وا�سعا يف معظم طرق الكويت ومناطقها 

باال�سافة اىل ما كانت تقوم به جمموعات املقاومة االخرى ا�سبحت قوات ال�سلطات 

العراقية املحتلة ت�سعر بالفزع والذعر، ما جعل تلك ال�سلطات توغل يف �سيا�سة البط�ض 

والتنكيل بال�سعب الكويتي ايغاال بعيدا.

من املعروف ان افراد معظم املجموعات واخلليا مل يهتموا بتوثيق عملياتهم التي 

كانوا يقومون بها، الأن جهودهم كانت ترتكز يف املقاومة ولي�ض التوثيق والت�سجيل، 

ومل يكن لديهم الوقت الكايف للقيام بهذه املهمة، لكن بع�ض املجموعات قامت بهذه 

بها  يقوم  كان  التي  العمليات  عن  التقارير  تر�سل  كانت  التي  تلك  وبخا�سة  العملية 

افرادها اىل احلكومة الكويتية يف الطائف.

بحريته  التم�سك  على  ال�سعب  ال�سرار  تاكيدا  الكويتية  املقاومة  �سور  تعددت  وقد 

وا�ستقلل وطنه وال�سرعية الكويتية، اما ال�سلطات العراقية املحتلة بقواتها وبط�سها 

وا�ستخباراتها املنت�سرة يف كل انحاء ومناطق دولة الكويت فقد عجزت عن ان تق�سي 

على املقاومة الكويتية البا�سلة.

التالية ت�سجل وحتكي ملحمة كان ابطالها من رجال املقاومة  وبعد فان ال�سفحات 

الكويتية البا�سلة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-131-

انتقلت جمموعة امل�سيلة اىل منزل حامد العلوي وهو احد افرادها يف  منطقة القرين 

بتاريخ 1990/9/28، كما ا�سرنا وقام افراد املجموعة بنقل ا�سلحتهم وحفظوها يف 

احد منازل املنطقة، قيد االن�ساء والذي يف�سل بينه وبني منزل حامد ثلثة منازل، 

وحملوا معهم قطعة واحدة وحفظوها يف منزل حامد، ومت دفن اال�سلحة حتت اكوام 

الرمل القريبة من ذلك املنزل، كما حفظوا بع�ض اال�سلحة وكانت عبارة عن ر�سا�سني 

قيد  املنزل  املوجودة يف  العلوية  املخازن  احد  وو�سعوها يف  يدوية يف حقيبة  وقنابل 

االن�ساء هذا وقد قام بنقل اال�سلحة كل من ال�سهيد عامر  العنزي، وم�سعل املطريي 

واحمد جابر، حيث قاد م�سعل ال�سيارة وهي من طراز با�ض خا�سة مب�سعل و�سارت 

امامه �سيارة ملراقبة الطريق )59(.

ويف االول من اكتوبر ا�سر �سامي )٭( �سيد هادي بن ال�سهيد �سيد هادي الذي قام 

بعدة عمليات م�سلحة �سد القوات العراقية بالتعاون مع جمموعة امل�سيلة وجمموعة  

25 فرباير ومع خلية القرين اي�سا )60( وعمه نوري العلوي من موؤ�س�سي جمموعة  

25 فرباير، والذي قام اي�سا عدة عمليات بالتعاون مع جمموعة امل�سيلة و 25 فرباير، 

ولذلك اثر ال�سهيد �سيد هادي االنتقال لفرتة حمدودة اىل منزله يف منطقة الرميثية، 

فكان يلتقي باع�ساء املجموعة م�ساء.

وا�ستمر احلال هكذا حتى حوايل منت�سف اكتوبر، ثم عادت  املجموعة اىل منزل 

انتقل  فقد  هناك طويل،  البقاء  ي�ستمر  ولكن مل  القرين،  منطقة  العلوي يف  حامد 

�سكان  احد  ويخ�ض  »املقر«  عليه  يطلق  ا�سبح  الذي  وهو  اخر  منزل  من  افرادها 

املنطقة، الذي مل يكن احد افراد جمموعة امل�سيلة، بل مل يكن داخل الوطن )61(.

العيدان؟  بدر  ال�سهيد  ملنزل  املجاور  املنزل  هذا  اىل  املجموعة  انتقلت  كيف  ولكن 

من املعروف ان ال�سلطات العراقية املحتلة ك�سفت يف �سهر اكتوبر حماوالتها لتغيري 

املنازل  يف  وا�سكانهم  العراقية  اال�سر  نقل  على  عملت   ولذلك  ال�سكانية،  الرتكيبة 

الكويتية اخلالية.
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وكانت منطقة القرين من املناطق غري املاأهولة بال�سكان ومل يتم بعد توزيع ا لكثري 

من منازلها احلكومي، ولذلك فقد اجته بع�ض افراد املقاومة للقامة هناك النها 

منطقة ي�سهل منها احلركة �سد العراقيني، ومن افراد املقاومة الذين انتقلوا اليها 

نايف عبيد االحمد الذي ا�ستقر مع ا�سرته يف احد منازل املنطقة يف قطاع  )ج - 1( 

ثم طلب منه احد افراد املجموعة وهو جا�سم ح�سني القلف تدبري منزل ال�سرته، 

النه يرغب هو االخر يف االنتقال اىل منطقة القرين، وا�ستطاع نايف تدبري املنزل 

بدر  ال�سهيد  ملنزل  وجماور  نايف  فيه  يقم  الذي  املنزل  خلف  يقع  والذي  املطلوب، 

العيدان، لكن مل يتم انتقال جا�سم القلف اليه، مما هياأ املجال ال�ستقرار اع�ساء 

لوجود  بالنظر  القيادة  و�سمي مقر  املجموعة  وا�سبح مقر  امل�سيلة  )62(  جمموعة 

ال�سهيد �سيد هادي الدائم فيه.

نف�سه،  احلي  ي�سكنوون يف  الذين  االهايل  على  وخوفا  ال�سحراء  عا�سفة  بدء  وبعد 

الذي مت تخزين اال�سلحة يف احد منازله، قررت املجموعة نقل اال�سلحة اىل املقر، 

ومت ذلك بالفعل، ونقله م�سعل املطريي بوا�سطة �سيارة خا�سة به من طراز »با�ض« 

امامه  �سارت  وقد  داخلية،  طرق  يف  وال�سري  التفتي�ض  نقاط  جتنب  ا�ستطاع  حيث 

من  متكنوا  وهكذا   )63( الطريق   ملراقبة  املجموعة  افراد  بع�ض  وبداخلها  �سيارة 

نقله ب�سلم، وا�ستقروا يف املقر كما قاموا بل�سق اكيا�ض �سوداء على ال�سبابيك، ويف 

مناطق  يف  تفتي�سية،   بحملت  تقوم  وكعادتها  العراقية  القوات  كانت   1/21 يوم  

ال�سهيد  ا�سرع  لدخوله،  |»املقر«  اىل  و�سلوا  وعندما  القرين،  ومنها منطقة  الكويت 

بدر العيدان للحيلولة دون ذلك، ومتكن من اقناعهم بان املنزل يخلو من اهله الذين 

يرتددون عليه بني احلني واالخر، وانه هو امل�سوؤول عن املنزل الن اهله طلبوا حمايته، 

تن�سحب، ومل ت�سر  العراقة  القوة  وتعاىل جعلت  �سبحانه  واحلقيقة فان عناية اهلل 

على تفتي�ض املنزل، اما ال�سهيد بدر العيدان فقد قال لل�سهيد �سيد هادي بعد هذه 

احلادثة، انني اعلم انكم مقاومة )64( لذلك حر�ض على ابعاد اجلنود عن املنزل، 
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ويف اليوم التايل، طوقت قوة عراقية قطاع )ج - 1( وا�ستطاع افراد املجموعة توزيع 

انف�سهم بني املنازل القريبة وتركوا ال�سلح يف املخزن العلوي للمنزل باال�سافة اىل 

�سور �ساحب ال�سمو اأمري البلد و�سمو ويل العهد، ويف هذه املرة دخل اجلنود املنزل 

حملة  انتهاء  وبعد  ال�سلح،  على  يعرثوا  مل  ولكنهم  ال�سور  ومزقوا  بتفتي�سه  وقاموا 

التفتي�ض قررت املجموعة نقل اال�سلحة اىل منزل اخر، اطلقوا عليه الق�سر االحمر، 

قبل  ولكن  خ�سري،  يو�سف  وال�سهيد  املطريي  م�سعل  نقله  وقد  االن�ساء،  قيد  وكان 

بدء احلرب الربية بثلثة ايام نقلوه اىل املقر ثانية وقام بهذه العملية اي�سا م�سعل 

املطريي،  بوا�سطة البا�ض بالتعاون مع حازم جابر، وجمال االبراهيم واحمد جابر 

ويو�سف  العنزي  فرج  وعامر  هادي  �سيد  وال�سهداء  يو�سف  وحممد  ال�سويدان  وبدر 

اخلم�سة  املنازل  املجموعة  تاأخذ  ان  هادي  �سيد  ال�سهيد  راأي  وكان   )65( خ�سري  

املقابلة ملحطة البنزين، واو�سح لهم انه يريد ان يكون معه يف املنزل افراد جمموعة 

امل�سيلة، وكانت النية ان تنتقل جمموعة امل�سيلة اىل املنازل املجاورة ملقر خلية القرين 

املقابلة ملنطقة �سباح ال�سامل، ولكن ب�سبب كثافة الوجود الع�سكري العراقي هناك، 

وكان  املجموعة  القريبة من  املنازل  اىل  القرين  تتحول خلية  ان  الراأي على  ا�ستقر 

املتوقع  البحري  االنزال  بعد  امل�ستجدة،  الظروف  مواجهة  هو  التلحم  هذا  هدف 

لقوات احللفاء )66(.

و�سول خلية القرين:

و�سل افراد خلية القرين يف الوقت املحدد م�ساء 2/23 وبالتحديد ال�ساعة التا�سعة 

اىل مقر جمموعة امليلة يف قطاع  )ج - 1( يف منطقة القرين، و�سلوا بوا�سطة �سيارة 

نقل املياه »التنكر« بقيادة ال�سهيد مبارك �سفر وجا�سم حممد علي، وجل�ض بجانبه 

جمال البناي اما داخل ال�سهريج فقد جل�ض ال�سهيد ابراهيم �سفر وحممد �سايع، 

خليل البلو�سي، ويف ال�سيارة الثانية كان طلل الهزاع و�سامي �سيد وال�سهداء مبارك 

�سفر وعبداهلل مندين وح�سني غلوم مع اال�سلحة، وقد متكنوا من املرور ب�سلم دون 
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بالن�سبة  املاألوفة  الوجوه  من  النهما  التفتي�ض  نقاط  جنود  من  م�ساكل  الأية  التعر�ض 

للجنود ب�سبب قيامهما بنقل ا ملياه يف منطقة القرين.

مت التعارف مع بع�ض افراد جمموعة امل�سيلة  )67( الذين كانوا قد تعرفوا من قبل 

على مقر املجموعة عندما كانوا يقومون بنقل املاء كما ا�سرنا وللت�ساور مع ال�سهيد 

�سيد واخذ التعليمات واملعلومات منه، كما كان ال�سهيد جا�سم قد قام بزيارة جمموعة 

امل�سيلة، عندما كانت يف مزرعة الفنيطي�ض حني كانت رجله مك�سورة وي�ستعني بعكاز 

)68( اي انه مل يكن كل اع�ساء جمموعة امل�سيلة يعرفون اع�ساء خلية القرين، وبعد 

القرين اىل  افراد خلية  انتقل  م�ساء  ال�ساعة احلادية ع�سرة  الع�ساء وحوايل  تناول 

امنزل اخر وبالتحديد اىل املنزل الثالث يف القطعة نف�سها بل احلارة التي يقع فيها 

مقر جمموعة امل�سيلة )69( وقد اإتفق معهم ال�سهيد �سيد هادي علي البدء باحلرا�سة 

من �سطح املنزل، وكان ال�سهيد جا�سم حممد علي يف ذلك الوقت يراأ�ض هذه اخللية، 

ب�سياراتها  العراقية  القوات  ازدادت حركة   2/24 ال�سباح االوىل من   �ساعات  ومع 

ومدرعاتها حيث بداأت عملية الهروب، ويف الوقت نف�سه عمت الفرحة انحاء الكويت، 

وفرح اع�ساء امل�سيلة والقرين واخذ كل فرد يهنئ االخر، مبنا�سبة بدء احلرب الربية 

وكان يف املنزل من افراد جمموعة امل�سيلة  انذاك - ال�سهداء �سيد هادي - يو�سف 

خ�سري - عامر العنزي - م�سعل املطريي - احمد جابر - حازم جابر- حممد يو�سف 

كرمي - بدر ال�سويدان - ومن اع�ساء خلية القرين كان هناك ال�سهداء: جا�سم حممد 

علي -  مبارك �سفر -  عبداهلل مندين -  خليل البلو�سي -  حممد عثمان �سايع - 

خالد الكندري  - وح�سني غلوم، باال�سافة اىل كل من �سامي �سيد  - جمال البناي  

-  طلل الهزاع.

مقدمات املعركة:

بدء  من  فقط  �ساعات  بعد  اي   1991 فرباير    24 �سباح   اخلام�سة  ال�ساعة  وعند 

املنزل  يف  ليلتهم  ام�سوا  قد  كانوا  ان  بعد  املقر،  اىل  اجلميع  توجه  الربية  احلرب 
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املقابل للمقر، ورغم خطورة الو�سع، اال ان اع�ساء جمموعة امل�سيلة كانوا يرتدون 

قوة  اخللف  ومن  امل�سيلة،  جمموعة  االمام  من  عليه  كتب  وقد  اخلا�ض  ال�سديري 

الكويت  )70( وهناك يف املقر بداأ  ال�سباب بتجهيز ال�سلح والذخرية على ا�سا�ض 

ان احلرب الربية قد تودي اىل املواجهة امل�سلحة مع القوات  العراقية.

ا�سطر يف ذلك الوقت حازم جابر، وبدر ال�سويدان اىل اخلروج من املقر اىل منزل 

اخر جماور جللب »ب�سطاو« وهو  احلذاء الع�سكري ويف اثناء عودتهما اىل املقر �سادفا 

ال�سهيد �سيد هادي وحممد يو�سف ي�سريان باجتاه منزل نايف عبيد االحمد، الذي 

يقع خلف املنزل »املقر« ومنزل ال�سهيد بدر العيدان، الأخذ مفتاح ال�سيارة املوجودة 

يف املقر الإخراج اال�سلحة التي كانت بداخلها )71(.

الطريق، ولذلك طلب من  تتم مراقبة  ان  انه من االف�سل  �سيد وجد  ال�سهيد  ولكن 

حازم جابر، وبدر ال�سويدان مراقبة ال�سارع، بحيث يقف احدهما عند ميني ال�سارع 

ال�سهيد �سيد هادي وحممد يو�سف من منزل  الي�سار، اىل حني خروج  والثاين عند 

نايف اىل املقر، وكانت ال�ساعة حوايل ال�سابعة �سباحا.

وقف حازم وبدر كانا يحملن �سلحيهما وبع�ض القنابل اليدوية  )72( وبعد حلظات 

من دخول ال�سهيد �سيد وحممد يو�سف اىل منزل نايف اخربهما حازم وبدر بظهور 

�سيارة اال�ستخبارات العراقية وهي طراز »�سفر بي�ساء« )73( فطلب منهما ال�سهيد 

�سيد اال�ستمرار يف املراقبة  )74(.

يف تلك االثناء كانت منطقة القرين تخ�سع حلملة تفتي�ض، وكانت القوات العراقية 

التوتر  باأ�سر الكويتيني ب�سكل ع�سوائي تع�سفي فقد كانت يف حالة �سديدة من  تقوم 

تلك  ظل  يف   )75( احلملة  بهذه  علم  على  املجموعة  اع�ساء  يكن  ومل  واالرتباك، 

الظروف، مل يكن امام حازم جابر وبدر ال�سويدان غري االحتماء خلف �سيارة بدون 
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�سائق تقف بني منزل ال�سهيد بدر العيدان واملقر ومل تكن �سيارة اال�ستخبارات بعد 

قد حلظت وجودهما، ثم اجتها خلف حمول كهرباء يقع بالقرب من املنزل املجاور 

ملنزل نايف، والذي يقع خلف منزل ال�سهيد بدر العيدان، واملقر كما اأ�سلفنا اال�سارة، 

يف تلك اللحظات اجته �سابطان نحو منزل ال�سهيد بدر ثم حتوال اىل جهة املحول، 

فكانت املفاجاأة واملواجهة التي مل يكن يهدف اليها حازم وبدر النهما كانا )حازم 

وبدر( يريدان االنتقال اىل احلي االخر، ولكن كانت االقدرا ان تتم املواجهة الق�سرية 

املحدودة  )76( يف ذلك الوقت مكن ال�سهيد �سيد هادي وحممد يو�سف  من �سعود 

كومة رمل كبرية مل�سقة ل�سور »املقر« ومنها قفزا اىل الداخل  )77(.

خلية  وكذلك  امل�سيلة  جمموعة  افراد  بع�ض  ان  اىل  اال�سارة  نود  اال�سرت�سال  »وقبل 

الداخل ومل ي�سل اىل م�سامعهم  كانوا يف  املواجهة النهم  وقوع هذه  ينفون  القرين 

�سوت اطلق النار«.

ا�سبح املوقف بالن�سبة حلازم وبدر يف غاية اخلطورة حني �سرخ عليهما احد ال�سباط 

باطلق  بدر  فقام  �سلحه،  تعطل  لكن  عليه  النار  اطلق  حازم  فحاول  هنا،  تعاال 

النار )78( ويف تلك اللحظات ال�سعبة خرج اىل حازم وبدر ال�سهداء ابراهيم �سفر 

وخالد الكندري ويو�سف خ�سري، ومعهم حممد يو�سف  )79( وعامر العنزي الذي 

القب�ض على  األقوا  وبدر كما  تواجهوا مع حازم  الذين  ال�سباط  متكن من قتل احد 

احد اال�سخا�ض وكان يحمل بطاقة مدنية كويتية »مزورة« ولكنه عراقي، وكان يحمد 

م�سد�سا )80( هذا ويوؤكد جمال البناي حادثة القاء القب�ض على هذا الرجل  )81( 

بني  يتوزعوا  ان  املنزل  خارج  ال�سبان  على  اقرتح  خ�سري  يو�سف  ال�سهيد  ان  املهم 

املنازل، فدخل بدر ال�سويدان اىل احد املنازل ومل ي�سرتك يف املعركة بينما ال�سهيد 

يو�سف خ�سري وحازم جابر دخل اىل املقر بال�سعود فوق كومة الرمل، وهنا طلب 

ال�سهيد �سيد هادي من حازم اال�سراع بدخول املنزل املجاور، وهو منزل ال�سهيد بدر 

العيدان مل�ساندة افراد خلية القرين الذين انتقلوا بناء على طلب من ال�سهيد �سيد 
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هادي من املقر اىل هذا املنزل فرحب بهم �ساحب املنزل  ال�سهيد بدر )82( وقد 

دخلوا بعد اول طلقة انطلقت من �سلح حممد يو�سف كما �سرنوي.

بداية املعركة:

ذكرنا ان ال�سهيد �سيد هادي متكن من العودة اىل املقر، وبعد حلظات من و�سوله 

توقفت �سيارة اال�ستخبارات العراقية وخلفها با�ض وبداخله ا�سرى من الكويتيني.

طرق اجلندي الباب فالتزم ال�سبان ال�سمت وكان يف مقر ال�سهداء �سيد هادي وعامر 

�سامي  ومعهم  غلوم،  وجا�سم حممد  �سايع،  عثمان  ويو�سف خ�سري وحممد  العنزي 

�سيد هادي وحممد يو�سف كرمي، وملا مل ي�سمع اجلندي الرد، امره ال�سابط ان يت�سلق 

ال�سور اىل داخل املنزل، عندها راأى ال�سهيد / �سيد هادي انه ال مفر من اطلق النار 

على اجلندي، ولكن لعطل طارئ مل تنطلق الر�سا�سة، فقام حممد يو�سف باطلق 

 )83( 1991/1/24 يوم   الثامنة �سباح  ال�ساعة  وكانت  فقتله  النار على اجلندي، 

وكانت هذه  الطلقة هي بداية معركة القرين.

بعد اطلق النار انطلقت طلقات اال�ستغاثة من ا�سلحة جنود العدون فطلب ال�سهيد 

التحرك  العيدان  بدر  ال�سهيد  ومنزل  املقر  اي  املنزلني  يف  ال�سبان  من  هادي  �سيد 

ب�سرعة وان يتوزعوا بني املنازل اخلم�سة االخرى املجاورة للمقر لكي ال يركز العدو 

نريانه على املقر، عندها قام ال�سهيد جا�سم مبحاولة اخلروج من منزل ال�سهيد بدر 

ولكن ا�سيب بطلقة يف فخذه فقام �سامي �سيد ب�سحبه من جانب منزل ال�سهيد بدر 

واأدخله اىل املقر.

اما ال�سهيد مبارك فقد ا�سيب بطلقة يف بطنه خرجت من ظهره وقد �سحبه طلل 

هزاع اىل داخل منزل ال�سهيد بدر وقد كان هدف ال�سبان اخلروج من الباب اجلانب 

وكانت  واملجاورة  املحيطة   )84( املنازل  اىل  ومنه  الداخلي  ال�سارع  اىل  العبور  ثم 

ال�ساعة  8.10.
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�سلح  كتفه  وعلى  االول  الدور  �سالة  يف  يقف  كان  احلرجة  اللحظات  تلك  ويف 

اال�ستقلل »ال�سهيد عامر العنزي« وهو ال�سلح الذي ال يحمل اال على من�سة بالنظر 

لثقل وزنه، وكان اقوى واكرب �سلح متلكه املجموعة بينما توزع افرادها وهم �سامي 

�سيد ووالده ال�سهيد �سيد هادي وال�سهيد يو�سف خ�سري وال�سهيد حممد عثمان �سايع، 

وحممد يو�سف بني الغرف، وبداأ اجلميع يقوم بدوره يف املقاومة وكان ال�سهيد �سيد 

هادي يتجول بني الغرف ويوزع الذخرية ويوجه ال�سبان )85( فيما كان عدد القوات  

العراقية املحيطة باملنزل يتزايد، فقد و�سل عددها اىل عدة مئات  وكانوا يف املنازل 

املقابلة ملنزل العجمي ويطلقون النريان يف الهواء ملزيد من االإمداد )86( وبخا�سة 

عندما وجدوا �سعوبة يف ال�سيطرة على املوقف وكان تركيز نريانهم على املنزل املقر 

ت�ساعف  وب�سرعة  املنزل،  هذا  من  وبكثافة  ينطلق  كان  النريان  اطلق  الأن  وذلك 

عدد افراد قوات احلر�ض اجلمهوري وبخا�سة يف املواقع القريبة من مكان القتال، 

ومتركزوا يف املنازل املجاورة للمنزلني، وكانوا با�ستمرار يطلقون النار بكثافة ملزيد 

من االإمداد، ولكي يرد على نريانهم افراد املقاومة لكي تنفذ ذخريتهم مما �سيوؤدي 

هادي  �سيد  ال�سهيد  فطلب  احليلة  هذه  ال�سبان  ادرك  وقد  ا�ست�سلمهم،  اىل  حتما 

منهم تخفيف اطلق النار لتوفري الذخرية  )87( ولكي يتمكنوا من موا�سلة املقاومة 

وال�سمود. 

لقد اأبلى جميع افراد املجموعة بلء ح�سنا يف املقاومة، وكان ال�سهيد عامر العنزي 

كما ا�سرنا يحمل اقوى واكرب �سلح، ويوجه نريانه يف �سباك �سالة الدور االول، ثم 

يخف�ض راأ�سه ومتكن من قتل الكثري من جنود العدو وعندما اأيقن ال�سهيد �سيد هادي 

خطورة املوقف، خاطب افراد املجموعة الذين كانوا معه ف املقر، بقوله» من يريد 

منكم حياته وي�ستطيع انقاذ نف�سه والنجاة، عليه ان يلقي ال�سلح و�ساأقوم بالتغطية 

عليه حماية له، اما من يريد ال�سهادة فعليه البقاء، وبعد كلمته هذه ا�سر كل ال�سبان 

على اال�ستمرار يف املقاومة وال�سمود )88(.
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اذن البد من رفع راية الوطن قبل اال�ست�سهاد، ولذلك طلب ال�سهيد �سيد هادي من 

ال�سهيدين عامر العنزي ويو�سف خ�سري رفع علم الكويت فقاما يهتفان اهلل اكرب اهلل 

اكرب ورفعا العامل فوق ال�سطح، امام اعني االعداء عند ال�ساحة احلادية ع�سرة رغم 

انقذهما  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ولكن  نحوهما  املوجهة  العراقية  القوات  نريان  كثافة 

االنتماء  عمق  على  تدل  رائعة  حلظات  من  لها  ويا   )89( املقاومة   يوا�سل  لكي 

من  ا�سرنا  كما  اال�ستقال  �سلح  حامل  عامر  ال�سهيد  وكان  والرجولة،  وال�سجاعة 

قبل، يطلق النار نحو القوات  العراقية من �سباك �سالة الدور االول، فركزت القوات 

R.B.G عليه وبعد عدة قذائف ا�سابته الرابعة وهي قذيفة »خارج  العراقية �سلح 

متفجر« اي النوع الذي يخرتق احلائط ويتفجر يف اجل�سم، وقد برتت  الطلقة يده 

�سقط  ثم  الوراء  اىل  خطوتني  ال�سهيد  فرجع  راأ�سه،  �سعر  بع�ض  واقتلعت  الي�سرى، 

النار  ا�سعال  العراقية  القوات  ثم حاولت  والن�سف،  ال�ساعة احلادية ع�سرة  وكانت 

اخمادها  اىل  ي�سارعون  كانوا  ال�سبان  ان  اال  نارية،  باإلقاء طلقات  وذلك  املنزل  يف 

)90( وال �سك يف ان �سقوط ال�سهيد عامر و�سقوط اكرب واقوى �سلح كانت متتلكه 

املجموعة اأدخلها يف مرحلة حرجة، ولكن كان البد من املقاومة وال�سمود، وكل من 

ي�ساب يحاول ان يتحمل وي�ستمر، فمثل ا�سيب ال�سهيد حممد عثمان �سايع بطلقة 

يف ذقنه فاأغمى عليه، فتم ا�سعافه ي�سكب املاء على وجهه، فقام ولف »الغرتة« على 

مكان اال�سابة  ووا�سل دوره ، وب�سبب كثافة نريان نريان العدو املوجهة نحو ا ملقر 

بدر  ال�سهيد  الثاين وهو منزل  املنزل  االنتقال اىل  راأيهم على  ا�ستقر  بالذات، فقد 

العيدان فهناك �سلح ا�ستقلل اآخر )91( وكانت املقاومة يف املنزل الثاين م�ستمرة 

اي�سا، ولكن ال�سبان هناك كانوا يطلقون ثلث طلقات كل خم�ض دقائق، وقد ابدى 

العراقية،  القوات   على  القنابل  القاء  يف  ومهارة  �سجاعة  مندين  عبداهلل  ال�سهيد 

وكذلك احلال بالن�سبة لل�سهيد ابراهيم �سفر، وعندما ا�ستقر راأي املجموعة املوجود 

يف املقر على االنتقال اىل املنزل االخر، �ساح ال�سهيد �سيد هادي وطلب من �سبان 

منزل ال�سهيد العيدان فتح الباب اجلانبي وب�سرعة ادخل حازم جابر وال�سهيد خالد 
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الكندري قطعة �سلح يف الباب االملنيوم وفتحا الباب لل�سبان وكان اول من دخل هو 

ال�سهيد يو�سف خ�سري )92( وكانت ال�ساعة تقرتب من الثانية ع�سرة ظهرا وتواىل 

دخول ال�سباب من املقر اىل منزل ال�سهيد بدر وذلك بالقفز على �سيارة ال�سهيد �سيد 

الواقفة يف �ساحة املقر ومنها اىل احلائط ثم اىل �سقف �سيارة ال�سهيد بدر ثم اىل 

داخل املنزل.

اما ال�سهيد جا�سم حممد علي امل�ساب فقد ظل يف املقر ومل يتمكن ال�سبان من نقله 

ويتاأمل  ب�سيدة  ينزف  وكان  البليغة وعدم قدرته على احلركة،  ا�سابته  ب�سبب  معهم 

ولكنه طلب من ال�سبان و�سع غطاء عليه النه ي�سعر بالربد فالطق�ض بارد باال�سافة 

اىل انه كان ينزف بغزارة، فقام حممد يو�سف بو�سع »الب�ست«  عليه، هذا وقد ا�سر 

ال�سهيد �سيد هادي على ان يكون اخر اال�سخا�ض الذين ينتقلون اىل منزل ال�سهيد 

بدر )93( وهناك كان جمال البناي يطلق النار من ال�سالة يف الدور االول، وكذلك 

حازم جابر الذي وجه نحو احد جنود العدو طلقة ا�سابت الغرتة التي و�سعها فوق 

قام  كما  والت�ساوم،  بالقلق  ا�سيب  ولكنه  ي�سب،   فلم  كرة  �سكل  على  وكانت  راأ�سه 

ال�سهيد خليل خري اهلل بنقل �سلح اال�ستقلل املوجود يف منزل ال�سهيد العيدان اىل 

ال�سارع،  على  تطل  والتي  الدور  ذلك  غرف  احدى  يف  ال�سبان  وجتمع  االول،  الدور 

بينما ظل يف الدور االر�سي ال�سهيد مبارك �سفر يتاأمل وينزف منذ الدقائق االوىل 

للمعركة، وكان ال�سهيد ابراهيم �سفر يحاول ا�سعافه بالتعاون مع ال�سهيد عبداهلل 

مندين، وال�سهيد بدر العيدان.

وعندما اجتمع كل ال�سبان يف منزل ال�سهيد بدر طلب منهم ال�سهيد �سيد هادي عدم 

فالتزم  ا�ست�سهدوا  انهم  او  نفذت  قد  بان ذخريتهم  العدو  يتوهم  لكي  النار  اطلق 

العراقية اال�ستعداد  القوات  بتعليماته ملدة ن�سف �ساعة، ولذلك فقد بداأت  ال�سبان 

للقتحام، فاقرتب اجلنود من منزل ال�سهيد بدر ولكن قام ال�سبان باإلقاء القنابل 

عليهم والتي اأعاقت تقدمهم، ثم كررت قوات ا لعدو املحاولة عدة مرات دون جدوى 
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وا�ستمرت املقاومة الكويتية البا�سلة، ن�سطة، ولذلك قررت القوات العراقية ا�ستخدام 

قتال  بعد  ولكنهم  ال�سبان  لدى  متوافرة  اال�سلحة  كانت  االثناء  تلك  يف  الدبابات، 

لعدة �ساعات بداأ ينتابهم الذعر واال�سطراب واالجهاد وهم يريدون اال�ستمرار يف 

املقاومة، ولكن اىل متى وبخا�سة ان االمدادات كانت ت�سل اىل القوات العراقية التي 

حتا�سرهم.

ثم بداأت الدبابات يف الظهور واالقرتاب من املنزلني، ومن ثلث جهات مابني  ال�ساعة 

الثانية ع�سرة والن�سف والواحدة، باال�سافة اىل مدفع هاون من اخللف.

الهدف هو  ان  ال�سبان  اأيقن  املنزل، وقد  النار  على �سطح  باإطلق  الدبابات  بداأت 

عدم املنزل عليهم، ولكن قوة البناء ومتانته حالت دون حتقيق هدفهم ب�سهولة.

ا�سابت  وقد  ا�ستمرت  املقاومة  ان  اال  املنزل  تنهال على  كانت  التي  القذائف  ورغم 

ال�سالة احدى القذائف ف�سط امل�سحف الكرمي الذي كان طلل الهزاع يحمله يف 

ال�سالة  ديكور  القذيفة  ا�سقطت  وقد  اليه  واعاده  ب�سرعة حازم جابر  فالتقطه  يده 

فاأ�سيب املجموعة باالرتباك، النهم ميتلكون �سلحا يعادل الدبابة فكانوا يحاولون 

جتنب القذائف بالتنقل من عمود اىل زاوية ومن غرفة اىل اخرى )94(

جناة �سامي �سيد هادي وطالل الهزاع وجمال البناي

بعد تدهور الو�سع قرر �سامي وطلل وجمال االنتقال اىل املنزل االخر »املقر« وذلك 

الن قذائف الدبابات العراقية كانت موجهة �سوب منزل ال�سهيد بدر والذي كان ي�سم 

كل افراد جمموعة امل�سيلة وخلية القرن عدا ال�سهيد عامر الذي ا�ست�سهد واجلريح 

جا�سم حممد علي.

خرج الثلثة وكانت ال�ساعة اخلام�سة والن�سف م�ساء بعد ان اأحدثت القذائف عدة 

ال�سهيد  املقر من اجلانب، وهناك كان  الثلثة من دخول  املنزل، متكن  فتحات يف 
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جا�سم حممد يتاأمل وينزف بغزارة ويردد بان زوجته �سوف تنجب هذا اليوم تواأمني 

وانه لن يراهما، وقد ابي�ست �سفتاه، فاعطوه ماء وو�سعوا عليه غطاء، وكان �سامي 

�سيد هادي قد ا�سابت وجهه بع�ض ال�سظايا فقرر الثلثة اخلروج اي�سا من »املقر« 

بوا�سطة �سباك الدور ا الول الذي يطل على احد املنزل املجاورة، والبد من اخلروج 

مهما كانت  النتائج فاال�ست�سهاد يف اثناء املحاولة اهون بكثري من ال�سقوط بايدي 

القوات العراقية، واتفق الثلثة على ان يتقدمهم طلل ثم يف الو�سط �سامي، والثالث 

جمال، وبالفعل متكن طلل من القفز رغم اطلق النار املتوا�سل عليه ومن كل اجتاه  

ولكنه القى بنف�سه على ملحق املنزل املجاور الذي يقع خلف املقر، ومل يكن  طلل 

به فا�ستبدل ملب�سه، لكن �سرعان ما  الذي رحبوا  املنزل،  انه �سيجد �سكان  يتوقع 

اقتحم اجلنود املنزل واعتقلوا ال�سبان ومنهم طلل ومل تكن لديهم  معرفة انه احد 

افراد املقاومة ومن امل�ساركني يف املعركة وبالتايل، فان ا�سره وقع يف اطار احلملة 

التي كانت تقوم بها قوات العدو، انكر طلل معرفته مبا يجري عندما �ساأله اجلنود 

هل اال�سخا�ض الذين بداخل املنزل »امريكان«؟ هذا وقد اقتيد طلل مع العديد من 

ال�سباب الكويتي اىل خمفر �سباح ال�سامل )95(.

اما بالن�سبة جلمال البناي و�سامي �سيد هادي فقد وجد ان حماولة اخلروج ت�سكل 

خطورة بالغة ولذلك �سعدا اىل املخزن العلوي يف الدور االول يف »املقر« )96(.

خروج  قبل  وذلك  املعركة،  تطورات   ل�سرح  العيدان  بدر  ال�سهيد  منزل  اىل  نعود 

�سامي وطلل وجمال عندما ا�سابت قذائف الدبابات املنزل انهارت معظم جدرانه 

املنزل  القذائف عدة فتحات من  تلك  املواجهة �سعبة جدا، وقد احدثت  وا�سبحت 

ويف كل اجلهات، وكان الق�سف املدفعي يزداد وحاول اربعة من اجلنود اقتحام منزل 

ال�سهيد بدر من الباب اخللفي لكن ال�سهيد ابراهيم �سفر اطلق نريان �سلحه �سوبهم 

ويف اللحظة نف�سها ا�سابت اجلنود خطاأ قذيفة دبابة ف�سقطوا قتلى وا�سبح الو�سع 

الغرفة  ال�سبان فهم ال يريدون اال�ست�سلم، وجتمعوا يف  يف غاية اخلطورة، واحتار 
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املجاورة للمطبخ ولكن ا�سابتها قذيفة فاجتهوا نحو �سالة الدور االول واغلقوا الباب 

عليهم وكانت ال�ساعة الثانية والن�سف ظهرا وكان حممد يو�سف قد �سعد اىل املخزن 

العلوي »ال�سندرة« يف الدور االر�سي، بينما كان ال�سهيد يو�سف خ�سري يحاول عرقلة 

تقدم القوة العراقية بالقاء القنابل، ويف تلك اللحظات ادرك ال�سهيد �سيد هادي ان 

ال�سهادة قادمة وكان معه ر�سا�ض املاين »هيكلر« وكان ال�سهداء خالد الكندري وح�سني 

وبدر  وابراهيم مبارك �سفر وعبداهلل مندين  غلوم وخليل خرياهلل وحممد عثمان 

العيدان يجل�سون حتت بيت الدرج وهوؤالء من افراد خلية القرين عدا ال�سهيد بدر، 

هذا وقد حاول ال�سهداء �سيد هادي ويو�سف خ�سري، وعبداهلل مندين ومعهم حازم 

جابر ال�سعود اىل الطابق االول الإلقاء القنابل على القوات العراقية، لكن الفتحة التي 

احدثتها قذائف الدبابات العراقية يف احلائط، كانت تك�سف كل من يحاول ال�سعود، 

ويف تلك اللحظات كان يف املنزل من اع�ساء جمموعة  امل�سيلة، حممد يو�سف وكان 

يف املخزن العلوي، باال�سافة اىل ال�سهيدين �سيد هادي ويو�سف خ�سري، وحازم جابر 

الذي مل يكن بعد قد �سعد اىل املخزن العلوي عند حممد يو�سف  )97( باال�سافة 

اىل �سامي وطلل وجمال البناي  )98( توقف اطلق النار تقريبا ولكن كلما حاول 

اجلنود االقرتاب من املنزل اطلق عليهم ال�سبان نريان ا�سلحتهم، وامام هذا الو�سع 

املتدهور، وفيما كانت القوات العراقية حتاول االقتحام ا�سر ال�سهيد �سيد هادي على 

ال�سعود اىل ال�سطح )99( رغم ان حممد يو�سف قبل ان ي�سعد اىل املخزن العلوي 

لكن   )100( ال�سعود  خطور  هادي  �سيد  لل�سهيد  واو�سح  الدرج  اىل  �سعد  قد  كان 

رحمه اهلل ا�سر على تنفيذ راأيه وطلب من ال�سبان القاء القنابل للتغطية عليه، وبعد 

ان ودعهم بابت�سامة اجتاز الفتحة و�سعد اىل ال�سطح وبداأ باطلق النار من �سلحه 

الر�سا�ض )101( كما القى اي�سا قنابل يدوية على القوات العراقية، وقد اوقع قتلى 

بني القوات العراقية، ولكنهم ق�سفوا ال�سطح باجتاه ال�سهيد �سيد هادي ف�سكت �سوت 

اطلق النار من �سلح ال�سهيد وكانت ال�ساعة الرابعة ع�سرا )102(.
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اأما  فيما يتعلق بال�سهيد يو�سف خ�سري فقد ابت�سم و�سعد اىل املخزن  العلوي يف الدور 

االول وبيده قنبلتان وبع�ض ال�سجائر وكما يقول جابر فقد �سعر ان ابت�سامة ال�سهيد 

يو�سف، ومن قبله ال�سهيد �سيد هادي، كانت ابت�سامة الوداع، ولل�سف فقد وجه جنود 

العدو اربع قذائف نحو املخزن، فا�سيب ال�سهيد وا�ست�سهد وكانت ال�ساعة اخلام�سة 

والن�سف وقد خيم الظلم، فقرر حازم جابر  ال�سعود هو االخر اىل املخزن عند 

حممد يو�سف وترك �سلحه عند ال�سبان حتت الدرج و�سعد  )103(. بينما كانت 

القذائف تت�ساقط على املنزل، وملحق املنزل، وقبيل ال�ساد�سة م�ساء توقف الق�سف 

املدفعي وطلب قائد القوات العراقية من جنوده اقتحام املنزل، ولكنهم ترددوا ب�سبب 

اخلوف، لكنه ا�سر بقوله هذا امر ع�سكري، عندما بداأ االقتحام بدخولهم ال�ساحة 

األقوا قنبلة يدوية يف الغرفة االوىل ثم الثانية  )104( اي انهم القوا  االمامية، ثم 

قنابل تطهريية قبل االقتحام الفعلي )105( وكما يبدو من املعلومات املتوافرة فان 

االقتحام العراقي بداأ اوال باملنزل »املقر« وهناك كان ال�سهيد اجلريح جا�سم حممد 

العدو  احد جنود  وقف  وقد  العلوي،  املخزن  البناي  يف  �سيد وجمال  و�سامي  يتاأمل، 

بالقرب من املخزن يطلب االذن من ال�سابط بان يلقي القنبلة ويف اللحظة نف�سها، 

اطلق ال�سهيد ابراهيم �سفر النار، من منزل ال�سهيد بدر فاثار انتباه اجلنود الذين 

قاموا ب�سحب ال�سهيد جا�سم رغم اآالمه ونزيفه، و�سرقوا اجهزة الل�سلكي وخرجوا 

وكان قائدهم يقول لهم عندما »خو�ض ع�ساء« اي ع�ساء طيب )106(.

ونعود اىل منزل ال�سهيد بدر  الذي اقتحمته القوات  العراقية بالفعل وبينما كان احد 

اجلنود يطلب االذن من ال�سابط باأن يلقي القنبلة وكان  يقف حتت املخزن العلوي 

مبا�سرة، تاأمل ال�سهيد مبارك �سفر يف تلك اللحظة  ب�سوت م�سموع، فانتبه اجلنود 

الدرج، ويف�سر احد افراد املجموعة  -  وكان  ال�سبان وهو حتت  اىل اماكن تواجد 

ا�ستعداده  عنه  عرف  �سفر  مبارك  ال�سهيد  ان  فيقول  احلادثة  هذه    - املخزن   يف 

للت�سحية من اجل االخرين  )107( اما االخر فيقول ان ال�سبان الذين كانوا حتت 

الدرج �ساحوا للعراقيني تعالوا اذا كنتم تريدوننا فنحن هنا، ويرى بانهم اي افراد 

املقاومة كانوا ينوون القيام بعملية انتحارية  )108(.
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ا�سرع اجلنود واقتادوا ال�سبان وهم ال�سهداء بدر العيدان - ابراهيم �سفر - خالد 

الكندري  - ح�سني غلوم - عبداهلل مندين - مبارك �سفر -  حممد عثمان �سايع - 

خليل خرياهلل البلو�سي-  وهم جميعا من خلية القرن عدا ال�سهيد بدر العيدان الذي 

مل يكن  احد افراد اخللية او جمموعة امل�سيلة  )109(.

ويف اثناء ذلك حاول ال�سهيد مبارك اقناع اجلنود انه ينزف ب�سبب اجلرح، فطلبوا 

من ابراهيم �سفر حمله، وعندما تاأكدوا قاموا ب�سحبه ودون مراعاة لنزيفه واالمه 

وهم ي�سرخون وي�ساألون عن اجلنود االأمريكان )110(.

انتهت املعركة با�سر ال�سبان وا�ست�سهاد ثلثة من جمموعة امل�سيلة يف اثناء املعركة 

وهم: �سيد هادي - عامر العنزي  - ويو�سف خ�سري، ومتكن من النجاة �سامي �سيد 

هادي- وجمال البناي- حيث خرجا من املخزن العلوي عند ال�ساعة العا�سرة م�ساء 

)111(، كما غادر كل من حازم جابر وحممد يو�سف املخزن العلوي يف منزل ال�سهيد 

بدر العيدان ال�ساعة الثامنة والن�سف م�ساء.

بداأوا  رجاال  ابطالها  كان  التي  القرين«  »ملحمة  والكرامة،  البطولة  معركة  انتهت 

املقاومة منذ ال�ساعات االوىل للحتلل يف الثاين من اغ�سط�ض  1990، ومل يتوقفوا 

عن املقاومة حتى ا�ست�سهاد بع�سهم يوم  1991/2/24م، وا�ست�سهاد بع�سهم االخر 

يوم  1991/2/25 لقد اأوقعوا الكثري من القتلى بني �سفوف القوات العراقية، ومل 

ي�ست�سلموا، اقتيد ال�سبان من حتت الدرج اىل خمفر �سباح ال�سامل وهناك كان اي�سا 

عبيد  نايف  امل�سيلة  جمموعة  افراد  واحد  القرين،  خلية  افراد  احد  الهزاع  طلل 

االحمد الذي مل ي�سرتك يف املعركة ولكنه مت ا�سره من منزله، وكان ابطال معركة 

القرين يف حالة ارهاق �سديدة عندما اأدخلوا اىل املخفر وبينهم جرحى وهم جا�سم 

حممد علي  - مبارك �سفر وحممد عثمان وعبداهلل مندين وقد جاء �سمن وثيقة من 

وثائق االحتلل العراقي ا�سماء هوؤالء ال�سهداء م�سافا اليهم ا�سم �ساد�ض وهو وليد 

ح�سني ورمبا يكون الق�سد هو ح�سني علي والوثيقة هي عبارة عن ر�سالة مرفقة مع 

ملفات ال�سهداء )112(.
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ويف املخفر كان  ال�سهيد ابراهيم �سفر يقوم على رعاية �سقيقه ال�سهيد مبارك الذي 

و�سع فوق نقالة، فكان يبلل قطعة من الورق باملاء ثم ي�سعها فوق فم مبارك، وكان 

ال�سهيد ابراهيم يف الوقت نف�سه يحمل يف يده �سندوقا وقد امتدت منه انبوبة ادخلها 

العدو يف بطنه، وعندما �ساأله احد اجلنود ما هذا ال�سندوق ؟ اجاب ل�سحب الدم 

من ج�سمي، يا لها من وح�سية، وكان يتحرك يف غرفة املخفر ويردد اريد املوت بدال 

من االأ�سر.

قام جنود االحتلل بتعذيب ال�سهداء وكانت اثار التعذيب بادية بو�سوح على بع�سهم 

يف  الهزاع  طلل  ا�سرتاك  انكر  الذي  �سايع،  عثمان  حممد  مثل  اللحظات  تلك  يف 

املعركة وذلك عندما �ساأله ال�سابط يف اثناء التحقيق، وكذلك احلال بالن�سبة لل�سهيد 

بدر العيدان الذي اأنكر معرفته بطلل الهزاع ونايف عبيد االحمد اي�سا هذا وكان 

طلل قد قال يف اثناء التحقيق انه ال علم له مبا جرى وانه كان يف زيارة البن خاله 

قبل يوم من املعركة ولذلك مل يتمكن من مغادرة املنزل )113(.

وكانت ارادة اهلل ان ي�سدق اجلنود هذه احلجة.

اكت�ساف جثث ال�سهداء:

توجه يوم  2/26 حازم جابر وحممد يو�سف اىل املقر فلم يجدا جثة ال�سهيد عامر 

املقربة   دفنها يف  ثم مت  امل�ست�سفى  اىل  ال�سبان حملوها  بع�ض  ان  واكت�سفا  العنزي، 

يو�سف  ال�سهيد  �ساهدا جثة  االول وهناك  الدور  املخزن يف  ثم �سعدا اىل   ،)114(

خ�سري، وقد ا�سابت الطلقة ن�سف وجهه، وبيده القنبلتان وكان الن�سف االخر من 

وجهه يبت�سم، ويف ال�سطح �ساهدا جثة ال�سهيد �سيد هادي وقد �سقط على بطنه وقد 

قطعت كفه، وحلظ حازم جابر الذي قلب اجلثة االبت�سامة على وجهه، كما مل تظهر 

رائحة من جثته او جثة ال�سهيد يو�سف.

ويف اثناء �سريهما، وعندما اقرتبا من التل الرملي يف قطاع  )ج - 1( اكت�سفا وجود 
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جثة ال�سهيد جا�سم حممد علي وقد اطلقت على فمه النار واحدثت فتحة كبرية يف 

عنقه كما مت ربط يديه ب�سلك من احلديد وعليه ملب�ض ذات لون اخ�سر مثل التي 

ت�ستخدم الجراء العمليات اجلراحية، كما �ساهدا جثة ال�سهيد حممد عثمان �سايع 

وكذلك جثة ال�سهيد مبارك �سفر وقد اطلقت النار عليهما وكان على ال�سهيد مبارك 

اي�سا ملب�ض لونها اخ�سر مثل تلك التي على جثة ال�سهيد جا�سم  )115( وي�سيف 

حازم انه كان اىل جانبهم اي�سا جثث ال�سهداء ح�سني غلوم واثار طلقات الر�سا�ض 

اأخيه المه ال�سهيد خالد الكندري، وخليل  يف راأ�سه وبطنه و�سدره واىل جانبه جثة 

واثار  �سفر،  ابراهيم  ال�سهيد  على جثة  بو�سوح  التعذيب  اثار  وقد ظهرت  البلو�سي 

كدمات على الوجه، وقد القى بجانبه انبوبة ل�سحب الدم  )116(.

فكه  ك�سر  ح�سني  فال�سهيد  جميعا،  اج�سادهم  على  بادية  التعذيب  اثار  كان  لقد 

وا�ستخدمت معه ا�سلك حديدية احدثت الكثري من الثقوب يف ج�سده، كما مت حرق 

وجه ال�سهيد خري  اهلل باالك�سجني، كذلك احلال بالن�سبة لوجه ال�سهيد بدر  )117(.

القرين،  امل�سيلة، وخلية  وبعد حلظات جتمع اهايل املنطقة وبقية اع�ساء جمموعة 

ومت نقل اجلثث اىل امل�ست�سفى حيث رافقهم جمال البناي، فيما ذهب حازم جابر 

وم�سعل املطريي وحممد يو�سف واحمد جابر اىل املقر، وحملوا جثتي ال�سهيدين �سيد 

هادي ويو�سف خ�سري اىل م�ست�سفى مبارك يف �سيارة الحد �سكان املنطقة ورافقهما 

حازم جابر وبا�سم االبراهيم  )118(، هذا وقد مت دفن اجلثث يف مقربة الرقة.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

{وال حت�سنب الذين قتلوا يف �سبيل اهلل اأمواتًا بل اأحياء عند ربهم يرزقون فرحني مبا 

اآتاهم اهلل من ف�سله وي�ستب�سرون بالذين مل يلحقوا بهم من خلفهم ان ال خوف عليهم 

وال هم يحزنون، ي�ستب�سرون بنعمة من اهلل وف�سل وان اهلل ال ي�سيع اجر املوؤمنني}.

�سدق اهلل العظيم  - اآل عمران  169-171
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قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:

»تبقى ارواح ال�سهداء يف حوا�سل خ�سر ت�سرح ومترح يف اجلنة حيث �ساءت«.

�سدق ر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سلة وال�سلم.

 الهوام�س:

)59( حممد يو�سف حممد كرمي  1994/6/4 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)60( �سامي �سيد هادي  1994/1/22م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)٭( مت ا�سرهما اثناء قيامهما بنقل ذخرية من مكان اىل اخر وقد تعر�سا للتعذيب 

الوح�سي.

)61( امللزم اول جمال االبراهيم  1993/12/29م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)62( نايف عبيد االأحمد 1994/1/30م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)63( حامد العلوي 1994/1/30م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)64( جمال االبراهيم - املقابلة ال�سابقة.

)65( م�سعل املطريي 1993/12/25م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)66( حازم جابر  1993/12/28م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

جابر   حازم  الرويح،  نادية   - 1992/10/13م  كرمي   حممد  يو�سف  حممد   )67(

1993/12/28 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)68( جمال االبراهيم 1993/12/29م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)69( حممد يو�سف حممد كرمي 1994/6/4م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)70( حازم جابر  1994/4/14م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)71( حممد يو�سف  كرمي  1992/1/13م -  نادية الرويح.

)72( حازم جابر  - املقابلة ال�سابقة.

)73( حممد يو�سف  1994/6/4م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)74( حازم - املقابلة ال�سابقة.
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)75( حممد يو�سف كرمي  - املقابلة ال�سابقة.

)76( حازم جابر  - املقابلة ال�سابقة.

)77( حممد يو�سف  1994/6/14م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)78( بدر ال�سويدان   1994/6/14م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)79( حازم جابر 1994/11/17 - برنامج اذاعة على الهواء ، اذاعة دولة الكويت.

)80( يقول حازم جابر انه مت القاء القب�ض عليه خارج املنزل، ويقول جمال البناي ان 

هذا ال�سخ�ض دخل املنزل وكان حازم وراءه ي�سرخ ام�سكوه، وكذلك كان راأي 

حممد يو�سف الذي كان يعرف هذا  ال�سخ�ض، حممد يو�سف  1994/6/4م 

- د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)81( جمال ابراهيم البناي 1993/8/31م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)82( حازم جابر - املقابلة ال�سابقة  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)83( �سامي �سيد هادي  1994/1/22م  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)84( حممد يو�سف كرمي  1993/6/14م  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)85( حممد يو�سف- برنامج اذاعة على الهواء  - 1992/11/17 -  االذاعة الكويتية.

)86( حممد يو�سف  -1992/10/13 نادية الرويح.

)87( حممد يو�سف -  برنامج اذاعة على الهواء - 1992/11/17

)88( حممد يو�سف- برنامج اذاعة على الهواء  - 1992/11/17 

)89( امل�سدر ال�سابق.

)90( حازم جابر - املقابلة ال�سابقة.

)91( حممد يو�سف- برنامج اذاعة على الهواء  - 1992/11/17 

)92( حازم جابر - املقابلة ال�سابقة.

)93( �سامي �سيد هادي -  املقابلة ال�سابقة.

)94( حازم جابر  - املقابلة ال�سابقة، وحممد يو�سف - برنامج اذاعة على الهواء  - 

يقول جمال البناي ان و�سول الدبابات كان يف ال�ساعة 2.45 - 1994/4/19   

- د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)٭( يقول حممد يو�سف انهم خرجوا بعد ان �سعد ال�سهيد �سيد هادي اىل ال�سطح 

1993/6/40م، املقابلة ال�سابقة.
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)95( طلل �سلطان الهزاع - املقابلة ال�سابقة.

)96( �سامي �سيد هادي -  املقابلة ال�سابقة.

)97( حازم جابر - املقابلة ال�سابقة.

)98( حممد يو�سف كرمي- املقابلة ال�سابقة.

)99( حازم جابر - املقابلة ال�سابقة.

)100( حممد يو�سف - املقابلة ال�سابقة.

)101( حازم جابر - املقابلة ال�سابقة.

)102( �سامي �سيد هادي  - حممد يو�سف- املقابلة ال�سابقة.

)103( حازم جابر - املقابلة ال�سابقة.

)104( حممد يو�سف  1993/1/30م   - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)105( حازم جابر - املقابلة ال�سابقة.

)106( �سامي �سيد هادي  - املقابلة ال�سابقة.

)107( حازم جابر - املقابلة ال�سابقة.

)108( حممد يو�سف  1994/6/4م   - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)109( انظر ال�سهيد بدر العيدان.

)110( حازم جابر  - املقابلة ال�سابقة.

)111( جمال البناي  - املذكرة.

)112( وثيقة من وثائق �سلطات االحتلل: ر�سالة من امر م�ست�سفى عدان �سري و�سخ�سي 

اىل مديرية اخلدمات الطبية الع�سكرية  25 �سباط  1991 العدد اأ من  21

)113( طلل �سلطان الهزاع - نايف عبيد االحمد  - املقابلة ال�سابقة.

)114( انظر ال�سهيد عامر العنزي.

)115( حممد يو�سف كرمي  1994/6/14م   - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)116(حازم جابر - املقابلة ال�سابقة )اختلفت اي�سا رواية حممد يو�سف عن رواية 

حازم ب�ساأن عدد اجلثث التي مت اكت�سافها يف ذلك اليوم(.

)117( �سامي �سيد هادي 1994/1/22م.

)118( امل�سدر ال�سابق.
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ال�سهيد �سيد هادي �سيد حممد حم�سن العلوي )٭(

انها �سدمة بالغة التعقيد، كيف ي�سيع الوطن ، البد من التحرك والدفاع عنه فقد 

يف  املوظف  اهلل   رحمه  هادي  �سيد  ال�سهيد  م�ساعر  على  واحلزن  الغ�سب  �سيطر 

البلدية والع�سكرية ال�سابق، فدخل منزله �سباح ذلك اليوم  واخذ من دوالب ملب�سه 

اجل�سر  من  بالقرب  وهناك   ،  )1( والن�سف   التا�سعة  ال�ساعة  خرج  ثم  م�سد�سني 

نايف  �سيد هادي مع زميليه  ال�سهيد  ال�سويخ وقف  �سلطان يف منطقة  املقابل ملركز 

املتجهة  ال�سيارات  ا�سحاب  ويحذرون  ال�سري  ينظمون  القلف  وجا�سم  عبداالأحمد 

مع�سكر  يودي اىل  ال�سري، الن هذا اجل�سر  اال�ستمرار يف  نحو  اجل�سر من خطورة 

املباركية الذي كان القتال يدور فيه بني القوات  الكويتية والقوات العراقية  )2(.

عاد ال�سهيد اىل منزله ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا حايف القدمني، وبعد ان 

�سرح لزوجته انه كان يحاول تنظيم ال�سري على اجل�سر يف منطقة ال�سويخ، اخربها 

انه قد عقد العزم على تكوين جمموعة ملقاومة االحتلل )3( وكان ال�سهيد قد قام 

قبل االحتلل با�ستئجار مزرعة يف الفنيطي�ض )4( فذهب اليها يوم اخلمي�ض  8/2 

وهناك �سرع يف تكوين املجموعة التي ان�سم اليها عدد من ال�سبان.

وهكذا كان له الدور اال�سا�سي يف ت�سكيل املجموعة وقد �سارك يف عملياتها امل�سلحة 

�سد القوات العراقية �سواء العمليات  التي متت يف منطقة �سباح ال�سامل او يف منطقة 

ال�سريع عند ج�سر وادي  التي متت على خط الفحيحيل   العمليات  املزارع، وكذلك 

افراد املجموعة مثل نقل اال�سلحة،  به  ون�ساط قام  العيون، وغري ذلك من عمليات 

واقتنا�ض جنود االحتلل ومهاجمة االرتال الع�سكرية بالقنابل اليدوية واطلق النار 
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على اجلنود با�ستعمال اال�سلحة اخلفيفة، كما كان يقتل اي جندي يطلب منه تو�سيله 

فيتظاهر باملوافقة وعندما ت�سنح الفر�سة يتخل�ض منه بقتله )5( كما قام بتوزيع 

والروح  واالقدام  بال�سجاعة  وعرف   ،)6( للهايل  اخلدمات  بع�ض  وتقدمي  النقود 

املعنوية العالية طوال �سهور املحنة  )7( وقد جلاأ اىل تغري لون �سعره يف اعقاب احدى 

ان احد امل�سابني من اجلنود  الناجحة �سد جنود االحتلل النه �سك يف  العمليات 

الن  وبالنظر   )8( بذلك  زوجته  قامت  وقد  اال�سفر  باللون  �سبغه  ولذلك  ملحه  قد 

ال�سهيد هو الو�س�ض، ولكرب �سبنه بالن�سبة لبقية االع�ساء وخلربته فقد كان القائد 

وانتهج ا�سلوب الت�ساور مع االع�ساء وظل يتميز بال�سجاعة ومل ي�سعف حتى عندما 

مت ا�سر ابنه �سامي و�سقيقه نوري يف االول من اكتوبر حتى اوائل �سهر دي�سمرب  )9( 

التعذيب اىل االدالء  او نوري وحتت �سغط  الو�سع فقد ي�سطر �سامي  رغم خطورة 

مبعلومات عن املجموعة.

اال�ست�سهاد:

يف اثناء املعركة ا�سر ال�سهيد �سيد رحمه اهلل على ال�سعود اىل �سطح املنزل رغم ما 

كان ي�سكله ذلك من خطورة بالغة فال�سطح وهكذا �سقط ال�سهيد حتت العلم الكويتي 

الذي كان قد طلب من ال�سهيدين عامر العنزي ويو�سف خ�سري رفعه منطقة مك�سوفة 

بهدف  لكنه �سعد  له،  املقابلة  املنازل  وتتمركز يف  باملنزل  العراقية حتيط  والقوات 

بالن�سبة  املهم  وكان  املنزل،  نحو  العراقية  القوات  دبابات  تقدم  عرقلة  على  العمل 

وبالفعل  املقاومة،  ت�ستمر  وان  القتلى  يكبد جنود االحتلل اكرب عدد من  ان  له هو 

ومن �سطح املنزل وجه نريان �سلحه الر�سا�ض نحو اجلنود  )10( ، كما القى بع�ض 

القنابل اليدوية )11( وا�ستطاع ال�سهيد ال�سجاع قتل عدد كبري منهم، ولكن جنود 
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االحتلل وجهوا نحوه ثلثة قذائف فانهار حائط املنزل وا�سيب خزان املياه، و�سقط 

�سيد علوي �سهيدا على بطنه، وبرتت يده اليمنى ومل يلق �ساحه وكان خمزن امل�سد�ض 

معلقا يف رقبته )12(.

ال�سهدين عامر  كان قد طلب من  الذي  الكويتي  العلم  ال�سهيد حتت  اأ�سقط  وهكذا 

العنزي ويو�سف خ�سري رفعه.

اىل  خ�سري  يو�سف  ال�سهيد  وجثة  جثته  االبراهيم  وبا�سم  جابر  حازم  رافق  وقد 

م�ست�سفى مبارك، هذا وقد مت الدفن يف مقربة الرقة يوم 1991/2/27م.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( امليلد:  1949/10/11، اال�ست�سهاد:  1991/2/24م،  املهنة: موظف - بلدية 

الكويت- امل�ستوى التعليمي: ثانوية متو�سط.

)1( ارملة ال�سهيد  - 1992/10/20م - �سناء مبارك.

)2( نايف عبيد االحمد - 1994/2/1م،  د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)3( ارملة ال�سهيد  - املقابلة ال�سابقة.

)4( جا�سم القلف - 1994/1/30م،  د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)5( حممد يو�سف كرمي  - 1992/9/28 - اميان ال�سبيكي.

)6( �سامي �سيد هادي  - 1994/1/22م-  د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

عبدالقادر  جناة  د.    - 1993/12/29م   - االبراهيم   جمال  اول  امللزم   )7(

اجلا�سم.. لقد اجمع كل اع�ساء املجموعة ان موؤ�س�سها هو ال�سهيد �سيد علوي.

)8( ارملة ال�سهيد: املقابلة ال�سابقة.

)9( حممد يو�سف حممد كرمي  1990/1/13م، املقابلة ال�سابقة.

)10( حازم جابر  1994/1/4م -  د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)11( �سامي �سيد هادي  1994/1/22م، املقابلة ال�سابقة.

)12( حازم جابر  -املقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد يو�سف خ�سري يو�سف علي )٭(

انطلق ال�سهيد النقيب يو�سف رحمه اهلل فجر يوم اخلمي�ض  8/2 عند ال�ساعة الثانية 

والن�سف اىل مقر عمله يف اللواء اخلام�ض ع�سر يف »عريفجان« بناء على ا�ستدعاء 

من القيادة الع�سكرية، فقد كان يف اجازة يف ذلك الوقت، وهناك ا�سرتك يف القتال 

الدائر بني القوات الكويتية وقوات العدو، ولكنه  ا�سطر مع جمموعته اىل االن�سحاب 

نحو ق�سر بيان مبدرعاتهم ودباباتهم، وا�ستبكوا هناك اي�سا مع القوات العراقية، 

ثم ا�سطرتهم ظروف املعركة اىل االن�سحاب نحو  اللواء اخلام �سع�سر وبعد معركة 

النجاة  لهم  اهلل  كتب  الذين  املقاتلني  من  مع غريه  يو�سف  ال�سهيد  ا�سطر  �سر�سة، 

فان�سحب  القتلى )1(  الكثري من  االعداء  تكبيد  ان متكنوا من  بعد  االن�سحاب  اىل 

الباب اخللفي  ال�سهيد يو�سف ومن معه من  ال�سعودية وخرج  بع�سهم اىل االرا�سي 

بعد ان متكن من تغيري ملب�سه الع�سكرية باخرى مدنية وا�سرع اىل منطقة كيفان 

حيث ا�سرتك يف املقاومة هناك  )2( ثم عاد �ساملا معافى اإىل منزل اأهله يف منطقة 

الرميثية يوم االأحد 5 / 8 بوا�سطة �سيارة جيب ومعه عدد من ال�سبان، ودخل املنزل 

وهو يردد النار وال العار فقد كان رحمه اهلل حمبا لوطنه غيورا عليه، وكان ع�سبي 

املزاج يف االيام االوىل للحتلل الح�سا�سه بعدم القدرة على القيام بعمل ما لدحر 

املعتدي الغا�سب )3(.

االن�سمام اىل املجموعة

ان�سم ال�سهيد يو�سف اىل املجموعة يف اليوم الرابع من وقوع العدوان بوا�سطة احمد 

اللواء اخلام�ض ع�سر  يعمل معه يف  والذي كان  املجموعة،  جابر  )4( احد اع�ساء 

برتبة عريف، وهناك راأي اآخر يقول انه ان�سم اليها يف منت�سف اغ�سط�ض )5( وعلى 

اية حال فانه من موؤ�س�سي املجموعة.

وال�سهيد يو�سف احد عنا�سر املجموعة الفعالة، فقد �سارك يف اكرث العمليات التي 
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قامت بها  )6( وكان من امللزمني لل�سهيد �سيد هادي يف مقر املجموعة.

�سارك  وقد  با�سم »جمموعة...«  للمقاومة  مع جمموعة  اي�سا  يعمل  اهلل  رحمه  كان 

مع افرادها يف بع�ض العمليات الناجحة والتي مت تنفيذها يف منطقة �سباح ال�سامل 

وعملية اخرى عند ق�سر بيان )7(.

ومن العمليات التي ا�سرتك فيها مع جمموعة امل�سيلة، احراق �ساحنات على الدائري 

قن�ض  بعمليات  قام  كما  الفيلكاوي،  وطارق  االبراهيم  مع جمال  بالتعاون  اخلام�ض 

جلنود االحتلل  )8( واحرق �سيارة ع�سكرية للعدو كانت حتمل بع�ض اجلنود وت�سري 

حتت اجل�سر املوؤدي اىل منطقة بيان  )9(.

اال�ست�سهاد:

لقد اراد اهلل �سبحانه وتعاىل له ال�سهادة، فقد تخلف عن اخلروج من املع�سكر مع بقية 

زملئه الذين خرجوا باأ�سلحتهم اىل االرا�سي ال�سعودية يوم  2 اغ�سط�ض مبدرعاتهم 

وعندما اعدمت قوات البغي والعدوان ا�سدقائه بعد تعذيبه، ن�سحه اهله مبغادرة 

الوطن فا�سطر  اىل املوافقة، ولكنه يف اللحظة االخرية غري راأيه واختار املرابطة 

وال�سمود )10( وكان يف اثناء االحتلل يحمل بطاقة �سخ�سية »مفت�ض جمارك«.

ال�سهيد �سيد  يوؤدي دوره مع  اثناء املعركة فقد قام بدور مهم وفعال، وكان  اأما يف   

اقتحام  من  العراقية  القوات  ملنع  القنابل  يلقي  كان  كما  الغرف،  احدى  من  علوي 

برفع  العنزي  عامر  ال�سهيد  مع  بالتعاون  قام  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  وعند  املنزل 

العلم الكويتي، فوق ال�سطح، وبعد ذلك �سعد اىل املخزن العلوي يف الدور االول من 

املنزل، وهو يحمل القنابل، ولكن نريان القذائف وجهت نحو املخزن وكان �سعوده 

خماطرة الن �سور املنزل، كان قد انهار فا�سيب يو�سف خ�سري بعد ان ادى دوره يف 

املعركة وبعد ان رفع علم الكويت الول مرة منذ الثاين من اغ�سط�ض 1990.
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ا�سيب ال�سهيد وهو جال�ض على ركبتيه وبيده القنابل، وقد تناثر اجلزء االمين من 

وجهه وفا�ست روحه الطاهرة وعلم اهله با�ست�سهاده، من زميله حمد القلف الذي 

اخربهم بوجود اجلثة يف م�ست�سفى مبارك )11( وكان كل من حازم جابر واحمد 

يو�سف  فيه  ا�ست�سهد  الذي  املنزل  دخلوا  قد  ال�سويدان  وبدر  املطريي  وم�سعل  جابر 

و�سيد رحمهما اهلل، حيث قام حازم جابر وبا�سم االبراهيم بنقل جثة ال�سهيد �سيد 

هادي مع جثة ال�سهيد يو�سف اخل�سري يف �سيارة خا�سة باحد �سكان منطقة القرين 

الذي رافقهما اىل م�ست�سفى مبارك  )12( وهناك يف امل�ست�سفى حلظ والده ان ولده 

ا�سيب ب�سظايا يف بطنه وقد الت�سق �سدره برجليه التي مت فردها ب�سهولة عندما قام 

اخوه بح�سبها )13(.

هذا وقد مت دفن ال�سهيد يف مقربة الرقة يوم  1991/2/27م.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭(امليلد:  1955/1/22م، اال�ست�سهاد:  1991/12/24م، املهنة: نقيب - وزارة 

�سهادة  العامة،  الثانوية  �سهادة  التعليمي:  امل�ستوى   ، ع�سر  اخلام�ض  اللواء  الدفاع- 

الثانوية التجارية.

)1( ....  1992/9/15م، اميان احمد ال�سبيكي.

)2( حازم جابر  1993/12/28م، د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)3( .... بدون تاريخ، اإميان احمد ال�سبيكي.

)4( حازم جابر - املقابلة ال�سابقة.

)5( حامد �سيد علوي 1 / 2 / 1994م، ل�. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)6( حممد يو�سف حممد كرمي 28 / 9 / 1992م ، اإميان اأحمد ال�سبيكي.

)7( جمال االإبراهيم 29 / 12 / 1993 ، د.جناة عبدالقادر اجلا�سم.
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)8( جمال االإبراهيم 27 / 9 / 1992م اإميكان ال�سبيكي.

)9( حممد يو�سف كرمي، املقابلة ال�سابقة، حازم جابر 28 / 12 / 1993 ، جناة 

عبدالقادر اجلا�سم.

)10( حممد يو�سف كرمي املقابلة ال�سابقة.

)11( حممد يو�سف كرمي 8 / 10 / 1992م، حممد ال�سداد.

)12( حازم جابر 4 / 1 / 1994م، حممد ال�سداد.

)13( حازم جابر 8 / 10 / 1992م.
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ال�سهيد / عامر فرج �سفلح العنزي )٭(

كان عامر رحمه اهلل هو »الظهر، وال�سند جريء ريا�سي، يتميز باالإقدام واحرتام 

االخرين«، هكذا يقول عنه زميله حممد يو�سف وكان ي�سعر بالغ�سب وال�سيق اذا مل 

يقم باي عملية او ن�ساط �سد قوات االحتلل العراقي )1(.

اخلم�سني  املدفعية  كتيبة  ع�سر  اخلام�ض  اللواء  يف  يعمل  اهلل  رحمه  ال�سهيد  كان 

برتبة ملزم اول وكان يوم وقوع العدوان يف دورة مبعهد التكنولوجيا ويف الثاين من 

اغ�سط�ض التحق باملع�سكر  )2( وكان معه يف اللواء النقيب م�سعل املطريي وجمال 

االبراهيم واحمد جابر وال�سهيد يو�سف خ�سري، وبناء على  اوامر من روؤ�سائه توجه 

اىل مع�سكر املباركية ب�سحبة جمموعة من افراده، وهناك ا�ستبك مع جمموعة من 

جنود االحتلل، وامام كثافة نريان العدو، وبناء على تعليمات من روؤ�سائه وحفاظا 

على ارواحهم فقد ا�سطر ال�سهيد عامر ومن معه من الع�سكريني اىل االن�سحاب من 

املع�سكر، ويف اثناء االن�سحاب تعرف على نوري ا لعلوي وهو احد موؤ�س�سي جمموعة  

25 فرباير املعروفة، كما تعرف ال�سهيد على جمموعة من الع�سكريني.

ويف منطقة ال�سويخ وعند �سربة اخل�سراوات ا�ستبكت هذه املجموعة مع جنود العدو 

وبعون من اهلل �سبحانه وتعاىل ا�ستطاع )3( ال�سهيد يف ذلك اليوم الو�سول مع نوري 

اىل  ذهب  التايل  اليوم  ويف  الفنيطي�ض،  يف  هادي  �سيد  ال�سهيد  مزرعة  اىل  العلوي 

ا�سطر  ولكنه  ح�سنا،  بل  اأبلى  وقد  هناك  الدائر  القتال  يف  و�سارك  كيفان  منطقة 

به جمال  والتقى  اىل اخلروج من كيفان يف اعقاب �سيطرة جنود االحتلل عليها، 

االبراهيم هناك الذي كان قد دخل اىل منطقة كيفان يف ذلك اليوم، ومعه طارق 

الفيلكاوي فقاما بتو�سيل ال�سهيد واثنني من زملئه اىل مزرعة الفنيطي�ض )4(.

ن�ساطه امل�سلح ودوره يف املعركة:

يعد ال�سهيد عامر العنزي رحمه اهلل من موؤ�س�سي »قوة الكويت«- جمموعة امل�سيلة ، 
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وقد �سارك يف معظم العمليات التي قام بها افراد تلك املجموعة باال�سافة اىل قيامه 

اطلق  مثل  ناجحة  عمليات  بعدة  قام  كما  االحتلل،  فردي جلنود  قن�ض  بعمليات 

النار على جيب ع�سكري للعدو كما قام باإلقاء القنابل على االرتال الع�سكرية العراقية 

بالتعاون مع نوري العلوي وم�سغل املطريي الذي كان ينقل هذه املعلومات اىل العقيد 

النوع   حممد احلرمي عن طريق �سابط ات�سال اخر وقام بثلث عمليات من هذا 

العراقية يف  القوات  25 فرباير �سد  احدى عمليات جمموعة   �سارك يف  كما   )5(

احدى مدار�ض منطقة غرب الفنطا�ض يوم  9/14 وكان رحمه اهلل يقوم بزيارة مواقع 

عمليات التفجري لنقل املعلومات عن نتائجها)6(.

قام ال�سهيد عامر باطلق النار يف منطقة �سباح ال�سامل على اثنني من جنود االحتلل 

وقد ا�سفرت العملية عن مقتل احدهما اما االآخر فقد فر هاربا وهو يعرج، وقد متت 

العنزي  عامر  ال�سهيد  وكان   )7( املطريي  م�سعل  زميله  مع  بالتعاون  العملية  هذه 

من العنا�سر  الفعالة يف املجموعة، فقد درب عددا من عنا�سرها من املدنيني على 

تنظيف ال�سلح وا�ستعماله  )8( وقد قام بدور مهم وفعال يف اثناء معركة القرين 

فكان موقعه يف �سالة الدور ا الول بالقرب من النافذة، وعلى �سدره �سلح اال�ستقلل 

وهو اقوى �سلح عند املجموعة، ذلك النوع من اال�سلحة الذي يحمل على من�سب، 

كثرية  خ�سائر  االحتلل  جنود  كبد  ولقد  املن�سب،  وكتفه  كتفه  جعل  ال�سهيد  ولكن 

ورغم �سراوة املعركة و�سعوبة وخطورة املوقف فانه مل يرتدد يف ال�سعود اىل �سطح 

املنزل جنبا اىل جنب مع ال�سهيد يو�سف خ�سري ، حيث رفعا العلم الكويتي امام اعني 

جنود االحتلل ثم عادا ووا�سل دورهما يف املعركة، وبهذا يكون مع ال�سهيد يو�سف 

اول من رفعا علم الوطن قبل التحرير.

اال�ست�سهاد:

ركزت القوات العراقية هجومها على م�سدر نريان �سلح اال�ستقلل واطلقت نريانها 

نحو ال�سهيد عامر فاأ�سيب يف كتفه الذي مل يئن من حمل ال�سلح وبرت ذراته االمين، 
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فرجع خطوتني اىل الوراء ثم �سقط البطل عامر العنزي على االر�ض وفارق احلياة  

)9( فكان اول �سهيد من املجموعة وقد اثر  ا�ست�سهاده على الروح املعنوية الع�ساء 

احلائط  على  دمه  اثار  تزال  وال  الوطن  علم  رفع  ان  بعد  ا�ست�سهد  لقد  املجموعة. 

جمموعة  توجهت  املعركة  انتهاء  وبعد  البا�سلة  املعركة  فيه  دارت  الذي  املنزل  يف 

ال�سباب الكويتي املرابط اىل املنزل فوجدوا جثة، وظنوا انه من اال�ستخبارات  من 

العراقية نظرا النه يرتدي ملب�ض احلرب، ويعلق �سل�سلة يف رقبته كتب فيها ا�سمه 

وف�سيلة دمه )10(، فقاموا بنقل اجلثة ودفنها يف مقربة  الرقة مع القتلى العراقيني، 

ومل يجد �سديقه نفاع الذي ار�سده اىل مكان ا�ست�سهاده احد اع�ساء املجموعة من 

الذين ا�سرتكوا يف املعركة غري بقايا من عظام يد ال�سهيد املبتورة فجمعها ودفنها  

)11( ويوؤكد الدكتور عادل، وهو احد االطباء الذين عملوا يف م�ست�سفى العدان انه 

وكانت يد مبتورة  )12( وبعد التحرير �ساأل عنه  �ساهد جثمان ال�سهيدين يوم  2/27 

�سقيقه الذي دخل مع القوات الكويتية وتوجه اىل العنوان يف القرين حني علم من 

جريانه انه احد ال�سهداء واحد ابطال معركة القرين ويف اليوم التايل ا�ستاأذن من 

عمله وذهب اىل الدمام حيث اخرب اهله با�ست�سهاد ابنهم ال�سجاع الذي ا�سر على 

ال�سمود هذا ومل ي�ستدل �سقيقه على مكان قرب ال�سهيد )13(.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

اول/  ملزم  املهنة  1991/2/24م،  واال�ست�سهاد:  1964/7/30م،  امليلد:   )٭( 

وزارة الدفاع، امل�ستوى التعليمي: الثانوية العامة.

)1( عبا�ض القلف  1993/8/31 - �سناء مبارك.

)2( نفاع املطريي »�سديق ال�سهيد«  1993/12/25 - �سناء مبارك.

)3( م�سعل املطريي  1993/12/25 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)4( جمال االإبراهيم 1993/9/27 - عبداحلميدة حماده.
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)5( م�سعل املطريي  - املقابلة ال�سابقة.

)6( جمال االبراهيم  -1993/12/29  د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)9( حازم جابر  1994/1/4 -  د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)10( حازم جابر  1993/4/7 عبداحلميد حماده.

)11( نفاع املطريي - املقابلة ال�سابقة.

)12( د. عادل 1992/11/23م.

)13( يو�سف فرح العنزي  - �سعود املطريي.
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ال�سهيد جا�سم حممد علي غلوم )٭(

يعمل يف   ،1984 القرين، وكان حتى عام   ال�سهيد جا�سم من موؤ�س�سي خلية  يعترب 

اجلي�ض الكويتي، الذي عاد اليه كمجند قبل االحتلل، وكان ال�سهيد جا�سم على معرفة 

البداية  بالرائد خليل بهاويد الذي كان يقوم على تدريبه يف اجلي�ض، ومنذ  �سابقة 

اظهر ال�سهيد جا�سم �سجاعة يف مقاومة االحتلل، وكان ال�سهيد ي�سعى اىل العودة 

الع�سكرية  ملب�سه  ارتدى  العراقي  باالجتياح  �سمع  وعندما  اجلي�ض،  يف  العمل  اىل 

وا�سرع  اىل املع�سكر »املباركية« وعاد اىل اهله يف اليوم الثاين مبلب�ض مدنية بعد ان 

ح�سل عليها اثر  ا�سطرار القوات الكويتية املتوجهة اىل منطقة كيفان كان مت�سايقا 

منطقة  يف  للمقاومة  جمموعة  اىل  ان�سم  ثم  اال�سلحة،  جمع  يف  ن�ساطه  وبداأ  جدا، 

الرميثية، وكان ي�ستلم من�سورات من احد اال�سخا�ض ويقوم بتوزيعها وقامت زوجته 

بالتعاون مع زوجة ال�سهيد خالد الكندري باعداد ملب�ض الفراد املقاومة التي ا�سرنا 

اليها من قبل  )1( ولقد قام بعدة عمليات اقتنا�ض جلنود العدو ، فقد كان يعمل مع 

جمموعة من ال�سباب مثل من�سور علي �سفر وحممد علي �سفر، وكان عددهم يرتاوح 

ما بني ثمانية وت�سعة ا�سخا�ض، ويف �سهر �سبتمري ا�سبح احد افراد جمموعة  الرو�سة 

بقيادة خليل بهاويد، حني قام بالتعاون مع من�سور �سفر وبتكليف من الرائد خليل 

بهاويد بناء على اقرتاح من حممد علي �سفر، بعملية نقل اال�سلحة  )2( وقد ك�سرت 

رجله بينما كان يقوم بعملية ا�ستخراج ال�سلح من املع�سكر ومت و�سع اجلب�ض عليها 

يف احد املنازل لكنه رحمه اهلل مل يتحمل فك�سر اجلب�ض )3( وقد متيز بال�سجاعة 

ففي اعقاب قيامه بالتعاون مع كل من حممد ومن�سور علي �سفر باطلق النار وقتل 

اجلنود  ا�سلحة  اخذ  على  العملية  جناح  بعد  ال�سهيد   ا�سر  االحتلل،  جنود  بع�ض 

وكانت عبارة عن ر�سا�سات رغم ان زملءه الحظوا قدوم جيب ع�سكري عراقي لكنه 

متكن من حمل اال�سلحة مت نقلها اىل مقر القيادة جمموعة  الرو�سة التي تعرف على 

بع�ض افرادها يف ذلك اللقاء بوا�سطة من�سور علي �سفر )4(.
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لقد ن�سط رحمه اهلل يف جمع اال�سلحة منذ االيام االوىل للحتلل وكان يقوم بقيادة 

ال�سيارة التي تنقل افراد املجموعة �سواء لنقل اال�سلحة او ر�سد حتركات العدو على 

اخلط ال�سريع )5( وقام بعدة عمليات م�سلة �سد القوات العراقية يف طريق املغرب 

طلل  مع  بالتعاون   وذلك  ونوفمرب،  اكتوبر  �سهري  يف  الفنطا�ض  وغرب  ال�سريع، 

الهزاع وجمال البناي وال�سهيدين ابراهيم �سفر وخليل البلو�سي )6( باال�سافة اىل 

قيامه بالعديد من االن�سطة االخرى، وعمليات م�سلحة على اجل�سور  اي�سا )7( التي 

تعد من العمليات اخلطرية، ولقد تراأ�ض خلية القرين يف اأعقاب ا�سر خليل بهاويد  يف 

2 يناير 1991م.

اال�ست�سهاد:

مع بداية معركة القرين، وعندما طلب ال�سهيد �سيد هادي من افراد املجموعة ان 

اخلروج من  يتوزعوا بني البيوت  املجاورة، حاول ال�سهيد جا�سم عند ال�ساعة 8.15 

حماولته  اثناء  يف  لكنه  اجلانبي،  الباب  من  املجاور  املنزل  اىل  بدر  ال�سهيد  منزل 

ا�سيب بطلقات يف فخذه، فقام �سامي ب�سحبه اىل املنزل وهو ينزف بغزارة ويتاأمل 

فقد ك�سر عظم الفخذ، وظل هكذا طوال �ساعات املعركة ملقى يف ال�سالة، ومل يتمكن 

زملوؤه من نقله معهم اىل منزل ال�سهيد بدر، نظرا خلطورة ا�سابته و�سعوبة احلركة 

بالن�سبة له من �سدة االأمل فا�سطروا اىل تركه مكانه بعد ان قاموا بو�سع الغطاء عليه 

بناء على طلبه، النه كان ي�سعر بالربد ب�سبب غزارة النزيف، وبرودة الطق�ض اي�سا، 

وكان يقول لهم وهو يتاأمل ان زوجته �سوف تنجب هذا اليوم تواأمني ولن يتمكن من 

م�ساهدتهما )8( وبالفعل فقد اأجنبت زوجته يوم  2/27م.

لقد ا�سر ال�سهيد جا�سم على البقاء مع املجموعة يف تلك االيام رغم علمه بظروف 

زوجته، ولكن  االنتماء للوطن اقوى من كل الظروف، على اية حال قام جنود البغي 

ب�سحب ال�سهيد جا�سم وهو يتاأمل وي�سرخ وبعد تعذيبه قاموا ب�سحب ما تبقى من دم 

يف ج�سمه )9( ثم اطلقوا عليه خم�ض طلقات على راأ�سه وبطنه و�سدره، وكان حلظة 

ا�ست�سهاده يرتدي ملب�ض ذات لون اخ�سر، وهي نف�ض مل�ض اجراء العمليات، كما 
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يف  الرملي  التل  عند  جثته  واألقوا  عينيه  وكذلك   )10( حديدي  ب�سلك  يديه  ربطوا 

وكانت  التواأم  فقد و�سعت طفليها  اما زوجته  القرين،  1( يف منطقة   - قطاع  )ج 

تنتظر عودة زوجها قد �سمعت انه على قيد احلياة وان القوات االمريكية قد اخذته 

�سمن جمموعة من الرجال جلمع اال�سلحة، وقالت لها اختها ذلك ل�سعوبة وخطورة 

انه  بالن�سبة لها ولكن  ابلغها على �سحتها، ولكن البد من ابلغها فكانت �سدمة 

ق�ساء اهلل وقدره ف�سربت وهي تعلم انه كان م�سرا على املقاومة والدفاع عن الوطن 

رغم علمه بحاجة اهله وزوجته اليه )11(.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

بلدية  �سائق-  املهنة:  1991/2/25م،   اال�ست�سهاد  1960/9/14م،  امليلد:  )٭( 

الكويت، امل�ستوى التعليمي: متو�سطة.

)1( ارملة ال�سهيد 1992/10/31،  الباحث حممد �سفر اآل بن علي.

1994/6/21م، د. جناة عبدالقادر  )2( حممد علي �سفر  - من�سور علي �سفر  

اجلا�سم.

)3( والدة ال�سهيد -  بدون تاريخ  -  الباحثة �سناء مبارك

)4( جمال البناي - طلل الهزاع  1994/2/28م، د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)5( حممد ومن�سور علي �سفر  -1994/5/14 جنيب العو�سي مطلق املطريي.

)6( جمال البناي - طلل الهزاع  1994/4/19م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)7( الرائد خليل بهاويد  1994/2/23م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)8( جمال البناي  1993/2/28م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم، �سامي �سيد هادي  

1994/1/22م، د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)9( د. عادل  1992/11/22م، مكتب ال�سهيد.

)10( حازم جابر 1994/1/4م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)11( اأرملة ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد خليل خري اهلل عبدالكرمي البلو�سي )٭(

كان ال�سهيد خليل الكاتب يف املو�س�سة العامة للموانئ - ميناء ال�سويخ يف رحلة �سيد 

عندما اجتاح اجلي�ض العراقي االرا�سي الكويتية ولذلك فقد ا�سطر اىل االبحار نحو 

وهو  اغ�سط�ض،  من  الثاين  اي  اليوم  نف�ض  م�ساء  منزله  اىل  عاد  ثم  فيلكا،  جزيرة 

ثائر قلق ي�سعر بالغ�سب وكانت ال�سدمة بالغة ال�سعوبة وبذلك ظل يف منزله اياما 

حمدودة ال يدري ماذا يعمل.

االن�سمام اىل املقاومة:

ال�سبان  وان�سم اىل بع�ض  العدو  ين�سط يف مقاومة  بداأ  مل تطل حريته ف�سرعان ما 

العاملني يف املقاومة، وا�سبح اعد اع�ساء جمموعة �سباح ال�سامل التي ا�سبحت فيما 

بعد تعرف با�سم خلية القرين وبالتعاون مع افراد اخللية ن�سط ال�سهيد يف مقاومة  

املحتل وقد عرف عنه درايته التامة با�ستعمال �سلح الر�سا�ض وقدرته على الت�سويت 

الدقيق، ولذلك قام باكرث من عملية م�سلحة �سد القوات العراقية با�ستخدام هذا 

ال�سلح وبخا�سة عندما ا�سبح مقر اخللية يف منطقة القرين، واتخذ افرادها من 

االليات  على  هجوم  بعمليات  للقيام  مركزا  االن�ساء  قيد  كانت  التي  املنازل  بع�ض 

العراقية من خلل الفتحات او  الفراغات املوجودة بحائط املنزل )1(.

ولذلك كرث  العراقية،  القوات  �سبتمرب يف مقاومة  �سهر  ال�سهيد خلل  ن�ساط  ازداد 

يف  ال�سباب  بع�ض  مع  يجل�ض  انه  بحجة  املنزل  خارج  يبيت  وكان  اهله  عن  غيابه 

اىل  الفروانية  منطقة  من  ونقلها  اال�سلحة  بجمع  ال�سهيد  قام  فقد   )2( الديوانية  

منطقة �سباح ال�سامل، وكذلك من منطقة الفردو�ض.

ورغم خطورة مثل هذه العمليات اال انه مل يكن يرتدد )3( يف القيام بها، كما قام 

على  االحتلل  جنود  وقن�ض  ال�سيارات  وتفخيخ  الكمائن  بع�ض  باعداد  اهلل  رحمه 

الطرق ال�سريعة  )4( ورغم انه اخرب زوجته ببع�ض ن�ساطه اال انه مل ي�سرح لها باأنه 

ينتمي اىل جمموعة او خلية معينة، وباال�سافة اىل ن�ساطه يف جمال املقاومة امل�سلحة 

املواد  نقل  املخابز ويف  احد  وعمل يف  العامة  اي�سا يف جمال اخلدمات  ن�سط  فقط 
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الغذائية وتوزيعها على االأهايل )5(.

اال�ست�سهاد:

وانقطع  ي�ستقر فقد خرج  ولكنه مل  يناير   17 اي   الهجوم  بدء  يوم  عاد اىل منزله 

ثم جمع  يومني  مدة  معهم  اقام  اهله، حيث  اىل  عاد  ثم  ا�سبوع،  مدة  زيارتهم  عن 

بع�ض ملب�سه وخرج وقبل التحرير باأربعة ايام اي يوم  22 فرباير عاد اىل ا�سرته، 

وجمع اال�سلحة التي  كان يحفظها يف املنزل واخرب اخوانه انه احد اع�ساء جمموعة 

للمقاومة واعرب له عن امله يف ان يلقاهم بعد التحرير، وانهى حديثه قائًل: »اذا مل 

اعد فانني �سهيد من اجل الكويت)6(«.

وهكذا كانت ارادة اهلل �سبحانه وتعاىل ان يكون احد �سهداء الكويت فقد مت ا�سره بعد 

انتهاء معركة القرين، حيث اطلق جنود االحتلل النار عليه يوم  2/25 بعد تعذيبه 

واألقوا جثته مع بقية زملئه عند التل الرملي قطاع )ج - 1( يف منطقة القرين.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

يف  كاتب  املهنة:   - 1991/2/25م  اال�ست�سهاد:   1964/7/27م-  امليلد:   )٭( 

املوؤ�س�سة العامة للموانئ - امل�ستوى التعليمي : رابعة متو�سط.

)1( حممد �سفر من�سور 1994/6/21م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)2( ارملة ال�سهيد  1992/10/27م - اميان ال�سبيكي.

)3( ارملة ال�سهيد  - املقابلة ال�سابقة.

)4( ابنة اخت ال�سهيد  1992/10/27م - اميان احمد ال�سبيكي.

)5( جمال ابراهيم البناي - طلل �سلن الهزاع - 1994/2/28 ، 1994/4/19  - 

د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)6( ابنة اخت ال�سهيد -  املقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد ابراهيم علي �سفر من�سور )٭(

يف  للعمل  انتقل  ثم  عريف،  برتبة  الكويتي  اجلي�ض  يف  يعمل  ابراهيم  ال�سهيد  كان 

وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل بوظيفة ملحظ امن و�سلمة، ومما ال �سك فيه 

اليوم  تطوع رحمه اهلل يف  فقد  االحتلل،  ال�سابق يف مقاومة  ا�ستفاد من عمله  انه 

االول و�سجل ا�سمه يف خمفر اجلابرية، وهناك �ساعد الكثري من الع�سكريني الذين 

يعملون يف املخفر، وذلك بتوفري ملب�ض مدنية لهم )1( وبذلك اإ�ستطاعوا اخلروج 

من املخفر ب�سلم ويف جمال اخلدمات العامة،  فقد عمل ال�سهيد يف مهنة البيع يف 

الب�سطات يف مناطق بيان و�سلوى والرميثية واجلابرية، كان عمل يف حرفة تركيب 

ا�ستعمال  انهار االمن فيها، فكان االهايل يكرثون من  التي  الفرتة  املفاتيح يف تلك 

االقفال واملفاتيح.

على  ي�ساعده  لكي  اجر  )2(  االهايل نظري  واغرا�ض  بنقل حاجات  يقوم  كان  كما 

املرابطة وال�سمود يف ظل الظروف املعي�سية ال�سعبة، وال �سك يف انه اي�سا كان يفيد 

من ن�ساطه هذا يف ر�سد ومتابعة جتمعات وحتركات القوات العراقية.

االن�سمام اىل املقاومة:

الكويتية يف كيفان و�سمن جمموعة  املقاومة  ال�سهيد منذ اال�سبوع االول اىل  ان�سم 

)3( وقام بالتعاون مع اخيه  الرو�سة بقيادة الرائد خالد ال�سطي قبل ا�سره يف 9/3 

حممد �سفر وال�سهيد خالد البلو�سي  وال�سهيد جا�سم حممد بجمع اال�سلحة ونقلها، 

�سدهم،  الكمائن  واعداد  ال�سريع،  اخلط  على  العراقية  القوات  حتركات  ور�سد 

ومهاجمة العربات الع�سكرية العراقية )4(.

وكان يقوم بالتعاون مع ال�سهيد مبارك �سفر بتوزيع املياه على اهايل منطقة القرين 

وذلك قبل بدء عا�سفة ال�سحراء، باال�سافة اىل انه كان يرتدد على ال�سهيد �سيد 

اع�ساء  بقية  اىل  بتو�سيلها  بدوره  ويقوم  والتعليمات  املعلومات  ياأخذ  ومنه  علوي 

املجموعة )5(.
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وبعد بدء عا�سفة ال�سحراء ا�ستقر ال�سهيد مع اع�ساء املجموعة يف منطقة القرين، 

بعد ان اخرب زوجته بقراره هذا، ومل تفلح حماولتها معه للبقاء عليه يف منزله  )6(.

االعتقال:

قام ال�سهيد ابراهيم رحمه اهلل بدور ن�سط يف اثناء املعركة، وكان ينتقل من غرفة 

الدرج  اال�ستقرار حتت  ال�سبان اىل  ا�سطر  ان  بعد  املعركة،  نهاية  اىل اخرى وعند 

يف منزل ال�سهيد بدر العيدان على اعتبار انه اكرث االماكن �سلبة وقوة يف مواجهة 

قذائف الدبابات العراقية، اقتحم اجلنود املنزل االخر، وهناك كان ال�سهيد جا�سم 

حممد علي غلوم يتاأمل وينزف، وكل من �سامي �سيد علوي وجمال البناي يف املخزن 

يلق �سلحه باطلق  الذي مل  ابراهيم �سفر  ال�سهيد  قام  اللحظة  تلك  العلوي، ويف 

بدر  ال�سهيد  منزل  وهو  االخر  املنزل  �سوب  فاجتهوا  اجلنود  انتباه  اثار  مما  النار 

العيدان، وعندما دخلوا املنزل اقرتح احد اجلنود من املخزن العلوي الذي يختبئ 

فيه حازم جابر وحممد يو�سف الإلقاء قنبلة ويف تلك اللحظة �سرخ ال�سهيد ابراهيم 

تعالوا نحن هنا  )7(.

فقد كان ينوي القاء القنبلتني اللتني كانتا بحوزته كما اخرب زملءه من قبل.

عندما اجته اجلنود �سوب م�سدر  ال�سوت حتت الدرج )8( والواقع ان هناك بع�ض 

االختلفات يف هذه الرواية فهناك راأي يقول بانه يف تلك اللحظة كان ال�سهيد مبارك 

ال�سوت  انتباه اجلنود فاجتهوا �سوب م�سدر  اثار  يتاأمل ب�سوت م�سموع مما  �سفر 

وكان حتت الدرج )9(.

اقتيد ال�سهيد مع زملئه اىل املخفر وكانت بطنه مفتوحة فقد كان م�سابا وقد ادخل 

النار اىل اخر حلظة من  انبوبا )10( وكان رحمه اهلل يطلق  العدو بداخلها  جنود 

املعركة  )11( كما كان يتحرك كثريًا يف املخفر ويردد اريد ان اموت، ال اريد اال�سر، 

يبلل قطعة من  ال�سهيد مبارك فكان  بالتخفيف على اخيه اجلريح  اهتم  ومع ذلك 

الورق باملاء وي�سعها على فمه )12(./
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بقية  مع  بجثته  واألقوا  ابراهيم  ال�سهيد  على  النار  االحتلل  جنود  اطلق  وقد  هذا 

افراد املجموعة عند التل وكانت اثار التعذيب وا�سحة عليه، كما قام جنود االحتلل 

ب�سحب دمه )13(.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( امليلد:  1955/7/1م - اال�ست�سهاد:  1991/2/25م، - املهنة : ملحظ امن 

و�سلمة،  -  وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل - امل�ستوى التعليمي: رابعة متو�سط.

1992/10/15م - اميان  املطلوبة   امللب�ض  ار�سلت  التي  ال�سهيد وهي  ارملة   )1(

احمد ال�سبيكي.

)2( ارملة ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة.

)3( الرائد خليل عبدالكرمي ال�سطي 1994/6/2م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)4( حممد علي �سفر  1994/5/14م - جنيب العو�سي - مطلق املطريي.

)5( جمال االبراهيم  1993/12/19م -  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)6( ارملة ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة.

)7( �سامي �سيد العلوي  1994/1/22م -  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)8( يقول حممد يو�سف: ان ال�سرخة انطلقت من ال�سهيد عبداهلل مندين او ا ل�سهيد 

ابراهيم �سفر.

)9( حازم جابر  1993/4/17م - عبداحلميد حمادة.

)10( نايف عبيد االحمد  1994/7/15م -  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)11( طلل �سلطان الهزاع 1994/4/19م -  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)12( طلل �سلطان الهزاع  -  املقابلة ال�سابقة.

)13( حازم جابر  1994/1/4م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.
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ال�سهيد/ مبارك علي �سفر من�سور )٭(

مل يتحمل ال�سهيد مبارك الذي كان يعمل بوظيفة ملحظ امن و�سلمة البقاء دون 

عمل يقاوم به املحتل، فكان يلح على اخيه حممد بان ي�سمه اىل جمموعة املقاومة 

التي ينتمي اليها، وكان حممد يطلب منه االنتظار وال�سرب، ويعده باأنه �سيبحث له عن 

جمموعة للمقاومة، وكان �سبب موقف حممد هو قلقه على اخيه مبارك وبخا�سة ان 

االخوة الثلثة )1(، ال�سهيد ابراهيم وحممد ومن�سور جميعهم اع�ساء يف جمموعة 

الرو�سة، لكن ال�سهيد مل ينتظر، فقد كان يرى ان املقاومة البد منها باأي �سكل وباأية 

و�سيلة، وقام بجميع عدد من معارفه واقاربه يف منزله يف منطقة �سلوى واتفق معهم 

بعمليات  والقيام  لقواته،  الكمائن  وتدبري  املقاومة  وبداأ  املحتل  لهذا  الت�سدي  على 

قن�ض فردية جلنود االحتلل  )2(، وكان منذ اليوم الثاين للحتلل قد قام بجمع 

اال�سلحة بالتعاون مع من�سور وبع�ض ال�سبان )3(.

نفذ ال�سهد عدة عمليات يف هذا املجال مع زملئه، وكانت ادارة االإ�سعاف برئا�سة 

الفنطا�ض  وغرب  القرين  يف  للمقاومة  عيادة  فتحت  قد  ال�سرهان  حممد  الدكتور 

والرقة عن طريق بع�ض رجال املقاومة، ومنهم ال�سهيد مبارك �سفر وعبداهلل مندين  

)4(، وعندما تقرر ان�سمام خلية القرين اىل جمموعة امل�سيلة كان ال�سهيد مبارك 

املياه  بنقل  �سفر  ابراهيم  ال�سهيد  مع  بالتعاون  يقوم  عنا�سرها  احد  ا�سبح  الذي 

بوا�سطة �سيارة التنكر اىل مقر جمموعة امل�سيلة، قبل بدء عا�سفة ال�سحراء، وكما 

ينقل اي�سا االخبار واملعلومات من ال�سهيد �سيد هادي اىل خلية القرين )5( اأي كان 

ميثل همزة الو�سل بني الطرفني.

اال�ست�سهاد:

اأ�سيب ال�سهيد مبارك بطلقة يف بطنه خرجت من ظهره، يف الدقائق االوىل من بدء 

املعركة حني قررت املجموعة بناء على تعليمات من ال�سهيد �سيد هادي االنتقال من 
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داخل  اىل   )6( �سحبه  من  طلل  ومتكن  املجاورة،  املنازل  اىل  بدر  ال�سهيد  منزل 

الفعلي يف  ا�سرتاكه  دون   هذه  ا�سابته  حالت  وبالطبع  العيدان،  بدر  ال�سهيد  منزل 

املعركة فقد ظل ينزف طوال تلك ال�ساعات.

بعد انتهاء املعركة واقتحام اجلنود املنزل اقتادوا ال�سبان الذين كانوا حتت الدرج 

ومل يكن بامكان ال�سهيد مبارك ان يتحرك من مكانه فكان يتاأمل وي�سرخ انا م�ساب 

ولكن جنود االحتلل ال يعرفون الرحمة، وعندما تاأكدوا انه بالفعل كما يقول طلبوا 

من اخيه ال�سهيد ابراهيم حمله، ولكنهم عادوا وطلبوا من ابراهيم ان ي�سري امامهم 

وقاموا ب�سحب ال�سهيد مبارك)7( واقتادوه مع زملئه اىل املخفر، حيث مت لفه يف 

بطانية وو�سع على نقال )8(، لعدم قدرته على احلركة، وبعد �ساعات من التعذيب مت 

قتله والقاء جثته مع زملئه عند التل الرملي يف قطاع  )ج - 1( يف منطقة القرين، 

بعد ان قطعوا اجزاء من ج�سمه  )9( فقد �سوهدت جثته وعليها ملب�ض لونها اخ�سر 

وهي ملب�ض العمليات اجلراحية وتركوا اىل جنبه »انبوبة« خا�سة بالوحدة الطبية  

املتنقلة، وت�ستعمل اما ل�سحب الدم او العك�ض )10(.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

امن  املهنة: ملحظ  1991/2/25م -  اال�ست�سهاد:    - 1953/6/1م  امليلد:   )٭( 

التعليمي:  امل�ستوى    - والعمل  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة   - بيان  �سالة  و�سلمة 

املتو�سطة.

)1( حممد علي �سفر - 1994/5/14م - جنيب العو�سي - مطلق املطريي.

ال�سهيد   وزوجة    - ال�سبيكي   احمد  اميان   - 1992/10/6م  ال�سهيد  اخت   )2(

1992/10/15

)3( من�سور علي �سفر 1994/2/21م- د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)4(حممد ال�سيباين  - كيفان ايام االحتلل  �ض 85
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)5( جمال االبراهيم 1993/12/29م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

1994/4/19م  الهزاع  -  1994/6/4م - طلل �سلطان  )6( حممد يو�سف كرمي 

-  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)7( حازم جابر  1994/1/14م  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)8( طلل �سلطان الهزاع  1994/4/19م  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)9( د. عادل 1992/10/15م - حممد ال�سداد.

)10( حازم جابر - املقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/ خالد اأحمد حممد عبا�س الكندري )٭(

ان الوالء واالنتماء للوطن يتطلب الدفاع عنه، ويف ظل الظروف القا�سية اهتم ال�سهيد 

جمموعة  بتكوين  عبداهلل  ميناء  يف  م�سفاة  م�سغل  بوظيفة  يعمل  كان  الذي  خالد 

معهم  بالتعاون  فقام  املحتلة،  العراقية   القوات  بعمليات �سد  للقيام  العدد  �سغرية 

العراقية من فوق اجل�سور، كما قام  القوات  بها  ليهاجموا  القنابل احلارقة  باعداد 

بتزوير الهويات ولكن يف اعقاب ا�سر احد اع�ساء املجموعة وهو  ال�سهيد ابراهيم 

البلو�سي، يف اثناء قيامه بتوزيع من�سورات �سد االحتلل، تفككت املجموعة وانتقل 

ال�سهيد مع اأ�سرته للقامة يف منطقة القرين )1( وكان ذلك يف �سهر ا كتوبر و�ساء 

اهلل ان يكون املنزل الذي ا�ستقر فيه جماور ملنزل خلية القرين فتم التعرف عليهم.

القرين  خلية  افراد  فان  يبدو  وكما  املنزل،  من  بالقرب  م�ساء  يجل�سون  كانوا  فقد 

�سعروا بالثقة نحو ال�سهيد خالد الذي عرف من احاديثهم انهم يريدون دفن جثة 

احد �سباط اجلي�ض العراقي وهو من اجلن�سية ال�سودانية فاأبدى ال�سهيد ا�ستعداده 

للقيام بذلك وقد اكد لهم انه �سبق له دفن بع�ض جثث افراد القوات العراقية الذين 

قتلهم افراد جمموعة للمقاومة وهو احد عنا�سرها يف منطقة الرقة، وهكذا تلقائيا، 

ا�سبح ال�سهيد خالد احد افراد خلية القرين كما تعرف على ال�سهيد �سيد هادي قائد 

جمموعة امل�سيلة فيما بعد  )2(.

ومما جتدر اال�سارة اليه ان ال�سهيد رحمه اهلل كان يقوم بتوزيع املياه بوا�سطة �سيارة 

نقل املاء على اهايل منطقة الرقة جمانًا ولكنه بعد ذلك ا�سطر اىل توزيعها خارج 

املنطقة نظري مبلغ ب�سيط )3(، ي�ساعده على توفري م�ستلزمات احلياة يف تلك االيام.

اال�ست�سهاد:

وقبل احلرب الربية باأيام حمدودة عاد اىل زوجته واخربها قبل خروجه انه لن يعود، 

ثم رجع اىل اأهله يوم  2/22، وغادر املنزل يوم  2/23 وقد حلظت الزوجة ان ال�سهيد 
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كان ي�سعر بال�سعادة الغامرة يف ذلك اليوم وبخا�سة حني جاء اليه رفاقه ال�سطحابه 

اىل مقر اخللية بوا�سطة ال�سيارة وهي.. تنكر املياه، كما الحظت انه يطلب ال�سهادة 

ويتمناها بل يطلب من زوجته الدعاء له بان تكون خامتة حياته اال�ست�سهاد )4(، وقد 

القرن  ال�سهيد خالد يف معركة بيت  اأمنيته حني ا�سرتك  حقق اهلل �سبحانه وتعاىل 

البا�سلة، وبعد ان اقتحم العدو البيت، مت ا�سره مع بقية زملئه، ولعدة �ساعات ثم 

اطلقوا النار عليه واألقوا جثته  عند التل الرملي يف منطقة القرين قطاع  )ج - 1( 

بعد ان تعر�ض للتعذيب الوح�سي باأيدي جنود االحتلل.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( امليلد: 1966/6/29م - اال�ست�سهاد: 1991/2/25م - املهنة: م�سغل م�سفاة، 

ميناء عبداهلل -  امل�ستوى التعليمي: ثانوية عامة.

)1( ارملة ال�سهيد 1992/10/10م -  اميان ال�سبيكي.

)2( نا�سر �سفر 1994/6/21م   - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)3( ارملة ال�سهيد -  املقابلة ال�سابقة.

)4( ارملة ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد / ح�سني علي ر�سا غلوم)٭(

انهى ال�سهيد دورة يف كلية ال�سرطة، وكان يوم الثاين من ا غ�سط�ض اليوم االول له 

ملبا�سرة عمله وبالفعل توجه اليه، ولكن مت ا�سره لعدة �ساعات، فقد اراد اهلل �سبحانه 

العودة اىل منزله، ومل  وتعاىل ان يحفظ لدور اخر، فقد اطلق �سراحه ومتكن من 

يهداأ له بال النه يريد املقاومة والدفاع عن الوطن.

الرقة،  منطقة  ب�سان  بع�ض  مع  بالتعاون  الليلية  باحلرا�سة  القيام  البداية  وكانت  

االحتلل  �سلطات  اعني  بعيدا عن  وحفظها  ا�سلحة  بجمع  نف�سه  الوقت  قام يف  كما 

)2(، كما تطوع يف جمعية الرقة التعاونية ولكنه ا�سطر اىل ترك العمل هناك ب�سبب 

تكثيف القوات  العراقية عملياتها بحثا عن  الع�سكريني )3( اال ان ذلك مل مينعه 

عن االن�سمام اىل خلية القرين التي ان�سم اليها اخوه لوالدته خالد الكندري اي�سا، 

وكان ذلك يف اوائل �سهر اكتوبر فقد ا�سرتك معهم يف نقل اال�سلحة وتنظيفها ويف 

عملياتهم �سد القوات العراقية.

اال�ست�سهاد:

القوات  واقتحام  القرين  بيت  معركة  انتهاء  اعقاب  ال�سهيد ح�سني يف  ا�سر  لقد مت 

االحتلل  جنود  اطلق  الوح�سي،  التعذيب  وبعد  �ساعات  عدة  وبعد  املنزل،  العراقية 

النار عليه، والقوا جثته مع بقية ابطال املعركة عند التل الرملي يف قطاع  )ج - 1( يف 

منطقة القرين، وقد مت ربط رجليه واطلق الر�سا�ض على اذنيه وقلبه ورقبته وحتول 

ج�سمه اىل اللون االأزرق )4(، واجلزء اال�سفل من ج�سمه اىل اللون االحمر.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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الهوام�س:

وكيل عريف  املهنة:   - 1991/2/25م  اال�ست�سهاد:   1970/9/29م-   امليلد:  )٭( 

وزارة الداخلية  -  امل�ستوى التعليمي: املتو�سطة.

)1( والد ال�سهيد  1992/10/31م - ح�سني عبداهلل ح�سني.

)2( والدة واخوات ال�سهيد  1992/10/20م - اميان ال�سبيكي.

)3( والدة ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة.

)4( والد ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/ عبداهلل عبدالنبي مندين )٭(

والعدل،  للحق  انت�سارا  بحياته  الكويت،  �سهداء  كل  مثل  ال�سهيد  هذا  �سحى  لقد 

ودفاعا عن ا�ستقلل الوطن وكرامة ال�سعب الكويتي، مل يقبل اال�ست�سلم امام بط�ض 

العدو العراقي وانتهاكه للحرمات.

ومنذ االيام االوىل للحتلل كون مع بع�ض ال�سبان جمموعة �سغرية للمقاومة ون�سط 

االحتلل،  �سد  العمل  وابراهيم يف  �سفر  مبارك  ال�سهيدين  من  كل  مع  التعاون  يف 

العامة  االدارة  الداخلية يف  وزارة  رئي�ض عرفاء يف  بوظيفة  يعمل  فال�سهيد عبداهلل 

للهجرة - منفذ ال�ساملي- وعندما ف�سلت حماولته يف الو�سول اىل مقر عمله يف الثاين 

ول�سق  باعداد  قام  كما   )1( املخافر   من  اال�سلحة  يجمع  وبداأ  عاد  اغ�سط�ض  من 

املن�سورات املعادية والتي تندد باالحتلل )2(.

وهكذا عمل ال�سهيد يف مقاومة االحتلل �سمن جمموعة �سغرية قبل ان ي�سنم اىل 

جمموعة الرو�سة يف �سهر �سبتمرب بوا�سطة جمال البناي، احد اع�ساء املجموعة.

ال�سيارات،  وتفخيخ  القن�ض  مثل  العراقية  القوات   �سد  عمليات  بعدة  ال�سهيد  قام 

وكان يردد على م�سامع زوجته كلما هم باخلروج من املنزل ال تنتظري عودتي اليكم، 

ولكن قويل لنف�سك ان زوجي �سهيد واطلبي يل الرحمة  )3(.

ومن االعمال التي قام بها ال�سهيد عبداهلل - رحمه اهلل  - توفري امل�ساكن يف منطقة 

القرين لبع�ض ا�سر جزيرة فيلكا )4( الذين ا�سطروا اىل ترك منازلهم يف اعقاب 

العدوان.

اال�ست�سهاد:

بالقنابل  ومعرفة  دراية  لديه  كان  فقد  وبب�سالة  املعركة  يف  مهم  بدور  ال�سهيد  قام 

وكذلك قن�ض اجلنود وبدقة متميزة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-178-

حتى  العمل  بهذا  يقوم  وكان  القتلى  من  العديد  العراقية  القوات  كبد  فقد  ولذلك 

اقرتاب املعركة على نهايتها، وكان يقول �سوف األقي القنابل علينا وعليهم بدال من 

ان يتم ا�سرنا )5( لكنه جرح يف اثناء املعركة، ومت ا�سره مع زملئه وبعد تعذيب ملدة 

ا ثنتي ع�سرة �ساعة اطلق جنود االحتلل النار عليه والقوا جثته عند التل الرملي يف 

قطاع  )ج - 1(.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( امليلد:  1959/11/17م - اال�ست�سهاد: 1991/2/25م - املهنة: رئي�ض عرفاء 

-  ال�ساملي- وزارة الداخلية - امل�ستوى التعليمي: �سهادة متو�سطة.

)1( عبداهلل ا�سحاق- يعقوب ا�سحاق  - �سهداء ار�ض ال�سمود  - مكتبة ال�سحوة  

1991 �ض 77

)2( ملحمة القرين  -  اللجنة املنظمة العليا الحياء ذكرى �سهداء معركة القرين - 

جملة ر�سالة الكويت العدد  24 �ض 5

)3( ارملة ال�سهيد -  1993/10/13م - فاطمة ال�سمري.

)4( �سهداء ار�ض ال�سمود  -  �ض 78

)5( حازم جابر 1994/1/14م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.
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ال�سهيد/ حممد عثمان �سايع )٭(

كان ال�سهيد رحمة اهلل يعمل يف مكتب بريد ال�سويخ ال�سناعي بوظيفة كاتب، وقبل 

ان ينتقل اىل هذه الوظيفة كان يعمل يف وزارة الداخلية يف خفر ال�سواحل، وعندما 

وقع العدوان ا�سرع ال�سهيد للدفاع عن الوطن الغايل ومل يكن بحاجة اىل تدريب فهو 

ع�سكري �سابق، فان�سم اىل حركة املقاومة منذ االيام االوىل للحتلل بعد ان قام 

اي�سا ببع�ض االعمال املدنية مثل توزيع املياه وجمع القمامة، وكان ال�سهيد رحمه اهلل 

حري�سا على كتمان ن�ساطه فلم تكن زوجته تعلم انه احد اع�ساء جمموعة للمقاومة 

حتى قبيل بدء احلرب اجلوية حني اكت�سفت انه كان يحتفظ بقائمة ت�سم جمموعة 

من اال�سماء كما حلظت انه كان يرتدي ال�سديري حتت ملب�ض النوم  )1(، وهو  

اللب�ض اخلا�ض باملجموعة كما اأ�سلفنا.

اال�ست�سهاد:

كان موقع ال�سهيد رحمه اهلل يف اثناء املعركة يف غرفة خلف ال�سالة، وقد ا�سيب يف 

اثناء املعركة حيث وجهت له طلقة ا �سابت ذقنه فاأغمى عليه حلظة ولكن زملءه 

اأ�سعفوه ب�سكب املاء على وجهه فا�سرع بو�سع )غرتته( فوق اجلرح وعاد اىل موقع 

ليوا�سل املقاومة )2(، وبانتهاء املعركة مت ا�سره وتعر�ض للتعذيب الوح�سي الذي �سوه 

ج�سمه ثم ا�ست�سهد بطلق ناري  )3(. وقد القيت جثته مع بقية زملئه خلف التل 

الرملي يف قطاع )ج - 1( يف منطقة القرين وكان ذلك يوم  1991/2/25م.

املجموعة، ومن  اع�ساء  احد  الهزاع  انكر معرفته بطلل  بال�سهامة حني  وقد متيز 

امل�ساركني يف املعركة الذي متكن من النجاة قبل نهايتها فقد اجاب ال�سهيد ال�سابط 

العراقي عندما �ساألته عنه باأن ا�سمه طلل لكنه لي�ض من اع�ساء املجموعة  )4(.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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الهوام�س:

وزارة   - موظف  املهنة:  1991/2/25م  اال�ست�سهاد:   - 1961/1/1م  امليلد:   )٭( 

املوا�سلت- امل�ستوى التعليمي: ثالثة متو�سطة.

)1( ارملة ال�سهيد  -   1992/10/7م - �سناء مبارك.

)2( حازم جابر  1994/1/4م  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)3( حيثيات اال�ست�سهاد - ملف ال�سهيد.

)4( طلل �سلطان الهزاع  1994/4/19م  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.
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ال�سهيد/ بدر نا�سر عبداهلل العيدان )٭(

الوطن، فهو مل  ال�سهيد بدر احد �سهداء  ان يكون  ارادة اهلل �سبحانه وتعاىل  كانت 

املرابطة  اختاروا  الذين  املواطنني  احد  لكنه  للمقاومة،  اع�ساء جمموعة  احد  يكن 

وال�سمود وحتمل �سوء االحوال املعي�سية يف تلك ال�سهور احلزينة.

حر�ض ال�سهيد بدر رحمه اهلل يف االيام االوىل للحتلل على جمع اال�سلحة من م�ستودع 

واخويه،  والده  مع  بالتعاون  وذلك  ال�سويخ  منطقة  يف  اجلوازات  ادارة  من  بالقرب 

لتوزيعها فيما بعد اذا �سنحت الفر�سة ولكنه اثر حفظهما يف منزل والده حتى اواخر 

�سهر فرباير  1991 حيث مت نقلها اىل منزله يف منطقة القرين  )1( وكان ال�سهيد بدر 

يقيم مع اهله يف منزل والده االانه يف اعقاب مقتل عدد من جنود االحتلل يف املنطقة 

نف�سها وقيام ال�سلطات  العراقية  باعتقال ال�سباب الكويتي من �سكان املنطقة التي فيها 

منزل والده  انتقل ال�سهيد للقامة يف منزله اخلا�ض يف منطقة القرين، وكانت زوجته 

واوالده قد غادروا الكويت اىل دولة االمارات العربية املتحدة  )2(.

لقاء جمموعة امل�سيلة:

 / امل�سيلة وهو  انتقل احد اع�ساء جمموعة  انه عندما  ال�سابقة  ال�سفحات  ذكرنا يف 

نايف عبيد االحمد اىل احد املنازل مع اهله يف املنطقة وطلب منه زميله جا�سم القلف 

ان يوفر له ان امكن منزال ينتقل اليه مع اهله وبخا�سة ان مقر املجموعة كان يف منطقة 

القرين، وبالفعل ا�ستطاع نايف ايجاد احد املنازل وهو املنزل املجاور حيث كان اهله 

جا�سم  فيه  ي�ستقر  كي  اال�سخا�ض  احد  من  مفاتيحه  على   ح�سل  وقد  البلد  خارج 

القلف مع اهله، ولكن لظروف خا�سة مل ي�سكن فيه جا�سم كما اأ�سلفنا اال�سارة.

ولذلك فقد قررت  املجموعة التي احتاجت اىل املنزل االنتقال، ومبا ان منزل املذكور 

ال�سهيد بدر من  ال�سهيد �سيد هادي على  ال�سهيد بدر فقد تعرف  يقع بجوار منزل 

خلل جتواله  )3( يف املنطقة، وبحكم اجلوار  - كما ان ال�سهيد بدر كان يقوم ببيع 
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ال�سهيد �سيد هادي يح�سل منه على  ال�سوئية فكان  والبي�ض عند اال�سارة  الدجاج 

معلومات حول الوجود الع�سكري العراقي يف املنطقة دون ان ي�سعره انه احد اع�ساء 

انتقلت  قد  املجموعة  ان  يف  ي�سك  كان  بدر  ال�سهيد  لكن   ،)4( للمقاومة   جمموعة 

تلك الخته )5(،  �سكوكه  املقاومة، كما عرب عن  للقامة يف منزل جاره من رجال 

ولذلك مل يرتدد عن تقدمي العون للمجموعة يف اكرث من منا�سبة.

ففي اعقاب بدء الهجوم اجلوي لقوات احللفاء كثف جنود االحتلل حملت التفتي�ض 

بدر  ال�سهيد  منزل  فت�سوا  ان  وبعد  القرين  ومنها منطقة  الكويت  مناطق  يف معظم 

املنزل  داخل  املجموعة  افراد  وكان  املجموعة  مقر  وهو  جاره  منزل  �سوب  اجتهوا 

لكن ال�سهيد بدر انقذ املوقف حني اكد للجنود ان جاره و�سع  املنزل حتت رعايته، 

وان اهله يرتددون عليه بني احلني واالآخر وبالتايل فانه ال ي�ستطيع ان يفتح االأبواب 

لهم وبخا�سة انها مقفلة، وبذلك متكن ال�سهيد بدر من ان يحفظ ال�سباب بعون اهلل 

�سبحانه وتعاىل، الأن هذا العذر الذي قدمه ال�سهيد بدر مل يكن مينع جنود االحتلل 

ما حدث  بدر  ال�سهيد  نقل  وقد  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  ارادة  لوال  املنزل  اقتحام  من 

لل�سهيد �سيد هادي وجمال االبراهيم بعد ان غادر جنود االحتلل املنطقة ثم انهى 

ال�سهيد بدر رحمه اهلل حديثه مبا يلي:

اأنا اأعرف انكم جمموعة للمقاومة فاأرجو ان تتنبهوا)6(.

هذا وقد طلب ال�سهيد بدر من ال�سهيد �سيد العلوي قبل يوم من معركة القرين ان ين�سم 

اىل املجموعة، كما اخربه انه ميتلك بع�ض اال�سلحة وهي عبارة عن  13 ر�سا�سا )7(.

دوره يف معركة القرين:

عندما ن�سبت املعركة كان ال�سهيد بدر رحمه اهلل يف منزله مبفرده، لكن بامر من 

ال�سهيد �سيد العلوي انتقل بع�ض ال�سبان اىل منزل ال�سهيد بدر يف الدقائق االوىل من 
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املعركة ومن هوؤالء كان حازم جابر الذي مل يكن يعرف ال�سهيد بدرا ولذلك �ساأله 

هل انت �ساحب املنزل؟ فاأجابه نعم عندها اعتذر حازم له ب�سبب الدمار الذي بداأ 

ي�سيبه فرد عليه ال�سهيد ب�سيطة  )8(، ويف اثناء املعركة مل ي�سرتك يف القتال لكنه 

عمل على اإ�سعاف ال�سهيد مبارك �سفر  )9(. فقد حمله بالتعاون مع جمال ابراهيم 

باالإ�سعافات  دراية  لديه  كانت  الذي  بدر  ال�سهيد  وقام  الدرج  وو�سعاه حتت  البناي 

االولية باح�سار مطهر  )ديتول( ونظف اجلرح وبعد ذلك قام »بكي« اجلرح  )10(.

اال�ست�سهاد:

مت ا�سر ال�سهيد بدر يف اعقاب انتهاء املعركة واقتيد مع زملئه اىل خمفر منطقة 

�سباح ال�سامل وقد اأظهر ال�سجاعة اي�سا يف املخفر حني انكر  معرفته باحد اع�ساء 

املجموعة وهو نايف االحمد عندما �ساأله ال�سابط عنه )11(.

تل  اىل  ال�سبان  وبقية  بدرا  ال�سهيد  الطغاة  اقتاد   2/25 للمعركة   التايل  اليوم  ويف 

رملي يف منطقة القرين بالقرب من موقع املعركة وهناك اأطلقوا النار على راأ�سه بعد 

ان تعر�ض للتعذيب الوح�سي، هذا وقد عرث والده على جثته يف م�ست�سفى عدان يوم  

2/28م.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( امليلد: -1962/1/7 اال�ست�سهاد: 1991/2/25م - املهنة: وكيل عريف بادارة 

ال�سجون - وزارة الداخلية  -  امل�ستوى التعليمي: ثالثة متو�سطة.

)1( والد ال�سهيد  1992/9/20م - اميان احمد ال�سبيكي  -  احمد ال�سداد.

)2( والد ال�سهيد  - املقابلة ال�سابقة.

)3( نايف عبداالحمد  1994/1/30 - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.
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)4( حممد يو�سف كرمي  1994/9/30م  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)5( اخت ال�سهيد   1992/9/20م - اميان احمد ال�سبيكي.

)6( جمال ابراهيم - 1993/12/29م -  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم - حممد 

يو�سف كرمي  1994/2/1م  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)7( النقيب م�سعل املطريي 1993/11/29م  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)8( حازم جابر  1993/12/28م  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)9( �سامي �سيد العلوي 1994/1/22م  - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)10( جمال ابراهيم البناي  1994/4/19م - د. جناة عبدالقادر اجلا�سم.

)11( نايف عبيد االحمد - املقابلة ال�سابقة.

)12( والد ال�سهيد - املقابلة ال�سابقة  -  حازم جابر  - املقابلة ال�سابقة.
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اأواًل: امل�سادر واملراجع

املقابالت ال�سخ�سية

الباحث الذي اأجرى املقابلةالتاريخامل�شدر

اإبراهيم عبدالرحمن 

حممد
احمد ال�سداد1992/12/26

�سلوى ال�سيباين - احمد ال�سداد1992/12/26ارملة ال�سهيد

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/5/17ابو �سامل

احمد ال�سداد1992/10/29في�سل املري

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سمم1992/12/4يو�سف املري

احمد ال�سداد1992/11/3غامن ال�سطي

�سناء مبارك1993/3/29والد ال�سهيد

�سناء مبارك1993/3/3خالد ال�سلمة

العقيد املتقاعد جا�سم 

اليا�سني
اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/1/16

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/1/16عبداللطيف الطاهر

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1993/4/3فهد ال�سامي

�سناء مبارك1993/4/18والدة ال�سهيدين 

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1993/12/20نواف اخلمي�ض

�سناء مبارك - عبداحلميد حمادة1994/5/1ح�سن

والدة ال�سهيد عي�سى 

العبيديل
�سعود املطريي1997/10/7

�سناء مبارك4/5/1993في�سل فهد العبداجلادر

�سناء مبارك1993/1/18والدة ال�سهيدين

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/5/17فا�سل مبارك ال�سعد 

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/1/18نواف اجلحيديل

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/8/19ح�سني الفيلكاوي 

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/8/22حممد عقيل م�سلم

�سناء مبارك - احمد ال�سداد1993/3/2براك ال�سبيح

�سلوى  ال�سيباين - حممد ال�سداد1992/4/20ارملة ال�سهيد

1992/11/29م�ساعد ح�سني ال�سانع
�سلوى ال�سيباين - عبداحلميد 

حمادة
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1992/12/8عبدالنا�سر احلمود
�سلوى ال�سيباين - عبداحلميد 

حمادة

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/9/6طلل علي ال�سملن

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/1/19ح�سام الغربللي

اميان ال�سبيكي1992/9/27ارملة ال�سهيد

اميان ال�سبيكي1992/9/9والدة ال�سهيد

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/1/26�سمري النا�سر

عبداحلميد حمادة1992/11/26حممود الدو�سري

احمد ال�سداد- عادل ال�سبتي1994/5/30حمد حممود قبازرد

اميان ال�سبيكي1992/9/9نوال حممود قبازرد

احمد ال�سدادبدون تاريخبدر احل�سارى

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/6/20خالد عبدالكرمي ال�سطي

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1995/9/1عبداهلل االيوم املحامي

مطلق املطريي - جنيب العو�سي1994/5/14�سلح يو�سف اجلا�سر

عبدالعزيز ال�سباعي1994/5/14�سلح يو�سف اجلا�سر

�سناء مباركبدون تاريخوالد واأخت ال�سهيد

هنادي ال�سريدة1993/4/3والد ال�سهيد

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/8/23حممد عقيل م�سلم

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/1/30نايف عبداحلميد االأحمد

جا�سم ح�سني القلف

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/1/30حامد العلوي

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/6/14حممد يو�سف كرمي

م�سعل املطريي -  جمال 

االبراهيم
اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1993/12/19

ارملة ال�سهيد �سيد هادي 

العلوي
�سناء مبارك1992/10/20

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/1/22�سامي �سيد هادي العلوي

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/1/22خليل بهاويد

�سناء مبارك1993/8/31عبا�ض القلف

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1993/12/25م�سعل املطريي

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1993/12/25جمال االبراهيم

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1993/12/29جمال االبراهيم
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1992/11/17م�سعل املطريي
برنامج اذاعة على الهواء- دولة 

الكويت

نادية الرويح1992/10/13حممد يو�سف كرمي

�سناء مباركبدون تاريخحامد �سيد العلوي

�سناء مبارك1992/1/31نفاع املطريي

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/2/28جمال ابراهيم البناي

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/6/20خالد عبدالكرمي ال�سطي

جنيب العو�سي - مطلق املطريي1994/5/14حممد �سفر

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/6/21حممد �سفر

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/7/31جمال ابراهيم البناي 

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/4/29جمال ابراهيم البناي

طلل الهزاع

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1993/12/29جمال ابراهيم البناي

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1993/12/28حازم جابر

نادية الرويح1992/10/13حممد يو�سف كرمي 

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1993/12/28حازم جابر

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1993/12/28حازم جابر

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/4/14حازم جابر

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/6/4حممد يو�سف كرمي

1994/6/14بدر �سويدان
برنامج اذاعة على الهواء - دولة 

الكويت

1994/11/17حازم جابر
برنامج اذاعة على الهواء - دولة 

الكويت

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1993/8/31جمال اإبراهيم

1992/4/17حممد يو�سف
برنامج اذاعة على الهواء- 

االذاعة الكويتية

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1993/1/30حممد يو�سف كرمي

ارملة ال�سهيد �سيد هادي 

العلوي
�سناء مبارك1992/10/2

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/2/1نايف عبيد االحمد

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/1/30جا�سم القلف

اإميان ال�سبيكي1992/9/28حممد يو�سف كرمي

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/1/4حازم جابر

اميان ال�سبيكي1992/9/15)...(
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اميان ال�شبيكيبدون تاريخحازم جابر

)...(1992/9/27

حممد ال�سداد1992/10/8)...(

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/1/4حازم جابر

�سناء مبارك1993/8/31عبا�ض القلف

�سعود املطريي2000/7/19يو�سف فرح العنزي

عبداحلميد حمادة1993/9/27جمال ابراهيم البناي

عبداحلميد حمادة1993/4/7حازم جابر

مكتب ال�سهيد- مركز املعلومات1992/11/23د. عادل

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/6/21حممد ومن�سور علي �سفر

جمال البناي- طلل 

الهزاع
اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/2/28

جنيب العو�سي - مطلق املطريي1994/5/14حممد ومن�سور علي �سفر

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/2/23خليل بهاويد

مكتب ال�سهيد1992/11/22د. عادل

جمال ابراهيم - طلل 

الهزاع
اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/4/19

اميان ال�سبيكي1992/10/27ارملة ال�سهيد

اميان ال�سبيكي1992/10/27ابنة اخت ال�سهيد

اميان ال�سبيكي1992/10/15ارملة ال�سهيد

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/7/15نايف عبيد االحمد

اميان ال�سبيكي1992/10/6اخت ال�سهيد

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/2/21من�سور علي �سفر

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/4/19طلل �سلطان الهزاع

فاطمة ال�سمري1993/10/13ارملة ال�سهيد

�سناء مبارك1992/10/7ارملة ال�سهيد

اميان ال�سبيكي1992/10/10ارملة ال�سهيد

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم1994/6/21من�سور علي �سفر

ح�سني عبداهلل ح�سني1992/10/31والد ال�سهيد

اميان ال�سبيكي2/10/1992والدة واخوان ال�سهيد

اميان ال�سبيكي- احمد ال�سداد20/9/1992والد ال�سهيد

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم3/9/1994حممد يو�سف كرمي 

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم30/1/1994نايف عبيد االحمد

اميان ال�سبيكي20/9/1992اخت ال�سهيد

اأ.د. جناة عبدالقادر اجلا�سم29/11/1993م�سعل املطريي
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الفهر�س

6كلمة ال�سكر

10 مقدمة:

14متهيد:

الف�سل االأول:

20املقاومة ال�سعبية الكويتية

25املقاومة امل�سلحة

28االرهاب العراقي يف مواجهة املقاومة الكويتية

30ا�ساليب و�سائل التعذيب

الف�سل الثاين:

34ال�سهيد/ في�سل بحر علي ح�سني البحر

43ال�سهيد /جا�سم حممد عبداهلل املطوع

56ال�سهيد /عدنان علي حممد ال�سامر

56ال�سهيد /خالد علي حممد ال�سامر

الف�سل الثالث:

63ال�سهيد/ اإ�سماعيل ماجد �سلطان مرزوق

71ال�سهيد/ �سلطان ماجد �سلطان

72ال�سهيد/ ه�سام حممد عبدالعزيز العبيدان

85ال�سهيد /احمد حممود قبازرد

101ال�سهيد/ يو�سف جا�سر حممد ال�سالح

104ال�سهيد /اأمري عبا�ض حاجية د�ستي

الف�سل الرابع:

107جمموعة امل�سيلة

118خلية القرين
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الف�سل اخلام�س:

130معركة القرين

151ال�سهيد /�سيد هادي �سيد حممد حم�سن العلوي

154ال�سهيد /يو�سف خ�سري يو�سف علي

158ال�سهيد/ عامر فرج �سفلح العنزي

162ال�سهيد/ جا�سم حممد علي غلوم

165ال�سهيد/ خليل خرياهلل عبدالكرمي البلو�سي

167ال�سهيد /ابراهيم علي �سفر من�سور

170ال�سهيد /مبارك علي �سفر من�سور

173ال�سهيد /خالد احمد حممد علي الكندري

175ال�سهيد /ح�سني علي ر�سا غلوم

177ال�سهيد /عبداهلل عبدالنبي مندين

179ال�سهيد /حممد عثمان �سايع

181ال�سهيد /بدر نا�سر عبداهلل العيدان

185امل�سادر واملراجع




