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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�سم اهلل الرحمن الرحيم

وبه ن�ستعين ون�ساأله ال�سداد والتوفيق

مقـدمـة المـوؤلـف

نقدم اإليك اأيها القارئ الكريم الجزء الثالث من كتاب �سهداء الكويت، ون�سيف 

بف�سل اهلل �سبحانه وتعالى ثمرة جديدة، تحمل في طياتها حيثيات ا�ست�سهاد اأبطال 

الكويت، الذي �سربوا اأروع االمثلة على الوطنية والوالء اأولئك ال�سهداء الذين اأخذوا 

على عاتقهم مهمة �سعبة وهي الدفاع عن الوطن الغالي رغم اأن الكثيرين منهم 

كانوا من غير الع�سكريين اأ�سا�سًا لكنهم انخرطوا في المقاومة البا�سلة، والأنهم 

اأحبوا الوطن، فكانوا اأغلى ثمن دفعته الكويت من اأجل التحرير، وتمر ال�سنون 

وتتعاقب االأيام، ولكن �سوف تظل ذكرى �سهداء الكويت حالدة تتجدد.

لقد انتهجنا ف���ي اإعداد هذا الكتاب المنهج نف�سه الذي اعتمدنا عليه في الجزاأين 

االأول والثان���ي، فقد كان الم�سدر االأ�سا�سي هم ال�سهود م���ن اأهل ومعارف واأ�سدقاء 

ال�سه���داء، وقد قمنا بدرا�سة دقيق���ة لرواياتهم ومقارنة كل رواية باأخرى والعمل على 

ت�سل�س���ل االأحداث من خلل تق�سيم وت�سنيف كل المعلوم���ات التي اأدلى بها ال�سهود، 

بمو�سوعية ولم نغفل طرح المعلومات التي لم تتوافر لنا واأحد اأ�سبابها عزوف بع�ض 

ال�سهود عن الكلم اأو ب�سبب عامل الن�سيان بالن�سبة لبع�ض ال�سهود.

�س���وف يلحظ الق���ارئ في الهوام�ض وج���ود تاريخ المقابلة، وا�س���م الباحث فقط، 

وال�سبب هو اأن بع�ض ال�سهود طلبوا عدم االأ�سارة اإلى اأ�سمائهم.

وبع���د فاإن العمل ف���ي مثل هذه الدرا�سة يثي���ر الكثير من االأحا�سي����ض الموؤلمة والأن 

اهلل �سبح���ان وتعالى اأكرمن���ي بالمرابطة وال�سمود في الوط���ن خلل فترة االحتلل 

ف���اإن ال�سورة الت���ي تج�سدت اأمامي من خلل روايات ال�سه���ود كانت دقيقة ووا�سحة 

وملمو�سة مم���ا كان ي�ساعف من االإح�سا�ض بالقهر والحزن والفخر اأي�سًا الأن الكويت 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-9-

قد اأنجبت مثل هوؤالء االأبطال.

وال يفوتن���ي اأن اأوج���ه �سكري الجزيل اإل���ى الباحثين الذين قام���وا بتحديد مواعيد 

المقاب���لت ثم اإجراء تلك المقابلت وتفريغ االأ�سرطة وهم �سعود رفاعي المطيري، 

اإيم���ان االأحمد، محارب الحربي، عبدالعزي���ز ال�ساعي، �سناء مبارك، عادل ال�سبتي، 

اأحم���د ال�س���داد، نا�س���ر القوي�س���ي، عبدالحمي���د حم���ادة، لمي���اء ال�سال���ح، نجيب 

عبدالهادي، مطلق المطيري، و�سياء ال�سعلن.

وجزي���ل ال�سكر اإلى اإيمان حمد الروم���ي التي قامت بطباعة هذا الجزء اأي�سًا بدقة 

و�سبر.

وبعد اأرجو ان اأكون قد حققت بع�ض ما اأتطلع اإليه واهلل الموفق.

                                          االأ�ستاذة الدكتورة/نجاة عبدالقادر الجا�سم
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ال�شهيد/ال�شيخ فهد الأحمد الجابر ال�شباح رحمه اهلل)٭(

كان رحم���ه اهلل همامًا حازم���ًا متمتعًا بالن�ساط والحيوية والمب���ادرة، ت�سهد بذلك 

مواقف���ه في اأكثر من مجال، وقد برز رحم���ه اهلل في مجال الريا�سة، فكان �سخ�سية 

معروفة. وقد تبواأ ع���دة منا�سب ريا�سية في الكويت وعلى ال�سعيد العربي والدولي، 

وكان الكثير منها منا�سب ح�سا�سة. وجند جل وقته من اأجل تدعيم الحركة الريا�سية 

ف���ي الكوي���ت، وكان رحمه اهلل مفطورا على حب النجاح وال�سع���ي من اأجله، لقد اآمن 

بالعروب���ة وترجم اإيمانه وي�سهد له دوره وم�ساركته ف���ي �سيناء �سد العدو اال�سرائيلي 

ع���ام 1967، وف���ي جنوب لبن���ان، كما �ساند الع���راق في حربه مع اي���ران، ولم ي�سغله 

اهتمامه بالريا�سة عن القيام بدوره القومي.

ويذكر اأحد رفاقه اأن �سدام ح�سين قال له ولل�سهيد رحمه اهلل ما يلي: )اقل الأي مواطن 

كويتي اأن الخبز الذي ياأكله الجندي العراقي ن�سفها حتمًا من خير الكويت()1(.

كان رحم���ه اهلل يتمن���ى ال�سه���ادة عل���ى اأي اأر����ض عربي���ة، فقد ات�س���ف بالرجولة 

والتوا�سع ف���كان يواجه الم�ساعب من اأجل اأمته، واليمانه بالعروبة فقد اأ�سيب بعدة 

طلق���ات في معرك���ة الكرام���ة )2(. وح�سل على و�س���ام من الرئي����ض الراحل جمال 

عبدالنا�س���ر، وكان منا�س���رًا للق�سي���ة الفل�سطيني���ة لذلك ان�سم اإل���ى الفدائيين في 

االأع���وام 1968 - 1969 - 1970، وق���د اأ�سي���ب في عدة اأنحاء م���ن ج�سده )3(، لكن 

للأ�س���ف لم تجد مواقف���ه العربية المخل�س���ة غير النكران والغدر م���ن اأولئك الذين 

نا�سر ق�ساياهم.

)٭( الميلد: 1945/8/4، اال�ست�سهاد: 1990/8/2، الموؤهل العلمي: دبلوم، المهنة: اأعمال حرة.

1 - د.عبداهلل الر�سيد، 1998/9/14، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

2 - د.عبداهلل الر�سيد، المقابلة ال�سابقة.

3 - اأرملة ال�سهيد »مكتب ال�سهيد« مركز المعلومات 1992/12/3
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�لذهاب �إلى ق�سر د�سمان

كان جريئ���ًا مقدام���ًا، وف���ي ذلك الي���وم وهو الثاني م���ن اأغ�سط����ض وبالتحديد ليلة 

الخمي����ض االأ�س���ود، كان رحمه اهلل مع ع���دد من الزملء يتدار�س���ون م�سروع ال�سرح 

التذكاري با�س���م المغفور له ال�سيخ اأحمد الجابر حاكم الكويت خلل الفترة )1921 

- 1950( وعند ال�ساعة 10.30 ودع الح�سور وذهب اإلى منطقة الجابرية)4( وربما 

ل���م ي���در بخلده اأن تتعر����ض الكويت اإلى االجتي���اح العراقي ال�سامل وه���ي البلد الذي 

كان المعي���ن للعراق في اأزمانه، ولكن الحقيقة غير ذلك فقد وقع االجتياح العراقي. 

وعن���د ال�ساعة الخام�سة �سباحًا ا�ستبكت ق���وات الحر�ض االأميري في منطقة د�سمان 

مع القوات العراقية المعتدي���ة فحالت القوات الكويتية دون و�سولها اإلى حدود ق�سر 

د�سمان، اإال اأن بع�ض المجموعات ال�سغيرة من قوات العدو تمكنت من احتلل بع�ض 

المباني المجاورة للق�سر، وبداأت عمليات الق�سف واعمال القن�ض وكانت تعزيزات 

العدو م�ستمرة، ومدعمة بق���وة بحرية »زوارق الطوربيد وزوارق ال�سواريخ«، وعندما 

و�سل���ت التعزي���زات الع�سكري���ة الكويتية من مع�سك���ر لواء الحر�ض االأمي���ري، و�سرية 

م���ن الحر�ض الوطني ومغاور من ق���وات وزارة الداخلية تم ف���ك الح�سار وقتل واأ�سر 

الكثي���ر من قوات العدو)6( وبعون من اهلل و�سبحانه وتعالى وهمة الكثير من الرجال 

واإخل�سهم ثم اإخراج اأفراد االأ�سرة الحاكمة من ق�سر د�سمان.

وحوال���ي ال�ساعة ال�ساد�سة بداأت القوات المعتدية تتقدم اأكثر نحو الق�سر من جهة 

ال�سف���ارة البريطاني���ة، وكانت القوات الكويتية البا�سلة تت�س���دى لها)7( وكان... قد 

4 - د.عبداهلل الر�سيد، المقابلة ال�سابقة.

5 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

6 - عقي���د ركن متقاعد علي عبداللطيف خليفوه، تحرير ومراجعة د.يو�سف عبدالمعطي، المقاومة الكويتية من خلل الوثائق 

العراقية، مركز البحوث والدرا�سات الكويتية، 1993، �ض29

7 - 1996/12/4، الباحث محارب الحربي.
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هاتف ال�سهي���د عند ال�ساعة الخام�سة واأخبره بالع���دوان العراقي، فكانت المفاجاأة، 

فطلب منه ال�سهيد المجيء اإليه لكي يذهبا معًا اإلى ق�سر د�سمان، فتوجها ومعهما... 

وقد حاوال االت�س���ال بالق�سر لكنهما ف�سل، الن�سغال الخطوط الهاتفية، وكان... قد 

و�س���ع �سلحه في المقع���د الخلفي لل�سيارة، كما اأن ال�سهيد فه���د و�سع ر�سا�سه تحت 

المقعد، وعندما اقترب���ت ال�سيارة من المدخل الرئي�سي للق�سر، وكما يقول... طلب 

جن���ود االحتلل منهما النزول م���ن ال�سيارة فنزل... وجل�ض بجان���ب العمود القريب 

م���ن ال�سي���ارة، وفي تلك اللحظات �سم���ع �سوت عيارات نارية وت���م اأ�سر مجموعة من 

الكويتيي���ن ومن الوافدين العرب، حيث نقل باتج���اه ال�سفارة البريطانية. في الوقت 

نف�س���ه ازداد هجوم القوات الكويتية �سد قوات العدوان التي ا�سطرت اإلى االن�سحاب 

فع���اد... اإلى الق�سر، وعندما �ساأل عن ال�سيخ فهد اأخب���روه اأنه نقل اإلى الم�ست�سفى، 

وم�ساء ذلك اليوم علم اأنه ا�ست�سهد ويقول... كان ال�سهيد م�ستهدفًا فقد كنت بجانبه 

ولم اأ�سب)8(.

�أما �لنقيب... فيقول ما يلي:

عند ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا راأى ال�سهيد باالإ�سافة اإلى �سخ�سين في ال�سيارة عند 

بوابة الق�سر الرئي�سية، جهة الدوار ف�ساأله لماذا جئت، فكان رد ال�سهيد ماذا يحدث 

وعندم���ا فتح رحم���ه اهلل الباب للنزول م���ن ال�سيارة انهال علي���ه الر�سا�ض من جهة 

الدوار، فاخترقت الطلق���ات زجاج ال�سيارة واأ�سابته ف�سرخ رحمه اهلل )اآخ( و�سقط 

راأ�س���ه اإلى الخلف، وفي تلك اللحظ���ات تمكن... من النزول م���ن ال�سيارة واالإحتماء 

ون���زل ال�سخ�ض الثالث وجل�ض عند النقيب وكان���ت د�سدا�سته ملطخة بالدماء ويبدو 

اأن���ه دم ال�سي���خ فهد فاأعطى النقيب �سلحه اإلى ذلك ال�سخ����ض وقال له اأنت الغطاء 

وال�سات���ر، وتوج���ه ب�سرعة اإلى �سي���ارة حيث ال�سهي���د رحمه اهلل لتحريكه���ا وا�سعاف 

ال�سهي���د، لكن محا�س���رة القوة الع�سكري���ة العراقية للمكان وكثاف���ة الرمي حاال دون 

8 - ال�سيخ......، مركز المعلومات »مكتب ال�سهيد« مذكرة 1992/12/24
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تحريك ال�سيارة، وكانت الطلقات قد اأ�سابت راأ�ض ال�سهيد رحمه اهلل، وعند ال�ساعة 

التا�سعة تم اأ�سر النقيب فلم يتمكن من تكرار المحاولة)9(.

اأم���ا الم�سدر الثالث وهو االإ�سعافي ال���ذي كان في ق�سر د�سمان فيذكر اأن ال�سهيد 

فه���د رحمه اهلل عندم���ا اأراد الن���زول من ال�سي���ارة كان بيده �سلح���ه، واأراد التوجه 

باتجاه مكان اإطلق النار ولكن عاجلته الطلقة)10(.

نقل �لجثمان

رغ���م �سعوبة الو�سع فقد اجتهد ال�سباب الكويت���ي الع�سكري الذي كان في الق�سر 

وحمل���وا الجثم���ان حوال���ي ال�ساع���ة 9.30)11( اإل���ى العيادة حيث ج���رت محاوالت 

اإ�سعاف���ه واإيقاف النزيف دون جدوى الأنه كان ف���ي النزع االأخير)12( ويذكر النقيب 

اأنه قبل اأ�سره �سمع »�سخير« ال�سهيد ثم انقطع)13(.

بع���د ذل���ك تم و�سع الجثم���ان في العيادة ملف���وف الراأ�ض ال���ذي كان ينزف)14(. 

ثم نق���ل الجثمان اإلى الم�ست�سفى االميري وو�سع ف���ي الثلجة)15( مك�سوف الراأ�ض 

ومغط���ى الج�س���د والدم ي�سيل من راأ�سه ويبدو اأنه نقل اإل���ى ثلجة الم�ست�سفى ما بين 

ال�ساع���ة 10.30 و11 �سباح���ًا)16(. بينم���ا ا�ستمرت قوات الحر����ض االميري تدافع 

ع���ن ق�س���ر د�سمان حتى الع�س���ر، وا�ستب�سل اأفراد الحر�ض االمي���ري في الدفاع عنه 

رغم تعزي���زات العدو لقواته)17(، الت���ي اأحكمت محا�سرة الق�س���ر وعززت قواتها 

الموج���ودة بقوات مدرع���ة اآلية، وقامت بعملي���ات اإبرار بحري م���ن ال�ساحل القريب 

9 - النقيب......، 1996/12/4، الباحث محارب الحربي.

10 - ......، )اإ�سعافي( 1998/11/15، الباحث �سعود المطيري.

11 - ......، المقابلة ال�سابقة.

12 - ......، 1998/11/15، المقابلة ال�سابقة.

13 - ......، المقابلة ال�سابقة.

14 - ......، 1996/11/2، الباحث محارب الحربي.

15 - �سمير عز بوطرحة )اإ�سعافي( 1998/11/8، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

16 - د.عبداهلل الر�سيد، المقابلة ال�سابقة.
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وعمليات اإبرار جوي)18(. وفي اليوم الثاني اأي 3 اأغ�سط�ض ا�ستطاعت مجموعة من 

الع�سكريين وغيرهم النجاة بم�سيئة اهلل عز وجل والخروج من الق�سر)19(.

دفن الجثمان

و�س���ع الجثم���ان في الثلجة حتى ي���وم 21/8 وال�سبب في ذلك ه���و الرجاء واالأمل 

ف���ي اأن يت���م تحرير الكويت ب�سرع���ة. وبالتالي يتم ت�سييع الجثم���ان بجنارة ي�ستحقها 

ال�سهي���د، وذلك ح�سب تعليمات ال�سيخة اأمثال الجابر، لكن قبل الدفن بيوم قال اأحد 

�سب���اط الجي�ض العراقي وكان برتب���ة عقيد لل�سيد طارق ال�سطي الذي يعمل في ق�سم 

العلق���ات العامة في الم�ست�سف���ى االأميري اأنه للتو جاء من اجتماع في وزارة ال�سحة 

وعل���م بوجود جثمان �سخ�ض ي�سمى )اأب الريا�سة( ولخوف طارق على الجثمان فقد 

اأنك���ر وجوده فحذره العقيد من مغبة ذلك وخطورته على حياته اإذا ما تم العثور على 

الجثم���ان في الم�ست�سف���ى، وبعد هذه المحادث���ة ت�ساور طارق مع بع����ض الزملء في 

الم�ست�سف���ى فاتفقوا على �سرورة نقل الجثمان اإلى المطبخ المركزي حيث الثلجات 

الكبي���رة، فتم تفريغ ثلجة االألبان، وطلب طارق من العمال الذين كانوا في المطبخ 

الذهاب اإلى المكتب للجتماع بهم ثم اأغلق الباب، وحمل الجثمان بالتعاون مع ال�سيد 

)�سال���ح اأمان( وكانت هناك �سعوبة بالغة ف���ي اإتمام نقله اإلى المطبخ، لذلك خرجا 

اإل���ى موقف ال�سيارات، ورغم اأن جنود العدو كانوا ي�سيطرون على البوابات، اإال اأنهما 

تمكن���ا من نقل الجثمان بعون من اهلل �سبحانه وتعال���ى اإلى الثلجة، ثم اأغلقا الباب 

واأخ���ذا مفتاحها وبعد ذل���ك اأخرجوا العمال من الغرفة، وقام ط���ارق ال�سطي باإبلغ 

مدي���ر الم�ست�سفى اآن���ذاك د.عهدي الغانم باالم���ر الذي اأخبر ب���دوره ال�سيخة اأمثال 

الجابر، واأكد على �سرورة اإخراج الجثمان من الم�ست�سفى في اليوم نف�سه خوفا عليه 

17 - �سمير عز بوطرحة، المقابلة ال�سابقة.

18 - عقيد ركن متقاعد علي عبداللطيف خليفوه، المقاومة الكويتية من خلل الوثائق العراقية، م�سدر �سابق.

19 - �سمير عز بوطرحة، المقابلة ال�سابقة.
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خا�سة وان ال�سابط العراقي عندما كلم طارق ال�سطي اأكد �سحة المعلومة، فا�ستقر 

الراأي على نقل الجثمان، وتم ذلك في اليوم نف�سه، وكان جثمان ال�سهيد عبداللطيف 

الحم���دان قد نقل اإلى الم�ست�سفى في الوقت نف�س���ه ولم يتم التعرف عليه في البداية 

لع���دم وج���ود هويته، وبعد ان ت���م التب�سيم وت�سوي���ر الجثمان نقل اأي�س���ًا اإلى �سيارة 

اال�سعاف التي نقلتهما اإلى مقبرة الرقة حيث تم الدفن)20(.

اأم���ا �سلط���ات االحت���لل فق���د ظل���ت تبح���ث ع���ن الجثم���ان حت���ى اأوائ���ل �سه���ر 

�سبتمبر)21(.

هك���ذا انته���ت حياة ال�سهيد فهد االأحمد رحمه اهلل، ال���ذي لم يكن ي�سدق ان تقوم 

الق���وات العراقية باحتلل الكويت، لذل���ك عندما �ساأله المرحوم الدكتور بدر حمادة 

قب���ل الع���دوان العراقي ب�ساعات ه���ل يقدم �سدام على احت���لل الكويت؟ كان رده: ال 

اعتقد يعملها باخوانه، فجاء رد د.بدر رحمه اهلل اأ�سك في ذلك)22(.

ل���م يكن هناك ذرة �سك كما يب���دو عند ال�سهيد في النوايا العدوانية العراقية، وهو 

الموؤمن بالعروب���ة وال�ساعي لن�سرة العراق والق�سي���ة الفل�سطينية، ولم يمهله القدر 

لك���ي يرى لي�ض فقط الغدر العراقي ولكن الغ���در الفل�سطيني ودول ال�سد تجاه ق�سية 

الكويت العادلة.

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

20 - طارق ال�سطي 1998/11/14، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

21 - د.اإبراهيم بهبهاني، المباأهلة، الجزء االأول، الطبعة االأولى، �ض11

22 - د.عبداهلل الر�سيد، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/عبداهلل اأحمد محمد الدارمي)٭(

كان ال�سهي���د عبداهلل رحمه اهلل ذلك الرج���ل الملتزم ال�سبور قد ان�سم اإلى �سلك 

الع�سكرية بعد اأن در�ض في الكلية ال�سناعية وو�سل اإلى رتبة ملزم اأول لكنه ا�ستقال 

واتجه اإلى العمل الحر)1(. وقد نجح في هذا المجال بتوفيق من اهلل عز وجل وكان 

رحم���ه اهلل �سجاعًا و�ساحب عزيمة واإ�سرار ومنذ االأيام االأولى للحتلل ج�سد هذه 

ال�سجاع���ة حين اأ�سر على ال�سمود والمقاومة رغم ن���داءات زوجته واأم اأوالده له من 

خ���لل ر�سالتها التي اأر�سلتها له تطلب منه الخروج من الكويت الأنها تخ�سى عليه من 

بط����ض المحت���ل خا�سة اأنها عندما غادرت الكويت ف���ي 7/20 لم تكن راغبة في ذلك 

لك���ن رحم���ه اهلل اأ�سر عليها بال�سفر م���ع اأهلها واأوالدهما الأن ظ���روف عمله لم تكنم 

ت�سم���ح له بمرافقتهم، المهم اأن ال�سهيد رحم���ه اهلل، رغم األم الفراق، ورغم اإدراكه 

اأهمية وجوده بالقرب من اأ�سرته اإال اأن نداء الوطن كان هو االأقوى ولذلك نجده يقول 

لزوجته في جوانبه على ر�سالتها ما يلي:

»ل�س���ت اأنا الذي يه���رب والنا�ض يقاوم���ون، والموت موتة واح���دة والحمد هلل تكون 

�سه���ادة وف�سل من اهلل، والهروب خزي وعار وعلى الكل واإذا مت حلليني و�سامحيني 

واإن ع�س���ت افتخري في كل واحد حمل ال�س���لح وقاوم �سرذمة... المهم �سلي وادعي 

اهلل اأن ين�سرنا على اأعداء اهلل«)2(. وكان رحمه اهلل قد خابر زوجته في اليوم االأول 

وطماأنها على نف�سه واأهله وطلب منها مغادرة لندن اإلى االإمارات مع اأهلها)3(.

هك���ذا كان اإ�س���رار ال�سهي���د رحمه اهلل عل���ى ال�سم���ود والمقاومة من���ذ اللحظات 

االأولى.

)٭(  تاري���خ المي���لد: 1955/1/29، تاري���خ اال�ست�سه���اد: 1990/10/7، الموؤهل العلمي: جامعي - الكلي���ة ال�سناعية. المهنة: 

اأعمال حرة.

1 - عبدالنا�سر اأحمد الدارمي، 2000/2/7، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

2 - مكتب ال�سهيد، مركز المعلومات، ر�سالة ال�سهيد اإلى زوجته.

3 - اأرملة ال�سهيد، 1994/1/11، الباحثة �سناء مبارك.
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الن�ساط

ب���داأ رحمه اهلل من���ذ اليوم االأول المقاومة ف���ي منطقة كيفان بالتع���اون مع �سقيقه 

�سعود، فمن العمليات الم�سلحة التي قام بها تلك العملية التي تمت في منطقة كيفان 

�س���د �سي���ارة ع�سكرية كانت ف���ي طريقها اإلى داخ���ل المنطقة بدون حماي���ة فاأطلقوا 

عليه���ا النيران وتمكنا م���ن قتل ركابها واال�ستي���لء على اأ�سلحته���م)4(. كما ح�سل 

ال�سهي���د على �س���لح ر�سا�ض وكمية من الطلقات من مخف���ر كيفان بينما تمكن �سعود 

م���ن الح�سول على �سلح من مع�سكر الجيوان، باالإ�ساف���ة اإلى االأ�سلحة التي ح�سل 

عليها من مع�سكرات الداخلية ومخازن ال�سويخ)5(.

االن�سمام اإلى المقاومة

ب���ادئ ذي ب���دء ال بد م���ن االإ�سارة اإل���ى اأن الكثير م���ن المعلومات ح���ول ملب�سات 

ان�سم���ام ال�سهي���د اإلى مجموعة معينة للمقاومة غير متواف���رة اأو وا�سحة فقد اجتمع 

ال�سهيد بعدد من �سبان منطقة كيفان وال�سامية والخالدية في منزله بح�سور �سقيقه 

�سع���ود للتن�سي���ق وتم االتفاق على اأن يقوم ال�سهيد عب���داهلل باإعداد قنابل حارقة وتم 

ذل���ك بالفع���ل)6( وقبل اال�ستر�سال في تناول ن�ساطه ال بد م���ن االإ�سارة اإلى انه ومن 

�سي���اق المعلوم���ات التي تم التو�س���ل اإليها كان يعم���ل مع الكثير من اأف���راد المقاومة 

ومنه���م العقي���د)7( »اأب���و �سروق« والعقي���د محمد الياق���وت وال�سهي���د محمد جا�سم 

رمي�سي���ن، وال�سهي���د خالد د�ستي، ولكن الأن اعتقاله تم ف���ي 1990/8/22 فاإنه ربما 

العدي���د من اأف���راد المقاومة الذين كانوا ينتمون اإلى مجموع���ة الرو�سة والتي اأ�سرنا 

اإليه���ا ف���ي الجزء الثاني ل���م يتعرفوا عليه. ولك���ن للحقيقة وللتاري���خ، ن�سجل ان هذا 

4 - وائل محمود �سنان، 2000/3/8، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

5 - �سعود اأحمد الدارمي، 2000/5/3، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

6 - �سعود اأحمد الدارمي، المقابلة ال�سابقة.

7 - وليد مال اهلل، 1994/1/11م.

اأنظر �سهداء الكويت الجزء االأول »ال�سهداء محمد جا�سم الرمي�سين، اإبراهيم عبد النبي م�سعل، خالد اأحمد د�ستي«.
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الرج���ل رغ���م االأيام المع���دودة التي عا�سها منذ وق���وع االإحتلل فاإن���ه كان �سعلة من 

الن�س���اط والحيوية والحما�ض فقد قام بع���دة ان�سطة في مجال المقاومة �سد المحتل 

الذي دن�ض اأر�ض الكويت.

كان رحم���ه اهلل يب���ذل الكثير في المقاوم���ة دون مراعاة لم�ساع���ر الخوف التي لم 

ي�سم���ح له���ا بالت�سلل اإلي���ه فقد كان رحم���ه اهلل يقوم بمهم���ة ا�ستخباراتي���ة للمقاومة 

الكويتي���ة في منطقة كيف���ان، وكلف بالقي���ام بعملية ا�ستك�ساف لق���وات االإحتلل في 

منطق���ة ال�سامية، ا�ستطاع بالتعاون مع �سقيقه �سع���ود اأن ي�ستدرج بع�سهم اإلى داخل 

منطق���ة ال�سامية وتمكنا من قتلهم واإح���راق �سيارة الجيب التي كانوا ي�ستقلونها، كما 

ن�س���ط اأي�سًا في العمل على توفير متفج���رات، خا�سة واأنه كان يعمل في وظيفة خبير 

متفجرات)8( وبوا�سطتها تم حرق الكثير من ال�سيارات الع�سكرية العراقية و�ساحنة 

ف���ي كيفان و�سيارة جيب وغيره���ا وكان مع �سقيقه يحر�سان عل���ى اأخذ االأ�سلحة من 

العربات الواقفة والخالية م���ن االأفراد قبل القاء القنابل عليها)9(، ونظرًا لحما�سه 

واإ�س���راره على المقاومة، فق���د كان يحاول توفير دبابات و�سواري���خ وكل ذلك نتيجة 

لرغبت���ه ال�سدي���دة في مقاومة العدو ب���كل الو�سائل. كما تطلع اإل���ى توحيد مجموعات 

المقاومة تحت قيادة واحدة)10(.

وم���ن المع���روف اأن المقاوم���ة الكويتية ب���داأت قوية جريئ���ة وفي بع����ض المناطق، 

وب�سرعة كبيرة انت�سرت في كل مناطق الكويت وبداأت ت�سكل مجموعات وخليا)٭(. 

وقد اأدرك ال�سهيد ومن معه من اأفراد المقاومة اأهمية االتحاد في العمل والتنظيم له 

لذلك عقدوا عدة اجتماعات لبحث هذا المو�سوع في منزل ال�سيد �سالم.

8 - وليد مال اهلل، 1993/1/11، ا�سم الباحث غير مذكور.

9 - �سعود اأحمد الدارمي، 2000/5/3، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

10 - �سالم اأحمد الديولي، 2000/3/8، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

)٭( انظر حول هذا المو�سوع، الجزء االأول.
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ل���م يتوق���ف ال�سهيد عن جمع االأ�سلح���ة من المخافر حيث احتف���ظ بكمية منها في 

اأح���د المنازل في منطقة �سباح ال�سالم وف���ي حديقة منزل ال�سيد �سالم، وكان رحمه 

اهلل بالتع���اون م���ع �سقيقه �سعود يوزع���ان االأ�سلحة على اأف���راد المقاومة)11(، فكان 

اأه���م م�سادر تمويل المقاوم���ة)12(. فقد ن�سط في هذا المج���ال ب�سجاعة فهو اأحد 

اأبن���اء الكوي���ت البررة الذين عاه���دوا اهلل على الدفاع عن الوط���ن والت�سدي للعدو. 

وم���ن االأعمال البطولية التي قام بها رحم���ه اهلل بالتعاون مع �سقيقه �سعود اال�ستيلء 

عل���ى �سنادي���ق قنابل من عدة عرب���ات ع�سكرية عراقية ثم حرق تل���ك العربات وقام 

رحم���ه اهلل تدريب ال�سباب على زرع المتفجرات، علوة على التردد على م�ستودعات 

الذخي���رة التابع���ة ل���وزارة الداخلية والجي����ض لجمع اأ�سلح���ة منها كم���ا ا�سرنا، ومن 

االأعم���ال االأخرى التي قام بها اإعداد هويات مموه���ة، وكذلك تغيير دفاتر ال�سيارات 

لك���ن المده����ض اأنه لم يهت���م بتغيير هويت���ه لتمويه ق���وات العدو الأن���ه كان يعتقد كما 

ه���و الح���ال بالن�سبة ل�سقيق���ه �سعود ان المهم ه���و رجال ال�سلك الع�سك���ري، كما قام 

رحم���ه اهلل بطباعة وت�سوير المن�س���ورات وتوزيعها في المناط���ق ال�سكنية)13( كما 

زود مجموع���ة »اأبو �سروق« ببع����ض االأجهزة التي كانت لدي���ه ال�ستخدامها في اإعداد 

الهوي���ات)14(. وكانت �سلطات االحت���لل في تلك الفترة ق���د زادت من ممار�ساتها 

الوح�سي���ة �سد اأبن���اء ال�سعب الكويتي، وحولت الكثير م���ن المباني والمنازل الخا�سة 

والموؤ�س�سات العامة اإلى مراكز للعتقال والتعذيب.

اأم���ا اأفراد المقاوم���ة الكويتية البا�سلة فق���د ا�ستفادوا من االأي���ام االأولى للحتلل 

وقب���ل اأن تحكم الق���وات العراقية �سيطرتها عل���ى كل المواقع ومنه���ا بع�ض المخافر 

11 - �سالم اأحمد الديولي - المقابلة ال�سابقة.

12 - ح�سين علي جا�سم ح�سن، 1996/12/2، الباحث محارب الحربي.

13 - �سع���ود الدارم���ي، اإذاعة دولة الكوي���ت، برنامج اإذاعة على اله���واء، بدون تاريخ، تفريغ ال�سري���ط بتاريخ 1993/11/14، 

الباحث محارب الحربي.

14 - �سعود الدارمي، 2000/5/3، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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ومخازن وم�ستودعات االأ�سلحة والذخيرة ون�سطوا في جمع اال�سلحة.

وبالن�سب���ة لل�سهيد فاإن درايته بمواقع مخازن االأ�سلحة واأنواعها قد ي�سرت له طريق 

الو�سول اإليها. فقد جمع االأ�سلحة والذخيرة وقذائف الهاون حيث حفظها في حديقة 

منزل���ه، باالإ�سافة اإلى حفظها في حف���ر في حديقة اأحد المنازل كما اأ�سرنا من قبل، 

ولق���د امتد ن�ساط ال�سهيد اإلى اأكثر من منطقة ولم يقت�سر ن�ساطه في المقاومة على 

مجموع���ة واح���دة، فقد تعاون م���ع �سباب في مناط���ق الخالدية والرو�س���ة والرميثية 

وكان يطل���ق النار على نقاط التفتي����ض)15(. كما كان يزود االأ�سر المحتاجة بالنقود 

والتموي���ن)16(. لك���ن الموؤلم بالن�سبة لرج���ال المقاومة الكويتي���ة كان هو رد الفعل 

العراقي الغا�سم داخل المناطق ال�سكنية، فقد كانت ال�سلطات العراقية ومنذ اللحظة 

االأول���ى لعدوانها على الكوي���ت قد تطاولت على ال�سريعة االإ�سلمي���ة واأحكام القانون 

الدول���ي وحقوق االإن�سان في معاملتها للمدنيين، فق���د اأ�سدر النظام العراقي العديد 

من االأوامر التع�سفي���ة والوح�سية مثل حرق وتدمير البيوت ال�سكنية التي توجد عليها 

�سعارات معادية للحت���لل، وحرق بيوت المنطقة التي يقتل فيها اأحد اأفراد الجي�ض 

العراق���ي، وغير ذل���ك من الممار�سات االإرهابي���ة، اإال اأن المقاوم���ة الكويتية البا�سلة 

ا�ستم���رت، وكان م���ن اأولئك االأبطال الذين وا�سلوا المقاوم���ة ال�سهيد عبداهلل رحمه 

اهلل ال���ذي �سمل ن�ساطه كتابة المن�سورات بخط يده مثل ذلك المن�سور الذي يخاطب 

في���ه اأف���راد الجي����ض العراقي المحتل ف���ي محاولة من���ه للتاأثير عليهم حي���ث اأكد في 

ذل���ك المن�سور »اأن هناك �سمن القوات العراقي���ة المخدوع بمزاعم النظام العراقي 

وبالتالي لو علم الجن���دي حقيقة االأمر واأن قيادته تريد تبرير �سذوذها ورغباتها في 

ال�سرق���ة والنهب لما وافق على غزو اأر�ض الكويت ووجه �سلحه اإلى قادته«، لقد اأراد 

ال�سهي���د من هذا المن�س���ور حث جنود االحتلل لفهم حقيق���ة االأمر، كما كان »يرجو 

15 - عبدالنا�سر اأحمد الدارمي، 2000/2/7، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

16 - �سعود اأحمد الدارمي، المقابلة ال�سابقة.
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ف���ي المن�سور اأئمة الم�ساجد فتح مكبرات ال�سوت عن���د كل �سلة واالبتهال والدعاء 

اإل���ى اهلل ع���ز وجل في كل �س���لة جهرية وبعد كل �سلة حتى ي�سم���ع هوؤالء النفر من 

الجي����ض العراق���ي هذا الدعاء وليعلم���وا كذب مزاعم قادته���م واأن اأبناءنا ال ير�سون 

بوال���د غير والدهم واأن يتقوا اهلل في اأنف�سهم وفي اأبناء الم�سلمين من »اأهل الكويت« 

وختم المن�سور الذي كتبه بيده بالدعاء اإلى اهلل عز وجل اأن يلهم الجميع ال�سبر وان 

ي�ستجيب للدعاء واأن يرد كيد الكائدين«)17(.

لق���د اأراد ال�سهيد بهذا المن�سور التاأثير على اأفراد الجي�ض العراقي لكي يتمرد على 

النظ���ام العراقي، خا�سة واأن االإ�ساعات التي انت�سرت في تلك الفترة تقول اأن الكثير 

م���ن اأف���راد القوات العراقية كما كان���وا يرددون لم تكن لديهم دراي���ة بحقيقة االأمر، 

ومم���ا ال �سك فيه ان محاولته تلك كانت جريئة، وبهذه المنا�سبة يمكن اأن نطرح هذا 

ال�س���وؤال وهو  ل���و اأن مطلب الديموقراطية في العراق قد تحق���ق هل كان من الممكن 

اأن تق���ع هذه النكبة؟ قد ت�سعب االإجابة على هذا ال�س���وؤال الأن المطامع العراقية في 

الكوي���ت قديم���ة وتتوارثها االأنظمة الت���ي حكمت العراق منذ اإنته���اء الحرب العالمية 

االأول���ى وقي���ام الع���راق الحديث في ع���ام 1921، وبالتال���ي هي لي�ست ولي���دة النظام 

العراقي الحالي، مما يعني اأن ال�سعب العراقي يتوارث هذه الق�سية)18(.

17 - مركز المعلومات، مكتب ال�سهيد، المن�سور الذي كتبه ال�سهيد عبداهلل الدارمي رحمه اهلل.

18 - انظر بخ�سو�ض هذا المو�سوع، اأ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم، بحث م�سكلة الحدود الكويتية العراقية )1902 - 1946(.

مجلة كلية االآدب، جامعة المن�سورة، العدد التا�سع ع�سر، اأغ�سط�ض 1996م.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-22-

اعتقال ال�سهيد

كان���ت القوات العراقية ت�سعد من عمليات القمع والقتل بحق المواطنين الكويتيين 

وزادت ممار�ساته���ا الوح�سي���ة دون رادع. وتوؤك���د كل االأدل���ة وال�سواه���د اأن الق���وات 

العراقي���ة منذ االأيام االأولى للحتلل بداأت في انزال العقوبات الوح�سية بالمعتقلين 

م���ن اأبناء الكويت واأف���راد المقاومة البا�سلة اأو من ي�ستبه فيه���م ولي�ض بال�سرورة اأن 

يكون المعتقل من اأفراد المقاومة الذين حملوا ال�سلح في وجه المعتدي بل يكفي اأن 

يكون وزع التموين اأو كتب �سعارات معادية للعراق على الجدران اأو رفع العلم الكويتي 

اأو ا�سترك في مظاهرة �سلمية اأو رف�ض حلق اللحية وغير ذلك من االأ�سباب، فالمهم 

ه���و التعذيب الوح�سي الإرهاب ال�سعب الكويتي ال�سامد الجباره على المغادرة لتغيير 

التركيبة ال�سكانية.

وف���ي ذلك الي���وم المواف���ق 1990/8/22، كان ال�سهيد على موعد م���ع فراق االأهل 

واالأحب���اب، وقب���ل كل �س���يء الوطن الغال���ي الذي دافع عن���ه منذ اللحظ���ات االأولى، 

فق���د خ���رج ل�سلة الع�س���اء وعاد و�سرب ال�س���اي، ثم خرج حي���ث كان على موعد مع 

اأح���د �سباط الجي�ض الكويت���ي)19( خرج ال�ستلم عربة متفج���رات واالإطلع عليها 

لتحدي���د امكانية ا�ستخدام تلك المتفجرات)20( وكان رحمه اهلل ينوي اأي�سًا ت�سليم 

المتفج���رات اإل���ى اأفراد مجموع���ة للمقاوم���ة)21( وعندما نق���ول اأن اأبن���اء الكويت 

االأبط���ال لم ت�سغله���م المخاوف اأو تدفعهم اإلى الرك���ون واال�ست�سلم، فاإن الكثير من 

ال�سواه���د واالدلة تثبت ذلك. اأما فيم���ا يتعلق بملب�سات اعتقاله فقد تم مقابل نادي 

اليرم���وك في منطقة م�سرف، بينما كان في طريقه م���ن منطقة �سباح ال�سالم حين 

ا�ستوفقت���ه نقط���ة تفتي�ض وفي اللحظة نف�سه���ا وقع اإطلق نار م���ن منطقة بيان تجاه 

19 - والدة ال�سهيد، 1993/8/15، الباحثة �سناء مبارك.

20 - �سع���ود الدارم���ي، اإذاعة دولة الكوي���ت، برنامج اإذاعة على اله���واء، بدون تاريخ، تفريغ ال�سري���ط بتاريخ 1993/11/14، 

الباحث محارب الحربي.

21 - وليد مال اهلل، المقابلة ال�سابقة.
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جن���ود النقطة فقام اأحدهم و�سعد اإلى �سيارة ال�سهيد وما ان جل�ض على المقعد حتى 

فتح درج ال�سيارة االأمامي والتقط ورقة كانت هي المن�سور الذي اأ�سلفنا االإ�سارة اإليه، 

كم���ا عث���ر الجندي على بع�ض الطلقات التي لم يكن ال�سهيد قد انتبه اإلى وجودها في 

ال�سي���ارة عندئذ اعتقله ذلك الع�سكري وهو يقول اأنت مع المقاومة ومع اأولئك الذين 

كان���وا يطلقون علين���ا الر�سا�ض، فنفى ذل���ك لكن دون جدوى)22( وب���داأ �سربه في 

ال�س���ارع)23( ثم اقتاده اإلى �سي���ارة ع�سكرية حيث بداأت رحلة العذاب فقد نقلوه اإلى 

مبن���ى كلية ال�سرطة)24(، وو�سع م���ع مجموعة من االأ�سرى في زنزانة م�ساحتها 2 * 

2.5 حت���ى ان بع�سهم كان يجل�ض في الحمام ال�سغير الملحق بالزنزانة وهناك كان 

ال�سهي���د يعاني من �س���دة االآالم فقد خلعت اأظافره، وتعر�ض لل�س���رب على كل اأنحاء 

ج�س���ده حيث كان���ت االآثار وا�سحة، هذا ول���م تقدم �سلطات المعتق���ل االأكل للأ�سرى 

لم���دة ثلث���ة اأيام عدا وجبة واحدة كانت عبارة عن م���رق فا�سوليا غير نا�سجة، اأما 

الم���اء فقد و�سع خارج الزنزانة وكان المعتقل���ون يمدون الكاأ�ض الوحيد من الزنزانة 

لل�س���رب، لكن رغم ذل���ك فقد �ساد المرح بين االأ�سرى وكان ال�سهيد �سابرا ال ي�ستكي 

رغم �سدة االألم)25(.

انتظار عودته

انتظ���رت والدته مكالمته كعادته عندما ي�سل اإلى منزله لكي تطمئن عليه لكنه في 

تل���ك الليلة لم يخابرهم فبداأت هي االت�سال بمنزل���ه وبكل معارفه وهي قلقة خائفة 

عل���ى فل���ذة كبدها، فلم ت�سل اإلى م���ا يطمئن قلبها المتلهف علي���ه)26( وكان رحمه 

اهلل عل���ى موعد مع �سقيقه �سعود في اليوم الثاني، ولكنه لم يح�سر فتوجه �سعود اإلى 

22 - يو�سف عي�سى العومي، 2000/5/1، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

23 - اأرمل���ة ال�سهي���د، المقابلة ال�سابقة، وقد ح�سلت عل���ى هذه المعلومات من اأحد االأ�سخا����ض، وكان في المعتقل مع ال�سهيد 

عبداهلل رحمه اهلل في الب�سرة.

24 - يو�سف عي�سى العومي، كان معه في المعتقل في كلية ال�سرطة، المقابلة ال�سابقة.

25 - يو�سف عي�سى العومي، المقابلة ال�سابقة.

26 - والدة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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منزل���ه)27( كما بحث عنه ف���ي الديوانيات واالأماكن الت���ي كان يتردد عليها وهناك 

عل���م باعتقاله. وف���ي اليوم التال���ي تلقى �سقيقه �سع���ود مكالمة من اأح���د االأ�سخا�ض 

يطلب منه التوجه اإلى منزل ال�سهيد رحمه اهلل الإخراج ال�سيارات والطيور الموجودة 

هناك)28( ومنذ تلك اللحظة ب���داأت رحلة البحث عنه والمحاوالت الإطلق �سراحه 

ب���كل الو�سائ���ل المتاحة، وكان ن�سيب���ه يعمل ف���ي االإدارة العامة للإطف���اء ف�ساأل عنه 

وع���رف اأن���ه في مبنى كلي���ة ال�سرطة وبع���د اأن اأعطى اأح���د �سباط الجي����ض العراقي 

المحت���ل قطع غيار وغيره واف���ق على الذهاب معه اإلى كلية ال�سرطة، فاأخبروه اأنه قد 

نق���ل اإلى الب�س���رة، وفي اوائل �سهر اأكتوبر غادر ن�سيبه وائ���ل الكويت للبحث عنه في 

الب�س���رة، بع���د ح�سوله على تو�سية من اح���د �سباط االحتلل، وف���ي الب�سرة اأمره 

ال�سابط بعدم ال�سوؤال عنه مرة اأخرى)29(.

في المعتقل

اأ�سرن���ا اإلى اأن �سلط���ات العدو حجزت ال�سهي���د في مبنى كلي���ة ال�سرطة وكان هذا 

اأح���د االأماكن التي احتج���ز فيها ولم يكن من ال�سهل عل���ى ال�سهيد عبداهلل الخ�سوع 

واال�ست�س���لم للإهانات والتعذيب حتى وهو في المعتقل عند مجموعة من نفر ال تاأبه 

بالدي���ن واالإن�سانية والقوانين، لكنه اإح�سا����ض الكرامة بالوطن واالن�سان الذي �سيطر 

عل���ى ال�سهيد عب���داهلل رحمه اهلل، وكان اإمام���ًا للمعتقلين وي�سبره���م ويقراأ القراآن 

عليه���م)30(. كان يقوم بذلك رغم معاناته من التعذيب الوح�سي الذي كان يتعر�ض 

ل���ه مثل نزع االأظاف���ر والح���رق بال�سجائر والتعذي���ب بال�سدم���ات الكهربائية)31( 

وكان ال�سهي���د قد نقل اإلى مبن���ى بلدية الجهراء وو�سع في ال�سرداب مع مجموعة من 

27 - �سعود اأحمد الدارمي، 2000/5/3، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

28 - والدة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

29 - وائل محمود �سنان 2000/3/8، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

30 - �سالم اأحمد الديولي، المقابلة ال�سابقة.
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االأ�س���رى من اأبناء ال�سع���ب الكويتي ومن بينه���م ال�سهداء �س���ادق الفيلكاوي ومحمد 

العجم���ي واإ�سماعيل و�سلطان ال�سلطان وعبدالحمي���د خريبط وغيرهم وكان ال�سهيد 

خللها يعاني من اآثار التعذيب فلم يكن يقدر على الحركة اأو الجلو�ض فكان منبطحا 

نظ���رًا الأن كل انح���اء ج�سم���ه تعر�ض للتعذيب، وه���و ي�ستمع اإلى خطب���ة الجمعة التي 

كان يلقيه���ا عليه���م الدكت���ور جا�سم محم���د الحم���دان وكان �سديد الباأ����ض ولم يكن 

يتحم���ل ممار�ساته���م حتى وهو ف���ي المعتقل فقد األقى على المحق���ق العراقي مطفاأة 

ال�سجائر)32(. ال �س���ك ان هذا التحدي زاد من حنق �سلطات االإحتلل الذين كانوا 

يعذبونه بوح�سية، وقد ك�سروا كتفه االأيمن، واأحرقوا جلده بالمكواة)33(.

ومما تجدر االإ�سارة اإليه اأن اأ�سباب اعتقاله تعددت ح�سب اإفادات بع�ض الم�سادر، 

فباالإ�ساف���ة اإلى ما اأ�سلفنا االإ�س���ارة اإليه، فاإن هناك بع�ض المعلومات االأخرى التي ال 

ب���د من االإ�سارة اإليها ح���ول اأ�سباب االعتقال، فقد قيل اأنهم عث���روا على م�سد�ض في 

�سيارت���ه)34( اأم���ا الراأي االآخر فيذك���ر اأنه اعتقل ب�سبب اال�سم حي���ث ان العراقيين 

كان���وا يري���دون اعتقال �سقيقه وهو اأح���د كبار ال�سباط وبتعذيب���ه اأرادوا اإجباره على 

االإدالء بمعلومات تفيدهم، وهناك رواية ثالثة ت�سير اإلى اأن �سبب االعتقال هو العثور 

عل���ى من�س���ورات و�س���لح ب�سيارته)35( اأم���ا الرواي���ة الرابعة والت���ي م�سدرها اأحد 

االأ�سخا����ض الذين كان���وا معه في معتقل مبن���ى بلدية الجهراء فتق���ول اأن التهمة هي 

نق���ل ال�سلح)36(. فيما ي�سير اأحد الم�سادر وكان مع���ه في الزنزانة في مبنى كلية 

ال�سرط���ة اأنه قال ل���ه اإن �سبب اعتقاله ه���و العثور على من�سورات ف���ي �سيارته)37(. 

والحقيق���ة اأن اإفادات ال�سهود حول اأ�سباب االعتقال ال يوجد فيها اأي تناق�ض، ويمكن 

31 - عبدالنا�سر اأحمد الدارمي، المقابلة ال�سابقة.

32 - الدكتور جا�سم محمد الحمدان، 1996/12/1، الباحث محارب الحربي.

33 - �سعود الدارمي، برنامج اإذاعة على الهواء، المقابلة ال�سابقة.

34 - والدة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

35 - عبدالنا�سر الدارمي، المقابلة ال�سابقة، ح�سب المعلومات التي �سمعها الم�سدر.

36 - د.جا�سم محمد الحمدان، المقابلة ال�سابقة.

37 - يو�سف عي�سى العومي، المقابلة ال�سابقة.
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االأخ���ذ ب���كل هذه االأ�سباب وذل���ك لتعدد ن�س���اط ال�سهيد في المقاوم���ة البا�سلة وهذا 

ال���ذي يدفعنا اإلى ال�سوؤال هل ه���ي ال�سدفة اأم انها و�ساية كم���ا ي�سير اأحد الم�سادر 

ال���ذي علم بعد ا�ست�سه���اده اأن اأحد االأ�سخا�ض من غير مح���ددي الجن�سية قال: »لقد 

بحثت عن االأخ الكبير فلم اأجده لكنني تمكنت من ال�سغير«. والموؤ�سف اأنه بينما كان 

ال�سهي���د عبداهلل وغيره من اأبط���ال الكويت يتعر�سون الأ�سد اأن���واع التعذيب الوح�سي 

في المعتقلت كانت بع�ض اأجهزة االإعلم العربي في االأردن وغيرها من دول ال�سد 

تعم���ل جاهدة على توجي���ه الراأي العام العرب���ي �سد ق�سية الكوي���ت العادلة، اأما في 

الكويت فقد كان ال�سمود والتحدي واال�ست�سهاد.

اال�ست�سهاد

بعد اأن تعر�ض ال�سهيد رحمه اهلل الأق�سى �سنوف التعذيب وبعد اأن ف�سلت محاوالتهم 

الإجب���اره عل���ى االأدالء بمعلوم���ات ح���ول المقاومة الكويتي���ة واأبطاله���ا)38( وبعد اأن 

احدث���وا اأ�سد االإ�سابات في ج�سده، قررت �سلط���ات االحتلل اإعدامه بينما كان اأهله 

ينتظ���رون عودت���ه اإليهم، فه���م لم يفقدوا االأم���ل، وكان الدعاء اإل���ى اهلل عز وجل اأن 

يف���ك اأ�سره، وقبل ا�ست�سهاده تلقى ن�سيبه مكالمة هاتفية اأخبره المتحدث اأنهم �سوف 

ي���رون في القريب العاجل كم���ا تلقى ن�سيبه االآخر مكالمة مماثلة)39(، كذلك الحال 

بالن�سب���ة الأهل���ه، حيث كلم اأحد االأ�سخا����ض �سقيقه �سعود)40( لك���ن كانت الفاجعة 

بالن�سبة الأ�سرة ال�سهيد رحمه اهلل، مع بداية يوم 1990/10/7، وعند ال�ساعة 6.30 

دخل���ت مجموعة من ال�سيارات الع�سكري���ة منطقة الخالدية تحمل مجموعة من اأبناء 

الكوي���ت ف���ي �ساحنة، وكان اأحده���م ال�سهيد عب���داهلل الذي طلب من���ه �سابط فرقة 

االإعدام العراقية اأن ي�سير اإلى منزله ففعل عندئذ قام اأحد الجنود بدق باب المنزل 

ال���ذي لم يك���ن بداخله اأحد، لق���د كانت هذه هي اإف���ادة اأحد االأ�سخا����ض وكان يعمل 

38 - �سعود اأحمد الدارمي، 2000/5/3، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي. يرجح �سقيقه �سعود اأن �سبب االعتقال هو المن�سور.

39 - وائل محمود �سنان، المقابلة ال�سابقة.

40 - والدة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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ف���ي حديقة جار ال�سهيد)41( اأم���ا االإفادة الثانية فتقول ان فرق���ة االإعدام العراقية 

جاءت بال�سهيد واقعدته على ركبتيه في حديقة منزله عند النخلة وكان موثق اليدين 

ف���ي خيط براأ�س���ه)42( وبالطبع كان مع�سوب العينين واأطلق���وا النار على راأ�سه من 

الخل���ف)43( وفي نف����ض ال�ساعة قامت فرقة االإع���دام العراقية باإط���لق النار على 

ال�سهداء �سادق الفيلكاوي واإ�سماعيل ماجد �سلطان و�سلطان ماجد �سلطان يرحمهم 

اهلل ففق���دت الكويت اأربعة من االأبط���ال الذين اختاروا ال�سمود والمقاومة، وقد اثار 

ا�ست�سهاده���م لوع���ة وحزن جيرانهم الذي���ن اأثار روعهم ذلك الخب���ر الحزين، وبعد 

ان انج���زت فرقة االإعدام الجريمة غادرت المكان ب�سرع���ة مما اأثار انتباه الجيران، 

وتتذك���ر ج���ارة ال�سهيد اأنه في تلك ال�ساعة المبكرة بينم���ا كانت تن�سر الملب�ض لفت 

انتباهها مرور �سي���ارة جيب ع�سكرية، فاأ�سرعت بالنزول وعند الباب علمت من اأحد 

اأ�سدق���اء زوجه���ا اأنهم قتل���وا ال�سهيد عبداهلل فوق���ع الخبر عليه���م كال�ساعقة واثار 

حزنهم فقدان ال�سهيد الرجل الملتزم ال�سجاع)44(.

لق���د حر����ض ال�سهيد رحمه اهلل عل���ى اأن ير�سد اأفراد فرقة االإع���دام العراقية على 

عن���وان منزله الخا�ض رغم علم���ه بخلوه من االأهل فقد خ�سي اأن ير�سدهم اإلى منزل 

اأهل���ه لخوفه على والدته)45( ويب���دو اأنه �سعر اأن �ساعة االأجل قد دنت، وقد تطوعت 

امراأة واأخبرت اأخت ال�سهيد بوا�سطة الهاتف اإنها �ساهدت بع�ض الجنود بالقرب من 

المن���زل، فاأ�سرع ن�سيب ال�سهيد اإلى منزله وهن���اك اأخبره اأحد االأ�سخا�ض اأن القوات 

العراقي���ة ق���د قتل���ت ال�سهيد، وهي���اأ اهلل لل�سهيد بعد ذل���ك ولل�سه���داء الثلثة �سقيق 

ال�سهي���د �سادق الذي تلقى مكالمة من اأخته نقل���ت اإليه خبر ا�ست�سهاد �سقيقه �سادق 

41 - عبدالنا�سر الدارمي، المقابلة ال�سابقة.

42 - وائل محمود �سنان، المقابلة ال�سابقة.

43 - عبدالنا�سر اأحمد الدارمي، المقابلة ال�سابقة.

44 - جارة ال�سهيد، 2000/3/21، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

45 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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فاأ�س���رع اإلى المكان، وهناك تاأكد من الحادثة وقام بحمل جثث ال�سهداء االأربعة اإلى 

م�ست�سف���ى مبارك وذلك بالتع���اون مع اأحد االأ�سخا�ض)46( وف���ي الم�ست�سفى وكانت 

ال�ساع���ة التا�سعة �سباحًا كان جثم���ان ال�سهيد على النقالة وراأ�س���ه ينزف وقد اأخرج 

ن�سيب���ه وائ���ل من جيب ال�سهيد الم�سحف ال�سغير ال���ذي كان معه في المعتقل ودواء 

لع���لج ال�سداع »حبة بندول« ثم لف راأ�سه بكي�ض نظرًا للنزيف الذي لم يتوقف وبعد 

ذل���ك تم اإنزال الجثمان اإل���ى الثلجة)47( ويذكر �سقيقه �سع���ود اأنه وجد في جيب 

ال�سهي���د بع�ض اآيات من �سورة التحريم وحب���ة اأ�سبرين واأنه نظر اإلى وجه ال�سهيد ثم 

قراأ الفاتحة عليه وطلب له الرحمة والمغفرة وكان �سعيفًا واآثار ال�سرب وا�سحة على 

الوج���ه ود�سدا�ست���ه �سوداء)48( كما ج���اء �سقيقه عبدالنا�سر ون�سيب���ه �سالم، وعند 

ال�ساع���ة الرابعة نقلت جثث ال�سه���داء االأربعة ومعهم جثمان اأحد االأطفال اإلى مقبرة 

الرق���ة بوا�سطة �سيارة خا�سة لعدم وجود �سيارة اإ�سع���اف. وفي المقبرة قام ال�سباب 

المتط���وع بدفن الجثث، لقد كان���ت ماأ�ساة وفاجعة ولكن ال بد من ال�سبر لق�ساء اهلل 

وق���دره عز وجل. واالآن كيف يمكن اإب���لغ االأم الروؤوم المتلهفة على روؤية ابنها الغالي 

الت���ي ما اأن �ساهدته���م بعد عودتهم حت���ى �ساألتهم لماذا تاأخرتم ف���كان الجواب كنا 

نبح���ث ع���ن عبداهلل ف���زادت لوعتها ولم ت�س���دق لكنها �سبرت وانتظ���رت وبعد عدة 

اأي���ام قال���ت لن�سيبها �سالم اإنني اأ�سع���ر اأن اأبني عبداهلل قد ا�ست�سه���د في اليوم الذي 

خرجت���م فيه، واأ�سافت لقد حلمت في تلك الليل���ة، و�سباح اليوم الثاني انتم ذهبتم، 

عندئذ ا�سطر �سالم اإلى قول الحقيقة، وبعون من اهلل عز وجل تحملت و�سبرت وكان 

�سلحها اإيمانها القوي باأمر اهلل)49(.

اأم���ا زوجته المتلهفة التي كانت تنتظر الع���ودة اإلى الوطن المحرر فقد كانت ت�سعر 

46 - ح�سين علي جا�سم ح�سن، المقابلة ال�سابقة.

47 - وائل محمود �سنان، المقابلة ال�سابقة.

48 - �سعود اأحمد الدارمي، 2000/5/3، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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انه���ا لن تراه وذلك بع���د ر�سالته لها تلك التي اأ�سرنا اإليها م���ن قبل، وفي ذلك اليوم 

خابرته���م اخته���ا من الكوي���ت بوا�سطة جه���از ال�سلكي يخ�ض رج���ال المقاومة حيث 

اأخبرت والدتها ان ت�ستعد )زوجة ال�سهيد( اأي تدخل العدة ال�سرعية ب�سبب ا�ست�سهاد 

زوجه���ا فقامت والدتها بدورها واخبرتها وباإيمانها القوي ا�ستطاعت الثبات وال�سبر 

برحمة من اهلل عز وجل، وتذكرت كلم ال�سهيد »اأ�سعر اأنني �سوف اأموت عندما اأبلغ 

35 �سنة«، وقد حدث ذلك وا�ست�سهد وهو في هذا العمر)50(.

لق���د فقدت زوجته ووالدت���ه واأ�سرته ابنها البار فقد كان محبوبًا من الجميع وي�سل 

اأهل���ه با�ستم���رار وكان �سب���ورا طموحًا حري�سًا عل���ى قول الحق، ولق���د �سبر وتحمل 

�سن���وف التعذيب الوح�سي ال���ذي كانت اآثاره وا�سحة على ج�س���ده ووجهه فقد برزت 

اآثار الحرق وخلع اظفاره وك�سر حو�سه، وكان �سعيف البنية. هذا ولم يكن ا�ست�سهاده 

نهاي���ة االأحزان فقد اعتقل �سقيقه �سعود الذي نقل اإلى الم�ساتل وتعر�ض مع مجموعة 

م���ن االأ�س���رى اإلى التعذيب بوا�سط���ة الكهرباء علوة على ال�س���رب، ويذكر �سعود ان 

مجموع���ة التعذي���ب هذه كانت برئا�سة ب���رزان التكريتي وكان���ت ات�ساالته مع �سدام 

ح�سي���ن، وياأتي بعد برزان �سخ�ض ا�سمه )اأبو م�ست���اق( برتبة نقيب واآخر معه برتبة 

رائ���د وقد طلب من �سعود ان يتع���اون معهم وقال له قائد فرقة التعذيب مثلما ك�سرت 

رجل���ك واعدمت �سقيقك عبداهلل �س���وف اعدمك)51(. ولك���ن اهلل �سبحانه وتعالى 

كتب له النجاة وتم االفراج عنه.

لق���د كانت �سلطات االحت���لل تمتلك كل و�سائل القتال التي لم تكن متوافرة لرجال 

المقاومة الكويتية، ولكن رغم ذلك كان هناك االإ�سرار الكويتي على الت�سدي، لذلك 

ل���م يحقق النظام العراقي النجاح الذي توقع���ه فكانت الهزيمة. اما ال�سهيد عبداهلل 

وامثاله من اأبطال الكويت فقد كانت لهم ال�سهادة باإذن اهلل.

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

49 - وائل محمود �سنان، المقابلة ال�سابقة.

50 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

 51 - �سعود اأحمد الدارمي، 2000/5/3، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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ال�سهيد/عبدالحميد عبدالرحمن البلهان)٭(

البداية وال�سمود:

كان رحم���ه اهلل حازم���ا ًج���دًا ومنظمًا، يحر�ض عل���ى اأداء عمل���ه وواجبه باإخل�ض 

وعلى اأكمل وجه، ويت�سف بالطيبة ول�سدة حبه للعمل كان يعتبر الم�ست�سفى بيته)1(. 

فق���د كان ي�سغل وظيفة نائب المدير لل�سوؤون االإدارية في مركز ح�سين مكي لمكافحة 

ال�سرطان.

عندم���ا �سمع من اخته خبر االجتياح العراقي ذهب وابنه اأ�سامة اإلى مخفر منطقة 

الرميثي���ة حي���ث �سيكن���ون الأخذ ال�س���لح، كما ذهب اإل���ى بنك الدم لك���ي يتبرع واإلى 

الم�ست�سف���ى حيث التقى بالموظفي���ن وحاول اقناعهم باال�ستم���رار في العمل ثم عاد 

اإل���ى المن���زل حوالي ال�ساع���ة 2.30 ظهرًا، وف���ي اليوم الثاني اأخ���ذ بع�ض الخبز من 

المخبز االآلي وبع�ض االغرا�ض اإلى الم�ست�سفى، وكان منذ ذلك اليوم همه الوحيد هو 

الم�ست�سف���ى الذي كان يعطيه الكثير من االهتمام اأكثر في ذلك الذي يوليه اأو يمنحه 

الأ�سرت���ه، ف���كان يداوم في النهار خا�س���ة وان الكثير من الموظفي���ن غادروا الكويت، 

وزادت �ساع���ات دوام���ه من 8/5 حت���ى ان اأ�سرته لم تعد ت���راه اإال في فترات محدودة 

ولم تراوده فكرة الخروج من الكويت فقد كان يقول »اأموت في بلدي ا�سرف لي«)2( 

ويق���ول ل���ن نخرج ولن نترك ال�سلط���ات العراقية »تتحكم فينا« ويج���ب علينا ان نقف 

�سدهم، وال يمكن اأن اأترك المر�سى فهم اأمانة بل الم�ست�سفى كله اأمانة)3(.

لق���د كان رجًل موؤمن���ًا مخل�سًا، يحب وطن���ه ويحر�ض على خدمته م���ن اأي موقع، 

ومنذ البداية حر�ض مع الكثير من الكويتيين الذين كانوا يعملون في الم�ست�سفى على 

)٭(  تاري���خ الميلد: 1945/4/28، تاريخ اال�ست�سهاد: 1990/9/30، الموؤهل العلمي: المتو�سطة، المهنة: نائب مدير م�ست�سفى 

ح�سين مكي لل�سرطان.

1 - د.ح�سين الجزاف، 1996/10/21، الباحث �سعود المطيري.

2 - اأرملة ال�سهيد، 1996/10/13، الباحث �سعود المطيري.

3 - اأ�سامة عبدالحميد عبدالرحمن البلهان، 1996/10/14، الباحث �سعود المطيري.
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اإخفاء االأجهزة الطبية في اأماكن بعيدة عن متناول �سلطات االحتلل)4( التي كانت 

تنهب وت�سرق دون مراعاة لحاجة المر�سى لهذه االأجهزة.

في الم�ست�سفى

حر����ض اأبن���اء الكويت من موظف���ي الم�ست�سفى عل���ى اأداء واجباته���م، فكان هناك 

العدي���د م���ن العاملين ف���ي العلقات العام���ة والبدال���ة وغيرهم، اأم���ا ال�سهيد رحمه 

اهلل فق���د كان يوف���ر االأكل للمر�سى م���ن عدة م�سادر، كما كان يق���وم بتنظيم عملية 

التنظيف والرقابة والدخول والخروج، وكان يداوم اأغلب �ساعات اليوم، وال يخرج اإال 

لحظات قليلة ثم يعود)5(.

وب�سب���ب الظ���روف ال�سعب���ة والخوف فق���د خرج العدي���د من االأطب���اء والكثير من 

اإع�س���اء الهيئ���ة التمري�سية مم���ا �ساعف من تده���ور الو�سع ف���ي الم�ست�سفى، ورغم 

ن�س���اط واهتمام ق�سم العلق���ات العامة في اأداء الواجب ف���اإن ال�سهيد كان ي�سعر انه 

الم�سوؤول عن الم�ست�سفى وتوفير الع���لج للمر�سى باالأجهزة المطلوبة وكان حري�سا 

على اأن يتم علجهم في مكان اآمن)6(.

ولمن���ع قوات االحتلل من دخول الم�ست�سفى عل���ق ال�سباب لوحة كتبوا عليها عبارة 

»مر�س���ى ال�سرطان معدي« و»ف���ي الم�ست�سفى توجد حاالت م�ساب���ة بمر�ض االإيدز«، 

وق���د نجحوا لفترة ق�سيرة ف���ي اإبعاد القوات العراقية عنه، وذل���ك حتى اأواخر �سهر 

اأغ�سط����ض حين طلب مجموعة من الع�سكريين اإخلء اأجنحة المر�سى الأنهم يريدون 

الم�ست�سف���ى لتحويله اإلى مركز قيادة)7(، ولم يرحم���وا المر�سى وحاجتهم للرعاية 

ال�سحية.

4 - ..........، 1993/4/26، الباحث عادل ال�سبتي، نمر العيبان.

5 - د.ح�سين الجزاف، المقابلة ال�سابقة.

6 - د.ح�سين الجزاف، المقابلة ال�سابقة.

7 - م�سعل مبارك ح�سين �سعبان، 1996/10/21، الباحث �سعود المطيري.
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وبالفع���ل دخل���وا الم�ست�سفى وعينوا اأح���د اأبناء الجالي���ة الفل�سطيني���ة وا�سمه علي 

�سموي���ل مدي���را للم�ست�سفى وكان ف���ي االأ�سل من العاملين فيها، ف���كان ي�ستم الكويت 

وي���ردد االآن )الحكم عراقي(، اأم���ا االأطباء من الكويتيين اأمث���ال د.ح�سين الجزاف 

ود.خالد ال�سال���ح فقد ا�ستمروا في الم�ست�سفى وتوفير العلج للمر�سى مع مجموعة 

م���ن اأبناء الكوي���ت �سواء في العلقات العام���ة اأو غيرها كما ذكرن���ا اآنفا، وبعد ذلك 

كلف���ت �سلط���ات االحتلل ال�سهيد رحم���ه اهلل بكثير من المهام مث���ل تح�سير جداول 

الح�س���ور للموظفي���ن والممر�س���ات وتواقيع االن�س���راف، واال�ستئ���ذان، وطلبت منه 

تزويده���ا بمعلومات كثي���رة، وكان هدفها ان يتعاون معها، كم���ا اأرادوا اأي�سًا بوا�سطة 

ه���ذا ال�سغ���ط ان يت���رك الم�ست�سف���ى، اإال اأنه ا�سر رحم���ه اهلل عل���ى اأداء واجبه نحو 

المر�س���ى وتوفي���ر الغذاء والخدم���ات االأخرى له���م، وعندما الح���ظ الدكتور ح�سين 

الج���زاف �سوء نية ال�سلطات العراقي���ة نبه ال�سهيد وقال له اأنهم ي�ستهدفونك، خا�سة 

بعد ان عينت اأحد اأبناء الجالية الفل�سطينية في وظيفة نائب مدير ال�سوؤون االإدارية، 

وكان���ت علقت���ه بال�سهيد متوت���رة قبل االحت���لل، الأن ذلك ال�سخ����ض كان قد حاول 

ا�ستغلل المعر�ض الذي ا�ستركت فيه العديد من ال�سركات ل�سالح مر�سى ال�سرطان 

فمنعه ال�سهيد حين قام بعملية جرد لكل محتويات المعر�ض)8(.

االعتقال

اعتقل���ت قوات االحتلل ي���وم 11 اأو 9/12 مجموعة من العاملي���ن في الم�ست�سفى، 

بعد ان وجهت االأ�سلحة نحو �سدورهم وبداأ اأفرادها حملة تفتي�ض في المكاتب، وكان 

ال�سب���اب قد تركوا بع����ض اختام الم�ست�سفى وبع�ض المن�س���ورات وختم اإدارة المرور، 

باالإ�ساف���ة اإل���ى وجود هوي���ات للعاملين ف���ي الم�ست�سفى، ممزقة ف���ي �سلة المهملت 

8 - د.ح�سين الجزاف، المقابلة ال�سابقة.
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فقام اأفراد القوة العراقي���ة باإخراجها من القمامة، واتهموا ال�سباب بتزوير الهويات 

رغ���م اأنه���ا هويات خا�س���ة بالعاملين في الم�ست�سف���ى)9( وكانت تل���ك ال�سلطات قد 

علم���ت من الدكتور الفل�سطيني المعين اأن الكويتيي���ن في الم�ست�سفى يقومون باإعداد 

هوي���ات مموه���ة للع�سكريين، وم�ساع���دة من يرغب في ال�سفر برا ع���ن طريق اإيران، 

وبالن�سب���ة لل�سهي���د رحم���ه اهلل فقد �سارك في ه���ذا الن�ساط وكان يري���د اأن تتم هذه 

االأعم���ال بنظام و�سرية تامة، لكن لم يتم العمل كما اأراد، باالإ�سافة اإلى وجود الكثير 

م���ن الفل�سطينيين في الم�ست�سفى بل ان ال�سباب كانوا قد اعدوا هوية لدكتور عراقي 

االأ�س���ل ويحمل الجن�سي���ة البريطانية وقد قام ه���ذا الدكتور باإب���لغ زميله العراقي، 

وف���ي الوقت نف�سه عندما و�سل الخبر اإلى الموظف الفل�سطيني اأ�سرع باإبلغ �سلطات 

االحتلل بالتعاون مع نائبه)10(.

ان العم���ل في تلك الظ���روف وانت�سار اأف���راد اال�ستخبارات العراقي���ة ومن يوؤيدهم 

ويعم���ل معهم من الوافدي���ن كان ي�سكل خطورة على الكويتيي���ن لكن ال بد من العمل، 

خا�س���ة في المج���ال ال�سحي مهما كانت الظ���روف، ففي اأق�س���ام واأجنحة م�ست�سفى 

ح�سي���ن مك���ي كان هن���اك مجموعة اأطب���اء م���ن الكويتيي���ن باالإ�سافة اإل���ى عدد من 

الفل�سطينيي���ن والم�سريي���ن)11( وفي اإح���د االأيام وبينم���ا كان ال�سهيد يهم بدخول 

الم�ست�سف���ى، وج���ه اأحد جن���ود االحتلل �سلحه نح���و �سدره، وقال ل���ه ممنوع عليك 

دخ���ول الم�ست�سفى، فقام رحم���ه اهلل بدفع الجندي وهو يقول »ال اأنت وال من هو اأكبر 

منك يمنعني من دخول الم�ست�سفى«.

9 - م�سعل مبارك ح�سين �سعبان، المقابلة ال�سابقة.

10 - د.ح�سين الجزاف، المقابلة ال�سابقة.

11 - د.عبداهلل بهبهاني.
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وي���روي اأحد الم�س���ادر ان ال�سهيد قبل اعتقاله عبر ع���ن امتعا�سه ورف�سه لتعيين 

الفل�سطيني، وهدده، فا�ستدع���اه اأحد ال�سباط وقال له محاكمتك غدا الأنك تطاولت 

على الموظف فاأجابه الأنه يجل�ض في مكتبي وقد تطاول علّي، فرد عليه ال�سابط تعال 

وا�ستك���ي، المهم بعد هذه المحادثة ايقن ال�سهيد رحمه اهلل ان �سلطات االحتلل لن 

تتركه، ولكنه رغم ذلك اأ�سر  على موا�سلة العمل وكان يقول »اأنا افدي الكويت«)12( 

وعندم���ا عل���م ان الفل�سطين���ي يريد اخ���راج الم���واد ال�سام���ة التي ت�ستعم���ل الجراء 

الفحو�س���ات لمر�س���ى الم�ست�سف���ى، الأنه كان يظ���ن ان الكويتيين �س���وف ي�ستعملونها 

�سده���م، اعتر�ض ال�سهيد رحمه اهلل وب�سبب ا�س���رار الفل�سطيني المتعاون طلب منه 

ان يوقع على انه هو الذي اأخذها)13(.

عم���ل ال�سهي���د رحمه اهلل في تل���ك االأيام ب�سجاع���ة. وكان ي���زود الم�ست�سفى بمواد 

تموينية، ويعمل على توفير الراحة واالأمان للمر�سى)14( وكان يعلم ان بع�ض اأبطال 

المقاومة الكويتي���ة واأهاليهم يتلقون العلج في الم�ست�سفى، كما قام رحمه اهلل بنقل 

االأجه���زة وحفظها ف���ي المخازن و�س���رداب المبن���ى القديم)15(. وف���ي اأحد االأيام 

ق���ال اأحد االأ�سخا����ض الأ�سامة ابن ال�سهيد رحم���ه اهلل ان العراقيي���ن يريدون اأ�سماء 

بع����ض االأ�سخا�ض من وال���دك وانهم �سوف يعدمونه الأنه ل���م ي�ستجب لطلبهم فاأ�سرع 

االب���ن اإلى وال���ده واخبره بم�سمون المكالمة، فلم يهتم رحم���ه اهلل وقال اأعرف ماذا 

يريدون ولن اعطيهم االأ�سماء ولن اخون بلدي، وكانوا قد طلبوا منه اأ�سماء مجموعة 

م���ن الع�سكريي���ن كان ال�سهي���د رحمه اهلل قد اع���د لهم هويات مموه���ة)16(، واإمام 

13 - يعقوب يو�سف القندي، 1996/10/2، الباحث �سعود المطيري.

14 - د.ح�سين الجزاف، المقابلة ال�سابقة.

15 - د.عبداهلل بهبهاني، 1996/10/26، الباحث �سعود المطيري.

16 - اأ�سامة عبدالحميد البلهان، المقابلة ال�سابقة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-35-

ه���ذه التط���ورات ا�سطر ال�سهيد رحم���ه اهلل اإلى اإخراج اأهله م���ن الكويت وكان ذلك 

ف���ي اأوائل �سهر �سبتمب���ر)17(، وبقي هو وابنه اأ�سامة ال���ذي تطوع للعمل في المخبز 

االآلي)18(.

االإ�سرار على التحدي:

كان يعل���م ان العراقيي���ن يري���دون اعتقاله فف���ي 11 اأو 9/12 قال البن���ه اأ�سامة ان 

العراقيين لن يتركوني لذلك اأو�سيك باأخوتك، فقال ابنه يا والدي لقد احتلوا الكويت 

واأ�سبحت تحت �سيطرتهم لماذا ترف����ض �سيطرتهم على الم�ست�سفى؟ فاأجابه رحمه 

اهلل ان الم�ست�سف���ى اأمان���ة، وال�سم���اح لهم باال�ستي���لء على االأجه���زة خيانة لبلدي، 

وف�سلت محاوالت ابنه معه، رغم �سعوره انه لن ي�سلم منهم و�سوف يعتقلونه)19( ومع 

ذلك كان م�سرا على عدم ترك اإدارة الم�ست�سفى لهم.

االعتقال:

ف���ي ذلك اليوم انتظ���ره ابنه كعادته لتناول الغداء معه لكن���ه لم يح�سر، ثم اخبره 

اب���ن عمت���ه ان والده قد اعتق���ل، ف�ساأل عنه ف���ي مخفر خيطان فلم يج���ده، كما �ساأل 

عن���ه �سقيقه وابن اخت ال�سهيد في الجه���راء وكان الجواب غير موجود)20( وكانت 

�سلطات االحتلل قد نقلته اإلى ثانوية عبداهلل ال�سالم التي حولتها اإلى معتقل تمار�ض 

في���ه اأ�سد �سنوف التعذيب وح�سية �سد اأبناء الكويت، وهناك جرى التحقيق معه ومع 

م�سع���ل مب���ارك وهو من العاملين في الم�ست�سفى، وال���ذي كان قد اعتقل مع مجموعة 

ال�سبان كما اأ�سلفنا االإ�سارة، وكانت التهم الموجهة لهما االحتفاظ بال�سلح والتزوير، 

ولكنهم���ا انكرا التهم فنقلوهما اإل���ى مخفر ميدان حولي واأبقوهم���ا مع مجموعة من 

17 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

18 - اأ�سامة عبدالحميد البلهان، المقابلة ال�سابقة.

19 - الم�سدر ال�سابق.

20 - اأ�سامة عبدالحميد البلهان، المقابلة ال�سابقة.
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الكويتيي���ن في زنزان���ة واحدة، وكان معهم���ا عبدالعزيز حيدر ومحم���د كاظم د�ستي 

واحد االأ�سخا�ض من الجالية العربية وكان الم�سوؤول عن الهيئة التمري�سية.

ب���داأ التحقي���ق مع م�سعل مب���ارك بتهمة �سرقة اأجه���زة الم�ست�سف���ى وتزوير هويات 

وتهري���ب ذلك ال�سخ�ض البريطاني العراق���ي االأ�سل الذي تم اعداد هوية مموهة له. 

كما اتهموه بحيازة ال�سلح، فاأنكر كل هذه التهم واأكد ان الهويات خا�سة بالموظفين 

الذين يعملون في ق�س���م االأ�سعة، ويقول م�سعل »ع�سبت عيناي و�سربوني على وجهي 

واذن���ي«، ولكن���ه كان �سام���دًا �سابرًا ثم ب���داأ �سربه على قدمي���ه بوا�سطة ع�ساة من 

الخي���زران ثم ام���روه بالوقوف والقفز فكان يعرج من �سدة االألم فركله ال�سابط على 

فم���ه بالحذاء ف�سقط مب���ارك على االأر�ض فقام ال�ساب���ط بال�سير فوق ج�سده وحاول 

ك�سر رجله، ثم اقتادوه اإلى غرفة اأخرى حيث كان يتم التحقيق مع اأحد اأبناء الكويت 

بتهم���ة حي���ازة اأ�سلحة وبعد ذلك نقلوه اإلى مبنى محافظ���ة العا�سمة ومنها اإلى مبنى 

بلدي���ة الجه���راء وكان ال�سهيد هناك لكنه في غرفة اأخ���رى)21(. وبعد فترة نقل مع 

مجموع���ة من االأ�سرى من بينهم ال�سيد عبدالكري���م الجحيدلي اإلى �سجن االأحداث، 

وكان ال�سهيد عبدالحميد خللها يعاني من اآثار التعذيب التي كانت فظيعة ووا�سحة 

على يديه وكتفيه وفي قدميه وهي االأجزاء الظاهرة من ج�سده ورغم ذلك. فقد كان 

�سابرا. وفجاأة دخل ال�سابط ونادى على ال�سهيد فطلب منهم ال�سيد الجحيدلي تركه 

لكن دون جدوى وكان رحمه اهلل قد اأخبره اأنهم عثروا على بع�ض االأ�سلحة في ديكور 

الم�ست�سف���ى تخ�ض مجموعة مقاومة)22(. كان ه���ذا يحدث في �سجن االأحداث اأما 

بالن�سبة لمبنى بلدية الجهراء ففي ال�ساعة 9 م�ساًء دخل ال�سابط الغرفة وقراأ اأ�سماء 

مجموع���ة من االأ�سخا�ض ثم انه���ى كلمه بعبارة هوؤالء افراج، وظ���ل م�سعل مبارك، 

ث���م ادخلوا عليه ال�سهيد ه�سام العبيدان واأح���د االأ�سخا�ض، وعند ال�ساعة الثالثة بعد 

منت�س���ف اللي���ل جاء ال�سابط م���رة ثانية وقراأ اأ�سم���اء بع�ض االأ�س���رى ومنهم م�سعل 

21 - م�سعل مبارك ح�سين �سعبان، المقابلة ال�سابقة.
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وال�سهيد محمد كاظم د�ستي وكانا مع�سوبي االعين موثقي االأيدي فربطوهما ببع�ض 

ث���م نقلوهما اإل���ى البا�ض الذي توقف في م���كان ما ال يذكره الم�س���در. ثم �سعد اإلى 

البا����ض بع�ض االأ�سخا�ض جل�ض اأحدهم بجانب م�سعل وهو ال�سهيد عبدالحميد رحمه 

اهلل حي���ث تع���رف عليه م�سعل من �سوت���ه عندما امره ال�سابط ب���اأن يبتعد عن الباب 

فاأجاب���ه اإن �س���اء اهلل، فقال له اأنا م�سعل ومعنا محمد كاظ���م فلم يرد ال�سهيد رحمه 

اهلل، وفي تلك اللحظات توقف البا�ض وقال لهم ال�سابط »ال�سخ�ض الذي منزله في 

ه���ذه المنطقة ين���زل«، وتكرر هذا الموقف عدة مرات والح���ظ م�سعل انه كلما توقف 

البا����ض ونزل منه اأحد االأ�سرى ي�سير البا�ض م�سافة ث���م يتوقف مرة اأخرى وفي تلك 

اللحظات يتم رفع �سوت جهاز الراديو، ولم يكن االأ�سرى يدركون االأ�سباب لكن تبين 

بع���د ذلك انه في تل���ك اللحظات كان يتم االإعدام، فاأيقنوا انه���ا ال�سهادة، لذلك بداأ 

م�سعل ي�ست�سهد وكذل���ك الحال بالن�سبة لزميله محمد كاظم الذي �ساأل ال�سابط هل 

�ستاأخذونن���ا اإلى منازلن���ا، ولماذا ال�سخ�ض الذي ينزل م���ن البا�ض ي�سرخ؟ ف�سربه 

ال�ساب���ط العراقي وامره بالتزام ال�سمت، وقال له نعم �س���وف ناأخذكم اإلى بيوتكم، 

وفي تلك اللحظات رفع م�سعل �سوته بال�سهادة و�سرخ مثله محمد وعند الفجر و�سل 

البا����ض منطق���ة العار�سية فاأنزل ال�ساب���ط م�سعل وال�سهيد محم���د، وفجاأة انطلقت 

ر�سا�سة �سعر م�سعل انها اخترقت راأ�سه، وب�سرعة فر اأفراد فرقة االإعدام ب�سيارتهم 

وف���ي تلك اللحظات اغمى على م�سعل ثم عاد اليه وعيه عندما ل�سعته حرارة ال�سم�ض 

ف�سع���ر بالعط����ض وهو ال يدري كان يطلب الماء ف�سمع �س���وت اأحد االأ�سخا�ض يقول له 

�سلمات ثم �سحبه اإلى الظل وغ�سل وجهه بالتعاون مع زميله وبعد ذلك تم االت�سال 

ب�سي���ارة االإ�سع���اف، اأما ال�سهيد محم���د فقط �سقط على وجهه بع���د ا�سابته بطلقات 

نارية وا�ست�سهد في الطريق اإلى الم�ست�سفى. وفي م�ست�سفى الفروانية جرت محاوالت 

لع���لج م�سعل ال���ذي لم يكن ي�سعر بالج���زء االأي�سر من وجهه، وكذل���ك يده الي�سرى، 

22 - عبدالكريم هلل الجحيدلي، 1998/9/21، الباحث �سعود المطيري.
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وبع���د التحري���ر اأجريت له عملية ف���ي لندن وتم ا�ستخ���راج عدة �سظاي���ا عدا �سظية 

ف���ي داخل المخ واأخ���رى عند ع�سب العين وذلك ل�سعوب���ة ا�ستخراجهما)23(. لقد 

حر�س���ت على توثيق افادة اأحد اأبطال المقاوم���ة الكويتية وهو ال�سيد م�سعل ومعاناته 

م���ع اإخوان���ه في تلك اللحظات عندم���ا تم ا�سرهم واإعدامهم لك���ي يطلع القارئ على 

وح�سية النظام العراقي.

اال�ست�سهاد:

وا�سلت فرقة االإعدام طريقها اإلى منطقة الرميثية حيث �سكن ال�سهيد عبدالحميد 

وكانت ال�ساعة حوالي الرابعة �سباحًا حين و�سلت �سيارات فرقة االإعدام اإلى ال�سارع 

ال���ذي يقع فيه منزل ال�سهيد، واقتربت �سيارة )وانيت( وبداخلها مجموعة من اأفراد 

الحر����ض الجمهوري ث���م تم انزال ال�سهيد م���ن البا�ض، وفجاأة بداأ اط���لق النار، ثم 

ج���اءت �سيارة اأخرى بي�ساء اللون وفيها مجموعة م���ن الجنود، واتمت فرقة االإعدام 

عملها الوح�سي باإعدام ال�سهيد عبدالحميد في حديقة منزله فجر 23/9 كما اطلقت 

الن���ار على �سخ�ض اآخر واألقته في حديق���ة المنزل وعند ال�سباح �ساهد اأحد جيرانه 

جثم���ان ال�سهيد واإلى جانبه الجثمان االآخر، وكان���ا ي�ستندان اإلى الحائط وقد ا�سيبا 

بطلق���ة في الراأ����ض، وكان ال�سهيد يرت���دي د�سدا�سة، وينزف بغزارة وق���د كانت اآثار 

االإره���اق والتعب وا�سحة علي���ه ثم تجمع االهالي وتم االت�س���ال باال�سعاف)24( اأما 

ابنه اأ�سامة فقد حر�ض ا�سدقائه على مرافقته خا�سة بعد اأ�سر والده وفي تلك الليلة 

كان مع���ه اأحد االأ�سدق���اء وعند ال�ساعة الخام�سة �سباحا خ���رج �سديقه ثم عاد وهو 

ي�س���رخ بعد روؤيته جثمان ال�سهيد عبدالحميد والجثمان االآخر فخرج اأ�سامة م�سرعا 

وتعرف على جثمان والده، وكانت �سدمة عنيفة، لكن اأ�سامة تحمل الم�ساب العظيم، 

الأنها ارادة اهلل عز وجل وال بد من ال�سبر، وللتخفيف عنه فقد انتقل اأ�سامة بعد ذلك 

اإلى منزل عمته)25(.

23 - م�سعل مبارك ح�سين �سعبان، المقابلة ال�سابقة.

24 - ..........، 1998/10/13، الباحث �سعود المطيري.
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و�سف الجثمان:

ت���م قلع العين الي�سرى، واطلقت النار عليه وبالتحديد تحت الحنك اأي عند الرقبة 

وطلق���ة اأخرى ف���ي االأذن)26( وقد قطع ل�سانه، وتفا�سيل ه���ذه الحادثة يرويها اأحد 

االأجان���ب م���ن العاملين ف���ي �سلك التمري����ض في الم�ست�سف���ى في تل���ك الفترة وكان 

معتق���ل مع ال�سهيد رحمه اهلل فيقول: ت���م التحقيق معي ومع ال�سهيد وفي اأحد االأيام 

ق���ال )القا�سي( لل�سهيد لقد اعترفت باأن���ك فعلت الكثير من االأعمال فما هو راأيك؟ 

اأجابه ال�سهيد رحمه اهلل لقد اعترفت ب�سبب التعذيب الذي تعر�ست له، وما اأن اأكمل 

افادت���ه حتى دخلت مجموعة من اأف���راد اال�ستخبارات العراقي���ة وحملوا ال�سهيد اإلى 

غرفة مجاورة ثم اغلقوا الباب، و�ُسمع �سراخ ال�سهيد، ثم خرج اأحد ال�سباط وكانت 

ي���ده ملطخة بالدماء وقد تم���ت العملية في دقائق معدودة، ويرب���ط الدكتور عبداهلل 

بهبهان���ي الذي �سمع الرواية م���ن الممر�ض االأجنبي بين حالة جثم���ان ال�سهيد وهذه 

المعلوم���ات)27(. هذا وق���د تم دفن جثم���ان ال�سهيد ي���وم 24/9/1990 في مقبرة 

الرقة، وكان خفيفا وحرارته ملمو�سة)28(.

لق���د حاول ال�سهيد الدفاع عن الكويت من خ���لل اإ�سراره على ال�سمود في الوطن 

وفي الم�ست�سفى واأ�سر على مواجهة العدو بكبرياء واإ�سرار، وحر�ض اأي�سًا على حفظ 

اأجه���زة الم�ست�سفى، وهذه االأعم���ال واالن�سطة كانت ت�سكل خط���ورة على حياته لكنه 

اأ�سر، الأن االنتماء للوطن كان اقوى من م�ساعر الخوف، فقد كان يرى ان اال�ست�سلم 

للخوف يعني الخ�سوع للعدو.

وال ب���د من االإ�س���ارة اإلى ان الم�سادر اأك���دت على ان غدر مجموع���ة من الوافدين 

خا�س���ة ذلك الدكتور الفل�سطين���ي وراء اعتقال ال�سهيد ورفاق���ه الذين كانوا معه في 

الم�ست�سفى)29(.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة وا�سكنه ف�سيح جناته.

29 - عبدال�سمد عبداهلل الفر�ض، 1994/4/26، الباحثان عادل ال�سبتي، نمر العيبان.

25 - اأ�سامة عبدالحميد البلهان، المقابلة ال�سابقة.

26 - يعقوب يو�سف القندي، المقابلة ال�سابقة.

27 - د.عبداهلل بهبهاني، 1996/10/26، الباحث �سعود المطيري.

28 - يعقوب يو�سف القندي، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/عي�سى حمد العبيدلي)٭( رحمه اهلل

كيف تكون مقدمة ق�سة ا�ست�سهاد هذا ال�ساب ال�سغير الذي �سيطر عليه الحما�ض 

من���ذ اللحظات االأولى للحتلل العراقي، اأن عي�س���ى رحمه اهلل الذي كان قد او�سك 

عل���ى التخرج م���ن المرحلة الثانوي���ة واالن�سمام اإل���ى الجامع���ة، كان ملتزما، رف�ض 

االذع���ان للمحتل والمك���وث في المنزل لذل���ك ن�سط مع ال�سبان ف���ي منطقة م�سرف 

واجته���دوا ودافع���وا ع���ن وطنهم، وكرامت���ه، بما توف���ر لديهم من ط���رق وفر�ض، لم 

ترهب���ه ق���وات الع���دو باأ�سلحتها الفتاك���ة ووح�سيتها، اأن���ه ال�سهيد عي�س���ى الذي حمل 

ال�سكي���ن منذ ال�سباح وه���و يقول لوالدته يا اأمي لقد و�سل���وا اإلى المناطق الداخلية، 

فكي���ف يحدث ذل���ك اأنا لن ابقى في المنزل �سوف اأخ���رج للطمئنان على اأ�سدقائي 

و�س���وف اأعمل وا�سرب، فقد كان متحم�س���ًا منذ اللحظات االأولى ولم ي�سعر بالخوف، 

وف�سل���ت مح���اوالت والدته مع���ه لكي يلزم اله���دوء، فقد كان متاأثرًا حي���ث اأن القوات 

العراقي���ة اأ�سرت اأخواله واآلم���ه قلق جده وخوفه عليهم، وله���ذه الظروف اقترح والد 

ال�سهي���د عي�سى اأن تنتقل االأ�سرة بكل اأفرادها اإلى منزل عمه )والد زوجته( وبالفعل 

ت���م ذلك وكان في 8 اأغ�سط�ض حيث انتقلوا اإلى منطق���ة الرو�سة، اما ال�سهيد عي�سى 

فق���د ا�ست���اأذن وال���ده بالبق���اء في منزله���م الكائن ف���ي منطقة م�س���رف بالقرب من 

ا�سدقائه)1(.

ومم���ا تج���در االإ�سارة اإلي���ه اأن الكثير م���ن االأ�س���ر الكويتية ال�سام���دة كانت تعاني 

م���ن حما�ض ال�سباب واندفاعه���م في طريق المقاومة البا�سل���ة والعمل في الجمعيات 

التعاوني���ة وفي مجال الخدمات العامة ولوحظ في تلك االأيام كيف كان �سبان الكويت 

بحما�سهم ون�ساطهم يثيرون ذعر اأفراد الجي�ض العراقي.

)٭(  تاريخ الميلد: 1973/6/8، تاريخ اال�ست�سهاد: 1990/10/3م.

الموؤهل العلمي: طالب في مرحلة الثانوية العامة.

1 - والدة ال�سهيد، 1997/10/7، الباحث �سعود رفاعي المطيري.
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الن�ساط:

ان�س���م ال�سهيد اإلى المقاومة ذلك الطريق ال�سائك وه���و ال�ساب اليافع، وبعد عدة 

اأي���ام من االحتلل بداأ التجمع في ديواني���ة اأحد رفاقه حيث كانوا يلتقون من الع�سر 

حت���ى الم�ساء، يت�ساورون ويتناق�سون حول ما يحدث ف���ي الكويت ثم بداأ ن�ساطهم في 

توزيع المن�سورات التي كانت ت�سل اإليهم من اأحد الم�سادر فيقوم اأحدهم بت�سويرها 

وبع���د ذلك تتم عملية التوزيع على االأهالي خا�سة وانه في تلك االأيام كان الكثير من 

االأهالي يجل�سون اأمام منازلهم، وكانت المن�سورات عبارة عن اخبار ون�سائح للوقاية 

من الكيماوي وت�سجيع االأهال���ي على ال�سمود)2( وكان هدفهم من هذه المن�سورات 

ح���ث االأهالي عل���ى التحدي وال�سم���ود والمقاوم���ة)3( وكان ال�سهي���د ورفاقه يلقون 

المن�سورات على االأهالي ويغادرون المكان ب�سرعة ولوحظ في تلك الفترة تجمع بع�ض 

ال�سب���ان في من���زل ال�سهيد عي�سى)4( وكانوا ق���د جمعوا بع�ض االأ�سلح���ة، كما كانوا 

يقدم���ون الخدمات العامة ونق���ل القمامة وحرا�سة االأحياء وتغيي���ر الهويات الكويتية 

للم�ستهدفي���ن من ال�سلط���ات العراقية وكان لل�سهيد عدنان ال�سام���ر الدور االأ�سا�سي 

والفعال في هذه االن�سطة الوطنية)5( وقد اندفعوا بحما�سهم ووطنيتهم.

تغيير الديوانية:

تح���ول ال�سبان اإلى ديوانية عدنان ال�سامر رحمه اهلل)6( وذلك في اعقاب اعتقال 

�ساحب الديوانية �سديق ال�سهيد بتهمة حيازة م�سد�ض، وتعر�سه لل�سرب المبرح على 

2 - لوؤي فا�سل عبدالرحيم، 1998/3/14م، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

3 - نواف الخمي�ض، 1993/12/20، اأ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

4 - �سليمان الم�سيان، 2000/2/5، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

5 - انظر حيثيات ال�سهيد عدنان ال�سامر - الجزء االأول.

والدة ال�سهيدين عدنان وخالد ال�سامر، 1993/4/18 - الباحثة �سناء مبارك.

6 - والدة ال�سهيد عدنان وخالد ال�سامر - المقابلة ال�سابقة.
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ظه���ره)7( وقد وف���ق اهلل �سبحانه وتعالى اأهله وتم االإفراج عن���ه، ان ما تم لزميلهم 

لم يثنهم عن اال�ستمرار في الن�ساط، وفي اأحد االأيام اأخبر ال�سهيد عي�سى والدته ان 

عراقيي���ن يبدو اأنهما م���ن اأفراد اال�ستخبارات العراقية كان���ا يرتديان ملب�ض مدنية 

كويتي���ة جاء اإلى الديوانية وقاال انهما من �سباط الجي�ض الكويتي وطلبا منهم اأ�سماء 

اأفراد المقاومة الكويتية بحجة انهما �سوف يكرمان ال�سبان لكن ال�سهيد ومن معه لم 

ي�سدق���وا كلمهما لذلك اأجابهما ال�سهيد عي�سى ورفاق���ه ال �ساأن لنا بذلك)8( هذه 

الحادث���ة لم تكن تعن���ي بالن�سبة لل�سهيد التزام الهدوء والبقاء في المنزل فقد وا�سل 

ن�ساطه مث���ل طبع المن�سورات وتوزيعها واأي�سًا توزيع التموين، وا�ستمر خروج ال�سهيد 

وت���ردده ما بين منطقة الرو�سة ومنطقة م�سرف ولخ���وف والده عليه من اثارة انتباه 

اأف���راد نقاط التفتي�ض فقد ن�سحه وحذره من خطورة ه���ذه الحركة وخطورة ن�ساطه 

دون جدوى، وكان رحمه اهلل قد ا�سيب بقدمه اأثر دخوله مدر�سة في منطقة م�سرف 

حيث قام بالتعاون مع االأ�سدقاء بتخريب بع�ض »فيوزاتها« في محاولة منهم للحيلولة 

دون ا�ستفادة قوات االحتلل من المدر�سة لكنهم ا�سطروا اإلى ت�سلق حائطها عندما 

هم���ت �سيارات جيب ع�سكري���ة بدخول المدر�سة)9( وعندم���ا حاولت والدته علجه 

رف����ض، الأن ذل���ك �سوف ي�سبب ل���ه الم�ساكل)10( ول���م ي�سرح لها م���اذا يق�سد لكن 

المعروف اأن �سلطات االحتلل كانت ت�سك بل تعتقل كل من تلحظ عليه اآثار ا�سابة 

ما العتقادها اأنه من اأفراد المقاومة.

كان ال�سهي���د رحمه اهلل يريد اأن يو�سع ن�ساطه ويدخل في مجال المقاومة الم�سلحة 

لذل���ك كان ي�سعر بال�سي���ق لعدم وجود ال�سلح معه، وعبر ع���ن اأ�سفه وحزنه لوالدته 

7 - والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

8 - والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

9 - والدة ال�سهيد، 1998/3/2 - الباحث �سعود رفاعي المطيري - والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

10 - والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.
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عندم���ا �ساهدا ف���ي طريقهما اأحد اأف���راد الجي����ض ال�سعبي وبيده ال�س���لح فقال لها 

لل�س���ف ه���ذا الرجل كبير ال�سن ومع���ه �سلح ونحن ال�سباب ال يوج���د معنا مثل هذا 

ال�سلح)11(.

هذا يومنا:

لق���د تحققت مخ���اوف والده فقد تعر�ض ال�سهيد لل�سرب م���ن اأفراد نقطة تفتي�ض، 

قال���وا له نح���ن ن�سك فيكم انتم ال�سب���اب لكثرة مروركم في ه���ذا ال�سارع وهو الخط 

ال�سري���ع ال���ذي كان ال�سهيد يرت���اده اأثناء ذهاب���ه وعودته اإلى ومن منطق���ة الرو�سة 

ولذل���ك ن�سحته والدته بعدم الخ���روج، فكانت اإجابته قوية وال ينط���ق بها اإال الرجل 

ال�سج���اع ال���ذي �سيطر عليه حب الوطن قال لها »ه���ذا يومنا« ومع ذلك فقد �سيطرت 

عليه���ا م�ساع���ر االأمومة والخوف على فل���ذة كبدها لذلك اأغلقت االأب���واب لمنعه من 

الخروج لكنه ا�سر وخرج من النافذة)12(.

هك���ذا كان ال�سهي���د عي�سى ذل���ك ال�ساب المتحم����ض ال�سامد الوطن���ي ي�سر على 

الخ���روج وتوزيع المن�سورات، ولقاء االأ�سدقاء مهما كانت المخاوف وقد �سجعه اأي�سًا 

كث���رة عدد ال�سبان الذين كانوا معه وكما يقول اأحد جيرانهم في منطقة م�سرف فقد 

كان مع���ه ف���ي المنزل مجموع���ة يتراوح عددها ما بي���ن 18 اأو 19 وكان���وا يعملون في 

المقاوم���ة لذل���ك نبهه اإلى خط���ورة التجمع با�ستمرار الأن ذلك يثي���ر �سكوك �سلطات 

االحت���لل)13(. ومم���ا تجدر االإ�س���ارة اإليه ان الكثي���ر من الخدم���ات العامة علوة 

عل���ى المقاومة الم�سلح���ة كان عمادها �سباب الكويت الذين �سيط���ر عليهم الحما�ض 

الوطني و�سعورهم ال�سادق بواجبهم تجاه الوطن و�سرورة التعبير عن رف�ض المحتل 

11 - والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

12 - والدة ال�سهيد - الم�سدر ال�سابق.

13 - في�سل فهد العبدالجليل 1998/3/1 - الباحث �سعود رفاعي المطيري.
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وتح���دي ممار�سات���ه، ورف�ض كل االأوامر الت���ي اأ�سدرتها ال�سلط���ات العراقية المحتلة 

لذل���ك انخرط���وا في اللجان ال�سعبة وعمل���وا في الكثير من المج���االت، وكانت بداية 

معظه���م هو توزي���ع التموين على االأهال���ي والعمل في الجمعي���ات التعاونية ومحطات 

البنزي���ن ثم المقاومة الم�سلح���ة التي اأثارت حنق العدو فن�س���ط رجال اال�ستخبارات 

العراقي���ة وزادت اأ�ساليبهم الوح�سية التي مار�سوها في تعذيب اأبناء الكويت وتعددت 

المداهمات للمنازل دون مراعاة لحرمتها. وقد ا�ستركت في هذه االأعمال كل القوات 

العراقية بكل فئاتها وم�ستوياتها.

اعتقال ال�سهيد عي�سى)٭(:

لق���د اتخ���ذت المقاوم���ة الكويتي���ة اأ�س���كااًل متع���ددة وم���ع اأن العديد م���ن اأفرادها 

ا�ستطاع���وا النجاة من براثن العدو اإال اأن الحما�ض الوطني الذي �سيطر على البع�ض 

جعلهم يغفلون عن اأخذ الكثير من و�سائل الحذر. ومن المعروف اأن القوات العراقية 

بكل م�ستوياتها كانت تنظر اإلى كل ال�سامدين باأنهم من المقاومة الكويتية.

لق���د كان ال�سهي���د رحم���ه اهلل ي���وم 1990/9/9 في المن���زل في منطق���ة الرو�سة 

وعندم���ا اأراد والده الخروج لزيارة �سقيقه احت���اج اإلى بنزين الأنه لم يتمكن من ملئ 

خ���زان ال�سيارة من منطق���ة الرو�سة فطلب ال�سهيد من وال���ده ان ي�سمح له بالذهاب 

لكي يملئ خزان ال�سيارة بالبنزين من محطة م�سرف فوافق بعد اأن طلب منه العودة 

ب�سرع���ة)14(، فذه���ب رحمه اهلل لكن���ه لم يعد وعل���م اأهله من اأح���د االأ�سخا�ض اأن 

ال�سلط���ات العراقي���ة اعتقلته عند نقطة تفتي�ض في منطق���ة الرو�سة)15( واإنه اقتيد 

اإلى المعتقل مع�سوب العينين موثوق اليدين.

والحقيق���ة اأن انت�س���ار عنا�سر المخاب���رات العراقية واأعوانها م���ن بع�ض الوافدين 

14 - والد ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

15 - الم�سدر ال�سابق.

)٭(  انظر حيثيات ا�ست�سهاد ال�سهيد عدنان وال�سهيد خالد ال�سامر )الجزء الثاني(.
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كان اأح���د اأهم اأ�سباب اعتقال رجال المقاومة الكويتية. فاالإفادة االأولى والتي تتناول 

ملب�سات اعتقال ال�سهيدين خالد وعدنان ت�سير اإلى ق�سية ح�سن النية وتوؤكد اأن اأحد 

جنود القوات كان قد لجاأ اإلى منزلهما وادعى اأنه يعار�ض االحتلل العراقي وبح�سن 

ني���ة اطماأن ال�سهيد عدنان ال�سامر اإليه و�سمح له باالإقامة في ديوانيتهم)16( فكان 

ذل���ك العراقي ي�ستمع اإلى اأحاديث ال�سب���ان ومعار�ستهم للحتلل وبعد اأ�سبوع هرب 

م���ن الديوانية ونقل ما �ساهده اإلى �سلطات االحتلل)17(. وتتفق هذه الرواية مع ما 

ج���اء على ل�سان والدة ال�سهيد عي�سى التي اأخبره���ا ابنها عن ال�سابطين كما ا�سلفنا 

االإ�سارة.

البحث عن فلذة الكبد

اأ�س���رع والده ب�سحب���ة والدته اإلى مقر اللجنة االولمبي���ة فوجداه هناك والحظا انه 

ق���د تعر�ض لل�س���رب، وبلهفة االأم وقلقه���ا قالت لل�سابط العراقي ابن���ي �سغير ال�سن 

فه���و طالب وعمره 15 �سنة فاأجابها بعنف �سوف نوؤدب���ه ونعيده اإليكم فقد عثرنا معه 

عل���ى ن�سرة عبارة عن �سف���رة وعندما اطلعت عليها وجدتها بخط ابنها الغالي ف�ساأله 

ال�ساب���ط ماذا تق�سد بعب���ارة �سدام ك�سر �سر�سه وبو����ض... والأن ال�سابط اعتبرها 

�سف���رة طلب منه ذكر اأ�سم���اء االأ�سخا�ض الذين معه فا�سطر ال�سهي���د اإلى ذكر اأحد 

االأ�سم���اء الوهمية فقال ال�سابط لوالدته اإذا اعتقلن���ا هذا ال�سخ�ض �سوف نفرج عن 

ابنك وعندئذ اأمام عنف ال�سابط معهما وا�سلوبه ال�سيء ا�سطرت ووالد ال�سهيد اإلى 

مغ���ادرة الم���كان)18( وهما يعت�سرهم���ا االألم والقهر لكن ما ه���و الحل... ال بد من 

ال�سب���ر والدعاء اإلى اهلل عز وجل ان يحمي ابنهم���ا عي�سى مع المحاوالت الم�ستمرة 

للإف���راج عنه لكنه نقل اإلى بلدية الجهراء واإل���ى مخفر بيان فذهبا اإلى هناك و�ساأال 

16 - والدة ال�سهيدين عدنان وخالد ال�سامر - المقابلة ال�سابقة.

17 - في�سل فهد العبد الجادر 1993/5/4 - الباحثة �سناء مبارك.

18 - والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.
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عن���ه فج���اء الجواب »غير موج���ود« وف�سلت كل المح���اوالت الحثيثة الت���ي بذلها اأهله 

للطمئنان عليه فكان اآخر لقاء له معهما هو يوم 9/9 ال�ساعة 4.30 في مقر اللجنة 

االولمبية.

في مخفر بيان:

تعر����ض في المخفر واثناء التحقيق للتعذيب الوح�سي لكنه انكر علمه بالورقة التي 

عثر عليها اأفراد نقطة التفتي�ض فزاد تعيبه وتم نتف لحيته وك�سر اأ�سنانه وا�ستخدمت 

ال�سدم���ات الكهربائية في تعذيبه وفي اأماكن ح�سا�سة من ج�سده و�سدره وتم تعليقه 

ف���ي المروحة وكان���ت اآثار ذلك وا�سح���ة على ج�سده ال���ذي تحول اإلى الل���ون االأزرق 

وكان يئ���ن م���ن �س���دة االألم)19( لكن���ه كان �سام���دا يرف����ض االأدالء بمعلومات تفيد 

�سلط���ات االحتلل التي عثرت على مفكرته الت���ي تحتوي على اأرقام اأ�سدقاء ال�سهيد 

وم���ن خللها ا�ستدلت على عناوينهم ومنهم ال�سهي���د عدنان وال�سهيد خالد ال�سامر 

وغيرهما من ال�سبان الذين تم اعتقالهم بعد اأيام من اعتقال ال�سهيد عي�سى والذين 

كت���ب اهلل عز وجل له���م النجاة. وكما قال ال�سهيد عي�سى ف���ي المخفر »غ�سب عني« 

انه���ا المفكرة التي كان���ت معي وكان يوجه كلمه لرفاقه، وه���و يعاني معاناة �سديدة 

نتيج���ة للتعذي���ب الذي كان يتعر�ض له على اأيدي البغاة اأف���راد الجي�ض العراقي وتدل 

عبارت���ه تل���ك على انه رغم ما كان يتعر�ض له اإال انه ل���م يكن يتمنى ان يتم اعتقالهم 

وكاأن���ه يعتذر لهم، ويدلك ذل���ك على �سمو اخلقه و�سهامته فهو ل���م يعترف والدليل 

اأي�س���ًا ان ال�ساب���ط الذي كان يحقق معه قال لزمي���ل ال�سهيد وكان عمره اآنذاك )15 

�سن���ة( انظر اليهم اإن الحالة التي عليه���ا ال�سهيد ومن معه ب�سبب رف�سهم االعتراف 

ه���ذا وقد طلب ال�سهي���د رحمه اهلل في مخفر بيان من رفاقه ال�سبر وعدم االعتراف 

على اأنف�سهم مهما ح�سل واأ�ساف ال فرق الأنهم �سوف يعدمونكم، على اأية حال نقلت 

19 - �سريع عبداهلل ال�سريع، 1999/5/9، الباحث �سعود رفاعي المطيري.
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ال�سلط���ات ال�سهي���د من مخفر بيان اإل���ى ق�سر نايف الذي حولته �سلط���ات العدو اإلى 

معتق���ل للتعذيب وهناك اأجبرت ال�سهي���د ورفاقه على الجلو�ض في الممر وعمدت اإلى 

اإرهابه���م الإجبارهم على االعتراف انهم من المقاومة وكان���وا يقولون للمعتقل اأثناء 

التحقي���ق مع���ه ان �ساحبك اعت���رف عليك، ث���م اقتادوهم اإلى مبن���ى بلدية الجهراء 

حي���ث تم االإفراج عنهم ع���دا ال�سهداء الثلثة)20( عدنان وخال���د ال�سامر وعي�سى 

العبيدل���ي. وكان ال�سهي���د قد بعث ر�سال���ة �سفوية اإلى اأهله طلب منه���م ترك المنزل 

خوفا عليهم من بط�ض المحتل)21(.

اال�ست�سهاد:

م���ن ال�سعوبة بمكان نقل �سورة حقيقية لمعاناة اأع�ساء المقاومة الكويتية البا�سلة 

الذي���ن احتجزتهم �سلط���ات االحتلل وال يمكن للإن�سان ان يت�س���ور ب�ساعة ووح�سية 

تل���ك ال�سلطات التي انتهك���ت الحرمات ودمرت وعذبت وقتل���ت، لكنه االإيمان بن�سر 

اهلل �سبحان���ه وتعال���ى، لقد ه���ب عي�سى رحم���ه اهلل وغيره من اأبن���اء الكويت بن�ساط 

وهمة وقاوموا المحن في اأحلك الظروف، فكانت ال�سهادة ففي �سباح 10/3 وحوالي 

ال�ساع���ة 9 اأو 10 دخل���ت مجموعة من ال�سي���ارات الع�سكرية، و�سي���ارة وانيت م�سلحة 

وبا����ض �سغير بق���وة م�سلحة م���ن الجي�ض العراق���ي باأ�سلحتهم الر�سا�س���ة اأما البا�ض 

ال���ذي كان مع هذا الموكب فقد ا�سدلت �ستائره وبعد ان وقف اأمر الع�سكري العراقي 

بع����ض اأبناء الحي الذي���ن كانوا اأمام منازلهم بالدخول فدخل���وا واعتقدوا اأنها حملة 

تفتي����ض)22( وبع���د دقائ���ق �سمع االأهال���ي �س���وت الر�سا�ض، وعندما غ���ادرت فرقة 

االإع���دام المكان خرج االأهال���ي من منازلهم فكانت المفاجاأة وج���ود جثمان ال�سهيد 

20 - لوؤي فا�سل عبدالرحيم - المقابلة ال�سابقة.

21 - والد ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

22 - يون�ض حاجي بارون، 1998/3/3 - الباحث �سعود رفاعي المطيري.

23 - في�سل فهد العبدالجليل، 1998/3/1 - الباحث �سعود رفاعي المطيري.
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عي�س���ى)23( وقد األقي عل���ى االأر�ض وكان موث���ق اليدين اإلى الخل���ف واآثار التعذيب 

وا�سح���ة عليه ولون ج�سمه اأزرق وقد برزت العينين وكان يرتدي »الفانيلة وال�سروال« 

اأي الملب����ض الداخلية)24( فقام ال�ساهد محمد عبا�ض بفك القيد وتم تعديل و�سع 

الجثم���ان ال���ذي كان ينزف، وقد اطلقوا الر�سا�ض عليه بينم���ا كان متوجها نحو باب 

منزل���ه ف�سقط على االأر����ض واأ�سبح ن�سف ج�سده على ال�س���ارع والن�سف االآخر على 

الر�سي���ف)25(. ويبدو اأن بع�ض االأهالي في بادئ االمر لم يتعرفوا على هويته نظرا 

لما تعر�ض له من تعذيب غير ملمح الوجه، وكانت قوات البغي والعدوان قد اعدمت 

ف���ي نف�ض الي���وم اأي�س���ًا ال�سهداء عدن���ان وخالد ال�سام���ر ويو�سف الف���لح والدكتور 

ه�س���ام العبي���دان، هذا ولقد اأ�س���رع االأهالي بنقل الجثمان اإل���ى م�ست�سفى مبارك ثم 

ات�سل���وا بوالده)26( وتقول والدته اإنها في ذلك الي���وم ان�سرح �سدرها وتو�سلت اإلى 

اهلل �سبحان���ه وتعال���ى ان يحمي ابنها واأن ال يتعر�ض للتعذي���ب وكانت قبل ذلك ت�سعر 

باالنقبا����ض وال�سيق)27(، اأما االأب الحزين فقد �سم���ع الخبر من جاره في م�سرف 

بوا�سط���ة الهاتف ذلك الجار الذي لم يتمال���ك نف�سه عندما �سمع �سوت والد ال�سهيد 

فبكى عندئذ �ساح والد ال�سهيد هل ذبحوا عي�سى اأمام البيت ثم اأ�سرع االأب المكلوم 

اإلى منزلهم وهناك اأخبروه بنقله اإلى م�ست�سفى مبارك)28( وكانت حالة االأب �سعبة 

ويرثى لها لفق���دان فلذة كبده)29( فاأ�سرع اإلى الم�ست�سفى حيث راأى الجثمان)30( 

الذي ا�سيب بطلقتين في الراأ�ض وواحدة اخترقت الخد)31(.

24 - محمد عبا�ض 2000/2/5 - الباحث �سعود رفاعي المطيري.

25 - يون�ض حاجي بارون - المقابلة ال�سابقة.

26 - في�سل فهد العبدالجليل - المقابلة ال�سابقة.

27 - والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

28 - والد ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

29 - في�سل فهد عبدالجليل - المقابلة ال�سابقة.

30 - والد ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

31 - في�سل فهد العبدالجليل - المقابلة ال�سابقة.
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كيف علمت اأم ال�سهيد با�ست�سهاد فلذة كبدها؟

بع���د خروج والده بقليل خابرهم جارهم في منطقة م�سرف وهو »�سوري الجن�سية« 

و�س���األ وال���دة ال�سهي���د وكان مرتبكا ه���ل يوجد اأحد م���ن اأهلك في المن���زل، ف�ساألته 

م���اذا ح�سل هل حرق���وا منزلنا، فلم يرد واغلق ال�سماع���ة، فاأ�سرعت االأم باالت�سال 

بجيرانه���ا في منطق���ة م�سرف و�ساأل���ت ماذا ح���دث اأخبروني، فلم تتمال���ك جارتها 

نف�سه���ا وبكت ثم اأغلقت ال�سماعة وظلت االأم قلق���ة محتارة حتى ال�ساعة 4.30 حين 

دخ���ل اأخوتها واعمامها وقال���وا لها »خل�ض ان �ساء اهلل �سهي���د«، رغم هذه الفاجعة 

واألم الفراق، فراق وغياب االبن البار المخل�ض فلذة كبدها، اإال اأنها ارتاحت عندما 

علم���ت ان���ه من ال�سهداء باإذن اهلل الأن ذلك ارحم له م���ن البقاء في المعتقل يتعر�ض 

للتعذي���ب الوح�سي عل���ى اأيدي قوات االحت���لل)32( هذا وقد تم دف���ن الجثمان في 

»قبر جماع���ي« في مقبرة الرقة مع ال�سهداء الدكتور ه�سام العبيدان ويو�سف الفلح 

وعدن���ان وخال���د ال�سامر، وكان���ت روؤو�سهم تن���زف)33( رحمه���م اهلل رحمة وا�سعة 

وا�سكنهم ف�سيح جناته.

اإن ال�سهيد عي�سى اأحد النماذج الوطنية التي تج�سد كيف يكون حب الوطن ورف�ض 

االحتلل والحر�ض على الكرامة والحرية.

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

32 - والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

33 - �سليمان فهد المخيزيم، 1999/4/11، الباحث �سعود رفاعي المطيري.
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ال�سهيد/�سالح محمد خ�سر الرفاعي)٭(

اإن ح���ب الوطن والوالء له اأقوى من �سلح الع���دو المحتل، وكان ايمانه بق�ساء اهلل 

وقدره هو �سلحه الذي تم�سك به. كان يق�سي الكثير من وقته في الم�سجد، فهو اإمام 

م�سجد وخطيب وداعية، ولذلك عندما �ساأله اأفراد قوات االحتلل عن عنوان منزله 

وه���م يقتادونه الإعدامه اجابهم الم�سجد هو منزل���ي، لقد �سمد هذا الرجل الملتزم 

ول���م يتردد وان�س���م اإلى المقاوم���ة الكويتية البا�سل���ة، هذا هو ال���رل ال�سجاع �سلح 

الرفاعي الذي كان في ريعان �سبابه.

كان رحم���ه اهلل متزن���ا ومتدينا منذ ال�سغر يحر�ض على اأداء ال�سلة في الم�سجد 

ووا�س���ل ذل���ك في اأثن���اء االحتلل، كم���ا كان ح���ال الكثيرين من الكويتيي���ن رغم ان 

الذه���اب الأداء ال�سلة ف���ي الم�سجد ي�سكل خط���ورة عليهم الأن ال�سلط���ات العراقية 

المحتلة لم تكن تحترم حرمة الم�ساجد. وكان رحمه اهلل يقنت كثيرًا ويدعو اهلل في 

الم�سج���د اأن يحرر الكويت ويكثر من الدعاء على المحتل الغادر رغم خطورة ما كان 

يقوم به)1(. فقد تميز بالجراأة في الدفاع عن الوطن وكان متحم�سًا كثيرًا)2(.

ن�ساط ال�سهيد:

من���ذ اللحظة االأول���ى للحتلل كان ي���ردد »ح�سبي اهلل ونعم الوكيل« ث���م بداأ اأولى 

خطوات���ه ف���ي طريق الدف���اع عن الوطن حي���ن اجتمع بع���دد من ال�سبان ف���ي م�سجد 

البخ���اري ف���ي منطقة خيط���ان، ثم ذهب م���ع اأحد رفاق���ه اإلى مع�سك���ر الجيوان يوم 

الجمع���ة 8/3 حي���ث جمعوا ال�سلح، وال���ذي كان بدون ذخي���رة، وكان ال�سهيد رحمه 

)٭(  المي���لد: 1968/12/24، اال�ست�سهاد: 1990/10/3، الموؤهل العلمي: ثانوية عامة، المهنة: اإمام وخطيب م�سجد البخاري 

- خيطان.

1 - موؤذن م�سجد البخاري في تلك الفترة، 1996/10/21، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

2 - اأرملة ال�سهيد، 1997/1/7، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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اهلل يري���د ان يت���درب على ا�ستعماله، وظه���ر ذلك اليوم األقى خطب���ة �سلة الجمعة 

ف���ي الم�سج���د، وح���ث االهالي على مقاوم���ة الظلم، ثم ب���داأ يوم ال�سب���ت 8/4 العمل 

بالجمعي���ة التعاوني���ة والمخب���ز، وتوزي���ع التموين عل���ى االهالي في منطق���ة خيطان، 

وبع���د اأ�سبوع التح���ق رحمه اهلل بمجموع���ة ال�سهيد يو�سف الف���لح، حيث تدرب على 

ا�ستعم���ال ال�س���لح، ورغ���م خط���ورة الو�سع فق���د كان يخ���رج ب�سلحه م�س���اء، وفي 

النه���ار يزاول العمل في الجمعية التعاونية لخدم���ة االأهالي، ثم بعد فترة قام بحفظ 

البندقي���ة الذاتية التي كانت بحوزته في الحديقة ال�سغيرة الموجودة في فناء منزل 

وال���ده وو�سع عليها �سنادي���ق »البيب�سي كوال«)3(. وظل يعمل ف���ي المخبز والجمعية 

التعاوني���ة من���ذ اأن ت���م ت�سكيل اللج���ان التطوعية ف���ي م�سجد الجويزي، ف���كان يقوم 

بتوزيع الخبز باالإ�سافة اإلى مواظبته على العمل بم�سجد البخاري، وكان كثير الدعاء 

والقنوت)4(. كما ق���ام بنقل االإدوية، واالأك�سجين وغيرها م���ن الم�ستلزمات الطبية 

م���ن عيادات المدار�ض وعمل في اأحدى العيادات الت���ي تم اإعدادها في اأحد المنازل 

لمعالج���ة المر�س���ى والم�سابي���ن، كما قام رحم���ه اهلل بتوزيع المن�س���ورات)5( التي 

تدع���و اإلى ال�سمود والتحدي. وفي اليوم الثالث للحتلل الغادر اقترح على �سديقه 

العم���ل المنظم بتقديم الخدمات العامة، بحيث يت���م ذلك من خلل تنظيم ال�سباب 

الكويت���ي الذي���ن كان يحثهم على التحدي وتق���وى اهلل وال�سبر وقام رحمه اهلل بجمع 

المعلوم���ات عن العراقيي���ن واأماكن تمركزهم وتحركاتهم ف���ي المنطقة، وفي اأواخر 

�سه���ر اأغ�سط����ض اأخبر ال�سهيد �سديقه بوجود اأ�سلحة في مخ���ازن وزارة الداخلية في 

منطق���ة ال�سوي���خ، فاتفق معه على الذهاب لجمع اأكبر كمي���ة منها بعد �سلة الظهر، 

وبالفعل ذهب ال�سهيد مع اأ�سدقائه اإلى المخازن حيث عثروا على بنادق ذاتية وبع�ض 

3 - والد ال�سهيد، 1996/10/22، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

4 - فهد الراجحي، 1996/10/27، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

5 - خالد ال�سميعي، 1996/10/21، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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االأ�سلح���ة االأخرى، ومن ثم نقل���وا اإلى منازلهم وكان ح���ذرا بالن�سبة لحفظ االأ�سلحة 

لهذا ال�سبب فقد ا�ستقر راأيه على تخزينها خارج المنزل وذلك في اأعقاب �سماعه اأن 

بع����ض االأ�سخا�ض كانوا يرددون انه جمع اأ�سلحة، فقام بنقلها اإلى �سيارة كانت واقفة 

عن���د اأحد الم�ساجد في المنطقة وكانت بدون لوح���ة اأرقام وقد تم ذلك بالتعاون مع 

اأحد رفاقه، لكن هذه ال�سيارة تمت �سرقتها بما فيها في اليوم الثاني، وب�سبب ن�ساطه 

فقد كان ا�سمه يتردد بين ال�سبان ولذلك حذره �سديقه، كما حذره من القريبين منه 

من غير الكويتيين، من الجالية االأردنية الذين تربطهم به علقة وثيقة، وكان رحمه 

اهلل يثق بهم، ولذلك طماأن �سديقه)6(.

هك���ذا تعددت ان�سط���ة ال�سهيد �س���لح ووا�سل عمله ف���ي مجال الكوي���ت البا�سلة، 

و�ساع���ف م���ن ن�ساطه في طبع المن�س���ورات وتوزيعها فقد كان لدي���ه »جهاز كمبيوتر 

مبرمج« يحتوي على اأ�سماء ال�سهداء واأ�سماء ال�سوارع التي عمدت ال�سلطات العراقية 

اإل���ى تغييرها، وظ���ل رحمه اهلل يحفظ كل االأح���داث التي تمر به���ا الكويت في جهاز 

الكمبيوتر، لقد اراد رحمه اهلل بان�سمامه اإلى المقاومة الكويتية، وحثه اأبناء الكويت 

عل���ى االإنخراط فيها ان يثبت للع���دو ان الكويتيين يرف�سون وجوده في اأرا�سيهم)7( 

ولحر�سه على االأهالي فقد كان يكتب من�سورات اأي�سًا ت�سرح للنا�ض كيف يتم اإ�سعاف 

الم�س���اب)8( وكان م�سرًا على ال�سمود حتى بعد خروج اأهله من الكويت خوفا من 

بط����ض المعتدي)9(. وقبل االنتق���ال اإلى ملب�سات االعتقال البد من االإ�سارة اإلى انه 

ل���م تتوافر معلومات حول ن�ساط���ه الم�سلح �سد المحتل، اأو ملب�س���ات ان�سمامه اإلى 

مجموعة ال�سهيد يو�سف الفلح رحمه اهلل.

6 - خالد ال�سميعي، المقابلة ال�سابقة.

7 - بدر الزمانان، 1996/11/26، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

8 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

9 - والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-53-

االعتقال:

ب���داأ ال�سهي���د ن�ساط���ه الجهادي بع���د �ساعات من االحت���لل العراق���ي بالتعاون مع 

�سب���اب الكوي���ت ال�سامد، وكان���ت حياتهم مهددة ولكن الوطن ه���و االأهم. حتى جاء 

ي���وم 9/18 وبينما كان ال�سهيد رحم���ه اهلل ومجموعة من ال�سبان يجل�سون على »دكة« 

وه���ي عبارة عن ديوانية خارجية اقترب���ت نحوهم قوة ع�سكرية عراقية فقال ال�سهيد 

رحم���ه اهلل »الظاه���ر عندهم اخبارية ع���ن مكان«  وفجاأة حا�س���رت القوة الع�سكرية 

ال�سب���ان وداهم���وا من���زل ال�سهيد �س���لح رحم���ه اهلل)10( وكان ال�سهيد ق���د انتقل 

للإقام���ة في منزل اأهله بعد)11( مغادرتهم الكويت، وعندما داهمت القوة العراقية 

المن���زل اأ�س���رع ال�سهيد نحوهم فق���د كانت زوجته في الداخل وف���ي الوقت نف�سه ظل 

اأحد اأف���راد القوة العراقية ب�سلحه مع ال�سبان لك���ي يمنعهم من الحركة)12( دخل 

ال�سهي���د المن���زل ب�سحبة القوة العراقي���ة وقال لزوجته تفتي�ض، وكان���ت ال�ساعة بعد 

التا�سع���ة م�ساء، وبا�سر الجنود التفتي�ض بدقة ف���ي كل غرف المنزل، وللأ�سف عثروا 

عل���ى من�سورات تتحدث عن رئي�ض النظام العراق���ي، وفي تلك االأثناء كانوا قد قيدوا 

ال�سهي���د ث���م ك�سروا حقيبة كانت تحتوي على بع����ض االأوراق الر�سمية الخا�سة، وكان 

رحم���ه اهلل حري�س���ًا على ان يردد على م�سامع البغاة ان زوجته ال علم لها ب�سيء فقد 

كان خائف���ا عليها، ثم قاموا ب�سرقة االأجه���زة وكان ال�سابط ي�ساأل الزوجة عن مكان 

المجوهرات)13(. وفي تلك االأثن���اء كانوا ي�سربون ال�سهيد بق�سوة ويكيلون ال�ستائم 

القبيح���ة، فكان ي�سرخ كم���ا كانت زوجته تبكي، وقد ح���اول ال�سهيد ان ينكر معرفته 

ب���كل ما تم العثور عليه)14( وبعد ربع �ساعة خرجوا بال�سهيد وكان مع�سوب العينين 

10 - خالد ال�سميعي، المقابلة ال�سابقة.

11 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

12 - خالد ال�سميعي، المقابلة ال�سابقة.

13 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

14 - ..........، 1996/11/25، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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وموث���ق اليدين واقت���ادوه اإلى �سيارته الخا�سة)15( وكانت الق���وة م�سكلة من �سباط 

اال�ستخب���ارات العراقية ومجموعة من الع�سكريي���ن باأ�سلحتهم)16(، وقد جاءوا اإلى 

ال�ساب االأعزل الموؤمن يريدون معاقبته الأنه اأحب وطنه واخل�ض له. ولكن هل انتهت 

الماأ�ساة عند ه���ذا الحد؟ كل فقد عادت القوة الع�سكرية بال�سهيد �سلح رحمه اهلل 

واأع���ادوا التفتي�ض بدقة الأنه ا�سطر رحمه اهلل ب�سب���ب التعذيب اإلى االإعتراف بمكان 

حفظ قطعة ال�سلح التي اأ�سرنا اليها من قبل وهي عبارة عن بندقية ذاتية، ثم قاموا 

ب�سرق���ة جه���از التلفزيون والكمبيوت���ر وخرجوا وكان ذلك عن���د منت�سف الليل)17( 

وق���د تركوا زوجته عند جيرانها وا�ستولوا على �سيارته)18(، وفي �سباح اليوم التالي 

عادوا ل�سرقة ال�سيارات الموجودة داخل فناء المنزل والخا�سة بوالد ال�سهيد)19(.

ومم���ا تج���در االإ�س���ارة اإلي���ه اإن اأفراد الق���وة بعد ان اعتقل���وا ال�سهي���د توجهوا نحو 

الم�سجد العتقال ال�سبان هناك، فدن�سوا الم�سجد باأحذيتهم. ولكن لح�سن الحظ لم 

يتمكن���وا من تنفي���ذ جريمتهم)20(. وقد حاول اأهل زوجت���ه ال�سعي من اأجل االإفراج 

عنه لكن محاوالتهم لم تثمر)21(.

اأ�سباب االعتقال

يب���رز ال�سوؤال الملح هنا يا ترى ما ه���ي اأ�سباب االعتقال؟ هل ت�سربت اأخبار ن�ساط 

ال�سهي���د اإلى اال�ستخبارات العراقي���ة �سدفة اأم ان هناك من حر�ض على تو�سيل هذه 

المعلومات اإلى تلك اال�ستخبارات؟ الحقيقة ان هناك من يربط بين اعتقاله وعلقته 

15 - خالد ال�سميعي، المقابلة ال�سابقة.

16 - ..........، المقابلة ال�سابقة.

17 - ماجد �سلطان، المقابلة ال�سابقة.

18 - ..........، 1996/11/17، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

19 - ماجد �سلطان، المقابلة ال�سابقة.

20 - فهد الراجحي، 1996/10/27، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

21 - ..........، 1996/11/17، المقابلة ال�سابقة.
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ببع�ض االأ�سخا�ض من دول ال�سد)22( كما ان والده �سمع باأن هناك بع�ض االأ�سخا�ض 

من العرب المقربين اإليه كانوا يعرفون اأماكن ال�سلح والمن�سورات واأنهم هم الذين 

بلغ���وا عنه والدليل عل���ى ذلك اأن اأفراد القوة العراقية الت���ي داهمت المنزل ظهر اأن 

لديه���م معرف���ة باأماكن ال�سلح والمن�س���ورات)23( اأما ال�سهيد فق���د قال لزميله في 

المعتق���ل ان العراقيي���ن عثروا على �س���لح كان قد دفنه في حديق���ة المنزل وعندما 

�ساأل���ه عما اذا كان هناك اإخبارية عنه اأجابه رحم���ه اهلل »واهلل �سيء من هذا النوع« 

و�س���رح ل���ه رحمه اهلل م���ا دار بينه وبين ال�سب���اط الذين داهموا المن���زل على النحو 

التال���ي قال���وا له: اإذا عن���دك �سيء اأخرجه لن���ا وكانوا يفت�سون بدق���ة، وهددوه ما لم 

يخ���رج ما عن���ده من �سلح فاإنه �س���وف يتحمل الم�سوؤولية وه���ددوه بالقتل، ثم عثروا 

عل���ى من�س���ورات واأوراق ت�سوير، وقالوا له نري���د ال�سلح الموج���ود لديك ثم اعطوه 

االأمان. حيث قالوا له اأن توزيعك للمن�سورات من االأمور العادية، ولكن نريد ال�سلح، 

فاطماأن لهم ولكنه لم يتفوه بكلمة ثم اقتادوه اإلى مخفر خيطان حيث �سربوه وكرروا 

ال�س���وؤال عن مكان ال�سلح وعن الخلية التي يعمل معه���ا، وقد اأثارهم �سموده، لذلك 

ه���ددوه باالإعت���داء على زوجته الت���ي اقتادوها اإل���ى المخفر، وب�سقوا ف���ي فمه، فلم 

يك���ن اأمامه غير االدالء بكل المعلومات الت���ي لديه والخا�سة به، فاأخبرهم عن مكان 

وج���ود ال�سلح في ال�سيارة في م���كان ما في خيطان، وتوجهوا اإل���ى الموقع واخرجوا 

ال�سلح من ال�سيارة ثم اقتادوا ال�سهيد رحمه اهلل اإلى مخفر الفروانية بعد اأن وعدوه 

باالإفراج عنه ثم نقلوه اإلى مبنى محافظة الجهراء، وكان رحمه اهلل يتعر�ض للتعذيب 

الوح�سي)24( وفي مبنى المحافظة و�سعوه في الممر وكان معر�سا للركل بتعمد من 

العراقيين الذين يعبرون الممر)25( فقد ارادوا اهانته الأنه احب الكويت.

22 - خالد ال�سميعي، المقابلة ال�سابقة.

23 - والد ال�سهيد، 1996/10/22، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

24 - نا�سر عبدالرحمن النا�سر، 1996/10/23، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

25 - خالد ال�سميعي، المقابلة ال�سابقة.
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وف���ي المعتقل �سمع من ال�سباط اأنهم �س���وف يفرجون عنه لكنهم اأخذوه اإلى غرفة 

في مبن���ى المحافظة ت�سم مجموعة من الكويتيين االأ�سرى، وكان يقول »ال اعرف ما 

هو م�سيري فقد وقعوا على اإعدامي« وطلب من زميله ان يعتذر نيابة عنه اإلى زوجته 

الأنهم اقتادوها اإلى المخفر)26(.

لق���د تعر�ض ال�سهيد ومن معه من ال�سبان اإلى التعذي���ب �سواء بوا�سطة الكهرباء اأو 

بال�سرب والتعليق على �سكل �سليب، وكانوا ي�سعرون ان �ساعة االأجل قد اقتربت لذلك 

عندم���ا يفتح الع�سكري ب���اب الغرفة كانوا ينظرون اإلى بع�سه���م وي�ساألون انف�سهم يا 

ترى دور من االآن؟

لق���د كان رحمه اهلل هادئا رغ���م االآالم التي كان يعاني منها، يق���راأ القراآن الكريم 

وي�سل���ي ويكثر من ذك���ر اهلل �سبحانه وتعالى وكان ي�سعر اأن وفاته قريبة واأنهم �سوف 

يعدمون���ه فقد قال لزميله »لقد اعترفت بكل �سيء خوفا على زوجتي« ووقعت على كل 

اأقوال���ي)27( ولك���ن رغم ذلك كان رافع���ا راأ�سه حتى وهو ف���ي المعتقل)28(، ورغم 

اإدراك���ه بو�سعه الحرج اإال انه اأي�سًا لم يفقد االأمل باالإفراج ويقول ان �ساء اهلل �سوف 

اخ���رج)29(. لقد انتابته اأحا�سي�ض متناق�سة ال�سع���ور بالفرح واأي�سًا باأن النهاية هي 

ال�سه���ادة، اأم���ا زوجته وه���ي اردنية الجن�سية الت���ي كانت عند جيرانه���م فقد اأخذها 

اأهله���ا، وكانت ق���د قابلت زوجها في اليوم الثاني في مخف���ر خيطان حيث طلب منها 

بع����ض الحاجيات وعادت اإليه في اليوم التال���ي، ومعها طلباته لكنها لم تجده فتركت 

طلباته في المخفر)30(.

26 - نا�سر عبدالرحمن النا�سر، المقابلة ال�سابقة.

27 - نا�سر عبدالرحمن النا�سر، المقابلة ال�سابقة.

28 - فهد الراجحي، المقابلة ال�سابقة.

29 - نا�سر عبدالرحمن النا�سر، المقابلة ال�سابقة.

30 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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اال�ست�سهاد

كان �ساب���رًا موؤمن���ًا ياأمل بفرج اهلل القري���ب حتى ظهر ي���وم 1990/10/3 عندما 

دخ���ل ال�ساب���ط العراقي اإلى زنزان���ة ال�سهيد، وقال: �سلح ب���راءة. ففرح رحمه اهلل 

وق���ال الحم���د هلل وتمنى للأ�سرى الذين كانوا معه الب���راءة)31(. لكن الحقيقة غير 

ذلك فقد اقتيد رحمه اهلل بوا�سطة فرقة االإعدام العراقية و�ساألوه اين منزلك، رغم 

علمه���م بالعنوان فاأجابهم ان منزله الم�سجد فاقتادوه اإلى الم�سجد الذي كان اأمامه 

وهن���اك وعن���د وقت �سلة الظه���ر اطلقت فرقة االإع���دام العراقية الن���ار على راأ�سه 

و�س���دره، ث���م األقوه تح���ت حاوية القمام���ة)32( وكان رحمه اهلل يرت���دي الد�سدا�سة 

والح���ذاء االأ�سود بدون جواريب)33(، واآث���ار القيد بادية على يديه، وهناك من يرى 

ان اإط���لق الن���ار عليه تم من الخلف)34(، فاخترقت الطلق���ات ظهره وطلقة اأخرى 

خل���ف اذنه فكان ينزف بغزارة وكان وجهه م�سفرا وعلى �سفتيه ابت�سامة)35(. وكان 

م�ستلقيا على ظهره والنور ي�سع من وجهه)36(، وقد تجمهر حول الجثمان الكثير من 

الم�سلي���ن، ولذلك حاولت ال�سلطات العراقي���ة ان تتظاهر بالجهل وبا�سرت التحقيق 

معه���م ثم �سجلوا الق�سية �سد مجه���ول، وبعد ذلك و�سلت �سي���ارة االإ�سعاف و�سارت 

�سي���ارة اأ�سدق���اء ال�سهيد خلف االإ�سعاف وتم نقل الجثمان اإل���ى م�ست�سفى الفروانية، 

وهن���اك و�س���ع االأ�سدق���اء الجثم���ان على ال�سري���ر والحظوا اآث���ار التعذي���ب بوا�سطة 

الكهرب���اء وال�سرب بادية على يدي���ه وقدميه. وفي الم�ست�سفى قام���ت دكتورة كويتية 

بت�سجيل اإجراءات الدفن وقبل �سلة الع�سر تم نقل الجثمان اإلى مقبرة الرقة حيث 

دف���ن م���ع مجموعة من ال�سه���داء االأبطال في قب���ر جماعي، وهم: ه�س���ام العبيدان، 

31 - خالد ال�سميعي، المقابلة ال�سابقة.

32 - بدر الزمانان، المقابلة ال�سابقة.

33 - خالد ال�سميعي، المقابلة ال�سابقة.

34 - فهد الراجحي، المقابلة ال�سابقة.

35 - بدر الزمانان، المقابلة ال�سابقة.

36 - جا�سم الحجي، 1996/10/21، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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يو�س���ف الف���لح عدن���ان وخالد ال�سام���ر، وغيره���م)37( وذلك بعد ان ت���م ت�سوير 

الجث���ث، هكذا انتهت حياة ال�سهيد �سلح ذل���ك ال�ساب الموؤمن ال�سامد الورع الذي 

اأثبت ب�سلبته و�سجاعته �سدق اإيمانه ووطنيته فلم يعترف اإال على نف�سه وذلك تحت 

�سغ���ط التهديد باالعتداء على زوجته رغ���م علمه باأ�سماء العديد من اأفراد المقاومة 

لكنه لم ينطق باأية معلومة فقد كان االإيمان بق�ساء اهلل وقدره وال�سبر هو �سلحه.

لق���د كان متحم�س���ًا للدفاع عن الوط���ن ويردد يجب ان نقاوم ونعم���ل �سيء، ولذلك 

حاول جاره ان يهدئ من حما�سه بتذكيره ببط�ض ال�سلطات العراقية، ويقول بالحكمة 

�س���وف نق�س���ي)38( عليهم لكن���ه كان مندفعًا بق���وة ال�سباب وحق���ده على االحتلل 

العراقي.

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

37 - المقابلة ال�سابقة.

38 - المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيدة/ليلى اأحمد عبد الح�سين بهبهاني)٭(

اختل���ط تراب الوطن بدماء �سهداء الكوي���ت االأحرار من اأبطال المقاومة الكويتية، 

واأبن���اء ال�سم���ود الذي���ن اأث���اروا الذعر والرعب ف���ي قلوب اأف���راد الجي����ض العراقي 

المحت���ل، ولق���د اأثبتت الم���راأة الكويتية اأن حب الوط���ن ال يميز بين الرج���ل والمراأة 

ولق���د �سهد تاريخ الكويت الكثير من النماذج الحية الرائعة التي ج�سدت معنى الوالء 

للوط���ن رغم وح�سية العدو اإال اأن اإ�سرارهن عل���ى المقاومة لم يتزعزع فكان ال�سجن 

والتعذي���ب واال�ست�سهاد، من اأجل الوطن الذي يدعو اإلى ال�سمود والتحدي، وقد اأكد 

ن�ساط المراأة الكويتية ودورها الفعال في البيت وفي مجال المقاومة في تلك ال�سهور 

الع�سيب���ة مدى ا�سالتها و�سجاعتها، فقد كانت تعمل على رفع الروح المعنوية الأفراد 

االأ�س���رة، كما تطوعت في خدم���ة اأبناء الحي وتحملت م�سوؤوليتها في منزلها وخارجه 

باالإ�ساف���ة اإل���ى دورها ف���ي المقاوم���ة الم�سلحة، فلم تقهره���ا المداف���ع وال�سواريخ 

و�سيطر عليها الحما����ض والت�سحية في �سبيل الوطن. وفي ال�سفحات القادمة �سوف 

ن�سجل ق�سة ال�سهيدة ح�سب المعلومات المتوافرة عن ن�ساطها الوطني المخل�ض من 

اأج���ل الكويت وال �سك انه مهما �سجلنا ووثقن���ا تظل الكثير من المعلومات مدفونة مع 

ال�سهداء الأنهم لم يحر�سوا على تدوين مذكراتهم.

كان���ت ال�سهي���دة ليلى تلك ال�سي���دة المرحة التي ل���م تكن تتردد ع���ن تقديم العون 

والم�ساع���دة للآخري���ن، مواطنة حبها لوطنه���ا وانت�سارها لكرامت���ه اأقوى واأهم من 

ال���زوج واالأوالد، لذلك كان���ت تحاول القيام باأي عمل مهما كان���ت خطورته في �سبيل 

الدفاع عن الوطن، وفي كل مجال ولم ت�سمح للخوف ان ي�سيطر عليها ويمنع ن�ساطها 

اأو يح���ول دون خروجها من المنزل، وكان حنقها عل���ى العدو المحتل يزداد يوما بعد 

)٭(  تاري���خ الميلد: 1956/9/25م، تاريخ اال�ست�سهاد: 1991/2/26م، الموؤهل العلمي: ثانوية عامة، المهنة: �سكرتيرة بوزارة 

ال�سحة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-60-

ي���وم، ومنذ اللحظات االأولى عندما �سمعت ال�سهي���دة باجتياح القوات العراقية اأر�ض 

الكويت طلبت من زوجها الخروج من المنزل للقيام بعمل ما للدفاع عن الكويت، فقد 

كان���ت متحم�سة منذ اللحظات االأولى)1(. وفي ذلك اليوم الحزين خرجت ال�سهيدة 

اإل���ى منزل اأهلها فه���ي بحاجة اإلى روؤيته���م واالطمئنان عليه���م، فاأم�ست معهم يوم 

الخمي����ض، ثم قرروا االقامة في منزلهم في منطقة بني���د القار، حيث ا�ستقروا حتى 

اأواخر �سهر اأكتوبر)2(.

االنتقال اإلى منطقة القرين

اأراد زوجه���ا المحافظة على منزله���م في القرين، بعد ان ن�سب���ت قوات االحتلل 

ال�س���لح الم�س���اد للطائرات فوق �سطح المن���زل المجاور، باالإ�سافة اإل���ى اأنهم اأثناء 

اإقامته���م ف���ي منطقة بنيد القار كان���وا يتعر�سون لم�سايقات ق���وات االحتلل الذين 

يدخل���ون المنزل بحج���ة التفتي�ض وال�س���وؤال عن �سقيقه ال���ذي كان محققا في مخفر 

منطقة �سرق كما كانوا ي�ساألون عن اخوته الذين هم في ال�سلك الع�سكري)3( لذلك 

ع���ادت االأ�سرة اإلى منزلهم في منطقة القرين في اأواخ���ر �سهر اأكتوبر)4(، اأو اأوائل 

�سهر نوفمبر )5( ولم تكن ال�سهيدة تهتم بخطورة االنتقال بين القرين واأهلها فكانت 

تت���ردد عليهم كما زاد ن�ساطها في تلك الفترة، فق���د كانت تاأخذ بع�ض مواد التموين 

من دكان والدها وتقوم بتوزيعها)6(.

1 - زوج ال�سهيدة، عبدالعزيز عبداهلل اإبراهيم الحلواجي، 1997/3/3، الباحثان �سعود رفاعي المطيري ومحارب الحربي.

2 - والدة ال�سهيدة، 1997/3/11، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

3 - زوج ال�سهيدة، 1997/3/3، الباحث محارب الحربي، �سعود رفاعي المطيري.

4 - والد ال�سهيدة، 1999/10/12، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

5 - زوج ال�سهيدة، المقابلة ال�سابقة.

6 - والدة ال�سهيدة، المقابلة ال�سابقة.
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االعتقال

ب���داأت ال�سهيدة ن�ساطها قبل االنتقال اإل���ى منطقة القرين ولذلك اعتقلتها �سلطات 

االحتلل في اأوائل �سهر �سبتمبر من منزلهم في منطقة بنيد القار، حيث تم ذلك في 

ال�سباح الباكر وتم نقلها اإلى مقر النادي العربي - اأو نادي كاظمة تلك النوادي التي 

حولته���ا �سلطات االحتلل اإل���ى �سجون لتعذيب اأبناء الكوي���ت وهناك حاول ال�سابط 

اإجباره���ا على االأعتراف باأنها من اأفراد المقاومة كم���ا �ساألها عن النقود التي كانت 

بحوزته���ا حيث كانت تق���وم با�ستبدالها اإل���ى الدينار العراقي، لكنه���ا اأبت االن�سياع 

الأوام���ره، ورف�س���ت االعتراف ولذلك تعر�س���ت لل�سرب الذي ترك اآث���ار كدمة تحت 

عينيه���ا، وكانت تقول بعد اأن تم االإفراج عنها انه���ا تذكرت يوم القيامة كيف ُي�سحب 

النا�ض م���ن �سعورهم، خا�س���ة واأن �سلطات المعتقل اأجبرتها عل���ى م�ساهدة االأ�سرى 

وهم يتعر�سون للتعذيب على اأيدي القوات العراقية)7(.

المقاومة

تجلى في منطقة القرين الوجه الحقيقي لل�سهيدة ليلى التي تتميز بالكرم وال�سخاء 

والطيب���ة وم�ساعدة المحتاج، وبرزت في تلك االأيام �سف���ة اأخرى لتكن معروفة عنها 

وه���ي ال�سجاع���ة واالإق���دام، وتجل���ت مواقفها ال�سجاعة ف���ي كثير م���ن االأعمال، فقد 

ا�ستطاع���ت اأن ت�ساه���م م�ساهم���ة فعالة في المقاوم���ة، وكان تعلم قيم���ة البر والتواد 

والتكاف���ل والتعاون لذلك نجدها تخرج يوميا لنق���ل التموين وكل احتياجات االأ�سرة، 

وعندم���ا الح���ظ زوجها كث���رة خروجه���ا نبهها لكن���ه ف�سل ف���ي اقناعه���ا بالبقاء في 

المن���زل)8( ولم يكن يع���رف اأنها من اأف���راد المقاومة البا�سلة، لكنه���ا اأخبرته اأنها 

اأحرق���ت بالتعاون مع مجموعة من االأفراد �سي���ارة عراقية في منطقة الجابرية فزاد 

7 - اأم عبداهلل، 1995/3/19، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

8 - زوج ال�سهيدة، المقابلة ال�سابقة.
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خوف���ه عليها وحاول اإقناعها ب�سرورة المكوث ف���ي المنزل)9(، ولكن كما اأ�سرنا من 

قبل لم تفلح محاوالته.

لق���د كان���ت متفائلة، وت�سع���ر اأن الكويت �س���وف تتحرر ب���اإذن اهلل �سبحانه وتعالى، 

وكانت حري�سة على اأ�سطح���اب اأطفالها معها عندما تخرج)10( ويبدو اأنها اأرادت 

اأن تعطي لنف�سها القدرة على التحرك بحرية دون اأن تثير انتباه اأفراد نقاط التفتي�ض 

العراقي���ة المنت�سرة في كل مناط���ق الكويت، ومن اأعمالها البطولية رحمها اهلل والتي 

م���ن خلله���ا حافظت على اأرواح اأفراد ا�سرة بكاملها مايل���ي: عندما علمت اأن رجال 

المقاومة الكويتية قاموا بقتل اأحد اأفراد الجي�ض العراقي المحتل وو�سعوا جثمانه في 

�سيارة تقف بجانب اأحد المنازل، قامت بالتعاون مع رجال المقاومة باإ�سعال النار في 

ال�سيارة وذلك حماية الأ�سحاب المنزل الذي كانت ال�سيارة تقف بالقرب منه)11(، 

مم���ا يعن���ي اأن ال�سهيدة كانت تعم���ل مع مجموعة للمقاومة ويب���دو اأن مقر المجموعة 

ف���ي منطقة ال�سالمية، الأن ال�سهيدة قال���ت لقريبتها التي نبهتها وحذرتها من خطورة 

الع���ودة اإلى منزلها متاأخرة بعد ان ت�ساهد معه���ا برنامج ر�سالة الكويت وفي محاولة 

منها الدخال الطماأنينة اإلى قريبتها »اننا نتلقى الدرو�ض« »واأنا لي كر�سي في الجنة«. 

وتقول ال�ساهدة اأن اال�سم الحركي لل�سهيدة هو »وفاء برقان«.

لق���د تعدد ن�س���اط ال�سهيدة ليلى رحمها اهلل وتنوع فقد قام���ت بتوزيع النقود وذلك 

بعد ا�ستبدال الدينار الكويتي بالدينار العراقي، كما كانت تقدم الكثير من الخدمات 

للآخرين. وهناك بع�ض االأعمال في مجال المقاومة والتي قامت بها توؤكد �سجاعتها 

والجراأة التي اأ�سبحت عليها في تلك االأيام فقد كانت تقوم با�ستدراج �سباط الجي�ض 

العراقي بحجة دعوتهم اإلى اأهلها ثم تقوم بنقلهم اإلى اأفراد المقاومة الكويتية حيث 

9 - زوج ال�سهيدة، المقابلة ال�سابقة.

10 - اأم عبداهلل، 1997/3/19، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

11 - اأم عبداهلل، المقابلة ال�سابقة.
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تق���وم بادخالهم اإلى منزل يتواجد فيه رجال المقاوم���ة وتخرج هي من الباب الثاني 

بحج���ة تجهيز الغداء، وعند هذا الحد كانت تنته���ي مهمتها وكانت تقوم بهذا العمل 

الج���ريء بوا�سطة �سيارة �سلمه���ا لها رجال المقاومة)12( كم���ا كانت ت�ستغل فر�سة 

طل���ب بع����ض اأفراد الجي����ض العراقي تو�سلهم فتواف���ق وت�ستغل اأي�س���ًا عدم معرفتهم 

بالعناوي���ن فتقوم بالتوج���ه اإلى عناوين اأخرى يكون فيها رج���ال المقاومة، كما كانت 

رحمه���ا اهلل تقوم باإعداد بع�ض الحلوي���ات »لقيمات« وذلك بالتعاون مع بع�ض الن�ساء 

وت�س���ع فيها ال�سم)13( لك���ي يتم توزيعها على اأفراد الجي����ض العراقي المحتل الذي 

انته���ك الحرمات وقتل و�سرد اأبناء ال�سعب الكويتي، وفي الوقت نف�سه كانت حري�سة 

عل���ى ت�سجي���ع االأهالي على ال�سب���ر والتما�سك، اإال اأنها لم تك���ن تتحمل ال�سكوت عن 

ممار�س���ات القوات العراقية الوح�سية فكانت تتحدث عنها با�ستمرار، ومن الخدمات 

االأخ���رى الت���ي قامت بها ال�سعي من اأجل الو�سول اإلى اأح���د االأ�سرى من اأبناء ال�سعب 

الكويت���ي في محاولة منه���ا لم�ساعدة اأهله وق���د تطلب منها ذلك الجه���د الكثير كما 

اأنه���ا كانت حري�س���ة با�ستمرار على التوا�سل م���ع اأهلها والعمل عل���ى توفير التموين 

واالأدوية)14(.

كان���ت ال�سهيدة ليل���ى رحمها اهلل حري�سة عل���ى كتمان ن�ساطها بق���در ا�ستطاعتها 

اأم���ا بع����ض المعلوم���ات التي وردت في ه���ذا الكتاب، فق���د اأف�سح���ت ال�سهيدة عنها 

قب���ل التحرير بيومي���ن)15( وقد حر�ست على عدم االإف�ساح ع���ن كل ن�ساطها خوفا 

عل���ى اأهله���ا وهي التي قالت لوالدته���ا اأثناء توديعها قبيل مغادرته���ا الكويت »حلليني 

و�سامحيني«)16(.

12 - اأم عبداهلل، المقابلة ال�سابقة.

13 - زهرة عبا�ض محمد »اأم �سهاب«، 1997/7/18، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

14 - هناء عبداهلل الحلواجي، 1997/3/4، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

15 - زهرة عبا�ض محمد، المقابلة ال�سابقة.
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وكم���ا ورد على ل�س���ان والدها فقد كانت رحمها اهلل تنتمي اإل���ى مجموعة للمقاومة 

با�سم ».....« ومجموع���ة ».....«، وكانت رحمها اهلل تح�سل على المواد الغذائية من 

جمعية الد�سمة وتقوم بتو�سيلها اإلى المجموعة، كما انها ا�ستركت مع رجال المقاومة 

الكويتي���ة في عملي���ة مداهمة اأحد المنازل، حيث األقوا القب����ض على اثنين من اأفراد 

الق���وات العراقية، كانا يقومان بالتبليغ عن �سباط الجي�ض الكويتي، وتم و�سعهما في 

�سندوق ال�سيارة »دبة« التي كانت ال�سهيدة تقودها ومن ثم تم حرق ال�سيارة)17(.

وبعد ان قدمت هذه الخدمات لوطنها، وبعد ا�ستراكها الفعلي والفعال في المقاومة 

الكويتي���ة، وفي اأعقاب ا�سر �سديقتها وتعر�سه���ا للتعذيب الوح�سي، راأت ال�سهيدة ان 

تتوقف عن ن�ساطها حر�سا على اأ�سرتها واأهلها من بط�ض المحتل.

اال�ست�سهاد

لق���د اأندفعت ال�سهيدة ليلى نحو ال�سهادة لتوؤكد للتاريخ اأن الوطن هو االأغلى وال بد 

من الت�سحي���ة في �سبيله، وكانت تقول قبل ا�ست�سهادها اأ�سع���ر اأنني �ساأموت �سهيدة، 

فكان���ت تحل���م بيوم التحرير ورفع العل���م الكويتي)18( لكي تعبر ع���ن فرحتها بعودة 

الحري���ة اإل���ى الوطن. والملح���ظ انها لم تكن ته���اب الموت)19( فق���د كان الوطن 

والمقاوم���ة اإقوى من كل الم�ساعر واالأحا�سي����ض، كانت هذه كلماتها ومن اأجل الوطن 

يرخ����ض كل �سيء بم���ا فيها ال���روح واالأهل لقد  حق���ق اهلل �سبحانه وتعال���ى اأمنيتها 

و�سه���دت يوم التحرير ورفعت العلم العزيز ث���م ا�ست�سهدت، والحقيقة اأن هناك اأكثر 

م���ن اإفادة حول ملب�سات اال�ست�سهاد و�سوف نذكرها كما رواها الذين �سهدوا حادثة 

16 - والدة ال�سهيدة، 1997/3/11، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

17 - والد ال�سهيدة، المقابلة ال�سابقة، »�سمع هذه المعلومات بعد ا�ست�سهادها«.

18 - �سياء عبداهلل الحلواجي، المقابلة ال�سابقة.

19 - اأم عبداهلل، المقابلة ال�سابقة.
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اال�ست�سهاد اأو اأولئك الذين �سمعوا بع�ض المعلومات من االآخرين.

االإف���ادة االأول���ى: خرج���ت ال�سهي���دة ليلى رحمه���ا اهلل ي���وم التحرير ف���ي ال�سباح 

الباك���ر حوال���ي ال�ساع���ة 5 اأو 5.30 وكانت ترفع عل���م الكويت، واأرادت �س���اأن الكثير 

م���ن المواطني���ن الخروج اإلى ال�س���ارع لم�ساهدة اندح���ار القوات المحتل���ة واالبتهاج 

بالتحري���ر، خرج���ت ومعه���ا بع�ض االأ�سخا����ض من المقيمي���ن معهم ف���ي المنزل في 

طريقها اإلى منطقة غرب الفنطا�ض)20(.

االفادة الثانية، طلب ابن اأم �سهاب وهي اال�سرة التي اأقامت معهم في المنزل مفتاح 

�سي���ارة ال�سهيدة لكي يذهب اإل���ى منزلهم في الفنطا�ض الإح�س���ار �سيارتهم »التنكر« 

الخا�س���ة بنقل المياه، ولكن ال�سهيدة رحمها اهلل اأ�سرت على الذهاب بنف�سها لجلب 

بع����ض الرز وغيره من المواد الغذائية وهي تردد »كيف ابقى في المنزل والكويت قد 

تح���ررت، اأنا ما اأخ���اف«، واخبرت اأم �سه���اب انها غ�سلت اللح���م وو�سعته على النار 

وعندما تعود �س���وف تكمل اإعداد وجبة الغداء، وفي اثناء عودتها اإلى منطقة القرين 

كان���ت ترف���ع العلم الكويتي وهي فرحان���ة)21(، وفي الطري���ق »التقاطع المتجه نحو 

منطق���ة هدية وال�سارع الم���وازي، وخلف المحول الكهربائ���ي ن�سبت قوات االحتلل 

م�س���اد الطائ���رات، وكان اأف���راد الق���وات العراقية يطلق���ون الني���ران بع�سوائية على 

ال�سي���ارات الم���ارة، باالإ�سافة اإلى وجود مجموعة من الق���وات العراقية في المدر�سة 

20 - زوج ال�سهيدة، المقابلة ال�سابقة.

21 - زهرة عبا�ض محمد »اأم �سهاب«، 1997/3/18، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

اأحمد نوري خير اهلل عطية، 1997/3/8، الباحث �سعود رفاعي المطيري.
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القريب���ة من ذل���ك المكان وكانت ال�سهيدة ليلى قادم���ة ب�سيارتها في هذا ال�سارع في 

طريقه���ا اإلى المنزل فاأ�سيب���ت �سيارتها من الخلف باتج���اه مقعدها، وبالتحديد في 

الجهة الي�سرى من المقعد، واأ�سيبت بع�ض ال�سيارات االأخرى، كما اأ�سيب اأحد المارة 

وق���د تم نقله اإل���ى م�ست�سفى العدان، وب�سبب ا�ستمرار اط���لق النار كان من ال�سعب 

الو�سول اإلى ال�سهيدة)22( وكان ذلك حوالي ال�ساعة 10.30 اأو 11.30 �سباحا.

ولمزي���د من ال�سرح ف���اإن الطلقة اأ�سابت الفا�سل الذي يف�س���ل بين الباب االأمامي 

والب���اب الخلف���ي لل�سيارة، ثم اخترقت الباب الخلفي عن���د الزاوية على جهة ال�سمال 

اإل���ى جنب ال�سهيدة ثم خرج���ت الطلقة اإلى الطبلون ومقود ال�سي���ارة »ال�سكان« ولقد 

نج���م عنه���ا فتحة كبيرة ف���ي الجانب االأي�س���ر لل�سهيدة حتى ال�سدر اإل���ى الخا�سرة، 

وتح���ت االأرداف فخرجت االح�ساء والكل���ى والطحال)23( ويبدو اأن ال�سهيدة رحمها 

اهلل حاول���ت الخروج من ال�سي���ارة بعد االإ�سابة فوقعت في ال�سارع فقد وجدت واحدة 

من نعليها في ال�سيارة واالأخرى تحتها)24(.

ويذك���ر اأخ���و ال�سهيدة اأنه عل���م با�ست�سهادها في اليوم نف�س���ه اأي 26 فبراير، واأنها 

ا�ست�سه���دت على خط غرب الفنطا�ض وهو الطري���ق الذي يف�سل بين منطقة القرين 

ومنطقة غرب الفنطا�ض وكانت �سيارة ال�سهيدة رحمها اهلل تقف في منت�سف ال�سارع 

نح���و الر�سيف وق���د اأ�سيبت بطلقة من الب���اب واأخرى في مقعد ال�سي���ارة وكانت كل 

الطلق���ات باتجاه مكان ال�سهيدة، اأي مكان القيادة فنتج عنها فتحة كبيرة في الباب، 

وكان���ت اآثار الدم عل���ى المقعد وعلم اأنها كانت ترفع العل���م الكويتي بروحها الوطنية 

22 - ..........، 1997/3/24، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

23 - هناء عبداهلل الحلواجي، 1997/3/4، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

24 - زهرة عبا�ض محمد، المقابلة ال�سابقة.
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القوي���ة فاأطلق اأف���راد الجي�ض المحتل الن���ار)25( عليها. وعندما ُنق���ل جثمانها اإلى 

م�ست�سفى العدان كانت في الرمق االخير)26(.

االنتظار والقلق

اإنتظره���ا زوجها الذي كان خائفًا عليه���ا منذ خروجها في �سباح ذلك اليوم ومعها 

العل���م وب�سحبة بع�ض االأ�سخا�ض من االأ�سرة التي كانت معهم وقد نبهها اإلى خطورة 

ذل���ك، ومرت ال�ساعات بطيئة موؤلم���ة، ولم تعد ثم علم با�ست�سهاده���ا من اأ�سرة »اأبو 

�سهاب« وكانت ال�سدمة والفاجعة فاأ�سرع اإلى المكان وراأى مجموعة من ال�سيارات قد 

اأ�سيبت ولم يجد جثمانها في ال�سيارة فقد تم نقلها اإلى م�ست�سفى العدان)27(، اأنها 

ماأ�س���اة بالن�سبة له فقدان الزوجة واأم االأوالد ورفيقة العم���ر. فتوجه اإلى الم�ست�سفى 

ووج���د ج�سد زوجته ال�سهي���دة ليلى التي خرجت في ال�سب���اح �سعيدة فرحانة فخورة 

بالتحرير، لكن ال بد من االإيمان بق�ساء اهلل وقدره وال�سبر، وظهر اليوم الثاني نقل 

جثمانه���ا اإلى المقبرة، وكانت رحمه���ا اهلل قد ا�سترت قما�ض الكفن من اإحدى الدول 

العربية فتم لف جثمانها.

الثاأر لل�سهيدة

ا�ستط���اع ال�سبان بعون اهلل �سبحانه وب�سجاعته���م ال�سيطرة على الموقف، واعتقلوا 

مجموع���ة من اأفراد الجي�ض المحتل ثم اقتادوهم اإلى المخفر وفي تلك االأثناء ح�سر 

نا�س���ر وكان متاأثرا جدا)28( وطلب م���ن ال�سباب تمكينه من العراقيين للثاأر منهم، 

وفجاأة اأطلق احد اأفراد المقاومة النار على العراقي الذي كان قد اعترف بما اقترفه 

25 - نا�سر نجف رم�سان )اأخ ال�سهيدة(، 1997/3/11، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

26 - عزيز محمد عزيز، 2000/1/12، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

27 - زوج ال�سهيدة، المقابلة ال�سابقة.

28 - ..........، 1997/5/10، الباحث �سعود رفاعي المطيري.
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من جرائ���م)29(. لقد ا�ست�سهدت ليلى بعد ان رفعت العل���م الكويتي وقدمت حياتها 

م���ن اأجل الوطن ودخلت التاريخ، حين �سجلها �سم���ن قوافل ال�سهداء االأبطال الذين 

احب���وا الكوي���ت ون�سوا كل �سيء من اأجلها ومن اأج���ل الكرامة فقد بداأت خطواتها في 

طري���ق المقاومة منذ ان ا�ستيقظت يوم الثان���ي من اغ�سط�ض، واندفعت بحما�ض لكي 

ت�سج���ل للتاريخ ان الوطن هو االأغلى حتى تدفق الدم من ج�سدها يروي تراب الوطن 

الحر.

رحمها اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنها ف�سيح جناته.

29 - نا�سر نجف رم�سان - المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيدة/�سناء عبدالرحمن ح�سين الفودري رحمها اهلل)٭(

كان���ت ال�سهيدة حري�سة اأثن���اء المظاهرة على ان ت�سير اأمام���ي، وتجعلني خلفها، 

وكان���ت تق���ول لي »بذل���ك تكونين ف���ي اأم���ان« وعندما اطل���ق جنود الع���دو الر�سا�ض 

و�سقط���ت رحمها اهلل قلت لها »انه�س���ي« فاأجابت »لقد انتهيت ي���ا اأمي فاذهبي انت 

خلف المحول«)1( كانت هذه هي كلماتها وهي ت�سارع الموت بعد اأن اأ�سابتها نيران 

�س���لح العدو الغادر وهي تهتف رحمه���ا اهلل بحياة �سمو االأمير وولي العهد يحفظهما 

اهلل.

هك���ذا حققت اأمنيتها في ال�سهادة كما كانت تق���ول لوالدتها التي �سوف تظل تفخر 

بابنتها ال�سهيدة.

تب���داأ ق�س���ة ال�سهيدة �سناء يوم 8/2 عندما احتلت الق���وات العراقية اأر�ض الكويت 

الطاه���رة فاندفع ال�سعب الكويتي ب���كل فئاته يحاول �سد هذا العدوان رغم المخاطر 

التي كانت تحيط بالجميع من اأبناء هذا الوطن، فقد قام اأبناء الكويت بواجبهم، ولم 

يقت�س���ر  على الرجال دون الن�س���اء، وال على الع�سكريين فقط، كما لم يقت�سر العمل 

على الع�سيان المدني والخدمات العامة بل تعداه اإلى الكفاح الم�سلح.

لق���د كان���ت ال�سدم���ة �سديدة وقا�سي���ة ولكن ال بد م���ن الت�سدي له���ا والتعبير عن 

رف����ض هذا االحتلل الوح�سي، فن�سط الجميع ومن بينه���م ال�سهيدة ال�سابة الوطنية 

المتحم�س���ة، �سناء رحمه���ا اهلل، التي كانت ترى باأنه ال ب���د واأن يوؤكد ال�سعب الكويتي 

رف�س���ه له���ذا االحتلل ومواجهة الع���دو الذي لم يكن يرحم م���ن يرف�ض االحتلل اأو 

)٭(  الميلد: 1969/10/11، اال�ست�سهاد: 1990/8/8م.

المهنة: طالبة - معهد التكنولوجيا - التعليم التطبيقي والتدريب، الموؤهل العلمي: الثانوية العامة.

1 - والدة ال�سهيدة، اإذاعة دولة الكويت، مكتب ال�سهيد، مركز المعلومات.
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م���ن يحاول مج���رد التعبير عن ذلك الموقف لكن لم يت���ردد اأبناء الكويت عن القيام 

بدوره���م وهم يعلم���ون ويدركون حقيقة ال�سجل االأ�سود لنظ���ام الحكم في العراق في 

مجال انتهاك حقوق االن�سان.

ال�سهيدة في 8/2

كانت منفعلة، غا�سبة، وهي تق�سم باهلل العظيم اأن قوات العدو لن تبقى في الكويت 

و�سوف ترحل، ول���م تكن رحمها اهلل قادرة على التحكم باأع�سابها واأحا�سي�سها تجاه 

الع���دو لذلك لم تك���ن تتحك���م بم�ساعرها عند نق���اط التفتي�ض الت���ي ن�سرها النظام 

العراق���ي ف���ي مناطق و�س���وارع الكويت، وكان اأفراده���ا يعاملون اأه���ل الكويت بق�سوة 

ووح�سي���ة. فكانت �سناء رحمها اهلل تعبر عن غ�سبه���ا رغم محاوالت اأهلها التخفيف 

من انفعاالتها، وقد حفظها اهلل �سبحانه وتعالى اإلى يوم اال�ست�سهاد. لقد كانت تحب 

الريا�س���ة و�سعرت بالحزن العميق ال�ست�سه���اد ال�سيخ فهد االأحمد رحمه اهلل، اإال اأنها 

كان���ت تخف���ف من ذلك الح���زن بقولها ما دام الوطن قد احتل فاإن���ه من الطبيعي اأن 

يق���دم ال�سعب الكويتي الت�سحي���ات واال كيف يعود الوطن؟ وكان���ت اختها العاملة في 

م�ست�سف���ى مبارك تلهب حما�سها باالخبار التي تنقلها اإلى ذويها والمتعلقة بال�سهداء 

والم�سابي���ن، وحر�س���ت ال�سهي���دة رحمه���ا اهلل عل���ى االت�س���ال ب�سديقاته���ا وعدم 

االنقط���اع عنهن. لقد ارادت القي���ام بواجبها تجاه الوطن، فكان���ت ت�سرخ اهلل اأكبر 

باأعلى �سوتها يوم التكبير االول)2(.

2 - حياة عبدالرحمن الفودري، 1996/9/29، الباحثة لمياء اإبراهيم ال�سالح.
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اال�ست�سهاد

عم���ل اأبناء الكويت ف���ي تلك االأيام على مناه�سة االحتلل ب���كل الطرق والو�سائل، 

اأم���ا العدو فقد كان يقوم بانتهاك الحرمات والقتل وال�سرقة واأهانة ال�سعب الكويتي، 

وكان���ت المظاه���رات والم�سي���رات و�سيلة م���ن و�سائ���ل التعبير عن الموق���ف الكويتي 

الراف����ض للحتلل العراقي، وقد تعددت تلك الم�سيرات في معظم مناطق الكويت، 

مث���ل منطق���ة العديلية ف���ي 5/8 والجابري���ة ف���ي 8/6 والتجمع الذي ت���م في م�سجد 

الكليب في منطقة قرطبة بتاريخ 8/8 وكانت تلك الم�سيرات تندد باالحتلل، وترفع 

�سع���ارات الكويت للكويتيين، وكان نج���اح الم�سيرات في البداية دون وقوع �سحايا قد 

�سجع العديد من المواطنين على اال�ستمرار في التعبير عن احتجاجهم بهذه الو�سيلة 

ال�سلمية.

اأم���ا ال�سهيدة �سن���اء فقد �سارت بعزم ال يلي���ن عندما حانت لها فر�س���ة الم�ساركة 

ف���ي واح���دة من الم�سي���رات الن�سائية ع�سر ي���وم 8/8، في منطق���ة الجابرية، وعند 

�س���ارع م�ست�سفى هادي حيث اقتربت من المدر�سة االنجليزية، ثم اإلى قرب المدر�سة 

االإيراني���ة، اإل���ى ان اقتربت من منزل ال�سهي���دة �سناء، وعندم���ا اأدرك والد ال�سهيدة 

خط���ورة الو�سع وخوفا على بناته حذرهن من الخ���روج)3(، لكنه نداء الوطن الذي 

ال يع���رف الخ���وف، فقد اأ�سرع���ت ال�سهيدة اإل���ى والدتها وطلبت منه���ا الذهاب معها 

و�سديقاته���ا في الم�سيرة، فت���رددت والدتها، اإال اأن ال�سهيدة اأ�س���رت عليها فوافقت 

وخرج���ت معه���ا واأخواتها و�سقيقه���م وكانت ال�ساع���ة حوالي الخام�س���ة م�ساء، حين 

ت�ساع���دت هتافات اهلل اأكبر اهلل اأكب���ر والهتاف بحياة �سمو  اأمير البلد وولي العهد 

يحفظهم���ا اهلل وعب���ارة »يا �سدام �سيل اإي���دك ال�سعب ما يري���دك«، وكانت ال�سهيدة 

رحمه���ا اهلل ت�س���رخ رافعة العلم وت�سير في المقدم���ة)4( وتحث اختها على ان يكون 

3 - حياة عبدالرحمن الفودري، المقابلة ال�سابقة.

4 - والدة ال�سهيدة، 1999/5/17، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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هتافها باأعلى �سوتها)5(.

وكان المتظاه���رون يحملون اإعلم الكويت و�سور �ساح���ب ال�سمو و�سمو ولي العهد 

ويهتفون اهلل اأكبر »وال حكومة اإال لجابر« وغير ذلك من العبارات الحما�سية الوطنية 

الت���ي تعبر عن االنتماء للوطن ورف�ض االحتلل، وكانت المظاهرة كما اأ�سرنا ن�سائية 

لك���ن كانت هناك بع�ض ال�سيارات والتي يقودها ال�سباب ت�سير بمحاذاة المتظاهرات 

حماي���ة له���ن)6(، اأي اأن الرج���ال كانوا يحيط���ون بالن�ساء، وم���ا اأن و�سلت منت�سف 

الطري���ق باتجاه المخف���ر حتى خرج بع�ض ال�سب���اب من بيوتهم، ه���ذا ولقد حذرهم 

ال�سي���د حج���ي يو�سف من االإقتراب من المخفر بقوله لهم ربم���ا يطلقون النار عليكم 

لك���ن كان راأي ال�سهيدة هو ان هوؤالء لي�س���وا برجال ولن يفعلوا اأي �سيء عندئذ ت�سهد 

الجمي���ع وانطلقوا ف���ي م�سيرته���م)7(. وما اأن اقترب���ت الم�سيرة م���ن المخفر حتى 

ت�ساع���ف الحما�ض وتعددت الهتافات بوا�سطة الميكروف���ون رغم اأن ذلك كان ي�سكل 

خط���ورة بالغ���ة على اأرواحهم، وفي تل���ك اللحظات كانت ال�سهي���دة �سناء رحمها اهلل 

ترف���ع علم الكويت و�سورة �ساحب ال�سمو االأمير، وكانت تهتف با�سم الكويت وت�سرخ 

بانفع���ال وحما�ض بعبارات �سد االإحتلل، وفجاأة وعند ال�ساعة 5.30 اأطلقت القوات 

العراقية النار باتجاه المظاهرة من ناحية المخفر)8(، فتفرق الجميع في كل اتجاه 

وبداأ كل فرد يحاول االإحتماء ب�سور المدر�سة اأو غيره)9(، اأما ال�سهيد فكانت ت�سرخ 

بقوله���ا يجب اأن ن�ستمر وال نخاف، وبعد ان األقت ق���وات العدو قنبلة ان�سطارية قالت 

ال�سهي���دة »ال تخافون، تعالوا ال تعطونهم فر�س���ة«)10(. وفجاأة �سرخت )اآي - اآي( 

وطلب���ت من والدتها و�سقيقتها حي���اة الذهاب خلف محول الكهرباء، مع �سقيقها فهد 

5 - والدة ال�سهيدة، المقابلة ال�سابقة.

6 - ..........، 1997/5/19، الباحث محارب الحربي.

7 - ..........، 1997/5/18، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

8 - ..........، 1997/5/19، المقابلة ال�سابقة.

9 - ..........، 1997/5/18، المقابلة ال�سابقة.

10 - ..........، 1997/5/18، المقابلة ال�سابقة.
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لتف���ادي ر�سا����ض العدو، والأنها ل���م تنزف في تل���ك اللحظات، فاإن اأهله���ا لم يعلموا 

باإ�سابته���ا رغ���م �سقوطها عل���ى االأر�ض لذلك طلب���ت والدتها واأخته���ا منها النهو�ض 

فاأجابته���ا اأنا خل�ض انتهي���ت ال ا�ستطيع النهو�ض. وكان اأح���د اأفراد قوات االحتلل 

يطلق النار من الر�سيف المقابل ولكن ظلت االأم بجانب ابنتها اإلى اأن و�سل �سقيقها 

واحد االأ�سخا�ض وحملوا ال�سهيدة اإلى ال�سيارة.

كان���ت والدة ال�سهيدة تظن ان���ه قد اغمى على ابنتها، خا�س���ة واأنها لم تكن تنزف 

بينم���ا كان���ت رحمها اهلل تردد ا�س���م �سقيقها فهد وتقول لوالدته���ا واختها خذي فهد 

واذهب���ي خلف المحول، يا لها من لحظات موؤلمة ولكنها تدل على �سهامة هذه االبنة 

البارة فرغ���م م�سيبتها اإال انها كانت خائفة على والدتها واأخوتها من ر�سا�ض العدو 

اأما هي فقد ا�سيبت بعدة طلقات في القلب وفي البطن)11(، وفي الراأ�ض)12(.

نقل ال�سهيدة اإلى الم�ست�سفى

عندم���ا �سقطت قف���ز ال�سهيد ال�ساب االإيراني وحيد محم���د �سفر من الجيب الذي 

كان بمح���اذاة المتظاهرات وحاول اإ�سعاف ال�سهيدة بحمله���ا فاأ�سيب بنيران �سلح 

الع���دو ال���ذي وجه���ه نحوه فا�ست�سه���د على الفور، كم���ا اأ�سيب حمد ط���ه، وهو يحاول 

اإ�سع���اف ال�سهيدة بنقلها اإلى ال�سيارة، وعلى اأي ح���ال فقد تم نقل ال�سهيدة وال�سهيد 

وحي���د اإلى �سي���ارة االإ�سعاف التي كانت ت�سي���ر مع المظاهرة، كما ت���م نقل الم�ساب 

11 - حياة عبدالرحمن الفودري، المقابلة ال�سابقة.

12 - ..........، 1997/5/19، المقابلة ال�سابقة.

ج���اء في �سهادة الوفاة ال�سادرة عن وزارة ال�سحة اأن �سب���ب الوفاة هو »نزيف داخلي بالبطن«، وال�سبب المبا�سر اإ�سابة بطلق 

ناري في البطن، رقم قيد ال�سهادة 5551/90
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حم���د طه ب�سيارة اأخرى)13(. وكانت ال�سهي���دة رحمها اهلل على قيد الحياة في تلك 

اللحظات ولخجلها كانت تطلب م���ن ال�سباب اإنزالها وعدم حملها)14( وقد تمزقت 

العب���اءة التي كانت ترتديها اأثر طلقات الر�سا�ض التي ا�سابتها واإ�سابت قلبها)15( 

ذل���ك القلب الذي كان ينب�ض بحب الكويت، وال���ذي توقف عندما و�سل الجثمان اإلى 

الم�ست�سفى وفارقت الحياة قبل ا�سعافها)16(.

دفن الجثمان

و�سل���ت والدته���ا و�سقيقاتها اإلى المن���زل بعد ان تم نقلها اإل���ى الم�ست�سفى وعندما 

�ساأل عنها والدها اأجابوه لقد اغمى عليها، ونقلت اإلى الم�ست�سفى، فذهب اإلى هناك 

لكنه لم يتمكن من روؤيتها)17(، ثم هرعت والدتها لروؤيةابنتها الغالية التي وجدتها 

جث���ة ف���ي ثلجة الم�ست�سفى، وكان���ت تبت�سم ويدها فوق �سدره���ا وكاأنها ال تزال على 

قي���د الحياة)18(، ثم نقل الجثمان اإلى مقبرة ال�سليبيخات حيث قامت اأختها نجاة 

بغ�سلها وتجهيز الكفن لها، وقد ا�سطروا اإلى تبديله ب�سبب النزيف، وكانت االبت�سامة 

على وجهها بينما الدم يخرج من فمها.

هك���ذا  تمنت ال�سهادة فحقق اهلل �سبحانه وتعال���ى اأمنيتها، لقد حلمت رحمها اهلل 

قب���ل ا�ست�سهاده���ا اإنها �ساهدت ر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سل���م وكانت جال�سة مع 

مجموعة من ال�سيدات التقيات، واأنه �سلى اهلل عليه و�سلم كما جاء في حلم ال�سهيدة 

13 - ..........، 1997/5/19، المقابلة ال�سابقة.

14 - اأخت ال�سهيدة، اإذاعة الكويت، برنامج.

15 - حياة عبدالرحمن الفودري، المقابلة ال�سابقة.

16 - د.اإبراهيم بهبهاني، المباأهلة، الجزء االأول، �ض30 - 31

17 - حياة عبدالرحمن الفودري، المقابلة ال�سابقة.

18 - والدة ال�سهيدة، مكالمة هاتفية مع الموؤلفة يوم 2000/7/4م.
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ق���ال له���ا نريدك اأنت، وق���د عرف �سقيقه���ا ان تف�سير الحلم يعني الف���راق اإال اأنه لم 

ي�سرح لل�سهيدة هذا التف�سير)19(.

لق���د انتهت حياة ال�سهيدة �سن���اء التي �سحت من اجل الوطن والتي كانت تكتب في 

مذكراتها با�ستمرار احب الكويت احب الكويت)20(.

رحمها اهلل رحمة وا�سعة وا�سكنها ف�سيح جناته.

19 - د.اإبراهيم بهبهاني، المباأهلة، الجزء االأول، �ض30 - 31

20 - حياة عبدالرحمن الفودري، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/وحيد محمد ح�سن ال�سفري رحمه اهلل)٭(

اتخ���ذ ال�سعب الكويت���ي قراره وه���و رف�ض الع���دوان العراقي ومقاومت���ه والت�سدي 

ل���ه، ورف�ض االحتلل رف�س���ًا قاطعًا وهو يعلم اأنه لي�ض م���ن المي�سور مواجهة الجي�ض 

العراق���ي لكن اأي�سًا يجب عدم اإتاح���ة الفر�سة للياأ�ض ان يت�سرب اإلى النفو�ض، وال بد 

من المواجهة والمقاومة للمحافظة على كيان البلد.

لق���د ذكرنا اآنفا وفي حيثي���ات ا�ست�سهاد ال�سهيدة �سناء الف���ودري بع�ض المعلومات 

المتعلق���ة بالم�سي���رة التي �سارت في منطق���ة الجابرية ع�سر ي���وم 8/8 واأ�سرنا فيها 

اإل���ى ا�سم ال�سهيد وحيد �سف���ري الذي اأ�سرع الإنقاذ ال�سهي���دة �سناء ونحاول في هذه 

ال�سفح���ات توثيق بع����ض المعلومات الت���ي ح�سلنا عليها حول ملب�س���ات ا�ست�سهاده 

وكن���ا نتطلع اإلى الح�سول على المزيد منها ولكن نظرا الأن ال�سهيد لم يكن من اأبناء 

الكوي���ت فهو »ايراني الجن�سية« وقد غادر اأهله الكوي���ت لذلك لم نتمكن من التو�سل 

اإلى معلومات وافية عنه.

اال�ست�سهاد:

ال�سهي���د وحي���د من مواليد الكويت وق���د اثرت فيه ال�سنوات الت���ي اأم�ساها في هذا 

البل���د فاعتبره وطنه الثان���ي ولذلك بادر اإلى التعبير عن موقف���ه الراف�ض للحتلل 

العراق���ي وعبر ع���ن الوفاء الذي ان�سف به ه���ذا ال�سهيد فاأ�سرع اإل���ى االن�سمام اإلى 

الم�سي���رة التي طاف���ت بع�ض �سوارع منطقة الجابرية)1(، ف���كان ي�سير ب�سيارة جيب 

مك�سوف���ة بمحاذاة الم�سيرة لحماي���ة المتظاهرات، وعندما �سقط���ت ال�سهيدة �سناء 

)٭(  تاريخ الميلد: 1971/6/21، تاريخ اال�ست�سهاد: 1990/8/8، الموؤهل العلمي: ثانوية عامة، المهنة: طالب.

1 - ..........، 1997/5/19، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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الفودري اأ�سرع رحمه اهلل النقاذها فقفز من ال�سيارة واأراد ان يلفها بعباءتها، وفجاأة 

انهالت عليه الطلقات فاأ�سيب بطلقة اأو اكثر وهو في مكانه)2(.

لقد اندفع رحمه اهلل بحما�ض الرجولة وال�سهامة الإ�سعاف ال�سهيدة �سناء الفودري، 

لكن عاجلته ر�سا�سة فاأ�سابت قلبه ف�سقط)3( اأو راأ�سه فا�ست�سهد على الر�سيف)4( 

وكان المتظاهرون في اإعقاب اإطلق القنبلة االن�سطارية وتناثر �سظاياها قد انت�سروا 

ف���ي االماكن المج���اورة فذهب بع�سهم اإلى المنازل القريب���ة للإحتماء)5( والبع�ض 

االآخ���ر احتمى ب�س���ور المدر�سة. وقد حملت جثمان���ه وجثمان ال�سهي���دة �سناء �سيارة 

االإ�سعاف التي كانت ت�سير بالقرب من الم�سيرة ومرافقة لها)6(.

هكذا اختلطت دماء االوفياء للكويت بترابها، الكويت التي تحفظ كرامة من يختار 

العي����ض فيها، ومثل هوؤالء الذي���ن كانوا ي�سعرون باالأمن واال�ستق���رار قدموا اأرواحهم 

ف���داء لها فقد تفج���رت حما�سة الجماهير في تلك االيام �سواء م���ن الكويتيين اأو من 

الوافدين االوفياء لهذه االر�ض الذين رف�سوا االحتلل العراقي.

رح���م اهلل ال�س���اب وحيد �سفري فق���د دفعه حب���ه للكويت اإلى االن�سم���ام للم�سيرة 

االحتجاجي���ة ودفعته �سهامت���ه ورجولته اإلى االندف���اع نحو ال�سهيدة �سن���اء النقاذها 

فكتب اهلل �سبحانه وتعالى له ال�سهادة.

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

2 - ..........، المقابلة ال�سابقة.

3 - حياة عبدالرحمن الفودري، 1996/9/29، الباحثة لمياء اإبراهيم ال�سالح.

4 - ..........، المقابلة ال�سابقة.

5 - ..........، 1999/5/10، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

6 - ..........، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/�سادق علي جا�سم ح�سن رحمه اهلل)٭(

كان الت�سمي���م الكويت���ي عل���ى تحرير الكوي���ت، والن�سال م���ن اأجله���ا الدافع وراء 

المعان���اة التي تعر�ض لها اأبناء الكويت الذي���ن �سمدوا على اأر�سها، وقد كان ال�سهيد 

�سادق اأحد اأبناء الكويت البررة االأبطال، فقد قاوم االحتلل وج�سد الوالء واالنتماء 

للوطن.

ن�ساط ال�سهيد

كان���ت بداية ن�س���اط ال�سهيد من خلل ال�سداق���ة التي جمعته وال�سهي���د اإ�سماعيل 

و�سقيق���ه ال�سهي���د �سلطان، فقد ان�سم رحم���ه اهلل اليهما فكان اأح���د اأفراد مجموعة 

�سغي���رة تتلق���ى التعليمات م���ن مجموعة اأكبر مقره���ا منطقة الرو�س���ة، وهناك من 

ي���رى ان ال�سهيد �سادق كان اأح���د اأع�ساء مجموعة الخالدي���ة برئا�سة ح�سين �سقيق 

ال�سهي���د �س���ادق ال���ذي كان يعمل مع مجموع���ة )اأبو م�سل���م( اأما ح�سي���ن فاإنه يوؤكد 

اأن ال�سهي���د �س���ادق رحم���ه اهلل كان يخب���ره بم���ا يق���وم به ه���و  واإ�سماعي���ل و�سلطان 

وبقي���ة اأف���راد المجموعة اإلى منت�س���ف �سهر اأغ�سط����ض حين اأخبر �سقيق���ه انه كون 

مجموع���ة للمقاوم���ة)1( ويوؤكد ال�سيد »اأب���و م�سلم« اأن ال�سه���داء الثلثة كانوا �سمن 

مجموعت���ه)2(، المهم اأنه كان اأح���د اأفراد مجموعة للمقاومة ترتبط بمجموعة اأكبر 

لها بع�ض االت�ساالت بمجموعة ثانية.

)٭(  تاريخ الميلد: 1970/7/8، تاريخ اال�ست�سهاد: 1990/10/7م، الموؤهل العلمي، ثانوي، المهنة: طالب.

* لمزيد من المعلومات انظر حيثيات ا�ست�سهاد ال�سهيد اإ�سماعيل �سلطان في المجموعة االأولى.

1 - ح�سين علي جا�سم الفيلكاوي، 1993/8/19، اأ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

2 - ..........، 1994/8/22، اأ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
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واالق���رب اإل���ى الواقع انه���م خلية تتب���ع مجموعة للمقاوم���ة)3( ويق���ول ح�سين ان 

ال�سهيد رحم���ه اهلل كان في مقتبل العمر، هادئ الطبع، وكان مرتبطًا بوالديه، يهوى 

لعب الكرة، وكان ملتزمًا واجتماعيًا.

المقاومة

ن�سط في جلب ال�سلح من م�ستودع وزارة الداخلية، وكانت لديه بندقية ذاتية. وقد 

تميز بال�سجاعة، فقد قام بتوزيع المن�سورات التي تحث على ال�سمود وال�سبر، وعمل 

في جمعية الخالدية التعاونية وفي محطة بنزين الخالدية وفي مخبز كيفان)4( وكل 

ه���ذه االن�سطة كانت ت�سكل خط���ورة على حياته، الأن �سلط���ات االحتلل كانت تراقب 

ال�سب���ان الذين يعملون في مجال الخدم���ات العامة. ويذكر �سقيقه ح�سين ان ال�سهيد 

كان يعد بالتعاون مع بع����ض االأ�سدقاء هويات مموهة للكويتيين الذين كانت �سلطات 

االحت���لل تبحث عنه���م، من ذلك مثل اع���داد هويات لمجموعة م���ن اهالي جزيرة 

فيلكا من اأفراد الجي�ض الكويتي)5(.

لقد كان رحمه اهلل يتردد با�ستمرار على ال�سهيدين اإ�سماعيل و�سلطان في منزلهما، 

وي�س���ارك في تنظيف االأ�سلح���ة، وكانت له علقة بمجموعة للمقاومة في منطقة بيان 

فهو الذي عرف احد اأفراد مجموعة الخالدية باأفراد مجموعة بيان، كما قام ال�سهيد 

�س���ادق مع اأ�سدقائه بنق���ل اأ�سلحة اإلى اأحد اأفراد المقاومة في منطقة بيان)6(. اأما 

بالن�سب���ة للعمليات الم�سلحة التي قام بها ال�سهيد �سادق فهي اإطلق النار على اأفراد 

نقطة تفتي�ض تحت اأحد الج�سور)7(.

3 - فا�سل را�سد �سعد، 1993/5/17، الباحثة اأ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

4 - ح�سين علي جا�سم ح�سن، 1996/12/2، الباحث محارب الحربي.

5 - الم�سدر ال�سابق.

6 - نواف عبدالكريم الجحيدلي، 1996/12/23، الباحث محارب الحربي.

7 - ح�سين علي جا�سم، المقابلة ال�سابقة.
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االعتقال

وا�س���ل اأفراد الخلي���ة مقاومتهم، وكانت المهم���ة �سعبة يعجز عنه���ا الكبار لكنهم 

ل���م يترددوا، وفجاأة �سقط ال�سباب المخل�ض باأي���دي الطغاة، وكان ذلك يوم الجمعة 

المواف���ق 6/9/1990، وبالتحدي���د ال�ساع���ة الخام�س���ة �سباحًا بع���د ان ح�سلوا على 

مخط���ط م���ن احد االأ�سخا�ض عب���ارة عن �سرح لطريق���ة اإعداد القنبل���ة الفو�سفورية 

الحارق���ة )المولوت���وف()8( لكنه���م لم يتمكن���وا من اإعداده���ا لعدم تواف���ر المواد 

اللزم���ة)9( وفي ذلك الي���وم الحزين طوقت الق���وات العراقية ال�س���ارع، واقتحمت 

المنازل، ثم اعتقلت �سكانها وكان منهم ال�سيد عبدالكريم الجحيدلي مع اوالده)10( 

وعندم���ا اقتحم���وا منزل ال�سهيد ا�سماعي���ل ماجد كانت بيد ال�ساب���ط العراقي ورقة 

تحم���ل اأ�سماء ال�سه���داء الثلث���ة ا�سماعيل و�سلطان ماج���د، و�س���ادق باالإ�سافة اإلى 

اأ�سم���اء لمجموع���ة اأخرى من الكويتيي���ن واثناء تفتي�ض المنزل عث���روا على الملب�ض 

الع�سكري���ة لل�سهيد �سلطان، وعلى اآل���ة طابعة ول�سوء الحظ عث���روا اأي�سًا على الورقة 

التي تحتوي على المخطط الذي اأ�سرنا اليه فقد كان ال�سبان قد األقوا بها بح�سن نية 

ف���وق الدوالب وعندما احتاجوا اإليه���ا بحثوا عنها لكنهم لم يعث���روا عليها، الأن هواء 

المكي���ف ا�سقطها خلف ال���دوالب)11( كما عثروا على اأ�سلحة ف���ي �سندوق ال�سيارة 

وتحت المقع���د وفي اإحدى بالوعات المنزل ومن الوا�سح انهم كانوا على علم بوجود 

االأ�سلحة في هذه االأماكن)12( الأنهم اتجهوا اإليها مبا�سرة.

8 - فا�سل ال�سعد، المقابلة ال�سابقة.

9 - نواف عبدالكريم الجحيدلي، المقابلة ال�سابقة.

10 - الم�سدر ال�سابق.

11 - فا�سل ال�سعد، المقابلة ال�سابقة.

12 - ..........، برنامج اإذاعة على الهواء، االإذاعة الكويتية، انظر كتاب �سهداء المجموعة االأولى.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-81-

في المعتقل

اقتادت القوات العراقية ال�سبان الذين اعتقلتهم اإلى نادي كاظمة الذي حولته اإلى 

معتق���ل ت�ستخدم فيه اب�سع و�سائ���ل تعذيب اأبناء الكويت االأبط���ال، وبعد ذلك نقلتهم 

اإل���ى مع�سكر �س���لح الهند�سة، ثم اإلى مبنى محافظ���ة العا�سمة حيث تم ا�ستجوابهم 

والتحقيق معهم وكان عليهم التحلي بال�سبر وال�سجاعة والثبات وهم ي�سمعون �سراخ 

و�سيح���ات الكثير م���ن المعتقلين وهم يتاألم���ون ب�سبب ما يتعر�سون ل���ه من تعذيب، 

ث���م تم نقلهم اإلى �سرداب مبنى بلدية الجهراء، وهن���اك تعر�سوا للتعذيب الوح�سي، 

وم���ع ذلك فقد �سم���دوا وكذلك الحال بالن�سبة لل�سهيد �س���ادق الذي رغم ما تعر�ض 

ل���ه رحم���ه اهلل على اأيدي البغاة من اأفراد القوات العراقي���ة، فاإنه لم يعترف اأو يدلي 

بمعلوم���ات ح���ول اأفراد المجموعة وغيره���م، وكان رده عليهم اأن���ه كان في الديوانية 

لم�ساه���دة االأفلم ولعب الورق، وقد اأكد رحمه اهلل لنواف الجحيدلي الذي كان معه 

ف���ي المعتقل اأنه لم يخبرهم عن ال�سلح المحف���وظ في المنزل وقال »لو يطيرون ما 

اعلمه���م«)13( كانت هذه عبارة ال�سهيد �سادق رغ���م التعذيب الذي كان يتعر�ض له 

والذي كانت اآثاره وا�سحة على ج�سده فكانت كلمات رجل، عاهد اهلل �سبحانه وتعالى 

ونف�س���ه على ال�سمود والثبات رغم �سغر �سنه، اأنه الوالء للوطن واالإيمان بق�ساء اهلل 

وق���دره. ولو كان قد اعترف بوجود االأ�سلحة في المنزل، اأو اأدلى بمعلومات عن اأفراد 

المقاومة فاإن الكثير من اأفرادها كانوا)14( �سيعدمون. وفي المعتقل كانت الزنزانة 

�سغي���رة لذلك كان���وا ينامون وارجل بع�سه���م فوق روؤو�ض البع����ض االآخر وكان رحمه 

اهلل كثي���ر الحركة فل���م يكن يتحمل الجلو�ض)15( حتى ج���اء يوم 7/10 عندما دخل 

13 - نواف الجحيدلي، المقابلة ال�سابقة.

14 - نواف الجحيدلي، المقابلة ال�سابقة.

15 - د.محمد جا�سم الحمدان، 1996/12/10، الباحث محارب الحربي.
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ال�سابط وقراأ بع�ض االأ�سماء ومن بينهم اأ�سماء ال�سهداء الثلثة �سادق - اإ�سماعيل - 

�سلطان، وقال لهم اإفراج)16( وال �سك اأن الكثير من االأحا�سي�ض والم�ساعر ت�ساربت 

ف���ي تلك اللحظات وهل �سيتم االإفراج عنه���م بالفعل بعد ان عثرت �سلطات االحتلل 

على االأدلة التي توؤكد انهم من اأبطال المقاومة؟

البحث عنه

كان���ت هذه ح���ال ال�سهيد �سادق اأما اأهل���ه فقد علموا خبر اعتقال���ه في ذلك اليوم 

الحزي���ن حين خاب���ر ال�سهيد والدته عند ال�ساعة ال�ساد�سة م���ن �سباح 9/6 الأنه كان 

ق���د اأم�سى تلك الليلة في منزل �سديقه ال�سهي���د اإ�سماعيل، واأخبرها ان جنود العدو 

يفت�سون المنزل، ثم كلمها مرة ثانية وكانت المكالمة االأخيرة، وعندما ذهب �سقيقه 

ح�سي���ن اإلى منزل ال�سهيد اإ�سماعيل علم من جاره���م اأن ال�سلطات العراقية اعتقلت 

اأفراد المجموعة فذهب مع والده اإلى نادي كاظمة لل�سوؤال عنه، لكن دون جدوى وبعد 

م�س���ي عدة اأي���ام وبعد ان افرج عن د.جا�سم محمد الحم���دان الذي كان مع ال�سهيد 

في المعتقل ذهب د.جا�سم اإلى منزل اأهل ال�سهيد ونقل تحيات ابنهم وطماأنهم عليه 

وذل���ك بناء عل���ى طلب ال�سهيد رحمه اهلل)17( فاطماأن االأهل الذين بذلوا كل ما في 

و�سعهم للإفراج عن ابنهم الغالي)18(.

16 - نواف الجحيدلي، المقابلة ال�سابقة.

17 - د.جا�سم محمد الحمدان، المقابلة ال�سابقة.

18 - ح�سين علي جا�سم ح�سن، المقابلة ال�سابقة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-83-

اال�ست�سهاد

يا لها من �سجاعة ورجولة، يعجز عنها الكبار فقد ظل ال�سهيد �سادق رغم التعذيب 

ينك���ر علمه ب�سيء ولم يجبره التعذيب على الخ�سوع واال�ست�سلم، والحقيقة الكلمات 

عاج���زة عن و�سف �سهامة مثل ه���ذا ال�ساب وغيره من اأبن���اء الكويت الذين �سمدوا 

حت���ى وهم بين اأيدي قوات البط�ض والتعذيب وكان ل�سان حالهم يقول اأهل بال�سهادة 

ف���ي �سبيل ن�سرة الحق والوطن األم يقل ال�سهي���د جا�سم المطوع لزميله تذكروا انني 

�ساأ�سح���ي بنف�سي من اجلك���م، والجدير بالملحظة اإن الثب���ات والتحدي وال�سجاعة 

�سفات الزمت �سهداء الكويت حتى وهم في المعتقلت.

وكم���ا جاء ف���ي حيثيات ا�ست�سه���اد ال�سهيد اإ�سماعي���ل وال�سهيد �سلط���ان في الجزء 

االأول، فاإنه مع فجر يوم 1990/10/7، دخلت منطقة الخالدية قوة ع�سكرية عراقية، 

وتوقف���ت عن���د اأول ال�س���ارع في قطع���ة )4( ومعهم ال�سه���داء االأربعة وه���م مع�سوبو 

االأعي���ن، ولكي تلفت انتباه االأهال���ي قام اأفرادها باطلق النار ف���ي الهواء ثم انزلوا 

ثلث���ة من ال�سبان اأمام بيت ال�سهيد ا�سماعيل، واطلقوا النار على راأ�ض ال�ساب االأول 

وكان ال�سهيد �سادق رحمه اهلل ثم جاء دور اإ�سماعيل و�سلطان حيث اأجل�سهما الجنود 

عل���ى ركبتيهما باتج���اه ال�سارع الرئي�سي بجانب بع�سهما، ث���م اأطلق اأحد اأفراد القوة 

العراقية الر�سا�ض على راأ�سيهما من الخلف من م�سافة قريبة ف�سقطا على وجهيهما 

وق���د ربطا م���ن اأيديهما)19( هكذا ترجم���ت تلك ال�سلطات كلم���ة ال�سابط العراقي 

عندما قال للثلثة »اإفراج« انها �سورة ماأ�ساوية، تج�سد الجريمة التي ارتكبها النظام 

العراق���ي. األ���م يهدد علي ح�س���ن مجيد الذي يع���رف با�سم جزار االأك���راد انه �سوف 

ين�سف كل مقاومة كويتية بطريقة اق�سى اآالف المرات مما حدث للأكراد؟

19 - براك ال�سبيح، 1993/3/2، الباحثان �سناء مبارك واأحمد ال�سداد.
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بعد لحظات من الجريمة علمت �سقيقته با�ست�سهاده فخابرت �سقيقها ح�سين الذي 

توج���ه م�سرعا اإلى مكان اال�ست�سهاد وهناك كانت المفاجاأة الموؤلمة بل الفاجعة حين 

راأى جثم���ان �سقيقه �س���ادق، وكان قد نقله �سديقه اإلى قرب بي���ت ال�سهيد اإ�سماعيل 

فحمله ح�سي���ن بال�سيارة »الوانيت« وكان���ت ال�ساعة التا�سعة �سباح���ا وعندما اقترب 

اأكث���ر من منزل ال�سهي���د اإ�سماعيل وجد جثمان���ه وجثمان ال�سهي���د �سلطان فحملهما 

بم�ساعدة الجيران، ثم علم بوجود جثمان ال�سهيد عبداهلل الدارمي الذي قتلته قوات 

الغ���در اأمام منزله فتوج���ه بهم اإلى م�ست�سفى مبارك ومعه �سديقه محمد وبعد اتمام 

االإجراءات المطلوبة تم نقل الجثث اإلى المقبرة، وهناك طلب منه اأحد ال�سباب اأخذ 

الجث���ث لغ�سله���ا، لكن الهدف كما اخبره بعد ذلك ه���و ت�سويرها)20( وكان ت�سوير 

الجث���ث وتب�سيمها من االأعم���ال البطولية التوثيقية التاريخي���ة المهمة بالن�سبة لهذه 

الفترة فقد كانت وال تزال اأهم االأدلة التي من خللها تم التعرف على م�سير الكثير 

من اأبناء الكويت، كما اأنها اأدلة دامغة ت�سرح ممار�سات النظام العراقي.

�لإ�سابة

اأ�سي���ب ال�سهيد �سادق رحم���ه اهلل بطلقة في الراأ�ض وكانت اآث���ار التعذيب وا�سحة 

على الوجه حتى اأن �سقيقه لم يتحمل م�ساهدة الجثمان)21(.

وبع���د فاإن ال�س���وؤال المطروح هو م���ا هي اأ�سب���اب اعتقاله؟ هل تم نتيج���ة اخبارية 

و�سلت اإلى ال�سلطات العراقية المحتلة؟ وكيف حدث ذلك؟ هل هو عدم اخذ الحيطة 

والحذر؟

ان �سقيق ال�سهيد يذكر انه ال توجد لديه اأدلة توؤكد اأن ال�سبب اخبارية)22(؟

20 - ح�سين علي جا�سم ح�سن، المقابلة ال�سابقة.

21 - ح�سين علي جا�سم ح�سن، المقابلة ال�سابقة.

22 - الم�سدر ال�سابق.
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اأن فقدان �سادق رحمه اهلل كان فاجعة بالن�سبة الأهله، فهو االبن البار باأهله ووطنه 

ال���ذي �سح���ى بحياته انت�س���ارا للحق والوطن، وبع���د عدة اأيام فق���دت االأ�سرة ابنها 

االآخر نتيجة لعدم توافر العلج والدواء المنا�سب لمر�سه في م�ست�سفى مبارك)23( 

الأن �سلط���ات االحتلل كانت قد �سرقت االأدوية ودم���رت االجهزة والمعدات الطبية. 

انه���ا محنة واختبار فلبد من ال�سبر واالإيمان بق�ساء اهلل وقدره. هكذا كانت اأ�سرة 

ال�سهيد �سادق رحمه اهلل.

اأخيرا ما الذي يمكننا ان نقوله عن هذا ال�ساب المخل�ض الذي لم يتحمل م�ساهدة 

ق���وات العدو وهي تحتل وطن���ه فاختار ال�سم���ود والمقاومة التي تحف���ظ له كرامته، 

فكانت ال�سهادة.

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

23 - ح�سين علي جا�سم ح�سن، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/اإبراهيم ح�سين علي المهنا المذكور)٭(

هذه ق�س���ة اأحد اأبطال المقاومة الكويتية البا�سلة الت���ي اأبت نف�سه المخل�سة لهذا 

الوطن، الخنوع للمحتل واال�ست�سلم لبط�سه.

البداية

عندم���ا اجتاح���ت الق���وات العراقية اأر����ض الكويت، تلق���ى الخبر م���ن اأخيه خليفة 

فارت���دى ملب�س���ه الع�سكرية وحمل �سلح���ه واأ�سرع مذهواًل اإلى مق���ر عمله في اإدارة 

االأح���كام ف���ي منطقة الجابرية، بع���د ان او�سى زوجته على نف�سه���ا واوالدهما وطلب 

منه���ا الذه���اب اإلى اأهلها، ومن هن���اك كان يخابر زوجته واأهله بي���ن الحين واالآخر، 

ويخبره���م بما يقوم ب���ه ورفاقه في مواجهة العدو وعند المغرب ع���اد اإلى اأهله وكان 

مت�سايق���ا جدا)1(، و�سيطرت عليه م�ساعر الحزن والقلق، وكان يريد اال�ستمرار في 

المقاومة، وفي �سباح اليوم الثاني ذهب اإلى �سكنه الخا�ض في منطقة الفيحاء)2(.

ومن���ذ تلك اللحظة اختار ال�سهيد رحم���ه اهلل ال�سير في طريق الكفاح فا�سترك في 

المقاومة في منطقة كيفان، وكان يوزع ال�سلح على المواطنين، وقام رحمه اهلل بعد 

ذل���ك بتوزي���ع الفلو�ض على اال�سر الكويتي���ة)3( تلك االموال الت���ي حر�ست الحكومة 

ال�سرعية الكويتية على توفيرها للمواطنين الذين اختاروا ال�سمود والع�سيان المدني 

)٭(  الميلد: 1960/12/8، اال�ست�سهاد: 1991/2/13، الموؤهل العلمي: 

االبتدائية، المهنة: رئي�ض عرفاء في وزارة الداخلية.

1 - اأرملة ال�سهيد، 1998/11/8، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

2 - خليفة ح�سين المهنا، 1993/6/12، الباحث عبدالحميد حمادة.

3 - فاروق عمر الفليج، 1994/5/10، الباحث عادل ال�سبتي.

4 - الم�سدر ال�سابق.

5 - الم�سدر ال�سابق، 1997/11/25، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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ف���ي ار�ض الوطن. وق���د حر�ض على االحتفاظ ببع�ض قط���ع ال�سلح في البالوعة)4( 

وفي منزل والده)5(، الأنه اراد اال�ستمرار في المقاومة الم�سلحة.

ولكي يحمي نف�سه من ال�سلطات العراقية وللتمويه ول�سهولة الحركة فقد حمل هوية 

»نوخذة«)6(.

ن�س���ط ال�سهيد رحم���ه اهلل في مجال الخدمات العامة، حي���ث عمل لفترة في الفرغ 

التاب���ع لجمعي���ة الفيح���اء التعاوني���ة وبالتحديد ف���رع التموين، وفي الوق���ت نف�سه لم 

يتوق���ف ع���ن ن�ساط���ه الم�سل���ح، ولحر�سه عل���ى ممتلكات اأه���ل الكويت فق���د ا�سترى 

بالتع���اون مع �سديقه مجموعة م���ن االغنام ووزعاها على بع����ض البيوت الخالية من 

ال�س���كان لليحاء باأنها منازل م�سكون���ة)7( وكان حري�سًا على ن�سر االطمئنان ورفع 

ال���روح المعنوية بين االهالي)8( الأنه كان يدرك اهمية االإح�سا�ض باالطمئنان وعدم 

الياأ����ض، وان اهلل �سبحانه وتعالى �سوف يرفع الظلم ع���ن الكويت واأهلها، وفي الوقت 

نف�س���ه وا�سل ن�ساطه الم�سلح فقد كان يقوم بعمليات اطلق النار من ا�سطح المنازل 

عل���ى اأفراد القوات العراقية بوا�سطة �سلح كاتم ال�سوت)9( كما ا�سترك في عملية 

ا�سق���اط طائرة للعدو في منطقة القاد�سية)10( لق���د كان من اولئك الرجال الذين 

ي�سعرون بالم�سوؤولية، وفي قلوبهم االيمان بق�ساء اهلل وقدره �سبحانه وتعالى.

والحقيق���ة ان م���ا تعر�ض له ال�سهيد م���ن تعذيب يوؤكد دوره البطول���ي في المقاومة 

ولك���ن مما يوؤ�سف له هو عدم التو�سل اإل���ى معلومات ت�سرح هذا الدور بالتف�سيل الأنه 

كما يبدو لم يكن يطلع احد على ن�ساطه.

6 - الم�سدر ال�سابق.

7 - الم�سدر ال�سابق.

8 - عمر فاروق الفليج، المقابلة ال�سابقة.

9 - عبداهلل ا�سحاق، �سهداء ار�ض ال�سمود 1991، �ض153

10 - المقابلة ال�سابقة.
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االإ�سرار على ال�سمود

اال�س���رار على المقاوم���ة هو الطريق الذي �سلكه ال�سهي���د ابراهيم رحمه اهلل رغم 

ان���ه كان يدرك خطورة الو�سع والظروف الت���ي تحيط به خا�سة بعد ان علم من احد 

رواد الديواني���ة الت���ي كان يتردد عليه���ا ان اال�ستخبارات العراقي���ة �ساألت عنه، فراأى 

رحم���ه اهلل ان يترك م�سكن���ه اإلى منزل اأهله ف���ي منطقة العديلي���ة)11(. هذا ولقد 

تع���ددت االدل���ة وتاأكدت انه �س���وف يعتقل ال محالة، فف���ي بداية اال�سب���وع الثاني من 

ح���رب تحرير الكويت، قال���ت امراأة لوالدته ان هناك �سي���ارة بي�ساء اللون ت�ساأل عن 

عنوان منزلهم)12(، فاأثار هذا الكلم فزع االم وقلقها، اما ال�سهيد فقد قال لها »ال 

ت�سغلين بالك«)13(.

وقب���ل اعتقاله بيوم خابره احد االأ�سخا�ض و�ساأله ع���ن عنوان منزله)14( رغم ان 

ذلك ال�سخ�ض كان يعرف العنوان لذلك �سعر ال�سهيد ان ال�سلطات العراقية المحتلة 

تحا�س���ره، وانه لن يمكث طويل مع اأهله، ولذلك فق���د فوجئت به زوجته يجل�ض على 

�سج���ادة ال�سلة ويبكي، ف�ساألته عن �سبب الب���كاء والقلق، فلم يملك رحمه اهلل غير 

اطلعه���ا على و�سعه وانه م���ن اأفراد المقاوم���ة الكويتية ولم ي�سرح له���ا التفا�سيل، 

وطلب منها عدم اف�ساء هذه المعلومة، ثم او�ساها باأوالدهم)15(.

ي���ا لها م���ن لحظات حزينة مفزعة بالن�سبة لزوجته، وه���ي تعلم ان العدو لن يرحم 

زوجها الذي اختار طريق المقاومة والكرامة، وال�سوؤال الملح لماذا لم يحاول ال�سهيد 

االختب���اء باالنتقال اإل���ى مكان اآخر؟ هل هو الخ���وف على اأهل���ه اأم الياأ�ض من اإمكان 

نجاح المحاولة؟

11 - خليفة ح�سين المهنا - الم�سدر ال�سابق.

12 - الم�سدر ال�سابق.

13 - الم�سدر ال�سابق.

14 - فاروق عمر الفليج، المقابلة ال�سابقة.

15 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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اعتقال ال�سهيد

كان ي���وم الجمعة المبارك، ذل���ك اليوم الذي يجتمع فيه الكثي���ر من الم�سلين في 

الم�ساج���د وق���د ا�ستعد ال�سهيد للذه���اب اإلى الم�سج���د)16(، وفجاأة ب���داأت القوات 

العراقي���ة تتجم���ع ف���ي المنطقة وكاأنه���ا ت�ستعد للدخ���ول في معركة حامي���ة مع قوات 

م�سلحة، وكان عدد االآليات الع�سكرية ي�سل اإلى ع�سرين اآلية مدرعة، محملة بالجنود 

وق���د تمركزوا ف���ي ال�سارع القريب من منزل اأهل ال�سهي���د، ف�ساهدهم �سقيقه خليفة 

ال���ذي كان ف���ي �سطح المن���زل، فاأ�سرع اإلى �سقيق���ه ابراهيم رحم���ه اهلل واخبره بما 

�ساه���د، فماذا عمل ال�سهي���د، اآمن بق�ساء اهلل وقدره، ولم يح���اول الفرار، وهو يعلم 

ان���ه المطلوب، لذل���ك خرج بكل �سجاعة وثقة وا�س���رار)17(، واجه القوات العراقية 

الت���ي داهم���ت المنزل واجاب على �س���وؤال ال�سابط بفخر واعتزاز نع���م انا اإبراهيم، 

ف�سوبوا �سلحهم نحوه و�سحبوه بقوة اإلى ال�سيارة، وكان والده ي�سير خلفه وقد عومل 

بق�س���وة ووح�سي���ة و�ساأل���وا �سقيقه هل انت خليف���ة فاأجابهم نعم، فاعتقل���وه هو االآخر 

وكان���وا ي�سرب���ون ال�سهيد و�سقيقه كما حقق���وا مع والد ال�سهي���د ون�سيبه ثم تركوهما 

بع���د �سربهما و�ستمهما دون مراع���اة لم�ساعرهما وم�ساعر االأبن���اء والزوجات وبعد 

ذل���ك اقت���ادوا ال�سهيد وخليفة اإلى ال�سي���ارة ومنها اإلى اأخرى ث���م ثالثة حيث توجهوا 

اإل���ى مخفر منطقة العديلي���ة، وكان معهم الكثير من الكويتيي���ن ومن بينهم ال�سهداء 

عبدالحمي���د ونا�سر الفزيع، وط���ارق بور�سلي، واأي�سًا معهم ط���لل ونا�سر بور�سلي، 

ونا�سر بوهادي)19( لقد انطلقت ال�سيارات وهي تحمل اأبطال الكويت وتركت خلفها 

ا�سرهم في حالة من الذهول والقلق والخوف على م�سير هوؤالء االأبناء االأبطال.

16 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

17 - خليفة المهنا، المقابلة ال�سابقة.

18 - خليفة المهنا، المقابلة ال�سابقة.

19 - الم�سدر ال�سابق.
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االآن لق���د ح���دث ما حدث، المه���م انقاذهم من براث���ن العدو وباأي���ة و�سيلة كانت، 

فه���د الوالد وزوجة ال�سهيد للبحث عنهما في مخفر العديلية، وفي اماكن اأخرى دون 

جدوى فقد كان جواب �سلطات االحتلل هو نفي وجودهما)20(.

في المخفر

ب���داأ التحقي���ق م���ع ال�سهيد وخليف���ه، وطلب���وا منهما االعت���راف باأنهما م���ن اأفراد 

المقاومة، وكانا يتعر�سان اإلى ال�سرب باالقدام واعقاب البنادق واالهانة والتعذيب، 

ورغ���م كل ذلك فق���د ا�سروا وغيرهم���ا من المعتقلي���ن على ع���دم االدالء بمعلومات 

ق���د ي�ستفيد منها الع���دو، كما عمدت �سلطات االحتلل اإل���ى التعذيب النف�سي، فتارة 

يقول���ون له���م اإفراج، وتارة اأخرى اإع���دام، ويبدو ان ال�سهيد بع���د اعتقاله لم يكن مع 

�سقيق���ه ف���ي المعتقل كما �سنلحظ م���ن افادة �سقيق���ه حيث انه تم نق���ل االخير مع 

مجموع���ة من اال�سرى اإلى �سيارة ظلت ت�سير بهم اإل���ى وقت المغرب، ثم نقلوهم اإلى 

ق�س���ر نايف حي���ث األقوا بهم ف���ي احد الممرات م���ع الكثير من اال�س���رى الذين كان 

�سراخه���م يدوي في الممرات االأخرى ب�سبب التعذي���ب الذي يتعر�سون له على ايدي 

الطغ���اة من اأفراد االحت���لل. وكانت �سلطات االحتلل تاأخذ ال�سهي���د باالإ�سافة اإلى 

ال�سهيدين نا�س���ر وعبدالحميد الفزيع للتحقيق معهم اكثر من مرة في اليوم وخلل 

التحقي���ق كان���وا يتعر�سون للتعذي���ب، وهناك في ق�س���ر نايف ال���ذي حولته �سلطات 

االحت���لل اإلى معتق���ل، تعر�ض خليفة ومن معه اإلى التعذيب ب���كل �سنوفه ثم نقلوهم 

اإلى �سالة فيها مجموعة من اأبناء الكويت، وهناك التقى بال�سهيد ابراهيم رحمه اهلل 

الذي كان ملثما ويتحا�سى الحديث مع خليفة خوفا عليه، لكن بعد ان اطفئت االنوار، 

اقت���رب ال�سهيد م���ن �سقيقه خليفة واخبره انه ا�سطر اإلى االعتراف بكل �سيء، وعبر 

عن قلقه على �سقيقه كما طلب منه ان يثبت على اقواله. ويا لها من �سهامة ورجولة، 

حتى في مثل هذه ال�ساعات الحالكة ال�سواد، كان رحمه اهلل يفكر في م�سير �سقيقه. 

20 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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ومما اثار األم وحزن وغ�سب ال�سهيد رحمه اهلل ان احد اأفراد اال�ستخبارات العراقية 

ال���ذي حقق معه كان من المقيمين في الكويت، وكان يدعي انه غير محدد الجن�سية، 

وقد تعرف)21( ال�سهيد عليه رحمه اهلل.

وف���ي تلك اللحظات كان رحمه اهلل يتاألم وال يقدر على تحريك يده ال�سمال، نتيجة 

للتعذي���ب ال���ذي تعر�ض له. وفي �سب���اح اليوم التالي جمعت �سلط���ات االحتلل ثلثة 

من المعتقلين كان خليفة احدهم وقيدوهم بالكلب�سات ثم نقلوهم اإلى احد الممرات 

وكانوا في تلك االثناء يتعر�سون لل�سرب.

ا�ستم���ر التحقيق معهم وحاول���وا اجبارهم على االعتراف باأنهم م���ن الع�سكريين، 

وم���ن اأف���راد المقاومة، ثم اجبروهم عل���ى التوقيع على تعهد بالتع���اون مع ال�سلطات 

العراقي���ة المحتل���ة، ومن ثم اخرجوهم م�ساء من ق�سر ناي���ف، ف�ساروا اإلى منازلهم 

حفاة االقدام، وفي تلك االثن���اء، كانت م�سادات الطائرات العراقية تحاول مواجهة 

طائ���رات الحلف���اء، فا�سطر الثلثة اإل���ى اللجوء اإلى احد م�ساج���د منطقة ال�سامية، 

وبعد ذلك تمكنوا من االت�سال باأهاليهم من مخفر منطقة �ساحية عبداهلل ال�سالم، 

فح�سر اأهل احدهم واو�سلوهم اإلى منازلهم)22(.

محاولة االإفراج عن ال�سهيد

ع���اد خليفة اإل���ى المنزل، ففرح ب���ه اأهله ولكن اي���ن اإبراهيم؟ لماذا ل���م يعد؟ وما 

ه���و م�سيره؟ ا�سئل���ة كثيرة وهم���وم حملها اأهل ال�سهي���د وهم يبحثون ع���ن اإبراهيم 

رحم���ه اهلل، حت���ى و�سلهم خبر وج���وده في مخفر منطق���ة الرميثية فذهب���وا لروؤيته 

21 - خليفة ح�سين المهنا، المقابلة ال�سابقة.

22 - خليفة المهنا، المقابلة ال�سابقة.
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واالطمئنان عليه وف���ي مقدمتهم والده وزوجته، فجاء الجواب المعروف غير موجود 

ف���ي المخفر)23( ثم تعددت المحاوالت من اأ�سدقاء ال�سهيد واأهله فقد حاول زميله 

عب���داهلل ال���ذي كان يعمل معه في فرع الجمعية، ولكن لم تثمر محاوالته حيث قال له 

احد �سباط مخفر كيفان »اإبراهيم ع�سكري« ولي�ض من ال�سهل االإفراج عنه)24(.

ي���ا ت���رى اين ال�سهيد؟! ومتى يت���م اللقاء به؟ وكيف؟ ال �سك ان ه���ذه اال�سئلة كانت 

محور حياة اأهله، اما ال�سهيد رحمه اهلل فقد كان في المعتقل يتعر�ض الأب�سع اأ�ساليب 

التعذي���ب ب�سفة منتظم���ة، فقد تم تعليقه م���ن يديه، و�سربه عل���ى كل انحاء ج�سده 

م���ع التركيز على ظه���ره، وكان �سلحه هو االإيمان بق�ساء اهلل وق���دره والت�سرع اليه 

�سبحان���ه وتعالى وقراءة القراآن الكريم لمواجهة التعذيب الوح�سي)25(. وكان عليه 

بالطب���ع عدم االدالء بمعلومات حتى عن نف�سه تتعار�ض مع ما اعترف به من قبل واإال 

فاإن التعذيب ي�سبح اق�سى وا�سد.

اال�ست�سهاد

كان���ت زوجت���ه دائمة التفكير في���ه والحزن يع�س���ر قلبها وقبل ا�ست�سه���اده راأت في 

المنام انه ي�ستكي من األم في يده)26(، ثم جاء يوم ال�سهادة، اليوم الذي اختاره اهلل 

ع���ز وجل اإلى جواره، ففي تلك الليلة وعند الفج���ر ما بين ال�ساعة الواحدة والن�سف 

والثالث���ة، وفيما اله���دوء ي�سود قطعة )3( في منطقة الرميثي���ة �سمع احد االأ�سخا�ض 

م���ن �سكان ذلك ال�سارع ا�س���وات محركات �سيارات، و�ساهد �سي���ارة، طراز كر�سيدا 

بي�س���اء اللون تدخل ال�سارع، ثم �سي���ارة ثانية طراز كراون حمراء اللون، وقد اطفئت 

انوارهم���ا، ث���م تم اقتياد ال�سهي���د فجل�ض على االر�ض وقد ارتك���ز على قدميه وظهره 

23 - خليفة المهنا، المقابلة ال�سابقة.

24 - المقابلة ال�سابقة.

25 - خليفة المهنا، المقابلة ال�سابقة.

26 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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باتجاه الحائط ثم غادرت ال�سيارة، فاأطلقت فرقة االإعدام عدة طلقات على ال�سهيد، 

وهرب اأفرادها ب�سرعة وكانوا بملب�ض مدنية، حيث ا�ستقلوا ال�سيارة الحمراء، وبعد 

ن�س���ف �ساعة عادت ال�سيارة الكر�سيدا وبع���د ان دارت حول الجثمان غادرت بعد ان 

تاأك���دت انه لم يتم ا�سعاف ال�سهي���د، واطماأنت قلوب اأفرادها عل���ى اتمام الجريمة، 

وعن���د ال�سب���اح الباكر ا�س���رع ال�ساهد نحو الجثم���ان الملقى على ظه���ره والذي كان 

بملب����ض النوم )د�سدا�س���ة( وقد ربطوا وجه���ه بغترة »�سماغ« تقط���ع نتيجة لطلقات 

الر�سا�ض، التي ا�سابت الجانب االي�سر من الج�سد. لقد ذهل المواطن عندما �ساهد 

الجثم���ان، فتوجه اإلى منزل احد الجي���ران لعله يتعرف على هوية ال�سهيد)27( وقام 

ه���ذا باإخراج هوية ال�سهيد لكنه لم يتعرف عليه)28( لذلك ذهبا اإلى فرع الجمعية، 

حي���ث اخب���را الح�سور ربما يتعرف���ون عليه، وبعد ذل���ك تم اخراج هويت���ه التي �سبق 

وا�سرن���ا اليها، وهي هوية نوخذة خا�س���ة بديوانية ال�سيادين التي تحمل ا�سمه وا�سم 

منطق���ة العديلي���ة، وفي تلك االثناء جاء اح���د االأ�سخا�ض وتعرف عل���ى الجثمان، ثم 

توج���ه ال�ساهد واحد االأ�سخا�ض اإل���ى م�ست�سفى مبارك واخبروه���م بوجود الجثمان، 

ولك���ن كان ال بد من الح�سول على اذن م���ن المخفر لنقله بوا�سطة �سيارة اال�سعاف، 

عندئذ ا�ستقر الراأي على �سرورة ابلغ اأهله)29(. ثم غطى ال�ساهد الجثمان وكانت 

ال�ساع���ة م���ا بين 11.30 - 12، وبع���د ذلك ح�سر اإلى مكان الجثم���ان والده ون�سيبه، 

وي���ا لها من لحظات حزينة �سديدة االألم على االأهل، فلم يتمالك االب المكلوم فبكى 

بحرق���ة. لقد فقد فلذة كب���ده ولكن ال مفر انها ارادة اهلل عز وج���ل، وبعد قليل نقلت 

�سي���ارة اال�سعاف الجثم���ان اإلى م�ست�سفى مب���ارك، وتم دفنه في الي���وم التالي)30( 

27 - ..........، 1994/4/26، الباحثان بخيت عبدالهادي، مطلق المطيري.

28 - ..........، بدون تاريخ، الباحثان: مطلق المطيري، وبخيت عبدالهادي.

29 - ..........، 1994/4/26، الباحثان: نجيب العو�سي، مطلق المطيري.

30 - خليفة المهنا، المقابلة ال�سابقة.
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وبالرغ���م من هذه الفاجعة بفقدان ابنهم ال�سجاع ف���اإن �سلطات االحتلل لم تحترم 

الحزن الذي ا�سابهم، فقد جاء اأفرادها اإلى منزلهم و�ساألوا عن ال�سهيد الذي قتلوه 

بر�سا�سه���م، فاأجابهم وال���ده الحزين بح�سرة وغ�س���ب »اأنتم قتلت���وه« فاأنكروا ذلك 

ث���م ام���روا �سقيقه خليفة بالجلو�ض ف���ي زاوية الغرفة، فاحتدم الغ�س���ب بوالدته التي 

�سرخت ب�سجاعة »اأخذتوه« وكانت تخ�سى عليه من االعتقال ولكن اهلل عز وجل يفعل 

ما ي�ساء فقد اراد ان يحفظ لهم خليفة من بط�ض العدو.

ام���ام ه���ذا الو�سع ا�سطر اأهل ال�سهيد اإلى تغيير مح���ل اقامتهم حيث ا�ستقروا في 

منطقة قرطبة اإلى ان تم التحرير)31(.

وال�سوؤال المطروح هو كيف و�سلت اخبار ن�ساط ال�سهيد اإلى �سلطات االحتلل وهل 

هناك اخبارية عنه ومن الذي نقلها؟

من المعروف ان اال�ستخبارات العراقية انت�سرت في تلك الفترة في كل مكان، لكن 

هناك من يرى ان بع�ض العنا�سر العراقية التي كانت تعمل في الكويت وبالتحديد في 

وزارة الداخلية كانت وراء اعتقال ال�سهيد رحمه اهلل)32( الذي كان �سجاعا �سابرا 

�سحى من اأجل الوطن.

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

31 - خليفة المهنا، المقابلة ال�سابقة.

32 - فاروق الفليج، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/ �سعد را�سي �سعد الميا�س)٭(

االأيام االأولى لالحتالل

كان رحمه اهلل يحمل الكثير من ال�سفات الرجولية والبطولية وكان يتاأمل االأحداث 

المحزنة التي �سارت عليه���ا بلده الكويت، ويقول ل�سديقه »يجب ان ي�سحي االن�سان 

في �سبيل وطنه«)1( فكان رحمه اهلل ي�سعر بالقهر والغ�سب وانه لي�ض هناك ما يحول 

دون المقاوم���ة والتحدي وكل من يقابله كان يلح���ظ حما�سه ال�سديد وهمته القوية، 

ورغبت���ه في القيام بعمل ما من اجل الكويت)2(. ومن���ذ اليوم االول حاول الح�سول 

عل���ى ال�سلح حيث ذهب م���ع مجموعة من ال�سب���اب اإلى مخفر منطق���ة ال�سباحية، 

وطلب���وا ال�سلح لكنه���م لم يح�سل���وا عليه، فذهب���وا اإلى مع�سك���ر عريفجان وهناك 

اخبروه���م بع���دم وجود ال�سلح لكنه���م رغم ذلك انتظروا لعل وع�س���ى، ثم ا�سطروا 

اإل���ى مغادرة المع�سكر، ومع ذل���ك لم يياأ�ض فكان ي�سعى من اج���ل توفير ال�سلح)3( 

لمقاومة المحتل، الأنه لم يكن ينوي اال�ست�سلم واالنزواء في المنزل.

ل���م يفكر في مغ���ادرة الكويت، وكان يجل�ض مع مجموعة م���ن ال�سباب في الديوانية 

لمتابعة االخبار والت�ساور، في كيفية توفير التموين وخدمة اهالي المنطقة)4(.

وم���ن االن�سط���ة التي قام بها ا�ستراكه في مظاهرة ف���ي اليوم االول للحتلل، وفي 

اليوم الثالث ح�سر اإلى الديوانية وبحوزته خطة اعداد من�سورات فن�سحه احد رفاقه 

)٭(  تاري���خ الميلد: 1968/8/23، تاري���خ اال�ست�سهاد: 1990/10/15م، الموؤهل العلمي: دبل���وم - التطبيقي )�سكرتارية 

واإدارة اأعمال(، المهنة: �سكرتير في االإدارة العامة للطيران المدني.

1 - اأحمد علي عبداهلل العيبان، 1993/6/8، الباحثة �سناء مبارك.

2 - ..........، 1999/10/25، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

3 - اأحمد علي عبداهلل العيبان، المقابلة ال�سابقة.

4 - ..........، بدون تاريخ، الباحثة �سناء مبارك، تاريخ تفريغ ال�سريط، 1993/11/23م.
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بالت���روي والتفكير نظرا لخطورة هذا العمل في تلك الظروف فكان جوابه »لن افكر« 

فقد عزم وتوكل على اهلل �سبحانه وتعالى الأن الحما�ض �سيطر عليه وكان يرى �سرورة 

المقاوم���ة الأنها هي و�سيل���ة االحتجاج على االحتلل، ثم با�س���ر بنقل المن�سورات في 

�سيارت���ه وعندم���ا ح���ذره �سديقه م���ن النتائج التي يمك���ن ان تترتب عل���ى عدم اخذ 

الحيط���ة والحذر اجابه »الرب واحد والعمر واح���د« واأكد له ا�سراره على الم�سي في 

المقاومة)5( مهما كانت ال�سعاب. فلم يعد يرى امامه غير الدفاع عن الوطن.

المقاومة

باالإ�ساف���ة اإل���ى اع���داد المن�س���ورات التي تن���دد باالحت���لل، �سارك ف���ي المقاومة 

الم�سلح���ة بالتعاون م���ع مجموعة للمقاومة ف���ي المنطقة العا�سرة الت���ي نفذت بع�ض 

العملي���ات البطولي���ة �س���د القوات العراقي���ة، اما ال�سهي���د فقد قتل ثلث���ة من جنود 

االحت���لل، كما احرق بع�ض ال�سيارات العراقية، وقام بجمع اال�سلحة)6(، كما اكدت 

اخته ذلك بناء على المعلومات التي نقلها اليها بع�ض االأ�سخا�ض الذين كانوا ي�سيدون 

ب�سجاعة ال�سهيد رحمه اهلل)7(.

وبالرغ���م من �سعوبة الح�سول على معلوم���ات دقيقة وتف�سيلية عن ن�ساط ال�سهيد 

ف���ي مج���ال المقاوم���ة الم�سلح���ة وغيرها ف���اإن هناك بع����ض المعطي���ات خا�سة تلك 

المرتبط���ة بحيثي���ات اال�ست�سهاد التي توؤكد ان ال�سهيد رحم���ه اهلل كان يق�سي معظم 

وقته في القيام باأن�سطة �سد االحتلل العراقي.

5 - اأحمد علي عبداهلل العيبان، المقابلة ال�سابقة.

6 - ..........، كان معه في المعتقل، بدون تاريخ، الباحثة �سناء مبارك.

7 - اأخت ال�سهيد، 1993/6/26، الباحثة �سناء مبارك.
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مالب�سات االعتقال

كان���ت الو�ساية والغدر ال�سبب ف���ي و�سول قوات االحتلل اإل���ى ال�سهيد وجاء الغدر 

من اأ�سخا����ض كان يعتبرهم رحمه اهلل اخوة واأ�سدقاء جمعته معهم �سنوات الطفولة 

وال�سباب، ولذلك كانت ثقته بهم كبيرة فلم يهتم لن�سائح �سديقه ب�سرورة االنقطاع 

عنه���م. وه���م عب���ارة عن مجموع���ة م���ن الفل�سطينيي���ن كان���وا ي�سكنون ف���ي منطقة 

الفحيحي���ل ربطته���م بال�سهيد �سداقة قديم���ة، ورغم انقطاعه عنه���م قبل االحتلل 

اإال اأن���ه اأع���اد معهم العلقة، ومن المع���روف انه في تلك االي���ام كان لكثير من اأبناء 

الجالي���ة الفل�سطيني���ة علقات وثيق���ة بقوات االحت���لل العراقي لي����ض مجالها هذه 

الحيثي���ات. ولكن ال�سهيد كما �سنلحظ لم ي�سع ف���ي اعتباره هذه التطورات ال�سلبية 

ف���ي مواقف تل���ك الجماعات م���ن الكوي���ت وال�سعب الكويت���ي ومما يوؤك���د دورهم في 

اعتقال���ه ان���ه رحم���ه اهلل عندما كان في المعتقل ق���ال البن عم���ه ان اعتقاله تم بناء 

على تبليغ من الفل�سطينيين الذين كانت تربطه بهم �سداقة وانهم اخبروا ال�سلطات 

العراقي���ة المحتلة ان���ه يطبع من�سورات ويرف���ع علم الكويت)8( فت���م اعتقاله، وكان 

ذل���ك ي���وم 1990/9/19، حين تاأخر رحم���ه اهلل ولم يعد اإلى المن���زل، مما اثار قلق 

اأهل���ه فاأ�سرع���ت اخته لل�س���وؤال عنه عند اولئ���ك االأ�سدقاء فاأخبروها ب���اأن ال�سلطات 

العراقي���ة اعتقلت���ه، قالوا لها ذلك رغ���م ان اعتقاله كما تبين بع���د ذلك تم في اثناء 

عودته اإلى منزله من الفحيحيل، اأي انه لم يعتقل عندما كان معهم مما يثير الت�ساوؤل 

كي���ف علموا باعتقاله؟ لقد كانت مفاجاأة موؤلمة فظيعة، فحاول اأهله االطمئنان عليه 

و�ساأل���وا عنه في مخفر الفحيحيل، ورغم وجود �سيارته هناك، اال ان �سباط المخفر 

انكروا وجوده، فلم تفلح جهود اأهله في الو�سول اليه)9(.

8 - ابن عمه، المقابلة ال�سابقة.

9 - اأخت ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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في المعتقل

لق���د كان رحم���ه اهلل ف���ي المعتق���ل، يتعر�ض للتعذي���ب الوح�سي الأنه اح���ب الكويت 

واخل����ض لوطنه ودافع عن���ه، فتعر�ض لمعاملة قا�سية ووح�سية م���ن العراقيين الذين 

نقلوه اإلى حجرة من حجرات جمعية المعلمين الكويتية التي حولتها �سلطات االحتلل 

العراقية اإلى معتقل مثل العديد من الموؤ�س�سات والمباني العامة والخا�سة وقد التقى 

هن���اك باإب���ن عم���ه المعتقل الذي ل���م يكن يع���رف ان ال�سخ�ض الذي يئ���ن ويتاألم هو 

ال�سهي���د �سعد، لكن���ه عندما رفع الع�سابة ع���ن عينيه فوجئ بال�سهي���د �سعد معه في 

الحج���رة ف�سرح له �سبب اعتقاله الذي ا�سرنا اليه وهو و�ساية من الفل�سطينيين، كما 

علم ابن عمه ان ال�سباط هددوا ال�سهيد بالتعر�ض الأهله، فا�سطر اإلى االعتراف انه 

يطب���ع من�سورات ويرف���ع علم الكويت)10(، لذلك وا�سل���ت �سلطات االحتلل تعذيبه 

النتزاع المزيد من المعلومات منه.

ت���م نقل ال�سهي���د وابن عمه م���ن جمعية المعلمي���ن اإلى مبنى بلدي���ة الجهراء ذلك 

المبنى الذي �سهد الكثير من الماآ�سي في تلك الفترة وهناك تعر�ض ال�سهيد للتعذيب 

الوح�س���ي وكان���وا ي�سحبونه بعد تعذيبه وبع���د ان يتحول وجهه اإلى الل���ون االزرق ولم 

يك���ن يقوى على الحرك���ة اأو النوم، ومن الو�سائل الت���ي ا�ستخدموها في تعذيبه جهاز 

اال�ست���راك ال���ذي ي�ستخ���دم عادة لل�سي���ارات، علوة عل���ى ال�س���رب بوا�سطة ع�ساة 

مطاطي���ة، ولمزي���د م���ن التعذيب لم يك���ن ي�سمح له الذه���اب اإل���ى دورة المياه، واذا 

�سمح���وا له �سربوه. وفي نف�ض الوقت قام���ت �سلطات االحتلل بتفتي�ض منزله وعثروا 

في غرفته على بع�ض المن�سورات، ويبدو ان لل�سهيد الكثير من االن�سطة والدليل على 

ذلك قوله البن عمه ان هناك الكثير من المعلومات التي لن اأبوح لك بها االآن »ولكن 

ان �ساء اهلل اذا كتب اهلل لنا العمر وخرجنا من المعتقل �سوف اخبرك بكل �سيء« كان 

10 - ابن عمه، المقابلة ال�سابقة.
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ه���ذا جوابه عل���ى ت�ساوؤل ابن عمه حين قال له ان التعذيب الذي تتعر�ض له ي�سير اإلى 

ان التهمة لي�ست فقط اعداد من�سورات.

ورغ���م االمل في النجاة  اال انه كان يتوقع كل �سيء فكان رغم اآالمه ومحنته يو�سي 

ابن عمه باالهتمام باأهله)11(.

اال�ست�سهاد:

اأ�سرنا اإلى انه رغم التعذيب الوح�سي، اال ان ال�سهيد رحمه اهلل لم يكن يفقد االمل 

ف���ي االفراج عنه، ولكن اهلل ع���ز وجل اراد له ال�سهادة، فقد بق���ى في المعتقل يعاني 

ويتحم���ل في �سبيل الوطن واالأهل حتى يوم االحد 10/14 حين تلقى اأهله مكالمة من 

الفل�سطينيي���ن »االأ�سدقاء«! اخبروه���م بما يلي »�سعد يبلغك���م ال�سلم و�سوف يخرج 

ف���ي الغد« لكن الحقيق���ة كانت موؤلمة فف���ي �سباح االثنين المواف���ق 1990/10/15، 

وبالتحدي���د ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا �سم���ع اأهله �سوت طلقات ففتحت اخته النافذة 

وارادت االطمئن���ان عل���ى م�سدر وهدف ه���ذه الطلقات فاأمرها الع�سك���ري العراقي 

ال���ذي كان اح���د اأف���راد فرقة االإع���دام باإغلق الناف���ذة، ففعلت وبع���د ان تاأكدت ان 

فرق���ة االإعدام غادرت المكان ا�سرعت اإلى فناء المنزل والتقطت قطعة من القما�ض 

ملطخ���ة بال���دم كان اأفراد الق���وة العراقية ق���د تركوها، فقامت برميه���ا في القمامة 

وفج���اأة الحظ���ت وجود الجثمان عند مقدم���ة ال�سيارة ففزعت وا�سرع���ت اإلى اختها، 

الت���ي جاءت لروؤية الجثم���ان فلم تتعرف عليه هي االأخرى، وظنت���ا ان اإلقاء الجثمان 

هن���ا عبارة عن كمين من العراقيين، فاأ�سرعتا اإل���ى المخفر للتبليغ وعندما �سمعهما 

ال�ساب���ط ا�ستهزاأ بهما)12( الأنه كان يعرف الحقيق���ة، وحوالي ال�ساعة 7.30 اخبر 

ام���ام الم�سجد جاره ال�سيد عبدالوهاب بوجود الجثم���ان بالقرب من منزل ال�سهيد، 

11 - ابن عمه، المقابلة ال�سابقة.

12 - اأخت ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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فذهب���ا مع���ًا لروؤيته والتعرف على هويته، وفي تلك  االأثن���اء جاء احد �سباط المخفر 

و�س���وب م�سد�سه نح���و راأ�ض ال�سيد عبدالوهاب واتهمه بقتله ث���م اقتاده اإلى المخفر، 

وهن���اك �ساأله هل عرفته؟ فاأجاب نعم انه جارنا �سع���د عندئذ امره ال�سابط بالتزام 

ال�سمت وعدم التحدث امام اخت ال�سهيد ثم اعاده اإلى مكان وجود الجثمان.

و�سف الجثمان

كان الجثم���ان م�سوها، وقد برز الت�سوه في اليدين وال�سدر وكان يحمل اآثار تعذيب 

وا�سح���ة، ولذلك كان من ال�سع���ب التعرف على ملمحه، وكان موث���وق اليدين وقد 

ا�سي���ب بعدة طلقات على راأ�سه من الخلف وكان ممددا على وجهه على االر�ض)13( 

لذلك لم تتعرف عليه اخته في البداية لتورم الوجه و�سواد اللون، لكن احد االأ�سخا�ض 

م���ن الذين كانوا يتفح�سون الجثمان اخبرها بع���د ذلك انه جثمان �سعد فلم ت�سدق 

ف���ي ب���ادئ االمر، ثم تعرفت علي���ه من ا�سنانه. لق���د كانت �سدم���ة �سديدة ولحظات 

موؤلمة وهي ترى جثمان �سقيقها الغالي وقد اغتالته يد الغدر والعدوان، وعندما قالت 

�سقيقت���ه للفل�سطينيي���ن ان �سعد كان يرتدي د�سدا�سة لونها بي���ج اجابوها انه تعر�ض 

لل�سرب في المخفر فتمزقت ملب�سه ولذلك اعطاه احد االأ�سخا�ض د�سدا�سة اأخرى، 

لق���د كانت فاجعة حت���ى ان �سقيقه عندما رف���ع الغطاء عن وجهه وه���و الغطاء الذي 

و�سعه عليه الجيران لم ي�سدق انه �سقيقه)14(.

لكنه���ا الحقيق���ة القا�سي���ة الموؤلمة، فقد غ���اب ال�سهيد �سعد الذي ق���دم حياته من 

اج���ل الوطن. وبعد ذلك نقل اعمام���ه واخته الجثمان بوا�سطة �سي���ارة اال�سعاف اإلى 

الم�ست�سفى حوالي ال�ساعة 12 ظهرا)15(.

13 - ..........، 1999/10/25، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

14 - ..........، المقابلة ال�سابقة.

15 - اأخت ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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كان ال�سهي���د رحم���ه اهلل طيب���ًا ه���ادئ الطب���ع، يتجن���ب الم�س���اكل يح���ب ملزمة 

البي���ت، ويهوى العمل على الكمبيوتر الذي كان عنده ف���ي المنزل)16( وكان ملتزما 

خلوقًا)17( ورجل بكل ما تعنيه هذه الكلمة)18(.

لق���د اراد فداء الكويت والت�سحية من اجلها و�سع���ى منذ اليوم االول لجمع ال�سلح 

والدف���اع عن الوطن فكانت ال�سهادة التي ا�ساءت وج���ه ال�سهيد الذي كان النور ي�سع 

منه عندما نقلوا جثمانه اإلى المقبرة)19(. األم يقل رحمه اهلل منذ اللحظات االأولى 

للحت���لل يج���ب ان ي�سح���ي االن�سان ف���ي �سبيل الوط���ن. لقد انتقل اإل���ى رحمة اهلل 

وافتقده اأهله ولكن العزاء انه احد �سهداء الكويت. اما اولئك الذين غدروا به وكانوا 

اداة ل�سلطات االحتلل، فاإن اهلل عز وجل لن يغفر لهم خطيئتهم ان �ساء اهلل.

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

16 - اأخت ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

17 - اأحمد علي عبداهلل العيبان، المقابلة ال�سابقة.

18 - ..........، بدون تاريخ.

19 - اأخت ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد �سعد تركي محمد المجاوب)٭(

كان م���ن المحتم على ال�سهيد �سعد تركي ان يكون �سمن قافلة ال�سهداء فقد عرف 

عنه الحما�ض الوطني وحبه لهذه االر�ض وحر�سه على كرامتها ولي�ض من ال�سهل على 

مثل هذا الرجل ان ي�سعر بالعجز والخوف امام العدو الغادر.

وكان رحم���ه اهلل مذهواًل ولم ي�سدق ما حدث، فخرج اإلى ال�سارع بعد �سماع الخبر 

الموؤل���م ف�ساه���د الن�س���اء واالطفال وهم في حي���رة من امرهم وم���ا ان راأى مجموعة 

م���ن ق���وات العدو في ال�س���ارع الخلف���ي لمنزله)1( حت���ى تاأكد ان الكارث���ة حلت مما 

اث���ار غ�سبه، فرف�ض الخروج من الوطن والعي����ض باأمان في الخارج، وكان يقول »اذا 

�سافرن���ا كلنا من ال���ذي يبقى وعلى الكوي���ت ال�سلم وت�سبح في خب���ر كان وهذا هو 

هدف الغزاة«)2(.

ن�ساط ال�سهيد:

ل���م ياأبه رحمه اهلل بالقوات العراقية وا�سر عل���ى مزاولة عمله االن�ساني في مجمع 

الفروانية ال�سحي خا�سة وانه كان قد اجتاز دورة ا�سعافات اولية في الهلل االحمر 

الكويت���ي، وبالتال���ي ادرك اهمي���ة وجوده في مق���ر عمله لخدمة الجرح���ى ولذلك لم 

ينقط���ع عن عمل���ه يوميا من ال�ساع���ة ال�سابعة �سباح���ا حتى ال�ساع���ة الواحدة ظهرًا 

وكان ي���ردد ان �سمو ول���ي العهد حفظه اهلل طلب من موظفي ال�سحة والمطافئ عدم 

التوق���ف عن القيام باأعمالهم وال ب���د من تنفيذ امره. وكان يوؤم���ن ب�سرورة االلتزام 

ب���اأداء الواجب مهما كانت الظ���روف، ومنذ اليوم االول للحت���لل الغادر قام رحمه 

)٭(  المي���لد: 1945/6/24م، اال�ست�سه���اد: 1990/10/7م، الموؤهل العلمي، متو�سطة - المهنة: م�ساعد اأمين مجمع الفروانية 

ال�سحي - وزارة ال�سحة.

1 - مذكرة �سالم تركي محمد المجاوب - مكتب ال�سهيد - مركز المعلومات - �ض13

2 - الم�سدر ال�سابق.
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اهلل بت�سوي���ر المن�س���ور الذي اح�سره احد �سباط الق���وات الكويتية وتوزيعه بوا�سطة 

�سيارة الخدمات بالتعاون مع بع�ض ال�سبان واحد االطباء وكان ذلك المن�سور يطمئن 

ال�سعب الكويتي على �سلمة �سمو االأمير يحفظه اهلل ويخبرهم انه �سوف يتحدث اإلى 

ال�سعب الكويتي)3(.

لق���د كان ال�سهيد رحم���ه اهلل، يتعر�ض لم�سايقات في المجم���ع)4( الأن الكثير من 

العراقيي���ن باال�سافة اإلى الفل�سطينيين كانوا هناك، لك���ن ذلك لم يثنه عن موا�سلة 

العم���ل ف���ي �سبيل وطنه الغالي، فق���د كان عمله ي�سكل اهمية كبي���رة الأفراد المقاومة 

الكويتي���ة البا�سلة بل لكل اأفراد ال�سعب الكويت���ي ال�سامد حيث ال تزال توجد االدوية 

وغيره���ا من الم�ستلزم���ات الطبية، وفي هذا المجال ق���ام ال�سهيد رحمه اهلل بتزويد 

اح���د االأ�سخا����ض باالدوية لعلج جرح���ى المقاومة الكويتية في منطق���ة كيفان وكان 

ذلك في 4 اغ�سط�ض، كما نقل بع�ض االدوية اإلى منطقة اليرموك حيث مقر مجموعة 

للمقاوم���ة )مجموع���ة الفج���ي( وقد قام به���ذه العملية قب���ل ا�ست�سهاده باأي���ام قليلة، 

حي���ث او�سله���ا لهم عن طريق احد الو�سطاء وكان ي�سع���ر بالفخر وال�سعادة الأنه يعلم 

انه���ا �سوف ت�سل لرج���ال المقاومة الكويتي���ة البا�سلة، وكان رحم���ه اهلل حذرا ويعلم 

خط���ورة ما يقوم به خا�سة وان اأفراد العدو كانوا يراقبونه)5( لكنه اأي�سًا كان يوؤمن 

بق�س���اء اهلل وقدره، فكان ح���ذرًا قدر الم�ستطاع، والأن حب���ه لوطنه اقوى من م�ساعر 

الخ���وف، لذل���ك كان م�سرًا على الذه���اب اإلى عمله وموا�سلة ن�ساط���ه وتزويد بع�ض 

اال�س���ر الكويتي���ة باالدوية خا�سة مر�سى ال�سكر، كما يزوده���م بالمواد التموينية ولم 

يك���ن يكتفي به���ذا الن�ساط الذي كانت عقوبته في تلك االي���ام ال�سوداء االإعدام، فقد 

3 - د.اأحمد �سامح محمود ح�سن، 1996/4/24، الباحث محارب الحربي - عبدالعزيز ال�ساعي.

4 - �سالم تركي محمد المجاوب، 1996/4/16، الباحث محارب الحربي - عبدالعزيز ال�ساعي.

5 - ..........، 1996/4/17، الباحث محارب الحربي - عبدالعزيز ال�ساعي.

6 - حمود �سعود الدويلة - 1996/4/23، الباحث محارب الحربي - عبدالعزيز ال�ساعي.
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كان كثير الخ���روج وا�سبح يتاأخر عن موعد عودته اإلى المنزل وعندما �ساأله �سديقه 

ع���ن ال�سبب امتنع عن االإجابة، وبداأ يخ���رج الع�سر، واحيانا المغرب ويعود بعد عدة 

�ساع���ات وكان مظهره يدل على انه قام بعمل ما)6( وفي نف�ض الوقت كان رحمه اهلل 

يق���وم على حرا�سة من���ازل اأهله ومعارفه الذين ا�سطروا اإل���ى مغادرة الوطن، وذلك 

بالتردد عليها)7(.

لقد دفعه حب���ه للآخرين والطيبة التي كانت اهم �سفاته اإلى اال�ستمرار في تقديم 

الخدمة والمعونة للمواطنين وكان يوفر االدوية واال�سعافات االولية والمواد التموينية 

للمحتاجي���ن. ه���ذا ولم يتوق���ف ن�ساطه رحم���ه اهلل عند ه���ذا الحد فقد ق���ام بجمع 

البن���ادق ودفنها في حديق���ة منزل جيرانه الذين كانوا خ���ارج الكويت)8(. لقد اأبت 

نف�س���ه االأبية اال�ست�سلم للعدو والركون اإل���ى العزلة في المنزل ولذلك وا�سل ن�ساطه 

دون خوف وابدى �سجاعة في علج احد اأفراد المقاومة الكويتية الذي تبادل اطلق 

الن���ار مع اأفراد العدو عند نقطة تفتي�ض بين منطقتي الفروانية والرابية، وخوفا على 

الم�ساب من العلج في الم�ست�سفى قام ال�سهيد رحمه اهلل بعلجه بحكم خبرته في 

اال�سعافات االولية وقد تم ذلك في احد منازل منطقة الفروانية)9(.

لقد كان حذرًا كما ا�سلفنا االإ�سارة ولكن رحمه اهلل لم يكن يقدر على كتمان غ�سبه 

من االحتلل العراق���ي. فكان يعبر عن �سعوره بحما�ض في المجمع ال�سحي ولم يعباأ 

بوج���ود العديد م���ن الفل�سطينيين وغيرهم من الم�ساندي���ن للحتلل، ولم يكن كما 

يب���دو يدرك حقيق���ة م�ساعرهم وم�ساندته���م للعدو العراقي اأو ربم���ا لم يكن ي�سدق 

ذل���ك نظرًا لموق���ف الكويت الم�سان���د للق�سي���ة الفل�سطينية وكان رحم���ه اهلل ي�سعر 

7 - �سالم تركي المجاوب - المقابلة ال�سابقة.

8 - �سالم مبروك ابراهيم الر�سيدي، 1996/4/17، الباحث محارب الحربي - عبدالعزيز ال�ساعي.

9 - ..........، 1996/4/23، الباحث محارب الحربي - عبدالعزيز ال�ساعي.

10 - ..........، 1996/4/24، الباحث محارب الحربي - عبدالعزيز ال�ساعي.
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بالتف���اوؤل باأن الكويت �سوف تعود اإل���ى اأهلها حرة كما كانت)10(، لذلك حر�ض على 

دف���ع معنويات ال�سباب الكويتي العامل في المجم���ع ال�سحي الدراكه اهمية ال�سمود 

والمرابط���ة في الوطن وكان يحر�ض على عدم اتاحة الفر�سة الأفراد العدو ال�ستغلل 

الو�سع العام والع�سيان المدني بال�سيطرة على العمل في المجمع ال�سحي)11(.

االعتقال

هناك اكثر من اف���ادة حول ملب�سات اعتقال ال�سهيد �سعد رحمه اهلل و�سوف نلقي 

ال�س���وء عل���ى تفا�سيلها كما رواه���ا االأ�سخا�ض الذي���ن كانوا مع ال�سهي���د رحمه اهلل. 

ويلح���ظ من خ���لل االفادات ان هناك م���ن ي�سك باأن احد االأ�سخا����ض من الجالية 

الفل�سطيني���ة كان وراء اعتقال ال�سهيد �سعد، فق���د كان ذلك ال�سخ�ض خارج الكويت 

وع���اد بعد االحت���لل مبا�سرة اإلى العمل في مجمع الفرواني���ة ال�سحي وكانت تربطه 

علق���ة بال�سهيد �سعد بحكم العمل في المجمع نف�س���ه وهذا ال�سخ�ض هو الذي خابر 

اأه���ل ال�سهيد ي���وم اعتقاله و�ساأل عنه بحجة انه اتفق مع���ه على تزويده بالتموين وقد 

ج���رى االت�س���ال ما بي���ن ال�ساعة الرابع���ة والخام�س���ة ع�سرا)12( ي���وم 10/6، اما 

المعلوم���ات االأخرى فاإنها تركز عل���ى ان احد اأبناء الجالي���ة الفل�سطينية اأي�سًا، كان 

عل���ى عل���م بن�ساط ال�سهيد �سعد في مج���ال توزيع االدوية وعلج اأف���راد المقاومة قد 

بلغ عنه ال�سلط���ات العراقية المحتلة)13(. خا�سة وان ال�سهيد كان يظهر �سيقه من 

الوافدين الذين كانوا يعملون في المجمع)14(.

اما االفادة الثالثة فت�سير اإلى ان ال�سهيد رحمه اهلل كان قد تلقى مكالمة هاتفية من 

احد االأ�سخا�ض م�سمونها ان هناك من يريد بيع �سيارته له وطلب منه ان ينتظره في 

11 - ..........، 1996/4/21، الباحث محارب الحربي - عبدالعزيز ال�ساعي.

12 - ..........، 1996/4/21، المقابلة ال�سابقة.

13 - �سالم مبروك الر�سيدي - المقابلة ال�سابقة.

14 - ..........، 1996/4/17 - المقابلة ال�سابقة.
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منطق���ة جليب ال�سيوخ فذهب ال�سهيد ومعه المبلغ المطلوب وهناك �سلبوا منه نقوده 

وقتلوه)15(.

وكان رحم���ه اهلل حتى ال�ساعة الواحدة ظهر ي���وم 10/6 في المجمع وقد قال الأحد 

معارف���ه انه �سوف يكون في المنزل بعد قلي���ل وطلب ان ينتظره اأهله لكي يتناول جبة 

الغداء معهم لكنه لم ي�سل اليهم مما اأثار قلق اأهله وخوفهم عليه)16(.

ويب���دو ان اال�ستخب���ارات العراقية قد ح�سلت على معلوم���ات عن ن�ساطه في توزيع 

االدوي���ة واال�سعافات االولية ويقول �سقيقه ان الم�سدر الذي نقل هذه المعلومات كان 

اح���د اأبن���اء الجالية العراقي���ة وكان يعمل في المجمع، اما ال�سخ����ض االآخر فهو احد 

اأبن���اء الجالي���ة الفل�سطينية والذي كان يعمل في المجمع وفي محل لبيع ال�سمك ومما 

يوؤك���د ذلك ان ال�سهيد رحمه اهلل كان ق���د ا�ستكى ل�سقيقه ان هناك من ي�سايقه عند 

الذهاب اإلى المخزن اأو ال�سيدلية لجلب االدوية.

البحث عنه:

عندما طال انتظار اأهله بداأت عملية البحث عنه وعند ال�ساعة 3.30 توجه �سقيقه 

اإل���ى منطق���ة الفرواني���ة، واإلى المجم���ع دون جدوى، وق���د اخبره احد اأبن���اء الجالية 

الم�سري���ة، ان ال�سهيد خرج من المجمع في نهاية الدوام، ولل�سف ف�سلت محاوالت 

اأهل���ه مما اأث���ار فزعه���م وقلقهم وفي �سب���اح 10/7 خ���رج �سقيقه ب�سحب���ة �سديقه 

حم���ود يبحثان عن���ه في المخافر ومبن���ى المحافظة دون ج���دوى)17( حتى ال�ساعة 

12 ظه���رًا حي���ن تلقى اأهل���ه مكالمة من م�ست�سف���ى الفروانية مفاده���ا ان ال�سهيد قد 

15 - د.اأحمد �سامح - المقابلة ال�سابقة.

16 - ..........، 1996/4/21 - المقابلة ال�سابقة.

17 - �سالم تركي المجاوب - المقابلة ال�سابقة.
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ادخل الم�ست�سفى وطلبوا منه المجيء للتعرف عليه والتاأكد من هويته، فذهب عديله 

وزوجت���ه وهناك اخبرهم���ا الدكتور �سليمان الف���لح بوجود الجثمان حي���ث تاأكد انه 

جثمان ال�سهيد �سعد)18(.

كيف تم اال�ست�سهاد؟

عل���م �سدي���ق ال�سهيد يوم 10/7 با�ست�سهاده وان الجثم���ان في مخفر منطقة جليب 

ال�سي���وخ فذهب اإلى الم���كان وب�سحبته احد االأ�سخا�ض وهن���اك �ساهدا الجثمان في 

�سي���ارة ال�سهيد الوانيت خلف مخفر جليب ال�سيوخ وق���د تجمهر حولها النا�ض)19(، 

وكان ال�سهيد قد فقد مفتاح �سيارته ولذلك لم تكن تعمل اال بتو�سيلة كهربائية اعدها 

ل���ه عديله ح�سن وال يعرف طريقة ت�سغيلها غي���ر ال�سهيد رحمه اهلل مما يوؤكد انه قتل 

عند المخفر)20(.

ولكن هل انتهت الماأ�ساة عند هذا الحد بفقدان ال�سهيد �سعد ال�سامد؟!

ان م���ا �سنرويه يوؤك���د وح�سية �سلطات االحتلل، فقد ذه���ب اأهل ال�سهيد للح�سول 

عل���ى اذن الدفن م���ن المخفر الأن اأفراده ه���م الذين نقلوا الجثمان اإل���ى الم�ست�سفى 

فق���ال له���م ال�سابط انهم وج���دوا الجثمان بالق���رب من م�سخة مي���اه منطقة جليب 

ال�سي���وخ وان بع����ض االأ�سخا�ض ق���د بلغوا اأفراد نقط���ة التفتي�ض بوج���وده)21( ولكن 

�سقيقه وجد االوراق الخا�سة بال�سهيد في المخفر، وللتمويه �ساأله ال�سابط هل ت�سك 

باأح���د فاأجاب، كل، وه���ل كان باإمكان �سالم ان يقول نعم انت���م الذين قتلتم �سقيقي 

بالطب���ع لم يكن �سالم يمل���ك غير كلمة كل يقولوها وهو يتاأل���م، فطلب منه ال�سابط 

18 - .......... - المقابلة ال�سابقة.

19 - .......... - 1996/4/17 - المقابلة ال�سابقة.

20 - .......... - 1996/4/21 - المقابلة ال�سابقة.

21 - 1996/4/21 - المقابلة ال�سابقة.
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الع���ودة في الغ���د. ويالها من لحظات قا�سي���ة موؤلمة ولكن ال مفر م���ن االنتظار، وفي 

�سب���اح الي���وم التالي ذهب �سال���م ب�سحبته حم���ود �سديق ال�سهي���د ومعهما... حيث 

ح�سلوا على ورقة من المخفر اإلى المحكمة وهناك كان يوجد الكثير من الكويتيين، 

وعندما ج���اء دوره امر القا�سي بت�سريح الجثمان)22( وا�سر على نقل الجثمان اإلى 

الب�س���رة لكي يتم الت�سريح فذهبوا اإلى مخفر جليب ال�سيوخ حيث اخذوا االذن لنقل 

الجثم���ان من الم�ست�سفى اإلى الب�سرة، وبالفعل تم و�سع الجثمان في ال�سيارة وتوجه 

حمود �سديق ال�سهيد مع الجثمان عند ال�ساعة ال�سابعة والن�سف م�ساء)23( بعد ان 

انه���ارت اع�ساب �سقيقه �سالم ولم يتحمل ما يحدث وكان يبكي بحرقة فعر�ض عليه 

حم���ود ان يذه���ب اإلى الب�س���رة وان يبقى هو مع اوالد ال�سهيد وهن���اك بعد ان و�سلوا 

اإل���ى الجهة المعنية نزل ال�سائ���ق ثم عاد وقال لحمود ال بد لنا من العودة اإلى الكويت 

ب�سب���ب وجود بع�ض االخطاء في اوراق الجثمان)24(، وكانت ال�ساعة الحادية ع�سرة 

م�س���اء)25(، فتم ذلك. وفي �سب���اح 10/10 قاموا بمراجعة المخفر ثم القا�سي في 

المحكم���ة وطلب���وا الموافقة على دفن���ه وتوجه �سالم وحمود ب�سحب���ة بع�ض الجيران 

وعديل���ه اإل���ى مقبرة الرق���ة ي���وم االربع���اء 1990/10/10 وهناك طلب منه���م اأبناء 

الكويت الذين تطوعوا للعمل في المقبرة هوية ال�سهيد ثم طلبوا من »العراقي« �سائق 

�سي���ارة اال�سعاف العودة، حيث نقلوا الجثمان اإلى المغي�سل لت�سويره بعد ان اخرجوا 

كامي���رات الت�سوي���ر المدفون���ة في كي�ض تح���ت �سجرة عن���د المغي�س���ل، ومما تجدر 

االإ�سارة اليه ان الدكتور �سليمان الفلح اعطى �سقيق ال�سهيد �سهادة وفاة لكي يحفظ 

22 - �سالم تركي المجاوب - المقابلة ال�سابقة.

23 - �سالم تركي المجاوب - المقابلة ال�سابقة.

24 - حمود �سعود الدويلة - المقابلة ال�سابقة.

25 - 1996/4/21 - المقابلة ال�سابقة.
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حق ال�سهيد وفي الوقت نف�سه اخذ �سقيقه �سهادة وفاة عراقية)26(.

لق���د انتهت حياة ال�سهيد �سعد ذلك ال�ساب الذي ا�س���ر على ال�سمود وتوزيع االدوية 

والتموي���ن على االهالي في تلك الظروف ال�سعب���ة. ولكن كيف كانت حالة الجثمان؟ 

وهل تعر�ض �ل�سهيد للتعذيب؟

يوؤك���د االأ�سخا�ض الذي���ن �ساهدوا الجثمان وج���ود اآثار حرق بالمك���واة على �سدره 

والكثي���ر من بقع الدم على كل انحاء ج�سده واآث���ار ال�سرب بوا�سطة اآلة حديدية، اما 

الوج���ه فقد كان متورما كما كانت اآثار اطفاء �سجائ���ر ظاهرة على رقبته)27(. وتم 

خل���ع االظافر، وظهرت اآثار نتف �سعر �سدره باآلة حديدية، وظهرت اأي�سًا اآثار تعليقه 

من رجليه ومن يديه اأي�سًا)28( وبعد ذلك اطلقوا الر�سا�ض على راأ�سه)29(.

لقد ام�سى ال�سهيد كل وقته في ال�سمود والتحدي والمقاومة وقدم حياته من اجل 

الوطن بعد ان تعر�ض للتعذيب الوح�سي.

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

26 - �سالم تركي المجاوب - المقابلة ال�سابقة.

27 - 1996/4/17 - المقابلة ال�سابقة.

28 - ..........، 1996/4/23، الباحث محارب الحربي وعبدالعزيز ال�ساعي.

29 - �سالم مبروك الر�سيدي - المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد عبدالرزاق �سليمان دروي�س)٭(

كان ال�سهي���د عبدال���رزاق �سغي���ر ال�سن، لكنه اثب���ت ان الوالء للوط���ن ال يميز بين 

ال�سغي���ر والكبي���ر، ف���كان رحمه اهلل الرجل ال�س���ادق المخل�ض لوطن���ه رغم حداثة 

تخرجه من كلية ال�سرطة، لم يتردد هذا ال�ساب الريا�سي امام نداء الواجب، ف�سمد 

عل���ى ار�ض الوطن وق���اوم المحتل، فكان �سعلة من الن�س���اط والحيوية وال�سجاعة في 

مقاومة العدو الذي اعتدى على حرمة بلدنا.

الن�ساط:

من���ذ الي���وم االول للحت���لل العراقي ل���م يهداأ ال�سهي���د رحمه اهلل فق���د كان كثير 

الخروج من المنزل لكنه حر�ض على الكتمان فلم يكن يخبر اأهله اإلى اين يذهب وما 

ه���ي االن�سطة التي كان يق���وم بها، وكان يجيب على �سوؤال وال���ده اإلى اين انت تذهب 

بقول���ه اطمئن يا وال���دي، وكان رحمه اهلل يحمل �سلحه مع���ه ويرف�ض القاء ال�سلح 

بقول���ه لوالده )ار�سي ما تروح بل����ض( لكنه في الوقت نف�سه كان حري�سًا على ابعاد 

اخوته عن ال�سلح، وكان يم�سي بع�ض الوقت فوق �سطح المنزل يراقب الطريق، وقام 

رحمه اهلل باإعداد متفجرات ولذلك طلب والد �سديق ال�سهيد من والده ان يمنع ابنه 

عن المتفجرات لكن ال�سهيد رحمه اهلل نفى ا�ستراكه في هذا الن�ساط رغم انه ابدى 

رغبته وامنيته في ال�سهادة )1(. ولقد عمل رحمه اهلل في جمعية الرقة التعاونية مع 

�سقيق���ه، وكان يتردد عل���ى المدرب الذي كان يدربه على لعبة كرة اليد قبل االحتلل 

ف���ي ن���ادي ال�ساح���ل)2(، وقد اب���دى ال�سهي���د رحمه اهلل من���ذ الي���وم االول اهتمامه 

ورغبت���ه في القيام بعمل ما �سد العدو ولذل���ك ا�سرع مع رفاقه اإلى مع�سكر االحتياط 

ف���ي عريفجان للتطوع ولكن الظروف في ذلك الي���وم لم تكن ت�سمح باتمام اإجراءات 

)٭(  تاري���خ المي���لد: 1971/11/13، تاريخ اال�ست�سهاد: 1991/2/26، المهنة: وكيل عريف - وزارة الداخلية، الموؤهل العلمي: 

متو�سطة.

1 - والد ال�سهيد، 1996/10/21، الباحث محارب الحربي.
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التطوع، لكنه رحمه اهلل لم يهداأ فقد ان�سم اإلى مجموعة للمقاومة الم�سلحة و�سارك 

ف���ي اعمالها مثل اإلقاء قنابل المولوتوف عل���ى العربات الع�سكرية العراقية، في نف�ض 

الوقت ن�سط في مجال الخدمات العامة خا�سة في عمليات توفير التموين للمواطنين 

ف���كان مع رفاقه يخاطرون باأرواحه���م حين يذهبون اإلى مق���ر الجمعية التعاونية في 

الم�س���اء الأخ���ذ اكيا�ض ال���رز وال�سكر وغي���ر ذلك من الم���واد الغذائية وم���ن ثم تبداأ 

ات�ساالته���م بالم�ساهمين ال�ستلم التموين واحيانا كان���وا يقومون باأنف�سهم بتو�سيل 

التموين لهم وذلك بهدف التخفيف من االزدحام)3(.

كيف ان�سم ال�سهيد اإلى مجموعة المقاومة؟

يذكر احد الم�سادر وهو الكابتن �سلح �سويدان ان ال�سهيد عبدالرزاق رحمه اهلل 

كان يتميز بالخلق الرفيع، وانه في اليوم الثالث للحتلل اجتمع الم�سدر مع �سباب 

الن���ادي وكان احدهم ال�سهيد عبدال���رزاق رحمه اهلل، وامدهم بال�سلح واتفق معهم 

على اللقاءات في مكان اآخر حيث ان الم�سدر كان على ات�سال مع احد �سباط وزارة 

الداخلية الذي كان يوجههم، وقد الحظ الم�سدر حما�ض ال�سهيد الذي كان ياأتي اليه 

يومي���ا وي�ساأله متى نبداأ العمل للدفاع عن بلدنا، وفي احد االيام انطلق رحمه اهلل مع 

مجموعة من ال�سباب في �سياراتهم للقيام بمهمة المراقبة وقد ا�سر ال�سهيد على ان 

يك���ون في المقدمة الأنه �سغير ال�س���ن ولن يثير انتباه اأو �سك القوات العراقية ف�سارت 

المجموع���ة وعيون اأفرادها متجهة اإلى �سيارتين كانتا في �سارع مو�سى بن ن�سير في 

منطقة حول���ي تحملن بع�ض المواد الغذائية  وعندما توقفتا عن ال�سير قام ال�سباب 

2 - عبدالمجيد �سليمان دروي�ض، 1998/4/25، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

3 - بدر محمد المرزوق، 1998/3/22، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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باإلقاء زجاجة حارقة عليهما فا�ستعلت النار في واحدة من ال�سيارتين لكنهم تعر�سوا 

الإطلق النار ورغم ذلك فقد تمت العملية دون وقوع خ�سائر بين اأفراد المقاومة.

لق���د كان رحم���ه اهلل ورفاق���ه ي�سرون عل���ى االكثار م���ن العملي���ات الم�سلحة �سد 

المحتل، وكان الم���درب ين�سحه ورفاقه ب�سرورة التري���ث والتزام الهدوء)4( خوفا 

عليه���م م���ن بط�ض المحت���ل، اال ان ال�سهي���د  لم يكن يه���داأ فقد كان يخ���رج ب�سيارته 

ف���ي الم�س���اء ويتعمد ال�سير اإلى الوراء، ثم ي�سطدم باللوح���ات االر�سادية التي تحمل 

االأ�سم���اء الجدي���دة لل�سوارع)5( والت���ي و�سعتها �سلطات االحتلل ف���ي محاولة منها 

لطم����ض الهوي���ة الكويتي���ة. كما قام بتوزي���ع النقود عل���ى االهالي بالتع���اون مع زميله 

خليف���ة)6( و�سقيق���ه عبدالمجيد)7( وعمل ف���ي محطة بنزين منطق���ة الرقة ونزع 

اللوحات االر�سادية الكويتية لكي ال ت�ستدل قوات االحتلل على العناوين)8(.

وفي اوائل �سهر مار�ض طلب من والده ان يحفر حفرة، ثم اح�سر ذخيرة وم�سد�سات 

ور�سا�سات وقام بدفنهم في الحفرة وقال لوالده هذه امانة وعند الحاجة �سوف اقوم 

باإخراجها، وم���ع بداية الق�سف الجوي »عا�سفة ال�سحراء« اخرج ال�سهيد اال�سلحة، 

ث���م غادر المن���زل، وبعد ذلك فوج���ئ االب باأحد اأ�سدقاء ال�سهيد ياأت���ي اليه ويخبره 

ان العراقيي���ن قد اعتقلوا عبدالرزاق في الطريق ف���ي منطقة اأبو حليفة عند ال�ساعة 

2.30 بعد منت�سف الليل، مما افزع والده الذي تمكن من ر�سوة احد ال�سباط بمبلغ 

وقدره 3000 دينار »عراقي« فاأفرج عن ال�سهيد، وكان رفاقه قد تخل�سوا من ال�سلح 

ال���ذي كان بحوزته���م. ورغم ذلك لم يك���ن رحمه اهلل يركن اإلى اله���دوء واال�ستقرار 

وكان يقول »اأنا اأدافع عن وطني واأر�سي وحكومتي«)9(.

4 - �سلح �سويدان، 1998/9/15، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

5 - ..........، 1997/4/25، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

6 - خليفة عبداهلل العو�سي، 1998/3/29، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

7 - �سالم مطير العنزي، 1999/3/22، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

8 - خليفة عبداهلل العو�سي، المقابلة ال�سابقة.
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وم���ن االن�سط���ة العام���ة الت���ي قام به���ا جمع القمام���ة ونقله���ا، بالتعاون م���ع بع�ض 

ال�سب���اب)10( لكي ال تتكد����ض وتثير الروائح التي قد توؤدي اإل���ى انت�سار االوبئة، وفي 

الوق���ت نف�س���ه وا�سل ن�ساطه الم�سل���ح فقد �سارك في تفجير �سي���ارة في دوار العظام 

وف���ي منطقة الح�ساوي)11(. لقد حر�ض عل���ى اال�ستمرار في المقاومة وكان يرف�ض 

ان ي�سمح للياأ�ض ان ي�سيطر على احا�سي�سه.

اال�ست�سهاد:

هك���ذا كان ال�سهي���د رحم���ه اهلل حت���ى ا�سرق ي���وم التحري���ر عندما ب���داأت القوات 

العراقي���ة باله���روب تلك القوات التي دمرت الكويت وارهب���ت اأهلها، ففي ذلك اليوم 

خ���رج اأهل الكويت الذي���ن اكرمهم اهلل �سبحان���ه وتعالى بال�سم���ود لم�ساهدة جنود 

البغي والع���دوان وهم يهربون، كما خرج الكثير من اأبطال المقاومة الكويتية لمتابعة 

فلول ق���وات االحتلل واإلقاء القب�ض على اأفراده���ا، وكان ال�سهيد من اأبطال الكويت 

الذي���ن خرج���وا في ذلك اليوم مع رفاق���ه وذلك لمنع اأفراد العدو م���ن دخول البيوت 

وانته���اك حرماتها خا�سة وانهم كانوا في فزع وذل، وكانوا يطلقون النار على كل من 

ي�سادفه���م ويدخلون البيوت، ونظرًا لموقع منطق���ة الرقة القريب من ميناء عبداهلل 

فقد حر�ض ال�سباب على و�سع نقاط التفتي�ض لمواجهة اأفراد الجي�ض العراقي)12(.

لق���د كان يوم التحرير هو يوم الف���رح وال�سعادة والفخر، وقد تمكن رجال المقاومة 

م���ن القب�ض على الكثير م���ن اأفراد الجي�ض العراقي واقتياده���م اإلى المخافر وبع�ض 

البي���وت والتي يقوم عل���ى حرا�ستها ال�سب���اب)13( وعند مخفر الرق���ة، كانت هناك 

9 - والد ال�سهيد،المقابلة ال�سابقة.

10 - عبدالمجيد �سليمان دروي�ض، المقابلة ال�سابقة.

11 - مكتب ال�سهيد، مركز المعلومات، وكتاب �سهداء ال�سرطة، اإدارة العلقات العامة، وزارة الداخلية، �ض57

12 - 1997/4/25، المقابلة ال�سابقة.
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مجموع���ة من ال�سبان اتفقوا على ت�سكيل مجموعات لل�سيطرة على المنطقة لمواجهة 

العملي���ات االنتقامي���ة التي ربما يق���وم بها اأف���راد الجي�ض العراق���ي، وبالفعل توزعت 

المجموع���ات على المواقع، وكل���ف ال�سهيد وبع�ض رفاقه بحرا�س���ة طريق الفحيحيل 

ال�سريع، كم���ا تم توزيع المهام بحيث يكون بع�سهم تحت الج�سر والبع�ض االآخر فوق 

الج�سر، وفي تلك االثناء، جاءت �سيارة م�سرعة بي�ساء اللون فحاول ال�سبان اجبارها 

عل���ى الوق���وف وتبادلوا اط���لق النار معه���ا، وكان اأفرادها يطلقون الن���ار بع�سوائية، 

ام���ا ال�سهي���د فقد كان فوق الج�سر وفجاأة، وبعد لحظات �س���رخ احد ال�سبان قائل يا 

جماعة لقد �سقط عبدالرزاق، فذهبوا نحوه وكان قد اغمي عليه لكنهم لم يجدوا اأي 

اثر لل�سابة، واثناء نقله الحظوا وجود الدم تحت خا�سرته بقليل فنقلوه ب�سرعة اإلى 

م�ست�سفى العدان وبعد ن�سف �ساعة اأو �ساعة ا�ست�سهد رحمه اهلل.

وال�سوؤال المطروح هو كيف ا�سيب؟ يجيب ال�ساهد ان ال�سيارة العراقية كانت ت�سير 

تح���ت الج�سر اأم���ا ال�سهيد فقد كان فوق الج�سر فاأ�سي���ب بالطلقة التي لم تخرج من 

ج�سده)14(.

لقد كان حيويا جدا في ذلك اليوم ولم ينم وعندما تناول الغداء خرج ب�سرعة، فقد 

كان م�سغ���وال بالثاأر لوطنه واقتي���اد اأفراد العدو اإلى المخفر، وعند المغرب طلب منه 

13 - �سالم مطير العنزي، 1999/3/22، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

14 - بدر محمد المرزوق، المقابلة ال�سابقة.
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وال���ده العودة اإلى البيت ب�سبب الظلم الدام�ض نتيج���ة للنيران والدخان المت�ساعد 

م���ن اآبار البترول المحروقة لكنه رحمه اهلل قال له )�سوف اآتي بعدين( ولكنه لم يعد 

فقد قدم روحه و�سبابه فداء للوطن الغالي.

خبر اال�ست�سهاد

ح�سر احد االأ�سخا�ض �سباح اليوم التالي اإلى والده واخبره ان �سليمان ا�سيب ليلة 

البارح���ة، وانه في الم�ست�سفى فاأ�س���رع والده ووالدته اإلى م�ست�سف���ى العدان، وهناك 

طلبت الموظفة من والده ان يذهب معها لروؤية جثمان ابنه ال�سهيد، ولم تنتبه والدته 

ل���كلم الموظفة فتوجه االب الحزين لروؤية الجثمان وبالفعل تاأكد انه الغالي وعندما 

ع���اد لوالدت���ه قال لها ان ابنهما ق���د ا�سيب و�سوف تجرى له عملي���ة وممنوع الدخول 

الي���ه. فلم يك���ن امامها غير ال�سبر والدعاء ل���ه بال�سفاء العاجل، وف���ي اليوم الثاني 

طلب���ت ان تراه، فحاول والده تطمينها بقوله �سوف اذه���ب لروؤيته اوال، لكن اإلى متى 

محاوالت التاأجيل ال بد وان تعرف الحقيقة وهي ا�ست�سهاد فلذة كبدها، ولذلك وقبل 

ان يذه���ب اإلى الم�ست�سفى لنقل الجثمان طلب من والدة �سديق ال�سهيد ابلغ والدته 

با�ست�سه���اده وان تاأخذه���ا اإلى المقبرة، ونح���ن ان ن�سرح للقارئ ما ه���و �سعور والدة 

ال�سهيد في تلك اللحظات وذلك ل�سعوبة التعبير بالكلمات عن احا�سي�ض هذه االم.

االإ�سابة

اأ�سي���ب ال�سهيد بطلق���ة واحدة تحت القلب واحتقن الدم ف���ي البطن فكان النزيف 

الداخل���ي)15(. ام���ا التقري���ر الطبي فق���د جاء في���ه ان �سبب الوف���اة توقف مفاجئ 

بالقل���ب والتنف����ض نتيجة اال�سابة »بطلق ناري في البط���ن«)16(. ويقول زميله �سالم 

15 - والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

16 - وزارة ال�سح���ة العام���ة، �سهادة وف���اة، بيانات قيد واقعة وف���اة 1991/6/18، رقم م�سل�سل 532 - مكت���ب ال�سهيد، مركز 

المعلومات.
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ال���ذي راأى الجثم���ان في ثلجة الم�ست�سف���ى ان اال�سابة كانت بخا�س���رة ال�سهيد من 

الخلف)17(.

لق���د فقدت اال�سرة ابنها الب���ار البطل الذي قال لوالدته يوم التحرير بعد ان اخرج 

اال�سلح���ة المدفونة »اليوم يوم الكويت ويوم ال�سه���ادة«، وبالفعل كانت ال�سهادة باإذن 

اهلل له���ذا البط���ل ال���ذي �سيبقى في �سمير ال�سع���ب الكويتي وفي تاري���خ هذا الوطن. 

وبعد ماذا يمكن القول عن مثل هذا ال�ساب الوطني وغيره من اأبطال الكويت، الذين 

تميزوا بالحما�ض والوطنية فكان الع�سيان المدني والمقاومة والت�سحية والفداء من 

اجل الوطن.

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

17 - �سالم مطير العنزي، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/عبداهلل اأحمد را�سد الرا�سد)٭(

المقاومة:

كان في ريعان ال�سباب والحما�ض، ومنذ اليوم االول للحتلل العراقي عمل في فرع 

جمعي���ة الرميثية التعاونية، وفي الوقت نف�سه ل���م يتردد عن اداء االعمال التي تخدم 

االهالي وتي�سر لهم �سمودهم فكان يقوم بنقل القمامة)1( اإلى االماكن المخ�س�سة 

لها بعيدا عن المنازل، ورغم معاناته من مر�ض ال�سكر الذي ا�سيب به منذ ال�سغر، 

فق���د تميز بالحيوية والن�ساط والحما�ض في عمله في فرع ال الجمعية، ولذلك توثقت 

علقت���ه باالهالي، اال انه لم ي�ستم���ر في عمله هذا، فقد ا�سطرت ادارة الجمعية اإلى 

اال�ستغن���اء عنه ومجموعة م���ن ال�سبان وذلك لتزايد اعداده���م وعدم قدرة الجمعية 

على توفير الهويات المموهة لهم، خ�سية من اثارة انتباه �سلطات االحتلل)2( اليهم 

تلك ال�سلطات التي كانت تعتقل حتى اولئك الذين يعملون في مجال الخدمة العامة.

لم تطمئن نف�سه اإلى الركون في المنزل واالبتعاد عن الخدمة العامة ولذلك تعاون 

مع بع�ض ال�سبان من اأبناء الوطن، فكانوا يقومون بنقل الرز من محلت الوزان التي 

كان لها دورها الفعال في توفيره للهالي، باال�سافة اإلى نقل الكثير من الم�ستلزمات 

وال�سل���ع م���ن منطقة �سبحان، وق���د تعر�ض ال�سهيد رحمه اهلل ذات ي���وم اإلى ال�سرب 

المب���رح عل���ى ايدي جن���ود االحتلل عندم���ا وجدوا مع���ه ومع رفاقه بع����ض �سناديق 

م�سروب���ات غازية وقد ترك ال�سرب اثره عل���ى جبهته، وا�سبح مفهوما له ان الخدمة 

)٭(  الميلد: 1966/3/14، اال�ست�سهاد: 1991/3/8، الموؤهل العلمي: متو�سطة، المهنة: موظف - وزارة التربية.

1 - عبداهلل اأحمد القطان، 1993/6/15، الباحث عبدالحميد حمادة.

2 - �سالح خالد الم�سباح، 1993/5/20، الباحثة �سناء مبارك.
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العامة تتطلب مواجهة بط�ض المحتل ولذلك وا�سل ن�ساطه واهتم بتقديم الم�ساعدات 

لجيران خا�سة الن�ساء الم�سنات كما كان يوزع النقود على االهالي)3(.

يق���ول وال���ده ان ال�سهيد ق���ام بتوزي���ع المن�سورات الت���ي تندد باالحت���لل ثم ن�سرة 

ال�سم���ود وان لل�سهيد بع�ض االت�ساالت بمجموعة من ال�سباط في منطقة بيان)4(، 

لك���ن لل�سف ل���م نح�سل عل���ى معلوم���ات تف�سيلية ح���ول ن�ساط ال�سهي���د في مجال 

المقاوم���ة، ومن ه���ي تلك المجموعة، وكان���ت والدته قد الحظت ف���ي احد االيام انه 

كان يدف���ن بع����ض اال�سياء امام المنزل، ولم تعلم ما هي، وبعد التحرير عثر اأهله في 

المكان نف�سه على قطع من االوراق، و�سورة �ساحب ال�سمو االأمير، وورقة كان مكتوبا 

عليها عبارة »منظمة جابر«)5(.

لق���د كان م�س���را على ال�سم���ود، ورف�ض الخروج م���ن الوطن. فق���د كانت الكويت 

بالن�سبة له هي الحياة، والكرامة)6(.

لق���د �س���دد الق���راآن الكري���م وال�سنة النبوي���ة ال�سريفة عل���ى حرمة النف����ض والمال 

والعر����ض، لكن ال�سلط���ات العراقية المحتل���ة مار�ست اعمال القت���ل وال�سلب والنهب 

وهت���ك االعرا�ض، وكان ال�سهيد قد تعر�ض لع���دة مواقف مع �سلطات االحتلل كانت 

كفيل���ة باث���ارة الخوف في نف�س���ه، لكنه لم يهت���م. وذات يوم كان عائ���دا اإلى المنزل 

وبحوزت���ه بع����ض الحل���وى التي ا�ستراه���ا الأبناء اخت���ه فاأوقفته مجموعة م���ن الجنود 

وحقق���وا معه ثم �سلبوا الحلوى، كما تعر�ض لملحقة من قوات االحتلل اثناء عودته 

م���ن الفنطا�ض، فا�سطدمت �سيارته باأحد الج�س���ر وا�سيب انفه لكنه ا�ستطاع الفرار 

3 - اأحمد را�سد الرا�سد )والد ال�سهيد(، 1993/5/10، الباحثة �سناء مبارك.

4 - والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

5 - الم�سدر ال�سابق.

6 - والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

7 - والد ال�سهيد، 1993/5/10، الباحثة �سناء مبارك.
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م���ن ملحقتهم)7(، ولوال حب الوطن ما �سب���ر ال�سهيد وغيره على البط�ض واالهانة 

التي كانوا يتعر�سون لها.

االعتقال:

كان ي���وم الجمع���ة المواف���ق 1990/1/22 وبع���د انطلق الحرب الجوي���ة »عا�سفة 

ال�سح���راء«، باأي���ام قليل���ة وكعادته ق���ام ال�سهيد رحم���ه اهلل بتنظيف قف����ض الطير 

»كا�سكو« ثم اطعمه وعندما هم بالخروج من المنزل، طلبت منه والدته تناول افطاره 

فاأجابها �سوف اذهب ل�سراء الحليب البن اختي)8( ف�سعرت باالنقبا�ض، ولم تطمئن 

ولكن ما العمل ال بد من االيمان بق�ساء اهلل وقدره، فقد اعتاد ابنها على الخروج من 

المنزل والعودة ب�سلم، اما والده الذي كان يقف عند باب المنزل الخارجي يتحدث 

مع جاره، فقد ن�سح ال�سهيد بعدم الخروج فاأجابه رحمه اهلل »الراأ�ض على الرقبة ما 

يق�س���ه اال من ركب���ة«. فاأم�سك كتف ابنه وحاول منعه دون ج���دوى الأنه اكد له رحمه 

اهلل ان���ه لن يتاأخ���ر، وكان يرتدي ملب�ض الريا�سة، وال�سراره ل���م ي�ستطع والده ثنيه 

فخ���رج عل���ى امل ان يعود ب�سرع���ة ولكن لل�سف لم يعد ففي منت�س���ف النهار اخبره 

»عراق���ي« انه �ساهد عبداهلل ف���ي �سيارة جيب ع�سكرية في منطقة حولي)9(، وكانت 

مفاجاأة محزنة اثارت الهلع والفزع، لكن ما العمل االآن؟ اين يمكن البحث عنه؟ فل 

مفر وال �سبيل اال ال�سبر وانتظار الفرج من اهلل �سبحانه وتعالى، انتظر اأهله عودته، 

دون ج���دوى، وفي اليوم التالي بداأ والده عملية البحث عن فلذة كبده فذهب ب�سحبة 

احد معارفه اإلى مخفر منطقة الجابرية دون جدوى فقد انكر �سابط المخفر وجوده 

بل ان احدهم طلب من والده اعتباره من المفقودين و�ساأله لماذا ال ت�سجله »مفقود« 

لكن���ه ل���م يفقد االم���ل، وحاول ب���كل الو�سائل حتى ان���ه طلب من فل�سطين���ي كانت له 

8 - والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

9 - والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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ات�ساالت بالعراقيين م�ساعدته فقام باالت�سال باأحد �سباط �سلطات االحتلل الذي 

طل���ب جهاز فيديو و3000 دينار، فوافق والد ال�سهي���د الأن المهم هو اعادة ابنه اليه، 

لك���ن لل�سف بعد ذلك علم م���ن الفل�سطيني ان ال�سلطات العراقية نقلته اإلى العراق، 

كما اخبره احد ال�سبان انه كان مع ابنه في المعتقل، وان العراقيين �سلبوا منه نقوده، 

ورغم ذلك فقد وا�سل والده عملية البحث عنه)10(، ولل�سف لم تثمر محاوالته.

في المعتقل

كان ال�سهي���د رحمه اهلل يق�سي ايامه في المعتق���ل، حيث اودعته �سلطات االحتلل 

�سج���ن »االأح���داث« ال���ذي حولته اإلى اح���د مراكز تعذي���ب اأبناء الكوي���ت ولم ترحمه 

رغ���م معاناته وحاجته الما�سة اإلى الرعاية الطبب���ة، وبالتحديد الحقن لعلج مر�ض 

ال�سك���ر)11(، لذلك �ساءت حالت���ه ب�سرعة وتدهورت �سحته حت���ى انه لم يكن يقوى 

على الحركة، وتم نقله اإلى مدينة الب�سرة، وهناك في المعتقل حاول الكويتيون اقناع 

ال�سلط���ات العراقية ب�س���رورة توفير العلج له لخطورة حالت���ه وبالفعل بعون من اهلل 

ت���م نقله اإلى الطبيب ث���م اعادوه، بعد ان حقنوه باإبرة، لك���ن لم يكن ذلك هو العلج 

المطل���وب، حتى عندما تطوع زم���لء المعتقل بالقيام بمهمة حقن���ه بالدواء الحظوا 

ع���دم تاأثي���ر الدواء، الأن���ه ال ي�سلح لعلج حالت���ه المر�سية فتده���ورت �سحته، وفقد 

�سهيت���ه للكل، ولم يتم الفح�ض عليه لت�سخي�ض حالته بالتحديد، هل هي ارتفاع في 

ن�سب���ة ال�سك���ر، اأم المر�ض في القلب؟ لذلك كان رفاق���ه ينتبهون اإلى رائحة فمه، اذا 

كان���ت مثل رائحة اال�سيتون حقنوه بالدواء رغم ع���دم فائدته، واذا لم يلحظوا وجود 

رائح���ة، يعني ذلك انخفا�ض ال�سكر، فكانوا يعطونه الماء وال�سكر، نظرا لعدم وجود 

الطع���ام عدا الرز غير النظيف الذي كان يقدم اإل���ى اال�سرى، وهكذا ما زالت االيام 

10 - والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

11 - ..........، 1993/6/15، الباحث عبدالحميد حمادة.
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ومحن���ة المر����ض واالعتقال في تلك الغرف���ة ال�سيقة التي لم تك���ن م�ساحتها تتيح له 

فر�سة النوم، بل لم تكن هناك م�سافة لكي يمد ج�سده العليل وكان عليه مثل غيره ان 

ي�سع راأ�س���ه على قدم المعتقل االآخر، ثم تدهورت حالته فكانوا يحملونه اإلى الحمام 

رغ���م ان الحمام ف���ي الغرفة نف�سها، فقام���ت اللجنة التي �سكله���ا اال�سرى بمخاطبة 

�سلطات المعتقل، لنقله اإلى غرفة اأخرى يمكن ان ي�ستريح فيها، لكن الذي ح�سل ان 

ال�سلطات العراقية نقلت اال�سرى من المعتقل )�سجن بعقوبه( يوم 3/8 ولم يتم نقله 

معهم)12(.

اال�ست�سهاد

كانت المفاجاأة يوم 1991/4/28، عندما تلقى �سقيقه مكالمة هاتفية من �سديقه 

الذي يعمل في الهلل االحمر الكويتي اخبره انهم �سوف يح�سرون بع�ض الجثث من 

العراق ربما يكون جثمان �سقيقه معهم)13(. وكان ذلك ال�سديق اأي�سًا احد اع�ساء 

اللجن���ة االمنية التابع���ة للجنة اال�سرى، ومقره���ا �سالة احمد �سيخ���ان الفار�سي في 

منطقة ال�س���رة، وكان مندوبا للعلقات العامة، ومن مهامه التن�سيق مع لجنة الدفاع 

ع���ن ال�سحايا ومقرها في منطقة �ساحي���ة عبداهلل ال�سالم واأي�سًا مع الهلل االحمر 

الكويت���ي برئا�سة الدكتور ابراهيم بهبهاني والدكت���ور عي�سى الر�سيد، وكانوا يهتمون 

بالبح���ث عن جثث ال�سهداء ف���ي كل مكان مثل المخازن والبالوعات، اأو في ال�سيارات 

المحترق���ة، واالماك���ن االأخرى، وبعد ان يتم ت�سوير الجث���ث بوا�سطة الهلل االحمر 

الكويت���ي، يت���م و�سع ال�سور في �سال���ة احمد �سيخان الفار�سي، ومم���ا تجدر االإ�سارة 

الي���ه ان اللجن���ة وا�سلت ن�ساطها في هذا المجال في �سي���ف عام 1991، وفيما يتعلق 

بجثم���ان ال�سهي���د عبداهلل علم �سديقه���م من الدكتور ابراهي���م بهبهاني بوجود جثة 

لكويتي في العراق، فذهب مع ال�سيد منيف العجمي وكان متطوعا في الهلل االحمر 

12 - ..........، 1993/5/25، الباحثة �سناء مبارك.

13 - 1993/6/15، المقابلة ال�سابقة.
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الكويت���ي اإلى مع�سكر اللجئين في منطقة العبدل���ي وكان الم�سوؤول عنهم ال�سيد بدر 

المطوع باال�سافة اإلى وجود بع�ض المتطوعات هناك، حيث يوجد مع�سكر الفارين من 

العراق، واآخر للعراقيين الهاربين من الكويت، المهم ذهب المتطوع �سعود والمتطوع 

منيف اإلى �سفوان ومعهم دكتورة يوغ�سلفية كانت تعمل في ال�سليب االحمر الدولي، 

وفي �سف���وان كان هناك الوفد العراقي والتابوت الخ�سب���ي، فتم فتح التابوت ولوحظ 

انتف���اخ الجثم���ان، وكانت ال�سلط���ات العراقية قد ذك���رت ان ا�سم �ساح���ب الجثمان 

»عبي���د ر�سود« لكن بعد البحث والتدقيق تاأكد الوف���د الكويتي ان اال�سم ال�سحيح هو 

عب���داهلل، وقد تم ذلك بعد االطلع على ملف���ات اال�سرى وكانت لديهم معلومات عن 

ان احده���م يعاني من مر�ض ال�سكر، وبعد التاأكد من اال�سم اخبر �سعود اأهل ال�سهيد 

وعندما اطلع �سقيق ال�سهيد على الجثمان الذي كان قد تم نقله اإلى ثلجة م�ست�سفى 

ال�سب���اح ل���م يتعرف عليه في البداية فقد كان منتفخا وق���د تغير لونه، الأن ال�سلطات 

العراقية لم ت�سع الجثمان في الثلجة، وعندما �ساهد االأخ ملب�ض �سقيقه »الفانيلة« 

الت���ي كان يرتديه���ا يوم اعتقال���ه تعرف عليه وب���داأ ي�سرخ ويبكي بحرق���ة واألم فقام 

�سع���ود با�سطحابه اإلى �سالة �سيخ���ان الفار�سي وحاول م�ساعدت���ه وكان يخفف األمه 

وحزن���ه)14( وبع���د ذلك توجه والد ال�سهيد اإلى الم�ست�سف���ى الأنه لم يكن في المنزل 

عندما هاتفهم �سعود وهناك في الم�ست�سفى بمجرد النظر اإلى وجه ال�سهيد ايقن انه 

ابنه)15( ويا لها من لحظات موؤلمة حزينة، لكنها ارادة اهلل �سبحانه وتعالى التي ال 

يملك االن�سان امامها اال ال�سبر وان يحمد اهلل.

كان ال�سهيد رحمه اهلل قد توفى يوم 1991/3/8، كما جاء في التقرير وكان يعاني 

م���ن مر�ض ال�سكر، وبعد الوفاة، و�سعت ال�سلطات العراقية الجثمان في »�سبره« غير 

مهي���اأة ولذلك كانت الجثة متعفنة والحظ وال���ده ان لون الجبهة بي�ساء وبداية ظهور 

14 - �سعود زيد المطيري، 1997/5/21، الباحث محارب الحربي.

15 - والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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الل���ون اال�سود عل���ى الخدين، ول�سعوبة ف�سل الجثمان ع���ن الكي�ض اال�سود الذي كان 

الجثم���ان بداخل���ه وذلك ب�سب���ب الت�ساق الجلد والعظ���م بالكي�ض فقد ت���م دفنه كما 

هو)16(.

وبع���د فاإن���ه لوال ح���ب الوطن ما �سب���ر ال�سهيد رحم���ه اهلل في الكوي���ت وا�سر على 

ال�سم���ود، ويبقى ال�س���وؤال ما هي ملب�س���ات اعتقاله؟ ولماذا؟ هل يكف���ي القول الأنه 

اح���د اأبناء الكويت الذين احبوا هذه االر����ض ف�سمدوا فيها، هل الأنه قام بن�ساط في 

المقاوم���ة �سد المحتل، لكن في ذلك ال�سباح قال لن اتاأخر و�ساأعود ومعي الحليب، 

يا ترى اإلى اين ذهب...؟

ان تاري���خ اعتقاله كان بعد بداية حرب تحرير الكويت وكانت �سلطات االحتلل في 

تل���ك االيام قد زادت من البط����ض والتنكيل وعمليات االعتق���ال. وبعد فاإن هذا االبن 

وغي���ره من اأبن���اء وبنات الكويت نم���اذج وامثلة ت�سرح للعالم م���اذا يعني حب الوطن 

واالنتم���اء والوالء له وه���ي في الوقت نف�سه ت�س���رح للعالم باالدل���ة الدامغة انتهاكات 

حقوق االن�سان التي كان يقوم بها النظام العراقي وال يزال.

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

16 - والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة. 
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ال�سهيد/�سالح ح�سين �سالح ح�سين)٭(

ل���م تكن المقاومة الكويتية هي حمل ال�سلح فقط ب���ل كانت هناك اللجان الكثيرة 

الت���ي ت�سكلت وعملت عل���ى تنظيم االمور الحياتية وتوزيع الم���واد الغذائية وال�سحية 

وتثبيت االهالي على ال�سبر والمرابطة وال�سجاعة ون�سط اأبناء الكويت في كل مجال 

وتع���ددت ا�س���كال المقاومة منذ اللحظ���ات االأولى للحتلل ف���كان ا�سعاف الجرحى 

وتوزيع الطعام ودفن ال�سهداء وتوزي���ع النقود وا�سدار المن�سورات وتوزيعها ومراقبة 

وحرا�س���ة االحي���اء ال�سكني���ة وتنظي���ف ال�س���وارع وح���رق القمامة، كل ه���ذه االعمال 

واالن�سطة وغيرها الكثير قام بها اأبناء ال�سعب الكويتي �سواء من خلل لجان التكافل 

اأو م���ن خلل ان�سط���ة فردية. باالإ�سافة اإل���ى المقاومة الم�سلح���ة البا�سلة التي كانت 

ال�سعل���ة التي ا�ساءت �سم���اء الكويت في تلك االيام ال�س���وداء ببطوالتها وت�سحياتها. 

تل���ك المقاومة التي ب���داأت اعمالها من���ذ ال�ساعات االأولى للحت���لل العراقي، حين 

ه���ب اأبناء الكويت االأبط���ال يدافعون عن كرام���ة الوطن ويتحدون الق���وات العراقية 

باأ�سلحتها تلك القوات التي انت�سرت في كل االحياء ال�سكنية ون�سرت نقاط »التفتي�ض« 

ف�ساد القهر والرعب وانت�سرت في كل االحياء ال�سكنية ون�سرت نقاط »التفتي�ض« ف�ساد 

القه���ر والرعب وانت�سرت االعتقاالت الع�سوائية ويوما بعد يوم كانت القوات العراقية 

ت�سع���د من عملي���ات القمع والقتل بح���ق المواطنين الكويتيين ولك���ن رغم ذلك فاإن 

حركة المقاومة الم�سلحة لم تتوقف.

وف���ي ال�سفح���ات التالي���ة �سوف ن���روي ق�سة ال�سهي���د �سالح ح�سين ذل���ك ال�ساب 

ال�سج���اع الذي ا�سر على موا�سلة ال�سير في طري���ق المقاومة حتى ال�سهادة التي كان 

ي�ساأل عنها ويتمناها.

يوم االحتالل:

�سدم ال�سهيد �سالح فقد احتلت القوات العراقية الوطن الذي لم يكن يحمل جن�سيته 

ولكن���ه وطنه الذي ن�ساأ فيه ودر����ض وعا�ض العي�ض الكريم وكان يتطلع اإلى التخرج من 

)٭(  تاريخ الميلد: 1966/10/2، تاريخ اال�ست�سهاد: 1990/9/8، الموؤهل العلمي: طالب في كلية الهند�سة - جامعة الكويت.
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جامعة الكويت فق���د كان يدر�ض في ال�سنة الثالثة تخ�س�ض هند�سة كهربائية. و�سعر 

من���ذ اللحظ���ات االأولى انه ق���د اآن االأوان لرد الجميل لهذه االر����ض فاأ�سرع مع ن�سيبه 

محمد ال�سبتي اإلى ق�سر د�سمان يريد القتال والدفاع عن الكويت)1(.

المقاومة:

كان ال ب���د من التجمع والتنظيم والعمل الم�سترك و�سنحت له الفر�سة في اال�سبوع 

االول للحت���لل حيث كون رفاقه مجموع���ة للمقاومة)2( ه���ي مجموعة ال�سباحية 

حي���ث ازداد تلح���م اأفراده���ا للت�س���دي للحت���لل وللمتعاونين معه م���ن الوافدين 

ولحماي���ة اال�سر والمنازل من ال�سلب واالعت���داء، وذلك ح�سب قدراهتم وامكانياتهم 

وكان تجمعه���م في ديوانية ال�سهيد محم���ود عبدالمجيد الفيلكاوي الذي كان محبوبا 

من الجميع وديوانيته تقع في مكان بارز)3(.

ام���ا ال�سهي���د �سالح فقد انطلق من���ذ اال�سبوع االول يبحث ع���ن اال�سلحة والذخيرة 

رغ���م ان���ه لم يكن يح�سن اأو يع���رف ا�ستخدامها فتوجه مع مجموعة م���ن ال�سبان اإلى 

م�ست���ودع �سبح���ان لجمع ال�س���لح وكان متحم�سا �سجاعا ياأخذ االم���ور بب�ساطة رغم 

خط���ورة الو�سع فقاموا بجمع اال�سلحة ب�سلم وحملوه���ا في �سياراتهم باال�سافة اإلى 

الذخيرة والقنابل الدخانية)4( وقد �سهل لهم هذه المهمة حالة الفو�سى التي كانت 

عليها البلد وعدم انت�سار القوات المعتدية في كل االماكن والمواقع في االيام االأولى 

للحتلل.

ا�ستم���ر ال�سهي���د في ه���ذا الن�س���اط وكان يحف���ظ اال�سلحة ف���ي المج���اري التابعة 

لبي���ت جيرانهم الخال���ي من ال�سكان باال�سافة اإلى حفظها تح���ت �سريره وفي اماكن 

اأخ���رى)5( كما كان التخزين في البداية يتم ف���ي منزل احد اأفراد المجموعة اال ان 

ال�سهيد طلب ان يتم التخزين عنده خوفا على اأهل رفيقه)6(.

1 - محمد عبدالعزيز اإبراهيم ال�سبتي، 1994/6/8، الباحث نمر فلح العيبان.

2 - محمد عبدالمجيد الفيلكاوي، 1997/2/3، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

3 - خالد اإبراهيم لحدان، 1998/1/10، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

4 - محمد عبدالعزيز اإبراهيم ال�سبتي، المقابلة ال�سابقة.
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التعاون مع مجموعة في منطقة الرميثية:

بع���د ان تم جمع كمي���ة كبيرة من اال�سلح���ة والذخيرة راأى ال�سهي���د ومن معه عدم 

االكتف���اء بذل���ك وال ب���د من التعاون م���ع مجموعة اأخ���رى يكون اأفراده���ا بحاجة اإلى 

الذخي���رة وبالتالي يت���م التبادل فذهب م���ع ن�سيبه لمنزل خاله ف���ي منطقة الرميثية 

وهن���اك �ساأل ابن خاله هل تعرف مجموعة للمقاومة يريدون ذخيرة لكي يتم التبادل 

معه���م بال�سلح، رحب ابن خاله وعرفه عل���ى مجموعة كانت تريد ذخيرة فتم اللقاء 

ف���ي من���زل ال�سهيد حيث اطلعوا على ما لديه من ذخي���رة وا�سلحة ومنذ ذلك التاريخ 

توط���دت العلقة بي���ن ال�سهي���د ومجموعة منطق���ة الرميثية)7(. فق���د جمعهم حب 

الكوي���ت والدفاع عنها والوالء لها فكان الهدف ه���و المقاومة لن�سرة الحق الكويتي، 

وا�سبح رحمه اهلل حلقة الو�سل بين مجموعة ال�سباحية، ومجموعة الرميثية)8(.

ق���ام ال�سهيد بتزوي���د مجموعة الرميثية بالذخي���رة وكان اأفرادها يقومون بدورهم 

بتوزيعه���ا عل���ى ال�سب���ان الذين هم بحاج���ة لها لمقاوم���ة المحتل، كم���ا كان ال�سهيد 

�سالح رحمه اهلل ير�سد اأفراد مجموعة الرميثية اإلى االأ�سخا�ض الذين لديهم ا�سلحة 

للتبادل معهم ف���ي الذخيرة وباال�سافة اإلى هذا العمل فقد وا�سل ن�ساطه الم�سلح مع 

مجموعة ال�سباحية التي ا�سرنا اليها)9(.

المقاومة الم�سلحة:

ل���م يك���ن لل�سهيد �سالح دراية باال�سلحة لكنه كان يع���رف انواع الذخيرة وبعد فترة 

وجيزة تعلم ا�ستعمال ال�سلح خا�سة البندقية التي ت�سمى »الذاتية« وطريقة تنظيفها 

وتركيبه���ا ولذلك فقد ن�سط ف���ي المقاومة الم�سلحة فتع���ددت العمليات التي قام بها 

5 - محمد عبداهلل من�سور الخارجي، 1997/12/22، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

6 - خالد اإبراهيم لحدان، المقابلة ال�سابقة.

7 - عبداهلل من�سور الخارجي، 1997/12/10، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

8 - محمد عبداهلل من�سور الخارجي، المقابلة ال�سابقة.

9 - نبيل البلو�سي، 1999/3/8، الباحث �سعود رفاعي المطيري.
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بالتع���اون م���ع �سب���ان مجموعة ال�سباحي���ة حيث اطلق���وا النار على اأف���راد من قوات 

االحت���لل عند البن���ك الوطني في حولي، واطلق ال�سهيد الن���ار على جندي كان يقود 

�ساحن���ة عراقي���ة محملة بالم�سروق���ات فقتله وف���ي نف�ض الوقت ل���م يتوقف عن جمع 

اال�سلحة فذهب للمواقع التابعة لوزارة الداخلية في منطقة ال�سويخ حيث نقل ا�سلحة 

وقطع غيار اإلى مجموعة الرميثية)10(. كما كان يذهب اإلى م�ستودع �سبحان وكانت 

معظم هذه اال�سلحة فردية)11(.

نعود اإلى العمليات الم�سلحة التي قام بها ال�سهيد وتلك التي �سارك فيها، فمن تلك 

العملي���ات اطلق النار على ع�سكريين من اأفراد ق���وات االحتلل عند محطة بنزين 

منطق���ة الظهر)12(. واإلقاء القنابل الحارقة على عربة ع�سكرية عراقية وعلى عدد 

م���ن العربات »كارجوات« في منطقة هدية كانت ت�سير في الخط ال�سريع وهي محملة 

باأ�سلح���ة وق���د احترقت العربة االأولى، كما ا�سيب العديد م���ن اأفراد الجي�ض العراقي 

في العملية الثانية، وقد ا�سترك ال�سهيد �سالح في العمليتين. ومن العمليات الجريئة 

قت���ل ثلث���ة من الع�سكريي���ن عاجلهم ال�سبان بني���ران ا�سلحتهم عن���د م�ستودع وزارة 

الداخلية، ولك���ن بعد هذه العملية توقف ال�سبان عن الذهاب اإلى الم�ستودعات لجمع 

اال�سلحة)13(.

وكم���ا ا�سرن���ا فاإنهم ا�ستغلوا االي���ام االأولى للحتلل حيث لم تك���ن نقاط التفتي�ض 

منت�س���رة ف���ي كل الطرق وال�س���وارع لذل���ك كان باإمكانهم تحا�سي النق���اط اثناء نقل 

اال�سلح���ة اإل���ى مجموع���ة الرميثي���ة عل���ى اعتب���ار ان وجوده���ا ال يثير �س���ك �سلطات 

االحتلل.

10 - محمد عبدالعزيز اإبراهيم ال�سبت، المقابلة ال�سابقة.

11 - خالد اإبراهيم لحدان، المقابلة ال�سابقة.

12 - 1999/3/8، المقابلة ال�سابقة.

13 - خالد اإبراهيم لحدان، المقابلة ال�سابقة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-128-

وم���ن االن�سط���ة الم�سلحة االأخرى التي قام به���ا اإلقاء القناب���ل الحارقة على اأفراد 

نق���اط التفتي����ض بمحافظة االحمدي عن���د اال�سارات ال�سوئية واأي�س���ًا في منطقة اأبو 

حليف���ة على البح���ر وفي الفنطا�ض، وكما ي�سير الم�سدر ف���اإن هذه العمليات الجريئة 

كان���ت تت���م في منت�س���ف النهار حيث ت���زداد ح���رارة الطق�ض في�ساب جن���ود العدو 

باالرهاق)14(.

وم���ن المعروف ان الكثير من هذه العمليات تمت في �سهر اغ�سط�ض، وكلما ا�ستدت 

المقاومة الكويتية في عملياتها زادت �سلطات االحتلل العراقي من اتخاذ االجراءات 

الت���ي تح���ول دون نجاح هذه العمليات والحيلولة دون وقوعه���ا وفي الوقت نف�سه كانت 

تزيد من عملياتها االنتقامية �س���د ال�سعب الكويتي ال�سامد، فاالعتقاالت الع�سوائية 

وانتهاك الحرمات ون�سر الرعب وال�سلب والنهب والقتل ا�سبحت هي ال�سائدة.

ل���م يقت�س���ر ن�ساط ال�سهي���د على المقاوم���ة الم�سلحة ب���ل �سمل الخدم���ات العامة 

فكان ي���وزع المواد الغذائية الت���ي ي�ستلمها من جمعية ال�سباحي���ة ومخابز االحمدي 

عل���ى اال�سر المحتاجة، كما كان يذهب اإلى الع���راق لر�سد المواقع وجمع المعلومات 

المطلوب���ة عن التجمعات العراقية واآلياتها وينقلها اإلى مجموعة الرميثية)15(، كما 

كان يق���وم باإعداد الهوي���ات المموهة ودفاتر ال�سي���ارات)16( وكان يقدم الم�ساعدة 

للع�سكريين الذين يحتاجون اإلى تبديل هوياتهم)17(.

كم���ا ا�سترك رحم���ه اهلل في المظاهرة التي �سارت في منطقة الرميثية والتي اطلق 

عليها جنود العدو النار)18( وتلك التي جرت في منطقة الجابرية وتبودلت النيران 

خللها مع اأفراد مخفر الجابرية)19(.

لقد كان رحمه اهلل كثير الخروج في ال�سباح والعودة م�ساء حوالي ال�ساعة العا�سرة 

14 - خالد اإبراهيم لحدان، المقابلة ال�سابقة.

15 - خالد اإبراهيم لحدان، المقابلة ال�سابقة.
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وذل���ك في اال�سبوع االول م���ن االحتلل وكان خروجه الم�ستم���ر واالرهاق الذي يبدو 

عليه يثير قلق والدته التي كانت تن�سحه بالبقاء معهم في المنزل ورغم حر�سه على 

ر�ساها)20(. اال ان حب الكويت والحر�ض على المقاومة اقوى من االحا�سي�ض.

لق���د كان رحم���ه اهلل يتمنى ال�سهادة ح�س���ب افادة اخته وكان ذل���ك قبل االحتلل 

العراقي)21(. وقد رف�ض الخروج من الكويت عندما فكر اأهله بالخروج منها)22(. 

ووا�س���ل مقاومت���ه فكان يوزع المن�س���ورات على االهالي في النه���ار رغم خطورة هذا 

الن�س���اط تل���ك المن�سورات الت���ي يكانت تحث عل���ى ال�سمود وتق���وي العزيمة وت�سرح 

طريق���ة التعامل م���ع اال�سلحة الكيماوية)23(. وفي احد االي���ام طلب منه احد اأفراد 

الجي�ض العراقي تو�سيله اإلى مكان ما فا�ستغل ال�سهيد الفر�سة وبداأ يتحدث معه عن 

الو�سع واالحتلل العراقي وكان ذلك الع�سكري قد ابدى �سيقه من االحتلل فاأقنعه 

ال�سهي���د بعدم الع���ودة للعمل وا�سكنه ف���ي �سقة قريبة و�سوره و�سج���ل له وهو يتحدث 

ع���ن الو�س���ع وعن رف�سه له وعن النظ���ام العراقي وكان ال�سهيد يري���د ا�ستغلل هذا 

ال�سريط في االعلم ل�سالح ق�سية الكويت. ومما تجدر االإ�سارة اليه ان هذا العراقي 

ظ���ل في ال�سقة وكان ال�سهي���د يتردد عليه ويقدم له الطعام وبع���د ا�ست�سهاده يبدو ان 

الق���وات العراقية و�سلت اإلى الع�سكري حيث لم يت���م العثور عليه ولوحظ اآثار الدماء 

في ال�سقة)24(.

16 - محمد عبداهلل من�سور الخارجي، المقابلة ال�سابقة.

17 - خالد اإبراهيم لحدان، المقابلة ال�سابقة.

18 - محمد عبدالعزيز اإبراهيم ال�سبتي، المقابلة ال�سابقة.

19 - محمد عبداهلل من�سور الخارجي، المقابلة ال�سابقة.

20 - عائ�سة ح�سين �سالح، 1994/6/8، الباحثة �سناء مبارك.

21 - نعيمة ح�سين �سالح، 1994/6/8، الباحثة �سناء مبارك.

22 - من�سور عبداهلل الخارجي، المقابلة ال�سابقة.

23 - خالد اإبراهيم لحدان، المقابلة ال�سابقة.
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االعتقال:

ل���م يكن ال�سهيد �سالح يملك الخب���رة الع�سكرية لكنه رغم ذل���ك وكما ا�ستعر�سنا 

فق���د قاوم وا�سر عل���ى موا�سلة المقاوم���ة بحما�سه منذ اللحظ���ات االأولى للحتلل 

حت���ى م�ساء ي���وم 9/2 ففي تلك الليلة طلب���ت منه والدته باإلحاح ع���دم الخروج لكنه 

ا�س���ر وخ���رج بملب�ض الن���وم وهو يقول لها �ساأذه���ب اإلى الديوانية فقال���ت له يا بني 

ممن���وع التجول واخاف عليك فاأجابها اطمئني وان �ساء اهلل �سوف اعود)25(. خرج 

ال�سهي���د ف���ي تلك الليلة في الوقت الذي زادت فيه �س���راوة انتقام ال�سلطات العراقية 

المحتلة م���ن الكويتيين الذين ا�سروا على اال�ستمرار في رف�ض االحتلل بكل الطرق 

وكانت �سيحة اهلل اكبر المدوية تثير حنق وغ�سب المحتل، وفي تلك الليلة �ساح اأبناء 

الكويت اهلل اكبر من فوق ا�سطح المنازل فبداأت قوات االحتلل اجراءاتها الوح�سية 

فكان���ت حملت التفتي����ض وتم�سيط المنطقة واالعتقاالت واط���لق النار على كل من 

ي�سرخ اهلل اكبر وفي تلك اللحظات كان ال�سبان يجل�سون في الديوانية، فخرج ال�سيد 

محمد عبدالمجيد لروؤية االوالد الذين كانوا يلعبون في الحو�ض وكانت بالقرب منهم 

قطة مري�سة فطلب منهم الدخول وفي تلك اللحظات خرج احد االوالد خارج المنزل 

فراآه اأف���راد القوة العراقية الذين كانوا يراقبون المنزل فطلبوا منه ان ينادي والده، 

فخ���رج لهم محمد فاعتقل���وه وكانت ال�ساعة ما بين التا�سع���ة والعا�سرة م�ساء)26(. 

ورغ���م ان ال�سبان كانوا ي�سع���رون ان القوات العراقية تراقب المن���زل وتداولوا فكرة 

تغيي���ر مكان تجمعه���م اأو عدم التجم���ع با�ستمرار لكن ه���ذا االنتباه تاأخ���ر كما يبدو 

م���ن التطورات ولم ي�سارع���وا اإلى تنفيذ الفكرة واخذ االج���راءات االحترازية خا�سة 

24 - عبداهلل من�سور الخارجي، المقابلة ال�سابقة.

وخالد ابراهيم لحدان، المقابلة ال�سابقة.

25 - نعيمة ح�سين �سالح، المقابلة ال�سابقة.

26 - محمد عبدالمجيد الفيلكاوي، 1997/2/3، الباحث �سعود رفاعي المطيري.
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وان���ه بالقرب من الديوانية كان���ت توجد مدر�سة حولتها �سلطات االحتلل اإلى قاعدة 

للحر����ض الجمه���وري)27(. بعد ذل���ك خرج ثلثة م���ن ال�سبان اإلى خ���ارج الديوانية 

للطمئن���ان على زميله���م محمد وفجاأة ظهر اأف���راد القوة العراقي���ة واقتادوهم اإلى 

المدر�س���ة الت���ي حولته���ا �سلط���ات االحتلل اإل���ى ثكن���ة ع�سكرية والثلث���ة هم خالد 

ابراهي���م لح���دان، احمد جا�س���م وال�سهيد محم���ود عبدالمجيد وف���ي المدر�سة كان 

اأي�سًا محمد عبدالمجيد، وفي تلك االثناء داهمت القوة العراقية الديوانية واعتقلت 

ال�سب���ان الذي���ن كانوا فيها وه���م عبدالخال���ق عبدالمجيد وال�سه���داء �سالح ح�سين، 

ما�س���ي �سارع العجم���ي وعبداهلل من�سور العجمي واقتادوه���م اإلى المدر�سة وتعر�ض 

الجمي���ع لل�س���رب وكان ال�سابط ي�ساألهم لماذا تكب���رون »اهلل اأكبر« ثم حجزوهم في 

غرفة واحدة وفي نف�ض اللحظة كانت �سيحات اهلل اأكبر تدوي في الكويت كلها بينما 

كان���ت القوات العراقية تطل���ق النار حتى انهم قتلوا امراأة كان���ت ب�سحبة زوجها في 

طريقها اإلى الم�ست�سفى)28(.

البحث عن ال�سهيد:

لق���د �سيط���ر القلق عل���ى اأهله الذي���ن بداأوا البحث عن���ه فذهبت والدت���ه مع ابنتها 

وزوجة ابنها اإلى محافظة االحمدي وهناك قالوا لهم غير موجود29(.

وال�سوؤال المطروح ما هي ملب�سات االعتقال هل هي و�ساية، اأم انهم كانوا يراقبون 

المنزل في تلك الليلة، اأم هي ال�سدفة، اأم هي �سيحة اهلل اأكبر؟

على اأي حال �سوف نطرح كل االفادات التي ا�سارت اإلى ملب�سات االعتقال، فهناك 

27 - خالد اإبراهيم لحدان، المقابلة ال�سابقة.

28 - خالد اإبراهيم لحدان، المقابلة ال�سابقة.
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م���ن يرى ان االعتقال تم بعد حادثة اط���لق النار على اثنين من العراقيين كانا عند 

محطة بنزين منطقة الظهر تلك العملية التي نفذها ال�سهيد �سالح)30( اما االفادة 

الثاني���ة فتقول ان عائلة فل�سطينية متعاونة مع �سلطات االحتلل كانت ت�سكن بالقرب 

م���ن منزل ال�سهيد �سالح كانوا يلحظون ال�سهي���د من النافذة)31( وان احدهم هو 

الذي بلغ عن ال�سهيد �سالح)32( رغم محاوالت الحذر منهم.

في المعتقل:

ب���داأ التحقي���ق معهم ب�س���وؤال من اين لك���م اال�سلحة، ث���م اتهموهم باإط���لق النار، 

فالتزم���وا ال�سمت، وكان���وا ال يزالون مع�سوب���ي االأعين مقيدي االي���دي ومع الكلم 

الق���ذر كانوا يتعر�س���ون لل�سرب والركل وحر����ض ال�سهيد �سالح رحم���ه اهلل على ان 

ُي�سب���ر ال�سهيد محم���ود عبدالمجيد، وبعد ذلك نقلوهم اإلى غرف���ة اأخرى وامروهم 

بالت���زام ال�سمت، وف���ي اليوم التالي نقلوه���م اإلى ثانوية �سالم المب���ارك في منطقة 

الرقة وتم ذلك بوا�سطة حافلة اجل�سوهم على ار�سيتها واألقوا عليهم االغطية لكي ال 

يراهم المارة وفي المدر�سة ا�ستمر التحقيق معهم وكانت ال�سلطات العراقية تتهمهم 

بالتكبي���ر، ثم تم تحويلهم اإلى اال�ستخبارات الع�سكرية وكانت ال�ساعة الرابعة ع�سرا 

ثم نقلوهم اإلى القي���ادة في محافظة االحمدي وهناك ابقوهم في غرفة واحدة وبداأ 

اقتي���اد الواح���د تل���و االآخر للتحقي���ق وكانت البداية م���ع خالد ابراهي���م الذي �سحبه 

29 - نعيمة ح�سين �سالح، المقابلة ال�سابقة.

30 - 1999/3/8، المقابلة ال�سابقة.

31 - محمد عبدالعزيز اإبراهيم ال�سبتي، المقابلة ال�سابقة.

32 - نعيمة ح�سين �سالح، المقابلة ال�سابقة.

33 - خالد اإبراهيم لحدان، المقابلة ال�سابقة.
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ال�ساب���ط العراقي من لحيته وع�سب���وا عينيه و�ساأله ال�سابط ما هي الحكاية فاأجابه 

ال �س���يء كنا في الديواني���ة واعتقلونا وفي تلك اللحظة بداأ ال�س���رب والرف�ض والركل 

على الوج���ه والبطن وغيرها من االماكن الح�سا�سة وام�س���ك ال�سابط راأ�سه و�سربه 

عل���ى الطاولة ثم على الحائط وكان ي�ساأله ما ال���ذي تدبرونه في الديوانية ثم ا�ستمر 

ال�س���رب بوا�سطة »الفلقة« لكنه رف�ض االف�س���اح عن اأي �سيء، رغم ان ال�سابط قال 

ل���ه انت تقوم بعمليات مقاومة، ثم �ساأله ما الذي تريد ان تقوله االآن فاأجابهم، ا�سهد 

ان ال اإل���ه اإال اهلل وان محم���دا ر�س���ول اهلل فاأخرجه ال�سابط اإل���ى ال�ساحة وتم �سحب 

اق�سام ال�سلح و�سوبه نحو راأ�سه وطلب منه ان يت�سهد ثم اطلق النار في الهواء وقال 

له �سوف امنحك فر�سة)33(. لكي تراجع نف�سك وتعترف، وكان محمد عبدالمجيد 

ق���د الحظ قبل االعتق���ال ان احد الجنود كان ي�سلي مع االهال���ي في الم�سجد ويبكي 

عندما يبداأون في الدعاء اإلى اهلل عز وجل وفي الوقت نف�سه كان يراقبهم، هذا وقد 

ات�سح ان لدى ال�سلطات العراقية معلومات حول اال�سلحة التي كانت بحوزتهم، واثناء 

التحقي���ق واالنتقال من معتقل اإلى اآخ���ر كانوا يتعر�سون لل�س���رب المبرح، وبع�سهم 

كان يتعر�ض للتعذيب بال�سدم���ات الكهربائية)34( بهدف انتزاع المعلومات منهم، 

ه���ا وقد اخذوه���م اإلى منازله���م وفت�سوه���ا فعثروا على �س���لح عند خال���د ابراهيم 

فوا�سل���وا تعذيبه الوح�سي بوا�سطة الكهرباء والتعليق م���ن يديه وال�سرب حيث يقوم 

احده���م بتعليق���ه وتدوي���ره واالآخر ي�سرب���ه كما كان���وا ي�سعلون منادي���ل كلينك�ض بعد 

ان ي�سعون���ه عل���ى االر�ض خا�سة اثن���اء النوم)35( كم���ا كانوا يتعم���دون ال�سير فوق 

اج�ساده���م وعندما يف���زع المعتقل من نومه يدعي الع�سكري ان���ه لم ينتبه اليه، وفي 

تلك االثناء علم ال�سبان ان اخبارية تتحدث عنهم كانت قد و�سلت اإلى اال�ستخبارات 

العراقي���ة)36( و�ساءت ارادة اهلل بعد خم�سة ايام ان يتم االفراج عن خالد ابراهيم 

34 - محمد عبدالمجيد الفيلكاوي، المقابلة ال�سابقة.
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لح���دان، محم���د عبدالمجيد، احم���د جا�س���م، وعبدالخالق عبدالمجي���د وكان ذلك 

ي���وم 1990/9/7، ومما تجدر االإ�سارة اليه انه اثن���اء التحقيق قال ال�سهيد �سالح ان 

الم�سد�ض الذي عثر عليه عند خالد لحدان يخ�سه وانه هو الذي اعطاه لخالد)37(.

لق���د تعر����ض ال�سهيد �سالح للتعذي���ب الوح�سي وكان ال�سبان ف���ي المعتقل ي�سمعون 

�سراخ���ه، فق���د ك�سروا حو�س���ه فاأ�سبح ال يق���وى على الحركة فكان���وا يحملونه)38( 

وعندم���ا واجهت ال�سلطات ال�سهيد ب�سديقه خالد ل���م ينكر ال�سداقة التي تربطهما 

لكنهما انكرا تهمة القيام بعمليات �سد القوات العراقية)39(.

وكانت �سلطات االحتلل �سهد اقتادت ال�سهيد �سالح اإلى منزله لكي ير�سدهم اإلى 

اماك���ن حفظ اال�سلحة وه���م ي�سبحونه، ومما تجدر االإ�سارة الي���ه ان احداأفراد القوة 

العراقية كان من الجالية الفل�سطينية وكان يرتدي الملب�ض الع�سكرية)40(.

ه���ذا وق���د عث���ر اأف���راد الق���وة عل���ى اال�سلح���ة المحفوظ���ة ف���ي مج���اري المن���زل 

المجاور)41(. وهكذا ازداد حنق ال�سلطات المحتلة ما يعني م�ساعفة التعذيب، لكن 

ال�سهي���د �سالح �سمد ولم ينطق باأ�سماء الذين كان يتعاون معهم اأو ن�سيبه الع�سكري. 

كذلك الحال بالن�سبة لل�سهداء الثلثة الذين عثرت �سلطات االحتلل على ا�سلحة في 

منازله���م فلم يدلوا بمعلومات عن االآخرين واالأ�سخا�ض الذين وزعوا عليهم اال�سلحة 

والدليل على ذلك هو عدم اعتقالهم)42(. بل لقد اجمعت الم�سادر على ان ال�سهيد 

�سالح �سحى بنف�سه من اجل االآخرين ومن الوا�سح جدا انه لو زود �سلطات االحتلل 

35 - نعيمة ح�سين �سالح، المقابلة ال�سابقة.

36 - عبدالخالق عبدالمجيد عبدالخالق، 1998/11/21، الباحث �سعود المطيري.

37 - نعيمة ح�سين �سالح، المقابلة ال�سابقة.

38 - خالد اإبراهيم لحدان، المقابلة ال�سابقة.

39 - خالد اإبراهيم لحدان، المقابلة ال�سابقة.

40 - محمد عبدالعزيز ال�سبتي، المقابلة ال�سابقة.
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بالمعلوم���ات التي لدي���ه فاإن النتيجة �س���وف تكون المزيد من االعتق���االت وال�سهداء 

خا�س���ة وان الق���وات العراقية منذ �سه���ر �سبتمب���ر زادت من االعتق���االت الع�سوائية 

والتعذيب الوح�سي.

اال�ست�سهاد:

كانت القوات العراقية تعذب وتعدم لي�ض فقط االأ�سخا�ض الم�ستبه بهم وانما اأي�سًا 

الذي���ن يكون بحوزتهم العلم الكويتي اأو �سور �سم���و االأمير وولي العهد يحفظهما اهلل 

فكي���ف يكون ت�سرفها م���ع من تعثر بحوزته عل���ى ا�سلحة؟ مثل ال�سهي���د �سالح الذي 

تعر����ض ل�سن���وف التعذيب الذي ع���رف به النظ���ام العراقي حتى ي���وم 1990/9/8 

عندما جاء جنود الطاغية اإلى منزل ال�سهيد وعلى م�سافة 50 اأو 60 مترا كانت توجد 

كوم���ة قمامة نقلوا ال�سهيد اليها بعد ان ربطوا فمه بعلم الكويت، الذي �سحى بحياته 

من اجله ولفوا على قدميه الخيط الذي ي�ستخدم للحداق وقد انغر�ض في قدميه، ثم 

اطلقوا النار على راأ�سه وبالتحديد خلف االذن)43( وكان موثوق اليدين بحبل)44(، 

وكان���ت اآث���ار التعذيب والح���روق كثيرة وا�سحة عل���ى ج�سده وتثبت انه���م ا�ستخدموا 

الكهرباء وق�سبان الحديد وال�سجائر، كما لوحظ وجود الكثير من الدوائر في اماكن 

مختلفة من ج�سده.

وتق���ول اخته ال�سيدة نعيمة ان ال�سخ�ض الفل�سطيني الذي كان ي�سكن امام منزلهم 

هو الذي اخبرهم بوجود جثمان ال�سهيد، فاأ�سرعوا وهم في حالة يرثى لها من الهلع 

والح�س���رة فاحت�سن���ت االم جثم���ان ابنها البار وه���ي تبكي. ولكن ال ب���د من االيمان 

بق�ساء اهلل �سبحانه وتعالى وق���دره فنقلوا الجثمان اإلى الم�ست�سفى وفي اليوم الثاني 

المواف���ق 1990/9/9 تم دفن���ه في مقبرة الرقة وقد الح���ظ ال�سهيد بدر رجب الذي 

41 - محمد عبداهلل من�سور الخارجي، المقابلة ال�سابقة.

42 - محمد عبدالمجيد الفيلكاوي، المقابلة ال�سابقة.

43 - محمد عبداهلل من�سور الخارجي، المقابلة ال�سابقة.
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حم���ل الجثمان اإلى داخل القبر ان رائحته عط���رة حتى انه خرج من القبر وهو يردد 

لم ا�ستطع التنف�ض ب�سبب الرائحة الطيبة المنت�سرة في القبر، ومن المعروف انه في 

اليوم التالي اعتقلت قوات االحتلل ال�سهيد بدر رجب)45(.

لقد كان ال�سهيد �سالح رحمه اهلل يدعو اإلى ال�سمود ويثق باأن الكويت �سوف تتحرر 

ال محالة وكان متفائل ويردد نحن الذين �سوف نحررها)46(.

هك���ذا كان ال�سهي���د �سال���ح رحم���ه اهلل رغم �سغر �سن���ه فقد كان �سجاع���ا وع�سوا 

ن�سط���ا وفعاال ف���ي المقاومة، وذلك ب�سهادة الجميع فقد نق���ل اال�سلحة ووزعها، ووزع 

المن�سورات وقام بعمليات م�سلحة �سد اأفراد العدو وتم اإعدامه بعد ان عثرت �سلطات 

االحتلل على اال�سلحة في المنزل وا�ستطاعت كما يبدو انتزاع بع�ض االعترفات من 

ال�سهي���د تلك االعترافات المتعلقة به، لكن تظل المعلومات ناق�سة وتحتاج اإلى مزيد 

من الدعم فاالعتقال تم وال�سهيد ومن معه كانوا يجل�سون في الديوانية فهل الو�ساية 

ه���ي ال�سبب الفعلي وبالتال���ي وب�سبب التعذي���ب الوح�سي الذي تعر�س���وا له ا�سطروا 

اإل���ى االعتراف بن�ساطهم، فقد اعدم���ت ال�سلطات العراقية اإلى جانب ال�سهيد �سالح 

ال�سهداء محمود عبدالمجيد - عبداهلل من�سور العجمي، ما�سي �سارع العجمي.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة وا�سكنهم ف�سيح جناته.

44 - نعيمة ح�سين �سالح، المقابلة ال�سابقة.

45 - محمد عبداهلل من�سور الخارجي، المقابلة ال�سابقة.

46 - نعيمة ح�سين �سالح، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/عبداللطيف عبداهلل فهد المنير)٭(

كان الوط���ن ه���و الغاي���ة، فاخت���ار ال�سهي���د عبداللطي���ف يرحم���ه اهلل والكثير من 

الكويتيي���ن ال�سمود البطولي ف���كان �سلحهم االيمان وال�سبر والثب���ات والتما�سك، 

ف�سط���روا بت�سحياتهم اروع االمثلة الم�سرفة في ال���والء للوطن والوفاء لل�سرعية، وال 

�س���ك في ان معاي�سة االأح���داث عن كثب تزيد ال�سعور بااللم والم���رارة لما تعر�ض له 

ال�سعب الكويتي من قتل و�سرقة وهتك االعرا�ض.

البداية:

عندم���ا �سمع خبر االحت���لل العراقي رف�ست نف�سه االأبي���ة الخنوع والخوف فذهب 

اإل���ى مقر عمله في ال�سب���اح الباكر، لكنه عاد اإلى المنزل عن���د ال�ساعة 8.30 وكان 

مت�سايق���ا متاألما لما �ساهده. فالق���وات العراقية المعتدية تج���وب ال�سوارع بعرباتها 

الم�سلحة ودباباتها.

وف���ي ظل تل���ك الظ���روف الم�سطربة لم ين����ض البهائم الت���ي يمتلكه���ا والموجودة 

ف���ي جاخوره ف���ي منطقة ال�سليبي���ة لذلك قام بنقله���ا اإلى مكان قري���ب ليتمكن من 

رعايتها)1(.

الن�ساط:

ل���م يكن رحم���ه اهلل من الع�سكريين لكنه ايقن باأن الدف���اع عن الوطن احد و�سائله 

ال�سم���ود والع�سيان المدن���ي وكانت بداية ن�ساط���ه القيام ببع����ض الخدمات العامة 

مث���ل نق���ل القمامة لكي ال تتكد����ض)2( كما كان يجل�ض مع بع����ض اقرانه بالقرب من 

)٭(  تاري���خ المي���لد: 1962/11/1، تاريخ اال�ست�سهاد: 1990/9/23، الم�ستوى التعليم���ي: االبتدائية، المهنة: م�ساعد خدمات 

كتابية - وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل.

1 - اأرملة ال�سهيد، 1993/6/29، الباحثة �سناء مبارك.

2 - �سلح عبداهلل المنير، 1997/1/6، الباحث نا�سر القوي�سي.
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منزل���ه)3(، لحرا�سة بيوت الح���ي)4( والحقيقة ان عظم مناطق الكويت �سهدت في 

ال�سه���ر االول للحتلل تكاتف ال�سباب لحماي���ة االحياء ال�سكنية من ال�سرقات، لكن 

بع���د ذل���ك كان من ال�سعب اال�ستمرار في هذا العمل نظ���را ل�سيطرة قوات االحتلل 

على كل المناطق واالحياء.

تكوين المجموعة:

كان ال�سهيد عبداللطيف احد اع�ساء مجموعة للمقاومة كان لل�سهيد جا�سم محمد 

المط���وع الدور االأ�سا�سي في ت�سكيلها وقد ا�سرنا بالتف�سيل اإلى ملب�سات تكوين هذه 

المجموعة في حيثيات ا�ست�سهاد ال�سهيد جا�سم المطوع في الجزء االول ولكن ال باأ�ض 

من االإ�سارة هنا باإيجاز اإلى هذا المو�سوع.

ق���ام ال�سهي���د جا�سم المطوع - وهو م���ن �سكان منطقة ال�سرة حي���ث �سكن ال�سهيد 

عبداللطي���ف بالتع���اون مع مجموع���ة م���ن الع�سكريين بت�سكي���ل مجموع���ة للمقاومة 

وا�ستط���اع ان ي�سم اليها مجموعة من ال�سبان من �سكان منطقة ال�سرة وكان ن�ساطها 

ف���ي البداي���ة حرا�سة المن���ازل، كما كانوا يجتمع���ون في المنطقة بالق���رب من منزل 

ال�سهي���د عبداللطيف رحمه اهلل، ثم قاموا بجمع اال�سلح���ة من بع�ض المخافر، ولقد 

اوكل���ت المجموعة اإل���ى ال�سهيد جا�س���م رحمه اهلل مهم���ة المحافظة عل���ى اال�سلحة 

وكانت عبارة عن مجموعة من البنادق الذاتية 27/8/56ور�سا�ض ا�ستقلل فحفظها 

ال�سهيد في منزل اخته الذي كان خاليا من ال�سكان والقريب من منزله)5(. وبالتالي 

فاإن حفظ اال�سلحة بداخله لن ي�سكل خطورة على احد.

3 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

4 - خالد �سلمة، 1993/3/3، الباحثة �سناء مبارك.

5 - فهد ال�سامي، 1993/4/3، الباحثة اأ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
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اهت���م اأفراد المجموع���ة باإعداد قنابل زجاجات المولوت���وف، وقاموا بعدة عمليات 

م�سلحة مثل اطلق النار على العربات العراقية التي كانت تنقل الكثير من العراقيين 

لتوطينه���م في الكويت، كما قاموا باإحراق بع�ض ال�ساحنات العراقية التي كانت تنقل 

الم�سروق���ات الكويتية)6( وكان ال�سهي���د عبداللطيف قد اخبر زوجته انه تدرب على 

ايدي بع�ض ال�سب���اط من اأفراد المجموعة على اعداد قنابل المولوتوف)7(. ويذكر 

والده ان ابنه رحمه اهلل كان يعد تلك القنابل وي�ستخدمها �سد ال�ساحنات الع�سكرية 

و�سيارات االجرة العراقية)8(.

لقد وا�سل ال�سهيد �سموده ون�ساطه، وتعاون مع رفاقه لكي تتحقق اآمالهم في تحرير 

الوطن رغم الح�سود الع�سكرية العراقية، واال�سلحة الفتاكة اال ان ارادة الكويتي كانت 

قوي���ة مما اثار قلق �سلطات االحتلل التي �ساعفت من عمليات االعتقال والبط�ض اال 

ان ه���ذا اال�سلوب لم ي�سعف عزيمة الكويت���ي ال�سامد اأو يرهبه، والواقع ان ال�سمود 

والمرابط���ة ابلغ تعبير عن الثب���ات وال�سبر وحب الوطن، فاإذا اجتمع االيمان بق�ساء 

اهلل وق���دره ورحمت���ه، مع ح���ب الوطن ف���اإن كل م�ساع���ر الخوف والذع���ر ال تجد لها 

الطريق اأو التاأثير القوي واال كيف نف�سر موقف ال�سهيد عبداللطيف حين رف�ض تغيير 

مكان اقامته رغم علمه باأن هناك من ادلى بمعلومات ل�سلطات االحتلل عنه واأفراد 

المجموع���ة ون�ساطه���م خا�سة فيم���ا يتعلق بوج���ود اال�سلحة لديهم، بل ان���ه وال�سهيد 

جا�س���م المطوع طلبا من ا�سره���م الخروج لكي ت�سهل لهم الحركة في حالة تعر�سهم 

الأي تهديد، ولكن الجميع �سمم على ال�سمود وعدم تغيير مكان االقامة)9(.

6 - �سلح عبداهلل المنير، المقابلة ال�سابقة.

7 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

8 - والد ال�سهيد، 1999/10/13، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

9 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة. انظر حيثيات ا�ست�سهاد ال�سهيد جا�سم محمد المطوع، الجزء االأول.
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االعتقال:

االو�س���اع قا�سية، و�سعبة، وقوات االحتلل �ساعفت من عمليات االعتقال والتنكيل 

بالكويتيي���ن ولك���ن ال�سبر كان �سع���ار الجميع حتى ج���اء يوم 8/31 حوال���ي ال�ساعة 

3.30 ع�س���رًا ذهب ال�سهي���د عبداللطيف اإلى المنزل المج���اور الإطعام البهائم من 

اغنام وغيرها، وفجاأة اقتحمت القوات العراقية المكان واعتقلته)10( وذلك بعد ان 

وجهت ا�سلحتها نحو الديوانية التي اعتاد ال�سبان التجمع فيها، واعتقلت كل من كان 

في الديواني���ة وقد ا�ستخدمت معهم العنف)11(. ام���ا بالن�سبة لل�سهيد عبداللطيف 

فق���د اقتادت���ه قوات الغدر بع���د ان هددوا اأهل���ه بن�سف المنزل اذا قام���وا باأي حركة 

ولذل���ك كان���ت قلوبهم تدمى وهم ي�ساه���دون ابنهم وهو يتعر����ض لل�سرب على ايدي 

جنود العدو)12( دون ان يكون بيدهم و�سيلة للدفاع عنه وحمايته، لقد ا�سبح ابنهم 

الغال���ي بي���د ال�سلطات الت���ي ال ترحم، وما ان ول���وا حتى بداأ اأهل���ه عملية البحث عنه 

فذهب���وا اإلى مقر القيادة العراقية في منطق���ة ال�سرة، لكنهم قالوا لهم غير موجود، 

بل انهم طردوا والدته وزوجته كما تكرر الرد في مخفر النقرة.

لكن ال بد من ال�سبر فهذا امر اهلل �سبحانه وتعالى القادر على ان يفرج عنه، خا�سة 

وان �سلطات االحتلل قد افرجت عن عدد من المعتقلين من رواد الديوانية)14(.

10 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

11 - �سلح عبداهلل المنير، المقابلة ال�سابقة.

12 - والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

13 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

14 - �سلح عبداهلل المنير، المقابلة ال�سابقة.
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االفراج االأول:

كان���ت لحظ���ات �سعي���دة حي���ن عل���م اأهل���ه ي���وم 9/5 بوجوده ف���ي مبن���ى محافظة 

الفرواني���ة)15( وبالتحدي���د ف���ي مخف���ر منطق���ة العار�سي���ة)16(. لك���ن ل���م تثمر 

محاولته���م االطمئن���ان عليه، وفي الي���وم التالي وعند المغرب ت���م االفراج عنه وكان 

مرهقا. فقد تعر�ض خلل وجوده في المعتقل للتعذيب الوح�سي وكانت حالته فظيعة، 

تثير الهلع وااللم.. ا�سفر الوجه، ملب�سه ملطخة بالدم وممزقة)17(، واآثار الحروق 

بادي���ة عل���ى ج�سده فقد كان���وا يطفئون ال�سجائر ف���ي ج�سده ورغم كل ه���ذه المعاناة 

والتجربة القا�سية، فقد رف�ض الخروج من الكويت)18(.

ع���اد ال�سهيد ال���ذي اختار ال�سمود واالنخراط في المقاوم���ة من اجل الوطن، عاد 

اإلى اأهله بعد ان تعر�ض للتعذيب الوح�سي بكل الو�سائل ومنها ال�سلك الكهربائي)19( 

والتعليق بالمروحة راأ�سا على عقب، وال�سرب كما كانوا يدحرجونه ويلقونه من الدور 

الثان���ي وكانوا اأي�س���ًا يرفعونه اإلى �سقف الغرفة ثم يلقون���ه على االر�ض)20(، وكانوا 

يظنون انه م���ن الع�سكريين، وبرتبة مقدم، وبالتعاون مع ال�سهيد جا�سم المطوع كان 

يخطط �سد ال�سلطات العراقية، ويوزع من�سورات)21(.

لق���د كان رجل �سجاعا حتى وهو في المعتقل حين رف�ض االدالء بمعلومات ي�ستفيد 

منه���ا المحتل، فقد �ساألوه عن اأ�سم���اء االأ�سخا�ض الذين كانوا معه والذين دربوه على 

15 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

16 - �سلح عبداهلل المنير، المقابلة ال�سابقة.

17 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

18 - والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

19 - �سلح عبداهلل المنير، المقابلة ال�سابقة.

20 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

21 - �سلح المنير، المقابلة ال�سابقة.
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ا�ستعم���ال ال�س���لح والقنابل، لكنه رف����ض وكان يقول اذا مت فاأن���ا �سهيد، كان يقول 

ذل���ك رغم االلم الذي كان ي�سعر به. بل انهم كان���وا ي�سوبون الم�سد�ض اإلى اذنيه ثم 

ي�سع���ون فوهته داخل فمه الجب���اره على االدالء بمعلومات عن رفاق���ه لكنه كان ياأبى 

ب�سموخ)23(.

االعتقال الثاني:

ف���رح اأهل���ه بوجوده بينهم لكن الفرحة لم تدم ففي ي���وم 9/7 اعتقل مرة اأخرى ثم 

اعي���د اإل���ى المنزل بعد منت�سف اللي���ل بعد ان تعر�ض لل�سرب وق���د قال لزوجته لقد 

حكم���وا علينا اأن���ا وجا�سم باالإع���دام)23(. وبناء عل���ى احد الم�سادر ف���اإن ال�سبان 

الذين تم اعتقاله���م ونتيجة لتعر�سهم للتعذيب الوح�سي ا�سطروا اإلى االدالء ببع�ض 

المعلومات، فا�ستغلته���ا �سلطات االحتلل التي اجبرت ال�سهيد عبداللطيف وال�سهيد 

جا�سم المطوع على التوقيع على هذه المعلومات اأي االقرار ب�سدقها)24(.

االعتقال الثالث:

م���ن الكلمات تعجز عن �سرح الموق���ف وحالة ال�سهيد واأهله في تلك االيام، اعتقال 

وتعذي���ب ثم افراج ثم اعتقال وتعذيب، حت���ى جاء يوم 9/10 بعد ان اعتقلت �سلطات 

االحت���لل ال�سهيد جا�سم بعد �ساعات م���ن االفراج عنه، عندئذ ايقنت والدة ال�سهيد 

عبداللطي���ف انهم �سوف يعتقلون ابنه���ا ال محالة لذلك طلبت منه االنتقال اإلى مكان 

اآخر كما حاولت معه زوجته، لكنه رف�ض ب�سبب خوفه على اأهله من بط�ض المحتل الأنه 

يعلم انهم �سوف ي�ساألون عنه، ولذلك كما ا�سلفنا االإ�سارة رف�ض وكان يقول: »اذا اهلل 

22 - والدة ال�سهيد، 1999/10/13، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

23 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

24 - �سلح عبداهلل المنير، المقابلة ال�سابقة.
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�سبحان���ه وتعالى كاتب لي الحياة �س���وف اعي�ض واذا كاتب لي الموت فالحمدهلل الأنها 

ال�سهادة«. انه االيمان القوي الذي �سيطر على احا�سي�ض ال�سهيد.

كان���ت ه���ذه كلماته، وهو الرج���ل ال�سجاع ال�ساب���ر ال�سامد، رغ���م معاناته ب�سبب 

التعذي���ب الوح�س���ي الذي تعر�ض له حت���ى انه كان ينتف�ض بين لحظ���ة واأخرى)25(، 

وعن���د ال�ساع���ة 8.30 �سباح 9/11 ج���اءت �سيارة �سف���ر ووقفت بالق���رب من منزل 

ال�سهي���د، وطلب ال�سابط م���ن �سقيق ال�سهيد جا�سم المط���وع دق جر�ض باب المنزل 

فرف����ض االمتث���ال له���ذا االم���ر، والأنهم يري���دون انج���از جريمتهم ب�سرع���ة فقد قام 

الع�سك���ري العراقي بدق جر�ض الباب فخرج���ت له والدة ال�سهيد عبداللطيف و�ساألته 

ماذا تريد؟ فاأجابها نريد عبداللطيف، ف�ساألته لماذا؟ فاأجابها لدقائق معدودة)26( 

وه���و ي�سوب �سلح���ه الر�سا�ض نحو ظهرها ث���م اقتحموا ال�سالة يبحث���ون عنه، اما 

ال�سهي���د ال�سج���اع فق���د ا�س���رع بالنزول اليه���م)27(. فق���ال له ال�ساب���ط نريد منك 

ار�سادنا اإلى عن���وان منزل )..( وهو ال�سخ�ض الذي بلغ عن ال�سهيد جا�سم وال�سهيد 

عبداللطي���ف، انها لحظات موؤلمة قا�سية عندما ام�سك اأفراد القوة العراقية ال�سهيد 

واقتادوه معهم بينما والدته واأهله ينظرون اليه باألم وح�سرة وحزن)28( وقد حاولت 

والدته الذهاب معه مهما كانت النتيجة ولكن اأفراد القوة العراقية منعوها فلم تفقد 

االمل في عودته لذلك قالت »يا بني �سوف انتظرك عند الباب ولن ادخل«، فقال لها 

ال�سابط »دقائق قليلة و�سوف نعيده، انتظريه«)29(.

اما ال�سهيد فقد كان ي�سعر انه الفراق ولن يعود حين قال لوالدته »ترى خل�ض هذا 

اآخ���ر يوم«، بعد ذلك حاول اأهل���ه الو�سول اليه للطمئنان علي���ه دون جدوى وعندما 

25 - �سلح عبداهلل المنير، المقابلة ال�سابقة.

26 - �سلح عبداهلل المنير، المقابلة ال�سابقة.

27 - والدة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

28 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

29 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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�ساألوا عنه ف���ي مخفر النقرة وال�سويخ اجابوهم لقد تم نقله اإلى الب�سرة)30(. لقد 

غاب ال�سهيد عبداللطيف ولم يكن بيدهم غير انتظار الفرج من اهلل عز وجل.

اال�ست�سهاد:

مرت االيام على اأهله ثقيلة مخيفة، موؤلمة حتى يوم 9/23، اما ال�سهيد فقد كان مع 

مجموعة من اأبناء الكويت االوفياء في المعتقل يعانون من �سنوف التعذيب على ايدي 

اأف���راد القوات العراقية المحتلة، وعند ال�ساع���ة الثانية بعد منت�سف الليل دخل احد 

ال�سباط على المعتقلي���ن وكان احدهم ال�سهيد وابلغهم باأنه قد تقرر االفراج عنهم، 

لكن ال�سهي���د عبداللطيف لم يطمئن وهم�ض لزميله ب���در الخ�ساري »اهلل ي�ستر«، ثم 

قام���وا بتوزيعهم اإلى مجموعات، وكان ال�سهي���د عبداللطيف �سمن المجموعة االأولى 

ومع���ه ال�سهيد فايز كنع���ان وال�سيد بدر الخ�ساري الذي ق���در اهلل �سبحانه وتعالى له 

النج���اة، ت���م نقل هذه المجموعة بوا�سط���ة با�ض كان ي�ستخدم لنق���ل الخبز، وذهبوا 

به���م اإلى ق�سر د�سمان، وبعد ن�سف �ساعة جاء اح���د ال�سباط وطلب من ال�سهيدين 

عبداللطيف المني���ر، وفايز كنعان وال�سيد بدر الخ�ساري ال�سعود اإلى ال�سيارة، وفي 

الطري���ق �ساألهم ال�سابط من منك���م يريد الذهاب اإلى منزل���ه اأوال فقال فايز كنعان 

اأن���ا، وكان منزله في منطق���ة الفيحاء، و�سارت ال�سيارة وعندم���ا و�سلت اإلى العنوان 

طل���ب ال�سابط من بدر وعبداللطيف الن���زول وبح�سن نية قال بدر هويتي لي�ست معي 

فكي���ف اذهب اإلى منزلنا في مثل هذا الوقت من الليل فقال له ال�سابط خابر والدك 

م���ن من���زل فايز لكي يح�سر لك الهوية، قال ذلك وه���و ي�سخر منهم بالطبع، ثم امر 

ال�ساب���ط جنوده ب���اأن ُيجل�سوا ال�سيد ب���در وال�سهيد فايز وال�سهي���د عبداللطيف على 

االر�ض ففعل���وا، وفجاأة بداأت بع�ض التحركات واال�س���وات المريبة، كما يروي ال�سيد 

ب���در الخ�س���اري الذي كان يجل�ض ف���ي الو�سط وعلى يمين���ه كان ال�سهيد عبداللطيف 

بينم���ا جل�ض ال�سهيد فايز عل���ى ي�ساره، ثم بداأ �سوت مقا�س���م اال�سلحة عندها ادرك 

30 - والدة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سيد بدر انه���ا ال�سهادة قادمة ال محالة، فت�سهد، فحاول عبداللطيف وفايز تهدئته 

وم���ع نداء اهلل اأكبر الذي اطلق���ه الموؤذن من الجامع ينادي ل�س���لة الفجر انطلقت 

الر�سا�سة الغادرة من �سلح العدو نحو ال�سهيد فايز ف�سقط على االر�ض وبتوفيق من 

اهلل �سبحانه وتعالى خف�ض ال�سيد بدر راأ�سه في اللحظة التي انطلقت ر�سا�سة الغدر 

الثانية نحوه وقد �سعر باأن �سيئا ما قد الم�ض راأ�سه فاأغمى عليه وكان راأ�سه ينزف، ثم 

جاء دور ال�سهيد عبداللطيف حيث انطلقت نحو راأ�سه الر�سا�سة الثالثة ف�سقط على 

ظه���ر ال�سيد بدر ثم لمزيد من التاأكد اطلقت فرقة االإع���دام الر�سا�سة الرابعة نحو 

ال�سي���د ب���در وبالتحديد باتجاه الناحية الي�سرى من راأ�س���ه فلم يتحرك. وبقيت فرقة 

االإعدام بالقرب من االأبطال الثلثة وهم مع�سوبو االعين موثقو االيدي لمدة دقائق 

لكي يتاأكدوا من نتيجة جريمتهم، ثم فكوا الع�سائب والقيود وان�سرفوا.

االإ�سابة:

في تلك اللحظة، ا�ست�سهد ال�سهيد عبداللطيف الذي ا�سيب في قمة راأ�سه وخرجت 

الر�سا�س���ة من البلعوم، اما ال�سهي���د فايز فقد ا�سيب في جبهته وموؤخرة راأ�سه وكان 

يلف���ظ انفا�س���ه فت�سهد عليه ال�سيد بدر ث���م حمله اإلى زاوية منزل���ه، وكذلك بالن�سبة 

لل�سهي���د عبداللطيف حيث و�سعه بدر بجانب ال�سهيد فايز، وا�ستطاع بدر ان يتمالك 

نف�س���ه ويلجاأ اإلى احد البيوت المجاورة لم���كان الحادثة حيث تم ا�سعافه وابلغ اأهله 

الذي���ن كانوا يبحثون عنه اأو عن جثمانه ف���ي الم�ست�سفيات خا�سة وان والده علم من 

اح���د �سب���اط الجي�ض العراقي ان ابنه���م قد تم اإعدامه فكانت مفاج���اأة �سارة لوالده 

عندما تلقى المكالمة التي تب�سر بنجاة فلذة كبده فاأ�سرع اليه، ولحمايته من �سلطات 

االحتلل غ���ادر بدر الكويت اإلى المملكة العربية ال�سعودية)31(. وذلك بعد اقل من 

�سهر.

31 - رواية ال�سيد بدر الخ�ساري - جريدة القب�ض، العدد 6592 - 1991/8/2، العراق - الكويت المحتلة - دي�سمبر 1991م.
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كيف علم اأهله باال�ست�سهاد؟

لق���د راأينا �سرورة اال�ستر�سال في نق���ل ملب�سات نجاة ال�سيد بدر الخ�ساري نظرا 

الأهميتها اما فيما يتعلق بال�سهيد عبداللطيف فقد جرت عدة محاوالت من الكويتيين 

ف���ي الم�ست�سف���ى البلغ اأهله لكن ب�سبب الظروف في تل���ك االيام لم تفلح المحاوالت 

حت���ى يوم 1990/9/29 حي���ن تلقى �سقيقه �س���لح مكالمة من م�ست�سف���ى االأميري، 

اأخبره المتحدث با�ست�سهاد عبداللطيف وطلب منه الح�سور ال�ستلم الجثمان.

وياله���ا م���ن لحظات �سديدة الق�س���وة، ولكن ال بد من الت�س���رف، ففي �سباح اليوم 

التالي ذهب �سقيقه و�سقيق ال�سهيد جا�سم المطوع اإلى الم�ست�سفى.

و�سف الجثمان:

كان ال�سهي���د يرت���دي الد�سدا�س���ة الت���ي كان يرتديه���ا عندم���ا اعتق���ل، وجمجمته 

مك�س���ورة، ويقول �سقيقه ان الدم لم يتجمد رغم م�سي عدة ايام على اال�ست�سهاد اما 

الوجه فق���د كانت ال�سماحة بادية على ملمحه بو�سوح وكان���ت اآثار اطفاء ال�سجائر 

وا�سح���ة عل���ى ج�سمه، ال���ذي تحول اإلى الل���ون االزرق، ام���ا يده الي�س���رى فقد كانت 

متورمة)32(. هذا وقد تم دفن الجثمان في مقبرة الرقة.

واالآن كي���ف ال�سبي���ل اإلى نقل الخبر الموؤلم اإلى والدت���ه الحنون التي كانت تنتظره، 

لق���د حاول �سلح التمهيد له���ا فتحدث معها عن ال�سهادة لكنها لم تنتبه اإلى الق�سد 

م���ن حديثه وكان���ت تبكي، وكان���ت زوجته ت�سعر في ذل���ك الي���وم باالنقبا�ض وحلمت 

انه���ا تكلمه فل يرد عليها، ولكن ال مفر ال ب���د من الت�سريح لوالدته وزوجته باأنه من 

ال�سه���داء ب���اإذن اهلل، وعند ال�ساع���ة 11.30 كانت زوجته في غرفته���ا، فطلبت منها 

اخ���ت ال�سهيد ان تاأت���ي، وفي تلك االثناء �سمعت �سراخ وال���دة ال�سهيد وهي تقول »يا 

لطي���ف يا عمري« وتبكي بحرقة وم���ا ان راأي �سقيق ال�سهيد زوجته حتى بادرها بقوله 

32 - �سلح عبداهلل المنير، المقابلة ال�سابقة.
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»مب���روك ال�سه���ادة« فاأغم���ي عليه���ا، وبعد ان تح�سن���ت حالتها حم���دت اهلل �سبحانه 

وتعال���ى فهذا ق�ساء اهلل وق���دره فقد ا�سر رحمه اهلل على المرابطة وال�سمود فكانت 

ال�سهادة)33(.

ا�ست�سه���د عبداللطي���ف المني���ر ذلك الرجل الطي���ب الذي �سح���ى بنف�سه من اجل 

الوطن ورفعته واأبت نف�سه االأبية ورجولته ان يدلي بمعلومات ل�سلطات االحتلل رغم 

التعذيب الوح�سي الذي تعر�ض له، فقد كان يعرف الكثير من اأ�سماء اأفراد المجموعة 

وقادته���ا من الع�سكريين وغيرهم لكنها الرجولة وال�سجاعة وال�سهامة. لقد ا�ست�سهد 

بر�سا�ض الغدر وهو في ا�سد حاالت ال�سوق لروؤية والدته كما قال في المعتقل لزميله 

ب���در)34(. اما هي ففي تلك اللحظات كانت في ا�سد حاالت اللوعة والحزن وال�سوق 

انه االبن العطوف الخلوق البار بوالديه)35(.

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

33 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

34 - بدر الخ�ساري - الم�سدر ال�سابق - مقابلة جريدة القب�ض.

35 - والدة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/حبيب محمد عبداهلل ال�سيخ)٭(

ق�س���ة ه���ذا ال�سهيد ت�س���رح وح�سي���ة الممار�سات العراقي���ة �سد ال�سع���ب الكويتي، 

فال�سهي���د حبيب لم يكن احد اأفراد المقاومة الم�سلحة ولم تعثر قوات االحتلل على 

من�س���ورات معادية له���ا بحوزته، لكنه اح���د اأبناء الكويت المخل�سي���ن الذين واجهوا 

االحتلل العراقي بالع�سيان المدني، وال�سمود. لقد كانت تلك الفترة قا�سية مخيفة 

قتلت خللها القوات العراقية الكثير من اأبناء الكويت لي�ض الأنهم من اأفراد المقاومة 

الم�سلح���ة ب���ل الأنهم من الكويتيي���ن الذين اخت���اروا المرابطة وال�سم���ود والع�سيان 

المدني.

وم���ن الق�س�ض التي تثي���ر م�ساعر الحزن والح�سرة ق�س���ة ا�ست�سهاد حبيب محمد 

ال�سي���خ، هذا الرجل الذي دفعه حبه لوطنه اإلى اختيار ال�سمود، خرج ال�سهيد �سباح 

ي���وم الثاني من اغ�سط�ض عند ال�ساع���ة 6.30 ولم يكن يعلم باالجتياح العراقي، لكنه 

ع���اد اإل���ى المنزل ال�ساع���ة 11.30، وكان مت�سايقا جدا و�سرح الأهل���ه م�ساهداته في 

الطريق، ثم ذهب اإلى الجمعية التعاونية فا�سترى بع�ض ال�سلع، وظل هكذا يجل�ض في 

المنزل ويذهب اإل���ى الجيران واإلى الجمعية وكان مذهواًل وعندما بداأت بع�ض اال�سر 

تغ���ادر الكويت، والبع�ض االآخ���ر من جيرانه ذهبوا اإلى مناطق اأخرى، لم يتاأثر وا�سر 

عل���ى ال�سمود والبقاء في منزله وكان متفائل بتحرير الوطن ويقول الإبنه ان القوات 

العراقي���ة �س���وف تن�سحب بالقوة اأو بدونه���ا)1(، لكنه كان ي�سع���ر بالقهر وكان يقول 

�سوف اأموت من القهر من القوات العراقية خا�سة وان اأفراد نقاط التفتي�ض المتعددة 

كان���وا يعاملون���ه بق�سوة لي�ض فقط الأنه من اأبناء الكويت ب���ل الأن ا�سم ا�سرته »ال�سيخ« 

)٭(  المي���لد: 1938/11/12، اال�ست�سهاد: 1990/8/30، الموؤهل العلمي: المتو�سطة، المهنة: م�سوؤول بدالة - في وزارة العدل 

واالأوقاف وال�سوؤون اال�سلمية.

1 - ..........، 1998/9/12، الباحث �سعود المطيري.
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فكان���وا يقولون له انت من ال�سيوخ ولذلك كان يتعر�ض للتحقيق با�ستمرار)2(، وكان 

يت���ردد على ديواني���ة �سديقه عبا�ض جوهر ال���ذي كانت لديه بع�ض الم���واد التموينية 

والت���ي ح�سل عليها من بع����ض التجار لم�ساعدة اال�سر الكويتية فكان رحمه اهلل يقوم 

بتوزيعه���ا عل���ى جيرانه في منطق���ة العار�سية كم���ا كان يزودهم اأي�س���ًا بالنقود التي 

يح�س���ل عليها خا�سة على اولئك الذين ي�سعب عليهم الخروج من المنزل)3(. كما 

وزع بع����ض النقود من ح�سابه)4( وكان رحمه اهلل يق���وم بحرق النفايات في منطقة 

�سكنه ولم ينقطع عن الديوانية التي كان يذهب اليها حوالي ال�ساعة العا�سرة �سباحا 

ويعود اإلى منزله قبل �سلة الظهر اأو بعدها بقليل)5(.

عل���ى كل حال ف���اإن ال�سهي���د حبي���ب كان باإمكانه مغ���ادرة الكويت لكن���ه كان يقول 

اخ�س���ى ان تركت منزل���ي غادر الجيران منازلهم فكان رحم���ه اهلل يحر�ض على حث 

النا����ض عل���ى ال�سمود بقوله »الموت في الوطن اف�سل م���ن الموت خارجه«)6(. وفي 

تل���ك االيام كان الكثير من الكويتيي���ن ال يطيقون البقاء في البيوت وال�سماح لم�ساعر 

الخ���وف ان ت�سيط���ر عليهم فكانوا يكثرون من الخروج رغ���م خطورة الو�سع، وكذلك 

الح���ال بالن�سبة لل�سهيد حبي���ب رحمه اهلل فقد كان كثير الحيوي���ة والمرح والحركة، 

وت���روي زوجت���ه ان اأفراد نقط���ة تفتي�ض اوقفوا زوجه���ا وعندما ق���راأوا ا�سمه، حاولوا 

اثارت���ه وتخويف���ه، بع���د ان اطلعوا على هوي���ة ابنه بقوله���م له انه من اأف���راد اال�سرة 

الحاكمة الكويتية، وعزموا على اعتقاله، لكن ارادة اهلل عز وجل كانت االقوى، لذلك 

ق���رر ال�سهي���د ان ي�ستقر ابن���ه عند جدته في منطق���ة بيان، ورغم ه���ذه الحادثة فاإن 

ال�سهيد رحمه اهلل لم يغير مقر اقامته وا�سرته اأو يعزل نف�سه ويلزم بيته، فكان يقوم 

2 - عبدالرحمن محمد د�ستي، 1998/11/21، الباحث �سعود المطيري.

3 - عبا�ض جوهر حيات، 1997/12/1، الباحث �سعود المطيري.

4 - اأرملة ال�سهيد، 1996/9/5، الباحث �سعود المطيري.

5 - عبدالرحمن محمد د�ستي، المقابلة ال�سابقة.

6 - عبا�ض جوهر حيات، المقابلة ال�سابقة.
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بجم���ع القمامة حيث يب���داأ بحمل قمامة منزله ثم في طريق���ه يجمع قمامة الجيران 

وينقله���ا اإلى قرب المدر�سة ويحرقه���ا، وكل يوم يزداد ا�س���راره على ال�سمود، حتى 

ان���ه رف�ض ب�سدة اقتراح زوجته الخروج من الكويت ب�سبب خوفها عليه من ممار�سات 

المحت���ل)7(. خا�سة وانه كان قد تعر�ض في احد االي���ام لل�سرب الأنه رف�ض تو�سيل 

بع�ض جنودهم)8( ورغ���م انه كان ي�ستكي ويتذمر من العراقيين لكنه وا�سل ن�ساطه 

كما ا�سرنا في مجال الخدمة العامة)9(.

اال�ست�سهاد:

المرابط���ة في الوط���ن وال�سمود يعني التحدي ل�سلط���ات االحتلل وهو على جانب 

كبي���ر من االأهمية الأنه في حقيقته التعبير ال�سادق عن حب الوطن والوفاء له. وكان 

رحم���ه اهلل يقب���ل ب�سغف على �سماع االخب���ار، وهو يجل�ض عند ب���اب منزله، لكنه في 

تل���ك الليلة وبالتحديد ي���وم 1990/8/30 دخل اإلى المنزل عن���د منت�سف الليل وهو 

ي�ستك���ي من �سيق في �س���دره، واخبر زوجته انه �ساهد اأفراد نقط���ة التفتي�ض ومعهم 

ذل���ك ال�سابط ال���ذي كان يريد ابنهم وانهم مروا امام المن���زل اكثر من مرة فاتفق 

معه���ا عل���ى ان يكون الج���واب اذا �ساأل���وا عن ابنهم لق���د »غادر الكوي���ت «. وفي تلك 

اللحظ���ات كان ال�سهيد رحمه اهلل يتاألم واخبرها انه ي�سعر بال�سيق فاأ�سرعت زوجته 

بطل���ب �سي���ارة اال�سعاف من م�ست�سف���ى الفروانية لنقله اإل���ى الم�ست�سفى، لكن ب�سبب 

حظر التجول اجابها الموظف انه ي�سعب الخروج االآن خا�سة مع وجود نقطة تفتي�ض 

بالقرب من منزل ال�سهيد، يا ترى ما العمل وحالة ال�سهيد ال�سحية تتدهور ل�سعوبة 

التنف����ض، وم���ن الوا�س���ح ان روؤيت���ه الأفراد نقط���ة التفتي����ض كانت ال�سبب ف���ي حالته 

المر�سي���ة، والنق���اذه خرجت زوجته تبح���ث عن م�ساعدة فوجدت بع����ض االأ�سخا�ض 

7 -  اأرملة ال�سهيد، 1996/9/5، الباحث �سعود المطيري.

8 - المقابلة ال�سابقة.

9 - محمد عبدال�سمد د�ستي،  ،1998/11/21الباحث �سعود المطيري.
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بالق���رب من المنزل فا�ستنجدت بهم لنقل زوجه���ا اإلى الم�ست�سفى فلم يترددوا ولبوا 

الن���داء وحملوا ال�سهيد بل خوف اأو وجل اإلى ال�سيارة، رغم حظر التجول، فاطماأنت 

الزوج���ة وحم���دت اهلل �سبحان���ه وتعالى، ولكن �س���اءت ارادة اهلل ع���ز وجل غير ذلك 

فق���د جاء يوم ال�سهادة، حين اوقفتهم الدوري���ة الع�سكرية وكان بينهم ذلك ال�سابط 

فاأمروهم باإنزال ال�سهيد ونقله اإلى �سيارة الدورية، وادعوا انهم �سوف يقومون بنقله 

اإل���ى الم�ست�سفى)10( فتملكت ال�سبان الده�سة والقلق عل���ى م�سير ال�سهيد اال انهم 

ا�سط���روا اإل���ى تلبية امر اأفراد الدورية وكانت حالته حرجة، فقد كان في حالة اعياء 

�سديدة ويعاني من �سعوبة في التنف�ض.

لقد �سعر ال�سبان بالفزع مما يحدث وكيف ان حالة ال�سهيد لم توؤثر في م�ساعرهم؟ 

ولك���ن هل ق���ام اأف���راد الدورية بالفعل بنق���ل ال�سهيد اإل���ى الم�ست�سف���ى لتلقي العلج 

المطل���وب؟ بالطب���ع كل، فعن���د ال�ساع���ة 2.30 �سب���اح ي���وم 8/31 داهم���ت القوات 

العراقية منزل ال�سهيد رحمه اهلل وقاموا بتفتي�ض كل اركانه، و�ساألوا زوجته هل يوجد 

»�سي���خ«، واخبروها ان زوجها في الم�ست�سف���ى يتلقى العلج)11(. لكن الحقيقة غير 

ذل���ك فقد تاأخروا ف���ي نقله اإلى الم�ست�سفى فقد نقلوه اإلى م���كان ما و�سربوه وعندما 

فارق الحياة نقلوه اإلى الم�ست�سفى)12(.

لق���د ادركت الزوجة ان اقتحام المن���زل ينبئ بوقوع متاعب وقد �سهل اهلل عز وجل 

10 -  اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

11 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

12 - ..........، المقابلة ال�سابقة.
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امر خروجها اإلى اأهل زوجها في منطقة بيان ومن هناك ا�سرعت اإلى الم�ست�سفى مع 

اخ���وة ال�سهيد لروؤية زوجها واالطمئنان عليه فكانت المفاجاأة الماأ�ساة فقد كان ميتا 

عندما نقل اإلى الم�ست�سفى)13(.

حالة الجثمان:

لق���د اجمع كل الذين �ساهدوا الجثمان عن���د الدفن يوم 1990/8/31م ان ال�سهيد 

كان مخنوق���ا وقد تعر����ض للتعذيب كما اكد الدكتور الذي ك�س���ف عليه)14( وال احد 

يعل���م اإلى اين اخذوا ال�سهيد قبل ا�ست�سهاده، وارجو ان يتخيل القارئ كيف كان حاله 

وهو بين ايدي اأفراد القوة الع�سكرية، يعاني من المر�ض ويتاألم، وال ي�ستطيع التنف�ض 

فلم ترحمه �سلطات االحتلل وحكمت عليه باالإعدام الأنه يحمل ا�سم ال�سيخ وبالتالي 

اعتبرته من اأفراد اال�سرة الحاكمة التي تمثل ال�سرعية الكويتية.

ان ما قامت ب���ه تلك ال�سلطات ي�سعب على الكثيرين ت�سديقه لكنها الحقيقة التي 

ي�سعب التعبير عنها.

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

13 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

14 - عبا�ض جوهر حيات، المقابلة ال�سابقة. زوجة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

عبدالرحمن محمد د�ستي، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/غازي فيحان غازي العتيبي رحمه اهلل)٭(

ان في حياة �سهداء الكويت من الت�سحية والوالء للوطن ما يجعل منهم قدوة �سوف 

تبق���ى في �سمير ال�سعب الكويتي وفي تاريخه، لقد اثار ا�ست�سهادهم اللوعة والحزن، 

والفخ���ر واالعتزاز اأي�سًا، فقد ا�سبحت بطوالتهم جزءًا من تاريخ الكويت المعا�سر، 

ونحن في هذا التوثيق نبرز بطوالتهم ومواطن العظمة في ا�ست�سهادهم دون ان نوثق 

ال�سيرة الذاتية لهم.

ال�سهي���د غازي رحمه اهلل من اأبن���اء الكويت البررة، ومن �سكان منطقة بيان الذين 

اخت���اروا ال�سمود في الوط���ن ومواجهة المحتل، وكان متدين���ا ملتزما يدعو اإلى اهلل 

�سبحانه وتعالى)1( ويحر�ض على ح�سور المحا�سرات الدينية)2(.

ومن���ذ اللحظ���ة االأولى ل�سماع���ه خبر االجتي���اح العراق���ي اأمر ابن���ه المجند عادل 

بالتوج���ه اإلى مقر عمله ليوؤدي واجبه في الدف���اع عن الوطن، اما هو فقد بداأ ن�ساطه 

بتوزي���ع التموي���ن عل���ى االهالي، وب���ث الطماأنينة بي���ن النا�ض وت�سجي���ع ال�سباب على 

ال�سم���ود والعمل)3(، وكان اهالي منطقة بيان مث���ل كل مناطق الكويت، قد تكاتفوا 

ووح���دوا �سفوفهم، فقام مجموعة من رجال المنطقة بت�سكيل مجل�ض ادارة الجمعية 

التعاونية)4( كما �سكلوا اللجان االمنية والنظامية وغيرها)5(.

وا�س���ل ال�سهي���د غ���ازي ن�ساطه فق���ام باإعداد وتوزي���ع المن�سورات الت���ي تحث على 

)٭( الميلد: 1936/5/3، اال�ست�سهاد: 1990/9/8، الموؤهل: �سهادة متو�سطة، المهنة: كاتب - وزارة االأوقاف.

1 - ..........، ،1996/12/8 الباحث نا�سر القوي�سي.

2 - ال�سيخ »اأبو محمد«،1997/1/6 ، الباحث نا�سر القوي�سي.

3 - ..........، ،1996/12/2 ، الباحث نا�سر القوي�سي، الباحث محارب الحربي.

4 - 1996/12/8، المقابلة ال�سابقة.

5 - ال�سيخ »اأبو محمد«، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سم���ود وال�سب���ر)6(، وتعليقها ف���ي الم�ساجد بالتعاون مع بع����ض االأ�سخا�ض، ولم 

يك���ن الن�ساط اأم���را هينا في ظل تلك الظروف ال�سعبة ولك���ن ال بد من العمل خدمة 

للوطن، وكما يذكر ابنه عادل فقد كان رئي�سا الإدارة الم�ساجد في منطقة الفروانية، 

ولم يفكر في الخروج من الكويت، فالموت واحد هنا وهناك)7(. كما قام رحمه اهلل 

بنق���ل وتوزيع ال�س���لح)8(، ا�سافة اإلى اإلقاء الدرو����ض واالحاديث في الم�سجد)9(. 

وكان ي�سج���ع النا����ض عل���ى ال�سم���ود وال�سب���ر على الب���لء. والحقيقة ل���م نعثر على 

معلومات ت�سرح بالتف�سيل دور اأو ن�ساط ال�سهيد غازي في المقاومة الم�سلحة، اال انه 

كان يوزع المن�سورات بالتعاون مع المقاومة)10(.

اعتقال ال�سهيد

كان االيم���ان بق�س���اء اهلل وق���دره �سلحه، حتى ج���اء ي���وم 1990/8/25، وحوالي 

ال�ساعة الحادية ع�سرة م�ساء عندما اطلق اأفراد المقاومة بع�ض الطلقات على اأفراد 

نقط���ة تفتي�ض بالقرب من ال�سارع الذي يقع في���ه منزل ال�سهيد وبالتحديد من ناحية 

منزل���ه الذي يقع في الزاوية، حيث يوجد الممر الذي يف�سل بينه وبين منزل �سقيقه 

فج���اءت العملي���ة في مكان بالق���رب من حديقة من���زل ال�سهيد، فاأ�سي���ب احد جنود 

النقط���ة، بينما تمكن اأف���راد المقاومة من النجاة باأنف�سه���م)11( واالن�سحاب)12( 

لكن هناك من يقول انهم لم ين�سحبوا ب�سرعة الأنهم كما يبدو كانوا ينتظرون تحرك 

اأف���راد نقط���ة التتفتي�ض، لك���ي ي�سوبوا ني���ران ا�سلحتهم نحوه���م، وان ال�ساعة كانت 

6 - عادل غازي العتيبي، 1993/7/30، الباحث عبدالحميد حمادة.

7 - اأرملة ال�سهيد، 1996/11/9، الباحث نا�سر القوي�سي.

8 - عادل غازي العتيبي، المقابلة ال�سابقة.

9 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

10 - اأحمد غازي العتيبي، المقابلة ال�سابقة.

11 - راجي مطلق العازمي،،1996/10/28  ، الباحث نا�سر القوي�سي.

12 - مرزوق مطلق العازمي، 1996/10/29، ، الباحث نا�سر القوي�سي.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-155-

حوالي الواحدة بعد منت�سف الليل)13(. لقد ادرك االهالي ان �سلطات االحتلل لن 

ت�سكت و�سوف تقوم بحملة تفتي�ض في المنطقة، وكانت هذه بداية الماأ�ساة ففي �سباح 

اليوم التالي وعند ال�ساعة الخام�سة)14( بداأت القوات العراقية حملة التفتي�ض حين 

داهم���ت باأ�سلحتها منزل ال�سهي���د، وكان اوالده ي�سربون الحليب، فاأمروهم بالجلو�ض 

في اماكنهم، ثم بداأوا التفتي�ض في كل ارجاء المنزل، ثم �سعدوا اإلى ال�سطح فعثروا 

عل���ى �سلح »بندقية ذاتية« عند �سهريج الماء، كان ال�سهيد قد حفظها هناك)15(، 

وه���ي خا�س���ة بابنه عادل)16(، ثم اع���ادوا التفتي�ض، واجل�س���وا ال�سهيد على االر�ض 

ف���ي غرفة الن���وم، وطلبوا منه اخراج م���ا بحوزته من �سلح فاأجابه���م »انتم طلعوه«، 

ام���ا زوجته فقد ادخل���ت اوالدها اإلى المطبخ خوفا عليهم م���ن روؤية والدهم في هذه 

الحالة، حيث اقتادت القوات العراقية ال�سهيد مما اثار فزع وهلع زوجته التي �ساألتهم 

ب�سجاع���ة اإلى اين؟ فطلب منه���ا ال�سهيد البقاء والهدوء وقال له���ا: »اللي  فيه الخير 

يقدم���ه ربنا« وق���د تميز برباطة الجاأ����ض)17( والثبات في تل���ك اللحظات الموح�سة 

حين اقتادته قوات االحتلل خارج منزله وابعدته عن ا�سرته.

لق���د اجمعت كل الروايات التي تناولت ملب�س���ات اعتقاله ان اأفراد القوة العراقية 

عث���روا في فناء منزله عل���ى طلقات من نف�ض نوع ذخيرة البندقية الذاتية التي عثروا 

عليها عند �سهريج الماء. ويقول �سقيقه ان ال�سهيد كان �سمن مجموعة اطلقت النار 

عل���ى حاجز التفتي�ض فوقعت ا�ساب���ات بين اأفراد الحاج���ز وكان باإمكانه الفرار بعد 

ذلك من خلل ا�سطح المنازل المجاورة، لكنه رحمه اهلل لم يهرب الأنه كان يرى ان 

ما قام به هو من اجل وطنه)18(.

13 - �سعود مطلق العازمي، 1996/11/2، الباحث نا�سر القوي�سي.

14 - خالد طلق العازمي، ،1996/11/5 الباحث نا�سر القوي�سي.

15 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

16 - �سعود مطلق العازمي، المقابلة ال�سابقة.

17 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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محاوالت االإفراج عنه

اأث���ار اأ�سره لوع���ة وح�سرة وحاولت زوجته في اليوم نف�سه االطمئنان عليه في مخفر 

بي���ان دون جدوى، وفي اليوم الثان���ي �سرقت قوات العدو �سيارته، ث���م عادوا و�سرقوا 

ال�سي���ارة الثانية، كما ا�ستدعوا زوجته واوالدهما بحجة التحقيق معهم ف�ساألوهم عن 

والدهم واالأ�سخا�ض الذين يترددون عليه)19(، لقد حاول الكثير من معارفه االفراج 

عن���ه، ومن هوؤالء »اأبو محمد« الذي حاول م���ع �سابط المخفر الذي قال انه هو الذي 

اطلق النار على نقطة التفتي�ض، فرد عليه ال يمكن ان يقوم بذلك نظرا ل�سعف ب�سره.

كم���ا �سعى للفراج عنه �سالح �سعدون العتيب���ي، وذلك بالتعاون مع اع�ساء مجل�ض 

ادارة الجمعي���ة اآن���ذاك، وحاول���وا م���ع �سابط مخفر بي���ان الذي طلب منه���م العودة 

م���رة اأخ���رى في اليوم التالي، وفي الموعد المحدد ماط���ل وقال لهم انهم عثروا على 

ذخي���رة في حديقة منزله، و�سلح ر�سا�ض ف���ي �سطح المنزل، وان الذخيرة من نف�ض 

ن���وع ذخيرة ال�سلح الذي عثر عليه في منزله بل ادعى ان ال�سهيد قد األقى بقنبلتين 

عل���ى دورية عراقية، ث���م قام ال�سابط بت�سلي���م بع�ض الم�ستن���دات الخا�سة بال�سهيد 

والتي عثروا عليها في �سيارته الم�سروقة، فقام ال�سيد �سالح بت�سليم الم�ستندات اإلى 

زوج���ة ال�سهي���د)20( التي كانت تنتظ���ر خبر نجاح الم�ساع���ي الحميدة للفراج عن 

زوجها، الذي كان �سجاعا في مواجهة العدو رغم تعر�سه للتعذيب الوح�سي، كما قال 

للم�س���در احد اال�س���رى وكان معه في المعتقل، وا�ساف ان م���ا تعر�ض له ال�سهيد قد 

�سبب له اعاقة)21(.

18 - اأحمد العتيبي، المقابلة ال�سابقة.

19 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

20 - ..........، ،1996/12/9 الباحث نا�سر القوي�سي.
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لق���د توا�سلت محاوالت االف���راج عنه من حم���ود العتيبي و�سع���ود ال�سمكة، وح�سن 

الق�سب���ان وعب���داهلل ال�سابج، وهم اع�س���اء جمعية بيان في ذل���ك الوقت، ولكن دون 

جدوى، بل ان �سابط المخفر كان ينكر وجود ال�سهيد)22(، كما ذهب �سقيق ال�سهيد 

اإلى مخفر بيان لل�سوؤال عنه فلم تثمر المحاولة)23( ولم يكن من ال�سهل عليه التردد 

عل���ى المخافر نظرا لخطورة و�سعه خا�سة وان الطلق���ات كانت قد �سدرت من جهة 

منزل���ه المجاور لمنزل ال�سهيد، ولم تفل���ح محاوالت االطمئنان عليه وكان العراقيون 

في تلك االيام ين�سرون الفزع والذعر في كل مناطق الكويت باأ�سلحتهم وممار�ساتهم 

الوح�سي���ة ف���ي مواجهة ال�سعب الكويتي االعزل الذي ا�سر عل���ى ال�سمود وكان يقاوم 

ويعم���ل على تنظيم �سفوفه، ام���ا ال�سهيد فقد نقل اإلى مبنى ن���ادي كاظمة الريا�سي 

ال���ذي حولت���ه �سلطات االحت���لل اإلى احد معاق���ل التعذيب)24(، كما نق���ل اإلى احد 

البي���وت القديمة المطلة عل���ى �سارع الخليج العربي، وهناك تعر����ض للتعذيب اأي�سًا. 

ويذك���ر اح���د اأبناء الكويت وكان معتقل مع���ه انه كان ي�سمع اني���ن ال�سهيد وهو يتاألم 

وعندم���ا راآه كان يرت���دي د�سدا�سة ممزقة وال يقوى على ال�س���لة اال ب�سعوبة ب�سبب 

تعر�سه لل�سرب على ج�سده وراأ�سه)25(.

اال�ست�سهاد

هك���ذا يباي���ع ال�سهيد وطنه بيعة �س���دق، ويواجه التحدي من اجل���ه، ففي يوم 9/8 

عقب �سلة الظهر، دخلت فرقة االإعدام العراقية ال�سارع واقتربت من منزل ال�سهيد 

21 - ال�سيخ »اأبو محمد«، المقابلة ال�سابقة.

22 - ،1996/12/8 المقابلة ال�سابقة.

23 - اأحمد العتيبي، المقابلة ال�سابقة.

24 - اأحمد العتيبي، المقابلة ال�سابقة.

25 - عادل غازي العتيبي، المقابلة ال�سابقة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-158-

�سيارة وانيت كبيرة الحج���م ومحملة بمجموعة من الجنود باأ�سلحتهم الر�سا�سة وقد 

توزع���وا في ال�سارع باالإ�سافة اإلى �سيارة با�ض ووانيت اآخر، وكان ال�سهيد في الوانيت 

وعندم���ا الحظ اأف���راد القوة العراقي���ة ان االهالي ي�ساهدونهم م���ن النوافذ امروهم 

باالبتع���اد عنه���ا. وعند ال�ساع���ة الثانية ع�س���رة والن�سف، دويت ع���دة طلقات)26( 

�سمعه���ا كل الجي���ران، ف���راأى �سقيق ال�سهيد م���ن النافذة فرقة  االإع���دام وهي ترمي 

احد االأ�سخا�ض بالقرب من حديقة المنزل، بعد ان اطلقت النار عليه، وللتاأكد خابر 

زوج���ة �سقيقه التي نزلت واتجهت اإلى المكان وفجاأة �سرخت الأنها عرفت انه جثمان 

زوجه���ا العزيز بمجرد روؤيتها لقدميه، وكان���ت د�سدا�سته ملطخة بالدماء)27(. اما 

الوج���ه فق���د كان مبت�سما، وقد تعر�ض للتعذيب الذي كان���ت اآثاره ظاهرة على ج�سده 

ونزع���ت اظافره، وق���د ا�سيب بعدة طلقات في الراأ����ض وبالتحديد عند جبهته، حيث 

ت���م اإعدامه ف���ي المكان نف�سه الذي ج���رت فيه عملية اطلق النار عل���ى اأفراد نقطة 

التفتي����ض، وكان قد تعر�ض للتعذيب بالكهرب���اء، ولوحظ ان النور كان ي�سع من وجهه 

ال���ذي كان ب�سو�سا)28(. ورغم الماأ�ساة واالألم ف���اإن زوجته التي كانت تبكي بح�سرة 

ولوع���ة كان���ت �سابرة وهي ت���ردد اهلل اأكبر ال اإله اإال اهلل وتت�سه���د على جثمان زوجها 

وتكثر من قراءة االآيات القراآنية الكريمة)29(.

لق���د تعر�ض رحم���ه اهلل لكل �سنوف التعذي���ب وباال�سافة اإلى م���ا �سبق ذكره، فقد 

لوح���ظ اآثار حروق وكدمات على وجهه واآثار الحرق بال�سجائر)30(، كان رجل حتى 

ف���ي لحظات ا�ست�سهاده، وهو موثوق اليدين والقدمين فقد تلقى الر�سا�ض من �سلح 

العدو وهو مرفوع الراأ�ض. فكانت الطلقات على جبهته)31(.

26 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

27 - اأرملة ال�سهيد و�سقيقها، المقابلة ال�سابقة.

28 - راجي مطلق العازمي، 1996/10/28، الباحث نا�سر القوي�سي.

29 - مرزوق مطلق العازمي، 1996/10/29، الباحث نا�سر القوي�سي.

30 - ..........، 1996/11/24، الباحث نا�سر القوي�سي.
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اراد الجي���ران تغطي���ة الجثم���ان، اال ان احد الجنود هددهم بقول���ه، ان من يحاول 

ذلك �سوف يو�سع مكانه، اال انهم األحوا على العراقي ولمدة ن�سف �ساعة حتى تمكنوا 

م���ن اقناعه وتم و�سع الغطاء عليه)32(، وبعد ذل���ك عندما حاول جاره تعديل و�سع 

الجثمان لم يتمكن ب�سب���ب الت�ساق الغطاء بالجلد، وذلك من اآثار التعذيب الوح�سي 

الذي تعر�ض له)33(. حيث ح�سل �سقيقه على �سهادة من الموظف الكويتي تت�سمن 

حالته واأ�سباب الوفاة، وفي اليوم الثاني تم نقل الجثمان اإلى المقبرة بوا�سطة �سيارة 

تبرع بها احد االأ�سخا�ض، وكان ي�سع من وجه ال�سهيد النور ورائحته زكية)35(.

لق���د كان ا�ست�سه���اده ماأ�ساة الأهله ومعارفه، لكنه هو ال���ذي اختار ال�سمود وتقديم 

الخدمات للأهالي وحثهم على الثبات وال�سبر على البلء، وكان محبا لوطنه واأهله، 

انها العواطف ال�سادقة، وبعد فاإن المتاأمل يجد في هذه الق�سة وغيرها من ق�س�ض 

�سهداء الكويت يجد الموعظة والحكمة التي يحتاج اإليها االإن�سان.

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

31 - ..........، ،1996/12/2 الباحث نا�سر القوي�سي.

32 - م�ساعد مطلق العازمي، ،1996/11/24 الباحث نا�سر القوي�سي.

33 - ..........، 1996/11/24، الباحث نا�سر القوي�سي.

34 - اأرملة ال�سهيد واأختها، المقابلة ال�سابقة.

35 - اأحمد العتيبي، المقابلة ال�سابقة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-160-

ال�سهيد/في�سل غانم ذياب الذياب)٭(

ك�سف���ت بط���لت اأبناء الكوي���ت عن �سهامته���م ورجولتهم التي يتمي���زون بها، انهم 

االأبط���ال الذين �سحوا باأرواحهم من اجل الوطن وكانوا يرددون االآية الكريمة: ب�سم 

اهلل الرحم���ن الرحي���م: »ان ين�سركم اهلل فل غالب لك���م وان يخذلكم فمن ذا الذي 

ين�سرك���م من بعده وعلى اهلل فليت���وكل الموؤمنون«)1( �سدق اهلل العظيم، لقد �سجل 

التاري���خ بطوالتهم التي �سوف تبقى خالدة حتى بعد ان انطوت تلك الفترة الع�سيبة، 

وم���ن اأبطال الكويت ال�سهيد في�س���ل غانم ذلك الرجل الطيب)2( الذي احب خدمة 

وم�ساع���دة النا����ض)3( الب�سو�ض، الق���وي ال�سخ�سية الوا�سل الج�س���ور المحبوب من 

الجميع)4(.

ع���رف عنه حب���ه الأداء الواجب وااللتزام به دون ملل مهم���ا كان ذلك العمل ومدته 

ووقته)5(.

يوم االحتالل:

كان ف���ي المنزل م�ساء االربعاء المواف���ق 1990/8/1 عندما خابره احد االأ�سدقاء 

فعل���م بالتح���ركات الع�سكرية فذه���ب اإلى المع�سك���ر، لكنه ب�سبب خوف���ه على زوجته 

الت���ي خابرته واعربت عن مخاوفها ا�سطر اإلى اال�ستئ���ذان والعودة اإلى المنزل عند 

منت�سف الليل)6( اال انه لم يتحمل المكوث في المنزل فذهب عند ال�ساعة الواحدة 

اإل���ى المخفر)7( وكانت ال�ساعة الرابع���ة والن�سف �سباح يوم الخمي�ض)8( لقد كان 

)٭( تاري���خ المي���لد: 1960/12/8، تاريخ اال�ست�سهاد: 1991/3/2، الموؤهل العلمي: ثانوي���ة، المهنة: رقيب - في اال�ستخبارات 

- وزارة الدفاع.

1 - �سورة اآل عمران، االآية 160

2 - عبداهلل م�سلم الموزي ،1996/10/11 الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

3 - علي عثمان محمد المطيري، 1996/10/15، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

4 - جمال محمد ذياب، ،1996/10/14 الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

5 - ..........، 1996/10/15، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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متحم�سا جدا يطلب المواجهة مع العدو ويبكي وهو يقول »الكويت تريد رجالها«)9(. 

وبع���د مواجهات �سر�س���ة مع العدو �سقط خللها الكثير م���ن ال�سهداء، ا�سطر الكثير 

م���ن اأفراد الق���وات الكويتية االن�سح���اب وكان ال�سهيد في�سل احده���م، حيث اتجهوا 

اإل���ى منطقة ال�سوي���خ، ومنها اإلى منطقة الخالدية وكان���ت ال�ساعة ال�سابعة والن�سف 

م�س���اء عندما ا�ستطاع���وا الح�سول على ملب�ض مدنية من اح���د المنازل، وتوجه مع 

رفاق���ه اإلى مخفر منطقة كيفان)10( وهناك اتفق معه���م المقدم خليل بهاويد على 

ان يق�سموا انف�سهم اإلى مجموعات بحيث تتمركز كل مجموعة في زاوية معينة، وكان 

ال�سهي���د رحمه اهلل مع زميله علي عثمان يحثان االهال���ي على القيام بم�سيرات تعبر 

عن التاأييد لل�سرعية الكويتية)11( وفي �سباح يوم الجمعة ذهب مع رفاقه اإلى مخفر 

الفرواني���ة وب�سبب تعر�سهم الطلق ن���ار اتجهوا اإلى منطقة خيطان ومنها اإلى منزل 

علي عثمان)12(.

االنقطاع عن االأهل

من���ذ �سباح الخمي�ض انقطعت اخباره عن اأهله حتى منت�سف نهار يوم 8/6 عندما 

عاد اليهم بعد محاوالت كثيرة قام بها اأهله للطمئنان عليه ولكي يتمكن من القيام 

بواجب���ه فقد نقل زوجته اإلى منزل اأهلها)13( بعد ان اطماأن عليهم وكان رحمه اهلل 

ق���د بداأ بجمع ال�سلح من اح���د الم�ستودعات في منطقة ال�سويخ)14( وكان حري�سا 

6 - اأرملة ال�سهيد،1996/9/29 ، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

7 - وليد خالد الموزري،1996/10/11 ، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

8 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

9 - طارق �ساكر ال�سطي، 1996/10/6، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

10 - علي عثمان محمد المطيري،1996/10/15 ، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

11 - ناه�ض �سالح �سيف،1996/10/15 ، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

12 - علي عثمان محمد المطيري، المقابلة ال�سابقة.

13 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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عل���ى التواج���د للت�ساور ف���ي ديوانية احد رفاقه ال���ذي ا�سطر بعد ذل���ك اإلى الخروج 

م���ن الكويت)15( ولم يكن رحمه اهلل ي�ستقر في المن���زل فكان كثير الخروج خا�سة 

وان���ه ن�س���ط بالتعاون مع مجموعة من الرجال في مج���ال المقاومة البا�سلة وللتن�سيق 

والتنظي���م فقد اجتمع ف���ي البداية مع اآمر الق�سم وهو احد كب���ار ال�سباط الذي كان 

يكلفهم بالقيام ببع�ض العمليات، التي �سارك فيها ال�سهيد رحمه اهلل، فقد قام بجلب 

جه���از الت�سوير من المق���ر التابع الإح���دى الموؤ�س�سات الر�سمية ف���ي منطقة خيطان 

حي���ث ا�ستخدم���وا هذا الجه���از لت�سوير المن�س���ورات وكان ال�سهي���د رحمه اهلل يقوم 

بتوزيع تلك المن�سورات التي كانت تقارن بين �سدام وهتلر وتوؤكد ان النظام العراقي 

ال يختلف عن نظ���ام هتلر كما ت�سرح جريمة العدوان والجرم الذي يرتكبه الع�سكري 

العراقي ويذكرونهم بمواقف الكويت الطيبة معهم)16(.

االعتقال:

هكذا بداأ ال�سهيد ن�ساطه في المقاومة ب�سرعة وبل تردد، وكان يرى ان المن�سورات 

م���ن اأهم و�سائ���ل تحري�ض الق���وات العراقية �س���د نظامهم، ففي ي���وم االثنين وكان 

�سائم���ا ذهب مع زميله ط���ارق ال�سطي لتوزيع المن�سورات وعن���د دوار مخفر منطقة 

خيط���ان اقت���رح ال�سهيد اإلقاء المن�س���ورات �سوب المخفر فل���م ي�ستح�سن زميله هذه 

الفك���رة خا�سة وان �سرع���ة ال�سيارة التي كانا ي�ستقلنها عادي���ة، لكن ال�سهيد رحمه 

اهلل فتح ال�سباك واألقى المن�سورات ب�سرعة اال ان قوات المخفر �سوبوا ا�سلحتهم نحو 

ال�سي���ارة وتمكنوا م���ن ايقافها و�سربهما وامروهما بالتق���اط المن�سورات من االر�ض 

ث���م بداأ التحقيق معهما وال�سوؤال عن م�سدر تلك المن�سورات التي تتحدث عن �سدام 

14 - طارق �ساكر ال�سطي، المقابلة ال�سابقة.

15 - ..........، 1996/10/15، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

16 - وليد خالد الموزري، المقابلة ال�سابقة.

علي عثمان المطيري، المقابلة ال�سابقة.
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وتقارن���ه بهتلر وتحر�ض على الع�سيان، وبعد ذلك تم نقلهما اإلى مخفر الفروانية مع 

ا�ستم���رار ال�سرب والتهديد باالإع���دام ومن المخفر اإلى كلي���ة ال�سرطة وهناك حقق 

معهم���ا �ساب���ط برتبة مقدم حي���ث �ساألها لم���اذا توزعان المن�س���ورات فاأجابه ال�سيد 

ط���ارق ان اح���د االأ�سخا�ض اح�سرها لنا واننا كنا ب�س���دد تو�سيلها اليكم لكن ب�سبب 

الخ���وف ا�سطررنا اإلى رميها بهذا اال�سلوب، وبعد ذلك تم نقلهما اإلى مخفر خيطان 

م���رة اأخرى، حيث ح���اوال اقناعهما باالدعاء ان القوات العراقي���ة جاءت اإلى الكويت 

لتعديل االو�ساع وغير ذلك من االكاذيب التي ال تتطلي على احد، فتظاهرا باالقتناع 

والت�سدي���ق وا�سط���ر طارق اإلى ذكر احد االأ�سماء الوهمي���ة على انه هو الذي اح�سر 

لهم���ا المن�سورات وكانا خ���لل التحقيق يتعر�سان لل�سرب وال���ركل وال�ستم، وبف�سل 

م���ن اهلل �سبحانه وتعالى ق���ررت �سلطات المخفر االفراج عنهم���ا على ان يوقعا على 

ورقتي���ن تحتويان على تعهدهما بالموافقة على الخدمة في حزب البعث فخرجا على 

ا�سا����ض انهم���ا �سوف ياأتيان في الغ���د ومعهما �سورهما ال�سخ�سي���ة، هذا ولم تتعرف 

�سلط���ات المخف���ر على طبيع���ة عملهما وانهما من رج���ال ال�سلك الع�سك���ري رغم ان 

ال�ساب���ط اخذ منهم���ا المفكرة التي تحتوي عل���ى ارقام التلفون���ات وكان فيها ارقام 

بع�ض ال�سباط)17(.

عاد ال�سهيد اإلى اأهله الذين كانوا ينتظرونه بقلق ويتطلعون اإلى عودته من المعتقل، 

عاد اليهم وهو يعاني من اآثار التعذيب الوا�سحة على ج�سده الذي انت�سرت فيه البقع 

الزرق���اء فقد تعر����ض لل�سرب بالع�ساة حتى ان الكثير م���ن ال�سوك كان مغرو�سا في 

ج�س���ده)18( ولك���ن ال باأ�ض وال بد م���ن ال�سبر من اجل الكويت. ف���كان م�سطرا اإلى 

التنق���ل م���ن منزل اإل���ى اآخر ثم ا�ستق���ر راأيه على الخ���روج من الكوي���ت ذلك القرار 

17 - طارق �ساكر ال�سطي، المقابلة ال�سابقة.

18 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سع���ب الذي ال مف���ر منه بالن�سبة لظروفه بعد االعتقال حي���ث ان العراقيين طلبوا 

منه العودة اليهم ومعه �سورته ال�سخ�سية.

الخروج من الكويت:

خ���رج عن طري���ق الخفجي اإل���ى المملكة العربي���ة ال�سعودية، وهناك ق���ال لزوجته 

با�س���رار ان خروج���ي م���ن الكويت ال يعني مكوث���ي معكم في المن���زل، و�سوف التحق 

بالق���وات الكويتية ان �ساء اهلل، وبالفعل ما ان انج���ز االجراءات المطلوبة مثل توكيل 

زوجته ال�ستلم مخ�س�سات االعا�سة التي كانت الحكومة الكويتية تقدمها للمواطنين 

في الخ���ارج حتى التحق بالق���وات الكويتية في االرا�سي ال�سعودي���ة)19(. وفي �سهر 

دي�سمب���ر اوفد اإل���ى القاهرة للتدريب ف���ي دورة ال�ساعقة وكان وال���ده مري�سا يتلقى 

الع���لج هناك وكذلك والدته فذهب اليهم���ا الأيام محدودة وا�سطر اإلى تركهما رغم 

قلق���ه عليهما ثم غادر بعد انتهاء الدورة مرة اأخ���رى اإلى الزلفى في المملكة العربية 

ال�سعودي���ة، واإل���ى راأ����ض الم�سعاب عندما ب���داأ الق�سف الجوي »عا�سف���ة ال�سحراء« 

والتح���ق بالمع�سكر الكويت���ي عند الحدود الكويتية ال�سعودي���ة)20(. وكان رحمه اهلل 

ق���د التق���ى باأهله في الطائف بعد ب���دء عا�سفة ال�سح���راء وكان �سعيدا)21( ينتظر 

الذهاب اإلى الكويت فاأعطى زوجته اأ�سماء االأ�سخا�ض الذين له ديون عليهم وقال لها 

»انا رايح رايح«)22( وكاأنه كان ي�سعر ان ا�ست�سهاده قد اقترب. وقد اخبر زميله علي 

عثم���ان بما فعل واخبره باالأ�سماء)23(، وحاولت زوجته ان تبقيه معها خوفا عليه اال 

انه رف�ض بقوله لها »اموت وي�سبح عند اوالدي هوية وطن يدافعون عنه«)24(.

19 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

20 - وليد خالد الموزري، المقابلة ال�سابقة.

21 - زوجة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

22 - الم�سدر ال�سابق.

23 - علي عثمان محمد المطيري، المقابلة ال�سابقة.

24 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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اال�ست�سهاد:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم »وقاتلوا في �سبيل اهلل الذين يقاتلوكم، وال تعتدوا اإنه ال 

يحب المعتدين«)25( �سدق اهلل العظيم

التح���ق رحمه اهلل بلواء الفتح، وبعد التحري���ر بثلثة ايام دخل مع القوات الكويتية 

الت���ي بداأت حملة تم�سيط وتطهي���ر في منطقة ال�سالمية بالتعاون مع القوات القطرية 

واالمريكي���ة)26(. لق���د كان رحم���ه اهلل م�ستع���دا للق���اء الع���دو وكان يري���د القت���ال 

والمواجهة، وكان ي�سعر من خلل كلماته لزوجته »انا رايح رايح« انه في الطريق اإلى 

اال�ست�سه���اد حت���ى جاء ذلك الي���وم، والحقيقة قبل اال�ستر�سال البد م���ن االإ�سارة اإلى 

تع���دد افادات ال�سهود والم�سادر حول حيثيات ا�ست�سهاده ولكننا هنا في هذا ال�سياق 

�س���وف نرك���ز على افادات رفاق ال�سلح الذي كانوا معه عندما ا�سيب. لكن اأي�سًا في 

البداي���ة نوؤك���د ان كل ال�سهود اتفقوا على انه ا�ست�سهد اث���ر اقتحامه احد المنازل في 

�ساحية عبداهلل ال�سالم لتطهير ذلك المنزل من العراقيين ومن الفل�سطينيين الذين 

تعاون���وا مع االحتلل والذين اختباأوا في المن���زل وكانوا يرهبون اأهل المنطقة)27( 

وكان ال�سهي���د رحمه اهلل اح���د اأفراد الق���وة الكويتية التي كانت مكلف���ة بالتوجه اإلى 

منطق���ة �ساحية عب���داهلل ال�سالم حيث �س���ارت بهم الناقلة ومعه���م القوات القطرية 

وعندم���ا و�سل المنطقة علم ال�سهيد بوجود ق���وات عراقية ومجموعة من المتعاونين 

معها من الفل�سطينيين داخل ذلك المنزل والخا�ض باأ�سرة فل�سطينية يحمل اأفرادها 

الجن�سي���ة الكويتية وكان���وا خارج الكويت في ذل���ك الوقت، فقررت الق���وات الكويتية 

اقتح���ام المنزل بعد ان ت���م اغلق ال�س���ارع بالمدرعات واالآلي���ات، وق�سموا انف�سهم 

بحي���ث تبقى مجموعة خارج المنزل واالأخرى تقتحم���ه وكان ال�سهيد رحمه اهلل احد 

25 - �سورة البقرة، االآية 190

26 - علي عثمان محمد المطيري، المقابلة ال�سابقة.

27 - عبداهلل م�سلم الموزري، 1996/10/11، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

طارق �ساكر ال�سطي، المقابلة ال�سابقة، وزوجة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة، وعلي عثمان المطيري، المقابلة ال�سابقة.
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اأف���راد المجموع���ة الثاني���ة فق���د كان مقداما منذ ال�سغ���ر، وبداأت عملي���ة االقتحام 

باإطلق النار ثم انفجرت قنبلة وفجاأة تم اخراج ال�سهيد في�سل وهو ينزف وي�سرخ 

من �سدة االألم، حيث ا�سرعوا به اإلى م�ست�سفى االأميري، وادخل اإلى غرفة العمليات، 

وبمج���رد و�سول اخوته للتبرع له بالدم الذي كان بحاجة اليه كان قد انتقل اإلى جوار 

رب���ه ع�س���ر ذلك اليوم، بينما تم اإلقاء القب�ض عل���ى العراقيين وغيرهم الذين كانوا 

في المنزل)28(، اما زميله وليد خالد فيقول ان ال�سهيد كان احد اأفراد قوة ع�سكرية 

كان���ت تقوم بعمليات تطهير المن���ازل والموؤ�س�سات من العراقيين والمتعاونين معهم، 

وق���د تم تق�سي���م القوة اإلى مجموعتين كان���ت مهمة المجموعة االأول���ى تفتي�ض �ساحة 

المنزل، اما المجموعة الثانية فتدخل اإلى غرف المنزل، وكان رحمه اهلل احد اأفراد 

المجموع���ة االأولى اأي تلك التي تق���وم بالدوران في �ساحة المن���زل ل�سد اأي محاولة 

يق���وم بها اأف���راد القوة العراقي���ة للهروب، ولكن يق���ال ان احد اأفراد الق���وة المكلفة 

بتطهي���ر المنزل اطلق عيارات نارية من الغرفة التي دخ���ل لتطهيرها، وكان ال�سهيد 

بال�سدفة يمر من امامها فاأ�سيب بطلقتين في �سدره)29(.

وبع���د ان طرحن���ا هذه االفادات، ن���ود ان ن�سير اإلى ما ذكره زميل���ه طارق الذي لم 

 R.B.G ي�سهد الواقعة لكنه �سمع عنها، فيقول: كان ال�سهيد رحمه اهلل يحمل �سلح

وا�سترك في عملية اقتحام المنزل الذي تمت محا�سرته وك�سر بابه ثم دخلت القوات 

الكويتية ومعها القوات القطرية، لكن وقع اطلق النار بع�سوائية، ومن خلف ال�سباك 

ا�سي���ب ال�سهيد رحمه اهلل بر�سا�ض الق���وات العراقية الموجودة في المنزل الأنه كان 

يقف خلف المنزل وبالقرب من احد ال�سبابيك)30(.

28 - جمال محمد ذياب،1996/10/14 ، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

29 - وليد خالد الموزري، المقابلة ال�سابقة.

30 - طارق �ساكر ال�سطي، المقابلة ال�سابقة.
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ام���ا االفادة االخي���رة، فاإنها تقول ما يل���ي: لقد ا�ست�سهد اثن���اء عملية اقتحام احد 

المن���ازل لتطهي���ره، وكان ال�سهيد رحمه اهلل يمر عند �س���ور المنزل بالقرب من احد 

ال�سبابي���ك الخلفية فانطلقت طلقات من ال�سباك وا�ساب���ت ال�سهيد ف�سقط وتم نقله 

اإل���ى الم�ست�سف���ى، وهناك في غرف���ة اال�سعة كان يتاأل���م، ولكنه كان ف���ي غيبوبة وقد 

تب���رع له العديد م���ن ال�سبان بالدم. ثم فج���اأة خرج الدكتور وق���ال لهم لقد اعطاكم 

عمره الأن الطلقة االأولى ا�سابت يده اليمنى والثانية ا�سابت الرئة فاأدت اإلى النزيف 

الداخلي)31(.

وبع���د لقد ق���دم ال�سهيد في�سل �سباب���ه من اجل الوطن وهو ال�س���اب المقدام وكان 

قب���ل ا�ست�سه���اده قد علق ف���ي رقبته ميدالية فيه���ا ا�سم الجللة وال�سه���ادة والب�سملة 

وا�سم���ه، وعندم���ا ا�سي���ب �سقطت عليه���ا ب�سع قط���رات المدمه الطاه���ر فقام احد 

رفاق���ه باإي�سالها اإل���ى زوجة ال�سهيد)32( التي كان يقول له���ا: »انا رايح رايح« فكان 

اال�ست�سهاد، وكان يتمنى ال�سهادة ويردد ذلك قبل االحتلل)33(.

لق���د ا�ستعد منذ ال�ساعات االأولى للقاء الع���دو ولم تطمئن نف�سه عندما ا�سطر اإلى 

الخ���روج من الكويت وا�س���ر على االلتحاق بالقوات الكويتية الأن���ه اراد مواجهة العدو 

المغت�س���ب، وف���رح بالتحرير ورفع علم الكويت عندما دخل م���ع القوات الكويتية، ثم 

فدى الوطن، هذا ولقد تم دفن الجثمان في مقبرة الرقة.

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

31 - علي عثمان محمد المطيري، المقابلة ال�سابقة.

32 -1996/10/15 ، المقابلة ال�سابقة.

33 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/رم�سان ظاهر العنزي)٭(

كان ال�سهيد رم�سان ظاهر العنزي احد اأبطال الكويت الذين اخل�سوا لها وج�سدوا 

اخل�سه���م بالعم���ل والت�سحية في مواجه���ة العدو، فقد كان االنتم���اء والوالء للوطن 

اعظم واقوى من بط�ض العدو و�سلحه.

لقد اختار ال�سمود باإرادته بقوله لوالده »لن اخرج من الكويت فحياتي لي�ست اغلى 

من تراب الوطن«)1(.

نع���م ان ق���رار ال�سمود الذي اخت���اره الكثير من اأبناء ال�سع���ب الكويتي من الرجال 

والن�س���اء كان اختياري���ا، وكان ح���ب الوطن، وال�سع���ور باال�سى والح���زن على ما كان 

يح���دث له والح�سرة على �سياعه وال�سعور القوي ب�سرورة م�ساركة تراب هذه االر�ض 

م���ا يعانيه نتيج���ة لتدني�ض الق���وات المعتدية له كان ه���و الدافع، والأهمي���ة المرابطة 

وال�سم���ود عند اهلل عز وج���ل، واالإح�سا�ض ب�سرورة التعبير ع���ن رف�ض هذا العدوان 

بالع�سيان المدني والمقاومة الم�سلحة.

لق���د عبر ال�سهيد رم�س���ان رحمه اهلل عن موقفه الحازم تج���اه قرار الخروج الذي 

ا�سط���ر الي���ه والده ب�سب���ب التواجد الكثي���ف للق���وات العراقية في منطق���ة الجهراء 

والخوف على ا�سرته منهم.

ام���ا ال�سهيد رحمه اهلل فقد كان متفائ���ل وكان يقول الأهله انها ازمة و�سوف تنتهي 

قريب���ا، وكان يتمنى ان تتاح له فر�سة مواجهة الق���وات العراقية عند االن�سحاب الأنه 

كان ي���رى �سرورة معاقبتهم ب�سبب ممار�ساته���م الوح�سية تجاه ال�سعب الكويتي)2(. 

)٭( الميلد:،1961/9/3  اال�ست�سهاد: 1991/2/26، المهنة: م�سغل م�سفاة - �سركة نفط االأحمدي، الموؤهل العلمي: ثانوية.

1 - والد ال�سهيد، 1994/1/26، الباحث محمد ال�سداد.

2 - �سالم الم�سدح العنزي، ،1994/1/26 ا�سم الباحث غير مذكور.
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ولل�س���ف ال�سدي���د ال تتوافر لدين���ا معلومات ت�سير اإل���ى المجموعة الت���ي كان ينتمي 

اليه���ا ال�سهيد رم�س���ان، لكنه في االيام االأول���ى للحتلل كان يلتق���ي بمجموعة من 

ال�سب���ان)3( كم���ا ان���ه كان ينقل الكثي���ر من االخبار ع���ن عملي���ات المقاومة واخبار 

قت���ل اأفراد العدو وعمليات التفجير التي كان���ت تقع، ومن خلل حديثه يظهر انه من 

الم�ساركي���ن في ه���ذه العمليات، اال انه كان حري�سا على ع���دم االف�ساح بذلك، كما 

كان يردد الحمد هلل الكويت فيها �سباب ورجال، وفي نف�ض الوقت كان يبدي ا�ستعداده 

لتوفي���ر ال�سلح)4( كان رحمه اهلل �سجاعا، مندفعا �س���د المحتل، وفي البداية كان 

يق���وم ببث اال�ساعات الت���ي تن�سر الذعر والخ���وف بين اأفراد الق���وات العراقية لكنة 

ل�س���دة حما�س���ة لم يكن يراع���ي اإحتمال مراقب���ة الهواتف ومع ذل���ك كان ي�ستخدمها 

ف���ي ن�س���ر االإ�ساعات وقد حاول قريبه علي فا�سل اقناع���ه بخطورة ذلك و�سار به اإلى 

طري���ق الجهراء الرئي�س���ي لكي ي�ساهد كيف كانت الق���وات العراقية تحيط بكابينات 

الهواتف اال انه لم يكن يهتم)5(. وكان يتحدث مع اأفراد نقاط التفتي�ض حول التدخل 

االمريكي الثارة مخاوفهم واحتمال ا�ستئناف الحرب مع ايران)6(.

وعلى الرغم من االخطار التي كانت تحيط به اال انه وا�سل ال�سمود والتحدي، ومن 

المعروف ان النظام العراقي حاول العمل على تغيير التركيبة ال�سكانية ولتحقيق هذا 

اله���دف فقد قامت �سلط���ات االحتلل بنقل الكثير من اال�س���ر العراقية اإلى الكويت، 

وفوجئ ال�سهيد بوجود مجموعة من الن�ساء في المنزل المقابل لمنزله، وحاولن كما 

3 - ..........، 1994/4/17، الباحث محمد ال�سداد.

4 - �سالم الم�سدح العنزي، المقابلة ال�سابقة.

5 - ..........، 1994/4/17، المقابلة ال�سابقة.

6 - �سالم الم�سدح العنزي، المقابلة ال�سابقة.

7 - ..........، 1994/4/17، المقابلة ال�سابقة.
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قال لقريبه التحر�ض به واثارة غ�سبه وتهديده، لذلك ترك المنزل لعدة ايام وعندما 

عاد كانت تلك المجموعة قد غادرت المنزل)7(.

ق���د يبدو للق���ارئ الذي لم يك���ن في الكويت في تل���ك االيام ان وجود ه���ذه اال�سرة 

المدنية ال ي�سكل خطورة على ال�سهيد ولكن الحقيقة غير ذلك، فقد كان معر�سا الأي 

تهمة تكون عقوبتها االإعدام.

كان ال�سهي���د رحم���ه اهلل ينتظ���ر بلهفة يوم التحري���ر وكان يقول ان اأف���راد القوات 

العراقي���ة �س���وف يترك���ون ا�سلحته���م عند االن�سح���اب، ف���كان يتطلع اإل���ى المواجهة 

والوقوف لهم بالمر�ساد للنتقام منهم عند اندحارهم)8(.

اال�ست�سهاد

ج���اء يوم ال�سه���ادة ف���ي 1991/2/26، حين قام العدي���د من الكويتيي���ن بمحاولة 

ال�سيط���رة عل���ى امن الب���لد ومواجهة الق���وات العراقي���ة المهزومة، فب���رزت الكثير 

م���ن االجتهادات ف���ي كيفية التعام���ل مع الموق���ف، وكانت قوات االحت���لل في حالة 

م���ن الذع���ر واالحباط والذل لذل���ك كان الكثير م���ن اأفرادها يحاول���ون االنتقام من 

الكويتيي���ن باإط���لق ني���ران ا�سلحتهم، اما اأبن���اء الكويت، فقد اجته���دوا في التعامل 

مع ه���ذه القوات، فكانت هناك مجموعة من اأبناء الكوي���ت البررة الذين ارادوا ا�سر 

اكب���ر عدد من القوات العراقي���ة لكي يتم بعد ذلك مبادلته���م باأ�سرى الكويت، وعند 

اول مدين���ة الجهراء جاءت مجموع���ة من اأفراد الجي�ض العراقي اإلى ال�سبان فحاولوا 

اقناعه���م بالبقاء مع غيرهم من العراقيين لكنه���م رف�سوا وطلبوا الطعام، فا�سترط 

عليهم ال�سبان ان يقبلوا العر�ض وان يطلبوا من مجموعة اأخرى من الجي�ض العراقي 

الموافق���ة اأي�س���ًا، وكان ه���وؤالء الجن���ود تح���ت الج�سر فرف�س���وا وعب���روا ال�سارع في 

8 - ..........، 1994/4/17، المقابلة ال�سابقة.
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طريقه���م اإلى الج�سر المقابل لمدخل الجه���راء الرئي�سي، وفي تلك اللحظات و�سلت 

�سي���ارة موديل »كابر����ض« بي�ساء اللون، وعندم���ا ا�سرع نحوها اأف���راد القوة العراقية 

اطل���ق قائدها الن���ار عليهم من �سلح���ه الر�سا����ض وكان هذا ال�سخ�ض ه���و ال�سهيد 

رم�س���ان ال���ذي كان ينتظر هذه اللحظ���ة فاأ�سابهم حيث قتل احده���م وا�ساب اآخر، 

وف���ي تلك اللحظ���ات اطلقت مجموعة من اأفراد الق���وات العراقية كانوا تحت الج�سر 

الن���ار عليه فعاد رحم���ه اهلل ب�سيارته اإلى الخلف اأي عك�ض ال�سي���ر لكي يتجنب نيران 

ا�سلحتهم وكان ذلك �س���وب الدائري ال�ساد�ض عند اول مدخل الجهراء، وهو يوا�سل 

اط���لق النار عليهم ف�سوبوا نحوه �سلح R.B.J)9( فاأ�سابوه رحمه اهلل بعدة طلقات 

في انحاء متفرقة من ج�سده وفي راأ�سه)10( وفروا فاأ�سرع مجموعة من ال�سبان اإلى 

الموقع و�سحبوا �سيارته واخرجوا الجثمان ولفوه ببل�ستيك وجدوه في �سيارة ال�سهيد 

ث���م دفنوه عند ال�سي���ارة مبا�سرة وكتبوا عليه���ا ا�سمه)11(، وعندم���ا دخلت القوات 

الكويتية وبالتحديد لواء ال�سهيد في 1991/3/1 نقل ال�سبان خبر ا�ست�سهاده اإلى احد 

ال�سب���اط وار�سدوه اإلى م���كان الجثمان عند الج�سر، وعندما ع���اد والده اإلى الكويت 

�س���األ عن���ه فاأخب���روه بوجود �سيارت���ه عند الج�سر، ث���م ذهب ي�ساأل عن���ه ويبحث عن 

الحقيقة فاأكد له ال�سابط الذي تحدث معه ال�سبان ا�ست�سهاده فتوجه االب الذي كان 

ينتظ���ر روؤية ابنه على قي���د الحياة، اإلى االدلة الجنائي���ة وادارة الطب ال�سرعي وقام 

باالجراءات المطلوبة ثم ذهب مع �سابط االدلة الجنائية اإلى مكان الحادث حيث تم 

ا�ستخراج الجثمان من القبر واخذ الب�سمة ومطابقتها بب�سمته في االدلة الجنائية، 

وكان���ت الجثة قد تحلل���ت تقريبا، اما والده فقد تعرف عل���ى جثمان ابنه عندما نظر 

اإل���ى يديه و�سعره فلم يمل���ك غير ال�سبر والدعاء له بالرحم���ة)12( والعزاء انه من 

9 - ..........، 1999/5/30، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

10 - �سالم الم�سدح العنزي، المقابلة ال�سابقة.

11 - الم�سدر ال�سابق.

12 - والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

13 - �سالم الم�سدح العنزي، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سه���داء ان �س���اء اهلل، ول�سعوبة نق���ل الجثمان وبناء على ن�سيح���ة الدكتور فقد تم 

دفنه في المكان نف�سه)13(.

وبع���د فاإن حيثي���ات ا�ست�سهاده ت�سير اإلى انه كان احد اأف���راد المقاومة الأن ا�سراره 

عل���ى ال�سم���ود وحر�س���ه على االنتقام م���ن الجي����ض العراقي المحت���ل و�سجاعته في 

المواجه���ة باال�ساف���ة اإلى المعلومات الت���ي كان يذكرها حول بع����ض فعاليات ان�سطة 

المقاومة كلها تعطي الدليل على انه احد اأفرادها.

لق���د كان وطني���ا مخل�س���ا وكانت حياته مه���ددة ولك���ن الوطن هو االغل���ى فكانت 

ال�سهادة التي يعتز بها والده ويفتخر.

رحمه اهلل رحمة وا�سعة وا�سكنه ف�سيح جناته.
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ال�سهيد/عبدالحميد محمد عبدالوهاب رحمه اهلل)٭(

ل���م تك���ن الكويت في تلك الظروف الحرج���ة، ال�سعبة تفتقر اإل���ى الرجال االوفياء 

الذي���ن كانت قلوبهم تقطر دما وه���م ي�ساهدون االحتلل العراق���ي لوطنهم فقدموا 

الت�سحي���ات من اجله���ا، وكان احدهم ال�سهي���د عبدالحميد ذل���ك المواطن الكويتي 

ال���ذي اختار ال�سمود والع�سيان المدني ون�س���ط في مجال الخدمة العامة منذ اليوم 

االول للحت���لل، ولي����ض من ال�سهل ان يتخيل القارئ ال���ذي لم يكن في الكويت اثناء 

االحت���لل خط���ورة االعم���ال والخدمات الت���ي كان يوؤديه���ا ال�سهي���د عبالحميد، تلك 

االعمال التي كانت عقوبتها االإعدام.

اليوم االول:

ذه���ب ال�سهيد رحم���ه اهلل اإلى مقر عمله ف���ي محطة �سنت���رال ال�سالمية، ولم يكن 

يعل���م بالتطورات التي �سهدتها االزم���ة الكويتية العراقية، واجتي���اح الجي�ض العراقي 

ار����ض الوطن، لكنه في ال�ساعة 8.30 تح���دث مع زوجته بالهاتف واخبرها بالعدوان 

العراق���ي وطل���ب منها ان تاأخذ االأبناء اإل���ى منزل والدته و�سوف يلح���ق بهم مبا�سرة 

م���ن مقر عمل���ه، فبادرت الزوج���ة بتنفيذ امر ال�سهي���د وذهبت اإل���ى والدته فوجدته 

هناك)1(.

ام�س���ى ال�سهي���د عبدالحمي���د رحم���ه اهلل �سهر اغ�سط����ض عند والدت���ه في منطقة 

الرميثي���ة، حي���ث تطوع للعمل ف���ي جمعية الرميثية، ث���م انتقل اإلى ف���رع الجمعية في 

قطع���ة )5()2(، فف���ي اعقاب وقوع الع���دوان ن�سط مجموعة من �س���كان قطعة )5( 

)٭( تاري���خ المي���لد: 1948/5/24، تاري���خ الميلد: 1991/1/15، الموؤه���ل العلمي: االبتدائية، المهن���ة: مفت�ض كيبل في وزارة 

الموا�سلت.

1 - اأرملة ال�سهيد، 1997/10/12، الباحث �سعود المطيري.

2 - الم�سدر ال�سابق.
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في المنطقة وعق���دوا عدة اجتماعات للتداول في الكثير من االمور المتعلقة بالو�سع 

العام وبحث كيف يمكن تقديم الخدمات العامة وتنظيم امور الم�سجد وفرع الجمعية 

فا�ستق���ر راأيهم على اختيار ال�سهيد الدارة الفرع لما تميز به من حكمة وهدوء وروية 

وبالفع���ل اجته���د رحمه اهلل في عمله هذا و�سار العمل ف���ي الفرع على اح�سن ما يرام 

م���ن حيث عملية البيع وجمع المواد الغذائية وغيره���ا فقد ن�سط ال�سبان بتوجيه منه 

فكانوا يجلبون االحتياجات للفرع من مخازن التجار من �سبحان وال�سويخ، كما قاموا 

بالتن�سيق مع الجمعية في المنطقة وكان رحمه اهلل يتواجد في الفرع با�ستمرار، وكان 

يحر����ض على العدالة في البي���ع واأي�سًا في توزيع المواد الغذائية وغيرها دون محاباة 

الأح���د ويحر�ض اأي�سًا على ان يتم التوزيع بالت�ساوي على اال�سر ح�سب حجم كل ا�سرة 

وب�سكل عام اهتم بتجنب ال�سلبيات التي قد تبرز في تلك االيام ب�سبب الظروف، وفي 

نف����ض الوقت كان يحث ال�سبان على االلت���زام)3(. وكان رحمه اهلل يرغب في تنظيم 

نوبات حرا�سة للحياء لحماية المنازل من ال�سطو، كما حر�ض على بث روح ال�سجاعة 

بين االهالي، وحثهم اأي�سًا على عدم قراءة جريدة النداء)4( التي ت�سدرها �سلطات 

االحت���لل بالتع���اون مع العديد م���ن االردنيي���ن والفل�سطينيين، هك���ذا ن�سط ال�سهيد 

رحمه اهلل في الخدمة العامة، واإلى جانبه كان ابنه باال�سافة اإلى �سقيقه، ولم يتردد 

عن التعاون معهم بنقل التموين من منطقة ال�سويخ وتوزيعه على االهالي وا�ستمر في 

ه���ذا الن�ساط حتى بع���د عودته اإلى منزله في منطقة �سب���اح ال�سالم في 9/1 تقريبا 

فق���د ظل يت���ردد على فرع الجمعية)5( الأن���ه الم�سوؤول عن التوزي���ع وذلك حتى �سهر 

نوفمب���ر، كما كان يوزع النقود على اال�سر الكويتي���ة)6(، وت�سير ارملة ال�سهيد رحمه 

3 - ..........، 1999/12/20، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

4 - �سالح عبداهلل الفودري، 1997/11/30، الباحث �سعود المطيري.

5 - عبداهلل محمد عبدالوهاب، 1998/2/8، الباحث �سعود المطيري.

6 - ماجد محمد عبدالوهاب، 1997/11/29، الباحث �سعود المطيري.
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اهلل انهم بعد عودتهم اإلى �سكنهم في منطقة �سباح ال�سالم كان يقوم بتوزيع النقود، 

ويتلقي ببع�ض ال�سبان ف���ي الم�سجد)7( وا�ستمر اأي�سًا في عملية توزيع التموين، كما 

نقل اجهزة كمبيوترات من م�سروع اال�سكان في منطقة �سباح ال�سالم ب�سيارته وذلك 

بالتعاون مع مجموعة من ال�سبان وحفظوها في م�سلى الن�ساء في الم�سجد)8(.

اأ�سلحة في منزل ال�سهيد:

عندم���ا كان ال�سهي���د وا�سرته في من���زل العائلة في منطق���ة الرميثية ا�سطر بع�ض 

ال�سبان من اأفراد المقاومة اإلى حفظ بع�ض قطع اال�سلحة في منزله بعيدا عن عيون 

اأف���راد الق���وات العراقية العتقاده���م ان �سلطات االحتلل لن تق���وم بتفتي�ض المنزل 

المهج���ور)9(. ويبدو انهم و�سع���وا اال�سلحة في المنزل في االي���ام االأولى للحتلل 

وذل���ك قبل ان تتمركز ق���وات االحتلل ف���ي كل مناطق واحياء الكوي���ت، حيث ن�سط 

اأفراد المقاومة في عمليات جمع اال�سلحة ال�ستخدامها في العمليات الم�سلحة وكانوا 

يحاولون حفظها في االماكن التي يعتقدون ان القوات العراقية لن ت�سل اليها.

العثور على اال�سلحة:

بع���د ان ا�ستقرت اال�سرة ف���ي المنزل، وبينم���ا كانت ارملة ال�سهي���د تقوم بتنظيف 

المن���زل اكت�سفت وجود اال�سلحة فاأخب���رت ال�سهيد و�سقيقه ماجد، وظن ال�سهيد انها 

خا�س���ة بجيرانهم، فاتفقا على االحتفاظ به���ا وذلك في حفرة محكمة االغلق قاما 

باإعداده���ا ف���ي حديقة المن���زل حيث اغلق���ت باال�سمنت، ثم تم حف���ظ الذخيرة في 

حف���رة اأخرى في نف�ض الموقع، وكانت اال�سلحة عبارة عن 3 بنادق )�سوزن( وبندقية 

7 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

8 - �سالح عبداهلل الفودري، المقابلة ال�سابقة.

9 - عبداهلل محمد عبدالوهاب، المقابلة ال�سابقة.
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ذاتية وبندقية اأخرى وبع�ض الذخيرة)10( وقد تم الدفن في 10/20، ورغم تعر�ض 

المنزل للتفتي�ض الدوري اال ان القوات العراقية لم تكت�سف تلك اال�سلحة)11(.

هذا وكان ما ي�سمى بمجل�ض قيادة الثورة في العراق قد ا�سدر خلل �سهر اغ�سط�ض 

ق���رارات تطبي���ق عقوبة االإع���دام على من يق���وم بتخزين الطعام فم���ا بالك بتخزين 

اال�سلح���ة وبموجب اوامر تلك ال�سلطات كانت عقوبة العثور على ا�سلحة في اأي منزل 

هي تدميره)12(.

والحقيق���ة ان انته���اكات حق���وق االن�س���ان التي كان���ت ال�سلطات العراقي���ة ترتكبها 

ف���ي الكويت ف���ي تلك االيام كثيرة وفظيع���ة، مثل االعتقال واالإع���دام بدون محاكمة، 

والتعذيب، ولكن رغم ذلك فاإن اأبناء الكويت الذين �سمدوا لم تكن هذه الممار�سات 

الوح�سي���ة ترهبه���م فا�ستمروا ف���ي المقاوم���ة الم�سلح���ة، والع�سي���ان المدني، وهم 

يتح���دون كل ه���ذه العقوبات، كم���ا ان ممار�سات المحت���ل زادت من تكات���ف الجهود 

وتع���دد مجموعات المقاوم���ة الكويتية البا�سل���ة التي قامت بعملي���ات بطولية م�سلحة 

�س���د المحت���ل، باال�سافة اإل���ى عمليات مقاوم���ة م�سلحة فردية، وق���د ان�سم اإلى هذه 

المجموع���ات الكثير من �سغار ال�سن، فالوطنية واالنتماء لم يفرق اأو يميز بين امراأة 

ورج���ل و�ساب وطاع���ن في ال�سن، ومن �سم���ن تلك المجموع���ات مجموعة من �سبان 

منطق���ة �سباح ال�سالم كان���وا يطلقون عي���ارات نارية على المخفر ث���م يهربون، وفي 

بع�ض االحيان يكون ال�سهيد جال�ض عند منزله لكنه كان ينفي روؤيته لهم عندما ي�ساأله 

الجنود)13(.

10 - ماجد محمد عبدالوهاب، 1997/11/29، الباحث �سعود المطيري.

11 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

12 - العقي���د حقوق���ي ح�سين عي�سى مال اهلل - مجرمو الح���رب العراقيون وجرائمهم خلل االحتلل العراقي للكويت - مركز 

البحوث والدرا�سات الكويتية - دولة الكويت 1995 �ض254

13 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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اعتقال ال�سهيد:

كان ال�سهي���د عبدالحمي���د يعل���م ان بع����ض ال�سب���ان و�سع���وا ا�سلح���ة ف���ي المنهول 

»البالوعة« الموجودة في ال�سارع فوجد انه من االف�سل ان يخبر �سبان الم�سجد)14(، 

وبعد ذلك طلب احد رجال المقاومة الكويتية ا�ستخراج ال�سلح الموجود في المنهول 

كم���ا قال ال�سهيد لزوجته التي افادت انه عندما اخبرها ال�سهيد كان م�سغوال بالنظر 

م���ن ال�سب���اك، لكنها ال تعلم هل ح�سر ذلك ال�سخ�ض واخ���رج ال�سلح اأم ال وعلى اأي 

ح���ال ففي ع�سر ي���وم 12/20 خرج ال�سهيد من المنزل، كم���ا خرج �سقيقه عبداهلل، 

و�سقيق���ه عبدالوهاب وقبل المغرب بن�سف �ساع���ة ركل احد �سباط القوات العراقية 

الباب الخارجي للمنزل ومنه اإلى باب ال�سالة الداخلي دون مراعاة لحرمة المنزل، 

وكان يم�س���ك بيده محمد ابن ال�سهيد وي�سوب �سلحه نحو راأ�سه وي�ساأل عن ال�سهيد 

عبدالحمي���د، ث���م اقتحمت ق���وة ع�سكري���ة المنزل، وطلب���وا عنوان تواج���ده في تلك 

ال�ساع���ة ورقم تلفونه فا�ستطاعت ارملت���ه التخل�ض من االإجابة وفي الوقت نف�سه قام 

اأف���راد القوة العراقية بتفتي�ض المنزل. وامروه���ا بالرد على المكالمات الهاتفية لكن 

دون االإ�سارة اإلى وجوده���م)15(، وفي تلك اللحظات الحرجة و�سل �سقيقه عبداهلل 

ثم عبدالوه���اب، وكانت مفاجاأة بالن�سبة لهما عندما فت���ح الع�سكري العراقي الباب 

الخارج���ي و�سحبهم���ا اإلى الفناء وطل���ب منهما الهوية، وهددهم���ا باعتقال كل اأفراد 

المن���زل ما لم يح�س���ر ال�سهي���د عبدالحميد، وفي تل���ك االثناء و�س���ل �سقيقه ماجد 

ون�سيب���ه ففتح���ت لهما ارمل���ة ال�سهيد الباب فلحظ���ا ارتباكها و�ساأله���ا ماذا ح�سل 

فاأجابت���ه ان العراقيين في المنزل ف�ساألها ماجد ماذا يريدون وفجاأة �سرخ ال�سابط 

العراق���ي وامرهما بالدخول وب�سبب ا�سرار وارهاب وتهديد ال�سابط ل�سقيق ال�سهيد 

14 - عبداهلل محمد عبدالوهاب، المقابلة ال�سابقة.

15 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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ا�سط���ر اإلى االت�س���ال به وقال له ان هناك م���ن ي�ساأل عنك ولم يتمك���ن من التلميح 

ل���ه ب�سيء، نظ���را ل�سعوبة ذلك فقد كان محا�سرا، عندئ���ذ ا�سطر اإلى اال�سراع نحو 

منزل���ه وكان قد فرغ للت���و من اداء �سلة المغرب ففوجئ عندما دخل المنزل بوجود 

الق���وات العراقي���ة، الذين طلب���وا منه مفتاح �سيارت���ه فاأخرجوا منه���ا حقيبة االوراق 

الخا�س���ة به وبع���د ان بعثروها اعتقلوا ال�سهي���د واقتادوه معهم مما اث���ار قلق �سقيقه 

الذي �ساألهم ماذا فعل فاأجابوه �سوف نخبركم فيما بعد وعندما اراد �سقيقه مرافقة 

ال�سهي���د رف�س���وا ف�سار خلفهم ب�سيارت���ه)16(، اما ارملة ال�سهيد فق���د افزعها واثار 

حزنها وقلقها اعتقال زوجها ف�ساألتهم بلهفة اإلى اين تاأخذونه ولماذا؟

اقتادت القوة العراقية ال�سهيد اإلى مخفر منطقة �سباح ال�سالم، وبعد دقائق عادوا 

ب���ه اإل���ى المنزل وعندم���ا �ساأله �سقيقه ماذا يري���دون اجابه يري���دون اال�سلحة، وكان 

ال�سهيد رحمه اهلل قد اجابهم عندما �ساألوه عن اال�سلحة بااليجاب وانها في المنهول 

وانه لم يكن يعلم بوجودها وبالتحديد ال �ساأن له بها ثم �ساأل �سقيق ال�سهيد ال�سابط 

م���ا هو المطلوب فاأجابه ال بد من العثور على اال�سلح���ة واإال فاإن عبدالحميد لن يعود 

اإل���ى المن���زل، ثم ا�ستم���رت عملية البحث ع���ن اال�سلحة حيث قام اأف���راد القوة بفتح 

البوالي���ع الموج���ودة في ال�سارع دون جدوى فاقتادوا ال�سهي���د مرة ثانية اإلى المخفر، 

وفي اليوم الثاني ذهب عبداهلل اإلى مخفر �سباح ال�سالم للطمئنان على اخيه وبقي 

هن���اك منذ ال�سب���اح الباكر حتى الظه���ر دون ان يتمكن من روؤيت���ه، فكرر المحاولة 

ف���ي الي���وم التالي فتمكن م���ن روؤيته وعندم���ا امره ال�ساب���ط بانه���اء المقابلة الحظ 

عب���داهلل حركة من عين �سقيقه فتوج���ه مبا�سرة اإلى المنزل في �سباح ال�سالم فوجد 

ان العراقيي���ن قد حف���روا الحديقة واخرج���وا اال�سلحة لكنهم ل���م يكت�سفوا الذخيرة 

والذه���ب ال���ذي كان قد دفن���ه في الحديقة وفي الي���وم الرابع، ا�ستط���اع روؤية �سقيقه 

16 - عبداهلل محمد عبدالوهاب، المقابلة ال�سابقة.
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وهن���اك راأى معه مجموعة من اأف���راد المقاومة الكويتية البا�سلة وهم جيران ال�سهيد 

وعندم���ا �ساأله عبداهلل كي���ف حالك اجابه »ي�سير خير، تجي���ك التهايم وانت نايم«، 

وفي تلك اللحظات �ساأل ال�سابط العراقي عبداهلل هل عند »اأبو بدر« ا�سلحة، فاأجابه 

ان بع����ض ال�سب���اب ه���م الذين و�سعوا اال�سلح���ة وان عبدالحميد ال عل���م له بها فقال 

ال�ساب���ط لكنه يعلم القانون وكان عليه ت�سليم اال�سلحة الينا، فرد عليه عبداهلل ان ال 

عل���م ل�سقيقه بهذا القانون وان �سقيقه لم ي�ستخدم هذا ال�سلح، فطلب ال�سابط من 

عب���داهلل الذخيرة، وعندئذ انتبه عبداهلل اإلى ان اإ�سارة �سقيقه كان الق�سد منها هو 

مو�سوع الذخيرة لذلك اجابه ال علم لي بمكانها. وفي تلك اللحظات كان ال�سهيد في 

الغرف���ة الثانية ولم ي�سهد اأو ي�سمع التحقيق م���ع �سقيقه. ومما تجدر االإ�سارة اليه انه 

كان اإلى جانب ال�سابط العراقي احد اأبناء الجالية الفل�سطينية)17(.

ام���ام ه���ذه التطورات ا�سط���ر اأهل ال�سهي���د اإلى ت���رك منزلهم خوفا م���ن القوات 

العراقية، التي عادت اإلى المنزل حيث اقام مجموعة منهم فيه عدة ايام ثم احرقوا 

محتوياته قبل ان يغادروه)18(.

وال�سوؤال المط���روح كيف و�سلت اال�ستخبارات العراقية اإل���ى معلومات تفيد بوجود 

اال�سلحة عند ال�سهيد؟ لي�ض من ال�سهل االإجابة! لكنه رحمه اهلل كان قد عبر عن قلقه 

ل�سقيق���ه من ت�سرف���ات بع�ض �سغار ال�سن من اأبناء الجي���ران الأنه راأى معهم ا�سلحة 

عندما دخل عليهم في البيت)19( وعندما اعتقلتهم �سلطات االحتلل ا�سطروا كما 

يبدو اإلى االعتراف بوجود ا�سلحة في بيت ال�سهيد)20(.

17 - عبداهلل محمد عبدالوهاب المقابلة ال�سابقة.

18 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

19 - ماجد محمد عبدالوهاب، المقابلة ال�سابقة.
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ه���ذه ه���ي حيثي���ات اعتقاله الت���ي وردت على ل�س���ان ال�سه���ود وهم اخوت���ه وارملته 

وغيره���م، لقد ا�سر على ال�سمود في الوطن، وتقديم الخدمات الأهل الكويت وحفظ 

اال�سلح���ة، وكان���ت الكوي���ت بحاجة اإلى مث���ل هذا الرجل ف���ي تلك ال�سه���ور لموا�سلة 

ال�سم���ود والتحدي، وغني ع���ن البيان انه كان باإمكان ال�سهيد ت���رك منزله ومغادرة 

الكوي���ت مع اأهله من���ذ االيام االأولى للحت���لل، اال ان قرار الخ���روج من الكويت لم 

يكن من القرارات ال�سهلة بالن�سبة لكثيرين من اأبناء الكويت الذين اختاروا ال�سمود 

والمرابطة.

ح���اول اأهل���ه الو�سول اليه ب���كل الو�سائل، وفي اليوم الخام����ض جهزت زوجته بع�ض 

الملب�ض وذهبت م���ع �سقيقه عبداهلل اإلى المخفر ولل�سف انكر ال�سابط وجوده في 

المخف���ر، ومنذ تل���ك اللحظة لم يتوقف اأهله عن البحث عنه في كل مكان مثل مجمع 

الوزارات، وق�سر نايف دون جدوى)21(.

اال�ست�سهاد:

انتظ���ر اأهله عودته وكان االمل يراوده���م في انه من اال�سرى الأن �سلطات االحتلل 

اعت���ادت على اإعدام ال�سهداء امام منازلهم وهذا لم يح���دث بالن�سبة لل�سهيد، وبعد 

التحري���ر ظل اأهله يترددون على اللجنة الوطنية ل�س���وؤون اال�سرى والمرتهنين ولجنة 

ال�سلي���ب االأحمر الدول���ي، حتى �سهر دي�سمبر ع���ام 1991 اأو اوائل عام 1992 وذلك 

عندم���ا كان �سقيقه وجماعة م���ن اأهله يتفرجون على األبوم ل�سور ال�سهداء فاكت�سفوا 

وج���ود �سورة لجثمان ال�سهي���د عبدالحميد، فقام �سقيقه باأخ���ذ ال�سورة اإلى �سقيقه 

ماج���د الذي ذهب به���ا اإلى م�ست�سفى مب���ارك لعلهم هناك يتعرف���ون على �ساحبها، 

خ�سو�س���ا اولئ���ك الذي���ن كانوا يعملون ف���ي الم�ست�سف���ى اثناء االحت���لل، كما ذهب 

20 - الم�سدر ال�سابق.

21 - عبداهلل محمد عبدالوهاب، المقابلة ال�سابقة.
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به���ا اإلى ال�سيد عبداهلل الفيل���كاوي الذي كان يعمل في مقب���رة الرقة اثناء االحتلل 

فعر����ض ال�سيد عبداهلل عليه بع�ض ال�سور وفيلم فيدي���و لكنه لم يجد �سورة لجثمان 

ال�سهي���د)22(. وبالتالي لم يتم التاأكد باأن ال�س���ورة الموجودة في االألبوم هي �سورة 

ال�سهيد.

لقد كان���ت رحلة البحث عن م�سير ال�سهيد �سعبة موؤلمة وقا�سية على اخوته واأهله 

الذي���ن ل���م تتوقف جهوده���م في البحث عن���ه، حتى �سه���ر ابريل ع���ام 1992 عندما 

اخبرهم موظف في لجن���ة اال�سرى والمرتهنين بوجود ب�سمة ال�سهيد فذهب �سقيقه 

اإلى االدلة الجنائية، واإلى م�ست�سفى العدان، وم�ست�سفى االأميري الأنه كان يريد التاأكد 

من ا�ست�سهاده ويتعرف عل���ى تاريخ اال�ست�سهاد، وعلم من م�ست�سفى العدان ان هناك 

مجموع���ة من ال�سهداء قد اعدموا في منطقة �سب���اح ال�سالم وان تاريخ ا�ست�سهادهم 

ه���و 1991/1/15 ول���م يتم التعرف على هوياتهم في ذل���ك الوقت وقد تم دفنهم في 

مقب���رة الرقة)23( وبعد ه���ذه المحاوالت تاأكد اأهله انه احده���م وانه ا�ست�سهد رميا 

بالر�سا����ض ف���ي الراأ�ض، بع���د ان تعر�ض للتعذي���ب كما جاء في تقري���ر الوفاة)24(. 

وبع���د فاإن حر�ض االطب���اء من اأبناء الكوي���ت على اخذ ب�سمات ال�سه���داء كانت من 

االجراءات الهامة وهي من اهم االدلة الموثقة التي ت�سرح للعالم ممار�سات �سلطات 

االحتلل العراقي �سد ال�سعب الكويتي ال�سامد.

22 - عبداهلل محمد عبدالوهاب، المقابلة ال�سابقة.

23 - ماجد محمد عبدالوهاب، المقابلة ال�سابقة.

24 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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كان ال�سهيد عبدالحميد احد اأبناء الكويت البررة الذين اختاروا ال�سمود والتحدي 

وه���و الرجل المتدين الملتزم المرح)25( الذي ب���داأ ن�ساطه في الخدمة العامة منذ 

اليوم االول للحتلل و�سمد كغيره من اأهل الكويت الذين �سطروا اروع اآيات التحدي 

للحتلل العراقي.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة وا�سكنه ف�سيح جناته.

25 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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�سهداء مجموعة الطائرة

٭ �سياء عبد�لحميد محمد �ل�سايغ

٭٭ فايز عبد�هلل م�سعود �لر�سيدي

٭٭٭  كامل ر��سد جبر �سمخي

٭٭٭٭ ح�سن طارق عبد�لعزيز �لفد�غ

تمي���ز اأفراد ه���ذه المجموعة باالإقدام وال�سجاعة وح�س���ن الخلق، وقد جمعهم حب 

الوطن والوالء له. وقد اثبتوا ذلك في الثاني من اغ�سط�ض، واكدوا انهم اأبناء الكويت 

الب���ررة، فترجم���وا اخل�سهم للوط���ن بااللتزام بالواج���ب، ومن المع���روف انه كان 

للق���وات الكويتية دورها الفاع���ل والفعال في الدفاع عن الكوي���ت، فقد قامت ب�سرب 

ارتال القوات العراقية المعتدية.

ل���م تك���ن تلك الليلة عادي���ة الأهل الكويت، الذي���ن كانوا يترقبون نتائ���ج المباحثات 

الكويتي���ة العراقية ف���ي مدينة جدة، فكانت المفاجاأة الموؤلم���ة حين اجتاحت القوات 

العراقي���ة الكويت، البلد االآمن الم�سالم فهب اأبن���اء الكويت للدفاع عنها، وقد عقدوا 

العزم على التعاون الل محدود من اجل تحرير الوطن.

كان ال�سهيد �سياء ال�سايغ رحمه اهلل ينتظر �سباح الغد لكي يذهب اإلى مقر عمله 

حي���ث تب���داأ مناوبته، لكنه قب���ل ال�ساعة الواح���دة بقليل بعد منت�س���ف ليلة الخمي�ض 

1990/8/2، تلق���ى االم���ر م���ن قاعدة عل���ي ال�سالم فلب���ى النداء، وارت���دى ملب�سه 

الر�سمي���ة وجمع اغرا�سه وقال لزوجته طالم���ا مناوبتي تبداأ اليوم، فاإنني �سوف اآخذ 

كل ما احتاج اليه، وودعها وخرج، ولم ي�سدق ما �سمعه من اخبار حول تقدم القوات 

)٭( تاريخ الميلد: 1953/1/8، تاريخ اال�ست�سهاد: 1990/8/2، 

الموؤهل العلمي: دبلوم، المهنة: طيار - وزارة الدفاع.
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العراقي���ة نحو ار����ض الكويت، رغ���م علمه ان الح�س���ود العراقية كان���ت عند الحدود 

الكويتية، لكنه اعتقد انها لن تتجاوزها.

وعندما و�سل رحمه اهلل قاع���دة علي ال�سالم، خابر زوجته وطماأنها واعطاها رقم 

الهاتف، وبعد ذلك انقطعت اخباره، رغم محاوالتها المتكررة للطمئنان عليه)1(، 

فقد كان رحمه اهلل في الق�سم االداري في القاعدة)2(.

٭٭ اما ال�سهيد فايز عبداهلل الر�سيدي رحمه اهلل فقد لبى النداء الذي تلقاه بوا�سطة 

الهاتف عند ال�ساع���ة الواحدة بعد منت�سف الليل، وا�سرع اإلى القاعدة، وبعد و�سوله 

انقطعت اخباره عن اأهله الذين كانوا يحاولون االطمئنان عليه با�ستمرار)3(.

٭٭٭ كان ال�سهي���د كام���ل را�س���د رحمه اهلل غير مح���دد الجن�سي���ة، وكان رحمه اهلل 

ق���د التحق بالجي����ض بعد ح�سوله على �سهادة الثانوية العام���ة، حيث ان�سم اإلى ق�سم 

العملي���ات في �سلح الطيران، وقد التحق بدور في لن���دن »منقذ جوي« على الطائرة 

الهليكوبتر، كما التحق بعدة دورات في الكويت، وكان يعمل في �سرب البحث واالنقاذ 

في قاعدة علي ال�سالم)4(. وقد عرف عنه باأنه من ال�سخ�سيات المحبة للمرح وكان 

مجتهدا ومتزنا)5( ودودا يتحم���ل الم�سوؤولية بجدارة ومن�سبطا)6( ويوم االحتلل 

تلق���ى �سقيقه مكالمة من القاعدة طلب منه المتح���دث ابلغ ال�سهيد �سرورة التوجه 

1 - اأرملة ال�سهيد، 1997/12/21، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

2 - ..........، 1996/11/27، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

٭٭ تاري���خ المي���لد: 1959/4/28، تاريخ اال�ست�سه���اد: 1990/8/2، الموؤهل العلمي: دبلوم، المهن���ة: ملزم اأول طيار - وزارة 
الدفاع.

3 - �سالح عبداهلل الر�سيدي،1996/10/2 ، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

٭٭٭ تاري���خ المي���لد:5/4 /1962 ، تاري���خ اال�ست�سه���اد:1990/8/2 ، الموؤهل العلم���ي: متو�سطة، المهنة: �س���لح الطيران - 
ع�سكري.

4 - ..........، 1996/11/6، الباحث نا�سر القوي�سي.

5 - ..........، 1996/10/23، الباحث نا�سر القوي�سي.
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اإل���ى مقر عمله فاأ�سرع رحمه اهلل اإلى القاع���دة)7(، وكانت معنوياته عالية في ذلك 

اليوم)8(.

وبع���د خروجه انقطعت اخباره وظ���ن اأهله انه غادر اإلى المملكة العربية ال�سعودية، 

بع���د ان هاتفهم اح���د اأ�سدقاء ال�سهي���د واخبرهم انهم و�سلوا اإل���ى المملكة العربية 

ال�سعودي���ة، اال انه لم يحدد االأ�سماء، ومع ذل���ك اعتقد اأهله انه و�سل معهم)9( كما 

اطماأنوا بعد ان علم �سقيقه الذي خابر القاعدة انه في مكان اآمن)10(.

٭٭٭٭ ام���ا ال�سهيد ح�سن ط���ارق الفداغ رحمه اهلل، فقد كان مج���ازا في ذلك اليوم 

وكان ب�سحب���ة زميله محمود الحربي، حين و�سلهما خبر االجتياح من خلل مكالمة 

تلقاه���ا محمود من القاعدة حيث طل���ب منه المتحدث �س���رورة المجيء اإلى قاعدة 

عل���ي ال�سالم ولم يتم ا�ستدع���اء ال�سهيد ح�سن الذي �ساأله محمود »هل تريد تو�سيلك 

اإل���ى المن���زل«؟ فاأجابه كل طالما انك ا�ستدعيت فاإنني اري���د الذهاب اإلى القاعدة، 

وبالفع���ل ذهب���ا وهناك �س���درت االوامر ب�س���رورة اال�ستع���داد فا�ستب���دال ملب�سهما 

المدنية بالع�سكرية)11(.

كان ال�سهي���د رحم���ه اهلل يعمل في ق�س���م البحث واالنقاذ منذ ع���ام 1989، وعرف 

بالجد واالجتهاد وحب العمل، وكان متلهفا النهاء الدورة التي التحق بها لكي ي�سارك 

في المناورات)12(، اما الموقف في القاعدة فقد كان �سعبا جدا، وكان على اآمرها 

الل���واء �ساب���ر �سوي���دان وكبار ال�سب���اط اتخاذ الق���رارات المطلوب���ة والعاجلة)13( 

6 - ..........، 1996/10/16، الباحث نا�سر القوي�سي.

7 - ..........، ،1996/11/6 المقابلة ال�سابقة.

8 - ..........، 1996/11/30، الباحث نا�سر القوي�سي.

9 - ..........، 1996/9/29، الباحث نا�سر القوي�سي.

10 - 1996/11/6، المقابلة ال�سابقة.

٭٭٭٭ تاري���خ المي���لد: 1971/9/28، تاريخ اال�ست�سهاد: 1990/8/2، الموؤهل العلم���ي: متو�سط، المهنة: وكيل عريف - فرقة 
االإنقاذ/وزارة الدفاع.

11 - ..........، 1996/11/25، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

12 - ..........، 1996/11/5، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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لمواجه���ة الموقف فقد كانت طائ���رات العدو وقواته تعمل على ن�س���ر االلغام و�سرب 

مدارج القاعدة)14(.

وفي ذلك الوقت كان قد تم ا�ستدعاء الكثير من ال�سباط والطيارين وعند ال�ساعة 

3.15 فج���ر الخمي�ض كان���ت التعليمات ه���ي االلتحاق بمركز العملي���ات ب�سرعة فقد 

تدهور الو�سع وبداأت االوامر ت�سدر اإلى الطيارين، وبداأت عملية اال�ستدعاء الر�سمي 

ف���ي ال�ساعة الرابعة �سباح ي���وم الخمي�ض وبداأ و�سول الكثير م���ن الطيارين، ومن ثم 

ب���داأ اآمر القاع���دة والعقيد ».......« ا�س���دار االوامر اإلى الطائ���رات المقاتلة للقيام 

باعترا����ض طائرات الع���دو، وكذلك الحال بالن�سب���ة للطائ���رات العامودية الم�سادة 

للدبابات، فقام الجميع باأداء الواجب على اكمل وجه وعند ال�ساعة الخام�سة �سباحا 

�س���درت االوام���ر باالخلء والخروج م���ن القاعدة الأنها ا�سبحت ف���ي مرمى مدفعية 

الع���دو ولذلك تقرر االنتقال اإلى قاعدة احمد الجابر ومنها اإلى القاعدة البحرية ثم 

اإل���ى النوي�سيب ومن ثم اإلى االرا�سي ال�سعودي���ة)15(. وكان امر االلتحاق قد �سدر 

ل���كل ال�سباط وكل االأفراد ب�س���رورة االلتحاق باأق�سامهم فالتح���ق كل طيار بطائرته 

ث���م �سدرت االوامر باأن يق�سموا انف�سه���م اإلى مجموعتين، وكان ال�سهيد ح�سن طارق 

وال�سهي���د كام���ل مع عادل عبا�ض وعند ال�ساعة 4.30 ج���اء احد ال�سباط وكان برتبة 

نقي���ب وق���ال »نريد احدكم« ولم يك���ن ال�سهيد ح�سن قد انهى ال���دورة وال�سهيد كامل 

كان للت���و ق���د انهى ال���دورة والأنهما بدون خب���رة ولم يعرفا هل العملي���ة انزال اأم نقل 

جرحى لذلك طلب منهما عادل البقاء وخرج مع النقيب الأن االوامر لم تكن وا�سحة 

فق���د قالوا كل �سخ�ض ي�سع���د اإلى طائرته وتم توزيعهم عل���ى الطائرات حيث بداأت 

13 - ..........، 1997/12/9، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

14 - المقدم �سادق عبدالمح�سن العلي، 1997/12/5، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

15 - ..........، 1997/12/9، المقابلة ال�سابقة.
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عملية االقلع من قاعدة علي ال�سالم اإلى قاعدة احمد الجابر ومنها اإلى النوي�سيب 

ث���م اإل���ى االرا�س���ي ال�سعودية)16( وكان���ت المعلومات ق���د و�سلت عن قي���ام القوات 

العراقي���ة بن�س���ب بطارية م�سادة للطائ���رات في نهاية المدرج من خ���ارج القاعدة، 

ولذلك تم ايقاف اقلع الطائرات بعد ان اقلع 80% منهم)17(. ومما تجدر االإ�سارة 

الي���ه ان المق���دم ال�سهيد �سي���اء كان يعمل في الق�س���م االداري والنقي���ب طيار فايز 

كان يعم���ل على طائرة الغزال، اما ال�سهيد كام���ل وال�سهيد ح�سن فقد كانا في �سرب 

االنق���اذ)18( نع���ود االآن اإلى الو�سع في القاع���دة، لق���د كان دوي االنفجارات ي�ستد 

بالق���رب م���ن القاعدة، فاأ�س���رع الجميع اإلى ال�س���رب ب�سرعة الخ���لء القاعدة)19( 

خا�س���ة وان طائ���رات العدو كانت تق���وم بعمليات انزال في القاع���دة وا�ستبكت معها 

الطائ���رات الكويتية وفي هذه اللحظة توج���ه ال�سهيد كامل اإلى ال�سرب الثاني )�سرب 

32( لكي يلتحق بطائرة البيوما)20(.

وكم���ا ا�سرن���ا من قب���ل كان قد ت���م تق�سيم االأف���راد اإلى مجموعتي���ن مجموعة تقلع 

بطائ���رة �سوبر البيوما واالأخ���رى بطائرة بيوما)21(. والأن االوام���ر والتعليمات التي 

كانت ت�سدر اجتهادية وح�سب تطور الموقف والظروف التي يواجهها كل فرد، لذلك 

نج���د ان هناك م���ن واجه الع���دو، وهناك الذي اآث���ر االحتفاظ بالق���وة واالتجاه نحو 

ارا�س���ي المملكة العربي���ة ال�سعودية، هذا ولقد كانت طائ���رات �سكاي هوك في ذلك 

الوقت تت�سلح وتقاوم)22(.

اما الراأي االآخر فيرى ان االوامر كانت ت�سدر من اآمر القاعدة �سابر �سويدان ومن 

16 - ..........، 1996/10/3، المقابلة ال�سابقة.

17 - ..........، 1997/12/9، المقابلة ال�سابقة.

18 - ..........، 1996/11/27، المقابلة ال�سابقة.

19 - ..........، 1996/10/8، الباحث نا�سر القوي�سي.

20 - ..........، 1996/10/2، الباحث نا�سر القوي�سي.

21 - ..........، 1996/10/3، الباحث نا�سر القوي�سي.

22 - المقدم �سادق عبدالمح�سن العلي، 1996/12/5، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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مدي���ر العمليات اللواء فهد االأمير، ومن ثم يتم نقل االوامر الآمر ال�سرب وهو المقدم 

ف�س���ل حكم الذي يق���وم بدوره بتوزيعها عل���ى الطيارين، فكانت االوام���ر ان يتم نقل 

الطائرات الغزال والبيوما والمقاتلة اإلى مكان اآمن لكي ال ي�سل اليها العدو، وبالتالي 

هناك من ذهب اإلى المطار، والبع�ض االآخر توجه اإلى قاعدة احمد الجابر وبعد ذلك 

اإل���ى المملكة العربية ال�سعودية)23( اما بالن�سبة لل�سهيد �سياء ال�سايغ فقد �سدرت 

االوام���ر اليه باالقلع بوا�سطة طائرة كان قد توقف عن الطيران عليها عدة �سنوات، 

ام���ا ال�سهي���د فايز فلم تكن لديه خبرة ف���ي هذا النوع من الطائ���رات ولكن ال بد من 

تلبية نداء الواجب)24( ب�سجاعة وال بد من االجراءات ال�سريعة الفعالة ولم يكن من 

ال�سهل كما ي�سير احد الم�سادر االلتزام بالحدود اأو ال�سوابط المعينة، و�ساءت ارادة 

اهلل �سبحان���ه وتعالى ان يف�سل ال�سهي���د كامل االقلع بالطائرة ال�سوبر بيوما واعتذر 

عن االقلع مع ال�سيد محمود الحربي الذي �ساأله ان يقلع معه)25(.

الحقيق���ة ان الرواي���ات تع���ددت حول اقلع الطائ���رة التي اقلت ال�سه���داء، فهناك 

رواي���ة تذك���ر ان ال�سهيد �سياء ال�سايغ رحمه اهلل اقلع اإل���ى قاعدة احمد الجابر ولم 

يقل���ع بوا�سطة الطائ���رة البيوما ورواية اأخرى مفادها انه اقلع من قاعدة علي ال�سالم 

مبا�سرة اإلى المملكة العربية ال�سعودية)26(.

ورواي���ة ثالثة ت�سير اإل���ى ان ال�سهداء قد اقلع���وا بالطائ���رة الهليكوبتر رقم )552(

)27(، ه���ذا وكان ال�سهي���د ح�س���ن الفداغ رحمه اهلل ق���د اعطى زميل���ه جا�سم مناع 

الخوذة وملب����ض الطيران الخا�سة به نظرا لعدم وجود هذه الملب�ض والخوذة عند 

جا�سم)28(.

23 - ..........، 1998/11/3، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

24 - ..........، 1996/11/27، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

25 - ..........، 1996/10/16، الباحث نا�سر القوي�سي.

26 - علء عبدالحميد ال�سايغ، 1997/12/7، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

27 - الق���وة الجوي���ة الكويتي���ة - مكتب اآمر القوة الجوية، رقم م1 / 17م / 91، مرك���ز المعلومات، مكتب ال�سهيد، العميد ركن 

طيار غازي يو�سف العبدالرزاق، 1991/8/18م.
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اال�ست�سهاد

يلح���ظ الق���ارئ عدم و�س���وح المعلوم���ات حول ما ت���م قبيل االق���لع وكيف التقى 

ال�سه���داء االربع���ة ف���ي تلك اللحظات لك���ن المعل���وم ان الطائرة اقلع���ت وعلى متنها 

ال�سه���داء االربع���ة وكانت بقي���ادة ال�سهيد �سي���اء ال�سايغ، في طريقه���ا اإلى القاعدة 

البحرية. وكان ال�سهيد �سياء موؤهل للطيران بالطائرة الغزال، واأي�سًا البيوما)29(، 

فقد عمل عليها لمدة �سنة وال�سهيد فايز لم تكن لديه خبرة في طائرة البيوما)30(. 

وف���ي ذلك اليوم ب�سبب النق�ض ف���ي الطيارين فقد تم الخلط بي���ن طياري اال�سراب 

ل�سم���ان اقلع الطائرات، وينفي الم�س���در ان االوامر كانت عبارة عن اجتهادات بل 

كان���ت اوام���ر وا�سحة باالتجاه نح���و االرا�سي ال�سعودية، ولكن �س���اءت ارادة اهلل عز 

وج���ل ان ت�سق���ط طائرة ال�سهداء االربعة التي يبدو انها انه���ا كانت تطير على ارتفاع 

منخف����ض فاأ�سيب���ت ب�ساروخ م���ن الكويت حيث كان���ت بطاريات اله���وك في منطقة 

المق���وع تقاوم الع���دو وهي اوتوماتيكي���ة وتنطلق لمواجهة اله���دف، ورغم وجود رمز 

التع���ارف اال ان���ه لم ي�ستخ���دم في ذلك الي���وم، فالرمز ال بد وان يخ���رج من القيادة 

العليا ولذلك كان الطيران في ذلك الوقت ي�سكل خطورة، والمق�سود برمز التعارف 

ه���و ذلك الجهاز الذي تو�س���ع فيه بع�ض االرقام وير�سل ذبذب���ات تظهر في الرادار، 

وُيعط���ى االم���ر فينطل���ق ال�س���اروخ اوتوماتيكي���ا لكن ع���دم وجود الرم���ز يعني عدم 

الق���درة على التمييز بين االهداف ويب���دو ان ال�سهيد �سياء اقلع بالطائرة بدون رمز 

التعارف)31(.

ويرى الم�سدر ان االوامر التي �سدرت اإلى الطيارين هي االقلع من قاعدة احمد 

الجاب���ر اإل���ى الزور ثم تحويل الطائ���رات المتجهة اإلى منطقة ال���زور اإلى النوي�سيب 

28 - مذكرة القوة الجوية الكويتية، قاعدة علي ال�سالم الجوية..........، رقم 23اأ، مركز المعلومات، مكتب ال�سهيد.

29 - ..........، 1997/12/9، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

30 - المقدم �سادق عبدالمح�سن العلي، المقابلة ال�سابقة.

31 - ..........، 1997/12/9، المقابلة ال�سابقة.
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وبع���د ذلك اإلى الخفج���ي والريا�ض. ثم اإلى الطائف فو�سل���ت الطائرات عدا طائرة 

ال�سه���داء االربعة)32( التي اقلعت اإلى المطار اوال، وبعد ذلك توجهت نحو االرا�سي 

ال�سعودي���ة وف���ي طريقها ت���م ا�سقاطه���ا بوا�سطة الدف���اع الجوي الكويت���ي)33( لقد 

�سقط���ت طائرة ال�سه���داء االربعة الذين لبوا نداء الواج���ب وا�سرعوا اإلى قاعدة علي 

ال�سال���م، التي جمعتهم في ذلك الي���وم اال�سود ثم جمعتهم الطائرة، وبعد ان طرحنا 

االف���ادات الت���ي توافرت لدينا عن ظ���روف االقلع �سوف ن�ستعر����ض كل ما قيل حول 

ملب�سات وحيثيات ا�ست�سهادهم.

قب���ل ظهر يوم الخمي�ض 8/2 وبناء على اوامر من قيادة قاعدة احمد الجابر توجه 

ال�سي���د عي�س���ى الهدهود وهو من العاملي���ن في القاعدة اإلى )مرك���ز رقم 10( الذي 

يقع بي���ن طريق كبد واالحمدي وذلك للتعرف على هوية طائرة �سقطت هناك، وكان 

ب�سحب���ة ال�سيد عي�س���ى الرقيب اول �سلطان هليل، وهناك وج���دا مطافئ البلدية قد 

�سبقتهما اإل���ى الموقع باالإ�سافة اإلى اأفراد امن �سركة النفط واهدا الطائرة الكويتية 

من طراز بيوما وق���د تناثرت اجزاوؤها وتفحمت الجثث، ويذكر الم�سدر ان الطائرة 

لم تنفجر في الجو بل زحفت على االر�ض، وقد عثروا على رتب ال�سهداء وتاأكدوا انها 

طائ���رة كويتية �سواء من خ���لل بع�ض اجزاء ملب�ض ال�سه���داء اأو بع�ض االوراق التي 

ل���م تحترق فق���د وجد الجزء االيمن من ملب�ض احد ال�سه���داء برتبة نقيب اأو ملزم 

وملب����ض �سابط اآخر لم تحت���رق باالإ�سافة اإلى العلم الكويت���ي، وبعد ذلك عرفوا ان 

قائدها هو ال�سهيد �سياء ال�سايغ، ومن ثم حمل اأفراد المطافئ والبلدية وامن �سركة 

النف���ط جثث ال�سهداء، ويقول الم�س���در ان الطائرة ا�سيبت ف���ي الجو وان المنطقة 

الت���ي وقع فيه���ا الحادث لم تكن القوات والطائرات العراقي���ة قد و�سلت اليها)34(. 

وبع���د ذلك انت�سر خبر �سق���وط الطائرة حيث �سمع به العقي���د..... في اليوم التالي، 

32 - المقابلة ال�سابقة.

33 - ..........، 1998/11/3، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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ث���م عل���م بتفا�سيل الحادث في اليوم الرابع للع���دوان العراقي وعندما كان في اال�سر 

عرف اأ�سماء ال�سهداء الذين كانوا مع ال�سهيد طيار �سياء، ومن المعروف ان القوات 

العراقي���ة اقتحمت قاعدة احمد الجابر وا�سرت من فيها. وكانت القوات الكويتية في 

القاعدة قد اعتقلت الكثير من اأفراد القوات العراقية وقد اح�سنوا معاملتهم)35(.

لقد كان ال�سهيد �سياء وال�سهيد فايز في �سرب، بينما ال�سهيد ح�سن وال�سهيد كامل 

كانا في �سرب اآخر قبل وقوع العدوان ولكن الذي جمعهما هو حالة اال�ستنفار، ويذكر 

المقدم �سادق ان احد ال�سباط في القاعدة اخبره ب�سقوط الطائرة في اليوم نف�سه، 

ويقول انه ربما تعر�ست الطائرة للق�سف من الدفاع الجوي الكويتي لعدم توزيع رمز 

التع���ارف نتيجة ال�سطراب الو�سع)36( ويوؤكد هذا الراأي احد الم�سادر الذي يقول 

ان الح���ادث وقع حوالي ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف �سباح الخمي�ض في المقوع نتيجة 

ا�سابتها ب�ساروخ)37(.

وال ب���د هنا من االإ�سارة مرة اأخرى اننا حر�سنا على طرح كل االآراء واالفادات كما 

وردت م���ن ال�سهود وربما يلحظ القارئ التكرار وبع�ض االختلف احيانا ا�سافة اإلى 

عدم و�سوح تفا�سيل بع�ض الروايات ولكن ال مفر من الطرح بهذا اال�سلوب. وناأمل ان 

نتو�سل اإلى معلومات اأخرى قد ت�سنح الفر�سة لن�سرها.

كيف عرف اأهل ال�سهداء خبر ا�ست�سهادهم؟

عندم���ا �س���األ علء وهو �سقيق ال�سهي���د �سياء العقيد محم���ود الرزوقي عن م�سير 

�سقيقه اخبره با�ست�سهاده، وبعد التحرير حاول علء معرفة م�سير الجثمان فاأخبره 

اح���د االطباء ان���ه كان قد تم التحفظ على الجثث لعدة ايام ولكن ال�سلطات العراقية 

34 - عي�سى الهدهود، 1997/12/23، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

35 - ..........، 1997/12/9، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي، المقابلة ال�سابقة.

36 - المقدم �سادق عبدالمح�سن العلي، المقابلة ال�سابقة.

37 - ..........، 1996/11/8، المقابلة ال�سابقة.
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المحتل���ة ادع���ت انها الأفراد من الجي����ض العراقي، فاأخذوهم، ورغ���م المرارة واالألم 

ال���ذي ي�سعر ب���ه اأهل ال�سهي���د، اال انهم وكما افاد ع���لء يقدرون الظ���روف القا�سية 

ف���ي تلك االيام حيث كان���ت قاعدة احمد الجابر تتعر�ض للق�س���ف العراقي وبالتالي 

كان الو�س���ع ف���ي غاي���ة الخطورة حت���ى وان كان الحادث قد وقع عل���ى م�سافة تبعد 3 

كيلومترات من القاعدة)38(.

ام���ا زوجة ال�سهيد فقد كانت تنتظره واالمل يراودها في عودة زوجها الغال وكانت 

تبح���ث ع���ن خبر ي�س���رح لها �سدره���ا ويدخل ال�سع���ادة اإلى حياتها بع���د ان انقطعت 

اخباره منذ الثاني من اغ�سط�ض وظلت تاأمل ان يكون مع اال�سرى ولذلك كانت تتردد 

عل���ى �سالة احم���د �سيخان الفار�سي ف���ي منطقة ال�سرة، لكنها بع���د ذلك تاأكدت من 

ا�ست�سهاده)39( وانه احد االأبطال الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن.

ام���ا بالن�سب���ة لل�سهيد فاي���ز فاإن اأهله ل���م يتمكنوا من معرفة م�سي���ره، هل هو من 

ال�سه���داء اأم ان���ه من اال�س���رى، وكان االمل يراوده���م خلل االحتلل ان���ه على قيد 

الحياة، ولكن بعد تحرير الكويت علموا انه من ال�سهداء االبرار)40(.

ام���ا فيما يتعلق بال�سهيد كامل فقد حاول اأهل���ه االطمئنان عليه اأو معرفة م�سيره، 

فقابل �سقيقه رفاقه وبع�ض ال�سباط في القاعدة، الذين كانوا على علم با�ست�سهاده اال 

انه���م اآثروا عدم االف�ساح نظرا ل�سعوبة نقل هذا الخبر اإلى اأهله، لكن احدهم وهو 

ال�ساب���ط فهد ال�سويع اخبر �سقيقه با�ست�سهاده، ورغ���م الحزن على فراق ابنهم فاإن 

اأهله �سعروا بالفخر واالعت���زاز الأنه �سهيد الواجب والوطن، وقد علموا ان العراقيين 

اخذوا الجثث المتفحمة من م�ست�سفى االحمدي على اعتبار انها لعراقيين)41(.

38 - علء عبدالحميد ال�سايغ، 1997/12/27، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

39 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

40 - �سالح عبداهلل، 1996/10/2، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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ام���ا ال�سهي���د ح�سن فقد كان والده ف���ي دم�سق ي�ساهم في خدم���ة اأهل الكويت وفي 

اكتوب���ر 1990 ذه���ب اإل���ى المملكة العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سطحاب ابن���ه الذي غادر 

الكويت وهناك �ساأل عن ابنه ح�سن في ال�سفارة الكويتية وهل دخل اإلى المملكة اأم ال 

فاأجاب���ه احد ال�سباط وكان برتبة عميد انه لم يدخل، فاعتقد االب انه قد تم ا�سره، 

وبع���د التحرير ذهب اإلى القاعدة فوجد انها قد دمرت فاتجه اإلى رئا�سة االركان في 

الجي����ض الكويتي و�ساأل الموظفة التي بحثت عن ا�سمه بالك�سف واخبرته انه ا�ست�سهد 

من���ذ الخمي�ض اال�سود فكانت المفاجاأة وعلم بع���د ان اطلع على التقرير الذي يتناول 

حيثي���ات ا�ست�سهاده ان الطائرة �سقطت في مجمع برقان نتيجة اطلق �ساروخ عليها 

وقد تم نقل الجثث اإلى م�ست�سفى االحمدي، فتوجه االب وقابل مدير الم�ست�سفى الذي 

اك���د له �سقوط طائرة كويتي���ة، وكان االب يريد التاأكد اكثر فطلب من الم�سوؤولين في 

القاع���دة تاأكيد خبر ا�ست�سهاد ابنه، فاأكد له �ساب���ر �سويدان ان العديد من ال�سباط 

راأوا ابنه وهو يركب الطائرة مع ال�سهيد �سياء ال�سايغ وقد تاأكد والد ال�سهيد بعد ان 

اطل���ع على التقرير ان تفحم الجثث كان بن�سبة 90% لكنه لم يتمكن من التعرف على 

القب���ر وم���كان دفن الجثث)42(. لقد ا�ست�سهد هو ورفاق���ه وهذا مو�سع الفخر ولكن 

اي���ن الجثث اين القب���ور؟ اإلى اين نقلتهم �سلطات االحتلل؟ بع���د ان كانا في ثلجة 

م�ست�سفى االحمدي وهل تم دفنهم في مقبرة الرقة)43(.

لقد ا�س���رع االأبطال االربعة اإلى القاعدة في ذلك الي���وم للدفاع عن الوطن، وكانوا 

عل���ى اهب���ة اال�ستع���داد، واقلعوا بالطائ���رة على امل الع���ودة اإلى الكوي���ت لتحريرها 

فجاءت ال�سهادة من اجل الكويت التي فقدت الكثير من االأبناء االأبطال الذين �سحوا 

باأرواحهم في �سبيلها فاأكرمهم اهلل �سبحانه وتعالى ان �ساء اهلل بال�سهادة.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة وا�سكنهم ف�سيح جناته.

41 - ..........، 1996/11/6، المقابلة ال�سابقة.

42 - طارق عبدالعزيز الفداغ، 1996/10/2، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

43 - الم�سدر ال�سابق.
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ال�سهيد/عبا�س �سوعان عجيب)٭(

ب�س���م اهلل الرحمن الرحيم »يا اأيها الذين اآمنوا اإ�سب���روا و�سابروا ورابطوا واتقوا 

اهلل لعلكم تفلحون« �سدق اهلل العظيم

عندم���ا اجتاح���ت الق���وات العراقية الكوي���ت وتعر����ض ال�سعب الكويت���ي لمحاوالت 

طم����ض هويته وتدمير منجزاته كان النظام العراقي يريد من ممار�سته الق�ساء على 

ارادة ه���ذا ال�سعب، لكنها كانت قوي���ة �سلبة، ف�سطر اأهل الكويت وبع�ض ال�سرفاء من 

المقيمين على ار�سها اروع االمثلة التي ج�سدت معنى الوالء واالخل�ض لهذا الوطن، 

نع���م لق���د كانت محنة ولك���ن ال�سعب الكويتي واج���ه هذه المحنة بال�سم���ود وال�سبر 

والمقاومة.

ومن���ذ اللحظات االأول���ى لوقوع العدوان ت�سدت له الق���وات الكويتية البرية والجوية 

والبحرية وابلى اأفرادها البلء الح�سن في مواجهة القوات العراقية، و�سطروا الكثير 

من البطوالت وقدموا الت�سحيات.

ان ق�س���ة ال�سهي���د عبا�ض �سوعان ت�سرح كيف يكون االخل����ض وااللتزام بالواجب، 

فق���د ا�س���ر على ال�سمود في المع�سك���ر مع القوات الكويتية، وه���و ال�سخ�ض الذي لم 

يكن في ذل���ك الوقت محدد الجن�سية ولكنها الكويت التي احت�سنته واأهله وقدمت له 

الكثي���ر فكانت موطنه ال���ذي يدافع عنه، فلم تكن تطمئن نف�سه اال بالدفاع عنها ففي 

تل���ك الليلة الحزينة وعلى غير عادته كان �ساهرا مع اأهله حتى ال�ساعة الثانية �سباح 

الخمي�ض، وعن ال�ساعة 6.30 ايقظه �سقيق زوجته واخبره بوقوع العدوان فلم ي�سدق 

الخب���ر)1( الأول وهلة، الأن���ه كان يظن وكما قال الأهله ان علق���ة الجوار �سوف تمنع 

)٭( الميلد: 1944/7/2، تاريخ اال�ست�سهاد: 1990/8/2، المهنة: ع�سكري - وزارة الدفاع، الموؤهل: االبتدائية.

1 - اأرملة ال�سهيد، 1996/9/24، الباحث محارب الحربي.
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الع���راق من �سن عدوانه على الكويت، وعندما �سمعه من االذاعة)2(، وتاأكد له وقوع 

الكارث���ة، ارتدى ملب�س���ه الع�سكرية على عجل وا�سرع اإلى مق���ر عمله)3( في وحدة 

�س���لح االإ�س���ارة)4( في مع�سكر المباركية. وكان قبل وق���وع العدوان قد ا�ستلم مهمة 

وكي���ل القوة اأي الم�سرف على االأفراد من حيث الح�س���ور والغياب واالعمال االدارية 

داخ���ل المع�سك���ر)5( وكان يردد قبي���ل مغادرته المن���زل »هذا وطن���ي واأنا ع�سكري 

قديم«، ثم اأو�سى خال اأوالده باأ�سرته وكانت ال�ساعة حوالي 7.30)6(.

لق���د تميز رحم���ه اهلل بااللتزام الع�سك���ري والدقة في اداء العم���ل فقد ا�سترك في 

الح���رب �س���د ا�سرائيل ف���ي عام 1967، واأي�س���ًا في حرب اكتوبر ع���ام 1973 وعرف 

رحمه اهلل بال�سجاعة وال�سلبة وي�سهد له العديد من رفاقه في حرب عام 1967)7( 

ويذك���ر زميل���ه ه���لل ال�سم���ري ان ال�سهيد ات�س���ف بال�سجاع���ة واالمان���ة ففي عام 

1966 كان ق���د ت�سلم عمله على البدالة عندما ات�س���ل المرحوم اللواء ال�سيخ مبارك 

العب���داهلل ال�سباح رئي����ض االركان اآنذاك والحظ يقظة وانتباه ودق���ة ال�سهيد فطلب 

ا�سم���ه، وفي �سب���اح اليوم الثاني تمت ترقيت���ه باالختيار اإلى رتب���ة وكيل عريف)8(. 

هك���ذا كان ال�سهيد منذ مطلع �سباب���ه وا�ستمر حتى يوم الثاني م���ن اغ�سط�ض عندما 

ذه���ب اإلى مق���ر عمله بحما�سه المعهود وا�س���راره، وا�ستطاع الو�س���ول اإلى المع�سكر 

وكان يرت���دي الملب����ض الع�سكرية وقد اوق���ف �سيارته عن���د دوار م�ست�سفى العظام، 

وم���ن هناك ذهب م���ع زميله اإل���ى المع�سكر)9( ثم اتج���ه اإلى بواب���ة المديرية وكان 

2 - ..........، عبا�ض �سوعان، 1996/9/25، الباحث محارب الحربي.

3 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

4 - ..........، 1996/10/16، الباحث محارب الحربي.

5 - ..........، 1996/10/16، الباحث محارب الحربي.

6 - فار�ض عبا�ض �سوعان، 1996/9/25، الباحث محارب الحربي.

7 - ..........، 1996/11/3، الباحث محارب الحربي.

8 - ..........، 1996/9/3، الباحث محارب الحربي.

9 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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م�ستع���دا للمواجهة)10(. وهناك كانت الظروف �سعبة فالقوات العراقية تطلق النار 

عل���ى كل من يلتحق بالمع�سكر)11(، فاأعلنت حال���ة اال�ستنفار في المع�سكر وتم فتح 

مخازن الذخيرة وتوزيع اال�سلحة وكان ذلك في ال�سباح الباكر بينما المناو�سات بين 

القوات الكويتية والعراقية م�ستمرة، وقد كان اأفراد و�سباط �سلح االإ�سارة يواجهون 

اط���لق النار بالت�سدي له كما ان الكثير من الع�سكريي���ن من اأفراد الجي�ض الكويتي 

خرج���وا اإلى ال�س���ارع والتحموا مع القوات العراقية وا�س���روا الكثير من اأفراد الجي�ض 

العراق���ي، ولكن �س���اد االرتباك في ذلك اليوم لعدم و�سوح االوام���ر، وبداأ الكثير من 

اأف���راد الق���وات الكويتية يتوافدون اإل���ى �سلح االإ�سارة من وح���دات مختلفة وح�سلوا 

عل���ى ال�سلح ال���ذي كانت كمياته محدودة ولم تكن هن���اك ا�سلحة ثقيلة بل كانت في 

مجملها ا�سلحة خفيفة وكانت القوات البرية قد اخرجت مدرعة عند الباب لمواجهة 

الق���وات العراقية المتقدمة ولكن تلك القوات اطلقت عليها النيران فاحترقت وازداد 

اط���لق النار من الجانب العراق���ي باأ�سلحته الثقيلة وبداأت الق���وات العراقية تقترب 

م���ن المع�سك���ر فدخلت القوة الكويتي���ة اإلى الداخل وكان اأفراده���ا يطلقون النار بكل 

امكانياتهم لكن قوات العدو كانت قد تمركزت في مواقع مختلفة مثل مبنى م�ست�سفى 

الط���ب اال�سلم���ي وم���ن هناك كان���وا يطلق���ون النيران م���ن مدافع اله���اون ومن كل 

ناحي���ة باتجاه المع�سكر الكويتي فاأ�سي���ب الكثير من الع�سكريين من الجانب الكويتي 

ول���م يكن من ال�سه���ل الرد على ني���ران ا�سلحتهم فلم يكن امام الق���وات الكويتية في 

المع�سك���ر اال االنتقال من موقع اإلى اآخر لتفادي نيران ا�سلحة القوات العراقية)12( 

بينم���ا كان الق�سف متوا�سل وحر�س���ا على ارواحهم، فقد �سدرت االوامر اليهم من 

العقي���د جا�سم ب�س���رورة التوزع واالإحتماء، وبالفعل اخذ كل ف���رد موقعه لكي يتجنب 

الني���ران الأن القذائف كانت تنفج���ر على م�سافة حوالي )40( مت���را فوقهم وت�سقط 

10 - ..........، 1996/10/12، الباحث محارب الحربي.

11 -  ..........، 1996/11/5، الباحث محارب الحربي.

12 - العقيد متقاعد جا�سم عبدالعزيز الجا�سم، 2000/3/27، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.
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�سظايا لذلك كان ال بد من االإحتماء)13(. وكانت قوات العدو تطلق نيرانها من عند 

م�ست�سف���ى الطب اال�سلمي جهة مبنى وزارة الكهرباء من الخلف والأن المع�سكر كان 

مك�سوف���ا فقد �سهل ذلك عل���ى العراقيين ر�سد تحركات الق���وات الكويتية، وفي تلك 

االثن���اء ق���ال ال�سهيد رحمه اهلل لزميل���ه »لقد ا�ستركت في حرب ع���ام 1967 وحرب 

1973 �س���د ا�سرائي���ل وكنا نرى العدو، اما االآن فالع���دو يحا�سرنا وال نراه »و�سلحنا 

ف���ردي« لذلك ال مفر من الجلو�ض وانتظ���ار الم�ساء لكي ي�سهل علينا الحركة وبالتالي 

البحث عن رفاقنا لكن المهم كما قال ال�سهيد رحمه اهلل »ان ال يتم ا�سرنا«، وال ن�سلم 

انف�سنا)14( لقد كان متم�سكا ب�سلحه )بندقية ذاتية( وكان مقهورا الأنه ال ي�ستطيع 

مواجه���ة �سلح العدو، لك���ن رغم ذلك فقد حر�سوا جميعا عل���ى عدم اتاحة المجال 

للق���وات العراقية القتح���ام المع�سكر، تلك الق���وات التي كانت تق�س���ف المع�سكرات 

خا�س���ة رئا�س���ة االركان والحر����ض الوطني، وفي تل���ك اللحظات ق���ال ال�سهيد انه لم 

ي�سم���ع مثل �س���وت هذه المدفعي���ة من قبل وكان ع���دد المجموعة من اأف���راد القوات 

الكويتي���ة يت���راوح ما بين 30 - 40 وكانوا في ال�ساع���ة الثانية ظهرا يتنقلون من موقع 

اإلى اآخر وكانت القوات العراقية تراقبهم من منطقة الرقعي، فتجمعوا في المع�سكر 

الخا�ض لمدر�سة االإ�س���ارة، اما ال�سهيد فقد كان عند بوابة المع�سكر وا�ستد الق�سف 

العراق���ي ولمواجهة االن���زال العراقي الذي كان���وا يتوقعونه فقد �س���كل اأفراد القوات 

الكويتي���ة حرا�س���ة عل���ى المبان���ي من فوق لكنه���م ادركوا ان���ه لن يتم االن���زال اال ان 

القذائف كانت توجه نحوهم من فوق دون ان يحددوا مكان انطلقها اأي ان العدو لم 

يك���ن امامهم لكي يقاتلونه، ومع ا�ستداد الق�س���ف ا�سطر ال�سهيد اإلى الدخول داخل 

مع�سك���ر مدر�سة �سلح االإ�سارة بينما تمكن بع�ض اأف���راد القوات الكويتية من اجتياز 

ال�س���ور اإلى مبنى الحر����ض الوطني حيث ا�ستركوا في القت���ال الدائر هناك، هذا ولم 

13 -  ..........، 1996/11/5، المقابلة ال�سابقة.

14 -  ..........، 1996/10/12، المقابلة ال�سابقة.
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تك���ن هناك اوامر باالن�سحاب لك���ن كل فرد كان يت�سرف بمف���رده، وح�سب اجتهاده 

وكان ال�سهيد من المجموعة التي ظلت في المع�سكر )كتيبة االإ�سارة()15( فقد كان 

ال�سهي���د حتى ال�ساعة 12.30 في مدر�سة �سلح االإ�س���ارة، يحث الجميع على الثبات 

وال�سب���ر ويردد �س���دوا حيلكم، وكانت معنويات���ه ممتازة واجتهد ف���ي القيام بواجبه 

وعم���ل على توجيه االأفراد اإلى االماكن التي يلحظ وجود الفراغ فيها، وكانوا جميعا 

على اهبة اال�ستعداد للمواجهة والدفاع عن الوطن مهما كانت الت�سحيات، رغم عدم 

التكافوؤ في ال�سلح، فاال�سلحة الخفيفة التي كانوا يحملونها ال تت�سدى الأ�سلحة العدو 

ال���ذي كان يحا�سرهم)16(، لكن االرادة والعزيمة واالنتم���اء كانوا ال�سلح االأقوى، 

لق���د كانت �ساع���ات مرعبة، مثيرة، وعند ال�ساعة 3.30 ق���ال ال�سهيد لزميله »الدنيا 

االآن مت�ساوي���ة ومث���ل ال�سيج���ارة«، ث���م توقف الرمي عن���د البوابة ال�سمالي���ة لمع�سكر 

المباركية بعد ان �سقط الكثير من اأفراد الجي�ض العراقي قتلى بنيران ا�سلحة القوات 

الكويتية)17(. وبعد �سلة الع�سر وعند ال�ساعة الرابعة توجهت مجموعة من االأفراد 

اإل���ى كتيبة االإ�سارة، وفي نف�ض الوقت �سقطت قذيفة عراقية على الم�ستودع فاحترق، 

ول���م يتمكنوا من اطف���اء الحريق ب�سبب عدم توافر االمكاني���ات، ومن ثم تفرقوا اإلى 

مبن���ى ادارة مدر�سة �سلح االإ�سارة حيث توجد بوابة �سمالية واأخرى جنوبية، فجل�ض 

ال�سهيد، ورفاقه عند البوابة ال�سمالية)18(. وعند ال�ساعة 5.30 كان ال�سهيد عبا�ض 

وال�سهيد مح�سن عزيز وعبدالعزيز فاي�ض ونزال علي ومحمد م�سارف يجل�سون عند 

حائط مدر�سة االإ�سارة عند اال�سجار حيث توزعوا فاأ�سبحت كل مجموعة في موقع في 

محاول���ة منهم لمنع دخول القوات العراقي���ة من ال�سور اإلى المدر�سة)19( وكان فهد 

15 -  ..........، 1996/11/5، الباحث محارب الحربي.

16 -  ..........، 1996/10/12، الباحث محارب الحربي.

17 -  ..........، 1996/11/3، الباحث محارب الحربي.

18 - ..........، 1996/10/12، المقابلة ال�سابقة.

19 - ..........، 1996/10/12، المقابلة ال�سابقة.
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�سال���ح الطوير�ض)20( وعادل عقال را�سد بجانب ال�سهيد واآخر يطلق عليه »هكتر«، 

و�س���اءت ارادة اهلل ع���ز وجل ان يغادره���م عادل عقال لل�ستماع اإل���ى الراديو)21(، 

وفجاأة �سقطت عليهم قذيفة وكانت من نوع الهاون 120 ملم فاأ�سابت ال�سهيد عبا�ض 

وال�سهي���د ح�سن من�سور ا�سابات بليغة وكما اأ�س���ار الم�سدر الذي اأغمي عليه دقائق 

مع���دودة انهما كانا بينه وبين القذيفة وقد �سمع ال�سهيد عبا�ض وهو يئن ويردد )اآه(، 

بينم���ا �سق���ط ال�سهيد ح�سن على االر�ض، وبعد ان عاد الوع���ي اإلى الم�سدر �سار وهو 

يترن���ح وتم ا�سعافه حيث نقله العقي���د جا�سم الجا�سم ومحمد العمار وجاعد العتيبي 

اإلى العي���ادة فاأخبر الم�سدر العقيد جا�سم بوجود ال�سهيد عبا�ض وبع�ض االأفراد عن 

المدر�سة وق���د ا�سيبوا في مكان �سقوط القذيفة فذهب عو�ض خلف ال�سعافهم)22( 

وق���د كتب اهلل عز وجل لبع�سهم النجاة، والبع����ض االآخر ا�سيب وقد تم ا�سعافه مثل 

فه���د الطوير�ض وعبدالعزي���ز فيا����ض وكان ال�سهيد عبا�ض بع���د ان ا�سيب زحف من 

مكانه حيث ان محمد م�سارف الذي اغمي عليه بع�ض الوقت، لم يجد ال�سهيد عبا�ض 

ف���ي مكانه)23(. هذا وق���د انهالت القذائف عل���ى مبنى النادي وانت�س���رت ال�سظايا 

فاأ�سي���ب الكثي���ر من الع�سكريي���ن الذين كانوا عن���د البوابة فتحول مم���ر المبنى اإلى 

»مق�سب« لكثرة الجرحى والدماء، فاأ�سرع عراك العنزي بقيادة �سيارة طراز »جيب« 

حي���ث تم نق���ل الجرحى اليه���ا ال�سعافهم، وعند ال�ساع���ة التا�سعة ب���داأ الق�سف يقل 

تدريجي���ا ولك���ن اطلق النار الف���ردي ا�ستمر، فخرج بع�ض االأف���راد للطمئنان على 

رفاقه���م فوجدوا ا�سلحته���م، واآثار الدماء)24( وقام عو�ض خل���ف باإ�سعاف احدهم 

وهو نزال علي فحمله على ظهره ونقله اإلى ال�سيارة كذلك ال�سهيد مح�سن عزيز الذي 

20 -  ..........، 1996/10/16، الباحث محارب الحربي.

21 -  ..........، 1996/11/5، الباحث محارب الحربي.

22 -  ..........، 1996/10/16، الباحث محارب الحربي.

23 -  ..........، 1996/10/12، الباحث محارب الحربي.

24 - ..........، 1996/11/5، المقابلة ال�سابقة.
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�سل���م الروح اإلى خالقها ف���ي م�ست�سفى مبارك وكان رحمه اهلل عندما نقله اإلى عيادة 

�س���لح الح���دود ال يزال على قي���د الحي���اة)25(. وعندما اقبل الليل، ل���م تكن يوجد 

قي���ادة في المع�سكر وكان ال�سباط واالأفراد ين�ستون اإلى االذاعة الكويتية وهي توجه 

النداءات وتاأكدوا من �سيطرة الجي�ض العراقي وعندما علموا ان هناك قوة كويتية في 

مبنى االتحاد الريا�سي، ذهبت مجموعة من ال�سباط من �سلح االإ�سارة اإلى االتحاد 

وبالفع���ل وج���دوا هن���اك الكثير من ال�سب���اط ومن مختل���ف الرت���ب والتخ�س�سات، 

وعندم���ا خي���م الظلم توقف القت���ال وحاولوا االت�س���ال بالقيادة، »رئا�س���ة االركان« 

للتع���رف على التعليمات واالوام���ر لكن دون جدوى ثم و�سلت لهم معلومات عن وجود 

بع�ض ال�سباط في منطقة كيفان فكان قرار الذهاب اإلى كيفان)26(. بينما اختارت 

مجموع���ة اأخرى من االأفراد وال�سب���اط البقاء في المع�سكر، وبع���د ا�ستداد الق�سف 

ل���م يتمكنوا من الحركة)27( وف���ي اليوم الثاني قرر اأفراد المجموعة الخروج واثناء 

�سيرهم في المع�سكر وجدوا جثمان ال�سهيد عبا�ض في اآخر الحديقة تحت �سور �سجر 

اليا�سمي���ن)28( وكان منتفخا ب�سبب الحرارة و�سلحه اإلى جانبه، وقد ا�سيب بخده 

االيم���ن حيث اقتلع وكذلك عينه وكان راأ�سه مفتوحا كم���ا ا�سيبت يده فظهر العظم، 

وق���ام ال�سيدان خلف داب�ض و�سعيد ذيب بو�سع بطانية فوقه ل�سعوبة دفنه اأو نقله في 

تلك الظروف)29(.

البحث عن ال�سهيد:

كان ال�سهي���د رحم���ه اهلل قد خابر اأهله في ال�ساع���ة 11.30 اأو 12.30 ثم خابرهم 

عن���د ال�ساعة الثالثة، وعندما �ساأله ابنه هل �ستعود اأجابه ال، لكنه اأو�سى زوجته على 

25 - ..........، 1996/10/12، الباحث محارب الحربي.

26 - العقيد متقاعد جا�سم عبدالعزيز الجا�سم، المقابلة ال�سابقة.

27 -  ..........، 1996/11/3، الباحث محارب الحربي.

28 -  ..........، 1996/11/5، المقابلة ال�سابقة.

29 -  ..........، 1996/1/3، المقابلة ال�سابقة.
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نف�سه���ا واأوالدهما واآخر مكالمة له كانت ع�س���ر ذلك اليوم حيث اطماأن عليهم وبعد 

ذلك انقطع االت�سال.

ب���داأ اأهل���ه �سب���اح ي���وم الجمع���ة 8/3 البح���ث عن���ه فذه���ب ابن���ه وزوجت���ه اإل���ى 

المع�سك���ر)30( رغم خطورة الو�س���ع والقوات العراقية ت�سيطر على البلد لكن ال بد 

م���ن البحث ع���ن ال�سهيد مهما كان الثمن حي���ث ذهبا اإلى الم�ست�سفي���ات، وفت�سا في 

ثلجاتها دون جدوى، وفي تلك االثناء وهم في حيرة ال يعلمون م�سير والدهم وولي 

امرهم، اخبرهم احد االأ�سخا�ض انه بخير وفي منطقة كيفان، لكن في اليوم الثالث 

اأو الراب���ع للحتلل خابرهم احد االأ�سخا�ض حيث اخبرهم بوجود جثة عن الحائط 

ف���ي المع�سكر فذهب���وا اإلى هناك لكنهم ل���م يجدوها رغم ان �سقي���ق الزوجة �ساهد 

الكثير من الجثث)31( في المع�سكر ثم وا�سلوا البحث عنه في مختلف االماكن مثل 

الحر����ض الوطني، ومخزن اال�سلحة دون جدوى، واثناء بحثهم عنه اخبر احد القوات 

العراقي���ة ابن���ه محم���د بوجود جثة عليه���ا بطانية ف���ي المع�سكر فذهب���وا لروؤيته ولم 

ي�سمحوا لزوجته بم�ساهدة الجثمان، وكان موقفا �سعبا بالن�سبة البنه لذلك كان يريد 

ان ي�سدق حتى نف�سه، وهكذا ظل ال�سك ي�ساورهم في ا�ست�سهاده، ويالها من لحظات 

موؤلمة وحزينة انه االمل في انه على قيد الحياة خا�سة وانهم كانوا يتلقون ات�ساالت 

مفادها انه بخير ومعلومات اأخرى توؤكد ا�ست�سهاده وم�سادر اأخرى ت�سير اإلى انه في 

منطق���ة كيف���ان، واخيرا امام هذا الو�س���ع والظروف ال�سعبة لغي���اب والدهم قرروا 

مغ���ادرة الكويت اإل���ى المملكة العربية ال�سعودية ي���وم 8 اأو 9/8)33(، وفي ال�سعودية 

اقام���وا في مدينة الق�سيم وهن���اك و�سلتهم معلومات انه ف���ي المو�سل مع اال�سرى، 

30 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

31 - محمد عبا�ض �سوعان، 1996/9/25، الباحث محارب الحربي.

32 - محمد عبا�ض �سوعان، المقابلة ال�سابقة.

33 - محمد عبا�ض �سوعان، المقابلة ال�سابقة.
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وبعد ذل���ك انتقل اأهله اإلى الريا�ض وكان جعفر عايد �سوعان قد التحق بقاعدة حفر 

الباطن ثم اإلى مكتب التعزيز الذي كانت مهمته ا�ستقبال المتطوعين وتو�سيلهم اإلى 

القاع���دة وتوزيعهم على االق�سام والوحدات، وكان جعفر يت���ردد على �سلح االإ�سارة 

الكويت���ي هناك ف�ساأله ).....( احد زملء ال�سهي���د عبا�ض عن �سلته بال�سهيد عبا�ض 

فاأجاب���ه ان���ه عمي، فلم يخبره ب�سيء لكن���ه في اليوم التالي اخب���ره با�ست�سهاده وكان 

ذلك في �سهر دي�سمبر 1990م.

فتح القبر:

بع���د التحرير ب�سهرين جاء اح���د االأ�سخا�ض اإلى �سقيق ال�سهي���د واخبره عن موقع 

احد القبور في �سلح االإ�سارة فتوجه اإلى المكان وهناك جمع ).....( و).....( عند 

ال�ساب���ط االمر فاأق�سما ان���ه قبر ال�سهيد عبا�ض ومن ثم ب���داأت االجراءات المطلوبة 

للح�س���ول على موافق���ة الجهات المعنية لفت���ح القبر وفي الموع���د المحدد في �سهر 

اغ�سط����ض وبح�س���ور دكتور من االدلة الجنائية و�سابط م���ن وزارة الداخلية، »مخفر 

ال�سناعي���ة«، تم حفر القبر حوالي مت���ر ون�سف فلم يظهر الجثمان وبعد ا�سبوع جاء 

اإلى �سقيق ال�سهيد احد االأ�سخا�ض واخبره انه تم فتح القبر وان الجثة بداخله لكنهم 

ل���م يتعرفوا عليها لذلك اع���ادوا ردم القبر، فذهب جعفر للدل���ة الجنائية، وح�سر 

الدكت���ور و�سابط ملزم وعمال الحف���ر الذين كانوا اأي�سًا قد كلف���وا في نف�ض الوقت 

بمهم���ة حف���ر قبر ال�سهي���د �سعيد الخرينج ف���ي الحر�ض الوطني، وبع���د ان تم الحفر 

وج���دوا الجثمان وكان ملفوفا ببطانية، وقد ا�سيب ف���ي الجهة اليمنى من الوجه كما 

ا�سرن���ا من قب���ل وعندما رفع �سقيق���ه البطانية �سقط���ت جبهة ال�سهي���د على االر�ض 

فاأعاده���ا اإلى راأ�سه وكانت من�سطرة عن الراأ�ض وملت�سقة بالبطانية وكان رحمه اهلل 

يرت���دي بدلته الع�سكرية، واخرج من جيب���ه 60 دينارا ودفتر االجازة، والملحظ انه 

رغم ان ا�ست�سهاده كان في الثاني من اغ�سط�ض 1990 واخراج الجثمان من القبر تم 

في اغ�سط�ض 1991 فاإنه لم يلحظ �سدور رائحة من الجثمان وكانت االر�ض رطبة، 
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وبع���د ان ت���م ت�سوير الجثمان نق���ل بوا�سطة �سي���ارة اال�سعاف اإلى ثلج���ة م�ست�سفى 

ال�سباح، وفي اليوم الثاني تم دفن الجثمان في مقبرة ال�سليبيخات)34(.

هك���ذا ا�ست�سه���د عبا�ض �سوعان ذل���ك الرجل الذي ا�سترك با�س���م دولة الكويت في 

ح���رب عام 1967 وحرب 1973 �سد الع���دو اال�سرائيلي و�ساء القدر ان ي�ست�سهد على 

ار����ض الكوي���ت ونتيجة لقذيفة اطلقتها قوات عربية عراقي���ة معتدي. وهو الذي قاتل 

العدو الم�سترك اال�سرائيلي.

لقد قدم هذا الرجل اروع االمثلة على ال�سجاعة واالخل�ض وااللتزام.

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

34 - جعفر عايد �سوعان، 1996/9/30، الباحث محارب الحربي.
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ال�سهيد/عبد الر�سول حجي ح�سين)٭(

يعتب���ر توثي���ق حيثيات اال�ست�سهاد م���ن اهم االعمال التي يمكن م���ن خللها تخليد 

بط���والت ال�سهداء، لك���ن في الوقت نف�سه ل���م يكن ممكنا في بع����ض الحاالت تحديد 

ملب�س���ات االعتق���ال واال�ست�سهاد وبالتف�سيل، كما هو الح���ال بالن�سبة لن�ساط بع�ض 

ال�سهداء في مجال الخدمات العامة والمقاومة الم�سلحة.

تعر�ض ال�سعب الكويتي الم�سالم في الثاني من اغ�سط�ض للعدوان الوح�سي من جار 

وقف���ت الكويت اإلى جانبه في محنت���ه لكنه اختار ان يدمر الكوي���ت باأ�سلحته ويرهب 

ال�سع���ب الكويتي الذي رف�ض العدوان وفع راية الجهاد والمقاومة فرفع �سوت الكويت 

عالي���ا ف�سقط الكثي���ر من ال�سهداء االأبطال، ومن المع���روف ان الكثير من الكويتيين 

انطلق���وا ف���ي مقاومتهم للحت���لل اإلى ابع���د من الع�سي���ان المدن���ي، وا�سروا على 

المقاومة الم�سلحة رغم خطورتها ورغم ان قوات االحتلل كانت يوما بعد يوم ت�سعد 

عملي���ات القمع والقتل بحق المواطنين الكويتيي���ن. وكان ال�سهيد عبد الر�سول رحمه 

اهلل اح���د اأبن���اء الكويت البررة الذي���ن ا�سروا على ال�سمود ف���كان يقول من االف�سل 

للن�س���ان ان يم���وت في وطنه)1( ولذلك رف����ض مغادرة الكوي���ت)2( واختار البقاء 

فيها في ظل االحتلل وا�سر على المقاومة مهما كانت النتائج، وكان متحم�سا للقيام 

بعمل ما �سد االحتلل لذلك نجده يحث ال�سبان على المقاومة والعمل ويكره ان يرى 

احده���م ف���ي المنزل، وكان يدعو اأبن���اء اخته اإلى الدفاع عن الوط���ن واالنخراط في 

المقاومة)3(.

تاري���خ المي���لد: 1954/1/8، تاريخ اال�ست�سهاد: 1990/8/27، الموؤهل العلمي: متو�سطة، المهنة: موظف - تركيب الهواتف - 

وزارة الموا�سلت.

1 - ..........، 2000/3/26، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

2 - والد ال�سهيد، 2000/3/22، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

3 - اأخت ال�سهيد، 2000/3/26، الباحث �سعود رفاعي المطيري.
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المقاومة:

ب���داأ ن�ساطه من االيام االأولى، ففي اليوم الثال���ث للحتلل قام ال�سهيد رحمه اهلل 

بل�س���ق �سورة ح�سرة �ساحب ال�سم���و االأمير و�سمو ولي العهد يحفظهما اهلل �سبحانه 

وتعال���ى في �سوارع منطقة الجابرية)4( وكان ي�سطحب معه ابنه وكان عمره اآنذاك 

12 �سن���ة لكتابة ال�سع���ارات على الجدران مثل عبارة يي�ض جابر ول�سق ال�سور اأي�سًا. 

لقد كان يرى انه ال  بد من التعبير عن رف�ض االحتلل مهما كانت النتائج لكي يعرف 

العالم بطلن االدعاءات العراقية التي اعلنها العراق ليبرر جريمته �سد الكويت.

كان ال�سهيد يكثر الخروج من المنزل وكان با�ستمرار على ا�ستعجال)5( وفي اليوم 

الراب���ع نق���ل زوجته اإلى منزل اأهلها في منطقة الجابري���ة حيث ا�ستقروا)6( وهناك 

ا�ست���رك في المظاهرات ومن بينها المظاهرة التي ا�ست�سهدت خللها ال�سهيد �سناء 

الف���ودري، ب���ل كان من المنظمين له���ذه المظاهرة، وقد عاد اإلى المن���زل وهو يتاألم 

وي�سع���ر بال�سي���ق الأن ال�سهي���دة �سناء �سقطت وح���اول انقاذها وا�سعافه���ا لكن نيران 

الق���وات العراقية كانت ت�سوب نحوهم فل���م يتمكن وكان ي�سعر باالألم ويردد »حاولت 

حمله���ا لكنني لم اأتمكن)7( كنت اتمنى ان اكون مكانها)8(« وكان رحمه اهلل خلل 

المظاهرة يرفع علم الكوي���ت)9( ويحمل كاميرا وبعد اطلق الر�سا�ض حر�ض على 

حماية الن�ساء)10(.

4 -  ..........، 2000/3/26، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

5 - فا�سل علي ح�سين، 2000/3/14، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

6 - اأرملة ال�سهيد، 1997/12/1، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

7 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

8 - اأخت ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

9 - والد ال�سهيد، 2000/3/22، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

10 - حياة عبدالرحمن الفودري، 1996/9/29، الباحثة لمياء ال�سالح.
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الن�ساط الم�سلح

كان �سعل���ة من الحيوي���ة والن�ساط وعزم الرج���ال فقد حر�ض عل���ى توفير التموين 

الأهله)11(، كما كان احد اع�ساء مجموعة للمقاومة)12( في منطقة العار�سية، وقد 

ا�سترك معهم في عملية اطلق النار على مخفر العار�سية، كما كان �سمن مجموعة 

مقره���ا في منطقة الجابرية، وا�سترك في عدة عمليات اطلق نار على اماكن تجمع 

جن���ود االحتلل وعلى اأفراد نقاط التفتي�ض، كما ق���ام بتوزيع المن�سورات)13( ونقل 

اح���د اجه���زة الت�سوير من �سنت���رال العار�سية اإل���ى المنزل وا�ستخدم���ه في ت�سوير 

المن�س���ورات)14( وكان قد بداأ اأي�سًا بجم���ع اال�سلحة منذ اال�سبوع االول، حين ذهب 

اإل���ى منطقة �سبحان وبالتحديد اإل���ى مقر االمداد والتموين، وت���م ذلك بالتعاون مع 

بع�ض ال�سبان من اقربائه فجمعوا كمية من البنادق الذاتية، والذخيرة، ونقلوها اإلى 

اح���د االماكن ف���ي منطقة الجابرية، وق���ام ال�سهيد باأخذ كمية منه���ا اإلى العار�سية، 

وذل���ك لحماية اأهله، وذلك قبل ان ينتقل اإلى منطق���ة الجابرية ولكن تبين بعد ذلك 

ان���ه كان ي�ستخدمها في العمليات الم�سلحة الت���ي كان يقوم بها، كما تكرر ذهابه اإلى 

منطق���ة �سبحان لجل���ب ال�سلح)15( وكان �سلحه الذي يحمل���ه عبارة عن م�سد�ض 

»كات���م ال�س���وت« باال�سافة اإلى قطعة ت�سم���ى »ر�سي�ض« وكان حري�س���ا على ان يلتقي 

زملء العمل في منزل والده في منطقة الجابرية)16(.

ومن العمليات الم�سلحة التي قام بها بالتعاون مع �سقيقه اطلق النار على اثنين من 

11 - اأخت ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

12 - عبدالهادي حجي ح�سين، 1999/10/6الباحث �سعود رفاعي المطيري.

13 - اأحمد عبد الر�سول حجي ح�سين، 1999/10/5الباحث �سعود رفاعي المطيري.

14 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

15 - ..........، 2000/5/1، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

16 - عبدالهادي حجي ح�سين، 1999/10/6الباحث �سعود رفاعي المطيري.
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اأف���راد قوات االحتلل عند نقطة تفتي�ض في �سارع عم���ان في منطقة ال�سالمية)17( 

وعندم���ا عب���ر اأهله عن خوفه���م عليه قال لزوجت���ه »الم���وت وراي وراي« لذلك كانت 

تحاول الخروج معه لتقييد ن�ساطه لخوفها عليه من بط�ض المحتل)18(.

لق���د ن�سط في القيام بالعمليات الم�سلحة من تل���ك العمليات التي قام بها بالتعاون 

م���ع رفاقه حي���ث اطلقوا الن���ار على ع�سك���ري كان يق���ود �سيارة »جي���ب« ويجر عربة 

اأخ���رى بداخله���ا زميله ف�سقط الع�سك���ري االول على المقود، كم���ا ا�سترك في عملية 

اط���لق النار على ع�سكريين كانا في ال�س���ارع الداخلي عند �سارع البنوك في منطقة 

ال�سوي���خ، واح���رق اأي�س���ًا �ساحن���ة ع�سكري���ة عليها دباب���ة كانت تقف عن���د م�ست�سفى 

ه���ادي، وذلك باإلق���اء قنبلة حارقة عليه���ا، وعملية اأخرى اأي�سًا تم���ت عند م�ست�سفى 

مب���ارك ف���ي الجابرية وكان���ت ال�ساحنة تحتوي عل���ى متفجرات فق���د �سمعوا ا�سوات 

االنفج���ارات)19( كم���ا اطلق الن���ار بالتعاون م���ع �سقيقه على ع�سكريي���ن في ميدان 

حولي وذلك من ال�سيارة التي كانا ي�ستقلنها)20(.

وم���ن المع���روف ان �س���وارع الكويت �سه���دت عدة عملي���ات من هذا الن���وع، خا�سة 

ف���ي ال�سه���ر االول من االحت���لل، كما كانت الكثي���ر من العملي���ات الم�سلحة تتم �سد 

اأف���راد نقاط التفتي�ض اأو �س���د اولئك الجنود الذين يطلبون م���ن الكويتيين تو�سيلهم 

اأو ار�ساده���م اإل���ى بع�ض العناوين مما دف���ع قوات االحتلل اإل���ى ان تاأخذ الكثير من 

االجراءات االحترازية.

17 - فا�سل علي ح�سين، المقابلة ال�سابقة.

18 - اأم اأحمد، 2000/4/19، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

19 - ..........، 2000/5/1، المقابلة ال�سابقة.

20 - �سالح حجي ح�سين، 2000/4/24، الباحث �سعود رفاعي المطيري.
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اال�ست�سهاد

كان���ت �سلطات االحت���لل قد اعتقلت �سدي���ق ال�سهيد يوم 8/26 ف���كان رحمه اهلل 

حزين���ا، ي�سع���ر بال�سيق، و�سباح يوم 8/27 طلب من زوجت���ه ان تعطيه الحقيبة التي 

تحتوي على كل مفاتيح منزلهم في منطقة العار�سية والجوازات والبطاقات المدنية 

وغيره���ا من االوراق الر�سمي���ة الخا�سة وخرج بعد ان قال لها ربما امر على بيتنا في 

العار�سية)21(.

وال ب���د من االإ�سارة هنا اإلى ان االفادات ح���ول ملب�سات اال�ست�سهاد متعددة لذلك 

�سوف اطرحها كلها:

اعت���اد ال�سهي���د المبيت ف���ي م�سكنه ف���ي العار�سية، وفي ذلك الي���وم اخذ م�سد�سه 

وبع����ض االغرا�ض الخا�سة وخرج)22( وتقول اخته انه في ذلك اليوم خرج من عند 

اأهل زوجته وقال لزوجته �سوف اح�سر بع�ض االغرا�ض الثمينة من المنزل)23(.

وهن���اك افادة اأخرى ت�سير اإل���ى انه كان في منزل عمه )وال���د زوجته( في منطقة 

الجابري���ة وخ���رج اإلى �سكنه ف���ي منطقة العار�سي���ة بعد ان قال الأخي���ه �سوف اذهب 

الح�س���ار الذهب والبطاقات المدنية الخا�سة باالوالد فطلب منه عدم الخروج، لكنه 

ل���م ي�ستجب لطلبه)24( خرج وهو يقول �سوف اعود ب���اإذن اهلل بعد قليل، لكنه تاأخر 

ول���م يع���د مما اثار قلق وهل���ع زوجته واأهله الذي���ن كانوا ينتظ���رون عودته فا�سطرت 

زوجت���ه اإلى االت�سال باأهل���ه)25( الذين �ساورهم الخوف والقل���ق على ابنهم، وعند 

الظه���ر تلقت زوجته مكالمة مفادها ان �سيارة ال�سهي���د موجودة عند مبنى محافظة 

الفرواني���ة فاأخبرت اأهله الذين انطلقوا جميعا اإل���ى هناك لكن اأفراد نقطة التفتي�ض 

21 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

22 - عبدالهادي حجي ح�سين، المقابلة ال�سابقة.

23 - �سديقة حجي ح�سين، 2000/3/22، الباحث �سعود رفاعي المطيري.

2000/3/26 ،..........  - 24

25 - عبدالهادي حجي ح�سين، المقابلة ال�سابقة.
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حا�س���روا �سيارتهم وفي تلك اللحظات لمح اأهله ال�سيارة وكانت محترقة وتاأكدوا من 

اللوح���ة انه���ا �سيارة زوجته الت���ي كان ي�ستقلها)26( حيث اعتاد عل���ى تغيير ال�سيارة 

الت���ي يخ���رج بها عل���ى �سبيل التموي���ه)27(. وف���ي تلك اللحظ���ات ل���م تتمالك اخته 

نف�سه���ا و�سرخت فنبهتها اختها ب�سرورة التزام ال�سم���ت وكبت الم�ساعر الأن اأفراد 

نقط���ة التفتي����ض كانوا بالقرب منهم حت���ى ان احدهم قال ان ا�س���م �ساحب ال�سيارة 

»عبدال���رزاق« ويق�سد عب���د الر�سول وهو عندن���ا فتعالوا لروؤيت���ه، اال ان اأهله انكروا 

معرفتهم به لخوفهم من بط�ض القوات العراقية، وبعد ذلك خابرت اخته ابنها الذي 

كان يعم���ل في م�ست�سفى الفرواني���ة واخبرته بما �ساهدته وطلب���ت منه التاأكد هل تم 

نق���ل جثمان خاله اإل���ى الم�ست�سفى اأم ال، وبعد دقائق خابره���ا ابنها وهو يبكي بلوعة 

وح�سرة واكد له���ا وجود جثمان خاله في الم�ست�سفى منذ االأم�ض)28( فقد نقله احد 

اأبناء ال�سمود الكويتي)29(.

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه، هو كيف ولماذا تم اال�ست�سهاد؟

الحقيق���ة ان هن���اك حادثة وقع���ت لل�سهيد قبل االعتق���ال، ربما ترج���ح ان العملية 

كان���ت مدب���رة، وذل���ك عندم���ا كان ال�سهي���د وزوجته ف���ي طريقهما اإل���ى منزلها في 

منطق���ة العار�سي���ة، اوقفتهما نقطة تفتي����ض، وعندما حاول اح���د اأفرادها وكان من 

الفل�سطينيي���ن تفتي����ض ال�سي���ارة رف����ض ال�سهيد، وطلب م���ن العراق���ي ان يقوم بهذه 

المهم���ة، اذا كان ال ب���د منها، وكان رحمه اهلل ال يقب���ل ال�سكوت على ت�سرفات اأفراد 

هذه النقطة)30(.

26 - اأخت ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

27 - اأم اأحمد، المقابلة ال�سابقة.

28 - اأخت ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

29 - عبدالهادي حجي ح�سين، المقابلة ال�سابقة.

30 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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وت�سي���ر بع�ض الم�سادر انه في ي���وم اال�ست�سهاد وفي طريق عودته اإلى منزله اوقفه 

اأف���راد نقط���ة التفتي�ض وطلبوا منه الحقيب���ة التي كانت في ال�سي���ارة فرف�ض وا�ستغل 

الفر�س���ة ب�سرع���ة واخرج م�سد�س���ه واطلق النار عل���ى ع�سكريين كان���ا يحاوالن اخذ 

الحقيبة منه، ث���م انطلق ب�سيارته، ولكن كانت هناك نقطة ثانية اطلق اأفرادها النار 

علي���ه من �س���لح R.B.J وي�سيف الم�سدر انه كان ب�سحب���ة ال�سهيد احد االأ�سخا�ض 

كتب اهلل عز وجل له النجاة)31(.

ويق���ول احد الم�سادر ان »دب���ة« �سندوق ال�سيارة كان يحتوي عل���ى بع�ض اال�سلحة 

وانه بينما كان باتجاه دوار المحافظة اوقفته نقطة التفتي�ض فعاجل اأفرادها باإطلق 

الن���ار عليهم ولم ينتبه اإلى وجود مجموع���ة من العراقيين خلف ال�سجرة بالقرب من 

الم���كان، فاأطلقوا النار عليه من �سلح البازوكا فخرج من ال�سيارة وقد ا�سابوا رجله 

ث���م األقوا به داخل ال�سيارة واطلق���وا النار عليه مرة اأخرى)32( ويقول �سقيقه �سالح 

انه �سمع باأن قيقه تبادل اطلق النار مع اأفراد النقطة حين خرج من الدوار االول ثم 

اإلى الثاني فاأطلقوا النار عليه فا�سطدمت �سيارته بماكينة »ماء �سبيل« ثم بالر�سيف 

فتوقفت فاأطلقوا النار عليه من �سلح R.B.J)33( وقد ا�سيب براأ�سه واحترق ج�سده 

ووجهه)34( هذا وقد قام الجيران بنقل الجثمان اإلى الم�ست�سفى.

كان رحم���ه اهلل يق���ول ان االر����ض التي نم�س���ي عليها ترغب في ال�سك���وى ب�سبب ما 

يح���دث فيه���ا)35(. وكان يعلم ان المقاوم���ة قد توؤدي اإل���ى اال�ست�سهاد لذلك حر�ض 

با�ستمرار على ان يو�سي �سقيقه باأهله)36(.

31 - اأرملة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

32 - اأم اأحمد، المقابلة ال�سابقة.

33 - �سالح حجي ح�سين، المقابلة ال�سابقة.

34 - اأحمد عبد الر�سول حجي ح�سين، 1999/10/5الباحث �سعود رفاعي المطيري.

35 - �سالح حجي ح�سين، المقابلة ال�سابقة.

36 - عبدالهادي حجي ح�سين، المقابلة ال�سابقة.
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و�سف الجثمان

كان���ت اال�ساب���ة بليغة، فقد احترق الوج���ه ون�سف الج�سم ولم تك���ن الجمجمة في 

مكانها)37( وع�سر ذلك اليوم الحزين الموافق 1990/8/28، تم دفن الجثمان في 

مقب���رة ال�سليبيخات، وكما تق���ول اخته، فاإن زوجته الحظت يوم توديعه لها في اليوم 

الذي ا�ست�سهد فيه ان النور كان ي�سع من وجه ال�سهيد)38(.

ان م�ساع���ر االنت�سار لكرامة الوط���ن، اذا �سيطرت على االن�س���ان ي�سعب التحكم 

فيه���ا مهم���ا كانت العواقب، ولذل���ك نجد ان اأبن���اء الكويت لم يتحمل���وا روؤية القوات 

العراقي���ة وهي تعبث ف���ي وطنهم وتنتهك الحرمات وتدمر وتقت���ل فهبوا للدفاع عنها 

بكل الطرق والو�سائل وكان النور ال�ساطع الذي ا�ساء الوطن في تلك االيام ال�سوداء. 

نعم كان ال�سهيد يعلم ان مقاومته ربما تكون نهايتها اال�ست�سهاد، لكنه كان يعلم اأي�سًا 

ان الم���وت ح���ق لذلك كما ذكرنا كان يقول لزوجته »الم���وت وراي وراي« فقدم حياته 

فداء للوطن وكرامته.

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

37 - ..........، 2000/5/1، المقابلة ال�سابقة. 

38 - اأم اأحمد، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/عبدالرحمن محمد عبداهلل ح�سن)٭(

ان الكتابة عن �سهداء الكويت، تعني التوثيق لمرحلة هامة من حياتنا، فقد ا�ستطاع 

اأبن���اء الكويت خلله���ا تج�سيد مفهوم الوحدة الوطنية، وقاوم���وا المحتل ب�سلبتهم 

وتكاتفه���م فحقق���وا االنت�س���ار، وكان تما�سك ال�سع���ب مثيرا العج���اب العالم الحر، 

وده�س���ة االعداء، ولق���د قدم اأبناء هذا ال�سع���ب من اجل تحرير الوطن���ي الكثير من 

ال�سهداء االأبطال الذين رغم المخاطر الجمة التي كانت تتهدد ارواحهم اال انهم لم 

يت���رددوا وبذلوا ارواحهم في �سبيل الوطن. وفي ال�سفحات التالية �سوف نروي ق�سة 

ال�سهيد عبدالرحمن محمد ذلك ال�ساب المخل�ض �ساحب العزم والت�سميم واالرادة 

القوية.

اليوم االأول:

كان متحم�س���ا للمقاوم���ة منذ اللحظات االأول���ى ل�سماعه خبر الع���دوان وا�سر على 

الذه���اب اإلى المخفر، وذلك من اج���ل اخذ ال�سلح للدفاع عن الوطن فقد كان يريد 

ويتطلع اإلى القيام بعمل ما من اجل الكويت، وفي يوم 8/5 �سارك في المظاهرة التي 

طافت �سوارع منطقة حولي)1(، وكانوا يحملون اعلم الكويت و�سور �ساحب ال�سمو 

يحفظ���ه اهلل ويهتف���ون ب�سقوط النظام الحاكم في الع���راق)2( وهي واحدة من عدة 

مظاه���رات طافت �س���وارع ومناطق الكويت في تلك االيام تن���دد باالحتلل العراقي، 

وكانت تتعر�ض لنيران ا�سلحة القوات العراقية، رغم انها مظاهرات �سلمية، فاأ�سيب 

الكثي���ر من المتظاهري���ن ا�سابات بليغة، وكان���ت المظاهرات في االي���ام االأولى من 

اه���م و�سائ���ل التعبير عن رف�ض االحت���لل العراقي، وال�سهي���د عبدالرحمن بحما�سه 

م���ن االأ�سخا�ض الذين عبروا عن م�ساعرهم الوطني���ة ورف�سهم للحتلل من خلل 

)٭( تاري���خ المي���لد: 1969/9/27، تاري���خ اال�ست�سه���اد: 1990/8/7، الموؤهل العلم���ي: الثانوية العامة، المهن���ة: طالب - كلية 

الهند�سة.

1 - والد ال�سهيد، 1997/10/1، الباحث �سعود المطيري.

2 - نبيل البلو�سي، 1999/3/8، الباحث �سعود المطيري.
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ان�سمام���ه اإلى المظاهرات، ورغم انت�سار الق���وات العراقية باأ�سلحتها لكنه لم يجعل 

�س���لح الع���دو يفت في ع�س���ده، ولي�ض من ال�سه���ل و�سف الم�ساعر الت���ي كانت تدفع 

بالكويتيي���ن اإل���ى التعبير بكل الو�سائ���ل عن م�ساعرهم �سد المحت���ل وممار�ساته منذ 

االي���ام االأولى للحتلل تل���ك الممار�سات التي تفوق الو�سف فكان���ت عمليات القمع 

والقتل بحق المواطنين الكويتيين عدا النهب وال�سرقات المتوا�سلة.

اال�ست�سهاد

تعر����ض ال�سهيد رحمه اهلل قبل ا�ست�سهاده لموق���ف مواجهة مع بع�ض اأفراد القوات 

العراقي���ة عند نقط���ة تفتي�ض، وذلك حين عث���روا على دفتر التجني���د الخا�ض به في 

ال�سيارة، فقام���وا ب�سربه العتقادهم انه من الع�سكريين، ورغم �سعوبة هذا الموقف 

اال ان���ه لم يتردد عن الرد على ممار�سات الع���دو ب�سجاعة حين قال للجندي العراقي 

ال���ذي قال ل���ه نحن هنا العتق���ال �ساحب ال�سمو وول���ي العهد اجابه »عل���ى ارقابنا«، 

فه���دده ذل���ك الجندي باإط���لق النار عليه فل���م يهتم فتم حجزه مع اب���ن خالته عدة 

�ساع���ات، وبعد ان دمر الجنود �سيارته افرجوا عن���ه)3( وفي يوم 8/7 خرج ال�سهيد 

م���ن المنزل لكي يملأ خزان �سيارت���ه بالبنزين، ف�سادف في طريقه مظاهرة تجوب 

ال�س���وارع فان�سم اليها و�سار في ال�سف���وف االمامية)4( فكان رحمه اهلل في مقدمة 

المظاه���رة. و�سار المتظاهرون من امام جمعي���ة الرميثية باتجاه ال�سفارة االميركية 

لكنه���م عندم���ا و�سلوا اإلى المخفر قام احد االأ�سخا����ض وكان في �سيارة �سفر �سوداء 

باإط���لق الن���ار �س���وب المخف���ر على الجن���ود الذي���ن اخ���ذوا يطلقون الني���ران على 

المتظاهرين فاأ�سابت العيارات رقبة و�سدر ال�سهيد عبدالرحمن ف�سقط على االر�ض 

فحمل���ه زميله ب�سيارت���ه اإلى الم�ست�سفى وكان ال يزال على قي���د الحياة لكنه ا�ست�سهد 

قب���ل الو�سول اإلى الم�ست�سف���ى)5( الأن ا�سابته كانت بليغة لوجوده في المقدمة بينما 

3 - مريم محمد الكندري، اأخت ال�سهيد،1999/4/16 ، الباحث �سعود المطيري.

4 - الم�سدر ال�سابق.

5 - �سعاد محمد الكندري، اأخت ال�سهيد، 1999/4/16، الباحث �سعود المطيري.
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اأفراد القوات العراقية كانوا يطلقون الر�سا�ض من منارة الم�سجد القريب من مكان 

المظاهرة)6(.

كي���ف علم اأهله با�ست�سه���اده؟ عندما تاأخر بداأوا في البح���ث عنه وفي �سبيحة يوم 

1990/8/8 خاب���ر خ���ال ال�سهيد والده، وطلب من���ه ان ياأتي اإل���ى م�ست�سفى مبارك، 

ومع���ه بطاقته المدنية، مما اثار قلق الوالد ف�ساأل الخال )حي اأم ميت( ويق�سد ابنه 

عبدالرحمن فاأجابه تعال ف�ساأله باإلحاح كلمني ب�سراحة الأن ال�سدمة هنا اف�سل من 

هناك، وعليك ايها القارئ الكريم ان تتخيل كيف كانت م�ساعر والد ال�سهيد في تلك 

اللحظ���ات القا�سية! عموما مهما كان���ت الم�ساعر فل بد من الذهاب اإلى الم�ست�سفى 

حي���ث التقى م���ع جثمان ابنه الغالي وق���د حر�ض على تنبيه اأهله الذي���ن ح�سروا اإلى 

الم�ست�سفى بعدم البكاء وك�سف عن وجه ال�سهيد الذي جاءت ا�سابته في عنقه، وكما 

يذك���ر وال���ده ان ابنه ا�سيب بعدة طلق���ات وقد غطى الدم ظه���ره، وبعد ذلك تم نقل 

الجثمان اإلى المقب���رة بوا�سطة �سيارة اال�سعاف حيث دفن ظهر يوم 8/8/1990 في 

مقب���رة ال�سليبيخات، وبع���د التحرير اكت�سف والده وجود كمية م���ن اال�سلحة مخباأة 

على �سقف النخلة الموجودة في البيت، وال يعلم هل ابنه ال�سهيد هو الذي حفظها اأم 

غيره؟ حيث قام بت�سليمها اإلى الجهات الر�سمية في المخفر)7(.

لق���د ا�ست�سهد عبدالرحمن رحمه اهلل في اال�سبوع االول من االحتلل العراقي الأنه 

ل���م يقبل الذل والخ�س���وع واراد ان ي�سرخ في وجه المحت���ل الغا�سب لكي يرحل عن 

ار�ض الوطن، التي دن�سها فكانت ال�سهادة لهذا ال�ساب الطالب بكلية الهند�سة الطيب 

البار باأهله.

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

6 - نبيل البلو�سي، المقابلة ال�سابقة.

7 - والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-215-

ال�سهيد/عبدالجليل اإبراهيم خليل كمال)٭(

كان اح���د اأفراد القوات الكويتية البا�سلة، وقد حاول بكل ما يملك من طاقة وقدرة 

الدفاع عن ار�ض وطنه فكان اال�ست�سهاد.

ان���ه ال�س���اب الم���رح عبدالجلي���ل الذي لم يك���ن يتردد ع���ن تقدي���م الخدمات لمن 

يحت���اج)1(، وكان م�ستقيم���ا ملتزما وقد التحق بوزارة الداخلية وتم تعيينه في ادارة 

خفر ال�سواحل وقد تميز بح�سن ال�سيرة وال�سلوك واالخل�ض وااللتزام وفي تلك الليلة 

كان ق���د ام�س���ى بع�ض الوقت في دي���وان جاره وزميله في العمل حت���ى ال�ساعة الثانية 

بع���د منت�سف الليل ثم ا�ستاأذن)2(. وعندما ع���اد اإلى المنزل جهز ملب�سه وا�ستعد 

للذه���اب اإلى عمله ف���ي ال�سباح الباكر، فق���د تعود اال�ستيقاظ عن���د ال�ساعة 4.30، 

وفي ذلك ال�سباح ا�ستيقظ ونظف م�سد�سه، وودع اأهله وخرج عند ال�ساعة الخام�سة 

�سباحا، و�سار اإلى عمله ولم يكن يعلم باالجتياح العراقي، وعندما �سمع �سقيقه بوقوع 

الكارثة خرج ب�سرعة لكي يخبره لكنه رحمه اهلل كان قد غادر المنزل)3(.

اال�ست�سهاد

كان دوام���ه يبداأ قبل ال�ساعة 5.30 فق���د كان ملتزما بح�سور طابور ال�سباح حيث 

يوزعه���م الم�س���وؤول على الدوري���ات)4(. وفي ذل���ك اليوم لم يتمك���ن رحمه اهلل من 

االت�سال باأهله الذين كانوا ينتظرون عودته ويدعون اهلل �سبحانه وتعالى ان يحفظه، 

فق���د علموا انه بالتعاون مع رفاقه تبادلوا اطلق الن���ار مع القوات العراقية، ولكنهم 

ب�سبب نفاذ ذخيرتهم ا�سطروا اإلى اللجوء اإلى احدى الجزر.

)٭(تاري���خ المي���لد: 1968/10/7، تاريخ اال�ست�سه���اد: 1990/8/2، الموؤهل العلمي: متو�سطة، المهن���ة: وكيف عريف - وزارة 

الداخلية.

1 - والد ال�سهيد، 1997/10/26، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

2 - فهد حمزة الجميعي، 1999/10/11، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

3 - عادل اإبراهيم خليل كمال، 1997/10/26، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

4 - فهد حمزة الجميعي، المقابلة ال�سابقة.
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كانت هذه هي المعلومات التي و�سلت اإلى م�سامع اأهله في ذلك اليوم)5(. فاطمئن 

اأهل���ه وكانوا يتوقعون عودته لكن الحقيق���ة غير ذلك، فال�سهيد عندما و�سل اإلى مقر 

عمل���ه كان���ت القوات المعتدي���ة قد ب���داأت هجومها على المق���ر، فب���داأ يقاتل ب�سلح 

»ر�سي�ض« لكن الذخيرة نفذت، ولحما�سه واندفاعه وعدم رغبته في الوقوع في اال�سر 

ا�س���رع ب�سيارته وكان عند خفر ال�سواحل ومن هن���اك اإلى قرب معهد التكنولوجيا ثم 

اإلى دوار الجامعة حتى و�سل اإلى معهد االت�ساالت والملحة، وعندما �سادفته نقطة 

تفتي����ض لم يتوقف وحاول ان يبتعد عنها ويتحا�ساها لكن اأفرادها ا�ستقلوا �سيارتهم، 

واطلق���وا الن���ار عليه م���ن �سلح ر�سا����ض فاأ�سيب براأ�س���ه وا�سطدم���ت �سيارته ب�سور 

الجامع���ة)6(، ويقول ال�ساه���د وكان يعمل في م�ست�سفى ال�سب���اح انه في ذلك اليوم 

عل���م بوجود الم�س���اب بالقرب من بواب���ة الم�ست�سفى وكان على قي���د الحياة فحاول 

الو�س���ول الي���ه الإ�سعافه، فمنعت���ه القوات العراقي���ة من ا�سعاف الم�س���اب الذي كان 

يتل���وى من االلم وفي الوقت نف�س���ه كان هناك الكثير من الكويتيين الذين احتجزتهم 

الق���وات المحتل���ة خارج �س���ور الم�ست�سفى فك���رر محاوالته ال�سعاف���ه اال ان الع�سكري 

العراق���ي رف�ض، وعندما علم العراقي انه ال يزال عل���ى قيد الحياة اطلق النار عليه، 

وكان ال�سهيد يجل�ض في المقعد االمامي وقد غطى الدم ج�سده)7(. فركله الع�سكري 

عل���ى راأ�سه)8(. وظل الجثمان مكانه حت���ى اليوم الثاني حين قال الع�سكري العراقي 

االآن باإمكانكم الو�سول الي���ه. هكذا كانت ممار�سات القوات العراقية منذ الثاني من 

اغ�سط�ض، انتهاكات وا�سعة النطاق لحقوق االن�سان.

5 - عادل اإبراهيم خليل كمال، المقابلة ال�سابقة.

6 - عادل اإبراهيم خليل كمال، المقابلة ال�سابقة - نقل عن رواية ال�سيد نا�سر عبد الح�سين الذي حاول ا�سعاف ال�سهيد.

7 - ..........، 1999/10/13، الباحث عبدالعزيز ال�ساعي.

8 - عادل اإبراهيم خليل كمال، المقابلة ال�سابقة.
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لق���د كان االمل يراود اأهله بع���ودة ابنهم الغالي ولكن والدت���ه الحزينة القلقة عليه 

قال���ت بح�سرة »اآخ ولدي راح« فق���د كان اإح�سا�ض االأم اقوى من المعلومات التي كانت 

ت�سمعه���ا، حتى يوم 1990/8/10 حي���ن ذهبت اأخت ال�سهيد مع زوجها اإلى م�ست�سفى 

ال�سب���اح للعلج، وهناك الحظ الموظف تطابق ا�سمه���ا مع ا�سم ال�سهيد عبدالجليل 

فاأخبره���ا بو�سول جثمان �سخ����ض يحمل ا�سم عبدالجليل خلي���ل ابراهيم كمال منذ 

الثان���ي من اغ�سط�ض، فذهب ن�سيبه���م اإلى الم�سرحة وتعرف على جثما ال�سهيد)9(، 

ي���ا لها من لحظة قا�سية على اأهل���ه عندما �سمعوا خبر اال�ست�سهاد. واما ال�سيد نا�سر 

عبد الح�سين فيقول انه بعد ان نقل الجثمان اإلى الم�ست�سفى واطلع على هويته حاول 

االت�س���ال باأهل���ه اال ان محاوالته لم تثمر حتى جاء �سقيقه اإلى الم�ست�سفى ي�ساأل عنه 

فاأخبره با�ست�سهاده)10(.

 دفن الجثمان:

ذهب اأهله اإلى الم�ست�سفى ف�ساألهم الموظف العراقي عن اأ�سباب وفاته فكان ردهم 

»�سهي���د« فاأث���ارت هذه الكلمة غ�سب �سلط���ات الم�ست�سفى ولذلك كتب���وا في ال�سهادة 

ان �سب���ب الوف���اة ح���ادث �سي���ارة)11( اال ان الموظ���ف الكويتي الذي ح���اول انقاذه 

كت���ب لهم �سهادة وف���اة اأخرى)12(، هذا وقد تم دفن الجثم���ان بعد ذلك في مقبرة 

ال�سليبيخات بملب�سه التي كان يرتديها حين خرج �سباح الثاني من اغ�سط�ض، وقد 

ا�ست�سهد بطلقتين في راأ�سه وطلقة ثالثة في بطنه)13(.

لقد لبى النداء وا�سر على المقاومة ومواجهة العدو ب�سجاعته فنال ال�سهادة باإذن اهلل.

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

9 - الم�سدر ال�سابق.

10 - 1999/10/13، المقابلة ال�سابقة.

11 - عادل اإبراهيم كمال، المقابلة ال�سابقة.

12 - 1999/10/13، المقابلة ال�سابقة.

13 - عادل اإبراهيم كمال، المقابلة ال�سابقة.
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الم�سادر والمراجع

اأوال:

المقابالت ال�سخ�سية

الباحث الذي اأجرى المقابلةالتاريخالم�سدر

�سعود المطيري14/9/1998د.عبداهلل الر�سيد

�سعود المطيري4/12/1996النقيب............

�سعود المطيري24/12/1992ال�سيخ............

�سعود المطيري15/11/1998............

عادل ال�سبتي - نمر العيبان2/11/1998............

�سعود المطيري8/11/1998�سمير عز بو طرحة

اأ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم14/11/1998طارق ال�سطي

�سعود المطيري7/2/2000عبدالنا�سر اأحمد الدرامي

�سناء مبارك11/1/1994اأرملة ال�سهيد

�سعود المطيري8/3/2000وائل محمود �سنان

�سعود المطيري3/5/2000�سعود اأحمد الدرامي

�سناء مبارك11/1/1994وليد مال اهلل

�سعود المطيري8/3/2000�سالم اأحمد الديولي

�سعود المطيري2/12/1996ح�سين علي جا�سم ح�سن

�سعود المطيري15/8/1993والدة ال�سهيد

�سعود المطيري1/5/2000يو�سف عي�سى العومي

عبدالعزيز ال�ساعي1/2/1996د.جا�سم محمد الحمدان

عبدالعزيز ال�ساعي21/3/2000فاطمة محمد العماوي

عبدالعزيز ال�ساعي21/10/1996د.ح�سين الجزاف

عبدالعزيز ال�ساعي13/10/1996اأرملة ال�سهيد

عبدالعزيز ال�ساعي4/10/1996اأ�سامة عبدالحميد البلهان

عبدالعزيز ال�ساعي26/19934............

عبدالعزيز ال�ساعي21/10/1996م�سعل مبارك ح�سين �سعبان

عبدالعزيز ال�ساعي2/10/1996يعقوب يو�سف القندي
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عبدالعزيز ال�ساعي26/10/1996د.عبداهلل بهبهاني

عبدالعزيز ال�ساعي21/9/1998عبدالكريم هلل الجحيدلي

............13/10/1998

�سع���ود المطي���ري - مح���ارب 

الحربي

�سعود المطيري26/4/1994............

�سعود المطيري7/10/1997والدة ال�سهيد

�سعود المطيري14/3/1998لوؤي فا�سل عبدالرحيم

�سعود المطيري5/2/2000�سليمان الم�سيان

والدة ال�سهيدين »عدنان 

وخالد ال�سامر«

�سعود المطيري18/4/1993

�سعود المطيري2/3/1998والد ال�سهيد

�سعود المطيري1/3/1998في�سل فهد العبدالجليل

�سعود المطيري4/5/1993في�سل فهد العبد الجادر

�سعود المطيري9/5/1999............

�سعود المطيري3/3/1998يون�ض حاجي بارون

لمياء اإبراهيم ال�سالح1/3/1998في�سل فهد العبدالجليل

عبدالعزيز ال�ساعي5/2/2000محمد عبا�ض

محارب الحربي21/10/1996............

عبدالعزيز ال�ساعي7/1/1997اأرملة ال�سهيد

عبدالعزيز ال�ساعي22/10/1996والد ال�سهيد

عبدالعزيز ال�ساعي27/10/1996فهد الراجحي

عبدالعزيز ال�ساعي21/10/1996خالد ال�سميعي

لمياء اإبراهيم ال�سالح27/10/1996محمود عبدالقادر الدو�سري

عبدالعزيز ال�ساعي26/11/1996بدر الزمانان

اأ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم25/11/1996............

اأ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم23/10/1996نا�سر عبدالرحمن نا�سر

اأ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم21/10/1996جا�سم الحجي

عبدالعزيز عبداهلل اإبراهيم 

الحلواجي

محارب الحربي3/3/1997

محارب الحربي11/3/1997والدة ال�سهيد

محارب الحربي12/10/1999فاطمة عبا�ض المحميد
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�سناء مبارك - اأحمد ال�سداد19/3/1995زهرة عبا�ض محمد

عبدالعزيز ال�ساعي18/7/1997هناء عبداهلل الحلواجي

عبدالحميد حمادة4/3/1997والد ال�سهيدة

عادل ال�سبتي12/10/1999اأحمد نوري خيراهلل عطية

عبدالعزيز ال�ساعي8/3/1997............

............10/5/1997

بخي���ت عبداله���ادي - مطل���ق 

المطيري

11/3/1997نا�سر نجف رم�سان

بخي���ت عبداله���ادي - مطل���ق 

المطيري

�سناء مبارك12/1/2000عزيز محمد عزيز

والدة ال�سهيدة - برنامج من 

اإذاعة دولة الكويت

عبدالعزيز ال�ساعي

�سناء مبارك29/9/1996حياة عبدالرحمن الفودري

�سناء مبارك17/5/1999والدة ال�سهيدة

�سناء مبارك19/5/1997............

............18/5/1999

محارب الحرب���ي - عبدالعزيز 

ال�ساعي

............10/5/1999

محارب الحرب���ي - عبدالعزيز 

ال�ساعي

............10/5/1999

محارب الحرب���ي - عبدالعزيز 

ال�ساعي

............19/5/1999

محارب الحرب���ي - عبدالعزيز 

ال�ساعي

19/9/1996حياة عبدالرحمن الفودري

محارب الحرب���ي - عبدالعزيز 

ال�ساعي

............10/5/1999

محارب الحرب���ي - عبدالعزيز 

ال�ساعي
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19/8/1993ح�سين علي جا�سم الفودري

محارب الحرب���ي - عبدالعزيز 

ال�ساعي

عبدالعزيز ال�ساعي22/8/1993اأبو م�سلم

محارب الحربي17/5/1993فا�سل را�سد �سعد

عبدالعزيز ال�ساعي2/12/1996ح�سين علي جا�سم ح�سن

�سعود المطيري23/12/1996نواف عبدالكريم الجحيدلي

�سعود المطيري10/12/1996د.محمد جا�سم الحمدان

�سعود المطيري2/3/1993براك ال�سبيح

عادل ال�سبتي - نمر العيبان8/11/1998اأرملة ال�سهيد

�سعود المطيري12/6/1993خليفة ح�سين المذكور

عبدالعزيز ال�ساعي10/5/1994فاروق عمر الفليج

عبدالعزيز ال�ساعي25/11/1997............

عبدالعزيز ال�ساعي26/4/1994............

عبدالعزيز ال�ساعيبدون تاريخ............

محارب الحربي8/6/1993اأحمد علي عبداهلل العيبان

عبدالعزيز ال�ساعي25/10/1991............

عبدالعزيز ال�ساعيبدون تاريخابن عم ال�سهيد

عبدالعزيز ال�ساعيبدون تاريخ............

عبدالعزيز ال�ساعي6/6/1993اأخت ال�سهيد

عبدالعزيز ال�ساعي24/4/1996د.اأحمد �سامح محمود ح�سن

عبدالعزيز ال�ساعي16/4/1996�سالم تركي محمد المجاوب

�سعود رفاعي المطيري17/4/1996............

�سعود رفاعي المطيري23/4/1996حمود �سعود الدويلة

�سعود رفاعي المطيري17/4/1996............

�سعود رفاعي المطيري23/4/1996............

�سعود رفاعي المطيري21/4/1996............

لمياء ال�سالح26/10/1997والد ال�سهيد

�سعود رفاعي المطيري11/10/1999فهد حمزة الجميعي

�سعود رفاعي المطيري26/10/1997عادل اإبراهيم خليل كمال

�سعود رفاعي المطيري13/10/1998نا�سر عبد الح�سين

�سعود رفاعي المطيري21/10/1996والد ال�سهيد

�سعود رفاعي المطيري25/4/1998عبدالمجيد �سليمان دروي�ض
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�سعود رفاعي المطيري22/3/1998بدر محمد المرزوق

�سعود رفاعي المطيري15/9/1998�سلح �سويدان

�سعود رفاعي المطيري25/4/1997............

�سعود رفاعي المطيري22/3/1999�سالم مطير العنزي

�سعود رفاعي المطيري 29/3/1998خليفة عبداهلل العو�سي

�سعود رفاعي المطيري26/3/2000............

عبدالحميد حمادة22/2/2000والد ال�سهيد

�سناء مبارك26/3/2000اأخت ال�سهيد

�سناء مبارك14/3/2000فا�سل علي ح�سين

�سناء مبارك1/12/1997اأرملة ال�سهيد

محارب الحربي29/9/1996حياة عبدالرحمن الفودري

محارب الحربي6/10/1999عبدالهادي حجي ح�سين

اأحمد عبد الر�سول حجي 

ح�سين

نمر فلح العيبان5/10/1999

�سعود رفاعي المطيري1/5/2000............

�سعود رفاعي المطيري19/4/2000طاهرة اأم اأحمد

�سعود رفاعي المطيري24/4/2000�سالح حجي ح�سين

�سعود رفاعي المطيري22/3/2000�سديقة حجي ح�سين

�سعود رفاعي المطيري12/9/1998............

�سناء مبارك21/11/1998عبدالرحمن محمد د�ستي

�سناء مبارك1/12/1997عبا�ض جوهر حيات

�سناء مبارك5/9/1996............

�سناء مبارك21/11/1998محمد عبدال�سمد د�ستي

اأ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم15/6/1993............

اأ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم2/5/1993............

عبدالعزيز ال�ساعي

عبدالعزيز ال�ساعي10/5/1993اأحمد را�سد الرا�سد

نا�سر القوي�سي25/5/1993............

نا�سر القوي�سي21/5/1997�سعود زيد المطيري

21/5/1997�سعود زيد المطيري

نا�س���ر القوي�س���ي - مح���ارب 

الحربي
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محمد عبدالعزيز اإبراهيم 

ال�سبتي

عبدالحميد حمادة8/6/1994

نا�سر القوي�سي3/2/1997محمد عبدالحميد الفيلكاوي

نا�سر القوي�سي10/1/1998خالد اإبراهيم لحدان

محمد عبداهلل من�سور 

الخارجي

نا�سر القوي�سي22/12/1997

نا�سر القوي�سي10/12/1997من�سور عبداهلل الخارجي

نا�سر القوي�سي8/3/1999............

نا�سر القوي�سي8/6/1994عائ�سة ح�سين �سالح

نا�سر القوي�سي8/6/1994نعيمة ح�سين �سالح

عبدالعزيز ال�ساعي29/6/1993اأرملة ال�سهيد

عبدالعزيز ال�ساعي3/3/1993خالد �سلمة

عبدالعزيز ال�ساعي3/4/1993فهد ال�سامي

عبدالعزيز ال�ساعي6/1/1997�سلح المنير

عبدالعزيز ال�ساعي13/10/1999والد ال�سهيد

�سناء مبارك13/10/1999والدة ال�سهيد

عبدالعزيز ال�ساعي8/12/1996............

عبدالعزيز ال�ساعي6/1/1997ال�سيخ بو محمد

عبدالعزيز ال�ساعي2/12/1996............

محمد ال�سداد3/7/1993عادل غازي العتيبي

ا�سم الباحث غير مذكور9/11/1996اأرملة ال�سهيد

محمد ال�سداد28/10/1996راجي مطلق العازمي

عبدالعزيز ال�ساعي29/10/1996مرزوق مطلق العازمي

�سعود المطيري2/11/1996�سعود مطلق العازمي

�سعود المطيري9/12/1996............

�سعود المطيري24/11/1996............

�سعود المطيري2/12/1996............

�سعود المطيري11/10/1996عبداهلل �سالم الموزري

عبدالعزيز ال�ساعي15/10/1996علي عثمان محمد المطيري

عبدالعزيز ال�ساعي14/10/1996جمال محمد الذياب

عبدالعزيز ال�ساعي15/10/1996جندول الدو�سري

نا�سر القوي�سي29/9/1996اأرملة ال�سهيد
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نا�سر القوي�سي11/10/1996وليد خالد الوزري

نا�سر القوي�سي10/1996/طارق �ساكر ال�سطي

عبدالعزيز ال�ساعي15/10/1996ناه�ض �سالح يو�سف

عبدالعزيز ال�ساعي26/1/1994والد ال�سهيد

عبدالعزيز ال�ساعي26/1/1994�سالم الم�سدح العنزي

نا�سر القوي�سي17/4/1994علي فا�سل العنزي

نا�سر القوي�سي3/5/1999دخيل نايف ال�سمري

عبدالعزيز ال�ساعي12/10/1997اأرملة ال�سهيد

20/12/1999محمد عبدالرزاق النجار

مكت���ب ال�سهي���د - مرك���ز 

المعلومات

عبدالعزيز ال�ساعي30/11/1997�سالح عبداهلل الفودري

عبدالعزيز ال�ساعي8/2/1998عبداهلل محمد عبدالوهاب

عبدالعزيز ال�ساعي29/11/1997ماجد محمد عبدالوهاب

عبدالعزيز ال�ساعي1/12/1997اأرملة ال�سهيد �سياء

عبدالعزيز ال�ساعي27/11/1996............

محارب الحربي2/10/1996�سالح عبداهلل الر�سيدي

محارب الحربي16/11/1996............

محارب الحربي30/11/1996............

محارب الحربي29/9/1996............

محارب الحربي24/11/1996............

محارب الحربي9/12/1997............

المقدم �سادق عبدالمح�سن 

العلي

محارب الحربي5/12/1997

محارب الحربي8/10/1996............

عبدالعزيز ال�ساعي2/10/1996............

محارب الحربي3/11/1996............

محارب الحربي18/8/1991............

محارب الحربي3/11/1998............

محارب الحربي23/12/1997عي�سى الهدهود

�سعود رفاعي المطيري27/12/1997علء عبدالحميد ال�سايغ

�سعود رفاعي المطيري20/10/1996�سالح عبداهلل
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�سعود رفاعي المطيري2/10/1996طارق عبدالعزيز الفداغ

�سعود رفاعي المطيري24/9/1996اأرملة ال�سهيد

�سعود رفاعي المطيري25/9/1996فار�ض عبا�ض �سوعان

�سعود رفاعي المطيري16/10/1996............

لمياء ال�سالح16/10/1996............

�سعود رفاعي المطيري3/11/1996............

�سعود رفاعي المطيري3/9/1996............

�سعود رفاعي المطيري12/10/1996............

�سعود رفاعي المطيري15/11/1996............

�سعود رفاعي المطيري27/3/2000جا�سم عبدالعزيز الجا�سم

�سعود رفاعي المطيري2/10/1996............

�سعود رفاعي المطيري3/11/1996............

�سعود رفاعي المطيري30/9/1996محمد عبا�ض �سوعان

�سعود رفاعي المطيري30/9/1996جعفر عايد �سوعان

�سعود رفاعي المطيري26/3/2000�سيد عبا�ض �سيد

عبدالعزيز ال�ساعي22/3/2000والد ال�سهيد

عبدالعزيز ال�ساعي26/3/2000اأخت ال�سهيد

عبدالعزيز ال�ساعي14/3/2000فا�سل علي ح�سين

عبدالعزيز ال�ساعي1/12/1997اأرملة ال�سهيد

�لفهر�ض22/3/2000والد ال�سهيد

الف�سل االأول29/9/1996حياة عبدالرحمن الفودري

6/10/1999عبدالهادي حجي ح�سين

ال�سهي���د ال�سي���خ فه���د االأحمد 

الجابر ال�سباح

ال�سهيد عبداهلل اأحمد الدارمي5/10/2000اأحمد عبد الر�سول حجي

�سعود رفاعي المطيري1/5/2000نا�سر عبد الر�سا غ�سنفر

�سعود رفاعي المطيري19/4/2000طاهرة اأم اأحمد

�سعود رفاعي المطيري24/4/2000�سالح حجي ح�سين

�سعود رفاعي المطيري22/3/2000�سديقة حجي ح�سين

�سعود رفاعي المطيري1/10/1997والد ال�سهيد

�سعود رفاعي المطيري8/3/1999نبيل البلو�سي

�سعود رفاعي المطيري16/4/1999مريم محمد عبداهلل

�سعود رفاعي المطيري16/4/1999�سعاد محمد عبداهلل
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عبدالعزيز ال�ساعي26/10/1997والد ال�سهيد

عبدالعزيز ال�ساعي11/10/1999فهد حمزة الجميعي

عبدالعزيز ال�ساعي26/10/1997عادل اإبراهيم خليل

عبدالعزيز ال�ساعي13/10/1999نا�سر عبد الح�سين

محارب الحربي

مكتبة ال�سهيد - مركز المعلومات - مذكرة موؤرخة 24/12/1992

�سعود المطيري
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الفــهـــر�س

6ك�ل��م���ة �سك���ر

8م�ق������دم���������ة

10ال�سهيد ال�سيخ / فهد االأحمد ال�سباح

16ال�سهيد / عبداهلل اأحمد الدرامي

30ال�سهيد / عبدالحميد عبدالرحمن البلهان

40ال�سهيد / عي�سى حمد العبيدلي

50ال�سهيد / �سلح محمد خ�سر الرفاعي

59ال�سهيدة / ليلى اأحمد بهبهاني

69ال�سهيدة / �سناء عبدالرحمن الفودري

76ال�سهيد / وحيد محمد ح�سن ال�سفري

78ال�سهيد / �سادق علي جا�سم ح�سن

86ال�سهيد / اإبراهيم ح�سين علي المهنا المذكور

95ال�سهيد / �سعد را�سي �سعد الميا�ض

102ال�سهيد / �سعد تركي محمد المجاوب

110ال�سهيد / عبدالرزاق �سليمان دروي�ض

117ال�سهيد / عبداهلل اأحمد را�سد الرا�سد

124ال�سهيد / �سالح ح�سين �سالح ح�سين

137ال�سهيد / عبداللطيف عبداهلل فهد المنير

148ال�سهيد / حبيب محمد عبداهلل ال�سيخ
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153ال�سهيد / غازي فيحان غازي العتيبي

160ال�سهيد / في�سل غانم ذياب الذياب

168ال�سهيد / رم�سان ظاهر العنزي

173ال�سهيد / عبدالحميد محمد عبدالوهاب

183�سهداء / مجموعة الطائرة

183ال�سهيد / �سياء عبدالحميد محمد ال�سايغ

183ال�سهيد / فايز عبداهلل �سعود الر�سيدي

183ال�سهيد / كامل را�سد جبر �سمخي

183ال�سهيد / ح�سن طارق عبدالعزيز الفداغ

194ال�سهيد / عبا�ض �سوعان عبا�ض عجيب

204ال�سهيد / عبد الر�سول حجي ح�سين

212ال�سهيد / عبدالرحمن محمد عبداهلل ح�سن

215ال�سهيد / عبدالجليل اإبراهيم خليل كمال

218الم�س�����ادر وال��م���راج����ع
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