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كلمة �شكر وعرفان
يقول تعالى :في محكم كتابه العزيز:
}وال تح�سبن الذين قتلوا في �سبيل اهلل �أموات ًا بل �أحياء عند ربهم يرزقون{

�صدق اهلل العظيم
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«�إل ��ى �أرواح �شهداء الكويت الأب ��رار الذين رحلوا وتركوا ب�صم ��ة م�ضيئة في �سماء
وطنهم لتكون نبرا�س ًا وعزا لذويهم وللآخرين».
ي�س ��ر مكت ��ب ال�شهيد �أن يقدم هذا الكتيب الذي يحوي بي ��ن دفتيه موجز ًا لحيثيات
اال�ست�شه ��اد لكوكب ��ة من الرجال والن�س ��اء الذين قدم ��وا �أنف�سهم ف ��دا ًء لعز الكويت
وكرامة �أر�ضها.
ه ��ذا الإ�ص ��دار الأول من نوعه وهو يه ��دف �إلى توثيق مالحم وبط ��والت كوكبة من
ال�شه ��داء يفتخر مكتب ال�شهيد �أن ي�ضمهم �إلى �سجالته و�سجالت الخالدين في هذه
الأر�ض الطيبة ويوثق �سيرتهم العطرة لتبقى نبرا�س ًا للحق ،و�إعالء لكلمة ال�شهادة...
ولتبق ��ى ق�ص�ص� � ًا تنه ��ل منها الأجي ��ال القادمة قيم الح ��ق ،ودرو�سا تني ��ر لها دروب
الف�ضيلة والخير.
وت�سهي ًال للمراجعة والإطالع فقد اعتمدنا نظام ًا خا�ص ًا ومتميز ًا في عر�ض حيثيات
ال�شهداء ،و�سعينا �إلى �أن تكون الحيثيات مت�ضمنة للبيانات الأ�سا�سية لل�شهيد ،تتلوها
نب ��ذة موجزة عامة عن �إنجازات ال�شهيد وبطوالته ثم واقعة ا�ست�شهاده ،وبذلك يكون
هذا الإ�صدار �سج ًال متكامالً ،و�إن كان موجز ًا يتميز ب�سهولة المراجعة وي�سر الإطالع
للوقوف على ال�سيرة العطرة لجميع ال�شهداء الأبرار لهذه الأر�ض الطيبة.
وق ��د يكون مهم ��ا �أن ن�شير ون�ستذكر �أنه على الرغم من �أن ه� ��ؤالء ال�شهداء الأبرار
يختلفون ويتباينون في معطيات كثيرة كالجن�س والجن�سية� ،إال �أن هناك رابطة جمعت
بينهم جميع ًا �أال وهي رابطة ال�شهادة ،وهي الرابطة التي ت�سمو على الجن�س والجن�سية
والمهن ��ة والعمر ،وهي الرابطة التي تعلو ليرتقي معه ��ا الإن�سان ..وهي الرابطة التي

م ��ن رحمها يولد الإن�سان من جديد ليهب الحي ��اة للأوطان ويحفظها �شامخة ..هذه
الرابطة هي التي جمعت هذه الكوكبة ال�شامخة التي عا�شت على هذه الأر�ض الطيبة،
وه ��ي التي �صهرتها وجمعتها التقدم نموذجا رائع� � ًا للبطولة والتالحم والإيثار ..وهو
نم ��وذج مفعم ب ��دالالت �إن�سانية عظيم ��ة� ..إن ت�ضحيات ه�ؤالء ال�شه ��داء �ستظل منبع
خي ��ر لهذه الأر�ض الطيبة ..ومحركة لعواطف النا�س و�أحا�سي�سهم فال�شهادة هي قوة
الأمم وحياتها وهي تعزيز للدين ..وتمجيد للحق وارتقاء للإن�سان ..ولهذا كله� .سعي
مكت ��ب ال�شهيد �إلى توثيق ه ��ذه ال�شهادة له�ؤالء الخالدين الذي ��ن رووا �أر�ض بالدهم
ب�أج�سادهم لتعي�ش كريمة عزيزة.
ختام� �اً ..ن�أمل �أن ي�ساهم هذا ال�سجل التاريخي في تخليد وتكريم �شهدائنا الأبرار
الذي ��ن قدم ��وا �أرواحه ��م ف ��دا ًء لهذه الأر� ��ض الطيبة ،ورفع ��وا راية وطنه ��م �شامخة
عزيزة ..و�أخذوا موقع ًا بين ثنايا القلوب والأفئدة ..و�أ�صبحوا ق�ص�ص ًا ودرو�س ًا وعبر ًا
تنه ��ل منها الأجيال القادمة معان ��ي الحق والكرامة ..راجين المولى العلي القدير �أن
يظلهم بظله يوم الح�ساب ويدخلهم جناته �إنه �سميع مجيب الدعاء..
رئي�س مجل�س الأمناء
�أ.د .جا�سم يو�سف الكندري
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ال�شهيد  /ابراهيم جابر نايف محمد الظفيري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن :
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية

ع ��رف ب�أخالق ��ه الرفيعة و�أدبه الج ��م ،والرزانة وقلة الكالم وب ��ره لوالديه وق�ضاء
حاج ��ات المنزل وحب م�ساعدة الآخرين وح�سن عالقته وتعامله مع جيرانه وزمالئه
فح ��از على احترامهم ووثنائهم عليه ،كما كان حري�صا على �أمور دينه وعالقته بربه
مواظبا على ال�صالة وال�صيام وطاعة اهلل.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:

كان ال�شهي ��د ف ��ي يوم الغزو الآثم في اجازة خا�صة ولكنه م ��ا ان �سمع نب�أ الغزو في
فج ��ر �أول يوم منه حتى قطع �إجازته وارتدى مالب�سه الع�سكرية وتوجه �إلى مقر عمله
في مع�سكر الجيوان في ال�شويخ للدفاع عن الوطن ،وقد كان من المفتر�ض �أن يذهب
ف ��ي اليوم ذاته م ��ع �أخيه يو�سف لزي ��ارة والدتهم الراقدة ف ��ي الم�ست�شفى حيث كان
م ��ن المقرر �أن تج ��رى لها عملية جراحية في ه ��ذا اليوم ولكنه خ�ش ��ي �إن ذهب �إلى
الم�ست�شف ��ى ان تفوت ��ه الفر�صة في مواجهة المعتدين وق ��د ال يتمكن من الذهاب �إلى
المع�سك ��ر بعد ذلك و�أ�صر على الم�شاركة في القتال م�ؤكدا �أن هذا وقت �سداد الدين
للوط ��ن مبرهنا بذل ��ك �أن العمل في الجي�ش واجب مقد�س ولي� ��س من �أجل الح�صول
على الراتب فقط مع �أنه �أب ل�سبعة �أبناء ،غير �أنه لم ي�أبه بكل ذلك.
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انطلق ال�شهيد ب�سيارته من الجهراء متوجها �إلى مع�سكر الجيوان وعند دوار الأمم
المتح ��دة «العظ ��ام» كان هناك حاج ��ز لل�شرط ��ة الكويتية يمنع النا� ��س من الذهاب
جهة المع�سكر خ�شي ��ة �أن ي�صابوا ب�أذى جراء تبادل �إطالق الر�صا�ص والقذائف بين
الجي� ��ش الكويتي والعراقيي ��ن المعتدين ،ولكن ال�شهيد رف� ��ض الرجوع وعبر ب�سيارته
عل ��ى الر�صي ��ف واجتاز حاجز ال�شرطة حت ��ى و�صل �إلى مع�سك ��ر الجيوان ،ودخل من
البواب ��ة ال�شمالية للمع�سكر ،ثم اتجه �إلى م�ستودع ال�سالح وت�سلم �سالحا و�أخذ موقعا
-الحالة االجتماعية  :متزوج وله �سبعة �أبناء

 الميالد 1958/9/19 :م الم�ستوى التعليمي  :ابتدائياال�ست�شهاد 1980/8/2 :م -المهنة  :رقيب  -مديرية الإ�شارة  -رئا�سة الأركان  -وزارة الدفاع

دفاعيا ،ظل يدافع عن المع�سكر حتى ال ي�سقط في �أيدي القوات العراقية منذ و�صوله
�صباح ��ا وحتى ال�ساعة الثامنة ع�شرة ظه ��را من يوم الغزو ،وفي هذه الأثناء ان�سحب
الع�سكريون الكويتيون �إلى المهاجع لتفادي الرمي الغزير ،وهنا و�صل خبر �إلى �أفراد
الجي� ��ش الكويتي �أن �أحد الجنود قد �سقط في �ساحة المع�سكر مقابل مديرية القيادة
لالت�صاالت وال�سيطرة ،فهب �إخوانه لنجدته و�إذا بهذا ال�شهيد هو �إبراهيم الظفيري
وكان مايزال به رمق من حياة ولكنه يتنف�س ب�صعوبة بالغة ،لقد �أ�صابه قنا�ص عراقي
بطلق ناري من الحجم الكبير في قلبه اخترق ج�سمه وخرج من ظهره ،فنقلوه ب�سيارة
�إل ��ى عي ��ادة القوة البحري ��ة ولكن ما �أن و�صلوا ب ��ه �إلى العيادة حت ��ى �أ�سلم روحه �إلى
بارئها.
ا�ست�شه ��د �إبراهيم الظفي ��ري ونقل �إلى م�ست�شف ��ى الفروانية وو�صل ��ت الأخبار �إلى
وال ��ده با�ست�شهاد ابنه فل ��م يجزع ولم يندم وا�ستقبل ذل ��ك بالر�ضا والت�سليم بق�ضاء
اهلل وقدره فحمد اهلل و�شكره �أن مات ابنه �شهيدا مدافعا عن حيا�ض الوطن.
وفي يوم ال�سبت ثالث �أيام الغزو ذهب �إلى الم�ست�شفى فوجد ابنه في ثالجة الموتى
ولكن ��ه لما نظر �إليه وجده كالم�ستغرق في نومه ووج ��د دمه لم يتغير لونه فحمله �إلى
مقبرة ال�صليبيخات وهناك وري الثرى جثمانه الطاهر.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-9-

ال�شهيد � /إبراهيم عبداهلل البلو�شي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن :
�أخالقه:

كان �إبراهيم طيب القلب محبا للمرح دائم االبت�سامة �شجاعا مقداما.
هواياته:

عرف �إبراهيم بحبه ل�صيد الطيور و�صيد ال�سمك.
دور ال�شهيد في �أثناء الإحتالل الغا�شم:

كان لإبراهي ��م دور كبير خ�ل�ال فترة الغزو �سواء من جهة الم�ساعدات الإن�سانية �أو
المواجهة الع�سكرية.
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ظه ��ر دور ال�شهي ��د �إبراهي ��م م ��ن �أول ي ��وم م ��ن �أي ��ام الغ ��زو فف ��ي ي ��وم الخمي�س
1990/8/2م التح ��ق بم�ست�شف ��ى الع ��دان للم�ساهم ��ة ف ��ي �إ�سع ��اف الجرح ��ى ونقل
الم�صابي ��ن وكذل ��ك نق ��ل التموي ��ن كالأرز وال�سك ��ر ب�سيارت ��ه الخا�صة �إل ��ى المنازل
بالإ�ضاف ��ة �إلى نقل الماء ف ��ي �صهريج الماء من بركة كانت ف ��ي القرين ،و�شارك مع
�إخوانه و�أخواته و�آخرين في تنظيم مظاهرة كبيرة امتدت من منطقة ال�صباحية �إلى
منطق ��ة الرقة ،ثم تطورت طبيعة المقاومة بان�ضامه �إلى �إحدى مجموعات المقاومة
الت ��ي عرفت با�سم »مجموعة الفه ��ود« ن�سبة �إلى ال�شهيد فهد الأحمد الجابر ال�صباح
وه ��ذه المجموعة ت�ضم بالإ�ضاف ��ة �إلى �إبراهيم البلو�شي كال م ��ن �أخيه بدر البلو�شي
وع ��ادل غلوم ومجي ��د علم دار وحميد عل ��م دار وعلي مجيد عل ��م دار وعي�سى د�شتي
و�أحم ��د حمزة وعبدالكريم العنزي و�آخرين ثم انق�سمت هذه المجموعة �إلى ق�سمين
�أحدهم ��ا بقيادة مجيد عل ��م دار والثانية بقيادة عادل غلوم ،حيث كان �إبراهيم تابعا
له ��ذا الق�س ��م و�أفراد هذه المجموعة عب ��ارة عن �أ�صدقاء �سم ��ر وترفيه منذ فترة ما
قب ��ل الغزو ،ولكن خالل الغزو تغير نم ��ط لقاءاتهم ف�شكلوا من �أنف�سهم خلية نخطط
ل�ض ��رب الأه ��داف الع�سكري ��ة العراقية واتخذت له ��ا مركزا في القري ��ن تجتمع فيه
وتنطلق منه للهجوم على الأهداف في مواجهة المعتدين ع�سكريا.
 الميالد1969/8/6:المهنة  :جندي برتبة عريفبوزارة الدفاع

 -الحالة االجتماعية � :أعزب

تع ��ددت �أعمال ال�شهيد �إبراهي ��م في مواجهة المعتدين ع�سكري ��ا حيث كان جريئ ًا
ال يبال ��ي �شيئ ًا في مواجهته ��م� ،شجاع ًا مقداما في مقاومته ��م ،و�أول عملية ع�سكرية
�ش ��ارك فيها هي مهاجمة بع�ض الجن ��ود العراقيين في جمعية هدي ��ة التعاونية حيث
نجح ��ت مجموعت ��ه ف ��ي قتل �أربع ��ة من جن ��ود االحتالل م ��ن بينهم �ضاب ��ط و�أخذوا
�أ�سلحته ��م غنيمة ،و�ش ��ارك في عمليات �أخ ��رى وباال�ضافة �إلى المقاوم ��ة الم�شتركة
كان ��ت له �أعم ��ال فردية مثل حمله لل�سالح ،ف� ��إذا وجد فر�صة هج ��م على العراقيين
وكذل ��ك دوره ف ��ي نق ��ل ال�سالح م ��ن مناط ��ق الكويت المختلف ��ة �إلى مراك ��ز تخزين
الأ�سلح ��ة في منطقة القرين وكانت والدته ت�شترك �أحيان ًا في نقل اال�سلحة معه كنوع
م ��ن التمويه عل ��ى نقاط التفتي� ��ش وقد ا�ستخدم غرفت ��ه في المن ��زل ل�صناعة قنابل
المولوتوف لرميها على العراقيين.
وظل �إبراهيم هكذا د�ؤوبا في مقاومة المحتل يخرج من منزله �صباحا وال يرجع �إال
في �ساعة مت�أخرة من الليل و�أحيانا يغيب عن بيته يوما �أو�أكثر.
اال�ست�شهاد:
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ج ��اء اليوم الذي كان يتمن ��اه �إبراهيم �أال وه ��و ال�شهادة فقد كان يتوق ��ع ا�ست�شهاده
عل ��ى �أيدي الغا�صبين وعندم ��ا كان يطلب منه البع�ض عدم الم�ضي في طريق مقاومة
العراقيي ��ن يرف� ��ض ذلك ويقول� :أنا �أم ��وت بها التراب يقتلون ��ي �أو اقتلهم« وكان يقول
لوالدته �إذا يوم �شفتيني رحت ما رديت ال تبكين خال�ص �أنا رحت ال تبكين من وراي.
�ش ��ارك �إبراهيم في عملية كبيرة كانت �سببا في البح ��ث عنه واعتقاله ،ثم �إعدامه
وذلك عندما هاجم في عملية جريئة مجموعة من الآليات العراقية علي ج�سر منطقة
الظه ��ر �ش ��رق الفنطا�س ف�أردى رائدا قتي�ل�اً و�ضباطا وعددا من الجن ��ود العراقيين،
ورج ��ع �إبراهيم ي ��وم هذه العملية في منت�ص ��ف الليل �إلى المن ��زل وا�ستغرق في النوم
م ��ن التعب وط ��ول ال�سهر في غرفته بالدور الأول .وفي ال�ساع ��ة الواحدة ظهر ًا تقريب ًا
حا�ص ��ر العراقي ��ون قطع ��ة  3من منطق ��ة الرقة وقدم م ��ا يقارب م ��ن ثالثمئة جندي
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عراقي ودهموا منزل �إبراهيم وقاموا بالبحث والتفتي�ش عنه لكنهم لم يدخلوا الغرفة
الت ��ي كان �إبراهي ��م نائما فيها ،و�س�ألوا والده عبداهلل عنه ف�أنكر �أن يكون له ولد ا�سمه
�إبراهي ��م ولما هم ��وا بالخ ��روج ر�أى �أحدهم ج ��واز �إبراهيم مذكور ب ��ه ا�سمه الكامل
فرجعوا و�أعادوا البحث عنه وك�سروا باب غرفة �إبراهيم و�أيقظوه ركال ب�أقدامهم.
وكان ال�ضابط العراقي يخاطب ��ه «�أ�أنت كفء لكي تتجر�أ وتقتل رائدا» ،فلم تتمالك
والدته نف�سها من حزنها على ولدها فردت عليه «�أنه لو لم يكن كفئ ًا لما قتله» ف�أنزلوه
م ��ن غرفته وهم ي�ضربونه و�أخرجوه خ ��ارج المنزل وكتفوه وو�ضعوا الحبل على رقبته
واقتادوه �أ�سيرا في يوم � 1990/9/10أو 1990/9/13م.
وظ ��ل �إبراهي ��م في االعتق ��ال يعاني من التعذي ��ب المروع فقد حرق ��وا رجليه ب�آلة
الحفر «درل» وكتبوا ا�سم طاغيتهم ب�آلة الحرق على ظهره ف�ضال عن ال�ضرب المبرح
ف ��ي ج�سده كله وفي ي ��وم 1990/9/23م� ،أخذوه �إلى مكان قريب م ��ن منزله بالرقة
و�أطلق ��وا علي ��ه النار في ر�أ�س ��ه وتركوه جثة هام ��دة في ال�ساع ��ة الخام�سة والن�صف
�صباح� �اً ،ور�أى جثته الم�صلون الخارجون من �صالة الفجر من الم�سجد القريب من
منزل ��ه فات�صلوا بالم�ست�شفى فجاءت �سيارة الإ�سع ��اف ونقلته �إلى الم�ست�شفى و�أخبر
بع�ض البنات العامالت في الم�ست�شفى �أباه الذي قدم ور�أى ابنه �إبراهيم وكذلك ابنه
الآخر نجم وفي اليوم التالي من اال�ست�شهاد 1990/9/24م نقل �إبراهيم �صباحا �إلى
المقبرة الجعفرية في منطقة ال�صليبيخات وغ�سل ثم دفن فيها.
لق ��د كان لأ�سرة عبداهلل البلو�ش ��ي دور كبير في مواجهة الجي� ��ش العراقي الغا�شم
فق ��د كانت ت�شارك �أبنائها نقل اال�سلحة م ��ن مكان �إلى �آخر وقد �شاركت �إحدى بناته
�إخوانه ��ا ب�صنع القنابل في منزلهم .لقد قدمت هذه الأ�سرة �شهيدين وهما �إبراهيم
ونجم واالبن الثالث بدر مازال �أ�سيرا في يد العراقيين.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد � /أحمد خلف دغيم العنزي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن :
�أخالقه و�صفاته:

ات�صف ال�شهيد ب�صفات حميدة عدة كال�شجاعة والرزانة والحنان وكان اجتماعي ًا
ومحبا للقراءة
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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كان ال�شهي ��د �أحم ��د العن ��زي يعمل في قط ��اع الدباب ��ات في الل ��واء  15في منطقة
عريفج ��ان ،والدبابة الت ��ي يقاتل بها ت�شتم ��ل على عبدالمجيد المحم ��د �آمر ًا ودهام
هامل �سائق ًا وغزوان ح�سين معبئ ًا للذخائر بينما �أحمد العنزي رامي ًا ومدفعياً.
التح ��ق ال�شهي ��د �أحمد العن ��زي بعمله ف ��ي ال�ساعة الثامن ��ة ليال من ي ��وم الأربعاء
وه ��ي الليلة التي �سبقت ي ��وم الغزو الخمي�س  1990/8/2حي ��ث كان الجي�ش الكويتي
م�ستنف ��ر ًا ومتخذا احتياطات ��ه الحتمال تعر�ض دول الكويت لهج ��وم عراقي ،وان�شغل
ال�شهي ��د �أحمد مع باقي �أفراد الدبابة طوال الليل حتى بزوغ الفجر بتحميل الذخيرة
في الدبابة ثم �أخذوا ق�سط ًا من الراحة ،وفي ال�ساعة الخام�سة فجر ًا �صدرت الأوامر
بالتحرك من اللواء  15والتوجه �إلى مع�سكر الجيوان في ال�شويخ فتحركت الحامالت
محمل ��ة بالدباب ��ات ومن بينها دبابة ال�شهيد �أحمد حتى و�صل ��ت �إلى مع�سكر الجيوان
بجه ��ة منطق ��ة الرقعي فتوقف ��ت الحام�ل�ات و�أنزلت منه ��ا الدبابات ث ��م دخلت �إلى
مع�سك ��ر الجيوان من بوابة االتحاد الريا�ضي الع�سكري وذلك بحدود ال�ساعة الثامنة
�صباح يوم الخمي�س 1990/8/2م.
كان ��ت الأوامر ال�صادرة للدباب ��ة التي تقل ال�شهيد �أحمد التوج ��ه نحو بوابة رئا�سة
الأركان فتوجه ��ت الدبابة �إلى هناك ،ولما و�صلت عند البوابة كانت �أعداد كبيرة من
الق ��وات العراقية محت�ش ��دة �أمامها فخرجت دبابة خارج �أ�س ��وار المع�سكر وا�شتبكت
 -13م ��ع القوات العراقية و�أعطبت دبابتين من دباب ��ات العدو و�شاركت م�شاركة فعالة مع الميالد1958/6/4 : -المهنة  :رقيب بالقوة الجوية  -وزارة الدفاع

-الحالة االجتماعية  :متزوج وله ثالثة �أبناء

الق ��وات الكويتية بتطهير هذه ال�ساحة من القوات الغازية ثم هد�أ الو�ضع بعد تنظيف
ه ��ذه المنطق ��ة وب ��د�أت الدبابات الكويتي ��ة باالن�سح ��اب �إلى داخل مع�سك ��ر الجيوان
وذل ��ك ف ��ي ال�ساعة الواحدة ظهر ًا تقريباً ،وبينما كان ��ت دبابة �أحمد في طريقها �إلى
بواب ��ة الرئا�سة ا�ستدعى �آمر اللواء محم ��د الحرمي �آمر الدبابة عبدالمجيد المحمد
لي�شافه ��ه في �أم ��ر ع�سكري فلما ن ��زل من دبابته واتج ��ه �إلى �آمر الل ��واء �إذ بالدبابة
تنفجر وانقذف منها من �شدة االنفجار �أحمد خلف العنزي والنار م�شتعلة في ج�سمه
ومالب�س ��ه وما لبث �أن تفحم ومات ،وقد كان ه ��ذا االنفجار �إما ب�سبب قذيفة �أطلقها
العراقيون و�سقطت على الدبابة �أو ب�سبب ا�شتعال �أحد الح�شوات داخل الدبابة.
ا�ست�شه ��د �أحم ��د خل ��ف العنزي بع ��د بالء ح�س ��ن وتفان ف ��ي العم ��ل و�إخال�ص في
المقاوم ��ة وجهد متوا�صل ال يعرف الملل ا�ستغ ��رق �ساعات عدة منذ الثامنة ليال من
يوم االربعاء حت ��ى ال�ساعة الواحدة ظهرا من يوم الخمي�س وقد كانت ال�شهادة �أمنية
طالما رددها وطمح �إليها.
وبع ��د ا�ست�شهاده نقلت جثته عن طريق اال�سعاف �إلى م�ست�شفى مبارك الكبير .وفي
يوم الجمعة  1990/8/3دفن في مقبرة الرقة بعد �صالة الجمعة.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد � /أحمد �ساكت �سوعان عجيب العنزي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .سعود الع�صفور :
ع�سكري ملتزم:

مطي ��ع ،هادئ الطبع ،يميل �إلى الحياة الع�سكرية ،دخ ��ل التجنيد الإلزامي ،ف�أحب
الع�سكري ��ة ،وا�ستم ��ر فيها ،وكان يعمل ف ��ي الجي�ش الكويتي برتبة جن ��دي في رئا�سة
الأركان العامة ،وكان عمره �آنذاك يناهز الرابعة والع�شرين(.)1
�أحمد في خفارة

قب ��ل ي ��وم من بداية الغزو العراقي الغا�شم لدول ��ة الكويت كان في دوامه ،وكان من
المفتر�ض �أن يخرج من خفارته �صباح يوم الغزو في ال�ساعة العا�شرة(.)2
مهمة خطرة

كل ��ف في ذلك الي ��وم ،وهو الأول من �أغ�سط�س �سن ��ة 1990م ،بمهمة نقل كتاب �إلى
مديرية العمليات بالقوة البرية الكويتية فحواه في غاية الأهمية(.)3
وفاء �أحمد للوطن

طل ��ب الرفاق م ��ن �أحمد �أن يخرج م ��ن الكويت ،لأن الق ��وات العراقية تقوم بتعقب
الع�سكريي ��ن الكويتيي ��ن ثم تعتقله ��م وتحقق معهم على ح�سب رتبه ��م ،وذلك لأهمية
المعلوم ��ات الت ��ي يمكنها ا�ستخال�صه ��ا منهم ،لكن �أحمد رف�ض الخ ��روج و�أ�صر على
البقاءداخل الكويت ،دفاعا عن الوطن وعرفنا بجميله(.)4
كان �أحمد ي�أتمر ب�أمر قيادته التي ير�أ�سها مدير العمليات �آنذاك جا�سم �شهاب(.)5
محمد يبحث عن �شقيقه

فق ��ده �أهله ،و�س�ألوا عن ��ه دون جدوى في الثالثة �أيام التي تل ��ت بداية الغزو ،وقام
�شقيقه محمد ب�س�ؤال رفاقه ،عنه لكنهم لم يكونوا على دراية من �أمره(.)6
7
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( -)1محم ��د �ساك ��ت �سوعان العنزي (�شقي ��ق ال�شهيد) مقابلة �أجرتها معه الباحثة د.نجاة الجا�سم بتاري ��خ 1995/10/21م ،وفرغها محارب الحربي
بتاريخ 1995/10/22م� ،ص.4
( -)2محمد �ساكت �سوعان العنزي ،المقابلة ال�سابقة� ،ص1
( -)3ورقة مرفقة في ملف ال�شهيد ،م�ؤرخة في 1990/8/1م ،بتوقيع �ضابط الخفر ،وهو برتبة مالزم ،وعليها اي�ضا �صور لهويات ال�شهيد.
( -)4محمد �ساكت �سوعان العنزي ،المقابلة ال�سابقة � ،ص2-1
( -)5الم�صدر ال�سابق� ،ص3
( - )6الم�صدر ال�سابق� ،ص 2،1
( - )7الم�صدر ال�سابق� ،ص2
6

7

العثور على �أحمد

عندم ��ا يئ�س محمد من كثرة التردد على رف ��اق �شقيقه �أحمد ،ذهب �إلى م�ست�شفى
ال�صب ��اح ،ولما ا�ستف�س ��ر عن �أخيه قدموا له ك�شف ًا فيه �أ�سم ��اء من ا�ست�شهدوا �آنذاك
فوجد من �ضمنهم ا�سم �شقيقه لكنه لم يره(.)7
8

الإ�صابة

وفي اليوم الثاني ت�سلم محمد و�أفراد ا�سرته جثمان ال�شهيد �أحمد ،وكان قد ا�صيب
في الجهة الي�سرى من �صدره ،وفي يده الي�سرى وعلى ج�سده الطاهر �شظايا متناثرة
ف ��ي اماكن مختلفة ،وبح�سب �شه ��ادة الوفاة ف�إن ال�شهيد و�صل �إلى الم�ست�شفى متوفيا
وكان �سبب الوفاة طلق ناري(.)8
9

احتمالية االغتيال

ويعطين ��ا �سب ��ب الوفاة ب�إطالق النار علي ��ه داللة على احتمال �أن يك ��ون ال�شهيد قد
تعر� ��ض لعملية اغتيال م ��ن �أجهزة مخابرات القوات العراقي ��ة ،وذلك ب�سبب المهمة
ال�سري ��ة الخط ��رة التي كل ��ف بها ،وهي الت ��ي حمل بموجبه ��ا ال�شهيد �أحم ��د الكتاب
المذك ��ور الذي كلف بتو�صيله �إلى مديرية العمليات بالقوة البرية الكويتية والذي وقع
عليه �ضابط الخفرة ب�أنه غاية في الأهمية.
جثمان ال�شهيد

ت ��م دف ��ن جثم ��ان ال�شهي ��د الجن ��دي �أحم ��د �ساك ��ت �سوع ��ان العن ��زي ف ��ي ي ��وم
1991/8/5م(. )9
10
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رحم اهلل ال�شهيد �أحمد ،و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،و�أعظم اهلل االجر
والمثوبة لأهله و�أبناء وطنه ،و�ألهم الجميع ال�صبر وال�سلوان.
( - )8الم�صدر ال�سابق� ،ص� ،2شهادة وفاة ال�شهيد ال�سابقة.
( -)9محمد �ساكت �سوعان العنزي ،المقابلة ال�سابقة �ص2
8
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ال�شهيد �/أحمد �شم�س الدين محمد �صالح �شم�س الدين (رحمه اهلل)
كتب  /د� .سعود الع�صفور :
قدوة تحتذى:

�شديد في الحق ،قوي في �شكيمته ،محب للخير وال�صالح والفالح ،يحبه من عرفه
م ��ن الأ�صدقاء ،والأرح ��ام� ،أينما و�ض ��ع كان نبرا�سا للأجيال بجمي ��ل فعاله ،تتجلى
في ��ه �أنب ��ل االخالق في وقت الملم ��ات وتقلب الخطوب� ،شديد الت ��وكل على اهلل �أحب
ال�شه ��ادة فنالها باقتدار ،كان ��ت هذه �أبرز �صفات ال�شهيد ب�إذن ��ه تعالى �أحمد �شم�س
الدين.)1(11
تفاعل مع الحدث
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ا�ستيق ��ظ المق ��دم ركن �أحمد �شم� ��س الدين على �ص ��وت زوجته �سع ��اد علي جعفر
الكندري وهي تخبره بوجل �أن العراقيين قد دخلوا �إلى �أر�ض دولة الكويت غزاة .قام
المق ��دم �أحمد مذهو ًال ولب�س ثيابه عل ��ى عجل وتوجه على الفور �إلى عمله في منطقة
الجيوان وكانت ال�ساعة وقتئذ ما بين ال�ساد�سة وال�سابعة �إال ربعا �صباح ًا.)2(12
مكث ��ت الزوجة �سع ��اد والأبناء في منزلهم الكائن في منطق ��ة العار�ضية ،وات�صلت
ب�أهله ��ا الذي ��ن �أكدوا له ��ا �صحة خبر دخ ��ول العراقيين ث ��م ات�صل ��ت بزوجها �أحمد
م�ستف�س ��رة ع ��ن الأو�ضاع وع ��ن امكانية مكثها ف ��ي البيت �أو الذهاب �إل ��ى بيت �أهلها
فطلب منها �أحمد التوجه هي والأبناء �إلى بيت �أهلها.
توجه ��ت الزوجة �سع ��اد بالأبناء من منطقة العار�ضية حيث �سك ��ن العائلة �إلى بيت
�أهله ��ا في منطقة �ضاحية عبداهلل ال�سالم ،وفي طريقه ��ا كانت طائرات الهليوكوبتر
تحل ��ق ف ��ي ال�سماء محدث ��ة �ضجيج ًا فزعت من ��ه الزوجة والأبن ��اء فات�صلت بزوجها
( - 1 )1ول ��د ف ��ي  1949/9/23متزوج ،له �ستة ابناء ،لطيفة وعلي ومحمد وعبدالرحم ��ن وعبداهلل ومريم ،ي�سكن منطقة العار�ضية ،قطعة � 4شارع،2
منزل  ،46حا�صل على ال�شهادة الثانوية ،يعمل بوزارة الدفاع كخبير متفجرات برتبة مقدم ركن ،انظر بطاقة ال�شهيد ال�صادرة عن مكتب ال�شهيد التابع
للدي ��وان الأمي ��ري ب�إفادة من زوجة ال�شهي ��د ال�سيدة �سعاد علي جعفر الكندري بتاريخ � 1992/7/27إعداد الباحث ��ة علياء غلوم الح�سن ،وبطاقة تعريف
�أخرى بال�شهيد مثبتة في ملف ال�شهيد ،و�شهادة وفاة �صادرة عن وزارة ال�صحة بتاريخ .1991/6/6
(� -2 )2سع ��اد عل ��ي جعفر الكندري (زوجة ال�شهيد) مقابلة �أجراه ��ا معها الباحث �سعود رفاعي المطيري ،في ي ��وم االثنين الموافق 2000/11/13م
وفرغها عبداهلل االبراهيم� ،ص  ،12بطاقة ال�شهيد� ،ص1
11

12

المق ��دم �أحم ��د ال ��ذي هد�أ من روعه ��ا و�أخبره ��ا �أنهم ه ��و ورفاقه بانتظ ��ار الأوامر
ال�صادرة �إليهم وكانت ال�ساعة وقتئذ التا�سعة والن�صف.)3(13
وف ��ي ال�ساع ��ة العا�شرة من يوم الغزو العراقي الغا�ش ��م ،ات�صل �إخوة الزوجة �سعاد
بن�سيبه ��م المقدم �أحمد و�س�ألوه عن الأو�ضاع ال�سائ ��دة ،ف�أخبرهم �أنهم في جاهزية
تامة و�أن �أ�سلحتهم في �أيديهم لكنهم في انتظار الأوامر ال�صادرة �إليهم.)4(14
مهمة جليلة

وف ��ي ال�ساع ��ة الواحدة من �صب ��اح اليوم الثاني دخ ��ل المقدم �أحمد �إل ��ى بيت �أهل
زوجته �سع ��اد ،ومالب�سه ملطخة بالدم ��اء وكذا الحال بالن�سبة �إل ��ى مقاعد �سيارته،
فذه ��ل الجمي ��ع من ذل ��ك المنظ ��ر و�س�ألوه عن خب ��ر ذل ��ك ف�أجابهم �أن ��ه كان ينقل
الجرحى من الجن ��ود الكويتيين الذين �أ�صيبوا في اال�شتباكات التي جرت مع القوات
العراقية الغازية (.15)5
قراءة لمجريات الأحداث

مكث ��ت العائلة الكريمة في منزل �أهل الزوجة ف ��ي منطقة �ضاحية عبداهلل ال�سالم
ثالثة �أيام ،كان المقدم �أحمد خاللها يجري ات�صاالته مع رفاقه في القوات الكويتية
بغي ��ة الوقوف عل ��ى الأوامر ال�صادرة وفق ما تتطلبه مجري ��ات الأحداث وكان بعدها
يتوجه �إلى جهات لم يف�صح لأحد عنها ،وال يتكلم بما يقوم به من �أعمال خاللها. )6(16
تدريب �أفراد المقاومة
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رجع ��ت العائل ��ة �إلى بيتها في منطقة العار�ضية وكان �إخ ��وة الزوجة �سعاد يترددون
عل ��ى المقدم �أحم ��د وي�صطحبونه �إلى م�سج ��د منطقة قرطبة في وق ��ت الع�صر �إلى
وق ��ت المغرب ،حي ��ث كان �أفراد المقاومة يتجمعون في ذل ��ك الم�سجد وكان المقدم
�أحمد -وهو الخبي ��ر بالمتفجرات -يعلمهم كيفية تفخيخ ال�سيارات ،وكان هذا االمر
 -)3(13الم�صدر ال�سابق� ،ص2
 -)4(14الم�صدر ال�سابق
 -)5(15الم�صدر ال�سابق
 -)6(16الم�صدر ال�سابق� ،ص3

يتم بمعرفة رفاقه ،مجبل بزيع اليا�سين وعبدالوهاب ال�سالحي وعبدالمح�سن �شبكوه
وفالح العنزي (.17)7
عمل اجتماعي مميز

ولزيادة التخف ��ي وم�ساهمة في تخفيف المعاناة لل�صامدي ��ن من �أهل الكويت عمل
المق ��دم �أحمد في جمعية العار�ضية التعاوني ��ة مدة �شهرين مع ال�شهيد مبارك النون
ف ��ي ق�سم توزي ��ع المواد التمويني ��ة لأهالي المنطق ��ة وا�ستخرج هوي ��ة وهمية بوظيفة
مراقب في التموين لهذا الغر�ض (.18)8
كان المق ��دم �أحمد حازما في توزيع المواد التموينية على من ي�ستحقها ،لأن حاجة
النا� ��س �آنذاك ملحة ،ونتيجة لحزم ��ه وحر�صه ،حدث له مع �أحد المواطنين م�شاحنة
وم�ش ��ادة ،فقد �أ�صر ذلك المواطن على �أخذ ح�صة �إ�ضافية من المواد التموينية وهو
�أمر رف�ضه المقدم �أحمد ،فما كان من ذلك المواطن الج�شع �إال �أن ا�شتكى الى القوات
العراقية على المقدم �أحمد زورا وبهتان ًا ب�أنه ال يوزع تلك المواد بطريقة عادلة ،الأمر
الذي �أف�ضى �إلى اعتقاله وتهديده بالقتل �إن عادل لمثلها ،ولم يقف الأمر عند ذلك بل
ا�ستم ��رت القوات العراقية في م�ضايقت ��ه ومالحقته ،فا�ضطر المقدم �أحمد �إلى ترك
العم ��ل في جمعي ��ة العار�ضية التعاونية ،والخروج من بيت ��ه الكائن في ذات المنطقة،
والذهاب �إلى م�سكن �أهل زوجته �سعاد في منطقة �ضاحية عبداهلل ال�سالم(.19)9
ا�ستمرار مهتمه الع�سكرية
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ا�ستم ��ر المق ��دم �أحمد خالل تواج ��ده بنزل �أهل زوجته ف ��ي �ضاحية عب ��داهلل ال�سالم في
الذه ��اب ع�ص ��ر ًا �إل ��ى م�سجد قرطبة لنف� ��س المهمة التي ق ��ام بها �آنفاً ،وه ��ي تدريب �شبان
المقاومة على تفخيخ ال�سيارات بهدف �إيقاع �أق�صى الإيذاء بالقوات العراقية الغازية (.)10
 -)7(17الم�صدر ال�سابق� ،ص8،7،4-3
 -)8(18الم�صدر ال�سابق� ،ص4
 -)9(19الم�صدر ال�سابق� ،ص5
( )10الم�صدر ال�سابق.

�20أحمد ع�سكري مهند�س

كان المق ��دم �أحم ��د �شعلة ن�شاط ،ال يع ��رف الي�أ�س ،وال تفت م ��ن ع�ضده الخطوب
فعم ��ل مهند�س ��ا للبترول وف ��ق هوية وهمية ت ��م ا�ستخراجها ل ��ه ،وكان ذلك في �شهر
�سبتمب ��ر وا�ستطاع مرة الدخول �إلى حقول النفط التي ق ��ام العراقيون بتلغيمها بغية
تفجيره ��ا عند دخول ق ��وات التحالف لتكون عائق ��ا �أمامهم ونج ��ح المقدم في �أخذ
�إ�صب ��ع ديناميت كعينة لفح�صها واختبار �شدة المواد المتفجرة فيها ،وبعدما �أجرى
عليها التحاليل الالزمة ،قام ب�إر�سال تقرير مف�صل عن طريق جهاز الال�سلكي الذي
كان يتقن الإر�سال به البطل عبدالعزيز علي جعفر �شقيق زوجة المقدم �أحمد (. )11
21

توزيع �أحمد للأموال

وم ��ن الأعم ��ال الأخرى الت ��ي قام بها المقدم �أحم ��د� ،أنه كان يت�سل ��م الأموال التي
كانت تعطى له من جهات �سرية داعمة من داخل الكويت وخارجها ثم يقوم بتوزيعها
على ال�صامدي ��ن من المواطنين لتخفيف معاناتهم و�ضم ��ان توفير �سبل عي�شهم في
تل ��ك الظروف اال�ستثنائية القا�سي ��ة ،وكان المقدم �أحمد عاد ًال كعادته في توزيع تلك
الأم ��وال على الأ�سر المحتاجة بحيث �أنه حرم �أ�سرت ��ه ن�صيبها وكان يردد �أن عائلته
في غير حاجة لها ،و�أن غيرهم �أحوج منهم �إليها (. )12
22

بعد التحرير

وبعد �أن تحررت الكويت م ��ن الغزو العراقي الغا�شم مبا�شرة ،ت�سلم المقدم مخفر
�ضاحي ��ة عبداهلل ال�سالم هو ورفاقه في المقاوم ��ة الكويتية البا�سلة ،وقام بالإ�شراف
على الناحية الأمنية �إلى �أن �سلمه �إلى الجي�ش الكويتي عندما ا�ستقرت الأمور (. )13
23

مهمة خطرة
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كان المق ��دم �أحم ��د خبير متفجرات ,وم ��ن المهام الملقاة عل ��ى عاتقه هو تطهير
�أرا�ض ��ي دولة الكويت من الألغام ومن بقايا القذائ ��ف والأ�سلحة التي خلفتها القوات
( - )11الم�صدر ال�سابق �ص6-5
( - )12الم�صدر ال�سابق �ص7
( - )13من حيثيات الوفاة� ،إفادة لزوجة ال�شهيد� ،إعداد الباحثة علياء غلوم الح�سن (�صفحة واحدة)
( )14زوجة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة� ،ص.8
21

22

23

العراقي ��ة الغازية ،وهي مهم ��ة بالغة الخطورة تتطلب حذر ًا �شدي ��داً ،وانتباها يقظاً،
نظرا لما ت�سفر عنه الغفلة والتهاون من موت محقق.
نبل و�شهامة

وع ��رف المقدم �أحمد ب�شهامته وتفانية في حب الوطن ،وبذل كل ما في و�سعه ل�سد
النق� ��ص حيثما وجد ،والتكي ��ف مع كل �أمر ا�ستثنائي فقد كلف ف ��ي غير �أوقات عمله
�أن يتخل� ��ص م ��ن كمية من المتفجرات بدال من زميله ط ��ارق العميري الذي يبدو �أنه
كان مري�ض ًا في ذلك اليوم وهو يوم 1991/5/26م ،فقبل المقدم ذك العمل برحابة
�صدر وجاهزية �أكيدة.
تناول المقدم �أحمد �شم�س الدين طعام الفطور ،ثم ارتدى مالب�سه الخا�صة و�أخذ
حافظة الماء كعادته بعد ملئها وتوجه الى المهمة التي كلف بها(. )14
قلق �سعاد
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كان ��ت الع ��ادة في مثل تلك المه ��ام �أن يرجع المق ��دم �أحمد �إلى بيت ��ه قبل ال�ساعة
الثاني ��ة ظه ��ر ًا �أو ف ��ي ال�ساعة الرابعة على �أبع ��د تقدير� ،إال �أنه ل ��م يرجع ولم يت�صل
لإخب ��ار زوجت ��ه �سعاد ب�سب ��ب ت�أخيره عندها حاول ��ت الزوج االت�صال ب ��ه هاتفياً ،لم
تح�ص ��ل عل ��ى رد وا�ستم ��ر الحال �إلى وق ��ت المغرب ثم ج ��اء الليل ف ��زاد ا�ضطراب
الزوجة �سعاد وخوفها على زوجها �أحمد ،وبعثت �أوالدها �إلى بيت زميله عبدالمح�سن
�شبكوه لعلهم يقفون على خبر يعينها لكن الأمر لم ي�سفر عن �شيء.
ات�صل ��ت الزوجة الفزعة بزوج ��ة عبدالمح�سن �شبكوه ،وطلب ��ت منها �س�ؤال زوجها
عبدالمح�س ��ن ع ��ن خبرالمقدم �أحم ��د ،وكان عبدالمح�سن جال�س ًا ف ��ي الديوانية مع
الأ�صح ��اب ف�أخبرتها �أنه ��ا �ستفعل لكن االنتظار كان طويال عل ��ى الزوجة القلقة .لم
تج ��د الزوجة �سعاد حيلة في ال�س�ؤال عن زوجه ��ا �أحمد ،وات�صلت بابن اخيها ويدعى
داود ،وكان يعم ��ل ف ��ي الجي� ��ش وح ��اول داود التخفيف م ��ن روع عمت ��ه ،و�أخبرها �أن
 -21-المقدم �أحمد الآن مع الجنود االمريكيين في مهمة و�سوف يرجع بعد ذلك.

ات�صلت زوجة عبدالمح�سن ليال بالزوجة �سعاد مخبرة �إياها �أن زوجها عبدالمح�سن
�أخبره ��ا انه �سوف يجري ات�صاالته الالزم ��ة لمعرفة حقيقة ت�أخر المقدم �أحمد عن
العودة �إلى منزله ،لكن لم يرد الجواب وطال االنتظار وكان القدر المحتوم (. )15
24

عبدالمح�سن في القيادة

�أبل ��غ النقي ��ب عبدالمح�سن �شبكوه فج ��را قيادة العملي ��ات الم�شتركة ب� ��أن الفريق
المكل ��ف بمهم ��ة تطهي ��ر بقاي ��ا القذائ ��ف والمتفجرات لم يع ��د بعد م ��ن مهمته وقد
تلق ��ى هذا الخبر من ��ه العقيد الركن عثم ��ان �سعود الع�صيم ��ي ،وكان مدير ًا لل�سالح
والمتفج ��رات فانتقلت قوة التحرى والبحث مكون ��ة من النقيب عبدالمح�سن �شبكوه،
والعري ��ف عب ��داهلل نجم ،والرقي ��ب حامد ناظم ب�آلي ��ة ع�سكرية ف ��ي ال�ساعة الثامنة
لي�ل�اً �إل ��ى موقع المهمة ف ��ي مع�سكر �أم الرو� ��س في منطقة ( )Bوه ��ي مجموعة من
الم�ستودعات بالقرب من مع�سك ��ر اللواء الخام�س والثالثين الكويتي ،وو�صلت القوة
�إل ��ى الموقع في ال�ساع ��ة العا�شرة لي ًال وكانت الفاجع ��ة بم�شاهدتهم للدخان الكثيف
المنبع ��ث من جراء حادث الإنفج ��ار الذي تعر�ض له الفريق المكل ��ف بعملية تطهير
الموق ��ع من المتفجرات وبقايا الذخائ ��ر ،وكان الفريق يت�ألف من المقدم ركن �أحمد
�شم�س الدين ،والرقيب �أول �شبرم خالد والرقيب ناجي حزام فرج (. )16
25

وقت االنفجار
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�أم ��ا وقت حدوث االنفج ��ار فال يمكن تقدي ��ره بح�سب �إفادة العقي ��د الركن عثمان
�سعود الع�صيمي فلي�س ثمة من ح�ضر الواقعة� ،أو من نجا من الذين ا�صيبوا من جراء
االنفج ��ار ،لذا يمكن القول �أنه حدث في �أوقات ال ��دوام الر�سمي ،فح�سب المعتاد �أن
ي�صل الفريق المكلف �إلى موقع العمل في ال�ساعة الثامنة �صباحاً ،و�أن يعود في حدود
الثالثة �أو الرابعة ع�صر ًا ( )17وفي تقرير �آخر قدم لمعاون رئي�س الأركان العامة لهيئة
26

( - )15الم�صدر ال�سابق� ،ص9
( - )16عثم ��ان �سع ��ود الع�صيم ��ي (عقيد ركن) مح�ضر تحقيق �أج ��رى معه في يوم الثالثاء الموافق  1991/7/2ب�ش�أن واقع ��ة ا�ست�شهاد فريق التفجير
المك ��ون من ثالثة منه ��م ال�شهيد المقدم ركن �أحمد �شم�س الدين �ص ،3،2عبدالمح�سن يعقوب �شبكوه ،ا�ستكم ��ال مح�ضر تحقيق ب�ش�أن واقعة ا�ست�شهاد
فريق التفجير �آنف الذكر ،في يوم االربعاء ،الموافق 1991/7/3م �ص2-1
 -)17(26عثمان �سعود الع�صيمي مح�ضر التحقيق ال�سابق �ص1
24

25

الإم ��داد والتموين بتوقيع العقيد الركن عثمان �سعود الع�صيمي نف�سه ترجح االعتقاد
ب�أن االنفجار حدث في وقت الظهيرة وقرينة ذلك �أن جثمان الرقيب ناجي وجد تحت
ال�سيارة بما يوحي �أنه زحف بعد ا�صابته �إلى هذا الموقع طالبا الظل.
ويبدو �أن �أحد �أفراد الفريق بعد اال�صابة حاول فتح �أبواب ال�سيارة وال�صعود �إليها
للنج ��اة بنف�سه �أو طلب الم�ساعدة ودليل ذلك وجود �آثار للدماء على مقاب�ض الأبواب
ومقود ال�سيارة والمقعد الأمامي (. )18
27

العثور على جثمان �أحمد

وعل ��ى الرغم م ��ن كثافة الدخان المت�صاعد من جراء االنفج ��ار وعدم وجود �إنارة
ف ��ي ذلك الموقع عثر فريق البحث والتحري �أوال على جثمان الرقيب ناجي حزام في
ال�ساعة الحادية ع�شرة ،ثم بعدها بفترة عثر على جثمان الرقيب �أول �شبرم وا�ستمر
البح ��ث ط ��وال اللي ��ل حتى ال�ساع ��ة ال�سابعة من �صب ��اح اليوم التالي حي ��ث عثر على
جثم ��ان المق ��دم �أحمد �شم�س الدين على م�سافة تبع ��د �سبعمئة متر تقريبا من موقع
االنفجار .بعدها �أر�سل الجثمان �إلى م�ست�شفى ال�صباح في ال�ساعة ال�سابعة والن�صف
لإجراء الالزم والحفظ (. )19
28

حقيقة االنفجار
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وح�س ��ب التقرير ال�صادر عن مديري ��ة ال�سالح والذخيرة التابع ��ة لرئا�سة الأركان
العام ��ة للجي� ��ش المعتمد من مدي ��ر ال�سالح والذخي ��رة العقيد الرك ��ن عثمان �سعود
الع�صيم ��ي ،ف�إن االنفجار حدث في �أثناء تجهي ��ز الح�شوة المتفجرة التي لم ت�شتعل،
و�إنه توجد �شظايا للقنابل العنقودية �أكثر من واحدة ،ويعتقد �أنه تم تجميع عدد منها
في حفرة التفجير لتفجيرها ،مرة واحدة ،ولما كانت تلك القنابل �شديدة الح�سا�سية
للحركة كان ذلك االنفجار المروع الذي �أودى بحياة ال�شهداء الثالثة (. )20
29

 -)18(27عثمان �سعود الع�صيمي ،تقرير حادث انفجار مرفوع لمعاون رئي�س الأركان العامة لهيئة االمداد والتموين بتاريخ � 1991/5/27ص3
 -)19(28عبدالمح�س ��ن يعقوب �شبكوه مح�ض ��ر التحقيق ال�سابق� ،ص ،2عثمان �سعود الع�صيمي ،مح�ضر التحقيق ال�سابق� ،ص 3،2وتقرير حادث انفجار
�ص2
( - )20عثمان �سعود الع�صيمي ،تقرير حادث انفجار �ص2
29

عث ��ر عل ��ى جثمان المق ��دم الركن �أحم ��د �شم�س الدي ��ن بالقرب من الب ��رج الثاني
للمع�سك ��ر المذك ��ور ،وقد خلع قمي�صه وو�ضع جواربه ف ��ي حذائه وو�ضعها بين قدميه
وكان اتجاه ��ه نحو الجن ��وب حيث �سقط هناك ب�سبب غ ��زارة الدماء التي نزفها من
الإ�صاب ��ات البليغ ��ة بالثلث العلوي من ج�سمه وخ�صو�صا ف ��ي منطقة ال�صدر والر�أ�س
بالإ�ضافة الى �شظايا كثيرة منت�شرة بج�سمة �أخفت معظم معالم وجهه ( ، )21وبح�سب
�شه ��ادة الوفاة ال�صادرة ع ��ن وزارة ال�صحة ف�إن �سبب الوف ��اة المبا�شر هو ك�سور في
الجمجمة وتهتك بالمخ نتيجة ل�شظايا ج�سم متفجر (. )22
30

31

ب�شائر ح�سن الخاتمة

تذكر الزوجة �سعاد �أن زوجها المقدم �أحمد وجد في و�ضع الم�صلي ،وباتجاه القبلة،
وكانت رائحته ذكية ( ، )23وهذا االحتمال متحقق ،وبخا�صة في و�ضعه لقمي�صه وبقية
اال�شي ��اء بين قدمي ��ه واتجاه جثمانه �صوب الجن ��وب ح�سب �إفادة ال�شه ��ود ( )24ولما
عرف عنه من حر�صه الدائم على ال�صالة.
ومن ب�شائر ح�سن خاتمته ،تذكر زوجته �سعاد علي �أن زوجها �أحمد قد زاد تقربه من
اهلل عز وجل في �أواخر �أيامه ،وكان ي�صل �أرحامه ويتفقد �أحوالهم وي�ساعد المحتاج
منهم ،وكذا الح ��ال بالن�سبة لأ�صحابه ،وت�ضيف �أنه قبل يومين من ا�ست�شهاده ات�صل
ب ��ه الأه ��ل الذين �سافروا �إلى خ ��ارج الكويت ليح�ضر �إليهم ويروح ع ��ن نف�سه بعد �أن
تحررت الكويت و�شجعه على ذلك رفاقه الذين كانوا يداومون على ال�صلوات معه في
الم�سج ��د لكنه لم يوافق على ر�أيهم ويقول لهم وما ادراكم لعلي �أالقي ربي وا�ست�شهد
بعد يومين فكانت له هذه ال�شهادة التي تمناها.
وتذك ��ر �سع ��اد �أنه قب ��ل ا�ست�شهاده بي ��وم واحد جم ��ع �إخوانها و�أهله ��ا كلهم ،وكان
يقا�سمها االح�سا�س وال�شعور ،وك�أنه يعلم خاتمة الم�صير (. )25
32

33
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()21
()22
()23
()24
()25

30

31

32

33

34

 عبدالمح�سن يعقوب �شبكوه ،مح�ضر التحقيق ال�سابق ،2 ،عثمان �سعود الع�صيمي ،مح�ضر التحقيق ال�سابق� ،ص ،2تقرير حادث انفجار �ص3 �شهادة وفاة ال�شهيد ال�سابقة زوجة ال�شهيد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،10بطاقة ال�شهيد� ،ص 2من حيثيات اال�ست�شهاد (�صفحة واحدة) عثمان �سعود الع�صيمي ،تقرير حادث انفجار� ،ص3 -زوجة ال�شهيد ،المقابلة ال�سابقة �ص12

بق ��ي �أن نقول �أن المقدم الركن �أحمد كان مواظبا عل ��ى ال�صلوات في �أوقاتها وقد
ق ��ام ب�إط�ل�اق لحيته -كم ��ا تذكرزوجته -تطبيق ��ا لل�سنة وكان يتعاهده ��ا ويخ�ضبها
ويدام على �صيام االثنين والخمي�س من كل �أ�سبوع (. )26
35

مثوى ال�شهيد

ت ��م دف ��ن جثم ��ان ال�شهيد المق ��دم الركن �أحم ��د �شم� ��س الدين في ي ��وم الثالثاء
 1991/5/28في مقبرة الرقة �صباح ًا (. )27
رح ��م اهلل ال�شهيد �أحم ��د �شم�س الدي ��ن و�أ�سكنه ف�سيح جنات ��ه ،و�أعظم اهلل الأجر
والمثوبة لأهله و�أبناء وطنه ،و�ألهم الجميع ال�صبر وال�سلوان.
36
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( - )26بطاقة ال�شهيد� ،ص ،2،1زوجة ال�شهيد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص12
( - )27زوجة ال�شهيد ،المقابلة ال�سابقة �ص11
35

36

ال�شهيد � /إدري�س با�شا مليحان ال�شمري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .سعود الع�صفور:
ذكره في معركة الج�سور:

ا�س ��م ت ��ردد كثيرا في معركة الج�س ��ور الخالدة بين قوات الجي� ��ش الكويتي البا�سل
والق ��وات العراقي ��ة الغازي ��ة� ،إذ كان �إدري� ��س يقود �إح ��دى مدرعات الل ��واء الثمانين
الم ��درع قبيل بزوغ فج ��ر الثاني من �أغ�سط�س �سنة 1990م تل ��ك المدرعة التي كانت
ت�سير وعل ��ى متنها �آمرها الوكيل رفاعي عبداهلل �ض ��اوي المطيري ،وراميها الرقيب
ح�سن رغيف �شاهر ال�شمري (. )1
37

مهمة �شاقة:

انطلقت المدرعة �صوب �ساحة المعركة وفق التعليمات التي �صدرت �إليها من القائد
الميدان ��ي النقيب فهد مفلح المطيري ( ، )2وكانت مهمة ال�سائق �شاقة وخطرة تتمثل
ف ��ي قيادة المدرع ��ة وفق �أوامر وتعليمات مح ��ددة على �أر�ض المعرك ��ة وهذا يتطلب
حنك ��ة ودرب ��ة ع�سكرية فائقة الق ��درة ،لأن �أي خط�أ غير مح�س ��وب في التقدير �سوف
ي� ��ؤدي �إلى عواق ��ب وخيمة قد تف�ضي �إل ��ى �أن يلقى جميع من عل ��ى المدرعة حتفهم،
فقي ��ادة مركبة مدنية ف ��ي و�سط �شارع مكتظ تتطل ��ب عناية وغاية انتب ��اه ،فما بالنا
بقي ��ادة مدرع ��ة ع�سكرية في معركة حربي ��ة ت�صدر الأوامر فيه ��ا وتتغير في لحظات
و�س ��ط اختالط �أ�ص ��وات المقاتلين و�صيحاتهم ب�أ�صوات الطلق ��ات والقذائف النارية
المتبادلة .لذا كانت مهمة �إدري�س�س با�شا ع�سيرة.
38
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�شجاعة نادرة:

وزاد من الأمر �صعوبة وفداحة� ،أن االبطال الثالثة الذين كانوا على ظهر المدرعة
اتفقوا مع مدرعة �أخرى يقودها الرقيب خلف ع�شان العنزي على التعر�ض للعدو مع ًا
وف ��ي �آن واحد وكانت الخطة هي �ضرب دبابة عراقية يتم اختيارها بعناية ثم ت�سديد
( - )1حج ��ب ن ��زال العنزي ،عقي ��د ،مقابلة بتاريخ 2000/7/4م �ص ،6مرزوق عيد المطيري ،مقابلة بتاري ��خ � 2000/7/4ص ،2فهد مفلح المطيري،
نقيب ،مقابلة بتاريخ � 2000/7/18ص ،3فالح فهد الر�شيدي ،رائد ،مقابلة بتاريخ 2000/7/11م �ص.6
( - )2فالح فهد الر�شيدي ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،6فهدمفلح المطيري ،المقابلة ال�سابقة�،ص ،3حجب نزال العنزي ،المقابلة ال�سابقة� ،ص4.3
37
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الني ��ران نحوه ��ا ( ، )3وهذا االم ��ر غاية في الخط ��ورة ويتطلب مه ��ارة عالية ،وعلى
ال�سائق �إدري�س با�شا المهمة الأخطر في تنفيذ توقيت التحرك والقدرة على المناورة
وتحديد الموقع الذي من خالله تتم ر�ؤية الهدف بغية توجيه �أبلغ الإ�صابات �إليه.
39

نتيجة مذهلة:

وكان ��ت النتيج ��ة مذهلة للجمي ��ع ،فقد ات�ضح ��ت الأهداف بفعل مه ��ارات الجميع،
و�أ�سف ��رت عن �إعطاب �س ��ت دبابات عراقية غازية وفق خط ��ة محكمة وقيادة �أ�صرت
عل ��ى تحقيق ن�صر م�ؤزر حق للجي�ش الكويتي ومنت�سبيه �أن يفخروا به ،فميدان القتال
ال يعرف �سوى الت�ضحية وال�شجاعة في وقت يكون المعيار الحقيقي لالختبار فيه هو
فعال الرجال و�صدق الركون �إليهم وقت ال�شدائد.
�شاه ��د �إدري�س با�شا ورفاقه ما ح ��ل ب�إخوانهم الذين �شاطروهم �شرف القتال ،لقد
ا�صيب ��ت مدرعتهم وكان نتيجة ذلك ا�ست�شهاد الرقيب خلف ع�شان العنزي ( ، )4لكن
هذا الأمر لم يثن عزيمة الأبطال عن موا�صلة القتال والأخذ بث�أر �إخوانهم.
40

تراجع تكتيكي تعبوي:

وو�س ��ط تداف ��ع الق ��وات العراقية الغازي ��ة نحو �ساح ��ة المعركة بكثاف ��ة ،و�شعورها
بالخط ��ر الداهم نتيجة لتكبدها الخ�سائر الج�سيمة ف ��ي المعركة �آنفة الذكر� ،أ�صدر
القائ ��د الميدان ��ي النقيب فهد مفل ��ح المطيري �أوامره لآمر المدرع ��ة الوكيل رفاعي
عب ��داهلل المطي ��ري ب�ض ��رورة التراج ��ع التكتيكي التعب ��وي لمواجهة اندف ��اع القوات
العراقية الغازية وكثافتها ومحاولة تفادي �إلحاق ال�ضرر (. )5
وكان عل ��ى �سائق مدرعة الأبط ��ال �إدري�س با�شا �أن يتقيد بالأم ��ر ال�صادر له بنحو
دقي ��ق وهنا يكمن �أبلغ الخطر ،فالتراجع غالبا ما يكون غير نظامي والفرار والخوف
ي�سيط ��ر على المتراجعين عادة فالقلوب وجل ��ة ،والأعين �شاخ�صة مترقبة لأي خطر
41
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( - )3عبدالح ��ي فه ��د ال�سمحان ،مقدم ركن ،مقابلة بتاري ��خ � ،2000/7/12ص ،7،8حجب نزال العنزي ،المقابل ��ة ال�سابقة� ،ص ،7عطية ال�شمري،،
تقريرعن تحقيق الق�ضاء الع�سكري بتاريخ 1991/7/8م �ص2
( - )4حجب نزال العنزي ،المقابلة ال�سابقة �ص010،9
( - )5فهد مفلح المطيري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص10،9 ،4
39

40

41

داهم لكن ذلك ال يكون هو حال الأبطال الذين خبروا المعارك و�صنعوا الن�صر.
�س ��ار �إدري�س با�شا بالمدرع ��ة �سيرا حثيثا طمع ًا في �إنقاذ الجميع من نيران القوات
العراقي ��ة الغازي ��ة ،وكان ��ت المدرعة ق ��د ملئتت بالذخي ��رة ( ، )6وهو �أم ��ر قد �ساهم
ف ��ي عرقلة �سيرها وبطء تراجعه ��ا مما جعلها �صيدا �سه ًال لني ��ران القوات العراقية
الغازي ��ة ،فق ��د �أ�صيبت �إ�صاب ��ة مبا�شرة من الجه ��ة الي�سرى و�ساهم وج ��ود الذخائر
بكثاف ��ة بداخلها م ��ن قابليتها لال�شتعال و�سرعة تدميرها ،الأم ��ر الذي ا�ستحال معه
خروج من كان فيها �أحياء ف�أ�ضحى الجميع �شهداء الوطن ومن �أبنائه البررة (. )7
42

43

الإ�صابة والرفات:

وكان ��ت الإ�صابة على ما رجحته الم�صادر في ال�ساع ��ة ال�ساد�سة والن�صف �صباحا
بالق ��رب من مبنى �إدارة م ��رور الجهراء (� ، )8أما رفات الأبط ��ال الثالثة ومن بينهم
ال�شهي ��د �إدري� ��س با�ش ��ا ال�شمري فقد تع ��رف عليها من عرفهم م ��ن منت�سبي الجي�ش
الكويت ��ي ( ، )9رح ��م اهلل �إدري�س با�ش ��ا ومن كان معه ،و�أ�سكنه ��م جميعا ف�سيح جناته
و�ألهم �أهلهم ال�صبر وال�سلوان.
44

45
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( -42 )6فه ��د مفل ��ح المطيري ،المقابلة ال�سابقة �ص ،5طامي مدلول الظفيري .مح�ضر تحقيق مديرية الق�ضاء الع�سكري بتاريخ 1991/10/8م�،ص،2
مرزوق عيد المطيري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص 9-8-7حجب نزال العنزي ،المقابلة ال�سابقة �ص	  10
( - 43 )7طامي مدلول الظفيري المقابلة ال�سابقة �ص ،2عبدالحي ال�سمحان المقابلة ال�سابقة �ص8
( -44 )8فهد فالح الر�شيدي ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،7عبدالحي ال�سمحان ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،4فهد مفلح المطيري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،5دبيان
عبداهلل العجمي ،رائد ،،مقابلة بتاريخ 2000/9/13م�،.ص4
( -45 )9عويد �شنان العنزي ،مقابلة بتاريخ 2000/7/19م� ،ص ،8مرزوق عيد المطيري ،المقابلة ال�سابقة �ص	  9-8-7

ال�شهيد � /أحمد نزال محمد العنزي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .سعود الع�صفور:
ت�أهب للقتال:

ج ��اءت التعليمات في حوالي ال�ساعة العا�شرة ليال م ��ن يوم الأربعاء قبل يوم الغزو
لأفراد الل ��واء الثمانين المدرع بتعبئة الذخيرة واال�ستع ��داد المر طارئ ،وبعد �إتمام
عملي ��ة التعبئ ��ة الت ��ي ا�ستغرقت �ساعتي ��ن كاملتين �أم ��ر الجنود ب�إح�ض ��ار مالب�سهم
الع�سكري ��ة م ��ن المهاجع والن ��وم ا�ستعدادا للحركة �صباح� � ًا ( ، )1وبع ��د �أذان الفجر
تح ��رك �أفراد اللواء وج ��اء الآمر عبدالحي ال�سمحان وزاد م ��ن جاهزية �أفراد اللواء
ف�أمر بتعبئة المدافع وت�أمينها و�إزالة �أغطية فوهاتها ،وكذا الحال بالن�سبة للر�شا�شات
الجانبية للمدرعات (. )2
كل ذل ��ك يعطين ��ا داللة وا�ضحة ب�أن الأوامر قد و�صلت لآم ��ر اللواء ب�أن المعركة مع
الغ ��زاة العراقيين باتت و�شيكة وقبيل تحرك الل ��واء وخروجه من موقعه تغير ت�شكيل
المدرع ��ة التي فيها ال�شهيد �أحم ��د نزال العنزي ،فبع ��د �أن كان �آمرها الوكيل حزام
غن ��ام المطي ��ري� ،أ�صبح المالزم عبدالكري ��م طالب الكندري هو الآم ��ر ا�ضافة �إلى
�سائقها �أحمد نزال ورامي مدفعيتها حميد مدلول ال�شمري ،وكانت هذه المدرعة في
مقدممة مدرعات اللواء الثمانين (. )3
تح ��رك الرتل المدرع وعندما و�صل �إل ��ى دوار الإدارة العامة لمرور الجهراء توقف
ون ��زل منه �آم ��ر المدرعة الم�ل�ازم عبدالكريم الكن ��دري للتحدث والت�ش ��اور مع �آمر
ال�سري ��ة النقيب عبدالرحمن الب ��از ،عندها نزل ال�شهيد �أحمد ن ��زال لي�صلي �صالة
الفج ��ر ،ثم تبعه حميد مدلول ( ، )4وهذا يدل عل ��ى �صدق الإيمان ويقين التوكل على
اهلل عند ه�ؤالء الجنود االبطال.
46

47

48
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49

( - )1حميد مدلول ال�شمري -مقابلة بتاريخ 1992/11/10م فالح فهد الر�شيدي �ص -1مقابلة بتاريخ 2000/7/11م� -إال �أنه ذكر �أن التعليمات جاءت
في ال�ساعة التا�سعة ليال ،فهد مفلح المطيري -مقابلة بتاريخ 2000/7/18م �ص2+1
( - )2حميد مدلول -المقابلة ال�سابقة �ص1
( - )3نف�س الم�صدر ال�سابق �ص 2-1فالح فهد الر�شيدي -المقابلة ال�سابقة �ص ،4-3حجب نزال العنزي -مقابلة بتاريخ 2000/7/4م �ص6
( - )4حميد مدلول -المقابلة ال�سابقة �ص2
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48

49

عين ال�شهيد الثاقبة:

وبعي ��ن الثاقب الب�صير �صاح �أحمد ن ��زال �سائق المدرعة ببقية �أفراد ت�شكيلها ب�أنه
ي�شاه ��د حركة مريبة تتطلب الحركة ال�سريعة ،فا�ستجاب المالزم الكندري والرقيب
حمي ��د مدلول لذل ��ك فركبا المدرع ��ة ( ، )5وكان الكن ��دري قد جاء بخب ��ر مفاده �أن
العراقيي ��ن الغ ��زاة قد دخلوا الكويت ،و�أن على الجمي ��ع اال�ستعداد �إلى معركة قريبة
( )6وكان ��ت التعليم ��ات دقيقة لهذه المدرع ��ة باعتبارها في مقدم ��ة المدرعات التي
�أنيطت بها عملي ��ة اال�ستطالع واال�شتباك ( )7فقد جاءت تعليمات قائد اللواء العقيد
�سليم ��ان البرج� ��س ب�أنه ��ا �سوف تج ��د �أمامها قوة عراقي ��ة تم �إنزاله ��ا الحتالل لواد
المغاوي ��ر الكويتي و�أن مهمة المدرعة الم�شاركة ف ��ي الق�ضاء على مقدمة العدو التي
تتك ��ون من عنا�صر الم�ش ��اة المحمولين ف ��ي حافالت كبيرة وبع� ��ض ناقالت الجنود
المدرع ��ة ( )8وعندما ت�ساءل حميد مدلول ع ��ن كيفية التمييز بين الجنود الكويتيين
والجنود العراقيين الذين يلب�سون جميعا لبا�سا مت�شابها �أجابه الكندري ب�أن عليه �أن
ي�صوب نيران المدرعة نحو من يبدي المقاومة منهم ( )9ثم جاءت الأوامر �أكثر دقة
وتحدي ��دا ب�أن هذه المدرعة �س ��وف تجد �أمامها دبابة وحافلة تح ��ت الج�سر المقابل
لل ��واء المغاوير الكويتي ،و�أن عليها تدمير تلك الدباب ��ة وتلك الحافلة ثم ال�سير نحو
الطريق الم�ؤدي �إلى منطقة العبدلي الحدودية القريبة من العراق (. )10
50
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54

55

بداية المعركة واحتدام الخطب:

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت

يبدو �أن تدافع العراقيين �إلى الكويت كان كثيف ًا و�سريع ًا بحيث تتابع دخول ناقالت
الجند والدبابات ب�صورة �سريعة الأمر الذي لم يتمكن معه �أفراد المدرعة من تمييز
( - )5الم�صدر ال�سابق
( - )6عبد الحي فهد ال�سمحان -مقابلة بتاريخ � ،2000/7/12ص ،2حميد مدلول -المقابلة ال�سابقة �ص2
( - )7فال ��ح فه ��د الر�شي ��دي -المقابلة ال�سابقة �ص 4حج ��ب نزال العنزي -المقابل ��ة ال�سابقة �ص 6-5فه ��د مفلح المطيري -المقابل ��ة ال�سابقة �ص2
عبدالحي فهد ال�سمحان -المقابلة ال�سابقة �ص 2مرزوق عيد المطيري -مقابلة بتاريخ 2000/7/4م �ص	  3
( - )8حجب نزال العنزي -المقابلة ال�سابقة �ص ،5حميد مدلول ال�شمري -المقابلة ال�سابقة �ص2
( - )9حميد مدلول ال�شمري -المقابلة ال�سابقة �ص	  2
( - )10الم�صدر ال�سابق  	
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55

اله ��دف المطل ��وب وفي غمرة ذل ��ك التتابع ظن �أف ��راد المدرعة �أي�ض ��ا ان الناقالت
والدباب ��ات الت ��ي دخل ��ت تابعة لق ��وة درع الجزي ��رة الحليف ��ة للكوي ��ت وبخا�صة و�أن
الحاف�ل�ات وكذا المالب�س جمعيها مت�شابهة بما فيها مالب�س الجي�ش العراقي الغازي
كما �أ�سلفنا� ،إال �أن الأمر الذي قطع ال�شك باليقين هو ما �شاهده الرقيب حمد مدلول
م ��ن �أع�ل�ام عراقية وهو �أمر دع ��اه �إلى الإم�ساك بيد الم�ل�ازم عبدالكريم الكندري
و�أ�شار �إليه بهذه القرينة التي ال تقبل ال�شك ف�أمره الكندري بت�صويب نيران المدرعة
نحوها ( )11و�صاح عبدالكريم في اللحظة ذاتها بعبارة «تغريد ا�شتباك» وتنبيه لباقي
المدرعات ب�أنه يرى العدو بو�ضوح ،و�أن على الجميع اال�ستعداد للقتال (. )12
بعده ��ا �أمر رام ��ي مدرعته حميد مدلول ال ��ذي ا�ستجاب ب�سرع ��ة ،وكانت مدرعة
الأبط ��ال الثالثة قد �صعدت الج�سر وقبل الرماية طلب حميد من ال�شهيد �أحمد نزال
زي ��ادة ال�سرعة و�أخذ موقع منا�سب فا�ستجاب �أحمد نزال لهذا الطلب وقاد المدرعة
بثب ��ات و�سرعة بديهة فنزل ب�سرع ��ة منا�سبة مكنت الرامي حمي ��د مدلول من تنفيذ
مهمت ��ه فوجه مدف ��ع المدرعة نحو عدد كبي ��ر من حامالت الجن ��ود وبا�شر بالرماية
عليه ��ا ف�أح ��رق ع ��ددا كبيرا منها و�أخ ��ذ الجن ��ود العراقيون يقفزون منه ��ا هربا من
النيران الم�شتعلة (. )13
وح ��اول الم�ل�ازم عبدالكريم الكن ��دري الم�شاركة ف ��ي الرماية من خ�ل�ال المدفع
الر�شا� ��ش المخ�ص�ص له لكنه تفاج�أ من �أنه ال يعم ��ل عندها �أخرج م�سد�سه الخا�ص
في محاولة للت�صويب به �إال �أن حميد مدلول �أ�شار عليه �أنهم بحاجة الى هذا الم�سد�س
بع ��د حين لأنهم كانوا يتوقعون �أن تتحول المعركة فيم ��ا بعد �إلى ت�شابك بالأيدي و�أن
من المفيد بقاء ذلك الم�سد�س معهم ،فا�ستجاب المالزم عبدالكريم لهذه الن�صيحة
عل ��ى ح�سب ق ��ول حميد مدلول ،و�أخذ يراقب المعركة ويوج ��ه حميد مدلول من حين
لآخر (. )14
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59

( - )11فالح فهد الر�شيدي -المقابلة ال�سابقة �ص ،5حميد مدلول ال�شمري -المقابلة ال�سابقة �ص5
( - )12حميد مدلول ال�شمري -المقابلة ال�سابقة�ص - ،5-4فالح فهد الر�شيدي -المقابلة ال�سابقة �ص6-5-3
( - )13حجب نزال العنزي -المقابلة ال�سابقة �ص ،8حميد مدلول ال�شمري ،المقابلة ال�سابقة �ص6-5
( -59 )14حميد مدلول ال�شمري -المقابلة ال�سابقة �ص- 2حميد مدلول ال�شمري -المقابلة ال�سابقة �ص6
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58

الإ�صابة الأولى لأحمد نزال:

تف ��رق جمي ��ع العراقيين الغزاة وانت�شر الدخان في كل م ��كان �إال �أن مجموعة منهم
كانت عازمة على الق�ضاء على مدرعة الأبطال الثالثة فتقدم العراقيون وهم يحملون
�سالح ��ا فتاكا يتمثل ف ��ي ـ(�آر ،بي  .ج ��ي) و�أخذو ا يوجهون قذائفه ��م على المدرعة
الت ��ي �أثبتت متانتها وقدرتها على تحمل تلك القذائ ��ف وكانت تهتز عند �ضربها دون
�أن ت�ستطي ��ع �أي قذيف ��ة اختراقه ��ا ،وكان حمي ��د مدلول يوا�صل توجي ��ه نيران مدفعه
الر�شا� ��ش نحو العراقيين �إال �أنه ��م احتموا بالموانع الخر�سانية الموجودة على جانبي
الطريق التي لم تت�أثر بطلقات المدفع الر�شا�ش (. )15
ف ��ي هذا الوقت الح ��رج �أ�صيب ال�شهيد �أحم ��د نزال بطلقة في ي ��ده اليمنى ف�صاح
مخب ��ر ًا المالزم عبدالكريم الكندري والرقيب حميد مدلول وا�ضعا يده الي�سرى على
اليمنى لكن ال�شهيد البطل لم تثنه تلك الإ�صابة عن موا�صلة مهمته وا�ستمر في قيادة
المدرعة (. )16
60

61

التراجع التعبوي:

و�أم ��ام تزايد �أعداد الجن ��ود العراقيين وتدافعهم نحو مدرع ��ات القوات الكويتية،
كان البد من تنفيذ عملية التراجع التعبوي �إلى ج�سر الجهراء ال�شرقي مع اال�ستمرار
باال�شتباك و�صيد الأهداف ( )17ف�أ�شار حميد مدلول على المالزم الكندري بالتراجع
�إلى الخلف في محاولة لتفادي الح�صار الذي حدث بعد �إ�صابة بع�ض الآليات الكويتية
وعطبها في الخلف و�ضيق الم�ساحة التي ت�سمح بالتحرك يمنة وي�سرة لوجود الموانع
الخر�سانية من جهة ووجود ال�شبك على جانبي الطريق من جهة �أخرى (. )18
�صاح حمد مدل ��ول ب�أعلى �صوته في المدرعات الكويتي ��ة الواقفة ب�ضرورة التراجع
للخل ��ف ،وكان االت�ص ��ال الال�سلكي ق ��د انقطع بينهم فلم ي�ستجيب ��وا ال�ستحالة ذلك
باال�ضافة الى �إ�صابة بع�ض المقاتلين (. )19
62
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�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت

64

( - )15الم�صدر ال�سابق �ص7
( - )16الم�صدر ال�سابق �ص8-7
( - )17حجب نزال العنزي -المقابلة ال�سابقة �ص5
( - )18فهد مفلح المطيري -المقابلة ال�سابقة�ص ،2حميد مدلول ال�شمري -المقابلة ال�سابقة �ص8
( - )19حميد مدلول ال�شمري -المقابلة ال�سابقة �ص8
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62

63

64

�إ�صابة �أحمد نزال الثانية وا�ست�شهاده:

وا�ص ��ل الأبطال الثالث ��ة الرماية بالرغم من توق ��ف ال�سير ،وت�شي ��ر الم�صادر �إلى
�أن عبدالكري ��م و�أ�صحابه قد �أبلوا بالء ح�سن ��ا و�أن المدرعات العراقية كانت ت�سقط
الواحدة تلو الأخرى ( )20ثم �صاح ال�شهيد �أحمد نزال بالتوقف عن الرماية لأنه �سمع
�صوتا ينادي بمكبر ال�صوت بال�سماح للآليات باالن�سحاب فان�سحبت الآليات الكويتية
�إلى الخلف بينما كانت مدرعة الأبطال واقفة بمفردها لأن �أ�صحابها كانوا من�شغلين
بالرمالي ��ة �إل ��ى �أن �أ�صابتها قذيفة �إ�صابة مبا�ش ��رة (� )21أخذت الني ��ران على �إثرها
تخ ��رج منها و�أ�صيب القائد عبدالكريم الكن ��دري وال�سائق �أحمد نزال .وقد اختلفت
الرواي ��ات ف ��ي وق ��ت الإ�صابة فقد ذك ��ر زميله حميد مدل ��ول �أنها كانت ف ��ي ال�ساعة
ال�ساد�سة �صباح ًا في حين ذكرت الروايات الأخرى �أنها كانت في الثالثة والن�صف �أو
الرابعة والربع �أو الثلث �أو الخام�سة �إال ربعا.
كم ��ا اختلف ��ت الروايات ف ��ي ذكر كيفي ��ة ا�ست�شه ��اد عبدالكريم الكن ��دري وال يت�سع
المج ��ال هنا لذكرها لنية �إف ��راد ترجمة خا�صة به لكننا ن ��ورد م�صادرها للمتتبع في
الحا�شية (. )22
ال نجد اختالفا بين الم�صادر في �ش�أن ا�ست�شهاد �أحمد نزال ،بيد �أن قذيفة �أ�صابت
�أي�ضا الرامي حميد مدلول �إ�صابة �أفقدته الوعي (. )23
ومهم ��ا يك ��ن من �أمر فال منا� ��ص من ذكر رواي ��ة حميد مدلول في ذك ��ر ا�ست�شهاد
رفيقيه ف�إنه عندما عاد الوعي �إليه تلفت حوله يتفقد �أحبابه ،فنادى �أوال على ال�شهيد
�أحم ��د فلم يجبه فتلم�سه ف� ��إذا �صدره قد تهتك ،ونظر �إلى ال�شهي ��د عبدالكريم و�إذا
رجله اليمنى قد بترت ووقعت في ح�ضن حميد ،وكانت عيناه مفتوحتان ،فو�ضع حميد
ي ��ده عليه ليرفع ��ه ويخرجه من النيران الم�شتعلة �إلى خ ��ارج المدرعة �إال �أنه فتح فاه
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( - )20فهد مفلح المطيري -المقابلة ال�سابقة �ص ،3حميد مدلول ال�شمري -المقابلة ال�سابقة �ص9
( - )21حميد مدلول -المقابلة ال�سابقة �ص 9مرزوق عيد المطيري
( - )22عبدالح ��ي فهد ال�سمح ��ان -المقابلة ال�سابقة �ص 5فهد مفلح المطيري -المقابلة ال�سابقة �ص 3-9فالح فهد الر�شيدي -المقالة ال�سابقة�ص،4
حجب نزال العنزي -المقابلة ال�سابقة �ص ،8مرزوق عيد المطيري -المقابلة ال�سابقة �ص ،7حميد مدلول ال�شمري -المقابلة ال�سابقة �ص20
( - )23حميد مدلول -المقابلة ال�سابقة �ص- 9مرزوق عيد المطيري -المقابلة ال�سابقة �ص 3حجب نزال العنزي المقابلة ال�سابقة �ص8
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و�سق ��ط ،وعندما تيقن حميد مدلول م ��ن ا�ست�شهاد قائده و�سائق المدرعة خرج منها
ف ��ي محاولة لإنقاذ نف�س ��ه من الموت المحتوم عندها �شاه ��ده العراقيون وهو يحاول
الخ ��روج فوجه ��وا نيران �أ�سلحتهم علي ��ه و�أ�صابوا خوذته و�سقط عل ��ى زميليه وبد�أت
المدرع ��ة تنفج ��ر بفعل ما بداخلها م ��ن الذخيرة �إال �أن حميد مدل ��ول برغم �إ�صابته
ا�ستط ��اع �أن يقذف بنف�سه �إلى خارج المدرعة فتلقفته مجموعة مكونة من �ستة �أفراد
م ��ن الجي�ش الكويت ��ي ف�أ�سعفوه لكنه لم ي�ستطع �أن يلحق به ��م نظرا ل�صعوبة الموقف
�آن ��ذاك وب�سب ��ب �إ�صابته البليغة في رجل ��ه لذا تخلف على �أر� ��ض المعركة �ضمن من
�أ�صيب ثم زحف مبتعد ًا عن �أنظار العراقيين فارا بنف�سه (. )24
هكذا كانت ق�صة الأبطال الثالثة الذين �سطروا للأجيال �أعظم و�أروع ال�صور فداء
للوط ��ن وللذود عن حيا�ض ��ه ،وهكذا كانت نهاية ال�شهيد �أحمد ن ��زال الذي لم تمنعه
�إ�صابته الأولى من القيام بالواجب وموا�صلة طريق ال�شهادة.
وينقل حميد مدلول عن مجند ا�سمه ح�سين علي العنزي حيث �إنه قابله حين خرج
�إل ��ى المملكة العربي ��ة ال�سعودية ،وح�سين هذا كان قد تلق ��ي دورة في الإ�سعافات في
�أثن ��اء ت�أديته للخدمة الإلزامية ف ��ي الجي�ش الكويتي .وقد طلب منه الم�س�ؤولون م�ساء
ي ��وم الخمي�س ف ��ي حوالي ال�ساعة الرابعة والن�صف م�س ��اء اول يوم العدوان العراقي
الغا�ش ��م �أن يق ��وم م ��ع �آخرين بجمع جث ��ث الجن ��ود الكويتيين الذي ��ن �سقطوا خالل
المعارك مع القوات الغازية ،وقد �شاهد ح�سين جثة ال�شهيد نزال متفحمة وبقايا من
ر�أ�سه وعموده الفق ��ري ووجد �أي�ضا �سير �ساعته المعدني يلف يده المتفحمة وبالطبع
ل ��م ي�ستطع نقله على هذه ال�صورة ( )25و�إنما نقل جثة عبدالكريم الكندري التي قال
�إنها لم تحترق بالكامل (. )26
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( - )24الم�صدر ال�سابق �ص10-9
( - )25الم�صدر ال�سابق �ص ،13-12وثائق �أخرى تدل على اال�ست�شهاد يوم � 1990/8/2شهادة وفاة �صادرة من وزارة الدفاع  -ال�ش�ؤون القانونية برقم
26بتاري ��خ 1991/7/29م �شه ��ادة وفاة �صادرة من وزارة ال�صحة برق ��م 90/2348م انهاء خدمة �صادر من رئا�سة الأركان العامة للجي�ش -هيئة االدارة
والق ��وى الب�شرية -مديرية �ش�ؤون المرت ��ب برقم  1690بتاريخ � 1991/8/25صرف البدل النقدي بر�صيد االجازات المتراكمة لل�شهيد �صادر عن رئا�سة
االركان العام ��ة للجي� ��ش برقم  2726بتاريخ  1991/9/18وثيقة �ص ��ادرة عن الجي�ش الكويتي -القيادة العامة عن واقع ��ة اال�ست�شهاد موقعة من المقدم
حجب نزال العنزي والعقيد ركن خالد عبداهلل الع�صيمي وامر الوحدة العقيد ركن �سليمان برج�س الحمود ،وثيقة �صادرة عن الجي�ش الكويتي -القيادة
العام ��ة ع ��ن تقرير ا�صابة ال�شهيد وا�ست�شهاده موقعة من المالزم �أول خالد عبدالرحم ��ن الفيلكاوي والنقيب فالح فهد الهدبا والمالزم �أول وليد المفتي
و�آم ��ر الوحدة عبدالحي فه ��د ال�سمحان ،وثيقة �صادرة عن رئا�سة الأركان العامة للجي�ش -مديرية التوجي ��ه المعنوي والعالقات العامة برقم 2811/31
بتاريخ 1994/9/11م تت�ضمن ك�شف با�سماء ال�شهداء الع�سكريين الذين تم اعتمادهم من قبل هيئة الق�ضاء الع�سكري مر�سلة �إلى مكتب ال�شهيد
( - )26الم�صدر ال�سابق �ص13
69

70

71

بق ��ي �أن نع ��رف �أن ف�ض ��ل العنزي وه ��و الأخ ال�شقيق لزوجة ال�شهي ��د كان على علم
با�ست�شهاد ن�سيبه �أحمد نزال لكنه �أخفى ذلك عن زوجته ولم يعلمها به �إال بعد مرور
�أ�سبوع حينما خرجت مع �أبنائها �إلى المملكة العربية ال�سعودية ،و�إن كانت الزوجة قد
�أح�ست في نف�سها �أن زوجها �أحمد قد �أ�صابه مكروه (. )27
�أم ��ا عن �صفات ال�شهيد و�شمائل ��ه فتلخ�صها لنا زوجته بقولها «�إنه كان طيبا �شهما
دين ًا م�ستقيما (. )28
72
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(� - )27سارة عجاج العنزي (زوجة ال�شهيد) مقابلة بتاريخ 2000/5/30م �ص4.3
( -73 )28الم�صدر ال�سابق �ص6
72

ال�شهيد  /بي�سان مرزوق ظاهر محمد الظفيري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن :
�أخالق ال�شهيد:

عرف ال�شهيد بي�سان بطيبة القلب وخفة الروح وكان محبوبا من معارفه و�أ�صدقائه
وقد حر�ص على تربية �أبنائه تربية �صالحة
هواياته:

ومن هواياته �أنه كان يحب الريا�ضة وبخا�صة كرة القدم
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم:
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لق ��د كان ال�شهي ��د كغيره من �أبناء الوطن راف�ض ًا الغ ��زو على بالده الكويت لكنه لم
يق ��ف مكتوف الأيدي م�ست�سلم ًا لهذا االعتداء الغا�شم وبخا�صة و�أنه ع�سكري ب�إمكانه
�أن يك ��ون له دور في المقاوم ��ة الع�سكرية ،لذا ان�ضم بعد �شه ��ر تقريبا من الغزو �إلى
�إح ��دى خاليا المقاومة الع�سكرية للمحتل الت ��ي كانت برئا�سة عايد �أ�سود في منطقة
الجهراء وهي من الخاليا التي تتبع اللواء خالد عبداهلل بودي.
كان بي�س ��ان محط ثقة �إخوانه ف ��ي المقاومة متميزا من بينه ��م ،متحم�س ًا جدا في
مواجهة المعتدي ،م�ستعدا لتنفيذ الأوامر مهما كانت خطرة ولذا تطوع �أن يكون دوره
نق ��ل الذخائ ��ر والأ�سلحة والمتفجرات من مكان �إلى �آخر ف ��ي �أنحاء منطقة الجهراء
وق ��د كان ي�ضع هذه الذخائر في ماكينة ال�سيارة بعد تفكيكها على �شكل قطع و�أجزاء
ف� ��إذا تم نقلها �إل ��ى المكان المطلوب ركبت مرة ثانية وهذه العملية تحتاج �إلى ترتيب
دقي ��ق ومراقب ��ة ال�شوارع الت ��ي �ستمر بها ال�سي ��ارة ،و�إل ��ى ذكاء وانتب ��اه وكذلك �إلى
�شجاعة و ا�ستعداد للت�ضحية وعدم اكتراث بالمخاطر.
�ش ��ارك بي�س ��ان �أي�ض ��ا في مواجه ��ة ع�سكرية لإطالق الن ��ار على الق ��وات المعتدية
الجاثمة على �أر�ض الوطن في �أماكن مختلفة في البالد كما جند �إخوانه للقيام بدور
توزي ��ع النقود على الأ�سر الكويتية وعندما ان�سحب ��ت القوات العراقية من البالد كان
 -36-له دور في �أ�سر عدد من الجنود العراقيين.

اال�ست�شهاد:

ف ��ي ي ��وم 1991/2/26م �أخ ��ذت القوات العراقي ��ة باالن�سحاب م ��ن الكويت �شماال
باتجاه العراق فاغتنم �شباب المقاومة ذلك االن�سحاب غير المنظم للقوات المعتدية
بمواجهته ��ا وتعقب فلولها لأ�سرها ،وكان ال�شهيد بي�سان �أثناءها متواجدا عند مفخر
الجه ��راء ال�شمال ��ي وحر� ��ص �أن يك ��ون له دور في �أ�س ��ر هذه القوات فخ ��رج من عند
المخف ��ر في ال�صباح واتجه �صوب موق ��ع الق�صر الأحمر في منطقة الجهراء وهناك
اعتر� ��ض �سيارة ع�سكرية عراقية يقودها �ضابط وقتل عراقيين متجهة �صوب العراق
ولك ��ن ال�ضابط لم ي�ست�سلم وفاج� ��أ بي�سان بطلق ناري من م�سد�س ��ه �أ�صابه في ر�أ�سه
ف�سقط �شهيداً.
وكان ��ت مجموع ��ة من المقاومة الكويتي ��ة متواجدة عن بعد ق ��د ر�أت تعر�ض بي�سان
لإطالق الن ��ار فهاجمت هذه القوات العراقية وتبادلت معها النيران ولكن هذه القوة
�أفلت ��ت وان�ضم ��ت �إلى الأرتال العراقية الهاربة �إلى العراق وج ��اء �أفراد المقاومة �إلى
بي�سان ونقلوه �إلى م�ست�شفى الجهراء ولكنه كان قد فارق الحياة.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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الحالة االجتماعية  :متزوج -المهنة  :وكيل عريف بكتيبة المغاوير بالجي�ش الكويتي

ال�شهيد  /ح�سن رغيف �شاهر ال�شمري (رحمه اهلل)
كتب  /د�.سعود الع�صفور
نداء الواجب:

تحرك ��ت قوات اللواء الآل ��ي المدرع الثمانين قبيل الفجر وقب ��ل بزوغ �شم�س الثاني
م ��ن �أغ�سط� ��س �سن ��ة 1990م ،ومن بينه ��ا �سرية م ��ن كتيبة المدرع ��ات تحمل �إحدى
مدرعاتها ،الرقيب ال�شهيد ح�سن رغيف �شاهر ال�شمري كان رامي هذه المدرعة �أما
�آمره ��ا فالوكيل رفاعي عب ��داهلل المطيري �إ�ضافة �إلى �سائقه ��ا الرقيب �إدري�س با�شا
()1
ال�شمري
نادرة في التاريخ:
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وعن ��د و�صول ه ��ذه ال�سرية �إلى ج�سر الجهراء ال�شمال ��ي ال�شرقي ،وتحديدا ما بين
�إدارة المرور والج�سر دارت معركة �ضارية مع الجي�ش العراقي الغازي (.)2
واختلفت الروايات في ذكر تفا�صيل المعركة الدائرة وما �إذا كانت مدرعة ال�شهيد
ح�س ��ن رغيف ورفيقه قد ا�شترك ��ت فيها .فبينما ي�ؤكد العقي ��د المتقاعد حجب نزال
العن ��زي -ال ��ذي كان يومها ركن ا�ستط�ل�اع الل ��واء الثمانين ،ورئي�س ف ��رع العمليات
بالوكالة� -أن مدرعة الأبطال الثالثة �شاركت في القتال بفاعلية ،وكانت على ات�صال
دائم وتفاهم مع المدرعة التي يقودها الرقيب خلف عثمان العنزي الأمر الذي جعل
ه ��ذه المعركة ن ��ادرة من نوادر التاريخ ح ��ق للجي�ش الكويتي �أن يفخ ��ر بها فقد اتفق
الأبطال البوا�سل عن طريق الجهاز الال�سلكي على �ضرب دبابة عراقية يتم اختيارها
مع ��ا وف ��ي وقت واحد ،نظرا لك ��ون مدرعة �صالح الدين الت ��ي يركبها كل فريق منهم
ال ت�ستطي ��ع الواح ��د منها الت�أثير على الدباب ��ة العراقية و�إذا ما ت ��م �ضربها بوا�سطة
المدرعتين معا كانت الفاعلية �أكبر ،وبذا ا�ستطاع الأبطال بدهاء وحنكة تدمير �ستة
دباب ��ات عراقية .هذا م ��ا �أورده القائد الح�صيف حجب نزال العنزي الذي �أدار تلك
العملية بنجاح م�شهود (.)3
�أم ��ا بقية الم�صادر فلم ت�شر �إلى هذا االتفاق ال ��ذي وقع بين المدرعتين ،وا�ستبعد
عبدالح ��ي ال�سمحان حدوثه� ،إال �أنه تردد في نفي االت�صال بينهما ،وبخا�صة و�أن لكل
مدرع ��ة جهازه ��ا الال�سلكي الذي يمكن م ��ن خالله االت�صال ببقية �أف ��راد الت�شكيل،
وعل ��ل عبدالح ��ي ال�سمح ��ان كالمه ب� ��أن موقع �إ�صاب ��ة مدرعة ال�شهي ��د ح�سن رغيف
يختلف عن موقع �إ�صابة مدرعة خلف ع�شان (.)4
( )1مرزوق عيد المطيري  -مقابلة بتاريخ � - 2000/7/4ص 42حجب نزال العنزي  -مقابلة بتاريخ � - 2000/7/4ص 46فهد مفلح المطيري  -مقابلة
بتاريخ � - 2000/7/18ص 43فهد فالح الر�شيدي مقابلة بتاريخ � - 2000/7/11ص.6
( )2حجب نزال العنزي  -المقابلةال�سابقة �ص 3ـ  44مرزوق عيد المطيري المقابلة ا ل�سابقة �ص.3
( )3المرجع ال�سابق كذلك (انظر �سيرة ال�شهيد خلف ع�شان)

و�أمام هذا االختالف في الروايات البد من ايجاد قرائن �أخرى ن�ستطيع من خاللها
�إج�ل�اء الحقيقة ،و�أولى تل ��ك القرائن التي يمكن �أن تفيد في ه ��ذا المجال ما ذكره
ال�شاهد النقيب فهد مفلح المطيري الذي كان يومها ال�ضابط الذي يتلقى منه الوكيل
رفاع ��ي الأوام ��ر حيث �إن فهد التق ��ى برفاعي عند بداية طري ��ق الجهراء ،وهو موقع
قري ��ب م ��ن موقع معركة الج�سور �إلى مع�سكر قيادة الل ��واء الثمانين فرد عليه رفاعي
م�ستو�ضح� � ًا �إذا كان الأم ��ر ينطبق على رفاقه ،ف�أجابه فه ��د�أن رفاقه غير متواجدين
الأن ف ��ي ذات الموق ��ع وال يمكن الو�صول �إليهم لأن الأوام ��ر �صدرت للجميع بالتراجع
و�أن عليه �أن يرجع بمن معه ،وكان ذلك في ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف ()5يتفق هذا
الوق ��ت م ��ع ما ذكره القائد ركن حج ��ب نزال من كون عملية التراج ��ع التعبوي بد�أت
ف ��ي الوقت ذاته و�أن ذلك االن�سحاب كان بطلب من المقدم ركن عبدالحي ال�سمحان
ال ��ذي يخاف �أن تدمر الكتيب ��ة ب�أكملها ب�سبب كثافة الق ��وات العراقية وقوة ت�سليحها
�إ�ضاف ��ة �إلى �سقوط عدد من الأبط ��ال الأفذاذ عقب انتهاء معرك ��ة الج�سور الخالدة
الت ��ي تتفق الم�صادر �أن الم�شاركين فيها �أبلوا ب�ل�اء ح�سنا(� )6إن وجود الوكيل رفاعي
في ذلك الموقع المتقدم من الجهراء القريب من موقع معركة الج�سور يعطينا �إ�شارة
دال ��ة على احتم ��ال �صحة رواي ��ة حجب نزال في ك ��ون مدرعة ال�شهي ��د ح�سن رغيف
ورفيقه كانت تقف جنبا الى جنب مع طالئع القوات الكويتية التي �شاركت في معركة
الج�س ��ور .و�إذا كانت الروايات تتفق في كون موقع �إ�صابة مدرعة خلف ع�شان يختلف
ع ��ن موقع �إ�صابة مدرعة ال�شهيد ح�سن رغيف ورفيقي ��ه ف�إن هذا ال ينافي ما ذكرناه
لأن الأم ��ر يمك ��ن �أن يحمل على كون مدرع ��ة ال�شهيد قاتلت �أوال ف ��ي معركة الج�سور
ث ��م عادت �أدراجها مع المتراجعي ��ن نحو مع�سكر اللواء الثمانين ويعزز ذلك ما ذكره
�شاهد العيان مرزوق المطيري الذي كان ا�ست�شهاد الأبطال الثالثة على من�أى منه �إذ
ق ��ال �إن طاقم دبابة ال�شهيد �سلك طريق �سك ��راب ال�سيارات عند تراجعه عن موقعه
القريب من موقع معركة الج�سور (.)7
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ترا�شق وا�ست�شهاد:

ومهم ��ا يكن من �أمر ف�إن مدرع ��ة ال�شهيد ح�سن رغيف التي كان ��ت ت�سير متراجعة
نح ��و المع�سكر ا�شتبكت في طريقها م ��ع دبابات عراقية لفترة لم تحددها الم�صادر،
( )4عبدالحي فهد ال�سمحان  -مقابلة بتاريخ � - 2000/7/12ص8- 7
( )5فهد مفلح المطيري  -المقابلة ال�سابقة � -ص10
( )6حجب نزال العنزي  -المقابلة ال�سابقة �-ص ،10- 8عبدالحي ال�سمحان المقابلة ال�سابقة �-ص 3
( )7مرزوق عيد المطيري  -المقابلة ال�سابقة � -ص.4

و�أم ��ام �ضغط القوات العراقية �أمره ��ا النقيب فهد بالتراجع من موقعها ثم حدث �أن
تم الترا�شق بينها وبين الدبابات العراقية ف�أ�صيبت المدرعة من جهة الي�سار بقذيفة
م�ض ��ادة للدبابات اخترقت غرف ��ة المحرك( )8في حين ي�ؤكد فه ��د �أن الإ�صابة كانت
بفعل قذيفة من نوع (�آر.بي.جي) (.)9
محاولة �إنقاذ:

وي�ضي ��ف م ��رزوق المطيري ال ��ذي كان يرقب الموقف عن ق ��رب و�أن مدرعته تبعد
حوال ��ي  500متر عن مدرعة ال�شهيد ح�س ��ن رغيف ،و�أنه وبعد �إ�صابة مدرعة ال�شهيد
ن ��زل �أحد رجال طاقمه ويدعى �سع ��دون نا�صر المطيري ،ورتبته رقيب ،و�سار باتجاه
مدرع ��ة ال�شهيد ورفيقيه في محاولة لإنقاذهم وقبل و�صوله �إليها بم�سافة 150-110
مت ��را ا�شتعلت المدرعة بمن فيها وكان �شاهد ًا عل ��ى هذه الحادثة �أي�ضا الوكيل نايف
عاي�ض (.)10
واختلف ��ت الرواي ��ات في تحديد وقت �إ�صاب ��ة مدرعة ال�شهيد ورفيقي ��ه فبينما ذكر
الرائد فالح فهد الر�شيدي في اال�صافة خم�سة �أقوال :ال�ساعة الخام�سة� ،أو الخام�سة
والن�ص ��ف �أو ال�ساد�س ��ة� ،أو ال�ساد�سة والن�صف� ،أو ال�سابعة �صباح ًا( .)11في حين ذكر
عبدالح ��ي ال�سمحان �أنها كانت في ال�ساعة ال�ساد�س ��ة �صباح ًا �أو بعدها بقليل(� )12أما
مرزوق المطيري 0وهو �شاهد عيان في هذه الحادثة -فقد قال �إنها وقعت في الفترة
ما بين ال�ساعة العا�شرة �إلى ال�ساعة الحادية ع�شرة(.»)13
رفات ال�شهيد:
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وتجم ��ع الم�ص ��ادر على �أن رفات ال�شهيد ومن كان مع ��ه في المدرعة ظلت موجودة
بداخله ��ا �إلى ما بعد التحرير وقد �شاهد تل ��ك الرفات جماعه من بينهم عويد �شنان
العن ��زي ومرزوق عي ��د المطيري ،والرائد فه ��د فالح الر�شيدي ،وق ��د �شاهد الجميع
رفات ال�شهداء من عظام وجماجم وهي محترقة ومتفحمة (.)14
وتجم ��ع الم�صادر عل ��ى الإ�شادة بما فعل ��ه ال�شهيد ح�سن رغي ��ف ورفيقاه من عمل
بطول ��ي خالد يذكر الأجيال بما فعله �أبناء الكوي ��ت ممن تفانوا في حبها والذود عن
كرامتها وعزتها.
( )8الم�صدر ال�سابق ،عبدالحي ال�سمحان  -المقابلة ال�سابقة �-ص.7
		
( )9فهد مفلح المطيري  -المقابلة ال�سابقة � -ص.8-6
		
( )10مرزوق عيد المطيري  -المقابلة ال�سابقة � -ص.5-4

( )11المقابلة ال�سابقة � -ص.8-6
( )12المقابلة ال�سابقة � -ص.4
( )13المقابلة ال�سابقة .6-5 -

ال�شهيد  /حمود �سحل ر�شدان ال�شمري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالقه :

و�صف ال�شهيدحمود بالأخالق الح�سنة والطيبة وحب التعاون مع الآخرين وخدمتهم.
دوره في الغزو وا�ست�شهاده رحمه اهلل
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�سم ��ع حمود فجر ي ��وم الخمي�س 1990/8/2م ،بخبر الغ ��زو العراقي الغا�شم وكان
مجازا فخرج من منزله في الخام�سة �صباح ًا وقطع �إجازته ولبي نداء الوطن والتحق
بالق ��وات الكويتية لل ��واء  35المتمركزة بالق ��رب من واحة الغانم وان�ض ��م �إلى فرقة
االمداد والتموين برغم �أنه �سائق دبابة ولكن لم يت�سن له الو�صول �إلى قطاع الدبابات
ل�صعوب ��ة الحركة ب�سبب تواجد العراقيين .ث ��م قدمت قوة عراقية من جهة المطالع
وا�شتبكت مع القوات الكويتية ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا تقريباً.
وكان لحم ��ود دور ن�ش ��ط في نقل الذخائر م ��ن �آلية �إلى �أخرى ا�ستع ��دادا لمواجهة
الغ ��زاة ثم بعد ذلك وحوالي ال�ساعة التا�سع ��ة �صباح ًا من ذلك اليوم ذهب حمود مع
مجموعة من الجنود الكويتيين من ق�سم الإمداد والتموين ومعهم الذخائر �إلى مكان
خل ��ف واحة الغانم على الخط الرئي�سي ليكون ��وا على ا�ستعدا لتزويد الجي�ش الكويتي
بالأ�سلحة والذخائر عندما يطلب منهم ذلك.
وف ��ي ال�ساع ��ة الحادية ع�ش ��رة �صباحا من ذل ��ك اليوم هاجمت ق ��وة عراقية فرقة
الإم ��داد والتموي ��ن الكويتية وا�شتبكت معها وفي اثناء اال�شتب ��اك ا�صيب حمود �سحل
بطلق ��ة نارية في حنجرت ��ه �أدت �إلى نزيف حاد من فمه وحنجرت ��ه وقام بع�ض �أفراد
القوات ب�إ�سعافه �إلى م�ست�شفى الجهراء حيث ا�ست�شهد،رحمه اهلل.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
 الميالد1952/5/5 :العمل :وزارة الدفاع  -الجي�ش الكويتي  -القوة البرية � -سائق دبابة برتبة عريف-تاريخ اال�ست�شهاد 1990/8/2 :م

ال�شهيد  /خلف ع�شان خلف العنزي (رحمه اهلل)
كتب  /د�.سعود الع�صفور
زوجة ال�شهيد:

ل ��م تكن تعلم زوجة خلف ع�شان �أنها لحظات الوداع مع زوج �شهيد يم�ضي في ركب
قافلة ال�شهداء الذين حق للكويت �أن تفخر بما �سطروه من بطوالت ولم يعد خلف �إلى
بيته لينعم بعي�ش رغيد بين خالنه من زوجة و�أبناء وع�شيرة (� ، )1إنها �إرادة اهلل تعالى
التي اختارته �شهيد ًا يفرح ب�شهادته مع من يرجو ثواب اهلل ونعيمه ا لباقي.
خ ��رج خلف م�22سور الخال ��دة كان ا�ست�شهاد خلف ع�شان وق ��د ت�ضاربت الروايات
ف ��ي دوره �آنذاك ،فق ��د ثمن البع� ��ض دوره و�أعلى من �ش�أنه وذكره ف ��ي عداد الأبطال
الذي ��ن قل مثيلهم ( )4بينما قلل البع�ض الآخ ��ر من دوره وعده �ضمن ال�شهداء الذين
ا�ست�شهدوا وقت ان�سحاب القوات الكويتية بعد نفاد الذخيرة ( )5كما �أن الروايات قد
ت�ضاربت �أي�ضا في كيفية ا�ست�شهاده ومن كان معه في دباباته التي كان يقودها بنف�سه
فمنه ��م م ��ن قال �إنه احترق بها ( )6ومنهم من قال �إن ��ه تعر�ض لطلقات ر�شا�ش كانت
�إحداها ال�سبب الرئي�سي في ا�ست�شهاده (. )7
ويح ��ار الباحث ف ��ي تناق�ض تلك الرواي ��ات واختالفها وخا�ص ��ة �أن �أكثرها ترى �أن
م ��ا �أورده البع�ض ال يمكن قبوله بحال لكن الباح ��ث ال يمكن �أن ي�سلم بحكم الأكثرية
طالم ��ا �أن هناك رواية يمكن حملها على ال�صدق و�ص ��درت عن �شاهد عيان متمر�س
�ضلي ��ع يعد في ع ��داد القادة الأبطال في معركة الج�سور �إن ��ه العقيد المتقاعد حجب
ن ��زال العنزي ركن ا�ستطالع اللواء المو�سوم بالثمانين ورئي�س فرع العمليات بالوكالة
يوم 1990/8/2م.
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( - )1زوجة ال�شهيد -مقابلة بتاريخ2000/7/24
( - )4حجب نزال العنزي -المقابل ال�سابقة �ص 7فهد المطيري «نقيب» مقابلة بتاريخ � 2000/7/18ص6
( - )5عبد الحي فهد ال�سمحان «مقدم ركن» مقابلة بتاريخ 2000/7/12م �ص 6-5مرزوق عيد المطيري مقابلة بتاريخ � 2000/7/4ص 6
( - )6حجب نزال العنزي -المقابلة ال�سابقة � -ص  10-9؛ وثيقة رقم «� »1صادرة عن رئا�سة االركان العامة للجي�ش بتاريخ 1994/9/11م� -ص6
(- )7زوج ��ة ال�شهي ��د  -المقابل ��ة ال�سابق ��ة � -ص 5عبدالحي فه ��د ال�سمحان -المقابل ��ة ال�سابقة� -ص 6-5عف ��ر الأخ ال�شقيق لل�شهي ��د -مقابلة بتاريخ
�� � ،2000/7/25ص 8-7-4وثيق ��ة رق ��م «� »2صادرة عن الجي�ش الكويت ��ي -القيادة العامة تتمثل ف ��ي تقرير �إ�صابة و�شهادة ال�شه ��ود» :المالزم �أول خالد
خال ��د عبدالرحم ��ن �أحمد والمالزم مرزوق عيد المطيري والنقيب عبدالوهاب عبدالرحم ��ن الباز والرائد عبدالحي فهد ال�سمحان» بتوقيعهم في يومي
3و1991/6/4م وثيق ��ة رق ��م «� »3ص ��ادرة عن الجي�ش الكويتي -القيادة العام ��ة تتمثل في واقعة اال�ست�شهاد �أو اال�صابة مكتوب ��ة بخط �آمر الوحدة العقيد
�سليمان برج�س ،و�شهادة ال�شهود(المقدم حجب نزال العنزي -والمقدم الركن عبدالعزيز �سليمان ال�سعيد) ،بتاريخ 1991/6/16
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دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم:

وفح ��وى رواية العقيد حجب �أن دور خلف ع�شان من الأدوار البطولية التي يجب �أن
ت�سج ��ل في التاري ��خ �إذ �أن ال�شهيد اتفق مع اثنين من طاق ��م دبابة كويتية �أخرى هما
رفاع ��ي المطي ��ري و�إدري�س ال�شمري عن طري ��ق جهاز الال�سلكي ب� ��أن يقوموا جميع ًا
بت�صوي ��ب نيران الدبابتين وهما من ن ��وع �صالح الدين نحو دبابة عراقية ثقيلة �سواء
من طراز (٣7ت) �أو (47ت) في �آن واحد على اعتبار �أن نيران الدبابة �صالح الدين
الكويتية الواحدة ال يمكن �أن تدمر الدبابة العراقية ،وتم تنفيذ االتفاق بدقة متناهية
بحي ��ث تمكن االبط ��ال من تدمير �ست دباب ��ات عراقية ( )8وهو �أم ��ر يدل على فطنة
وحذاقة ،وحنكة ينبغي �أن ي�شاد بها لأولئك الأبطال الأفذاذ.
وي�ستبعد المقدم الركن عبدالحي ال�سمحان ذلك االتفاق الذي تم بين خلف ع�شان
وطاق ��م الدبابة الأخ ��رى ويعلل �أن مدرعة رفاعي و�إدري�س ق ��د تم تدميرها في مكان
مختل ��ف عن موقع دبابة خلف ع�ش ��ان ( )9لكن المتتبع للرواي ��ات الأخرى ومجريات
الأحداث في ذلك اليوم ي�صل �إلى ا�ستنتاج مهم وهو �أن دبابة رفاعي و�إدري�س وح�سن
رغي ��ف قد تدميرها بال�صواريخ الم�ضادة للدبابات و�أنها احترقت بالكامل وا�ست�شهد
طاقمهاجميعه ��م .وعثر على رفاته ��م فيها بعد التحرير �أما دباب ��ة خلف ع�شان فلم
تدم ��ر في ه ��ذا الموقع بل كان ��ت �ضمن الدبابات الت ��ي قاتلت �أوال ف ��ي المعركة �آنفة
الذك ��ر ح�سب رواية حجب نزال .ثم كانت �ضمن الدبابات التي نفذت عملية التراجع
التعب ��وي �إلى ج�سر الجهراء ال�شرقي مع اال�ستمرار باال�شتباك و�صيد الأهداف �إال �أن
الق ��وات العراقية الغازية قامت بتعزيز �آلياته ��ا بكثافة وخا�صة بالدبابات الثقيلة من
ط ��راز (27ت) و (47ت) ،وبالرغم من �ض�آلة قوات الل ��واء الكويتية المقاتلة �إال �أنها
ا�ستطاع ��ت تدمير عدد من �آليات القوات العراقي ��ة الغازية وذلك با�ستخدام �أ�سلوب
الك ��ر والفر ،و�أم ��ام �سقوط عدد م ��ن ال�شهداء ونف ��اد الذخي ��رة كان االن�سحاب �إلى
مع�سكر اللواء (. )10
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( - )8حجب نزال العنزي -المقابلة ال�سابقة�-ص9-7
( - )9عبدالحي فهد ال�سمحان -المقابلة ال�سابقة 8-7
( - )10حجب نزال العنزي -المقابلة ال�سابقة � -ص5
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�إ�صابته وا�ست�شهاده:

كان خل ��ف ع�شان �ضم ��ن �أولئك الذين كان ��ت مهمتهم ت�سديد الرم ��ي على القوات
العراقي ��ة المتقدمة بغي ��ة التغطية على رفاق ��ه المن�سحبين �إلى مع�سك ��ر اللواء ،وقد
�أم�س ��ك خلف ع�شان المدفع الر�شا� ��ش لدبابته �صالح الدين وراح ي�صوب بكل عزيمة
وثب ��ات �إلى �أن �أ�صابته ر�صا�صة ف ��ي �صدره كانت �سببا مبا�شرا ف ��ي ا�ست�شهاده وهذا
الدور البطولي لل�شهيد ي�ؤكده �أي�ضا ال�شاهد النقيب فهد المطيري الذي ذكر �أن خلف
ع�ش ��ان كان بالمقدمة يقاتل بدبابته م ��ع دبابة البطل ال�شهيد عبدالكريم طالب ،كما
كان هناك ات�صال دائم بين ال�شهيدين في �أثناء تلك المعركة (. )11
و�أما قول العقيد الركن حجب نزال �أن خلف ع�شان ا�ست�شهد محترقا في دباباته ( )12فال
يمك ��ن قبوله من وجهين ،الأول :على اعتب ��ار �أن الأخ ال�شقيق لل�شهيد ويدعى عفر قد
�شاه ��د بنف�سه جثمان ال�شهيد وحدد بدقة متناهية مو�ض ��ع الإ�صابة وهو ال�صدر كما
ح ��دد �أن الأ�صابة كانت بطلقة واحدة ( )13والوجه الآخر في �أ�سباب رد رواية احتراق
ال�شهي ��د� :أن ال�شاه ��د حجب نزال ق ��د ا�ضطربت روايت ��ه فقد �أثبت ف ��ي �شهادته في
واقع ��ة اال�ست�شهاد ال�صادرة عن القيادة العامة للجي�ش الكويتي بتاريخ 1991/6/16
�أن ال�شهي ��د كان يقوم بواج ��ب الرماية على العدو من ر�شا� ��ش المدرعة و�أنه نقل �إلى
الم�ست�شف ��ى حي ��ث ا�ست�شه ��د ( )14بينم ��ا ذكر في المقابل ��ة التي �أجري ��ت معه بتاريخ
� ،2000/7/4أن ال�شهي ��د قد احترق ف ��ي دبابته ( )15لذا ف�إننا نرج ��ح الواقعة الأولى
التي مفادها �أن اال�ست�شهاد كان بفعل طلقات ر�شا�ش ولي�س ب�سبب االحتراق.
وال نعل ��م تحديدا وق ��ت �إ�صابته فقد اختلف ��ت الروايات في ذلك عل ��ى النحو التالي:
م ��ا بين ال�ساعة الخام�سة والخام�سة والن�ص ��ف وال�ساد�سة والن�صف وال�ساعة ال�سابعة
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( - )11فهد المطيري -المقابلة ال�سابقة� -ص6
( - )12حجب نزال العنزي -المقابلة ال�سابقة �ص 6عبدالحي فهد ال�سمحان -المقابلة ال�سابقة �ص6-3
( -84 )13فه ��د المطي ��ري -المقابل ��ة ال�سابقة� -ص 9-5-4مرزوق عيد المطي ��ري -المقابلة ال�سابقة �ص  8-7-4-2فالح فه ��د الر�شيدي مقابلة بتاريخ
� 2000/7/11ص9-7
(-85 )14حجب نزال العنزي -المقابلة ال�سابقة �-ص5
( -86 )15حجب نزال العنزي -المقابلة ال�سابقة�-ص10-9
82

83

وال�ساع ��ة ال�سابعة والن�صف وكلها تجم ��ع �أن ذلك كان �صباح ًا ( )16كما �أننا ال نعلم من
كان معه في دبابته التي كان يقودها بنف�سه ،وال نعرف عددهم ،و�إن كان طاقم الدبابة
�صالح الدين يتكون عادة من ثالثة �أفراد ( )17وقد يكون �أحدهم عويد دلي الآتي ذكره.
وعندما �أ�صيب ع�شان حاول زمال�ؤه �إ�سعافه ،ف�أخذه زميله عويد دلي وال�شهيد ينزف
دما بغزارة فحمله �إلى الم�ست�شفى �إال �أن العراقيين الغزاة منعوه من ذلك فرد عليهم
�أن الرج ��ل يعتب ��ر في حكم الأم ��وات ،و�إن القانون عندنا �أن الع�سك ��ري الم�صاب على
هذا النحو ينبغي �إ�سعافه ،لكنهم رف�ضوا ذلك وطلبوا منه االبتعاد عن دبابة ال�شهيد،
ولم ��ا ابتعد العراقي ��ون الغزاة عن الجريح خل ��ف ع�شان تقدم منه اثن ��ان من الجنود
البوا�س ��ل وحملوه �إل ��ى م�ست�شفى الجهراء بعدما نزف نزفا غزي ��را ( )18وهنا اختلفت
الروايات في كون وفاته قد حدثت قبل و�صوله �إلى الم�ست�شفى �أو �أنه توفي بعد و�صوله
وعن ��د محاول ��ة �إ�سعافه فقد �أورد عف ��ر وهو االخ ال�شقيق لل�شهي ��د �أن محقق م�ست�شفى
الجه ��راء ق ��ال ل ��ه �إن خلف ع�ش ��ان ه ��و �أول �شهيد و�صل ال ��ى الم�ست�شف ��ى بينما ذكر
ال�شاهد مرزوق المطيري �أن ال�شهيد عندما نقل كان فاقد الوعي �أو ميتاً ،لكنه تدارك
الق ��ول وذكر �أنه نقل �إلى الم�ست�شف ��ى و�أنه توفي هناك ( )19كما �أن هناك دالئل �أخرى
ت�ؤك ��د على �أن الوفاة قد تمت في الم�ست�شفى في �أثناء �إ�سعاف ال�شهيد وهو ما جاء في
الوثيقتي ��ن ال�صادرتي ��ن عن القيادة العامة للجي�ش الكويت ��ي بتاريخ  3و 1991/6/4م
و1991/6/16م (. )20
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وبع ��د وفاته �س�أل عن ��ه االخ ال�شقيق عفر في م�ست�شفى الجهراء فقيل له �إن جثمانه
�أر�سل مع جمل ��ة من ا�ست�شهد الى ثالجات مع�سكر وزارة الدفاع في منطقة �صبحان،
حيث ذهب االخوان عفر وخليف و�شاهدا ال�شهيد خلف ولم ي�سمح لهما ب�أخذه ودفنه
( - )16عف ��ر الأخ ال�شقي ��ق لل�شهيد -المقابلة ال�سابقة� -ص ،7حجب نزال العنزي -المقابلة ال�سابقة� -ص 5زوجة ال�شهيد المقابلة ال�سابقة� -ص 4فهد
المطيري -المقابلة ال�سابقة� -ص8
( - )17حجب نزال العنزي  -المقابلة ال�سابقة� -ص 6عفر االخ ال�شقيق لل�شهيد -المقابلة ال�سابقة �ص8
( - )18فهد المطيري -المقابلة ال�سابقة �ص -6عفر الأخ ال�شقيق لل�شهيد -المقابلة ال�سابقة �ص7-4
( - )19مرزوق عيد المطيري -المقابلة ال�سابقة� -ص7-6
( - )20وثيقة رقم « »2ال�سابقة ال�صادرة عن الجي�ش الكويتي -القيادة العامة وثيقة رقم « »3ال�سابقة ال�صادرة عن الجي�ش الكويتي -القيادة العامة
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88

89

-45-

90

91

وذل ��ك ل�صعوبة الو�ض ��ع �آنذاك حيث طل ��ب منهما الم�س�ؤول ع ��ن الثالجات االنتظار
يومي ��ن على �أق ��ل تقدير �إلى �أن ت�ستقر الأو�ضاع ثم دف ��ن ال�شهيد بعد ذلك في مقبرة
الرقة مع ال�شهداء من �أبناء هذه الأر�ض الطيبة (. )21
92

خلف ع�شان االن�سان:

�أم ��ا عن خلف االن�سان فق ��د كان طيب المع�شر مع �أهله وا�صدقائه ولجيرانه ،كريم
الخل ��ق مثال الع�سكري الملتزم ( )22المحب للكويت و�أهلها ،وال غرابة في ذلك ف�إنها
خ�ص ��ال ال�شهداء قب ��ل رحيلهم ،ف�إنهم �آن�سوا من عرفوهم في حياتهم فخلدوهم في
ذاكرتهم بعد مماتهم.
93

رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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( - )21عفر االخ ال�شقيق ال�شهيد المقابلة ال�سابق� -ص7-6
( - )22عفر االخ ال�شقيق لل�شهيد -المقابلة ال�سابقة� -ص 8عويد العنزي -مقابلة بتاريخ � -2000/7/19ص5
92
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ال�شهيد /دهام مطلق ال�شمري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .سعود الع�صفور:
عزيمة دهام:

تع ��ود دهام تحمل الم�س�ؤولية بعزيمة الرجال ،فهو يعيل �أ�سرة كبيرة مكونة من �أم،
و�أخوين ،و�أخت ،وزوجتين ،وخم�سة �أبناء ( ، )1لذا علمته الحياة �أال ي�ستكين للخطوب،
ناهيك عن حياة ع�سكرية حفلت بال�شجاعة وح�سن البالء.
كان ده ��ام مطلق ال�شم ��ري �ضمن الكتيبة « »251من الل ��واء المدرع الخام�س ع�شر
المتواجد في منطقة (عريفجان) والتحق دهام بمقر عمله يوم الأربعاء قبل خمي�س
الغزو العراقي الغا�شم بناء على ا�ستدعاء و�صله بهذا الخ�صو�ص (. )2
عكف دهام و�أف ��راد كتيبته على تحميل الذخيرة في المدرعات والآليات الع�سكرية
ليل ��ة الأربعاء كلها حتى فجر الخمي�س ،وبعد االنتهاء من هذه المهمة جل�س مع رفاقه
للراحة وبانتظار الأوامر الالحقة (. )3
ول ��م يدم الأمر كثيرا ،ف�سرع ��ان ما قرعت عليه ورفاقه الأب ��واب على نحو مفاجئ
ب�ض ��رورة الإ�سراع ف ��ي تلبية النداء والتوجه �إلى مقر القي ��ادة في منطقة (الجيوان)
وكان الوقت �آنذاك قبل بزوغ ال�شم�س (. )4
94
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حما�سة رجال:

كان ��ت الدباب ��ة الت ��ي يقودها ده ��ام ورفاق ��ه �أول دبابة تخ ��رج من مع�سك ��ر اللواء
الخام� ��س ع�ش ��ر ( )5وهذا يدل دالل ��ة يقينية على حما�سة من هم عل ��ى متنها ،وكانوا
�أربعة :النقيب عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد وهو ال�ضابط الآمر ،ووكيل العريف
98
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( - )1ح ��زام هام ��ل ال�شم ��ري (�شقيق ال�شهي ��د) ،مقابلة �أجراها مع ��ه الباحث �سعود المطيري بتاري ��خ 1998/8/20م .تفريغ �ضي ��اء ال�شعالن بتاريخ
� ،2000/5/14سوف نذكرها بعبارة «المقابلة الثانية» �ص ،1وانظر نموذج متابعة حيثيات اال�ست�شهاد �إعداد مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأميري
( - )2عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد -نقيب �آنذاك (رائد عند �إجراء المقابلة� ،آمر الدبابة التي كان يقودها ال�شهيد دهام� ،شاهد عيان على واقعة
اال�ست�شه ��اد) مقابل ��ة �أجراها معه الباحث �سع ��ود المطيري بتاريخ 2000/7/18م تفريغ �أ�سامة ح�سين �سلط ��ان بتاريخ 2000/8/9م� ،ص 1حزام هامل
ال�شم ��ري ،المقابلة ال�سابقة ،ومقابلة �أخرى �أجراها معه الباحث مطلق المطيري والباحث نجيب العو�ضي بتاريخ 1994/4/20م تفريغ محارب الحربي
� 1994سوف نذكرها بعبارة «المقابلة الأولى» �ص1
( - )3عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة �ص2
( - )4الم�صدر ال�سابق� ،ص ،2وانظر اي�ضا :ما ذكره حزام في المقابلة الثانية �ص2
( - )5عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص2
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97

98

ده ��ام هام ��ل ال�شم ��ري �سائقه ��ا ،والرقيب غ ��زوان ح�سي ��ن ال�شمري ومهمت ��ه تعبئة
الذخائر ،والرقيب �أحمد خلف العنزي المدفعي الرامي ( )6وال�ساعة �إذاك الخام�سة
�صباحا (. )7
بع ��د خ ��روج الآليات م ��ن المع�سكر كان وجهته ��ا على خط ال�سف ��ر ال�سريع (طريق
المل ��ك فه ��د حاليا) عندئذ تم تنزي ��ل الدبابات من الحام�ل�ات الخا�صة بها ،ووقف
الجمي ��ع ب�إنتظار الأوامر ،و�آم ��ر اللواء �آنذاك هو العقيد محم ��د الحرمي ،وم�ساعده
العقي ��د توفي ��ق الرزاقة ،ولم يطل الوق ��ت �إذ قام االثنان بالمرور عل ��ى الرتل المدرع
و�أم ��راه بتحمي ��ل المدرعات م ��رة �أخرى واالتج ��اه ب�سرعة �صوب مبن ��ى الرئا�سة في
منطقة (الجيوان) (. )8
و�صل الرتل المدرع �إلى طريق الدائري الرابع تحديدا مقابل �شركة م�صطفى كرم
و�شرك ��ة محمد نا�صر ال�ساي ��ر لل�سيارات ،عندها تم تنزي ��ل الدبابات من الحامالت
ودخلت �إلى مع�سكر الرئا�سة من خالل بوابة االتحاد الريا�ضي الع�سكري.
99

100

101

توزيع مهام:

بع ��د تجمع الدباب ��ات قام �آمر اللواء العقيد محمد الحرم ��ي بتوزيعها على كل �آمر
بحي ��ث يكون م�س�ؤوالعن قاطع بعينه ،وكانت مهم ��ة دبابة النقيب عبدالمجيد ورفاقه
االتج ��اه �صوب بوابة الرئا�سة المقابلة لمنطقة (الرقعي) وقد �شاطرت دبابة النقيب
محمد �سليمان الكندري دبابة النقيب عبدالمجيد المهمة ذاتها (. )9
102

رباطة ج�أ�ش دهام:
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تحرك ��ت دبابة النقيب عبدالمجيد التي يقودها دهام ال�شمري ورفاقه ،وكان عليها
�أن تتخ ��ذ موقع ًا هجومي ًا مالئما ل�سير الأح ��داث ،وتطلب االمر �إزالة كل عائق ،وكان
( - )6الم�ص ��در ال�ساب ��ق� ،ص 3-2وانظر اي�ضاً ،حزام هامل ال�شمري ،المقابلة الأولى �ص ،1والمقابل ��ة الثانية له�،ص ،3وعلي ح�سين الكندري -مقدم
�آنذاك ( رائد عند �إجراء المقابلة� ،شاهد عيان على واقعة اال�ست�شهاد) ،مقابلة اجراها معه الباحث �سعود المطيري بتاريخ  ،2000/6/25تفريغ ا�سامة
ح�سين �سلطان في ذات ال�شهر� ،ص3
( - )7عبدالمجي ��د عبدالمح�س ��ن المحمد�،ص ،2حزام هامل ال�شم ��ري ،المقابلة الأولى� ،ص ،2وفيها ان تحرك الرتل الم ��درع كان في ال�ساعة الثانية
والن�صف ليال ،وهو �أمر بعيد يتعار�ض مع رواية عبدالمجيد �شاهد العيان
( - )8الم�صدر ال�سابق ،وانظر اي�ضا ت�أكيد الوجهة ،حزام دهام ال�شمري ،المقابلة الأولى �ص ،1والمقابلة الثانية له� ،ص3-2
( - )9عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص 3-2حزام دهام ال�شمري المقابلة الأولى� ،ص1
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العائق اال�صطناعي يتمثل في وجود �سياج حديدي يحول دون �أخذها الموقع المنا�سب،
ف�أمر النقيب عبدالمجيد ال�سائق دهام ب�إزالته بقوة الدبابة فعل دهام ذلك ولم يعب�أ
بخط ��ورة فعله ،فقد وقعت علي ��ه طابوقة من ذلك ال�سياج وجرحته جرح ًا غائرا �سال
عل ��ى �إثره الدم ،الأمر الذي رق له النقيب عبدالمجي ��د و�أمره بمغادرة الدبابة لتلقى
الع�ل�اج المنا�سب ،لكن دهام �صمم على موا�صلة المهمة الموكلة �إليهم وا�ستمر يقود
الدبابة برباطة ج�أ�ش ،وعزيمة ال تلين (. )10
103

مهمة خطيرة:

ون ��ود �أن ننوه هن ��ا �إلى �أن مهمة �سائ ��ق الدبابة خطرة و�شاق ��ة ،فالأمر يتطلب منه
خب ��رة ميدانية ،وحنكة قتالية وقدرة فائقة في تنفي ��ذ الأوامر ال�صادرة �إليه من �آمر
الدباب ��ة وفق تعليمات يتطلبها القتال على �أر�ض المعركة و�أن واقع الحال يقول �إن �أي
خط� ��أ في القيادة قد يكلف الجميع حياتهم ،لذا ف�إن �شدة االنتباه و�سرعة اال�ستجابة
هم ��ا م ��ن ال�صفات الالزمة لرجل هذه المهمة وهذا كل ��ه قد تحقق في البطل دهام
فيما �سيرد من �أحداث.
معركة رابحة:

ب ��د�أت المعرك ��ة بترا�ش ��ق باال�سلح ��ة الخفيفة بي ��ن �أف ��راد الدبابتي ��ن وبين جنود
عراقيي ��ن محملين بالبا�صات ( )11ثم �أخ ��ذ الحما�س يدب في نفو�س االبطال عندما
�شاهدوا مجموعات �أخرى من الجنود العراقيين ،تحت مرمى النظر ،وهو ما اعتبروه
�صي ��د ًا ثمين� �اً ،ف�أمر النقيب عبدالمجي ��د ال�سائق دهام بالخروج م ��ن �سور الرئا�سة،
فعب ��ر دهام بالدبابة ال�شارع الم�ؤدي �إلى ال�ساح ��ة المقابلة للم�ست�شفيات حيث �أمطر
الأبط ��ال القوات العراقية المحملة ف ��ي �سيارات و�أخرى راجل ��ة بوابل من القذائف،
وا�شتبكوا معها في معركة �ضارية �أبلوا فيها بال ًء ح�سنا ،و�أعطبوا بدبابتهم -وهي من
ن ��وع �شفت ��ن -خاللها دبابتين و�أكثر من دبابات العدو -وهي من نوع  -T26كما قتلوا
من رجاله الكثيرين و�أ�سروا الباقين وطهروا المنطقة التي كانوا فيها (. )12
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( - )10عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص3
( - )11نف�س الم�صدر ال�سابق �ص ،3-2علي ح�سين الكندري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص2
( - )12علي ح�سين الكندري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،4-2عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص4-3
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104

105

اورفاق ��ه المزي ��د م ��ن الجنود لتنفي ��ذ مهمة التق ��دم بغية تطهير مواق ��ع �أخرى.
ا�ستج ��اب الرائد يو�سف الفالح لهذا الطلب و�أح�ض ��ر عربة محملة بالجنود ل�ضرورة
ع�سكري ��ة مق�صودة تتمثل في وجوب تواجد جنود م�ش ��اة مع الدبابة قي �أثناء �سيرها
حماي ��ة لها بح�سب ن ��وع ت�سليحها ومدى ذخائره ��ا (� )13أخذت الدباب ��ة التي يقودها
ده ��ام وت�أتمر ب�أم ��ر النقيب عبدالمجيد ودبابة �أخرى يقوده ��ا النقيب فهد الفار�سي
موقعهم ��ا ف ��ي ال�ساحة القريب ��ة من م�ست�شف ��ى ال�صب ��اح وذلك بعد تم ��ام تطهيرها
وكان الوق ��وف زهاء ن�صف �ساعة �أو بعده ��ا بخم�س دقائق بمثابة ا�ستراحة محاربين
التف ��ت الآمر عبدالمجيد �صوب بوابة الرئا�سة ف�شاه ��د مجموعة كبيرة من ال�ضباط
الكويتيين يرقبون الموقف ويودون معرفة تفا�صيل ما حدث في �ساحة المعركة (. )14
106

107

م�صاب جلل

لم يك ��ن ثمة ات�صال بين النقي ��ب عبدالمجيد ورفاقه وبي ��ن ال�ضباط المتواجدين
عند بوابة الرئا�سة وقد �شاهد النقيب عبدالمجيد قائده العقيد محمد الحرمي ي�شير
�إلي ��ه ب�ضرورة النزول من الدباب ��ة والمجئ �إليه للتحدث معه ،بغية توجيه المزيد من
الأوام ��ر الالزمة ،وكان فحوى الأوامر �ضرورة تغيي ��ر موقع الدبابة ،لأنها في منطقة
مك�شوفة ومر�صودة من قب ��ل قوات العدو ،فنزل النقيب عبدالمجيد لعبور ال�شارعين
المو�صلين لبواب ��ة المع�سكر ،وعندما عبر ال�شارع الأول وو�صل الى المنطقة الفا�صلة
بين ال�شارعين �سمع دويا هائ ًال التفت على �إثره خلفه ف�شاهد الدبابة ت�شتعل وتنفجر
وخرج منها غزوان ح�سين ال�شمري و�أحمد خلف العنزي والنار م�شتعلة فيهما (. )15
ل ��م يكمل النقي ��ب عبدالمجيد طريق ��ه �إلى العقي ��د محمد الحرمي وم ��ن معه من
ال�ضب ��اط بل قفل راجع ًا م�سرعا الى دبابته ليرى م ��ا حل بها ومن فيها ،وما �أن و�صل
اليه ��ا حت ��ى �شاهد غزوان ين ��ازع في رمقه الأخي ��ر ويتلوى من �أث ��ر �إ�صابته واحتراق
ج�س ��ده� ،أم ��ا �أحمد خلف فلم يبد �أي ��ة حركة تدل على كونه على قي ��د الحياة ثم جاء
108
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( - )13عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة �ص4
( - )14نف�س الم�صدر ال�سابق
( - )15علي ح�سين الكندري المقابلة ال�سابقة� ،ص ،4-2عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص5-4
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المق ��دم ح�سين الكندري راك�ضا بعدما عب ��ر ال�شارعين ،و�ساعد النقيب عبدالمجيد
في �سحب غزوان و�إبعاده عن النيران الملتهبة ،هز غزوان ر�أ�سه وك�أنه يقول لرفيقيه
�إن الم ��وت ق ��دره المحتوم ،و�أ�شار ب�إ�صبع ��ه �إلى ال�سماء ،ثم لقن ��اه ال�شهادتين بعدها
فارق الحياة (. )16
ت ��رك االثنان جثة ال�شهيد في مكانها لكثافة الق�صف الذي كان ي�أتى من كل مكان،
وب�ص ��ورة خا�ص ��ة م ��ن دوار العظ ��ام ،وبع ��د �أن هد�أت الأح ��وال قليال و�صل ��ت �سيارة
الإ�سعاف و�سي ��ارات ال�شرطة الع�سكرية وحملت جثمان ال�شهيد �أحمد خلف ،وجثمان
ال�شهيد غزوان ح�سين (. )17
109

110

دهام في �أتون النيران

�أما دهام هامل ،فلم يفطن �إليه النقيب عبدالمجيد� ،أو المقدم ح�سين و�إن ر�ؤيتهما
لكل من غزوان و�أحمد خل ��ف والنار المت�شعلة فيهما ،ومحاولتهما اليائ�سة في �إطفاء
الني ��ران عنهما بغية �إنقاذهم ��ا ،ثم ان�شغالهما ب�إنقاذ غ ��زوان� ،شغلهما كل ذلك عن
تفق ��د �أح ��وال دهام ،وخا�صة �أن النار كانت التزال م�ستعم ��رة في الدبابة ،ودهام في
داخلها لم ي�سمع له �صوت ،ويبدو �أن ا�ست�شهاده كان �سريع ًا ب�سبب �سقوط برج مدفعية
الدباب ��ة علي ��ه و�إنغ�ل�اق الطالقة -وه ��ي الفتحة الت ��ي يطل من خالله ��ا ويختبئ في
الدباب ��ة -وبفعل �شدة االنفجار وا�ستحالة قدرة ده ��ام على �إخراج نف�سه من النيران
الملتهبة� ،أو طلب اال�ستغاثة بغيره ( )18ولم يفطن �أي�ضا �أفراد �سيارة الإ�سعاف و�أفراد
ال�شرط ��ة الع�سكرية -وهم الذين قاموا بنقل جثم ��ان ال�شهيدين �أحمد خلف وغزوان
ح�سين� -إلى وجود دهام في الدبابة محترقا (. )19
وي�ؤكد النقيب عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد على وجود دهام في الدبابة وقت
�إ�صابته ��ا ،كما ي�ؤكد على عدم خروجه منها ،ويقطع يقينا �أن جثته �أ�ضحت رفات ًا بعد
111

112
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( - )16عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد� ،ص ،5علي ح�سين الكندري المقابلة ال�سابقة� ،ص4-2
( - )17ح ��زام هام ��ل ال�شمري المقابلة الأولى� ،ص ،4عبدالمجيد عبدالمح�سن المحم ��د ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،10-7علي ح�سين الكندري ،المقابلة
ال�سابقة �ص4
( - )18عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،11-10علي ح�سين الكندري المقابلة ال�سابقة� ،ص ،6حزام هامل ال�شمري ،المقابلة
الأولى� ،ص1
( - )19حزام هامل ال�شمري ،المقابلة الأولى� ،ص1
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110

111
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112

�إحتراقه ��ا نتيجة ال�شتع ��ال الدبابة وما فيها من ذخائر وخالف ��ه ،وا�ستحالة الو�صول
�إليها في �أثناء ذلك (. )20
113

وقت الإ�صابة و�سببها

اختلفت الم�صادر في تحديد وقت الإ�صابة فقد قيل �إنها كانت في ال�ساعة الحادية
ع�ش ��رة �أو الثانية ع�ش ��رة وهو ر�أي المقدم علي ح�سين الكن ��دري -الذي يعتبر �شاهد
عيان -وهذا قريب من الوقت الذي ذكره حزام نقال عن �سائق الإ�سعاف الذي �أ�شار
في ��ه �إلى كونه قد نقل ال�شهيدين غزوان و�أحمد خلف ف ��ي ال�ساعة الثانية ع�شرة� ،أما
النقي ��ب عبدالمجيد -وهو �أي�ضا �شاهد عيان -فكان مترددا في تحديد الوقت ،وذكر
�أن ��ه ف ��ي الثالثة ثم عاد وقال �إنه ما بين الواحدة ظهر ًا �إل ��ى الثالثة ع�صر ًا وعلى هذا
يرجح قول المقدم علي� ،أما قول حزام في مقابلته الأولى �إن وقت �إ�صابة الدبابة كان
ف ��ي التا�سعة والن�ص ��ف �أو العا�شرة ،فهو �أمر بعيد ،وخا�ص ��ة �أن حزام قد �س�أل �سائق
الإ�سعاف فذكر له �أن الوقت كان في الثانية ع�شرة ولم ينكر حزام عليه قوله (. )21
�أم ��ا ع ��ن �سبب انفج ��ار الدبابة فقد احت ��ار فيه الق ��ادة الع�سكري ��ون ( )22و�سيبقى
لغزا محي ��را �أمام الأجيال القادمة ،ف�آمر الدباب ��ة النقيب عبدالمجيد عبدالمح�سن
المحم ��د -وه ��و �شاهد عيان على حالته ��ا التي تركها فيها لوق ��ت ق�صير -ي�ؤكد على
خلوه ��ا م ��ن عطل �آلي يمكن �أن ي� ��ؤدي �إلى انفجارها ويت�ساءل ف ��ي حيرة وده�شة عن
�سب ��ب ذاك االنفجار ،ويعلله تارة بفع ��ل قذيفة هاون �أ�صابتها بها قوات عراقية كانت
تر�صده ��ا ،وه ��و ما ترج ��ح �أي�ضا عن ��د المقدم علي ح�سي ��ن الكندري ال ��ذي ذكر �أن
الدبابة كانت مر�صودة ثم ق�صفت وهذا الأمر يمكن قبوله وخا�صة �أن دبابة ال�شهداء
ق ��د �أبلت ب�ل�اء ح�سنا وكبدت الق ��وات العراقي ��ة الغازية الخ�سائر وت ��ارة يعلله بخط�أ
فن ��ي ارتكبه ال�شهيد غزوان في �أثن ��اء تعبئته للذخائر قائ�ل�اً �إن هذا االنفجار يمكن
�أن يح ��دث نتيج ��ة تقليب الح�ش ��وات ،وهذا م�صطل ��ح ع�سكري ،مف ��اده �أن الح�شوات
�سريعة اال�شتعال و�أن كل قذيفة تو�ضع لها ح�شوتها الخا�صة داخل المدفع ،و�أن هناك
114
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( - )20عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص11.10
( - )21عل ��ي ح�سي ��ن الكندري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،3حزام هامل ال�شمري ،المقابلة الأولى �ص ،3والمقابلة الثانية� ،ص ،4عبدالمجيد عبدالمح�سن
المحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص6
( - )22عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص9
113

114

115

احتم ��اال �أن يكون الخلل �سببه القذيفة نف�سه ��ا� ،أو �أن ا�شتعال الح�شوة كان بطيئا� ،أو
�أن غزوان لم يغلق ما ي�سمى بالمغالق �إغالقا محكما وهو �أمر ي�ؤدي بدوره الى حدوث
انفج ��ار داخ ��ل المدفع وبرج ��ه وا�شتعال الدباب ��ة ب�أكملها وخا�صة �أن ب ��رج الآمر وبرج
الطاقم فيهما الكثير من الح�شوات والقذائف التي ت�ؤدي في نهاية المطاف �إلى انفجار
الدبابة من الداخل ،وهذا االحتمال الذي ترجح عند النقيب عبدالمجيد (. )23
116

حزام يبحث عن دهام:

�صب ��اح ي ��وم الغزو العراق ��ي الغا�ش ��م ،ات�صل حزام بمق ��ر عمل �أخيه ده ��ام ي�س�أل
عن ��ه ،ولم يح�صل عل ��ى معلومة تفيده ،بهذا ال�ش�أن ف�أقنع نف�س ��ه ب�أن ذلك من الأمور
الطبيعية ،وخا�صة �أن الو�ضع الع�سكري لم يكن قد ات�ضح بعد ( )24ا�ستمر القلق رفيق
درب ح ��زام �إلى ليل ��ة الجمعة� ،إذ قرع ب ��اب المنزل في حوالي ال�ساع ��ة الواحدة� ،أو
الثانية �أو في الثانية والربع ليال فتح حزام الباب ف�إذا بالطارق �أحد زمالء دهام في
العم ��ل ،وبعدما �س�أله عن �صحته �أخبره نب�أ ا�ست�شهاد �أخيه دهام و�أعطاه رقم الدبابة
التي ا�ست�شهد فيها وترحم عليه وعلى فعاله (. )25
كان وقع خبر ا�ست�شهاد دهام على �أخيه حزام �شديدا ،وكان الغزو العراقي من قبل
فاتح ��ة �أحزان ��ه ،حاول حزام التحقق من خبر ا�ست�شه ��اد �أخيه دهام وفق المعلومات
المتاح ��ة ،ومن خالل رقم الدبابة الذي زوده به زميل دهام فذهب حزام يوم ال�سبت
وف ��ي رواي ��ة �أخرى يوم االحد �إل ��ى موقع الدباب ��ة وبعد التحقق وج ��د �أن الرقم الذي
�أعط ��ى له يختل ��ف عن رق ��م الدبابة المعني ��ة ،فالرق ��م ال�صحيح ه ��و ( )34عندما
وج ��د دهام الدبابة طلب من الجن ��ود العراقيين المتواجدين عنده ��ا �أن ي�سمحوا له
باالقت ��راب منه ��ا والبحث بداخلها عن جثة �أخيه دهام ،لكنه ��م �أخبروه �أن الأوامر ال
ت�سمح له باالقتراب منها والبحث بداخلها عن جثة �أخيه دهام. )26( ،
ظ ��ن حزام �أن دهام بعد ا�صابته قد نقل �إلى �أح ��د الم�ست�شفيات فعزم على البحث
117

118
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عن ��ه و�س ��ار في ذل ��ك �سيرا حثيث ��ا والأمل يح ��دوه لإثبات خالف ما نق ��ل له من خبر
طف ��ق حزام يبحث في الم�ست�شفيات الواحد تلو الآخ ��ر لعله يجد بغيته فقد بحث في
م�ست�شف ��ى الجه ��راء ،ث ��م م�ست�شفى الفروانية ،ث ��م م�ست�شفى العدان ث ��م الم�ست�شفى
الع�سك ��ري ،دونم ��ا بارق ��ة �أمل ت�شف ��ى غليله ،ثم بحث ف ��ي م�ست�شفى مب ��ارك الكبير
فوجد جثمان غ ��زوان ح�سين ال�شمري ،وجثمان �أحمد خلف العنزي ،وهما متفحمان
م ��ن �شدة النيران الت ��ي �أ�صابتهما �أما جثمان دهام فلم يعث ��ر له حزام على �أثر رغم
تكرار بحثه الذي بلغ ثالث مرات ( )27وبتكرار البحث تو�صل حزام �إلى معرفة �سائق
�سي ��ارة الإ�سعاف التي حملت جثت ��ي ال�شهيدين المذكورين وكان فل�سطيني الجن�سية،
�أخب ��ر حزام �أنه حمثل جثتيهم ��ا وكانتا خارج الدبابة واحدة عن يمينها والأخرى عن
ي�ساره ��ا ،وكان الق�ص ��ف �إذاك �شديدا ،وب�س�ؤال ��ه عن دهام ،و�إمكاني ��ة �إخراجه من
الدباب ��ة ذكر ال�سائق ا�ستحالة �إنقاذه و�سط النيران الم�شتعلة ،والقذائف التي تتفجر
فيها (. )28
�أيقن حزام �أن البحث عن �أخيه دهام في ظل ظروف م�ضطربة و�أحوال غير عادية
�ض ��رب خيال ،لكن ذلك كله ل ��م يمنعه من البحث وال�س�ؤال ع ��ن �أخيه ،من حين �إلى
�آخر حتى بعد خروجه �إلى المملكة العربية ال�سعودية (. )29
120

121

122

رفات ال�شهيد:

وبع ��د التحرير �س� ��أل حزام النقي ��ب عبدالمجيد عبدالمح�سن المحم ��د -وهو �آمر
دباب ��ة دهام وكان مع ��ه فيها -عن دهام ،ف�أخب ��ره بتفا�صيل اال�ست�شه ��اد ،وما ترجح
عنده في كون جثمانه قد احترق جراء النيران الم�ستعرة ،وذكر له �أنه لم يفطن �إليه
�إال بعدما �أ�ضحت الدبابة التي تحملهم جحيما م�ستعر ًا ي�ستحيل معه �إنقاذه (. )30
ونخل� ��ص من ا�ستعرا�ضنا للروايات �أن جثم ��ان ال�شهيد ال يخرج بحال عن كونه قد
�أ�صب ��ح رفاتا في دبابته بعد احتراقها �ش�أنه �ش�أن بقية ال�شهداء الذين �شاطروه �أمثال
هذه الظروف.
123
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وقع الخبر على �أمه و�أهل بيته:

ذهب ��ت زوج ��ة ال�شهي ��د �أحمد خل ��ف العن ��زي تتفقد �أه ��ل ال�شهيد هام ��ل ال�شمري
وت�ستطل ��ع �أحوالهم -وهي الرفيقة ال�شفيق ��ة -وتعزيهم بابنهم البار ال�شهيد فوجدت
�أن �أم ��ه قد ت�أثرت بالخبر حتى كاد وقعه يفقدها عقلها ،و�س�ألت عن زوجته ال�صغيرة
«الثانية« وكانت ت�سكن مع �أمه فقيل �إنها ذهبت �إلى الحج ولم ترجع بعد� ،أما حماته-
�أم زوجة ال�صغيرة -فقد �أخبرتها �أن ال�شهيد غزوان ح�سين ،وال�شهيد �أحمد خلف قد
دفنا في مقبرة الرقة ،،بعدما �صلي عليهما عقب �صالة الجمعة (. )31
124

دهام جميل الفعال:

كان ده ��ام ب ��را بوالدته ،محب ��ا لأبنائه �شغوفا عل ��ى �ضمان العي� ��ش الكريم لأفراد
�أ�سرت ��ه �صدوق ��ا �أمينا ،متوا�ضع ًا عال ��ي الهمة ات�ضح ذلك جليا -وكم ��ا ذكرناه �آنفا-
عندم ��ا ا�صر على موا�صلة مهمت ��ه الع�سكرية مع رفاقه ،برغ ��م الإ�صابة البليغة التي
حدثت له.
اثنى عليه �آمر دبابته النقيب عبدالمجيد ،و�أثنى على قيادته للدبابة بخبرة ودراية
وترحم عليه كثيرا ،كما �أثنى عليه رفاقه الذين عرفوه في العمل وخارجه (. )32
125

رحم اهلل تعالى دهام على ما قدم من فعال حميدة وا�سكنه جنات الخالد
والر�ضوان ،و�ألهم �أهله ال�صبر وال�سلوان.
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( - )31زوج ��ة ال�شهي ��د �أحم ��د خل ��ف العنزي ،مقابلة �أجراه ��ا الباحث �سعود المطي ��ري بتاري ��خ  ،1998/12/26تفريغ �أ�سامة ح�سي ��ن �سلطان بتاريخ
2000/5/14م� .ص5
( - )32عبدالمجي ��د عبدالمح�س ��ن المحمد ،المقابلة ال�سابقة�� � ،ص ،11،10،5،3،2حزام هامل ال�شمري ،المقابلة الثاني ��ة� ،ص ،6وانظر اي�ضا بطاقة
ال�شهيد ،ومن حيثيات الوفاة الي �أدلى بها حزام لفريق توثيق حيثيات اال�ست�شهاد بمكتب ال�شهيد
124

125

ال�شهيد  /رفاعي عبداهلل �ضاوي المطيري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .سعود الع�صفور:
علو قدره:

رفاع ��ي وق ��د نعت �أي�ضا الوكيل رفاع ��ي تردد ا�سمه كما ترددت رتبت ��ه الع�سكرية على
�أل�سن من �شاركوا في معركة الج�سور الخالدة �أو �شهدوها بو�صفه �أحد �صناعها ،وعندما
يذك ��ر رفاع ��ي عند �شهود العي ��ان يذكر �أو ًال ( )1ث ��م ين�سب �إليه رفاقه وه ��ذا يدل داللة
قطعية على علو قدره ورباطة ج�أ�شه وتفوقه على �أقرانه و�صدق �إخال�صه لوطنه الكويت.
126

وقع الخطب في نف�سه:

وكان ��ت البداي ��ة عندم ��ا �سمع خبر الغ ��زو العراق ��ي الغا�شم على الكوي ��ت ف�إن وقع
الخط ��ب وج�سامته ل ��م يدع للوكيل رفاعي مت�سع ًا من الوقت ك ��ي يقوم ب�إرتداء لبا�سه
الع�سك ��ري فخرج من بينه بلبا�سه المدني متجها نحو مع�سكر اللواء الثمانين المدرع
حيث وحدته ( )2وما �أن تيقن من �صحة الخبر حتى قام بتجهيز مدرعته مع رفيقيه:
الرقيب ح�سن رغيف ال�شمري رامي المدرعة والرقيب �إدري�س با�شا ال�شمري �سائقها
( )3وانطلق الجميع �صوب �ساحة المعركة وذلك ح�سب التعليمات ال�صادرة �إليهم من
النقيب فهد مفلح المطيري.
127

128

حما�سته ورباطة ج�أ�شه:
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�إن حما�س ��ة �آم ��ر المدرعة رفاعي ومن كان ب�أمرت ��ه وتفانيهم في الذود عن وطنهم
جعلته ��م ي�سطرون ملحم ��ة تاريخية ،يمكن محاكاتها كنم ��وذج يحتذى لأبناء الكويت
وجنوده ��ا البوا�س ��ل ،فق ��د ا�ستطاعوا وبحنك ��ة ع�سكرية تدمير �س ��ت دبابات عراقية
غازية وتم هذا الأمر بالتعاون والت�آزر مع المدرعة التي يقودها ال�شيهد الرقيب خلف
ع�ش ��ان العنزي ،حيث اتفق الأبطال على �ضرب دبابة عراقية يتم اختيارها معاً ،وفي
( - )1انظ ��ر مث�ل�اً  ،عبدالح ��ي فه ��د ال�سمح ��ان ،مق ��دم رك ��ن مقابل ��ة بتاري ��خ �� � ،2000/7/12ص ،3فال ��ح فه ��د الر�شي ��دي ،رائ ��د ،مقابل ��ة بتاري ��خ
2000/7/11م�،ص .6عويد �شنان العنزي ،نقيب ،مقابلة بتاريخ 2000/7/19م �ص ،3وما بعدها
( - )2فهد مفلح المطيري ،نقيب ،مقابلة بتاريخ 2000/7/18م �ص3
( - )3فال ��ح فه ��د الر�شي ��دي ،المقابل ��ة ال�سابقة� ،ص ،6فه ��د مفلح المطي ��ري ،المقابلة ال�سابق ��ة� ،ص ،3حجب ن ��زال العنزي ،عقي ��د ،مقابلة بتاريخ
2000/7/4م
126

127

-56-

128

�آن واح ��د ف ��كان لهم م ��ا ارادوا �إذ نجحوا في تدمي ��ر دبابات �ست الأم ��ر الذي �ألهب
ميدان المعركة ودفع القوات العراقية الغازية لطلب المزيد من التعزيزات الع�سكرية
(. )4
وح ��دث �أن �أعطبت الق ��وات العراقية المدرع ��ة التي يقودها الرقي ��ب خلف ع�شان
العن ��زي ،وكانت �إ�صابة خلف بليغة �أدت في نهاية المطاف �إلى ا�ست�شهاده وقد �شاهد
المقاتلون ذلك عيان ًا ( )5لكن هذه الواقعة لم تثن عزيمة الأبطال ،بل عززت �إرادتهم
على موا�صل ��ة القتال والأخذ بت�أثر رفيقهم في الن�ض ��ال والكفاح وكان الوكيل رفاعي
ممن كان لهم دور الريادة في �إذكاء الحما�سة في نفو�سهم.
129
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كثافة القوات الغازية والتراجع التعبوي:

وكنتيج ��ة حتمي ��ة لكثافة الق ��وات العراقي ��ة الغازية و�سرع ��ة تدافعها نح ��و مدينة
الكويت� ،صدرت الأوامر للقوات الكويتية ب�ضرورة تنفيذ خطة التراجع التعبوي ،بغية
تقليل حجم الإ�صابات ف ��ي الأفراد والمعدات ،وخا�صة بعد �أن انك�شف غطا�ؤها بفعل
ا�ست�شهاد كثير من �أبطال الميدان االفذاذ الذين �أبلوا بالء ح�سنا� ،أمثال :عبدالكريم
الكندري ،و�أحمد نزال العنزي ،وخلف ع�شان العنزي وغيرهم.
وق ��د �أبلغ النقي ��ب فهد مفلح المطي ��ري الوكيل رفاعي بالتراجع وف ��ق ما �صدر من
�أوام ��ر به ��ذا الخ�صو�ص فنف ��ذ الوكيل رفاعي ه ��ذا الأمر برغم ما في ��ه من مخاطر
تمثل ��ت في كيد الع ��دو وعدم اعترافه بالقوانين والأع ��راف الع�سكرية القا�ضية بعدم
التعر�ض للقوات المن�سحبة (. )6
131

واقعة اال�ست�شهاد:
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ويب ��دو �أن تجهي ��ز مدرعة الوكيل رفاع ��ي بالذخيرة كان كبيرا ،وه ��و يدل �أوال على
جاهزيته ��ا الق�صوى ،ورغبة �أبطالها في اال�شتب ��اك بالقوات الغازية ،ومحاولة �إنزال
�أكب ��ر خ�س ��ارة ممكن ��ة وهذا ما تحق ��ق على �أر� ��ض المعركة ،فقد تمك ��ن الطاقم من
( - )4عبدالح ��ي ال�سمح ��ان ،المقابل ��ة ال�سابقة� ،ص ،8-7حج ��ب نزال العنزي ،المقابل ��ة ال�سابقة� ،ص 7-8ن�شمي عطية ال�شم ��ري ،تقرير عن تحقيق
الق�ضاء الع�سكري بتاريخ 1991/10/8م� ،ص2
( - )5حجب نزال العنزي ،المقابلة ال�سابقة� ،ص9-10
( - )6فهد مفلح المطيري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص10،9،4
129
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الترا�شق مع القوات العراقية الغازية لفترة طويلة بفعل كثرة الذخيرة التي بحوزتهم
لك ��ن هذا التجهيز الكبير كان من جهة �أخرى عام�ل�اً �سلبي ًا عندما �أ�صيبت المدرعة
وكان فيه ��ا ما تبقى من ذخيرة فقد انفجرت تل ��ك الذخيرة بفعل الإ�صابة المبا�شرة
الت ��ي نالته ��ا ،و�ساهمت في �سرعة �إ�شتعالها االمر ال ��ذي ا�ستحال معه خروج طاقمها
�أحياء ( )7ف�أ�ضحوا جميعهم �شهداء الوطن.
ومهم ��ا يكن من �أمر ف�إن �آم ��ر المدرعة الوكيل رفاعي كان حازم ��ا ،تواقا لموا�صلة
القتال حتى النهاية تلك التي جاءت مت�سقة مع �صدق نوايا رفاقه فكانت ال�شهادة في
�سبيل الوطن �أ�سمى الغايات.
وي�ؤك ��د �شهودالعي ��ان �أن �إ�صاب ��ة المدرع ��ة كانت بفع ��ل قذيفة مبا�ش ��رة من الجهة
الي�س ��رى ،ث ��م تتابع ��ت االنفجارات عل ��ى �إثرها بفعل م ��ا ذكرناه من بقاي ��ا للذخيرة
المخزن ��ة في المدرعة ( )8وكانت �إ�صابة المدرعة في ال�ساعة ال�ساد�سة� ،أو ال�ساد�سة
والن�ص ��ف تقريبا وهو الأرجح باتفاق المقدم ركن عبدالحي ال�سمحان ،والرائد فالح
الر�شيدي� ،أما النقيب فهد المطيري فقد ذكر �أنه اال�صابة كانت في ال�ساعة العا�شرة
والن�ص ��ف �أو الحادي ��ة ع�شرة �صباحا� ،إال �أنه في رواية �أخرى ذكر �أنه غير متيقن من
وقت الإ�صابة ( )9وكان موقع الإ�صابة بالقرب من مرور الجهراء وتحديدا بين المرور
والج�سر المقابل (. )10
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لم تدع �أل�سنة اللهب التي اندلعت �إثر القذائف المنفجرة لأج�ساد ال�شهداء دليال �سوى
رف ��ات �أجمع �شهود العي ��ان على ن�سبته �إليهم ،وقد اختطل ��ت ج�سومهم لت�ؤكد من جديد
تالحمه ��م و�ص ��دق توجههم وتفانيهم جميعا في حب وطنه ��م الكويت ،رحم اهلل الوكيل
رفاعي ومن ا�ست�شهد معه و�أ�سكنهم ف�سيح جناته ،و�ألهم ذويهم ال�صبر وال�سلوان.
( - )7عبدالحي ال�سمحان ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،8طامي مدلول الظفيري ،مح�ضر تحقيق مديرية ا لق�ضاء الع�سكري ،بتاريخ 1991/10/8م �ص2
( - )8م ��رزوق عي ��د المطي ��ري -مقابلة بتاري ��خ � ،2000/7/4ص 7،5،2فهد مفلح المطي ��ري المقابلة ال�سابقة�،ص 5طامي مدل ��ول المطيري ،مح�ضر
التحقي ��ق ال�ساب ��ق� ،ص ،2عبدالحي ال�سمحان ،المقابلة ال�سابقة�� � ،ص ،7،6فالح فهد الر�شيدي ،المقابلة ال�سابقة�� � ،ص ،9عويد �شنان العنزي ،المقابلة
ال�سابقة �ص ،8مرزوق عيد المطيري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص 9-8-7حجب نزال العنزي ،المقابلة ال�سابقة �ص10
( - )9عبدالحي ال�سمحان ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،4فهد فالح الر�شيدي ،المقابلة ال�سابقة�،ص ،7فهد مفلح المطيري� ،ص5
( - )10عبدالحي ال�سمحان ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،4،3فالح فهد الر�شيدي ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،6عويد �شنان العنزي ،المقابلة ال�سابقة� ،ص،8،3
فهد مفلح المطيري ،المقابلة ال�سابقة �ص ،9،5،4حجب نزال العنزي ،المقابلة ال�سابقة� ،ص7
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ال�شهيد � /شبرم خالد �سوباط الف�ضلي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .سعود الع�صفور:
�صفاته:

�شجاع ،كريم ،ريا�ضي ،مرح ،محبب لأ�صحابه ،ي�صل الرحم ويحث على ذلك ،يحب
الكويت و�أهلها ،كانت تلك هي �أبرز �صفات ال�شهيد �شبرم خالد �سوباط الف�ضلي (. )1
كان الرقي ��ب �أول �شبرم الف�ضلي ف ��ي الثاني من �أغ�سط�س من �سنة 1990م في مقر
عمل ��ه برئا�سة الأركان ف ��ي ق�سم المفتجرات في مديرية ال�س�ل�اح والذخيرة ،وحدث
العدوان العراقي الغا�شم على دولة الكويت فكان �شبرم من الذين وقفوا وقفة الرجال
في �سبيل الذود عن حيا�ض الوطن ،والم�ساهمة بكل ممكن (. )2
136
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�شهامة �شبرم

وف ��ي �أول ي ��وم من �أي ��ام الغزو الم�ش�ؤوم تعر� ��ض �أحد ال�ضب ��اط للإ�صابة من جراء
اال�شتب ��اكات التي جرت بين القوات الكويتي ��ة البا�سلة وبين القوات العراقية الغازية،
ويدع ��ى ال�ضاب ��ط مب ��ارك ،فم ��ا كان من �شب ��رم �إال �أن ق ��ام ب�إ�سعاف ��ه واي�صاله �إلى
م�ست�شفى مبارك الكبير ،ثم رجع �شبرم �إلى عمله ليوا�صل المهام الموكولة �إليه (. )3
138

تخفيه عن العراقيين
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و�أم ��ام تدافع القوات العراقية و�شدة نيران �أ�سلحتها التي �صوبتها نحو مبنى رئا�سة
الأركان ف ��ي منطقة الجيوان تراجعت القوات التي كانت تقوم بواجب حماية المبنى،
وكان الرقي ��ب �أول �شب ��رم من �ضمن �آخر الف ��رق التي تركت المبن ��ى وان�سحبت وقد
ت�سل ��ق هو وبع�ض من كان معه �سور المبنى وظل ��وا �سائرين �إلى �أن و�صلوا الى منطقة
الخالدي ��ة فرح ��ب به ��م الأهال ��ي و�ألب�سوهم ثياب ��ا مدني ��ة واحتفظوا له ��م بهوياتهم
ومالب�سه ��م الع�سكرية ،و�أخفوا لهم �أ�سلحتهم خوفا م ��ن �أن تكت�شف القوات العراقية
( - )1بطاقة ال�شهيد�،ص ،2،1علي خالد الف�ضلي (�شقيق ال�شهيد) مقابلة �أجراها معه الباحث �سعود المطيري في يوم الأحد الموافق ،2000/5/21
وفرغها تني العجمي بتاريخ 2000/5/23م�.ص12
( - )2علي خالد الف�ضلي ،المقابلة ال�سابقة� ،ص1
( - )3الم�صدر ال�سابق� ،ص2,1
136
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هوياتهم ،بل بات معظمهم �ضيوفا على �أهل المنطقة ومنهم �شبرم نف�سه (. )4
139

عودته �إلى منزله

وف ��ي اليوم الثاني من الغزو ،وهو يوم الجمعة ات�ص ��ل �شبرم ب�أخيه علي وطلب منه
�أن يح�ض ��ره من منطقة الجلي ��ب وو�صف له المكان بدقة عن ��د موقف با�ص بمحاذاة
المنطقة هو و�أحد رفاقه ،ذهب علي فوجدهما في ذات المكان وكانت عليهما مالب�س
ن ��وم �أخذاها من �أهالي منطق ��ة الخالدية ثم �أركبهما في �سيارت ��ه وا�صطحبهما �إلى
منطقة الجهراء (. )5
140

تدريبه لأفراد المقاومة

مكث الرقيب �شب ��رم بعد ذلك حوالي ع�شرة �أيام قبل خروجه �إلى المملكة العربية
ال�سعودي ��ة ،وقد جاءه خالله ��ا بع�ض اف ��راد المقاومة الكويتية فق ��ام بتدريبهم على
كيفي ��ة تركيب بع�ض المتفجرات وبع�ض الأ�شياء المتعلقة بها وذلك ال�ستخدامها �ضد
القوات العراقية الغازية (. )6
141

الوفاء للجي�ش الكويتي

خ ��رج �شبرم مع عائلته الكريمة من الكويت ،واتجه نحو المملكة العربية ال�سعودية
حي ��ث التحق مبا�شرة بالقوات الكويتية التي �أعادت ترتيب �صفوفها في مدينة الملك
خال ��د ،وا�ستمر ف ��ي القاعدة حتى ب ��د�أت عملية التحرير ،وفي ه ��ذا داللة�أكيدة على
والئه للجي�ش الكويتي ،وحبه للوطن وللذود عنه (. )7
142

دخول �شبرم بعد التحرير
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كان �شب ��رم م ��ع طالئع الق ��وات الكويتي ��ة التي دخل ��ت الكويت نظ ��را لأهمية عمله
وارتباطه بالمتفجرات التي قامت الق ��وات العراقية بتركها وزرع مئات �ألوف الألغام
في �أر�ضها (. )8
143

()4
()5
()6
()7
()8

 الم�صدر ال�سابق� ،ص2 الم�صدر ال�سابق� ،ص3,2 الم�صدر ال�سابق� ،ص4,3 الم�صدر ال�سابق� ،ص4 -الم�صدر ال�سابق� ،ص5
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كان الرقيب �شبرم ي�أتمر ب�أمر قواده وعلى ر�أ�سهم المقدم ركن �أحمد �شم�س الدين،
والمق ��دم ركن مجب ��ل بزيع اليا�سين وغيرهم ��ا ،وقد ت�شكلت ق ��وة بقيادتهما لتطهير
دولة الكويت من المتفجرات التي خلفتها القوات العراقية الغازية وكان الفريق بداية
يتلق ��ى البالغات م ��ن الع�سكريين والمواطنين ،ث ��م يتوجه �صوب �أماك ��ن وجود تلك
المتفج ��رات ويقوم بجمعها في �أماكن بعيدة ع ��ن المناطق الم�أهولة بال�سكان بعدها
يتم التعامل معها وذلك بتفجيرها والتخل�ص منها (. )9
144

خطورة وظيفته

المهمةجد خط ��رة وتتطلب دراية تامة بطبيعة تلك المتفج ��رات والحيل وال�شراك
الت ��ي قد يخلفها الع ��دو في �أر�ض المعركة ،لذا كانت الحيطة والحذر وح�ضور الذهن
فاتحة كل عملية تفجير �أو تطهير ،لأن �أي غفلة قد تقود �إلى مهلكة ،وموت �أكيد ،وقد
�أدرك �شبرم تبعات وظيفته هذه وما تتطلبه من حذر.
قدر محتوم

وفي �إحدى المهمات التي كلف بها الرقيب �أول �شبرم ،وكان معه �آمره المقدم ركن
�أحم ��د �شم�س الدي ��ن ،ورفيقه الرقيب حزام ف ��رج ،اتجه �أفراد الفري ��ق �إلى مع�سكر
�أم الرو� ��س في منطق ��ة ( )Bوهي مجموع ��ة م�ستودعات بالقرب م ��ن مع�سكر اللواء
الخام� ��س والثالثين حيث و�صلوا �إلى هناك لتنفيذ مهمة تجميع المتفجرات في كي�س
داخ ��ل حفرة التفجير ،ثم التعامل معها ،وذلك بتفجيرها عن بعد وكان ذلك في يوم
1991/5/26م (. )10
145
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ا�ستنفار القيادة

كان ��ت عادة الفريق في مثل ه ��ذه المهام �أن ي�صل �إلى المقوع ف ��ي ال�ساعة الثامنة
�صباح ��ا ،ويعود �إل ��ى مقر العمل برئا�سة الأركان في ح ��دود ال�ساعة الثالثة �أو الرابعة
( - )9الم�صدر ال�سابق� ،ص6,5
( - )10عثم ��ان �سع ��ود الع�صيمي (عقيد ركن) مح�ضر تحقيق �أجري معه في يوم الثالث ��اء الموافق 1991/7/2م ب�ش�أن واقعة ا�ست�شهاد فريق التفجير
المك ��ون م ��ن ثالثة منهم ال�شهيد �شب ��رم خالد �سوباط الف�ضلي� ،ص 1عبدالمح�سن يعقوب �شبكوه ،ا�ستكمال مح�ض ��ر تحقيق ب�ش�أن واقعة ا�ست�شهاد فريق
التفجي ��ر �آن ��ف الذكر ،في يوم الأربعاء ،الموافق �� � ،1991/7/3ص 1عثمان �سعود الع�صيمي ،تقرير حادث انفجار مرف ��وع لمعاون رئي�س الأركان العامة
لهيئة االمداد والتموين بتاريخ � ،،1991/5/27ص1
144
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عل ��ى �أبع ��د تقدير لكن في هذه المرة لم يعد الفري ��ق فت�شاغلت القيادة لهذا الت�أخير
وا�ستنفرت رجالها بعدما �أخبرها النقيب عبدالمح�سن يعقوب �شبكوه ب�أن الفريق لم
يعد من مهمته وقد تلقى هذا الخبر منه العقيد الركن عثمان �سعود الع�صيمي مدير
ال�س�ل�اح والمتفج ��رات ف�أوعز بت�شكيل قوة للتحري والبح ��ث .فت�شكلت تلك القوة من
النقي ��ب عبدالمح�سن يعقوب �شبكوه ،والعريف عبداهلل نج ��م والرقيب حامد ناظم،
وتوجهت على متن �آلية ع�سكرية �إلى الموقع المطلوب (. )11
و�صل ��ت الق ��وة المكلفة بالبحث والتح ��ري �إلى الموق ��ع في ال�ساع ��ة العا�شرة ليال،
وكانت المفاج�أة بم�شاهدتها للدخان الكثيف المت�صاعد من الموقع ،وكان الأمر بالغ
ال�صعوبة ،وخا�صة في انعدام وجود �إنارة في ذلك الموقع (. )12
146

147

العثور على جثمان ال�شهيد

ب ��د�أ الفري ��ق بالبح ��ث والتحري ع ��ن رفاقهم ،على الرغ ��م من �سوء الأح ��وال بفعل
الدخ ��ان المت�صاع ��د وانعدام الإنارة ا�ستطاع الفريق العث ��ور على جثمان ناجي حزام
ف ��رج في ال�ساعة الحادية ع�شرة ليال ،ثم بعدها بفت ��رة -لم يتم تقديرها -تم العثور
عل ��ى جثمان الرقيب �أول �شبرم خالد الف�ضلي ف ��ي حين ا�ستمر البحث طوال ما تبقى
من الليل وحتى ال�ساعة ال�سابعة من اليوم التالي عن المقدم ركن �أحمد �شم�س الدين
�إلى �أن عثر على جثمانه على م�سافة تبعد عن موقع التفجير نحو �سبعمئة متر (. )13
148

وقت االنفجار
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كان وق ��ت االنفج ��ار ب�ل�ا ريب خالل �أوق ��ات ال ��دوام الر�سمي التي تمت ��د عادة من
ال�ساع ��ة الثامن ��ة �صباحا �إلى ما بع ��د الظهيرة ولكن المرج ��ح كان في وقت الظهيرة
ودلي ��ل ذلك ما ذكره التقرير المق ��دم �إلى معاون رئي�س الأركان العامة لهيئة الإمداد
والتموين بتوقيع العقيد ركن عثمان �سعود الع�صيمي ،وقد جاء فيه �أنه تم العثور على
جثم ��ان الرقيب ناجي تحت ال�سيارة الأمر الذي يوحي ب�أنه قد زحف بعد �إ�صابته �إلى
هذا المكان طلبا للظل واتقاء للحر (. )14
149

( - )11عثم ��ان �سع ��ود الع�صيمي ،تقري ��ر حادث انفجار �ص ،1ومح�ضر التحقي ��ق ال�سابق� ،ص 1عبدالمح�سن عبد المح�س ��ن �شبكوه ،مح�ضر التحقيق
ال�سابق �ص2
( - )12عثمان �سعود الع�صيمي تقرير حادث انفجار� ،ص ،1ومح�ضر التحقيق ال�سابق �ص3
( - )13عثمان �سعود الع�صيمي ،مح�ضر التحقيق ال�سابق� ،ص ،3وتقرير حادث انفجار �ص2-1
( - )14عبدالمح�س ��ن يعقوب �شبك ��وه ،مح�ضر التحقيق ال�سابق� ،ص ،1عثمان �سعود الع�صيمي مح�ضر التحقي ��ق ال�سابق� ،ص ،1وتقرير حادث انفجار
�ص3
146
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147

148

149

حقيقة االنفجار

ووف ��ق التقرير ال�ص ��ادر عن مديرية ال�سالح والذخي ��رة المعتمد من العقيد الركن
عثم ��ان �سعود الع�صيمي ف�إن االنفجار حدث في �أثناء تجهيز الح�شوة المتفجرة التي
لم ت�شتعل و�أنه توجد �شظايا للقنابل العنقودية �أكثر من واحدة ولما كانت تلك القنابل
من الح�سا�سية ال�شديدة للحركة واللم�س ،ف�إن المحتمل �أن تكون �سببا مبا�شرا لذلك
االنفجار (. )15
150

دور �شبرم

ويب ��دو �أن الرقي ��ب �شبرم ه ��و الذي كل ��ف بتجهيز الح�ش ��وات التي يت ��م من خاللها
تفجير كد�س المتفجرات ودليل ذلك �أن �إ�صابته كانت �أكثر في اليدين والوجه والر�أ�س
باال�ضاف ��ة ال ��ى ال�شظاي ��ا الكثيرة في انح ��اء متفرقة م ��ن ج�سمه ،وك�س ��ور بالجمجمة
واال�ضالع والطرف العلوي الأي�سر ،كما توجد قرينة �أخرى تتمثل في العثور على قاطعة
«الكبا�سيل» مع الكب�سولة وفتيل الأمان ملقية خلفه مع تما�سكها ببع�ضها بع�ض ًا (. )16
151

�شبرم يحاول �إنقاذ الفريق

وعندم ��ا حدث االنفجار و�أ�صيب افراد الفري ��ق ببع�ض ال�شظايا المتناثرة ،يبدو �أن
الرقي ��ب �شبرم حاول الو�صول �إل ��ى المنطقة الإدارية بغية طلب الم�ساعدة لكنه توفي
في الطريق ،وعلى م�سافة �سبعمئة متر من موقع االنفجار (. )17
152

مثواه الأخير

تم دفن جثمان �شبرم خالد �سوباط الف�ضلي في يوم  ،1991/5/27بمقبرة الرقة (. )18
رح ��م اهلل ال�شهيد �شبرم ،و�أ�سكنه ف�سي ��ح جناته ،و�أعظم اهلل الأجر والمثوبة لأهله
و�أبناء وطنه ،و�ألهم الجميع ال�صبر وال�سلوان.
153
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( -150 )15عثمان �سعود الع�صيمي ،تقرير حادث انفجار� ،ص2
( -151 )16الم�صدر ال�سابق ،مح�ضر التحقيق ال�سابق� ،ص2ي
( -152 )17الم�صدر ال�سابق ،تقرير حادث انفجار �ص2
( -153 )18علي خالد الف�ضلي ،المقابلة ال�سابقة �ص10،9

ال�شهيد � /صفنان مزعل رميح الظفيري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالقه وميوله:

ع ��رف ال�شهيد ب�أخالق فا�ضلة �سامية فقد كان طي ��ب القلب ذا نية �صادقة متعاونا
م ��ع زمالئ ��ه في العم ��ل خدوما،خلوقا يميل �إل ��ى المرح ،ح�سن الع�ش ��رة وله عالقات
اجتماعية وا�سعة.
وقد كان له هوايات مختلفة عدة منها حب الرحالت البرية والقن�ص
�صفنان مزعل في الغزو وا�ست�شهاده :
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التحق ال�شهي ��د بمقر عمله ال�ساعة العا�شرة من م�ساء ي ��وم االربعاء 1990/8/1م
كان ال�شهيد منذ فجر غد ذلك اليوم ن�شيطا في مواجهة المعتدين حيث كان يقوم مع
بع� ��ض زمالئه في الجي�ش بنقل الذخائر من �آلية �إل ��ى �أخرى لإي�صالها �إلى الدبابات
الكويتية ل�صد العدوان العراقي وزود كتيبته ب�صهريج مليء بالوقود.
وبع ��د ا�شتب ��اك القوات الكويتية «ل ��واء  »35مع القوات الغازية ف ��ي مكان قريب من
واح ��ة الغان ��م في �صباح الي ��وم الأول للغ ��زو� ،أرادت القوات الكويتي ��ة الإن�سحاب �إلى
منطق ��ة الأطراف ف ��ي المملكة العربي ��ة ال�سعودية بع ��د ن نفدت ذخيرته ��م .وتطوع
�صفنان ب�إح�ضار الماء للقوات حيث ر�أى �أنه من ال�ضروري توفير كمية من الماء تكفي
حاج ��ة هذه القوات عند االن�سحاب� ،أخذ ال�شهي ��د �صهريج الماء وتوجه به �إلى مكان
قري ��ب من �صف ��اة الإبل حيث توجد �سيارة ثلج .وفي الوق ��ت ذاته وفي حدود ال�ساعة
الحادي ��ة ع�شرة �صباح ًا من ي ��وم 1990/8/2م �إلتقى عند �سي ��ارة الثلج هذه بجنود
كويتيين �آخري ��ن من بينهم عويد �إبراهيم ال�سبيعي ومحمد قعيد العنزي .وبينما هم
عند �سي ��ارة الثلج �أقبلت قوة عراقية ترفع علم ًا �أخ�ضر تمويها ب�أنها تابعة لقوات درع
الجزيرة الخليجي .وتمركزت قريبا من �سيارة الثلج واقترب �أحد �أفرادها وهو برتبة
 -64-نقيب ،من الجنود الكويتيين ف�س�أله عويد عن هويتهم هل هي عراقية �أم �أنهم من قوة

درع الجزيرة .ولكن هذا العراقي بدال من �أن يجيبه �أم�سك ب�سالحه ك�أنه ع�صا و�أخذ
ي�ضرب عويد فما تمالك عويد �إال �أن �أخرج �سالحه لي�ضرب العراقي فر�أت ذلك القوة
العراقي ��ة المتمرك ��زة قريبا من الثالجة ف�أطلقت النار على عوي ��د و�أ�صابته برجليه.
�أخ ��ذ �صفنان و�ضع االنبطاح وبد�أ باطالق النار على العراقيين فرموه �أي�ضا و�أ�صابوه
�إ�صابة بليغة في �صدره �أدت �إلى ا�ست�شهاده في الحال.
وفي يوم اال�ست�شهاد ذاته قام �أقرباء ال�شهيد بالبحث عنه فوجدوه ملقيا على الأر�ض
ميت ��ا تحت �صهريج الماء ،فحملوه �إلى م�ست�شفى الجهراء حيث �أثبتت وفاته وظل في
ثالج ��ة الموتى في الم�ست�شفى م ��ا يقارب ع�شرين يوما .قام بعدها بع�ض المتطوعين
بنقله �إلى مقبرة الرقة حيث دفن هناك.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /عبد الح�سين عبداهلل �صقر البوغبي�ش (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالقه:

تمي ��ز عبدالح�سين ب�صفات حميدة عدة منها ال�شجاعة والكتمان والهدوء والحنان
والب ��ر بوالديه والعط ��ف على �أخوات ��ه ال�صغار والتدي ��ن والحر�ص عل ��ى تعلم الدين
وح�سن العالقة مع الآخرين وقد كان محبوب ًا من النا�س.
هواياته:

كان لعبد الح�سين بع�ض الهوايات مثل لعب كرة القدم والذهاب �إلى البر وكتابة ال�شعر.
عبدالح�سين قبل الغزو العراقي الغا�شم:

عبدالح�سي ��ن �إيران ��ي الأ�صل هاج ��رت �أ�سرته �إل ��ى الكوي ��ت 1966م �أو قبلها فن�ش�أ
وترعرع في دولة الكويت.
ب ��د�أ منذ طفولته بتحمل الم�س�ؤوليات وم�ساعدة والده في الإنفاق على الأ�سرة فمنذ
بلوغه �سن الثانية ع�شرة بد�أ العمل في العطلة ال�صيفية التي غالبا ما ي�ستغلها من هم
ف ��ي �سنه ك�إجازة وللراحة والترفية ،لكنه كان يعمل مزارعا خالل �أ�شهر العطلة وبعد
�أن يت�سلم راتبه كان ي�أتى به وي�ضعه في يد والده .وا�ستمر على ذلك حتى بعد انتهائه
م ��ن الثانوي ��ة العامة وعمل موظف ًا في �أكثر من م ��كان ،وكان �آخرها العمل في جمعية
الجابرية التعاونية وذلك قبل الغزو العراقي الغا�شم.
دور عبدالح�سين خالل الغزو العراقي:
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عندم ��ا اجتاحت الق ��وات العراقية دولة الكويت ظ ��ل عبدالح�سين في دولة الكويت
�صام ��د ًا ولم يغادر �إلى وطن ��ه �إيران وا�ستمر في عمله في جمعية الجابرية ابتداء من
ثان ��ي �أيام الغ ��زو 1990/8/3م متطوع ًا لخدم ��ة الكويت و�أهلها وذل ��ك بعد �أن تمت
 اال�ست�شهاد 1990/8/2 :* الميالد1957/3/14 :
 الحالة االجتماعية  :متزوج وله اثنان من االبناء (ابن وابنه)الم�ستوى التعليمي  :ال�شهادة المتو�سطة-المهنة :وزارة الدفاع  -الجي�ش الكويتي  -اللواء ( 35لواء ال�شهيد)  -القوة البرية  -االمداد والتموين برتبة عريف.

تزكيته من قبل �إدارة الجمعية لثقتهم به.
زاول عبدالح�سي ��ن م�س�ؤوليات عدة داخل الجمعية ،منها �صف المواد اال�ستهالكية
عل ��ى الرفوف وترتيب دخول الأهالي الجمعية وت�سلي ��م المواد التموينية وكان يراعى
ظ ��روف بع�ض الأ�سر التي تحت ��اج �إلى مواد ا�ستهالكية �أكثر م ��ن غيرها وكذلك كان
م�س�ؤوال عن ق�سم الثالجات.
ولم يقت�صر دور عب ��د الح�سين داخل الجمعية بل ت�سلم مهمة نقل المواد التموينية
من المخازن في الري وال�شويخ وال�صليبية الى الجمعية �أو توزيعها علي الأهالي ،ولم
تكن هذه المهمة �سهلة خالل الغزو ل�صعوبة التنقالت وكثرة نقاط التفتي�ش العراقية
وبخا�صة و�أنه غير كويتي لكنه لم ي�أبه لهذه المتاعب.
وق ��د ب ��ادر بالإ�ضافة �إلى ذلك اال�ضط�ل�اع بمهمة خطرة جدا وه ��ي تو�صيل المواد
الغذائية والم�ستلزمات ال�ضرورية لبع�ض الع�سكريين الكويتيين الذين لي�س بامكانهم
الخروج من منازلهم خ�شية تعر�ضهم لالعتقال على �أيدي الجنود العراقيين.
فكان ال�شهيد يقوم بمهمة نقل المواد من المخازن وتو�صيلها للع�سكريين بعد انتهاء
دوامه �صباحا في الجمعية.
ظروف ا�ست�شهاد عبدالمح�سن البوغبي�ش:
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كان ال�شهي ��د ظهر ي ��وم 1990/8/11م في منطقة الفرواني ��ة التي كانت محا�صرة
ب�أع ��داد ال تح�ص ��ى من جنود الجي� ��ش العراقي �إثر تعر�ضهم لإط�ل�اق نار وكان يقود
�سي ��ارة النق ��ل وقد ملئت بالم ��واد التموينية والغذائية ،وعند نقط ��ة تفتي�ش في مكان
مقاب ��ل وزارة الداخلية طل ��ب منه التوقف ولما ر�أى العراقي ��ون �سيارته مليئة بالمواد
الغذائي ��ة �أمره بالنزول ثم �أخذ العراقيون ينهبون هذه المواد ف�أراد منعهم وح�صلت
م�ش ��ادة كالمية بين ��ه وبين �أح ��د �ضباطهم ثم تط ��ورت �إلى ت�شابك بالأي ��دي فا�ستل
ال�ضاب ��ط العراق ��ي �سالحه و�صوبه نح ��و عبدالح�سين ف�أراد �أن يتجن ��ب �إطالق النار
 -67-وحاول الهرب �إال �أن ال�ضابط العراقي رماه بر�صا�صتين ا�ستقرت �إحداهما في ر�أ�سه

و�أخ ��رى في ظهره ف�سقط على الأر�ض �شهيد ًا ثم نقله بع�ض �أهل الخير �إلى م�ست�شفى
مبارك.
وانتظ ��رت �أ�س ��رة ال�شهيد و�صوله �إليهم لكن ��ه ت�أخر وهنا ب ��د�أت المخاوف تنتابهم
وكان وال ��ده قد ر�أى ر�ؤي ��ة ك�أن رحاة �أ�سنانه قد خلعت وف�سر ذلك بموت ابنه و�أنه لن
يرجع �إليه.
ث ��م ات�صل �أحد �أ�صدق ��اء عبدالح�سين وهو محمد كاظم د�شت ��ي ب�أحمد �أخ ال�شهيد
وطل ��ب منه الذهاب الى م�ست�شفى مبارك لل�س�ؤال ع ��ن عبدالح�سين .ذهب �أحمد مع
والده والتقيا باثنين من الأطباء اللذين �أبلغوهما با�ست�شهاد عبدالح�سين �إثر تعر�ضه
لطلق ناري لم يتحمل الأب هذا النب�أ ف�سقط على الأر�ض مغ�شيا عليه وحمل �إلى غرفة
الإنعا� ��ش ،وفي الم�ست�شفى ر�أى �أحم ��د �أخاه عبدالح�سين مكفنا والدم ينزف من فمه
و�أنف ��ه و�أثر كدم ��ة في الفك وفجوة كبيرة في ظهره وبع ��د �أن �أفاق الأب رجع مع ابنه
�إل ��ى المنزل ثم قامت �إدارة الم�ست�شفى بت�صويره قبل و�ضعه بثالجة الموتى وفي يوم
1990/8/21م ح�ض ��رت �إلى م�ست�شفى مبارك �أ�س ��رة ال�شهيد و�أ�سرة زوجته وت�سلموا
الجثة لنقلها �إلى مقبرة ال�صليبيخات الجعفرية حيث وريت الثرى.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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* الميالد1966/4/17:
الم�ستوى التعليمي  :ال�شهادة الثانوية-الحالة االجتماعية  :متزوج

 اال�ست�شهاد 1990/8/11 :-المهنة :بائع في جمعية الجابرية التعاونية

ال�شهيد /عبيد �سالم ح�سين ال�شمري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد و�صفاته:

عرف ال�شهي ��د عبيد بتدينه ومحافظته على ال�صالة وال�ص ��وم والزكاة والخوف من اهلل
�سبحانه وتعالى وكما عرف بحب الخير للنا�س وم�ساعدة الآخرين.
م ��ن هواياته ممار�سة الريا�ضة وكرة الق ��دم والخروج �إلى البر والتجمع مع الأ�صدقاء في
المخيمات.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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ف ��ي ال�ساع ��ة الثالثة من فجر يوم الخمي�س 1990/8/2م تلق ��ى ال�شهيد عبيد ات�صاال من
�أم ��ره ف ��ي وحدته الع�سكري ��ة في الل ��واء ال�ساد�س يطلب من ��ه االلتحاق بعمل ��ه ف�سارع عبيد
بارت ��داء مالب�سه الع�سكرية والخروج من منزله لتلبية نداء الواجب ومر بطريقه على ثالثة
من الجنود الكويتيين يعملون معه في نف�س اللواء واتجهوا جهة ال�شمال وعند ج�سر المطالع
واجهته ��م نقط ��ة تفتي�ش ع�سكري ��ة عراقية لي�س فيها رال جندي عراق ��ي واحد فطلب منهم
الن ��زول وخلع المالب�س الع�سكرية والرجوع فنزل الجن ��ود الثالثة وظل عبيد في �سيارته لم
ينزل ثم رجع ب�سيارته الى الوراد وده�س الجندي العراقي ظنا ان المنطقة ال يوجد بها غير
ه ��ذا الجن ��دي يراقبهم �إال �أن العراقيين كان لهم نقط ��ة تفتي�ش �أخرى على بعد ن�صف كيلو
تقريب� � ًا فر�آه �أحدهم وه ��و يده�س زميله هذا ف�صوب النار عليه و�أ�صابه بر�صا�صة في ر�أ�سه
من الجهة اليمنى وخرجت من الجهة الي�سرى فا�ست�شهد على الفور وذلك في قرابة ال�ساعة
العا�شرة �صباحا وظلت جثة عبيد في �سيارته من يوم الخمي�س حتى ظهر يوم الجمعة حيث
رف�ض العراقيون نقل جثته من الم�ست�شفى غيظ ًا منهم لقتله لزميلهم ،وفي يوم الجمعة نقله
بع� ��ض اقربائه �إلى م�ست�شفى الجه ��راء وظلت جثته �أياما هناك ثم نقلت الى ق�سم الطوارئ
ف ��ي منطقة �صبحان وم ��ن طوارئ �صبحان نقلت جثته الى مقب ��رة الرقة حيث دفن في قبر
جماعي وقد كان ال�شهيد عبيد يتمنى ال�شهادة في حياته فلعله نالها �إن �شاء اهلل.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
 اال�ست�شهاد 1990/8/2 :* الميالد1957/1/29 :
 الحالة االجتماعية  :متزوج وله خم�سة �أوالدالم�ستوى التعليمي  :دون المرحلة المتو�سطة-المهنة :رقيب -القوة البرية  -اللواء ال�ساد�س  -الجي�ش الكويتي  -وزارة الدفاع .

ال�شهيد /غزوان ح�سين حوا�س ال�شمري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .سعود الع�صفور:
مثالية غزوان:

غ ��زوان كان مثال الع�سكرية ،مهذب ًا ان�ضباطيا ،بهذه الكلمات النيرة افتتح المقدم
عل ��ي ح�سين الكندري حديث ��ه في �إجابة ل�س�ؤال وجه �إليه ع ��ن �شمائل ال�شهيد غزوان
وذك ��ر �أن ��ه قد عمل مع ��ه بنف�س ال�سرية والكتيب ��ة ( )1والدالئ ��ل الالحقة ت�صدق هذا
الإطراء النبيل.
وكان غ ��زوان ح�سي ��ن حوا� ��س ال�شم ��ري �ضمن من التح ��ق بوحدته قبل ي ��وم الغزو
العراقي الغا�شم على دولة الكويت وكان ينت�سب �إلى الكتيبة « »251من اللواء الخام�س
ع�ش ��ر المدرع المتواجد في منطقة ـ(عريفجان) كان الجميع ليلة الخمي�س ينتظر ما
ت�سفر عنه م�ستجدات الأحداث ال�سيا�سية وانعكا�ساتها على ال�ساحة الع�سكرية (. )2
154

155

حما�سة غزوان:

�ص ��درت الأوامر ب�ض ��رورة جاهزية المدرعات ك�أم ��ر �إحترازي ف ��كان الرقيب غزوان
م ��ن �أوائ ��ل الذين نفذوا ه ��ذه المهمة بب�سال ��ة وحما�سة ،ودليلنا على ذل ��ك �أن �أول دبابة
خرجت من مع�سكر اللواء تلك التي تحمل غزوان ورفاقه ( ، )3وكانت مهمة غزوان تعبئة
الذخائر� ،أما بقية الرفاق فهم ،النقيب عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد� ،آمر الدبابة،
والرقي ��ب �أحم ��د خلف العن ��زي المدفعي الرام ��ي ،ووكيل العريف ده ��ام هامل ال�شمري
�سائقها ( )4وكان خروجهم في ال�ساعة الخام�سة من �صباح يوم العدوان الآثم (. )5
156

157

( - )1عل ��ي ح�سي ��ن الكندري -نقيب �آنذاك (رائد عند اج ��راء المقابلة معه� ،شاهد عيان على واقعة اال�ست�شه ��اد) .مقابلة اجراها معه الباحث �سعود
المطيري بتاريخ 2000/6/25م� ،ص6
( - )2عبد المجيد عبدالمح�سن المحمد -نقيب �آنذاك (رائد عند �إجراء المقابلة� ،آمر الدبابة التي يعمل على متناها ال�شهيد غزوان� ،شاهدعيان على
وقاعة اال�ست�شهاد) ،مقابلة �أجراها معه الباحث �سعود المطيري بتاريخ  .2000/7/18وفرغها �أ�سامة ح�سين �سلطان بتاريخ 2000/8/9م.
( - )3الم�صدر ال�سابق� ،ص2
 و�شهادات ميالد بناته ال�صادرة عن وزارة ال�صحة (نوال بتاريخ  1984/6/20ومنال بتاريخ  1991/6/10 -)1986/1/23و�شهادة وفاة ال�صادرة عنوزارة ال�صحة بتاريخ  1991/7/18بينما جاء في بع�ض الوثائق ت�صحيف بر�سم «حوا�ش» «بد ًال من الحوا�س».
 ا�ست�شه ��د ف ��ي 1990/8/2م انظر مثال :وثيقة ال�شهداء لمديرية الرتب بتاري ��خ 1991/7/18م ووثيقة تقاعد ال�شهيد بتاريخ 1991/8/28م و�شهاداتميالد �أبناءه
( - )4حزام هامل ال�شمري (�شقيق ال�شهيد دهام) مقابلة �أجراها معه الباحث مطلق المطيري والباحث نجيب العو�ضي بتاريخ  ،1994/4/20وفرغها
مح ��ارب الحرب ��ي �( 1994/4/30سوف ن�شير �إليه ��ا بالمقابلة الأولى) �ص ،1والمقابلة التي اجراها معه الباح ��ث �سعود المطيري بتاريخ ،1998/8/20
وفرغتها �ضياء ال�شعالن بتاريخ 2000/5/14م (�سوف ن�شير �إليها بالمقابلة الثانية)� ،ص ،3عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة ،2-3
علي ح�سين الكندري المقابلة ال�سابقة �ص3
( - )5عبدالمجي ��د عبدالمح�س ��ن المحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،2حزام هامل ال�شمري ،المقابلة الأولى� ،ص ،1والمقابلة الثانية له ،وفيها ان تحرك
الرتل كان في ال�ساعة الثانية ليال ،وهو يخالف بذا رواية النقيب عبدالمجيد (�شاهد العيان) �ص2
154

155

156
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158

157

158

تحرك الرتل المدرع

بع ��د تجمع الآلي ��ات المدرعة على طريق ال�سف ��ر ال�سريع -وهو طري ��ق الملك فهد
حالي ��ا -ج ��اء العقي ��د محم ��د الحرم ��ي وم�ساع ��ده العقيد توفي ��ق الرزاق ��ة و�أ�صدرا
�أوامرهم ��ا بتحميل الدبابات على حامالتها المخ�ص�صة واالتجاه ب�سرعة ق�صوى �إلى
منطقة (الجي ��وان) حيث مبنى القيادة هناك ،وكان وقته ��ا يتعر�ض لق�صف مدفعي
مكثف من القوات العراقية الغازية (. )6
�س ��ار الرت ��ل المدرع ال ��ذي يحمل غ ��زوان ورفاقه �إل ��ى �أن و�صل �إلى مق ��ر القيادة،
وبع ��د تنزي ��ل الدبابات في موقع قريب منها دخل الرتل �إل ��ى المقر من بوابة االتحاد
الريا�ضي (. )7
159

160

توزيع المهام:

بعده ��ا ،قام العقي ��د محمدالحرمي بتوزي ��ع المهام على كل �آم ��ر و�أناط بكل واحد
منه ��م م�س�ؤولي ��ة قاطع بعينه ،كانت مهمة الدبابة التي تحم ��ل ال�شهيد غزوان التوجه
�صوب بوابة القيادة المقابلة لمنطقة (الرقعي) ال�سكنية ،ورفاقها في المهمة نف�سها
الدبابة التي كانت تحمل النقيب محمد �سليمان الكندري ورفاقه (. )8
اتجه ��ت دبابة النقي ��ب عبدالمح�سن المحم ��د التي تحمل غزوان وم ��ن معهما �إلى
هدفه ��ا وفي �سبي ��ل �أخذها لموقع هجومي مالئم �أزالت م ��ن طريقها �سياج ًا حديدي ًا
كان يقف عائقا �أمامها (. )9
161

162

ب�سالة رجال:
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بداي ��ة المعرف ��ة كان ��ت ترا�شق دباب ��ة الأبطال ودباب ��ة عراقية بالأ�سلح ��ة الخفيفة
مع جن ��ود عراقيين كانوا محملي ��ن بالبا�صات ثم تطور الأمر�إل ��ى ا�شتباك بالأ�سلحة
الثقيل ��ة عندما �شاهد الأبطال هدفا مواتي ًا تمثل في ر�صدهم لمجموعات من الجنود
()6
()7
()8
()9

 حزام هامل ال�شمري المقابلة الأولى� ،ص 1والمقابلة الثانية له� ،ص ،3،2عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة �ص2 عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة �ص3،2 الم�صدر ال�سابق�،ص3،2 -الم�صدر ال�سابق� ،ص3

159

160

161

162

العراقيي ��ن ،فدب الحما�س ف ��ي نفو�سهم و�أمطروا القوات العراقي ��ة بوابل �شديد من
القذائ ��ف ،وا�شتبكوا معهم في معركة �ضرو�س �أعطب ��وا خاللها دبابتين وقتلوا فيهما
الكثي ��ر من الجن ��ود و�أ�سروا مجموعات �أخرى وبذا �أح ��رزوا الن�صر في هذه المعركة
(. )10
ولم ��ا كانت �أف ��واج الق ��وات العراقية الت ��ي تدافعت الحت�ل�ال مركز قي ��ادة الجي�ش
الكويت ��ي كبيرة ،طل ��ب النقيب عبدالمجيد المحمد من الرائ ��د يو�سف الفالح -الذي
جاء ي�ستطلع ما �أ�سفرت عنه المعركة -المزيد من الدعم الب�شري والعتادي للت�صدي
لمجموعات �أخرى من القوات العراقية ال محالة قادمة ،فا�ستجاب الرائد يو�سف لهذا
الطلب و�أمر بعربة محملة بجنود من الجي�ش الكويتي تكون بمثابة قوة داعمة لم�سيرة
دبابة الأبطال (. )11
163

164

انتظار �شهادة:

انتظ ��ر الأبط ��ال بدبابتهم ق ��دوم القوات الداعم ��ة ،واتخذوا ال�ساح ��ة القريبة من
م�ست�شف ��ى ال�صباح نقطة تجمع وا�ستراحة بعد عن ��اء المعركة وكان الوقوف في تلك
ال�ساح ��ة زهاء ن�ص ��ف �ساعة ( )12ولما كانت تلك ال�ساح ��ة مك�شوفة ف�إن ر�صدها من
قوات العدو ي�صبح �أمرا �سهال وهو ما �أ�سفرت عنه الأحداث الآتية.
وف ��ي �أثناء االنتظار التفت النقيب عبدالمجيد المحمد �صوب بوابة الرئا�سة فرقب
قائ ��ده العقيد محمد الحرمي ي�شير �إليه ب�إ�ش ��ارة �أفهمته �ضرورة نزوله من على متن
دبابت ��ه والمجئ �إلي ��ه لغر�ض التحادث و�إعط ��اء التعليمات الالزم ��ة ،وكان االت�صال
وقتئ ��ذ مقطوع� �اً ،نزل النقي ��ب عبدالمجيد لعب ��ور ال�شارعين اللذي ��ن يف�صالن مقر
القيادة عن موقع دبابة الأبطال ،بعد عبوره ال�شارع الأول وو�صوله حارة الأمان بينهما
�سمع النقيب عبد المجيد �صوت انفجار �شديد خلفه ،التفت نحوه ف�إذا بدبابته تنفجر
وتحترق ،فقفل م�سرعا نحوها (. )13
165
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()10
()11
()12
()13

 علي ح�سين الكندري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،2عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص3،2 عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة �ص4 الم�صدر ال�سابق -علي ح�سين الكندري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،2،4عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة �ص5-4

163

164

165

166

�إحتراق غزوان

و�ص ��ل النقيب عبدالمجيد �إلى دبابته ف�شاهد غزوان ح�سين ال�شمري ،و�أحمد خلف
العن ��زي خارجه ��ا وهما يحترقان بع ��د �أن قفزا منها �أما �أحمد خل ��ف فلم يبد �إ�شارة
تفيد �أنه على قيد الحياة و�أما غزوان ح�سين فكان يتلوى من �شدة الإ�صابة واالحتراق
عنده ��ا جاء المقدم ح�سين الكندري بعد عبوره ال�شارعين الفا�صلين و�ساعد النقيب
عبدالمجي ��د ف ��ي �إطفاء ج�س ��دي غ ��زوان و�أحمد خلف م ��ن الني ��ران الم�شتعلة بهما
و�إبعادهما عن لهيب الدبابة الم�ستعرة ثم التفتا �إلى غزوان فوجداه في رمقه الأخير
ينازع الموت م�شيرا ب�إ�صبعه �إلى ال�سماء فلقناه ال�شهادتين بعدها �أ�سلم غزوان روحه
�إل ��ى بارئها وفي رواية �أخرى �أن ��ه لم يمت بعدها مبا�شرة و�إن موته كان بعد نقله �إلى
م�ست�شفى مبارك الكبير (. )14
167

�سبب انفجار الدبابة و�إحتراقها:
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وفيم ��ا يتعلق ب�سبب انفج ��ار واحتراق دبابة ال�شهيد غزوان ،ف� ��إن الم�صادر �أوردت
احتم ��االت عدة لذلك �أحده ��ا� ،أنها �أ�صيبت بقذيفة هاون ،وي ��رى �أن�صار هذا القول
�أن الدباب ��ة كانت ف ��ي �ساحة مك�شوفة ،و�أن من ال�سهولة ر�صدها من قبل قوات العدو،
وخا�ص ��ة �أنه ��ا �أعطبت دبابتين و�أبلت بالء ح�سنا في المعرك ��ة �آنفة الذكر فكانت بذا
هدف ��ا مواتي ��ا مق�ص ��ودا ،وهذا ما ترج ��ح عند المق ��دم ح�سين الكن ��دري و�أحد �آراء
النقيب عبدالمجيد المحمد� ،أما االحتماالت الأخرى فقد �ساقها النقيب عبدالمجيد
المحم ��د نف�س ��ه ،من ك ��ون الدبابة ق ��د انفجرت ثم احترق ��ت ب�سبب خط� ��أ في تعبئة
الذخائ ��ر ارتكبه ال�شهيد غزوان عندما قلب الح�ش ��وات �سريعة اال�شتعال �أو �أن الخلل
ف ��ي القذيفة نف�سها� ،أو �أن الح�شوة كان ا�شتعالها بطيئ ًا �أو �أن غزوان لم يحكم �إغالق
المغالق الأمر الذي ينجم عنه حدوث انفجار في داخل المدفع نف�سه �أوفي برجه وهو
�أمر ي�سهم في حدوثه كثرة القذائف والح�شوات التي يحتويها برج الآمر وبرج الطاقم
وهذا ما ترجح عنده (. )15
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( - )14عبدالمجي ��د عبدالمح�س ��ن المحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،5و�إفادة عن واقعة اال�ست�شهاد لنف�س الم�صدر في مح�ضر تحقيق لمديرية الق�ضاد
الع�سكري� ،ص ،1علي ح�سين الكندري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص4
( - )15علي ح�سين الكندري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص،2عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد ،المقابلة ال�سابقة10-7 ،
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وقت اال�صابة

وف ��ي وقت �إ�صابة الدبابة وانفجارها كذلك اختلفت الم�صادر فقد قيل �إنه في ال�ساعة
الحادي ��ة ع�شرة ظه ��را� ،أو في ال�ساع ��ة الثانية ع�ش ��رة ،وهو ما يرجح ��ه المقدم ح�سين
الكن ��دري ويقرب هذا الوقت من الوقت الذي ذك ��ره حزام �شقيق دهام على ل�سان �سائق
الإ�سع ��اف ال ��ذي �أ�شار �إلى �أنه ق ��ام بنقل ال�شهيدي ��ن :غزوان ح�سي ��ن ،و�أحمد خلف في
ال�ساع ��ة الثانية ع�شرة �أما النقيب عبدالمجيد فقد تردد في تحديد الوقت فذكر �أوال �أنه
كان ف ��ي ال�ساعة الثالث ��ة ع�صراً ،ثم عاد وذكر �أنه حدث ما بي ��ن ال�ساعة الواحدة ظهر ًا
�إل ��ى ال�ساع ��ة الثالث ��ة ع�صراً ،وعلى �ض ��وء ذلك يترجح الق ��ول �إن الوق ��ت �إذاك كان في
ال�ساع ��ة الثانية ع�شرة ظهراً ،وهناك �أي�ضا قول ح ��زام في مقابلته الأولى �أن الوقت كان
ف ��ي ال�ساعة التا�سعة والن�ص ��ف �صباح ًا �أو في ال�ساعة العا�شرة وه ��و �أمر ال يمكن قبوله،
وخا�صة حزام لم يعتر�ض على الوقت الذي ذكره على ل�سان �سائق اال�سعاف (. )16
169

جثمان ال�شهيد

بع ��د وفاته دفن ال�شهيد غزوان ح�سي ��ن ال�شمري مع رفيق دربه �أحمد خلف العنزي
في مقبرة الرقة (. )17
رح ��م اهلل غ ��زوان على ما قدم من فعال حميدة و�أ�سكنه ف�سيح الجنان ،و�ألهم �أهله
ال�صبر وال�سلوان
170
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( - )16علي ح�سين الكندري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،3حزام هامل ال�شمري ،المقابلة الأولى� ،ص .3والمقابلة الثانية� ،ص ،4عبدالمجيد عبدالمح�سن
المحمد ،المقابلة ال�سابقة�،ص9
( - )17زوجة ال�شهيد �أحمد خلف العنزي ،مقابلة �أجراها معها الباحث �سعود المطيري بتاريخ 1998/12/26م .وفرغها �أ�سامة ح�سين �سلطان بتاريخ
2000/5/14م .علي ح�سين الكندري ،المقابلة ال�سابقة� ،ص6
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ال�شهيد /فالح �ساير معا�ش الظفيري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد :

عرف ال�شهيد بتدينه وحبه لعمل الخير ،وكما عرف بعالقاته االجتماعية الوا�سعة �سواء
في عمله �أو بالخارج وحب النا�س له وكان ديوانه عامر ًا بال�ضيوف وكان ال�شهيد قريبا من
�أبنائه يعاملهم المعاملة الح�سنة ويهتم بتوجيههم و�إر�شادهم
هواياته :

كان ال�شهيد يحب ممار�سة الريا�ضة وبخا�صة كرة القدم و له ميل للقراءة واالطالع
دور ال�شهيد في �أثناء الغزو الغا�شم وا�ست�شهاده:
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كان ال�شهي ��د ف ��ي يوم االربع ��اء1990/8/1م مناوب ��ا في مقر عمله ف ��ي ق�سمم الإمداد
والتموي ��ن ف ��ي منطقة �صبحان وف ��ي ال�ساعة الثالثة فج ��را من يوم الغ ��زو الخمي�س 8/2
�أم ��ر مع الرقيب غازي كاظم تبجهيز الحام�ل�ات ب�آليات ونقلها �إلى اللواء  35فقاما بهذه
المهم ��ة و�أو�ص�ل�ا الآليات ث ��م �أمرا بالرجوع الى مق ��ر عملهما وفي الطري ��ق مرا بمنطقة
الجه ��راء ف�شاهدا القوات العراقية ولكنهما ظنا �أنها ق ��وات كويتية وبخا�صة و�أن فالح لم
يتوق ��ع احتالل العراق للكويت ولما و�صال بالقرب م ��ن ج�سر الجهراء في ال�ساعة الرابعة
والن�ص ��ف م ��ن فجر هذا اليوم تفاج� ��أ بالنيران ت�صوب عليهما من قب ��ل القوات العراقية
الغازية فتعطلت �سيارتهما و�أ�صيب غازي واقترح عليه �أن ي�ست�سلما للعدو لأنه لي�س لديهما
�سالح للمقاومة ولكن غازي رف�ض ذلك خ�شية �أن يقتلوهما فانتظر فالح دقائق ثم قرر �أن
ي�ست�سل ��م للعدو لما ر�أى جراحات غ ��ازي تنزف دما وقد ت�ؤدي �إلى وفاته فقام ووقف �أمام
الجي ��ب الع�سكري لكي ي�سل ��م نف�سه ولكن العراقيي ��ن �أطلقوا عليه الن ��ار ف�أ�صابوه و�أردوه
قتيال بينما نجا غازي من القتل حيث ح�سبه العراقيون ميتا ثم نقل بع�ض المدنيين فالح
�إل ��ى م�ست�شف ��ى الجهراء وظل ف ��ي الم�ست�شفى حتى يوم ال�سب ��ت 1990/8/4م حيث دفن
ع�صرا في مقبرة ال�صليبيخات وكانت ت�شم من ج�سمه رائحة طيبة.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
 اال�ست�شهاد 1990/8/2 :* الميالد1945 :
 الم�ستوى التعليمي  :المرحلة المتو�سطة  -الحالة االجتماعية  :متزوج وله ت�سعة �أبناء -المهنة :وكيل �ضابط  -مديرية النقل والتموين  -وزارة الدفاع.

ال�شهيد /فداوي مديح جياد الظفيري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد وهواياته:

ع ��رف ال�شهيد بالحنان ال ��ذي كان يتجلى في حبه لمداعب ��ة الأطفال ،وقد و�صف
بحما�سه للدفاع عن الوطن ومن هواياته م�شاهدة برامج الم�صارعة.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم:
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كان ال�شهي ��د ملتحق ًا بدرع الجزيرة في المملكة العربية ال�سعودية عند غزو العراق
للكويت في يوم الخمي�س 1990/8/2م ثم رجع �إلى الكويت في 1990/8/4م ،و�أخرج
�أ�سرت ��ه �إل ��ى ا ل�سعودي ��ة وقد واجه ��ت كثيرا م ��ن الم�صاعب من المعتدي ��ن في �أثناء
طريقها قبل �أن ت�صل �إلى منطقة الجنادرية في ال�سعودية.
التح ��ق فداوي بمع�سكر الفاتحين بقاعدة الملك خال ��د في حفر الباطن ،ثم انتقل
�إل ��ى منطق ��ة النعيري ��ة ليرابط في خنادق ف ��ي ال�صحراء ،وال يذه ��ب لأ�سرته �إال في
�أوقات العطل التي ال تتجاوز يوما كل ع�شرة �أيام.
دخ ��ل �إلى الكويت في يوم التحري ��ر 1991/2/26م مع لواء الفتح ،الذي ا�ستقر في
�إح ��دى المدار�س في منطقة تيماء مع �أف ��راد «اللواء الثمانون« ثم التحق بمقر العمل
الأ�صلي لهذا اللواء في الجهراء ونقل بعد ذلك �إلى منطقة الدوحة التي تتمركز فيها
الق ��وات الأمريكية ،ثم �أفرز �إلى منطقة «�أم الجثاثين» على الحدود ال�سعودية ،وذلك
قبل ا�ست�شهاده بخم�سة �أ�شهر.
كان ��ت مهمة الوح ��دة الع�سكري ��ة ف ��ي �أم الجثاثين مراقب ��ة المت�سللي ��ن والهاربين
الداخلين �إلى الكويت من �أرا�ضي المملكة العربية ال�سعودية.
ف ��ي 1993/3/11م كل ��ف ال�شهيد فداوي مع ثالثة من رفقائ ��ه الجنود وهم :مداد
ال�شم ��ري ،وعب ��دي عبيداهلل و�سك ��ب م�صلح بتفقد �سي ��ارة وانيت متفج ��رة في تلك
المنطقة تبعد كيلو مترا واحدا تقريبا عن مقر الوحدة الع�سكرية ،وذلك في ال�ساعة
الثانية ظهراً.
 اال�ست�شهاد 1992/3/11 :* الميالد1964 :
 الم�ستوى التعليمي  :المرحلة المتو�سطة  -المهنة  :وكيل عريف  -اللواء الآلي  -80/الجي�ش الكويتي  -وزارة الدفاع -الحالة االجتماعية  :متزوج وله �ست �أبناء

ل ��م يكن ال�شهيد خائفا لما قد ي�صيبه في تنفي ��ذ هذه المهمة الخطرة ،حيث �أبدى
ا�ستعداده للم�شاركة بينما تردد البع�ض النت�شار الألغام في ذلك المكان.
ا�ستقل فداوي وزم�ل�ا�ؤه �سيارة ع�سكرية ،ولما و�صلوا �إلى الوانيت المتفجر ترجلوا
واتجهوا �إليه ،وعندما اقتربوا منه انفجرت بهم الألغام التي �أدت �إلى ا�ست�شهاد اثنين
م ��ن الجنود ف ��ي الحال ،وهما مداد خل ��ف وعبدي عبيد اهلل ،و�أ�صي ��ب �سكب م�صلح
وبج ��روح طفيفة ،بينما �أ�صيب فداوي بج ��روح بليغة في جميع �أنحاء ج�سمه �أخطرها
�شظية �أ�صابت بطنه.
ق ��ام �سكب م�صل ��ح بال�سير �إلى الوح ��دة الع�سكرية ،و�إعالم الآم ��ر بالحدث ،فجاء
مع بع� ��ض الجنود الم�صابين فعاينوا الموقع لكنهم ل ��م ي�سعفوا الم�صابين خ�شية �أن
تنفج ��ر بهم الألغام فا�ضط ��روا الى ا�ستدعاء �سالح الهند�سة الذي ح�ضر في غد يوم
االنفجار .وقد ا�ست�شهد فداوي خالل هذه الفترة مت�أثر ًا بجراحه.
نقل ��ت جث ��ة ف ��داوي وال�شه ��داء الآخري ��ن �إل ��ى الم�ست�شف ��ى الع�سك ��ري وف ��ي ي ��وم
1992/3/13م نقلوا �إلى مقبرة ال�صليبيخات ودفنوا فيها �صباحاً.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد /فرحان �سحيل علي الرويلي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
بطاق ��ة تعريف لل�شهيد فرحات الرويلي مرفقة في مل ��ف ال�شهيد رقم  ،192بطاقة
تعريفي ��ة -مكتب ال�شهي ��د ،فريق توثيق حيثيات اال�ست�شه ��اد لل�شهيد فرحات الرويلي
مرفق ��ة ف ��ي مل ��ف ال�شهيد رق ��م  ،192بالن�سب ��ة لتاري ��خ اال�ست�شهاد فح�س ��ب �شهادة
الوف ��اة لوزارة ال�صح ��ة العامة المرفقة مع ملفا ل�شهيد فرح ��ات �سحيل الرويلي فانه
بتاري ��خ 1990/8/3م بينما المقابالت ت�ؤكد �أن تاري ��خ ا�ست�شهاد فرحان في �أول يوم
الغ ��زو 1990/8/2م انظر مقابل ��ة مع ع�ساف فرحان الرويلي «اب ��ن ال�شهيد» بتاريخ
1990/11/32م.
�أخالق ال�شهيد فرحان الرويلي وهواياته:

عرف ال�شهيد بهدوئه وعالقاته االجتماعية الوا�سعة ومحبة النا�س له وميله لقراءة
ال�شعر.
دور ال�شهيد في �أثناء الغزو الغا�شم وا�ست�شهاده:
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تعر�ض ��ت دولة الكويت في يوم الخمي� ��س 1990/8/2م لغزو غا�شم من قبل القوات
العراقي ��ة .حاول ��ت هذه الق ��وات المعتدية ال�سيط ��رة على ق�صر د�سم ��ان حيث مكان
�إقام ��ة �أمير البالد �سمو ال�شيخ جابر الأحمد الجاب ��ر ال�صباح .وكان ال�شهيد فرحان
الرويل ��ي ي�سكن ف ��ي �أحد المنازل التابع ��ة للق�صر حيث كان رئي�س ��ا للفداوية ،الذين
مهمتهم حماية �سمو الأمير.
وف ��ي ال�ساعة الخام�سة من فجر الي ��وم الأول للغزو �سمع ال�شهيد �أ�صوات انفجارات
داخل الق�صر فخرج من منزله ي�ستطلع م�صدرها و�سببها فقابل في طريقه في الحي
ال ��ذي يقطنه زمال�ؤه عايد خمي�س العنزي وحميدي �صافي ال�شمري وخالد المطيري
 -اال�ست�شهاد 1990/8/2 :م

* الميالد1935/9/12 :
 الم�ستوى التعليمي  :المرحلة االبتدائية -الحالة االجتماعية  :متزوج وله �ست �أبناء
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الذين خرجوا للغر�ض ذات ��ه ف�س�ألوا في الق�صر عن م�صدر هذه االنفجارات وعرفوا
�أنها من القوات العراقية.
رج ��ع ال�شهيد �إل ��ى منزله و�أخرج بندقية »الذاتية« وطلب م ��ن ابنه ع�ساف �أن يعبئ
ع ��دد ًا م ��ن مخ ��ازن ال�س�ل�اح بالر�صا�ص بينما ق ��ام بنف�س ��ه بتعبئة مخ ��زن م�سد�سه
بالطلقات.
وخ ��رج من منزله بعدما �أو�صى ابنه برعاية �أ�سرت ��ه ،توجه ال�شهيد �أوال �إلى البوابة
الخلفي ��ة للق�صر جهة البحر و�شارك في �إخراج العائ�ل�ات والأ�سر لكيال يتعر�ض لها
العراقيون ب�أذى حيث �أنه لم يكن باالمكان �إخراجهم من البوابة الرئي�سية لتعر�ضها
لرمي مكثف .ونجح ال�شهيد مع �إخوانه في هذه المهمة ،ثم توجه �إلى موقع �إقامة �سمو
الأمي ��ر في الق�صر لين�ضم �إلى مجموعة المدافعين عن ��ه من جنود الحر�س الأميري
والحر�س الوطني وال�شرطة.
كان العراقي ��ون قد تمكنوا من دخول الق�صر �إما عن طريق الإنزال الجوي �أو ت�سلق
�أ�س ��وار الق�ص ��ر وتمركزت مجموعة منهم ف ��ي �أحد المباني بالقرب م ��ن �سكن �سمو
الأمي ��ر ومزرعته الم�سماة بمزرع ��ة الجوهرة ،ومع �شدة الق�ص ��ف وكثرة عدد العدو
�صدر �أمر باالن�سحاب وعدم اال�ستمرار بالمقاومة لعدم التكاف�ؤ بين الطرفين وب�سبب
�سيط ��رة الق ��وات المعتدية على الق�صر �إال �أن فرحان وزم�ل�اءه رف�ضوا ذلك و�أ�صروا
على المقاومة دفاعا عن الوطن.
وكان العراقي ��ون يطلق ��ون النار على القوات الكويتية المدافع ��ة التي لم تتمكن من
تحدي ��د م�ص ��در الق�صف بدق ��ة ،و�أخبر �أحد العاملي ��ن في الق�صر فرح ��ان الرويلي
وعاي ��د خمي�س العن ��زي وب�شير مطر ب�أنه ر�أى بع�ض الجن ��ود العراقيين يت�سللون جهة
مزرعة الجوهرة ،فاتجهوا �صوبها ولما اقترب فرحان و�أ�صحابه من المزرعة اتخذوا
مواق ��ع خلف اال�شجار ك�ساتر يحميهم م ��ن ر�صا�ص العدو �إال �أن ال�شجرة التي احتمى
به ��ا فرحان كان ��ت مك�شوفة ،و�أطل ��ق العراقي ��ون المتمركزون في المبن ��ى النار على

فرحان الرويلي ف�سقط على الأر�ض مت�أثرا ب�إ�صابته فحاول زميله عايد خمي�س �إنقاذه
لك ��ن العراقيين �أطلقوا علي ��ه النار �أي�ض� � ًا فقتلوه في الحال و�سق ��ط بجانب فرحان،
وذل ��ك في حدود ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا وعندما هد�أ الق�صف قامت �سيارة �إ�سعاف
تابع ��ة لوزارة ال�صحة بنقل فرحان �إلى اح ��د م�ست�شفيات الكويت ،وال يعلم بالتحديد
وق ��ت ا�ست�شهاد فرحان �إن كان عندما �أ�صيب مبا�ش ��رة في الق�صر �أو في الطريق في
�أثن ��اء نقله �إلى الم�ست�شفى �أو �أنه �أ�سلم روحه �إل ��ى بارئها في الم�ست�شفى لكن الم�ؤكد
�أنه ا�ست�شهد في نف�س يوم �إ�صابته هو 1990/8/2م.
وظ ��ل جثمان ال�شهيد في ثالجة الم�ست�شفى �أكثر من �شهر ثم نقل �إلى مقبرة الرقة
ووري الثرى فيها.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /فريح بلهان عواد ال�شمري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .سعود الع�صفور:
فريح يلبي النداء:

خ ��رج فريح م ��ن منزله في ال�ساع ��ة الثالثة �صب ��اح ي ��وم 1990/8/2م تلبية لنداء
الواج ��ب اتجاه وطنه الغالي برب ��اط ج�أ�ش وعظيم ت�صميم ،والتحق ب�سريته الم�سماة
(بوبيان) �ضمن قيادة لواء الدروع المو�سوم بالخام�س والثالثين (. )1
وكان فريحا �سائقا متمر�سا للدبابات (� )2سار بدبابته مع رفاقه �إلى مدينة الجهراء
عب ��ر طريق الدائ ��ري ال�سابع �ضمن طالئع الق ��وات الكويتية ل�صد الق ��وات العراقية
الغازية التي تقف على م�شارف مدينة الجهراء.
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معركة الج�سور:

وق ��ف فريح بدبابت ��ه كالطود ال�شامخ يذود ع ��ن حيا�ض الوطن ،وكان ��ت دبابته مع
�أخ ��رى ت�شكالن حماية لمدرعة قائد لواء الدروع الف ��ذ العقيد �سالم م�سعود (� )3أحد
نج ��وم و�أبطال معركة الج�سور .نفذ فريح �أوامر قائده ب ��كل فداء وت�ضحية ،وهو يعي
تماما خطورة موقعه ،ف�إن مهمته هذه يترتب عليها تبعات ج�سام ال يتحملها �إال فحول
الرجال.
وف ��ي معركة الج�سور كان التالح ��م والترا�شق بالنيران مع القوات العراقية الغازية
ممثل ��ة بفرقة حمورابي المدرعة وذلك في ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف من �صباح يوم
1990/8/2م وفيه ��ا �أبل ��ى لواء ا لدروع ب�ل�اء ح�سنا ونجح في �ص ��د القوات العراقية
الغازية وبعد قتال ا�ستمر زهاء �ساعة لم تلبث �أن اندحرت وتراجعت القوات العراقية
الغازي ��ة ف�أمر العقيد �سالم م�سعود قائد لواء ال ��دروع الكويتي بق�صف �إ�سناد القوات
العراقي ��ة الغازي ��ة� ،إال �أن العراقيين عن ��د ان�سحابهم قاموا بق�ص ��ف عنيف كتغطية
لذل ��ك االن�سحاب ونجم عن ذلك تدمير عدد من ا لدباب ��ات الكويتية التي كان �أولها
دبابة ال�شهيد فريح التي كانت تقف قبالة واحة الغانم (. )4
173
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اال�ست�شهاد:

ف ��ي معركة الج�سور الخال ��دة كان فريح بلهان على موعد م ��ع اال�ست�شهاد وقد بذل
ق�ص ��ارى الجه ��د وذاد ب�ش ��رف وت�ضحية عن �أر� ��ض االجداد والآب ��اء والأحفاد كانت
�إ�صاب ��ة دبابت ��ه �إ�صابة مبا�شرة نالت ني�ل�ا بالغا من ج�سم ال�شهي ��د الذي لم يكن في
الدباب ��ة �سواه �أما بقية �أفرادها فقد كانوا يقف ��ون خارجها وقد �أنهكتهم حرارة الجو
ف�ض�ل�ا عن ان�سحاب العراقيين الفجائي ،ومن الذين كان ��وا من �أفراد الدبابة ويقف
خارجه ��ا الجن ��دي خالد كري ��م الذي ما لب ��ث �أن �أ�صي ��ب ب�شظية �أدخل عل ��ى �أثرها
م�ست�شفى الجهراء للعالج (. )5
كانت الدبابة تحترق ،وحاول فريح النجاة بنف�سه برغم �إ�صابته البليغة ،وخرج من
باب الدبابة الخلفي ال�صغير و�ألقى بنف�سه خارجها فتقدم منه الرائد الركن ال�شجاع
�سليم ��ان فه ��د الحويل الذي �شه ��د اللحظات الأخيرة من حي ��اة ال�شهيد فريح وحاول
�سليم ��ان �إنق ��اذه دونما جدوى حتى فا�ضت روح ال�شهيد الطاه ��رة بين يديه ف�أغم�ض
عيني ��ه ،ووجه جثمانه الطاهر نحو القبلة ثم �أخذ ما في حوزته من �إثباتات �شخ�صية
وهويت ��ه الع�سكرية و�صور �أبنائه التي كان قد و�ضعها للتذكرة في دبابته كما �أخرج ما
في جيبه من نقود و�سلمها فيما بعد �إلى ابن عمه ون�سيبه (. )6
وبع ��د �أن انتهت معركة الج�سور مبا�ش ��رة و�صلت �سيارة الإ�سعاف بمعية �أحد القواد
النجب ��اء النقيب في�ص ��ل حمد المخيال �إل ��ى �أر�ض المعركة ويب ��دو �أن احتراق دبابة
فري ��ح ق ��د ا�ستم ��ر بحيث �أتى عل ��ى رجل ��ي ال�شهيد فلما اقت ��رب النقي ��ب في�صل من
الجثم ��ان هال ��ه المنظر وبخا�ص ��ة و�أن النار ق ��د و�صلت الى �سرة ال�شهي ��د فبادر �إلى
اطفائه ��ا بالتراب ثم �سحبها بعيدا عن الدباب ��ة المحترقة ثم وجهه الى القبلة تاركا
�إياه على �أر�ض المعركة (. )7
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176

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت

177

( - )5نف�س الم�صدر ال�سابق� -ص6،7
(� - )6سليم ��ان فه ��د الحويل -مقابلة رقم (� )1سالم م�سعود -مقابلة رقم ( - )6مح�سن م�شرف ال�شمري -مقابلة بتاريخ � ،1999/1/14ص ،4فا�ضل
عبداهلل الهزاع -مقابلة رقم ()2
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هكذا امتزجت دم ��اء ال�شهيد الطاهرة بتراب �أر�ض الوطن واحترقت بع�ض �أجزاء
جثمانه لتنير ال ��درب في �سبيل ال�سالكين من �أبناء الكويت ولت�سطر �أروع الت�ضحيات
و�أ�صدق �أمثلة الوفاء.
�أحقية التكريم:

وما �سطره فريح من ت�ضحية وفداء يقابله ما ات�صف به من مبادئ �إن�سانية �سامية
ت ��دل على �أحقية التكريم لأمثاله ،لما يت�صف به من نبل طباع وهو ما �أجمع عليه من
كان ��وا يعرفونه حق المعرفة ،وتمثل ذل ��ك في ر�ؤ�سائه كقائد لواء ا لدروع الفذ العقيد
�سال ��م م�سعود ال ��ذي قال البن عمه ون�سيبه ال�شهيد ويدع ��ى مح�سن م�شرف ال�شمري
�إن عي ��ال ال�شهي ��د هم عيال كل كويتي �شريف ،وذلك عل ��ى الرغم من �أن ال�شهيد لم
يك ��ن يحمل الجن�سية الكويتية قبل ا�ست�شهاده� .أما الرائد الركن �سليمان فهد الحويل
فق ��د ف�ضل ��ه على نف�سه �أكرم مثواه (� )8أما االقرباء فه ��م �أي�ضا يثنون على فريح خير
الثناء فابن العم والن�سيب مح�سن يذكر �أن ال�شهيد كان محبوبا عند زمالئه وخالنه،
د ّين� � ًا �صي ّناً� ،صدوقا ال يح ��ب �إال ال�صالحين ويكره المخالفين لأوامر اهلل تعالى وكان
ال�شهيد اي�ضا يحب عمله كثيرا ،و�أن ر�ؤ�ساءه كانوا يحترمونه ويقدرونه (. )9
�أما فريح الأب فقد كان �أبا مثالي ًا وزوج ًا �صالحا ،يحب �أبناءه وزوجته حبا جما في
حل ��ه وترحاله ،ف ��ي فرحه و�شدته و�أبلغ مثال على ذلك �أن ��ه كان ي�ضع �صور �أبنائه في
دبابته « »10وهو ي�صارع الأعداء ويرجو ال�شهادة (. )10
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ال�شهيد  /ماجد رجعان �سعود الخ�صيلي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد و�صفاته:

ع ��رف ال�شهيد ب�صفات متعددة حميدة منها الأخ�ل�اق الح�سنة وهدوء الطبع وكان
حري�ص ��ا على �أداء العمرة وال�صالة وال�صيام وقد ح ��ازت �أخالقه الكريمة على حب
الجميع له.
هواياته:

من هوايات ال�شهيد حب الفرو�سية وكرة القدم والخروج �إلى البر
دور ال�شهيد في �أثناء الغزو الغا�شم وا�ست�شهاده:
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عل ��م ال�شهيد بخب ��ر الغزو العراقي الغا�شم في �صباح ي ��وم الخمي�س �أول �أيام الغزو
فه ��ب �سريع� � ًا لإجابة ن ��داء الوطن فلب� ��س مالب�س ��ه الع�سكرية وخرج م ��ن منزله في
ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة �صباح ًا متوجها �إل ��ى مع�سكر الرقعي الذي يعم ��ل فيه ،واتخذ مع
�إخوان ��ه موقع� � ًا دفاعي� � ًا عن طري ��ق المرابطة في �أح ��د الخنادق في ه ��ذا المع�سكر،
ولم ��ا زاد ت�ساقط القذائف عليهم من كل �ص ��وب وبالقرب منهم ،قرروا مغاردة هذا
الخن ��دق �إلى مكان �آخر �أكثر �أمنا وف ��ي �أثناء االنتقال �أ�صابت ماجد ر�صا�صة طائ�شة
في ر�أ�سه ف�سقط على الأر�ض وحمله زمال�ؤه �إلى م�ست�شفى الحر�س الوطني حيث كان
الي ��زال في وعي ��ه ولكنه ما لبث �أن ف ��ارق الحياة في نف�س يوم الغ ��زو �صباح ًا بحدود
ال�ساعة الثامنة والن�صف ثم نقل جثمانه �إلى م�ست�شفى العدان وو�ضع في ثالجة .وفي
يوم 1990/8/16م دفن في مقبرة الرقة.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنة ف�سيح جناته

ال�شهيد  /مبارك علي مبارك طلق الميع العازمي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد و�صفاته:

ع ��رف ال�شهيد ب�أخالقه الحميدة مث ��ل الأمانة والإخال�ص ف ��ي العمل وحب والديه
وزوجت ��ه و�أبنائ ��ه و�إخوان ��ه ووطن ��ه ،والرزان ��ة والكرم وح�س ��ن التعامل م ��ع الآخرين
والطيب ،وكان اجتماعيا بطبعه محبوب ًا من �أ�صدقائه
�أمنياته:

كان ال�شهي ��د يتمن ��ى �أن تطب ��ق ال�شرعي ��ة ف ��ي بالده ف ��ي كل �ش ��يء و�أن تتغير �إلى
الأف�ضل.
دور ال�شهيد في �أثناء الإحتالل الغا�شم:
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كان ال�شهي ��د عن ��د غزو الق ��وات العراقية الغا�شمة لدولة الكوي ��ت في يوم الخمي�س
1990/8/2م مجندا في الجي�ش الكويتي ،ولما علم بالغزو ارتدى مالب�سه الع�سكرية
والتح ��ق بوحدت ��ه في ال�ساعة العا�ش ��رة �صباحا ولكن ال�ضابط الم�س� ��ؤول �أمر الجنود
بالرج ��وع �إل ��ى منازله ��م لأن العراقيين �سيطروا عل ��ى كل �شيء ،فرج ��ع ال�شهيد �إلى
منزله مكث ال�شهيد في الكويت مرابطا منذ بداية الغزو في 1990/8/2م وحتى �شهر
نوفمب ��ر 1990م حيث غادر �إلى المملك ��ة العربية ال�سعودية ،ولم تكن مغادرة ال�شهيد
لوطنه هروبا �أو من �أجل الراحة والبحث عن الأمان ولكن بحثا عن طريق �آخر يكون
ل ��ه في ��ه دور م�ؤثر �أكبر لتحري ��ر الوطن ولذا لما و�ص ��ل الى ال�سعودي ��ة كان متحم�س ًا
لاللتح ��اق بالجي�ش الكويتي هن ��اك فالتحق بقاعدة الملك خال ��د الع�سكرية وعندما
عل ��م ببعث ��ة التدريب الع�سكري ف ��ي مع�سكر ال�صاعقة في م�صر �س ��ارع �إلى االلتحاق
به ��ذه البعثة متطوعا ،فذهب ال ��ى م�صر وتلقى التدريب ��ات الع�سكرية في الفترة من
		
* الميالد1965/12/12 :
الم�ستوى التعليمي :المرحلة المتو�سطة
 -اال�ست�شهاد1991/2/27 :

 المهنة :مفت�ش جمارك في المطار الدولي ومجند في الجي�ش -الحالة االجتماعية :متزوج وله ولد وبنت

1990/21/8م حت ��ي 1990/1/11م وكان خاللها ج ��ادا وملتزما بالتدريبات ف�أتقن
قيادة النقليات ب�سرعة و�أعطيت له �شهادة باجتياز هذه الدورة التدريبية بنجاح.
وبع ��د االنتهاء من الدورة رج ��ع ال�شهيد �إلى المملكة العربي ��ة ال�سعودية مع الجنود
الكويتيي ��ن الذي ��ن ح�ضروا مع ��ه الدورة وكان ذلك ع ��ن طريق البر يق ��ودون الآليات
الع�سكري ��ة وال�شاحنات و�صهاريج الوق ��ود ،وكان ال�شهيد يقود �صهريج بنزين والتحق
وزم�ل�ا�ؤه ب�أحد المع�سكرات وظل ال�شهيد في هذا المع�سكر ،ولم يرجع �إلى �أهله حتى
تحرير الكويت.
ظروف ا�ست�شهاده:
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عندم ��ا تم تحري ��ر الكويت وطرد المحتل في ي ��وم 1991/2/26م دخل ال�شهيد مع
كتيب ��ة الفتح رقم  59التي تتبع اللواء ال�ساد�س ق�سم النقليات �إلى دولة الكويت وكانت
مهمت ��ه قيادة �صهريج الديزل ،وكان ال�شهيد يحدث في الطريق زميله فهد المطيري
عن �شوقه لر�ؤية والدته وابنته التي رزقها لكنه لم يرها ،وكان قد ات�صل ب�أقربائه في
الكوي ��ت ليزورهم في يوم 1991/2/27م وهذه �أمنية كان ال�شهيد يتمناها ولكن قدر
اهلل �أنه ��ا ل ��م تتحقق وتحققت �أمنية �أعظم منها� -إن �ش ��اء اهلل -وهي ال�شهادة والتي
�ص ��رح بها قبل ذلك فقد ق ��ال� :إن كان ا�ست�شهاده فيه تحري ��ر الكويت �سيبذل الغالي
في ذلك».
وفيم ��ا يتعل ��ق بواقعة ا�ست�شه ��اده ف�إنه لما دخ ��ل الكويت مع كتيبت ��ه ،ع�سكرت هذه
الكتيب ��ة في منطقة الزور �أو ِال ثم تلقت �أوام ��ر بالتحرك �إلى بر منطقة م�شرف ،وفي
الطري ��ق توقف ��ت الكتيبة في موقع م ��ا بين ج�سر منطقة هدي ��ة وج�سر منطقة الظهر
وف ��ي اثناء توقفها ف ��ي فترة الظهيرة تعر� ��ض ال�شهيدمبارك العازم ��ي وهو في �آليته
لإطالق نار �أ�صابت �إحدى الطلقات قلبه وخرجت من ظهره و�أخرى في ر�أ�سه ويتوقع
م�ص ��در اطالق الن ��ار من بقاي ��ا الجنوب العراقيي ��ن المختبئين في من ��ازل منطقة
الظه ��ر المهج ��ورة وقد �أرادوا تفجي ��ر �آلية ال�شهيد المحملة بوق ��ود الديزل من �أجل

�إح ��راق �آليات الكتيبة و�أفراده ��ا ،ولكنهم �أخط�أوا الهدف و�أ�صاب ��وا ال�شهيد ،ثم قام
زميل ��ه فهد المطيري بنقله في �سيارة مدنية �إلى م�ست�شفى العدان وقد و�ضع يده على
جرح ��ه في قلبه ليوقف نزف الدم وبينما هو في الطري ��ق �إلى الم�ست�شفى بد�أ يخفت
نف� ��س ال�شهيد ،فحاول �إ�سعافه �إ�سعافات �أولية حتى و�صل الى الم�ست�شفى وبه رمق ثم
�أدخ ��ل مبا�شرة �إل ��ى غرفة العمليات ال�صغرى ولكن لم تم�ض خم�س دقائق حتى خرج
الطبيب و�أخبر فهد ب�أن مبارك العازمي قد فارق الحياة ثم دخل عليه فهد فر�آه وقد
و�سلم الروح ووجهه ي�شع نوراً.
�أخ ��ذ فه ��د المطي ��ري �أغرا�ض ال�شهي ��د و�سالحه ورجع ال ��ى كتيبته و�أبل ��غ قائدها
عب ��داهلل الأطرم با�ست�شهاد مبارك و�سلم ��ه الأغرا�ض و�أعطى القائد �أوامره لإح�ضار
ال�شهيد من الم�ست�شفى لكن �أقارب ال�شهيد في الكويت علموا بخبر �إ�صابته في ذلك
الوق ��ت فح�ضروا �إلى موقع الكتيبة وت�أكدوا من خب ��ر وفاته ثم ذهبوا �إلى الم�ست�شفى
وقام ��وا بالإجراءات الالزمة لإخراجه ،ثم �أح�ضروه �إلى الكتيبه في وقت المغرب في
يوم ا�ست�شهاده وكفنوه بعلم الكويت و�صلوا عليه ثم �أخذوه ودفنوه في مقبرة الرقة.
رحم اهلل ال�شهيد مبارك العازمي و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /محمد جا�سم جابر �صالح (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد و�صفاته:

ع ��رف ال�شهيد بطيب ��ة قلبه وحنان ��ه وحبه م�ساع ��دة الآخرين وكان يح ��ب المزاح
والمرح.
الهوايات:

كان ال�شهي ��د يح ��ب الح ��داق »�صي ��د ال�سم ��ك« والقن� ��ص «�صي ��د الطي ��ور» و�سباق
ال�سيارات
دور ال�شهيد في �أثناء الغزو الغا�شم وا�ست�شهاده:
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في ي ��وم الخمي�س 1990/8/2م ا�ستدع ��ي ال�شهيد محمد �صباح ��ا لاللتحاق بمقر
عمل ��ه ف ��ي الجيوان فلبى الدعوة �سريع ��ا فلب�س مالب�سه الع�سكري ��ة وتوجه الى هناك
وان�ض ��م مع اخوانه المدافعين ع ��ن المع�سكر لمواجهة القوات المعتدية .خرج محمد
م ��ع بع� ��ض الجنود الكويتيي ��ن خارج مبنى الجي ��وان فلما كثر رم ��ي الر�صا�ص عليهم
�أرداوا االن�سح ��اب �إل ��ى الداخل ولكنه ��م كانوا ابتعدوا عن البواب ��ة فقفزوا �إلى داخل
المع�سك ��ر وكان محمد يحميه ��م ف�أ�صيب في رجله وبطنه وك�س ��ر حو�ضه في ال�ساعة
الثانية ع�شرة ظهرا في نف�س يوم الغزو ثم نقل الى م�ست�شفى مبارك.
وظ ��ل ف ��ي الم�ست�شفى حتى يوم 1990/8/10م وقد �أدت ه ��ذه الجروح والإ�صابات
�إلى ت�سمم في الدم وت�سببت في وفاته فنقل في نف�س يوم وفاته الى مقبرة الرقة ووري
التراب ومن ور�آه عند وفاته وجد وجهه منورا ك�أنه نائم ولي�س بميت.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد  /محمد عمر محمد �أمين (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
الأخالق وال�صفات ال�شخ�صية:

ات�صف ال�شهيد محمد عمر بالتدين واال�ستقامة وحب قراءة القر�آن الكريم ،وبحر�صه
عل ��ى �أداء ال�ص�ل�اة مع الجماعة .ومما ع ��رف عنه ال�شجاعة وحب الجه ��اد واال�ست�شهاد
ف ��ي �سبيل اهلل .ظهر ذلك عنده منذ �إب ��داء رغبته بالم�شاركة في الجهاد الأفغاني� -ضد
الغزاة ،وا�ستجاب لنداء الوطن ومقاومة المعتدي العراقي الغا�شم ،كما عرف عنه طيب
قلب ��ه وحبه للت�سامحج وح�سن التعامل الطيب مع الآخرين والعالقة الطيبة مع م�س�ؤولية،
وق�ض ��اء حاج ��ات المحتاجين والقيام على راحتهم و�إيثارهم عل ��ى نف�سه ،وكان مو�صوف ًا
بخف ��ة الظل وحب الفكاه ��ة ،واالبت�سامة الدائم ��ة والمميزة والحنان م ��ع �أبنائه وزوجته
و�أقاربه ولهذه ال�صفات الطيبة حاز ال�شهيد محمد على حب ال�صغار والكبار على ال�سواء
كما نال ثقة م�س�ؤوليه في العمل لأمانته والتزامه بعمله.
دور ال�شهيد في ليلة الغزو العراقي 1990/8/2م
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ف ��ي ليلة الغزو الآثم لم ينم ال�شهيد �إال في وقت مت�أخر من الليل ،وهو مهموم البال
لتوقع ��ه غدر العراق بج ��اره الآمن ،وا�ستيق ��ظ كعادته في ال�ساع ��ة ال�ساد�سة �صباح ًا
ليتوج ��ه الى مع�سكر الجيوان ،وبينما ي�ستع ��د للخروج �أخبره �أخوه حمد بدخول جي�ش
الع ��راق �إلى الكوي ��ت ،و�أنه ب�إمكانه �أن ي ��رى الجي�ش العراقي م ��ن �سطح منزلهم في
منطق ��ة ال�صليبيخات مم ��ا �أدى �إلى ا�ستعجاله بلب�س ال ��زي الع�سكري ،وعندما خرج
م ��ن منزل ��ه وهو يريد رك ��وب ال�سيارة التق ��ى به بع� ��ض جيران ��ه و�أرادوا ثنىعزيمته
ع ��ن الذه ��اب �إلى المع�سكر حي ��ث �أن العراقيين دخلوا البلد ولي� ��س هناك فائدة من
مقاومته ��م ،و�أنه مجند� ،إال �أن حبه لوطنه دفع ��ه �إلى الذهاب للمع�سكر حتى ولو كان
الموت محدق ًا به ،وطلب من اهلل �أن يكتب له ال�شهادة  -وكان له ماطلب.
 -89-اتجه ال�شهيد �إلى مع�سكر الجيوان و�أوقف �سيارته مقابل بوابة ال�سالح ودافع عن وطنه
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وقاتل جنود الجي�ش الغا�شم الذين كانوا يريدون دخول المع�سكر وال�سيطرة عليه .ويبدو
�أن مواجهت ��ه للعراقيين كانت في بداية الأمر عند �سالح الإ�شارة ،وهو المكان الذي كان
يخ ��دم فيه �شهيدنا ،لكن ال�شهيد وح�سب ظروف القت ��ال والأوامر الع�سكرية العليا توجه
للقت ��ال في �سالح الهند�سة ،وق ��د ات�صل ب�أهله في ال�ساعة الثامنة �صباح ًا ليطمئنهم عن
نف�سه وكرر االت�صال بهم في ال�ساعة التا�سعة �صباحاً.
وظ ��ل ال�شهيد محم ��د يقاتل العراقيين م ��ع �إخوانه المقاتلين حتى �ص�ل�اة الع�صر من
الي ��وم الأول للغزو وفي �أثناء القتال �سمع المقاتلون نداءات من الجي�ش العراقي الظالم
�أن م ��ن �أراد الخروج م ��ن المع�سكر فعلي ��ه �أن يرمى �سالحه ومالب�س ��ه الع�سكرية ،ولكن
ال�شهي ��د محم ��د لم يقبل هذا العر�ض ،و�أكد �إن كان اهلل قد كتب له الحياة ف�سيخرج من
المع�سكر و�أنه م�صر على القتال طالبا ال�شهادة في �سبيل اهلل والوطن.
وق ��د كان مع�سكر الجي ��وان ت�صوب نحوه القذائ ��ف من المدافع المحطي ��ة بالمع�سكر
وك�أنه ��ا المطر ف�أ�صاب ��ت قذيفة ال�شهيد محمد تحت ال�سرة عن ��د قيادة مديرة الهند�سة
بالق ��رب من البرك�سات ول ��م يفارق الحياة فور �إ�صابته .وقد ح ��اول بع�ض �إخوانه �إنقاذه
فحملوه �إلى عيادة المع�سكر لكنه ا�ست�شهد مت�أثر ًا بجراحه.
وبع ��د ا�ست�شه ��اده و�ضع في ثالجة المعك�س ��ر ثم حمله �أحد المتطوعي ��ن �إلى م�ست�شفى
الفرواني ��ة حيث و�ضع ف ��ي ثالجة الم�ست�شفى ،وكان ذلك في نف� ��س اليوم الذي دخل فيه
الغ ��زاة ،ثم ح�ضر �إلى الم�ست�شفى �إخوانه خال ��د وو�سام و�صهرهم فتحي ال�شطي وذهبوا
�إل ��ى الثالجة فوجدوا محمدا فيها وهو مبت�سم فكبروا ا�ستب�شار ًا بذلك ونقلوه �إلى مقبرة
ال�صليبيخ ��ات ودفنوه بمفرده بجانب �شقيق زوجته ال�شهي ��د �سالم م�سير العنزي .و�شهد
دفنه بالإ�ضافة �إلى من ذكرناهم �إخوان �سالم العنزي وهم :فار�س وعبدالكريم وحبيب،
و�صديق ال�شهيد �أحمد المتروك وكان ذلك يوم االثنين الموافق 1990/8/6م.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد  /محمد قعيد �سمير العنزي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالقه وميوله:

ع ��رف ال�شهيد بعدة �أخ�ل�اق فا�ضلة كال�شهام ��ة وال�صدق وطي ��ب القلب ،محبوب،
متدي ��ن ،تربطه بزمالئه عالقة جيدة ،خدوم ،ملتزم بعمله متعاون مع الآخرين فيما
فيه خدمة الوطن.
وله هوايات �أبرزها ال�سفر وحب ال�صيد والقن�ص بالإ�ضافة �إلى الميول الأدبية
دوره في الغزو الغا�شم وا�ست�شهاده:
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كان ال�شهي ��د محم ��د قعيد العن ��زي مجاز ًا في ي ��وم تعر�ض الكويت للغ ��زو العراقي
الغا�شم في يوم الخمي�س 1990/8/2م ولكنه عندما ترامى �إلى م�سامعه غزو العراق
لوطنه ت ��رك �إجازته ولبى نداء الوطن والتحق باللواء  53في ال�ساعة الخام�سة فجر ًا
وان�ض ��م �إل ��ى فرقة الإمداد والتموي ��ن حيث لم يتمكن من االلتح ��اق بقطاع الدبابات
ب�سب ��ب وجود العراقيين ،وعند و�صوله اهتم بتوزيع ال�سالح والذخيرة على المقاتلين
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى الماء لمن يحتاجه م ��ن الجنود .وكانت هذه الق ��وة الكويتية ا�شتبكت
م ��ع القوات العراقي ��ة الغازية القادمة من جهة المطالع متجه ��ة �إلى طريق الجهراء
مقابل واحة الغانم تقريبا ،ولما نفذت الذخيرة قامت القوة الكويتية باالن�سحاب �إلى
الأط ��راف في المملكة العربية ال�سعودية وكلف ال�شهيد محمد قعيد العنزي مع عويد
ال�سبيع ��ي ب�إح�ضار الماء والثلج للقوات حيث �أ�صابهم العط�ش فا�ستقل االثنان كارجو
«�آلي ��ة ع�سكرية» وذهب �إلى �سيارة الثلج المتواجدة عن ��د �صفاة الإبل بحدود ال�ساعة
الحادي ��ة ع�شرة م ��ن �صباح يوم الغزو 1990/8/2م وبينم ��ا كان محمد قعيد العنزي
يقوم بتك�سير الثلج بداخل �سيارة الثلج �إذ بقوة عراقية تقترب منهم وقد رفعت علم ًا
 تاريخ اال�ست�شهاد 1990/8/2 :م* الميالد1957/1/1 :
 العمل  :وزارة الدفاع الجي�ش الكويتي � -سائق دبابة لواء  35رتبة رقيب الم�ؤهل العلمي  :دون المتو�سط -الحالة االجتماعية  :متزوج ولديه �أربعة �أوالد ثالث ذكور وبنت واحدة .

�أخ�ض ��ر تمويها ب�أنها قوة من درع الجزي ��رة الخليجي فا�شتبه عويد ال�سبيعي ب�أمرهم
و�س� ��أل ال�ضابط العراق ��ي عن هويتهم ب�أنه ��م عراقيون �أو ق ��وات درع الجزيرة ولكن
ال�ضاب ��ط العراقي ا�ستخدم بندقيت ��ه كالع�صا و�أخذ ي�ضرب عوي ��د بها ف�أخرج عويد
ر�شي�ش ��ه ليرميه ولكن باقي القوة العراقية الت ��ي كانت تراقب الموقف قامت ب�إطالق
النار على عويد ف�سقط على الأر�ض وقد �أ�صيبت رجاله ولما �سمع محمد قعيد �إطالق
الن ��ار خ ��رج من �سي ��ارة الثلج فلم ��ا ر�أه العراقيون �أطلق ��وا عليه الن ��ار �أي�ضا ف�أ�صيب
م ��ن جهة جانب ��ه الأيمن .وخرجت م ��ن جانبه الأي�سر و�سقط بالق ��رب من عويد وقد
ا�ست�شهد ف ��ي الحال ثم ان�سحب العراقيون من موقع اال�شتباك ونقل محمد قعيد بعد
ذلك �إلى م�ست�شفى الجهراء وو�ضع في ثالجة الموتى ثم نقله متطوعون من م�ست�شفى
الجهراء �إلى مقبرة الرقة ودفن في قبر جماعي رحمه اهلل.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /محمد فهيد مانع الدو�سري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد و�صفاته:

ع ��رف ال�شهيد ب�أخالق فا�ضلة و�صفات حميدة عديدة ،من �أبرزها �أنه كان متدينا،
حري�صا على ال�صالة وي�أمر �أهله بها ،بارا بوالدته ،متوا�ضعاً ،حنونا ومحبا لأ�سرته،
�شجاعا طموحا ،عاقالً ،ح�سن الع�شرة ،ال ي�ؤذي �أحدا ،حري�صا على م�ساعدة �أقربائه
والآخرين ،ولهذه الأخالق العالية فقد �أحبه من عرفه واحترمه الآخرون.
ال�شهيد والغزو العراقي الغا�شم:

كان ال�شهي ��د يعمل بوظيفة اخت�صا�ص ��ي اجتماعي ،وعند الغزو كان في �إجازة ولما
�سم ��ع بخبر دخول القوات العراقية لدول ��ة الكويت في فجر اليوم االول من الغزو يوم
الخمي� ��س 1990/8/2م �صعد �إلى �سطح منزل ��ه ليت�أكد من هذه الأنباء فر�أى القوات
الغازي ��ة ب�آلياتها و�أعالمها وجنودها على الطريق العام لمنطقة الجهراء التي يقطن
به ��ا وت�أثر ت�أثر ًا �شديدا بغزو العراق لبالده فلم ي� ��أكل ولم ي�شرب في هذا اليوم وظل
ال�ضي ��ق والحزن ظاهر ًا علي ��ه منذ �أول يوم من الغزو الغا�شم لك ��ن ال�شهيد لم يترك
عواطف الحزن ت�أ�سره �أو ينعزل في منزله يرثي حال وطنه بل تحرك �إيجابيا للتعامل
مع الو�ضع الجديد والقيام بما هو ممكن ومواجهة تلك القوات الغازية.
�أعمال ال�شهيد في �أثناء الغزو الغا�شم وا�ست�شهاده:

تعددت �أدوار ال�شهيد خالل الغزو على النحو الآتي:
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�أوال :الدور الإن�ساني وال�سلمي:

 -1ق ��ام بفت ��ح ديوانية ف ��ي منزله بعد �صالة المغ ��رب يوميا ليجتمع به ��ا المواطنون
القاطن ��ون في منطقت ��ه ويتباحثون في �أم ��ور المنطقة واحتياجاته ��ا وم�شكالتها
الميالد1950/7/24 :
 الم�ستوى التعليمي :ال�شهادة الجامعية -الحالة االجتماعية  :متزوج وله �ست �أبناء .

 تاريخ اال�ست�شهاد 1990/10/7:م -المهنة  :اخت�صا�صي اجتماعي
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وكيفي ��ة حله ��ا ونقل الأخبار وكان له ��ذه الديوانية �أثر طيب ف ��ي المنطقة ولم يعر
ال�شهي ��د اهتماما للقوات الغازية التي كانت تراق ��ب الديوانية وتجمع النا�س فيها
وعر� ��ض نف�س ��ه للخطر بل كان م�ص ��را على �أن ت�ستم ��ر الديوانية حت ��ى ولو غادر
منطق ��ة الجه ��راء �أهلها ظل ��ت هذه الديواني ��ة م�ستم ��رة قرابة ال�شه ��ر حتى يوم
اعتقاله 1990/9/8م.
 -2حر� ��ص ال�شهي ��د على ال�صالة بالم�سجد القريب من منزل ��ه والقيام بعد ال�صالة
بالحدي ��ث مع رواد الم�سج ��د والتباحث معهم بعمل ما هو ممك ��ن لمواجهة الغزو
الم�ش ��كالت التي ترتب ��ت عليه وكان له �أف ��كار يطرحها على الم�صلي ��ن ويناق�شها
معهم.
 -3ا�ستثمر ال�شهيد مهنته وعلمه كاخت�صا�صي اجتماعي في ن�صح النا�س وتوجيههم
و�إر�شادهم،.
 -4اهت ��م ال�شهيد ب�أم ��ر القمامة والمخلفات الت ��ي تراكمت �أمام المن ��ازل وا�ستطاع
�شباب الح ��ي الح�صول على �سيارة من �سيارات بلدي ��ة الجهراء وا�ستخدامها في
جمع القمامة وكان ال�شهيد على ر�أ�س من يقوم بهذا العمل.
 -5كان لل�شهي ��د دور بارز ف ��ي تثبيت النا�س وال�صمود وعدم مغ ��ادرة البلد وبث روح
الحما� ��س وال�شجاعة وال�صبر على محن الغزو .وقد رف� ��ض ال�شهيد رف�ضا قاطعا
مطالب ��ة بع�ض �أقاربه له اعتب ��اره رب �أ�سرة بالخروج من البلد والبحث عن مكان
�آمن لأ�سرته.
 -6اهت ��م ال�شهيد بتوفي ��ر المواد الغذائية للنا�س فكان يذه ��ب ب�سيارته الخا�صة �إلى
مخ ��ازن الم ��واد الغذائية والجمعي ��ة التعاونية ويقوم بتوزيع الم ��واد الغذائية على
النا�س برغم �صعوبة التنقالت وكثرة مراكز التفتي�ش.
� -7شارك ال�شهيد في توزيع الأموال التي كان يح�صل عليها من محمد الب�صيري.
 -8ق ��ام ال�شهيد بتكليف �أبناء �أ�سرته بكتابة ن�شرات تن ��دد بالغزو ونقدحاكم العراق
و�إثبات �أن حكام الكويت هما ال�شيخ جابر الأحمد وال�شيخ �سعدالعبداهلل.

 -9طل ��ب ال�شهيد من �أفراد �أ�سرته في الأيام الأولى من الغزو �أن ي�صعدوا �إلى �سطح
المنزل والهتاف بالن�شيد الوطني و�صيحات اهلل اكبر.
ثانيا :الدور الع�سكري:
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ل ��م يقت�صر دور ال�شهيد خالل الغزو الغا�شم على الدور االن�ساني وال�سلمي فقط بل
تعدى ذلك الى الدور الع�سكري الذي يتمثل في تو�صيل الأ�سلحة �إلى المقاومة الكويتية
حيث قام بتو�صيل �صندوق ملئ بالقنابل اليدوية �إلى بع�ض �أفراد المقاومة..وحر�ص
ال�شهيد على اقتناء ال�سالح وكان هدفه من ذلك حماية �أ�سرته و�أهله في حال تعر�ض
العراقيي ��ن لهم ب�أذى ،وكذل ��ك مهاجمة القوات الغازية الجاثم ��ة ،على �أر�ض الوطن
ف�ضال عن ا�ستخدام هذا ال�سالح �ضد القوات العراقية في حال مهاجمة هذه القوات
م ��ن قبل قوات خارجية فيكون لم ��ن بداخل الكويت دور ف ��ي المقاومة الداخلية عند
ان�سحاب القوات العراقية ،ولذا كان ال�شهيد يطالب الجميع باقتناء ال�سالح.
وال�شهي ��د كان يتمنى ال�شهادة وكرر ذلك في �أكثر من موقف وبخا�صة عندما و�صل
�إل ��ى علمه ا�ست�شهاد ال�شيخ فهد الأحمد و�أح ��د �أقربائه ،وا�ستطاع ال�شهيد �أن يح�صل
عل ��ى �سالح من جاره وليد ال�سعيد وخالد من ��اور �أحد ال�ضباط بالحر�س الوطني وهو
عبارة عن ر�شا�ش �أو كال�شنكوف ومخازن �صغيرة له.
كان لل�شهي ��د تحركات ليلية ع�سكرية في معظمها ذل ��ك �أن ال�شهيد كان كتوما جدا
وال يخب ��ر �أح ��د بهذه التحركات وحتى الى �أقرب النا�س �إلي ��ه وقد ذكر �أبنا�ؤه �أنه كان
يخ ��رج من منزله بعد �أن ينام �أفراد �أ�سرته ويغيب عن المنزل �ساعة �أو �ساعتين وفي
الليل ��ة الت ��ي �سبقت اعتقاله خرج كعادت ��ه ولم يرجع �إال مع الفج ��ر وكان مرهق ًا جد ًا
»و�سير« �ساعته مقطوع ًا وعندما �سئل عن ذلك لم يعط جوابا وا�ضحا.
مالب�سات اعتقال ال�شهيد:

ق ��ام العراقي ��ون بمحا�صرة منطقة الق�ص ��ر في الجهراء الت ��ي يقطنها ال�شهيد في
ي ��وم 1990/9/8م وفت�ش ��وا المن ��ازل وكان م ��ن بينها من ��زل ال�شهيد ال ��ذي حر�صوا
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عل ��ى تفتي�شه تفتي�شا دقيقا ،فقد دخل منزله ما يق ��ارب خم�سين عراقيا برتب وفرق
ع�سكري ��ة مختلفة وعندما دخلوا المنزل �س�ألوا ال�شهي ��د �إن كان يقتني �سالحا ف�أنكر
ذل ��ك ث ��م �أخ ��ذوا بتفتي�ش غرف المن ��زل حتى و�صلوا �إل ��ى غرفة بنات ��ه فطلب منهم
ال�شهي ��د �أن يف�سح ��وا له المجال ليخرج بنات ��ه من غرفتهم ف�سمح ��وا له بذلك وكان
ال�شي ��د قد و�ضع ال�سالح تحت �أ�س ��رة البنات ولما اختلى مع بنات ��ه بالغرفة طلب من
�إحداه ��ن �أن ت�ض ��ع الر�شا�ش والذخيرة تحت العباءة وال تخ ��اف من العراقيين لأنهم
لن يفت�شوا الن�ساء ولكنها اعتذرت لخوفها ال�شديد وعدم قدرتها على فعل ذلك وبعد
خ ��روج بناته من الغرفة دخلها العراقيون وقام ��وا بتفتي�شها فوجدوا في �أحد االدراج
مخ ��زن ذخي ��رة ف�س�ألوه عن ال�سالح ال ��ذي تعب�أ به هذه الذخي ��رة ف�أجابهم ب�أنه لي�س
لدي ��ه �س�ل�اح وهذا المخزن وج ��ده الأطفال في ال�ش ��ارع و�أح�ضروه للمن ��زل ،لكنه لم
يقتنعوا ب�إجابته وا�ستمروا في البحث عن الر�شا�ش بهمجية وك�سروا «التجوري» بحثا
عنه و�أمام هذا الو�ضع المتوتر و�إلحاح العراقيين ب�س�ؤال ال�شهيد عن ال�سالح تدخلت
زوجته محاولة تهدئة الو�ضع وتقول لهم �إنكم جيراننا وال فرق بيننا لكنهم لم ي�أبهوا
لكالمه ��ا و�س�أل �أحدهم في�صل ابن ال�شهيد البالغ من العمر �أربعة ع�شر عاما �إن كان
وال ��ده يخفي �سالح ��ا وخ�شيت زوجته �أن يقوم ه�ؤالء المجرم ��ون ب�ضرب زوجها �أمام
ابنائه ف�أعلمتهم �أن ال�سالح موجود تحت �أ�سرة البنات ف�أخرجوه وهنا �أ�سقط في يد
ال�شهيد و�أخذ ينظر �إلى �أبنائه وبناته نظرة ال�شفقة والر�أفة لأنه يعلم �أن القتل م�صير
م ��ن يقتني ال�سالح عند العراقيي ��ن ،ولكنه تمالك نف�سه لما اقتادوه وطلب من �أ�سرته
�أال تخاف و�أنه �سيرجع وعبثا قال ال�ضابط العراقي لزوجته �إنهم �سي�أخذونه للتحقيق
ث ��م يرجعون ��ه و�أخذ العراقيون ال�شهيد �أو ًال �إلى الم�سج ��د القريب من منزله و�آخر ما
ودع به ال�شهيد �أ�سرته قوله »خلو �إيمانكم باهلل قوي».
وا�ستم ��ر العراقي ��ون في تفتي�ش المن ��زل فوجدوا عبارة مكتوبة عل ��ى مذكرة تقويم
�سن ��وي كان كتبها في�صل ابن ال�شهيد و�أح ��د اقربائه وهي «ي�سقط �صدام ويعي�ش بابا
 -96-جاب ��ر وبابا �سعد» و�س�أل ال�ضابط في�صل هل هو كتبه ��ا و�ضربه و�أخذوا في�صل خارج

المنزل فا�ستعطفته ��م والدته ب�أال ي�أخذوه و�أنه �صغير وقالت لهم �أحرقوا هذا الكالم
وينته ��ي ه ��ذا المو�ض ��وع ورد ال�ضاب ��ط �أن ال ��كالم يت�ضم ��ن �شتم رئي�س ��ه وال يمكن
العف ��و ع ��ن ذلك ف�أخذوا االبن �إل ��ى �أبيه في الم�سجد القريب م ��ن المنزل ولكن �أحد
الم�س�ؤولين العراقيين رد االبن �إلى منزله ثم �أركبوا ال�شهيد في �سيارة في المنت�صف
بي ��ن جنديي ��ن ك�أن ال�شهيد �أحد كبار المجرمين وذهبوا ب ��ه �إلى �إحدى المدار�س في
الجه ��راء وظ ��ل بع�ض العراقيي ��ن عند منزل ال�شهي ��د وقام �أحده ��م بت�صويب �سالح
»الب ��ازوكا» عل ��ى المنزل يري ��د �أن يدمره ولك ��ن اهلل �سلم بتدخل �أح ��د الفل�سطينيين
كان م�ست�أج ��را عند ال�شهي ��د وطلب من العراقيين �أن ال يفعلوا ذلك و�أنه يتكفل ب�أن ال
ي�صيبه ��م �أذى من ه ��ذا المنزل ثم غادروا المنزل بعد �أن ح ��ذروا �أ�سرة ال�شهيد من
الخروج من المنزل �أو ا�ستقبال �أحد فيه وو�ضعوا المنزل تحت المراقبة الم�ستمرة.
وفي ع�ص ��ر يوم االعتقال 1990/9/8م ذهب فهد �شقي ��ق ال�شهيد مع ابنة ال�شهيد
مبا�ش ��رة �إلى المدر�سة التي اعتق ��ل فيها ال�شهيد ليطمئنوا عل ��ى حاله ويتعرفوا على
�أخب ��اره فرف�ض ��وا �إدخالهم عليه في �أول االم ��ر وبعد محاوالت عدي ��دة �سمحوا لهما
بالدخول فوجدوه في غرفة التحقيق و�إلى جانبه ال�سالح وملف ،وطم�أنهم ال�شهيد �أن
التحقي ��ق ل�صالح ��ه وطلب من ابنته ان تبلغ والدتها �أن ��ه راجع وقد الحظت ابنته �آثار
ال�ضرب على وحهه.
ال�شهيد في �أثناء االعتقال
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مك ��ث ال�شهيد في المعتقل ما يقارب ال�شه ��ر كان فيه مثاال لل�صمود وال�صبر برغم
تعر�ضه ل�شتى �أنواع التعذيب من �ضرب و�صعق بالكهرباء وتجويع و�إهانات وقد حققوا
مع ��ه مرات كثيرة ومع ذلك كان وفيا وكتوما فلم يبلغ عن �أحد من رفاقه ممن �أعطوه
ال�س�ل�اح .و�أح�ض ��ر العراقيون م ��ن ي�شهد �ضده ويتهم ��ه ب�أنهم ر�أوه يرم ��ي العراقيين
ويقتله ��م ،وخ�ل�ال االعتق ��ال كان ال�شهيد �أكث ��ر المعتقلين التزاما بالدي ��ن و�أكثرهم
�صالة ويحاول تخفيف الآالم عمن يعذبه العراقيون ويقر�أ عليها القر�آن.

انقطعت �أخبار ال�شهيد عن �أ�سرته وحاول �شقيقه �أن يتعرف على �أحواله وذهب �إلى
�سج ��ون عديدة في بغداد والب�صرة والنا�صرية ولكنه لم يعثر له على �أثر كما ات�صلت
زوج ��ة ال�شهيد ب�أحد �أ�صدقائ ��ه وهو هادي الم�سند وطلبت من ��ه �أن ي�س�أل عن زوجها
وكان له ��ادي عالقات طيبة م ��ع بع�ض ال�ضباط العراقيين لأن ��ه كان يعطيهم الهدايا
والأدوات الكهربائية ف�أعطى مبلغا من المال لأحد ال�ضباط الذي رجع بالخبر ب�أنه ال
يمكن �إطالق �سراح ال�شهيد لأنه ارتكب جريمة كبيرة.
وقب ��ل �إع ��دام ال�شهيد بيومين ح�ض ��ر �إلى منزل ��ه عراقي بلبا�س مدن ��ي وطلب من
�أه ��ل ال�شهيد ا�ستعمال الهات ��ف وات�صل ب�شخ�ص وكلمه كالم ًا غير مفهوم ك�أنه �شفرة
متعارف ��ة بينهم وقبل ا�ست�شهاده بي ��وم ات�صل ب�أ�سرته �شخ� ��ص و�أخبرهم �أن والدهم
�سي�أت ��ي للمنزل غ ��دا وبالفعل �أح�ضروه ولك ��ن لي�س ليطلقوا �سراحه ب ��ل ليقتلوه �أمام
منزله.
�إعدام ال�شهيد:
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كان ال�شهيد خالل االعتقال يتوقع قتله على �أيدي المجرمين العراقيين
�أح�ض ��ر ال�شهي ��د محم ��د فهي ��د مان ��ع الدو�س ��ري ف ��ي ال�صب ��اح الباك ��ر م ��ن يوم
1990/01/7م �إلى منزل ��ه الكائن في منطقة الق�صر في الجهراء مع�صوب العينين
ومرب ��وط اليدين و�س�أله العراقيون �إن كان يريد �أمنية قبل �إعدامه ف�أجابهم �أنه يريد
�أن يرى بناته فتركوه يطرق باب ديوان المنزل ولكن لم يجبه �أحد فلم يمهلوه لتحقيق
هذه الأمنية ف�سحبوه ووجهوه جهة باب الديوانية ثم �أطلقوا عليه ثالث طلقات واحدة
ف ��ي ر�أ�سه من الخلف و�أخ ��رى في كتفه وثالثة في قلبه ف�سقط على االر�ض على وجهه
وتك�سرت على �إثر ذلك �أ�سنانه الأمامية.
و�سمع ابنه في�صل و�آخر من �أقربائهم �صوت الطلقات النارية ففتحوا باب الديوانية
ووج ��دوا رجال م�سجى على الأر� ��ض ينزف منه الدم فلم يعرفوه ف ��ي �أول االمر ذلك
�أن هيئت ��ه وج�سمه و�شكله ال ي�شابه ال�شخ� ��ص الذي يعرفونه ،فقد كان ال�شهيد ممتلئ

الج�سم ولونه �أبي�ض ولكن لما �أعدم كان هزيل الج�سد جد ًا ولونه �أ�سود وم�شوه ًا وعليه
�آث ��ار التعذيب الوح�شي من حفر و�صع ��ق بالكهرباء و�أظافر �أ�صابع رجليه مك�سرة ولم
يت�أكدوا من �شخ�صه �إال من «ندبة» كانت في رجله اليمنى ،ثم قامت �أ�سرته و�أقربائه
بتغطي ��ة ال�شهيد وو�ضعه �شقيقه في �سيارة وذهب به الى مقبرة ال�صليبيخات لدفنه.
ولكن م�س�ؤول الدفن طلب منه �أن ي�أتي بت�صريح من الم�ست�شفى يبين �سبب وفاته وهذه
الأوراق الر�سمي ��ة مهمة لمرحلة مع بعد الغ ��زو ف�أخذه الى م�ست�شفى ال�صباح و�أعطاه
طبي ��ب الم�ست�شف ��ى تقرير ًا يت�ضمن وفات ��ه الطبيعية بال�سكتة القلبي ��ة ولي�س بال�سبب
الحقيقي خ�شي ��ة من العراقيين وجوا�سي�سهم التي كان يغ� ��ص بها الم�ست�شفى ،ولكن
بع ��د ذلك جاء ل�شقي ��ق ال�شهيد مندوب م ��ن الحكومة الكويتية وطل ��ب منه �أن يخبره
بتفا�صي ��ل واقع ��ة اال�ست�شهاد حيث �أن ��ه ال يمكن اال�ستف�سار ف ��ي الم�ست�شفى عن ذلك
ف�أخب ��ره بالتفا�صيل الوافية ثم �أعلم المن ��دوب �شقيق ال�شهيد �أن هذا الإجراء �إجراء
عادي يقوم به المندوبون الذين ير�سلون المعلومات الى الحكومة الكويتية بالخارج.
نق ��ل ال�شهيد �إلى مقبرة ال�صليبيخات ودفن به ��ا وكانت رائحة زكية ت�شم من الدم
الذي يخرج من وجهه.
وكان ال�ست�شهاده �ألم وحزن كبير في قلوب �أ�سرته وذويه.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنة ف�سيح جناته

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-99-

ال�شهيد  /محمد مرزوق العازمي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد و�صفاته:

ع ��رف ال�شهيد محمد العازمي ب�صفات ح�سنة و�أخالق طيبة فقد عرف بابت�سامته
الدائمة وحبه للمرح وهدوء الطبع وقلة الغ�ضب وات�صف بالحنان وال�صدق والوفاء-
وكان محب� � ًا للخي ��ر ماد ًا يده لم�ساع ��دة النا�س وخدمتهم وكان ح�س ��ن التعامل معهم
كريما في بذل ماله ولذا اكت�سب محبة الآخرين والثناء عليه.
وكان ال�شهي ��د حري�ص ��ا على �أمور دين ��ه ،فقد كان مواظبا عل ��ى ال�صالة في وقتها
متمنيا ال�شهادة في �سبيل اهلل والدفاع عن الوطن.
دور ال�شهيد في �أثناء الإحتالل الغا�شم:
ينق�سم دور ال�شهيد �إلى ق�سمين
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الأول  :خالل مكثه في الكويت قبل المغادرة �إلى المملكة العربية ال�سعودية
عندما دخل العراقيون �إلى الكويت يوم الخمي�س 1990/8/2م.
كان ال�شهي ��د محم ��د العازمي مجندا ف ��ي الجي�ش الكويتي برتب ��ة وكيل عريف وفي
�صب ��اح ذلك الي ��وم عندما علم ب�أم ��ر الغزو العراق ��ي ت�أثر ت�أثرا كبي ��را لهذا الحدث
الكبي ��ر عل ��ى وطنه فلم يرغ ��ب بالطع ��ام �أو ال�شراب حزن ��ا على ما ح ��ل ببلده وكان
حري�ص ��ا على ان يفعل �شيئ ًا لمواجهة هذا الغزو الآثم فلب�س ال�شهيد لبا�سه الع�سكري
وتوج ��ه الى مع�سك ��ر الجيوان لكي ي�ش ��ارك �إخوانه في قتالهم �ضد الق ��وات العراقية
ولكنه لم يتمكن من الدخول �إلى المع�سكر فرجع �إلى المنزل وكله حرقة لعدم القدرة
عل ��ى الم�شاركة في القت ��ال .وحاول مرة �أخرى في مكان �آخر وهو مع�سكر اللواء «» 15
فذه ��ب مع ابن عمه نا�صر مطلق العازمي �إلى ذلك المع�سكر ولكن الجنود الكويتين
 تاريخ اال�ست�شهاد 1991/3/1:الميالد1965/10/24 :
 الم�ستوى التعليمي :المرحلة الثانوية  -المهنة  :كاتب بم�ستو�صف  ،مجند في الجي�ش الكويتي �أثناء الغزو العراقي للكويت برتبة وكيل عريف -الحالة االجتماعية � :أعزب .
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لم ي�سمح ��وا لهما بالدخول لعدم وجود �أوامر و�إذن بذل ��ك فحاول ال�شهيد�أن يقنعهم
بال�سم ��اح له وانتظر في فترة الظهيرة حتى ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا ولكن دون جدوى
فرجع �إلى منزله في منطقة �صباح ال�سالم -ولكنه ما لبث �أن خرج متجه ًا �إلى مع�سكر
الحر� ��س الوطني لع ��ل المجال يكون فيه �أوفر حظا من �سابق ��ه ولكنه اي�ضا لم ي�سمح
ل ��ه بالدخول ،فلما وجد �أن االبواب كلها ق ��د �سدت في وجهه توجه الى مخفر منطقة
�صب ��اح ال�سالم و�أبدى ا�ستع ��داده الكامل للمقاوم ��ة الع�سكرية فطلب ��وا منه �أن يترك
رق ��م هاتفه و�أخبروه انهم �سيقوم ��ون با�ستدعائه �إن تطلب الأمر ،ولكن العراقيين ما
لبث ��وا �أن �سيطروا على كل �شيء دون �أن ت�سنح له الفر�صة باللحاق ب�أي جهة ع�سكرية
ولكن ��ه م ��ع ذلك لم يقبل البقاء ف ��ي بيته دون �أن يكون له دور ف ��ي مجال �آخر �أال وهو
التط ��وع في العمل ال�شعبي فان�ضم �إلى �إخوان له �سخروا انف�سهم لخدمة الآخرين في
منطق ��ة �صباح ال�سالم .فكان يقوم بتوزيع الم ��واد الغذائية على الأهالي في منازلهم
والعمل في الجمعية التعاونية وتنظيف ال�شوارع وتوزيع المن�شورات و�إ�سعاف المر�ضى
والم�صابين والم�شاركة في ت�صوير القتلى الكويتيين على ايدي القوات العراقية قبل
دفنهم ليكون �شاهدا على وح�شيتهم وعدم �إن�سانيتهم.
الثاني :دور ال�شهيد محمد العازمي في مواجهة الغزو العراقي والم�شاركة في
تحرير الكويت بعد مغادرته الكويت �إلى المملكة العربية ال�سعودية.
غ ��ادرت �أ�سرة ال�شهيد محمد العازمي الكوي ��ت �إلى ال�سعودية خالل الأ�سابع الأولى
م ��ن الغزو ،خوفا عل ��ى �أعرا�ضهم من �أن تدن�س على �أي ��دي العراقيين ،ولكن ال�شهيد
محم ��د رف� ��ض الخروج لك ��ي ي�ساهم في خدم ��ة المواطني ��ن فظل ف ��ي الكويت حتى
�أوائ ��ل �شهر نوفمبر 1990م حيث ا�ستط ��اع المغادرة �إلى المملك ��ة العربية ال�سعودية
ليق ��وم بدور �آخر في مقاومة جي�ش المعت ��دي فلم يكن خروجه من الكويت خوفا على
نف�س ��ه �أو بحث ��ا عن الأمان �أو طلب ��ا للراحة وي�شهد له ما ذكرناه م ��ن حر�صه ال�شديد
عل ��ى الم�شارك ��ة القتالية من ��ذ ال�ساعات الأولى م ��ن الغزو ودوره ال ��ذي �سنذكره بعد
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خروج ��ه ان�ض ��م �إلى تنظيم من العنا�صر الكويتية ف ��ي منطقة الخفجي الحدودية مع
الكويت يخطط للدخول �إلى الكويت من جهة النوي�صيب لكن قوات التحالف في هذه
المنطق ��ة منعتهم من الدخول من ه ��ذه الجهة �إلى الكويت ب�سب ��ب اكت�شاف القوات
العراقي ��ة لتلك المنافذ واعتقالهم كل من يدخل �إلى الكويت ون�صحوا بالتريث وعدم
تعري� ��ض انف�سهم للتهلكة دون �أن يكون لهم �أثر ف ��ي مواجهة الجي�ش العراقي ،وطلب
منه ��م االنتظ ��ار حتى يفتح ب ��اب التطوع وبالفعل بع ��د فترة وجيزة فت ��ح باب التطوع
لمواجه ��ة المعتدين فكان ال�شهيد محمد العازمي م ��ن �أول المتطوعين في مدينة �أم
الجماج ��م في ال�سعودي ��ة ،ثم نقل ال�شهيد من مدينة �أم الجماجم الى منطقة الدمام
وذل ��ك لتلقي التدري ��ب الع�سكري الالزم ف�أدخل ف ��ي دورة ع�سكرية مدتها �شهر تلقى
فيها ا�سا�سيات مختلفة في ال�ش�ؤون الع�سكرية وقد ح�صل على �شهادة تخرج في حفل
ح�ضره وزير الدفاع �آنذاك ال�شيخ نواف الأحمد الجابر ال�صباح.
وبع ��د هذه الدورة ب�أ�سب ��وع �أو با�سبوعين لم يلبث �شهيدنا �أن ا�ستجاب لنداء الوطن
للم�شارك ��ة ف ��ي دورة �أخرى لمن اجتاز الدورة االولى وذل ��ك في منطقة حفر الباطن
فذه ��ب ال ��ى هناك وبعد ثالثة �أيام م ��ن االلتحاق نقلوا الى جمهوري ��ة م�صر العربية
لدورة تدريبية ع�سكرية مدتها خم�سون يوما تقريبا تدرب فيها على �أنواع مختلفة من
اال�سلحة في وحدة ال�صاعقة �إ�ضافة �إلى تلقيه تدريبا في �سالح المدرعات.
وق ��د كان ال�شهيد محمد العازم ��ي متفوق ًا على �أقرانه في ه ��ذه الدورة فقد ح�صل
عل ��ى المرك ��ز الأول في مجال الرماي ��ة وبخا�صة »�آر .بي.ج ��ي« وكان هذا االتفان في
وق ��ت ق�صي ��ر مم ��ا يدل دالل ��ة وا�ضحة عل ��ى تفانية في الت ��درب وحما�س ��ه البالغ في
�إج ��ادة ا�ستخدام ال�س�ل�اح -وبعد انتهاء الدورة غادر م�صر �إل ��ى قاعدة ع�سكرية في
منطق ��ة حف ��ر الباطن في ال�سعودية في منت�صف �شهر يناي ��ر ل�سنة 1991م ،وفي يوم
1991/1/17م ب ��د�أ التح ��رك الع�سك ��ري لدول التحال ��ف في عملية تحري ��ر الكويت
بال�ضرب ��ة الجوي ��ة الذي يعتب ��ر تاريخا مميزا في ذاك ��رة �أهل الكوي ��ت حيث ظهرت
 -102-الفرح ��ة الغامرة �سواء ممن عانوا داخل الكوي ��ت �أو خارجها ومن بين ه�ؤالء ال�شهيد
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محم ��د العازمي الذي كان قد و�ص ��ل لتوه �إلى ال�سعودية قادم ��ا من م�صر في طريقه
�إل ��ى القاعدة الع�سكرية في حفر الباط ��ن وكان لهذه المنا�سبة بالغ الأثر من الناحية
العملي ��ة ف ��ي الحما�س للم�شارك ��ة مع الجه ��ات المختلفة حيث ظه ��رت الجدية لدول
التحال ��ف ف ��ي عملية تحري ��ر الكويت ،وكان �آخ ��ر هذه المحطات ل�ل��أدوار المتعددة
لل�شهي ��د محمد في الم�شاركة لمواجهة الغزو العراقي الآثم هي الم�شاركة الفعلية في
عملية التحرير وذلك عندما دخل محمد العازمي �إلى الكويت بتاريخ 1991/1/24م
م ��ع فرق ��ة المدرعات للواء الفت ��ح بقيادة العقيد ف� ��ؤاد الحداد من جه ��ة النوي�صيب
وذل ��ك بعد �أن �أدى الجنود �صالة الفجر عند الحدود ال�سعودية الكويتية ،وكانت هذه
الم�شارك ��ة لل�شهي ��د محمد نابعة من �إح�سا�سه العميق ب�أنه ��ا �شرف له �إذ لي�س للحياة
قيم ��ة والمعتدون قابعون على �أر�ض الوطن ،وكان ال�شهيد محمد مع فرقته الع�سكرية
من �أوائل من دخل الكويت و�شارك في عملية التحرير.
عندما دخلت فرقة المدرعات التي �ضمت ال�شهيد محمد �إلى الكويت واجهتها بقايا
فيل ��ق من الجنود العراقيين ال يتع ��دى عددهم المئة والخم�سين بمعنويات منهارة ما
لبث ��وا �أن �سلم ��وا �أنف�سه ��م للفرق ��ة الكويتية ثم مروا عل ��ى ميناء ال ��زور فوجدوا فيها
مجموعة من الموظفين العاملين م�سجونين ف�أطلقوا �سراحهم ثم اتجهوا �إلى منطقة
الوفرة ومكثوا فيها يوم 1991/1/25 ،24م ثم تحركوا فجر يوم 1991/1/26م �إلى
منطق ��ة �أم الهيمان الت ��ي ظلوا فيها ي ��وم 1991/1/27 ،26م وفي يوم 1991/2/8م
توجهوا �إلى منطقة الفنطا�س ثم جاءت �أوامر الى الفرقة بالتوجه الى منطقة �صباح
ال�سالم والقرين لتحل مح ��ل القوات القطرية ،ثم �أمروا بالتوجه �إلى منطقة م�شرف
وف ��ي الطريق تعطلت المدرعة التي كانت تق ��ل ال�شهيد محمد مع زمالئه على الخط
ال�سري ��ع للملك فهد بن عبدالعزيز بالجهة المقابل ��ة لمعر�ض م�شرف الدولي ،وطلب
�آم ��ر ال�سرية من محم ��د و�أ�صحابه البقاء فيه ��ا �إلى حين ذهاب الفرق ��ة �إلى الموقع
المحدد ثم ير�سل لهم نجدة ل�سحب مدرعتهم.

ظروف اال�ست�شهاد:
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كان محمد العازمي حري�صا على ال�شهادة فكان يطلب من والدته ب�إلحاح �أن تدعو
ل ��ه بال�شهادة فلم ��ا تعطلت المدرعة وكان ��ت ال�شم�س قد قاربت عل ��ى الغروب في جو
مغب ��ر وريح �شديدة ح ��اول المجندون �إ�ص�ل�اح المدرعة بينما ذه ��ب ال�شهيد محمد
ف ��ي الب ��ر جهة الجنوب ال�شرقي عل ��ه يجد قطعة �أو �أي �ش ��يء ي�ساعدهم على �إ�صالح
العطل ولم ي�أخذ �سالحه معه في وقت قد انت�شرت �أخبار ب�أن مجموعة من العراقيين
والفل�سطينيي ��ن يرتدون مالب�س مدنية ويقودون �سي ��ارات مدنية يتحركون في �شوارع
الكويت بحثا عن جنود من دول التحالف انعزلوا عن فرقهم لقتلهم والق�ضاء عليهم،
وعندم ��ا ح ��ل الم�ساء رجع محمد �إلى فرقته ولكن من جه ��ة ال�شمال غير الجهة التي
ذه ��ب منها وكان ق ��د �سمع �إطالق نار من جهة المعر�ض الدولي ف�أراد الرجوع لي�أخذ
�سالح ��ه ويخبر زمالءه فر�أى �أ�صحابه �شخ�صا في الظالم مقبال عليهم فظنوه عدوا
لهم فطلبوا منه الوقوف ولكن ل�شدة الريح لم ي�سع محمد ال�صوت ف�أطلقوا الر�صا�ص
في الهواء فا�ستلقى على االر�ض ثم نه�ض متجها �صوب المدرعة ف�أطلق عليه �أ�صحابه
النار ف�أ�صابوه في كتفه الأيمن ف�سقط على الأر�ض ظنا منهم �أنه من العراقيين فنه�ض
متجها �إلى �أ�صحابه فازدادوا به ريبة ف�ضربوه مرة �أخرى ف�سقط على الأر�ض ثم �أخذ
يزح ��ف تجاههم فظنوه عدوا قد �شحن نف�سه بااللغام يريد �أن يفجرهم مع المدرعة
ف�أطلوقواعليه النار ف�أ�صابته ر�صا�صة في بطنه وخرجت من ظهره ثم ر�صا�صة �أخرى
ا�ستقرت في قلبه ثم جاء �إليه �أ�صحابه فعرفوه وكان في النزع الأخير ف�أخذوا �سيارة
وتوجه ��وا به ال ��ى م�ست�شفى العدان وكانوا يلقنونه ال�شهادتي ��ن فنطق بهما ثم فا�ضت
روح ��ه وهم ف ��ي طريقهم �إلى الم�ست�شف ��ى وكان ذلك يوم الجمع ��ة 199١/3/1م في
ال�ساع ��ة ال�سابعة م�ساء تقريبا وفي الي ��وم الثاني من اال�ست�شاهد 19٩1/3/2م ذهب
ابن عمه مطلق العازمي مع �آخرين �إلى م�ست�شفى العدان لي�أخذوه �إلى المقبرة الرقة
ودف ��ن فيها قبل �صالة الع�صر .وبعد ثالثة �أيام من دفنه ذهب �أخوه الأ�صغر فهد مع
اب ��ن عمه الى ال�سعودية و�أخبر والدت ��ه با�ست�شهاد ابنها فبكت قليال حزنا على فراقه
ولكنه ��ا ما لبث ��ت �أن فرحت ال�ست�شهاده فقد م ��ات ميتة �شريفة ف ��ي �سبيل وطنه وقد
كانت تريد له ال�شهادة وقد ح�صل عليها �إن �شاء اهلل تعالى.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد  /محمد معجون �أحمد العنزي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .سعود الع�صفور:
ترقب وحيلة

كان وكي ��ل العريف محمد معج ��ون �أحمد العنزي في عمله ف ��ي محافظة الأحمدي
عندم ��ا حدث الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكوي ��ت ،وكان يرقب �أحداثه ب�صورة
دقيق ��ة ،ويخبر والده تباعا عن الأماكن الت ��ي �سيطر عليها العراقيون ،وعندما �أح�س
بق ��رب دخولهم مبنى المحافظة قام بتغيير مالب�س ��ه الع�سكرية ب�أخرى مدنية ،وبعد
دخولهم قام الجنود العراقيون باعتقال معظم العاملين في المحافظة بينما ان�سحب
الباقون اتقاء ل�شر االعتقال وكان محمد معجون �ضمن من اعتقلوا (. )1
لج�أ محمد معجون �إلى حيلة انطلت على العراقيين ،حيث زعم �أنه لي�س من الجنود
الع�سكريي ��ن و�أن عمل ��ه مدن ��ي فح�سب� ،ساعده عل ��ى ذلك حداثة �سن ��ه ،وا�ستمر في
ترديد هذه المقالة �إلى �أن �صدقها العراقيون ف�أطلقوه (. )2
181

182

نبل و�شهادة

وف ��ي يوم الجمعة من الأ�سب ��وع الثاني للغزو العراقي الغا�ش ��م غادر محمد معجون
و�أف ��راد �أ�سرته ال ��ى المملكة العربية ال�سعودي ��ة ( )3وقرب الح ��دود ال�سعودية حدث
موق ��ف يدل على نب ��ل م�شاعر محمد معج ��ون و�شهامته ،ففي وق ��ت كان الجميع يفر
بنف�س ��ه من الأهوال الت ��ي جلبها الغزو العراق ��ي الغا�شم على �أه ��ل الكويت الآمنين،
تعطل ��ت �سي ��ارة محمد العنزي في طري ��ق رملي ،وكانت من ن ��وع (�سوبر فان) وفيها
عائلت ��ه ،فم ��ا كان من محمد معج ��ون -وكان معه �أي�ضا عائلت ��ه � -إال �أن قام بجرها
ب�سيارت ��ه وه ��ي من نوع (ف ��ان) لم�سافة طويلة ف ��ي الرمال �إلى نح ��و  21ميال �إلى �أن
183
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* ولد في  1969/1/12ي�سكن بمنطقة القرين  -حا�صل على �شهادة الثانوية  -يعمل وكيل عريف بوزارة الداخلية
( - )1معج ��ون �أحم ��د العن ��زي( ،وال ��د ال�شهيد) مقابل ��ة �أجراها معه الباحث محم ��د الحبي�شي بتاري ��خ 2000/6/3م .تفريغ �ضي ��اء ال�شعالن بتاريخ
2000/6/4م�� � .ص ،2-1معج ��ون �أحمد العنزي وول ��ده �أحمد(�شقيق ال�شهيد) مقابل ��ة �أجراها معه محمد الحب�شي بتاري ��خ  ،2000/8/28تفريغ �ضياء
ال�شعالن بتاريخ � ،2000/8/30ص2،1
( - )2نف�س الم�صدرين ال�سابقين
( - )3معجون �أحمد العنزي ،المقابلة ال�سابقة�،ص2
181

182

183

و�صلوا �إلى مركز الحماطيات بالمملكة العربية ال�سعودية (. )4
184

ال�شيخ علي يحفز على مقاومة العدوان

و�صل ��ت عائلة محمد معجون �إلى المملكة العربية ال�سعودية ،وبعد �أيام قليلة اجتمع
ال�شيج علي عباهلل ال�سالم ال�صباح بال�شباب الكويتي في نادي الحفر ،وحفزهم على
مقاوم ��ة الغ ��ازي و�ضرورة الرجوع ال ��ى �أر�ض الوطن للذود عن حيا�ض ��ه ،و�أبدى لهم
مخاوف ��ه من احتمال تدويل الأزم ��ة وحدوث ت�صويت على تقري ��ر الم�صير في الأمم
المتحدة و�ضرورة التواجد في �أر�ض الوطن من �أجل الم�شاركة في ذلك (. )5
كان واق ��ع الكلم ��ات الت ��ي �ألقاها ال�شيخ علي عب ��داهلل ال�سالم ال�صب ��اح في قلب محمد
معج ��ون م�ؤث ��ر ًا بحيث لم ي�ستجب لتو�سالت والده ب�ض ��رورة التريث قلي ًال قبل ال�شروع في
تنفي ��ذ المطل ��وب ،فالحما�س والرغبة الأكي ��دة في تلبية نداء الوط ��ن دفع محمد معجون
�إل ��ى �أن ي ��ردد في ثبات »ال الزم �أرجع وهذا الواجب اللي علينا الحين» ،وفي عبارة �أخرى:
«هذاالوق ��ت اللي �أ�سدد دين البلد»� ،أرجع ،وت�صديقا لمحاوالت الجميع وي�أ�سهم عن �صده
في فورية تنفيذ الأمر ،ما قاله �أحد الإخوة في المملكة العربية ال�سعودية في ذاك الموقف
حت ��ى ينهاه عن عزمه «بالدكم م ��ا فيها �شجرة وال وعر» وفي عبارة �أخرى «يا نا�س ما في
جبال وال �شيء حاول يثنيه عن قراره ،لكن الفكرة كانت في ر�أ�سه وخالنا ورجع» (. )6
ل ��م يمكث محمد معجون ف ��ي المملكة العربية ال�سعودي ��ة �إال �أ�سبوعا واحدا بعدها
غادرها الى الكويت ،هذا ما �أكده محمد العنزي الذي التقى به ثانية في يوم الجمعة
الموافق الرابع والع�شرين من �أغ�سط�س وباتا معا في منطقة حفر الباطن ال�سعودية،
واتفق ��ا عل ��ى دخول الكويت ف ��ي �صباح اليوم التال ��ي ،و�أن يك ��ون دخولهما عن طريق
المرك ��ز الح ��دودي الكويتي ،على اعتب ��ار ان دخول الكويتيين ال ��ى بلدهم من الأمور
االعتيادية (. )7
185

186
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187

( - )4محم ��د محم ��د خت�ل�ان العن ��زي ،مقابل ��ة �أجراه ��ا مع ��ه الباحث عب ��د العزي ��ز ال�ساع ��ي بتاري ��خ 2000/10/1م ،تفري ��غ �ضياء �شع�ل�ان بتاريخ
2000/10/3م� ،ص2،1
( - )5معجون �أحمد العنزي ،المقابلة ال�سابقة�،ص2
( - )6معجون �أحمد العنزي وولده �أحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،2معجون �أحمد العنزي ،المقابلة ال�سابقة� ،ص2
( - )7محمد محمد ختالن ،المقابلة ال�سابقة� ،ص2
184

185

186

187

محاولة الدخول �إلى �أر�ض الوطن

توجه ��ت ال�سي ��ارة التي تحمل محمد معج ��ون و�أحمد العنزي ومالكه ��ا عناد  -وهو
�صدي ��ق �أحم ��د العنزي -الى مرك ��ز ال�سالمي الكويت ��ي الحدودي وم ��ا �أن و�صلوا الى
المرك ��ز حت ��ى قالوا للعاملي ��ن من العراقيين في ��ه �أنهم عازمون عل ��ى دخول الكويت
بحج ��ة �أنهم كان ��وا قبل الأحداث في الخ ��ارج ،و�أن �أهلهم في داخ ��ل الكويت ويودون
االلتحاق بهم.
مراوغة الغزاة

كان ج ��واب العاملي ��ن في المركز �أن الأمر ي�سي ��ر و�أن الحاجة تتطلب خم�س دقائق
بعده ��ا يتم ت�سليمهم كتاب فح ��واه ي�ضمن عدم التعر�ض لهم ف ��ي �أثناء دخولهم �إلى
الكوي ��ت ثم يغادرون المركز ،وكانت ال�ساعة وقتئ ��ذ ما بين العا�شرة والحادية ع�شرة
�صباح� �اً ،ثم تغي ��ر كالم العراقيين وقالوا له ��م البد �أن يتم ترحيلك ��م ب�سيارتكم �إلى
قاع ��دة عل ��ي ال�سالم الجوي ��ة ثم يكون ت�سليمك ��م الكتاب �آنف الذك ��ر ،بعدها بخم�س
دقائ ��ق يمكنكم دخول الكويت ب�س�ل�ام ،وتم الترحيل �إلى القاع ��دة المذكورة ،ومكث
الثالثة في القاعدة �إلى ال�ساعة الحادية ع�شرة لي ًال بعدها نقلوا الى مخفر الجهراد
ال�شمال ��ي ،وتم �إخبارهم فيه �أن خروجهم �سوف يك ��ون �صباح ًا لأن التجوال في الليل
ممنوع (. )8
�أدخ ��ل الثالث ��ة الحب� ��س الم�ؤق ��ت (النظ ��ارة) كان المفاج� ��أة �إذ كان بداخل ��ه �أعداد
كبي ��رة من الموقوفين الكويتيي ��ن وكان جرمهم الوحيد هو ذات ج ��رم الثالثة� ،أي �أنهم
ارادوا دخ ��ول بلده ��م الكويت ،وااللتح ��اق ب�أهلهم هناك .كان الثالث ��ة في طريقهم وفي
�أثن ��اء تنقلهم ،وحتى ف ��ي �أثناء مكثهم في الحب�س الم�ؤقت ،يحدث ��ون �أنف�سهم ويتوعدون
باالنتقام من الغزاة ويتعهدون باالن�ضمام للمقاومة الكويتية لدحر العدو والنيل منه (. )9
188
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189

ا�ستغالل ظرف

وف ��ي �أثن ��اء مكث الثالثة في الحب� ��س الم�ؤقت �سجل محمد معج ��ون موقفا ينم عن
( - )8الم�صدر ال�سابق�،ص3,2
( - )9الم�صدر ال�سابق� ،ص3
188

189

ق ��درة بارع ��ة في المن ��اورة والمراوغة وا�ستغ�ل�ال الظرف فقد عم ��د الرفاق الثالثة
�إل ��ي و�ض ��ع جوازاتهم الكويتي ��ة تحت مقع ��د �سيارتهم خوفا م ��ن م�صادرتها من قبل
العراقيي ��ن وخاف الرفاق من ترحيلهم �إلى مكان �آخر م ��ن غير �سيارتهم ،لذا كانت
الحاج ��ة ملحة ف ��ي �إخراج الج ��وازات من ال�سي ��ارة والإتيان بها �إليه ��م ،فكانت تلك
مهم ��ة معجون الذي خاطر بها في نف�سه ،وقد افتع ��ل رواية للعراقيين مفادها رغبته
الملح ��ة للذهب �إلى ال�سيارة لإح�ضارء دواء له فانطلت الحيلة عليهم وذهب و�أح�ضر
الجوازات (. )10
190

�إهانة وتنكيل

مك ��ث الرف ��اق الثالث ��ة ف ��ي محب�سهم من ي ��وم ال�سب ��ت �إلى ي ��وم الثالث ��اء وكانوا
يتعر�ضون فيها �إلى الإهان ��ات والم�ضايقات من قبل الجنود العراقيين ،منها الب�صق
ف ��ي الوجوه ،والرف�س بالأرجل وتكليفهم بالمهام الو�ضيعة كتنظييف الممرات �أو نقل
الأثاث وخالفه� ،أما عن مكان الحب�س فقد كان �ضيق ًا ومكتظ ًا بالموقوفين ويتعذر فيه
ن ��وم الجميع لذا كان البع� ��ض ينام على الأر�ض ،والبع�ض الآخر يظل واقف ًا مع انعدام
الطع ��ام ب�ص ��ورة �ضاق فيها الح ��ال ،وكانت �إحدى �أمهات الم�ساجي ��ن تح�ضر الخبز
لولدها فيتلقفه الجميع ي�ضاف �إلى هذا وذاك الحر ال�شديد (. )11
191

ترحيل �إلى الزبير
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وف ��ي يوم الثالثاء قام الجنود العراقيون بترحيل م ��ن في الحب�س الم�ؤقت �إلى كلية
ال�شرط ��ة بعدم ��ا قاموا بع�ص ��ب �أعينهم وو�ض ��ع كل واحد منهم في �سي ��ارة منف�صلة
و�أجل�س ��وه بج ��وار �سائقه ��ا ،وفي خلف ��ه اي�ضا جندي ي�ص ��وب �سالحه نح ��وه ،وما ان
و�صل ��وا الى كلية ال�شرطة حت ��ى طلب منهم ملفات التحقيق ،ول ��م تكن قد عملت لذا
ت ��م ترحيلهم ثاني ��ة �إلى مخفر الجهراء ال�شمالي حيث حق ��ق معهم وكانوا يدخلونهم
ال ��ى المحققين على �صفة اثنين اثني ��ن ،وكان ال�شهيد محمد معجون ب�صحبة محمد
العن ��زي ،ث ��م �أدخ ��ل بعدها �صديقه ��م عناد .كان ��ت �أ�سئل ��ة التحقيق تتعل ��ق ب�أ�سباب
( )10الم�صدر ال�سابق
( )11الم�صدر ال�سابق� ،ص4,3

دخولهم �إلى بلدهم الكويت ،وعن مكان تواجدهم قبل الأحداث ،وعن ر�أيهم بما �آلت
�إلي ��ه الأو�ضاع ،بعده ��ا تم ترحيل الجميع �إلى كلية ال�شرط ��ة حيث �أم�ضى الجميع في
الكلي ��ة ليلتي الثالث ��اء واالربعاء ،ثم في �صباح االربع ��اء �أركبوهم في با�صات توقفت
ف ��ي محطات عدة منه ��ا قاعدة علي ال�سال ��م ،ومخفر الجهراء ثم رجع ��ت ثانية �إلى
الكلية ووجد الجميع �أمامهم �أي�ضا حافالت محملة بالموقوفين من الكويتيين و�سارت
الحاف�ل�ات �إل ��ى �أن عبرت الح ��دود الكويتية العراقية ،ثم انتهى الح ��ال بالجميع �إلى
مخف ��ر الزبير العراقي وكان ��ت ال�ساعة �آنذاك الحادية ع�ش ��رة �صباحا ،حيث وجدوا
في ��ه مجموعات �أخرى من الكويتيين المعتقلين والتهمة الوحيدة الموجهة �إليهم هي
�سبب دخولهم الي الكويت �أو �سبب خروجهم منها (. )12
192

براءة ملفقة

قب ��ل المغرب تم �إخب ��ار جميع المعتقلين الكويتيين �أن القا�ض ��ي حكم ببراءتهم بعد �أن
عر�ض ��ت عليه جميع �أوراقهم المتعلقة بالتحقيق! ه ��ذه هي نهاية الم�سرحية الهزلية التي
لم تراع فيها �أب�سط حقوق االن�سان في نظام بعثي �سام الجميع �صنوف الذل والهوان (. )13
193

كرم وفادة
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ت�سل ��م الرفاق الثالثة بطاقاتهم المدنية التي كان ��ت بحوزة العراقيين ،كان الوقت
يقت ��رب من موعد حظ ��ر التجوال في مدينة الزبير ،لذا لم ي�ستطيعوا مغادرة الزبير
والع ��ودة �إلى الكويت وفي حينها �أ�شار عليهم �أح ��د ممن كانوا معهم في محب�سهم �أن
يذهب ��وا ال ��ى بيت خاله ليبيتوا عنده تل ��ك الليلة ،وهو من عائل ��ة �آل ال�سعدون الكرام
فا�ستجاب ��وا لعر�ضه ،وتوجهوا �إلى �صاحب الدار الذي �أكرم وفادتهم وقدم لهم طعام
الع�ش ��اء ،وباتوا عن ��ده ،ثم ايقظهم �صباح ��ا و�أعد لهم طعام الفط ��ور ،وا�ست�سمحهم
ب�ض ��رورة مغادرته ��م بيته لما في ذلك من خط ��ورة عليه وعلى �أهل ��ه باعتبارهم من
الجن�سية الكويتية الت ��ي يكن لها البعثيون العداء ،ف�شكره الرفاق الثالثة على �صنيعه
معهم (. )14
194

( - )12الم�صدر ال�سابق� ،ص5،4
( - )13الم�صدر ال�سابق� ،ص5
( - )14الم�صدر ال�سابق
192
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193

194

العودة �إلى �أر�ض الوطن

وف ��ي �صباح يوم الخمي�س توجه الرفاق الثالثة �إلىالكويت بعد �أن ا�ست�أجروا �سيارة
با�ص ،ثم و�صلوا الى مخفر الجهراد حيث �أوقفوا �سيارتهم من قبل وطلب الرفاق من
العراقيين ت�سليمهم �سيارتهم �إال �أنهم رف�ضوا ذلك و�أمام هذا الرف�ض ا�ضطروا الى
ا�ستئجار �سيارة وانيت �أو�صلتهم �إلى بيوتهم (. )15
عاد محم ��د معجون �إلى بيت �أهله ،فلم يجدهم فيه ،و�س�أل جارهم جا�سم عبداهلل
المع�ل�ا ف�أجاب ��ه �أنهم قالوا �إنهم ذهبوا الى �سورية .فذكر له محمد رغبته في اللحاق
به ��م ف�أدخل ��ه جا�سم الى بيت ��ه وتناول معه ال�ش ��اي و�س�أله عن �سب ��ب غيبته الطويلة،
وح ��ذره من كون العراقيين الع�سكريين يترددون على منزلهم ل�سرقة محتوياته ،لكن
محم ��د تهرب من االجابة ع ��ن �س�ؤاله ،وقد غ�ضب عند �سماع ��ه خبر �سرقتهم بيتهم
وكان ��ت �شخ�صيته كما يقول جا�سم غام�ض ��ة ،ومن ذلك �أن كان يتردد على بيتهم في
فت ��رات و�أوق ��ات تدعو �إلى ال�شك والحي ��رة ،فهو ي�أتي �إلى البي ��ت ب�صورة متقاربة ثم
يغي ��ب �أياما ،ثم يرج ��ع �إليه من جديد وكانت الأوقات غريبة ف ��ي وقت الع�صر �أو في
منت�صف الليل �أو في الواحدة �صباح ًا �أوبعدها وك�أن في الأمر ريبة (. )16
195

196

ن�شاط خفي

كان محمد معجون يتردد على بيت �أهله ب�سيارته ( )B.M.Wال�سوداء ( )17وكان
لدي ��ه ما يخفيه عن جيرانه مخافة افت�ض ��اح �أمره ،فقد كان في حقيقة االمر يت�صيد
العراقيين وبخا�صة في نقاط التفتي�ش هذا ما �شعر به الجميع وما �آلت �إليه الأحداث،
وقد فعلها مراراً ،وكان ذلك تطبيقا عمليا لما �سمعه من ال�شيخ علي عبداهلل ال�سالم
ال�صب ��اح ،ف�ضال لمقته ال�شديد للعراقيين الغ ��زاة الذين ما انفكو يترددون على بيت
�أهل ��ه وي�سرقون محتوياته وكان جاره جا�س ��م المعال يتقرب منه �شيئ ًا ف�شيئ ًا ون�صحه
197

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت

( - )15الم�صدر ال�سابق
( - )16جا�سم عبداهلل المعال ،مقابلة �أجراها معه الباحث م�ساعد الم�شعل بتاريخ 2000/10/10م ،تفريغ �ضياء ال�شعالن بتاريخ 2000/010/11م،
�ص2،3
( - )17الم�صدر ال�سابق �ص4
195

196
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197

م ��رارا ب�إخالء محتويات بينهم فا�ستج ��اب لذلك مرة و�أح�ضر �سيارة « وانيت» وحمل
فيها بع�ض الأجهزة الكهربائية كالثالجة والغ�سالة وبع�ض الحاجيات المنزلية ،وكان
حانق ًا على ال�سراق من العراقيين.
�شجاعة نادرة

كان الجن ��ود العراقي ��ون في بع�ض الأحي ��ان يبيتون داخل بيت �أه ��ل محمد معجون
وف ��ي �إح ��دى المرات ،ذهب محم ��د �إلى البيت ف ��ي منت�صف الليل فوج ��د فيه جنودا
عراقيي ��ن فقرع باب جاره جا�سم المعال ،فخرج له ن�سيبه ،ف�س�أله محمد معجون عن
جا�س ��م فتعج ��ب الن�سيب من طلب محمد لجا�سم في هذا الوق ��ت المت�أخر من الليل،
فق ��ال ل ��ه محمد �إن في من ��زل �أهله جن ��ودا و�أن االمر ي�ستل ��زم �إخراجهم منه وطلب
من ��ه �أن ي�ساع ��ده هو وجا�سم في هذا االمر و�أخرج محمد م ��ن جيبه م�سد�ساً ،وو�ضع
في ��ه ذخيرت ��ه لتنفيذ المهمة .خ ��اف الن�سيب من عواق ��ب هذا الفع ��ل وبخا�صة و�أنه
كان ي�سك ��ن مع �أهله ،و�أن العراقيين �س ��وف ينتقمون من فعله ،لذا اعتذر لمحمد عن
امكاني ��ة م�شاركته في فعلته ،وما هي �إال فترة وجيزة حتى �سمع الن�سيب طلقات النار
ور�أى الجن ��ود العراقيون يرك�ضون ومحمد يالحقهم ويطلق النار عليهم ،وهذا الفعل
يدل داللة قطعية على �شجاعة محمد معجون وا�ستعداده لركوب المخاطر (. )18
198

م�ساعدة بكل ممكن
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ويحك ��ي �أحمد ح�سي ��ن الرامزي -وهو ج ��ار محمد معج ��ون� -أن محمد حركي في
طبع ��ه ،ومن ذلك �أنه م ��رة عر�ض عليه وعلى رفاقه �أن ي�ستخ ��رج لهم �إجازات قيادة
ب�أ�سماء مختلفة عن �أ�سمائهم وبخا�صة للع�سكريين منهم وذلك ل�ضمان عدم مالحقة
العراقيين لهم كما عر�ض عليهم في مرات �أخرى الم�ساعدة في �إخراجهم �إلى ايران
�أو �سوري ��ة ،وعر� ��ض عليه ��م ا�ستعداده في �إح�ض ��ار فيديو �أو الم�ساع ��دة في �أي �شيء
ممكن وكان يدرك ما يمكن �أن يفعله (. )19
199

( - )18الم�صدر ال�سابق� ،ص5-4
(� - )19أحم ��د ح�سين الرام ��زي ،مقابلة �أجراها معه الباحث م�ساعد الم�شعل بتاريخ 2000/10/17م ،تفريغ �ضياء ال�شعالن بتاريخ 2000/10/18م،
�ص ،6،2جا�سم عبداهلل المعال ،المقابلة ال�سابقة �ص5-4
198

199

تهديد ووعيد

ومرة دخل محمد معجون بيت �أهله فوجد �صورته وهو بلبا�سه الع�سكري ،وقد و�ضع
فوقه ��ا الجنود العراقيون طلقات ر�صا� ��ص ف�س�أل جاره جا�سم المعال عن مغزى ذلك
فن�صح ��ه جا�سم بع ��دم المكث داخل المن ��زل ولأن محمد �سبق �أن �أطل ��ق النار على
الجنود العراقيين وقال �إن هذا مغزاه الأكيد التهديد والوعيد (. )20
200

اعتقل و�سجن

ا�ستج ��اب محم ��د معجون لن�صيحة ج ��اره جا�سم المع�ل�ا ،ولم يت ��ردد بعدها على
بي ��ت �أهله وع ��زم على اللح ��اق ب�أهله في �سورية وبع ��د قرابة �شهري ��ن وفي منت�صف
ال�شه ��ر العا�ش ��ر قرع محمد معجون ب ��اب جاره جا�سم و�سلم علي ��ه ف�س�أله جا�سم عن
�أحوال ��ه و�سبب غيبته هذه ف�أجابه محم ��د �أنه حاول دخول �سورية عن طريق حدودها
م ��ع العراق� ،إال�أن الق ��وات العراقية اعتقلته و�أودعته ال�سج ��ن �شهرا كامال ثم تقلبت
ب ��ه الأح ��وال �إلى مجيئه للكوي ��ت و�سلم محمد ج ��اره جا�سم خبزة م ��دوره من �شعير
ت�ستخدمه ��ا القوات العراقي ��ة كغذاء في الجي� ��ش ،وتقدم للم�ساجي ��ن �أي�ضا كطعام،
وطلب منه �أن يحتفظ بها عنده على �سبيل التذكار (. )21
201

موا�صلة ن�ضال

وا�ص ��ل محم ��د معجون حيات ��ه التي اعتاده ��ا فور خروج ��ه من ال�سجن ال ��ذي زاده
�إ�ص ��رارا على الكفاح �ضد الق ��وات العراقية الغازية وكان يتردد عل ��ى بيت �أهله الذي
اتخ ��ذه بمثاب ��ة ا�ستراحة مح ��ارب ،وفي �أثنائه ��ا كان على �صلة وطي ��دة بجاره جا�سم
()22
المع�ل�ا وجاره الآخر �أحمد الرام ��زي دون �أن يخبرهما بحقيقة ما يفعله في ال�سر
ويب ��دو للباحث �أن وجود م�ساكن م�أهولة من بينها م�سكن جاره جا�سم ،وجاره �أحمد،
ه ��و ال�سبب الأ�سا�سي ف ��ي عدم �إخبارهما بحقيقة �أمر ما يفعل ��ه في ال�سر من مقاومة
للعراقيي ��ن نظرا لما يترت ��ب على ذلك الأمر من ذعر للقاطني ��ن �أما بالن�سبة لمحمد
معجون نف�سه فبيت �أهله كان مالذا �آمنا له.
202
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( - )20جا�سم عبداهلل المعال ،المقابلة ال�سابقة �ص5
( - )21الم�صدر ال�سابق� ،ص6
(� - )22أحمد ح�سين الرامزي ،المقابلة ال�سابقة �ص ،2جا�سم عبداهلل المعال ،المقابلة ال�سابقة� ،ص6
200
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201

202

من م�آثر محمد معجون

وم ��ن م�آث ��ر محمد معجون وحبه ال�شدي ��د لأهله �أنه قال يوما لج ��اره جا�سم المعال
ي�ست�شي ��ره ف ��ي كون ��ه يمتلك ماال يمكن ��ه من �شراء اث ��اث منزل �أهله ال ��ذي �سرق من
قب ��ل العراقيين وبعدما �سمع ع ��ن هجوم لتحرير الكويت من القوات العراقية الغازية
فن�صحه جا�سم بعدم التعجل في ذلك لأن العراقيين مازالوا يترددون على منزل �أهل
محمد معجون و�أن عليه �أن يدخر ذلك المال �إلى ما بعد التحرير (. )23
203

قطعية انتمائه للمقاومة

هناك عمليات مقاومة تن�سب �إلى محمد معجون لكن الأمر يحتاج الى �أدلة قطعية
ومنه ��ا قول �أخيه �أحمد �أنه �سمع عن قي ��ام محمد بمهاجمة قوات عراقية عند محول
للكهرب ��اء في منطق ��ة خيطان ،و�أنه كان �أي�ض ��ا �ضمن من هاجموا الق ��وات العراقية
المتواجدة في نادي ال�شباب الريا�ضي وغيرها من الروايات (. )24
وم ��ن الروايات التي يمك ��ن توثيقها ما نقله �شقيقه �أحمد عن �صديق محمد معجون
في المقاومة المدعو وليد محمد� ،أنهما كانا ي�سافران معا �إلى العراق ،وينفذان بع�ض
العملي ��ات .م ��ن ذلك �أنهما مرا على نقطة تفتي�ش مقره ��ا على �شكل خيمة من�صوبة،
وعندما تجاوزاها �أطلق محمد معجون الر�صا�ص �صوبها ،ثم الذا معا بالفرار (. )25
وف ��ي العا�شرة م ��ن اليوم ال�سابع ع�شر من يناير� ،سم ��ع الجيران �صوت �إطالق نار،
و�سي ��ارات ع ��دة كانت تلك مالحقة من القوات العراقي ��ة لمحمد معجون الذي �أوقف
�سيارت ��ه ودخ ��ل م�سرعا لبي ��ت �أهله فالحقته الق ��وات العراقية ،ووجه ��ت �إليه قذيفة
� R.B.Gأحدثت خرقا مت�سع ًا في البيت و�أ�صابته �إ�صابة بليغة نالت من يده وخا�صرته
ورجل ��ه ثم قب�ضوا عليه وهو ي�صرخ ويق ��ول �إنه لي�س المعني بالأمر بعدها تم اقتياده.
ه ��ذه الحادث ��ة �سمعها و�شهد وقائعها جي ��ران محمد معجون ،وب�ص ��ورة خا�صة جاره
204

205
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( - )23جا�سم عبداهلل المعال ،المقابلة ال�سابقة� ،ص7,6
( - )24معجون �أحمد العنزي ،وولده �أحمد ،المقابلة ال�سابقة� ،ص5
( - )25الم�صدر ال�سابق
203

204

205

جا�س ��م المعال وجاره �أحمد الرامزي والمهم في ه ��ذه الحادثة ما ذكره الرامزي �أن
ال�ضابط العراقي بعد انتهاء الحادثة قال عن محمد معجون »:الكلب ما �صدق هذول
امري ��كان رموا،ج ��اء �سيرا على الج�س ��ر ي�ضربنا ،من على الج�س ��ر م�ضاد للطائرات
وكان �أه ��و جاي ي�ضربه ��م ،وهذا �أي�ضا يعطينا داللة قطعية �أخ ��رى على ما كان عليه
محمد معجون من �أعمال للمقاومة يمكن ت�سجيلها له بكل فخر واقتدار (. )26
206

ا�ست�شهاده بالإعدام

بع ��د م�ضي قرابة �أ�سبوعين على �إ�صابة محمد معج ��ون وبعد �أن نقله العراقيون �إلى
م�ست�شفى العدان للعالج جاءوا به �إلى عند بيت �أهله لتنفيذ حكم االعدام فيه ،و�سمع
الجي ��ران ،ومنهم �أحم ��د الرامزي ومحمد رجب ،وجا�سم المع�ل�ا� ،صوت الطرق على
ب ��اب منزل �أهل محمدمعجون ثم بعده �سمع �صوت طلق ��ات ر�صا�ص ما بين ثالث �إلى
خم�س ر�صا�صات ،فخرج الجيران ال�ستجالء الأمر ف�شاهد محمد رجب رجال بمالب�س
عراقي ��ة وقد قتل ،ف�أخبر �صديقه �أن القتيل عراق ��ي الجن�سية ،فتقدم �أحمد الرامزي
من ��ه ف�إذا هو محمد معجون وق ��د �ألب�سه العراقيون مالب�سهم بنط ��اال وقمي�صا ،وكان
حاف ��ي القدمين وكانت الإ�صابة في ر�أ�سه وكان بع� ��ض �شعره قد علق بحائط المنزل،
ويب ��دو �أن الر�صا� ��ص قد طال بع�ض �أجزاء من ج�سمه ،وه ��ذا ما ي�ؤكده �شقيقه �أحمد،
وقد تكون تلك الإثارة من �إ�صابته الأولى التي �أدخل على �إثرها م�ست�شفى العدان (. )27
207

جثمان ال�شهيد
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عا� ��ش جي ��ران محمد معجون ليلة رعب ،وفي ال�صباح نق ��ل العراقيون جثة ال�شهيد
محم ��د معجون بعد �أن �سحبوها لم�ساف ��ة طويلة على الأر�ض ح�سب �إفادة ال�شهود من
جيران ��ه ،ثم و�ضعت في ثالجة م�ست�شفى العدان ،وظل جثمانه في الم�ست�شفى �إلى �أن
تم دفنه بعد التحرير في مقبرة الرقة (. )28
208

(� - )26أحمد ح�سين الرامزي ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،4-3جا�سم عبداهلل المعال ،المقابلة ال�سابقة8-7 ،
( - )27جا�س ��م عب ��داهلل المعال المقابلة ال�سابقة� ،ص ،10-7معجون �أحمد العنزي ،المقابل ��ة ال�سابقة �ص� ،8أحمد ح�سين الرامزي ،المقابلة ال�سابقة
�ص6-4
( - )28معجون �أحمد العنزي ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،6معجون �أحمد العنزي ،وولده �أحمد المقابلة ال�سابقة �ص 6-8
206

207

-114-

208

بع�ض �صفاته

محم ��د معجون ذك ��ي ،كتوم ،لأ�س ��راره ،عنيد في طبع ��ه ،ن�شط ،يح ��ب المغامرة،
ج ��ريء ال يهاب الخطوب ،عالقته ب�أمه طيبة مثالي ��ة� ،أكثر الأبناء قرب ًا ومحبة لقلب
والده ،يحب خدمة الغير دونما مقابل (. )29
209

رحم اهلل محمد معجون العنزي ،و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،و�ألهم �أهله وجيرانه
ال�صبر وال�سلوان.

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-115-

( - )29جا�سم عبداهلل المعال ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،10معجون �أحمد العنزي ،المقابلة ال�سابقة� ،ص ،7معجون احمد العنزي وولده �أحمد ،المقابلة
ال�سابقة� ،ص� ،10،11أحمد ح�سين الرامزي ،المقابلة ال�سابقة �ص2،6
209

ال�شهيد  /مداد خلف م�شحن العنزي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد:

ع ��رف ال�شهي ��د ب�أخالقه الطيبة وبهدوئ ��ه وحب المرح والإخال� ��ص في العمل ومن
ميوله وهواياته حب القراءة
دور ال�شهيد في �أثناء الغزو الغا�شم:

ف ��ي يوم الغ ��زو الخمي� ��س 1990/8/2م التحق ال�شهي ��د بوحدت ��ه الع�سكرية ،وظل
غائب ��ا عن بيت ��ه بعد خم�سة �أيام من الغزو ،وبعد اثني ع�شر يوما انتقل مع �أ�سرته �إلى
ال�سعودي ��ة وهن ��اك التحق بقاعدة المل ��ك خالد في منطقة حف ��ر الباطن �ضمن لواء
ال�شهي ��د �سالم م�سع ��ود ،وظل في عمله هذا حتى يوم تحري ��ر الكويت 1991/2/26م
الذي دخل فيه �إلى �أر�ض الوطن والتحق بمقر عمله.
اال�ست�شهاد:
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عن ��د ا�ست�شه ��اده كان ال�شهيد يعمل ف ��ي المنطقة الحدودية بي ��ن الكويت والمملكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة ف ��ي م ��كان ي�سم ��ى «�أم الجثاثين» ومهمته ��م مراقب ��ة المت�سللين
والمهربين الداخلين �إلى �أر�ض الكويت من جهة المملكة العربية ال�سعودية.
ف ��ي يوم 1992/3/11م في ال�ساعة الثانية ظهرا توجه ال�شهيد مع ثالثة من رفاقه
الجن ��ود لتفتي� ��ش �سيارة واني ��ت متفجرة كان ��ت م�ستخدمة من قبل بع� ��ض المهربين
ف ��ي م ��كان يبعد عن مقر عملهم قرابة الكيلومتر وبعدم ��ا و�صلوا �إلى هناك نزلوا من
�سيارته ��م واقتربوا من الوانيت لتفتي�شه فانفجرت بهم االلغام فا�ست�شهد ثالثة منهم
م ��ن بينهم مداد الذي ا�صيب بع ��دة �شظايا �أدت �إلى احتراق وتقط ��ع �أجزاء ج�سمه،
ونج ��ا الراب ��ع وهو م�صلح �سك ��ب الم�شري الذي ق ��ام بمناداتهم بع ��د انفجار االلغام
* الميالد1960/5/3 :
 الم�ستوى التعليمي :ال�شهادة المتو�سطة -الحالة االجتماعية  :متزوج وله ثالث �أبناء .

 اال�ست�شهاد 1992/3/11:م -المهنة  :جندي  -ال�شرطة الع�سكرية  -الجي�ش الكويتي  -وزارة الدفاع

لكنه ��م ل ��م يجيبوا ثم اطلق الر�صا� ��ص من ر�شا�ش معه ي�ستنج ��د بالدوريات في مقر
عملهم فلم ي�سمعوا ف�سار على قدميه حتى و�صل الى مع�سكره ف�أبلغ �آمر المع�سكر بما
ح ��دث فح�ضر الآمر مع بع� ��ض الجنود ،وعاينوا مداد ورفاق ��ه لكنهم لم ينقذوهم �أو
ينت�شلوه ��م خ�شية �أن تتفجر بهم �ألغ ��ام �أخرى فا�ستدعى �سالح الهند�سة الذي ح�ضر
ف ��ي غد يوم 1992/3/11م وانت�شلت الجثث الثالث ونقلت �إلى الم�ست�شفى الع�سكري
وف ��ي ي ��وم 1992/3/13م حملت الجث ��ث �إلى مقب ��رة ال�صليبيخات ودف ��ن ال�شهداء
الثالثة فيها في ال�ساعة الحادية ع�شرة �صباحاً.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /م�سير فرحان �شنيتر ال�شمري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد:

ع ��رف ال�شهي ��د ب�أخالق ��ه الحميدة وتدين ��ه وحر�صه عل ��ى ال�صل ��وات الخم�س في
الم�سجد.
هواياته:

من هوايات ال�شهيد حب الخروج للبر و�صيد الطيور «القن�ص»
دوره في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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عل ��م ال�شهي ��د بخبر الغزو ع ��ن طريق �أخيه ف ��ي ال�صباح الباكر من ي ��وم الخمي�س
1990/8/2م ،فلب�س مالب�سه الع�سكرية وتوجه ب�سيارته �إلى «اللواء الثمانون» القريب
من �سكنه بالجهراء بدال من التوجه �إلى وحدته الع�سكرية القريبة من المطار ،وذهب
مع ��ه �أحد �أ�صدقائ ��ه وهو زاهي مثني وهو ع�سكري �أي�ض ��ا ً .بينما هما متوجهان للواء
وجدا �أن كثيرا من الطرق الم�ؤدية �إليه قد �سيطر عليها العراقيون فا�ضطروا التخاذ
ط ��رق �أخرى ولكن واجهته ��م في �إحدى الطرق القريبة من اللواء قوة عراقية فطلبت
منهم ��ا التوقف واال�ست�س�ل�ام ولكنهما لم ي�ستجيب ��ا لهما و�أ�سرعا ف ��ي ال�سير فقامت
ه ��ذه القوة ب�إطالق الر�صا�ص عليهما ف�أ�صيب م�سي ��ر فرحان بجروح تهتكية و�شظايا
بظه ��ره في المنطقة القطني ��ة و�صلت �إلى النخ ��اع ال�شوكي م�سببة �شل�ل�اً بالأطراف
ال�سفلي ��ة .كما �أ�صيب زميل ��ه زاهي وفقد الوعي .ثم ا�سعفتهما مجموعة من المدنيين
ونقلوهما الى الم�ست�شفى و�أجريت لم�سير العمليات الالزمة ومكث في الم�ست�شفى من
1990/8/2م حتى 1990/8/7م حيث �أ�صيب بجلطة كبيرة في رئتية �أدت �إلى الوفاة
الفجائية ثم حمل �إلى المقبرة ودفن ع�صرا في نف�س يوم الوفاة.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
الميالد1957/12/21 :
 الم�ستوى التعليمي :ال�شهادة االبتدائية -الحالة االجتماعية  :متزوج وله �ست �أبناء .

 اال�ست�شهاد 1990/8/7:م -المهنة  :رقيب �أول �-سالح الطيران  -القوة الجوية  -وزرارة الدفاع

ال�شهيد  /م�شاري يعقوب يو�سف بن جبل (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالقه و�صفاته:

ات�ص ��ف ب�صفات فا�ضل ��ة عدة فقد كان متوا�ضعاً ،طيب القل ��ب ،مرحا ،اجتماعيا،
محترما ،من الجميع محبا لم�ساعدة الآخرين ولذا �أحبه النا�س لأخالقه هذه.
هواياته:

كان يح ��ب �صيد الطيور -والأ�سماك باال�ضافة �إلى تعلم اللغات المختلفة حيث كان
يتقن لغات عدة.
�أثر الغزو على ال�شهيد:

كان خب ��ر الغزو عل ��ى ال�شهيد م�شاري بليغ ًا جدا ،و�صدم ��ة كبيرة ،فتغير حاله من
ح ��ب المزاح وكثرة الحديث ف�أ�صبح جادا نادر ال ��كالم وقد ترجم رف�ضه لهذا الغزو
الغا�ش ��م ب�أعم ��ال ع�سكرية لمواجهته مع ان ��ه مدني ولي�س ع�سكري فق ��د ان�ضم �إلى
�إح ��دى مجموعات المقاوم ��ة وكان يخرج من منزله نهار ًا ولي�ل�ا وال ي�أوي �إلى منزله
ف ��ي �أحيان كثيرة �إال في �ساعة مت�أخرة م ��ن الليل واحيانا عند الفجر ،وكان يموه في
مالب�سه ف�أحيانا يلب�س د�شدا�شة عادية و�أحيانا يخرج بثياب النوم »البيجاما« و�أخرى
بالبنطل ��ون وكما كان يغي ��ر ال�سيارة التي يتنقل بها وق ��ام بتكوين عالقات مع بع�ض
الع�سكريين العراقيين بطريقة ذكية لي�أخذ منهم معلومات تفيده في مواجهتهم .ولم
يكن يعلم �أحد بتحركاته وال ب�أعماله المختلفة حتى �أخ�ص النا�س �إليه.
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دوره في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:

ظه ��ر دور ال�شهيد في الغزو في مواجهة المعت ��دي الغا�شم ع�سكريا فقد كان يحمل
�سالح ��ه ويقتن�ص الفر� ��ص لرمي الجن ��ود العراقيين بالر�صا� ��ص وكذلك عن طريق
* الميالد1947/10/28 :
 الم�ستوى التعليمي :الثانوية العامة  -دبلوم محا�سبة -الحالة االجتماعية  :متزوج وله خم�سة �أبناء .

 تاريخ اال�ست�شهاد 1991/1/19:م -المهنة  :موظف ق�سم ا لمحا�سبة في �شركة البترول

تفجي ��ر �سياراتهم بالقنابل وم ��ن ذلك الهجوم الذي تم على �سي ��ارات المعتدي على
ج�سر الجابرية الذي يف�صل بين الجابرية وحولي.
اال�ست�شهاد:
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كان ال�شهيد يخطط مع �إخوانه في المقاومة ب�أف�ضل الطرق للم�ساهمة في �إ�ضعاف
العراقيي ��ن وت�سهي ��ل عملية تحرير الكوي ��ت فلما بد�أ الق�صف الج ��وي لدول التحالف
عل ��ى مواقع القوات العراقية الآثمة ف ��ي يوم الخمي�س 1991/1/15م وجدوها فر�صة
�سانحة ب�أن ت�شترك المقاومة من الداخل مع الهجمات الجوية مع الخارج.
ف ��ي هذا اليوم ي ��وم الخمي�س رجع �شهيدنا في �ساعة مت�أخ ��رة من الليل وبدل ثيابه
وفي �صباح1991/1/16م في ال�ساعة ال�سابعة والن�صف تقريبا ا�ستيقظ وعندما هم
بالخ ��روج طلب م ��ن زوجته �أن ت�سامحه حيث كان يتوقع ا�ست�شهاده و�أن هذا هو اللقاء
الأخي ��ر به ��ا فخ�شيت من هذا الق ��ول و�ألحت عليه بعدم الخروج حي ��ث �أن العراقيين
متواجدي ��ن في كل مكان والتجول ممنوع ،ولكنه ل ��م ي�ستجب لرجائها فقد كان نداء
الوط ��ن والدفاع عنه �أقوى من هذا الرجاء فخرج وقد كان متفقا مع �سبعة من �شبان
المقاوم ��ة في مهاجمة مخف ��ر الرميثية الذي يتخذه العراقي ��ون مركزا لهم ف�صوبوا
�أ�سلحتهم عليهم ورموا بما يملكون من ر�صا�ص و�سالح ولما ا�شتد الرمي على المخفر
خرجت قوة عراقية من المدر�سة المقابلة للمخفر يع�سكر بهاجنود عراقيون �آخرون
وهاجم ��ت �أف ��راد المقاومة وحا�صرتهم فقتلت �أربعة منه ��م و�أ�سرت الأربعة الآخرين
وكان منه ��م �شهيدنا م�شاري بن جبل فاقتيدوا �أ�س ��رى الى مخفر الرميثية وفي �أثناء
االعتقال ح ��اول بع�ض الجنود العراقيين ابتزاز �أهل ال�شهيد ب�إيهامهم بالإفراج عنه
في حال دفعهم مبالغ من المال �أو تزويدهم ب�أجهزة كهربائية �أو ب�إعطائهم �سيارة.
وف ��ي االعتق ��ال القى م�شاري �صنوفا ب�شع ��ة من التعذيب البدني فق ��د قطعوا �أذنيه
وقلع ��وا عينيه و�ض ��رب بكعب البندقي ��ة في وجهه ف�ض�ل�ا عن �آثار التعذي ��ب ال�شديد
ف ��ي �أماك ��ن كثيرة من ج�سمه .وقد فعل ��وا ذلك لكي يعطيهم معلوم ��ات عن المقاومة

و�أفرادها لكنه لم يعترف لهم ب�شيء وظل �صابرا متحمال لهذا التعذيب الرهيب فقد
�أبت نف�سه ورف�ض �ضميره �أن يكون �سببا في �إيذاء �إخوانه الآخرين.
ولما لم يح�صلوا على �شيء �آثروا االنتقام منه فتم �إعدامه في  1991/1/19بطلق
ن ��اري في ر�أ�س ��ه ورميت جثته خارج مخف ��ر الرميثية وظلت جثت ��ه ملقاة حتى جاءت
�سي ��ارة الإ�سعاف وحملته �إلى م�ست�شفى ال�صباح وظل ف ��ي ثالجة الموتى حتى �صباح
ي ��وم التحري ��ر  1991/2/26حيث نقل م ��ع �شه ��داء �آخرين ودفن ف ��ي مالب�سه التي
ا�ست�شهد فيها في قبر جماعي في مقبرة الرقة.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /م�صحب مروي �شافي مطلق (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيدوهواياته:

ات�ص ��ف ال�شهي ��د ب�صف ��ات حميدة عدة م ��ن �أبرزه ��ا ال�شجاعة وال�صب ��ر والحلم
و�سعة ال�صدر واله ��دوء والجدية في العمل وح�سن التعامل مع الآخرين ،والتفاني في
خدمة �أ�سرت ��ه و�أقاربه و�أ�صدقائه وكان بمثابة الأب لإخوانه ال�صغار وذلك بعد وفاة
والدهم ،وله هوايات كثيرة من بينها الفرو�سية وركوب الخيل وال�شعر ورفع الأثقال.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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كان ال�شهي ��د في ليلة الغ ��زو العراقي الغا�شم الخمي� ��س 1990/8/2م م�شاركا في
حف ��ل زواج �صديق له وظل ف ��ي الحفل �إلى �ساعة مت�أخرة من اللي ��ل ،وجاءته الأوامر
لتلبي ��ة ن ��داء الوط ��ن ،ومقاومة الغ ��زاة ،فرجع �إلى منزل ��ه في ال�ساع ��ة الثالثة فجر ًا
وارت ��دى مالب�س ��ه الع�سكرية وتوجه �إل ��ى مقر عمله في مع�سك ��ر المغاوير ،لكنه وجد
المع�سك ��ر تحا�صره الق ��وات العراقية فلم يتمكن من الدخول فتوجه �إلى لواء الحر�س
الأمي ��ري وتحرك من هناك مع قوة بقيادة المالزم عادل بوحيمد �إلى ق�صر د�سمان
حي ��ث مقر �إقامة �سمو �أمير دولة الكويت ال�شيخ جابر الأحمد الجابر ال�صباح لنجدة
القوات الكويتية المدافعة عن الق�صر وذلك بحدود ال�ساعة التا�سعة �صباحاً.
و�ص ��ل م�صحب مع �أفراد القوة �إلى الق�ص ��ر ووزعوا الأدوار لمقاومة المحتل .بادر
ال�شهي ��د م�صح ��ب بالتوجه �إلى البوابة الرئي�سية قبل زمالئ ��ه و�أظهر �شجاعة فائقة
ف ��ي مواجهة العراقيين فقتل ع ��دد ًا منهم و�أ�سر �آخرين ،وو�صلت �إليه مجموعة بينما
كان يراق ��ب الأ�سرى وكان قد �أمرهم باال�ستلقاء عل ��ى الأر�ض وفي �أثناء ذلك �أ�صيب
بطلق ��ات ناري ��ة في �أماكن عدة من ج�سمه ،وكان �أخطره ��ا الذي �أ�صابه في قلبه ولم
يعل ��م م�ص ��در الطلق الن ��اري �إن كان من �أح ��د الأ�س ��رى العراقيين �أو م ��ن القنا�صة
الميالد1962/12/18 :
 الم�ستوى التعليمي :ال�شهادة المتو�سطة -الحالة االجتماعية � :أعزب

 اال�ست�شهاد 1990/8/2:م -المهنة  :وكيل عريف  -وزارة الدفاع

المتمركزين في المباني المجاورة للق�صر.
ح ��اول المالزم عادل بوحيم ��د �إ�سعافه �إال �أن ال�شهيد �أخبره �أن �أ�صابته لي�ست بليغة
ولم يكن باالمكان نقله في الحال �إلى الم�ست�شفى ب�سبب الق�صف المكثف .بعد هدوء
الق�ص ��ف توج ��ه �إليه زمال�ؤه فوجدوه ق ��د ا�ست�شهد ب�سبب نزي ��ف دم غزير وذلك في
ح ��دود ال�ساعة العا�شرة والن�صف من �صباح اليوم الأول للغزو 1990/8/2م ثم نقل
ال�شهيد ب�سيارة �إ�سعاف الى م�ست�شفى مبارك ثم �إلى مقبرة ال�صليبيخات حيث وورى
الثرى في قبر جماعي مع مجموعة من ال�شهداء.
رحم اهلل ال�شهيد مروي م�صحب �شافي مطلق و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /مطر غنيم مجدل الماجدي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالقه و�صفاته:

ات�ص ��ف ال�شهي ��د بعدة �صف ��ات ح�سن ��ة كال�شجاعة والرحم ��ة والت�سام ��ح والوطنية
والك ��رم وح�س ��ن المعاملة لزوجته و�أبنائ ��ه وذويه و�أ�صدقائه وع ��رف بالحزم ورف�ض
الخط�أ �أو الخلط بين الجد والهزل وقد تميز �أي�ضا بعالقاته االجتماعية الوا�سعة وله
ديواني ��ة يرتادها كثير من �أ�صدقائه ومحبي ��ه ،ولهذه االخالق كان خبر ا�ست�شهاده له
بالغ الأثر على �أ�سرته وزمالئه.
دور ال�شهيد في �أثناء الغزو الغا�شم وا�ست�شهاده:
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�سم ��ع ال�شهي ��د مطر بخبر تعر�ض دول ��ة الكويت للغزو العراق ��ي الآثم يوم الخمي�س
1990/8/2م ع ��ن طري ��ق جيران ��ه فخرج من منزل ��ه ليتثبت من الخب ��ر فرجع وهو
م�ستيقن من الغزو حيث ر�أى القوات العراقية في �أر�ض الوطن ف�أخذ ي�ستعد لاللتحاق
بوحدت ��ه الع�سكرية ف ��ي الحر�س الوطني ،وقد كان ال�شهيد قب ��ل الغزو ب�أيام قليلة في
�إج ��ازة لكن ��ه قطعها ليلتح ��ق بعمله دفاعا ع ��ن �أر�ض الوط ��ن دون �أن ي�ستدعيه �أحد،
وبينما كان يهم بالخروج طلب منه �أهله عدم الذهاب والتعر�ض للخطر فرف�ض ذلك
ورد ب�أن ��ه ق ��د �أق�سم على الق ��ر�آن للدفاع عن الوطن الغالي و�أن ��ه م�ستعد لل�شهادة من
�أجله ولن يترك العراقيين يعي�شون في بلده.
خرج مطر في ال�ساعة الخام�سة والن�صف �صباح ًا من منزله مرتديا مالب�س مدنية
وم�صطحب ��ا مع ��ه مالب�سه الع�سكري ��ة واتجه �ص ��وب مع�سكر الحر� ��س الوطني وعند
و�صول ��ه اتخذ موقع ًا دفاعي ًا م ��ع �إخوانه المدافعين وظل يقاوم ويرمي العدو بال�سالح
والذخيرة منذ ال�صباح وحتى الغروب من يوم الخمي�س .وقد ات�صل ب�أهله مرات عدة
خالل تلك الفترة ليطمئن عليهم من عدم تعر�ض الغزاة لهم و�أو�صى زوجته بالذهاب
 اال�ست�شهاد 1990/8/2:م* الميالد1953/1/15 :
 المهنة  :وكيل �ضابط � -سرية المو�سيقى -الحر�س الوطني -الحالة االجتماعية  :متزوج وله ت�سعة �أبناء

الى �أحد �أقاربه و�أن تهتم ب�أبنائه وال ت�شغل بالها في التفكير به ،وبعد الغروب �أ�صابت
�شظي ��ة من �شظايا قذيف ��ة متطايرة ال�شهيد في ر�أ�سه وي ��ده الي�سرى فنقل �إلى عيادة
المع�سكر وظل فيها ما يقارب �ساعتين يتلقى العالج �إال �أن العراقيين ق�صفوا العيادة
�أي�ض ��ا فانهارات على من فيها من جنود كويتيين م�صابين فا�ست�شهدوا جميعهم ومن
بينهم �شهيدنا مطر.
وبع ��د ا�ست�شهاده نقل �إل ��ى الم�ست�شفى وبعد الت�أكد من وفاته نقل �إلى المقبرة ودفن
فيها
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /مطلق ملفي عواد المطيري (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�210أخالق ال�شهيد و�صفاته:

عرف ال�شهيدبالطيب والكرم والإح�سا�س بالم�س�ؤولية وكان اجتماعيا يحب الخير للنا�س.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت

عل ��م ال�شهيد بخبر الغ ��زو في فجر ي ��وم الخمي�س 1990/8/2م فل ��م ي�صدق الخبر
ابت ��داء ًا وظنها من ��اورات ع�سكرية ولكن مع ذلك ارت ��دى مالب�سه الع�سكرية وخرج من
منزله ال�ساعة ال�سابعة والن�صف والتحق بوحدته الع�سكرية «اللواء الخام�س والثالثون»
ولكنه في ال�ساعة التا�سعة رجع الى منزله وبدل مالب�سه وارتدى مالب�س مدنية و�أو�صى
�أ�سرت ��ه �أنه �إذا لم يرجع �إليهم �أن يذهبوا �إلى �أقربائهم ثم خرج من منزله مرة �أخرى
لمواجهة الغزو الغا�شم ويبدو �أن جنود اللواء قد وزعوا على �شكل مجاميع �صغيرة ومنها
مجموع ��ة ال�شهيد مطلق التي كان ��ت مهمتها الم�شاركة في حماي ��ة قاعدة علي ال�سالم
الجوي ��ة وبينما كانت هذه المجموع ��ة متجهة �إلى القاعدة تعر�ض ��ت لها قوات عراقية
رافع ��ة �أعالما كويتية و�سعودي ��ة تمويها لهذه المجموعة ب�أنها ق ��وات �صديقة فان�ضمت
له ��ا مجموعة ال�شهيد مطلق فغدر بهم العراقيون و�أظهروا العلم العراقي و�أحاطوا بهم
وجردوه ��م من �أ�سلحتهم ثم بعد ذلك �أطلقوا �سراحه ��م ظن ًا منهم �أنهم �سيهلكون من
التع ��ب والجوع والعط�ش في ال�صحراء .واتجهت ه ��ذه المجموعة جهة القاعدة وبينما
هم ف ��ي طريقهم تعر�ض لهم جنود عراقيون مرة �أخ ��رى ورموهم بالر�صا�ص ف�أ�صيب
مطلق المطيري وا�ست�شهد في الحال وقام �إخوانه بدفنه في البر في المكان الذي توفي
فيه وبعد التحرير ذهب عمه مع �أحد الجنود الكويتيين الذين كانوا برفقة مطلق حين
ا�ست�شهاده وحفروا قبر ًا ونقلوا جثمانه �إلى مقبرة الرقة.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

 اال�ست�شهاد1990/8/2 :م			
* الميالد1950 :
 الم�ستوى التعليمي :ال�شهادة المتو�سطة  -المهنة :رقيب �أول -القوة البرية -وزارة الدفاع -الحالة االجتماعية :متزوج وله �سبعة ابناء
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ال�شهيد  /من�صور حمود من�صور حمود (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالقه و�صفاته:

ات�صف ال�شهيد بعدة �صف ��ات ح�سنة منها ال�شجاعة والكرم والطيب والحنان وكان
محبوب ًا من �أ�صدقائه.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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كان من�ص ��ور قبل الغزو قد قدم ا�ستقالته من عمل ��ه في الحر�س الوطني للعمل في
جهة �أخرى .و�أثناء ذلك حدث الغزو في يوم الخمي�س 1990/8/2م فالتحق بمع�سكر
الجي ��وان يق ��اوم المعتدين مع المدافعين ث ��م ان�سحب مع �إخوانه ال ��ى منطقة كيفان
وتجمع ��وا ف ��ي بيت بالقرب من مخفر كيف ��ان للتخطيط لمواجه ��ة العراقيين ،و�شكل
من�صور و�آخرون م ��ن �أبرزهم في�صل البحر وعماد �سلطان �أمان ومنذر ال�سيف خلية
مقاومة.
ظه ��ر دور من�ص ��ور في المقاوم ��ة الع�سكرية ف ��ي جانبين :الأول هو جم ��ع الأ�سلحة
ونقله ��ا من م ��كان لآخر ال�ستخدامها ف ��ي مواجهة العراقيين .فق ��د �أح�ضر في اليوم
الثان ��ي والثال ��ث من الغزو �سيارة مليئ ��ة بالأ�سلحة ح�صل عليها م ��ن �سيارة ع�سكرية
كويتي ��ة معطل ��ة و�أح�ضره ��ا �إلى منزل عماد �سلط ��ان .وقد تم توزيعه ��ا على عدد من
الكويتيي ��ن و�أح�ضر مرة ثانية لعنا�صر المقاومة �سيارة «وانيت» محملة بالأ�سلحة من
منزل �صديق له في منطقة ال�صليبيخات.
�أم ��ا الجانب الثاني :فقد ب ��رز في المواجهة الع�سكرية حي ��ث كان لمن�صور حما�س
كبي ��ر جد ًا ف ��ي مقاومة العراقيين ولم يك ��ن مكترثا بعدده ��م �أو �أ�سلحتهم الع�سكرية
ال�ضخم ��ة لق ��د ح ��اول جه ��ده �إرباكه ��م و�إ�ضعافه ��م ومقاومته ��م وقد تمث ��ل هذا في
مهاجمتهم والتعر�ض لهم في المناطق الآتية:
* الميالد1969/9/11 :
 -المهنة  :رقيب بالحر�س الوطني

 اال�ست�شهاد 1990/8/26:م -الحالة االجتماعية  :متزوج وله ولدان
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 -1منطق ��ة كيفان :في يوم الخمي�س �أول �أي ��ام الغزو ليال تر�صد ال�شهيد من�صور مع
بع� ��ض رجال المقاومة للجنود المعتدين فرموهم بالر�صا�ص عندما كانوا يمرون
بالقرب من �إحدى حدائق المنطقة وكان عددهم يبلغ الع�شرين تقريباً.
 -2منطق ��ة الرو�ضة :طارد ال�شهيد من�صور وفي�صل البحر �سيارتين تقالن عراقيين
ع�سكريين ومدنيين و�أطلق النار عليهم فقتال �أحدهم.
 -3منطق ��ة ال�شوي ��خ ال�صناعية :هاجم من�صور وفي�صل البح ��ر ثالثة من العراقيين
نهب ��وا �أمواال من �أحد البنوك هن ��اك فقتلوهم و�أخذوا منه ��م الأموال الم�سروقة
التي وزعت على ذوي الحاجة.
 -4منطق ��ة العديلية :قب�ض من�صور على �أحد الجنود العراقيين و�أخذه معه ب�سيارته
�إلى العديلية و�أعدمه في �أحد مدار�س المنطقة.
 -5منطق ��ة الجابري ��ة «العملي ��ة الأخي ��رة» :ف ��ي الي ��وم الخام� ��س م ��ن �أي ��ام الغ ��زو
1990/8/6م كان ع ��دد من الجنود العراقيين يبلغ عددهم الثمانية ع�شر تقريب ًا
متمركزي ��ن ليال في منطق ��ة الجابرية على طري ��ق الفحيحيل مقاب ��ل م�ست�شفى
اله ��ادي ومعه ��م �شاحنتان ع�سكريت ��ان تحمل كل واحدة منهم ��ا دبابتين وذخائر
و�أ�سلح ��ة كثي ��رة .ر�صد من�ص ��ور هذه الق ��وة العراقية ثم تقدم �سريع� � ًا �إلى خاله
عماد �أمان وحثه على �ضرورة اقتنا�ص الفر�صة ومهاجمتهم ولكن الوقت لم يكن
منا�سب ��ا لتنفي ��ذ �أي عملية ع�سكرية فالتجول ممنوع لي�ل�اً وبالرغم من ذلك فقد
خ ��رج من�صور وخاله وعاينا الموقع �سيرا على الأقدام من خلف الم�ست�شفى وبعد
رجوعه ��ا حاول عماد اقن ��اع من�صور ب�صعوبة مهاجم ��ة العراقيين �إال �أن من�صور
ل ��م يتقنع و�ألح على خاله بالتحرك لمهاجمتهم واقترح عليه المرور على �صديقه
في�ص ��ل البحر الذي ا�شترك معه في �أكثر من عملية ع�سكرية فذهبا اليه و�شرحا
ل ��ه الو�ضع و�أبدى في�صل ا�ستعداده التام للم�شاركة في هذه العملية فرجع الثالثة
�إل ��ى بيت عماد وقاموا بالتخطي ��ط للعملية الهجومية وا�ستعاونوا به و�شاركهم في
التخطيط منذر ال�سيف ومحارب عبدالكريم.
وت ��م التخطي ��ط عل ��ى �أن يخرجوا بث�ل�اث �سي ��ارات يتقدمهم عماد �أم ��ان ودوره
توجيهه ��م ب�إمكاني ��ة مهاجمة الق ��وة العراقي ��ة .وكان دور ال�سيارتي ��ن الآخريين
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رم ��ي القوة العراقية بالأ�سلحة والذخائر ثم التوجه الى طريق الدائري الخام�س
باتج ��اه الجهراء وكانت �إحدى هاتين ال�سيارتين تقل محارب عبدالكريم ومهمته
قي ��ادة ال�سيارة ومن�صور حمود مهمت ��ه الرمي بينما ال�سي ��ارة االخرى تقل منذر
ال�سي ��ف قائ ��دا لل�سيارة وفي�صل البح ��ر راميا .وفعال خرج ��ت ال�سيارات الثالث
وتوجه ��ت الى طري ��ق الفحيحيل ال�سريع بمح ��اذاة منطقة الجابري ��ة وم�ست�شفى
اله ��ادي وهاجم ��ت �سيارة من�ص ��ور و�سيارة في�ص ��ل القوة العراقي ��ة بالكال�شات
و�أردوا منه ��م خم�س ��ة قتلى .وفي �أثناء تب ��ادل �إطالق النار ر�أته ��م دورية عراقية
فا�ضطروا للنزول الى جهة منطقة الرميثية في �شارع الفحيحيل ال�سريع بد ًال من
التوج ��ه �إلى الدائري الخام�س بطريق الجهراء وتمت المطاردة بين هذه الدورية
العراقي ��ة ت�ساندها دوري ��ات عراقية �أخرى وبين �سيارة في�ص ��ل ومن�صور وتبادل
�إطالق انار بينهما �إلى �أن تم اعتقال الأربعة في�صل البحر ومن�صور حمود ومنذر
ال�سي ��ف ومحارب عبدالكريم بعدم ��ا ا�صطدمت �سيارتيهما كم ��ا يظهر بحواجز
ا�سمنتي ��ة في منطقة ميدان حول ��ي ب�سبب المطاردة العنيف ��ة فقد وجدت �إحدى
�سيارتي المقاومة مدعومة بالقرب من حاجز �إ�سمنتي بالقرب من ثانوية عبداهلل
ال�سالم ث ��م �أودع الأربعة في زنزانة واحدة في ثانوية عبداهلل ال�سالم التي حولت
ال ��ى �سجن من قبل الق ��وات العراقية .وفي �أثناء االعتقال نقل ��وا �إلى الب�صرة ثم
�أعي ��دوا مرة �أخرى �إلى �سجن ثانوية عب ��داهلل ال�سالم ،وقد ذهبت والدة من�صور
م ��ع �أخيها لتطمئن على حال ابنها في ال�سج ��ن ولكنهما طردا عند باب ال�سجن.
بينم ��ا كان من�ص ��ور و�إخوانه الثالثة ف ��ي ال�سجن دخل عليه ��م الزنزانة ع�سكري
عراقي فهجموا عليه و�أخذوا �سالحه وحاولوا الهرب من ال�سجن وترا�شقوا بالنار
مع العراقيين فقتلوا ما يقارب من الع�شرين منهم ولكن قب�ض عليهم مرة �أخرى
و�ص ��درت �أح ��كام ب�إعدامه ��م ف�أعدم من�صور بطل ��ق ناري في ر�أ�س ��ه بعد تعذيب
و�ألقيت جثته بالقرب من �إحدى الحدائق في منطقة القاد�سية �أو الدعية في يوم
1990/8/26م �صباح ًا ثم نقل �إلى م�ست�شفى مبارك ومنه �إلى مقبرة الرقة حيث
وري ج�سده الثرى في يوم 1990/8/27م.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد  /من�صور قنا�ص نقيع الخ�صيلي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد وهواياته:

ات�ص ��ف ال�شهي ��د من�صور به ��دوء الطب ��ع والحن ��ان والعطف والرحم ��ة وم�ساعدة
المحتاج وح�سن الأدب والخلق وقوة ال�شخ�صية حري�صا على ال�صالة وال�صيام و�أداء
العمرة.
دوره في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-130-

ف ��ي ال�صب ��اح الباكر من يوم الخمي� ��س 1990/8/2م �سمع ال�شهي ��د من�صور بخبر
الغ ��زو وتعر�ض ب�ل�اده العتداء عراق ��ي فخرج من منزل ��ه في منطق ��ة ال�صليبيخات
و�شاهد الآليات الع�سكرية العراقية والجنود العراقيين راب�ضين على �أر�ض الوطن في
الطري ��ق العام في هذه المنطقة فرجع �إلى منزله وارت ��دى مالب�سه الع�سكرية واراد
التوج ��ه �إل ��ى وحدته الع�سكري ��ة فطلبت منه والدت ��ه و�أخوه �أن ال يذه ��ب فالعراقيون
دخل ��وا البلد واحتلوه ��ا و�سيطروا عليها فلي� ��س هناك فائدة م ��ن المقاومة ولكنه لم
ي�ستم ��ع الى ه ��ذا النداء و�أ�صر على الخ ��روج فخرج في ال�ساع ��ة ال�ساد�سة والن�صف
�صباح� � ًا ولكن ��ه رجع بعد �ساعة حيث وجد �أن الطريق مغل ��ق عند دار رعاية الم�سنين
القريب ��ة من دوار الأمم المتح ��دة واغتنمت والدته وخاله رجوعه الى المنزل فر�صة
لإقناعه بعدم الخروج مرة �أخرى لمقاومة الغزاة فا�ستجاب لهم لكنه لم يكن مقتنع ًا
بذل ��ك �شاعر ًا بت�أنيب ال�ضمير والحزن ظاهر علي ��ه فلم يلبث طويال حتى خرج مرة
�أخ ��رى في ال�ساعة التا�سع ��ة �صباحا من هذا اليوم حيث لم يتحم ��ل روية ال�شاحنات
والآليات الع�سكرية رافعة العلم الأحمر تجول في بالده ولم ي�ستجب لإلحاح �أهله عليه
بالمكوث ولب�س الد�شدا�شة «الثوب الكويتي» فوق مالب�سه الع�سكرية تمويها للعدو.
* الميالد1969/11/25 :
 الم�ستوى التعليمي :المرحلة المتو�سطة -الحالة االجتماعية � :أعزب

 اال�ست�شهاد 1990/8/2:م -المهنة  :وكيل عريف  -الوحدة االولى  -الحر�س الوطني

وكان يقول ما معناه انه يف�ضل الموت وال يترك العراقيين يخو�ضون في وطنه واتجه
من�ص ��ور �إلى مع�سك ��ر الحر�س الوطني و�أخ ��ذ ي�شارك الجن ��ود الكويتيين في مقاومة
المعتدي ��ن وارتقى �سطح جمعية الحر�س الوطن ��ي و�أخذ يطلق النار على الغزاة ولكن
بندقيت ��ه تعطلت فنزل من على �سطح الجمعية لي�ستبدلها ب�أخرى وعند نزوله �أ�صيب
بطلق ناري �أ�صابه بر�أ�سه من تحت �أذنه وخرجت من الجهة الأخرى عن طريق قنا�ص
عراقي اتخذ من �سطح وزارة الكهرباء المقابلة لمع�سكر الحر�س الوطني موقع ًا لقتل
الجن ��ود الكويتيين ،و�سقط ال�شهيد من�صور على الأر�ض م�ضرج ًا بدمائه ومازالت به
روح فغ�س ��ل رفاقه وجهه و�أ�سقوه ماء لكنه ما لب ��ث �أن �أ�ست�شهد وانتقل الى رحمة اهلل
وبع ��د ا�ست�شهاده نقل �إل ��ى م�ست�شفى العدان ثم �أخذ الى مقب ��رة الرقة ودفن في قبر
جماعي.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /نايف مجلعد محمد العجمي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد:

تخلق ال�شهيد نايف ب�أخالق فا�ضلة كثيرة فقد كان ذا �سمعة طيبة متوا�ضع ًا �سمح ًا
وا�س ��ع ال�صدر ،حليم ًا يعام ��ل الجميع المعاملة الح�سنة بغ� ��ض النظر عن جن�سياتهم
ح�سن الأدب ،ينتقي الكالم الطيب ،والمفيد في �أحاديثه وكان �شجاعا وجريئاً ،طيب
القل ��ب يحب خدمة النا� ��س وال يرد طالب حاج ��ة� ،أمينا هادئ الطب ��اع ،كثير الب�شر
واالبت�سام ��ة م ��ع النا�س حلو الع�شرة ولذا �أحبه كل من خالطه وعا�شره وعا�ش معه وله
ذكرى طييبة في نف�س كل من عرفه.
هواياته:

القراءة وال�شعر.
دوره في مقاومة المعتدي:

كان ال�شهيد نايف خالل الغزو �شعلة من الن�شاط والحركة تبد�أ من ال�صباح الباكر
وحتى ي� ��أوي �إلى فرا�شه ليال با�ستثناء �سويعات يرتاح بها وقد تعددت �أدوار نايف في
الغزو في مجاالت مختلفة �سواء من الناحية المدنية �أو الع�سكرية
«�أ» دوره في الجانب المدني:
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حر�ص نايف عل ��ى العمل في محطة الزور لتحلية الماء وتوفير الكهرباء منذ بداية
الغ ��زو معتق ��دا �أن ا�ستمراره به ��ذا العمل مهم ج ��د ًا في تثبيت النا�س ع ��ن المغادرة
وت ��رك البلد ،فال �شك �أن الو�ضع لل�صامدين �سيك ��ون �صعب ًا �إذا انقطعت الكهرباء �أو
الم ��اء ول ��ذا كان يذهب يوميا لمحطة الزور ويمر في طريق ��ه على بع�ض المهند�سين
ي�أخذه ��م معه الى المحطة .وقد كان في ذهابه و�إياب ��ه يواجه كثير ًا من الم�ضايقات
* الميالد1956/1/1 :
 الم�ستوى التعليمي :جامعي -الحالة االجتماعية  :متزوج وله �أربعة �أوالد

 اال�ست�شهاد 1991/2/26:م -المهنة  :مهند�س كيميائي  -محطة الزور  -وزارة الكهرباء والماء
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م ��ن العراقيي ��ن ومن نق ��اط التفتي�ش لكنه لم يعب� ��أ بذلك فق ��د كان حري�صا على �أن
ت�ستمر المحطة في تزويد النا�س بالكهرباء والماء .ولما منع العراقيون بع�ض المواد
الكيميائي ��ة ال�ضرورية لت�شغيل المحطة لم يتوان ف ��ي الو�صول �إلى ال�ضابط الم�س�ؤول
لي�ش ��رح ل ��ه ب�شجاعة وج ��ر�أة وقناعة �ض ��رورة توفير ه ��ذه المواد وكان ��ت نتيجة تلك
المقابلة �أن ال�ضابط �أبدى تجاوبا في تلبية هذا الطلب.
وا�ستم ��ر نايف في عمله بالمحطة منذ االيام الأول ��ى من الغزو حتى بداية ال�ضربة
الجوي ��ة ف ��ي 1991/1/16م وكان لتواج ��ده الدائ ��م بالمحط ��ة �أثر كبير ف ��ي تثبيت
العاملي ��ن ف ��ي المحطة خالل هذه الفت ��رة لأنه م�س�ؤولهم فيها وه ��م مرتبطون ب�شكل
رئي�س ��ي بالإ�ضافة �إلى توفيره الم�ؤن والأموال لهم خا�صة لمن كان م�ستمر ًا في العمل
بالمحط ��ة .وبع ��د ال�ضربة الجوية منع من الو�صول للمحطة وق ��د كان الطريق خطر ًا
مليئ ًا بااللغام والمتفجرات خا�صة �أن العراقيين قاموا بهدم الطريق الرئي�سي الم�ؤدي
للمحطة ومع هذا فقد حاول الذهاب لكنه كان يرد عند منطقة ميناء عبداهلل.
وكذل ��ك ق ��ام ال�شهيد بتثبي ��ت النا�س ع ��ن طريق خطبه ف ��ي يوم الجمع ��ة و�إلقائه
الخواط ��ر بع ��د ال�صلوات يحثه ��م على ال�صم ��ود والتحمل ب�أنها �ش ��دة و�سوف تنفرج
وغيره ��ا من الموا�ضيع الإيمانية الت ��ي كان لها دور في تهدئة النا�س و�صمودهم .ولم
يكت ��ف ببث مثل هذه الموا�ضيع الإيمانية بالم�ساجد بل كان �أي�ضا يمر على النا�س في
دواوينهم ينتقل بين المناط ��ق المختلفة خا�صة منطقة ال�صباحية والرقة و�أبوحليفة
والفحيحيل والقرين وقد قام بهذه المهمة منذ بدايات الغزو.
وب�سبب مواعظه الإيمانية �ألقى عليه العراقيون القب�ض لتحدثه عن مو�ضوع الرحمة
حيث قد فهموا منه �أنه يعنيهم ب�أنهم خالون من الرحمة ف�سجن يوما واحدا ثم تدخل
بع�ض الكويتيين الم�س�ؤولين في الجمعيات التعاونية التي كان لهم ف�ضل على مجموعة
من العراقيين بتوفير الطعام لهم  ،ف�أطلق �سراحه بعد �أن �ألزموه بالتوقيع على تعهد
بع ��دم التعر�ض لهم .ولل�شهيد نايف دور �أي�ضا في توزيع الخبز والمواد التموينية على
النا� ��س خ�ل�ال الغزو مع لج ��ان التكافل في منطق ��ة الفحيحيل والقري ��ن ،وقام بنقل
معلومات عن �سرقات العراقيين لمعدات بمحطة الزور.
«ب» دوره في المجال الع�سكري:

اهت ��م نايف بتكوي ��ن عالقة مع بع� ��ض ال�ضب ��اط العراقين لي�أخذ منه ��م معلومات
 -133-تتعلق بالغزو وتحركاتهم الع�سكرية ،اهتم ب�إقامة عالقات مع المهند�سين العراقيين

الذي ��ن �أتوا من العراق للعمل في المحطة فقد نقل عنهم معلومات مهمة تتعلق بقيام
الغ ��زاة بمد �أنابيب في المناطق الحدودية يمر بها النفط لتفجيرها عند تقدم قوات
التحال ��ف ف ��ي الأرا�ضي الكويتية وكذلك ق ��ام نايف �أي�ضا بنق ��ل م�شاهداته للمناطق
الحدودية القريبة من الزور فيما يتعلق بخطوط النفط الممتدة.
اال�ست�شهاد:
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عا� ��ش ال�شهي ��د ال�ساع ��ات الأولى في ي ��وم التحري ��ر الثالث ��اء 1991/2/26م وقد
غمرت ��ه الفرح ��ة وال�سع ��ادة و�أخذ يم ��ر على جيران ��ه يهنئهم بالن�صر ث ��م �سمع نداء
باالذاع ��ة الكويتية ينا�شد المهند�سي ��ن الكويتيين ب�ضرورة االلتح ��اق ببرج المراقبة
ف ��ي منطقة الجابرية للعم ��ل على �إي�صال الماء والكهرباء لأهال ��ى الكويت فلم يتوان
عن تلبية ه ��ذا النداء مع �أن البع�ض ن�صحه بعدم الخروج خارج منطقته لأن الكويت
ل ��م تطه ��ر بالكامل من الفل ��ول العراقية ،لكنه رف� ��ض و�أعتبر �أن ذل ��ك �أمر يجب �أن
يلبي ��ه لتخ�ص�صه في ه ��ذا المجال ،ف�أخذ �أ�سرته من منطقة �سكنه القرين �إلى منزل
وال ��د زوجته ف ��ي منطقة الفحيحي ��ل وقبل �أن يتوج ��ه �إلى منطق ��ة الجابرية مر على
منطق ��ة �صبحان ليت ��زود بالوقود بمحاذة �س ��ور المطار .وكان بتل ��ك المنطقة بع�ض
الق ��وات العراقي ��ة المختبئة ،فلما ر�آه العراقيون قرب ال�س ��ور �أطلقوا عليه الر�صا�ص
ف�أ�صاب ��وه بر�أ�سه من الجهة اليمن ��ى فمالت به ال�سيارة وا�صطدم ��ت بال�سور وتوقفت
وم ��ا لبث ناي ��ف �أن فارق الحياة وظ ��ل في �سيارته م ��ن يوم الثالث ��اء1991/2/26م
حت ��ى يوم الجمعة 1991/2/29م �إلى �أن ر�أته فرقة �سعودية من قوات التحالف فنقل
�إل ��ى الم�ست�شفى وو�ضع في الثالجة .ومن كان يراه يظن ��ه نائما ولم تتغير رائحته وال
لون ��ه ثم نقل يوم ال�سبت � 1991/2/30صباح� � ًا �إلى مقبرة الرقة ودفن فيها وقد �شم
الم�شيعون رائحة زكية من دمه.
لق ��د كان ال�شهيد يدعو اهلل بعد ال�صلوات وفي قيام الليل �أن يقر اهلل عينه بتحرير
الكوي ��ت و�أن يرزقه ال�شهادة ،لقد عاي�ش ال�شهيد ال�ساعات الأولى من فرحة التحرير
ولعل اهلل بموته قد رزقه ال�شهادة.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد /نجم عبداهلل عبداهلل البلو�شي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
اخالقه و�صفاته:

و�صف ال�شهيد نجم بهدوء الطبع ونقاء القلب والحنان وحب الخير للنا�س.
هواياته:

�صيد البر و�صيد البحر وميكانيكا ال�سيارات.
موقفه من الغزو الآثم:

كان ال�شهي ��د نج ��م �ساهرا عل ��ى �شاطى البحر م ��ع زوجته وابنه الوحي ��د �سعود في
ليل ��ة الغ ��زو العراق ��ي وبينما هم كذل ��ك جاءت دوري ��ة كويتية وطلبت منه ��م مغادرة
الم ��كان دون بيان ال�سبب فذهبوا �إلى المنزل وفي ال�صب ��اح الباكر من يوم الخمي�س
1990/8/2م علم ��وا ب�أم ��ر الغ ��زو فقرر نجم باعتب ��اره ع�سكري ًا االلتح ��اق بقاعدته
الع�سكري ��ة وتلبية نداء الوط ��ن فلب�س مالب�سه الع�سكرية وتوجه ف ��ي ال�ساعة التا�سعة
�صباح� � ًا الى القاعدة الع�سكرية البحرية في منطق ��ة الجليعة ودخل المع�سكر وبا�شر
عمله وهو توزيع الذخيرة على المدافعين ولكن الهجوم العراقي كان �أكبر مما يتحمل
و�سقط ��ت القاعدة ف ��ي �أيديهم فطلب ال�ضابط الكويتي من الجن ��ود مغادرة القاعدة
لأنه ال طائل من وراء المقاومة .فخرج نجم وتوجه �إلى بيته لكنه لم يقبل �أو ي�ست�سلم
له ��ذا الغزو الذي حل بوطنه وظهرت عليه مظاهر ال�ضي ��ق والغ�ضب ف�أ�صبح ع�صبي
المزاج �سريع االنفعال مع �أنه معروف بهدوئه
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دوره في مقاومة المعتدي:

قرر نج ��م مقاومة المعتدين بمايملك من �إمكانات معب ��را عن هذه القناعة بكالم
مقت�ض ��اه �أن ��ه ال يمكن ال�سك ��وت على هذا االحت�ل�ال والبد من مقاومت ��ه وقتل جنوده
 اال�ست�شهاد 1990/9/23:م*الميالد1960/1/6:
 المهنة  :وكيل عريف بالبحرية  -وزارة الدفاع الم�ستوى التعليمي :ال�شهادة المتو�سطة -الحالة االجتماعية  :متزوج وله �أبن واحد

ولي�س الخوف على الأبناء عذرا في ترك المقاومة وال يليق بمن احتل وطنه �أن يغادره
ويترك ��ه في �أيدي «ال�صعاليك« لم يكن نجم يف�ضل العمل المنظم الذي ي�ضم �أعداد ًا
كبي ��ره معتقدا �أن ق�ضاء الوقت في التخطيط والنقا� ��ش والحوار م�ضيعة لهذا الوقت
و�أن ه ��ذا العدد الكبي ��ر مدعاة النك�شاف �أم ��ره وف�ضح �أ�سراره ول ��ذا ف�إنه لم يح�ضر
�إال اجتماع ��ا واحدا لأبناء مقاومة مجموعة الفه ��ود وظل �ساكتا ال ي�شارك في الحوار
والنقا�ش ولم يعجبه هذا الأ�سلوب في المواجهة ولذا لما دعي �إلى اجتماع �آخر اعتذر
عن عدم الح�ضور.
وق ��د �أ�صر نجم �أن تغادر زوجت ��ه وابنه الكويت خوفا م ��ن �أن ي�صيبهما �أذى ب�سببه
وظل �صادما في �أر�ض الوطن.
ق ��ام نجم ببع�ض الأعم ��ال لمقاومة الأعداء تمثلت �أوال ف ��ي الن�شاط الإن�ساني ومن
ذل ��ك �أن ��ه كان يتردد كثيرا عل ��ى م�ست�شفى الع ��دان لإ�سعاف الم�صابي ��ن وم�ساعدة
المر�ض ��ى وق ��د حاول �أي�ض ��ا ت�صوير من�ش ��ور وتوزيعه حول كيفي ��ة الحماية من خطر
الأ�سلح ��ة الكيماوي ��ة ولكن العراقيي ��ن ر�أوه وهو يهم بت�صوير ه ��ذا المن�شور في �أحد
محالت الت�صوير المهجورة في منطقة الرقة فهرب ولكنه لم ي�ستطع التخل�ص منهم
�إال بعد جهد وقد �أ�صيب بجروح عديدة من جراء هذه المطاردة.
ثانيا -الن�شاط الع�سكري:

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت

ح�ص ��ل نجم عل ��ى كمية من الأ�سلح ��ة من �أحد مخ ��ازن الأ�سلح ��ة وا�ستخدمها في
مواجه ��ة العراقيين ومن ذلك �أنه كان يركب دراجة نارية مع �أخ لزوجته ا�سمه �أحمد
بحيث �أحدهما يقود الدراجة والآخر يرمي العراقيين وكانا يبحثان عن �أماكن تجمع
جن ��ود االحتالل �أو مرور �آلياتهم الع�سكرية خا�صة ف ��وق الج�سور ورميهم بالر�صا�ص
�أو �إلق ��اء القناب ��ل عليهم وقد نجحا في قتل خم�س ��ة �أو�ستة من الجنود العراقيين فوق
ج�سر منطقة الظهر.
 -136-وكان نج ��م ي�ستخدم �أحيانا �سيارته في تنقالته لقن� ��ص العراقيين �سواء في نقاط

التفتي� ��ش �أو مهاجمتهم في منطق ��ة الرقة بالقرب من م�شارب المي ��اه وقد ا�ستخدم
�أ�سطح بع�ض المنازل مجاال لرمي العراقيين فكان كثيرا ما يخرج في �ساعة مت�أخرة
من الليل وال يرجع �إال مع بزوغ الفجر على الرغم من �أن الخروج في هذه الفترة خطر
ب�سبب حظر التجول وقام نجم بتعليم بع�ض ال�شبان كيفية ا�ستعمال ال�سالح لمعرفته
في هذا المجال باعتباره ع�سكريا.
اال�ست�شهاد:
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كان لنجم �أخ ا�سمه �إبراهيم ع�ضو في المقاومة �ضمن مجموعة الفهود وقد كان له دور
بارز في مواجهة العراقيين .وقد نجح في قتل رائد في الجي�ش العراقي فتعقب العراقيون
�أخب ��اره وعرفوا منزل والده فاقتحم ��وا المنزل وقب�ضوا على �إبراهيم في 1990/9/10م
واقت ��ادوه �أ�سيرا معهم .وح�ضر نجم و�أخوهما الثالث بدر �إلى المنزل بعد ثالث �ساعات
و�أخبرهم والدهم باعتقال �أخيهما فتوجها �إلى منزل مجيد علم دار في غرب الفنطا�س
ال ��ذي كان مركز ًا لتجمع مجموعة الفه ��ود لإخباره ب�أمر القب�ض عل ��ى �إبراهيم لي�أخذوا
حذره ��م من العراقيين .ولك ��ن العراقيين و�ضعوا هذا المنزل تح ��ت المراقبة ال�شديدة
وتر�ص ��دوا لم ��ن يح�ضر �إلى هذا المنزل فلم ��ا قدما �إلى منزل مجيد عل ��م دار حا�صروا
المنزل وقب�ضوا على نجم وبدر وكذلك قب�ضوا على مجيد علم دار وابنيه.
وواج ��ه نج ��م �صنوفا من التعذي ��ب المروع خ�ل�ال اعتقاله فقد �ضرب ر�أ�س ��ه بالف�أ�س
وخرق ��وا رجلي ��ه ب�آل ��ة الخ ��رق« ،درل» ث ��م قطعوهم ��ا بالمن�ش ��ار ث ��م اقتي ��د نج ��م ف ��ي
1990/9/23م �إل ��ى �ساح ��ة بالق ��رب م ��ن من ��زل والده في منطق ��ة الرقة ف ��ي ال�ساعة
الخام�سة والن�صف �صباحا و�أعدم رميا بالر�صا�ص في ر�أ�سه .ثم نقلت �سيارة اال�سعاف
جثته وجثة �أخيه �إبراهيم الذي �أعدم معه الى م�ست�شفى العدان .و�أخبر الأب با�ست�شهاد
ابني ��ه فح�ضر �إلى الم�ست�شفى فل ��م يتمالك نف�سه و�سقط مغ�شيا علي ��ه وحمل �إلى غرفة
االنعا� ��ش وظل فيها ثالث ��ة �أيام حتى تماثل لل�شفاء وفي يوم1990/9/24م نقل نجم من
الم�ست�شف ��ى �إل ��ى المقبرة الجعفرية في ال�صليبيخات في ال�ساع ��ة الثامنة �صباح ًا وقام
بتغ�سيله �أخوه الأكبر محمد مع �أخواته الثالث ثم وري جثمانه الثرى.
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رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد  /نواف مبارك ح�شان الح�شان (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
كان ال�شهيد نواف مبارك الح�شان يدر�س في الواليات المتحد االمريكية تخ�ص�ص
هدن�سة كمبيوتر وعاد �إلى دولة الكويت في العطلة ال�صيفية لعام 1990م ،وذلك قبل
الغزو العراقي الغا�شم ب�شهر على �أن يرجع ال�ستكمال درا�سته بعد انتهاء العطلة ولكن
قدر اهلل �أن يعود لوطنه وي�شهد الغزو الهجمي لبالده وي�ست�شهد خالله.
عل ��م ال�شهي ��د بخبر اجتياح الق ��وات العراقية للكويت في ي ��وم الغزو 1990/8/2م
ف ��ي ال�ساعة الثامنة �صباحا عندم ��ا ق�صف العراقيون مبن ��ى االت�صاالت في منطقة
ال�صباحية .ا�ستيقظ ال�شهيد و�أ�سرته على �شدة ال�صوت الذي �أحدثه هذا الق�صف ثم
فتحوا التلفاز و�سمعوا الأخبار التي تحدثت عن غزو العراقي لدولة الكويت.
دور ال�شهيد خالل الغزو:

رف�ض ال�شهيد الخروج من الكويت و�أ�صر على ذلك مما ا�ضطر والده ووالدته للبقاء
معه في الوطن.
ل ��م يكت ��رث ال�شهيد بالق ��وات العراقية التي �أقام ��ت نقاط التفتي�ش ف ��ي كل �أنحاء
الوط ��ن ومنعت المواطني ��ن من التنقل في ال�ساع ��ات المت�أخرة م ��ن الليل ،فقد كان
ال�شهيد يتنقل ب�سيارته في مناطق الكويت المختلفة ويزور �أ�صدقاءه ويخرج في الليل
المت�أخ ��ر متحديا تل ��ك القوات .وقد كان لنواف الح�شان دور في تو�صيل الأ�سلحة �إلى
المقاومة منذ الأيام الأولى من الغزو.
�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
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ظروف واقعة ا�ست�شهاد نواف الح�شان:

كان ال�شهي ��د في يوم 1990/8/12م يقود �سيارته مع زميله عادل غانم الر�شود في
الطريق الدائري الخام�س ال�سريع في ال�ساعة الثامنة �أو الثامنة والن�صف ليال والحظ
* الميالد1971/3/20 :
 الم�ستوى التعليمي :طالب جامعي في ا لواليات المتحدة تخ�ص�ص هند�سة كمبيوتر -الحالة االجتماعية � :أعزب

 اال�ست�شهاد 1990/8/2:م -المهنة  :طالب

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
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ن ��واف قلة البنزين ف ��ي �سيارته فتوقف عن ��د «تنكر» كان واقفا عل ��ى طريق الدائري
الخام� ��س ونزل هو و�صديقه عادل ل�سحب الوقود من هذا التنكر �إلى �سيارتهما وكان
في نيتهما حرقه بعد �سحب الوقود منه لكن في �أثناء محاولتهما �سحب الوقود �سمعوا
�صراخ� � ًا و�صوتا عالي� � ًا من الجنود المعتدي ��ن و�إطالق الر�صا�ص فم ��ا كان من نواف
وزميل ��ه �إال �أن ركبا �سيارتهما لينجوا بنف�سيهما والذي حدا بالعراقيين لأن يتعر�ضوا
لهم ��ا �أن �سي ��ارة �أخرى كانت ت�سير على طريق الدائ ��ري الخام�س وقد �أطف�أ �صاحبها
�أنواره ��ا ولما اقت ��رب من بع� ��ض العراقيين المتواجدي ��ن في ذلك الم ��كان تعر�ضوا
لإط�ل�اق نار ويب ��دو �أن ذلك كان ال�سبب ف ��ي تعر�ض العراقيين ل�سي ��ارة نواف و�أنهم
توقعوا �أن الرمي �أتاهم من جهة �سيارة نواف وال�سيارة الأخرى.
ولما هرب نواف وزميله ب�سيارتهما تعقبهما العراقيون وطلبوا منهما التوقف �إال �أن
نواف تابع القيادة وهو يتوقع ا�ست�شهاده ف�أخذ يتذاكر ال�شهادتين مع زميله و�صادفته
�إح ��دى نقاط التفتي�ش ولم يتوق ��ف �أي�ضا بل مر عليها م�سرع� � ًا ب�سيارته وربما �صدم
بع�ض عنا�صر النقطة و�أخذ العراقيون يرمون �سيارة نواف ف�أعطبوا �إطاراتهاو حطموا
نوافذه ��ا و�أ�صابوا نواف في ر�أ�سه و�أخذ الدم ي�سيل بغزارة منه وا�ست�شهد من �ساعته
ومال ��ت ال�سيارة يمينا ودارت ث ��م توقفت وذلك تحت الج�سر عند برج التحكم لوزارة
الكهرب ��اء بين طريق الدائري الخام�س وطريق المغرب ال�سريع .و�صل العراقيون الى
موق ��ع ال�سيارة فر�أوا نواف وقد فارق الحياة فتركوه واقتادوا زميله عادل الر�شود الى
فندق �سا�س الذي حولوه الى مركز لهم وهناك �س�أل ال�ضابط العراقي جنوده عما اذا
وج ��دوا ا�سلحة �أو ذخيرة ب�سيارة نواف ف�أجابوا بالنفي ثم �س�ألهم عن �سبب قتلهم له
ف�أخب ��روه �أنه رف�ض �أن يتوقف .وبعد ا�ست�شه ��اده �شاهدت �سيارته امر�أة تعرف �سيارة
ال�شهيد ف�أخبرت والدته بوجود �سيارة ابنها عند برج التحكم.
ونق ��ل بعد ذل ��ك نواف ال ��ى م�ست�شفى مبارك وذه ��ب والده ال ��ى الم�ست�شفى و�أخذ
جثمان ابنه وتم دفنه في مقبرة الرقة في يوم 1990/8/13م.
رحم اهلل ال�شهيد نواف مبارك ح�شان الح�شان و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد /وارد مزبان �سعود جدران (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد:

ع ��رف ال�شهيد ب�أخالقه الحميدة وبال�صالح والتدين والحر�ص على ال�صالة و�أداء
العمرة وال�صدق والرحمة وح�سن التعامل مع الآخرين ،طيب ًا مت�سامح ًا قليل الكالم،
دائ ��م التب�س ��م والب�ش ��ر وكتم ��ان ال�سر مخل�ص ��ا ف ��ي عمل ��ه وكان ذا ر�أي ،ذكيا ،قوي
الذاكرة قوي ال�شخ�صية �شجاع ًا وحري�صا على تربية �أبنائه تربية �صالحة .حاز على
محبة �أخواته و�أ�صدقائه وكان لموته �أثر في نفو�سهم.
هواياته:

من هوايات ال�شهيد حب ال�سفر وبخا�صة للعمرة وكذلك حب القراءة
دور ال�شهيد في �أثناء الغزو الغا�شم وا�ست�شهاده:

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
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عل ��م ال�شهي ��د بخب ��ر الغ ��زو م ��ن �أخي ��ه ف ��ي ال�صب ��اح الباك ��ر م ��ن ي ��وم الخمي�س
1990/8/2م فات�ص ��ل بمقر عمله بقاعدة علي ال�سال ��م الجوية ف�أكدوا له خبر الغزو
فتعج ��ل بلب�س مالب�سه الع�سكرية ،وتوجه �إلى القاع ��دة وان�ضم �إلى الجنود الكويتيين
المدافعي ��ن عن الكويت حي ��ث و�صل �إلى هن ��اك قرابة ال�ساعة التا�سع ��ة �صباح ًا ولم
يك ��ن خائفا من مواجهة المعتدين بل كان واثقا من نف�سه ومعنوياته مرتفعة م�ستعد ًا
للت�ضحية والموت دفاعا عن الوطن.
ظ ��ل ال�شهيد في القاعدة ي�شارك في المقاومة من ��ذ و�صوله حتى ال�ساعة الخام�سة
م ��ن ع�صر يوم الخمي�س وقد طلبت منه زوجت ��ه الرجوع �إلى المنزل كما فعل البع�ض
بدعوى �أنه لي�س هناك فائدة من المقاومة لكنه رف�ض ذلك .ثم قامت طائرة عراقية
بق�ص ��ف مبنى القيادة الت ��ي كان بالقرب منها ال�شهي ��د وارد ف�أ�صابت �إحدى �شظايا
القنبل ��ة وارد في بطنه فق�سمت ج�س ��ده ن�صفين وتوفي في الحال .وقد و�صفه من ر�آه
وهو بهذه الحال �أنه كان فاتح ًا عينيه وك�أنه مبت�سم وبعد ا�ست�شهاده نقل �إلى م�ست�شفى
الجهراء وبعد �أيام نقل �إلى مقبرة الرقة ودفن فيها.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
* الميالد1953/4/5 :
 الم�ستوى التعليمي :المرحلة المتو�سطة -الحالة االجتماعية  :متزوج وله �ست �أبناء

 اال�ست�شهاد 1990/8/2:م -المهنة  :وكيل �ضابط وحدة القوة الجوية -قاعدة علي ال�سالم  -وزارة الدفاع

ال�شهيد /يعقوب يو�سف ح�سن عبا�س (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
مواهب ال�شهيد و�أخالقه:

كان ال�شهي ��د يجي ��د ال�سباحة والنجارة ومبدع� � ًا في عمل الم�سابي ��ح بطريقة فنية
رائعة تده�ش الجميع.
وع ��رف ال�شهيد بحر�صه على ال�ص�ل�اة وب�أخالقه العالية ،فق ��د كان عطوف ًا حنون ًا
على �أهله و�أخوته ،هادئ الطبع ،حري�صا على م�ساعدة الآخرين وتفقد �أحوالهم.
دور ال�شهيدخالل الغزو الغا�شم:

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
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قام ال�شهيد ب�أعمال عدة خالل الغزو ،منها:
 -1التكبير على �أ�سطح المنازل ليعلن للعراقيين رف�ضه غزوهم لبالده وليثير الرعب
في قلوبهم.
 -2ا�شت ��رك ال�شهي ��د مع بع� ��ض �إخوانه بتجهيز الخب ��ز في مخبز منطق ��ة اليرموك
وتوزيعه على النا�س وكان ي�أخذ ق�سم ًا منه �إلى �أهالي منطقته في الفردو�س الذين
كانوا ينتظرونه بفارغ ال�صبر.
 -3اهت ��م ال�شهي ��د بتوزيع المن�شورات الت ��ي تندد بالغزو الغا�ش ��م وي�ستغل توزيع هذه
المن�شورات عند توزيع الخبز للنا�س.
 -4المقاوم ��ة الع�سكري ��ة وهي �أب ��رز هذه الأعم ��ال و�أهمها ،فقد ان�ض ��م ال�شهيد �إلى
�إحدى خاليا المقاومة الع�سكرية في منطقة الفردو�س منذ بداية الغزو الغا�شم.
فال�شهيد رف�ض �أن يغادر الوطن وكان يتمنى �أن يح�ضن تراب الوطن رفاته و�أخبر
وال ��ده حين دع ��اه للخروج من الب�ل�اد ب�أن «ه ��ذا وطننا الزم ن�ضح ��ي من �أجله»
واهت ��م بالتدرب علي حمل ال�سالح فكان حديث ��ه وتفكيره مع �أ�سرته عن الأ�سلحة
* الميالد1970/12/25 :
 الم�ستوى التعليمي :طالب في المرحلة الثانوية -الحالة االجتماعية � :أعزب

 اال�ست�شهاد 1990/11/7:م -المهنة :طالب

و�أنواعه ��ا وط ��رق فكها وتركيبها وتعبئتها ،وكانت له ات�ص ��االت هاتفية مكثفة مع
�أف ��راد المقاومة وكان يخرج من منزله ليال وال يرج ��ع �إال قبل الفجر وتبدو عليه
�آث ��ار التع ��ب والجهد ويحاول �أن يخفي ذلك عن والدي ��ه وعندما ي�س�أله والده عن
خروج ��ه ال يخبرهما بالحقيقة حيث حر�ص �أن يبقي تحركاته الع�سكرية �سر ًا ولو
�إلى �أقرب النا�س �إليه.
ظروف ا�ست�شهاده:

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت

كان ال�شهي ��د في يوم ا�ست�شهاده بتاري ��خ 1990/11/7م مع مجموعة من المقاومة
ف ��ي �أح ��د المن ��ازل المهج ��ورة يتدربون عل ��ى ال�س�ل�اح ويخططون لمقاوم ��ة المحتل
الغا�ص ��ب ولم ينتبهوا �إلى مراقبة القوات العراقية له ��ذا المنزل ففوجئوا بمحا�صرة
هذه الق ��وات لهم و�إطالق النار عليهم ومطالبتهم باال�ست�سالم ،لكن �أفراد المقاومة
ردوا عليه ��م ب�إطالق مماثل وا�شتبك ��وا معهم ورف�ضوا اال�ست�س�ل�ام .وا�ستطاعت تلك
الق ��وات �أن تردي بع�ضهم ثم �أح�س �أف ��راد المقاومة �أن المعركة غير متكافئة فقرروا
مغ ��ادرة المنزل وات�صلوا بمجموعة �أخرى من المقاومة لير�سلوا �إليهم �سيارة تنقلهم
�إل ��ي مكان �آخر وا�ستط ��اع �أفراد الخلية الخروج من المن ��زل وبينما كان ال�شهيد يهم
بركوب ال�سيارة وكان �آخرهم �أ�صيب بطلق ناري في ظهره وخرج من �صدره.
�سقط ال�شهيد على الأر�ض ولم ي�ستطع �إخوانه نقله معهم ثم �أخذه العراقيون ورموه
عن ��د �إحدى حاويات القمام ��ة ،وبعد ذلك ر�آه بع�ض �أهل الخي ��ر ونقلوه �إلى م�ست�شفى
الفرواني ��ة وكان قد فارق الحياة .وافتقدته ا�سرت ��ه ولما طال انتظارهم ذهب والده
و�أخوه عادل �إلى مخفر المنطقة حيث طلب منهم مراجعة الم�ست�شفى وبالفعل وجدوه
ف ��ي ثالجة الموتى ف ��ي م�ست�شفى الفرواني ��ة ،وكان وجهه ي�شع بيا�ض ��ا كالبدر ،وتعلو
االبت�سام ��ة �شفتيه وله رائحة زكية ،ثم نقله �أهله �إل ��ى المقبرة ودفنوه ،وبعد �أيام من
ا�ست�شهاده جاء �إلى منزله ثالثة �شبان ملثمين و�أخبروا والده �أن ابنه ا�ست�شهد دفاعا
عن الوطن.
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رحم اهلل ال�شهيد يعقوب رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد  /يو�سف محمد هالل بخيت الرومي العجمي (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:

امتاز ال�شهيد يو�سف ب�صفات ح�سنة و�أخالق طيبة ظهرت عليه مع �صغر �سنه ،فقد
ات�ص ��ف بح ��ب الوطن ،وكراهية المعت ��دى �أيا كان ،وظهر هذا بحب ��ه ل�سماع الأغاني
الوطني ��ة في البي ��ت والمدر�سة ،وكرهه للمعت ��دي ،كما ات�ص ��ف بال�شجاعة والجر�أة،
فقد كان جريئ ًا على العراقيين المعتدين الذين نزعوا منه الب�سمة والفرحة بتدني�س
�أر�ض ��ه ،واالعتداء على �أهلها ،ف�إذا ر�آهم يجوبون ال�شوارع رماهم بالحجر و�إذا �سمع
�صوت �إطالق الر�صا�ص يخرج من منزله ليرى م�صدر هذه الأ�صوات وكان رحمه اهلل
اجتماعي ًا يحب زمالءه وجيرانه.
المهارات والقدرات:

ع ��رف عن ال�شهيد يو�سف �أن ��ه كان محب ًا للر�سم وبخا�صة الر�س ��وم التي تعبر عن
الوطن.
اال�ست�شهاد:
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ا�ست�شه ��د يو�س ��ف في وقت حرج جداً ،حي ��ث كان ا�ست�شه ��اده بتاريخ 1991/2/28
وذلك بعد يومين من الإعالن الر�سمي لتحرير دولة الكويت من الغا�صبين المعتدين
وال ��ذي كان غرة ال�ساد�س والع�شرين من فبراي ��ر �سنة  ،1991فامتزجت دموع الفرح
بدم ��وع الحزن في الوقت الذي كانت في ��ه فرحة التحرير قد عمت �أهل الكويت �سواء
من كان داخلها �أو خارجها حيث تم دحر القوات العراقية وطردها من الكويت ،عدا
مجموع ��ات قليلة عجزت عن الهرب مع الهاربين ،ومن بين هذه المجموعات جماعة
كانت تع�سكر في مزرعة تبعد م�سافة مئتي متر تقريبا خلف منزل ال�شهيد يو�سف في
* الميالد1984/3/9 :
 -الم�ستوى التعليمي :المرحلة االبتدائية

 اال�ست�شهاد 1991/2/28:م -الحالة االجتماعية � :أعزب

منطق ��ة ال�صباحية ،وكانت هذه الجماعة تكثر من اطالق الر�صا�ص الع�شوائي خوفا
على نف�سها من ان يتعر�ض لها �أحد ،وب�سبب هذه الت�صرفات الهمجية غير الم�س�ؤولة
�أ�صابت ر�صا�صة طائ�شة من بنادق المعتدين ال�شهيد يو�سف الذي كان خارج المنزل
ف�أ�صابت منه مقت ًال حيث اخترقت ال�صدر وا�ستقرت في القلب ثم �سقط على الأر�ض
والدم ��اء ت�سيل منه معط ��رة الأر�ض الزكية بال ��دم الطاهر ،فهرعت �أم ��ه بعد �سماع
�صوت ��ه واحت�ضنته وهي تن ��ادي ب�أعلى �صوتها م�ستغيثة بمن ينقذ طفلها من الموت �إال
�أن �أحد لم ي�سمع �صراخها على ولدها ومكثت حوله ما يقرب من ال�ساعتين وال�شهيد
ين ��زف دم ��ا حتى مر به �أح ��د الكويتيين فحمل ��ه م�سرعا �إلى م�ست�شف ��ى العدان الذي
يق ��ع ف ��ي المنطقة نف�سها ،ولما و�صل �إلى الم�ست�شفى تبي ��ن للأطباء �أن ال�شهيد فارق
الحي ��اة قبل و�صول ��ه .ولما علم �أهله بوفاته ذهب جده ه�ل�ال بخيت الرومي العجمي
�إل ��ى الم�ست�شفى وت�أكد بنف�سه من وفاة حفيده ،وفي �صباح اليوم التالي 1991/2/29
ذه ��ب الأب مع بع�ض الأقارب ال ��ى الم�ست�شفى وحملوه في �سي ��ارة خا�صة �إلى مقبرة
الرقة ودفن هناك في قبر بمفرده.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /يون�س محمد يو�سف مال اهلل (رحمه اهلل)
كتب  /د� .أحمد الح�سن:
�أخالقه و�صفاته:

ات�ص ��ف ال�شهي ��د ب�صفات حمي ��دة عدة حي ��ث كان متدينا و�صوال لرحم ��ه ،بارا�ص
بوالدي ��ه قريب ��ا منهما ملبيا لحاجتهما ،حنون ��ا ،كتوما ،وفي ًا لأهل ��ه ووطنه� ،شجاعاً،
محبوب ًا ومحترما من زمالئه و�أ�صدقائه ،خدوما للجميع ،ال ي�شتكي منه �أحد �أو يذكره
ب�سوء ،ولذا كان لنب�أ ا�ست�شهاده �أثر قوي �أورث حزن ًا عميق ًا في قلوب محبية (. )1
211

قدراته المهنية والحرفية:

كان لل�شهي ��د ق ��درات متمي ��زة ف ��ي �أكث ��ر من حرف ��ة ،فقد كان ��ت له معرف ��ة بالأعمال
الكهربائي ��ة والميكانيكي ��ة وت�صلي ��ح الأدوات ال�صحي ��ة بالإ�ضاف ��ة ال ��ى قدرت ��ه ف ��ي
الح�سابات (. )2
212

ال�شهيد يون�س مال اهلل في مقاومة القوات العراقية:

كان ال�شهي ��د يون� ��س قد �أنه ��ى الخدمة الع�سكري ��ة في 1990/7/1م ث ��م تزوج بعد
�أ�سبوعي ��ن بتاري ��خ 1990/7/15م وذلك قب ��ل �أيام قليلة من الغ ��زو العراقي الغا�شم
لدولة الكويت الذي حدث بتاريخ  )3( 1990/8/2م.
كان للغزو وقع �شديد على ال�شهيد يون�س فلم ت�شغله حياته الزوجية الجديدة عن واجبه
تجاه وطنه وعن االجتهاد بما ي�ستطيع عمله من اجل تخلي�صه من �أيدي الغزاة.
وق ��د �شملت مظاه ��ر مقاومته للغ ��زو العراقي الجانب المدن ��ي والجانب الع�سكري
ف ��ي حياته وذل ��ك منذ الي ��وم االول من الغ ��زو 1990/8/2م وحتى ي ��وم اعتقاله في
1990/9/3م.
213
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( - )1مقابل ��ة ج ��رت م ��ع جمال ح�سين ال�شطي (زوج �أخ ��ت ال�شهيد) بتاريخ � ،2004/8/31ص � ،6 ،2 ،1أفاد �أن �أخ ��رى لجمال ح�سين ال�شطي مرفقة
211

م ��ع مل ��ف ال�شهيد تتعلق ب�أبرز �صفات ال�شهيد بعنوان «بطاقة �شهيد» �صادرة عن مكتي ال�شهيد �ص  ،2 ،1مقابلة مع والد ال�شهيد محمد يو�سف مال
اهلل بتاري ��خ 2004/7/11م�� � ،ص  ،6مقابل ��ة مع يا�سين محمد مال اهلل (�شقيق ال�شهيد) بتاري ��خ 2004/8/31م ن �ص ( 7مرفقة مع مقابلة جمال
ال�شطي).
(� - )2سيرة مخت�صرة عن ال�شهيد يون�س ،بطاقة �شهيد �صادرة عن مكتب ال�شهيد �ص.1
( - )3مقابلة مع والد ال�شهيد محمد يو�سف مال اهلل �ص .3
212

213

�أو ًال الدور المدني لل�شهيد في مقاومة الغزو

كان لل�شهيد �أن�شطة مدنية عدة في مواجهة المعتدين وت�شمل:
�أ  -تو�صيل الم�ساعدات الإن�سانية كالغذاء والمعونات المالية �إلى الأ�سر الكويتية (. )4
ب  -طباع ��ة الن�ش ��رات الت ��ي تن ��دد بالغ ��زو وتحث ال�شع ��ب الكويتي عل ��ى ال�صمود
ومقاوم ��ة العراقيي ��ن وتوزيعه ��ا عل ��ى الأهال ��ي وذلك ع ��ن طريق �آل ��ة ت�صوير
�أح�ضره ��ا من �شركة والده .وله م�ساهمة جادة في توزيع ن�شرة «ال�صمود» التي
ت�صدره ��ا �إحدى جه ��ات المقاومة الكويتي ��ة وكان مقتنعا ب�أن ��ه �سيكون لها �أثر
كبير في �صمود �أهل الكويت و�شد �أزرهم (. )5
ج� �ـ -الم�ساهم ��ة في �إخ ��راج بع� ��ض الأ�س ��ر الكويتي ��ة و�أ�صحاب الظ ��روف الحرجة
كالع�سكريين والمر�ضى �إلى خارج البالد عن طريق �إ�صدار �إثباتات ر�سمية من
ال�سفارة الإيرانية وهويات ودفاتر �سيارات وهمية (. )6
د  -جمع �أكيا�س القمامة من �أمام المنازل ( ، )7وهو دور له �أهميته الكبيرة ،حيث
�أن عدم جمعها والتخل�ص منها ي�ؤدي �إلى تكد�سها وانت�شار الأمرا�ض والأوبئة.
ه� �ـ  -الم�شاركة في بع�ض المظاه ��رات ( )8ال�سلمية التي ت�ؤكد للمحتل رف�ض ال�شعب
الكويتي لهذا الغزو الهمجي.
و  -العم ��ل ف ��ي الجمعي ��ة التعاوني ��ة ( )9التي كانت توفر لأهال ��ي المنطقة الحاجات
ال�ضروري ��ة وم�ستلزم ��ات الحياة مما ي�ساع ��د على ثباته ��م و�صمودهم في �أر�ض
الوطن.
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()4
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()6
()7
()8
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 مقابلة مع جمال ال�شطي �ص .33 بطاقة �شهيد �صادرة عن مكتب ال�شهيد �ص ،2تقرير بعنوان «من حيثيات الوفاة» �صادرة عن مكتب ال�شهيد. مقابلة مع جمال ال�شطي �ص.4 بطاقة �شهيد �ص.1 بطاقة �شهيد �ص.1 -بطاقة �شهيد �ص.1

ثانيا :المقاومة الع�سكرية:

�إن المقاوم ��ة المدني ��ة التي �شارك فيها ال�شهيد برغم تع ��دد �أن�شطتها و�أهميتها �إال
�أنه ��ا ال تمثل الجانب الرئي�سي له فالمقاوم ��ة الع�سكرية كانت هي الدور الأكثر بروزا
في مقاومة المعتدين.
ال�شك �أن الخبرة الع�سكرية التي اكت�سبها من الخدمة الع�سكرية �أهلته لأن يكون له
م�ساهمة فعالة في هذا الجانب .فال�شهيد ومنذ اليوم الأول من ا لغزو قرر �أن يواجه
المعتدي ��ن .فعندما ر�أى طائ ��رات المعتدين «الهليكوبتر» تج ��وب �سماء الوطن انتابه
الغ�ض ��ب والحرقة على وطنه فقفز من مكانه قائالً�« :سوف �أذهب والتحق باللواء 53
وفع�ل�ا خرج من بيته متوجه ًا �إلى المع�سكر رغم طلب البع�ض منه التريث فتوجه �إلى
مقر اللواء لكنه لم يتمكن من الو�صول �إليه حيث �إن القوات العراقية حا�صرت جميع
المع�سك ��رات الكويتي ��ة ومنعت كل من يح ��اول الدخول �إليها ،فرجع �إل ��ى منزله وكله
ح�س ��رة لكنه ا�ستطاع �أن يح�صل على قطعة �س�ل�اح لي�ستخدمها في مواجهة المعتدي
في الوقت المنا�سب (. )10
وف ��ي اليوم الثاني من الغزو 1990/8/3م ان�ضم �إل ��ى المقاومة الم�سلحة في منطقة
كيف ��ان �ض ��د القوات المحتلة ثم ان�سحب ف ��ي 1990/8/4م �إلى منزل ��ه ( )11الكائن في
منطق ��ة الرميثي ��ة ليبد�أ بم�ساهم ��ات �أخرى في مواجه ��ة القوات العراقي ��ة فان�ضم الى
�إح ��دى خاليا المقاومة م ��ع المالزم �أحمد الدو�سري والمالزم �صالح �أبل والتي كان لها
ارتب ��اط م ��ع مجموعة المقاومة الم�سماة بـ « 25فبراي ��ر ( » )12فمن الن�شاطات الم�سلحة
الت ��ي ق ��ام بها كان حر�ص ��ه على اقتن ��اء الأ�سلحة فقد ذه ��ب مع �أخيه يو�س ��ف و�آخرين
�إل ��ى مبن ��ى الدفاع المدني الكائ ��ن على الدائ ��ري ال�ساد�س وا�ستطاع ��وا الح�صول على
بع� ��ض الأ�سلحة الخفيفة والر�شا�شات وقاموا بتوزيعها عل ��ى �أفراد المقاومة في منطقة
الرميثية ( ، )13بالإ�ضافة �إلى الأ�سلحة التي يح�صلون عليها من الجنود العراقيين الذين
220
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()10
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()13
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 مقابلة مع جمال ال�شطي �ص.2 مقابلة مع جمال ال�شطي �ص.3مقابلة مع جمال ال�شطي �ص.3
 -مقابلة مع جمال ال�شطي �ص.4

يت ��م ت�صفيته ��م ( ، )14وقام ال�شهيد مع �أخيه يو�سف ب�إخفاء كمي ��ة من الأ�سلحة في حديقة
منزلهم (. )15
و�ش ��ارك ال�شهي ��د في عملي ��ات مقاومة عدة في �ش ��ارع عمان الرئي�س ��ي في منطقة
ال�سالمية ( ، )16حيث يتواجد فيه عدد من الع�سكريين العراقيين ،وكذلك في الهجوم
على مخفر منطقة �صباح ال�سالم باالتفاق مع عدد من خاليا المقاومة لل�سيطرة عليه
وتخلي�ص ال�سجناء والمحجوزين من الكويتيين والكويتيات في هذا المخفر.
وا�ستغ ��رق ه ��ذا الهجوم ن�ص ��ف �ساعة تقريب ��ا ا�ستطاعوا خاللها �إحب ��اط محاولة
�إ�سن ��اد عراقية لهذا المخفر ولكن نف ��اد الذخيرة ا�ضطر �أفراد المقاومة لالن�سحاب
دون �أن ي�صاب �أحد منهم ب�أذى (. )17
كان ال�شهي ��د يحر�ص على و�ضع ال�سالح في �سيارته ( )18لي�ستخدمه �ضد المعتدين
مت ��ى ما وج ��د الفر�صة �سانحة لذلك ووج ��دت �آثار لطلقات ناريه عل ��ى �سيارته وكما
حر�ص ال�شهيد على كتمان تحركاته ( )19عن اقرب النا�س �إليه.
وجعل ال�شهيد من منزل عائلته مركز ًا لالجتماعات والتخطيط للعمليات الع�سكرية
وت�صوي ��ر المن�شورات حت ��ى خ�شي �أهله لكثرة هذه االجتماع ��ات �أن يلحقهم �أذى من
العراقيين فطلبوا منه �أن ينتقل �إلى مكان �آخر (. )20
224
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230

ومع اهتمام الشهيد باالجتماعات ألهميتها وضرورتها للتنظيم والتخطيط فقد كان يقول
«يجب تقليل االجتماعات وتكثير األعمال (.» )21
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ال�شك �أن الجهد الذي بذله ال�شهيد يون�س مال اهلل كان كبيرا في مقاومة الغادرين
ب�شقيه المدني والع�سكري.
فهذه الأن�شطة تركزت في �شهر واحد وتحديد ًا من يوم الغزو الغا�شم 1990/8/2م،
()14
()15
()16
()17
()18
()19
()20
()21
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 مقابلة مع يا�سين محمد يو�سف مال اهلل �ص.7 مقابلة مع يا�سين محمد يو�سف مال اهلل �ص.7 مقابلة مع يا�سين محمد يو�سف مال اهلل �ص.7 مقابلة مع يا�سين مال اهلل �ص.7 مقابلة مع منى ملك (زوجة يو�سف مال اهلل �شقيق ال�شهيد) �ص ،7مقابلة مه محمد يو�سف مال اهلل� ،ص.3 مقابلة مع منى ملك �ص 7جمال ال�شطي �ص.4 مقابلة مع منى ملك �ص.7 -بطاقة �شهيد �ص.7

وحتى يوم اعتقاله في 1990/9/3م ،ت�ؤكد وفاء ال�شهيد للوطن وبذله �أق�صى ما يمكن
ودفاع ��ه الم�ستميت لتخلي�ص الوطن من �أيدي الغزاة ،وب�سبب هذه الأن�شطة المكثفة
كان �أقارب ��ه يخ�ش ��ون عليه من العراقيي ��ن فكثيرا ما كان ي�ستدعيه خ ��ال والده وعمه
ويلح ��ون عليه بالتوقف عن تلك الأن�شطة لكث ��رة عدد المعتدين ولأنه لي�س من ال�سهل
مقاومتم ومواجهته ��م ويقولون �إن الكثرة تغلب ال�شجاعة لكنه ولحبه ال�شديد لوطنه
()22
وحر�صه على طرد المعتدي من بالده لم تكن تلك التحذيرات تجد �أذنا م�صغية
وبخا�ص ��ة و�أنه لم يمكن ي�أب ��ه بالموت بل كان يتمنى ال�شهادة ،لقد كانت لديه فر�صة
ذهبية لينجو من وط�أة الغا�صبين ويغادر وطنه �إلى مكان �آمن وذلك عندما �أح�ضر له
بع�ض �أ�صدقائه ت�صريحا ر�سمي ًا من ال�سفارة البحرينية يثبت ب�أنه بحريني الجن�سية
وب�إمكان ��ه �أن يغ ��ادر دون �أي عوائ ��ق لكنه رف� ��ض ذلك العر�ض و�أ�ص ��ر على البقاء في
الكوي ��ت ( ، )23لمقاومة المعتدين .ال�شك �أن ال�شهيد كان يعرف النتائج الخطرة لهذه
المقاوم ��ة فالإعدام كانت عقوبة من يحمل المن�ش ��ورات التي تندد باحتاللهم فكيف
بمن يحمل ال�سالح ويحاربهم.
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ظروف اعتقال يون�س مال اهلل

كان ال�شهي ��د يون�س مختبئ ًا في منطقة �صباح ال�سال ��م لإدارة ن�شاطاته �ضد القوات
العراقية لكنه في يوم اعتقاله 1990/9/3م عادل �إلى منزله (. )24
وف ��ي وقت الظهيرة داهمت مجموع ��ة من الجي�ش الجمهوري المن ��زل و�س�ألوا عن
يون� ��س باال�سم مما ي ��دل على �أنه كان مطلوب ��ا ( ، )25و�أخرجوا الن�س ��اء واالطفال من
المن ��زل و�أخ ��ذوا يون� ��س و�شقيقه يو�س ��ف معهما ،وعن ��د التفتي�ش عث ��روا على �سالح
ومن�ش ��ورات و�آل ��ة ت�صوير و�صور ل�سمو �أمير البالد ورم ��وز ل�شفرات ومذكرات تدريب
عل ��ى ال�سالح ،وكان مع العراقيين �شاب كويتي بدت علي ��ه �آثار التعذيب ربما كان هو
ال ��ذي دلهم عل ��ى منزل يون�س و�شقيق ��ه فقد كان من �ضمن مجموع ��ة المقاومة التي
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ينتم ��ى �إليه ��ا يون�س وقد اعتقله العراقيون وعذبوه فربما ق ��ام تحت التعذيب ال�شديد
باالعتراف على يون�س و�شقيقه و�آخرين (. )26
اقت ��اد العراقي ��ون يون� ��س و�شقيقه يو�س ��ف معهم وقال ��وا لذويهم ب�أنه ��م �سيقومون
بالتحقي ��ق معهما ثم يعيدونهما بع ��د �ساعة ولكن الحظ الأهل م ��ن الطريقة العنيفة
عن ��د اعتقالهم ��ا و�إحاطة الجن ��ود بهما �أن الأم ��ر لي�س كذلك ،و�أ�ص ��رت والدتهما �أن
تذه ��ب مع ابنيها بالرغم من �إهان ��ة العراقيين لها لكنها بعد �إلحاح �شديد من ابنها
يو�س ��ف ال ��ذي بي ��ن �أن ذهابها معهم ��ا �سي�ضرهما ول ��ن يفيدهما �شيئ� �اً ،وافقت على
الرجوع مكرهة ثم �أبلغت اال�سرة بمرارة �أن ولديها لن يعودا (. )27
اعتق ��ل ال�شقيقان ف ��ي مدر�سة �أم �سليم الأن�صارية في منطقة �سلوى ( ، )28وفي �آخر
النه ��ار من يوم االعتقال ات�صل يو�سف �شقيق يون�س بن�سيبهما جمال ال�شطي وطم�أنه
ع ��ن حالهما ولكن كانت المكالمة ق�صيرة ج ��دا فلم يتمكن من �أخذ �أي تفا�صيل عنه
وعن �شقيقه (. )29
كان ��ت هناك محاوالت ع ��دة لإطالق �سراح يون�س ويو�سف فق ��د قامت منى ملك -
زوجة يو�سف  -بالذهاب في اليوم الثاني من االعتقال مع والدتهما وجدتهما الى مقر
االعتقال وعند الباب دخلت الأم والجدة بينما ظلت منى ملك في الخارج تنتظرهما
باعتب ��ار انهما كبي ��ري ال�سن فقد ترق قل ��وب العراقين عند ر�ؤيتهم ��ا ويطلقوا �سراح
الأخوي ��ن� .سم ��ح ال�ضابط العراقي ل�ل��أم والجدة بمقابلة يون� ��س ويو�سف مدة ن�صف
�ساع ��ة تقريب ��ا لكنه كان لقاء حزين ًا فقد الحظت الأم �أن ابنيها غير طبيعين وال�شك
�أن هذا ب�سبب التعذيب الذي لحق بهما.
وبع ��د المقابل ��ة رجعت منى والج ��دة والأم �إلى المن ��زل وانتاب الأم حزن� � ًا �شديدا،
واخ ��ذت تبكي بكاء مري ��را وخيم الحزن عل ��ى الأ�سرة ( ، )30ثم ذهب ��ت منى ملك في
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اليوم الثالث الى المعتقل وطلبت مقابلتهما لكن ال�ضابط العراقي �أخبرها �أنه نقلهما
�إل ��ى جهة �أخرى ف�س�ألته ع ��ن هذه الجهة فرف�ض �إبالغها بذلك مب ��ررا �أن �إخباره لها
�سي�ؤدي �إلى �إعدامه كما �أنه ي�ضر بالمعتقلين ( ، )31ثم �أخذ ذوو يون�س ويو�سف بالبحث
عنهم ��ا في �أماكن ع ��دة مثل مخفر الرميثي ��ة ومخفر �سلوى و�سج ��ن الأحداث وق�صر
ناي ��ف بالإ�ضافة �إل ��ى الزيارة اليومية من قب ��ل منى ملك لم ��كان اعتقالهما الرئي�سي
لكن دون جدوى ،وفي �إحدى المرات �س�ألها ال�ضابط العراقي الم�س�ؤول في مدر�سة �أم
�سلي ��م ه ��ل زوجها «الأ�صلع» �أو ذو ال�شعر مما يفهم ب�أن ��ه لديه معلومات عنهما فطلبت
من ��ه �أن ي�ساعده ��ا فواف ��ق ب�شرط �أن تقدم له �أم ��واال و�أدوات كهربائي ��ة ف�أح�ضرت له
ذل ��ك لكنها لم ت�ص ��ل معه �إلى نتيجة �إيجابية ( ، )31وقام �أي�ضا ن�سيبهما جمال ال�شطي
بمح ��اوالت مختلف ��ة من جهته ع ��ن طريق �أح ��د الفل�سطينيين الذي �أو�صل ��ه �إلى �أحد
�أف ��راد المخابرات العراقية ولكن هذا المخبر بعد التحري �أخبر جمال �أنه ال ي�ستطيع
�أن يفع ��ل �شيئ ًا لأن ملفيهما قد رفعا �إلى ح�سن المجيد ب�سبب �آالت الت�صوير والأ�سلحة
وتهم �أخرى (. )32
وبعد فترة و�صلت �أخبار �إلى �أ�سرة ال�شهيد يون�س ب�أنه و�شقيقه معتقالن في مطافئ
الجه ��راء وذلك عن طريق �شاب كويت ��ي كان معتقال في هذا المكان و�أفرج عنه ،كما
�أفاد �أي�ضا ب�أنه تم عزل يو�سف عن �شقيقه يون�س و�أنه �صدر حكم بالإعدام �ضد يون�س
وتم نقل �أخيه يو�سف �إلى �أحد �سجون بغداد (. )33
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ات�ص ��ل رجل يتكل ��م بلهجة كويتية ب�أ�سرة يون�س في ي ��وم 1990/10/6م ،و�أخبرهم
ب�أنه في الغد �سيكون لكم زيارة لأوالدكم فا�ستعدوا ففرحت الأ�سرة بهذا الخبر ولكن
ه ��ذا الخب ��ر لم يكن �س ��وى �سخرية وا�ستهزاء به ��ذه الأ�سرة المكلوم ��ة بفقد ولديها،
وزي ��ادة في �آالمه ��ا وذلك لأنه ف ��ي الغد المواف ��ق 1990/10/7م بينم ��ا كانت �أ�سرة
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يو�سف تتوقع زيارة �أوالدها �إذ بيون�س يح�ضر في فجر هذا اليوم في ال�ساعة الخام�سة
�صباح ًا ويتم �إعدامه بر�صا�صة في ر�أ�سه عند باب المنزل لي�سقط جثة هامدة وت�سمع
الأ�س ��رة �ص ��وت �إطالق الن ��ار كما ت�سمع طرق� � ًا �شديد ًا على الباب وتخ ��رج منى ملك
لترىجث ��ة على الأر�ض ث ��م تخرج زوجة يون�س ووالدته وتتعرف ��ان عليه وي�أخذ الن�سوة
في البكاء عليه (. )35
تذك ��ر من ��ى ملك �أنه ��ا و�صلت �إليه ��ا معلومات تفيد ب� ��أن يون�س اعت ��رف بكل التهم
المن�سوب ��ة �إليه مث ��ل حيازة المن�ش ��ورات والأ�سلحة ،و�أنها تخ�ص ��ه بالذات وال تخ�ص
�شقيقه يو�سف لكي يبرئه ولذلك �أعدم يون�س وتم ترحيل يو�سف �إلى العراقي.
وبع ��د ا�ست�شه ��اد يون�س ات�صلت �أ�سرته بالهالل الأحمر ال ��ذي اعتذر عن نقل الجثة
قب ��ل ا�ستخ ��رج ت�صري ��ح من المخفر فذه ��ب بع�ض معارف ��ه �إلى المخف ��ر حيث �أخذ
العراقي ��ون يحقق ��ون معهم ب�أ�سئل ��ة مختلفة مثل هل له �أعداء وه ��ل ر�أوا القاتل ،وهل
�أخبرك ��م ب�شيء قبل وفات ��ه وغيرها من الأ�سئلة وك�أنهم ال يعلم ��ون �شيئ ًا مع �أنهم هم
الذي ��ن قتلوه ،ثم �أعطوهم الت�صريح ونقل يون� ��س �إلى م�ست�شفى مبارك حيث �صدرت
�صورة �شهادة بوفاته وتم غ�سله ،ودفنه.
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