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�إلى �أر�ضي ال�صغيرة...
�إلى حبي الكبير...
�إلى من ي�ستحق الت�ضحية والعطاء...
(�إلى الكويت)
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يقول تعالى :في محكم كتابه العزيز:
}وال تح�سبن الذين قتلوا في �سبيل اهلل �أموات ًا بل �أحيا ٌء عند ربهم يرزقون{
�صدق اهلل العظيم
«�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 هوالء 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 � /أحمد عبدالرحمن الغائب (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�شمروخ:
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من المفتر�ض عند الحديث عن ال�شهيد �أحمد عبدالرحمن الغائب �أن ن�ؤكد على �أن
ال�شهيد قد تمثلت فيه كل مظاهر المقاومة الكويتية �ضد االحتالل ال�صدامي الغا�شم
لدولة الكويت في 1990/8/2فال�شهيد قد قاوم بكل الو�سائل المتاحة وكان خير مثال
يحت ��ذى للكويتي ،المخل�ص لوطنه الوف ��ي الر�ضه ،كافح �ضد المحتل منذ اليوم االول
لالحت�ل�ال و�ش ��ارك في المقاومة ب�شكل فع ��ال �إلى ان ا�ست�شهد ف ��ي االيام الأولى من
تحرير دولة الكويت.
نح ��ن �أمام محب للحياة منطلق ��ا ي�شعر بعنفوان ال�شب ��اب عالقاته من المحيطين
ب ��ه تت�سم بالود والمحبة (� )1إال �أنه عندم ��ا �شعر بنداء الوطن لم يتردد ولم يتقاع�س
وين�سح ��ب ب ��ل �آث ��ر المواجهة ولم ي ��ر غير روحه يحمله ��ا على كفي ��ه ويقدمها قربانا
للأر�ض التي ع�شقها.
�أن ��ت �أم ��ام �شخ�صية �ألقت بثقلها للدفاع عن حيا�ض الوط ��ن ،ولن تجد مظهرا من
مظاه ��ر المقا وم ��ة للمحتل وال و�سيلة من و�سائ ��ل الدفاع لردع المحت ��ل �إال وقام بها
ال�شهيد �أحمد عبدالرحمن الغائب.
عرف ال�شهيد بطيبة القلب وبمحبت ��ه المفرطة لأقاربه وبتقديره الكبير لأ�صدقائه
الكثيري ��ن ( )2فطبيعة عمل ��ه كمدير في بنك الكويت الوطني ،ف ��رع مجمع الوزارات
الكائ ��ن في قلب مدين ��ة الكويت حر�ص ال�شهيد على االرتق ��اء بعمله عن طريق تنمية
قدراته الإ�شرافية والم�صرفية فانتظم في العديد من الدورات التدريبية لرفع كفاءته
		
 الميالد1954 :		
		
 -الجن�سية:كويتي

 اال�ست�شهاد1990/8/2 : المهنة :مدير بنك  -لبنك الكويت الوطني -الحالة االجتماعية :متزوج وله ثمانية ابناء

( )1الزوجة �ص ،12واي�ضا براك عبدالمح�سن الحريبي �ص.20
( )2الزوجة �ص.12
( )3انظر وثائق الملحقة ذات االرقام التالية.6،5،4 :

ف ��ي مج ��ال عمله ( )3كما �أن ال�شهيد كان ذا ميول فنية مميزة �أهلته �أن ي�شارك بفرقة
التلفزي ��ون التابعة لتلفزيون دولة الكوي ��ت ( )4و�أن ي�ساهم في العديد من االحتفاالت
والمهرجانات التي �أحيتها الفرقة �سواء داخل الكويت �أو خارجها وقد ح�صل ال�شهيد
على الكثير من �شهادات ال�شكر والتقدير نتيجة لم�شاركته في فرقة التلفزيون (.)5
منذ الأيام الأولى من الغزو بد�أ ال�شهيد ينخرط في خاليا المقاومة وتم التعاون مع
مجموع ��ة �ضمت �ضباطا في الجي�ش وال�شرطة الكويتية بالإ�ضافة �إلى بع�ض المدنيين
( )6كان اله ��م ال�شاغل له ولرفاقه في ه ��ذه المجموعة هو الح�صول على ال�سالح وتم
له ��م ذلك فف ��ي ال�ساعة الحادية ع�شرة ليال من ي ��وم  1990/8/7تمكنت المجموعة
م ��ن الو�صول �إلى �أح ��د م�ستودعات وزارة الداخلية لدولة الكوي ��ت الكائن في منطقة
ال�شوي ��خ ،التي ل ��م ي�صل �إليها المحتل بعد وتم اال�ستيالء على اكثر من  21بندقية مع
كمية ال ب�أ�س بها من الطلقات والذخائر.
بعد ب�ضعة �أيام تمكنت المجموعة من الح�صول على المزيد من الأ�سلحة كانت في
ق�ص ��ر ال�شيخ �سالم العلي(ال�شهيد على معرفة �شخ�صي ��ة به) وكانت اال�سلحة عبارة
ع ��ن ب�ضع ��ة �صناديق م ��ن الذخيرة وبنادق وبع� ��ض الم�سد�سات تكفى عل ��ى ر�أي �أحد
ال�شهود لت�سليح قرابة ثالثين �أو اربعين �شخ�ص ًا ( )7نقلت الأ�سلحة ب�سيارتين ،ال�شحنة
الأول ��ى من اال�سلحة نقل ��ت �إلى منطقة الرو�ضة ( )8بينم ��ا ال�شحنة الأخرى كانت من
ن�صي ��ب ال�شهيد ( )9الذي نقلها ب�سيارته الخا�ص ��ة ( )10وقد تم توزيع ال�شحنتين على
الأقارب واال�صدق ��اء ( )11تم ت�سجيل من وزعت الأ�سلحة عليهم وحرقت هذه الأوراق
الحقا خ�شية �أن تقع في يد المحتلين (.)12
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( )4تم ت�أ�سي�س فرقة تلفزيون الكويت بجهود �شخ�صية من قبل االعالمي القدير اال�ستاذ محمد نا�صر ال�سنعو�سي ،وكيل وزارة االعالم الكويتية اال�سبق
ف ��ي �سن ��ة  ،1978وذلك به ��دف المحافظة على التراث الغنائي ال�شعبي ف ��ي دولة الكويت بعد ب�ضع �سنين من قيام الفرق ��ة بلغت هذه الفرقة �شهرة
وا�سعة في الخليج العربي.
( )5انظر الوثائق الملحقة باالرقام التالية .8.7
( )6جمال عبدالرحمن الغايب �ص.1
( )7براك عبدالمح�سن الحريبي �ص ،2جمال عبدالرحمن الغايب �ص.2
( )8براك عبدالمح�سن الحريبي �ص.3
( )9جمال عبدالرحمن الغايب �ص.2
( )10زوجة ال�شهيد �ص ،2وبراك عبدالمح�سن الحريبي �ص.2
( )11جمال عبدالرحمن الغايب �ص.2
( )12جمال عبدالرحمن الغايب �ص ،2واي�ضا عبدالمح�سن الحريبي �ص.3

قام ال�شهيد ب�أن�شطة عديدة ليقاوم االحتالل منها ما ات�سم بال�صبغة المدنية ومنها
م ��ا ات�س ��م بال�صبغة الع�سكرية ومن الممكن القول �إن من �أه ��م الأعمال المدنية التي
قام بها ال�شهيد هي:
�أ -توزيع المواد الغذائية:

ق ��ام ال�شهيد مع مجموع ��ة من المواطنين في الأيام الأولى م ��ن الغزو بالتوجه �إلى
منطق ��ة ال�شوي ��خ ،قبل �أن ت�صل �إليه ��ا القوات ال�صدامية حيث مخ ��ازن وم�ستودعات
ال�ش ��ركات الغذائي ��ة الكويتية ،وتم اال�ستي�ل�اء على كميات من الأطعم ��ة قام ال�شهيد
بتوزي ��ع هذه الأطعم ��ة على المواطني ��ن وخا�صة �س ��كان منطقة الرو�ض ��ة والرميثية
وذل ��ك اعتب ��ار ان ال�شهيد يعرف هاتين المنطقتين �أكثر م ��ن غيرهما لكثرة معارفه
وا�صدقائه فيهما (.)13
ب -توزيع المياه على المواطنين:

ا�شت ��رك ال�شهيد بتوزيع المياه عل ��ى المواطنين م�ستغال في ذلك �سيارات حكومية،
تتب ��ع حكوم ��ة الكويت قبيل االحت�ل�ال ( )14كانت الحاجة ما�سة �إل ��ى المياه ال�صالحة
لل�ش ��رب ،منذ الأيام الأولى وذلك لأن االحت�ل�ال قد وقع في �شهر �أغ�سط�س المعروف
بارتفاع درجات الحرارة فيه التي ت�صل �إلى قرابة الخم�سين درجة.
ج -توزيع الأموال الحكومية:
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�ساه ��م ال�شهيد بتوزيع الأموال علىالمواطنين ف ��ي مناطق عديدة في دولة الكويت
مث ��ل الرميثية والرقة و�سل ��وى �إبان االحتالل ( )15تلك الأم ��وال التي حر�صت حكومة
دول ��ة الكوي ��ت وهي ف ��ي المنفى ،ف ��ي المملك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة� ،أن تو�صلها الى
المواطنين ويجب �أن �أنوه �أن القيام بهذه المهمة جد ًا خطيرة فمن كان يتم اكت�شافه
بالقيام بمثل هذه المهمة من قبل �سلطات االحتالل كان م�صيره الإعدام ،لأن دخول
( )13جمال عبدالرحمن الغايب �ص ،3براك عبدالمح�سن الحريبي �ص.18
( )14براك عبدالمح�سن الغايب �ص.13
( )15جمال عبدالرحمن الغايب �ص ،2واي�ضا عبدالمح�سن الحريبي �ص.18

ه ��ذه االموال وتوزيعها عل ��ى المواطنين يعني ا�ستمرارية �شرعي ��ة الحكومة الكويتية
بتحمل م�س�ؤولياتها تجاه مواطنيها.
د -جمع القمامة:
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اتجه ال�شهيد مع مجموعة من ال�شباب �إلى مخازن بلدية الكويت وقاموا باال�ستيالء
عل ��ى �سيارة لنقل القمام ��ة تابعة لحكومة دولة الكويت وتكف ��ل ال�شهيد بنف�سه بقيادة
()16
�إح ��دى ال�سيارات لنق ��ل القمامة وكان ل�سان حاله يقول :نري ��د �أن ننظف الديرة
كما قام ال�شهيد ب�أعمال ع�سكرية الطابع منها:
 -1جمع م�ستندات خا�صة بالمباحث الجنائية:
ا�شترك ال�شهيد� ،ضمن مجموعة مكونة من  16فرد ًا �ساهم فيها �ضابط من الجي�ش
والداخلي ��ة ربم ��ا في اال�سب ��وع الأول من الغ ��زو ال�صدام ��ي لدولة الكوي ��ت ،وتمكنت
المجموعة م ��ن اال�ستيالء على الم�ستندات والوثائق الخا�صة بالمباحث الجنائية في
مقرها الرئي�سي في منطقة �سلوى.
تمكنت المجموعة من دخول المقر ،و�أن ت�ستولي على كميات كبيرة من الم�ستندات
ذات الأهمي ��ة الكبيرة للحكوم ��ة الكويتية ،لما لها من اعتبارات �أمنية ،تم و�ضعها في
حقيب ��ة كبيرة �أخذه ��ا ال�شهيد معه الى البيت ( )17وقد �أثبت ال�شهيد في هذه العملية
�شجاعة منقطعة النظير فعند االنتهاء من العملية بنجاح كان ال�شهيد �آخر المغادرين
للمكان وذلك حتى يحمي المجموعة ويغطي ان�سحابها (.)18
 -2مهاجمة مخفر الرميثية:
بع ��د �أن ا�ستول ��ت عليه قوات االحتالل �ضم ��ن مجموعة من �أف ��راد المقاومة وتعتبر
ه ��ذه �أول عملية ع�سكرية ا�ستخ ��دم فيها ال�شهيد ال�سالح ( )19كان ��ت القوة المهاجمة
ت�ستقل �سيارتين انطلقتا من منطقة الرو�ضة حيث منزل اقرباء ال�شهيد متجهة �صوب
( )16جمال عبدالرحمن الغايب �ص ،2براك عبدالمح�سن الحريبي �ص.31
( )17ال �أحد يعرف م�صير هذه الحقيبة وان كان يحتمل انها احرقت الحقا.
( )18براك عبدالمح�سن الحريبي �ص  5-4واي�ضا �ص.31
( )19جمال عبدالرحمن الغايب �ص.2
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الرميثي ��ة تولى ال�شهيد قيادة �إحدى ال�سيارتي ��ن ولح�سن الحظ لم تتعر�ض ال�سيارتان
لأي نق ��اط تفتي�ش من قبل الجي�ش ال�صدامي ( )20بعد و�صول المجموعة �إلى الرميثية
�أخ ��ذت تراق ��ب المخفر من الخارج ت ��م خالل معرفة عدد الحرا�س ث ��م بد�أ بعد ذلك
�أفراد المجموعة باطالق وابل من النيران عليهم بعد ب�ضع دقائق ان�سحبت المجموعة
ب�سرعة من غير �أن ي�صاب �أحد من �أفرادها .علمت المجموعة فيما بعد من م�صادرها
الخا�صة� ،أنها قد تمكنت من قتل جندي عراقي و�إ�صابة اثنين بجراح خطيرة (.)21
 -3تفجيرات �سيارات مفخخة في حولي والنقرة:
�ساهم ال�شهيد ب�شكل مبا�شر في تفجير �سيارتين مفخختين في �شهر دي�سمبر 1990
الأولى فجرت في �سوق يقع في �ساحة قريبة من مبنى االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
الكائ ��ن في منطقة النقرة ،اعتاد ان يتجمع فيه الكثيرون من الجنود العراقيين� ،أما
عن ال�سيارة الثانية فقد قادها ال�شهيد بنف�سه وتم تفجيرها في منطقة حولي ب�شارع
ابن خلدون وهو من ال�شوارع التجارية الهامة في منطقة حولي.
 -4جمع معلومات عن القوات العراقية:
ا�ستغ ��ل ال�شهيد �صداقته ومعرفته ال�شخ�صي ��ة ببع�ض ال�ضباط العراقيين في �سبيل
الح�صول عل ��ى معلومات ت�ستفيد منها المقاومة الكويتي ��ة وقد كانت �صداقته ببع�ض
ال�ضب ��اط العراقيين متينة لدرجة �أنهم �ساعدوا في �إط�ل�اق �سراحه عندما تم �أ�سره
م ��ن قبل القوات العراقي ��ة في الوفرة وبقي معتق�ل�ا قرابة الع�شرة �أي ��ام ( )22لم يتم
اط�ل�اق �سراحه �إال بعد �أن ر�آه �أح ��د ال�ضباط الذين يعرفهم ال�شهيد معرفة �شخ�صية
وق ��د قال لل�شهيد حي ��ن ر�آه (�أبونواف �شنهو جايبك ..ثم ق ��ال ل�ضابط عراقي �آخر..
هذا �صاحبنا وال عنده �شيء) (.)23
رف� ��ض ال�شهيد �أن يذكر لأحد من �أقربائه تفا�صيل اعتقاله في الوفرة ،مثل �أ�سباب
( )20جمال عبدالرحمن الغايب �ص.2
( )21جمال عبدالرحمن الغايب �ص.2
( )22جمال عبدالرحمن الغايب �ص.2
( )23الزوجة �ص.10
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اعتقال ��ه والكيفية التي تم ��ت فيها عملية االعتقال وال من كان مع ��ه حين اعتقاله وال
ظ ��روف اعتقال ��ه كل هذه اال�سئلة بقيت مجهولة لحر� ��ص ال�شهيد على كتمانها كل ما
ذك ��ره ال�شهي ��د �أنه قد دفعت عنه ومن معه كفالة بوا�سط ��ة (نا�س) وذكر �أنه هو ومن
مع ��ه قد ادعوا �إنه ��م متوجهين للمملك ��ة العربية ال�سعودية ،مغادري ��ن الكويت ب�شكل
نهائي ،لكن الجنود العراقيين لم ي�صدقوهم و�شكوا ب�أمرهم لأنهم كانوا �شبابا ولي�س
معه ��م ال اطفال وال ن�ساء� ،أما عن مهمة ال�شهيد في الوفرة فهناك من قال �إن مهمته
كان ��ت ار�سال ملعومات عن تحرك القوات العراقية �إلى الحكومة الكويتية و�إلى قوات
الحلفاء في المملكة ( )24بينما ذكر البع�ض الآخر انه كان ينوي الح�صول على ا�سلحة
ال�ستخدامها في مقاومة المحتل (.)25
 -5الم�ساهمة في �إطالق �سراح معتقلين كويتيين:
ف ��ي �شه ��ر اكتوبر  1990ت ��م �إلقاء القب�ض على �أح ��د �أقرباء ال�شهي ��د ( )26فلم يهن�أ
ال�شهي ��د حت ��ى تمكن م ��ن �أن يخرجه من معتقل قري ��ب من مدينة العم ��ارة العراقية
م�ستغال ال�شهيد تارة معارفه ال�شخ�صية من العراقيين ،خا�صة �أولئك الذين يكرهون
ح ��زب البعث ،وتارة �أخ ��رى م�ستخدما الر�شاوي �إلى �أن تكلل ��ت جهوده بالنجاح لي�س
فق ��ط ب�إطالق �سراح قريبه بل ب�إخراج عدد من المعتقلين منهم �أربعة كويتيين و�ستة
م�صريي ��ن ،كان لنجاح ال�شهيد في �إطالق �سراح قريبه من المعتقل �أن �أخذ يفكر هو
وقريب ��ه في �إطالق كوكبة م ��ن المعتقلين الكويتيين والع ��رب الذين زج بهم في نف�س
المعتق ��ل وهم عبارة عن  18كويتي� � ًا و 6م�صريين دخلوا ال ��ى الأرا�ضي الكويتية عبر
المملك ��ة العربية ال�سعودية في �شهر �سبتمبر� ،أي محتجزين منذ قرابة ال�شهر ،كانت
ت�ضم �شرائح مختلفة من المجتمع الكويتي منهم من كان منتظما في الجي�ش الكويتي
وال�شرطة ومنهم من كان يعمل ب�أعمال مدنية (.)27
( )24جمال عبدالرحمن الغايب �ص.3
( )25جمال عبدالرحمن الغايب �ص ،3الزوجة �ص.5
( )26ال�سيد براك عبدالمح�سن الحريبي.
( )27لمزيد من التف�صيالت انظر براك عبدالمح�سن الحريبي.43-6

� -6أعمال ع�سكرية �أخرى:
ا�شترك ال�شهيد بعدد من العمليات الفدائية �ضد الجند ال�صدامي منها:
�أ -عملي ��ات قن� ��ص :ا�شت ��رك ال�شهي ��د م ��ع �أح ��د �أقارب ��ه بعمليات قن� ��ص للجند
ال�صدامي وكان ي�سميانها بعمليات (�صيد) (.)28
ب -رم ��ي زجاجات المولوت ��وف :قام ال�شهي ��د بعمليات متك ��ررة برمي زجاجات
المولوت ��وف الحارقة على العرب ��ات الع�سكرية للجي�ش ال�صدامي ( )29هذا وقد
ورد على ل�سان زوجة ال�شهيد �أنه كان يقوم ب�صناعة المولوتوف (.)30
ج -هاج ��م ال�شهي ��د م ��ع مجموعة من �أف ��راد المقاوم ��ة الجن ��د ال�صدامي نقطة
�سيط ��رة عن ��د الج�سر المو�ص ��ل بين منطقة بي ��ان والرميثية وق ��د ردت قوات
االحتالل بنيران كثيفة و�أو�شكت �أن ت�صيب ال�شهيد �إال انه(..الطلقة ما حا�شته
ب�س طاح وزحف )..وتمكن من االن�سحاب مع مجموعته (.)31
ال�شهادة
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ينتاب ا�ست�شهاد �أحمد الغائب الكثير من الغمو�ض وعدم و�ضوح ال�صورة ب�شكل جلي
وذل ��ك لعادة الكتم ��ان ال�شديد التي اعتاد عليها ال�شهيد ،ه ��ذا من جهة ولقلة ال�شهود
الذي ��ن �أمكن الو�صول �إليهم من جهة �أخرى على �أي ��ة حال ما لدينا من م�صادر ت�شير
�أنه في الليلة ال�سابقة ال�ست�شهاد ال�شهيد كان متوتر ًا جدا ولما �سئل عن �سبب توتره لم
يجب ( )32ما هو متوفر من معلومات لدينا حتى الأن ت�شير �إلى �أن ال�شهيد قام مع �أحد
ا�صدقائ ��ه بمحاولة اقتحام �شقة في منطق ��ة حولي بتاريخ  )33(،1991/3/2لمن نعود
ملكي ��ة ه ��ذه ال�شقة على وجه اليقين ال �أحد يدري البع�ض ق ��ال انها تعود لفل�سطينيين
متعاملي ��ن مع حزب البح ��ث العراقي ،و�إن كان هناك ر�أي يح ��اول الدمج بين االثنين
بقول ��ه �إن هناك معرفة �سابقة ربما كانت ذات �صلة بثارات �شخ�صية جدا ارتكبت من
( )28جمال عبدالرحمن الغايب �ص.2
( )29جمال عبدالرحمن الغايب �ص ،2واي�ضا الزوجة �ص5
( )30الزوجة �ص.4
( )31الزوجة �ص.6
( )32جمال عبدالرحمن الغايب �ص.6
( )33جمال عبدالرحمن الغايب �ص.6

قب ��ل �ساكني هذه ال�شقة وله ��ذا ا�ستحق �ساكنوها �أن يت ��م مهاجمتهم .في نهاية الأمر
ا�صيب ال�شهيد بجروح خطرة نقل على �إثرها ب�سيارة �إ�سعاف �إلى م�ست�شفى مبارك في
منطق ��ة الجابرية وهناك توفي وظل هناك �إلى �أن تع ��رف على جثمانه �أحد �أ�صدقائه
القدامى عن طريق ال�صدفة ف�أخبر �أهل ال�شهيد ومن ثم دفنه في مقبرة الرقة.
نع ��م لقد تكحلت عيناك يا �أحمد بتحرير الكويت ،ف ��ك�أن الأر�ض التي دافعت عنها
دفاع ��ا عظيم ��ا وبذلت في �سبيلها كل ما بذلت من جه ��د �أثرت �أن تكافئك بالتحرير،
فقلب ��ك الذي �أ�صابه ال�صد�أ م ��ن وقع االحتالل رق�ص رق�صا فيه كل الطرب لأنك قد
ر�أي ��ت عل ��م الكويت مرة �أخرى يرفرف في �سمائها في ��ا طوبى لنف�س قد اكت�سبت كال
الح�سنيين االنت�صار الذي ر�أيته وال�شهادة التي �سعدت بها.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد � /أ�شرف محمود نافع عبداهلل (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

احت�ضن ��ت الكويت الكثير من الأف ��راد والجماعات العربية المختلف ��ة ،وفدوا �إليها
وعا�ش ��وا بي ��ن جنباتها و�أكلوا م ��ن خيراتها وا�ستن�شق ��وا هواءها وكونوا ع ��دد ًا كبيرا
م ��ن اال�س ��ر العربية الت ��ي ال تزور بلده ��ا �أو �أهلها �إال لمام ��ا ،بينما ول ��د �أبنا�ؤها على
�أر�ض الكويت فاتخذوا م ��ن �أبناء الكويت �أ�صدقاء حميمين ،يلعبون معهم ،ويجل�سون
بجواره ��م في المدار�س ،ويح�صلون مع ًا على �شهادة تلو الأخرى ،ون�سى الجميع �إزاء
تل ��ك ال�صالت القوية جذورهم و�صار انتما�ؤهم الفعلي للبلد الذي يعي�شون في كنفه،
ف ��كان حري ًا بهم �أن يدافعوا عنه ،ويبذلوا النف�س والنفي�س في �سبيل رفعته وكرامته،
ومن ه�ؤالء الذين ولدوا بالكويت ون�ش�أوا وترعرعوا على �أر�ضه ال�شهيد البطل �أ�شرف
محمود نافع عبداهلل.
�أخالق ال�شهيد و�صفاته الـ�شخ�صية:
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ول ��د �أ�ش ��رف محمود ناف ��ع بالكويت ف ��ي ال�ساد�س ع�شر م ��ن �شهر يوني ��و �سنة �ألف
وت�سعمائ ��ة وت�س ��ع و�ستين من الميالد ،فن�ش�أ ن�ش�أة كريمة ف ��كان م�سالما ،يحب المرح
عازف ��ا عن دني ��ا ال�سيا�سة ،فتروي �أخته �سحر عنه قائلة ،كان من النوع الم�سالم جد ًا
ال له بال�سيا�سة ،وال له بالأخبار وال له بالحوادث (.)1
التح ��ق �أ�شرف بالمدر�سة االبتدائية ثم تدرج في مراح ��ل التعليم �إلى �أن و�صل الى
المرحلة الثانوية ثم �سافر  -ح�سب رواية �أخته �سحر � -إلى هنغاريا للدرا�سة ،لكن لم
يقدر له �أن ي�ستكمل درا�سته خارج الكويت ،اذ وقعت له حادثة ،فانك�سرت يده ،فطلب
منه �أبوه �أن يعود �إلى الكويت ال�ستكمال عالجه ،فعاد الى الكويت.
			
 الميالد1969/6/16 :		
 الم�ستوى التعليمي :الثانوية العامة			
 -الجن�سية�:أردني

 اال�ست�شهاد1991/2/5 : المهنة :مح�صال للنقود (كا�شير) �شركة يو�سف احمد الغانم -الحالة االجتماعية� :أعزب

( )1انظ ��ر اق ��وال ال�سيدة �سحر محمود نافع (اخت ال�شهيد �أ�شرف المدونة في نم ��وذج تفريغ مقابلة ،والمجودة في ملف خا�ص بال�شهيد �أ�شرف بمكتب
ال�شهيد �ص.9

عم ��ل �أ�ش ��رف مح�صال للنقود (كا�شي ��ر) في �شركة يو�سف �أحم ��د الغانم ،وا�ستمر
يعمل بها حتى �أول يوم للغزو العراقي الغا�شم.
ف ��ي �صباح يوم الخمي�س الموافق الثاني م ��ن �أغ�سط�س عام �ألف وت�سعمائة وت�سعين
خ ��رج �أ�شرف كعادت ��ه �إلى مقر عمله� ،إال�أن ��ه فوجئ ب�إغالق الطري ��ق ،ورجوع النا�س
�إل ��ى منازلهم مرة �أخرى ،فعاد هو الآخر �إلى منزل ��ه فقد كان الغزو الغا�شم مفاج�أة
للجمي ��ع فل ��م يتوقع �أحد ،ولم يعد لأ�شرف عمل منذ بداي ��ة الغزو ،وجل�س في بيته مع
�أهل ��ه ب ��دون عمل ،ونظرا للحاج ��ة الما�سة للم ��ال � -آنذاك  -حي ��ث كان والده رج ًال
م�سن� �اً ،وله �أخ �صغير يبلغ من العمر حوالي �سبع �سن ��وات ف�ضال عن �أخواته الخم�س،
فق ��د فكر ف ��ي العمل حيث قال (الزم �أ�شتغل �شغل ع ��ادي و�أح�ضر فلو�س) وكان والده
راف�ض ��ا فكرة العمل ،وا�شترط عليه �أن يكون العمل منا�سبا ،وقال له�( :إن و�ضع البلد
غير طبيعي ،والعراقيون في كل مكان).
�أخ ��ذ �أ�ش ��رف يبحث عن عمل منا�سب ،حت ��ى قدر له العمل في فن ��دق الهيلتون في
وظيفة مح�صل نقود (كا�شير) تابعا لق�سم المحا�سبة بالفندق ،وعندما علم والده �أن
الهيلتون هو مركز اال�ستخبارات العراقية ،اعتر�ض على عمله فيه ،ولكن �أ�شرف �أ�صر
عل ��ى موا�صل ��ة العمل بالفندق ،ويبدو �أن ��ه كان قد ارتبط بالمقاوم ��ة الكويتية ،و�صار
واحدا من �أبطالها.
ف ��ي �شه ��ر دي�سمبر  ،1990خرج ��ت الأ�سرة م ��ن الكويت لكن �أ�ش ��رف رف�ض ب�شدة
الخروج مع �أ�سرته ،رغم �إلحاح والده عليه بترك العمل والخروج معهم ،وبقي �أ�شرف
وحده في �شقة الأ�سرة ،وا�ستمر يعمل في فندق الهيلتون.
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االن�ضمام للمقاومة:

�إن�ض ��م �أ�شرف �إل ��ى المقاومة الكويتية ،ف ��كان �ضمن (مجموع ��ة  25فبراير) تلك
المجموع ��ة العظيم ��ة التي كانت ت�ض ��م مجموعة من الخاليا والتي ب ��رز منها �أبطال
�صدق ��وا ما عاه ��دوا اهلل عليه بع�ضه ��م قدر له ال�شه ��ادة ،وبع�ضهم قدر ل ��ه الحياة،

فم ��ن �أفراد المجموع ��ة الذين ا�ست�شهدوا وف ��اء �أحمد العامر� -سع ��اد الح�سن ،علي
الب ��در� ،أ�سامة الفيلكاوي� ،شاكر مبارك ،م�ساع ��د مبارك،من�صور مبارك� ،سامر �أبو
دقر� ،أ�شرف محمود ،عبدالرحم ��ن العلي ،عبدالعزيز الوهيب ،خالد الأحمد� ،أحمد
الأحمد ،عبدالعزيز ال�شرهان.
وم ��ن �أبط ��ال المجموعة الذين كتبت له ��م الحياة ،ناجع م�سل ��م العجمي� ،إبراهيم
محمد د�شتي ،ح�سين الم�شاري ،علي البلو�شي� ،سعود ال�شمري ،وليد القالف.
زك ��ت ال�شهيدة وفاء العامر ال�شهيد �أ�شرف وزميله ف ��ي الفندق ال�شهيد �سامر لدى
قي ��ادة المجموعة ،وكانت ال�شهي ��دة وفاء دقيقة جد ًا ف ��ي اختياراتها ،ولم تكن ت�ضم
�أح ��دا للمجموعة �إال بع ��د الموافقة عليه من �أفراد المجموع ��ة ،ومن ثم عقد اجتماع
للت�ش ��اور �ضم �أ�شرف و�سامر عل ��ى �إعتبار �أنهما من جن�سية �أخرى ( )2وتمت الموافقة
رغم معار�ضة البع�ض لهذه الفكرة ،و�صار �أ�شرف تحت قيادة ال�شهيدة وفاء العامر.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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كان ان�ضمام �أ�شرف �إلى المجموعة  25فبراير في غاية الأهمية فقد كان يعمل -كما
ذكرن ��ا م ��ن قبل  -في فندق الهيلت ��ون ،وهو فندق يحوي عدد ًا كبي ��را من الم�س�ؤولين
العراقيي ��ن ،وم ��ن ثم كان يقوم بنقل المعلومات عن الجي� ��ش العراقي �إلى �أحد افراد
المجموع ��ة وهو المواطن �إبراهيم محمد د�شتي(،وهو م ��ن �أبرز �أفراد المجموعة)،
ويق ��وم �إبراهيم بتبليغ ما �سمعه �إلى بقية االفراد ،ومن المعلومات التي نقلها �أ�شرف
للمجموع ��ة �إن هناك قيادات عراقية كبيرة �ستنزل ف ��ي الفندق مع بداية �شهر يناير
 ،1991وم ��ن ثم بد�أ التخطيط للقيام بعملية تفجيرية كبرى داخل فندق الهيلتون في
نف�س مكان وزمان تواجد هذه القيادات.
كان دور ا�ش ��رف ف ��ي هذه العملي ��ة مهما جداً ،فهو الذي �سيق ��وم ب�إدخال العبوات

( )2من �أ�صول عربية فل�سطينية على وثائق �أردنية.
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النا�سف ��ة �إل ��ى داخ ��ل الفندق عل ��ي اعتبار �أن ��ه �أح ��د العاملين فيه ،ف�ل�ا تحوم حوله
ال�شبه ��ات ،خا�ص ��ة �أن الحرا�س ��ة كانت م�شددة جد ًا نظ ��ر ًا لوجود القي ��ادة العراقية
داخله ،وكان دور �أ�شرف وزميله �سامر تنفيذي ًا فقط ولي�س تخطيطياً.
كان ��ت الخطة المو�ضوعة لتفجي ��ر الفندق هي و�ضع عبوات نا�سف ��ة موقوته بالدور
الخام� ��س بالفن ��دق ،بحيث تو�ضع واحدة تح ��ت الطاولة في المدخ ��ل والثانية تو�ضع
ف ��ي �أول الجناح ،والثالثة في و�سط الجناح ،والرابعة في �آخره ،و�أن ت�ضبط ال�ساعات
الم�ؤقت ��ة ل ��كل عبوة بحيث تك ��ون هناك فروق ف ��ي توقيت االنفجار لم ��دة دقائق بين
عب ��وة و�أخ ��رى كما و�ضع ��ت المجموعة في ليل ��ة االنفجار �سيارة ملغوم ��ة على مدخل
الفندق حتى �إذا لج�أ اليها الفارون من الفندق يحدث انفجار بداخلها وقام المواطن
�إبراهيم د�شتي بت�سليم العبوات النا�سفة لل�شهيدة المنا�ضلة وفاء العامر ،التي قامت
بت�سليمه ��ا �إلى ال�شهيدي ��ن �أ�شرف و�سام ��ر ،و�أعطتهما التعليم ��ات والتوجيهات ،وفي
الموع ��د المحدد ت ��م التفجير ونجحت العملي ��ة نجاح ًا باهراً ،وكان ��ت �ضربة موجعة
للعراقيين.
�أ�ضن ��ت هذه ال�ضرب ��ة الموجعة م�ضاج ��ع العراقيين ،و�أفقدته ��م �صوابهم ف�أجرت
هناك مراقبة على تليفونات الفندق ،ون�شطت ا�ستخباراتهم ،وبد�أت االعتقاالت وتم
القب� ��ض على  14فردا من المجموعة ف ��ي يومين ،وكان منهم ال�شهيد �أ�شرف محمود
نافع.
قب ��ل ال�ضربة الجوية بثالث ��ة �أيام ات�صلت �أخ ��ت ال�شهيد �أ�ش ��رف (وا�سمها �سحر،
وكان ��ت ال تزال م ��ع زوجها في الكويت) بالفندق لت�س�أل عن ��ه ،ولتحثه على البقاء في
البي ��ت ،وعدم الخروج قبل موعد ال�ضرب ��ة الجوية ،لأن الموعد كان معروفا من قبل،
حي ��ث حددته قوات التحالف ك�آخر مهلة �أعطتها للعدو العراقي لالن�سحاب من �أر�ض
الكويت الطاهرة ولم تكن �أخته على ات�صال م�ستمر به ذلك لأنه قال لها من قبل( :ال
تت�صلي كثيرا� ،أنا �أت�صل فيك).
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وبعد فترة انقطاع بينه وبينها �أرادت �أخته �أن تطمئن عليه ،فعلمت من �أحد العاملين
في هواتف الفندق �أنه قد تم القب�ض على �أ�شرف منذ ثالثة �أيام ،ولما طلبت من هذا
الموظ ��ف المزيد من المعلومات �أعطى �سماع ��ة الهاتف الى �شخ�ص �آخر ،فل�سطيني
الجن�سي ��ة ،وا�سمه زهير ،وكان يعمل بالفندق ،ويعرف �أ�شرف معرفة �شخ�صية ،ف�أكد
له ��ا زهير معلوم ��ة القب�ض على �أ�ش ��رف ف�أ�صيبت الأخت بحال ��ة هي�ستيرية ،ف�أخذت
ت�ص ��رخ ب�أعل ��ى �صوتها ،وات�صل زوجه ��ا بالفندق لي�ستف�سر ع ��ن المو�ضوع-من الذي
�أخ ��ذه؟ فلم ي�ص ��ل �إلى رد قاطع ،ولم ي�ستطيعوا التو�صل �إل ��ى �أخبار مفيدة حول هذا
االعتقال.
بع ��د ثالثة ا�سابي ��ع تقريب ًا من هذا ا العتق ��ال جاء ات�صال هاتفي ف ��ي منزل �أخت
ال�شهي ��د �أ�ش ��رف ،حيث �أخبرها المت�ص ��ل �أن �أ�شرف في �سجن الأح ��داث ،و�أنه يريد
بع� ��ض االغرا�ض من مالب� ��س و�سجائر ونقود ،ف�أ�سرعت على الف ��ور هي وزوجها �إلى
�سجن الأحداث بالفردو�س حاملة معها بع�ض الأغرا�ض ولكن �ضابطا عراقيا اعتر�ض
طريقهم ��ا على باب ال�سجن وقام بتعنيفهما ولم ي�سم ��ح لهما بمقابلة �أ�شرف ف�ألحت
عليه وا�ستحلفته �أن ي�أمر بتو�صيل ا لأغرا�ض �إلى �أخيها �أ�شرف ف�أخذ الأغرا�ض و�ألقى
به ��ا عل ��ى الأر�ض و�أخذ يفت� ��ش فيها بقدميه ،ث ��م طلب من �أح ��د الموجودين تو�صيل
الأغرا� ��ض لأ�شرف ف�س�أل ��ت �أخت �أ�شرف عن جريمة �أ�ش ��رف ،ولماذا يوجد في هذا
الم ��كان؟ فناداه ��ا النقيب قائ�ل�اً (تعالي يا كلبة ي ��ا بنت الكلب �شو قاع ��دة تقولين،
�أنت ��ي �شدخل ��ك؟) فبكت �أخت ال�شهيد بحرقة �شديدة وطلب ��ت من زوجها عدم الرد،
�أو التدخ ��ل في الأمر لأن رده�-آنذاك� -سيكون له عواقب وخيمة عليهم ،وعلى �أ�شرف
بالذات ،لأنه حبي�س لديه ،ثم عادت الأخت وزوجها بخفى حنين ،دون �أن يريا �أ�شرف
و�سلما �أمرهما هلل.
ف ��ي فجر يوم  ،1991/2/5و�صلت �إلى نف� ��س ال�شارع الذي ت�سكن فيه �أخت ال�شهيد
�أ�ش ��رف بع� ��ض ال�سيارات الت ��ي تحمل جن ��ودا عراقيين مدججين بال�س�ل�اح ،ووقفت
 -20-ال�سي ��ارة �أمام البيت الذي ت�سكن فيه �أخت ��ه و�أح�س بع�ض الجيران ب�ضجة في ال�شارع
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ففتح ��وا النواف ��ذ ،،ولكن العراقيي ��ن هددوهم وطلب ��وا منهم �إغ�ل�اق النوافذ ف�أغلق
ال�س ��كان نوافذه ��م خوفا على حياتهم من ظالمين متجبري ��ن ثم �سمعوا بعدها بع�ض
الطلق ��ات دون �أن يعرفوا ماذا يحدث ثم تحركت العربات تاركة حرا�سة عراقية على
جثم ��ان ملقى في ال�ش ��ارع ت�سيل منه الدماء ،وظلت الحرا�سة حت ��ى التا�سعة �صباح ًا
وف ��ي تلك الفترة الزمني ��ة �أي من الثانية والن�صف �صباح ًا حت ��ى التا�سعة �صباح ًا لم
يج ��ر�ؤ �أح ��د �أن ي�صل �إل ��ى الجثمان ليتعرف عل ��ى ذلك لأن الجن ��ود العراقيين كانوا
يمنعون النا�س من محاولة االقتراب منه.
وف ��ي التا�سعة من �صباح ي ��وم  ،1991/2/5ت ��رك العراقيون الجثم ��ان في ال�شارع
فالت ��ف حول ��ه بع�ض الجي ��ران ،حيث كانت ر�أ�س ��ه منف�صلة عن الج�س ��د ،وغارقة في
الدم ��اء فال تعرف لها مالمح فقام �أحد الجي ��ران بو�ضع الر�أ�س فوق الج�سد وتغطية
الجثم ��ان بغطاء �أح�ضره من بيت ��ه و�صارت �ضجة في ال�ش ��ارع ف�أح�ست بهذه ال�ضجة
�سحر�(،أخ ��ت ال�شهيد �أ�ش ��رف) فطلبت من زوجها ا�ستطالع االم ��ر ،فنزل لي�ستطلع
الأمر ،ثم عاد ليخبرها �أنه ربما تكون هناك م�شاجرة ثم ا�ستمرت ال�ضجة في ال�شارع
فن ��زل مرة�أخرى ثم عاد و�أخبر زوجته بان هناك قتي ًال في ال�شارع ربما يكون ب�سبب
م�شاجرة بين ال�شباب وذهب بع�ض الجيران �إلى المخفر و�أخبروا �أن هناك قتي ًال في
ال�ش ��ارع الذي ي�سكنون فيه ولكن العراقيين في المخفر قالوا لهم اتركوه هكذا ليكون
عب ��رة لكم فطلب الجيران �سيارة اال�سعاف فح�ضرت وحملت الجثمان �إلى م�ست�شفى
مبارك كل هذا و�أخت ال�شهيد ال تعرف �أن هذه الجثة هي لأخيها �أ�شرف.
�سمع زوج �أخت ال�شهيد �أ�شرف بع�ض الأو�صاف لهذه الجثة التي حملت �إلى م�ست�شفى
مب ��ارك ف�س ��اوره ال�شك الذي ي�ساوره ،وحاول �أن يت�أك ��د �أوال ،وكانت لهذا الزوج �أخت
تعم ��ل في م�ست�شف ��ى مبارك فطلب ��ت منها �أن تتعرف عل ��ى �أ�سماء الجث ��ث الجديدة
الت ��ي و�صلت �إلى الم�ست�شفى ف�شكت في �إحدى الجث ��ث �أنها لل�شهيد �أ�شرف فح�ضرت
لإخب ��ار �أخيها فذهب الزوج و�أخته و�أخوه ووالده �إلى الم�ست�شفى ولم يخبر زوجته بما
 -21-يق�صدون و�إنما �أخبروها �أنهم ذاهبون �إلى ال�سوق ل�شراء بع�ض الخ�ضروات.

وف ��ي الم�ست�شفى تع ��رف الزوج على جث ��ة ا�شرف عن طريق بع� ��ض العالمات التي
كان يعرفها في ج�سده ذلك �أن التعرف على الجثة لم يكن بالأمر ال�سهل فالجثة كان
به ��ا �آثار تعذي ��ب والر�أ�س به طلق ناري ،و�ضربة ب�آلة ح ��ادة �أدت �إلى ته�شيمه وف�صله
ع ��ن الج�سد ،ولم يكن الأنف والعينان على طبيعتهما بل كان الأنف مه�شما ،والعينان
خارجتان عن الر�أ�س ومن ثم لم يكن التعرف عليه عن طريق المالمح و�إنما كان عن
طريق بع�ض العالمات.
رج ��ع زوج �سحر و�أهل ��ه الى المنزل مرة �أخ ��رى في حالة يرثى له ��ا ،وعلمت �سحر
ان �أخاه ��ا �أ�ش ��رف �ص ��ار بين ي ��دي اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى ،وبكت االخت ب ��كاء حار ًا
ث ��م عادوا م ��رة �أخرى �إل ��ى الم�ست�شفى وا�ستخرجوا ل ��ه �شهادة وفاة ،ث ��م حملوه الى
مقب ��رة ال�صليبيخ ��ات حيث تم دفنه هن ��اك ،وي�شاء القدر �أن يك ��ون مثواه الأخير مع
بع� ��ض رفاقه في المقاومة ،الذين ا�ست�شهدوا �أي�ضا ،حيث يروي المواطن ناجع م�سلم
العجمي (�أحد رجال المقاومة الأبطال) ان ال�شهداء �سامر �أبو دقر ،و�أ�شرف محمود
وعل ��ي الب ��در ،و�أ�سامة الفيلكاوي قد دفن ��وا في قبر واحد وبجواره ��م قبر �آخر ي�ضم
مجموعة �أخرى من ال�شهداء.
وهك ��ذا قدر لهذا ال�شاب الهادئ الو�سي ��م �أن يكون �شهيد الواجب ،و�أن يحفر ا�سمه
في �سجل الخالدين بعد �أن قدم روحه فداء لأر�ض الكويت الغالية.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /ب�سام محمد �صادق محمد عبدالكريم �صدقة (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

االنتم ��اء لب�س كلمة تق ��ال� ،أو �شعار يرفع� ،أو جملة رنانة تت ��ردد على الل�سان ،و�إنما
االنتم ��اء قول وعمل فمن خالل القول يح�سن االن�سان بانتماء هذا �أو ذاك �إلى الوطن
ولك ��ن هذا الإح�سا�س يت�أكد حينما يتحول ه ��ذا القول الى عمل ،خا�صة عند الأزمات
حيث تظهر معادن الرجال ،فيتعرف النا�س على الغث منهم والثمين ،وهلل در ال�شاعر
�إذ يقول:
		

جزى اهلل ال�شدائد
		
عرفت بها عدوي من �صديقي
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وفار� ��س هذه ال�صفحات �ش ��اب قدر له �أن يولد على �أر�ض دول ��ة الكويت ،و�أن ي�شب
ويترعرع ف ��وق ترابها ،فا�ستن�شق هواءها وارتوى بمائه ��ا ،وتعلم في مدار�سها ،وكون
�صداق ��ات قوية عل ��ى �أر�ضها ،ومن ثم كان حريا به �أن يداف ��ع عنها ويكون واحدا من
رج ��ال المقاومة ال�شرف ��اء الذين قدموا �أرواحهم فداء ًا له ��ذه االر�ض الغالية� -أر�ض
الكوي ��ت -فكانوا ق ��دوة لغيرهم ،ومثاال يحت ��ذى في العطاء والف ��داء� ،إن فار�س هذه
ال�صفحات هو ال�شهيد البطل ب�سام محمد �صادق عبدالكريم.
ول ��د ب�س ��ام بالكويت عام  ،1971ون�ش�أ ف ��ي �أ�سرة كبيرة ن�سبياً ،م ��ن �أب و�أم و�أربعة
�أبن ��اء ذكور وخم�س بنات ،و�أراد له �أبوه �أن ينال ق�سط ًا من التعليم ف�ألحقه بالمدر�سة
االبتدائي ��ة ف�أخذ يتدرج ف ��ي ال�سلم التعليمي حتى و�صل ال ��ى المرحلة الثانوية ،حيث
كان يدر� ��س ف ��ي مدر�سة عب ��اد بن ب�شربمنطق ��ة �أبي حليف ��ة ،ولكن ��ه كان �إلى جانب
درا�سته مهتما بالريا�ضة البدنية فكان �شابا مفتول الع�ضالت يمار�س لعبة (الجودو)
ف ��ي نادي ال�ساحل بالفحيحيل فتقدم في ه ��ذه اللعبة حتى ح�صل على المركز الثاني
			
 الميالد1969/6/16 :		
 الم�ستوى التعليمي :الثانوية العامة			
 -الجن�سية�:أردني

 اال�ست�شهاد1991/2/5 : المهنة :مح�صال للنقود (كا�شير) �شركة يو�سف احمد الغانم -الحالة االجتماعية� :أعزب

يوم  ،1990/8/15ولكن الغزو العراقي الغا�شم قد ق�ضي على هذه الأمنية.
ن�ش� ��أ ال�شهيد ب�سام في �أ�س ��رة كريمة فتربى تربية ح�سنة ،وتعلم كثير ًا من الخ�صال
الحمي ��دة ،فكان مرتبطا بدين ��ه ال تفوته �صالة ،حتى �إن �صالة الفجر كان ي�ؤديها في
وقتها ،ويذكر عنه �صديقه وليد �سمير �سالم �أنه كان مخل�صا ،ومحبا للكويت بدرجة
كبي ��رة ،و�أنه كان يح ��ث ا�صدقاءه �أثناء الغزو باال يغادروا الكوي ��ت ،و�أن ي�صبروا و�أال
يقف ��وا مكتوفي الأيدي ،بل عليهم �أن يقاوم ��وا ،وكان يقول ل�صديقه وليد( .مو �شرط
تقاوم ب�سالحك قاوم بجمعية (�أي بالعمل في جمعية لخدمة �أبناء الوطن) قاوم ب�أي
�شئ يفيد البلد) )(.)1
وهك ��ذا ن ��رى هذا ال�شاب يح ��ث �أ�صدقاءه عل ��ى العمل من �أجل الكوي ��ت ،ويدفعهم
�إل ��ى عدم التواكل والخنوع ،وهذا جعل �صديقه وليد يتطوع في جمعية �ضاحية �صباح
ال�سالم.
�أخالقه و�صفاته ال�شخ�صية:
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وم ��ن �صفات ال�شهي ��د ب�سام -كم ��ا يذكر �صديقه ولي ��د� -أن ��ه كان ال يحب الحرام
اب ��داً ،و�أن ��ه كان ح�سا�سا بدرجة كبي ��رة ،و�أن فكره كان ي�سبق عم ��ره بكثير ،و�أنه كان
رج ��ل المواقف ال�صعبة ،فما �إن �أح� ��س �أن وليدا يمر ب�أزمة مالية حتى ذهب �إلى بيته
واقتر�ض بع�ض االموال من �أحد ابويه ،ثم عاد �إلى وليد ،و�أق�سم �أن ي�أخذ ذلك المبلغ
م ��ن المال ،ثم يرده �إليه بعد ذلك حين مي�سرة ،وهكذا يكون ال�صديق ،رجال بمعنى
الكلمة.
وكانت عالقة ب�سام ب�أ�سرته قوية جداً ،فكان يحب �أباه و�أمه حبا �شديد ًا لدرجة �أنه
كان يجل�س الى جانب امه ليخفف عنها �إذا ما مرت ب�ضائقة �أو م�شكلة ،ومن ثم كانت
�أمه تحبه حب ًّا جماَّ.
( )1من اقوال :وليد �سمير �سالم المدونة في (نموذج تفريغ مقابلة) وهذه الأقوال موجودة في ملف خا�ص بال�شهيد ب�سام محمد �صادق بمكتب ال�شهيد
�ص11

دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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وكما كان الغزو العراق ��ي الغا�شم للكويت مفاج�أة للجميع ،كان ذلك الغزو مفاج�أة
لتل ��ك الأ�سرة الوديعة� -أ�س ��رة ال�شهيد ب�سام -حيث ا�ستيقظ ��وا �صباح الغزو في فزع
ول ��م يق ��ف البطل ب�سام مكتوف االي ��دي و�إنما خرج مع �أخيه الأكب ��ر �صادق (�23سنة
�آن ��ذاك) فعلمت اال�س ��رة �أن �صادق ًا تطوع ف ��ي الجي�ش بتاري ��خ  1990/٨/2بينما لم
تع ��رف اال�سرة �شيئا عن ب�سام الذي عاد الى البي ��ت ثم �أخذ يخرج فيما بعد ثم يعود
دون �أن بخبر �أحدا عن �سبب هذا الخروج الم�ستمر.
ل ��م يكن ب�س ��ام �إال �شابا محبا للكويت حب ��ا �شديد ًا ف�ضال عن �أن ��ه كان �شابا جلدا،
معتزا بكرامته ومن ثم �آثر �أن يكون واحدا ممن المدافعين عنها فان�ضم الى المقاومة
الكويتي ��ة ،وبد�أ مع رفاقه في المقاومة بالقيام بعمليات ع�سكرية �ضد العراقيين على
�أر�ض الكويت فا�شترك في عدد من هذه العمليات لكنه كان كتوما ال يحكي �شيئا عما
يق ��وم به ،وكانت �أم ��ه تلح عليه بال�س�ؤال عم ��ا يفعله طوال نه ��اره �أو ليلة خارج البيت
ف�ل�ا يحك ��ي لها �شيئ ًا لكنه ا�ضطر �أم ��ام �إلحاح �أمه �أن يخبره ��ا ب�إحدى عملياته �ضد
العراقيي ��ن خا�صة �أنه عاد ذات ليلة ،ومالب�س ��ه معفرة بالتراب ف�س�ألته عما حدث له
ف�أخبره ��ا ان ��ه كان مع اثني ع�شر �شابا كويتيا و�أنهم قام ��وا بعملية مقاومة في مطعم
(�أبوجا�س ��م) بج ��وار المقهى ال�شعبي بمنطقة ابي حليفة و�أن ��ه كان معه ر�شا�شا ،و�أن
�سب ��ب ات�ساخ مالب�سه انه كان ي�ؤدي دوره في العملية وهو منبطح �أر�ضا ،حتي يتفادى
ر�صا� ��ص الع ��دو و�أن العملية قد تم ��ت بنجاح ،وطلب من �أمه �أال تخ ��اف عليه ،خا�صة
بع ��د�أن حذرته امه من عواقب هذا العمل ،لكنه كان �شجاع ًا ال يخاف ولم يتوقف عن
المقاومة.
وتحك ��ي �أم ال�شهي ��د ب�سام �أن ب�ساما ا�شترك فيما بعد ف ��ي عملية �أخرى في مدر�سة
عب ��اد بن ب�شر ف ��ي منطقة ابي حليفة ،و�أن هذه العملية كان ��ت ال�ساعة العا�شرة ليال،
و�أنه ��ا علمت بهذه العملية من رفيق له �شارك ف ��ي العملية  -لبناني الجن�سية  -حيث
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اخبرها �أنه هو وب�سام و�شاب كويتي قد �أطلقوا النار على مجموعة من العراقيين عند
مدر�سة عباد بن ب�شر.
كان ��ت عالقة ال�شهيد ب�سام ب�صديقه وليد التميمي عالقة حميمة ،لكنه انقطع عنه
منذ بداية الغزو العراقي للكويت مدة ثمانية �أيام ،ف�أ�صيب �صديقه بالقلق عليه ،لأنه
ل ��م يع ��رف عنه �شيئ ًا ثم التقى ب ��ه �صدفة ،فعاتبه وليد على غياب ��ه ،واتفقا على لقاء
ف ��ي منزل وليد ،وفي �أثن ��اء اللقاء �أخبر ب�سام �صديقه وليد ب� ��أن لديه بع�ض اال�سلحة
والذخيرة ،وانه يريد �أن يخفيها عنده لوقت الحاجة فوافق وليد ،واتفقا على �إخفائها
ف ��ي الحديق ��ة ،ثم ت ��رك �صديقه وليدا وذهب عل ��ى �أمل �أن يعود �إلي ��ه فيما بعد ومعه
ال�س�ل�اح والذخيرة ،وانتظره �صديقه �أيام ��ا ،وطال انتظاره لكنه لم يعد ،فذهب وليد
لل�س�ؤال عنه في بيته ،ف�أخبره �أخوه �أنه ا�ست�شهد.
ويب ��دو �أن ال�شهيد البطل ب�سام قد ا�شترك في عملي ��ة �أخرى �ضد المقاومة ،فركب
م ��ع �أح ��د افراد المقاومة الكويتية دراجة نارية و�أطلق ��ا النار على جنود عراقيين في
منطق ��ة �ضاحية �صباح ال�سال ��م �أمام المخفر ،ثم انطلقا ب�أعل ��ى �سرعة عائدين بعد
�إنه ��اء العملي ��ة ،ولكن ر�صا� ��ص العدو قد �أ�صابهم ��ا ،وقد حكى �أح ��د الذين �شاهدوا
الحادث ��ة تفا�صيلها لأخيه �ص ��ادق حيث ذكر �أنه بعد �إتم ��ام العملية �صوب العراقيون
ر�صا�صه ��م نحو الدراجة ف�أ�صيب االثن ��ان ،ولكن �أحدهما قد ا�ستط ��اع عبور ال�شارع
وا�ستقل �سيارة كانت تقف هناك �أما الآخر (ويبدو �أنه ب�سام) فكانت �إ�صابته خطيرة
فتم القب�ض عليه وحب�س في المخفر.
ويحك ��ي �صادق (�أخو ال�شهي ��د ب�سام) �أنه وباقي �أفراد الأ�س ��رة �أخذوا يبحثون عنه
كثي ��ر ًا ثم ذه ��ب �صادق �إلى المخفر لي�س� ��أل عن �أخيه ،فقب�ضوا علي ��ه ،وحب�سوه لكنه
كان ي�سم ��ع �صوت �أخيه في زنزانة مجاورة ،وكان ال�ضابط العراقي في المخفر يقول
ل�ص ��ادق( :انتو ع�صابة مقاومة) ،ويذكر �ص ��ادق �أن �أخاه لم يمت فور �إ�صابته ،و�إنما
تعر� ��ض للتعذيب ،ك ��ي يعترف على زمالئ ��ه� ،أو يدلي ب�أية �أخبار ،ث ��م قتل على �أيدي

العراقيي ��ن وتم نقله �إلى م�ست�شفى ال�صباح بعد �أن فارق الحياة وانتقل الى جوار ربه
وكان ذلك بتاريخ 1990/8/18م.
ذه ��ب �أهل ال�شهيد الى م�ست�شفى ال�صب ��اح وب�س�ؤال الطبيب عن �سبب وفاة ال�شهيد
ب�س ��ام ذك ��ر �أن ال�شهيد قد حم ��ل �إلى الم�ست�شفى حي ��ث و�صل متوفي ��ا ،وان فكه كان
مك�س ��ور ًا نتيج ��ة �ضربة قوي ��ة و�أن الجثة كان ��ت م�صابة ب�سبع ر�صا�ص ��ات في مناطق
متفرق ��ة ولك ��ن الطلقات الأولى الت ��ي ا�صابته كانت ف ��ي �ساقه ويب ��دو �أن ال�شهيد قد
�أ�صي ��ب في �ساقه بعد �إنهاء العملية االنتحارية �أثناء ركوبه الدراجة النارية ،وهذا هو
ال ��ذي جعله ي�سقط من فوق الدراجة ،ثم قب�ض علي ��ه ،وتم نقله الى المخفر ،ثم قام
العراقيون بتعذيب ��ه لالعتراف على زمالئه ،ولما لم يح�صلوا منه على �أية معلومات
�صوبوا ر�صا�صهم الغادر �إلى ج�سده فقتلوه.
ت�سل ��م �أهل ال�شهيد جثمانه الطاهر ،وقاموا بدفنه في مقبرة الرقة ،وعادت النف�س
المطمئن ��ة �إلى بارئها را�ضية مر�ضية بع ��د �أن �أدت واجبها ،و�ضربت مثال عظيما في
الت�ضحي ��ة والف ��داء ،فلتهن�أ ه ��ذه النف�س بج ��وار ال�صديقين وال�شه ��داء وال�صالحين
وح�سن �أولئك رفيقا.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /جا�سم نداء عواد نزال الف�ضلي (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ول ��د جا�سم ن ��داء عواد الف�ضلي في 1953/1/10م وعا�ش ف ��ي �أ�سرة كبيرة العدد،
يبل ��غ عددها �أحد ع�شر فرداً ،ومن ثم �آث ��ر �أن يخفف عن والده عبء الحياة فبعد �أن
�شب عن الطريق عمل جنديا في مديرية ال�شرطة الع�سكرية بالجي�ش الكويتي ،و�أخذ
يرتقي في عمله �إلى �أن و�صل �إلى رتبة (رقيب �أول).
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:

كان ال�شهي ��د البطل جا�سم ن ��داء عواد محبوبا بين زمالئه ف ��ي العمل محبوبا بين
�أهله وذويه ،وكان رجال بمعنى الكلمة لدرجة �أن �أباه كان يعتمد عليه في �أمور كثيرة،
ف ��كان كما يقول �أخوه حامد( :عزوة الأ�سرة كلها تقريبا ..هو اللي عليه االعتماد من
بع ��داهلل اعتماد كلي تقريبا خ�صو�صا من �أبيه ،يعن ��ي �شخ�صية لها تقديرها عندنا)
(.)1
ت ��زوج جا�سم في �سن الخام�سة والع�شرين ث ��م �أنجب �ستة �أبناء وكان ليلة الغزو في
منزل ��ه الكائن بمنطقة تيماء بالجهراء ،فقد كان-كما يذكر �أخوه -في �إجازة ،فهب
م ��ن نومه  -كغيره م ��ن �أبناء الكويت -على �صوت طلقات نارية مدوية فخرج من بيته
لي�ستطل ��ع الأم ��ر ،ثم عاد وارتدى مالب�س ��ه الع�سكرية ،ثم ودع زوجت ��ه و�أبناءه وبع�ض
الجي ��ران ،وانطلق الى مقر عمله في ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا يوم  ،1990/8/2فقد
كان دوامه على بوابة رئا�سة الأركان.
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دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:

لقد كان لل�شهيد البطل جا�سم نداء عواد مواقف عظيمة تت�سم بال�شجاعة ،فعندما
		
 الميالد1953/1/10 :		
 الم�ستوى التعليمي:			
 -الجن�سية:

 اال�ست�شهاد: المهنة :رقيب �أول (رئا�سة الأركان العامة -الحالة االجتماعية :متزوج وله �ستة �أبناء

(� )1أنظر �أقوال -حامد نداء عواد الف�ضلي (�أخي ال�شهيد جا�سم) المدونة في نموذج تفريغ مقابلة (بتاريخ �2000/7/18ص ،8والموجودة بملف خا�ص
بال�شهيد جا�سم بمكتب ال�شهيد.
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ح ��اول العدو العراقي اقتح ��ام مبنى رئا�سة الأركان وقف له ��م ال�شهيد البطل جا�سم
وزم�ل�ا�ؤه بالمر�صاد و�أخ ��ذوا يرمونهم بالر�صا�ص لمنعهم م ��ن اقتحام المبنى ،وقد
نجحوا في ذلك �أكثر من مرة.
ا�ستمر جا�سم وزمال�ؤه في رمي العدو بالر�صا�ص �إلى �أن نفدت ذخيرة زمالئه وبقي
مع ��ه بع�ض الذخيرة فطلب من زمالئه �أن يدخلو في المبنى للبحث عن ذخيرة ،وفي
�أثن ��اء ذلك ك�شف العدو العراقي عن تواجده ،وو�صل ��ت للعراقيين تعزيزات ع�سكرية
من مدفعية ودبابات وقنا�صة وغيره.
وف ��ي �أثناء تبادل �إط�ل�اق النار بين البط ��ل جا�سم من ناحية وبي ��ن العراقيين من
ناحي ��ة �أخرى ،ا�ستطاع �أن يقتل اثنين من القنا�ص ��ة العراقيين بينما ا�ستطاع الثالث
�أن ي�صيب ��ه بطلق ناري فوق حاج ��ب عينه الي�سرى ،ثم جاءت �سي ��ارة �إ�سعاف و�أخذه
زم�ل�ا�ؤه �إلى م�ست�شفى الجه ��راء ،ولكنهم وجدوا م�ضايقات من العراقيين ،نظرا لأنه
كان يرت ��دي مالب�س ع�سكرية ،فذهب به زمال�ؤه �إلى م�ست�شفى الفروانية ،حيث و�ضع
في ثالجة حفظ الموتى.
�أخ ��ذ �أخوت ��ه يبحثون عن ��ه في كل م ��كان وت�صادف وج ��ود مواطن ��ة كويتية -كانت
له ��ا عالقة ب�أه ��ل ال�شهيد جا�س ��م -كانت تبحث ع ��ن زوجها المفقود ف ��ي م�ست�شفى
الفروانية ،وكان زوجها ع�سكري ًا فوجدت ال�شهيد جا�سم في ثالجة الم�ست�شفى ،وكان
ا�سمه مكتوبا على مالب�سه الع�سكرية ف�أخبرت �أهله بما ر�أت.
�أ�س ��رع �أخوة ال�شهيد جا�سم وبع�ض �أقاربه �إل ��ى م�ست�شفى الفروانية ،فوجدوا بع�ض
الجثث ومنها جثة ال�شهيد جا�سم ،وكان م�صابا بطلق ناري في ر�أ�سه من جهة الي�سار،
فوق عينه الي�سرى ،ف�أخذوا ت�صريح ًا بالدفن ،وتم دفنه ،في مقبرة ال�صليبخات يوم
 ،1990/8/4لين�ض ��م �إل ��ى �شهداء الواجب ويكون من الذي ��ن �صدقوا ما عاهدوا اهلل
عليه ،وه�ؤالء جزا�ؤهم الجنة �إن �شاء اهلل.
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رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد  /خالد عبداهلل م�شاري ال�سمحان (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�شمروخ:

ال�شهيدخال ��د عبداهلل م�ش ��اري ال�سمحان طموحات ��ه كثيرة و�آمال ��ه عظيمة بعي�شة
هانئ ��ة ،مقبل على العلم مت ��زوج وله ثالثة اطفال ذكور ،محب ��ا لأ�سرته ،عطوفا على
�أبنائه ،كما �أنه كان محبا لوالديه عطوفا عليهما لم يبخل عليهما ب�شيء تقديرا لهما
و�إجالال لمكانتهما (.)1
عم ��ل موظفا على جهاز الال�سلكي بمحطة �إطفاء الفيحاء التي تعرف اليوم بمركز
ال�شهي ��د وف ��ي الوقت نف�سه كان يوا�ص ��ل تعليمه في كلية التربي ��ة اال�سا�سية في ال�سنة
النهائي ��ة ق�سم درا�س ��ات �إ�سالمي ��ة ،التابعة لهيئ ��ة التعليم التطبيق ��ي بدولة الكويت
( .)2ه ��ذا وكل م ��ن عرف ال�شهيد امتدح �أخالقه ،وذكر تل ��ك ال�صفات الحميدة التي
ات�صف بها فهو رجل (طيب الحد النهاية) ( )3و�شخ�ص همه الوحيد ربعه ( )4ولم ير
�أ�صحابه منه �إال الخ�صال الح�سنة (.)5
ع ��رف عن ال�شهيد ب�شغفه ال�شديد للعلم والمعرفة ( )6فقد خ�ص�ص �إحدى حجرات
بيته في منزله الكائن في منطقة كيفان ال�سكنية كمكتبة ،حيث كان يق�ضي فيها على
ر�أي �أح ��د ال�شهود وقتا طوي�ل�ا ( )7كما كان يحر�ص على ح�ضور المحا�ضرات وخا�صة
ذات الطاب ��ع الديني منها في م�سجد العد�ساني الكائن في منطقة كيفان ( )8كما �أنه
كان يلقي درو�سا منتظمة كل يوم �أحد بعد �صالة المغرب في نف�س الم�سجد باال�ضافة
				
		
 -الجن�سية:كويتي
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 المهنة :موظف على الجهاز الال�سلكي -االدارة العامة للإطفاء محطة �إطفاء الفيحاء -الحالة االجتماعية :متزوج وله ثالثة ابناء

( )1ال�سيدة �أم يو�سف ،زوجة ال�شهيد �ص 12+11واي�ضا ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ص.11
( )2ال�سيدة �أم يو�سف ،10ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان ،14 ،ال�سيد �شريف �صالح مندي.7
( )3ال�سيد عبدالعزيز علي ال�سلطان �ص.4
( )4ال�سيد �أحمد �صالح �شعيب �ص.2
( )5ال�سيد محمد ال�شيباني كيفان �أيام االحتالل ،الجزء الأول ،371 /ال�سيد �شريف �صالح مندي �ص 1ال�سيد فهد يعقوب الم�ضاحكة �ص.6
( )6ال�سيد محمد ال�شيباني ،كيفان �أيام االحتالل الجزء الأول.371/
( )7ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ص.12
( )8ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ص ،4وفهد يعقوب الم�ضاحكة .4
( )9ال�سيد فهد يعقوب الم�ضاحكة �ص ،6ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان.3

الى درو�س كان يلقيها في بع�ض (الديوانيات) ( )9بل وهناك من ذكر �أن ال�شهيد �ألف
بع� ��ض الكتيبات الديني ��ة ذات ال�صلة بالدعوة ( )10كذلك حر� ��ص ال�شهيد على وعظ
زمالئه في العمل في مركز �إطفاء الفيحاء فكان يجل�س معهم بعد االنتهاء من �صالة
الع�صر ويتذاكر معهم ما تي�سر من �آيات القر�آن الكريم (.)11
ال�شهيد والغزو
�أوال :العمل في المطافئ:
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لما �أذنت �إرادة اهلل �أن يغزو العراق دولة الكويت الحبيبة ،في �صبيحة يوم الخمي�س
المواف ��ق 1990/8/2م .كان ال�شهي ��د كعادته يقوم بعمله في محط ��ة �إطفاء الفيحاء
عل ��ى جه ��از الال�سلكي بل ويق ��ال �إن ال�شهيد قام بت�شغيل جر�س الإن ��ذار الداخلي في
مرك ��ز �إطف ��اء الفيح ��اء ليخبر زمالئه ف ��ي المركز ب�إحت�ل�ال الع ��راق الغا�شم لدولة
الكويت (.)12
ات�ص ��ل ال�شهيد بعد ذلك بزوجته ف ��ي م�سكنه في كيفان ليطمئن عليها وعلى �أوالده
فاخبرت ��ه ب�أنه ��ا خائف ��ة وطلبت من ��ه الح�ض ��ور �إلى المنزل عل ��ى عجل لكن ��ه �آثر �أن
ي� ��ؤدي عمل ��ه في محط ��ة الإطفاء في هذه اللحظ ��ات الع�صيبة لأن واجب ��ه كان كبيرا
ور�سالت ��ه كان ��ت عظيم ��ة فطلب من زوجت ��ه �إذا �أحب ��ت �أن تذهب �إلى من ��زل والدها
ف ��ي منطقة ال�شامية ال�سكني ��ة وفعال ح�ضر �إليها �أخوها وا�صطحبه ��ا مع �أبنائها الى
ال�شامية(.)13
وم ��ع �أن ال�شهيد كان موظف ًا عل ��ى جهاز ال�سلكي وعمله يفتر� ��ض �أال يتجاوز تنظيم
خ ��روج �سي ��ارات المطافئ �إل ��ى الحرائ ��ق المختلفة �إال �أن ��ه نتيجة للنق� ��ص العددي
ال�شدي ��د في ع ��دد العاملين في المركز �إبان الغزو من جه ��ة ،ومن جهة �أخرى نتيجة
لحر�ص ��ه على الم�ساهمة في �إطفاء الحرائق� .ساهم ال�شهيد في الم�شاركة في �إطفاء
( )10ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ص.4
( )11ال�سيد �شريف �صالح مندي �ص ،1ال�سيد عمر المقي�صيب ،2ال�سيد خالد �أمان.6
( )12ال�سيد خالد �صالح �أمان �ص.2
( )13ال�سيدة �أم يو�سف �ص ،2ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ص.2
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عدد كبير من الحرائق مع زمالئه في مركز �إطفاء الفيحاء ،ومن تلك الحرائق التي
�ش ��ارك فيها ال�شهي ��د حريق وقع في �س ��وق الذهب في مجمع الفه ��د ،في قلب مدينة
الكوي ��ت ربم ��ا يكون في اال�سبوع االول من �شهر �أغ�سط� ��س � 1990أكد �أحد ال�شهود �أن
حما�س ال�شهيد في �إطفاء الحريق كان �شديدا لدرجة انه كان يتحدى زمالءه في قوة
()15
التحم ��ل في �إطفاء الحريق ( )14فكان م�شغ ��وال بدرجة كبيرة بعمله في المطافئ
فقد اعتاد �أن يذهب �إلى عمله في ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا ويعود لبيته قرابة ال�ساعة
التا�سع ��ة لي ًال ( )16عاد ال�شهيد �إلى منزله ،ف ��ي مرة من المرات التي �شارك فيها في
�إطف ��اء �إحدى الحرائق ،وي ��داه عليها �آثارحريق ف�س�ألته زوجت ��ه عن �سبب ذلك فقال
له ��ا �أنه �شارك للتو ف ��ي �إطفاء حريق فقالت له زوجته ،خوف ��ا عليه هذا لي�س عملك!
ف�أجابه ��ا ال�شهي ��د� :شلون هذه مو�شغلتي وهذه مو�شغلتي م ��ا ي�صير �إللي �أقدر عليه �أنا
ب�سويه (.)17
وق ��د ذك ��ر عددكبير ممن عمل في مطافئ الفيح ��اء �أن الحرائق في مدينة الكويت
�إبان االحتالل العراقي كانت كثيرة خا�صة في الأيام الأولى للإحتالل ( )18وذلك لأن
معظمها كان مدبر ًا من قبل الغزاة ليغطي على ال�سرقات التي قاموا بها( )19في كل
المناطق وخا�صة ف ��ي المخازن والمعار�ض وال�شركات والمح ��ال التجارية بها ،كانوا
ي�سرقونه ��ا ثم يحرقونها ،وقد �ساعد ف�صل ال�صيف الحار الذي عادة ما ت�شهده دولة
الكويت في �شهر �أغ�سط�س على زيادة الحرائق وزيادة حدتها.
ويج ��ب �أن نذكر �أن عم ��ل ال�شهيد في مركز المطافئ ك�إطفائي ل ��م يكن �أمرا هينا
فه ��ذا الموظ ��ف قد اعت ��اد �أن يكون موظفا عام�ل�ا على جهاز الال�سلك ��ي فقط والآن
�أ�صبح رجل مطافئ ومع كل المخاطر التي من الممكن ان يواجهها في عمله الجديد
ال ��ذي ال�ش ��ك يتطلب تدريبا وا�ستعدادا خا�صا ،ومع ذل ��ك ا�ستمر ال�شهيد ي�شارك في
�إطفاء الحرائق لي�ساهم في خدمة بلده لغاية اعتقاله (.)20
( )14ال�سيد خالد �صالح �أمان �ص.4،2
( )15ال�سيد فهد يعقوب الم�ضاحكة .2واي�ضا جمال عبداهلل ال�سمحان ،2ال�سيد عمر محمد المقي�صيب.3
( )16ال�سيدة �أم يو�سف �ص.2
( )17ال�سيدة �أم يو�سف �ص.5
( )18ال�سيد �أحمد �صالح �شعيب �ص .1ال�سيد �شريف �صالح مندي �ص.9
( )19ال�سيد محمد ال�شيباني ،كيفان �أيام االحتالل الجزء الأول.372/
( )20ال�سيد �أحمد �صالح �شعيب �ص.2

ثانيا :توزيع �أ�سلحة ونقل معلومات:

كم ��ا �أن ال�شهي ��د قد قام م ��ع مجموعة من ال�شب ��اب ،معظمهم م ��ن �شباب منطقة
ال�شامية ،باال�ستيالء على الأ�سلحة الموجودة في مخازن وزارة الداخلية في ال�شامية،
قبل ان تحتلها القوات العراقية ( )21ويذكر �أن اال�سلحة كانت عبارة عن ب�ضعة بنادق،
م�سد�سات والهدف من ذلك هو الدفاع عن النف�س والممتلكات (.)22
ورد على ل�سان �أحد ال�شهود �أن ال�شهيد كان ينقل معلومات �إلى المقاومة ( )23و�إن كان
ال توج ��د �إدلة موثقة عل ��ى ذلك �إال �أنه من المحتمل ج ��دا �أن تكون �صحيحة العتبارات
عدي ��دة منه ��ا �أن ال�شهيد اب ��ن كيفان ،تلك المنطق ��ة التي �صمدت ف ��ي وجه االحتالل
العراق ��ي ،وقدم ��ت ال�ضحاي ��ا و�شه ��دت �أ�شر� ��س مقاومة �شعبي ��ة تالحم فيه ��ا الجي�ش
والحر� ��س الوطن ��ي والمواطنين �ضد االحت�ل�ال و�شهد الجميع ب ��دور المطافئ في نقل
المعلومات.
ثالثا :االعتقال:
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�أ�صيب ال�شهيد بمر�ض (جديري الماء) في الأ�سبوع الأول من الغزو العراقي لدولة
الكويت ،ربما في  1990/8/9على ما يذكر �أحد ال�شهود مما �أقعده في البيت وانقطع
ف ��ي هذه الفترة عن الذهاب الى العمل وق ��د زاره زمال�ؤه في العمل وذكروا �إن حالته
ال�صحي ��ة كان ��ت �سيئة جداً ،وجمي ��ع من �شاهده في هذه الفترة ذك ��ر �أن هناك بثورا
كان ��ت ظاه ��رة على وجه ال�شهيد م ��ن ت�أثير الجدري! ومع �أن ال�شهي ��د كان يعاني من
الج ��دري �إال �أنه �آثر الذهاب �إلى عمله في المطاف ��ئ لعلمه بمدى الحاجة �إليه هناك
بمثل تلك الأيام الع�صيبة التي تمر بها الكويت (.)24
خ ��رج ال�شهيد من بيت والد زوجته في ال�شامية حيث يقيم م�ستغ ًال �سيارته متوجها
�إلى عمله في مطافئ الفيحاء ،وفي الطريق اعتقل ،تكاد الكيفية التي اعتقل فيها من
( )21ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ص.2
( )22ال�سيدة �أم يو�سف �ص2وال�سيد عبداهلل ال�سمحان �ص..2
()23ال�سيد عبدالعزيز ال�سلطان �ص..2
(� )24شريف �صالح مندي ،و�أي�ضا خالد �أمان �ص6
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قبل العراقيين ينتابها الغمو�ض وعدم الو�ضوح التام ،والحقيقة هناك �أكثر من رواية
لكيفية اعتقاله ،وللمكان الذي اعتقل فيه ،ولل�سبب الذي من �أجله اعتقل ال�شهيد.
�س ��وف نحاول �أن نطرح ال�صور المختلفة الت ��ي وردت على �أل�سنة ال�شهود جميع ًا ثم
ن�ضع ت�صورنا لما نعتقد ب�أنه �أقرب �إلى الحقيقة.
قب ��ل كل �شيء اختلفت الروايات حول الم ��كان الذي اعتقل فيه ال�شهيد ،فهناك من
ق ��ال �إن ��ه اعتقل في ال�شامية وهناك من زعم �أنه اعتق ��ل عند مدخل كيفان من جهة
ال�شامي ��ة ،وهناك من قال �إن اعتقاله كان عند نقطة تفتي�ش قرب دوار جمعية كيفان
التعاوني ��ة بينما قال البع� ��ض الآخر انه اعتقل عند نقطة تفتي�ش في مدخل كيفان من
جهة الخالدية (.)25
على �أي حال �إن ال�شواهد التي بين ايدينا ،حتى هذه اللحظة ،ت�شير �إلى �أن ال�شهيد
كان متوجها �إلى عمله في �إطفاء الفيحاء وفي الطريق توقف عند �صيدلية في كيفان
حتى ي�شتري دواء يعينه على مر�ضه ،ومن هناك اعتقد �أن ال�شهيد توجه الى بيته في
كيف ��ان ليطمئن عليه ،خا�صة �إذا علمنا �أن بيته المذكور قد تعر�ض لل�سرقة في الأيام
الأول ��ى من الغزو ( )26ومن ثم خرج م ��ن بيته عازما على التوجه �إلى مقر عمله وعند
مخرج كيفان جهة الخالدية تم اعتقاله على يد نقطة تفتي�ش عراقية بعد �أن عثر لديه
على من�شورات مناه�ضة لالحتالل العراقي تحت �سجادة ال�سيارة (.)27
وحت ��ى ق�صة المن�ش ��ور المذكور ق�صة غربية ،فقد ات�ص ��ل ال�شهيد بزوجته ال�ساعة
الثاني ��ة ع�شرة ظه ��را تقريب ًا ليخبرها ب�أن ��ه معتقل من قبل العراقيي ��ن ومحجوز في
مخفر كيفان و�أنه ب�إذن اهلل �سوف يخرج بعد قليل ،ولما �س�ألته عن �سبب اعتقاله قال
ال�شهي ��د لزوجته �إن �أحد الأ�شخا� ��ص و�ضع من�شورا ب�سيارته �ض ��د االحتالل العراقي
عندم ��ا نزل لي�شتري دواء من ال�صيدلية حر�ص ال�شهي ��د على طم�أنة زوجته ب�أن قال
لها �إن ال�ضابط الذي يحقق معه كان طيب ًا (.)28
( )25ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ص  .5واي�ضا ال�سيد �شريف �صالح مندي.6
( )26ال�سيد محمد ال�سيباني ،كيفان �أيام االحتالل الجزء الأول.273/
( )27ال�سيدة �أم يو�سف  ،6+5جمال ال�سمحان  3ال�سيد فهد الم�ضاحكة ،6ال�سيد عبدالعزيز ال�سلطان.3
( )28ال�سيدة �أم يو�سف.6
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م ��ن المحتم ��ل �أن المن�شور الذي عثر عليه في �سيارة ال�شهيد لي�س له وذلك �أنه ورد
على ل�سان �أحد ال�شهود �أن ال�شهيد �صلى �صالة الع�شاء في الليلة ال�سابقة العتقاله في
م�سج ��د ابن حبير في كيفان ،و�أنه عق ��ب االنتهاء من �صالته خرج من الم�سجد فعثر
عل ��ى من�شور كان مو�ضوعا على �سيارت ��ه ف�أخذه معه وو�ضعه في �سيارته تحت �سجادة
المقعد الأمامي على �أمل �أن يقر�أه فيما بعد (.)29
احتمال �أن يكون ال�شهيد قد احتفظ في المن�شور المذكور ليقوم بت�صويره في منزله
الكائن في كيفان ،خا�صة �أنه قد ذكر �أحد ال�شهود �أن ال�شهيد كان يملك �آلة ا�ستن�ساخ
في منزله و�أنه كان في �أوقات مختلفة يح�ضر منا�شير �ضد االحتالل �إلى مركز عمله،
و�إلى بيت والد زوجته في ال�شامية وهذا على الأقل ما ورد على ل�سان زوجته (.)30
وف ��ي الي ��وم ال�ساب ��ق العتقال ال�شهيد ذك ��رت زوجته �أنه عاد م ��ن عمله وهو يحمل
من�ش ��ورات مع ��ه تندد باالحت�ل�ال و�أ�ضافت �أن زوجها ق ��د �أخبرها �أنه ق ��د اوقفت به
نقط ��ة تفتي�ش عراقية ف�أخرج لهم هويته المدنية كموظ ��ف في المطافئ �أن ف�سمحوا
ل ��ه بالمرور ،من غي ��ر �أن يقوموا بتفتي�شه ،وقد قالت له ل�ش ��دة خوفها عليه ،هالمرة
�سلم ��ت ..الم ��رة الثانية ما ت ��دري �شبي�صي ��ر ،فقال لها :ط ��ول ما �أنا مدن ��ي �أوريهم
الهوي ��ة مالت المطافي خال�ص ما ي�س ��وون �شيء ( )31و�أ�ضاف ��ت الزوجة كان ال�شهيد
يح�ض ��ر المن�شورات المناه�ض ��ة لالحتالل العراقي لدولة الكوي ��ت ب�شكل يومي و�أنها
كان ��ت تخفيهم تح ��ت �سجادة ف ��ي منزلها ولم ��ا بدء المحتلي ��ن العراقيي ��ن يقومون
بتفتي� ��ش المنازل ف ��ي ال�شامية طلبت من زوجها �أن يدف ��ن المن�شورات خارج المنزل
ففعل(.)32
لم ��ا اعتقل ال�شهيد حر�ص �أن يخفي م�صدر المن�ش ��ور الأ�صلي وقال لل�ضابط الذي
عث ��ر عليه ف ��ي �سيارته �إن هذا المن�شور قد و�ضعه خل�س ��ة �أحد اال�شخا�ص عندما كان
( )29ال�سيد �أحمد �صالح �شعيب �ص.2
( )30ال�سيدة �أم يو�سف.2
( )31ال�سيدة �أم يو�سف �ص.2
( )32نف�س الم�صدر ال�سابق �ص.5
( )33ال�سيدة �أم يو�سف �ص.11
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ي�شت ��ري الدواء م ��ن �صيدلية جمعية كيفان حقا �إنها ت�ضحي ��ة كبيرة �سطرها ال�شهيد
ليحمي بها �شباب منطقة كيفان التي كانت ت�شهد انتفا�ضة عارمة �ضد االحتالل.
وه ��ذا وزع ��م البع�ض �أن اعتقاله مرجع ��ه �إلى و�شاية كيدية من قب ��ل �إمر�أة عراقية
كان ��ت ت�سكن ف ��ي بيت مجاور لبيت والد زوجته في منطق ��ة ال�شامية وربما تكون هذه
المر�أة قد ر�أت ال�شهيد وهو يحمل الأ�سلحة ويقوم بتوزيعها على �سكان منطقته خا�صة
�إذا علمنا �أن هذه المر�أة كان بيتها بمثابة وكر للمخابرات العراقية (.)33
عندم ��ا اعتق ��ل ال�شهيد ات�صل بزوجته في حوالي ال�ساع ��ة الواحدة ظهر ًا و�أخبرها
انه معتقل في مخفر كيفان على يد �سلطات االحتالل العراقية ب�سبب العثور معه على
من�شورات مناه�ضة لالحتالل العراق ��ي لدولة الكويت .هذا وقد �أكد ال�شهيد لزوجته
ان ه ��ذه المن�ش ��ورات ال تخ�صه ،وبين لها �أن من يحق ��ق معه �ضابط عراقي ذو (وجه
�سم ��ح) و�أنه �سوف يقوم ب�إطالق �سراحه و�شيكا ،وعليها �أال تخف فالأمر م�س�ألة وقت
ولي� ��س �إال ( )34كان الوق ��ت يم�ضي بطيئ ًا على زوجة ال�شهيد ولما طال االنتظار ذهبت
الزوجة �إلى مخفر كيفان وبخطوة جريئة ،عر�ضت على حاكم كيفان الع�سكري ممثل
االحت�ل�ال العراقي ال ��ذي يدع ��ى �أب ��ا راكان (� )35أن تعطيه مبلغا من الم ��ال و�سيارة
وبع� ��ض الأجه ��زة الكهربائية في �سبي ��ل �أن يطلق �سراح زوجه ��ا �إال �أنه رف�ض ب�شدة..
و�أردف قائ�ل�اً (الأمر عبارة ع ��ن تحقيق ب�سيط و�إن �شاء اهلل كله ��ا �أيام قليلة ونطلق
�سراحه)(.)36
وف ��ي حوال ��ي ال�ساعة ال�ساد�س ��ة م�ساء ات�صل ��ت بزمالء زوجها ف ��ي مركز مطافئ
الفيح ��اء و�أخبرته ��م �أن خالد قد �ألق ��ي القب�ض عليه في مخفر كيف ��ان وطلبت منهم
التدخ ��ل الطالق �سراح ��ه ( )37لبى زمالء ال�شهيد في العمل ن ��داء الزوجة وبذلوا كل
م ��ا في و�سعهم من جهد لإط�ل�اق �سراح زميلهم �إال �أن محاوالته ��م جوبهت بالرف�ض
( )34ال�سيدة �أم يو�سف �ص.6
(� )35أورد ال�شيباني ان المقاومة الكويتية فكرت في اغتيال ال�ضابط العراقي المذكور .انظر ال�شيباني ،كيفان �أيام االحتالل الجزء الأول.61/
( )36ال�سيدة �أم يو�سف �ص.6
( )37ال�سيدة �أم يو�سف �ص.6
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ه ��ي الأخرى بل و�أكد لهم �أحد ال�ضباط العراقيين في مخفر كيفان �أن اال�ستخبارات
العراقي ��ة ق ��د �أخبرتهم �أن ��ه �إذا تكررت محاوالته ��م في طلب �إطالق �س ��راح ال�شهيد
ف�س ��وف (يجرون) �إلى التحقيق!! و�أ�ض ��اف الم�صدر لهم �أن خالد عبداهلل ال�سمحان
(جريمته �سيا�سية) (.)38
لم تتوقف الزوجة عن محاوالت �إطالق زوجها ،فذهبت مع �أخيها الى ال�سيد محمد
ال�شيباني وهو من وجهاء �أهل كيفان وكان يعرف ال�شهيد حق المعرفة ( )39ب�أن يت�صل
بالمخف ��ر ويحاول �إطالق �سراح ال�شهيد ( )40ات�ص ��ل ال�سيد محمد ال�شيباني ب�ضابط
المخف ��ر المدع ��و �أبا راكان تليفونيا وقال له �إن خال ��د ال�سمحان رجل مدني يعمل في
المطاف ��ئ ( )41ولك ��ن مع الأ�سف ال�شديد مع كل محاوالت ��ه المخل�صة ،ف�شل في �إقناع
ال�ضابط العراقي في �إطالق �سراح ال�شهيد ،وقد زعم ال�ضابط العراقي لل�سيد محمد
ال�شيبان ��ي �أن خالد ال�سمحان عليه )مم�سك كبي ��ر) وقال �أي�ضا �إن خالد قد عثر معه
على (من�شورات هواية) (.)42
�أم ��ا عن المكان الذي احتجز في ��ه ال�شهيد ففي بداية الأمر تم احتجازه في مخفر
كيف ��ان ثم بعد ذلك �أخذ العراقيي ��ن ينقلونه �إلى �أماكن عدي ��دة كان ي�ستغلها الغزاة
()43
كمعتق�ل�ات لأبن ��اء الكويت منها م�شات ��ل العمرية ،ونادي الكويت ون ��ادي كاظمة
والجهراء وربما نقلوه �إلى خارج الكويت مثل مدينة الب�صرة في جنوب العراق (.)44
لدينا �شاهد قد التقى بال�شهيد في �أحد هذه المعتقالت وربما يكون �آخر من �شاهد
خالد عبداهلل ال�سمحان على قيد الحياة ،وتعرف عليه وكان اذا �س�أل خالد عن �سبب
وج ��وده في المعتق ��ل كان ال�شهيد ال يجي ��ب ( )45ال ندري �سبب ذل ��ك و�إنما لربما من
خ�شيته من الجوا�سي�س الذين ربما يكونون مند�سين بين المعتقلين.
( )38ال�سيد �أحمد المذن .1
( )39ال�سيد محمد ال�شيباني .كيفان �أيام االحتالل ،الجزء الأول .378-371
( )40ال�سيدة �أم يو�سف �ص.6
( )41محمد ال�شيباني ،كيفان �أيام االحتالل الجزء الأول �ص 17واي�ضا �ص.372
( )42محمد ال�شيباني ،كيفان �أيام االحتالل .1/372
( )43ال�سيد عبدالعزيز ال�سلطان �ص.3
( )44ورد على ل�سان جمال عبداهلل ال�سمحان� ،أخ ال�شهيد� ،أن اعدام اخيه ربما يكون قد تم في �أحد المدار�س في مدينة الجهراء جمال ال�سمحان �ص.2
(� )45شهادة جمال الدبو�س في )كيفان �أيام االحتالل ،لل�سيد محمد ال�شبياني الجزء الأول .378-375

كان ال�شهي ��د ي� ��ؤم المعتقلين ف ��ي ال�صالة ويحر�ص كل الحر�ص عل ��ى قراءة ال�سور
المن ��ددة بالطغ ��اة والظالم ( )46وله ��ذا ال�سبب كان العراقيون ف ��ي كثير من الأحيان
ي�أخذونه بعد �أداء ال�صالة ثم يرجعونه �إلى زنزانته بعد فترة وهو بحالة غير طبيعية،
ربم ��ا من �أثر ال�صعقات الكهربائية ( )47وهذا ربم ��ا يف�سر لنا عدم وجود �آثار تعذيب
بارزة على ال�شهيد �إبان وفاته.
مكث ال�شهيد في االعتقال قرابة خم�سة ع�شر يوما ( )48والغريب �أنه قبيل و�صول الأخبار
با�ست�شه ��اد ال�شهيد لأهله وذويه و�صل �إلى علمهم �أن �إط�ل�اق �سراحه �سوف يكون و�شيكا
و�أن يكون غير وا�ضح م�صدر ذلك وقد �شهد �أحد العاملين بالمطافئ �أنه قد ح�ضر �إليهم
�شخ� ��ص في مركز �إطفاء الفيحاء كان معتقال مع ال�شهيد وقد �أطلق �سراحه ،ال يذكرون
ا�سم ��ه ،و�أخبرهم ان خالد عبداهلل م�ش ��اري ال�سمحان �سوف يتم �إطالق �سراحه و�شيكاً،
فه ��ل هن ��اك �أحد ممن يعمل في المطافئ قد �أخبر �أهل ال�شهيد بقرب اطالق �سراحة �أو
يكون ال�شخ�ص المجهول نف�سه هو الذي ات�صل ب�أهل ال�شهيد (.)49
ال�شهادة:
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عثر متطوعون من الهالل الأحمر الكويتي على جثة ال�شهيد في �شارع بغداد ( )50ال
ن ��دري الكيفية التي و�صل �إليها جثمان ال�شهي ��د �إلى هذا المكان وال ندري �أين �أعدم،
ق ��ام بع ��د ذلك العاملون باله�ل�ال الأحمر الكويت ��ي بنقله �إلى م�ست�شف ��ى الرازي وتم
التعرف على جثمان ال�شهيد بوا�سطة زمالئه في مركز مطافئ الفيحاء ،فقد خرجت
�سي ��ارة �إ�سعاف من مطاف ��ئ الفيحاء لتنقل �شخ�صا م�صابا م ��ن جراء حادث �سيارة
بي ��ن منطقتي الفيحاء والنزهة بالقرب من مرك ��ز �إطفاء الفيحاء ،تم نقل الم�صاب
ال ��ى م�ست�شفى مب ��ارك وهناك وعن طري ��ق مجهولي الهوية تم تعمي ��م �صورهم على
الم�ست�شفي ��ات المختلف ��ة بوا�سطة متطوعي ��ن كويتيين ( )51وت�ش ��اء ال�صدف �أن يكون
( )46ال�شيباني كيفان �أيام االحتالل .1/375
( )47ال�سيد جمال ال�سمحان .01
( )48ال�سيدة �أم يو�سف �ص.8
( )49ال�سيدة �أم يو�سف �ص ،9ال�سيد �شريف �صالح مندي �ص.8
( )50ال�سيدة �أم يو�سف  ،9ال�سيد جمال ال�سمحان ،8ال�سيد �أحمد المذن.2
( )51والذي قام بت�صويرهم الممر�ضة �أم محمدومحمد الخارجي وح�سن ميرزا ،انظر كتاب المباهلة للدكتور �إبراهيم بهبهاني �ص.232-222

م ��ن �ضمنهم ال�شهي ��د خالد عبداهلل م�ش ��اري ال�سمحان ،زميلهم ف ��ي مركز مطافئ
الفيحاء.
وذك ��رت الممر�ض ��ة �أن ال�شهي ��د ربما يكون ق ��د قتل بتاري ��خ 1990/9/2م و�إن كان
�شهادة وفاته التي تم ا�ستخراجها من الم�ست�شفى بتاريخ  )52(1990/9/4مرجعها �أن
هذا التاريخ يمثل يوم العثور على جثمان ال�شهيد مرميا في ال�شارع وال يمثل يوم قتله
لأن الحال ��ة التي كانت عليه ��ا جثة ال�شهيد تدل على �أنه قتل قب ��ل تاريخ � 9/4أما عن
�سب ��ب الوف ��اة فهو عبارة عن طلق ناري في الر�أ�س من جهة الي�سار و�إن الطلقة دخلت
ما بين الإذن والعين الي�سرى (.)53
ق ��ام زمالء ال�شهي ��د باالت�صال ب�أهل ��ه لإخبارهم ب�أن خالد عب ��داهلل ال�سمحان قد
ا�ست�شهد ( )54و�أن جثمانه في م�ست�شفى الرازي ( )55فذهب ال�سيدان محمد الفرحان
ومو�س ��ى ال�صراف ،وهم ��ا زوجا �أختي ال�شهيد ،لم�ست�شفى ال ��رازي ،وبدورهما تعرفا
عل ��ى ال�شهي ��د ،ومن هناك نقل جثمانه ليدفن في مقب ��رة ال�صليبيخات واللذان قاما
بحفر القبر هما والد ال�شهيد وال�سيد محمد الفرحان(.)56
�ستبق ��ى (خال ��داً) يا خالد ف ��ي قلوبنا و�سوف يظ ��ل ا�سمك م�سطر ًا ف ��ي �أفئدة كل
الكويتيي ��ن فرحم ��ة م ��ن اهلل وا�سعة لك ودعوان ��ا �أن تكون من الذي ��ن ت�شرفوا بجنان
الخلد التي تكون م�شرعة �أبوابها لل�شهداء.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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( )52جميع الوثائق والأوراق ذات ال�صلة بوفاة ال�شهيد ذكرت ان وفاته هو  ،1990/9/4انظر في ذلك الوثائق المرفقة.
( )53انظر (�شهادة الوفاة) ال�صادرة من مراقبة ال�سجل المركزي للمواليد والوفيات ،وزارة ال�صحة العامة دولة الكويت.
( )54ال�سيد �أحمد �شعيب� 7شريف �صالح مندي �ص.5
( )55ال�سيدة �أم يو�سف.9
( )56ال�سيدة �أم يو�سف �ص 9جمال ال�سمحان �ص.9

ال�شهيد  /را�شد خلف �صبيح الظفيري (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ول ��د را�شد خل ��ف �صبيح الظفي ��ري في  ،1954/4/4ث ��م ن�ش�أ وترع ��رع في منظقة
الجه ��راء ،و�ش ��ب على حب الكوي ��ت حبا جعله يفرح له ��ا ،ويغ�ضب �أ�ش ��د الغ�ضب �إذا
تعر�ض ��ت العت ��داء� ،أو جن ��ى عليها ج ��ان ،ومن ثم التق ��ت ميوله الفطري ��ة مع ميوله
الوظيفي ��ة ،حيث مال ال ��ى العمل في الجي� ��ش الكويتي ،فالتحق بالخدم ��ة الع�سكرية
بتاري ��خ  1977/2/1ليك ��ون واح ��دا من �أبطال ال�سري ��ة الثانية بكتيب ��ة الم�شاة الآلية
الثاني ��ة التابع ��ة للواء ال ��دروع الخام�س ع�شر ،وظل البطل را�ش ��د خلف يعمل في هذا
الموقع �إلى �أن ر قي �إلى رتبة (رقيب).
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:
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لقد كان البطل را�شد خلف الظفيري رجال بمعنى الكلمة ب�شهادة ر�ؤ�سائه وزمالئه
و�أ�صدقائه وجيرانه و�أهله ،فكلهم �أجمع على �أنه كان محترما خلوقا ملتزما في عمله،
محب ��ا له ،فرئي�س ��ه المبا�شر في ال�سرية ال�ضابط عبدال�س�ل�ام �سلطان ب�شير يتحدث
ع ��ن را�شد خلف بم�شاعر تجمع بين الحزن والأ�سى حينا والفخر ب�شجاعته و�صالبته
حين ��ا �آخر ،فيقول عن ��ه ،كان وايد خلوق وملتزما جدا ومحترم ،كان يفر�ض احترامه
عل ��ى ال�ضباط ..،ويتلقى االم ��ر بكل رحابة �صدر بدون تذم ��ر ،وكان يعجبني فيه انه
خلوق جد ًا (.)1
ويذك ��ر ال�ضاب ��ط عبدال�سالم �أن البط ��ل را�شد خلف كان محب ًا لعمل ��ه� ،صبورا �إلى
�أبع ��د الح ��دود ،فيقول عنه لم ��ا ت�شغله من ال�ساع ��ة � 6صباح ًا حتى  7م�س ��ا ًء ما يقول
�شيء(.)2
 اال�ست�شهاد.1990/8/2 :		
 الميالد1954/4/4 : الحالة االجتماعية :متزوج وله ثمانية �أبناء المهنة :رقيب  -وزارة الدفاع()1ال�ضابط عبدال�سالم �سلطان ب�شير المدونة في نموذج تفريغ مقابلة بمكتب ال�شهيد بتاريخ � 2001/4/8ص.1
( )2نف�س المقابلة ال�سابقة �ص.3

وكان ال�شهي ��د را�ش ��د يعم ��ل �سائق ��ا ل�سيارة (جي ��ب) برتبة رقيب ولكن ��ه لم يكتف
بطبيعة عمله �سائقاً ،و�إنما كان ي�ساعد زمالءه في تجهيز المدرعات وتعبئتها.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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كان البط ��ل را�ش ��د خلف ف ��ي مقر عمله ليل ��ة الغ ��زو العراقي الغا�ش ��م للكويت في
 ،1990/8/2فا�شت ��رك م ��ع زمالئ ��ه ف ��ي ال�سري ��ة في تجهي ��ز المدرع ��ات وال�سالح
()3
والذخي ��رة ،وكان ل�سان حالهم يردد( :يا�شباب الي ��وم يومكم والكويت تناديكم)
وكان ال�شهي ��د (�أي را�ش ��د خلف) ي�شيل �صندوق الذخيرة بروح ��ه مع العلم �أنه ثقيل،
وكان يعمل بجد.
بعد تجهيز ال�سرية تجهيزا كامال �صدرت لهم الأوامر بالتوجه الى رئا�سة الأركان،
فتحرك ��ت ال�سرية الع�سكرية الى مبنى رئا�س ��ة الأركان بجيوان ،و�أخذت موقعها على
بوابة رئا�سة الأركان ،ولم تكن هذه ال�سرية وحدها في هذا الموقع و�إنما كانت هناك
قوات ع�سكرية كويتية �أخرى ،منها ال�سرية الع�سكرية التي كان يقودها ال�ضابط �أحمد
�سال ��م ال�شمري ،حيث �أخذت هذه القوات مواق ��ع دفاعية عند بوابات رئا�سة الأركان
ووزارة الدفاع.
ل ��م يرد ال�شهيدالبط ��ل را�شد خلف �أن ينال وحده �شرف الدف ��اع عن الوطن ،و�إنما
�أراد �أن ي�شرك �أهله �أي�ضا في هذا ال�شرف العظيم ،فات�صل ب�أهله من موقعه الجديد
ف ��ي رئا�س ��ة الأركان ،وطلب منهم التطوع للدفاع عن الوط ��ن ،وقال لأخيه �شريف في
التليف ��ون" :روحوا �سجلوا في المخفر حق الدفاع المدني" ( )4وهذا يدل على وطنيته
وحبه للكويت ،وحر�صه على حريتها و�سالمتها وا�ستقالل �أرا�ضيها.
دارت عدة معارك بين القوات الكويتية المدافعة عن مبنى رئا�سة الأركان والقوات
العراقي ��ة المعتدي ��ة التي تحاول اقتح ��ام هذا المبن ��ى ،و�أبلى ال�شهي ��د البطل را�شد
خل ��ف في هذه المعارك بالء ح�سنا ب�شهادة رفاقه في هذه المعارك ال�شر�سة ،ومنهم
( )3نف�س المقابلة ال�سابقة �ص.3
( )4كان ال�ضابط �أحمد �سالم ال�شمري برتبة (مالزم) في ذلك الوقت بينما كان مر�ضي عيد ن�صار برتبة (رقيب).
( )5من اقوال� :شريف خلف الظفيري (�أخي ال�شهيد را�شد) المدونة في نموذج تفريغ مقابلة مكتب ال�شهيد بتاريخ .2001/2/17

عل ��ى �سبيل المثال ال�ضابط �أحمد �سالم ال�شم ��ري ،ومر�ضي عيد ن�صار ( )5وكانا من
ا�صدقائه المقربين ،وقد �شهدا واقعة ا�ست�شهاده وذكرا �أنه كان رجال بمعنى الكلمة،
داف ��ع بب�سال ��ة عن وطنه �إل ��ى �أن �سقط �شهيدا في �أر�ض المعرك ��ة على �أثر قذيفة من
دباب ��ة عراقية �أ�صابت الموقع ففارق ال�شهيد را�شد الحي ��اة ،وبعدها ب�أيام تلقى �أهله
مكامل ��ة تليفوني ��ة تفيد ا�ست�شهاد را�ش ��د خلف ،و�أن جثمانه في مبن ��ى رئا�سة الأركان
فذه ��ب �إخوت ��ه وتعرف ��وا عليه ثم ا�ستدع ��وا �سيارة �إ�سع ��اف من م�ست�شف ��ى ال�صباح،
وحملوه الى الم�ست�شفى حيث �صرح له بالدفن ،فدفن في مقبرة ال�صليبيخات بتاريخ
 ،1990/8/8لين�ض ��م �إل ��ى �شه ��داء الوطن الأب ��رار الذين ينعمون ف ��ي جنة عر�ضها
ال�سموات والأر� ��ض فنال ال�شهيد خير الدنيا بتلك الذكرى وخير الآخرة بهذه الرفقة
العظيمة مع ال�صديقين وال�صالحين وح�سن �أولئك رفيق ًا
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /رائد محمد �سعيد �صبري (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ح ��ب الكويت غريزة �أودعها اهلل قلب كل �إن�سان عا�ش على �أر�ضها ،وتن�سم هواءها،
ويزداد هذا الحب ويكبر بقدر ارتباط االن�سان بالكويت ،فمن �شهدت الكويت ميالده
وطفولت ��ه و�شباب ��ه يكون �أكثر ارتباطا بها ،ومن ثم ال يج ��د غ�ضا�ضة في الدفاع عنها
وب ��ذل كل م ��ا يملك في �سبيل �أن تكون حرة �أبية ،ومن ه� ��ؤالء الذين ارتبطوا بالكويت
ميالد ًا ون�ش�أة ال�شهيد البطل رائد محمد �سعيد �صبري.
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:
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ول ��د ال�شهيد رائ ��د محمد �سعيد بالكوي ��ت بتاريخ  ،1968/2/15ون�ش� ��أ في منطقة
خيط ��ان ،ثم ح�صل عل ��ى الثانوية العامة، ،كانت فرحته غام ��رة عندما التحق للعمل
ب ��وزارة الدف ��اع فعمل جنديا ف ��ي �سالح الدف ��اع الج ��وي ،وكان �شاب ��ا ريا�ضيا يتمتع
ب�أخالقه العالية ،يلعب كرة القدم ،ويمار�س ريا�ضة (كمال الأج�سام) بنادي خيطان
وما كان يحب احد ينظلم كان رغم انه معتز بج�سمه كان ج�سمه ريا�ضي جد ًا لكن ما
عنده �أي م�شاكل ،رجال �سيدا م�ستقيم حت بعمله (.)1
ع ��اد رائد من عمله ف ��ي الجي�ش الكويتي ي ��وم الأربعاء ،وكان �أخ ��وه -عماد -الذي
يعمل هو الآخر بالجي�ش الكويتي -في �إجازة فق�ضيا وقتا �سعيد ًا مع �أ�سرتهما ،ثم خلد
للن ��وم ،وفي �صباح يوم  1990/8/2ا�ستيقظت الأ�س ��رة على �صوت طرق على الباب،
و�إذا ب�أح ��د جيرانهم� -صديق ال�شهيد رائد  -يخبره ��م بخبر الغزو العراقي للكويت
حيث كان ذاهبا �إلى عمله ،فوجد القوات العراقية تعتر�ض طريقه فعاد من حيث �أتى
فانزعج رائد من هول المفاج�أة وقال :م�ستحيل ما �أ�صدق البارحة كنت في الطيران
			
 الميالد1968/2/15 :		
 الم�ستوى التعليمي :الثانوية العامة -الحالة االجتماعية:

 اال�ست�شهاد: -المهنة :جندي في �سالح الدفاع الجوي  -وزارة الدفاع

( )1انظر اقوال �سامي عبدالهادي مرتجى المدونة في نموذج تفريغ مقابلة بمكتب ال�شهيد بتاريخ 2000/7/5م �ص.7

ما فيه �شيء وفتحوا المذياع ،فت�أكدوا من الخبر.
نه�ض البطالن عماد ورائد ،وقررا الذهاب الى عملهما ،مع �أن عماد كان في اجازة
مر�ضي ��ة فلب�س الأخوان مالب�سهما الع�سكرية ثم خرجا في ال�ساعة ال�سابعة والن�صف
�صباح� � ًا لتلبي ��ة نداء الواجب فذهب عماد الى مقر عمله ف ��ي جيوان وذهب رائد الى
�صبحان.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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بع ��د فترة ق�صيرة من �صباح نف� ��س اليوم عاد ال�شهيد رائد مرة �أخرى �إلى بيته� ،إذ
لم ي�ستطع موا�صلة ال�سير ،فقد �أغلق الجنود العراقيون الطريق ف�س�ألته والدته (لي�ش
رجعت؟ قال :الكالب م�سكرين ال�شوارع كلها) ( )2ثم ذهب �إلى مخفر خيطان -وكان
بالق ��رب م ��ن م ��كان �إقامتهم ثم ع ��اد مرة �أخرى بع ��د ربع �ساعة ثم ات�ص ��ل به �أحد
قادت ��ه ال�ضباط من �صبحان ،وق ��ال له (�إنا باحتياجك) ف�أ�ش ��ارت عليه والدته بخلع
مالب�س ��ه الع�سكري ��ة وا�ستبدالها ب�أخرى مدني ��ة ثم خرج الى عمله ف ��ي �صبحان ولم
يع ��د �إال ال�ساعة الثاني ��ة بعد منت�صف الليل وقال لأمه� ،أنا مي ��ت من الجوع( ،فتناول
طع ��ام الع�شاء ثم خلد الى النوم� ،أما �أخوه عماد فقد عاد هو الآخر في الخام�سة من
�صباح يوم الجمعة� ،أي بعد عودة ال�شهيد رائد بثالث �ساعات تقريبا ،وبرفقته زميله
ف ��ي العمل عبدالعزيز خل ��ف العدواني ،وكانا يرتديان مالب�سهم ��ا الع�سكرية ومعهما
بع� ��ض الأ�سلحة ،وا�ستيقظ رائد على الفور وتناول ��وا جميعا طعام الفطور وقرر عماد
وعبدالعزي ��ز الخروج مرة �أخ ��رى ولكن رائد �أ�صر هو الآخر عل ��ى م�صاحبتهما على
()3
الرغم من معار�ضة �أخيه عماد لذلك ودار بينهما الحوار التالي:
عماد :تبقي يم �أمي تدير بالك عليها.
رائد :ال هذا واجبي الزم �أ�أديه.
( )2من اقوال ام ال�شهيد رائد المدونة في نموذج تفريغ مقابلة بمكتب ال�شهيد بتاريخ 2000/7/5م �ص3
( )3م ��ن اق ��وال عماد محمد �سعيد المدونة ف ��ي نموذج تفريغ مقابلة بمكتب ال�شهي ��د بتاريخ � ،2000/7/5ص ،16وانظر اي�ض ��ا اقوال عبدالعزيز خلف
العدواني المدونة بمكتب ال�شهيد بتاريخ 2000/7/5م� .ص2
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عماد :اثنين يموتون حرام ،تبقى �أمك من دون �أحد ،ابقي وياها
رائد :ال �أنا قبلك �أنا ماني حرمة قاعد في البيت ،الزم �أروح
وخرج الأبطال الثالثة عم ��اد محمد �سعيد ،ورائد محمد �سعيد ،وعبدالعزيز خلف
العدوان ��ي ،وتوجه ��وا الى مخفر خيط ��ان ،و�أخبروا من في المخف ��ر �أن قيادة الجي�ش
الكويت ��ي �صارت بكيفان ،فمن �أراد �أن يذهب الى كيفان فليذهب ،ثم مرواعلى مخفر
الفرواني ��ة و�أخبروه ��م نف�س الخبر ،ثم عادوا �إلى مخف ��ر خيطان ،وا�صطحبوا معهم
مجموع ��ة من الحر�س الوطني كان ��وا في مخفر خيطان ،وذهب ��وا جميع ًا الى كيفان،
وكان ال�شهيد رائد يحمل م�سد�سه الع�سكري واتجهوا �إلى مخفر كيفان ،وحمل ال�شهيد
رائ ��د م ��ن مخزن ذخيرة في مخف ��ر كيفان قناب ��ل دخانية ويدوي ��ة ور�شا�شا ،وحملوا
كراتي ��ن ذخيرة وو�ضعوها ف ��ي ال�سيارة ثم خرجوا ثالثتهم و�أخذوا موقع ًا متقدما في
مدخ ��ل كيفان ،ث ��م و�صلهم الخبر ب�أن جنودا عراقيين نزل ��وا منطقة الرو�ضة فتطوع
الثالث ��ة عماد ورائ ��د وعبدالعزيز ،وان�ضم اليهم �أحد �أبن ��اء منطقتهم وا�سمه �سامي
عبدالهادي مرتجى ،وانطلق الأربعة الى الرو�ضة راكبين �سيارة يقودها عبدالعزيز.
�أخ ��ذ االربعة يبحثون ع ��ن مكان تواجد الجنود العراقيين حت ��ى دلهم على مكانهم
�أحد �أبناء المنطقة ،ور�سموا خطة المواجهة معهم ،حتى �صاروا وجها لوجه ف�أطلقوا
النار على هذه المجموعة فقتلوا منهم ثالثة والذ الباقي بالفرار ،وكان ال�شهيد رائد
ف ��ي قم ��ة ال�سعادة والف ��رح ،وكان يقول (قتلن ��ا هالخونة اللي ما يخاف ��ون اهلل ،فكان
فرح ��ان وفرحته عارم ��ة) ( )4ثم ر�أوا مجموعة �أخرى عراقي ��ة ،فحدث تبادل اطالق
النار بين الفريقين ف�أ�صيب عماد في ذراعه و�أ�صيب رائد في �صدره ،فهرع �إليه �أخوه
عماد نا�سي ًا �إ�صابته ،وحمل �أخاه وهو ينادي عليه رائد رائد �شفيك ،قال ما �أدري قال
�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أ�شهد �أن محمدا ر�سول اهلل وكثف عبدالعزيز من الرمي على
الع ��دو ،و�أخبر عماد زميله عبدالعزي ��ز �أن رائد ًا ينزف دما غزير ًا ويجب ان نن�سحب
( )4من �أقوال :عماد محمد �سعيد �صبري (هام�ش �سابق �ص)22

فحم ��ل عبدالعزيز ال�شهيد رائ ��د وو�ضعه في �سيارة (�شيفركحل ��ي) كانت ملكا لأحد
�أهال ��ي منطقة الرو�ضة وركب فيها عم ��اد �أي�ضا واتجهوا �صوب م�ست�شفى مبارك وفي
الم�ست�شف ��ى �أجري ��ت لعماد �أكثر من عملي ��ة جراحية في ذراعة بينم ��ا توفي ال�شهيد
البط ��ل رائد بعد و�صول ��ه الى الم�ست�شفى مبا�ش ��رة ،و�أخفى االطفاء خب ��ر وفاة رائد
عل ��ى �أخي ��ه حتى ال ي�ؤثر ذلك عليه ت�أثير ًا �سلبياً ،وات�ص ��ل عماد ب�أمه ،و�أخبرها �أنهما
بم�ست�شفى مبارك ،و�أنهما بخير فقالت الأم ال�صبور الم�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره "اهلل
يحميك ��م اهلل ي�شفيكم ،ب ��ارك اهلل فيكم ما ق�صرتوا) ( )5وعندم ��ا علمت با�ست�شهاد
ابنه ��ا رائ ��د قالت( :الحم ��د هلل ال�شهيد عن ��د رب العالمين) ( )6وعندم ��ا علم عماد
وهو نزيل نف�س الم�ست�شفى با�ست�شهاد �أخيه بكى بكاء �شديد ًا وات�صل ب�أمه عن طريق
الهاتف وقال لها وهو ينتحب )�أنت الآن �أم ال�شهيد رائد فطلبت منه �أال يبكي ،ونزلت
عليها ال�سكينة ،وقالت له (يا حبيبي يفدى الوطن والكويت) (.)7
نقل جثمان ال�شهيد رائد �إلى م�ست�شفى الرازي (ح�سب �أقوال �أمه) �أو �إلى م�ست�شفى
اب ��ن �سينا (ح�سب �أقوال �أخيه عماد) ،وو�ضع ف ��ي ثالجة حفظ الموتى نظر ًا المتالء
ثالجات حفظ (الموتى في م�ست�شفى مبارك) وجاء هذا النقل بتو�سل من عماد لأحد
�أطباء م�ست�شفى مبارك حتى ال يتم دفنه جماعي ًا دون �أن يعرفوا عنه �شيئاً.
وف ��ي يوم الجمعة المواف ��ق  1990/8/10حمله �أقاربه و�أحب ��ا�ؤه الى ال�صليبيخات
حي ��ث ت ��م دفن جثمان ��ه بع ��د �أن �صعدت روح ��ه �إلى بارئه ��ا لتثوي في جن ��ة عر�ضها
ال�سموات والأر�ض مع ال�شهداء وال�صالحين وح�سن �أولئك رفيقا.
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رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد � /سحمي محمد �شريم ال�سبيعي (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ول ��د ال�شهيد البطل �سحمي محمد �شريم ال�سبيع ��ي بالكويت بتاريخ 1945/5/5م.
فترب ��ى وترعرع على �أر�ض الكوي ��ت ،وا�ستن�شق هواءها و�سرى حبه ��ا في قلبه ف�سرى
الدم في العروق لقد �أحب الكويت حبا جما ،ف�أحبته الكويت حبا ال يقل عن حبه لها،
وم ��ا �أن �شب ع ��ن الطوق حتى �أخذ ي�شق طريقه في الحي ��اة العملية  ،فالتحق بوزارة
الدفاع ،و�أخذ يرتقي في عمله حتى بلغ رتبة (وكيل �ضابط) بكتيبة الدبابات ()152
التابعة للواء ( )15بالقوة البرية ،وكان من �أقدم �أفراد الكتيبة.
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:

والحقيق ��ة التي يجمع عليها زم�ل�ا�ؤه ور�ؤ�سا�ؤه المبا�شرون م ��ن �ضباط وغيرهم �أن
ال�شهي ��د �سحم ��ي محم ��د �شري ��م كان رجال بمعنى الكلم ��ة ،ال يخاف ف ��ي الحق لومة
الئ ��م ،ويقول عنه ال�ضابط عاي�ض مبارك ال�صابري ( )1كان قديما وكبيرا ،وكان اهلل
يرحم ��ه ملتزما وحري�صا على االن�ضب ��اط ،وحري�صا على ال ��دوام ( ،)2وكان ر�ؤ�سا�ؤه
يثق ��ون فيه ثقة كبي ��رة نظرا لخبرته و�أمانته ،ومن �أجل ه ��ذا كان يتولى بنف�سه �إنهاء
كاف ��ة المعام�ل�ات الخا�صة بالكتيبة ،فيق ��ول ال�ضابط عاي�ض ع ��ن ال�شهيد �سحمي )
كان من ��دوب الكتيبة ف ��ي المعامالت وكان رحم ��ة اهلل عليه ذا خب ��رة و�أمانة عل�شان
�شذي �سلمناه �أمور الكتيبة في المعامالت ( )3ويقول عنه ال�ضابط عاي�ض �أي�ضا( :كنا
نعامله مثل الوالد ،وكانت عنده ان�ضباطية وكان متعاونا ومحبوبا مع زمالئه ،ومردود
العم ��ل الم�سند �إلي ��ه جيد ،والحقيقة كان �شخ�ص ل ��ه والء بالكتيبة ورحمة اهلل عليه،
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 الميالد1945/5/5 :		
 الم�ستوى التعليمي:			
 -الجن�سية:

 اال�ست�شهاد1990/8/2 : المهنة :وكيل �ضابط -وزارة الدفاع -الحالة االجتماعية :متزوج ولديه ثمانية �أوالد

( )1كان ال�ضابط عاي�ض مبارك ال�صابري برتبة (نقيب) �أثناء الغزو.
( )2انظ ��ر اق ��وال المقدم :عاي� ��ض مبارك ال�صابري ،المدونة بمل ��ف ال�شهيد ،في نموذج تفري ��غ مقابلة تلك المقابلة التي تمت بمكت ��ب ال�شهيد بتاريخ
2001/4/3م.
( )3نف�س المقابلة ال�سابقة.
( )4المقابلة ال�سابقة.
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وكانت عنده نوع من الفكاهة ،وكان ملتزما ومتدينا وي�صلي بالم�سجد(.)4
�أم ��ا ال�ضاب ��ط م�ساع ��د خالد الحق ��ان (وه ��و �ضابط ال�شهي ��د �سحمي �أثن ��اء وقعة
اال�ست�شهاد) وكان يومئذ برتبة (نقيب) فيقول عن ال�شهيد �سحمي" :كان خلوق جدا،
وال عن ��ده التكب ��ر ،وكان متوا�ضع والكل يحترمه ،وكان كبي ��ر بال�سن ،وخدمته كبيرة،
()5
وكان من النا� ��س المحبوبين ،محب للعمل ،وال يت�أخر ،ومحافظ على �آليته و�شغله
ثم يقول �أي�ضا ،وكان محبوب وهو من النا�س اللي كان لهم تقدير واحترام من جميع
�ضب ��اط الكتيبة ..كان يخل�ص المعامالت من ع�ل�اوات وبدالت وهو كان �صلة الو�صل
م ��ع الكتيبة ( )6وهك ��ذا ي�ستطيع القارئ �أن ي�ستنبط �شخ�صي ��ة ال�شهيد �سحمي ،حيث
تت�س ��م بالرزانة وحب العمل ،والخب ��رة ،والأمانة ،وال�صدق ،ف�ضال عن التوا�ضع ،مما
جعله محبوبا من الجميع.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده.
كان ال�شهيد �سحمي محمد �شريم بمنزله ليلة الغزو العراقي الغا�شم لدولة الكويت
وفور �سماعه نب�أ الغزو �أ�سرع بارتداء مالب�سه الع�سكرية ليلبي نداء الوطن ،ورغم �أنه
كان يعاني �آنذاك -من مر�ض ال�سكري ،ورغم �أنه كان لديه ثمانية �أوالد ف�إن ذلك لم
يقع ��ده عن تلبية نداء الواجب ،ف�أ�سرع بااللتح ��اق بكتيبته ،وما �أن و�صل الكتيبة حتى
ب ��د�أ مع رفاقه م ��ن �أفراد الكتبة �إعداد العدة انتظارا لأوامر قادته فا�شترك في تعبئة
الدبابات بالذخيرة وكان لل�شهيد دور بارز في التحميل والتجهيز وتعبئة الذخيرة.
و�ص ��درت الأوام ��ر للكتيب ��ة بالتحرك ف ��ي ال�ساد�سة م ��ن �صباح الخمي� ��س الموافق
1990/8/2م .فتحرك ��ت الكتيبة وتمركزت عند ج�س ��ر �أم الهيمان للدفاع عن اللواء
( )15وكان ��ت ال�سرية التي يتبعها ال�شهيد �سحم ��ي هي �أول �سرية تتحرك ثم �صدرت
الأوام ��ر للكتيبة مرة �أخ ��رى بالتحرك �صوب رئا�س ��ة الأركان بالجيوان للدفاع عنها،
( )5انظ ��ر �أق ��وال المقدم م�ساعد خالد الحق ��ان ،المدونة بملف ال�شهيد �سحمي في (نموذج تفريغ مقابلة) تل ��ك المقابلة التي تمت بمكتب ال�شهيد يوم
االربعاء الموافق 2001/3/21م.
( )6نف�س المقابلة ال�سابقة.

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-49-

وكان �آم ��ر الكتيبة �-آنذاك  -هو العقيد محم ��د ال�سالحي ،وكان �ضمن �أفراد الكتيبة
الرائ ��د عبي ��د المري ،والرائد حم ��د الكن ��دري ،والنقيب نا�صر ال�سوي ��دي ،والنقيب
بطيحان المطيري ،والنقيب حربي الحربي ،والنقيب م�ساعد خالد الحقان( ،والذي
كان ال�ضابط المبا�شر لل�شهيد �سحمي �أثناء وقعة اال�ست�شهاد).
و�صل ��ت كتيبة الدبابات ( - )152وفيه ��ا البطل �سحمي � -إلى مبنى رئا�سة االركان
ح�س ��ب الأوامر ال�صادرة له ��ا في ال�ساعة التا�سعة من �صب ��اح الخمي�س ،1990/8/2
وت ��م توزي ��ع ال�سراي ��ا والف�صائل عل ��ى البواب ��ات والأماك ��ن الرئي�سية لمبن ��ى رئا�سة
االركان ،ودارت مع ��ارك عنيفة�-آن ��ذاك -بي ��ن الق ��وات الكويتية والق ��وات العراقية
الغازي ��ة ،وا�ستب�س ��ل الجن ��ود الكويتيون �أم ��ام الق�ص ��ف ال�شديد للآلي ��ات العراقية،
وا�ستطاع ��ت القوات الكويتية دحر القوات العراقية ،التي تحاول اقتحام مبنى رئا�سة
االركان فا�ضطرت القوات العراقية للتقهقر الى م�ست�شفى ال�صباح ،وتابعتهم القوات
الكويتي ��ة ،و�أ�سرت منهم عدد ًا غير قليل ،وا�ستمرت هذه المعارك منذ و�صول الكتيبة
( )152في التا�سعة �صباحا حتى ظهر نف�س اليوم ،ثم هد�أ الموقف ن�سبياً ،وفي ع�صر
ذلك اليوم �صدرت الأوامر للكتيبة بالتوجه �صوب كيفان.
تحركت الكتيبة �صوب كيفان في ع�صر يوم 1990/8/2م .فو�صلت مع غروب �شم�س
نف� ��س اليوم ،وكانت الخطة ترمي �إلى غلق منطقة كيفان في وجه الجنود العراقيين،
وت ��م توزي ��ع الم�س�ؤولي ��ة على الق ��وات الموجودة في كيف ��ان �سواء الكتيب ��ة (� )152أو
غيرها وكانت مهمة الكتيبة ( )152غلق ال�شارع الممتد من نادي الكويت وفرع الغاز
المجاور ل�صالة بودي وحديقة كيفان الواقعة خلف المبنى الحالي للجمعية وتم توزيع
الأفراد في الحديقة.
ظ ��ل الو�ض ��ع هادئا في ه ��ذه المنطقة طوال تل ��ك الليلة حتى الفج ��ر ،وعند الفجر
و�صل ��ت قوات عراقي ��ة ب�أعداد كبيرة ودبابات وعربات مدرع ��ة ودارت معركة �شر�سة
بين الجانبين ،وكان ال�شهيد البطل �سحمي محمد �شريم يحمل �سالحه مع المجموعة
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المكلف ��ة بق�ص ��ف العراقيين من داخ ��ل الحديقة ،ولكن بع�ض الجن ��ود العراقيين قد
احتلوا مبنى االت�صاالت (وكان حينئذ اليزال تحت الإن�شاء) كما احتلوا بع�ض البيوت
المقابلة ل�صالة بودي ،ومن ثم �صارت القوات الكويتية في هذه المنطقة مك�شوفة بع�ض
ال�شيء ،وا�شتدت المعركة وحمي وطي�سها فا�ضطرت القوات الكويتية لالن�سحاب �إلى
مركز القيادة عند مخفركيفان ،و�أخذوا مواقع دفاعية.
كان ال�شهيد البطل �سحمي يقاتل العراقيين من داخل الحديقة ،ويدافع بب�سالة عن
زمالئ ��ه ،ويحمي ظهورهم اثناء عملية االن�سح ��اب وتقدمت القوات العراقية الكثيفة
�ص ��وب الحديقة و�أ�سرت عددا م ��ن الكويتيين ولكن ال�شهيد البط ��ل �سحمي ف�ضل �أن
يموت �شهيد ًا عن �أن يقع �أ�سير ًا في �أيدي العراقيين فظل يقاتل ويدافع ،ولم ي�ست�سلم
لهم حتى �أ�صيب بطلق ناري في وجهه ،ف�سقط على الأر�ض �شهيداً ،وفي يده �سالحه
لم يفارق ��ه ،ويبدو �أنه كان �آخر المقاتلين داخل الحديقة ،فلم يحمله �أحد �إلى خارج
الحديق ��ة �أو �أن رفاق ��ه قد �شاه ��دوه وهو ي�سقط �شهيد ًا لكنه ��م ر�أوه وقد فارق الحياة
ف�شغل ��وا بنق ��ل الم�صابين حينئذ ث ��م �أنهم لم يتمكنوا بعد ذلك م ��ن دخول الحديقة
نظرا لأن العراقيين كانوا ير�صدون هذه االماكن.
وبع ��د �أ�سب ��وع كامل لواقع ��ة اال�ست�شهاد اي في ي ��وم  ،1990/8/9ذه ��ب اثنان من
الكويتيي ��ن لفت ��ح فرع الغ ��از المجاور للحديقة بكيف ��ان ،وهما �أحمد عل ��ي ال�سلطان،
وعبدالعزيز عل ��ي ال�سلطان وهما اخوان فالحظا وجود رائحة بالقرب من فرع الغاز
وبع ��د ا�ستط�ل�اع الأمر وجدوا بع� ��ض ال�شهداء ف ��ي الحديقة ومنه ��م ال�شهيد �سحمي
ومعه �سالحه وبمالب�س ��ه الع�سكرية ،وكان ا�سمه مكتوبا على مالب�سه الع�سكرية فقام
االخ ��وان بدفن ال�شهداء بحديق ��ة كيفان ،و�أخذو ا�سمائهم كامل ��ة و�سجلوها عندهم
بالم�سجد ،ومما هو جدير بالذكر �أن ال�شهيد البطل �سحمي قد تم دفنه وو�ضع بجواره
�سالحه.
ويذكر عبداهلل (�أخو ال�شهيد �سحمي) �أنه بعد التحرير تم نقل رفات �أخيه ال�شهيد

البط ��ل �سحمي �إلى مقب ��رة الرقة ،لكنه لم يو�ضح في �أي يوم بال�ضبط تم هذا النقل،
ولك ��ن المه ��م �أن روح ال�شهيد �سحمي ق ��د �صعدت �إلى بارئها را�ضي ��ة مر�ضية حينما
كان يداف ��ع عن وطنه دف ��اع الأبطال ،فكتبت له ال�شهادة ،قال تعالى {يا �أيتها النف�س
المطمئنة ارجعي �إلى ربك را�ضية مر�ضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)� ،صدق
اهلل العظيم
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد � /صبار عارف نا�شي العنزي (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ال توج ��د �أمة عا�شت حرة كريمة �إال ب�سواعد فتية �آمن ��ت بربها وبحقها في الحياة،
فبذل ��ت النف� ��س والنفي� ��س وعقدت الع ��زم على موا�صل ��ة الكفاح ،ليظ ��ل وطنها حر ًا
كريم� �اً ،ومن ه�ؤالء الذي ��ن �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ال�شهي ��د �صبار عارف نا�شئ
العنزي.
ولد �صبار عارف العنزي عام  1958فكانت الكويت �أمه الر�ؤوم ،التي �أح�س بالحنان
ف ��ي �أح�ضانها فعلمته كي ��ف يحمى الأ�سد عرينه ،وكيف يحاف ��ظ الإن�سان على �أر�ضه
وعر�ضه.
وقب ��ل �أن يتج ��اوز �صبار الع�شرين م ��ن العمر تزوج ف�أنجبت له زوجت ��ه �أربعة �أبناء
ث ��م �آث ��ر �أن ينفق على نف�س ��ه ،وعلى �أ�سرته م ��ن عمل يده فالتحق بالق ��وات الم�سلحة
الكويتي ��ة ،وعم ��ل في قاعدة �أحمد الجاب ��ر الجوية ،وارتقى في عمل ��ه حتى و�صل الى
رتبة (رقيب)
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:
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كان �صب ��ار يت�سم ب�صفات حمي ��دة ،منها الأدب الجم ،والأخ�ل�اق ف�ضال عما كان
يتمتع به من ح�س مرهف وموهبة كبيرة في كتابة ال�شعر الوطني.
�أماعن �أخالقه فقد �شهد له بها كل من عرفه ( )1ب�أنه كان ب�شو�شا ،ودود ًا مت�سامحا،
طيب القلب وكانت عبارته التي تجري على ل�سانه �أغفر ،اهلل يغفر لك ،ولم تكن بينه
وبي ��ن �أحد ع ��داوة ،ولكنه الحب الذي جمع بينه وبين غي ��ره من النا�س ،وكان كريما
			
الميالد1958 :
 -الحالة االجتماعية :متزوج وله �أربعة �أبناء

 -المهنة :رقيب  -وزارة الدفاع

( )1انظ ��ر اق ��وال اح ��د المواطنين (طل ��ب عدم ذكر ا�سم ��ه) تلك الأقوال التي ت ��م تدوينها في (نم ��وذج تفريغ مقابل ��ة) بمكتب ال�شهيد ي ��وم الثالثاء
2000/8/1م.

�إل ��ى �أبعد الحدود ،ال يرد لأحد طلب ��ا� ،إذا كان ما عنده �شيء يعطيك اللي تبيه ،حتى
لو د�شدا�شته(.)2
و�أم ��ا ع ��ن موهبت ��ه ال�شعرية ،فق ��د كان يكتب ال�شع ��ر الوطني ويحف ��ظ الكثير من
ال�شعر ،يلقي ال�شعر والق�صائد ،حافظ ق�ص�ص قديمة كان �شاعر جدا ،يلقي ق�صيدة
من قلبه مبا�شرة (.)3
كان الغ ��زو العراق ��ي الغا�شم للكويت ف ��ي الثاني من �أغ�سط�س ع ��ام  1990مفاج�أة
ل ��م تك ��ن في الح�سبان ذلك �أن الكويت بلد �آمن م�ستق ��ر ،و�صديق لكل العرب ،ولأهله
مواق ��ف عظيم ��ة مع �إخوانهم الع ��رب تجعل ا�سم هذا البلد بارزا ف ��ي �سجل العظماء
الخالدين.
و�إزاء ه ��ذا االحتالل الغا�شم �ضربت المقاومة الكويتي ��ة �أروع الأمثلة في الت�ضحية
والف ��داء ،و�سقط خالل هذه المقاومة عدد من ال�شه ��داء الأبرار بعد �أن كبدوا العدو
العراقي خ�سائر فادحة في الأرواح والمعدات ،وكان من ه�ؤالء ال�شهداء ال�شهيد �صبار
عارف العنزي.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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التح ��ق �صب ��ار بمقر عمل ��ه (قاعدة �أحم ��د الجابر الجوي ��ة) منذ بداي ��ة الغزو في
 ،1990/8/2ولكن ��ه ا�ضط ��ر �أم ��ام اجتي ��اح الجن ��ود العراقيين لمع�سك ��رات الجي�ش
الكويت ��ي �أن يت ��رك مكان ��ه ،ويفكر في موقع �آخ ��ر يخدم فيه كويت ��ه الحبيب ،فان�ضم
ال ��ي �إحدى مجموعات المقاوم ��ة ،التي هبت في وجه هذا الع ��دوان وكان �صبار �أحد
البارزين في مجموعته.
ومم ��ا هو جدي ��ر بالذكر �أن �صبار رف� ��ض العر�ض الذي عر�ضه علي ��ه ا�صدقا�ؤه في
المجموع ��ة ب�أن يخرج من الكويت ليلح ��ق ب�أ�سرته التي خرجت بعد بداية الغزو بنحو
�أربعة �أيام الى المملكة العربية ال�سعودية ،و�س�ألهم �صبار عن المبرر الذي دفعهم �إلى
( )2انظر نف�س المقابلة ال�سابقة �ص.16
( )3نف�س المقابلة ال�سابقة �ص.16
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عر�ضه ��م هذا ف�أخبروه ب�أنه ��م لم يتزوجوا بعد ولي�س عنده ��م �أوالد يخافون عليهم،
بينم ��ا هو متزوج ويع ��ول �أربعة �أبناء فهم يخ�شون على �أوالده �إذا �أ�صابه مكروه ،ولكنه
�أ�صر على البقاء معهم وت�أدية ما عليه من واجب تجاه هذا البلد الذي �أعطاه كل �شيء،
وقال لهم� :أنتو مرخ�صين �أرواحكم �أنا روحي غالية يعني لي�ش �أغادر؟ فرد عليه �أحد
افراد المجموعة" :على ا�سا�س تعي�ش وتعي�ش عيالك" قال�( :أنا وعيالي واللي قدامي
واللي وراي كلنا فدوة للكويت) ( )4وا�صر على ا�ستكمال م�شوار المقاومة �ضد الغزاة
الغادرين ،الى ان يق�ضي اهلل امر كان مفعوال.
وتع ��ددت �أوجه االعمال البطولية وا�ساليبها التي برع فيها �صبار وذلك على النحو
التالي:
 -1كان يقوم هو و�أفراد مجموعته بنقل الأ�سلحة والذخيرة من مع�سكرات الحر�س
الأميري والدفاع الجوي ،وغيرها من الأماكن وكان �أفراد المجموعة على قدر
كبير من الذكاء ،فلم ي�ضعوا الأ�سلحة والذخيرة في بيت واحد حتى ال تتعر�ض
جميعه ��ا لل�سط ��و� ،أو التدمير من قبل جي� ��ش االحتالل �إذا م ��ا ك�شف �أمرهم،
و�إنما كانوا يقومون بتخزين الأ�سلحة والذخيرة في �أكثر من بيت ،وفي مناطق
مختلف ��ة فو�ضعوا بع�ضها بالقرين ،وبع�ضها بالرقة ،وبع�ضها بال�صباحية وغير
ذلك من الأماكن و�أحاطت المجموعة هذه البيوت المليئة بالأ�سلحة والذخيرة
بال�سرية التامة ،فال يعرف �أحد بوجود �أ�سلحة داخل هذه البيوت.
 -2كان يق ��وم بتدري ��ب ال�شبان على كيفي ��ة المقاومة وا�ستخ ��دام ال�سالح خا�صة
�أن ��ه كان رج ًال ع�سكريا لديه م ��ن الخبرات ما ي�ؤهله له ��ذا العمل ،فتعلم على
يدي ��ه ع ��دد غير قليل من ال�شب ��ان كيفية ا�ستخدام مدفع اله ��اون ،وكيفية نزع
القنبل ��ة اليدوية ،وتركيبه ��ا ،وت�شغيل الناظور الليل ��ي ،وكان لأ�سلوبه وطريقته
الدبلوما�سية كبير الأثر في ان�ضمام عدد من ال�شبان الى قوافل المقاومة
( )4المقابلة ال�سابقة �ص3-2
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ب�سياراته ��م (الل ��وري وال�سوبربان وغيره ��ا) وا�ستخدامها في نق ��ل اال�سلحة من
الم�ستودع ��ات �إل ��ى البي ��وت ،وكان يلقي عليه ��م ق�صائد �شعري ��ة وطنية تلهب
الم�شاعر واالحا�سي�س.
-3كان ��ت �آخر عملية م�سلحة له تلك التي ا�شترك فيها مع بع�ض �أفراد مجموعته،
والتي ا�ستهدفت نقطة عراقية من نقاط التفتي�ش في جنوب ال�صباحية ،ويروى
المواط ��ن �سعود عاي�ض المطيري ( )5وقائع ه ��ذه العملية الم�سلحة فيذكر �أن
�صب ��ارا خرج راكبا �سي ��ارة وانيت برازيل ��ي ،وكان خروجه هذا م ��ن بيت �أحد
المواطني ��ن بمنطق ��ة ال�صباحية ،وكان هذا البيت مق ��را لهم ومخزنا لل�سالح
والذخي ��رة ولم يكن �صبار وح ��ده في ال�سيارة و�إنما كان مع ��ه �سائق ال�سيارة،
و�شاب �آخر بجوار ال�سائق ،بينما كان �صبار فوق ال�سيارة على �أهبه اال�ستعداد
ذلك �أنه كان ع�سكريا يجيد ا�ستخدام ال�سالح ،وعند مرورهم بنقطة التفتي�ش
العراقي ��ة المكونة م ��ن �ستة عنا�صر �أطلق �صبار النار عل ��ى الغزاة فقتل منهم
اثنين وجرح واحداً.
ج ��ن جنون العراقيين بعد ه ��ذه العملية ف�أخذوا يبحثون ع ��ن ال�سيارة الم�ستخدمة
ف ��ي هذا الهجوم وظلوا يراقبون المنزل الذي خرج ��ت منه وقد كان قريبا من نقطة
التفتي�ش المدحورة.
وفي ي ��وم  1990/8/27عاد �صبار الى نف�س المنزل ،ربما لي�ستطلع الأمر �أو لي�أخذ
بع� ��ض الذخيرة ،فكان جن ��ود االحتالل له بالمر�ص ��اد ،ف�أحاطوا بالمن ��زل ،و�أطلقوا
عليه قذائ ��ف (�أر.بي.جى) و�أخذ يدافع عن موقعه ،ولم يتمكن من الفرار فاعتقلوه،
وغي ��ره من �شبان المنطقة على �سبيل المث ��ال� :صبحان علي �صخنان ،ومطر عبداهلل
العنزي.
(� )5أنظر �أقوال المواطن �سعود عاي�ض المطيري المدونة في (نموذج تفريغ مقابلة) بمكتب ال�شهيد بتاريخ � 2000/7/29ص.1
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ت ��م حب� ��س �صبار في بي ��ت يقع بالقرب م ��ن ال�سف ��ارة العراقية بالكوي ��ت ،ثم �صب
العراقي ��ون ج ��ام غ�ضبهم علي ��ه ،وا�ستخرجوا ما ف ��ي جعبتهم م ��ن �أ�ساليب التعذيب
الق ��ذرة ،فكانوا يعذبونه بو�ض ��ع الكهرباء على ج�سده ثم يعيدون ��ه �إلىغرفة الحجز،
وه ��و في حالة يرثى له ��ا ،فالج�سد يرتجف والعرق يت�صبب ،والإعي ��اء باد عليه ،ولم
يك ��ن �صبار وح ��ده محبو�سا في هذا المكان ،و�إنما كان مع ��ه �أفراد �آخرون منهم فهد
�سعود �سالم العازمي ،ومطر العنزي ،و�سعود الثالب ،و�صخنان عاني �صخنان ،ويذكر
فه ��د �سع ��ود العازمي ان ��ه تم تعذيبهم �أكثر م ��ن مرة ،ويقول :وفي ي ��وم من الأيام تم
ا�ستدع ��اء �صبار عارف �إلى التحقيق ومن ثم جاء �إلينا ب�صورة مروعة حيث تبين �أنه
وق ��ع تحت ت�أثير تعذيب قا�س ،حيث انفرد بمطر العنزي وتحدث معه ثم �أبلغني مطر
العنزي �أن �صبار عارف اعترف بحيازة الأ�سلحة لينقذ زميله مطر العنزي (.)6
وبع ��د ع�شرة �أيام تقريب ��ا من تاريخ اعتقال ��ه ،و�صل الى منطق ��ة ال�صباحية ثالث
�سي ��ارات تحمل جن ��ودا عراقيين يحملون معه ��م �صبار العنزي ،وغي ��ره من ال�شباب
وكان �صب ��ار مع�ص ��وب العينين ،وي ��داه مقيدتان خلف ج�سمه ،ث ��م توقف ركب الغدر
�أمام المنزل الذي اعتقل فيه ،وهو نف�س المنزل الذي خرجت منه ال�سيارة (الوانيت
البرازيلي).
وبطريقة وح�شية ،وبقلوب ميتة �أطلق عليه جنود العدو ر�صا�صتين في م�ؤخرة ر�أ�سه
خرجت ��ا من جبهته ،فطرح على وجهه ،ث ��م تركوه في نف�س المكان ينزف ،وكان ذلك
ما بين ال�ساعة الحادية ع�شرة والثانية ع�شرة ظهرا تقريبا ،وهرع �إليه بع�ض الجيران
وال�شب ��ان ،ومنهم المواط ��ن �سعود عاي�ض المطيري ،ال ��ذي يذكر�أنه قام بتبليغ ق�سم
الإ�سعاف ��ات بم�ست�شفى العدان وتم التن�سي ��ق معهم على �أن يكون نقله الى الم�ست�شفى
ف ��ي الفترة الم�سائية ويقول "لأن كانوا اذا ر�أن ��ا (�أي العراقيون) بالنهار نحمل جثث
يطلقون علينا النار" ( )7وتم نقله الى م�ست�شفى العدان في وقت المغرب تقريباً ،دفن
(� )6أنظر ن�ص �شهادة المواطن فهد �سعود العازمي المرفقة بملف ال�شهيد �صبار.
(� )7أنظر �شهادة المواطن �سعود عاي�ض المطيري المدونة (نموذج تفريغ مقابلة) والم�شار �إليها �سابقاً� ،ص.2

بمقبرة الرقة �صباح اليوم التالي ال�ست�شهاده.
وهك ��ذا �صعدت الروح الطاهرة �إل ��ى بارئها را�ضية مر�ضية ،هانئ ��ة بخيري الدنيا
والآخ ��رة ،ف�ضرب ه ��ذا ال�شهيد البطل المثل الأعلى للأجي ��ال الالحقة في الت�ضحية
والفداء و�ستظل ذكراه العطرة عالقة في النفو�س" :وال تح�سبن الذين قتلوا في �سبيل
اهلل �أمواتا بل �أحياء عند ربهم يرزقون".
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد � /صالح ح�سين �صالح ح�سين (رحمه اهلل)
كتب  /د .عادل العبدالجادر:
التعريف بال�شهيد:

م ��ن موالي ��د الكوي ��ت 1966/10/2م من غير مح ��ددي الجن�سية توف ��ي والده ولم
يتج ��اوز �صال ��ح العا�شرة من عم ��ره فكلفه �أخوه الأكبر ح�سي ��ن ( 45 )1عاما و�شب في
كنفه وعا�ش في منزله بمنطقة ال�صليبية ( )2ب�صحبة والدته عزيزة من�صور �إبراهيم
الخارج ��ي  70عاما ( )3ومن �أ�سرته �أخواته مري ��م  40عاما وفاطمة  39عاما ونعيمة
 35عاما وعائ�شة  30عاما (.)4
در� ��س ال�شهيد المرحلتين االبتدائي ��ة والمتو�سطة ثم الثانوية من الق�سم العلمي في
مدار� ��س الكوي ��ت والتحق كطالب بكلية الهند�سة والبت ��رول  -جامعة الكويت في عام
 1985وبع ��د �أن �أنهى  59وح ��دة درا�سية بتقدير عام  3.080ق ��ام بالت�سجيل للف�صل
الدرا�سي ال�صيفي ،ولم يمهله االحتالل من �إكمال درا�سته وال حياته (.)5
الأحداث:

ف ��ي ع�ص ��ر � 2أغ�سط� ��س 1990م اليوم الأول م ��ن االحتالل وبع ��د �أن �شاهد �صالح
وزوج اخت ��ه محمد عبدالعزيز �إبراهي ��م ال�سبتي �أن العراقيين ق ��د و�صلوا بدباباتهم
 -المهنة :طالب جامعي
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 الميالد1966/10/2 :		
 الجن�سية:غير محدد الجن�سية( )1يب ��دو ان ح�سي ��ن الذي �سمي با�سم والده يتحدث بالإ�ضافة الى العربية ب�إح ��دى اللهجات الفار�سية ،وهي لهجة مختلفة يتحدث بها �سكان برفار�س،
الذي ��ن ا�ستق ��ر بع�ضه ��م في الكويت منذ �أمد بعيد وعرفوا بالكنادرة ،ن�سبة �إلى (الكندري) وهو ال�سق ��ا ،حامل الماء بق�صد البيع ،والتزال تلك اللهة �إلى
الي ��وم غي ��ر متداولة وال معروف ��ة ،و�إنما متناقلة بحدود �ضيقة ويتحدث به ��ا كبار ال�سن من الكنادرة ،راجع :مقابلة من�ص ��ور عبداهلل من�صور الخارجي،
بتاريخ  ،1997/12/10الوجه الأول من ال�شريط قارن  .ال�سعيدان  :المو�سوعة الكويتية المخت�صرة ،ج.1352،3
( )2ال�صليبي ��ة منطق ��ة تقع على م�ساف ��ة 27كم �شمال غرب مدينة الكويت ،وا�ستمدت ا�سمها من مياه �آباره ��ا االرتوازية التي ك�شفت عام  1951فالمياه
عالي ��ة الملوح ��ة ت�سمي عند الكويتيين مي ��اه (�صليبية) وقد كانت لفترة وجي ��زة ما�ضية ال تتعدى الثالثين عاما منطقة م ��زارع تربى فيها الما�شية
والأغنام ،حتى غ�شاها الزحف ال�سكاني ف�أ�صبح جل �أرا�ضيها �سكنية �أنظر :خارطة دولة الكويت 1994م ،مقيا�س� ،20000:1إنتاج وزارة الخارجية
و�إ�ش ��راف وزارة الدف ��اع بدول ��ة الكويت �أطل�س الكويت للمناط ��ق التنظيمية ،بلدية الكويت ق ��ارن :ال�سعيدان :المو�سوعة الكويتي ��ة المخت�صرة،ج،2
.951
( )3وزارة ال�صحة� :شهادة ميالد رقم  66/7126بتاريخ  ،1967/2/4وزارة العدل ،ح�صر وراثة رقم  2004بتاريخ 1991/11/28م.
( )4وزارة التخطيط :الإدارة المركزية للإح�صاء ا�ستمارة الحالة ال�سكنية وعدد افراد الأ�سرة رقم  22272بتاريخ  ،1986/11/11مالحظة :تم ا�ضافة
 20عاما على ا لأعمار الواردة باال�ستمارة.
( )5جامعة الكويت 0عمادة القبول والت�سجيل :رقم الطالب  ،85111067بطاقة الإر�شاد للف�صل ال�صيفي  90-89بتاريخ 1990/3/31م.
( )6د�سم ��ان منطق ��ة عل ��ى �ساحل جون الكويت تقع بين منطقتي ال�ش ��رق وبنيد القار ،وقد �سميت كذلك ن�سبة لق�صر د�سم ��ان الذي �أ�س�سه ال�شيخ جابر
مبارك ال�صباح عام 1904م وهو محل �سكني �أمير البالد ال�شيخ جابر الأحمد الجابر ال�صباح.

ال ��ى د�سمان ( )6انتقل �صالح مع والدته و�أ�س ��رة �أخيه ح�سين من ال�صليبية �إلى منزل
�شقيقت ��ه عائ�شة في ال�صباحية حيث كان ��ت �شقيقتاه فاطمة ( )7ونعيمة تقطنان نف�س
المنطق ��ة �أي�ضا بد�أت لقاءات �أع�ض ��اء المجموعة تتكرر يوميا ف ��ي الديوانية ( )8بعد
انق�ض ��اء الأ�سب ��وع الأول من االجتياح العراقي للكويت �أم ��ا قبل ذلك فقد بد�أ التجمع
هناك من يوم ال�سبت  1990/8/4ل�سماع الأخبار ،حينئذ نه�ض �صالح و�صاحبه خالد
�إبراهي ��م اللح ��دان ( )9يجمعان الذخيرة من �أقرب م�ست ��ودع ع�سكري ل�سكناهما وهو
م�ست ��ودع الذخيرة التاب ��ع لقوات الدفاع الجوي بمنطقة �صبح ��ان ( )10فكانا يجمعان
الطلقات النارية بمختلف �أنواعها والتي ت�ستخدم في الأ�سلحة الخفيفة كالم�سد�سات
والر�شا�شات المحمولة والبنادق.
ول ��م تك ��ن عملية جمع الأ�سلحة ه ��ي الأولى بالن�سبة ل�صالح فق ��د �صحبه زوج �أخته
(م�� �.س) ( )11وبع� ��ض من �أ�صدقاء �صالح ه ��ذا الأخير �إلى نف� ��س الم�ستودع ،وحملوا
ب�سيارته ��م بع�ض الذخائر ،لم يكن ل�صالح �أي خبرة في الأ�سلحة �أو ذخائرها ،ولكنه
كان يجم ��ع الكثير منها ،وفي �أي ��ام متتالية موقنا ب�أن الحاجة �ستكون �أكثر فعالية من
غيرها ،و�ستكون الحاجة �إلى ا�ستعمالها �ضرورية ولكن �أحد �أفراد المقاومة الكويتية
لالحتالل العراقي ،وهو النقيب (ن�.س) الذي كان يعمل �ضمن خلية مقاومة �أخرى،
وه ��ي مجموع ��ة الرميثية �أكد ل ��ه �أن القنابل التي جمعها لم تك ��ن �سوى قنابل دخان،
ول ��م تكن �إمكاناته ت�ؤهله ال�ستعمال الألغ ��ام التي كانت �أي�ضا من �ضمن الذخائر التي
جمعه ��ا ،مم ��ا �أدى �إلى تجمع عدد كبي ��ر من الذخائر لدى المجموع ��ة ا�ستطاعت �أن
ت�سربها �إل ��ى باقي �أفراد المقاومة المنت�شرة في �أرج ��اء الكويت .والحقيقة �أن �أفراد
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( )7وه ��ي �أخ ��ت �صالح الكبرى ،وقد كانت عل ��ى فرا�ش المر�ض قبل الغزو ب�أ�سبوعين ،لذل ��ك لزمتها �أمها ،بينما انتقل �صالح �إل ��ى بيت �أ�صغر �شقيقاته
عائ�شة.
( )8عندما نذكر الديوانية دون تحديد ف�إننا نق�صد ديوانية ال�شهيد محمود عبدالمجيد عبد الخالق �أحمد في ال�صباحية انظر المقدمة.
(� )9شاهد عيان على الأحداث ،و�أحد م�صادر البحث الأ�سا�سية ،راجع :مكتب ال�شهيد :المقابالت الم�سجلة مع �أ�سر ال�شهداء.94:4- 4a ،
(� )10صبح ��ان :منطق ��ة �صناعية جنوبي مدينة الأحمدي وتابعة لمحافظتها تتكون من ت�سع قطع �صناعية ي�شغلها القطاعان الخا�ص والعام على ال�سواء
انظر خارطة دولة الكويت.
(� )11شاهد عيان على الأحداث ،و�أحد م�صادر البحث اال�سا�سية ،راجع :مكتب ال�شهيد :المقابالت الم�سجلة مع �أ�سر ال�شهداء49:2 ،
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المجموع ��ة لم تك ��ن لهم عالقة مبا�شرة �إال بمجموعة الرميثي ��ة التي لم يعرفوا منها
ع�سكريي ��ن �سوى نبيل البلو�شي ،الذي كان بحكم موقعه وطبيعة عمله في تلك الأثناء
مت�صال بخاليا مقاومة �أخرى.
لق ��د كان المدني ��ون يعملون جنب ًا الى جنب م ��ع الع�سكريين ف ��ي مقاومة االحتالل
والعك� ��س �صحيح ��ا حين عم ��ل رجال الجي� ��ش وال�شرط ��ة والحر�س الوطن ��ي الكويتي
ف ��ي ميادي ��ن ال تمت �إل ��ى طبيعة �أعمالهم الأ�صلي ��ة ب�أي �صلة فمنهم م ��ن عمل خبار ًا
�أو ممر�ض� � ًا �أو بائع� � ًا في �إحدى الجمعي ��ات التعاونية (� )12أو في مج ��االت النظافة �أو
توزي ��ع الم� ��ؤن وينقلها ب�سيارته الخا�ص ��ة من جمعية ال�صباحية �إل ��ى الأ�سر في نف�س
المنطقة.
وي�ؤك ��د �شهود العيان ( )13ب�أنه كان يذه ��ب �إلى المخبز الآلي التابع ل�شركة المخابز
الكويتي ��ة ف ��ي منطقة الأحم ��دي القريبة ال�ستج�ل�اب كميات كبيرة م ��ن الخبز وقام
بتوزيعه ��ا عل ��ى الأهالي ،هذا م ��ن ناحية ومن ناحي ��ة �أخرى لم يكت ��ف �صالح بتوزيع
المن�شورات التي تندد باالحتالل العراقي للكويت بين �أهالي منطقته بل جمع ورفاقه
الكثير من الذخائر .لق ��د كان ي�ستنه�ض �أ�صحابه للتحرك في مبادلة بع�ض الذخائر
ب�أ�سلح ��ة من تلك التي جمعه ��ا خاليا المقاومة الأخرى ( )14ولم يكن لل�شهيد في تلك
الفت ��رة عالقة �أو معرفة ب�أحد من المقاومة لتكون تل ��ك المبادلة �إال �أنه كان عن�صر ًا
ن�شط� � ًا ف ��ي مقاومة االحتالل لي�س فق ��ط في تق�صي المعلومات ونقله ��ا بل في التنقل
وا�ستك�ش ��اف مواقع تجمعات نق ��اط التفتي�ش ،والبحث عن مخ ��ازن الأ�سلحة التي لم
يعث ��ر عليها الغزاة بعد لقد كان يقوم بكل الجوالت لوحده ،فير�صد المواقع ويخطط
ال�ستج�ل�اب ال�س�ل�اح من المخ ��ازن وح�سب ما كان علي ��ه الحال ف ��ي الأ�سابيع الأولى
( )12الجمعية التعاونية عبارة عن م�ؤ�س�سة �أهلية كويتية ذات طبيعة فريدة ،فهي عبارة عن �سوق مركزي في منطقة �سكنية ت�ساهم الدولة في تخ�صي�ص
�أر� ��ض لبن ��اء ه ��ذا ال�سوق وتدعم بناءه مالي ��ا ويقوم �أهالي المنطق ��ة باالكتتاب في ا�سهم هذا ال�س ��وق ،وتجمع منهم الأموال مقاب ��ل �شرائهم لتلك
اال�سهم ،فت�صبح ر�أ�س مال ل�شراء الم�ستلزمات الغذائية والحاجيات المنزلية ،والكماليات بمختلف �صنوفها ،ولتعاون الأهالي وجمعهم لر�أ�س المال
�سميت (جمعية تعاونية).
( )13وه� ��ؤالء هم خال ��د �إبراهيم اللحدان ونعيمة وعائ�شة �شقيقتي �صالح �أنظر :مكتب ال�شهيد ملف حيثي ��ات ال�شهيد �صالح ح�سين �صالح ح�سين راجع
مكتب ال�شهيد :المقابالت الم�سجلة مع ا�سرة ال�شهداء .94:4-4a 94:1
( )14مكتب ال�شهيد :المقابالت الم�سجلة مع �أ�سرة ال�شهداء ،94:2،مقابلة محمد ال�سبتي.
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لالحت�ل�ال .فقد كانت نق ��اط التفتي�ش العراقية المنت�شرة ف ��ي ال�شوارع الكويتية غير
دقيق ��ة في تفتي�شه ��ا للمركبات �أو الأفراد وربما يعود ذلك ال ��ى �أن �أكثر الجنود كانوا
مما ي�سمى بالجي�ش ال�شعبي العراقي (.)15
ويروي لنا �أكثر من �شاهد ( )16ممن �صاحبه من المجموعة حادثة وقعت عند �إحدى
نقاط التفتي�ش ( )17وذلك عندما خرج �أربعة من �أفراد المجموعة وهم ال�شهيد �صالح
وخال ��د �إبراهيم اللحدان ،وعبدالخال ��ق عبدالمجيد محمود و�أيوب(زوج �أخت خالد)
( ،)18ب�سي ��ارة يقودها �صالح ف ��ي �إحدى العمليات طلب ًا لجم ��ع الذخيرة من الم�ستودع
ف ��ي �صبحان ،ففوجئ ��وا بنقطة تفتي�ش ع�سكري ��ة لم يعهدوها ف ��ي طريقهم ،ولم يكن
هناك �سبيل للتراجع �أو المناورة ،لقد كان كل واحد منهم يحمل �سالحا ،ثالثة منهم
م�سلحون بم�سد�سات �أما �أيوب فكان معه ر�شي�شاً ،حاول الجميع �إخفاء �أ�سلحتهم تحتد
مقاع ��د ال�سيارة �أو تح ��ت �أرجلهم� ،إال خالد الذي �أدخل م�سد�س ��ه في بنطاله ،ووقفوا
ب�سيارتهم عند جنود التفتي�ش الذين طلبوا هويات الركاب ال�شخ�صية(.)19
كان خالد قد ن�سى بطاقته المدنية في منزله ،وعندما طلبت منه �أكد ب�أنها لي�ست
معه ،فطلب الجندي منه الترجل والخروج من ال�سيارة كما �أمر �صالح ورفاقه الذين
معه ب�إح�ضار هوية خالد من المنزل لم يكن هناك �أي خيار لخالد �سوى المثول لأمر
الجن ��دي فخرج من ال�سيارة موقنا ب�أن الم�سد�س الذي مع ��ه �سوف يفت�ضح �أمره لقد
كان الم�سد� ��س من ن ��وع ماجنوم  Megnumوه ��و ثقيل الوزن وكبي ��ر الحجم ن�سبي ًا
مم ��ا يجعل �أمر �إخفائه بالطريقة التي اتبعها خال ��د �أمرا م�ستحيالً .لقد �أدرك خالد
ذل ��ك فم�ش ��ى �إلى نافذة باب �سائ ��ق ال�سيارة وهم�س ل�صديقه �صال ��ح �أن خذ ال�سالح
ال ��ذي معي ففهم �صالح م ��ا �أ�شار �إليه خالد و�أخذ الم�سد�س وق ��د كانت عملية ت�سلم
( )15الجي� ��ش ال�شعب ��ي العراقي في الكويت عبارة عن مجاميع من المجندين من مختلف الأعم ��ار ،تتراوح �أعمارهم ما بين � 60-17سنة يزعم النظام
العراقي ب�أنهم متطوعون لهذا العمل.
( )16روي ه ��ذه الحادث ��ة بع�ض افراد المجموع ��ة كخالد �إبراهيم اللحدان وعبدالخال ��ق عبدالمجيد راجع مكتب ال�شهيدالمقاب�ل�ات الم�سجلة مع �أ�سر
ال�شهداء .94:9،94:4-4a
( )17ال�سيطرة هكذا ا�صطلح الجي�ش العراقي على ت�سمية نقاط التفتي�ش ،و�شاع ا�ستخدام هذه الت�سمية عند الكويتيين.
( )18لم يت�سن لنا معرفة ا�سمه الكامل.
( )19يحم ��ل الكويتي ��ون والمقيمون بدولة الكويت دائما هويات �شخ�صية ت�سم ��ى بالبطاقات المدنية  Civi IDي�ستعملها المواطنون والمقيمون في اثبات
هوياتهم وتخلي�ص معامالتهم ،وهذا النظام عالمي تقريبا ،وال يزال العمل بتلك الهويات قائما�س
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وت�سليم الم�سد�س �سريعة ولكن �أحد جنود التفتي�ش الحظ ذلك ونبه �أ�صحابه �صارخ ًا
ب� ��أن �سالح� � ًا مع خالد ل ��م يكن لخالد من �سبي ��ل �سوى القفز من فتح ��ة نافذة �سائق
ال�سيارة فارطتم ر�أ�سهما بالمقود ون�صف ج�سمه خارج ال�سيارة �أما �صالح فقد كانت
ردة الفع ��ل لديه �آن ��ذاك �سريعة وفاعلة حي ��ث انطلق ب�أق�صى �سرع ��ة يمكن ل�سيارته
�أن ت�صله ��ا وق ��ام باالنعط ��اف واالنحراف بقيادت ��ه لل�سيارة حتى ال ي�ص ��اب �أحد من
رفاق ��ه بالطلقات النارية التي انهمرت عليهم من الجنود العراقيين .لم يتمكن جنود
االحتالل من مالحقة المجموعة فنجى اع�ضا�ؤها ولم يتكبدوا �أي ا�ضرار �سوى طلقة
يتيمةمن �سيل الطلقات ا�ستقرت في ج�سم ال�سيارة.
وبع ��د تلك الحادثة �أ�صبح �أف ��راد المجموعة �أكثر حذر ًا عما كانوا عليه في ال�سابق،
ووجهوا بع�ضا من جهوده ��م القتالية �إلى ال�سيطرات ،بهدف تخويف جنود االحتالل
العراق ��ي و�إرعابهم .فقد تعلم �صالح �أ�سا�سيات ف ��ك وتركيب وا�ستعمال ال�سالح على
ي ��د محم ��د ال�سبتي .لقد تعلم ال�شهيد �صالح في �أثناء فت ��رة مقاومته لالحتالل فقط
كيفي ��ة ا�ستخ ��دام اال�سلحة الخفيفة ،ومار� ��س ذلك م�ستعينا بخب ��رات �أ�صحابه ،من
()20
الع�سكريين والمجندين ،ف�صديقه خالد كان من قبل مجند ًا في الجي�ش الكويتي
وعزز ذلك �أن بع�ض الأ�سلحة التي تجلب �إلى المجموعة كانت مفككة في �صناديقها،
وغالبا ما يكون في �صندوق ال�سالح كتيب �إر�شادات  Manualلتركيب نف�س ال�سالح،
ف ��كان ال�صديقان يت�صفح ��ان الكتيبات ويقر�آها ولمعرفتهما باللغ ��ة الإنجليزية قاما
بممار�سة ما قر�آه عن التركيب ( )21فعرفا طرق تركيب البندقية والر�شي�ش الم�سد�س
وكان ��ا ينق�ل�ان تلك المعرفة �إل ��ى �أ�صدقائهما م ��ن �أفراد المجموعة كم ��ا تعلم �أي�ضا
�صن ��ع قنابل المولوتوف الحارق ��ة  )22( Molotov Cocktailالتي قام با�ستخدامها
مرارا وتكرارا ،و�إلقائها على ال�سيطرات وال�شاحنات العراقية المحملة عادة بالجنود
( )20طالب ال�شعب الكويتي ممثال بمجل�س االمة الحكومة الكويتية في عام 1972م بعد حادثة ال�صامتة ال�شهيرة فر�ض التجنيد االلزامي على ال�شباب
الكويتي.
( )21مكتب ال�شهيد :المقابالت الم�سجلة مع �أ�سر ال�شهداء .94:1،94:4-4a
( )22مولوتوف  ,Mlolov Cocktailقنبلة يدوية عبارة عن زجاجة مليئة ب�سائل �سريع اال�شتعال ،تغلق ب�إحكام ويخرج من غطائها فتيل عادة ما ي�شرب
بما تحويه الزجاجة ،ي�شعل الفتيل ويقذف على ال�شاحنات والمركبات �أو االفراد فيحدث انفجار ًا ولهب ًا يمكن ال�سيطرة عليه.
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واال�سلح ��ة وكان ��ت �أول العمليات التي ا�ستخدمت بها القناب ��ل الحارقة تلك التي كان
ال�شهيد �صال ��ح وخالد اللحدان يتبعان ب�سيارتهما �إحدى �شاحنات اال�سلحة على خط
ال�سف ��ر ال�سريع مقابل هدية ( .)٢3وعند ج�س ��ر م�ست�شفى العدان قاد ال�شهيد ال�سيارة
حت ��ى �أ�صبح ��ت موازية لل�شاحن ��ة ف�ألقي ��ت قنابل المولوت ��وف الم�شتعل ��ة عليها ،وفر
�صال ��ح وخالد ب�سيارتهما ب�سرعة فانعطفا الى ال�شارع المعاك�س يرقبان لفترة وجيزة
ال�شاحنة المحترقة عن بعد.
في �آخر اال�سبوع الثاني من االحتالل ذهب ال�شهيد لوحده �إلى م�ستودع الذخيرة في
�صبح ��ان ويبدو �أن العراقيين قد و�صل ��وا �إلى هناك ولم يجد �صالح �شيئا ليحمله معه
وعن ��د وجوده ف ��ي الم�ستودع �سمع �صوت مركبة قادمة نح ��و الم�ستودع .كان في حوزة
ال�شهي ��د ر�شي�ش ��ا( )24قد حمله معه فا�ستعد وجهز �سالح ��ه لأي طارئ مفاجئ ،وعند
ب ��اب الم�ستودع لمح �شاحنة نقل جن ��ود  )25(Cargoتتجه �إلى الم ��كان و�أيقن �أن من
فيها هم جنود عراقيون ف�أطلق عليهم النار حتى قتل ال�سائق وجرح االثنين الآخرين،
وف ��ر من الموقع م�ستغال �سيارته لقد تعلم ال�شهيد بع�ض الأمور التكتيكية الأولية لمثل
ه ��ذه العمليات �أولها وج ��وب التغطية عند الدخول في مثل ه ��ذه االماكن وهذا الذي
دع ��اه كما �سنرى فيما بعد �إل ��ى ا�صطحاب �أحد �أو بع�ض من رفاق ��ه عند �إنجازه مثل
تل ��ك المهمات ،وثانيها عن�صر المفاج�أة فل ��وال مفاج�أته للجنود العراقيين لما تمكن
من �إلح ��اق الإ�صابات بهم و�إرباكهم بطريقة �أفقدته ��م ال�سيطرة على ال�شاحنة التي
ا�صطدمت بالم�ستودع ولم يتمكنوا من خاللها حتى الدفاع عن �أنف�سهم وعندما �أمن
�صالح الطريق رجع �إلى بيته.
وما ان نمى �إلى علم �صالح ب�أن مخزنا للأ�سلحة الخفيفة التابع لل�شرطة في منطقة
( )23هدية :من مناطق الكويت ال�سكنية التابعة لمحافظة الأحمدي� ،أخذت ا�سمها من معركة هدية 1910م.
( )24الر�شي� ��ش �أو الر�شي�ش ��ة  Tommy gunالر�شا�ش الق�صير ،وهو �سالح ناري �إفرادي خفيف يتميز ب�صغر الحجر و�سهولة الحمل والنقل واال�ستخدام
ال ��ى جانب معدل الرمي العالي و�إمكانية اال�ستخدام ف ��ي مختلف �أو�ضاع الرماية والحركة لمزيد من التفا�صيل عن هذا ال�سالح انظر :المو�سوعة
الع�سكرية ج.3.31
( cargo )25كلمة انجليزية بمعنى (حمولة) وما تحمله ال�سفينة �أو الطائرة �أو العربة من الب�ضائع وت�ستخدم هذه الكلمة في الجي�ش الكويتي للداللة على
ال�شاحنات المخ�ص�صة لنقل االفراد والتعاد والم�ؤن.
( )26جيوان (جي ون  )G1منطقة ع�سكرية والتزال ،وهي تابعة لمحافظة الكويت ،تقع �إلى ال�شمال من منطقة ال�شويخ ال�صناعية ،خارطة دولة الكويت
حمد ال�سعيدان :المو�سوعة الكويتية المخت�صرة،ج.375 ،1
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جي ��وان ( )26ق ��د غفلت عن ��ه قوات االحتالل ذه ��ب اليه مع خالد اللح ��دان .لقد كان
�أفراد المجموعة يتخذون الظهر موعدا للخروج بتلك الطلعات فلم تكن قوات الجي�ش
ال�شعبي لتقوى على تحمل حر الكويت في �أغ�سط�س ،لهذا ال�سبب ر�أى ال�شهيد ورفيقه
ان يذهب ��ا �إلى ذلك المخزن ف ��ي ذلك الوقت وعند و�صولهما هن ��اك الحظ خالد �أن
�سي ��ارة �شح ��ن ب�ضائع �صغيرة ( )27كانت واقفة على بع ��د و�شك خالد في �أن يكون بها
م ��ن يراقب المخزن من الجنود العراقيين وقد �صرح ب�شك ��ه �إلى �صالح الذي طم�أنه
ب�أنه ��ا قد تكون �سيارة معطلة وبعد �أن دخل االثنان مخزن الأ�سلحة �أخذا ما تبقى من
�صنادي ��ق الأ�سلحة التي لم يبق منها �سوى القليل حيث كان هذا المخزن قبلة لرجال
المقاوم ��ة من مختلف �أنح ��اء الكويت .لم يمكث ال�صديقان في المخزن �أكثر من ربع
�ساع ��ة وعند خروجهم ��ا من المخزن �شاهدا ثالثة جن ��ود عراقيين م�سلحين مقبلين
عليه ��م من �سي ��ارة ال�شحن ال�صغي ��رة ،ف�أودع ��ا حمولتهما من الأ�سلح ��ة في م�ؤخرة
�سيارتهما وتناوال �سالحيهما و�أطلقا النار على الجنود وقتلوهم.
ويب ��دو لنا ونحن نت�صفح تاريخ العمليات التي ق ��ام بها ال�شهيد� ،أن الخبرة الكاملة
كان من ال�صعب �أن تتبلور في �أ�شهر معدودة و�أن �أخطاء تكتيكية كان البد �أن ت�ؤدي به
�إل ��ى مواجهة �صعوبات مهلكة ( )28ومن ذل ��ك �أن �صالحا قد جلب يوما جندي ًا عراقيا
�أردا �أن ي�ؤويه فا�ست� ��أذن �صالح �أ�صدقائه وا�ستر�شد بر�أي نبيل البلو�شي الذي ن�صحه
ب� ��أن يو�صل ذلك الجن ��دي �إلى المكان الذي يريد وذلك خوف ��ا من من �أن يكون ذلك
الجن ��دي مد�سو�س ��ا عليه ��م �أو �أن يكون لهم كمين ��ا ( )29وعندما �ساع ��د �صالح �أ�سرة
كويتية كان ربها م�شلوال للخروج من الكويت عبر الحدود العراقية الإيرانية ،و�صحب
ف ��ي طريق عودته �ضابطا عراقيا فقد ظن �صال ��ح �أنه ا�ستطاع من خالل �ساعات من
الح ��وار مع ذاك ال�ضابط ف ��ي ال�سيارة ان يقنعه بتخليه ع ��ن مهمتة الع�سكرية وعدم
محاربة الكويتيين .ويبدو �أنه قد وفر م�أوى لذلك ال�ضابط قبل �أن يذهب الى رفقائه
( )27واني ��ت هك ��ذا ا�صطلح عام ��ة الكويتيين على ت�سمية هذه النوعية من ال�سيارات و�أ�صل ذلك ب�أن حمول ��ة ال�سيارة= 1.8طن ،وهي باالنجليزية one
 eightف�سميت كذلك قارن :حمد ال�سعيدان :المو�سوعة الكويتية المخت�صرة ،ج.1722 ،3

( )28مكتب ال�شهيد :مقابلة المقدم نبيل البلو�شي.94:7 ،
( )29راجع في ذلك مقابلة محمد ال�سبتي ،مكتب ال�شهيد المقابالت الم�سجلة مع �أ�سر ال�شهداء 94:2

ي�ستر�شده ��م عن الخطوة التالية التي �سيقوم بها وبينما اختلف ا�صحاب �صالح فيما
يفعل ��ون بال�ضابط العراقي ن�صحه نبي ��ل البلو�شي �أن ي�سكن هذا ال�ضابط مع اقربائه
الذين ادعى ب�أنهم موجودون في الكويت .لقد كان �صالح ي�ستقي معلومات كثيرة من
ذل ��ك ال�ضابط الذي ك�شف ع ��ن نف�سه ب�أنه �ضابط ا�ستخب ��ارات عراقي خ�سر والديه
عندم ��ا قتال من قبل النظام العراقي �أثناء الح ��رب العراقية االيرانية ،وقد �سجل له
�شريط فيديو يعترف فيه ويبوح عن �أ�سرار وخطط ع�سكرية ولم يعلم �أحد بعد اعتقال
�صالح ما هو م�صير ذلك ال�ضابط ،فقد اختفى واختفى ال�شريط الم�سجل معه.
االعتقال:
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عندم ��ا اقترب ��ت ال�ساعة م ��ن منت�صف الليل للي ��وم الثاني م ��ن �سبتمبر  1990عال
�ص ��وت �شعب الكوي ��ت بالتكبير ،الأمر ال ��ذي �أدى �إلى قيام الق ��وات المحتلة باطالق
ني ��ران البنادق ع�شوائي ًا على المن ��ازل ،وانت�شرت �آليات تم�شط ال�ش ��وارع حينها ك�أن
الأ�صدق ��اء مجتمعين ف ��ي الديوانية غير عالمين بما خب�أته الأق ��دار �أو بذاك الكمين
المن�ص ��وب لهم في الخارج .وكان ��ت الديوانية ت�ضم كال من ال�شهداء �صالح ومحمود
عبدالمجي ��د وما�ضي �شارع العجمي وعبداهلل من�صور العجمي ومعهم خالد �إبراهيم
لح ��دان ومحمد عبدالمجيد وعبدالخالق ومحم ��د جا�سم وخالد عبدال�سالم وعندما
ا�ستدعي محمد عبدالمجيد �إلى خارج البيت لم يعرف الأ�صدقاء ال�سبب ،ولما ت�أخر
�أكثر من ن�صف �ساعة خرج خالد لحدان ومحمود عبدالمجيد ومحمد جا�سم يبحثون
عنه فتم اعتقالهم �أي�ضا.
ل ��م يعل ��م باقي المجموعة ما قد جرى ولكن �سرعان م ��ا اعتقلوا و�سيقوا الى ثانوية
ال�صباحية للبنات ،التي تحولت الى ثكنة ع�سكرية (.)30
كان ��ت التهمة الأولى العتق ��ال المجموعة ه ��ي (التكبير) ولكن �سرع ��ان ما توالت
الته ��م ف�أ�صبحت توزيع المن�شورات وحيازة ال�سالح� .سيق ��ت المجموعة بكاملها وقد
( )30انظر الحمادي والعبدالرزاق اطلق جرائم الحرب العراقية في دولة الكويت319-318 ،

غطي ��ت �أعينه ��م بع�صاب ��ات �إلى ف�صل من ف�ص ��ول المدر�سة بع ��د �أن او�سوعوا �شتما
و�ضرب ��ا وركال .وف ��ي الي ��وم التالي نقل ��ت المجموعة ف ��ي �شاحنة �إل ��ي مدر�سة �سالم
المبارك في منطقة الرقة ( )31حيث �أ�صبحت المدر�سة مركز قيادة ع�سكرية ( )32لم
تمكث المجموعة وقتا طويال حتى نقلت الى منطقة االحمدي ( )33حيث مركز القيادة
ال�سيا�سية العراقية.
ف ��ي الثال ��ث م ��ن �سبتمبر ت ��م التحقيق م ��ع �أع�ضاء المجموع ��ة ،وج ��اء دور �صالح
ال ��ذي جيء به مع�ص ��وب العينين �إلى غرفة التحقيق ويب ��دو �أن مناورة �صالح لرجال
المخاب ��رات ف ��ي التحقيق قد �أدت �إل ��ى �أن ي�ستعملوا معه طرق ًا م ��ن التعذيب مختلفة
كان اع�ض ��اء المجموع ��ة ممن كتب لهم النج ��اة ي�سمعون �صراخه م ��ن �ألم التعذيب.
ل ��م ي�ستط ��ع خالد اللحدان �أن ي ��رى �أكثر من قدمي �صالح المتورمتي ��ن و�أثر الحروق
عليهم ��ا ،وق ��د تعرف على �صالح من �أطراف ثيابه لقد كان ��ت الم�ساحة ال�ضئيلة التي
يرى منها خالد من تحت الع�صابة ال ت�سمح بالر�ؤية لأكثر من ذلك.
وق ��د جيء ب�صالح مقيدا �إلى من ��زل �أخته ليدلهم على �أماك ��ن الذخيرة والأ�سلحة
المخب� ��أة بالمنزل وبعد مداهمة المنزل والعث ��ور على ال�سالح والذخيرة اقتيد �صالح
م ��رة �أخرى �إلى المعتقل .وي�ؤكد محمد ال�سبت ��ي زوج �أخت ال�شهيد ومن�صور عبداهلل
الخارج ��ي ابن عم �صالح �أن ال�شهيداعترف على نف�س ��ه بمجمل �أعمال المقاومة من
تجميع ونقل وتوزيع �أ�سلحة وتزوير وثائق ر�سمية لكي ينقذ �أقرانه من االعتقال (.)34
اال�ست�شهاد
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عندم ��ا اقتربت ال�ساعة من التا�سعة �صباح يوم الجمعة الثامن من �سبتمبر 1990م
�أع ��دم �صالح ف ��ي �ساحة بجوار منزل ��ه ،وغطيت جثت ��ه الم�سجاة بغط ��اء بال�ستيكي
( )31الرق ��ة :منطق ��ة �سكني ��ة محاذية لل�صباحية �شماال� ،سميت البي�ضاء ،ثم غير ا�سمها ن�سبة �إلى موقع ��ة الرقة ،1783م التي كانت بين حاكم الكويت
وحاكم عرب�ستان :ال�سعيدان :المو�سوعة الكويتية المخت�صرة ،ج.690-689 ،2
( )32الحمادي والعبدالرزاق :المرجع ال�سابق .315 - 314
( )33الأحم ��دي :مين ��اء ومدينة ان�شئت عام  1946و�سميت ن�سبة �إلى �أمير الكويت الراحل �أحمد الجابر ال�صباح ،تقع �إلى الجنوب من العا�صمة بم�سافة
73كم ،انظر مو�سوعة ال�سعيدان� ،43،أطل�س الحمادي والعبدالرزاق.513-413 :
( )34راجع مقابالت مكتب ال�شهيد 94

وق ��د ع�صبت عيناه بالل ��ون االحمر علم الكويت الذي عثر علي ��ه العراقيون �ضمن ما
عثرواعلي ��ه عند �صالح م ��ن المحظورات التي يته ��م بها النظام العراق ��ي الكويتيين
ول ��م يعلم �أه ��ل ال�شهيد �أن جثته تحت الغطاء �إال بعد م ��رور �ساعات من �إطالق النار
علي ��ه .وقام �أخوه ح�سين بنقله �إلى م�ست�شفى العدان ظهرا .و�سجل في الم�ست�شفى �أن
ال�سب ��ب المبا�شرة للوفاة ه ��و تهتك ب�أن�سجة المخ نتيجة ا�شتب ��اه طلق ناري ودفن في
مقب ��رة الرقة بتاري ��خ 1990/9/9م ( )35وقد كان ال�شهي ��د �أول من �أعدم من �أع�ضاء
المجموعة.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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( )35وزارة ال�صحة العامة  -مراقبة ال�سجل المركزي للمواليد والوفيات� :شهادة وفاة رقم  90 / 336بتاريخ .1991/6/26

ال�شهيد  /عبدالرحمن نايف عبدالرحمن حطاب (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ل ��م يك ��ن حب الكويت مق�ص ��ورا على �أبنائه ��ا فح�سب ،و�إنما هناك م ��ن عا�ش على
�أر�ضه ��ا ،وا�ستن�شق هواءها ،وا�ستظل ب�سمائها ،ف�سرى حب الكويت في ج�سده م�سرى
ال ��دم ف ��ي العروق ،فلم ي�أل جهد ًا في �سبيلها ،ولم يبخ ��ل عليها بكل عزيز لديه ،ومن
ه�ؤالء الذين �ضحوا ب�أنف�سهم من �أجل رفعة الكويت ال�شهيد البطل عبدالرحمن نايف
عبدالرحمن حطاب.
ولد عبدالرحمن حطاب في  1940/2/12وعا�ش طفولته و�صباه في ال�ضفة الغربية
ث ��م وف ��د الى الكويت وعا�ش فيها فترة طويلة ( )1وفي �أثن ��اء هذه الفترة تزوج و�أنجب
خم�سة �أبناء ،وفي خالل هذه الفترة �أي�ضا عمل في مديرية الهند�سة بالجي�ش الكويتي
بتاريخ 1980/2/1م .ثم ارتقى في عمله الى ان و�صل الى رتبة (رقيب).
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:
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كان ال�شهي ��د عبدالرحم ��ن حطاب يحب بيته و�أوالده حبا جم ��ا ،ومن �صفاته �أنه كان
يح ��ب ال�ضحك ،ويحب النا� ��س ،فكان خيرا لبيت ��ه وخيرا للنا� ��س ،و�إذا طلب �أحد منه
م�ساعدة ال يمكن ما ي�ساعده ،يحاول ي�ساعده ب�أي و�سيلة ،دائما حتى لو كان زعالن لما
يفوت على البيت خال�ص ي�ضحك مع هذا ويتكلم مع هذا ويحب االوالد وال�صغار (.)2
كان عبدالرحم ��ن ف ��ي بيته ليلة الغ ��زو� ،سهر مع زوجته و�أوالده �إل ��ى �أن ا�ستمع الى
ن�ش ��رة االخبار الأخيرة ،ثم نام حتى ال�سابعة م ��ن �صباح الخمي�س  ،1990/8/2فقد
�أيقظت ��ه زوجته و�أخبرته ب�أن �شيئا غير عادي قد حدث في الكويت ،و�أنها �سمعت هذه
الأخبار من ابن عمتها الذي ات�صل بها تليفونيا في �صباح نف�س اليوم.
		
 الميالد1940/2/12 : المهنة :رقيب  -وزارة الدفاع -الحالة االجتماعية :متزوج وله خم�سة �أبناء

 اال�ست�شهاد1990/8/2 : -الجن�سية� :أردني

( )1يذكر ال�شهيد في حوار مع زوجته �صباح يوم ا�ست�شهاده في  ،1990/8/2انه متواجد في الكويت من � 36سنة فاذا كان هو من مواليد  1940فمعنى
ذل ��ك �أن ��ه ح�ض ��ر الى الكويت وعمره � 14سنة� ،أي في ع ��ام  1954تقريبا(انظر �شهادة زوجة ال�شهيد ،المدونة في نم ��وذج تفريغ مقابلة ،والتي تمت
بمكتب ال�شهيد .2001/2/12
( )2نف�س المقابلة ال�سابقة.

دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وال�شهادة:
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نه� ��ض عبدالرحمن وارت ��دى مالب�سه ف�س�ألت ��ه زوجته عن �سب ��ب ارتدائه المالب�س
فقال (بروح على المع�سكر) فقال له�( :أنت ما تروح يوم الخمي�س قال :الحين الدنيا
مخبوط ��ة ،و�س�ألت ��ه زوجة �أخ ��ي زوجته ،لي�ش ت ��روح الدنيا مخبوطة؟ ف ��رد عليها رد ًا
يحمل معاني الحب للكويت ،وقال لها (�36سنة بالكويت والحين ما �أروح؟(.)3
انطل ��ق ال�شهي ��د عبدالرحم ��ن ف ��ي ال�سابع ��ة والن�ص ��ف من �صب ��اح ي ��وم الخمي�س
1990/8/2م م ��ن مق ��ر �سكن ��ه بمنطقة حولي �إل ��ى مقر عمله في مديري ��ة الهند�سة
لكنه لم يجر �أي ات�صال ب�أهله حتى ال�ساعة الثانية ظهر ًا فقد ات�صل تليفونيا بمنزله
ليطمئ ��ن على عودة ابنه نايف من ال ��دوام ،وليطمئن �أي�ضا على زوجته وباقي �أوالده،
وطلب منهم جميع ًا عدم مغادرة البيت.
وت ��روى زوجة ال�شهي ��د وابنه نايف ما جاء عل ��ى ل�سان بع�ض زمالئه ف ��ي العمل �أن
ال�شهي ��د عبدالرحم ��ن �أدى �ص�ل�اة الع�صر في �أول ي ��وم للغزو ثم �أخ ��ذ يبا�شر عملية
ت�أمين مقر عمله ويطلب من العمال و�ضع �أكيا�س الرمال �أمام المداخل وكان زمال�ؤه
يحثون ��ه على عدم الوقوف خارج المقر ،خا�ص ��ة و�أن العدو العراقي كان قد كثف من
ق�صفه للحر�س ،ف�أ�صيب ال�شهي ��د عبدالرحمن بعدة �شظايا �أدت الى تعر�ضه لجروح
ناف ��ذة ومتهتكة بال�صدر والقلب والرئ ��ة والكتف الأيمن ،فا�ست�شهد في الحال قبل �أن
ت�صل �سيارة الإ�سعاف بينما �صار رفاقه في الموقع جرحى ،فحملت �سيارة اال�سعاف
الجرحى ومعهم ال�شهيد عبدالرحمن �إلى الم�ست�شفى الع�سكري حيث و�ضع في ثالجة
حفظ الموتى.
وفي يوم  1990/8/3جاء الخبر �إلى ابنه نايف ب�أن والده قد ا�ست�شهد ،لكنه لم يرد
�أن يخب ��ر �أمه �أو �أخوته بذلك ،و�أخبرهم فقط ب�أن والدهم قد �أ�صيب وجاءهم الخبر
�أي�ض ��ا �أن الم�صابي ��ن قد نقلوا �إلى مخفر كيفان ،فخ ��رج نايف ومعه خاله وجار لهما
( )3نف�س المقابلة ال�سابقة.

للبحث عن ال�شهي ��د عبدالرحمن فذهبوا �إلى مخفر كيفان ،حيث �أخبرهم م�س�ؤولون
هناك ب�أنهم لي�س عندهم جرحى ،وفي �أثناء عودتهم من المخفر اخبرهم نايف ب�أنه
قد �سمع �أن �أباه قد ا�ست�شهد ،لكنه طلب منهم عدم �إذاعة هذا الخبر.
ج ��د نايف في البحث عن والده في الم�ست�شفي ��ات فبحث عنه في م�ست�شفى مبارك
والع ��دان وال�صب ��اح فلم يعثر عليه� ،إل ��ى �أن جاءه الخبر عن طري ��ق �أحد الأطباء في
الم�ست�شفى الع�سكري ب�أن والده قد ا�ست�شهد وانه بالم�ست�شفى الع�سكري.
لم ي�ستطع الإبن نايف دخول الم�ست�شفى الع�سكري رغم تردده على الم�ست�شفى مدة
ع�ش ��رة �أيام� ،إلى �إن �سمح له بالدخول في ي ��وم  1990/8/13فتعرف على جثة والده
و�أب ��دى للم�س�ؤولي ��ن بالم�ست�شفى رغبته في ت�سلم جثة �أبي ��ه لدفنها� ،إال �أنه لم ي�ستطع
ت�سلمه ��ا �إال في يوم  ،1990/8/15حي ��ث تم دفن ال�شهيد البطل عبدالرحمن حطاب
بمقبرة ال�صليبيخات ليطوي بذلك �صفحة من �صفحات البطولة الخالدة
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /عبداهلل عيد �صالح (رحمه اهلل)
كتب  /د .في�صل الكندري:

ه ��و ال�شهيد عبداهلل عيد �صالح من موالي ��د عام 1954م والتحق بمدار�س الكويت،
ول ��م تك ��ن لديه ميول درا�سي ��ة لذا بمجرد �أن �أنه ��ى ال�ص ��ف الأول الثانوي (؟) ترك
مقاعد الدرا�سة والتحق بال�سلك الع�سكري لي�شبع ميوله الع�سكرية وكان ذلك في عام
.1974
وف ��ي ع ��ام  1979قرر عبداهلل �أن يدخ ��ل القف�ص الذهبي فعق ��د قرانه على كريمة
عذي ��ب رداد �شال�ش ورزق بكل من :هان ��ي ( )1979ووفاء ( )1980وماجد ()1983
و�أمل ( )1985وحامد (.)1987
وفي عام  1985عقدعبداهلل قرانه الثاني على كريمة خ�ضير عطية جراح فرزقهما
اهلل :م�شاري في عام ( )1985وخالد في عام ()1988
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:

كان عب ��داهلل الوظيف ��ي ذا �سمعة ح�سن ��ة ف ��ي �إدارة التوجيه المعن ��وي ا�ستطاع �أن
يحظى بثقة زمالئه وتقديرهم حتى�صار من �أكف�أ الم�صورين في الإدارة.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم واال�ست�شهاد:
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التحق ال�شهيد عبداهلل عيد بمقر عمله فور �سماعه بقدوم القوات العراقية الغازية
ف ��ي �صباح يوم الخمي� ��س الموافق  1990/8/2حاله في ذلك حال بقية رجال الجي�ش
الذي ��ن تقاط ��روا �إلى مقرعمله ��م للقيام بعمل ما ق ��د يعرقل تقدم الق ��وات العراقية
وتجمع نفر من رجال الجي�ش الكويتي في منطقة الجيوان حيث مقر مديرية التوجيه
المعنوي التابع لوزارة الدفاع ،وقاموا بتوزيع ال�سالح على الموجودين ليقوم كل منهم
			
 الميالد1954 : -الحالة االجتماعية :متزوج وله ثمانية �أبناء

 -اال�ست�شهاد1990/8/2 :
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بالدفاع عن الوطن ورد المعتدين.
وكان ال�شهي ��د عب ��داهلل �أحد �أولئ ��ك الذين تجمع ��وا في مبنى االع�ل�ام بالمديرية
ولم تم� ��ض دقائق معدودة �إال وكانت القوات العراقي ��ة تحيط بالمبنى فقامت بعملية
�إن ��زال وب ��د�أ ترا�ش ��ق الأعي ��رة النارية بي ��ن الطرفين ف ��ي البداية ثم و�صل ��ت �آليات
الجي�ش العراقي ف�أحاطت الدباب ��ات العراقية بالمبنى و�أخذت تق�صفه من الخارج.
وانت�ش ��ر �أف ��راد الجي� ��ش الكويتي في �أرج ��اء المبنى و�ص ��درت الأوامر ب� ��أن يتوجه
كل م ��ن عب ��داهلل عي ��د �صال ��ح وكلي ��ب �شاف ��ي ومرع ��ي نا�ص ��ر وغيرهم �إل ��ى �سطح
مبن ��ى االع�ل�ام ،ول ��م تكن هن ��اك �أية �ساللم تق ��ود لل�صع ��ود فو�ضعوا �سلم ��ا خ�شبي ًا
وارتق ��وا �سط ��ح المبن ��ى وتم تب ��ادل �إط�ل�اق النار م ��ع العراقيي ��ن ولم تم� ��ض �سوى
دقائ ��ق مع ��دودة حت ��ى ب ��د�أ الغ ��زاة الق�ص ��ف المدفع ��ي ،والح ��ظ العراقي ��ون وجود
ه� ��ؤالء ف ��وق �سط ��ح ا لمبن ��ى ف�أطلق ��وا قذيف ��ة مدفعي ��ة ف�أخط� ��أوا اله ��دف ف�أطلقوا
الثاني ��ة ف� ��إذا به ��ا ت�صيب الج ��دار الموجود خلف الرف ��اق الثالثة وانت�ش ��رت �شظايا
القذيف ��ة ف ��ي كل م ��كان ف�أ�صابتهم ف ��ي ر�أ�سهم من الخل ��ف وا�ست�شه ��دوا في الحال.
وهن ��ا �صدرت �أوامر ب�أن يتوج ��ه �أحد االفراد الى ال�سط ��ح لالطمئنان على من هم
ف ��وق المبنى بعد القذيفة الثاني ،فعاد ال�شخ�ص و�أخبرهم با�ست�شهاد رفاقه الثالثة.
ونظ ��را لحالة الحرب بقيت جث ��ث ال�شهداء فوق �سطح المبنى مدة ثالثة �أيام وقام
خالله ��ا �أحد االف ��راد و�أخبر عائلة ال�شهيد عبداهلل عيد ب�أم ��ر ا�ست�شهاده وتوجه �أخو
عب ��داهلل و�أعمامه يوم ال�سبت المواف ��ق � 1990/8/4إلى �سطح المبنى والحظوا تغير
مالمح ال�شهداء ب�سبب �شدة حرارة الجو وبقائهم تحت �أ�شعة ال�شم�س الحارقة ثالثة
�أي ��ام فنقلوا جثث ال�شهداء �إل ��ى م�ست�شفى ال�صباح وقام �أهال ��ي ال�شهداء با�ستخراج
ت�صاري ��خ الدف ��ن فدف ��ن ال�شهي ��د عب ��داهلل عيد �صال ��ح ف ��ي مقب ��رة ال�صليبيخات.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد  /عبداهلل من�صور محمد العجمي (رحمه اهلل)
كتب  /د .عادل العبد الجادر:
التعريف بال�شهيد:
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كويتي الجن�سية من مواليد 1965/2/15م ،لأب و�أم كويتيين .تزوج في العا�شر من
فبراي ��ر  1987وله ابنتين هما هنوف ( ،)1989/11/14ولم ي�شهد والدة ابنته عهد،
التي ولدت بعد ا�ست�شهاد ابيها ب�شهر تقريب ًا (.)1990/11/4
�أنه ��ى درا�سته الثانوي ��ة فعمل في القط ��اع الع�سكري �إلى �أن و�ص ��ل لرتبة رقيب في
�سالح الطيران بوزارة الدفاع.
بع ��د �أن �أخ ��رج �أهل ��ه من الكوي ��ت انخرط في �سل ��ك المقاومة ،وعم ��ل �ضمن خلية
مجموع ��ة ال�صباحية ،كان ن�شاطه في المقاومة مكثفا في م�ست�شفى العدان ،وكان له
هوي ��ة ممر�ض ،ويوم االعتقال كان �آتيا لتوه من الم�ست�شف ��ى �إلى الديوانية .كان عمل
عب ��داهلل في الم�ست�شف ��ى في العالقات العامة كاتب ا�ستقب ��ال المر�ضى وم�ساعدتهم
مما �ساعده �إلى الو�صول للأجنحة ب�سهولة ،وقد كان يلتقي ببع�ض �أفراد المقاومة في
�أحد مكاتب الم�ست�شفى.
اعتق ��ل في  ،1990/9/2بتهمة حيازة الأ�سلحة ،في نف�س اليوم والفترة التي اعتقل
به ��ا �أ�صحابه عندما ج ��يء بهم في طابور م ��ن ديوانية ال�شهيد محم ��ود عبدالمجيد
عبدالخال ��ق ،م�شي� � ًا عل ��ى الأق ��دام ،القتيادهم ،الى ثانوي ��ة ال�صباحي ��ة للبنات التي
ا�ستخدموه ��ا معتق�ل�اً لأبناء البالد ،ويب ��دو �أن الأ�سير قد اعتق ��ل عندما كان ي�صلي
فق ��د ا�ست�أذن من �أ�صحابه في الديوانية لأداء �صالة الع�شاء التي لم يدركها الن�شغاله
فذه ��ب الى بيته القري ��ب وقد الحظ �أحد اال�سرى ،من زمالئ ��ه المقتادين م�شيا الى
المعتقل ،وهو خالد عبدال�سالم �أحمد ،ب�أن �سجادة ال�صالة كانت مفرو�شة في الفناء
 اال�ست�شهاد1990/10/7 :			
 الميالد1965/2/15 : المهنة :رقيب في �سالح الطيران -وزارة الدفاع		
 الم�ستوى التعليمي :الثانوية العامة الحالة االجتماعية :متزوج وله ابنتان			
 الجن�سية:كويتي( )1وي�سمية الكويتيون )الحو�ش) قارن :المنجد في اللغة والإعالم ،مادة (حا�ش)

الداخلي للمنزل ( )1وعند الباب كان ال�شهيد عبداهلل ي�سحب مقيدا لاللتحاق بطابور
الأ�سرى.
قت ��ل و�ألق ��ي بجثمان ��ه �أم ��ام م�سجد بيب ��ي البدر ف ��ي منطق ��ة ال�صباحي ��ة بتاريخ
 .1990/10/7نقل ��ه �صديقه في م�ست�شفى العدان عبداهلل عبدال�سالم �أحمد ب�سيارة
اال�سع ��اف الخا�صة بالم�ست�شفى حي ��ن ر�آه ملقى على الأر�ض وقد كانت مقيدتين يداه
ورج�ل�اه و�أثر الطلق الناري ف ��ي ر�أ�سه وا�ضحا ً .قتل بر�صا�صة واحدة في الر�أ�س ونقل
�إل ��ى م�ست�شف ��ى العدان لإتمام �إج ��راءات ما قب ��ل الدفن ،ف�صوروا جث ��ث �أقرانه من
المجموعة الثبات حالة وفاته� ،إلى �أن �أتى دور ال�شهيد فلم يتم ت�صويره النتهاء الفيلم
ف ��ي �آل ��ة الت�صوير ،وتلك كانت م ��ن �ضمن الم�شاكل التي كانت تواج ��ه القائمين على
دفن ال�شهداء ،ودفن في مقبرة الرقة بتاريخ 1990/10/8م.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /علي حمد محمد �سعيد (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:
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مم ��ا ال �شك في ��ه �أن المواطنة تعن ��ي الميالد والن�ش� ��أة والحياة عل ��ى �أر�ض معينة،
فاالن�س ��ان ال ��ذي ولد في منطق ��ة ما ،ون�ش� ��أ فيها وترع ��رع ،وتن�سم هواءه ��ا وتغطى
ب�سمائها ،ف�إن هذه المنطقة هي وطنه الذي يحبه،حتى و�إن كانت �أ�صوله من بلد �آخر
فال�شهيد الذي نحن ب�صدد الكتابة عنه �شاب عراقي الأ�صل لكنه ولد بالكويت ،وتعلم
فيها ،وعمل بها ،وله ا�صدقاء كويتيون كثيرون ،ومن ثم �أحب الكويت حبا جما ،واحبه
الكويتيون حبا ال يقل عن حبه لهم.
ول ��د ال�شهيد علي محمد حم ��د �سعيد بالكويت بتارخ  ،1969/2/25ولأنه كان �أكبر
�إخوت ��ه فقد تحمل م�س�ؤولي ��ة �أ�سرته في �سن مبكرة خا�صة بع ��د �أن توفي والده ،وكان
ال�شهي ��د علي يدر�س في المرحلة الثانوية فترك الدرا�سة ،واتجه الى الحياة العملية،
كي ي�ساعد والدته في الإنفاق على �إخوته البنين والبنات ،وكان حري�صا كل الحر�ص
عل ��ى �إخوان ��ه �شديد المحافظ ��ة على �أخواته البن ��ات ،وكان �شديد الخ ��وف على �أمه
لدرج ��ه �أنه �أح�س ب�آالم في بطنه فذه ��ب الى م�ست�شفى الفروانية و�أخبره الطبيب انه
يج ��ب �أن يدخ ��ل الم�ست�شفى لإجراء عملي ��ة الزائدة الدودية فلم ي ��رد �أن يخبر �أحدا
خوف ��ا على �أم ��ه ،وكتب �إقرارا على نف�سه ب�إجراء العملية ،وت ��م �إجراء العملية بنجاح
ث ��م ات�صل ب�أهله بعد ذلك والخال�صة �أنه كان محبوبا بين �أهله وجيرانه وزمالئه في
العمل.
وق ��ع الغزو العرقي للكويت على م�سامع ال�شهيد وقع ال�صاعقة ،فلم يتوقع �أن يدخل
العراقي ��ون -وهم الذين تعود �أ�صول ��ه �إليهم -الكويت بهذه ال�ص ��ورة الوح�شية ،دون
		
الميالد1969/2/25 :
الم�ستوى التعليمي:المرحلة الثانوية
الحالة االجتماعية� :أعزب

 اال�ست�شهاد1990/10/15 :		
الجن�سية :عراقي

-

مراع ��اة للدين والعروبة والج ��وار واالعراف ،ومن ث ��م كان ال�شهيد البطل علي حمد
من اوائل الذين �سجلوا �أ�سماءهم في مخفر الفرود�س ليقتني �سالحا يقاوم به ه�ؤالء
المعتدين الغا�شمين.
كان ال�شهي ��د البطل علي حمد ال يقل حما�سة ووطنية وحبا للكويت عن �أبناء الكويت
اال�صليي ��ن فحينما اقترحت عليه �أخته هيفاء �أن يت ��رك الكويت ،ويذهب الى المملكة
العربي ��ة ال�سعودية ،ق ��ال لها علي�( :أنا عمري م ��ا تركتها� ،أنا انول ��دت فيها ،وتربيت
فيه ��ا� ،أنا موجب ��ان ،وعندما اح�ست �أمه في �أيام الغزو انه يق ��وم ب�أعمال هي ال تدري
عنه ��ا �شيئاً ،فقالت له-من �شدة خوفها عليه) -ال تطلع ال تروح ،ييقول لها :نعم اليوم
النا� ��س يقولون لك )�أم علي) لكن باكر م ��ا راح ينادونك (�أم علي) راح ينادونك (�أم
البطل علي).
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم:
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كان ال�شهي ��د علي �ضمن �أفراد المقاومة الت ��ي كبدت العدو العراقي خ�سائر فادحة
ف ��ي ال�س�ل�اح والأرواح ،وبد�أت بطوالته تظهر منذ الي ��وم التالي للغزو حيث ذهب �إلى
مخفر الفردو�س وقام بت�سجيل ا�سمه �ضمن �أفراد المقاومة ،وح�صل على �سالح ،وكان
�أف ��راد المقاومة في هذه المنطق ��ة يتجمعون في مخفر الفردو� ��س ،ولكن العراقيين
�سيط ��روا على المخفر في الأيام الأولى للغزو ،وتع ��ددت بطوالت ال�شهيد البطل علي
حمد محمد �سعيد في مقاومة الغزو العراقي ،وتذكر من هذه البطوالت ما يلي:
-1كان لأف ��راد المقاومة �سيارة (جيم�س) في مخفر الفردو�س مليئة بال�سالح قد
تركوها حينم ��ا و�صل العراقيون �إلى المخفر و�سيط ��روا عليه فا�ستطاع البطل
ب�شجاعة نادرة �أن يت�سلل ويدخل المخفر من الخلف ،ويركب ال�سيارة في غفلة
م ��ن الجن ��ود العراقيين ويخرج بها م�سرع� � ًا و�أخذ العراقي ��ون يرمون ال�سيارة
لكنه ا�ستطاع انقاذها.
 -2قام بتفجير �شاحنتين عراقيتين كانتا تقفان بين العار�ضية والفردو�س ،حيث
-76-
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و�ضع تحتهما قطعة من القما�ش مبللة بالبنزين ثم ا�شعل النار فيها فانفجرت
ال�شاحنتان.
 -3ق ��ام بالتخطيط م ��ع رفاقه ف ��ي المقاومة لإح ��داث انفجارات داخ ��ل العراق
نف�سه ��ا ،فذه ��ب الى الب�صرة م�صطحب ًا معه �أختيه ون ��زل في منزل خالته في
الب�ص ��رة ،ولم يخبر �أختيه ب�شيء مما يحدث ثم قرر النوم فوق �سطح المنزل
وقال لأخته( :الفجر ت�سمعين �صوت حلو ما تتوقيعنه وفعال حدث انفجار وكان
االنفج ��ار ف ��ي ال�ساعة الثالثة فج ��راً ،ثم عاد مع �أختيه ال ��ى الكويت بعد طلوع
ال�شم�س في نف�س اليوم.
 -4كان يق ��وم برم ��ي الجن ��ود العراقيين �سواء الذي ��ن كانوا ي�سي ��رون في �شوارع
الفردو� ��س �أو ف ��ي نقاط التفتي�ش وكان ي�أخذ اختيه مع ��ه كنوع من التموية على
العراقيي ��ن ولما كان ��ت �أخته �سعاد تق ��ول له(:حرام هذول �شن ��و ذنبهم؟ كان
يقول( :ذنبهم لي�ش يدخلون الديرة).
 -5تفجير دبابة عراقية على ج�سر تقاطع الألبان (ال�صليبية).
� -6إط�ل�اق الن ��ار على (�سي ��ارة جيب) عراقي ��ة محملة بالجن ��ود العراقيين عند
تقاطع �شارع دم�شق مع الدائري الرابع.
 -7كان يق ��وم بم�ساعدة النا�س في فترة الغ ��زو ،وكان ي�س�أل عن ربعه لالطمئنان
عليه ��م واللي ما عن ��ده فلو�س يحاول يعطي ��ه فلو�س ،وكان يق ��وم بتوزيع بع�ض
المواد الغذائية على النا�س.
 -8ا�شترك في م�سيرات �شعبية ،وكان يحمل فيها �أعالم الكويت.
� -9ش ��ارك في �إطفاء حريق ا�شتعل في منزل خال من ال�سكان حيث كان ا�صحابه
قد خرجوا الى ال�سعودية.
ف ��ي خالل ه ��ذه الفترة تم اعتق ��ال ال�شهيد علي مرتين في مخف ��ر الفردو�س ولكن
والدت ��ه كانت تذه ��ب الى المخفر وتبذل محاوالت م�ضنية حت ��ى يتم االفراج عنه ثم

كث ��رت عمليات المقاومة ،ففي كل مرة ي�أخذون �شبابا �إلى المخفر يكون من �ضمنهم
ال�شهي ��د علي ،ثم يفرجون عنه ��م و ذات مرة ذهب العراقيون الى منزل ال�شهيد علي
بالفردو� ��س و�س�ألوا عن ��ه� ،إال �أن �أمه و�أخوته �أنكروا �أنهم يعرف ��ون واحدا بهذا اال�سم
فهددهم العراقيون ب�إحراق منزلهم ،ولكنهم ظلوا على موقفهم.
اال�ست�شهاد:
ق ��ام ال�شهي ��د عل ��ي حمد بعملي ��ة بطولية ،حي ��ث قام برم ��ي نقطة تفتي� ��ش عراقية
وا�ستط ��اع النجاة غير �أنه عاد �إلى نف�س المنطقة في نف�س اليوم في ال�ساعة العا�شرة
واربعين دقيقة ،م�ساء ي ��وم � ،1990/٩/20إما لي�ستطلع الأمر� ،أو ليقوم بعمل بطولي
�آخ ��ر ،،وكان يرك ��ب �سي ��ارة (ف ��ورد) حمراء وكان الع ��دو قد كمن له ف ��ي المنطقة،
فبمجرد ظهور ال�سيارة في المنطقة �أطلق عليها العراقيون النار ،فنزل منها ال�شهيد
عل ��ي م�سرعاً� ،إال �أن طلق ��ة ا�صابته في �ساقه الي�سرى ،ثم �أ�س ��رع خم�سة من الجنود
العراقيي ��ن يحملون مدافعه ��م الر�شا�شة ،و�أطلقوا عليه الن ��ار ف�أ�صابه طلق ناري في
ال�صدر والبطن والفخذ الأيمن �إ�ضافة الى �إ�صابته بال�ساق الي�سرى ،ثم تركوه ينزف
دم ��ا ف�أ�سرع �إلي ��ه الجيران وحملوه في محاولة النق ��اذه ،وو�ضعوه في المقعد الخلفي
ل�سيارة جار لهم ،و�أ�سرع به �إلى م�ست�شفى الفروانية حيث �أجربت له عملية جراحية،
وا�ستم ��ر بالم�ست�شف ��ى الى �أن لقي ربه في الثالثة من فجر يوم  ،1990/10/15ثم تم
دفن ��ه ال�ساعة العا�شرة والن�ص ��ف من �صباح ي ��وم  ،1990/10/15وهكذا لقيت تلك
النف�س المطمئنة ربها را�ضية مر�ضية ،فدخلت في عباده ودخلت جنته.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /فهيد رحيل متعب ال�سعيدي الظفيري (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

قال اهلل تعالى" :من الم�ؤمنين رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من ق�ضى
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال" �صدق اهلل العظيم
نع ��م هناك رجال وقفوا مع الحق ،و�ضحوا ب�أنف�سهم من �أجله ،فكتبت لهم ال�شهادة
ليكون ��وا ف ��ي جنة الخلد ينعم ��ون بخيراتها م ��ع ال�صديقين وال�شه ��داء وال�صالحين،
وم ��ن ه� ��ؤالء الذين �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ال�شهي ��د فهيد رحيل متعب ال�سعيدي
الظفيري.
كان ال�شهيد البطل فهيد رحيل الظفيري من �أ�صل �سعودي لكنه ولد بالكويت ،ون�ش�أ
فيه ��ا وتن�سم هواءها ،وعا�ش فيها طفولته و�شبابه ،وكان له فيها �أ�صدقاء كثر ،يخرج
معهم �أحيانا  -في وقت فراغه � -إلى البر� ،أو ليمار�س كرة القدم التي كان يهواها.
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:
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ع ��رف ال�شهيد فهيد رحيل بي ��ن رفاقه وجيرانه بالأخ�ل�اق الحميدة الم�ستمدة من
الدي ��ن اال�سالم ��ي ،فق ��د كان حري�صا كل الحر� ��ص دائما على �إر�ض ��اء اهلل �سبحانه
وتعال ��ى ،ومن ثم �أراد اهلل ل ��ه �أن يذهب لأداء العمرة وزيارة قب ��ر الر�سول �صلى اهلل
علي ��ه و�سل ��م ،قبل الغ ��زو الغا�شم ب�أ�سب ��وع تقريبا ،وه ��ذا دليل قاطع عل ��ى ر�ضا اهلل
�سبحانه وتعالى عليه ،ومما يدل �أي�ضا على ارتباطه بالدين قوال وعمال� ،أنه كان يكتب
مذكرة-على �سبي ��ل الو�صية -تحوي ماله وما عليه من �أموال ،وهذا �سلوك �إ�سالمي،
ربما ال يفعله الكثيرون مع لزومه و�ضرورته.
دور ال�شهيد في �أثناء الغزو الغا�شم وا�ست�شهاده:

كان ال�شهيد البطل فهيد رحيل يعمل ع�سكريا بوزارة الدفاع في قاعدة علي ال�سالم
 اال�ست�شهاد1990/8/2 :			
الميالد:
 المهنة :عريف � -إداريا  -قاعدة علي ال�سالم الجوية  -وزارة الدفاع		
الم�ستوى التعليمي:
 الحالة االجتماعية:		
الجن�سية� :سعودي
( )انظر نموذج تفريغ مقابلة بمكتب ال�شهيد بتاريخ 2001/1/30وهي من اقوال متعب رحيل الظفيري

*

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-80-

الجوي ��ة برتبة "عريف" ولكنه كان يعمل عمال �إداريا ،وبينما كان ليلة الغزو العراقي
الغا�ش ��م في بيته بالجهراء م ��ع �أ�سرته �أيقظته والدته من نومه فور �سماعها نب�أ الغزو
فهب من نومه ،وارتدى مالب�سه الع�سكرية دون تردد وهرع �إلى مقر عمله لي�ؤدي واجبه
مع رفاقه ،وليدافع عن تراب هذه الأر�ض � -أر�ض الكويت  -التي ي�سري حبها في قلبه
م�سرى الدم في العروق ،فخرج في ال�ساد�سة والن�صف من �صباح  1990/8/2متجها
الى مقر عمله في قاعدة علي ال�سالم الجوية ،فالتحق برفاقه هناك.
لقد كان ال�شهيد البطل فهيد رحيل الظفيري نموذج ًا م�شرفا في حبه لعمله ،وللبلد
ال ��ذي يحت�ضن ��ه فقد ات�ص ��ل ب�أهله ع�صر ذل ��ك الي ��وم ( )1990/8/2و�أخبرهم ان
ر�ؤ�س ��اءه اعطوهم الحرية في االن�ص ��راف او البقاء و�أنهم قالوا لهم�" :إللي يبي ينزع
لب�س ��ه ويطل ��ع م�سموح له" ،ولكنه �آث ��ر البقاء مع رفاقه وقال�" :أنا م ��ع ربعي وال �أطلع
�أب ��دا ،ما راح انزع مالب�سي و�أطلع مع النا� ��س �إللي طلعوا"( )1وهذه �شجاعة عظيمة
ونادرة.
وفي م�س ��اء  1990/8/2ق�صفت الطائ ��رات العراقية الغادرة قاع ��دة علي ال�سالم
الجوي ��ة ف�أ�صيب البط ��ل فهيد رحيل الظفي ��ري �إ�صابات بالغة ،ا�ست�شه ��د على �أثرها
ف ��ي الح ��ال ،حي ��ث كان ي� ��ؤدي واجب ��ه الوطني ،وت ��م نقله ال ��ى م�ست�شف ��ى ال�صباح،
ولك ��ن العراقيين رف�ضوا دخول ��ه الم�ست�شفى ،ف�أخذه بع�ض الرج ��ال المتطوعين �إلى
الم�ست�شفى الع�سكري ب�صبحان ،حيث و�ضع في ثالجة حفظ الموتى.
�أخ ��ذ �أهل ��ه يبحثون عنه هنا وهناك �إلى �أن �أخبرهم اح ��د العاملين في الم�ست�شفى
�أن ال�شهي ��د موجود ف ��ي الم�ست�شفى داخل �إحدى ثالجات حف ��ظ الموتى فهرعوا الى
الم�ست�شف ��ى وت�سلم ��وا الجث ��ة ي ��وم � ،1990/8/10أي بع ��د �أ�سبوع تقريب ��ا من عملية
اال�ست�شهاد وتم دفنه في مقبرة ال�صليبيخات.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد  /ما�ضي �شارع محمد العجمي (رحمه اهلل)
كتب  /د .عادل العبدالجادر:
التعريف بال�شهيد:
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كويت ��ي الجن�سية من موالي ��د � 1968/10/18أعزب ،حا�صل عل ��ى �شهادة الثانوية
العامة يعمل م�ساعد م�شغل (ب) في �شركة البترول الوطنية.
اعتق ��ل ف ��ي 1990/9/2م بتهمة حي ��ازة الأ�سلح ��ة ،اقتي ��د وباق ��ي المجموعة �إلى
ثانوي ��ة ال�صباحية بنات ،م�شي ًا على �شكل طابور� ،أيديهم فوق ر�ؤو�سهم �إلى �أن و�صلوا
المدر�سة ،التي كانت قريبة من المنزل ،فباتوا ليلتهم هناك ،حيث �أخذت المعلومات
الأولي ��ة عنهم ك�أ�سمائه ��م و�أماكن عملهم وف ��ي اليوم التالي ع�صب ��ت �أعين الأبطال
ونقل ��وا ف ��ي �سيارة �شحن الأف ��راد ( )Cargoمغطيين بالبطانيات �إل ��ى ثانوية �سالم
المب ��ارك في الرقة ،ث ��م اقتيد الجميع �إلى مبنى محافظ ��ة الأحمدي ،هناك عاينهم
�أحد �أ�صنام النظام العراقي يغلب الظن �أنه علي ح�سن مجيد.
اغتي ��ل �أم ��ام م�سكن ��ه بتاري ��خ  ،1990/10/7ودف ��ن ف ��ي مقب ��رة الرق ��ة بتاري ��خ
1990/10/8م.
كان �صديق� � ًا قديم� � ًا لمحمود� ،أخرج �أهله من الكويت والزم محمود في بيته� ،إال �أنه
ف ��ي وقت المبي ��ت كان يذهب �إلى بيته المجاور لينام هن ��اك .عمل مع المجموعة في
م�ساع ��دة بع�ض الأهالي للخروج من الكويت وكان يخرج مع محمود �سويا في عمليات
فدائية لجمع وا�ستجالب الأ�سلحة ،ال�ستخدامها في مقاومة جنود االحتالل وكان جل
ه ��ذه الأ�سلحة من الم�سد�سات والر�شا�شات الخفيفة والبن ��ادق الفردية � ،إ�ضافة �إلى
			
 الميالد1968/10/18 :		
 الم�ستوى التعليمي :الثانوية العامة			
 -الجن�سية:كويتي

 اال�ست�شهاد1990/10/7 : المهنة :م�ساعد م�شغل (ب) �شركة البترول الوطنية -الحالة االجتماعية� :أعزب

الذخائر التي كانوا يجمعونها وي�أتون بها من مخازن الذخيرة في منطقة �صبحان.
يحكي م�س� ��ؤول المقبرة علي خلف الفيلكاي �أن جثة ال�شهي ��د كانت فيها �آثار كثيرة
ووا�ضح ��ة عل ��ى التعذيب و�أن الطلقة التي قتل بها ال�شهي ��د قد رميت في �سقف الحلق
وخرج ��ت من الط ��رف الآخر من الر�أ�س بحيث �أن �أجزاء م ��ن مخ الفقيد قد خرجت
من تلك الفتحة.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /متعب �سالم عو�ض ال�شمري (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

الحدي ��ث عن ال�شهداء الأبرار ال ينته ��ي ،فهم م�ؤمنون �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه
فبذل ��وا ف ��ي �سبيل �أوطانه ��م النف�س والنفي�س ،ث ��م ق�ضوا نحبهم دفاع ��ا عن �شرفهم
وكرامة �أوطانهم ،من ه�ؤالء ال�شهداء الأبرار ال�شهيد متعب �سالم عو�ض ال�شمري.
ول ��د ال�شهي ��د متعب �سالم ال�شم ��ري ع ��ام 1952م ( )1ون�ش�أ في منطق ��ة الجهراء،
ث ��م تدرج في مراح ��ل التعليم حتى ح�صل عل ��ى الثانوية العامة لكنه قب ��ل �أن يتجاوز
الع�شري ��ن من عمره خطا خطوتين هامتين في حيات ��ه ،الأولى هي زواجه الذي �أثمر
ثماني ��ة �أبناء (�سب ��ع بنات وولد واحد) فهم فل ��ذة كبده وكل حيات ��ه ،و�إن ميالد �أبنه
�أحمد من �أ�سعد �أيام حياته.
والخط ��وة الثاني ��ة التحاق ��ه بالعم ��ل ف ��ي ق ��وة ال�شرط ��ة ب ��وزارة الداخلي ��ة بتاريخ
 ،1971/4/5وكان �أول ي ��وم يذه ��ب فيه للعمل يوما �سعيدا �أي�ض ��ا بالن�سبة له،ثم ظل
يعم ��ل في موقعه �إلى �أن و�صل �إلى رتب ��ة (رئي�س عرفاء) تلك الوظيفة التي كان يعمل
فيها �إلى �أن ا�ست�شهد بتاريخ 1990/8/2م.
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:
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لق ��د كان ال�شهيد متعب محبا لوطنه ولجيرانه ،ولأهل بيته ،فكانت عالقته مع �أهل
بيته طيبة للغاية ،وكان هادئ الطبع يهتم ب�أوالده ويتابع درا�ستهم في مدار�سهم ،فهو
�إذن �أب مثالي ،وتقول �أبنته (ي�سرى) عن عالقة �أبيها بجيرانه� ،أغلب العزائم دائما
ف ��ي البيت ويعزم جيرانه وي ��روح لهم من فترة �إلى فترة وربع ��ه يجون عنده بالبيت،
			
 الميالد1952 :		
 الم�ستوى التعليمي:الثانوية العامة -الحالة الإجتماعية :متزوج وله ثمانية �أبناء

 اال�ست�شهاد1990/8/2: -المهنة :رئي�س عرفاء -وزارة الداخلية

( )1يذكر فريق التوثيق مرة �أنه من مواليد  ،1952ويذكر مرة �أخرى �أنه من مواليد 1949م.
( )2من اقوال :ي�سرى متعب �سالم ال�شمري (ابنة ال�شهيد متعب) المدونة في نموذج تفريغ مقابلة بتاريخ  ،2000/7/10والموجودة بملف خا�ص
بال�شهيد متعب �سالم بمكتب ال�شهيد.

ويجون عنده بالديوانية (.)2
ل ��م يكن ال�شهيد متعب قبيل الغزو الغا�شم للكويت ف ��ي حالة نف�سية طبيعية ،ويبدو
�أن �صلف النظام العراقي جعل النا�س  -وبخا�صة الع�سكريون  -يح�سون بخطر قادم،
وم ��ن ثم �ص ��اروا في حالة نف�سية �سيئ ��ة ،وهذا ما كان عليه ال�شهي ��د متعب ال�شمري،
فتقول ابنته (ي�سرى) �إنه كان زعالن قبل الغزو حتى لما يروح الدوام ويرجع الحظت
قبل الغزوبخم�سة �أيام �أو �ستة كانت نف�سيته متغيرة(.)3
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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وفي �صبيحة الغ ��زو العراقي للكويت ا�ستيقظ ال�شهيد متعب ال�شمري ،على �أ�صوات
طلقات نارية مدوية فهب من نومه ثم ارتدى مالب�سه الع�سكرية ،وخرج من بيته دون
�أن يتن ��اول طعام الفط ��ور ،فحبه لوطنه وحر�صه على االن�ض ��ام �إلى زمالئه في موقع
عمل ��ه وم�شاركتهم الدفاع عن الوطن الحبيب كل ه ��ذا جعله ي�ستقل �سيارته ،وينطلق
بها �إلى مقر عمله.
وعل ��ى طريق الجهراء كان ال�شهيد على موعد مع الق ��در� ،إذ حدث ق�صف من قبل
العراقيي ��ن ا�صي ��ب على اثره وا�ست�شهد عدد غير قليل من �أبن ��اء الكويت نقلوا جميعا
ال ��ى م�ست�شف ��ى الجهراء وكان م ��ن ه�ؤالء ال�شهي ��د متعب ال�شمري وزميل ��ه في العمل
المواط ��ن مم ��دوح را�ضي �صالل العنزي الذي ت�ص ��ادف مرورهما في وقت واحد في
نف�س مكان الق�صف ،وهما متجهان �إلى عملهما في ال�ساد�سة والن�صف �صباحا.
وف ��ي الم�ست�شفى تم �إ�سعاف المواطن ممدوح را�ض ��ي العنزي ونظرا لأنه من قوات
ال�شرط ��ة فقد جاء ب ��ه الم�س�ؤول ��ون بالم�ست�شفى للتعرف على ال�شه ��داء ،فوجد فيهم
زميله في العمل ال�شهيد متعب �سالم ال�شمري ،فتعرف عليه و�أخبر الم�س�ؤولين با�سمه
ومقر عمله.
وفي ال�ساعة العا�شرة من �صباح يوم  1990/8/2ذهبت زوجة ال�شهيد متعب �سالم
( )3نف�س المقابلة ال�سابقة.

وابنت ��ه ب�شرى ال ��ى م�ست�شفى الجه ��راء دون �أن يعرفا ماذا يخفي لهم ��ا القدر ،و�إنما
ذهبت ��ا ال ��ى الم�ست�شفى لعلمهما �أن بع� ��ض �أهلهما قد �أ�صيب ��وا و�أن الآخرين قد توفوا
فذهبت ��ا للم�شاركة ف ��ي هذه النكبة التي حلت ببع�ض �أقربائهم ��ا ولم يكن في ح�سبان
الزوجة �أبدا �أن القدر ي�سوقها هي وابنتها لر�ؤية زوجها ال�شهيد والدماء تغطى �صدره
ب�سبب العدوان العراقي الغا�شم.
فعل ��ى ب ��اب الم�ست�شفى و�أثن ��اء مطالعة االبن ��ة لأ�سماء ال�شهداء ت�سم ��رت قدماها،
و�صرخ ��ت حينم ��ا ر�أت ا�سم والدها في قائم ��ة ال�شهداء المعلقة عل ��ى باب الحوادث
وكان ��ت فجيعة كبرى ،ولكن قدر لهما �أن يلقيا عليه النظرة الأخيرة في �أثناء �إدخاله
�إل ��ى الم�صع ��د لو�ضعه في ثالج ��ة حفظ الموتى وت ��م دفن ال�شهيد متع ��ب مع الدفن
الجماعي في مقبرة الرقة ليكون مع ال�شهداء وال�صديقين وال�صالحين وح�سن �أولئك
رفيقا.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /مح�سن عزيز ذياب العنزي (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ول ��د ال�شهيد البط ��ل مح�سن عزيز ذياب العن ��زي بالكويت بتاري ��خ ،1953/3/12
و�سع ��د بالحي ��اة الم�ستقرة الهادئة على �أر�ض الكويت التي ل ��م تبخل ب�شيء في �سبيل
االرتقاء ب�أبنائها والمقيمين على �أر�ضها ليلحقوا بركب التقدم ويكونوا عنا�صر فعالة
تفيد �أهلهم ووطنهم و�أمتهم الإ�سالمية.
التح ��ق مح�سن عزيز ذي ��اب بالمدر�سة و�شق طريقه نح ��و التعليم حتى ح�صل على
ال�شه ��ادة الثانوية ولكنه لم يوا�صل درا�ست ��ه الجامعية و�آثر �أن يخو�ض الحياة العملية
بالعمل والزواج ،ومن ثم التحق بالجي�ش الكويتي و�أخذ يرقى في عمله حتى و�صل الى
رتب ��ة (رقيب �أول) ب�سالح الإ�شارة وفي هذه االثناء تزوج مح�سن ثم رزقه اهلل ب�سبعة
�أبناء.
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:
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كان البط ��ل مح�سن عزيز رجال خلوقا ،محبا لعمله ،حري�صا عليه ولأنه كان محبا
للدرا�س ��ة فقد�أوفده الم�س�ؤولون ب�سالح الإ�شارة �إل ��ى الواليات المتحدة االمريكية في
بعث ��ة درا�سي ��ة متخ�ص�صة في مجال عمل ��ه ،ويقول عنه المقدم فه ��د �صالح طويو�ش
الر�شي ��دي -وكان مع ��ه اثن ��اء وقعة اال�ست�شه ��اد كان رجال ه ��ادئ كان مطيعاً ..رجل
ي�ستح ��ي ويق ��در االخال�ص بالعمل ،وكان وقتها اهلل يرحمه م ��ن النا�س الثابتين يعني
ثبات الموقف عنده وا�ضح جدا في .)1( 8/2
كان البط ��ل ال�شهي ��د مح�سن عزيز في �إج ��ازة �سنوية قبيل الغ ��زو العراقي الغا�شم
للكوي ��ت ،وكان عل ��ى اتف ��اق م�سبق مع بع� ��ض �أهله لل�سف ��ر �إلى القاه ��رة ولكن الغزو
			
الميالد1953/3/12 :
		
الم�ستوى التعليمي :ال�شهادة الثانوية
 -الحالة الإجتماعية :متزوج وله �سبعة �أبناء

 اال�ست�شهاد1990/8/2 : -المهنة :رقيب اول � -سالح اال�شارة -الجي�ش الكويتي

( )1انظر اقوال المقدم فهد �صالح طوير�ش الر�شيدي ،المدونة في نموذج تفريغ مقابلة والتي تمت بمكتب ال�شهيد بتاريخ � 2000/8/8ص.10

العراق ��ي الغادر قط ��ع عليهم �أفكارهم ،فحينما �سمع بنب�أ ه ��ذا الغزو ارتدى مالب�سه
الع�سكري ��ة ،ولم يتخلف لحظة واح ��دة عن �أداء واجبه الوطن ��ي ،فانطلق �إلى وحدته
الع�سكري ��ة ف ��ي مع�سكر �سالح الإ�ش ��ارة( ،مقاب ��ل م�ست�شفى ال�صب ��اح) ،حيث توجد
رئا�سة االركان العامة للجي�ش الكويتي في منطقة الجيوان.
ومم ��ا هو جدير بالذكر �أن القوات العراقي ��ة الغا�شمة قد ا�ستهدفت رئا�سة الأركان
فمن ��ذ ال�ساد�سة وع�شر دقائق من �صباح يوم1990/8/2م بد�أت قذائف (�آر بي جي)
تنه ��ال عل ��ى مبنى رئا�س ��ة الأركان ويق ��ول المقدم فه ��د �صالح )زاد علين ��ا الق�صف
تقريب ��ا ال�ساع ��ة  9كانوا يق�صفون منطقة جيوان كله ��ا� ،أو مع�سكر المباركية مع كلية
ال�شرطة(.)2
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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ان�ضم البطل مح�سن عزيز �إلى رفاقه في �سالح الإ�شارة ولم يكن لديهم � -آنذاك-
�أ�سلحة ثقيلة ،و�إنما كانت معهم �أ�سلحة خفيفة ،ولأن هذه المنطقة بها قيادة الجي�ش
الكويتي ف�إن االوامر قد �صدرت با�ستدعاء بع�ض الكتائب الع�سكرية لحماية المنطقة
والدفاع عن مبنى رئا�سة االركان.
قام ��ت عدة معارك بين القوات العراقية والق ��وات الكويتية وكانت القوات الكويتية
تتعام ��ل معه ��م بحر�ص �شديد حتى ال ت�ص ��ل الطلقات الى مبن ��ى م�ست�شفى ال�صباح،
وكان ��وا حري�صون على �أن يكون التعامل الع�سكري معه ��م مبا�شرة ،وا�ستب�سل الجنود
الكويتي ��ون في الدفاع والقت ��ال حتى اجبروا العراقيين عل ��ى التراجع ،ولكنهم عادوا
للق�صف مرة �أخ ��رى وا�ستمر تبادل �إطالق النار طيلة يوم الجمعة  1990/8/3وكان
ال�شهي ��د عبا�س �سوعان (الذي ا�ست�شهد معه في نف�س الوقت والمكان)ويذكر المقدم
فه ��د �صال ��ح انه �صلى �صالة الع�ص ��ر في ي ��وم  ،1990/8/2وكان ال�شهيدان مح�سن

( )2نف�س المقابلة ال�سابقة �ص.2
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عزي ��ز ،وعبا�س �سوع ��ان �ضممن المجموعة الت ��ي �صلت الع�صر خلف ��ه حينئذ ،بينما
�صلى هو �إماما.
بع ��د �ص�ل�اة الع�ص ��ر �آثربع�ض الجن ��ود الكويتيي ��ن ،ومنه ��م ال�ضابط فه ��د �صالح
وال�شهي ��دان مح�س ��ن عزيز ،وعبا� ��س �سوع ��ان �أن يكونوا خارج �س ��ور المبنى ،ومعهم
�سالحه ��م خ�شي ��ة �أن يفاجئهم بع� ��ض العراقيين فيقفزون من ف ��وق ال�سور �إلى داخل
المبن ��ى ويبدو �أنهم قد �أدركوا بخبرتهم الع�سكرية �أن هذا الق�صف قد يتبعه اقتحام
الم�ش ��اة العراقيي ��ن لمبن ��ى رئا�س ��ة االركان ،ومن ث ��م ف�ضل ��وا �أن يكونوا عل ��ى �أهبة
اال�ستع ��داد خارج �سور المبنى ،وبينما ه ��م م�ستعدون لمالقاة ه�ؤالء الغازين �سقطت
عليه ��م قذيف ��ة فيما بين ال�ساع ��ة الرابعة والن�ص ��ف والخام�سة م�ساء ي ��وم الخمي�س
 1990/8/2ف�أ�صي ��ب ال�ضاب ��ط فهد �صال ��ح الر�شيدي ا�صابات بالغ ��ة و�أ�صيب �أي�ضا
مح�سن عزيز ،وعبا�س �سوعان� ،إ�صابات مختلفة �أودت بحياتهما.
كانت ا�صابة مح�سن عزيز خطيرة جداً ،فقد �أ�صيب ب�شظايا ا�ستقرت في الجانب
الأي�سر ،من الكتف حتى البطن ويبدو �أنه نزف كثيرا لدرجة �أن المقدم �صالح طوير�ش
يق ��ول ع ��ن مح�سن عزيز بع ��د �سقوط القذيفة عليه ��م� :أنا �أعتقد �أن ��ه كان ميت ،ب�س
بال�ضبط ال�ساعة كم مات ،ما �أدري عنه� ،أو �أنه مغ�شي عليه �إلى ان مات بالم�ست�شفى
لك ��ن كان ��ت حالته ك�سيفة� ..أ�شوف �شكله �شكل واحد مي ��ت ،ويبدو �أن ال�شهيد مح�سن
عزيز كان في النزع الأخير بعد �سقوط القذيفة عليهم فحمله الذين حملوا غيره من
الجرحى ،و�أ�سرعوا به �إلى م�ست�شفى الفروانية لكنه لفظ �أنفا�سه الأخيرة قبل و�صوله
الم�ست�شفى �أو بعد و�صوله مبا�شرة ،ومن ثم و�ضع في ثالجة حفظ الموتى بم�ست�شفى
الفروانية.
انتظ ��ر �أهل البطل مح�سن العنزي �أخبارا عنه منذ تركهم يوم الخمي�س  8/2وطال
انتظاره ��م طيلة يوم الخمي�س يوم الجمعة  8/3فبد�أوا يبحثون عنه في الم�ست�شفيات
لك ��ن دون جدوى ،وفي ي ��وم ال�سبت الموافق  1990/8/4ع ��اودوا البحث �إلى �أن عثر

علي ��ه ابن �أخت ��ه �شهاب جهاد متعب في ثالج ��ة حفظ الموتى بم�ست�شف ��ى الفروانية،
و�سط عدد من ال�شهداء الكويتيين ،وغير الكوتيين .و�أخبر �شهاب ا�سرته بالخبر ،ثم
ح�ض ��روا وحملوه في �سيارة �إ�سعاف تابع ��ة لم�ست�شفى الفروانية ،وتم دفنه بعد �صالة
الع�ص ��ر من يوم ال�سبت � 1990/8/4أو االح ��د  1990/8/5حيث �أن الأقوال تت�أرجح
في تاريخ الدفن بين ال�سبت والأحد لكن البع�ض ي�ؤكد �أنه دفن بعد �صالة الع�صر يوم
االحد  ،1990/8/5ولكنهم يجمعون على �أنه دفن بمقبرة ال�صليبيخات.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /محمد بدر نا�صر محمد ال�شرف (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:
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حب الوطن غريزة �أودعها اهلل قلب كل كائن حي ،وال�شك �أن �أي وطني يحب وطنه
ويخ ��اف عليه ال يمك ��ن �أن يكون نباتا ترعرع ف ��ي �أر�ض جرداء ،فالعق ��ل ال يمكنه ان
يتخيل هذا ،ولكن المقبول والمعقول هو �أن االن�سان نتاج بيئته ،فالأ�سرة لها دور كبير
في توجيه الإن�سان وجهة معينة ،وقديما قال ال�شاعر:
وين�ش�أ نا�شئ الفتيان فينا
			
			
على ما كان عوده �أبوه
لق ��د كانت بع�ض الأ�س ��ر تبارك �أعمال �أبنائها وت�شجعهم ،ف� ��إذا ما ان�ضم فرد �إلى
المقاوم ��ة من �أجل تحرير الوط ��ن كان الآباء يباركون ذلك حتى و�إن كانوا ي�صرحون
�أحيانا ب�ضرورة �أخذ الحيطة والحذر� ،أو بالتوقف عن هذه الأعمال� ،إال �أنهم كانوا في
قرارة �أنف�سهم يدعون لهم بالتوفيق وال�سالمة.
�إن ال�سطور القليلة القادمة ال تفي حق هذه اال�سرة  -مو�ضع الدرا�سة  -فهي �أ�سرة
كويتي ��ة تعر�ضت كلها للأ�سر ،فت ��م �أ�سر الأب والأم والأبناء وزوجاتهم والأحفاد ،وزج
بهم في ال�سجون ،ثم تعر�ضوا للترحيل الى العراق ،ثم قدر لهم بعد التحرير �أن يعود
بع�ضه ��م �إلى الكوي ��ت بينما بقي البع�ض ف ��ي غياهب ال�سجون العراقي ��ة ولم يقت�صر
الأم ��ر على االثار النف�سية الت ��ي ترتب على الأ�سر والترحيل ،و�إنم ��ا كان هناك ت�أثير
�أ�ش ��د و�أعنف �أال وه ��و فقدان �أحد ابنائها ،حيث �أ�سر ثم �أع ��دم ،بعد �أن عذب تعذيبا
�شدي ��دا ،وهذه الأ�سرة العظيمة المنا�ضل ��ة ال�صبورة ،ال نملك ازاءها �إال �أن نقدم لها
التحي ��ة عرفان ��ا بدورها ف ��ي الن�ضال الوطني� ،إنه ��ا �أ�سرة البط ��ل المنا�ضل ال�شهيد
محمد بدر محمد ال�شرف.
		
 الميالد1965/6/30 :		
 الم�ستوى التعليمي:		
 -الجن�سية :كويتي

 اال�ست�شهاد1991/1/21: المهنة :الجي�ش الكويتي -كتيبة ال�صواريخ ( -عريفجان) رتبة عريف -الحالة االجتماعية :متزوج وله ابنا وبنت ًا

ول ��د ال�شهيد محمد بدر نا�ص ��ر ال�شرف بالكويت ف ��ي 1965/6/30م ،ون�ش�أ محبا
لوطن ��ه ولأهل ��ه ،وجيرانه ،ثم التح ��ق بالجي�ش الكويتي ،وعمل ف ��ي كتيبة ال�صواريخ،
بعريفج ��ان ،وح�صل عل ��ى رتبة (عريف) وبع ��د �أن اطم�أن على حيات ��ه العملية خطا
خطوة �أخرى نحو اال�ستق ��رار العائلي ،فكان زواجه بتاريخ  ،1988/1/27و�أثمر هذا
الزواج ابن ًا وبنتاً.
كان محم ��د نا�ص ��ر �شجاع ًا �إلى �أبعد الحدود ب�شهادة كل م ��ن رافقوه في الجي�ش �أو
ف ��ي المقاومة ،فمن رجال المقاومة الذين رافقوا محمد في بع�ض عمليات المقاومة
المواط ��ن محمد مجبل فهد العالج ال ��ذي يقول( :اللي �شفته منه ،وب�سالته ما �شفتها
عند �أ�شجع رجال عملت معاهم في المقاومة ،والعراقيين لما م�سكوه م�سكوا م�شاك�س
وبطل ،ولو كان عطوه المجال قبل االعتقال كان �سوى فيهم الهوايل ،حتى �أمه و�أخته،
وحت ��ى الن�سل كام ��ل �أخذوه من الكويت خافوا ان يكونوا ابطال ،حتى الأم خافوا منها
تك ��ون بطل ��ة) ،)1( ،وال�ش ��ك ان هذه االق ��وال تعك� ��س الوطنية التي كان ��ت عليها هذه
اال�سرة المنا�ضلة.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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كان ال�شهيد محمد بدر في �شقته ليلة الغزو العراقي الغا�شم ،فجاءه ات�صال هاتفي
م ��ن وحدت ��ه با�ستدعائه فذهب عل ��ى الفور �إال �أن ��ه ات�صل ب�أخيه فه ��د قائالً( :احنا
موجودي ��ن في الأحمدي في قاعدة �صواريخ عن ��د المن�ش�آت ال�شمالية) علما ب�أن هذا
الم ��كان لي�س مقر عمله الأ�صل ��ي ،ويبدو �أنه ا�ستدعى �إلى هذه القاعدة وظل فيها �إلى
ي ��وم الجمع ��ة الموافق  ،1990/8/9حيث عاد الى البيت ف ��ي ال�ساعة الحادية ع�شرة
�صباح ��ا ،ومن ��ذ ذلك الحين وهو يخرج من البيت ،ثم يع ��ود �آخر النهار ،حيث ان�ضم
لمجموعة من مجموعات المقاومة الكويتية البا�سلة ،وكان يجتمع مع بع�ض ال�ضباط
الكويتيي ��ن لكن �أعماله ��م كلها كانت تت�س ��م بال�سرية التامة ،فلم يك ��ن يتحدث �شيئ ًا
( )1انظر اقوال محمد مجبل فهد العالج ،المدونة في نموذج تفريغ مقابلة والمحفوظة في ملف خا�ص بال�شهيد محمد بدر نا�صر بمكتب ال�شهيد.
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عم ��ا كان يقوم به ،ولي�س هذا فح�سب ،و�إنما عم ��ل مع المتطوعين في الجمعية فكان
يق ��وم بتوزيع الم ��واد الغذائية على المحتاجين من النا�س ،وم ��ن ثم كان محبوبا من
الجميع �إال �أن عمله في الجمعية لم ي�ستمر طويال نظرا الن�شغاله في مقاومة العدوان
العراقي.
كان البط ��ل محمد مهموما دائم ًا بما جرى لوطن ��ه و�أهله ،ومن ثم عقد العزم على
�أال يهد�أ له بال� ،أو يغم�ض له جفن �إال بعد �أن يعود وطنه حرا عزيزا ،ويذكر المواطن
محم ��د مجبل العالج �أن ال�شهيد قام ب�أعم ��ال جليلة من �أجل الوطن ولكنه  -كطبيعة
بقية �أفراد المقاومة -لم يكن يتحدث عن هذه االعمال ،ويروي �أنه ر�أى ال�شهيد ذات
م ��رة مع مجموعة من الأفراد عائدين من عملية �ضد العراقيين وكان ال�شهيد محمد
يجل�س داخ ��ل ال�سيارة وعليه عالمات الفرح ون�شوة االنت�صار بعد نجاح تلك العملية.
وكان ال�شهي ��د محم ��د يقوم م ��ع زمالئه ب�إلقاء القناب ��ل اليدوية على الع ��دو العراقي
بطريقة تت�سم بالبطولة والفداء وال�شجاعة النادرة و�إنكار الذات ،تلك ال�شجاعة التي
عبر عنها زميله في المقاومة محمد مجبل العالج حينما قال عن ال�شهيد محمد بدر:
(هو �شاب كويتي غيور يبي ال�شهادة في �أي �شيء وال يخاف من ظالم متجبر ..وكنت
ت�شوفه يبي يموت  100مرة ويبي يدافع عن الوطن مليون مرة) (.)2
كان البط ��ل محمد بدر نا�صر ع�سكريا كما ذكرنا م ��ن قبل وكان له اخ ي�سمى فهد،
كان ق ��د تم �أ�سره من قبل العراقيين في الأيام االولى للغزو ،وتم ترحيله الى العراق،
وزج ب ��ه ف ��ي غياهب �أحد ال�سجون هن ��اك �أما �أخواه ،خالد و�أحم ��د ،فكانا ع�سكريين
�أي�ضا ،وكان لخالد ن�شاط مع المقاومة الكويتية.
وفي م�ساء يوم  1990/12/25داهم بع�ض الجنود العراقيين بيت الوالد في �ضاحية
�صب ��اح ال�سال ��م ،و�ألقوا القب� ��ض على الأخ ��وة الثالثة ،محمد و�أحم ��د وخالد ،وكانت
التهم ��ة الموجهة �إليهم هي عدم التحاقه ��م بالجي�ش ال�شعبي العراقي ،وذلك لكونهم
( )2انظر االقوال ال�سابقة (هام�ش �سابق)
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ع�سكريي ��ن ،واقتادوهم الى مخفر �صب ��اح ال�سالم ،وظلوا فيه حتى يوم 1991/1/19
ول ��م ي�ستطع اخوهم نا�صر زيارته ��م �إال مرتين حيث حمل لهم الزاد وبع�ض المالب�س
والمفرو�شات ثم علم انهم قد تم ترحيلهم الى محافظة الأحمدي ،فهرول الى هناك
لي�س�أل عنهم ،فلم يعثر عليهم.
وف ��ي ي ��وم  1991/1/10داه ��م العراقي ��ون من ��زل الأ�سرة م ��رة �أخرى ف ��ي عملية
غير�إن�ساني ��ة وتت�سم بالوح�شية حيث تم القب�ض على كل �أفراد الأ�سرة كبارا و�صغارا:
الوالدين ،وابنهما نا�صر ،وزوجات �أخوته ،وبناتهم ،وحملوهم جميعا �إلى مخفر �صباح
ال�سال ��م ،ثم �إلى الأحمدي في نف�س الليلة وكانت التهم ��ة الموجهة �إليهم هي الت�ستر
عل ��ى ع�سكريين ،فهل هذه تهمة توجه �إل ��ى الأب والأم والأخوة؟ هل كان ير�ضيهم �أن
يتج ��رد الأبوان واالخوة والزوجات من م�شاعرهم ،في�سلم ��ون �أبناءهم ،ب�أيديهم الى
العراقيي ��ن ،وه ��م يعلمون �أنهم غزاة ظالمون؟ وهل م ��ن ال�شجاعة والإن�سانية بل من
الإ�س�ل�ام �أن يت ��م القب�ض على الأبوي ��ن ،والن�ساء ،واالطفال ال�صغ ��ار ،ويزج بهم في
ال�سجون؟ يا لحمرة الخجل!! �إنها كارثة �إن�سانية بكل المعاني.
ت ��م ترحيل �أفراد الأ�سرة �إلى الب�صرة و�أودعوا ف ��ي �سجن الب�صرة ،ور�أوا في نف�س
ال�سج ��ن ابنهم ال�شهيد محمد� ،سجين ًا في غرف ��ة ذات باب حديدي به فتحات ت�سمح
لم ��ن بالخ ��ارج ان يرى م ��ن بالداخل ولم ��ا �أدرك العراقيون �أن هن ��اك �صلة بين هذا
ال�سجين ،وبين ه�ؤالء القادمين الجدد اخذوا محمد �إلى الداخل فلم يروه بعد ذلك،
وت ��م نقلهم جميع ��ا -با�ستثناء محمد -في الثالث ��ة في ع�صر نف�س الي ��وم �إلى �سجن
بمحافظة النجف ،ثم �إلى �سجن بو�صخير ومكثوا فيه  20يوما ،ومع ا�ستمرار ال�ضربة
الجوي ��ة �أعادوهم مرة �أخرى �إلى �سجن النجف وقد �أدى الق�صف الجوي الى ا�شتعال
النار في ال�سجن ،وا�ستط ��اع �أحد الموجودين خارج ال�سجن ك�سر القفل فخرجوا من
ال�سج ��ن و�أخ ��ذ نا�صر يبحث عن �أخيه محمد فلم يعثر علي ��ه ،حيث انقطعت اخباره،
ولم يروه منذ �أن �شاهدوه في �سجن الب�صرة.

ويب ��دو �أن ال�شهي ��د محمد قد تعر� ��ض للتعذيب في ال�سجن من قب ��ل العراقيين ،هو
وم ��ن معه�-آنذاك -من الأ�سرى ث ��م �أعدموه ثم جاءوا به �إل ��ى م�س�شفى العدان ،ولم
يع ��رف �أحد حتى الآن م ��ن الذي �أتي به من الم�ست�شفى ،و�أي ��ن ومتى تم �أعدامه على
وجه التحديد ونظرا لكثرة التعذيب الذي تعر�ض له وتنوع ا�ساليبه ،واختالف مواقعه
ف ��ي ج�سمه ،ف� ��إن مالمح وجهه لم تكن وا�ضحة حيث كان وجهه منتفخاً ،ويوجد طلق
ن ��اري في م�ؤخ ��رة ر�أ�سه ،باال�ضافة �إلى �أنه لم يكن معه م ��ا يثبت �شخ�صيته ،ومن ثم
ق ��ام الم�س�ؤولون بم�ست�شفى العدان بت�صويره ،و�أخذ ب�صمته حتى يمكن التعرف عليه
فيم ��ا بعد ويبدو �أن بع� ��ض المتطوعين قد �أخذوا ه�ؤالء ال�شه ��داء -مجهولي الهوية-
ودفنوه ��م جميع� � ًا في قب ��ر جماعي بمقب ��رة الرقة ،وبع ��د مطابقة تل ��ك الب�صمة مع
ب�صم ��ات المفقودي ��ن والأ�سرى �أت�ضح ان هذه الب�صمة تتطاب ��ق مع �إحدى الب�صمات
المحفوظ ��ة بالإدارة العامة للأدل ��ة الجنائية وهي للمواطن محمد بدر نا�صر محمد،
ومن ثم تم ابالغ وحدته الع�سكرية حيث قام الم�س�ؤولون هناك ب�إبالغ �أ�سرته ،فذهب
�أخ ��وه والتق ��ى ب�أح ��د الأطب ��اء الكويتيين ال ��ذي �أكد له عل ��ى ما ذكرناه م ��ن قبل ،ثم
ا�ستخرج �شهادة وفاة با�سم اخيه محمد بتاريخ .1991/1/21
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /محمد كاظم ح�سين د�شتي (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�شمروخ:
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عم ��ل ال�شهيد محمد كاظ ��م د�شتي موظفا في العالقات العام ��ة في م�ست�شفى مكي
جممع ��ة لمكافح ��ة ال�سرطان ،وذلك من ��ذ �سنة  ،1989ولما احتل ��ت القوات العراقية
الكوي ��ت ف ��ي  1990/8/2كان ال�شهي ��د ف ��ي �إجازته االعتيادي ��ة �إال �أنه �آث ��ر �أن يقطع
�إجازته ويعود �إلى عمله في الم�ست�شفى (.)1
انتظم ال�شهيد م ��ع مجموعة من الموظفين وبع�ض المتطوعين من الكويتيين وغير
الكويتيي ��ن ف ��ي العمل في الم�ست�شف ��ى وكانوا يهدفون من وراء ذل ��ك م�صلحة الوطن
والمواطنين (.)2
كان م�ست�شف ��ى مك ��ي جمعة ،قب ��ل الغزو ،يعم ��ل بكامل طاقته فمعظ ��م �أجنحته قد
اكتظ ��ت بالمر�ض ��ى الذي ��ن كان ��وا ب�أم�س الحاج ��ة �إلى المتابع ��ة والع�ل�اج نظرا الى
الم�ست�شف ��ى المذك ��ور ،م�ست�شفي تخ�ص�ص ��ي مرتبط باالمرا� ��ض ال�سرطانية ،ب�شكل
مبا�ش ��ر� ،ض ��م الم�ست�شف ��ى المذكور قبيل الغ ��زو عدد ًا كبي ��ر ًا م ��ن الموظفين و�صل
تعداده ��م �إل ��ى قرابة  370موظفا بين �إداري وفني باال�ضاف ��ة الى �أكثر من  60طبيبا
ينتمون �إلى جن�سيات مختلفة (.)3
ا�ستم ��ر ه�ؤالء يمار�سون عملهم حتى نهاية الأ�سب ��وع الأول من الغزو العراقي لدولة
الكوي ��ت ،وبع ��د ذلك تقل�صت �أعداده ��م تباعا خا�صة �أولئك الذي ��ن ينتمون �إلى غير
الجن�سية الكويتي ��ة ،الم�ست�شفى على �أية حال ،الق�سم الجديد منه على الأقل ،حديث
البني ��ان تم �إع ��داده ليواكب التقدم الطبي ف ��ي معالجة �أمرا� ��ض ال�سرطان والتقدم
العمران ��ي ال ��ذي �شهدته الكويت قبي ��ل الغزو ،فلما ق ��دم وزير النظ ��ام العراقي �إلى
 اال�ست�شهاد1990/9/12 : المهنة :موظف -العالقات العامة -م�ست�شفى مكي جمعة لمكافحة ال�سرطان الجن�سية:كويتي( )1عبدالعزيز حيدر �ص.28
( )2يعقوب القبندي �ص.4
()3الدكتور ح�سين الجزاف �ص.2

الم�ست�شف ��ى �إبان االحتالل وكان م�صطحب ًا مع ��ه زوجته ،ورد على ل�سان �أحد ال�شهود
�أنه ��ا قال ��ت بانبه ��ار �ش ��دد (�إن مركز مك ��ي جمعة اف�ضل م ��ن فن ��دق ال�شيراتون في
بغ ��داد) ( )4وه ��ذا ال �ش ��ك داللة على فخام ��ة بن ��اء الم�ست�شفى وجم ��ال عمارته كما
ح ��وى الم�ست�شف ��ى على �أجهزة في غاي ��ة التطور والدقة وذات �صل ��ة بعالج الأمرا�ض
ال�سرطانية والتي ال�شك �أنها كلفت الدولة ماليين الدنانير ولذلك كان لزاما �أن يبقى
ال�شهي ��د مع زمالئه من الموظفين والأطباء في هذا ال�صرح الطبي ال�شامخ ليخدموا
الكويت و�أبنائها وليحافظوا على الم�ست�شفى من دن�س العابثين (.)5
كان ل ��دى ال�شهي ��د �إح�سا�س و�إيمان قوي ب� ��أن الكويت �سوف يت ��م تحريرها ولذلك
كان يردد ب�شكل دائم ه ��ذه المقولة":مثل ما دخلوا ،يق�صد العراقيين ،الزم يطلعون
ق�صب عليهم" (.)6
()7
ع ��رف ال�شهيد وا�شتهر بح�سن �أخالقه وبعالقاته الطيب ��ة مع زمالئه في العمل
لدرج ��ة �أن ال�شهيد عندما كان ي�ضرب في التحقيق من قبل الجي�ش العراقي يقول له
ال�ضابط الذي كان يقوم بتعذيبه" :لي�ش الكل يحبك وي�سولف عنك" (.)8
ال�شهيد والغزو:
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قب ��ل �أن ن�ستهل حديثنا عن ال�شهيد ودوره الذي قام به في �أثناء الغزو ،من الأهمية
بمكان ان ننوه �أن العاملين في م�ست�شفى مكي جمعة �إبان االحتالل العراقي من هيئة
تمري�ضي ��ة �أو هيئة �إدارية قد قدم ��وا الت�ضحيات الج�سام �سواء من ا�ست�شهد �أو الذين
مازال ��وا على قيد الحياة منهم .ه ��ذه كلمة يجب �أن نذكرها للتاري ��خ وللأجيال التي
�سوف تقر�أ �سيرة ال�شهيد محمد كاظم د�شتي.
بع ��د �أن احتلت الكويت من قب ��ل القوات العراقية الغا�شمة في 1990/8/2م حر�ص
مجموعة م ��ن الأطباء الكويتيين والإداريين العاملين ف ��ي م�ست�شفى مكي جمعة ،من
( )4عبدالعزيز حيدر �ص.8
( )5الدكتورح�سين الجزاف.3
( )6احمد عبدال�سالم �ص.5
( )7جا�سم د�شتي �ص.6
( )8عبدالعزيز حيدر .3.21
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بينه ��م ال�شهيد محمد كاظم د�شتي على اال�ستمرار ف ��ي �إدارة الم�ست�شفى و�شعروا �أن
وجوده ��م ككويتيين ف ��ي �إدارة الم�ست�شفى �أمر ملح جد ًا وفي �صالح الوطن والمر�ضى
الذي ��ن مازالوا في الم�ست�شفى بل وو�صل لديهم التفكي ��ر من فرط الحما�س والتفاني
في الحفاظ على الم�ست�شفى بعيدا عن �أيدي العراقيين �أنهم فكروا في منع العراقيين
من دخول الم�ست�شفى.
�سع ��ي موظف ��و العالقات العامة ف ��ي الم�ست�شفى ومنه ��م كان ال�شهيد عل ��ى العناية
بالمر�ض ��ى داخ ��ل الم�ست�شف ��ى وخا�ص ��ة �إذا علمن ��ا بطبيع ��ة الم�ست�شف ��ى المذك ��ور
كم�ست�شف ��ى متخ�ص�ص بالأمرا�ض ال�سرطانية ،فال �شك �سوف نقدر �صعوبة وخطورة
الأم ��ر .تم نقل بع�ض المر�ضى الذين حالتهم ت�سمح بذلك �إلى الم�ست�شفيات القريبة
م ��ن الم�ست�شف ��ى ونقل البع� ��ض الآخر ال ��ى بيوتهم ،بينم ��ا ترك م ��ن ال ت�سمح حالته
بالخروج من الم�ست�شفى تحت عنايتهم في الم�ست�شفى.
م ��ن الم�ش ��اكل الت ��ي واجه ��ت العاملين ف ��ي الم�ست�شفى ومنه ��م ال�شهي ��د في فترة
االحت�ل�ال ه ��ي توفير الطع ��ام للمر�ضى وق ��د نجح العامل ��ون في ذل ��ك نجاحا كبيرا
فق ��د قاموا بالح�صول عل ��ى الطعام من م�صادر عديدة منها مخ ��ازن وزارة ال�صحة
الكويتية ومن الجعيات التي لم تزل تعمل بالإ�ضافة من المحالت والمخازن الغذائية
المهجورة قبل �أن يتم اال�ستيالء عليها من قبل القوات العراقية ( )9كما �سعى موظفو
العالق ��ات العام ��ة على نظاف ��ة الم�ست�شفى وه ��ذه النظاف ��ة �شملت النظاق ��ة العامة
للم�ست�شفى بالإ�ضافة �إلى غرف المر�ضى بما فيها ال�سرائر ( )10وذلك نتيجة لمغادرة
�أعداد كبيرة من عمال النظافة وتقل�ص �أعداد الهيئة التمري�ضية في الم�ست�شفى كما
�أ�سلفنا �سابقا.
كما قام �أي�ضا موظفو العالقات العامة في الم�ست�شفى بن�شاط د�ؤوب �ضد االحتالل
العراقي ومن الممكن �أن نذكر �صورا من هذا الن�شاط الذي كان من رجاالته ال�شهيد
محمد كاظم د�شتي.
( )9الدكتور ح�سين الجزاف  3.5و�أحمد عبدال�سالم 2واي�ضا عبدالعزيز حيدر.
( )10الدكتور ح�سين الجزاف �ص.17 - 5

�أوال :القيام ب�إخفاء معدات طبية هامة عن �أعين العراقيين:

ق ��ام موظف ��و العالقات العام ��ة ب�إخفاء بع�ض المع ��دات الطبية الهام ��ة التي كلفت
الدول ��ة ماليي ��ن من الدناني ��ر وتم و�ضعها في غ ��رف خا�صة في المبن ��ى القديم من
الم�ست�شف ��ى ( )11وذلك بعد �أن تم �إزالة الأوراق الال�صق ��ة الدالة عليها والتي تحتوي
عل ��ى و�صف وتعريف بها وذلك للتموية كما تم �إخفاء ال�سجالت الخا�صة بالم�ست�شفى
الت ��ي تحت ��وي على و�ص ��ف تف�صيلي له ��ذه المعدات وتبي ��ن وظائفه ��ا ( )12وقد كانت
ه ��ذه المعدات من الأهمية بم ��كان �أن ي�صرح �أحد الأطب ��اء العاملين في الم�ست�شفى
لأح ��د موظفي العالقات العامة ب�أن ��ه �إذا تمكنت القوات العراقية من ا ال�ستيالء على
المع ��دات الطيبة ف�إنه �سوف يعيق عمل االطباء �إعاقة كبي ��رة ( )13ومع �أن العراقيين
كان ��وا حري�صي ��ن كل الحر�ص على اال�ستيالء على هذه المع ��دات �إال �أن ال�شهيد ومن
معه في العالقات العامة نجحوا في �أن تكون هذه االجهزة بعيدة عن �أعين العراقيين
على الأقل في ال�شهر الأول من االحتالل (.)14
ثانيا :ن�شر من�شورات تندد باالحتالل العراقي لدولة الكويت:
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م ��ن الأعمال الوطنية الكبيرة الوق ��ع والأثر التي قام بها موظف ��و العالقات العامة
ه ��ي ن�سخ وت�صوير ن�شرات تن ��دد باالحتالل العراقي للكويت وتح ��ث المواطنين على
التم�س ��ك باالر�ض وعدم مغادرة الكويت وتدع ��و المواطنين والمقيمين بعدم التعاون
م ��ع المحت ��ل ب�أي �ش ��كل من اال�ش ��كال ،وقد كانت ت�ص ��ل ن�سخة من ه ��ذه المن�شورات
�إل ��ى الم�ست�شفى فيق ��وم موظفوا العالقات العامة ومنهم ال�شهي ��د بت�صوير مئات من
الن�س ��خ ثم يتم توزيعها بين اال�صدقاء واالقارب وق ��د تم العثور على هذه المن�شورات
ف ��ي مكاتب موظفي العالق ��ات العامة عندما تم اعتقال ال�شهي ��د ورفاقه من موظفي
العالقات من قبل العراقيين (.)15
( )11ابراهيم د�شتي �ص -5،4،2الدكتورح�سين الجزاف �ص ،17ومحمد عبدال�سالم .3
( )12الدكتور ح�سين الجزاف �ص� ،3أحمد عبدال�سالم .7
( )13عبدالعزيز حيدر �ص.9
( )14الدكتور ح�سين الجزاف �ص.21
( )15عبدالعزيز حيدر  -61م�شعل مبارك.31

ثالثا :تزوير الوثائق والم�ستندات الر�سمية:

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-99-

نظ ��را لأن المحتلين العراقيين كان ��وا يبحثون ب�شكل د�ؤوب على الكويتيين العاملين
بالأماك ��ن الح�سا�سة في البلد ليعتقلهم مثل �أولئ ��ك الملتحقين بالجي�ش والمخابرات
و�أمن الدولة وال�شرطة والمباحث وحت ��ى الموظفين العاملين في الإدارات الحكومية
المدني ��ة المختلفة ،فق ��د لج�أ الكثير منهم �إل ��ى تغيير �أماكن �سكنه ��م �أو البحث عن
طريق ��ة من الطرق في تزوير وثائقهم الع�سكرية �إل ��ى وثائق مدنية بعد تغيير المهنة
الأ�صلية وربما تغيير اال�سم ومكان ال�سكن (.)16
�ساه ��م ال�شهيد محم ��د كاظم مع موظفي العالقات العامة ف ��ي الم�ست�شفى بالقيام
بعملية تزوير لوثائق كثيرة �شهدها م�ست�شفى مكي جمعة �إبان االحتالل ( )17ا�ستخدم
ال�شهي ��د ورفاق ��ه �آالت الن�سخ والتغليف الت ��ي كانت متوفرة ف ��ي الم�ست�شفى والتي تم
و�ضعه ��ا في غرفة خا�صة �أطلق ��وا عليها ا�سم غرفة العمليات للقي ��ام بعمليات تزوير
ن�شطة للوثائق والم�ستندات (.)18
تو�سع ��ت المجموع ��ة ف ��ي تزوي ��ر الوثائق وورد عل ��ى ل�سان �أح ��د ال�شه ��ود �أن �أفراد
المجموع ��ة قد زورت �أكثر من  3000هوية وه ��ذا ال �شك رقم مبالغ فيه وكبير في كل
المقايي� ��س ،ف� ��إذا علمنا �أن هذه الوثائق قد تم تزويرها بفت ��رة ق�صيرة فيوم القب�ض
عل ��ى محمد كاظم ورفاقه كما �سوف نبينه الحقا بتاريخ  ،1990/9/12ولو افتر�ضنا
�أن المجموعة قد بد�أت عمليات التزوير في اليوم الثاني من الغزو �أي في ،1990/8/3
هذا يعني �أن المجموعة كانت تزور قرابة  30هوية يوميا وهذا ال �شك كان كبير ًا ورقم
في ��ه الكثير من المبالغة� ،إال �أنه من المه ��م �أن المجموعة قامت بتزوير �أعداد كبيرة
م ��ن الوثائق مم ��ا فتح �أعين الخون ��ة والجوا�سي�س الذين بثته ��م المخابرات العراقية
داخل الم�ست�شفى من الممكن �أن نعتبر (مجموعة م�ست�شفى مكي جمعة) ومنهم كان
ال�شهي ��د من كب ��ار المجموعة في الكوي ��ت �إن لم يكن من �أهمها ،الت ��ي �ساهمت �إبان
(� )16إبراهيم جا�سم د�شتي  2و�أي�ض ًا عبدالعزيز حيدر  -2م�شعل مبارك.30
(� )17إبراهيم جا�سم د�شتي  2و�أي�ض ًا محمد علي عبدال�سالم .4
(�)18أحمد علي عبدال�سالم  4واي�ضا عبدالعزي حيدر.2

االحت�ل�ال العراقي في �إنقاذ �أعداد كبيرة م ��ن الم�س�ؤولين والقياديين من ع�سكريين
ومدنيين من الوقوع في براثن �أيدي المحتل العراقي.
االعتقال:
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كان اندف ��اع العاملين في العالقات العامة لخدمة الوطن والمواطنين وم�ساعدتهم
ف ��ي تغيي ��ر وثائقهم الر�سمي ��ة ،جعلهم يتنا�سون ف ��ي زحمة وزخ ��م الحما�س الحيطة
الواجبة من الوقوع تحت قب�ضة المخابرات العراقية ( )19ولذلك تم اعتقال ال�شهيد
()20
م ��ع المجموعة في حوالي ال�ساعة الثانية ع�ش ��رة والن�صف بتاريخ 1990/9/12
وهن ��اك فر�ضيات عدة حول الأ�سباب التي �أدت �إلى ك�شف �أفراد المجموعة لل�سلطات
العراقية نذكر منها ما يلي:
�أوال :ق ��د تك ��ون هن ��اك و�شاية قد تم ��ت من قبل �أح ��د العاملي ��ن بالم�ست�شفى الذي
ق ��ام بتبلي ��غ العراقيين بما يقوم ب ��ه �أفراد المجموعة من عملي ��ات تزوير وقد حامت
ال�شبه ��ات حول دكتور عرب ��ي الجن�سية ممن �ساروا في ركاب المحتل العراقي ،و�أثروا
ت�ضيي ��ق الخن ��اق على الكويتيي ��ن العاملين ف ��ي الم�ست�شفى خا�صة بع ��د �أن تم تعيين
الطبيب المذكور رئي�سا للق�سم من قبل ح�سن المجيد (.)21
عم ��ل الطبيب المذكور في ق�سم الطب النووي ف ��ي الم�ست�شفى وتمكن بعد �أيام من
الغزو من �أن يح�صل على كتاب تعيين من قبل ح�سين المجيد كمدير لم�ست�شفى مكي
جمع ��ة ،وعلى الرغ ��م من �أن الحكومة الكويتية ممثلة ب ��وزارة ال�صحة ،لم تبخل على
الطبيب ب�شيء فقد وفرت له الفر�صة لموا�صلة درا�سته التخ�ص�صية في الطب النووي
في المملكة المتحدة ،ووفرت له العي�ش الهنئ في الكويت ،ومكنته من �أن يمتلك عددا
م ��ن الم�صان ��ع في الأردن والعراق ذات �صلة بقطاع الأدوي ��ة� ،إال �أن الطبيب المذكور
قل ��ب للكويت ظهر المجن �إب ��ان محنتها تحت ظل االحت�ل�ال العراقي فلم يتورع عن
�إهان ��ة الكويت ممثلة ب�شيوخها ورم ��وز الحكم فيها بال�سب العلني ،ولم يتردد �أبد ًا في
( )19الدكتورح�سين الجزاف �س.4
( )20عبدالعزيز حيدر �ص10
( )21الدكتور ح�سين الجزاف  6و�أي�ضا �إبراهيم جا�سم د�شتي  5وعبدالعزيزحيدر.3
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�أن يك ��ون عينا �ساه ��رة للعراقيين التي تتبع كل الكويتيين ف ��ي م�ست�شفى مكي جمعة،
تح�صى خطواتهم ،ويكون همه الأول هو ال�سيطرة على الم�ست�شفى عن طريق افتعال
الم�ش ��اكل بمنا�سبة وبغير منا�سبة ( )22والذي يجع ��ل احتمالية كون هذا الأمر حقيقة
�أن الق ��وة الع�سكري ��ة العراقية التي اقتحم ��ت الم�ست�شفى كان لديه ��ا قائمة بالأ�سماء
الت ��ي تريد القب�ض عليها وكان عدد القوة المهاجم ��ة كبيرا و�صل الى قرابة الثالثين
جندي ��ا ( )23وه ��ذا الأمر قد يقود �إلى �أمرين جديري ��ن باالهتمام وهما �أن هذا العدد
م ��ن الجنود �أتي متيقنا �إلى الم�ست�شفى بوجود ب�ل�اغ حول ما يجري في الم�ست�س�شفى
االمر الآخر ان عدد الم�شاركين في التنظيم كان كبيراً.
ثانيا :هناك من يعتقد ان للمخابرات العراقية دورا كبيرا في ك�شف العمليات التي
كان يقوم بها العاملون في العالقات العامة في الم�ست�شفى ومنهم كان ال�شهيد محمد
كاظ ��م د�شتي ،وخا�صة فيما يتعلق بعمليات التزوي ��ر فقد ورد على ل�سان �أحد ال�شهود
مم ��ن كانوا يعملون ف ��ي الم�ست�شفى �أنه في نف�س يوم االعتق ��ال تفاج�أ ال�شاهد ،الذي
كان يتول ��ى عملي ��ة اال�شراف على البواب ��ة الرئي�سية للم�ست�شف ��ى ب�شخ�ص يدعى ب�أنه
ع�سك ��ري يعمل في �سلك الجي�ش الكويتي وقد ذك ��ر لل�شاهد �أنه يخاف على نف�سه من
العراقيين و�أنه يود الح�صول على هوية مدنية بدال من هويته الع�سكرية ،و�أ�ضاف �أنه
ق ��د �سمع �أن هناك عمليات تزوي ��ر تتم داخل الم�ست�شفى والغري ��ب في الأمر �أن هذا
الع�سك ��ري المزيف قد �س�أل عن محمد كاظ ��م د�شتي ،وبين لل�شاهد �أن ال�شهيد يقوم
بعملي ��ات تزوير الم�ستندات الع�سكري ��ة الى م�ستندات مدني ��ة كان ال�شاهد �إلى ذلك
الحين يجهل عمليات التزوير التي كانت تحدث في الم�ست�شفى (.)24
الواق ��ع الذي يفر� ��ض نف�سه �أن هناك احتم ��اال كبيرا ان يكون ه ��ذا الرجل لي�س له
عالقة ال من قريب وال من بعيد بالجي�ش و�إنما ربما يكون مر�سل من قبل المخابرات
العراقي ��ة خا�صة انه لم يذكر ا�سمه لل�شاهد ،هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى كان من
( )22الدكتور ح�سين الجزاف �ص 10و�أي�ض ًا يعقوب القبندي .4-3
( )23عبدالعزيز حيدر �ص 7-6و�أي�ضا �أحمد عبدال�سالم .5-4
( )24محمد علي عبدال�سالم .5-2
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الأجدى ،له �أن يبقى هذا (الدعي( الأمر �سرا حتى يلتقي بال�شهيد بدال من الحديث
هك ��ذا مع موظف (البدالة) مبا�شرة من غير �أن ي�أخذ �أي احتياطات على الرغم من
خطورة الموقف (.)25
عل ��ى �أية حال ات�صل ال�شاهد بمحمد كاظم د�شت ��ي يخبره �أن هناك �شخ�صا يطلب
�أن يعم ��ل له هوية مزورة حتى يت�سنى له االختباء من �أعين العراقيين� ،إال �أن ال�شهيد
قال (للدعي) �أن ��ه ال يقوم بتزوير وثائق للع�سكريين والمدنيين الكويتيين بل و�أكد له
بقوله�):إحن ��ا مجرد قاعدين عل�شان المر�ضى و�شنو يبون المر�ضى ..وال ن�شتغل بهذه
ال�سوالف) (.)26
ربم ��ا يكون ال�شهيد ق ��د �شك ب�أمر هذا الرجل فرف� ��ض �أن ي�ستخرج له هوية مزورة
وربم ��ا ان الع�سك ��ري الكويت ��ي المزعوم قد �شاه ��د �شيئا له عالقة بعملي ��ات التزوير
�أثن ��اء لقائ ��ه بال�شهيد في مكتب ��ه ،ك�آلة ت�صوير �أو �آلة تغلي ��ف �أو �أوراق �أو هوية مزورة
لم تكتمل ،ربما كانت ملقاة هنا �أو هناك في مكتب ال�شهيد محمد كاظم د�شتي ،بعد
مغ ��ادرة الع�سكري المزيف يقال �أن ال�شهيد قد ذكر العبارة التالية�" :إن اليوم ب�صير
�شيء
 ..الزم نخ� ��ش كل �شيء عنهم" ( ،)27وفي نف� ��س الليلة اقتحمت تلك القوة العراقية
الم�ست�شف ��ى ومعها قائمة بالمطلوبين وقد تم اكت�ش ��اف كمية كبيرة من الأدلة تثبت
بالدلي ��ل القاط ��ع دور ال�شهي ��د ومن معه في عملي ��ات التزوير ( )28ل ��م يت�سن لل�شهيد
وم ��ن معه �أن يبع ��دوا كل �شيء عن �أعين الجن ��ود العراقيين وهذا ي ��دل دليال قاطع ًا
عل ��ى المفاج�أة التي تفاج�أ بها ال�شهيد ومن معه مع �أنهم قبلها بدقائق قاموا بتمزيق
بع�ض الوثائق التي تم تزويرها والأوراق الخا�صة بذلك وجمعوها بكي�س للقمامة ،لكن
الوقت لم يكن كافيا فقد قام الجنود العراقيين باقتحام المكان (.)29
( )25محمد علي عبدال�سالم �ص.3
( )26محمد علي عبدال�سالم .3
( )27محمد علي عبدال�سالم �ص.3
( )28محمد علي عبدال�سالم  ،3و�أي�ضا �أحمد علي عبدال�سالم .7
(� )29أحمد علي عبدال�سالم  25-4م�شعل مبارك .16
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ثالثا :مع الأيام الأولى من االحتالل قام المحتل العراقي باحتالل معظم المن�ش�آت
الحكومي ��ة والأهلية في الكويت ومن المن�ش�آت القليلة الت ��ي لم تزل تدار ب�أيدي �أبناء
الوطن كان م�ست�شفى ح�سين مكي جمعة.)30( ،
بق�ص ��د �أو بغي ��ر ق�صد قالت �إح ��دى المحط ��ات الإذاعية في الخلي ��ج العربي ،في
نف� ��س يوم االعتقال في مجموعة مكي جمعة� ،أن م�ست�شفى مكي جمعة هو الم�ست�شفى
الوحي ��د ف ��ي الكويت الذي لم يزل ي ��دار ب�أيدي كويتية ( ،)31قد يك ��ون هذا الخبر قد
�أث ��ار العراقيين ودعاهم �إل ��ى اقتحام الم�ست�شفى ( ،)32ليجدوا م ��ا وجدوه من �أوراق
وم�ستندات و�سالح في الم�ست�شفى.
وم ��ع كل ما قامت ب ��ه المجموعة من مح ��اوالت لتنظيف المكان و�إخف ��اء ما يمكن
�إخف ��ا�ؤه عن �أعين العراقيين �إال �أن العراقيي ��ن قد اكت�شفوا تقريبا كل �شيء وتم ذلك
بنف� ��س اليوم الذي �أعلن ذل ��ك الخبر في �إحدى المحط ��ات الإذاعية في الخليج وقد
ت ��م اعتقال المجموعة كاملة والتي �ضم ��ت بالإ�ضافة �إلى ال�شهيد محمد كاظم د�شتي
الأ�سماء التالية:
 -1م�شعل مبارك
� -2أحمد علي �أحمد عبدال�سالم ،كان يعمل في وزارة الكهرباء في محطة الدوحة
ال�شرقي ��ة ،ثم تطوع �إب ��ان الغزو للعمل في الم�ست�شف ��ى �أطلق �سراحه بعد فترة
وجيزة من اعتقاله.
 -3محمد علي �أحمد عبدال�سالم ،متطوع للعمل في الم�ست�شفى �أطلق �سراحه بعد
اعتقاله بفترة وجيزة.
 -4محم ��ود الج ��زاف ،كان متواج ��دا م ��ع المجموع ��ة اب ��ان مداهم ��ة العراقيين
للم�ست�شف ��ى لكنه نجح ف ��ي �أن يخدع العراقيين ويه ��رب خارجه ومن ثم غادر
( )30عبدالعزيز حيدر .9.5
( )31عبدالعزيز حيدر 6-5و�أي�ضا �أحمد عبدال�سالم  2وعلي د�شتي .15
( )32عبدالعزيز حيدر  6و�أي�ضا �أحمد عبدال�سالم.
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الكويت في اليوم التالي ،خ�شية �أن يلقى القب�ض عليه (.)33
 -5عبدالعزيز حيدر جوهر ح�سن �أطلق �سراحه بعد ثالثة �أيام من التحقيق تعر�ض
فيها لل�ضرب ال�شديد والتعذيب.
 -6حمدينو ،م�صري الجن�سية ،كان يعمل رئي�سا للطباخين في الم�ست�شفى ،تعر�ض
بدوره للتحقيق ومور�س �ضده �صنوفا مختلفة من العذاب ثم �أطلق �سراحه.
وف ��ي �صبيح ��ة الي ��وم التالي من �إلق ��اء القب�ض عل ��ى محمد كاظم د�شت ��ي تم �إلقاء
القب� ��ض على ال�شهي ��د عبدالحميد عبدالرحمن البلهان ،رئي� ��س العالقات العامة في
م�ست�شف ��ى مكي جمع ��ة ،باال�ضافة �إل ��ى م�شعل مب ��ارك و(�ألبير) رئي� ��س الممر�ضين
فل�سطيني الجن�سية ،يعمل في الجناح الثالث في الم�ست�شفى تم �إطالق �سراح الجميع
بع ��د تحقيق قا�س معهم با�ستثن ��اء محمد كاظم د�شتي وم�شع ��ل مبارك وعبدالحميد
البلهان(.)34
رابع ��ا :هناك من قال �إن وراء اعتقال المجموعة هو نجاحها ممثلة بال�شهيد محمد
د�شت ��ي بتهري ��ب رجل بريطان ��ي الجن�سية �إب ��ان االحتالل بعد �أن تم عم ��ل م�ستندات
م ��زورة له وتمكن من �أن يغ ��ادر الكويت بنجاح تحت �أعي ��ن العراقيين و�أن ي�صل �إلى
�إيران!!( )35تعر�ض �أفراد المجموعة لتعذيب من قبل المخابرات العراقية في حديقة
ال�شع ��ب التي كانت �إبان االحتالل ت�ستخدم كمقر لال�ستخبارات العراقية ويذكر �أحد
ال�شهود �أن ال�شهيد كان ي�ضرب بق�ضيب من الحديد ،وبعد تحويل المجموعة �إلى مقر
ما ي�سمى ب�أمن الدولة والذي كان مقره في مخفر حولي.
تم ترحيل المجموعة �إلى مخفر حولي وزج بهم في زنزانة كبيرة مع عدد كبير من
المعتقل ��ون منهم كويتيون وفل�سطينيون و�آخرون من جن�سيات �أخرى وبقوا على هذه
الحال حتى ال�ساعة الثامنة م�ساء تقريباً ،ويذكر �أحد ال�شهود �أنه تم �أخذهم فرادا
( )33عبدالعزيز حيدر .7
(� )34سوف ترد ق�صة م�شعل مبارك الحقا �أما بخ�صو�ص ال�شهيد عبدالحميد البلهان فقد تم �إعدامه بتاريخ .1990/2/23
()35م�شعل مبارك.
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�إل ��ي غرف منف�صلة ويذكر ال�شاهد �أنه ق ��د تم تعذيبه ب�صورة وح�شية حتى ال�ساعة
الثالث ��ة �صباحا من الي ��وم التالي العتقالهم و�أنه لما عاد �إل ��ى الزنزانة �شاهدو للتو
ال�شهيد قد تم �إح�ضاره وقد �سقط مغ�شيا عليه من �شدة الإعياء نتيجة لتعذيبه(.)36
و�أ�ض ��اف ال�شاهد �أن المجموعة مكثت في مخفر حولي قرابة ثالثة �أيام كانت �أيام
يخيل للمرء ب�أنها طويلة من �شدة ما لقيه �أفراد المجموعة من تعذيب ،و�ضرب مبرح
وق�صيب هذه الأيام على �صوت �صراخ المعتقلين ،والجدير بالذكر �أن طوال التحقيق
معه ��م كان المعتقلون ي�ؤكدون �أنهم موظفون في م�ست�شف ��ى مكي جمعة ،ولم يعترفوا
ب� ��أي عالق ��ة لهم كانت من قريب �أو بعيد بعملية التزوي ��ر ( )36تم نقل المعتقلين بعد
ذلك جميعا مع�صوبي الأعين �إلى مبنى المحافظة في (ق�صر نايف) في قلب مدينة
الكوي ��ت ،حيث مقر ما ي�سمى بحاكم الكوي ��ت الع�سكري المدعو ح�سن المجيد ،وبعد
تحقي ��ق معه ��م لم ي�ستمر طوي�ل�اً خلعوا الع�صابة ع ��ن �أعينهم الع�صاب ��ة التي كانت
مو�ضوع ��ة من ��ذ �أن خرجوا من مخفر حول ��ي وتم �صفهم جميعا ف ��ي �ساحة الإعدام،
ويق ��ول �أح ��د ال�شهود ب�أننا كن ��ا م�صدقين �أن لحظة الإعدام ق ��د اقتربت وي�ضيف �إنه
ق ��د �سمع �أحد ال�ضباط العراقيين يقول له ��م تحركوا ،ثم تم نقلهم جميعا في �سيارة
واح ��دة و�أعيد و�ضع الع�صابة على �أعينهم ( )37اتحه ��ت ال�سيارة بهم �شماال مخترقة
�أحياء �سكنية حتى تجاوزت العا�صمة وتعدتها فاقتربت من مدينة الجهراء ثم توغلت
جه ��ة ال�شمال حتى �أو�شكت ان ت�صل �إلى مدينة الب�صرة العراقية ،و�إذا بها تعود مرة
�أخرى متجهة �إلى الحدود الكويتية لتحط في مدينة الجهراء ومن ثم في مبنى بلدية
الجه ��راء وهناك في مبنى البدية الق ��ي بالمعتقلين بعد تع�صيب �أعينهم في �سرداب
فيه كان ي�ستخدم ك�سجن للمعتقلين الكويتيين (.)38
ي ��وم  1990/9/23تاري ��خ ال ين�س ��ى في تاري ��خ المقاوم ��ة الكويتية �ض ��د المحتلين
( )36عبدالعزيز حيدر.8
( )37عبدالعزيز حيدر.9
( )38عبدالعزيز حيدر8
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العراقيين ففي هذا اليوم ارتكب العراقيون جريمة �شنعاء بحق �أهل الكويت ،فقد تم
و�ض ��ع �أعداد كبيرة من ال�شباب في �سيارة نقل ركاب �صغيرة الحجم بعدما تم تكبيل
�أيديهم من الخلف ،وع�صبت �أعينهم تم �إعدامهم تباعا وحتى يجعل المحتلون الأمر
�أكث ��ر دموية فقد تم تعذيبهم عذاب ��ا لم يمار�سه حتى النازيين ف ��ي الحرب العالمية
الثاني ��ة ،فزباني ��ة البع ��ث ال�صدامي �أرادوا من ه ��ذا الأمر ارهاب �أه ��ل الكويت فقد
�أنزلوا المعتقلين تباعا عند منازلهم والأحياء التي يقطنوا فيها ثم بقلب ال يعرف �إال
الق�سوة بد�أوا باطالق النار عليهم امام �أهاليهم وذويهم ،من ه�ؤالء الذين ا�ست�شهدوا
به ��ذه الطريقة ال�شهيد محمد كاظم د�شتي وت�شاء �إرادة الخالق �أن يكون لدينا �شاهد
عي ��ان لم يح�سب الجنود العراقيي ��ن ب�أنه �سوف يعي�ش لينقل لنا تلك الجريمة الب�شعة
الت ��ي ارتكبوه ��ا �ضد �شباب الكويت ذل ��ك ال�شاهد هو م�شعل مب ��ارك لنجعل ال�شاهد
م�شعل يتكلم وينقل لنا اللحظات الأخيرة لل�شهيد ومن معه كحديث �شاهد عيان.
�أفاد م�شعل مبارك ب�أنهم �أركبوا �سيارة ورافقتهم �سيارة �أخرى ربما �سيارة (وانيت)
يعتق ��د �أنها تقل جنودا م ��ن �أفراد الجي�ش الجمهوري العراق ��ي ( )39والتي كانت بمثابة
�سي ��ارة تقل فرقة الإعدام لم يكن يعلم هذا الأمر م�شعل وال من معه لكن �أخبر به فيما
بع ��د من قب ��ل �أحد ال�شهود الذي ��ن �شاهدوا تلك ال�سي ��ارة المرافقة لل�سي ��ارة التي تقل
المعتقلي ��ن بما فيهم ال�شهيد محمد كاظ ��م د�شتي وم�شعل مبارك وكان معهم �أي�ضا في
ح�سب ما �أفاد م�شعل ال�شهيد عبدالحميد البلهان ،رحمه اهلل ،الذي �سوف يتم �إعدامه
ف ��ي نف� ��س يوم �إع ��دام ال�شهيد محم ��د د�شتي ،هذا و�أ�ض ��اف م�شعل مب ��ارك �أنه الحظ
�أن ال�سي ��ارة كان ��ت تقف في �أماكن عدي ��دة من هذه الأماكن الت ��ي توقفت عند منطقة
الرميثي ��ة حيث �أنزلت ع ��ددا من المعتقلين كم ��ا ذكر ال�شاهد هنا الح ��ظ �أن ال�سيارة
عندما كانت تقف في مكان كنت مالحظ �شغله غريبة ان البا�ص ب�س يوقف ينزل واحد
�أو اثني ��ن يحرك البا�ص م�سافة ويوقف مرة ثانية ويعلي جهاز (الراديو) على حدة �أبي
( )39خالد البغلي �ص 2وانظر �شهادة �سالم �أي�ض ًا �ص.72
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�أع ��رف �شنهو هالحركة ه ��ذه ولي�ش ماني فاهم� ،صارت هالحرك ��ة مرة �أو مرتين(،)40
الظـاهر ان عملية رفع �صوت جهاز (الراديو) في ال�سيارة المق�صود منها حتى ال ي�سمع
�صوت الر�صا�ص الذي يتم فيه �إعدام المعتقلين بعد �إنزالهم من ال�سيارة.
ويوا�ص ��ل م�شع ��ل القول " كنا مع�صوب ��ي العينين وان محمد كاظ ��م د�شتي طلب من
ال�سائ ��ق �أن يت ��م �إنزاله مع م�شعل عند بيته في العار�ضي ��ة) فعل تم �إنزالهما عند بيت
م�شع ��ل و�أجل�سوهم على الأر�ض مكبلين اليدي ��ن ،وي�ضيف م�شعل �أنه فج�أة �أح�س بطلق
ن ��اري بر�أ�س ��ه مما �أدى �إل ��ى �سقوطه �أما ال�شهي ��د محمد كاظم د�شت ��ي ف�إنه هو الآخر
تعر� ��ض لطلق ن ��اري بر�أ�سه وتوفي مبا�شرة ،بع ��د ذلك نقل ال�شهي ��د محمد د�شتي مع
م�شع ��ل مبارك �إل ��ى م�ست�شفى الفرواني ��ة بالن�سبة لم�شعل مبارك �أخ ��رج فيما بعد من
الم�ست�شف ��ى ثم تم نقله بعد ذلك �إلى منزله وم ��ن هناك تم تهريبه على وجه ال�سرعة
�إل ��ى �إي ��ران وتم متابعة عالجه ف ��ي انجلترا فيما بع ��د ،ومازال على قي ��د الحياة وهلل
الحم ��د ،و�إن كان م ��ازال يعان ��ي الكثير من الم�ش ��اكل ال�صحي ��ة ذات ال�صلة بمحاولة
�إعدامه(.)41
ف ��ي م�ست�شفى الفروانية ت ��م ا�ستدعاء والد ال�شهيد محمد د�شت ��ي الذي قام بت�سلم
جثم ��ان ال�شهيد ،وي�صف لن ��ا احد ال�شهود جثم ��ان ال�شهيد ب�أنه في ��ه طلقة نارية في
الر�أ� ��س وهن ��اك قلع لأظافر اليدي ��ن ،و�آثار تعذي ��ب وا�ضحة على ظه ��ر ال�شهيد على
�ش ��كل مربع كبير في ظهره ،ربما تكون �آثار تعر� ��ض لحريق �أو مكواة كهربائية كبيرة
الحجم( ،)42دفن جثمان ال�شهيد في المقبرة الجعفرية.
وف ��ي الختام لتكن اكفنا مت�ضرعة هلل عز وجل ب�أن يغفر ل�شهدائنا الأبرار وي�سعهم
برحمت ��ه ويحت�سبهم في جنان الخلد �إنه �سميع مجيب الدعاء ،والحمد هلل وال قوة �إال
باهلل العلي العظيم.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
( )40م�شعل مبارك .26
( )41علي د�شتي �ص -25م�شعل مبارك .30
( )42علي د�شتي �ص  - 22انظر وثيقة اللجنة الوطنية لمتابعة الأ�سرى المحتجزين  .الكويت .1991/5/17

ال�شهيد  /محمد جمعان �إبراهيم العيباني (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ق ��ال تعال ��ى" :وال تح�سبن الذي ��ن قتلوا في �سبي ��ل اهلل �أمواتا بل �أحي ��اء عند ربهم
يرزقون"
لم يقف �أهل الكويت مكتوفي الأيدي حيال ما �ألم بهم في تلك الليلة ال�سوداء ،ليلة
الثان ��ي م ��ن �أغ�سط�س �سنة  1990حي ��ث كانت الهجمة التتري ��ة ال�شر�سة على الكويت
الحبي ��ب ،و�شعبه ��ا الآم ��ن وهب �أه ��ل الكويت كل في موقع ��ه في وجه ه ��ذا المعتدي
م�ضحين بالغالي والرخي�ص في �سبيل تحقيق الن�صر ،ودحر المعتدي وكان من ه�ؤالء
الأبطال ال�شجعان ال�شهيد البطل محمد جمعان �إبراهيم العيباني.
ول ��د محمد جمعان العيباني بالكويت 1958/8/30م ،ون�ش� ��أ بين �أهله ن�ش�أة كريمة
�إل ��ى �أن بد�أ حياته العملية ،فعمل بالكتيب ��ة الثالثة التابعة للحر�س الوطني ،وظل فيها
�إلى �أن بلغ رتبة "عريف".
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية
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كان محم ��د جمعان متميزا بين �أهله وذويه فكان محبا لعمله مرحا ،متفائالً ،قوي
ال�شخ�صية ذكيا ،كريما �إلى �أبعد الحدود ،وكان من هواياته ال�سفر والرحالت ونظرا
لأن ��ه كان محبا لعمله فق ��د اهتم بالح�صول على دورات في مج ��ال عمله ،حتى يكون
متميزا ،ومتجددا ،وعلى درايه كاملة بكل ما هو جديد وكان محمد اجتماعيا بدرجة
كبيرة فكان يحب �أن يلتقى ب�أ�صدقائه في الديوانية فكان من �أ�صدقائه �شاب �سعودي
الجن�سي ��ة ا�سمه محم ��د عبدالمح�سن المطي ��ري و�شاب كويتي ا�سم ��ه رجعان و�سمي
را�ش ��د العازم ��ي وكان رجعان ه ��ذا زميال لمحمد في عمله ،يرافق ��ه في الذهاب الى
العم ��ل وفي الإياب منه فكانا يذهاب �إلى العمل ثم يعودان مع ًا في �سيارة واحدة تارة
ب�سيارة محمد جمعان وتارة خرى ب�سيارة رجعان و�سمي.
		
 الميالد1958/8/30 :		
 الم�ستوى التعليمي: -الحالة االجتماعية:

 اال�ست�شهاد1990/8/2: -المهنة :عريف  -الحر�س الوطني

دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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وف ��ي ال�سابعة من ي ��وم االربع ��اء المواف ��ق 1990/8/1م خ ��رج ال�صديقان محمد
جمع ��ان ،ورجعان و�سمي العازمي متجهين �إلى مقر عملهما بمجل�س الوزراء ،وات�صل
محم ��د في الثانية ع�شرة لي ًال ب�أخيه ،وه ��و ات�صال عادي ،كان يتم عادة لالطمئنان،
ول ��م يدر محم ��د ورفاقه في العم ��ل �أن هجوم ًا غادرا �سوف يق ��ع ،و�أن القائمين بهذا
الهجوم لم ي�أبهوا بعرف� ،أو جوار �أو روابط �أو دين.
فوجئ محم ��د جمعان ورفاقه بالهجوم على مبنى مجل� ��س الوزراء ،ودارات معركة
ف ��ي �ساحة المجل�س ف�أبلى محم ��د ورفاقه في المعركة بالء ح�سنا ،وقتل محمد اثنين
م ��ن الجنود العراقيي ��ن وفي �أثناء �إغالقه الباب الرئي�س ��ي �أ�صابته ر�صا�صة من �أحد
القنا�ص ��ة العراقيي ��ن وكان على �سطح �أح ��د المنازل القريبة ،وا�ستق ��رت الر�صا�صة
بج ��وار �أذن ��ه ف�سقط على الأر� ��ض و�أ�سرع �إلي ��ه �صديقه ورفيقه رجع ��ان و�سمي الذي
�أ�صي ��ب ه ��و الآخ ��ر بر�صا�ص ��ة ا�ستقرت ف ��ي قلبه و�سق ��ط البطالن عل ��ى االر�ض في
الخام�سة وع�شر دقائق من م�ساء يوم الخمي�س 1990/8/2م.
�سالت دماء ال�شهيد البطل محمد جمعان على �أثر هذا الطلق الناري وا�ستمر نزيف
الدم ��اء �ساع ��ة كاملة فلم ي�سمح العراقيون لأحد بانق ��اذه كنوع من االنتقام منه فهم
يعلمون �أنه البطل الذي قتل منهم اثنين اثناء محاولة اقتحام مبنى مجل�س الوزراء.
وف ��ي ال�ساد�س ��ة وع�شر دقائق �أي بع ��د �ساعة من �إ�صابته  -حمل ��ه رفاقه في �سيارة
خا�ص ��ة كان ��ت مملوكة لأحد زمالئ ��ه الذي جاء �إل ��ى الموقع مت�أخ ��ر ًا يرتدي مالب�س
مدني ��ة كن ��وع من التموية عل ��ى العراقيين فحمل رجع ��ان و�سمي �إل ��ى الم�ست�شفى �أما
رجع ��ان فقد توفي بع ��د و�صوله ويبدو �أن النزيف كان غزيرا ف�أدى الى هبوط حاد في
الدورة الدموية.
ج ��د �أه ��ل ال�شهي ��د محم ��د جمع ��ان في البح ��ث عن ��ه ،وفي ي ��وم ال�سب ��ت الموافق
1990/8/4م ذهب �أخوه مبارك �إلى الم�ست�شفى الأميري ،وبعد البحث عثر على

جثم ��ان �أخي ��ه محمد ،وت�أكد م ��ن ا�ست�شهاده و�أخب ��ره الم�س�ؤول ��ون بالم�ست�شفى �أنه
�سوف يدفن في مقبرة الرقة مع عدد �آخر من ال�شهداء دفنا جماعياً.
ع ��اد مبارك� -أخ ��و ال�شهيد محمد جمعان� -إلى �أمه عاق ��د ًا العزم على �أال يخبرها
ب�ش ��ىء خوفا عليه ��ا �أو يخبرها ب�أن �أخاه �صار �ضمن الأ�سرى ،وهو �أمر قد يكون �أخف
وقع� � ًا على النف�س من خبر الوف ��اة ولكن مبارك كان يحترق م ��ن الداخل ويت�ألم �ألما
�شديد ًا على فراق �أخيه وعلى كتمانه لهذا الخبر.
وبع ��د خم�سة ع�ش ��ر يوما من بداية الغزو خرجت �أ�س ��رة ال�شهيد محمد جمعان الى
ال�سعودية ولم تعد الى الكويت �إال بعد التحرير ،ف�أخبروا بعده عودتهم بنب ًا ا�ست�شهاد
محم ��د جمع ��ان ،و�أنه دفن ف ��ي مقبرة الرقة م ��ع الدفن الجماعي لكنه ��م لم يعرفوا
بال�ضبط متى تم هذا الدفن.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /محمد �سليمان نهار العنزي (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ق ��ال تعالى " :م ��ن الم�ؤمنين رجال �صدقوا ما عاه ��دوا اهلل عليه فمنهم من ق�ضي
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال" �صدق اهلل العظيم.
ولد محمد �سليمان العنزي عام  ،1955وقبل �أن يتجاوز الع�شرين من عمره تزوج،
ث ��م �أنجبت له زوجته خم�سة �أبناء بالإ�ضافة �إلى مول ��ودة �ساد�سة كانت التزال جنين ًا
في ال�شهر التا�سع مع بداية الغزو العراقي للكويت.
عم ��ل محمد �سليمان بمرك ��ز االت�صاالت التابع لمديرية الإ�ش ��ارة بالجي�ش الكويتي
برتبة "عريف".
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:
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كان يت�س ��م بالأخ�ل�اق الحميدة الم�ستم ��دة من المبادئ اال�سالمي ��ة ،فكان يت�صف
ب ��الأدب الجم ،وعفة النف�س وح�سن الخلق مع زمالئه في العمل وجيرانه في ال�سكن،
باال�ضاف ��ة �إلى �أمانته وطيبة قلبه ،ف�أحب النا�س و�أحبوه ،وحر�صوا على �صداقته ولما
اراد ان يت ��رك البي ��ت الذي كان ي�سكنه هو و�أوالده ف ��ي منطقة �أبوحليفة ،لينتقل الى
�سك ��ن �آخ ��ر ب�سبب بع�ض االعط ��ال الكهربائية تم�سك به جيران ��ه ،وكل ما يبي يرحل
راع ��ي البيت يقول ما تطلع �أنت يا محمد حتى لو بدون �إيجار انت ما تطلع من عندي
()1
�شايف هو و�أهله متدين وكانت �أخالقه عالية.
لقد كان محمد �سليمان على درجة كبيرة من الحياء ،ومن ثم فهو م�ؤمن حقا ،ومما
ه ��و جدير بالذكر �أن بع�ض النا�س حثوه على الخروج من الكويت بعد الغزو مثال فعل
غي ��ره ،ولكنه رف�ض هذه الن�صيحة وقال " :ما �أق ��در �أطلع �إذا ما ا�ستحيت من ربعي
				
 الميالد1955 : الحالة الإجتماعية :متزوج وله �ستة �أبناء المهنة :عريف -وزارة الدفاع( )1من اقوال المواطن راكان �سليمان العنزي (�شقيق ال�شهيد) والتي دونت في (نموذج تفريغ مقابلة) وذلك بمكتب ال�شهيد يوم االحد 2000/7/30م
�ص.2
( )2من اقوال مبارك عواد العتيبي والتي تم تدوينها في (نموذج تفريغ مقابلة) وذلك بتاريخ �2 94/6/19ص6

ا�ستح ��ي من اهلل �سبحانه وتعالى " ( )2ولق ��د كان م�صليا ورعاً ،ال تفوته �صالة ،وكان
يحا�س ��ب نف�سه قبل �أن يحا�سب ��ه اهلل ،ومما يذكر �أنه ات�صل بزوجت ��ه قبل ا�ست�شهاده
بليل ��ة واح ��دة ،وقال له ��ا�" :سامحيني �أنا ممكن �أذيتك �أو ك ��ذا فالدنيا هذي ما �أدري
ت�شوفيني �أو ما ت�شوفيني" (.)3
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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كان محم ��د �سليمان في عمله حينما وقع الغزو الغا�شم ،وكان يعمل في بدالة رئا�سة
الأركان ،الت ��ي ت�سم ��ى الآن مركز االت�صاالت ،وبينم ��ا كان محمد ي�ؤدي عمله في �أمان
وه ��دوء جاءته ��م قوات الغدر ،فهجم ��ت على جيوان من جميع الجه ��ات ،ولكن محمد
ورفاقه قاوموهم مقاومة �شدي ��دة ،ولكن دبابات العدو ا�ستطاعت ك�سر الباب ،ف�أفلت
محمد ورفاقه �إلى ال�شويخ ثم �إلى كيفان على متن �سيارة ع�سكرية ،وذلك حينما علموا
ان مركز القيادة هو مخفر كيفان ،وكان ذلك م�ساء الخمي�س  ،1990/8/2وبد�أت في
نف�س الليلة عملية تق�سيم الجنود �إلى مجموعات وتوزيعهم على المواقع المهمة.
كان محم ��د �سليمان �ضمن المجموعة الت ��ي اخت�صت بالمراقبة عند م�سجد كيفان
بالق ��رب من الجمعية ،و�ش ��رح لهم قادتهم طبيع ��ة عملهم ،وهو المراقب ��ة ف�إذا ر�أوا
جن ��ود ًا عراقيي ��ن فعليه ��م �أن يعطوا ا�ش ��ارة للمجموع ��ة التالية لهم ،وه ��ي مجموعة
القي ��ادة ،لينق�ضوا عليهم كالأ�سود ف�إذا رجع �أحد العراقيين فارا بنف�سه من ر�صا�ص
مجموع ��ة القيادة يكون محمد ورفاقه له بالمر�ص ��اد ،فيقتلونه� ،أو يقب�ضون عليه ،ثم
ي�سوقون ��ه �إلى مجموعة القيادة وقد نجحت هذه الخط ��ة في �أكثر من هجوم ،وكبدوا
الع ��دو خ�سائ ��ر فادحة في الأرواح والمع ��دات ،ووقع بع�ضهم �أ�سرى ف ��ي �أيدي محمد
ورفاقه وقاموا بت�سليمهم �إلى مجموعة القيادة.
وكان للأهال ��ي دور كبي ��ر ف ��ي المقاومة ،وم ��ن هذا ال ��دور �أنهم �ساع ��دوا الجنود
الكويتيي ��ن في التمويه عل ��ى الغزاة العراقيي ��ن ف�أخذوا منهم مالب�سه ��م الع�سكرية،
و�أعطوه ��م مالب� ��س �أخ ��رى مدني ��ة ،و�أخ ��ذوا منه ��م بطاقاته ��م ،وكل �ش ��يء يثب ��ت
� -112-شخ�صياتهم ولم يبق معهم �إال ال�سالح والذخيرة.
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ويروي مبارك عواد العتيبي (( )4زميل محمد �سليمان في الكفاح ،وفي المجموعة
والموق ��ع وهو �شاهد عيان على وقعة ا�ست�شهاده) ق�صة ا�ست�شهاد محمد كاملة فيذكر
�أن ��ه م�ساء ال�سبت (�أي م�ساء يوم  )1990/8/4قام مب ��ارك بتبليغ �أحد ال�ضباط �أنه
ه ��و ومحمد �سليمان قد �أ�صابهما التعب والإرهاق ،بعد ثالثة �أيام من الغزو لم يذوقا
فيه ��ا طعم الن ��وم وفي العا�ش ��رة م�ساء جاءهما اثن ��ان من الجنود لينوب ��ا عنهما في
المراقب ��ة بينم ��ا ذهب محمد ومبارك لي�أخ ��ذا ق�سط ًا من الراحة ث ��م ا�ستيقظا فجر
الأح ��د  1990/8/5ف�صليا الفجر ،ثم ركنا للراحة قليال ،ثم ا�ستيقظ مبارك وذهب
لإيق ��اظ محمد �سليمان فوجده متعب ًا ج ��داً ،ومع ذلك نه�ض محمد ،ثم تو�ض�أ ،و�صلى
ركعتين ثم ذهبا معا الى موقعهما للمراقبة بدال من زميليهما الآخرين.
في ال�سابعة من �صباح الأحد الموافق ( 1990/8/5اليوم الرابع للغزو) جل�س محمد
�سليم ��ان ومب ��ارك العتيبي يتجاذب ��ان �أطراف الحدي ��ث ويتناوالن بع� ��ض الرطب من
النخيل حول الم�سجد وكان يرتديان مالب�س مدنية (د�شادي�ش) وزعت عليهم من قبل
الأهال ��ي كنوع م ��ن التموية -كما ذكرت من قبل -و�أثن ��اء جلو�سهما ر�أى محمد �سيارة
عراقي ��ة مقبل ��ة عليهما ،ف�أعطى �إ�ش ��ارة لزميله مبارك وكانت اال�ش ��ارة المتفق عليها
)انتب ��اه) وكانت ال�سيارة العراقية تحمل ثمانية من الجنود العراقيين ،فاختب�أ محمد
�سليمان ومبارك العتيبي خلف �سور الم�سجد ،ثم توقفت ال�سيارة بجوار �سور الم�سجد
م ��ن الجه ��ة الأخرى ،على بع ��د ثالثة �أمتار فق ��ط من محمد ومب ��ارك ،ال يف�صل بين
ه�ؤالء و�أولئك �سوى �سور الم�سجد ويبدو �أن الجنود العراقيين قد �شاهدوا �أحدا يحمل
�سالح� � ًا في المجموع ��ة التالية (مجموع ��ة المقاومة) فوقفوا ينظ ��رون �إليهم و�أدرك
مب ��ارك ومحمد ان�شغ ��ال العراقيين بمجموع ��ة القيادة التي تبعد عنه ��م �أكثر من 50
مت ��را تقريب ًا فت�سلل مبارك واختب�أ ف ��ي غرفة الحار�س دون �أن يراه العراقيون ثم تبعه
محمد �سليمان ولكن محمد قد تعثرت قدماه في ثوبه الطويل- ،اذا لم يكن هذا الثوب
مف�ص�ل�ا عليه ،و�إنما كان من المالب�س التي وزعها الأهالي ف�سقط على الأر�ض فانتبه
( )4انظر اقوال مبارك العتيبي في النموذج ال�سابق الذكر.

�إلي ��ه جنود االحتالل ف�صوب �أحدهم �سالحه تجاه محم ��د ،و�أطلق النيران فا�ستقرت
ر�صا�ص ��ة في قلبه ف�سقط على ظه ��ره ،وب�سرعة البرق وب�شجاع ��ة نادرة �صوب محمد
�سالح ��ه �إلى قلب العراقي و�أطلق ر�صا�صة ا�ستقرت ف ��ي قلبه �أي�ضا ،فاردته قتيال ،ثم
�أمطرت مجموعة المقاومة العراقيين بوابل من الر�صا�ص فقتلوا عن �آخرهم.
بعد انت�صار مجموعة المقاومة في هذا اال�شتباك ،هرع مبارك �صوب محمد فوجده
()5
بي ��ن الحي ��اة والموت فغ�سل له وجهه بالم ��اء ونادى على النقيب جم ��ال الخ�ضري
و�أخبره �أن محمد قد ا�ست�شهد ،ف�أقبل النقيب جمال ،و�أخذه الى م�ست�شفى مبارك ولم
يكن محمد �سليمان قد فارق الحياة بعد ،وفي الطريق الى الم�ست�شفى �سمعه النقيب
جم ��ال ينط ��ق بال�شهادتين ،ثم �صعدت روحه الطاهرة ال ��ى ربها را�ضية مر�ضية ومع
ذلك ا�ستمر النقيب جمال في الم�سير حتى و�صل الى م�ست�شفى مبارك ف�أنزله هناك
مع غيره من ال�شهداء والجرحى.
ويب ��دو �أن ال�شهي ��د محمد �سليمان حمل مع غيره م ��ن ال�شهداء وتم دفنه في مقبرة
الرقة مع الدفن الجماعي في يوم  1990/8/6وهو اليوم التالي لوقعة اال�شتباك التي
ا�ست�شهد على اثرها.
وهك ��ذا انتق ��ل محم ��د �سليمان العن ��زي الى جوار رب ��ه في جنة عر�ضه ��ا ال�سموات
والأر� ��ض �أعدت للمتقين وليكون رفيقا للذي ��ن �أنعم اهلل عليهم من النبيين وال�شهداء
وال�صالحين وح�سن �أولئك رفيقا.
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رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

( )5ه ��و المواط ��ن جم ��ال عبداهلل احمد الخ�ضري وكان �آن ��ذاك برتبة نقيب بالجي�ش الكويت ��ي ويبدو �أنه كان �ضمن مجموعة القي ��ادة التي كان ال�شهيد
محمد �سليمان تابعا لها.

ال�شهيد  /محمود عبدالمجيد عبدالخالق �أحمد (رحمه اهلل)
كتب  /د .عادل العبد الجادر:
التعريف بال�شهيد:

كويت ��ي الجن�سية م ��ن مواليد 1963/1/13م ،متزوج من حليم ��ة علي عبدالرحيم،
ابنت ��ه بدرية مواليد  ،1989وابنه محمود الذي ولد بعد ا�ست�شهاد والده  1991حا�صل
على ال�شهادة الثانوية يعمل في �شركة البترول الوطنية.
ي�سكن في منطقة القرين ،العدان ،قطعة� ،1شارع  ،47منزل ( 41عنوان �أخوه)
وبعد االحتالل �سكن ال�صباحية ،قطعة� ،3شارع 3منزل 410
كان ��ت ديوانية ال�شهيد في منزله في ال�صباحية ملتقى لأفراد المقاومة .اعتقل في
 ،1990/9/2بتهمة حيازة الأ�سلحة.
اغتي ��ل �أم ��ام م�سكن ��ه بتاري ��خ 1990/10/7م ودف ��ن ف ��ي مقب ��رة الرق ��ة بتاري ��خ
1990/10/8م.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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 الميالد1963/1/13 : الم�ستوى التعليمي :حا�صل على ال�شهادة الثانوية -الجن�سية:كويتي

 اال�ست�شهاد1990/10/7 : المهنة :موظف �-شركة البترول الوطنية -الحالة االجتماعية :متزوج وله بنت وولد

ال�شهيد  /محمود جوهر الجا�سم * (رحمه اهلل)

كتب  /د .نايف ال�شمروخ:

"ا�شراح ي�صير احنا على حق وهم على باطل"

كلم ��ات ذات معنى عظي ��م خرجت من فم ال�شهي ��د محمود خليف ��ة الجا�سم� ،إبان
اعتقال ��ه في مخفر بي ��ان ( )1وال�شك �إن الذي دفع ال�شهيد �إل ��ى ذلك هو �إيمانه وثقته
بعقيدت ��ه وع�شق ��ه لأر�ضه فانبرى �إلى تح ��دي المحتلين العراقيي ��ن حتى غ�سل تراب
الكوي ��ت دمه وهو يدافع عن الأر�ض التي ع�شقها وانتمى �إليها فلم يتراجع حين دعته
للدفاع عنها.
ول ��د ال�شهيد محمود جوهر الجا�سم في مدينة الكويت بتاريخ 1961/5/1م متزوج
ولدي ��ه �أربع ��ة �أوالد وبنت واحدة كان قبي ��ل االحتالل العراقي يعم ��ل فنيا للتبريد في
وزارة الكهرب ��اء والم ��اء في دولة الكوي ��ت ،مربوع البنية وب�شرت ��ه بي�ضاء وكان مطلق
اللحية (.)2
حيات ��ه ات�سمت بالب�ساطة فقد كان دائما يرتدي الثوب الكويتي (الد�شدا�شة) الذي
ي�صل �إلى ن�صف الركبة مع �سروال طويل تحتها ونادرا ما يرتدي الجوارب وقد و�صفه
�أح ��د �أ�صدقائه �أن من يراه يظن �أن ��ه من الدعاة ( )3وال �أعتقد �أن من �أطلق عليه هذا
الو�ص ��ف قد ابتعد عن وجه الحقيقة فمحمود مع قل ��ة م�ؤهله العلمي الذي لم يتجاوز
المرحل ��ة المتو�سط ��ة (� )4إال �أنه ثقف نف�سه بنف�سه ،فق ��د كان كثير القراءة واالطالع
يحر�ص على طلب العلم وح�ضور الندوات والمحا�ضرات خا�صة الدينية منها وذات
*
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( ) الميالد1961/5/1 :
 المهنة :فني تبريد  -وزارة الكهرباء والماءالم�ستوى التعليمي :المرحلة المتو�سطة
 الحالة االجتماعية :متزوج وله خم�سة ابناء			
(� )1شهادة وليد عبداهلل الهمالن �ص .3و�أي�ضا �شهادة محمد عبدالوهاب القالف �ص.3
(� )2شه ��ادة ن�صار الم�سبحي �ص .6عبداهلل ا�سحق �شهداء �أر� ��ض ال�صمود �ص 71الطبعة الأولى -الكويت ،1991وكذلك �أحمد ال�شرقاوي ،من ب�صمات
الأزمة �ص 19الطبعة الأولى .الكويت.
( )3انظر �شهادة جمال الدو�سري �ص 1والديوانية هي مكان في البيت يتخذ خ�صي�ص ًا لجلو�س الرجال بمثابة ناد يتناولون فيه �شتى �أمور حياتهم وعادة
يك ��ون مكان ��ا خا�ص ًا م�ستقل ع ��ن ال�سكن ولها باب خارجي خا�ص بها ال يفت ��ح �إال للرجال الذين يلتقون بها في الم�ساء وف ��ي االعياد وفي المنا�سبات
والوالئ ��م ويت ��م ف ��ي الديوانية تداول مختلف �ش�ؤون الحياة من معي�شي ��ة �أو تجارية �أو �سيا�سية �أو ادبية او فكرية انظر ف ��ي ذلك ال�سعيدان المو�سوعة
الكويتي ��ة الج ��زء الثاني �ص  605وانظر اي�ضا خالد محمد مقام�س الديوانية الكويتية وت�أثيرها في الحياة النيابية الطبعة االول الكويت  1986وحول
دور الديوانيات الكويتية اثناء االحتالل العراقي لدولة الكويت انظر ع�صام عبداللطيف الفليج التكافل تاريخ وانجازات �ص ،42واي�ضا خالد محمد
مقام�س الديوانية الكويتية وت�أثيرها في الحياة النيابية� ،ص 19الطبعة االولى الكويت .1986
( )4قوافل ال�شهداء 102

ال�صلة بالفقه والعقيدة (.)5
وق ��د ذكر )ال�شيبان ��ي) �أن ال�شهيد كان يتردد عليه ف ��ي ديوانيته في منطقة كيفان
ط ��وال خم�س �سنوات  ،1983-78لي�ستمع �إلى در�س ي ��وم الثالثاء الذي كان يعقد في
ديوانيته و�أ�ضاف �أن ال�شهيد من رواد (مركز المخطوطات والتراث والوثائق)(.)6
تمكن ال�شهيد من ت�أليف كتيبات دينية لها �صلة بالدعوة ( )7وكان ال�شهيد دائما يلقي
الدرو�س الدينية ب�شكل يومي بعد �صالة الع�صر والمغرب والع�شاء ( )8كذلك اعتاد ان
يق�ضي يوم الخمي�س مع ال�شباب ال�صغار يقوم بتحفيظهم �سور القر�آن الكريم.
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:

ع ��رف عن ال�شهيد محمود الجا�سم ،رحمه اهلل ح�سن الخلق وحالوة الل�سان ولهذا
كان ��ت له القدرة على جذب النا�س �إليه و�إجبارهم على احترامه كما �أن حديثه دائما
يت�س ��م بالعذوبة يجبرك عل ��ى �أن تن�صت �إليه بتقدير واحترام ج ��د عظيم� ،إذا �سمع
ور�أى منك ��ر ًا ال يتجاهل ��ه بل يناق�شه بكل مو�ضوعية ويحر� ��ص على تقويمه بطريقة ال
تحرج ال�شخ�ص المعني بالأمر (.)9
كل م ��ن ع ��رف محمود يتحدث ع ��ن دماثة �أخالق ��ه وح�سن ع�شرت ��ه وطيب حديثه
وتفاني ��ه في خدمة �أهل منطقته (ال�سالمي ��ة) حتى �أن البع�ض عندما �أراد �أن يتحدث
عن �أخالق محمود قال �إن "خلقه القر�آن الكريم" (.)10
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( )5انظر �شهادة نا�صر ال�سبحي �ص.2
( )6محمدال�شيباني كيفان �أيام االحتالل الجزء االول .463
( )7قام ال�شهيد بتاليف مجموعة من الكتيبات الدينية على �شكل ر�سائل ق�صيرة مثل:
�أ -ال�سحر في �ضوء الكتاب وال�سنة.
ب� -صفة النار.
ج -العناية ب�أحوال الهداية.
د -النفخ في ال�صور.
هـ -الح�شر.
كما �ألف ر�سائل باال�شتراك مع ال�شيخ حاي الحاي منها:
�أ� -سلم الأماني في الو�صول الى فقة االلباني
ب� -شجاعة ال�سلف.
انظ ��ر ف ��ي ذلك محمد ال�شيباني كيف ��ان �أيام االحتالل  1/464كتاب قوافل ال�شه ��داء لجان التكافل القافلة الثانية � ��ص 104واي�ضا �أحمد ال�شرقاوي من
ب�صمات الأزمة �ص.70
(� )8شهادة نا�صر الم�سبحي �ص.7
(� )9شهادة نا�صر الم�سبحي �ص.6
(� )10شهادة جمال الدو�سري �ص.9

ثانيا ال�شهيد والغزو:
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من ��ذ اللحظ ��ات الأولى للغزو العراقي الكويت في � 2أغ�سط� ��س  1990بد�أ الكويتيون
يع ��دون الع ��دة لمقاومة االحت�ل�ال والت�صدي للغزاة من غير وج ��ل �أو وهن �أو خوف و
رهبة ففي تاريخ  ،1990/8/3اليوم الثاني من احتالل العراق البغي�ض للكويت اجتمع
ال�شهي ��د محم ��ود الجا�سم في �إح ��دى ديوانيات منطق ��ة ال�سالمية ،تبع ��د عن مدينة
الكويت العا�صم ��ة م�سافة 11كم ( )11مع نخبة من �شبابها للت�شاور حول الأعمال التي
من الممكن �أن يقوموا بها لمواجهة االحتالل (.)12
فت ��م ت�شكيل مجموعة من اللج ��ان لتنظيم منطقة ال�سالمي ��ة وم�ساعدة المواطنين
والمقيمي ��ن فيه ��ا ،من هذه اللجان كان ��ت اللجنة الع�سكرية ومهمته ��ا ت�سجيل �أ�سماء
الع�سكريي ��ن �أو الذي ��ن لهم خبرة في التجني ��د الإجباري وذلك حت ��ى يتم اال�ستفادة
منه ��م ف ��ي تعليم النا�س كيفية التعامل مع العدو كما ت ��م ت�شكيل اللجنة ال�صحية وتم
ت�سجي ��ل م ��ن يفقه بمهنة الط ��ب فيها حتى يت ��م م�ساعدة المواطنين ف ��ي حالة تعذر
ا�ستخ ��دام الم�ستو�صف ��ات والم�ست�شفيات .واللجنة التعاونية وق ��د ان�ضم �إليها من له
خبرة ف ��ي المجال التعاوني ومهمتها الإ�شراف على �ص ��رف المعي�شة وتنظيم جمعية
ال�سالمي ��ة التعاونية اال�ستهالكي ��ة ( )13لتوفير ما يحتاجه المواطن ��ون والوافدون في
المنطقة من م�أكل وم�شرب وخالفه (.)14
كما تم ت�شكيل لجنة دعوة و�إر�شاد �ساهم ال�شهيد فيها بدور فعال ،ومهمتها ان تلتقي
م ��ع النا�س في م�ساجد المنطق ��ة وتدعوهم �إلى ال�صبر �أمام المحتل وتحر�ص اللجنة
على ربط الأحداث التاريخية اال�سالمية الأولى بما قام به الغزاة في الكويت.
ثم ت�أتي بعد ذلك اللجنة االعالمية والتي تعتبر من �أخطر اللجان على الإطالق
(� )11شهادة نا�صر الم�سبحي �ص.2
( )12ورد في �شهادة جمال الدو�سري ان االجتماع كان في اليوم الرابع انظر �ص.1
( )13يق�صد بالجمعيات اال�ستهالكية طبق ًا لما ورد في قانون التعاون الكويتي تلك الجمعيات التي ين�شئها الأفراد بهدف ارتفاع بم�ستواهم االقت�صادي
واالجتماعي وتوفير متطلباتهم من ال�سلع باال�سعار المنا�سبة في الزمان والمكان منا�سب فوزي ال�شاذلي و�آخرين الحركة التعاونية في دولة الكويت
 32وانظر في ذلك اي�ضا �شهادة جمال الدو�سري عن دور ال�شهيد ون�شاطه في جمعية ال�سالمية �أثناء االحتالل �ص.2
( )14ح ��ول دور الجمعي ��ات التعاونية في الكوي ��ت �إبان الغزو العراقي الغا�شم انظر غازي الخلف انت�ص ��ار االرادة الكويتية �ص  ،71ع�صام عبد اللطيف
الفليج ،التكافل تاريخ وانجازات �ص 19وعذبي ال�صباح �ص .117

لل�شهي ��د في ه ��ذه اللجنة ح�ض ��ور طيب ودور كبير حت ��ى �أن البع� ��ض ي�سميه (�سك
اللجنة الإعالمية) (.)15
ول ��م يتوقف دور محمود عند ذلك فقد كان ي�ساهم باللجنة اال�شرافية التي ت�شرف
على جميع اللجان �آنفة الذكر.
وهك ��ذا كان لل�شهي ��د دور فعال في جميع اللج ��ان �إال �أن �إمكانياته الدعوية وقدرته
الكبي ��رة عل ��ى ا لإقناع كان ��ت �أكثر و�ضوح ًا ف ��ي اللجنة االعالمي ��ة كان ال�شهيد يقوم
بخطب ��ة الجمع ��ة ف ��ي الم�سج ��د وبع�ض الدرو� ��س ويحث النا� ��س على الجه ��اد وطلب
ال�شهادة (.)16
كان العم ��ل في اللجنة االعالمية مجازفة كبيرة على ر�أي �أحد ال�شهود لكن محمود
ما كان يفكر في نف�سه و�إنما كان يفكر في تثبيت النا�س والم�صلحة العامة (.)17
حر�ص ال�شهيد على التنقل بين م�ساجد منطقة ال�سالمية حتى يلتقي ب�أكبر عدد من
�أهلها لدرجة �أن البع�ض قال عنه انه كان ي�صلي كل فر�ض في م�سجد من م�ساجدها،
وبع ��د �أدائه لل�صالة يلقي عل ��ى الم�صلين كلمة تثبت فيها قلوبه ��م ويبين لهم الأمور
الخافية عليهم وذات �صلة باحتالل العراق للكويت.
ثالثا :ال�شهيد ون�شرة �صوت الحق:
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�أ�ص ��در ال�شهيد ن�ش ��رة "�صوت الحق" والت ��ي كانت تعد من قب ��ل اللجنة الإعالمية
ف ��ي منطق ��ة ال�سالمية ( )18وقبل الخو�ض في �أهميتها وف ��ي الدور الذي قامت به هذه
الن�شرة يجب �أن نذكر الحقائق التالية حولها:
� -1ص ��در من هذه الن�ش ��رة �إثنا ع�شر عددا ،بد�أ العدد الأول بتاريخ 1990/8/8م
�أي بعد �أقل من ا�سبوع واحد فقط من االحتالل العراقي الغا�شم لدولة الكويت
(� )15شهادة جمال الدو�سري �ص 2و�شهادة ال�سعيد �ص.2
( )16محمد ال�شيباني كيفان �أيام االحتالل  464كما ورد في وثيقة عراقية ان الجوامع في جميع المناطق ا�صبحت ملتقى المعار�ضين لالحتالل وتذكر
انه يجب ان يتم زرع العمالء في الجوامع والم�ساجد في مختلف المناطق لمتابعة هذا االمر انظر في ذلك كتاب ال�شيخ عذبي ال�صباح �ص.74
( )17نا�صر الم�سبحي �ص.3
( )18جمال الدو�سري .2

( )19والع ��دد الأخير �صدر بتاريخ � 1990/8/22أي قب ��ل اعتقال ال�شهيد ب�أيام
ولربم ��ا تك ��ون الن�شرة التي عث ��ر عليها مع ال�شهي ��د �إبان اعتقال ��ه تمثل العدد
الثالث ع�شر ( )20من �أعداد الن�شرة.
 -2ورد عل ��ى ل�سان ال�شهود �أن ال�شهيد هو الذي فك ��ر ب�إ�صدار الن�شرة ،وهو الذي
كان يجم ��ع بياناته ��ا ويكتبها على م�س ��ودة وبعد ذلك ي�سلمه ��ا للم�س�ؤولين عن
�إ�صدارها�أو طباعتها (.)21
 -3ا�س ��م الن�شرة "�صوت الحق" كان من اقت ��راح ال�شهيد وقد كان هناك مقترحا
�آخ ��ر لت�سمية الن�شرة با�سم "جنود الرحم ��ن" هذا ولم يتجاهل ال�شهيد الر�أي
الآخر فقد كان يذيل الن�شرة بهذا اال�سم تقديرا لمن اقترحه (.)22
 -4اعتق ��د �أن هناك �أ�شخا�صا �آخرين �شاركوا م ��ع ال�شهيد في �إ�صدار الن�شرة و�إن
كنا نجل �أ�سماءهم ولكن من واقع �أقول ال�شهود هناك �إ�شارات �إلى ذلك (.)23
� -5ضمت الن�شرة عددا من الأبواب الثابتة كاالفتتاحية والأخبار والن�صائح.
� -6إن الن�ش ��رة ف ��ي جميع �أعدادها لم تك ��ن تتجاوز ال�صفحة الواح ��دة با�ستثناء
العدد الثاني ع�شر فقد و�صل عدد �صفحاته �إلى ثالث �صفحات (.)24
 -7من ��ذ الع ��دد الثاني بد�أت تظهر على الن�شرة ر�سوم ��ات تمثل ق�صر ال�سيف العامر
كرم ��ز يمثل الكوي ��ت �أميرا وحكومة و�شعب ًا وم�سجد م ��ن م�ساجد ال�سالمية والذي
اعتق ��د �أن ��ه يمث ��ل المكان ال ��ذي تنطلق من ��ه هذه الن�ش ��رة وهو قري ��ب من منزل
ال�شهيد.
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( )19قوافل ال�شهداء .105
( )20انظر اعداد (�صوت الحق) المرفقة في نهاية الورقة.
( )21يتفق جميع ال�شهود بال ا�ستثناءعلى ان ال�شهيد محمود خليفة الجا�سم هو الذي ا�صدر ن�شرة )�صوت الحق) انظر في ذلك �شهادة ال�شهود التالية
ا�سمائه ��م ،جم ��ال الدو�سري � ��ص ،6وخالدال�سعيد �ص ،3ونا�صر الم�سبحي � ��ص ،3كذلك ورد على ل�سان محمد عبدالوه ��اب القالف ووليد عبداهلل
الهم�ل�ان � ��ص ،2الذي قال ان ال�شهيد قال له اثناء تواجده في مخفر بيان انه اعتقل من اجل ا�صداره (�صوت الحق) ،وانظر اي�ضا في ذلك انت�صار
االرادة الكويتية  ،96ومحمد ال�شيباني كيفان �أيام االحتالل .1/465
( )22انظ ��ر ف ��ي ذلك �شهادة خالد ال�سعيد �ص ،3و�شهادة الدو�سري الذي يذكر ان هناك مجموعة من ال�شباب كانت ت�ساعد ال�شهيد في ا�صدار (�صوت
الحق) وي�ضيف الدو�سري ان هناك امر�أة ت�ساعدهم في ذلك انظر �شهادة جمال الدو�سري �ص.2
( )23انظر �شهادة جمال الدو�سري.
( )24مع �أ�سف ال�شديد لم �أجد تف�سيرا لهذا ال�سبب.

 -8هن ��اك حر�ص دائم م ��ن قبل معدي الن�شرة على �أن ت�ص ��ور وتوزع على النا�س
وه ��ذا االم ��ر قد تكرر ف ��ي جميع الن�شرات ب�ل�ا ا�ستثناء في ذي ��ل الن�شرة هذه
العب ��ارة �صورها ووزعه ��ا و�أقر�أها على �أهلك �أو على �أ�صحاب ��ك �أو جيرانك �أو
نحو ذلك ( )25ن�سخة وذلك حتى يقر�أها �أكبر عدد ممكن من �أهل الكويت.
وق ��د ورد على ل�سان �أحد ال�شهود �أنه تم ت�شكيل خاليا لتوزيعها على جميع مناطق
الكويت فكان كل �شخ�ص من هذه الخاليا ي�أخذ عددا من ن�سخ "�صوت الحق"
ليتم توزيعها على البيوت ب�سرية تامة (.)26
هذا وقد ورد على ل�سان ال�سيد خالد ال�سعيد �أن اللجنة الإعالمية التي كان ي�شرف
عليها ال�شهيد محمود خليفة الجا�سم �أخذت تقوم بتوزيع " �صوت الحق" خارج
منطقة ال�سالمية وي�ضيف قائالً :كان كل �شخ�ص ي�أخذ عددا من الن�سخ ليقوم
بتوزيعها على البيوت ب�سرية تامة (.)27
 -9هن ��اك دالئ ��ل ت�شي ��ر �إلى �أن م ��ن كان يكتب الن�ش ��رة كان على دراي ��ة ومتابعة
للأح ��داث الداخلي ��ة والخارجية �إب ��ان االحت�ل�ال العراق ��ي وذات �صلة بدولة
الكويت.
�أما �أهمية الن�شرة فيمكن �أن نقول التالي:
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� -1إظهار مكانة ال�شهداء ومنزلتهم و�أن من قتل دون ماله �أو دمه �أو دينه �أو �أهله
فهو �شهيد ( )28وورد �أي�ضا عن ال�شهادة �أن �أبواب الجنة تحت ظالل ال�سيوف �أو
كما قالت الن�شرة "وفي هذه الأيام تحت ظالل الدبابات والقنابل" (.)29
-2الح ��ث على الجه ��اد لأنه باب من �أب ��واب الجنة وعدم الخوف م ��ن العراقيين
( )25انظر جميع اعداد (�صوت الحق) المرفقة.
( )26انظر �شهادة خالد ال�سعيد.
(�( )27صوت الحق) العدد الأول والثاني.
(�( )28صوت الحق) العدد الرابع.
(�( )29صوت الحق) العدد الثامن والحادي ع�شر وال�شيباني .465
(�( )30صوت الحق) العدد الرابع.
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المحتلي ��ن لأنهم ظالم ��ون لي�س لهم �أن�صار و�أن الحق ف ��ي نهاية الأمر البد �أن
ينت�ص ��ر بعون اهلل و�إرادت ��ه و�سوف ينت�ص ��ر الحق عن طريق ت�أدي ��ة العبادات
والطاعات هلل (.)30
 -3تذكي ��ر ب�شجاعة ال�صحابة وكيفية وقوفه ��م بتحد عظيم �أمام الظلم وقتالهم
بب�سالة الأعداء ( )31ولذلك على ال�شباب الكويتي �أن يقبل على الموت في �سبيل
الوط ��ن والجبان ح�سب م ��ا ورد في الن�شرة يموت �ألف م ��رة ( )32ولهذا طلبت
الن�شرة ممن يح�سن الرمي �إلى �أن ي�ستخدمه.
 -4عل ��ى الم�سل ��م �أن ال ي�ستعجل الن�ص ��ر و�أن يجاهد في �سبي ��ل اهلل ب�شتى ال�سبل
وطبق ��ا لما ورد ف ��ي الن�شرة ( ...من مات ولم يغزو ول ��م يحدث نف�سه بالغزو
مات على �شعبة من �شعب النفاق).
 -5مم ��ا ال �ش ��ك فيه �أن الن�ش ��رة قد �أرعبت الغ ��زاة العراقيين و�أحي ��ت في قلوب
الكويتيي ��ن الأم ��ل بعودة النور �إلى الكويت والحري ��ة ل�شعبها ف�صوت الحق كان
ت�أثيرها على العراقيين على ر�أي �أحد ال�شهود �أكثر من ال�سالح (.)33
 -6دعت الن�شرة الكويتيين �إلى التثبت ب�أر�ضهم والتم�سك بها وعدم مغادرة الكويت
مهم ��ا تك ��ن الظروف و�أنه مع كل م ��ا يجده الكويتيون الخارج ��ون من البالد في
ال ��دول العربية من حفاوة وتكري ��م �إال �أنه تبقى عي�شتهم هناك فيها (..........
ذل دائم البتعادهم عن وطنهم والأجدى �أن يعودوا �إلى وطنهم) ( )34وانه يجب
عل ��ى المواطنين عدم مغادرة الكويت لأن ذلك من الأجدى لهم والخير لهم في
بقائهم على �أر�ضهم( ....فالزموا �أر�ضكم ومنازلكم واهلل معنا)(.)35
 -7ت�شبيه طيب م ��ن قبل الن�شرة فمن �أجل زيادة التالحم بين الكويتيين والعرب
المقيمين في الكويت �إبان االحتالل وخا�صة ان الن�شرة ت�صدر في ال�سالمية
(�( )31صوت الحق) العدل الأول.
( )32انظر في ذلك �شهادة جمال الدو�سري �ص.6
(�( )33صوت الحق) العدد ال�سابع وال�شيباني .564
(�( )34صوت الحق) العدد التا�سع.
(�( )35صوت الحق) العدد الحادي ع�شر.
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حي ��ث يقطن فيها عدد كبير من غير الكويتيين فق ��د ورد في العدد الحادي ع�شر
�أن "الأن�ص ��ار" ه ��م الكويتيي ��ن و�أن "المهاجري ��ن" ه ��م الع ��رب المقيمي ��ن
ف ��ي ال�سالمي ��ة ،وذل ��ك كله م ��ن �أج ��ل التكات ��ف والوق ��وف �صفا واح ��دا �أمام
المحتل(.)36
 -8تبي ��ان جه ��ود المقاومة الكويتي ��ة �ضد االحت�ل�ال فقد ذكرت الن�ش ��رة �أنه في
ي ��وم الثالث ��اء من غي ��ر�أن تح ��دد تاريخا محدد بعين ��ه قام ��ت المقاومة بعدد
م ��ن العمليات الع�سكري ��ة في عدة مناطق من الكويت مث ��ل الجابرية وخيطان
والدائ ��ري ال�سابع والرو�ضة والرميثية كما ذكرت الن�شرة �أن المقاومة نجحت
()37
في قت ��ل ثالثة طياري ��ن عراقيي ��ن وقائد عراق ��ي وتدمير بع� ��ض الآليات
كم ��ا بينت الن�شرة �أن هن ��اك عملية مقاومة قام به ��ا فل�سطينيون �ضد القوات
العراقية في الكويت.
 -9حر� ��ص معدو الن�شرة على ن�شر ال�شائع ��ات حول �صحة الطاغية �صدام ح�سين
و�أن هناك حركة معار�ضة بد�أت تنت�شر في العراق تنذر بقرب �سقوط (فرعون
الع ��راق) كما كان ��ت ت�سميه الن�شرة ،وذك ��رت الن�شرة �أن الأو�ض ��اع ال�سيا�سية
ف ��ي الع ��راق غي ��ر م�ستق ��رة و�أن هن ��اك دالئل على ق ��رب ح ��دوث انقالب في
العراق(.)38
� -10أوردت الن�ش ��رة �أن الجي�ش العراقي جي� ��ش قد انهارات معنوياته و�أن الجي�ش
ال�شعب ��ي جي� ��ش غير متدرب على الح ��رب و�صفة الجبن مالزم ��ة له )39(،وهو
جي�ش �سهل التناول و�أكثرهم من كبار ال�سن (.)40
وحفلت الن�شرة ب�أمثلة متعددة عن م�صادمات وقعت بين وحدات الجي�ش العراقي
ف ��ي الكويت منها ذلك اال�شتب ��اك الذي جرى بين �أف ��راد الجي�ش العراقي في
(�( )36صوت الحق) العدد الثاني ع�شر �ص.3-2
(�( )37صوت الحق) العدد الأول ،وكيفان �أيام االحتالل ،محمد ال�شيباني .465
(�( )38صوت الحق) العدد الثالث.
(�( )39صوت الحق) العدد الأول.
(�( )40صوت الحق) العدد الثالث والعدد الخام�س.

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-124-

مدين ��ة االحم ��دي تبعد عن مدين ��ة الكويت 54كم ،نتج عنه ج ��رح  250جنديا
عراقيا ،ح�سب ما ورد في الن�شرة كذلك ورد في الن�شرة ق�صة �إعدام �أكثر من
 125ع�سكري ��ا من كبار �ضابط الجي�ش العراقي وذل ��ك العترا�ضهم على غزو
�ص ��دام للكويت و�أوردت الن�شرة �صورا �أخرى من �ص ��ور االنهيار داخل الجي�ش
العراقي منها هروب �أعداد كبيرة منهم الى المملكة العربية ال�سعودية وت�سليم
خم�س طيارين لطائراتهم العراقية �إلى المملكة العربية ال�سعودية (.)41
 -11بين ��ت الن�شرة �أن هناك �إجماعا عربيا عل ��ى �إدانة العدوان العراقي للكويت
وا�ستثنت بع�ض الدول العربية التي لم ت�سمها الن�شرة وقد ذكرت الن�شرة ب�أدب
�شديد -على الرغم من الظروف ال�صعبة التي كان يمر بها �أهل الكويت تحت
وط� ��أة االحت�ل�ال -فلم تذكر موق ��ف بع�ض ال ��دول العربية الت ��ي تجاهلت حق
الكوي ��ت في الوج ��ود م�ؤيدة العراق و�إنم ��ا قالت الن�شرة ب� ��أدب راق "�إال بع�ض
الدول العربية هداها اهلل" (.)42
 -12حر�صت الن�شرة على �إ�شاعة الطم�أنينة بين الأهالي وخا�صة الن�ساء فقد ورد
�أنه عل ��ى الرجال �أن يحر�صوا على تبليغ �أهاليه ��م بب�شائر الن�صر و�أن يذكروا
�أمامهم ما يعيد �إلى قلوبهم ال�سكن ويبعث في �أفئدتهم الطم�أنينة و�أن يخدموا
والديهم خا�صة الكبار بال�سن منهم الن ذلك من الجهاد (.)43
 -13حث ��ت الن�ش ��رة الن�ساء عل ��ى التيقظ واالنتباه �س ��واء كانوا كويتيي ��ن �أو غير
كويتيي ��ن والوق ��وف �صف ��ا واح ��دا �أمام انت�ش ��ار المفا�س ��د في الكوي ��ت والتي
حر� ��ص المحتل العراقي على ن�شرها بي ��ن النا�س مثل العاهرات والم�شروبات
الروحية(.)44
(�( )41صوت الحق) العدد الرابع.
(�( )42صوت الحق) العدد الثاني.
(�( )43صوت الحق) العدد الحادي ع�شر.
(�( )44صوت الحق) العدد الأول والعدد الحادي ع�شر.

 -14دع ��وة ال�شب ��اب �إلى الثبات عل ��ى الحق والم�شاركة في خدم ��ة الأهالي وعدم
اتب ��اع ا�سلوب المتفرج �أو ح�سب ما ورد في الن�شرة "ال تكن فارغا من �أي عمل
�أو خدمة للأهالي" (.)45
 -15ورد في الن�شرة مجموعة من الن�صائح منها:
�أ -ا�ستعم ��ال الإ�ضاءة الخارجي ��ة لأبواب المنازل ط ��وال الليل وذلك طلبا
للأمن والطم�أنينة لأهل الكويت (.)46
ب -عدم خروج الن�ساء لي ًال�إال بم�صاحبة رجل من محارمهم (.)47
ج -ع ��دم الخروج م ��ن المناطق ال�سكنية بعد غ ��روب ال�شم�س �إال لل�ضرورة
الق�صوى (.)48
د -حث المواطنين والمخل�صين على اتباع الن�شرات الوطنية (.)49
هـ -نقل �أكيا�س القمامة بعيدا عن المنازل والحر�ص على حرقها (.)50
و -تبيان كيفية الوقاية من القنابل الكيميائية (.)51
خام�سا :االعتقال:
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وفي يوم االثنين في �إحدى ديوانيات ال�سالمية نوق�ش في عمل اللجان المختلفة التي
ت ��م ت�شكيله ��ا في ال�سالمية عزم محم ��ود جوهر الجا�سم في حوال ��ي ال�ساعة الحادية
ع�ش ��رة ليال العودة �إل ��ى منزله في منطقة القرين ( )52حاول عدد من رواد الديوانية
ثني ��ه عن ذلك وان يبيت ليلته ف ��ي الديوانية خا�صة �أن �أح ��د رواد الديوانية كان لتوه
قادما من منطقة �صباح ال�سالم قد �أخبر محمود ب�أن هناك نقطة تفتي�ش عراقية قد
فت�شته ��م تفتي�شا دقيقا ،قب ��ل �أن ي�أتوا الى الديوانية في ال�سالمية� ،إال �أن محمود �أ�صر
(�( )45صوت الحق) العدد الثاني ع�شر.
( )46نف�س الم�صدر والعدد ال�سابق.
( )47نف�س الم�صدر والعدد ال�سابق.
( )48نف�س الم�صدر والعدد ال�سابق.
(�( )49صوت الحق) العدد الأول.
( )50نف�س الم�صدر والعدد ال�سابق.
( )51انظر في ذلك �شهادة جمال الدو�سري.5
( )52انظر �شهادة نا�صر الم�سبحي �ص 4وخالد ال�سعيد �ص 4وجمال الدو�سري.

عل ��ى الذهاب �إلى القرين و�أجاب �أنه قد اعتاد �أن يفت�ش من قبل هذه النقطة كل يوم
ولم يكن يتعر�ض له �أحد بل كان في بع�ض الحاالت ال يقوم الجنود العراقيين بتفتي�شه
ا�صال ،و�إنما يتركونه يمر عبر ال�سيطرة من غير �أن يفت�ش (.)53
وق ��د ورد على ل�سان �أح ��د ال�شهود ،ممن التق ��ى بال�شهيد �أثن ��اء اعتقاله في مخفر
بيان� ،أن ال�شهيد قد �أخبره �أنه قد خرج من بيت والده في ال�سالمية متوجه ًا الى بيته
في منطقة القري ��ن ال�سكنية فتم اعتقاله بحجة خروجه بعد العا�شرة ليال وذلك لأن
هناك حظر تجول و�أ�ضاف ال�شاهد �أن محمود �أخبره �أن ال�سبب في اعتقاله �أنه ملتح
(� )54أو قد يكون ال�سبب الرئ�سيي في القب�ض عليه هو في العثور على ن�سخة من ن�شرة
"�صوت الحق" كان قد ن�سيها في �سيارته ( )55وفعال غادر محمود ال�سالمية متوجها
�إل ��ى منطق ��ة القرين ،هذا وقد اختلف في المكان الذي اعتق ��ل فيه فقد ذكر البع�ض
�أن ��ه اعتقل عن ��د جوازات حولي بينما يذكر ال�شيباني �أن ��ه اعتقل في منطقة م�شرف،
وهن ��اك من يذكر �أنه اعتقل في منطقة بيان وهن ��اك ر�أى يقول �أن ال�شهيد قد اعتقل
في منطقة القرين (.)56
وال ��ر�أي الأرجح هو �أن اعتقال ال�شهيد ق ��د تم في منطقة بيان على الج�سر باعتبار
�أن ال�سيط ��رة الت ��ي عند دوار الج ��وازات هي للقادم من الدائ ��ري الخام�س لل�سالمية
بينم ��ا �سيطرة بيان هي للمتجه لمنطقة القرين على �أية حال تم اعتقال ال�شهيد بعد
�أن عث ��ر لديه على من�ش ��ورات "�صوت الحق" ف ��ي �سيارته و�أر�سل �إل ��ى مخفر منطقة
بيان(.)57
�ساد�سا :في مخفر "بيان":
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�أح�ض ��ر محمود مكب ًال بالحديد �إلى مخفر بيان حوال ��ى ال�ساعة الثانية ع�شرة ليال
من يوم االثنين وتعر�ض في هذا اليوم ل�شتى �صنوف العذاب ،فقد �أوكل بالتحقيق
(� )53شهادة يعقوب القائد �ص ،3و�شهادة جمال الدو�سري .7
( )54نا�صر الم�سبحي �ص.5
( )55انت�صار الإرادة الكويتية .186
( )56ورد في كتاب (انت�صار الإرادة الكويتية) ان ال�شهيد اعتقل في منطقة القرين  186واعتقد �أن هذا احتمال خاطئ.
(� )57شهادة محمد عبدالوهاب القالف �ص.3 - 2
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مع ��ه �شرذمة من المخاب ��رات العراقية وكان يقوم بالتحقيق معه على حد قول �أحد
ال�شهود �ضاب ��ط عراقي برتبة عالية في يده اليمنى و�شم ،مار�س �ضد محمود �صنوفا
من التعذيب بينما محمود كان عمالقا في �شجاعته وفي �صبره م�سلما �أمره هلل.
ذك ��ر لنا �أحد ال�شهود �أنه التقى بمحمود ف ��ي اليوم الثالث من القب�ض عليه �أي في
يوم الخمي�س ما بين ال�ساعة الثالثة والرابعة فجر ًا �أنه قد ر�أى محمود بعد �أن �أعادوه
�إل ��ى الزنزانة وقد جرح ��ت لحيته (بالمو� ��س) وكان ي�صب عليها الليم ��ون زيادة في
المعاناة والتعذيب ويقول ال�شاهد� :إني كنت �أتعجب من �شجاعته (.)58
كم ��ا ذكر �أح ��د ال�شهود وكان معتقال في مخف ��ر بيان في الي ��وم الرابع من اعتقال
محمود �أي يوم الجمعة �أنه قد �سمع �أن محمود �سوف ي�أخذونه �إلى مخفر �سلوى حيث
التعذيب �أ�شد ( )59هذا كالم ال�شاهد.
ل ��م يعرف محم ��ود اال�ست�سالم �أبدا ولم يتف ��وه ب�شيء ي�ضر بلده ف ��كان �صابرا لأنه
طلب ال�شهادة التي كان يبتغيها منذ اليوم الأول لدخول الغزاة �إلى �أر�ض الكويت فكم
م ��رة �أخبر المقربين م ��ن �أ�صدقائه �أنه ر�أى حور العين وكم م ��رة �سمع قبيل اعتقاله
ان ��ه يحلم بال�شهادة وي�ستعجله ��ا بل و�أكثر من ذلك كان يقول جه ��ارا �أمام �أ�صدقائه
�إن ال�شه ��ادة قد �أقبلت �إلينا ويجب �أن نقبل عليها بل وهناك من ي�ؤكد �أن ال�شهيد كان
يتمناها ولدين ��ا �شهود قد �سمعوا ال�شهيد قبيل اعتقاله �أنه يتمنى �أن ت�أتيه الر�صا�صة
وحدد موقعها وقد نال ال�شهادة.
�إن محم ��ود كان يع ��رف �أدق الأم ��ور عن منطق ��ة ال�سالمي ��ة ويعرف �أف ��راد المقاومة
والع�سكريين فيه ��ا وكيفية العمل باللجان المختلفة �إال �أنه حفظ ال�سر في �صدره م�سلما
�أمره لربه وخالقه وعندما �سمع ال�شهيد �صوت خطبة الجمعة من م�سجد بيان الذي يبعد
قراب ��ة ب�ضع مئات من الأمتار عن زنزانته تفوه بدعاء �أثار �أحد الجنود العراقيين الذي
(� )58شهادة يعقوب القائد �ص.7
(� )59شهادة محمد عبدالوهاب القالف �ص.2
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قال لمحمود بتهكم �شديد "�إنت راح تدخل الجنة قبل ربعك" فما كان من محمود �إال �أن
قال بتحد �شديد وثقة عظيمة بربه"..نعم �سوف �أدخلها قبلك �أيها البعثي" (.)60
ل ��م يعرف محمود المهانة ولم يعرف اال�ست�س�ل�ام �أبدا حتى �أن من ر�آه من ال�شهود
ف ��ي مخفر بي ��ان كان يتعجب من �شجاعته في مواجهة العراقيي ��ن لدرجة �أن �ضابطا
م ��ن ال�ضب ��اط العراقيين بالمخفر قال لبع�ض المعتقلين مم ��ن �أطلق �سراحهم "�أنتم
�سوف تطلعون عدا محمود �سوف يبقى معانا" ( )61وهذه العبارة قد تقود �إلى �أمرين:
الأول وهو �أن ما قام به محمود البد �أنه كان في نظر العراقيين كبير ًا وعظيما ،والأمر
الثاني وهو ال�شك نتيجة للأول �أن محمود كان ينتظره تعذيبا �شديدا.
وورد عل ��ى ل�س ��ان �أحد ال�شهود �أن محم ��ود قد �أخذ من زنزانت ��ه و�أعادوه بعد ثالث
�ساعات تقريب ��ا وكان مرهقا منهك القوى يكلم نف�سه ويق ��ول" (تعبوني ..دمروني..
غربلوني ..طقوني).
وف ��ي يوم ال�سبت الموافق � 1990/9/1أخذ محمود مكبال مع ثالث معتقلين كويتي
وم�ص ��ري م�ستقلين ثالث �سيارات �إلى م�ستو�صف حولي ال ��ذي كان ي�ستخدم كمركز
للمخابرات العراقية حتي ال يجلب االنتباه.
ي�ص ��ف لن ��ا الكويتي المعتقل مع محم ��ود ب�أنهم عندما و�صلوا ال ��ى الم�ستو�صف تم
و�ضع كل واحد منهم على �سرير متحرك وكانت وجوههم مع�صوبة بقطعة من قما�ش
وي�ضي ��ف ال�شاهد �أنها كان ��ت لحظات جد ع�صيبة خا�صة �أن ��ه كان ي�سمع �أ�صواتا من
عراقيي ��ن تقول ب�شكل ا�ستف ��زازي� ..إعدام �إعدام ..وي�ؤكد ال�شاه ��د �أن من ا�ستلمهم
في التحقيق كان يعلم بقدومهم� .أخذوا الثالثة �إلى الدور االول من المبنى و�صفوهم
ف ��ي ممر �ضيق كانت وجوه الثالثة متجهة الى الحائط وكلمة �إعدام� ..إعدام مازالت
تتردد كان محمود يبعد عن ال�شاهد م�سافة قريبة ال تتجاوز المتر لي�س �أكثر على حد
قول ال�شاهد و�أن الجنود العراقيين قد �أخذو محمود الى غرفة قريبة كان ال�شاهد
(� )60شهادة محمد عبدالوهاب القالف �ص.3
( )61انظر في ذلك �شهادة جمال الدو�سري.4

ي�سم ��ع محمود بو�ض ��وح يقول للعراقي"ال تمد �إي ��دك" وكان العراقي ي�شتمه ..فيرد
محم ��ود "ال تم�سك لحيت ��ي" ..ا�ستمرالأمر على هذه الحال قراب ��ة الربع �ساعة وبعد
ذلك تم �إعادة محمود ليجل�س بقرب ال�شاهد منهك القوى.
�سابعا ال�شهادة:
وف ��ي حوالي الثالثة ظهر ًا قبيل �صالة الع�صر بقليل من نف�س يوم ال�سبت �أركب محمود �سيارة
مكبل ��ة ي ��داه بالحديد م ��ع �ضابط عراق ��ي ،ذي رتبة كبيرة ،عل ��ى �إحدى يديه و�ش ��م وفي ر�أ�سه
�شع ��رات بي�ضاء وبعدها عثر على محمود مقتوال بطلق ناري ملقى في �شارع عمان قرب المحول
الكهربائ ��ي )62(،و�إن كان البع� ��ض يعتقد �أنه قتل في �شارع بغ ��داد ( )63بل وهناك ر�أي �آخر يقول
و�إن كان �أ�ضع ��ف الآراء �إل ��ى هذه اللحظة يقول �أن محمود ق ��د وجد مقتوال قرب نادي اليرموك
الريا�ض ��ي بمنطقة م�شرف ال�سكنية ،و�آثار التعذي ��ب ظاهرة على وجهه وج�سده ( )64ويعتقد �أن
الذي عثر على جثة محمود هم متطوعو الهالل الأحمر الكويتي الذين قاموا بدورهم بنقله �إلى
م�ست�شفى مبارك في منطقة الجابرية ال�سكنية (.)65
ثامنا الدفن:

دف ��ن محم ��ود في مقب ��رة الرقة ف ��ي م�شهد عظيم �أو كم ��ا قال �أح ��د ال�شهود كانت
()67
جنازت ��ه م�شهودة �أيام االحتالل ( )66فقد ح�ضر الجن ��ازة �أكثر من � 300شخ�ص
وهذا العدد ال�شك �أنه عدد عظيم قيا�سا لظروف الغزو.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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( )62محمد ال�شيباني كيفان �أيام االحتالل  1/467واي�ضا وثيقة معنونة با�سم (دولة الكويت اللجنة الوطنية لمتابعة �ش�ؤون الأ�سرى والمحتجزين ،ذكر
فيه ��ا نا�ص ��ر خليف ��ة الجا�سم� -أخ ال�شهيد -ان ال�شهيد توفي في يوم االحد  1990/9/2كما ورد اي�ضا ف ��ي الوثيقة ال�صادرة من وزارة العدل� -إدارة
التوثيقات ال�شرعية -ان وفاة ال�شهيد كانت في  ،1990/9/2وورد اي�ضا في �شهادة وفاة ال�شهيد ال�صادرة من وزارة ال�صحة العامة  -مراقبة �سجل
ال�شهيد ان ال�شهيد قد توفي في .1990/9/2
( )63علي الدمخي كويتي تحت االحتالل � 97شهادة يعقوب القائد.7
( )64قوافل ال�شهداء � 106شهادة جمال الدو�سري �ص.4
(� )65شهاد جمال الدو�سري.
( )66محمد ال�شيباني كيفان �أيام االحتالل الجزء الأول ،قوافل ال�شهداء �ص.106

ال�شهيد  /مرعي نا�صر علي العنزي (رحمه اهلل)
كتب  /د .في�صل الكندري:
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ول ��د مرع ��ي نا�صر العنزي في ع ��ام  ،1954والتحق بالجي�ش الكويت ��ي وبعد �أن كون
نف�س ��ه قرر �أن يتزوج من كريمة مح�س ��ن حرابه و�أنجب منها :نا�صر ( )1976وتهاني
( )1978و�سع ��د ( )1979وبدور ( )1981وهن ��اء ( )1983وم�شاعل ( )1984و�آمال
( )1987ومحمد ()1989
وله من كريمة حمدان عبا�س خم�سة �أطفال وهم :م�شعل ( )1984ورحاب ()1985
ومي�ساء ( )1987وعبداهلل ( )1989وب�شاير ()1990
كان ال�شهي ��د نائما في بيته ليلة الخمي� ��س الموافق  1990/8/2وكان يمر وقتها في
ظروف �صحية �صعبة حيث توفي والده قبل ب�ضعة �أ�شهر وكان يعاني من ارتفاع �ضغط
ال ��دم بعده ��ا ،لذا فقد �أخ ��ذ حبوب ال�ضغط ،وتوج ��ه الى مقر عمل ��ه ا�ستجابة لنداء
الواجب حيث ات�صل به المقدم �أحمد الدوب.
وم ��ا ان و�صل مرع ��ي نا�صر �إلى مق ��ر عمله �أخ ��ذ ال�سالح وتوجه �إل ��ى �سطح مبنى
الإع�ل�ام بالمديرية العام ��ة للتوجيه المعن ��وي وا�شتبك مع العراقيي ��ن ولكن مامدى
بندقي ��ة ذاتية ف ��ي مواجهة قذائف المداف ��ع والدبابات وماذا تفع ��ل ب�ضع ر�صا�صات
وزع ��ت عل ��ى كل جن ��دي من الجي� ��ش الكويت ��ي مقابل ع�ش ��رات ومئ ��ات الر�صا�صات
الخارج ��ة عن القوات العراقي ��ة الغازية .ولكن وبرغم كل ذلك فق ��د �أ�صر الكويتيون
على الدفاع عن وطنهم.
وعل ��ى �سطح المبنى التقى مرعي نا�صر برفيقيه كليب �شافي وعبداهلل عيد وتمكن
العراقي ��ون من توجيه قذيفة �إلى �سطح مبنى االعالم ف�أ�صابت �شظاياها الموجودين
و�أدت الى ا�ست�شهادهم في الحال ،ولم يتمكن رفاق مرعي نا�صر في ال�سالح من نقله
الى الأ�سفل الن�شغالهم بمقاتلة القوات الغازية .ولهذا فقد ترك و�صاحباه لمدة ثالثة
			
 الميالد1954 : المهنة :ع�سكري بوزارة الدفاع  -وزارة الدفاع -عدد الأبناء� )5( 13 :أبناء و( )8بنات

 اال�ست�شهاد: -الحالة االجتماعية :متزوج وله ثالثة ع�شر ابن ًا وابنه

�أي ��ام وبع ��د �أن و�صل نب� ��أ ا�ست�شهاده �إلى �أخي ��ه جابر نا�صر توجه �إل ��ى �سطح مبنى
االع�ل�ام ولكن ��ه لم يتمكن من التع ��رف على جثة �أخيه حيث احدث ��ت القذيفة و�أ�شعة
ال�شم�س �آثارهما في جثث ال�شهداء الثالثة.
ول ��م يتمكن من التعرف عل ��ى �أخيه �إال من خالل الخاتم وال�ساع ��ة وتم بعدها نقل
جثث ال�شهداء الثالثة �إلىم�ست�شفى ال�صباح حيث تم ا�ستخراج ت�صاريح الدفن ،وتم
دفن مرعي نا�صر في مقبرة ال�صليبيخات.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /م�ساعد عبدالرحمن �إبراهيم الع�سكري (رحمه اهلل)
كتب  /د .في�صل الكندري:
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ه ��و ال�شهيد م�ساعد عبدالرحم ��ن �إبراهيم الع�سكري من مواليدالكويت ،حيث ولد
بتاريخ  ،1968/1/12عا�ش وترعرع بدولة الكويت و�أتم مراحل درا�سته في مدار�سها
وم ��ا ان بل ��غ �سن الرجول ��ة ،حتى �آث ��ر �أن يخدم وطن ��ه ،ويلتحق بال�سل ��ك الع�سكري،
فا�شتغل عريفا بالحر�س الوطني اعتبار ًا من تاريخ 1987/3/29م.
وكان رحم ��ه اهلل محم ��ود ال�سي ��رة ،و�أ�شاد ب�أخالق ��ه كل من عرفه م ��ن رفاق دربه
و�أ�صدقائ ��ه كما كان كثير االحتكاك بالآخري ��ن ويحب مجال�سة �أقرانه ممن في �سنه،
ل ��ذا افتتح له ��م مجل�سا في بيت جدته ف ��ي منطقة الفيحاء حي ��ث كان يقيم ،ويعرف
هذا المجل�س في الكويت با�سم الديوانية ،وهو مجل�س يجتمع فيه الرجال والأ�صحاب
ب�صورة دورية ،لتجاذب �أطراف الحديث وللوقوف على �آخر الم�ستجدات في مختلف
الم�سائل التي تتعلق باهتمامات رواد الديوانية.
وف ��ي الثاني من �أغ�سط�س كان ال�شهيد م�ساع ��د مع �أخيه خالد في بيت جدتهما في
منطقة الفيح ��اء ،ولما علم ال�شهيد م�ساعد باجتياح الق ��وات العراقية لدولة الكويت
توج ��ه �إلى مقر عمل ��ه و�أبى �إال �أن يقاوم الغ ��زاة ،ولكنه �أدرك ب�أن مث ��ل هذه الأعمال
الفردي ��ة ل ��ن ت�صمد طوي ًال �أمام جيو� ��ش �صدام لفترة طويلة ولم ��ا �أيقن من �سيطرة
الغ ��زاة على رئا�سة الحر�س الوطني عاد م�ساعد �إل ��ى بيته عاقدا العزم على مقاومة
االحتالل ،ومحاربة الجيو�ش الغازية في جبهات �أخرى.
وبع ��د ع�ص ��ر ذلك اليوم قرر ب� ��أن يغير �سكنه حت ��ى ال يقع فري�سة �سهل ��ة في �أيدي
العراقيي ��ن الذين و�ضعوا �أيديهم على جميع ملفات و�سجالت الحر�س الوطني فتوجه
ال ��ى بيت خالته في منطقة ال�سرة ،ولم يمكث هناك م ��دة طويلة �إذ �سرعان ما جاءه
			
 الميالد1968/1/12 : -المهنة :عريف  -الحر�س الوطني

 -اال�ست�شهاد1990/8/8 :
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�أحد رفاقه في العمل وهو �إما عبداهلل الحنيفي �أو عبداهلل �إبراهيم من �سكان منطقة
�صب ��اح ال�سال ��م وتوجها معا �إلى منطق ��ة الد�سمة حيث مكث هن ��اك �أربعة �أيام ،كان
خاللها يت�شاور مع رفاقه عن دورهم في مقاومة الجيو�ش العراقية الغازية.
كان ال�شب ��اب الكويتي قد �أخذ على عاتقه مقاومة المعتدين فكانت العمليات تظهر
في منطقة وتختفي في �أخرى ،ب�سبب عدم كفاءة الجانبين من جهة و�ضخامة الجيو�ش
الغازي ��ة مقارن ��ة ب�أع ��داد �أف ��راد المقاومة م ��ن جهة �أخ ��رى وبرغم ذلك فق ��د �أ�صر
الكويتيون عل ��ى �أن يقلقوا منام القوات الغازية ،و�أن يجعلوهم يعي�شون في قلق نف�سي
�أطول فترة ممكنة وهذا ما دفع ال�شهيد �إلى �أن يقف بجانب رفاقه في خندق مقاومة
المعتدي ��ن بكل �سالح توفر لهم لذا ان�ضم م�ساع ��د لإخوانه من �شباب منطقة كيفان
التي �شهدت مقاومة عنيفة ا�ستمرت لعدة �أيام.
ولم ��ا نفدت ذخي ��رة رجال المقاوم ��ة الكويتية في منطقة كيف ��ان توجه م�ساعد مع
ثالثة من رفاقه هم� :أحمد وعبداهلل وبدر الكندري لجلب ال�سالح من مناطق �أخرى
ليتمكنوا من �إيقاف القوات العراقية الغازية علي قدر اال�ستطاعة ،وهنا ذهب م�ساعد
م ��ع رفاقه الى مخفر مرك ��ز �شرطة الفيح ��اء ،لعلمهم بوجود بع� ��ض الأ�سلحة هناك
وبينم ��ا كان الرفاق الثالثة يجوب ��ون مخفر الفيحاء بحثا ع ��ن الأ�سلحة �إذا ب�أحدهم
يح�س باقت ��راب القوات العراقية من المخفر فيطلب م ��ن رفاقه الخروج ب�سرعة من
المخفر و�إذا بقنا�ص عراقي يختبئ فوق �سطح مبنى المخفر وفي �أثناء خروجهم من
مخف ��ر الفيحاء حدث ترا�شق �إط�ل�اق نار بين م�ساعد ورفاقه من ناحية وبين القوات
العراقي ��ة ،وهنا يتمكن القنا�ص من غر�س ر�صا�ص ��ات غادرة في ظهر ورقبة م�ساعد
ليفارق الحياة �شهيدا في 1990/8/8م رحمه اهلل رحمة وا�سعة.
وك��ان على �أه��ال��ي الكويت �أن يقومو بدفن موتاهم ف��ي �أث�ن��اء فترة االحتالل
فنقل جثمان ال�شهيد م�ساعد �إل��ى م�ست�شفى م �ب��ارك �أو ال �ه��ادي �أو الأم�ي��ري
وهناك كان البع�ض يقوم بت�صوير الموت و�إ�صاباتهم ليقدموا للعالم �أدلة مادية

ع ��ن وح�شية النظام العراقي ،وتو�ضيح مدى فظاعة الجرائم التي ارتكبها في دولة
الكويت.
ول ��م يعلم �أه ��ل م�ساعد ما �آل �إليه م�صير ابنهم ،ولم يعلموا عن ا�ست�شهاده لهذا لم
يتم دفن ال�شهيد م�ساعد حتى تاريخ  1990/8/21على �أنه مجهول الهوية ،وتم دفنه
في مقبرة جماعية في مقبرة الرقة وبعد عدة �أيام علم �إخوانه با�ست�شهاده.
وق ��د ت�سبب النظام العراقي بغزو الكوي ��ت بتفكيك الروابط الأ�سرية ،وت�صدى لكل
من قاوم االحتالل وجعله عر�ضة للتعذيب �أو حاربهم ب�شتى انواع الأ�سلحة التي جلبها
معه عند غزو الكويت.
وق ��د تع ��رف والده على �صورة ابنه بع ��د �أن �أنعم اهلل على الكوي ��ت بنعمة التحرير،
ليقيد ا�سمه في �سجل الخالدين ممن ا�ست�شهدوا في �أوائل �أيام الغزو.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /م�شعل نافع حمدان �صقر العدواني (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

الدفاع عن الوطن واجب مقد�س ،وعمل يرفع االن�سان �إلى �أعلى الدرجات ف�إن كتب
ل ��ه البقاء في الدنيا ف�إنه يعي�ش �إلى �آخر عمره فخورا بما فعل رافع ًا ر�أ�سه دائماً ،و�إن
كتب ��ت ل ��ه ال�شهادة ،ف�إنه في جنة الخلد �إن �شاء اهلل ينعم بنعيمها ،ومن �أولئك الذين
�صدقوا ما عاهدو اهلل عليه فق�ضى نحبه �شهيد ًا من �أجل وطنه ،ال�شهيد البطل م�شعل
نافع حدان العدواني.
ول ��د البطل ال�شهيد ناف ��ع العدواني بتاريخ  ،1969/1/7بمنطق ��ة الفحيحيل فرباه
�أب ��واه تربي ��ة ح�سن ��ة ،فن�ش�أ على ح ��ب الخير ،ي�ساع ��د المحتاج ثم ت ��درج في مراحل
التعلي ��م ،حتى ح�صل على �شه ��ادة الثانوية العام ��ة (الق�سم العلم ��ي) وبعد ح�صوله
علىه ��ذه ال�شه ��ادة فكر في �أن ي�شق حياته العملية مبا�ش ��رة فتقدم بطلب للتعيين في
�شرك ��ة البت ��رول الوطنية ،وعي ��ن فيها في وظيف ��ة (م�شغل م�صف ��اة) بتاريخ 10/24
 ،1987/ث ��م التحق بعدها بالجي� ��ش الكويتي لي�ؤدي خدمت ��ه الإلزامية ،فتم تجنيده
بالحر� ��س الأمي ��ري بتاري ��خ  ،1989/1/30وظ ��ل ي� ��ؤدي خدمت ��ه للوط ��ن حتى وقت
ا�ست�شهاده بتاريخ  ،1990/8/2وهو يوم الغزو الغا�شم.
�أخالقه و�صفاته ال�شخ�صية:

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-135-

كان ال�شهيد م�شعل يت�سم ب�صفات حميدة تدل على بيئة قويمة وتربية ح�سنة ،فكان
يت�س ��م بالأخالق الم�صفاة والخ�ص ��ال المنتقاة ،ن�ش�أ على حب والديه بار ًا بهما محبا
لأخوت ��ه ،وجيران ��ه وزمالئه ،وعلى عالق ��ة طيبة بهم مما دفع بع�ضه ��م فيما بعد الي
ت�سمي ��ة �أبنائهم با�سمه (م�شعل) ويقول عنه �صديق ��ه المواطن عيد محمد الهاجري
(م�شع ��ل اهلل يرحم ��ه دائم ��ا ي�ضحك وهو م ��رح لأبعد درج ��ة ،و�إذا يق ��در ينفعك ما
			
الميالد1969/1/7 :
		
الم�ستوى التعليمي :ال�شهادة الثانوية العامة
الجن�سية:كويتي			

 اال�ست�شهاد1990/8/2 : المهنة :موظف (م�شغل م�صافاة) -ب�شركة البترول الوطنية -الحالة الإجتماعية� :أعزب

يق�صر،خلوق حبوب� ،أي �إن�سان يقعد معاه لو ع�شر دقائق الزم يحبه ويعتز ب�صداقته،
وال �أذك ��ر يوم م ��ن الأيام �أنه ع�صب ��ي ،والزعلت عليه ،و�أغلب الأي ��ام كان يحب يغني
للت�سلية كان بارا بوالديه (.)1
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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ع ��اد البط ��ل م�شعل ناف ��ع العدواني م ��ن دوامه في الحر� ��س الأميري �إل ��ى بيته في
الخام�سة من م�ساء ي ��وم االربعاءالموافق  1990/8/1وق�ضى ليلته مع �أبويه و�أخوته،
و�سه ��روا مع� � ًا حتى وق ��ت مت�أخر م ��ن الليل ،ثم ج ��اءه ات�صال من وحدت ��ه الع�سكرية
با�ستدعائ ��ه على وجه ال�سرعة ،فلب�س مالب�سه الع�سكري ��ة ب�سرعة فائقة ،و�أخذ يفتح
�أب ��واب الغرف ليطل �إطالل ��ة على جميع �أفراد �أ�سرته وك�أن ��ه يودعهم الوداع الأخير،
دون �أن يزعج �أحد ًا منهم ،وك�أنه كان يح�س �أن هذه هي �آخر �إطاللة على وجوه �أ�سرته
الت ��ي تربى بين �أفرادها ،ثم ات�صل بزميله عيد محمد الهاجري (زميله في الدوام)
و�أخبره ب�أنه قادم �إليه ليذهبا معا �إلى مقر عملهما ،حيث جرت العادة بينهما على �أن
يذهبا معا �إلى وحدتهما الع�سكرية.
خ ��رج م�شعل وعي ��د �إلى وحدتهما الع�سكرية في ال�ساد�س ��ة والن�صف من �صباح يوم
الخمي� ��س الموافق  ،1990/8/2وو�صال الى مقر عملهما ف ��ي لواء الحر�س الأميري،
فترك ال�شهيد م�شعل �سيارته ،و�أ�سرع �إلى داخل اللواء ،وا�شترك مع زمالئه في تعبئة
الأ�سلح ��ة والذخيرة ،ثم بد�أوا في التحرك �صوب د�سم ��ان ،وما �أن �صاروا عند ق�صر
الم�ؤتم ��رات ببيان حتى اعتر� ��ض طريقهم بع�ض العراقيين وح ��دث ا�شتباك وتبادل
�إط�ل�اق الن ��ار بين الجانبي ��ن الكويت ��ي والعراقي ،وكان ��ت الغلبة في ه ��ذا اال�شتباك
لأبطال الكويت ،فقتل من العراقيين من قتل و�أ�سر من �أ�سر ،ثم وا�صل �أبطال الكويت
طريقه ��م �إلى د�سمان ،وفي هذا اال�شتباك كان ال�شهيد البطل م�شعل نافع حمدان مع
زمالئه داخل �سيارة يرد على ر�صا�ص العدو بر�صا�صات قتلت بع�ضهم ،و�أرغمت
( )1م ��ن �أق ��وال المواطن عيد محم ��د الهاجري المدونة في نموذج تفريغ مقابلة ،والتي تمت بمكتب ال�شهي ��د وذلك في ملف خا�ص بال�شهيد م�شعل نافع
حمدان العدواني.
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الآخري ��ن على اال�ست�س�ل�ام حتى كتب له ال�شه ��ادة ،ف�أ�صيب بطلق ن ��اري في ر�أ�سه
فانكف� ��أ علي وجهه داخل ال�سيارة وحوله بركة من الدماء ثم وا�صل الجنود الكويتيون
�سيره ��م حاملين معهم من وقع في �أيديهم م ��ن الأ�سرى العراقيين ،وذهبوا بهم �إلى
ق�صر الم�ؤتمرات.
ل ��م ي�صدق المواطن عي ��د الهاجري ان زميل ��ه ورفيق طريقه ق ��د ا�ست�شهد خا�صة
�أن ��ه كان مجاورا له داخ ��ل ال�سيارة و�أخذ يقل ��ب ر�أ�سه يمينا وي�س ��ار ًا فت�أكد �أن روحه
ق ��د �صعدت �إلى بارئها،ف�أ�صيب بحالة من االعياء ال�شدي ��د خا�صة �أنه كان هو الآخر
م�صاب ��ا ،ويذك ��ر المواطن عيد الهاجري �أنهم قد تحركوا �ص ��وب د�سمان ،و�أن بع�ض
زمالئ ��ه قد �أنزل ��وه من ال�سيارة وو�ضعوه ف ��ي �سيارة مدنية و�أو�صل ��وه الى الم�ست�شفى
الأمي ��ري ،حي ��ث تم عالج ��ه و�أنه ال يدري م ��اذا ح ��دث لزميله م�شعل بع ��د ذلك وال
يع ��رف من الذي حمله �أو دفنه ،ويقول ربما يك ��ون الذي قام بدفنه هم رجال الهالل
الأحم ��ر .ويروي المواطن خلف ناف ��ع حمدان (�أخو ال�شهيد م�شعل) �أن ثالثة �أيام قد
م ��رت منذ بداية الغ ��زو دون �أن يعرف ع ��ن �أخيه �شيئا لكنه عل ��م �أن المواطن احمد
العدوان ��ي (زميل م�شعل في الجي�ش) قد عاد �إل ��ى منزله م�صابا ،فذهب لالطمئنان
عليه وال�س�ؤال عن �أخيه م�شعل ،فروى له �أحمد ما حدث لهم ،و�أخبره �أنه ال يدري �أين
ذهبوا به ،وبغيره من الم�صابين ذلك �أنه هو الآخر كان م�صاباً.
خ ��رج المواطن خلف (�أخو ال�شهيد م�شعل) من بي ��ت المواطن �أحمد العدواني في
حال ��ة يرثى لها ذلك لأن ��ه ال يعرف عن �أخيه غير واقعة اال�ست�شهاد� ،أما الجثمان فال
يع ��رف عنه �شيئاً ،ومن ث ��م �أخذ يبحث في الم�ست�شفيات ،فل ��م يعثر له على �أثر ،ومع
�أنه قد �سمع نب�أ �إ�صابة �أخيه على ل�سان �أحمد العدواني �إال �أن ات�صاال هاتفي ًا ال يعرف
م�صدره قد �أخبرهم �أن �أخاه �أ�سير لدى العراقيين ،ومن ثم جد خلف في البحث عن
�أخيه لدى نقط التفتي�ش العراقية ،وطلب منه بع�ض العراقيين �أمواال لإعطائه �أخبار ًا
ع ��ن �أخي ��ه ،ثم �أعطوه �أخبارا غي ��ر �صحيحة ،حيث �أخبروه ب�أن �أخ ��اه �أ�سير بالعراق،
 -137-ومن ثم �سافر خلف �إلى العراق و�أخذ ي�س�أل عنه في بع�ض ال�سجون العراقية لكنه رجع

م ��ن العراق بخفي حني ��ن ،وفقدت الأ�سرة الأمل في العثور عل ��ى ابنها م�شعل ،ونظرا
لأن الأ�س ��رة قد �سمعت �أكثر م ��ن �شهادة في هذا االمر ،ف�إنها اعتبرت ابنها في عداد
المفقودين.
بع ��د تحرير الكويت م ��ن العدو الغا�ص ��ب �أعلن �أه ��ل ال�شهيد م�شعل ف ��ي ال�صحف
اليومي ��ة �أن ��ه مفقود ،ونا�ش ��دوا كل من يع ��رف عنه �شيئ� � ًا �أن يت�صل ب�أهل ��ه ،وبالفعل
جاءه ��م ا�ستدع ��اء من مخف ��ر الد�سمة ،فذهب وال ��ده �إلى مخفر الد�سم ��ة ،ف�أعطوه
�شهادة وفاة با�سم ال�شهيد م�شعل ،و�صورة لل�شهيد م�شعل وهو ملفوف بكفنه ،وبطاقته
المدني ��ة ،ورخ�صة القيادة الخا�صة به ،ومن ثم ت�أكد لدى الوالد والأهل �أن ابنهم قد
ا�ست�شه ��د ف ��ي �ساحة الواجب ،وقد عل ��م الأب ،وهو في المخف ��ر �أن بع�ض المواطنين
ق ��د عثروا على ابنه ،فحملوه �إلى مخفر الد�سمة ،وتعرفوا عليه من بطاقته لكنهم لم
ي�ستطيع ��وا االت�صال ب�أهله ،وم ��ن ثم قام بع�ض المتطوعين بدفن ��ه مع �أحد ال�شهداء
(م ��ن �آل ال�سلط ��ان) في مقب ��رة ال�صليبيخات ،حيث اطلع االب عل ��ى مكان قبر ابنه
م�شع ��ل ،ثم عاد الى بيته بعد �أن ق ��ر�أ الفاتحة على روح ابنه ال�شهيد ،وعلى روح غيره
م ��ن ال�شه ��داء الأبرار واطم�أن قلبه بعد �أن علم �أن ابن ��ه �سيكون في جنة الخلد رفيقا
لل�شهداء وال�صالحين وح�سن �أولئك رفيقا.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /مفرح خالد �ساير العنزي (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

النا� ��س مع ��ادن ،بع�ضها غال ،والآخر عك� ��س ذلك ،وال�شك �أن ال�شه ��داء كالمعادن
النفي�س ��ة التي ال ي�صيبها �ص ��د�أ ،وال يعتريها عطب ،بل تظل قيمته ��ا باقية ،وال�شهيد
منزلته رفيعة عند اهلل ،لأنه يدافع عن �أر�ضه فهو �شهيد واجب بالدرجة الأولى ،ومن
�شهداء الواجب ال�شهيد البطل مفرح خالد �ساير العنزي.
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:
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ولد ال�شهيد مف ��رح خالد العنزي بتاري ��خ  ،1957/4/21ون�ش�أ في منطقة الجهراء
وعا� ��ش فيها �أ�سعد �أيام حياته ،و�س ��ط �أهله و�أ�صدقائه ،وي�شهد له �أهله و�أ�صدقا�ؤه �أنه
كان كريما ،طيب القلب ،محبوبا من الجميع ،وكان يحب عمله ،ويقبل على التدريبات
بحب و�شوق ،وكانت له عالقات اجتماعية طيبة فكان يخرج مع �أ�صدقائه في رحالت
ال ��ى الب ��ر ،وكانت له ديوانية ،حيث ي ��رد �إليها �أحبابه فيتجاذب ��ون �أطراف الحديث،
وكان كريم ��ا معهم� ،إذ كان يقدم لهم في نهاي ��ة الجل�سة الوالئم ،ويخرج الجميع من
ديوانيت ��ه فرحي ��ن م�سرورين ،وال �شك �أن هذه العالقات ق ��د كونت �شخ�صيته وجعلته
رجال من الطرز االول ،يحب عمله و�أهله ،و�أ�صدقاءه وزوجته ،وابنه الوحيد �أنور.
كان ال�شهي ��د مفرح خالد يعم ��ل في وزارة الدفاع برتبة رقيب ث ��ان بال�سرية الثالثة
التابع ��ة للكتيبة التا�سعة والثالثين باللواء ال�ساد�س وكان قبيل الغزو العراقي الغا�شم
ف ��ي مهمة تدريبية ا�ستوجب ��ت تواجده في عمله خم�سة ع�شر يوم ��ا فعاد �إلى بيته قبل
الغزو العراقي بيوم واحد ،وعلى وجه التحديد في �صباح االربعاء الموافق 1990/8/1
عل ��ى �أن يعود �إلى عمله �صباح الخمي�س  1990/8/2وق�ضى يومه وجزءا من ليلته مع

 اال�ست�شهاد1990/8/2 :		
الميالد1957/4/21 :
 المهنة :رقيب ثان  -بال�سرية الثالثة التابعة للكتبية التا�سعة والثالثين باللواء ال�ساد�س  -وزارة الدفاع -الحالة الإجتماعية :متزوج وله ابن

�أهله و�أ�صدقائه ثم خلد الى النوم ا�ستعدادا للذهاب �إلى عمله في اليوم التالي.
ا�ستيق ��ظ ال�شهي ��د مف ��رح خال ��د وزوجته  -كم ��ا ا�ستيقظ غي ��ره من �أه ��ل الكويت
 عل ��ى �ص ��وت الطلقات الغادرة تدوي ف ��ي �سماء الكويت فهب من نوم ��ه في ال�ساعةالرابع ��ة �صباح يوم الخمي�س  1990/8/2فتو�ض�أ و�صلى �صالة الفجر ،ولب�س مالب�سه
الع�سكرية ،و�أ�صر على الخروج �إلى وحدته الع�سكرية ،رغم محاولة زوجته �إثناءه عن
الخ ��روج حتى يتحقق م ��ن الأمر ،وكانت زوجته في حالة ذع ��ر �شديد ،وخوف عليه،
خا�ص ��ة �أنه زوجها ،ووالد ابنها الوحيد ذي الث�ل�اث �سنوات الذي رزقهما اهلل به بعد
طول انتظار ،ولكن ال�شهيد البطل قال لها بكل عزم و�إ�صرار (�صرفي نف�سك) وخرج
ب�سيارت ��ه في ال�ساعة الرابعة والن�صف قا�صد ًا اللواء ال�ساد�س ،حيث مقر عمله بينما
�أخذت زوجته ابنها الوحيد بين �أح�ضانها وت�ضرعت الى اهلل �أن يحفظ لها زوجها.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-140-

انطل ��ق ال�شهيد البطل مفرح خالد العنزي ب�سيارته في طريق (الجهراء-العبدلي)
ووج ��د حركة الم ��رور غير طبيعي ��ة ،فبع�ض النا�س يع ��ودون و�آخرون يتخ ��ذون طرق ًا
ترابية ،وعلم �أن مجموعة من العراقيين يقفون عند ج�سر المغاوير ي�سدون الطريق،
ويمنعون النا�س من العبور ،ويتعاملون معهم ب�شدة وق�سوة ،ووجد الطريق مغلق ًا تماما
دون الو�صول �إلى مقر عمله.
كان ال�شهي ��د البطل مفرح ي�ؤمن دائما �أن االن�سان يمكنه �أن ي�ؤدي واجبه نحو وطنه
ف ��ي �أي موق ��ع وب�أية طريقة ،ولي� ��س �شرط ًا �أن يكون ذلك من خ�ل�ال مقر عمله فقط
وم ��ن ثم فكر ف ��ي االلتحاق بلواء المغاوي ��ر القريب -حينئذ -من ��ه فاتجه في طريق
تراب ��ي قا�صدا ل ��واء المغاوير لي�شترك م ��ع رجال هذا اللواء في الدف ��اع عن الوطن،
ولك ��ن العراقيين �صوب ��وا نحو �سيارت ��ه ر�صا�صهم الغ ��ادر ف�أ�صابت طلقت ��ان م�ؤخرة
�سيارته �إحداهما اخترقت الزجاج الخلفي لل�سيارة وا�ستقرت في ر�أ�سه ويبدو �أن هذه
الإ�صابة قد�أودت بحياته في الحال.
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ومما تجدر الإ�شارة �إليه �أن مجموعة من المتطوعين من �أجل �إنقاذ الم�صابين قد
حاول ��وا ف ��ي نف�س اليوم حمله �إلى الم�ست�شفى �إال �أنهم لم يوفقوا في ذلك نظرا لقرب
موقع اال�ست�شهاد من نقطة تفتي�ش عراقية ويبدو �أن العراقيين لم يمكنوهم من ذلك
ولكن المتطوعين ا�ستطاعوا �أن ي�أخذوا بطاقته وحافظة نقوده ،و�أودعوها بم�ست�شفى
الجه ��راء و�سجلوا ا�سمه ف ��ي الم�ست�شفى �ضمن ال�شهداء ،م ��ع �أن جثمانه كان اليزال
م�سجى في �سيارته لم يحمل بعد.
جد �أهل ال�شهيد مفرح و�أ�صدقا�ؤه في البحث عنه ،ومن �أ�صدقائه الحميمين الذين
ل ��م ي�ألوا جهدا ف ��ي البحث عن ��ه �صديقه ماجد �سلط ��ان الخالدي ،ال ��ذي ذهب الى
م�ست�شفى الجهراء للبحث عنه فوجد ا�سمه �ضمن قائمة ال�شهداء،فبحث عن جثمانه
فلم يج ��ده ،و�أخذ يبحث ويجري ات�صاالت مع بع� ��ض �أ�صدقائه بالجهراء ،و�إعطاهم
موا�صف ��ات �سي ��ارة ال�شهيد مفرح ،فات�صل ب ��ه �صديق له هاتفي ًا و�أخب ��ره �أن ال�سيارة
المعني ��ة متوقفة على طريق (الجهراء -العبدل ��ي) ولكن في طريق فرعي ترابي في
اتجاه لواء المغاوير.
وكان فرح ��ان خال ��د �ساير� -أخو ال�شهيد مفرح يبحث ع ��ن �أخيه في كل مكان ،وفي
ي ��وم الجمعة  ،1990/8/3جاءه ات�صال هاتفي ب�أن ا�سمه معلق �ضمن قائمة ال�شهداء
بم�ست�شف ��ى الجه ��راء فهرول ال ��ى الم�ست�شفى وت�أكد من وجود ا�س ��م �أخيه وبحث عن
جثت ��ه ،فلم يجدها ،فا�ستقل �سيارته مح ��اوال الو�صول �إلى مقر عمل �أخيه ،وهو اللواء
ال�ساد� ��س ،وكان معه وكي ��ل �ضابط� -آنذاك  -ا�سمه عجيل عل ��ي حمد ،وفي الطريق
الم�ؤدي ��ة �إلى اللواء ال�ساد�س وهو طريق الجهراء �شاهدا �سيارة �أخيه فاتجها �صوبها،
فوجدا بها جثمان ال�شهيد مفرح.
�أ�س ��رع فرحان وعجيل �إلى م�ست�شف ��ى الجهراء ،و�أخب ��را الم�س�ؤولين بمكان الجثة،
كم ��ا �أن ماج ��د �سلطان الخالدي� -صديق ال�شهيد -قد ق ��ام بنف�س العمل ،وطلبوا من
الم�ست�شفى �أن تخرج معهم �سيارة ا�سعاف ،وعند و�صولهم �إلى مكان الجثة لم يمهلهم

العراقيون ،و�إنما هاجمتهم دورية عراقية ولم يمكنوهم من حمل الجثمان.
ح ��اول �أخو ال�شهيد اكثر من مرة الو�صول �إلى جثم ��ان �أخيه مفرح لكن دون جدوى
ول ��م ي�ستطع انت�شال رفات �أخيه� ،إال بعد انتقال نقط ��ة التفتي�ش العراقية القريبة من
جثم ��ان ال�شهيد �إل ��ى مكان �آخر ،وكان ذل ��ك بعد �شهرين تقريبا م ��ن الغزو العراقي
ويق ��ول فرح ��ان خال ��د (�أخ ��و ال�شهيد مف ��رح) :وبعد �إزالة ه ��ذه النقط ��ة� -أي نقطة
التفتي� ��ش العراقي ��ة -قمت بانت�شال م ��ا تبقى من جثة �أخي ،وقم ��ت بدفن رفات �أخي
ف ��ي منطقة اال�شجار في الجهراء مقابل مكان (الحادث) ( )1ويذكر ماجد �سلطان
الخالدي انه قد �سمع بعد عودته من ال�سعودية �أن المطاوعة قد دفنوا جثمان ال�شهيد
مف ��رح بع ��د �شهر او �شهرين في مكانه ثم نقلوه بعد ذل ��ك في قبر جماعي في مدافن
الرقة ،ولكن يالحظ ان �أهله ال يعرفون بال�ضبط قبره الذي نقل �إليه وال يعرفون على
وجه التحديد تاريخ دفنه.
والالف ��ت للنظ ��ر �أن واجب ��ه الوطني فترك زوجت ��ه وابنه الوحي ��د (وكان طفال في
الثالث ��ة من عمره) ولب�س مالب�سه الع�سكرية ،و�أ�سرع في الرابعة والن�صف من �صباح
يوم الخمي�س  1990/8/2بمقر عمله باللواء ال�ساد�س.
�أم ��ا الأمر الثاني :فه ��و ال�سلوك الم�شين للقوات العراقي ��ة �إذ �أنهم لم يهتموا بدفن
ال�شهي ��د ولم يتركوا �أحد ًا يقوم بهذا العمل ،ووقفوا بالمر�صادلكل محاولة تهدف �إلى
حمل جثمانه ودفنه ،وهذا �أمر ال يتفق مع دين ،وال عرف ،وال مبادئ �إن�سانية.
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رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد  /ميثم ح�سين غلوم ح�سين المولي (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�شمروخ.
مدخل:

ال�شهي ��د ميث ��م ح�سين ،نجم �آخر من نج ��وم الكويت الخالدة الت ��ي �سوف تتذكرها
الأجي ��ال القادمة ،من �أبناء هذا البلد الحبي ��ب فالت�ضحية التي قدمها كبيرة ،لكنها
كان ��ت �صغيرة فبعين المحب لهذه الأر�ض المتم�سك بقيم المواطنة الحقيقية لنجعل
التاريخ يتكلم ويحدثنا عن ال�شهيد ميثم ح�سين المولي.
كان طالب ��ا في كلية التربية الأ�سا�سية ،وريا�ضي يلعب كرة الماء في نادي القاد�سية
�أح ��د �أ�شهر االندية الريا�ضية في دولة الكويت والخليج العربي ،،كما �أنه مثل منتخب
الكويت في هذه اللعبة ،وهذا داللة عن مهارته فيها ،عرف عنه بدماثة الخلق وبطيبة
القلب ( )1وبتوا�ضع جم حتى �أنهم ي�سمونه (الجوهرة) ( )2ولذلك �أحبه رفاقه.
ال�شهيد والغزو:
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لم ��ا بد�أت جحافل الجي� ��ش العراقي التتار الجدد ،تزحف جهة الكويت �آثر ال�شهيد
البق ��اء في الكويت وعدم المغ ��ادرة ( )3وحتى حين �ألحت علي ��ه والدته �أن يخرج الى
�أقارب ��ه في الجمهورية اال�سالمي ��ة الإيرانية رف�ض رف�ضا قاطع ��ا بقوله لها "ما �أطلع
م ��ن الكويت )4( "..و"ومالن ��ا �إال ديرتنا" ( )5و�أي�ضا قال م ��رة "النريد �أن ننذل نحن
نا�س معززين مكرمين ما نروح �أي ديرة حتى ولو كانوا �أهلنا� ..أي بلد نذهب لها ماذا
يقولون لنا الجئين يمدون �أيديهم يعطونا!! ( )6وقد �آثر �أن يبقى ويلت�صق بالأر�ض التي
ننتمي �إليها.
عم ��ل ال�شهيد �إب ��ان الغزو العراق ��ي لدولة الكوي ��ت ببع�ض الأعم ��ال التطوعية مثل
( )1ح�سين محمد �أحمد المهنا �ص ،3مقابلة قام بها مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ .1994/2/5
( )2انور علي كرم مقابلة قام بها مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ �.1994/1/29ص  4عمران �شم�ساه )3( .المقابلة قام بها مكتب حيثيات اال�ست�شهاد
بتاريخ  1994/1/16وطالب ح�سين غلوم ح�سين المولي (�أخ) ال�شهيد المقابلة الثانية قام بها مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ� 2000/6/11ص.3
( )4ح�سين محمد �أحمد المهنا �ص.3
( )5طالب ح�سين غلوم ح�سين المولى المقابلة الثانية �ص ،7وح�سين محمد �أحمد المهنا �ص.3
( )6ح�سين محمد �أحمد المهنا�ص.3

ا�شتراكه مع بقية �إخوته ،في العمل في مخبز ال�شعب الآلي ل�شركة المطاحن الكويتية
في منطقة "ال�شعب" حيث �سكنه (.)7
كما كان يذهب ب�شكل منتظم �إلى "ديوانية" ( )8قريبة من منزله ،والجدير بالذكر
�أن ��ه كان للديواني ��ة ب�شكل عام دور فع ��ال �أثناء االحتالل العراق ��ي لدولة الكويت في
تثبيت النفو�س ورفع المعنويات ( ،)9اعتاد ال�شهيد ق�ضاء معظم ام�سياته في الديوانية
وف ��ي بع�ض االحيان اذا ت�أخر ف ��ي الليل ينام كحال بقية �أ�صدقائه فيها خا�صة عندما
يحدث منع تجول من قبل القوات العراقية الغازية (.)01
قي ��ل �إن ال�شهي ��د كان يمل ��ك م�سد�س ��ا وبندقي ��ة وهناك م ��ن �شاهده يت ��درب على
ا�ستخدامهما ( )11وورد �أي�ضا �أنه كان يعتزم االلتحاق بالمقاومة ( ،)12فهل كان يعتزم
القي ��ام بعملية فدائية التي ب ��د�أت تزداد �ضراوة �ضد المحتل ف ��ي هذه المرحلة منذ
الأيام الأولى لالحتالل ( )13ال ندري لأن ال�شهيد قد تم القب�ض عليه و�شيكا ولم يت�سن
له ذلك وما لدينا من �أدلة غير كافية لت�ؤيد �أو تنفي ذلك (.)14
االعتقال:

خ ��رج ال�شهيد من منزله في يوم الخمي�س الموافق  1990/8/15مع �صديقيه خالد
وفي�صل زمالئه في فريق كرة الماء بنادي القاد�سية ( ،)15م�ستغال �سيارة �أخيه الأكبر
علي ( )16متجها �إلى مدينة الأحمدي وذلك من �أجل �أن يرى الجميع بع�ض رفاقهم في
فريق كرة الماء والذين يعملون في مطافئ الأحمدي ( ،)17و�إذا �سنحت الفر�صة لهم
لربما يتطوعون للعمل في المطافئ (.)18
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( )7طالب ح�سين غلوم ح�سين المولي المقابلة الثانية �ص.7
( )8انور علي كرم مقابلة قام بها مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ �1994/1/29ص 1وكذلك طالب المقابلة الثانية �ص 2وفي�صل خنفر محمد الح�ساوي
وخالد جواد علي ال�شواف مقابلة م�شتركة قام بها مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ .2000/8/26
( )9وهي ذلك الجزء من البيت الخا�ص بجلو�س الرجال ،وهي بمثابة ناد يتناول فيه الرجال �شتى �أمور حياتهم انظر د.يعقوب يو�سف الكندري الدواوين
الكويتية -دورها االجتماعي وال�سيا�سي �ص.47
( )10نف�س الم�صدر ال�سابق
( )11انور علي كرم �ص.4
( )12علي ح�سين المولى مقابلة قام بها مكتب حثيثات اال�ست�شهاد بتاريخ � 2004/12/6ص.5
( )13ح�سين محمد �أحمد المهنا  ،2واي�ضا علي ح�سين المولي �ص.4
( )14ابراهيم احمد الرا�شد� ،أيام ال�صمود (عظات وعبر) �ص.20
( )15علي ح�سين المولى �ص.5
( )16خالد جواد علي ال�شواف وفي�صل خنفر محمد الح�ساوي.
( )17عل ��ي ح�سي ��ن المولى �ص ،1وخالد جواد علي ال�ش ��واف� ،ص ،1وطالب ح�سين غلوم ح�سين المولي �ص .8والمقابلة الم�شتركة (في�صل خنفر وخالد
ال�شواف) �ص.2
( )18خالد جواد علي ال�شواف �ص.1

وف ��ي طريقهم ،عبر طري ��ق الفحيحيل ال�سري ��ع ح�سب ما ورد عل ��ى �أل�سنة ال�شهود
ا�ستوقفته ��م تباعا ث�ل�اث نقاط تفتي�ش عراقي ��ة ( ،)19فنقاط التفتي� ��ش �أخذت تزداد
ب�ش ��كل ملحوظ ف ��ي �شتى �أنح ��اء الكويت نتيجة لزي ��ادة حركة المقاوم ��ة منذ تاريخ
 ،1990/8/11والتفتي�ش �أ�صبح �أكثر دقة (.)20
�أول ��ى نقاط التفتي�ش كانت عند ج�سر"بيان" والثانية عند ج�سر "المهبولة" لم يتم
العثور على �شيء في ال�سيارة �إلى �أن و�صل ميثم ومن معه �إلى مدخل مدينة الأحمدي،
وبالق ��رب من مبنى المحافظة ت ��م تفتي�ش ال�سيارة تفتي�شا دقيق ��ا ،ربما لأن ال�سيارة
ي�ستغله ��ا �شباب لم تتجاوز �أعمارهم الع�شري ��ن ربيعا ومتجهين الى منطقة الأحمدي
�سي ��ارات كثيرة ت�ستقلها عائالت �سمح لها بالمرور من غير تفتي�ش بينما �سيارة ميثم
قد تم تفتي�شها بدقة (.)21
وكان ��ت مفاج� ��أة الجمي ��ع عندما ت ��م العثور على "من�ش ��ور" في �سي ��ارة ميثم تحت
مقع ��د ال�سيارة الأمامي هذا المن�ش ��ور عبارة عن وجه رجل يفتر�ض �أنه يمثل الرئي�س
العراق ��ي المخلوع �صدام ح�سن بج�سم حم ��ار ( ،)22باال�ضافة �إلى ذلك كتب بيان قد
�ألح ��ق با�سف ��ل المن�شور ي�ش ��رح للكويتيين وللمقيمي ��ن في الكويت كيفي ��ة التعامل مع
اال�سلحة الكيميائية (.)23
ول ��م يكن هذا فح�سب بل ق ��د تم العثور على �صور لأمير البالد حفظه اهلل  -ال�شيخ
جاب ��ر الأحمد ال�صب ��اح باال�ضافة �إلى �صور �أخ ��رى ل�سمو الأمير الوال ��د ال�شيخ �سعد
العب ��داهلل ال�سالم ال�صباح كذل ��ك عثر على علم لدولة الكويت ف ��ي �صندوق ال�سيارة
الخلفي (.)24
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( )19خالد ال�شواف �ص ،9اطلب غلوم �ص ،8والمقابلة الم�شتركة (في�صل خنفر وخالد ال�شواف) �ص.2
( )20المقابلة الم�شتركة (في�صل الح�ساوي وخالد ال�شواف(�ص.4
( )21الرا�شد �أيام (ال�صمود( (ع�ضات عبر) �ص.20
( )22المقابلة الم�شتركة (في�صل الح�ساوي وخالد ال�شواف) �ص.4
( )23خالد ال�شواف �ص ،2واي�ضا طالب غلوم �ص.2
( )24ف ��ي معظ ��م الن�شرات التي �صدرت في الكويت �إبان الغزو تناولت (مبد�أ رف� ��ض العدوان والمطالبة بال�شرعية والحث على المقاومة وال�صمود ومن
امثل ��ة ه ��ذه الن�شرات ،ال�صمود ومو�س وابناء جابر و�صوت الحق والقب�س ون�ساء و�أطفال الكويت واحرار الكويت حول مزيد من االي�ضاح انظر �أحمد
ال�شرق ��اوي م ��ن ب�صمات االزمة �ص  72-45وكذل ��ك انظر د .علي الدمخي الكويت تح ��ت االحتالل �ص 211-207واي�ض ��ا خ�ضير عبداهلل الكويت،
وجراد بغداد �ص  36-35وكذلك محمد عبدالهادي جمال الكويت و�أيام االحتالل �ص -.34-38خالد ال�شواف �ص.2
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ما تم العثور عليه في ال�سيارة لم يكن ال�شهيد وال من معه على علم به �أبدا ( ،)25فقد
و�صل ��ت �إل ��ى �أحد �أخوة ال�شهيد من �صديق لهم كان لديه �آل ��ة ت�صوير ويقوم بتوزيعها
فتب ��رع �أحد �أخ ��وة ال�شهيد ميثم ب�أن يق ��وم بالتوزيع في منطقة "بي ��ان" والظاهر �أن
ورق ��ة �أو ورقتي ��ن من المن�ش ��ور قد �سقطت �سهوا ف ��ي �سيارة الأخ االكب ��ر التي اعتاد
ال�شهيد �أن ي�ستقلها �إبان الغزو (.)26
�أم ��ا ما يتعل ��ق ب�صور الأمير وولي عهده الأمين و�أع�ل�ام الكويت التي عثر عليها في
ال�صن ��دوق الخلفي في ال�سيارة فهي من بقايا "يوم التكبير" الذي تم في يوم ال�سبت
 )27( 1990/8/11حي ��ث وق ��ف الكويتي ��ون عل ��ى �أ�سط ��ح المنازل يرفع ��ون �أ�صواتهم
بالتكبير (.)28
بعد ذلك تم تقييد ال�شهيد ميثم مع �صديقه في�صل بالكوفية "الغترة" بينما تم ربط
�صديقه ��م خالد ب�سلك كهربائي الغريب بالأمر �أن من اكت�شف الورقة ردد �أن ال�شهيد
وم ��ن معه من المقاومة عندما ردد "�صدن ��ا المقاومة" ثم بعد ذلك تجمهر عدد من
الجن ��ود وال�ضب ��اط العراقيين حول الفتية الثالثة المكبلي ��ن بالقيود� ،ألقوا بهم على
الر�صي ��ف ( )30وانهالوا عليهم �ضربا ا�ستمر قراب ��ة ع�شر دقائق ثم ا�صطحبوهم الى
مدينة الأحمدي التي تمنوا �أن يروها �أحرارا فدخلوها مكبلين.
وف ��ي مكات ��ب ال�شركة هن ��اك التي حوله ��ا المحتل ال ��ى معتقل انزل عليه ��م الجنود
العراقي ��ون الوجب ��ة الأولى "م ��ن التعذيب ال ��ذي كان عبارة عن �ض ��رب بالع�صي على
موا�ض ��ع مختلفة م ��ن �أج�سامهم وف ��ي التحقيق انهال ��ت اال�سئلة عليه ��م مثل (من هم
ربعك ��م)؟ ومن �أين �أتيت ��م بالمن�شور؟ ومن ه ��و م�صدره؟ و�أين يت ��م توزيعه؟ وما ا�سم
المجموعة التي تنتمون �إليها؟ ومن رفاقكم؟ ولم تكن هناك �أي �إجابة لأن المعتقلين
( )25الم�صدر ال�سابق �ص.1
( )26طالب المقابلة الثانية �ص.7
( )27علي ح�سين المولي �ص.2
( )28تك ��رر م�شه ��د (يوم التكبير) اي�ضا في يوم  1990/9/1وقد كان لـ(يوم التكبير) االثر الكبير على المحتل لدرجة هن هناك وثيقة عراقية �صادرة
بتاريخ  1990/8/31تدعو بفتح النيران على �سطوح المنازل التي تقوم بالتكبير بكافة اال�سلحة د.يو�سف عبد المعطي المقاومة الكويتية من خالل
الوثائق العراقية �ص .113
( )29خالد ال�شواف �ص.2
( )30نف�س الم�صدر ال�سابق �ص.3-2
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ال يعرفون �شيئا عن هذا المن�شور؟
ث ��م تلقوا بعد ذل ��ك الوجبة الثانية م ��ن التعذيب حتى �أن �أح ��د ال�ضباط الموكلين
بتعذي ��ب ال�شب ��اب ق ��ال ب�إ�سلوب اعت ��اد العراقي ��ون ا�ستخدامه في عملي ��ات التعذيب
الجب ��ار المعتقلين على االعتراف قائال (�إع ��دام خال�ص ..ودوهم و�أعدموهم) ..ثم
�أردف قائالً :كل واحد خم�س ر�صا�صات ،ومن منطقة الأحمدي تم نقلهم �إلى مدر�سة
في منطقة الرقة وتم موا�صلة التحقيق معهم ومنها تم نقلهم �إلى مخفر الرقة.
العراقي ��ون المدجج ��ون بال�س�ل�اح ،ولي� ��س هذا فح�س ��ب فقد كانت خلفه ��م �سيارة
ع�سكري ��ة تق ��ل عدد من الجن ��ود العراقيين وح ��ال و�صولهم المخف ��ر ا�ستمرت وجبة
التعذيب.
كان ال�شهيد ي�شعر بالذنب الكبير تجاه �صديقيه وكان يردد �أنه هو ال�سبب في كل ما
حدث وما �س ��وف يحدث لهم ،فهو الذي اقترح عليهم التوجه �إلى االحمدي وال�سيارة
التي عثر على المن�شور فيها كانت �سيارة �أخيه والمن�شور لي�س لهم عالقة به.
وف ��ي مخف ��ر الرقة يقول خال ��د �إن التحقي ��ق كان �أ�ش ��د ق�سوة فق ��د كان المحققين
يحاول ��ون انتزاع اعترافاته ��م بالقوة ولذلك ال�ضرب �أ�صبح (ب�ل�ا هوادة وبال توقف)
وا�ستعمل ��ت فيه ��ا و�سائ ��ل متعم ��دة مثل ال�ض ��رب بـ(اله ��وز) والع�ص ��ي باال�ضافة الى
ال�صدم ��ات الكهربائي ��ة ،ولما لم يجد الجند العراقيون فائدة لج� ��أوا الى الخداع ب�أن
زعموا �أن ال�شهيد قد اعترف لهم ب�أنه هو رئي�س المجموعة و�أن �صديقيه هما �أطراف
رئي�سي ��ة فيها! ..وقد ورد لدى ال�شه ��ود �أنهم كانوا يركزون على ال�شهيد بال�ضرب �أكثر
منهم و�أن �آثار التعذيب كانت ظاهرة على وجهه لدرجة �أنهم علموا فيما بعد �أن طبلة
�أذن ��ه ق ��د خرمت من �ش ��دة ال�ضرب على وجهه كم ��ا �أن هناك �آث ��ار تعذيب على رجله
وظهره.
وف ��ي حوال ��ي ال�ساعة ال�سابعة من �صبيح ��ة يوم الجمعة المواف ��ق  1990/8/16تم
 -147-اقتي ��اد الفتية الثالثة بعد �أن �أحكمت القيود ح ��ول الأيادي وتم تع�صيب عيونهم هذا

وقد و�ضع ميثم وحده بينما الآخران ربطا معا وقد ورد على ل�سان �أحد ال�شهود وا�صفا
الموق ��ف ب�أنه كان طوال الطري ��ق (يت�شهد( ل�شعوره ب�أنه ومن معه �سوف يعدومون ثم
يلق ��ى بجثثهم في ال�صحراء لكن ال�سيارة التي �أقلتهم توقفت فج�أة وتم �إنزالهم عند
مخفر �ضاحية ال�صباحية.
وف ��ي مخفر ال�صباحية ادخل المعتقلون على محققين بلبا�س مدني وبد�أوا يوجهون
له ��م نف�س الأ�سئل ��ة ال�سابقة متزامنة مع تعذي ��ب �أ�شد وط�أة وا�ستم ��ر التعذيب قرابة
ال�ساعتين ( )31ثم تم نقلهم �إلى مخفر الرقة ( ،)32وهناك كان التعذيب �أكثر �شرا�سة
وتم �ضربهم دون هوادة وا�ستمر دون توقف وا�ستخدم معهم �صنوف من التعذيب مثل
الفلق ��ة وال�صعقات الكهربائية وا�ستم ��ر التعذيب معهم من المغ ��رب حتى ال�ساعات
الأولى من ال�صباح ثم بعد ذلك تم موا�صلة التحقيق معهم في الدور االول من مخفر
الرق ��ة ( ،)33وفي ليل ��ة يوم الجمعة تم جم ��ع المعتقلين الثالثة ليت ��م �إبالغهم ب�أنهم
جميع ��ا �سوف يتم اطالق �سراحه ��م فيما عدا ال�شهيد وفعال ت ��م �إطالق �سراح خالد
وفي�صل وبقي ميثم معتقال لحين ا�ست�شهاده.
لعب ��ت �أخالق ��ات ال�شهي ��د دورا كبيرا ف ��ي �إط�ل�اق �سراحهم فقد اعت ��رف ال�شهيد
للعراقيين ب�أنه هو �صاحب المن�شور و�أن �صديقيه لي�س لهما عالقة بالأمر (.)34

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-148-

( )31خالد ال�شواف �ص.4
( )32طالب ح�سين غلوم المولي �ص.2
( )33طالب ح�سين غلوم المولي المقابلة الثانية �ص.5
( )34علي ح�سين المولي �ص 2خالد ال�شواف �ص.6-5

محاوالت لإطالق �سراح ال�شهيد:

بع ��د �أن ت ��م �إطالق �سراح رفيقيه خالد وفي�صل علم �إخ ��وة ال�شهيد باعتقال اخيهم
فاتج ��ه �أحد �أخوة ال�شهيد مع �أخته �إل ��ى مخفر االحمدي فعثروا على �سيارته ،ف�س�ألوا
م ��ن كان ف ��ي المخفر من الجن ��ود العراقيين عن ��ه ف�أخبروهم ب�أنه ق ��د نقل هو ومن
مع ��ه ال ��ى مخفر الرق ��ة ( .)35وهناك في مخفر الرق ��ة لم ي�سمح له ��م بالدخول فقد
ت ��م مقابلتهم عن ��د بوابة المخفر مقابلة غي ��ر الئقة ولما �س�ألوا ع ��ن �أخيهم قيل لهم
�إنه ��م ال يعرفون اال�سماء و�أبلغوهم �أنه تم �إطالق �سراح اثنين من الثالثة المعتقلين،
المرحلين من مخفر الأحمدي وتبقي �شخ�ص ال يعرفون ا�سمه لم يزل محجوزا ،وهو
ح�سب و�صفهم �صاحب )اللحية) و�أبو (اللحية) هذا كان ال�شهيد ميثم ،رحمه اهلل.
ف�س� ��أل الأخ بعفوي ��ة مت ��ى يطلق �سراح ��ه فتم �إجابت ��ه بطريقة يفهم منه ��ا التهديد
والوعيد بلكنة عراقية (التجون وال تجيبون �إخوانكم بعدين �إحنا نت�صرف) (.)36
بذل �أق ��ارب و�أ�صدقاء ال�شهيد جهدا كبير ًا في محاولة لإطالق �سراحه لكن جهودهم
ب ��اءت بالف�شل ( )37وقد كان ال�شهيد قد تم نقله �إلى معتقالت مختلفة بعد اطالق �سراح
رفيقي ��ه ،من ال�صعوبة بمكان �أن يتم توثيقها ب�ش ��كل دقيق لعدم اكتمال الأدلة ،لكن من
الممكن القول �إن من �ضمن المعتقالت التي تم نقل ال�شهيد �إليها الأحمدي وال�صباحية
وق�صر نايف والجهراء والب�صرة وق�صر ال�سيف ومجمع بيبي ال�سالم والرقة (.)38
ال�شهادة:
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ات�ص ��ل العراقي ��ون باه ��ل ال�شهي ��د ليخبروهم ب�أن له ��م "زيارة" لميث ��م في مخفر
الفردو�س ( )39وذلك في �صبيحة يوم ال�سبت الموافق  )40( 1990/10/13وربما بهذا
االت�ص ��ال �أراد العراقي ��ون ان يت�أكدوا م ��ن وجود �أهل ال�شهيد ف ��ي المنزل ( ،)41حتى
( )35طالب ح�سين غلوم المولي المقابلة الثانية �ص.5
( )36نف�س الم�صدر ال�سابق وال�صفحة.
( )37انور علي كرم �ص ،2وكذلك عمران �شم�ساه �ص.2
( )38عمران �شم�ساه �ص  ،2وعلي ح�سين المولي �ص.2
( )39طالب ح�سين غلوم ح�سين �ص.2
( )40ح�سين محمد �أحمد المهنا �ص 2وكذلك �أنور علي �ص 2علي ح�سين المولى �ص.3
( )41طالب ح�سين غلوم المولى المقابلة الثانية �ص.4

تكتمل الم�شاهد الأخيرة من الجريمة التي �سوف يقوم بها (الجنود الأ�شاو�س).
�سي ��ارة ع�سكرية عراقية تمث ��ل فرقة (االعدام) في ال�ساع ��ة ال�ساد�سة �صباحا من
يوم االثنين الموافق  1990/10/15تقف �أمام منزل �أ�سرة ال�شهيد ي�أمر �أحد الجنود
ميث ��م بالنزول من ال�سيارة وين ��زل حافي القدمين وبلحية و�شعر ر�أ�س طويل ومالب�س
رث ��ة ،وال�ش ��ك �أن �آثار التعذي ��ب بادية علية .لأنه ��م كانوا يعدمون كل م ��ن يحمل �آثار
تعذي ��ب وا�ضحة على ج�سم ��ه� ،أو يعاني من عاهه م�ستديمة (( ،)42دق جر�س الباب)
( )43وعندما دق الجر�س وبقلوب تنعدم فيها الرحمة �أطلقوا عليه النار!! �أ�صيب بطلق
ناري بالر�أ�س مخترقا الوجه و�أعلى الحاجب الأي�سر ،و�أخرى على رجله (.)45
وال ��دا ال�شهيد مت�شوقان لتكحيل �أعينه ��م بابنهم ،الذي انقطعت �أخباره عنهم منذ
�أكث ��ر من �شهر ،و�إذا ب�صوت الطلق ��ات النارية يمزق �سكون ال�صباح قادما من خارج
المن ��زل و�صوتها قريب جاء م ��ن المنزل ،خرج الأب و�صدم من ه ��ول ما �شاهد ابنه
الحبي ��ب ال ��ذي ينتظره ملقى عل ��ى الأر�ض م�ضرج ��ا ببركة من الدم ��اء ،و�إذا بالأب
الم�سكي ��ن ي�ص ��رخ من �شدة ال�صدمة في ال�شارع "اهلل اكب ��ر ..اهلل اكبر" وتبعته بعد
ذلك والدة ال�شهيد التي �أخذت هي الأخرى تنتحب "اذبحوه ...اذبحوه" (.)46
وطل ��ب الجنود من الأ�س ��رة المفجوعة بابنه ��ا عدم تحريك جثم ��ان ميثم ،وطلبوا
منه ��م �أن ال يتم دفن الجث ��ة �إال بموجب "ورقة ت�صريح"!! ول ��م يتوقفوا عند ذلك بل
ت�صدى �أح ��د ال�ضباط العراقيين للتحقيق مع والد ال�شهي ��د ب�س�ؤال غريب جدا يدعو
�إل ��ى ال�سخري ��ة واال�ستهج ��ان للأب قائ�ل�اً له "هل لل�شهي ��د �أع ��داء" ( )47الظاهر �أن
ال�شهيد بقي مطروحا على الأر�ض م�ضرجا بدمائه ب�ضع �ساعات قبل نقله بالإ�سعاف
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( )42العقيد ح�سين مال اهلل مجرمو الحرب العراقيون �ص.216
( )43طالب ح�سين غلوم المولى المقابلة الثانية �ص.4
( )44القت ��ل به ��ذه الطريق ��ة اعنى اعدام المعتقلي ��ن الكويتيون �أمام منازلهم ا�سلوب تك ��رر مرات عديدة انظر على �سبيل المث ��ال ال الح�صر �أ.د .نجاة
عبدالقادر الجا�سم �شهداء الكويت الجزء االول ال�صفحات التالية  111.110.101.88.73.62.54.41واي�ضا الجزء الثاني ال�صفحات التالية:
 .115.111.62.6واي�ضا انظر كذلك زبن العتيبي ،المرابطون تحت االحتالل �ص.63
(� )45أنور علي كرم �ص.2
( )46طالب ح�سين المولى ،7واي�ضا عمران �شاه .3
( )47عل ��ي ح�سي ��ن المول ��ى �ص ،2طال ��ب ح�سين المول ��ي المقابل ��ة الثاني ��ة ،7المقابلة الم�شترك ��ة مقابلة ق ��ام بها مكت ��ب حيثيات اال�ست�شه ��اد بتاريخ
2000/8/26م� .ص.12

�إلى الم�ست�شفى ومنه �إلى مقبرة ال�صليبيخات حيث تم دفن جثمان ال�شهيد (.)48
كلمة �أخيرة:

ق ��دم ال�شهيد �صورة رائعة من �صور الت�ضحية والفداء والتي �أظهرت معدن ال�شهيد
عل ��ى حقيقته و�أثبت مدى حبه لبل ��ده الكويت وتم�سكه بتراب وطن ��ه .مظهرا م�شهدا
رائع ��ا قلم ��ا نراه ف ��ي الواقع وذلك عندم ��ا �شهد على نف�س ��ه ب�أنه يتحم ��ل الم�س�ؤولية
الكامل ��ة فيما عثر عليه من من�شورات مناه�ضة لالحتالل ..بادعائه �إن ال�سيارة التي
يقله ��ا �سيارت ��ه وبذلك تمكن من �أن يحم ��ي �أوال �أخوته ووالدي ��ه فال�سيارة ملكا لأخيه
االكبر ،وثانيا تمكن من �أن يبعد �أعين العراقيين عن �صديقيه وتحمل وزر الأمر كله..
باعترافه على نف�سه ب�أنه وراء المن�شور ومدبر كل �شيء.
م ��ا �أروعه ��ا من بطولة وما �أج�سرها م ��ن �شهامة ويا لمتان ��ة �إرادتك وقوة عزيمتك
وب�أ� ��س �صبرك وح�سن �إيثارك هنيئ ًا لك يا ميث ��م ال�شهادة ،فقد �أظهرت فداء عظيما
ووف ��اء كبيرا ل�صديقيك و�آخر دعوانا ..و�أكفنا مت�ضرعة �إلى رب ال�سماء ..تتمنى لك
الغفران والإح�سان ولأهلك ال�صبر وال�سلوان
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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( )48علي �ص 4وفي�صل خنفر الح�ساوي وخالد جواد ال�شواف �ص 12وطالب ح�سين غلوم �ص.8

ال�شهيد  /نا�صر ح�سين نا�صر �سفر العجمي (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:
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ل ��م يبخ ��ل �أهل الكويت بنف�س �أو نفي�س في �سبيل الدف ��اع عن وطنهم ،كي تعود راية
الحري ��ة عالي ��ة خفاقة ترفرف في كل م ��كان على �أر�ض الكوي ��ت الغالية ،فهناك من
ان�ض ��م الى مجموع ��ة المقاومة ال�شعبية داخل �أر�ض الكوي ��ت ،وهناك من قدم نف�سه
متطوع� � ًا للدفاع عن الوطن ،فان�ضم �إلى الجي�ش الكويت ��ي ليكون له �شرف الم�شاركة
ف ��ي تحرير بالده من �أي ��دي الطغاة الظالمي ��ن ،ومن ه�ؤالء المتطوعي ��ن في الجي�ش
الكويتي ال�شهيد البطل نا�صرح�سين نا�صر العجمي.
ول ��د نا�ص ��ر ح�سين العجمي ف ��ي 1971/8/9م فتربى تربية ح�سن ��ة ،ون�ش�أ متم�سك ًا
بدين ��ه ،محب ًا لوطن ��ه ،و�أراد له والده �أن يكون عن�صر ًا فعاال في المجتمع ليخدم �أهله
ووطن ��ه ،ف�ألحق ��ه بالمدر�سة حتى نجح ف ��ي ال�صف الثاني الثان ��وي ،وكان في طريقه
لالنتق ��ال الى ال�صف الثالث الثانوي� ،إال �أن الغزو العراقي الغا�شم للكويت قد �أفقده
و�أهله هذا االمل.
كان ��ت �أ�سرة ال�شهيد نا�ص ��ر تقطن في منطقة الرقة قطع ��ة ،4وقبل الغزو العراقي
الغا�شم للكويت �سافرت �أ�سرته في زيارة لمنطقة الدمام بالمملكة العربية ال�سعودية،
ولم يتبق بالكويت من تلك الأ�سرة �سوى ال�شهيد نا�صر ووالده ،وفي يوم 1990/8/1م
�أي قب ��ل الغزو العراقي للكويت بيوم واحد �سافر الوال ��د ومعه ابنه نا�صر الى الدمام
لإح�ض ��ار �أ�سرتهما والع ��ودة بها �إلى الكوي ��ت ،لكنهم مكثوا جميعا هن ��اك بعد الغزو
العراقي للكويت.
كان ��ت الن ��ار تت�أجج في �صدر ال�شهيد نا�صر في كل ي ��وم يمر والعدو العراقي جاثم
عل ��ى �أر� ��ض الكويت ثم تحرك ف ��ي نف�سه ما ترب ��ى عليه من حب الوط ��ن ،وما تعلمه
		
 الميالد1971/8/9: الم�ستوى التعليمي :الثاني الثانوي -الحالة االجتماعية :اعزب

 اال�ست�شهاد1991/3/3 : -المهنة :طالب

م ��ن تعاليم دينية توج ��ب على الإن�سان الدفاع عن وطنه ،وب ��د�أ يفكر في عمل بطولي
ي�شت ��رك في ��ه مع الأبطال من �أبناء وطنه ،ولأنه كان يتابع الأحداث جيدا فقد علم �أن
هناك قوات كويتية مرابطة بالظهران خلف قاعدة الملك فهد بن عبدالعزيز ،ففكر
في االن�ضمام �إليها على �سبيل التطوع.
كان ال�شهي ��د البط ��ل نا�ص ��ر ح�سين نموذج� � ًا للإن�سان المتحم�س للدف ��اع عن وطنه،
ف�أبدى رغبته لوالده بالتطوع دفاعا عن الوطن ،وقال لوالده� ،أريد �أن اتطوع� ..أنا �سوف
�أروح �إم ��ا حياة �أو ا�ست�شه ��اد ،فوافقه الوالد على الفور ،وقال له :روح كلنا فداء للكويت
وحكامها ( ،)1وهكذا تت�ضح روح الت�ضحية والفداء بادية على الأب واالبن معاً.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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انطل ��ق ال�شهي ��د نا�صر الى الظه ��ران و�سطر بيده طلبا للتط ��وع ،وان�ضم الى رفاقه
المتطوعين من قبله في لواء بدر ،الذي كان يقوده في ذلك الوقت العقيد عبدالهادي
()2
الراجح ��ي الر�شي ��دي ،وكان �ضمن �أفراد �إحدى �سرايا الكتيب ��ة  61من هذا اللواء
تل ��ك ال�سري ��ة التي كان يقوده ��ا ال�ضابط محمد راف ��ع عبيد الديحان ��ي ،وكان برتبة
(نقي ��ب) ف ��ي ذلك الوق ��ت ،وال�ضابط محم ��د ب ��راك حم ��اد العجمي(م�ساعد قائد
ال�سرية) وكان �أي�ضا برتبة (نقيب) �آنذاك.
نظ ��ر النقيب محمد براك العجمي الى ذلك ال�شاب �صغي ��ر ال�سن المتحم�س للتطوع
و�أخ ��ذ يو�ضح له المخاطر التي يمك ��ن �أن تواجهه فيما بعد ،خا�صة �أنه ال يزال �صغيرا،
ولك ��ن ال�شهي ��د البطل �أ�صر على التطوع والدفاع عن الوطن ،وق ��ال له�) :أبي �أدافع عن
بل ��دي ،و�أب ��ي �أحرر بل ��دي) ( )3ومن ثم ت ��م تدريبه مع باقي زمالئ ��ه المتطوعين على
القتال في المناطق ال�سكنية ،وذلك في دورة للتدريب على �إجراءات الحرب و�إجراءات
الدفاع عن النف�س وكانت التدريبات تتم في ال�سعودية في منطقة بها مباني ،وبالذخيرة
الحية ،فتدربوا تدريبا جيد ًا وا�ستمرت فترة التدريب حوالي �شهر ون�صف ال�شهر.
( )1انظر �أقوال المواطن ح�سين نا�صر �سفر العجمي (والد ال�شهيدنا�صر) المدونة في "ورقة تفريغ البيانات" والتي �أدلى بها في مكتب ال�شهيد بتاريخ
� 1994/5/1ص.3
( )2يذكر ال�ضابط محمد رافع عبيد الديحاني �أن رقم الكتيبة هو ( )61بينما يذكر م�ساعده في ال�سرية ال�ضابط محمد براك العجمي �أن رقم الكتيبة
هو ( )62لكنهما اتفقا على �أنهم كانوا تابعين للواء بدر و�أن ال�شهيد نا�صر كان �ضمن المتطوعين في �سريتهم.
( )3من �أقوال الرائد محمد براك العجمي في المقابلة التي تمت بمكتب ال�شهيد بتاريخ  ،2000/6/20والمدونة في "نموذج تفريغ مقابلة" �ص2
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كان ال�شهيد نا�صر ح�سين -ب�شهادة قائده المبا�شر ال�ضابط محمد براك العجمي-
من خيرة ال�شباب ،ومن ذوي الخلق وكان يتلقى التعليمات وينفذها جيدا وعلى �أكمل
وج ��ه ،وبع ��د �أن �أتم التدريب طل ��ب من قائده ال�سماح له بالذه ��اب الى مكة المكرمة
لأداء العم ��رة ،وبعد �إ�صرار منه على ذلك �سمح له قائده بالذهاب ،ثم عاد بعدت�أدية
العمرة ،وان�ضم �إلى رفاقه ،وكانت القوة تت�أهب للرحيل الى الكويت.
تحرك ��ت الق ��وة الع�سكري ��ة الكويتي ��ة م ��ن الظه ��ران بال�سعودي ��ة �إل ��ى الكويت في
 ،1991/3/1ف ��ي فت ��رة المغ ��رب تقريباً ،فو�صل ��ت الخفجي قبل منت�ص ��ف الليل ثم
وا�صل ��وا �سيرهم ،فو�صلوا فجر يوم  ،1991/3/2وكانت مهم ��ة هذا اللواء الع�سكري
التمركز في المنطقة الجنوبية وبد�أ توزيع الأعمال فكانت الكتيبة التي يتبعها ال�شهيد
نا�صر متمركزة في منطقة الفحيحيل.
�أخ ��ذت الكتيب ��ة موقعه ��ا في الفحيحي ��ل ،و�أخ ��ذت كل �سرية من �سراياه ��ا الثالثة
موقعه ��ا ،حيث �أقامت كل �سرية في بناية خالية ،وت ��م توزيع الأعمال داخل كل �سرية
فق ��د تم تق�سيم الجنود داخل ال�سرية الت ��ي يتبعها ال�شهيد نا�صر �إلى مجموعات وكل
مجموع ��ة � 6أف ��راد يتناوب ��ون الحرا�سة عل ��ى المع�سكر وفي ع�صر ي ��وم 1991/3/3
وبينم ��ا كان ال�شهيد نا�صر �أحد �أفراد الحرا�سة عل ��ى المع�سكر فوجئوا بنيران تنهال
عليه ��م من الجانبين و�أعط ��ت قيادة ال�سرية الأوامر بالتراج ��ع ودخول المبنى ،ولأن
المبن ��ى كان مك�شوفا وكان ال�شهيد نا�صر ف ��ي ذلك الوقت خارج المبنى �ضمن �أفراد
الحرا�سة فقد �أخذ يرد بالرمي �أي�ضا على الرماة في البنايات المقابلة ف�أ�صيب بطلق
ناري في قلبه ف�سقط على الأر�ض (.)4
ات�صل ال�ضابط محمد براك العجمي ب�سيارة �إ�سعاف ،حيث حمل نا�صر ح�سين �إلى
م�ست�شفى العدان وا�صطحبه في �سيارة الإ�سعاف ال�ضابط فهد �صنت هليل الحربي،
( )4يذك ��ر النقي ��ب محمد رافع عبيد الديحاني(قائد ال�سرية) �أن هذه الواقعة قد حدثت يوم  1991/3/3قبل الظهر تقريباً ،فهو غير مت�أكد من الوقت
بال�ضبط(�أنظر هذه الأقوال بتاريخ  11/20بملف ال�شهيد نا�صر ح�سين العجمي) بمكتب ال�شهيد.
ويذك ��ر النقي ��ب محمد براك العجمي ب�أن ه ��ذه الواقعة حدثت يوم  3/3ال�ساعة  4.30بعد الع�صر و�أنه كان �شاه ��د عيان عليها (�أنظر هذه الأقوال
المدونة في نموذج تفريغ مقابلة) بمكتب ال�شهيد بتاريخ 2000/6/20م �ص.7
ويذكر �أبوه و�أمه انهما �سمعا �أن الواقعة حدثت ال�ساعة  ،2ويقولون ربما تكون الثانية ليالً ،فهما غير مت�أكدين من الوقت.

وبع�ض رفاقه ،ولكن ال�شهيد نا�صر قد فارق الحياة قبل �أن يدخل بوابة الم�ست�شفى،
ولك ��ن رفاقه ظلوا بجواره �إلى �أن ت ��م الك�شف عليه ،وت�أكدوا من ا�ست�شهاده ،ثم عادوا
مرة �أخرى �إلى موقعهم الع�سكري.
و�إذا كان تاري ��خ ا�ست�شه ��اد ال�شهي ��د نا�ص ��ر ح�سي ��ن العجم ��ي معلوم ��ا وه ��و ي ��وم
 ،1991/3/3ف� ��إن تاري ��خ دفنه غير معل ��وم ،فقد تركه رفاقه ف ��ي الم�ست�شفى وكانت
�أ�سرت ��ه كما ذكرت من قبل في ال�سعودية ولم يع ��رف �أحد منهم متى دفن ،و�إن كانوا
قد علموا �أنه دفن في مقبرة الرقة.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /نا�صر غافل زايد العدواني (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ول ��د ال�شهي ��د نا�صر غافل زايد العدوان ��ي بتاري ��خ 1966/1/25م ون�ش�أ في منطقة
الفرواني ��ة ،ث ��م انتقل مع �أ�سرته �إل ��ى منطقة الفردو�س قطعة 6وترب ��ى تربية ح�سنة،
فكان هادئ الطبع ،محب ًا لوطنه ،ذا خلق كريم.
عم ��ل البط ��ل نا�صر غاف ��ل العدواني جنديا بوح ��دة الم�شاة الآلي ��ة التابعة للحر�س
الوطن ��ي برتبة (حار� ��س وطني) وذلك في  ،1989/11/4ف ��كان من�ضبطا في عمله،
محبا له ف�أحبه ر�ؤ�سا�ؤه وزمال�ؤه.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم:
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ف ��ي ي ��وم  1990/8/2ا�ستيق ��ظ البطل نا�صر غاف ��ل من نومه كعادت ��ه في ال�صباح
الباك ��ر ،ثم خرج في ال�ساد�سة والن�صف متوجه ًا �إلى مقر عمله بالحر�س الوطني في
جي ��وان ،ويبدو �أنه لم يكن على علم وقتئذ بالغ ��زو العراقي ،وعند جيوان وجد حركة
ال�سي ��ر �شبه متوقفة ب�سبب الدبابات العراقية التي تعوق حركة المرور ولكنه ا�ستطاع
ب�صعوبة بالغة الو�صول الى مبنى الحر�س الوطني ،وترك ال�سيارة وان�ضم �إلى زمالئه
ف ��ي العمل ،ث ��م حدث تب ��ادل لإطالق النار بي ��ن الق ��وات العراقية ،وق ��وات الحر�س
الوطن ��ي ،وكان ��ت طلقات العراقيي ��ن ت�صيب كل �ش ��يء �أمامها دون تركي ��ز ف�أ�صابت
ال�سيارة التي تركها ال�شهيد نا�صر �أمام مبنى الحر�س الوطني �إ�صابات بالغة.
ظ ��ل ال�شهيد نا�صر م ��ع زمالئه يقاومون الع ��دو طيلة ذلك الي ��وم ( )8/2ولم يعد
�إل ��ى البي ��ت �إال بعد منت�صف الليل تقريب ��ا ،ولكن رجال ع�سكريا كه ��ذا لم يكن له �أن
يه ��د�أ� ،أو يغم�ض له جفن والعدو جاثم عل ��ى �أر�ض الوطن ،ومن ثم بد�أ منذ ذلك يوم
 1990/8/2وحتى تاريخ ا�ست�شهاده في  1990/9/25يقوم ب�أعمال بطولية �ضد العدو
العراقي نذكر منها:
		
 الميالد1966/1/25 :		
 -الم�ستوى التعليمي:

 اال�ست�شهاد1990/9/25 : -المهنة( :حار�س وطني) بوحدة الم�شاة الآلية -الحر�س الوطني
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 -1ا�شت ��رك في �إح ��دى مجموعات المقاوم ��ة الكويتية ،وا�ستط ��اع الح�صول على
مدف ��ع ر�شا� ��ش وكان يخ ��رج ليال من بيت ��ه بالفردو� ��س قطع ��ة ،6ويذهب الى
قطعة ،7في نف�س المنطقة ،حيث يتمركز العراقيون في المدار�س في�شترك في
رم ��ي العدو ،ولذلك كان ي�سمع �صوت ال�ضربات بع ��د خروجه من البيت بفترة
ق�صي ��رة ،و�أحيانا كان تب ��ادل �إطالق النار ي�ستمر بي ��ن المقاومة .والعراقيين
حت ��ى �آذان الفجر ثم يع ��ود ال�شهيد �إلى بيته ،وكانت ه ��ذه اال�شتباكات تحدث
مرتين �أو ثالثة في اال�سبوع ،حيث تبد�أ بعد منت�صف الليل حتى الفجر.
 -2ا�شت ��رك في مظاه ��رة �شعبية بمنطق ��ة الفردو�س ،وكان �أح ��د البارزين فيها،
وقام برفع علم الكويت فوق �أحد منابر الم�ساجد فيها.
 -3ك ��ون مجموعات من المواطنين وقاموا بجم ��ع القمامة في منطقة الفردو�س،
وحرقه ��ا ،وذلك لحماية �أبن ��اء المنطقة من الآثار ال�سيئ ��ة التي قد تنجم عن
تكد�س القمامة و�إهمالها.
 -4قام بتخزين بع�ض الأ�سلحة في غرفته الخا�صة ببيته ،وذلك ال�ستخدامها عند
الحاجة �إليها.
 -5عم ��ل هويات �شخ�صية مدنية لإخوانه الع�سكريي ��ن ،ويعتقد �أنه كان يغير فيها
اال�س ��م والعنوان ورق ��م الهاتف ،حت ��ى ال يتعرف على �شخ�صيته ��م العراقيون
مم ��ا ي�ؤدي �إلى ال�ضرر بهم �أو ب�أهلهم ومما ي�ؤك ��د ذلك قوله لوالده�" :أن مغير
عنواني ،ومغير ا�سمي وما عليكم حتى التليفون مغيرينة" (.)1
ا�شت ��رك ال�شهي ��د البطل نا�صر غاف ��ل العدواني في المقاومة �شه ��ر ًا كام ًال كبد فيه
 باال�شت ��راك مع زمالئه  -العدو خ�سائر فادحة ف ��ي الأرواح وال�سالح ،وكانت ال�سمةالب ��ارزة في ��ه في تلك الفت ��رة هي الكتمان� ،أي �أن ��ه لم يخبر �أح ��دا بطبيعة عمله على
( )1انظ ��ر �أق ��وال المواط ��ن غاف ��ل زايد العدوان ��ي (والد ال�شهي ��د نا�ص ��ر) المدونة في نم ��وذج تقريغ مقابل ��ة والتي �أدلى به ��ا بمكتب ال�شهي ��د بتاريخ
�2000/5/28ص.4

الإط�ل�اق وتحدث معه �أبوه ذات مرة نا�صح ًا �إياه بع ��دم التهور ،فلم يخبره ب�شئ وكان
رده عل ��ى �أبي ��ه�( :ش�سوي ب ��دون الكويت ،م ��ا �أ�سوى �ش ��يء بدون الكوي ��ت) ودار حوار
بي ��ن الأب والأب ��ن يحاول فيه تهدئ ��ة ابنه ،خائف ًا من نتيجة ما يق ��وم به ،وكان الحوار
التالي:
الأب :يبه يذبحونك �إيد وحده ما ت�صفق ،و�إن �شاء اهلل الكويت راجعة.
الأبن :يبه �شبي بروحي عقب الكويت
الأب :يبه نخاف على عر�ضنا ونخاف على خواتك
االبن :ال التخاف ما عليك �أنا مغير عنواني ومغير ا�سمي وما عليكم حتى التليفون
مغيرينه
ويت�ض ��ح من هذا الحوار حب ال�شهيد البطل نا�ص ��ر غافل العدواني للكويت ،و�أنه ال
�ش ��يء يهم من دون الكويت ،و�أنه على ا�ستعداد للت�ضحية بنف�سه من �أجلها ،فال حياة
من دونها.
اال�ست�شهاد:
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خرج البطل نا�صر م ��ن بيته بالفردو�س كعادته قبل ا�ست�شهاده بعدة �أيام ( )2لكنه
ل ��م يعد ،وفي ي ��وم  ،1990/9/2جاء ات�ص ��ال هاتفي لوالده م ��ن م�ست�شفى الجهراء
يفي ��د ب�أن جثة ولدهم بالم�ست�شفى ف�أ�سرع �أخوه (بدر) �إلى الم�ست�شفى ،وتعرف عليه
ووج ��ده م�صابا بطلق ناري في م�ؤخرة ر�أ�سه مع وجود نزيف من �أذنيه و�أنفه ،وا�سفل
بطن ��ه وخيوط �سوداء بج�سم ��ه ك�أنها �آثار تعذيب ،وعلم �أخ ��وه ان ثالثة مجهولين قد
�أح�ض ��روا �أخاه متوفيا ،الي الم�ست�شفى ،وترك ��وه ذاكرين �أنه قد حدث له حادث على
طريق العبدلي.
( )2يذكر والد ال�شهيد �أن ال�شهيد نا�صر قد غاب عن البيت �أربعة �أيام قبل ا�ست�شهاده (انظر االقوال ال�سابقة �ص )6بينما يذكر المواطن بدر غافل زايد
العدوان ��ي (�أخ ��و ال�شهيد نا�صر) ان نا�صر قد غاب عن البيت خم�سة �أيام قبل ا�ست�شهاده (انظ ��ر اقوال بدر غافل الموجودة في ملف ال�شهيد نا�صر
بمكت ��ب ال�شهي ��د حيث يق ��ول :اختفى ال�شهيد قبل وفاته بخم�سة �أيام وال نعلم عنه �أي �شيء .بينما يذك ��ر نف�س ال�شاهد (بدر غافل) في الطلب الذي
قدمه �إلى رئي�س اللجنة الوطنية لمتابعة �ش�ؤون الأ�سرى والمفقودين بتاريخ � 91/5/18أن �أخاه اختفى في �شهر  8قبل وفاته ب�أ�سبوع.

والحقيق ��ة �أن ظروف ا�ست�شهاد ال�شهيد نا�صر غافل غي ��ر وا�ضحة ،و�أن المعلومات
الخا�ص ��ة بكيفية ا�ست�شهاده غي ��ر كافية ،و�أن القول ب�أنه توفي في حادث قول م�شكوك
ف ��ي �صحته ،ف�أخ ��وه يذكر �أنه بعد ت�سل ��م الجثة في نف�س اليوم وبع ��د دفنه في مقبرة
ال�صليبيخ ��ات ق ��د ذهب الى طريق العبدل ��ي فلم يجد هناك �أي اث ��ر لحادث كما ان
ال�شهي ��د لم تكن فيه �إ�صابات تدل على وجود ح ��ادث ،و�إذا كان ال�شهيد قد تغيب عن
البيت �أكثر من �أربعة �أيام ف�أين كان طيلة هذه المدة؟
�أعتق ��د �أن ال�شهي ��د البطل نا�صر غافل قد خرج في �إح ��دى بطوالته لمقاومة الغزو
العراق ��ي فربم ��ا يكون قد حدث ا�شتب ��اك بين المقاومة والع ��دو العراقي فوقع ا�سيرا
ف ��ي �أيديهم وبعد ع ��دة �أيام �أعدموه ،ولأنه كان يحمل هوي ��ة با�سم مختلف عن ا�سمه
الحقيق ��ي وعن ��وان مختلف عن عنوانه فقد �أتوا به و�ألق ��وا بجثته بالقرب من العنوان
الموج ��ود ف ��ي الهوية ،وهذا احتم ��ال وارد �أو �أنهم القوا به في طري ��ق العبدلي  -بعد
�إعدام ��ه  -ولأن رفاق ��ه ف ��ي المقاوم ��ة كان ��وا يعرفونه جي ��دا ،وربما يعرف ��ون ا�سمه
الحرك ��ي ،فقد �أتوا ب ��ه الى م�ستـ�شفى الجهراء و�أخب ��روا الم�س�ؤولين بالم�ست�شفى عن
ا�سم ��ه الحقيق ��ي ورقم تليفونه ،ول ��م يخبروهم ع ��ن �أي �شيء يخ�صه ��م وربما تكون
�أقوالهم ب�أنه قد حدث له حادث على طريق العبدلي هو نوع من التموية حتى ال ي�شك
فيه ��م �أحد بالم�ست�شف ��ى ب�أنهم من �أفراد المقاومة فيتتبعه ��م �أو يعطي بيانات عنهم
للعدو العراقي.
وهك ��ذا طوي ��ت �صفحة من ال�صفح ��ات الم�شرق ��ة للقماومة الكويتي ��ة التي �ضربت
القدوة والمثل في الت�ضحية والفداء.
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رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد  /نغمي�ش مدلول علي ال�شمري (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ول ��د نغيم�ش مدلول ال�شمري بتاريخ  ،1956/8/25وتربى تربية ح�سنة فكان هادئ
الطب ��ع ،محترما بي ��ن �أهله وذويه ،مخل�صا ،كريما متعاونا �إل ��ى �أبعد الحدود ،و�أثناء
لغزو ،وجيرانه وجماعته ذكروه بالخير ،وال هو ق�صر وياهم وكان ي�ساعدهم(.)1
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:
عم ��ل نغيم� ��ش بالجي�ش الكويت ��ي ف ��ي  ،1976/10/9وا�ستمر في عمل ��ه حتى و�صل
�إل ��ى رتب ��ة عريف باللواء ال�ساد� ��س ،وي�شهد له زمال�ؤه �أن ��ه كان من�ضبط ًا في عمله ذا
�سمعة طيبة ،ومن ثم اختير ليكون واحدا من الم�شاركين في درع الجزيرة قبل الغزو
العراقي الغا�شم.
كان ال�شهي ��د نغيم� ��ش �-أثناء الغ ��زو -على م�ستوى الموقف ،فهو كم ��ا يقول زمال�ؤه
�أثن ��اء الخدم ��ة ،ما ق�ص ��ر و�ساهم باللي يقدر علي ��ه ،فقد ان�ضم البط ��ل نغيم�ش الى
�إح ��دى مجموعات المقاومة الكويتية وكان م ��ن رفاقه في المجموعة ال�ضابط حوا�س
محم ��د رجع ��ان الظفي ��ري ،وال�ضابط عب ��داهلل ر�شيد مط ��ر الحرب ��ي ( )2كان هذان
ال�ضابطان هما الم�س�ؤوالن عن المجموعة.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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قام ال�شهيد البطل نغيم�ش مع �أفراد المجموعة ب�أعمال بطولية ،ولأنه كان ع�سكري ًا
فق ��د كان يق ��وم بر�ص ��د تحركات الجي� ��ش العراقي ،وجم ��ع معلومات ح ��ول الأ�سلحة
والمدرع ��ات والعرب ��ات والدبابات الت ��ي ي�ستخدمه ��ا العراقيون ،من حي ��ث �أنواعها
وعدده ��ا ،وغي ��ر ذلك مما ي ��راه ،وينقل هذه المعلوم ��ات �إلى قيادته ف ��ي المجموعة
 اال�ست�شهاد1991/2/27 :		
 الميالد1956/8/25 : المهنة :عريف باللواء ال�ساد�س -وزارة الدفاع الحالة االجتماعية :متزوج وله �أربعة �أبناء		
 الجن�سية� :سعودي( )1من �شهادة (بداح ر�شيد) المدونة في تفريغ مقابلة بتاريخ  2001/2/10بمكتب ال�شهيد.
( )2كان ال�ضابط حوا�س محمد رجعان �أثناء الغزو برتبة (نقيب) بينما كان ال�ضابط عبداهلل ر�شيد الحربي برتبة (مالزم �أول).
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لال�ستف ��ادة م ��ن هذه المعلوم ��ات في معرفة تح ��ركات العدو ونواياه ث ��م ينقلون هذه
المعلوم ��ات �إلى القيادة ال�سيا�سية بالمملكة العربية ال�سعودية لتقدير الموقف ح�سب
المعلومات الواردة.
وا�ستم ��ر البط ��ل نغيم�ش م ��ع زمالئه الأبطال ف ��ي مقاومة الع ��دو العراقي ،وكانت
فرحته غامرة عندما اندحر هذا العدو ،وبد�أ الخروج من الكويت يجر �أذيال الخزي
والع ��ار ،وتحقق ��ت �أمنية ال�شهي ��د البطل نغيم�ش فق ��د كانت له �أمنيت ��ان -كما يذكر
المقرب ��ون منه -الأول ��ى �أن يرى الكويت ح ��رة �أبية ،والثانية �أن يرب ��ي �أوالده االربعة
�أح�س ��ن تربية فيكونون بالن�سبة له الظه ��ر وال�سند ،خا�صة �أنه كان وحيد �أبويه فحقق
له القدر �أولى االمنيتين ،ولكنه لم يمهله لتحقيق �أمنيته الثانية ،التي قد تتحقق ب�إذن
اهلل بعد ا�ست�شهاده ،فيكون �أبنا�ؤه خير خلف لخير �سلف.
وف ��ي و�سط هذه الفرحة الغام ��رة بتحرير الكويت كان ال�شهي ��د نغيم�ش على موعد
مع القدر ،ففي يوم  ،1991/2/27وهو اليوم التالي لتحرير الكويت تم تكليف البطل
نغيم�ش مع �أفراد المجموعة بمطاردة فلول العدو العراقي الغا�شم ،التي �أجبرت على
ت ��رك الكويت فبد�أت في االن�سحاب مهزومة مدحورة ،وعلى طريق الجهراء العام تم
تبادل اطالق النار بين �أفراد المقاومة الكويتية وجنود االحتالل المهزومين فتعر�ض
ال�شهي ��د نغيم�ش لع ��دة �شظايا �إ�صابات ف ��ي �أماكن عديدة من ج�س ��ده ،وقام زمال�ؤه
بنقل ��ه �إلى م�ست�شف ��ى الجهراء ،ويذك ��ر ال�ضابطان حوا�س محم ��د رجعان ،وعبداهلل
ر�شيد الحربي �أنهما ال ي�ستطيعان تحديد مكان �إ�صابته ،ويبدو �أنها كانت في �أكثر من
مكان ،لأن ج�سمة كله كان ينزف دم ًا كما يقران ب�أنه لفظ �أنفا�سه الأخيرة بعد و�صوله
�إلى م�ست�شفى الجهراء.
ويعتقد �أخو زوجة ال�شهيد نغيم�ش �أن ال�شهيد دفن في اليوم التالي لال�ست�شهاده وقد
تم دفن جثة ال�شهيد في مقبرة الجهراء وذلك تباريخ 1991/2/28م.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

ال�شهيد  /وليد �إبراهيم محمد بندر المحمد (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ولد ال�شهيد ابراهيم محمد بندر المحمد في جزيرة فيلكا بتاريخ 1967/12/13م،
ث ��م انتقل قبل الغ ��زو بت�سع �أو ع�شر �سن ��وات (� )1إلى منطقة الرميثي ��ة -قطعة  10ثم
�ألحق ��ه والده بالتعليم ليتدرج من مرحلة �إلى �أخرى ،حتى ح�صل على الثانوية العامة
م ��ن مدر�سة عب ��داهلل الجابر ثم تقدم بطل ��ب للعمل بالحر�س الوطن ��ي ،وكان تعيينه
بالحر�س الوطني �سيتم في �شهر �سبتمبر �أو �أكتوبر على حد قول والده (� )2إال �أن الغزو
العراقي الغا�شم على الكويت �أ�ضاع الكثير من الآمال والأحالم.
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:
كان ولي ��د �إبراهيم بندر (الفيلكاوي) محبوبا بين �أ�صدقائه وجيرانه ،ويذكر والده
انه كان خلوق ًا وطيبا لدرجة �أن كثيرا من �أ�صدقائه الذين �أنجبوا �أطفاال بعد التحرير
قد �أطلقوا عليهم ا�سم (وليد) تكريما له ،وحبا فيه (.)3
ع ��اد وليد �إلى منزل ��ه ليخبر والديه و�أخوت ��ه �أن العراقيين دخل ��وا الكويت معتدين
وكان البطل وليد �إبراهيم بندر على درجة كبيرة من الوطنية ،فقد الحظ �أبوه و�أخوته
�أن وراء غيابه عن البيت كثيرا منذ بداية االحتالل �شيئا غير عادي ،ف�س�أله �أبوه �أكثر
م ��ن م ��رة عن �سبب تغيب ��ه لكنه لم يخبره ب�ش ��يء ،وبعد �إلحاح من وال ��ده �أخبره ب�أنه
ان�ض ��م �إلى مجموعة من مجموعات المقاومة الكويتية ،فلقي ت�شجيع ًا من والده ،ومن
ثم �صار يخرج ويتغيب عن البيت بمباركة من �أبيه.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
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 الم�ستوى التعليمي� :شهادة الثانوية العامة -الحالة االجتماعية� :أعزب

(� )1أنظر اقوال مواطنة كويتية ،وهي �أقوال مدونة في ملف خا�ص بال�شهيد بمكتب ال�شهيد ،وقد تمت المقابلة مع ال�شاهده بتاريخ �1994/4/20ص2
( )2انظ ��ر اق ��وال المواطن �إبراهيم محم ��ذ بندر المحمد (والد ال�شهيد ولي ��د) المدونة في نموذج تفريغ مقابلة والتي تم ��ت بمكتب ال�شهيد يوم الأحد
� 2000/7/9ص.22
( )3نف�س المقابلة ال�سابقة �ص.11
( )4كان �ضابطا بالجي�ش الكويتي �آنذاك برتبة رائد.
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ب�أعمال بطولية �أ�صابت العدو بهلع وفزع في مناطق مختلفة على �أر�ض الكويت ،ثم
ان�ضم مع بع�ض رفاقه �إلى مجموعة �أخرى ير�أ�سها الرائد خالد �صابح ( )5وكانت هذه
المجموعة ت�ضم عدد ًا من الأبطال منهم :خالد �صالح ،و�إبراهيم الكندري (محامي)
وا�سماعي ��ل الكندري(�ضابط ب�سالح الطيران) وعلى ثويني ،ووليد �إبراهيم ال�صالح
وع ��ادل �سالم �إبراهيم ،و�أحمد رجب (الفيل ��كاوي) والفي العازمي ،و�أحمد العازمي،
وم�ساعد العازمي ،ومعهم وليد �إبراهيم محمد بندر.
كان ��ت �أول �أعمال وليد محمد بندر البطولية في منطقة كيفان ،فقد قام هو و�أحمد
رج ��ب (الفيل ��كاوي) ووليد الدو�س ��ري ،و�إياد ال�سبت ��ي ،وغيرهم بالتعام ��ل مع العدو
بال�سالح اليدوي ،و�أ�صابوا عددا من جنود النظام العراقي ( )6وبعد اقتحام الدبابات
العراقية منطقة كيفان ،و�إطالق القذائف على المنازل انتقل البطل وليد بندر برفقة
زمالئ ��ه الى منطقة ال�شويخ حيث ي�سك ��ن المواطن �إياد ال�سبتي ،وهناك �أطلقوا النار
عل ��ى جنديين عراقين قتل �أحدهم ��ا وفر الآخر ،ثم غادر وليد وزم�ل�ا�ؤه �إلى منطقة
الرو�ض ��ة ،حيث ا�شتركوا في عدة عمليات وقتلوا عدد ًا من العراقيين ،وقاموا ب�إخفاء
جثثه ��م في �إحدى المدار�س حتى انك�شف االمر و�أخ ��ذ العراقيون يداهمون المنازل،
فغ ��ادر ال�شهي ��د وليد ورفاقه الم ��كان �إلى منطقة خيطان حيث قام ��وا بتفجير �سيارة
عراقي ��ة في �سوق خيط ��ان ،ثم انتقلوا ال ��ى منطقة ال�سرة وهن ��اك تظاهر وليد بندر
و�أحم ��د رجب و�إياد ال�سبتي بالتقرب و�إقام ��ة عالقة مع خم�سة من الجنود العراقيين
كان ��وا يع�سكرون عند ال�سف ��ارة الليبية و�أح�ضر �إليهم المواط ��ن �أحمد رجب م�شروبا
م�سك ��ر ًا ف�شرب العراقيون الخم�سة حتى �سك ��روا فقام �أفراد المقاومة بقتلهم جميع ًا
و�أخ ��ذوا �سالحهم وتركوا المكان ويبدو �أنهم نقل ��وا عملياتهم بعد ذلك �إلى الرميثية
قطعة.4
( )5كان �ضابط ��ا بالجي� ��ش الكويت ��ي �آنذاك ،وكان برتبة (رائد) وهو الآن �ضابط بوزارة الداخلية �أنظر اق ��وال المواطن خالد �صالح ،والمدونة في ورقة
تفريغ البيانات بمكتب ال�شهيد بتاريخ � 1994/4/25ص18
( )6من �شهادة رئي�س المجموعة الموجودة بملف ال�شهيد (وليد بندر) بمكتب ال�شهيد �ص.2
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ول ��م تقت�ص ��ر �أعم ��ال وليد على العملي ��ات الع�سكرية فق ��ط ،و�إنم ��ا كان يقوم بنقل
الأ�سلح ��ة والذخيرة في �سيارته وتوزيعها على رفاق ��ه في المقاومة وكانت له �أ�ساليبه
الت ��ي جعلت ��ه ينقل الأ�سلحة ف ��ي �أم ��ان ،ودون تفتي�ش م ��ن قبل العراقيي ��ن ومن هذه
الأ�ساليب.
�أوالً :كان ي�أخ ��ذ مع ��ه في �سيارته �أمه ،و�أخته� ،أو خالت ��ه ،وكثير ًا ما كانت �أخته وفاء
هي التي تقوم بهذه المهمة فتتظاهر الواحدة منهن عند اقترابهم من نقطة التفتي�ش
العراقية ،ويذكر لهم وليد �أنهم ذاهبون الى الطبيب في�سمح لهم العراقيون بالمرور،
ومن ثم يقوم بتو�صيل الأ�سلحة والذخيرة.
ثاني ��ا :كان يتظاه ��ر ب�إقامة عالقات بين ��ه وبين العراقيين فيتع ��رف على بع�ضهم،
ف� ��إذا م ��ا �سار ب�سيارته من �شارع �إلى �آخر ال يتعر� ��ض للتفتي�ش ومن ثم ينقل اال�سلحة
والذخي ��رة �إلى حيث ي�شاء .وتذكر �إحدى المواطن ��ات الكويتيات انه كان ي�ضحك مع
العراقيي ��ن وتقول( :حتى م ��رة قلت له �شلون ت�ضحك مع كلب مثل هذا؟ قال :انتي ما
تدري ��ن ،هذا �أ�سلوب لما �أتعام ��ل فيه ي�ست�أن�سون علي ..ب�س كله ل�صالحي ،ما يفت�شون
�سيارتي� ،أي واحد يجئ يقول هذا ال تفت�شونه (.)7
حينما ازداد التواجد العراقي في الكويت ،وكثف الطاغية من مخابراته جنح �أفراد
المقاوم ��ة �إلى الهدوء ،فخفت �أعمال المقاومة ،وان�ضم وليد بندر �إلى ال�شباب الذين
يعمل ��ون ف ��ي فرع جمعي ��ة الرميثية قطعة ،10ف ��كان يعمل على �سي ��ارة في�أتي بالمواد
الغذائي ��ة من المخ ��ازن ويوزع على البيوت .وق ��ام بم�ساعدة الكثيري ��ن وتقول �إحدى
المواطن ��ات الكويتيات ،وهي جارة له في ال�سك ��ن ،وكان كل وقته ما يقعد بالبيت كله
يطلع يودي �أكل للنا�س فكل وقته م�ساعدات للنا�س (.)8
كان وليد يعتبر عمله في الجمعية واجبا وطنيا ي�ؤديه نحو �أبناء وطنه ولم ي�شغله هذا
العمل عن االت�صال برفاقه في المقاومة الذين انتقلوا الى بيت الهولي بالرميثية
( )7انظر �شهادة مواطنة كويتية (من جيران ال�شهيد وليد) و�أقوالها مدونة في ورقة تفريغ البيانات بملف خا�ص بال�شهيد ،وليد بندر في مكتب ال�شهيد
وتمت هذه المقابلة مع ال�شاهد بتاريخ �1994/4/20ص5
( )8نف�س االقوال ال�سابقة �ص2
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قطع ��ة ،4ف ��كان يذهب �إليهم ويق�ض ��ي معهم �أياما ،ثم يعود م ��ع اهله في قطعة 10
ويق�ض ��ي مع �أهله �أياما� ،أ و يذهب الى منطقة �سلوى ،ويق�ضي بع�ض الوقت في �إحدى
ال�شقق بمنطقة �سلوى حيث يخفي بع�ض الأ�سلحة.
م ��ع بداية ال�ضرب ��ة الجوية التي وجهته ��ا دول التحالف �ضد الغ ��زاة العراقيين في
 ،1991/1/17ات�صل ��ت به قيادة مجموعته وكانوا في الرميثية قطعة ،4فلبى النداء،
وذه ��ب م�سرعا ،وفي نف� ��س الليلة بد�أت االت�ص ��االت بالمجموع ��ات المختلفة لتوزيع
الأ�سلح ��ة ،واتفقوا على �أن يك ��ون توزيع اال�سلحة مع �أول �ضوء في �صباح اليوم التالي،
وف ��ي الخام�س ��ة والن�صف �صباح� � ًا تقريب ًا تم فت ��ح مخزن ال�س�ل�اح بالرميثية وتوزيع
الأ�سلحة.
احتاج ��ت المجموع ��ة �إلى ما يعينه ��م على المعي�ش ��ة من غاز وخب ��ز وغير ذلك
خا�ص ��ة انه ��م ال يعرفون متى تنته ��ي هذه الم�شكل ��ة ،وما هي الحال ��ة التي �سيكون
عليها جنود االحتالل وتطوع وليد بندر باح�ضار هذه الأ�شياء ال�ضرورية فذهب في
ال�سابع ��ة والن�صف من �صباح اليوم التالي لل�ضرب ��ة الجوية �إلى بيت �أهله بالقطعة
رق ��م  10بالرميثي ��ة وطلب من �أمه �أن ت�صنع لهم خبزا وبعد تجهيز ما يحتاجه من
�أغرا� ��ض انطلق ب�سيارته في ع�صر نف�س اليوم من بي ��ت �أبيه متجها �إلى رفاقه في
بي ��ت الهولي بالرميثية قطعة ،4ولكنه لم ي�صل �إليه ��م ،ولم يعلم عنه رفاقه �شيئا.
ويذك ��ر �أب ��وه �أن اثني ��ن من رفاقه �أتي ��ا في ال�ساع ��ة الثامنة من م�س ��اء نف�س اليوم
ي�س� ��أالن عنه ،ف�أخبرهم �أب ��وه �أن وليدا قد ذهب �إليهم فقالوا له وليد ما ندري عنه
م ��ا �شفناه ،و�أخب ��روا الأب �أن هناك ا�شتباك ًا مع العدو العراق ��ي في المنطقة ،و�أن
اال�شتب ��اك م�ستمر م ��ن الع�صر حتى الآن (�أي حت ��ى ال�ساعةالثامنة م�ساء) فطلب
منهم الأب البقاء معه خوفا على �أرواحهم ولكنهم رف�ضوا البقاء وقالوا له ،ال ودنا
مقرنا باليرموك عندهم مقر باليرموك ،وديتهم عند جماعة باليرموك وقطيتهم
وجيت (.)9
( )9انظر اقوال والد ال�شهيد (هام�ش �سابق) �ص.6-5
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ومن ��ذ ذل ��ك الحين انقطع ��ت �أخبار وليد بندر ع ��ن �أهله ورفاقه ،ول ��م يعرفوا عنه
�شيئ� �اً ،و�أخ ��ذ �أهله في البحث عن ��ه ،دون جدوى وبعد �أيام من غياب ��ه وجدوا �سيارته
تق ��ف �أمام بيت بالرميثية وفتحوها فوجدوا بع� ��ض مالب�سه ،والخبز الذي حمله معه
لكنه ��م لم يج ��دوا �سالحه ومعنى هذا �أن هناك م�شكلة حدث ��ت له في الطريق منعته
من الو�صول �إلى رفاقه.
ويب ��دو �أنه ف ��ي اليوم التال ��ي لل�ضربة الجوية -وبع ��د توزيع الأ�سلح ��ة على �أفراد
المقاوم ��ة كم ��ا ورد من قبل -خ ��رج بع�ض �أف ��راد المقاومة عن هدوئه ��م ال�سابق،
فوجه ��وا �ضرباتهم �إل ��ى الجنود العراقيي ��ن الذين كانوا في حال ��ة ذعر ورعب بعد
بداي ��ة ال�ضربة الجوية ،وم ��ن ثم ك�شفت بع�ض مناطق المقاوم ��ة فبد�أ اطالق النار
الم�ستم ��ر م ��ن قبل العراقيي ��ن على المن ��ازل ،وكثف العدو من تواج ��ده في منطقة
الرميثي ��ة ويبدو �أن ه ��ذا االمر �صادف عودة ال�شهيد وليد بن ��در من بيت �أبيه للقاء
رفاق ��ه حامال الأغرا�ض التي يحتاجونها فربما اعتر�ض العراقيون �سبيله ،ف�أطلقوا
علي ��ه الر�صا�ص فتعامل معهم بالمثل ،فكان واح ��دا من ال�شهداء في هذه االحداث
خا�ص ��ة م ��ن �أن اب ��اه حينما وج ��د �سيارته ل ��م يجد فيه ��ا �سالحه ،وه ��ذا يعني �أنه
تعام ��ل معهم ب�سالحه� ،أوربما يكون الع ��دو قد اعتر�ض طريقه ،و�أنزلوه من �سيارته
وفت�شوه ��ا ،فوج ��دوا فيها �سالحاً ،فعرفوا �أنه من �أف ��راد المقاومة فقب�ضوا عليه ثم
رم ��وه بالر�صا� ��ص ،وتركوه ينزف دم ��ا حتى لفظ �أنفا�سه الأخي ��رة ،واعتقد �أن هذه
الرواية هي الأقرب �إلى الحقيقة.
في اليوم التالي للتحرير جاء اثنان من الجيران و�أخبرا االب ب�أنهما ر�أيا في ثالجة
م�ست�شف ��ى ال�صباح بع�ض ال�شه ��داء ،و�أن �أحدهم ي�شبه ابنه وليدا ،ف�سارع االب ومعه
ابن ��اه خليل وخالد وبع�ض الجيران �إل ��ى الم�ست�شفى وتعرفا عليه وكان مربوط اليدين
والرجلين ويداه خل ��ف ظهره والدم يغطي وجهه ومالب�سه ،وكان م�ضروبا بوجهه من
جهة اليمين �ضربة �شديدة ربما تكون كما يقول والده �ضربة بندقية ،وفيه طلق ناري
 -166-في م�ؤخرة ر�أ�سه وطلقتان في �أعلى ظهره وحمله �أهله الى مقبرة الرقة حيث دفن.

وهك ��ذا تحققت �أمنية تمناها ه ��ذا ال�شهيد البطل وليد �إبراهيم محمد بندر ،الذي
�أ�س ��ر لبع�ض جيرانه �أنه يتمنى �أن يموت �شهيد ًا ( )10فتحققت له هذه الأمنية الغالية،
ليكون ف ��ي جنة عر�ضها ال�سم ��وات والأر�ض مع ال�صديقين وال�شه ��داء وال�صالحين،
وح�سن �أولئك رفيقا.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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( )10انظر اقوال مواطنة كويتية (وهي من جيران ال�شهيد) في المقابلة التي تمت معها بمكتب ال�شهيد بتاريخ �1994/4/20ص .5

ال�شهيد  /وليد خالد م�شعان المطيري (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:
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ول ��د ولي ��د خالد م�شعان المطي ��ري في غرة �أبري ��ل �سنة  1965ثم �ش ��ق طريقه في
الحي ��اة العملية ،فعم ��ل بالإدارة العامة للإطف ��اء وكان �إلى جان ��ب �شخ�صيته القوية
يت�سم بالهدوء ال�شديد.
ومن ��ذ بداية الغ ��زو تحركت في نف�س ولي ��د ما تربى عليه من وطني ��ة �شديدة وحب
الكويت ،فكان يجتمع مع بع�ض ال�شباب في بيته بالقاد�سية قطعة � ،8أو يجتمعون عند
�أحدهم ،وكان على �إت�صال دائم ببع�ض �أفراد المقاومة الكويتية ،يهاتفونه ويهاتفهم،
ومنه ��م المواطن وليد الكندري وكان من رفاقه في الكفاح �أي�ضا  -ح�سب رواية �أخيه
 ب�سام الحوقة وعلي د�شتي.ويبدو �أن بيت وليد خالد كان مر�صود ًا من قبل العراقيين فتارة يقب�ضون على �أخيه
محم ��د وت ��ارة يقب�ضون على وليد ،وت ��ارة على الأب ،و�أخرى عل ��ى الأم حيث �أخذوها
ال ��ى الب�ص ��رة ،ثم �إلى بغداد فق�ض ��ت في اال�سر �أ�س ��و�أ الأيام ،ثم �أفرج ��وا عنها يوم
1991/2/21م �أي بعد ا�ست�شهاد ابنها وليد ودفنه بيومين.
وتروي والدة ال�شهيد �أن مطاردة العراقيين لأ�سرتها جعلت الأ�سرة في قلق م�ستمر،
مما ا�ضطر الأ�سرة �إلى االنتقال �إلى �أكثر من مكان بالكويت ،ومن هذه االماكن التي
ا�ضطروا لالنتقال اليها بيت عمهم بالقاد�سية وبيت �سليمان الهويدي بالفيحاء ،وبعد
�أن اكت�ش ��ف مكانهم بالفيحاء ا�ضطروا لالنتقال �إلى بيت �أحمد ال�شهاب في م�شرف،
وتذك ��ر والدة ال�شهيد وليد �أي�ضا �أن هذه المط ��اردة جعلتهم يفكرون في الخروج من
الكويت ولكنهم عدلوا عن هذه الفكرة.
ويب ��دو �أن عالق ��ة ال�شهيد البطل وليد خالد المطي ��ري القوية بابن عمته فهد جابر
 -اال�ست�شهاد1991/2/19:
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الأحمد ال�صباح ،كانت وراء و�ضع بيتهم تحت المراقبة العراقية ،فقد كان فهد جابر
الأحم ��د وعذب ��ي فهد الأحمد من ال�شب ��اب الوطنيين ،حيث قام ��ا بتكوين مجموعات
للمقاوم ��ة ،وكب ��دوا العدو العراقي خ�سائ ��ر فادحة ،ومن ثم �أخ ��ذ العراقيون يبحثون
عنهما في كل مكان ،فكان ذلك �أحد �أ�سباب القب�ض على وليد و�أخيه محمد �أكثر من
م ��رة ولم تكن عالقة وليد بفهد و�صل ��ة القرابة بينهما هي ال�سبب الأوحد في القب�ض
علي ��ه ،و�إنما كان ولي ��د و�أخوه حقا وطنيين ،كان بيتهم بالقاد�سية مكانا لإخفاء بع�ض
�أ�سلحة المقاومة ،وهذا الأمر عر�ض بيتهم للتفتي�ش �أكثر من مرة فلم يجد العراقيون
�شيئ ��ا ذلك لأنهم كانوا يخفون الأ�سلحة في �أماك ��ن ال تخطر للعراقيين على بال مثل
�أجهزة التكييف وغيرها.
ومم ��ا هو جدير بالذكر ان ال�شهيد وليد قد تم القب�ض عليه ثالث مرات �أفرج عنه
ف ��ي اثنتين منها وا�ست�شهد ف ��ي الثالثة .ففي المرة االولى تم القب�ض عليه في منطقة
الفحيحيل و�أخذوا �سيارته ،ثم �أفرجوا عنه.
�أم ��ا المرة الثانية فكانت ي ��وم ال�سبت  1990/9/22حيث داه ��م العراقيون منزله
بالقاد�سي ��ة واقتحموا غرفة نومه -وقد كان نائما -ف�أخذوه من �سريره ،و�أخذوا �أخاه
محم ��د �أي�ضا وذهبوا بهم ��ا �إلى علي ح�سين مجيد ،وكانت هن ��اك و�شاية �أو�شت بهما
ل ��دى العراقيين ب�أنهما يعرفان مكان فهد جابر الأحمد ،وعذبي فهد الأحمد ،و�أنهما
�أي�ض ��ا يخفي ��ان بع� ��ض الأ�سلحة ،وم ��ن ثم �س�ألهم ��ا علي ح�سن مجيد ع ��ن فهد ،وعن
عذب ��ي ،وعن ال�سالح ،وبالطبع �أنكر ال�شهي ��د وليد و�أخوه معرفتهما بمكان وجود فهد
وعذب ��ي ،و�أوحى لهما علي ح�سن مجيد �أن هناك م�صدر ًا �سريا يدلي ببيانات خا�صة
ج ��د ًا عن محم ��د ووليد ،وبعد ثالثة �أي ��ام �أفرج العراقيون عن ولي ��د ،ثم �أفرجوا عن
محمد بعد ذلك مقابل ر�شوة  100.000دينار عراقي تقريبا.
�أم ��ا المرة الثالث ��ة التي تم القب�ض فيها على ال�شهيد وليد فكانت بمنطقة حولي في
�شهر يناير  1991في ال�ساعة الثالثة فجرا ،ويذكر �أخوه محمد �أنه ال يعرف بال�ضبط
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�أي�ضا �أن �أ�سرتهم �آنذاك كانت تقطن منطقة م�شرف ،ولكن وليدا لم يكن معهم في
م�شرف ،و�إنما ظل بالقاد�سية يجتمع فيها مع �أ�صدقائه بالمقاومة.
ذه ��ب وليد مع بع�ض �أ�صدقائه في المقاومة -وهم ب�سام الحوقة وعلي د�شتي� -إلى
منطق ��ة حولي ل�ش ��راء بع�ض الأ�سلحة التي يحتاجونها للمقاوم ��ة ،فتم القب�ض عليهم
بتهم ��ة حمل �س�ل�اح ،واحتجزهم العراقيون بمخف ��ر النقرة ،ويذك ��ر �أخوه محمد ان
العراقيي ��ن �أفرج ��وا ع ��ن زميليه بعد ثالث ��ة �أيام ولم يفرج ��وا عن ولي ��د ،وكان �أهله
يزورون ��ه بمخف ��ر النقرة ،وع ��اد �أبوه ي�سك ��ن القاد�سية ،مرة �أخرى ليك ��ون قريبا من
حول ��ي ،لأنه كان ي�ضطر الى الذهاب لر�ؤية ابن ��ه م�شيا على االقدام وكان ابوه يعطيه
نقود ًا كثيرة ،كان يدفع منها ر�شوة للعراقيين كي ي�ستخدم التليفون وبذل والده جهدا
جهيدا في �سبيل الإفراج عنه ،وتردد على مخفر حولي كثيرا وعر�ض على العراقيين
�سيارة ومبلغا كبير ًا من المال بلغ ن�صف مليون دينار عراقي على �سبيل الر�شوة ولكن
دون فائ ��دة ،ويق ��ول �أخوه محمد (هذا �شيء انتهى و�شيء مكت ��وب ،ربعه طلعوا وقتها
ولم يدفعوا �شيئ ًا (.)1
ويروي محمد م�شعان (�أخو ال�شهيد وليد) �أنه في يوم  1991/2/18ال�ساعة التا�سعة
م�ساء جاء به جنود االحتالل �إلى القاد�سية و�أمام بيت عمه تم �إعدامه ،وتركوه ينزف
دم ��ا فر�آه اح ��د المارة من �أبناء القاد�سية -ويبدو �أن ��ه كان قد فارق الحياة -ف�أح�ضر
غط ��اء وغطاه ثم تعرف عليه �أح ��د ا�صدقاء والده ف�أبلغه ب�أن ابنه قد ا�ست�شهد ف�صرخ
الأب ،وه ��رول نح ��و ابنه وح�ضر بع�ض الجيران وادخلوه بي ��ت عمه وكان م�صابا بطلق
ناري تحت االذن نافذ ًا من الجانب الآخر للر�أ�س .ويروي بع�ض الذين حملوه مع الوالد
ف ��ي �سي ��ارة اال�سعاف �إلى الم�ست�شفى ،وقام ��وا بتغ�سيله �أن ال�شهي ��د وليد كانت به الى
جانب الطلق الناري �آثار تعذيب ،وفي اليوم التالي �أنهوا اجراءات دفنه ،بمقبرة الرقة
بتاريخ  ،1991/2/19وهو التاريخ الذي �سبق عودة �أمه من �أ�سرها بيومين تقريبا.
( )1انظر اقوال محمد م�شعان (�أخو ال�شهيد وليد) المدونة بتاريخ  1994/2/19والموجودة بملف خا�ص بال�شهيد وليد م�شعان بمكتب ال�شهيد �ص18

ويالح ��ظ على تاريخ الوف ��اة ا�أن محمد (�أخا ال�شهيد وليد) ي ��روي �أن الوفاة كانت
بتاري ��خ  ،1991/2/18و�أن دفن ��ه كان في اليوم التال ��ي �أي  1991/2/19بينما تذكر
�أم ��ه �أن الوفاة كانت بتاريخ  1991/2/19وهو نف� ��س التاريخ المدون ب�شهادة الوفاة،
ويمك ��ن التقريب بين الر�أيين ب�أن ال�شهيد وليد قد ا�ست�شهد بالفعل م�ساء يوم ،2/18
و�أن �إجراءات ت�صريح الدفن ومن ثم الدفن تم يوم .،1991/2/19
ل ��ذا اعتبر يوم الدفن هو يوم الوفاة فا�ستخرجت �شه ��ادة الوفاة بهذا التاريخ دون
�أن يتدارك �أحد الموقف في حينه خا�صة و�أنهم كانوا في ظروف �أ�سو�أ من �أن يفكروا
في تعديل يوم الوفاة.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /وليد �صالح �إبراهيم العلي (رحمه اهلل)
كتب  /د .في�صل الكندري:

كان ال�شهي ��د ولي ��د �صال ��ح العل ��ي م ��ن مواليد ع ��ام  1950وهو من �س ��كان منطقة
الرميثية �أحد �أكبر �أحياء الكويت ،كان رحمه اهلل حلو الع�شرة �أ�سمر الب�شرة ،خفيف
اللحي ��ة� ،سرع التعرف على النا�س ،وكان ال يت�أخ ��ر في خدمة كل ذي حاجة لذا �أحبه
كل م ��ن عرفه ،ورزقه اهلل ببنت كبرى هي طيب ��ة ،ولهذا عرف بين �أ�صدقائه وخالنه
ب�أب ��ي طيبة حتى غطى هذا اللقب على ا�سمه ،وكان رحمه اهلل تعالى ال يترك فر�ضا،
ويحر� ��ص عل ��ى تعويد بناته عل ��ى فرائ� ��ض الإ�س�ل�ام وكان ي�شجع بنت ��ه الكبرى على
ال�صالة وال�صيام لدرجة �أنها كانت ت�صوم وهي في ال�صف الأول االبتدائي ،كما كان
يع�شق الحداق (وهو �صيد ال�سمك)والطيور واال�ستماع ل�صوت المطر.
ذه ��ب ع�شية الغزو العراقي الآثم على دولة الكويت �إلى مقر عمله في �شركة كافكو
وه ��ي ال�شركةالكويتي ��ة لتزويد الطائرات وهناك تلقى خبر الغ ��زو ،وهاله ما �سمعه،
وذهب من فوره وتحدث عبر الهاتف مع زوجته و�أخبرها بالغزو العراقي وطلب منها
�أخ ��ذ جميع الم�ستن ��دات الر�سمية والذهاب لبيت �أهلها ثم فر م ��ن المطار وعاد �إلى
منطقته ليبا�شر عمله الجديد.
مهنة جديدة:
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بعد �أن تمكن العراقيون من الكويت و�سيطروا عليها �سيطرة كاملة رف�ض الكويتيون
التعام ��ل معهم ورف�ضوا الذه ��اب الى وظائفهم وقاموا بع�صيانه ��م المدني ليبرهنوا
للتاري ��خ هذا الموق ��ف التاريخي الذي وقف ��ه �أبناء الكويت العزل ف ��ي وجه رابع �أكبر
جي� ��ش في العال ��م وكان عليهم القيام بمتطلب ��ات الحياة ال�ضروري ��ة للمحافظة على
�أرواحه ��م لمواجهة الطغيان ،فانبرى الكويتيون للقي ��ام بوظائف الحياة اليومية تلك
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 -اال�ست�شهاد1991/1/20 :
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الوظائ ��ف الت ��ي كان ال ي�شتغل بها الكويتي قبل الغزو ،وكان ��ت تترك للعمالة الأجنبية
وال�سيم ��ا الآ�سيوية ف�شم ��ر الكويتيون عن �ساع ��د الجد وانخرطوا ف ��رادى وجماعات
للقي ��ام بتلك المهام والتي منه ��ا النجارة والحدادة وال�سمك ��رة والتنظيف والبيع في
البقاالت وفروع الجمعيات التعاونية المنت�شرة في كافة �أنحاء المناطق ال�سكنية.
تطوع ال�شهيد وليد �صالح �إبراهيم العلي للعمل في تنظيف �شوارع المنطقة ال�سكنية
الت ��ي يعي�ش بها ،ونمت لديه الفكرة عندما عثر م ��ع زميله ثابت الماجد على تراكتور
ب ��د�أت عالمات الزم ��ن عليها وا�ضحة ،فقد كانت مكد�س ��ة بالغبر ،والإطارات فارغة
الهواء وبال بطارية فقال لزميله علي ما ر�أيك ب�أن ن�شغلها ،فرد عليه زميله با�ستغراب
ه ��ذه ميتة ،ف�أوجد وليد له ��ا بطارية ،وقام بنفخ الإط ��ارات و�أدار المحرك فا�شتغلت
المركب ��ة ،كم ��ا �أح�ضرا �سيارة نقل كبيرة لحمل ما يت ��م تجميعه من الأنقا�ض ،و�صار
ي�شتغ ��ل عليه ��ا ال�صديقان وليد وعلي ،وبد�أ االثنان بعملي ��ات التنظيف ،وكان عملهما
يبد�أ منذ بزوغ الفجر حيث كانا ي�صليان ثم يتناوالن طعام الإفطار ،وي�شرعان بعدها
بتنظي ��ف �شوارع وحارات منطق ��ة الرميثية حتى �أذان الظهر ،ليتوجها �إلى البيت بعد
ال�ص�ل�اة لتناول الغ ��داء والخلود للراحة حتى �صالة الع�ص ��ر ،ليوا�صال عملهما حتى
�أذان المغرب.
ويعتب ��ر ال�شهيد وليد العلي رحمه اهلل تعالى �شعلة ن�شاط حيث لم يكتف بهذا العمل
فقط و�إنما افتتح محال لت�صليح ال�سيارات في جمعية الرميثية م�ستغال بذلك �إلمامه
ببع�ض االمور الميكانيكية ،ولكنهما لم ي�سلما من م�ضايقات العراقيين ،وانتهى ا المر
ب�إغالق المحل.
وف ��ي خ�ضم �آالم الكويتيين من جراء الغزو الغا�ش ��م مار�س ال�شهيد وليد العلي لونا
�آخ ��ر من الن�شاطات حيث �ساهم بنقل الأموال بين االفراد الي�صالها لم�ستحقيها في
�أثن ��اء الأزمة وهناك عدة �أف ��راد وعائالت ا�ستفادوا من تل ��ك المعونات المالية التي
كانت ت�صلهم عن طريق ال�شهيد وليد رحمه اهلل.

ومن مهام ال�شهيد الجديدة التي �ألقيت على عاتقه بعد الغزو قيامه بمقاومة الجي�ش
العراق ��ي ،ومن �أولى عملياته قت ��ل اثنين من الجنود العراقيين مم ��ن �أقاموا �سيطرة
عن ��د �سينم ��ا الأندل�س بمنطقة حولي ،و�أخ ��ذ �أ�سلحتهما لنف�س ��ه ،ولينفذ بها عمليات
�أخ ��رى وكان ينفذ هجمات عل ��ى ال�سيطرات العراقية ويذب ��ح �أفرادها كما كان ينقل
الجنود العراقيين من منطقة لأخرى ب�سيارته وفي الطريق يقتلهم ،وي�أخذ �أ�سلحتهم
كم ��ا �ألقى قنبلتي ��ن يدويتين على �سيارات ع�سكري تقل جن ��ودا عراقيين عند الج�سر
بي ��ن حول ��ي والجابرية ،وم ��ن عملياته �أي�ضا تفخي ��خ بع�ض المركبات الت ��ي ي�ستغلها
الجنود العراقيون كتلك الحافلة التي فخخها في منطقة الفروانية.
وكل م ��ن كان يقاوم الوجود العراقي تالحقه لذا فقد عممت ال�سلطات �صفات وليد
على منت�سبيها وعرفوا بيته الأمر الذي جعل ال�شهيد وليد العلي رحمه اهلل يغير محل
�إقامته من مكان لآخر وقلما كان يمكث في بيته مع زوجته وبناته ،حتى ال تناله �أيدي
العراقيين بالأذى �إال �أنه لم ي�ستطع �أن يختفي طويال عن عيون العراقيين �إذ �سرعان
ما وقع في قب�ضتهم.
وقوعه في الأ�سر وا�ست�شهاده:
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ت�ضارب ��ت الروايات حول كيفي ��ة وقوع وليد العلي في �أ�سر الق ��وات العراقية فهناك
من يقول �إنه كانت ثمة خلية ت�ستعد للقيام بعمليات كبيرة �ضد العراقيين في منطقة
الرميثية ،عند افت�ضاح �أمرها� ،أحاط العراقيون بالبيت وبد�أ تبادل �إطالق النار بين
الفريقين ،وهنا ظهر �شخ�ص وقام بر�شق العراقيين من الخلف ليلفت انتباههم �إليه
ونجح في ذلك وهذا �أعطى الفر�صة لكثير من عنا�صر الخلية فر�صة للفرار من بيت
لآخر وليتواروا عن العيون ،وقال بع�ضهم �إنه وليد ،وهنا وقع في �أيدي العراقيين.
وهناك من يقول �إن وليد خرج ل�صالة الع�صر وما �أن فرغ من �صالته حتى �أخبر ب�أن
الق ��وات العراقية تحيط ببيت عمه والد زوجت ��ه ون�صحه بع�ض رفاقه بعدم الذهاب،
ولم يلتفت وليد لتلك الن�صيحة ،وقال �إنها �سيطرة عادية ولما توجه �إليهم اعتقلوه.
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وهن ��اك فريق �آخر يقول �إنه بع ��د العمليات الجوية بد�أ العراقيون ب�أ�سر كل من تقع
�أيديه ��م عليه ��م من �سكان الكوي ��ت ،وكان وليد من �ضمن �أولئ ��ك الذين اعتقلوا عند
خروجه من البيت وبالقرب من فرع الجمعية التعاونية.
و�أي ��ا كان م ��ن �أمر ف� ��إن وليد وقع �أ�سير ًا ف ��ي �أيدي القوات ا لعراقي ��ة التي ال تعرف
الرحم ��ة بتاريخ 1991/1/17واقتيد الأ�سير الى مخفر الرميثية للتحقيق معه ،ثم تم
ترحيل ��ه الى ق�صر نايف الذي يق ��ع في مدينة الكويت والذي اتخذه العراقيون مركزا
لتعذييب الأ�سرى الكويتيين.
ويقول �أحد زمالئه في ال�سجن �إن وليد كان بعد اعتقاله كثير ال�سكوت وقلما يتكلم،
وكان يقت ��اد مربوط اليدي ��ن ب�سلك من حديد ،ويختفى فترة ليرج ��ع وتبدو عليه �آثار
التعذي ��ب وا�ضحة ،وي�ضيف �أن اح ��د الجنود العراقيين قال لزمالئ ��ه دعوا وليد لي،
لأتول ��ى �أمره ،وق�سموا الأ�سرى �إلى ق�سمين ،فاخت ��اروا منهم بع�ضهم ،و�أطلقوا �سراح
البقي ��ة ث ��م قام العراقيون بقتل م ��ن وقع عليهم االختيار وكان عدده ��م ثمانية �أفراد
و�أطلق ��وا عليهم النار ب�شوارع منطقة الرميثية بتاريخ  1991/1/02ليدبو الرعب في
قل ��وب �أبن ��اء المنطقة و�ألقى العراقي ��ون جثمان وليد رحمه اهلل ف ��ي قطعة  3وطلبوا
م ��ن الأهال ��ي عدم االقتراب من ��ه ،وكان �سكان ه ��ذا الحي ال يعرفون ��ه ،لأنه من حي
�آخ ��ر بنف�س المنطقة وبما �أن التجوال كان ممنوع ��ا في �أثناء العمليات الجوية لقوات
التحال ��ف فق ��د ظل وليد ملقى في ال�ش ��ارع �ساعات عدة حتى ق ��ام بع�ضهم بنقله �إلى
م�ست�شف ��ى (مبارك والأميري والفروانية) ،وظل هناك عل ��ى �أنه مجهول الهوية ومن
�سكان منطقة الرميثية.
وب�سب ��ب غي ��اب ولي ��د ع ��ن بيته طوال ه ��ذه الم ��دة �أخذ �أهل ��ه و�أ�صحاب ��ه يجوبون
الم�ست�شفي ��ات وينظرون ف ��ي ثالجاتها بحثا عن جثمان وليد العل ��ي حتى تم التعرف
عليه وقام رفاقه و�أهله بدفنه في مقبرة ال�صليبيخات.
وبهذا �أ�سدل ال�ستار على حياة �أحد �أبناء الكويت البررة الذين �ضحوا بحياتهم من

�أج ��ل بلده ��م ،هذا هو ال�شهيد ولي ��د �صالح العلي رحمه اهلل رحم ��ة وا�سعة فقد عانى
كثي ��را في اال�سر ،وبدت عليه عالمات التعذيب وا�ضح ��ة حيث فقعت عيناه وانتزعت
�أظاف ��ره ،وخرم ج�سده ب�آل ��ة الثقب الكهربائي ��ة (الدرل) ولوحظ وج ��ود �آثار �إطفاء
ال�سجائ ��ر في موا�ضع عدة من ج�سده هذا باال�ضاف ��ة �إلىال�سبب المبا�شر للوفاة وهو
الطلق الناري الذي تلقاه في ر�أ�سه.
وبه ��ذا نال وليد العل ��ي �شرف ال�شهادة ،تلك الأمنية التي كثي ��را ما كان يتغنى بها،
ويرجوه ��ا وقدره اهلل �أن يحقق ل ��ه هذه الأمنية ،ون�س�أل اهلل العل ��ي القدير �أن ي�سكنه
وا�سع جناته
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /وليد علي حمد �أحمد المن�صور (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ول ��د ال�شهيد ولي ��د علي حمد �أحم ��د المن�صور بتاري ��خ  ،1968/4/13ثم در�س في
الرو�ض ��ة وفي ال�ص ��ف االول والثاني االبتدائي بالخالدية ،ث ��م �أكمل درا�سته بكيفان،
حتى ح�صل على الثانوية العامة من ثانوية كيفان ،وبعد ح�صوله على الثانوية العامة
عمل بال�ش�ؤون ثم ب�شركة نفط الكويت.
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:
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ن�ش� ��أ ال�شهيد وليد محب� � ًا لوطنه ،محبا لأهله ،كريما �إلى �أبعد الحدود ،فوالده يقول
عن ��ه الل ��ي بيده ما هو له ،وكريم لحد �إن مالب�سه يعطيها �أ�صحابه ،ولقد كان ال�شهيد
وليد �أقرب االبناء �إلى قلب والده.
ل ��م يكد ال�شهيد ولي ��د يتجاوز الع�شري ��ن ربيعا بقليل حتى تزوج ،ث ��م �أنجب طفال،
فانتق ��ل للمعي�شة من كيفان حيث منزل والده �إلى منطقة م�شرف ،ليعي�ش مع زوجته،
وول ��ده ،لكنه كان بارا ب�أهله ،فما �أن �سمع بالغزو العراقي الغا�شم للكويت حتى �أ�سرع
�إل ��ى بيت �أبيه ليطمئن عليه وعلى �أخوته ،وكان يتردد على بيت والده با�ستمرار طيلة
�شه ��ر �أغ�سط� ��س ،وبداية �شهر �سبتمبر ،ولقد عر�ض عليه وال ��ده �أن يترك الكويت في
ه ��ذه الفترة هو وزوجت ��ه ،و�أن يذهب الى البحرين ومنها �إل ��ى م�صر حيث توجد �أمه
و�أخت ��ه ،ولكن ��ه رف�ض هذا العر�ض رغم تكرار والده ذلك �أكثر من مرة ،وفي كل مرة
كان وليد يقول لوالده(:ال يبه �أنا ماني طالع� ،أنا �آخر ال�شهر بروح) وكان دائما يكرر
�أنا �آخر ال�شهر بروح ،وك�أنه يح�س باقتراب �أجله ،فقد ا�ست�شهد بالفعل في �آخر ال�شهر
(�آخر �شهر )9وانتقل �إلى جوار ربه.
دور ال�شهيد في اثناء االحتالل الغا�شم وا�ست�شهاده:
			
 الميالد1968/4/13 :		
 الم�ستوى التعليمي� :شهادة الثانوية العامة -الحالة االجتماعية :متزوج وله ابن

 اال�ست�شهاد1990/9/29: -المهنة :موظف ب�شركة نفط الكويت
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كان ال�شهيد البطل وليد المن�صور على درجة كبيرة من الوطنية ،فما �أن ر�أى بع�ض
�أفراد المقاومة في بيت والده ،حيث كان والده ي�ست�ضيف بع�ضهم من حين لآخر حتى
ر غب في االن�ضمام �إليهم ،وقال لأبيه�" :أنا بلتحق وياهم" فقال له �أبوه� :إنت �صغير،
ولك ��ن ه ��ذه الفكرة ظلت تراوده حت ��ى ح�صل على ر�شا�شين م ��ن الأ�سلحة التي كانت
ت ��وزع ف ��ي المخفر وقال لوالده ،واحد لي وواحد لك ،فق ��ال له والده ،روح عطه واحد
من ربعك وخل بالك من نف�سك"،.
ان�ضم ال�شهيد البطل وليد علي المن�صور �إلى مجموعة من مجموعات المقاومة في
منطق ��ة م�شرف ،فكان يخرج من البي ��ت ليال ،وال يعود �إال �آخر الليل ،وقد كبد العدو
خ�سائر فادحة في ال�سالح والأرواح.
ويب ��دو �أن العراقيين وقد بلغتهم �أنباء ع ��ن تحركات ال�شهيد وليد و�أنه �ضمن �أفراد
المقاوم ��ة وكان ال�شهي ��د وليد في زيارة لبيت والده ي ��وم  ،1990/9/18ثم خرج ولم
يدر والده عنه �شيئاً� ،إذ�أنه لم يذهب الى بيته في م�شرف ،ولم يعد �إلى بيت و الده في
كيفان ،وجد والده في البحث عنه �إلى �أن بلغه النب�أ ب�أنه محتجز في كيفان ،حيث تم
القب�ض عليه ،ووجد العراقيون في �سيارته �سالحاً.
ذه ��ب الوالد �إلى اثنين من الرج ��ال االفا�ضل الذين كانوا �-آنذاك  -م�س�ؤولين عن
جميع ��ة كيفان ،وهما المواطنان ،محمد فالح الجيماز ،ويو�سف عبداهلل الحليل ،كي
يتو�سط ��ا لدى الم�س�ؤولين بمخفر كيفان للإفراج ع ��ن ال�شهيد وليد ،وقال لهما الأب:
"انتو في الجمعية ويمكن لكم خاطر عندهم" وذهب الرجالن في محاولة للإفراج
ع ��ن ال�شهيد وليد ،ولكن محاوالتهم باءت بالف�شل حيث قال لهم رئي�س المخفر ،وهو
عراق ��ي الجن�سية  -ال "ه ��ذا مقاومة ،حنا �أهل المقاومة نبيه ��م ،احنا ندور عليهم"
وق ��ال لهما �أي�ضا�" :أن ��ا �أن�صحكم �إن تبلغون �أبوه ان عن ��ده م�سد�س والزم يجيبه لنا،
()1
وقول ��وا لإخوانه �أن يجون " وكان اخوه احمد ومحم ��د ي�شتغلون بال�شرطة الكويتية
ورف�ض الم�س�ؤول العراقي رف�ضا قاطع ًا الإفراج عنه.
( )1من اقوال المواطن يو�سف عبداهلل الحليل ،والتي �أدلى بها يوم  ،2000/11/5بمكتب ال�شهيد ،والمدونة في نموذج توزيع مقابلة.

�ساءت حالة والد ال�شهيد وليد في تلك الفترة وتوقف عن الطعام تقريبا� ،إال بع�ض
م ��ا يوف ��ر له الحياة ،و�أخذه �أوالد عمه �إلى ال�ضاحي ��ة ليعي�ش معهم هناك ومنذ تاريخ
القب� ��ض علي ��ه في  ،1990/9/18حتى ي ��وم  ،1990/9/29لقي ال�شهي ��د البطل وليد
المن�ص ��ور �ألوان ��ا م ��ن التعذيب تنوء بها الجب ��ال في محاولة م ��ن العراقيين لإجباره
بالق ��وة عل ��ى االعتراف عن زمالئه ف ��ي المقاومة لكن البطل ولي ��د كان على م�ستوى
الموق ��ف ،فعلى الرغم مما القى من تعذيب ب�شع �إال �أنه ف�ضل الموت على الإدالء ب�أية
معلومات �أو اعترافات وهذه بطولة �أخرى.
وف ��ي العا�شرة م ��ن �صباح ي ��وم  1990/9/29وفي م�شهد ي�شيب ل ��ه الولدان فوجئ
�سكان المنازل المجاورة لمنزل والد ال�شهيد وليد -وكان المنزل خالي ًا من ال�سكان-
ب�سي ��ارات "الجي ��ب العراقية" و�سي ��ارة نقل "واني ��ت" به جنود عراقي ��ون م�سلحون،
ووقف ��وا �أمام منزل ال�شهي ��د وليد المن�صور ،ثم �سمع الجي ��ران �صوت طلقة نارية ثم
تحرك ��ت ال�سي ��ارات ،وتركت الم ��كان ،و�إذا بال�شهي ��د وليد ملقى عل ��ى االر�ض يلفظ
�أنفا�س ��ه الأخيرة ،بعدم ��ا �أطلقوا عليه النار ف ��ي م�ؤخرة ر�أ�سه ف�أ�س ��رع �إليه الجيران
وحمل ��وه �إلى داخ ��ل المنزل ث ��م ات�صلوا ب�أهل ��ه في ال�ضاحي ��ة وات�صل ��وا بم�ستو�صف
الفيحاء فج ��اءت �سيارة الإ�سعاف وحمل الى الم�ست�شفى الأميري ،ثم ذهب �أهله الى
الم�ست�شف ��ى فوجدوا فيه �آثار تعذيب �شديد وف ��ي اليوم التالي تم ت�سلم الجثمان ،وتم
دفنه بمقبرة الرقة ،وظل بيت والده تحت مراقبة العراقيين فترة من الزمن.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�شهيد  /يو�سف خاطر ح�سن خمي�س ال�صوري (رحمه اهلل)
كتب  /د .نايف ال�سهيل:

ول ��د يو�سف خاطر ال�صوري في  1958/9/21ثم تربى وترعرع على �أر�ض الكويت،
فالتحق يو�سف بالمدر�سة ،ثم وا�صل تعليمه �إلى �أن ح�صل على دبلوم معهد المعلمين،
واتفقت ميوله الدينية مع درا�سته التي �أهلته للتعيين في وزارة التربية ليقوم بتدري�س
مادة التربية اال�سالمية وليكون ثمرة من ثمار النه�ضة التعليمية في الكويت.
�أخالق ال�شهيد و�صفاته ال�شخ�صية:
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ويب ��دو �أن درا�سته الإ�سالمية كان لها كبير الأثر في تكوين �شخ�صيته ،ويظهر ذلك
جليا في �أمور عدة منها:
�أوالً :اختي ��اره للفت ��اة الت ��ي �ست�شارك ��ه حياته وتك ��ون زوجه له ،فلق ��د اختارها من
طالب ��ات كلية ال�شريعة بجامعة الكويت ،ومن ثم يك ��ون هناك تقارب بينهما ،ويت�ضح
ذل ��ك التقارب ف ��ي الفكر ،حينما رف�ض الخروج من الكويت بع ��د الغزو العراقي لها،
خا�ص ��ة و�أن �أخاه ح�سين -الذي كان في عمان �آنذاك -ح�ضر الى الكويت ،وطلب من
�أهله الخروج الى عمان ،فخرجوا �إال يو�سف فقد رف�ض الخروج وان�ضم الى المقاومة
الكويتي ��ة ،ورف�ضت زوجته فكرة الخروج �أي�ض ��ا ،وان�ضمت الى المتطوعات للعمل في
دور الرعاية في تلك الفترة
ثانيا :حبه للقراءة ،خا�صة قراءة الكتب الدينية.
ثالث ��ا� :صفاته الخلقية التي كان عليها ،فكان يتعام ��ل بالح�سنى مع زوجته و�أوالده،
فتذك ��ر زوجت ��ه �أنه كان طيبا ،وعلى خلق ،وتقول :ف ��كان وايد طيب حتى تعامله معاي
ف ��ي البيت يعني متفهم ،مو م ��ن النوع اللي ي�صرخ ويهاو� ��ش) )1( ،وتذكر الزوجة �أن
			
 الميالد1958/9/21 :		
 الم�ستوى التعليمي :دبلوم معهد المعلمين			
 -الجن�سية :كويتي

 اال�ست�شهاد1990/10/7 : المهنة :مدر�س  -التربية اال�سالمية  -وزارة التربية -الحالةالإجتماعية :متزوج وله ابنان (ولد وبنت)

(� )1أنظر �أقوال زوجة ال�شهيد يو�سف خاطر ال�صوري المدونّة في (نموذج تفريغ مقابلة) بتاريخ  2000/7/25بمكتب ال�شهيد �ص.23
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يو�س ��ف كان يحب �أهله ويح ��ب �أهلها ،فكان يهتم جد ًا ب�صل ��ة الرحم ،وكثيرا ما كان
يتناول مع �أمه طعام الغداء� ،أو يذهب �إليها ع�صر كل يوم لي�شرب معها ال�شاي ،ومن
ث ��م كانت �أمه تحبه كثيراً ،كما كانت عالقته ب�إخوته متميزة فلم يبخل على �أي منهم
ب�ش ��يء ،ولم يقت�صر الأمر على �أهل ��ه فح�سب ،بل كان يحب �أهل زوجته �أي�ضاً ،فتذكر
زوجت ��ه �أن ��ه كان �إذا دخل على �أبويها يقبل ر�أ�سيهما ،ومن ث ��م كانا يحبانه حبا جما،
وكان ��ت عالقته بالنا�س على وجه العموم طيبة ،وكان يمي ��ل �إلى الت�صدق والإح�سان
فتق ��ول زوجته� ( :أذكر مرة طاح ��ت بالم�ست�شفى مري�ضة احتاجت فلو�س قام عطاها
 300دينار مع �أن احنا على قد حالنا على المعا�شات (.)2
كان يو�س ��ف خاطر ي�سكن بالدوحة -قطعة ،1وكان يعمل مدر�س ًا للتربية اال�سالمية
ب ��وزارة التربية وق ��ل الغزو العراقي الغا�ش ��م للكويت كان يو�سف مجن ��دا في الجي�ش
الكويتي في هند�سة المن�ش�آت بوزارة الدفاع.
كان الغ ��زو العراق ��ي للكويت مفاج� ��أة للجميع ،وكان يو�سف ليلة الغ ��زو في بيته مع
زوجت ��ه وولديه �سليم ��ان و�سمية ،فا�ستيقظت زوجته على ط ��رق الباب ،حيث �أخبرها
�أبوه ��ا بما حدث ،ثم �أخبرته ��ا خالتها ب�أن �أحدا من افراد هند�س ��ة المن�ش�آت بوزارة
الدف ��اع ق ��د ات�صل و�أخبره ��ا ب�أنهم يريدون يو�س ��ف ،ولما �أخب ��رت يو�سف بما حدث
ه ��ب على الفور ،وقال لزوجته (هذا وقت الزم نقوم بديرتنا) ...ولب�س لب�س الجي�ش
وطل ��ع( )3وفي طريقه �إلى مقر عمله بالجي�ش الكويت ��ي مر على �أحد ا�صدقائه وا�سمه
�أحم ��د ال�سي ��د ليعطيه باق ��ي ح�سابه نظي ��ر قيامه ببع� ��ض الأعمال الخا�ص ��ة بمنزله
الجدي ��د فق ��ال له �أحمد ال�سيد :ه ��ذوال احتلوا الديرة ال تلب�س جذي ��ه (� )4أي البد من
التموية على المعتدين بارتداء مالب�س مدنية.
عاد يو�سف �إلى البيت وارتدى مالب�س مدنية ،ثم خرج متوجه ًا �إلى عمله في هند�سة
المن�ش� ��آت وح ��اول �أن ي�سلك طريقا لم يكن فيه عراقي ��ون ف�سلك طريق الخليج ولكن
( )2نف�س المقابلة ال�سابقة ،ونف�س ال�صفحة.
( )3المقابلة ال�سابقة �ص.2
( )4نف�س المقابلة �ص.2

العراقيين �أم�سكوا به عند مجل�س االمة ،ووجهوا له �س�ؤاال يدل على ما يكنونه للكويت
م ��ن حق ��د� ،س�ألوه )�شرايك بال�شي ��خ جابر؟ قال لهم احنا ما �شفن ��ا منه �إال كل خير،
ف�أم�سك ��وه ودخلوه وربطوه ( )5وكان ذلك في الحادية ع�شرة والن�صف من �صباح يوم
الخمي� ��س �(1990/8/2أول �أي ��ام الغزو) وبعد �ساعتين تقريبا �أف ��رج عنه العراقيون
فعاد �إلى بيته ع�صر ذلك اليوم تقريباً.
دور ال�شهيد في �أثناء االحتالل الغا�شم و ا�ست�شهاده:
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بد�أت المقاومة الكويتية �أعمالها المتوا�صلة ف�أفزعت المعتدين و�شتت �أفكارهم في
كل م ��كان بالكويت ،وكان يو�س ��ف خاطر �أحد �أفرادها فلم يتخ ��اذل �أو يتواكل ،و�إنما
ان�ض ��م �إلى مجموعة ال�شب ��اب الذين يعملون في الجمعيات لتقدي ��م الخدمات لأبناء
بلده ��م العزيز ،وكان واحدا من البارزين في ه ��ذا المجال فكان م�س�ؤوال عن جمعية
ال�صليبيخات.
ل ��م يكتف يو�سف بعمله هذا و�إنما كان ي�شترك مع �أفراد المقاومة في �أعمال �أخرى
وم ��ن زمالئه ف ��ي المقاومة خال ��د مبارك الرا�ش ��د و�صالح ال�صالحي ،ف ��كان يت�سلم
المن�ش ��ورات من المواطن خال ��د مبارك الرا�شد في ال�صباح ث ��م يقوم بتوزيعها على
م�ساج ��د المنطق ��ة ،وكان يخفى �أ�س ��رار عمله حتى على زوجته ،ف� ��إذا �س�ألته زوجته:
(ان ��ت وي ��ن ت ��روح؟ ي ��رد عليها :ه ��ذي �شغالت �أمني ��ة) وال يق ��ول �شيئ� � ًا وكانت هذه
المن�ش ��ورات تحمل طابع ��ا �إخباريا تحث النا�س على ال�صب ��ر والتثبت وتطلعهم على
اخبار المقاومة و�أخبار الحكومة خارج الكويت.
ف ��ي ي ��وم  1990/9/9عث ��ر العراقي ��ون عل ��ى ن�ش ��رة ف ��ي �إح ��دى �سي ��ارات جمعية
ال�صليبخ ��ات فدخل ��وا الجمعي ��ة و�أم�سكوا ب�أح ��د العاملي ��ن بالجمعي ��ة وا�سمه �سالم
ال�شمري ،فقال لهم يو�سف خاطر) :ال ما تاخذونه بروحه �أنا �أروح وياكم وراح وياه)
وعند التحقيق نفى �سالم عالقته بالأوراق معرفته بها وقام يو�سف بدور بطولي �شجاع
( )5نف�س المقابلة �ص.3
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حي ��ث اعترف على نف�س ��ه ب�أنه هو الذي كان يعد الن�شرة ويقوم بتوزيعها و�أن �سالما ال
عالق ��ة له به ��ذه االوراق ف�أفرجوا عن �سالم بعد ثالثة �أيام م ��ن القب�ض عليه ومع �أن
الن�ش ��رة التي عث ��روا عليها لم يكن فيها �شيء م�شين �سوى ح ��ث على ال�صبر والتثبت
والهدوء� ،إال �أنهم لم يفرجوا عن يو�سف خاطر ،و�أخذوا ينقلونه من معتقل �إلى �آخر
وتروى زوجته �أن �أحد المواطنين ذكر لها �أن يو�سف كان يروي على رفاقه في الحب�س
ق�ص�ص ��ا ،ورواي ��ات تحثهم على ال�صب ��ر والتثبت وتذكرهم ب�أن الف ��رج قريب وتروي
�أي�ضا �أن يو�سف انتقل من معتقل الى �آخر �إلى �أن انتهى به المطاف في الب�صرة.
ف ��ي ال�ساع ��ة التا�سعة من �صباح ي ��وم الأحد  1990/9/7قام ��ت الزوجة من نومها
فزعة على �صوت طلق ناري فخرج �أبوها لي�ستطلع الأمر فر�أى ثالث �سيارات عراقية
�إحداه ��ا (واني ��ت عناب ��ي) مغطاة و�سيارتان (جي ��ب) ولم ير �أحدا ف ��ي ال�شارع وفي
حوال ��ى ال�ساع ��ة  11.15تقريبا وفي �أثناء خروج �أخت زوجت ��ه م�صطحبة معها ابنته
ال�صغي ��رة من بيت �أبيها بالدوحة عثرت على جث ��ة ال�شهيد يو�سف خاطر ملقاة على
الأر� ��ض ف�صرخ ��ت من هول المفاج� ��أة فهرولت الزوج ��ة �إليها فوج ��دت زوجها جثة
هام ��دة نحيالً� ،أبي�ض ال�شفاة ،مفت ��وح العينين يغمر الدم حلقه ،وفوق �أذنه �آثار طلق
ن ��اري ودخلت الزوجة على �أبيها في حالة ذه ��ول تام ،ثم عادت وطلبت من �أختها �أن
تعطيه ��ا م�صحف ًا ث ��م هرولت �أختها وراء بع� ��ض العراقيين معتق ��دة �أنهم هم الذين
�أطلق ��وا عليه النار ،وهي في حال ��ة (ه�ستيريا) وتقول له ��م (واهلل �أجيب المقاومة)
ثم �أم�س ��ك بها �أبوها و�أعادها الى البيت ثم جاء بع�ض ال�شباب ومنهم �صديقه �أحمد
ال�سي ��د فحملوه داخل الكراج وا�ستدعوا الطبيب الذي ذكر لهم فيما بعد �أنه كانت به
�إ�صابات في رجله من �أثر التعذيب.
ف ��ي ال�ساعة  12.15جاءت �سي ��ارة �إ�سعاف وحملته الى م�ست�شف ��ى ال�صباح ،وجاء
�ضاب ��ط عراق ��ي ،و�أخذ الزوجة و�أباه ��ا للتحقيق معهما ثم عادا م ��رة �أخرى ،ومكثت
الجث ��ة ف ��ي م�ست�شفى ال�صب ��اح حتى يوم الجمع ��ة ،وفي تلك الفت ��رة كان والد زوجته
وبع� ��ض �أ�صدق ��اء ال�شهيد يترددون عل ��ى الم�ست�شفى في محاولة لل�سم ��اح لهم ب�أخذه
ودفن ��ه ،ولك ��ن العراقيين قالوا له ��م �إذا �أردت ��م �أن تدفنوه هاتوا �سي ��ارة وخذوه الى
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ليت ��م ت�شري ��ح الجثة لمعرفة �سب ��ب الوفاة ،و�أخ ��ذوا ي�س�ألون وال ��د زوجته عن قاتل
يو�سف في نوع من التموية.
ف ��ي ال�ساعة ال�ساد�س ��ة من �صباح يوم الجمعة المواف ��ق 1990/10/12ذ هب والد
زوجت ��ه ومعه عبدال�س�ل�ام الخالدي ومح�س ��ن ال�صالحي وركبوا �سي ��ارة عبدال�سالم
وحملوا فيها جثمان ال�شهيد الطاهر �إلى الب�صرة وهناك ا�ستخرجوا له �شهادة وفاة،
وعادوا به في نف�س اليوم حوالي ال�ساعة الخام�سة والن�صف من نف�س اليوم في مقبرة
الرقة.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-184-

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-185-

ال�شهيدة � /أ�سرار محمد مبارك القبندي (رحمها اهلل)
كتب  /د .جمال الزنكي
كان ��ت حي ��اة ال�شع ��ب الكويتي �أثن ��اء االحتالل قا�سي ��ة ومريرة ،فق ��د تعر�ض للقتل
واالغت�ص ��اب والت�شريد ،والنه ��ب ،ومع ذلك فقد �أ�صر على ال�صم ��ود و�أثبت �شجاعة
بمقاومت ��ه االحت�ل�ال العراقي حين وقف �صف ��ا واحدا �ضد هذا االحت�ل�ال ،فلم يكن
من ال�سه ��ل على المواطن الكويت ��ي الخ�ضوع والخنوع للبط� ��ش العراقي واال�ست�سالم
ل�سلطات تف�سد وتق�ضي على ا�ستقالله.
وق ��د �شارك ��ت المر�أة الكويتي ��ة الرجل في ه ��ذا ال�صمود والتح ��دي واقتحمت هذا
المي ��دان ال�صعب ،وال�شك �أن �أثمن العواطف الب�شرية ه ��ي حب الوطن� ،إنها عاطفة
نح� ��س احتدامها ف ��ي �صدورنا ونندفع بقوة هذا االحتدام �إلى العمل في �سبيله ،هكذا
كان ��ت ال�شهيدة �أ�س ��رار رحمها اهلل وهي – مثال للمر�أة الكويتي ��ة المكافحة الوطنية
ذات ال�شخ�صي ��ة القوي ��ة ،ال�شجاع ��ة الجريئ ��ة ،ولأنه ��ا كان ��ت تدافع ع ��ن �أكبر قيمة
ف ��ي الحياة ،ه ��ي «الوطن» ،فقد كان ��ت كلما مر ي ��وم ازداد �إ�صرارها عل ��ى ال�صمود
والتح ��دي ،بل حتى ف ��ي �أثناء وجودها في المعتقل ،ورغم م ��ا تعر�ضت له من تعذيب
وح�شي كانت تتلهف على الخ ��روج من هذا ال�سجن اللعين ،لموا�صلة كفاحها ،وكانت
تردد «اليزال �أمامي الكثير الذي �أريد القيام به» (.)1
والب ��د من الإ�ش ��ارة �إلى �أنه ي�صعب ح�صر الن�شاط ال ��ذي قامت به ال�شهيدة �أ�سرار
رحمه ��ا اهلل �أثن ��اء �شهور المحنة ،و�سبب ذلك هو تعدد وكث ��رة �أن�شطتها ،حيث كانت
تقوم ب�أكثر من ن�شاط في وقت واحد ،فقد �أ�سهمت �إ�سهاما رائعا وبطوليا في مقاومة
االحت�ل�ال ،وكانت رحمها اهلل تتعاون مع �أكثر من �شخ�ص ومجموعة في الوقت نف�سه
من مجموعات المقاومة الكويتية البا�سلة (.)2
( )Tالميالد  ،1959/11/23اال�ست�شهاد 1991/1/14
الم�ستوى التعليمي :ال�شهادة الجامعية ،تخ�ص�ص الحا�سوب.
المهنة ،مديرة مدر�سة خليفة الخا�صة لرعاية الم�صابين بال�شلل الدماغي،
( )1ال�سي ��دة عزيزة المفرج ،وكانت معها في المعتق ��ل  ،1995/3/15د.نجاة عبدالقادر الجا�سم ،لقد اعادت الدكتورة نجاة عبدالقادر الجا�سم كتابة
حيثيات ا�ست�شهاد ال�شهيدة �أ�سرار ،وذلك بعد �أن �أجرت المقابالت الالزمة.
( )2نزيه خاجه  ،1995/6/14د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
ومن الذين عملت معهم ال�شيخ فهد ال�سالم العلي ال�صباح ،وال�شيخ با�سل �سالم �صباح ال�سالم ،وال�شيخ عذبي فهد الأحمد ال�صباح ،وال�شيخة �أمثال �أحمد
الجابر ،وال�شيخ م�شعل اليو�سف ال�صباح.

رعاية �أ�صدقاء الكويت في ال�شدائد والمحن
قام ��ت من ��ذ الي ��وم الأول لالحت�ل�ال في متابع ��ة �أح ��وال الأجان ��ب الموجودين في
الكوي ��ت الذين تربطهم بها عالقات �صداقة وتقديم الم�ساعدات لهم فقد ذهبت في
ذل ��ك الي ��وم �إلى مجمع بهبهاني حي ��ث يوجد عدد كبير منه ��م ( )3وعملت على توفير
�أماك ��ن �آمنة لهم ،وا�ستمر اهتمامها به ��م خا�صة بعد �أن عمد البعثيين �إلى اعتقالهم
وا�ستخدامه ��م كدروع ب�شرية يتح�صن بهم �ض ��د الهجوم الجوي( ،)4ولذلك لم تتردد
ف ��ي م�ساعدته ��م ،ورغم ما �شكله ذل ��ك من خطر على حياتها ،فق ��د كانت تقوم على
رعاي ��ة مائة �شخ� ��ص �أجنبي من الألم ��ان والإنجليز والأمري ��كان ،وكانت تنقلهم من
()5
منطقة م�شرف �إلى مدينة الأحمدي وتحاول قدر الم�ستطاع تجنب نقاط التفتي�ش
وكانت تمدهم بالأكل والنقود ،بالتعاون مع ال�شيخة ح�صة �سعد العبداهلل(.)6
وكان لن�ش ��اط ال�شهي ��دة هذا �أث ��ره الفعال في خدمة ق�ضية الكوي ��ت فقد نقل ه�ؤالء
بع ��د ذلك �ص ��ورة حية واقعي ��ة للعالم عن معان ��اة ال�شعب الكويتي ف ��ي ظل االحتالل
الغادر ،وبعد �أن غادروا �إلى �أوطانهم ن�شطوا في �شرح هذه المعاناة ،وكذلك الحديث
ع ��ن �شهام ��ة و�شجاعة �أفراد المقاومة الكويتية لأن الكثي ��ر منهم �أي�ضا قاموا برعاية
الأجانب في �أثناء �شهور المحنة.
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ان�ضمام �أ�سرار للمقاومة البا�سلة
وف ��ي نطاق العمل وم ��ن �أجل ت�شجيع الأهالي على ال�صم ��ود ،ولت�أكيد رف�ض ال�شعب
الكويتي لالحتالل فقد ن�شطت ال�شهيدة بالتعاون مع ال�سيدة فاطمة ح�سين ومجموعة
م ��ن ن�ساء الكويت في هذا المجال ،وكانت المجموع ��ة ت�صدر ن�شرة با�سم «الكويتية»
عن حركة ن�ساء و�أطفال الكويت ،وكانت ت�ؤكد على ا�ستمرار االنتماء والوالء لل�شرعية
( )3الم�صدر ال�سابق.
( )4لو�سي توبيليان � – 1992/12/16أحمد ال�شداد.
( )5الم�صدر ال�سابق.
( )6ال�شيخة ح�صة �سعد العبداهلل ال�صباح � -1992/12/8أحمد ال�شداد.

الكويتي ��ة وللوط ��ن الم�ستقل ،وتعبر ع ��ن رف�ضها للغ ��زو ال�صدامي ،وال�ش ��ك �أن هذا
العم ��ل كان من الأعمال ال�شاقة التي تحيط ب ��ه المخاطر في تلك الأيام ،وكانت هذه
الن�ش ��رة التي لم ي�ستم ��ر �صدورها طويال مثل غيرها من الن�ش ��رات التي �صدرت في
�أثن ��اء االحت�ل�ال ذات �أثر فعال رغم ب�ساطتها ،لأنها كان ��ت تحمل الكثير من المعاني
والقيم(.)7
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الإيمان باهلل وبتحرير الكويت
دف ��ع ال ��والء واالنتماء للوط ��ن ال�شهيدة رحمه ��ا اهلل �إلى القيام بكثي ��ر من الأعمال
البطولي ��ة ولم يكن ذلك �أم ��ر ًا هين ًا على فتاة يرزح وطنها تح ��ت االحتالل الوح�شي،
ولكن ��ه الإيم ��ان ب ��اهلل والأمل بالتحري ��ر ،ومن �أهم الأعم ��ال التي قام ��ت بها رحمها
اهلل رب ��ط الكوي ��ت ال�صامدة بالقيادة ال�شرعية في مدين ��ة الطائف ومدينة الخفجي
بالتع ��اون مع ال�شيخ عل ��ي �سالم العلي الذي دخل الكويت ي ��وم  ،8/4وقد ركز ن�شاطه
ف ��ي العم ��ل من �أج ��ل �إيجاد �شبك ��ة ات�ص ��االت ،لربط الكوي ��ت بالحكوم ��ة ال�شرعية،
وتوزي ��ع الأموال على المرابطين ،وقام بدور رئي�س وفاعل في هذا المجال ،وبالن�سبة
لالت�صال بالقيادة ال�شرعية فقد كانت البداية حين التقى �صدفة بعد عودته مبا�شرة
بال�شهي ��دة في منزل مختار منطقة الجابري ��ة ،ف�أخبرته عن �أحد المنازل في منطقة
م�شرف وهو منزل «بهبهاني» والذي يمكنه الإقامة فيه ،وكانت هناك عالقات عائلية
تربط ال�شهيدة م ��ع ال�شيخ علي ،وفي الأ�سبوع الأول لالحتالل وبينما كان ال�شيخ علي
يق ��وم بزيارة لل�سيد ح�سين ..في منطقة الدعية ،تع ��رف على �أحد ال�شبان الكويتيين
العاملي ��ن في مجال الموا�صالت والذي �أخبر ال�شيخ علي وكذلك ال�سيد ح�سين ..عن
وج ��ود جهاز كان قد تم تركيبه من قبل في من ��زل ال�شيخ �سالم حمود ال�صباح يمكن
اال�ستفادة منه في �إجراء االت�صاالت بالخارج ،وكانت هذه المعلومة بداية االنطالقة،
حي ��ن ذهب ال�شيخ علي وال�شهيدة �أ�سرار وال�شاب المذكور و�أحد ال�شباب الكويتي �إلى
( )7الكويتية – ت�صدرها حركة ن�ساء و�أطفال الكويت – الخمي�س .1990/9/6
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من ��زل ال�شيخ �سالم ونقلوا الجهاز المطلوب وبخا�ص ��ة �أن الجي�ش ال�صدامي في تلك
الأي ��ام الأول ��ى لم تك ��ن قد �أحكمت بع ��د �سيطرتها عل ��ى كل �شوارع الكوي ��ت ،وعناية
اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى �سهلت لهم الو�صول ب�أمان لبدء عملي ��ة من �أهم العمليات وهي
االت�صال بالقيادة ال�شرعية.
لق ��د كان ال�شيخ علي ال�سال ��م في ذلك الوقت يقيم في منزل ر�ضا نقي زوج ال�سيدة
عبا�س ��ة بهبهاني ،ث ��م انتقل �إلى منزل الدكت ��ور ها�شم بهبهاني ،وق ��د اقترحت عليه
عبا�س ��ة االنتق ��ال �إلى منزل خالها ال ��ذي كان خارج الكويت ،وتم ذل ��ك بالفعل حيث
ت ��م تركيب الأجهزة ( )8ولكن ل ��م يكن ال�شيخ علي ي�ستقر في مكان واحد بل كان كثير
التنقل وكذلك الأجهزة.
وهكذا بد�أت عملية االت�صال بالقيادة ال�شرعية بعد �أن كان المحتل قد عزل الكويت
ع ��ن العالم .وكان لل�شهيدة الدور الأ�سا�سي في هذه االت�صاالت �سواء الهاتفية �أو عن
طري ��ق الفاك�س ،ول ��م تتردد عن اال�ستمرار في هذا العم ��ل البطولي فقد كان لها من
ال�شجاع ��ة ما جعلها توا�صل ن�شاطها حيث كان لها الف�ضل في تزويد القيادة الكويتية
ال�شرعي ��ة بتقاري ��ر مهمة عن الو�ض ��ع في الكويت ،فقد �أح�ض ��رت جهاز فاك�س خا�ص
ب�شرك ��ة «جا�شنمال» و�أي�ضا فاك�س م ��ن منزل ال�سيد عبداهلل يو�سف الغانم( )9وقامت
رحمه ��ا اهلل بت�شغي ��ل جه ��از الحا�سوب الذي جلبت ��ه من منزل ال�شي ��خ طالل مبارك
الأحم ��د بمنطقة بيان لتخزين المعلومات الخا�صة بعملها ورفاقها حتى تتفادى كثرة
ا�ستخ ��دام الأوراق خ�شية وقوعها ب�أيدي �سلطات االحت�ل�ال( )10وكان عملها هذا يتم
بالتعاون مع ال�شيخ علي ال�سالم كما �أ�شرنا.
وم ��ع ذلك ف�إن الكثير من الأعمال الت ��ي قامت بها ال�شهيدة في �أثناء �شهور المحنة
( )8ال�شيخ علي �سالم العلي ال�صباح  ،1995/6/7د.نجاة عبدالقادر الجا�سم ،ال�سيد عدنان محمد القبندي.
( )9ال�شيخ علي ال�سالم – المقابلة ال�سابقة.
( )10محمود الدو�سري  – 1992/11/26عبدالحميد حمادة.
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حتى اعتقالها كانت عبارة عن مبادرات فردية دون انتظار تعليمات �أو نتيجة للتن�سيق
م ��ع الآخرين الذين ل ��م يكونوا على عل ��م بتفا�صيل كل ما قامت ب ��ه( ،)11وبعد �أن تم
و�ض ��ع �أجهزة االت�صال وتركيبها حيث قام ذلك وبالتع ��اون مع ال�شهيدة �أحد ال�شبان
الكويتيي ��ن وبعد �أن قامت بعملي ��ة البرمجة لجميع الأجهزة م ��ع �أحد المواطنين كما
زودته بجميع الأرقام وال�شفرات ،بد�أت مهمة �شاقة وفي غاية الخطورة وهي االت�صال
بالقي ��ادة ال�شرعية في الطائ ��ف وكذلك في الخفجي� ،أ�صبح ��ت مهمة االت�صال هذه
ج ��زءا مهما من ن�شاط ال�شهيدة �أ�سرار رحمه ��ا اهلل ،فكانت تر�سل التقارير بوا�سطة
جه ��از الفاك� ��س والال�سلكي من ��ذ الأ�سبوع الأول م ��ن �أغ�سط� ��س  ،1990ولقد تعددت
وتنوع ��ت التقارير ،حيث كانت تقوم ب�إعداد بع�ضها ،والبع�ض الآخر ي�صل �إلى ال�شيخ
عل ��ي ال�سالم فيقوم ��ان ب�إر�ساله ،من ذلك مثال تقارير كتبه ��ا بع�ض �أفراد المقاومة،
ومن بع� ��ض القطاعات مثل المطافئ والم�ست�شفيات ،وتقاري ��ر الممار�سات الوح�شية
العراقي ��ة اليومية في الكويت مث ��ل عمليات الإعدام والنه ��ب والتدمير بالإ�ضافة �إلى
ذلك فقد كانت تحاول عن طريق التلفون طم�أنة الكثيرمن الأ�سر الكويتية في الخارج
خا�ص ��ة �أ�سر الم�س�ؤولين في الطائف وغيرهم ،وكان ��ت التقارير التي تعدها ال�شهيدة
تذيله ��ا بتوقيعها وعبارة «الكوي ��ت للكويتيين»« ،الكويت لنا» ،م ��ن الكويت المن�صورة
ب� ��إذن اهلل ،وكان ��ت رحمها اهلل تر�س ��ل التقارير �إل ��ى �أخيها عدن ��ان( )12في الطائف
والذي ي�سلمها بدوره �إلى الم�س�ؤولين الكويتيين هناك وكان ال�شيخ علي �صباح ال�سالم
ف ��ي مدينة الخفج ��ي الم�س�ؤول ع ��ن االت�صاالت التي تت ��م مع المقاوم ��ة الكويتية في
الكويت(.)13
تمي ��زت تقاري ��ر �أ�سرار بالحما� ��س والوطنية ،فقد جاء في �أحده ��ا «تحاول القوات
العراقي ��ة �إقام ��ة تمثال للمجرم هدام العراق ف ��ي دوار ال�صليبيخات (دوار العظام)
( )11ال�شيخ علي ال�سالم – المقابلة ال�سابقة.
( )12عدنان القبندي  ،1995/3/12د.نجاة عبدالقادر الجا�سم ،وقد ح�صلنا منه على ن�سخ من تلك التقارير.
( )13ال�شيخ علي ال�سالم – وزير الداخلية  ،1995/4/22د.نجاة عبدالقادر الجا�سم – ال�سيد عدنان محمد القبندي.
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وه ��و دليل عقيم لعبادة الأ�شخا�ص ون�سيان ال�شعوب والت�ضحيات التي يقدمها الب�شر،
وعل ��ى �أي حال ف� ��إن م�صير الدكتاتور و�أمثاله من الرع ��اع معروف ولن ين�سى ال�شعب
�أفعالهم» ،كما كتبت في ر�سالة �إلى �أخيها عدنان في الطائف ما يلي:
«نظ ��م ال�صداميون �صفوفهم بالكوي ��ت بقوة ،والمخابرات تم ��وه بلب�س الد�شادي�ش
وا�ستعمال ال�سيارات الكويتية المدنية وتوزيعهم على مناطق الكويت».
ومن التقاري ��ر المهمة الأخرى( )14تقاريرها التي تتناول فيها مو�ضوع ح�شود نظام
�صدام باتجاه الحدود ال�سعودية ،كما نبهت في �أحد التقارير الم�س�ؤولين في الطائف
�إل ��ى الآث ��ار ال�سلبية وخط ��ورة نتائ ��ج المقاب�ل�ات التلفزيونية التي تبث م ��ن الخارج
للكويتيي ��ن الذين يتحدث ��ون خاللها عن ن�شاط المقاومة الكويتي ��ة ،حيث يقوم بع�ض
ه� ��ؤالء بذكر �أ�سم ��اء المناطق التي تن�شط فيه ��ا عمليات المقاوم ��ة �أو تلك التي فيها
�أف ��راد المقاومة وقد لوحظ �أن ق ��وات االحتالل تداهم هذه المناطق في اليوم التالي
لب ��ث المقابالت والأحاديث ،وتق ��وم بممار�ساتها الوح�شي ��ة المعروفة من قتل و�سلب
وتدمير.
كم ��ا و�صفت رحمه ��ا اهلل في �إحدى ر�سائله ��ا �أ�سلوب معاملة جن ��ود نقاط التفتي�ش
للكويتيي ��ن ،و�أر�سلت خبر اعتقال بع�ض �أع�ض ��اء جمعية الهالل الأحمر الكويتي وكان
لذل ��ك دوره في �سعي الحكوم ��ة الكويتية لدى ال�صليب الأحمر الدولي وغيره للإفراج
عنه ��م( ،)15ومن المعلومات المهم ��ة �أي�ضا تلك الخا�صة بال�ش� ��ؤون الع�سكرية ،فكلما
�شاه ��دت بع�ض الأمور التي تثي ��ر االنتباه كانت تر�سل �إلى ال�شي ��خ علي �صباح ال�سالم
في الخفجي مالحظاتها ،مثال ر�سالتها عن الرادارات والطيارات العراقية وبخا�صة
قب ��ل بدء الق�صف الجوي حيث �أعطتهم معلومات عن حجم ال�سالح( )16والحقيقة �أن
( )14تخلو معظم التقارير من ذكر تاريخ االر�سال.
( )15ابراهيم بهبهاني وعبدالرحمن المحيالن ،ال�سيد عبدالقادر العجيل ،ال�سيد عبدالكريم جعفر ،لو�سي توبيليان � -1992/12/16أحمد ال�شداد.
( )16ال�شيخ علي �صباح ال�سالم ،وزير الداخلية  ،1995/4/22د.نجاة عبدالقادر الجا�سم -ال�سيد عدنان محمد القبندي.
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ه ��ذه التقاري ��ر الع�سكرية لم تكن كله ��ا من �إعداد ال�شهيد بل م ��ن �إعداد الع�سكريين
الكويتيين ال�صامدين من �أفراد المقاومة.
كما كانت ال�شهي ��دة تتلقى �أي�ضا عن طريق جهاز الفاك�س ر�سائل من �أخيها عدنان
تت�ضمن بع�ض اال�ستف�سارات المحددة وذلك بناء على تعليمات الم�س�ؤولين الكويتيين
ف ��ي الطائف ،وكانت حري�صة على الإجاب ��ة والتو�ضيح ولم تكن هذه التقارير المهمة
تخلو من التو�صيات واالقتراحات ،ومما تجدر الإ�شارة �إليه بهذا ال�صدد �أن الحكومة
الكويتي ��ة �أر�سل ��ت �أربعة �أجه ��زة لالت�صاالت �إل ��ى الكويت وقد �أدخله ��ا ال�سيد �صياح
�أبو�شيب ��ة ،و�سلمه ��ا �إلى ال�شيخ عل ��ي ال�سالم الذي ق ��ام بتوزيعها عل ��ى م�س�ؤولين من
وزارت ��ي الداخلية والدفاع من �أفراد المقامة ،وقد قامت ال�شهيدة �أ�سرار رحمها اهلل
بتو�صي ��ل �أحد ال�شبان الفنيين المتخ�ص�صي ��ن �إلى �أحد المنازل لتركيب جهازين من
الأربعة(.)17
وم ��ن الر�سائ ��ل والتقارير المهمة الت ��ي �أر�سلتها ف ��ي �أغ�سط� ��س تقريرها في 8/9
ع ��ن الجريم ��ة الب�شعة الت ��ي ارتكبها �أتباع ه ��دام العراق في  8/8ف ��ي منطقتي بيان
والجابرية حين قتلت اثنين من عائلة المو�سوي في منطقة بيان و�أمام والديهما وفي
منزلهم ��ا ،ثم منعت رفع الجثة لمدة �ساعتي ��ن وعندما حاول �أحد الجيران وهو رجل
يبل ��غ من العم ��ر ( )55عاما رفع الجث ��ث قامت تلك القوات بقتل ��ه ،وقتلت �آخر حين
حاول تهدئة �أع�صاب والدي ال�شهيدين.
كما كتب ��ت �أي�ضا في تقريرها عن حرق منزل عبداهلل د�شتي في منطقة الجابرية،
و�أر�سل ��ت ال�شهي ��دة �ضم ��ن تقريرها ه ��ذا الكثير م ��ن المعلومات ح ��ول الممار�سات
الوح�شية ل�سلط ��ات االحتالل في الأ�سبوع الأول من �أغ�سط� ��س مثل ال�سرقات والنهب
وتقاع� ��س تلك ال�سلطات عن ت�صليح �أجهزة التكيي ��ف في مبنى المعوقين في منطقة
ال�صليبيخات مما �أدى �إلى وفاة عدد من المعاقين ،وكتبت عن دور ال�شبان الكويتيين
( )17ال�شيخ علي ال�سالم ،المقابلة ال�سابقة.
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في �إي�صال التيار الكهربائي �إلى المبنى بعد ذلك.
وم ��ن التقاري ��ر المهمة �أي�ض ��ا ذلك التقرير ال ��ذي طلبت من �أخيه ��ا �أن ي�سلمه �إلى
ال�شيخ علي �صباح ال�سالم ،والذي ت�سلمته ال�شهيدة من «مجموعة �أبوذر» كما جاء في
نهاي ��ة ذلك التقري ��ر وهو بتاريخ  ،1990/10/1ومما جاء في ��ه «يالحظ تزايد تغلغل
وتعاون عنا�صر كثيرة من الفل�سطينيين مع الغزاة ال�صداميين خ�صو�صا في:
�أ – �إدارة بع�ض الأجهزة الحكومية وبخا�صة الإدارة العامة للمرور.
ب -للتعرف والداللة على بع�ض ال�شخ�صيات الكويتية ومنازلهم و�أمالكهم».
كما نقل التقرير خبر ا�ست�شهاد الدكتور ه�شام العبيدان وزميله رحمهما اهلل ،وعن
عمليات النهب التي قامت بها �سلطات العدو العراقي للمراكز الطبية والم�ستو�صفات
ف ��ي منطقتي بيان وم�شرف ،وعبر هذا التقرير عن م�شاع ��ر المرابطين القلقة تجاه
الق ��رارات الت ��ي ت�صدرها �سلط ��ات االحتالل مثل قلقه ��م من �إ�شاعة ع ��زم �سلطات
االحت�ل�ال فر�ض الجن�سية والهوي ��ة العراقية على المواطني ��ن الكويتيين ،وما يترتب
عل ��ى ذل ��ك من نتائ ��ج مثل �إجباره ��م على العم ��ل في المناط ��ق العراقي ��ة والتجنيد
الإلزام ��ي ،وت�ساءل كاتب التقرير عن كيفي ��ة التعامل مع مثل هذه الإ�شاعة( ،)18ومن
المع ��روف �أن ه ��ذه الإ�شاعة �أجبرت بع� ��ض الكويتيين على الخروج م ��ن الكويت� ،أما
الأغلبي ��ة من المرابطين ال�صامدين ،فقد �آثرت البقاء وال�صمود مهما كانت النتائج
خا�صة و�أن ال�شعور الكويتي العام كان يرى �أنها مجرد �إ�شاعة ،و�أن �سلطات االحتالل
ل ��ن تقدم عليها ،وتن ��اول التقري ��ر تنظيم الم�ساج ��د والح�سينيات ف ��ي كافة مناطق
الكويت ،لإي�ص ��ال المعونات والمعلومات والتعليمات لكاف ��ة المواطنين ،وعن �إر�سال
الغزاة بع�ض الأ�شخا�ص العراقيين من المخابرات العراقية لل�صالة التي ال يعرفونها
في الم�ساجد ،وذلك لمعرفة ما يجري في هذه الم�ساجد ،كما تعر�ض التقرير الرتياح
المواطني ��ن لق ��رار مجل� ��س الوزراء الكويت ��ي حول ثب ��ات التعامل بالدين ��ار الكويتي،
( )18انظر التقرير في المالحق.
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وارتي ��اح الكويتيي ��ن والأمل البالغ ال ��ذي نتج عن زي ��ارة �صاحب ال�سم ��و �أمير البالد
للرئي� ��س الأمريك ��ي ال�سابق ج ��ورج بو�ش وخطابه ف ��ي مقر الأمم المتح ��دة ومحاولة
الغزاة بث الإ�شاعات للتفرقة بين المواطنين ،كما �أ�شار التقرير �إلى ا�ستمرار االرتال
المتزاي ��دة م ��ن العربات الع�سكري ��ة والدبابات باتج ��اه الحدود م ��ع المملكة العربية
ال�سعودي ��ة ال�شقيقة ،وكذلك قيام �سلطات االحت�ل�ال بزرع الألغام في بع�ض المناطق
مثل �ضاحية �صباح ال�سالم وبر م�ش ��رف وال�شريط ال�ساحلي ،وكذلك ا�ستمرار عملية
تغيير �أ�سم ��اء ال�شوارع والميادين والطرق ،ومما جاء في التقرير بهذا الخ�صو�ص ما
يلي« :في محاولة مك�شوفة للتغيير ال�شكلي حيث يبقى الجو نقيا في نفو�س المواطنين
مهم ��ا حاول الغزاة ومهما �شرعوا ف ��ي التبديل �أو التغيير» ،وهذه كلها معلومات مهمة
كان يترتب عليها اتخاذ القيادة الكويتية ال�شرعية الكثير من الإجراءات والتحركات
في الخارج ،و�إر�سال التعليمات �إلى الداخل.
كم ��ا �أر�سلت ال�شهي ��دة رحمها اهلل ر�سالة في  9/26با�سم �أطف ��ال الكويت باللغتين
العربي ��ة والإنجليزي ��ة �إلى د.ح�س ��ن الإبراهيم ولل�سف ��ارة الكويتية ف ��ي وا�شنطن عن
طريق �شقيقها عدنان ت�شرح فيها معاناة �أطفال الكويت وممار�سات القوات العراقية،
وهن ��اك ر�سال ��ة �أر�سلتها ال�شهي ��دة ،ولكن ا�سم المر�س ��ل �أو المجموع ��ة غير وا�ضح،
وكان ��ت موجهة �إلى ال�سيد �سليم ��ان المطوع وكانت ر�سالة �صريح ��ة ووا�ضحة وجهت
بع� ��ض االنتق ��ادات للإعالم الكويت ��ي في الخارج ومم ��ا جاء فيها «حت ��ى اليوم وعبر
القن ��وات التلفزيوني ��ة والإذاعية ال ن�شع ��ر �أن هناك قلقا عل ��ى م�صيرنا نحن هنا في
داخل الديرة ..نحن نعي�ش تحت �ضغط نف�سي كبير ويتعاظم كل يوم نتيجة لإجراءات
الزح ��ف عل ��ى كل منجزاتن ��ا داخ ��ل ه ��ذا الوط ��ن »..وت�شرح ه ��ذه الر�سال ��ة معاناة
المرابطي ��ن وت�ستطرد« :نحن نعي�ش �أياما حالكة ال�س ��واد ،ولهذا نتمنى على �إعالمنا
الخا� ��ص والإعالم ال�صديق �أن يهت ��م بهذا الأمر ،كلنا رهائ ��ن ،وردود الفعل على ما
يجري من ت�صريح ��ات خارج الوطن ندفع ثمنه نحن ،وهناك الكثير من الأمثلة على
 -193-ذل ��ك منها على �سبيل المثال ال الح�صر ت�صريح مندوب المقاومة في م�ؤتمر �صحفي
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عن �أ�ساليب نقل المعدات الع�سكرية ،وا�شتراك الن�ساء ،وتخزين الخبز في المنازل،
�سبب لنا الكثير من الم�ضايقات في تفتي�ش كل بقعة نرتادها».
كم ��ا طالب التقرير ب�ضرورة عدم ذكر ا�س ��م العائلة عند الت�صريح لأن ظهور ا�سم
العائل ��ة يعر�ض كل �أفراده ��ا للتدقيق والتفتي�ش ،كما جاء ف ��ي التقرير ما يلي« :نحن
ن�شع ��ر �أنكم تريدون تخفيف وط�أة الو�ضع على الكويتيين الذين يعي�شون خارج البالد
بالنظ ��ر لقلقهم على �أهاليهم هنا دعوهم يقلق ��ون� ..إنهم ال يعانون ذرة مما نعاني..
فالتوجه الإعالمي يجب �أن يكون ل�صالحنا ولي�س ل�صالحهم».
كما طلب «منع ظهور الن�ساء الكويتيات وهن يبكين في تلفزيون دولة الإمارات �أثناء
�إر�س ��ال التحية لأهلهم في الكويت ،واقترحت المذك ��رة �أن يقت�صر ذلك على الن�ساء
دون ا�ستج ��داء والأطف ��ال والرج ��ال م ��ن كبار ال�س ��ن و�أال يكون ذلك و�س ��ط الفنادق
الفخم ��ة وكل �شخ�ص يعطي رقم حجرت ��ه ،لأن ذلك �أمر مخز ويثير اال�شمئزاز داخل
البلد المحتل كما ذكر التقرير �أن حوادث حرق البيوت بالبازوكا ازداد يوما بعد يوم
ولكننا �صامدون».
ومن التقارير المهمة �أي�ضا تقرير حول عمليات الإنتاج والغاز حيث تم منذ البداية
ت�شكي ��ل فريق من عمليات �شركة البترول وذل ��ك للقيام بتوفير الوقود الالزم ل�ضمان
ا�ستمراري ��ة الكهرب ��اء والماء ويتن ��اول التقري ��ر معلومات عن و�ضع دائ ��رة المخازن
والنقليات واالت�صاالت لل�شركة والإطفاء وال�سالمة ،والو�ضع في مدينة الأحمدي التي
تعر�ضت مثل باقي مناطق الكويت لل�سلب والنهب.
وم ��ن الر�سائ ��ل الهامة الت ��ي �أر�سل ��ت بوا�سطة ال�شهي ��دة �إلى القي ��ادة الكويتية في
الطائ ��ف تلك التي تناولت ع ��دة ق�ضايا جوهرية وانتقدت الب ��ث الإذاعي والتلفزيون
الكويتي لأنه لم يظهر �إال بع�ض التقدم الب�سيط في نوعية البرامج والأغاني والأخبار
ومما جاء فيها« :بل نجد �أن هناك �سذاجة في التعامل مع الحدث ،مما يلحق ال�ضرر
بال�صامدي ��ن» ،وقد نبهت الر�سال ��ة �إلى الت�شوي�ش الم�ستمر للإذاع ��ة الكويتية وعدم

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت

اال�ستقب ��ال الجيد له ��ا ولمحط ��ات التلفزيون الخليجي ��ة و�إلى عدم و�ض ��وح ال�صورة
وال�ص ��وت ،بينما موجات الع ��راق الإذاعية �أو التلفزيون وا�ضح ��ة ،وانتقدت الر�سالة
قل ��ة الن�شرات الإخبارية وانع ��دام التحليالت ال�سيا�سية لل�سيا�س ��ات العالمية و�ضعف
الر�سال ��ة الإعالمية الكويتية التلفزيونية و�ض ��رر المقابالت مع المواطنين الكويتيين
ف ��ي التلفزيونات «الخليجية على الجبه ��ة الداخلية ،وعدم وجود خطة �إعالمية عامة
لمواجهة التحديات الإعالمية العراقي ��ة الموجهة بعدة �أ�ساليب وعلى عدة م�ستويات
بدءا من ر�أ�س الدولة وحتى �أ�صغر فرد عراقي �أو بعثي في �أق�صى الأر�ض».
ه ��ذا وقد احتوت هذه الر�سالة على عدة مقترحات مهمة منها على �سبيل المثال ال
الح�صر اقتراح ي�شرح كيف يمكن الق�ضاء على الت�شوي�ش الم�ستمر للإذاعة الكويتية،
واقت ��راح الإكثار من ن�شرات الأخبار وب�أوقات مختلفة واتباعها بالتحليالت ال�سيا�سية
و�أه ��م �أقوال ال�صحف العربية والإ�سالمي ��ة والدولية والقيام بالرد العلمي والمنطقي
عل ��ى المقاالت ال�صحفية والبرامج الإذاعية وعدم ت ��رك المجال للإعالم العراقي،
واقترح ��ت ا�ستخدام الأ�سلوب العقالني والمنطقي دون الدخول في مهاترات كالمية
لل ��رد على الإداعات العراقية ،ونا�شدت الرقي ف ��ي الأ�سلوب �إلى «المناهج التاريخية
واالقت�صادي ��ة واالجتماعية» و�أهم النقاط التي اقترح ��ت الر�سالة التركيز عليها هي
«ال ��رد على ادعاء عودة الفرع �إلى الأ�صل من خالل كت ��ب التاريخ الكويتية والعراقية
وخ�صو�ص ��ا االطروحات العلمية والبحوث الأكاديمية والوثائق البريطانية والهولندية
وغيرها».
كم ��ا �أر�سلت ال�شهيدة ر�سالة من اللجنة الع�سكرية �إلى وزير الدفاع وهي عبارة عن
تقري ��ر ي�شرح الأح ��وال العامة في الكويت ،حيث بد�أ التقرير بم ��ا يلي« :ي�سود الحياة
العام ��ة التوتر من جراء �إجراءات العدو التع�سفية ثم �ألقى التقرير ال�ضوء على بع�ض
ه ��ذه الإجراءات ،من ذلك حرق بع� ��ض المنازل في منطقة الرو�ضة يوم ال�سبت 9/8
ف ��ي �أعقاب عثور العدو على جثث عراقية في المنطقة ،و�إحراق منزل عائلة الد�شتي
 -195-ف ��ي الجابرية و�أخبار ال�سرق ��ات والنهب التي كانت تقوم به ��ا �سلطات االحتالل فقد

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-196-

كان ��ت �شاحناتها تحمل كيب�ل�ات ومحوالت الكهرباء ،كما تح ��دث التقرير عن زيادة
�أع ��داد المعتقالت ابتداء من كلية ال�شرطة ،الكلي ��ة الع�سكرية وق�صر مبارك الحمد
وق�ص ��ر �سلمان الحم ��ود ووزارة الخارجية وقاعدة علي ال�سال ��م والمخافر ،حيث تم
تعذي ��ب الأ�سرى ثم �إعدام بع�ضه ��م رميا بالر�صا�ص ،وع ��ن دور الجمعيات الم�ستمر
ف ��ي توزي ��ع التموين على الأهالي و�شرك ��ة الألبان التي كانت تق ��وم ب�إمداد الجمعيات
التعاونية وكذلك الجي�ش ال�صدامي الجائر.
وعن �أعمال ال�سل ��ب والنهب وطوابير محطات البنزين ،كما تناول ن�شاط المقاومة
التي ا�ضطرت �إلى التخفيف ب�سبب كثافة الحواجز والتفتي�ش ومداهمة المنازل ولكن
�أكد التقرير �أنه بعد �أن تم التعاون بين ف�صائل المقاومة وتوزيع الأعمال �سوف تن�شط
المقاومة كما تناول بع�ض ما قامت به من قبل �إعداد التقرير.
ور�سال ��ة �أخ ��رى موجهة من ال�سي ��د �سليمان العني ��زي �إلى الدكت ��ور في�صل ال�سالم
من ��دوب دولة الكوي ��ت الدائم لدى اليون�سكو وكان يهدف �إل ��ى اي�صال معاناة ال�شعب
الكويت ��ي ال�شب ��ان والأطفال وغيره ��م تحت ظل االحت�ل�ال العراقي �إل ��ى المنظمات
الدولية والعربية والإ�سالمية».
وهك ��ذا نلح ��ظ الدور المه ��م الذي قامت ب ��ه ال�شهيدة ف ��ي ربط القي ��ادة الكويتية
ال�شرعي ��ة في المملكة العربي ��ة ال�سعودية بالكويت و�أهلها ،وال م ��راء �أن هذا الن�شاط
يع ��د من �أخطر الأن�شطة في تلك الفت ��رة الع�صيبة ،وكما قال عنها ال�شيخ علي �صباح
ال�سال ��م فقد كانت ال�شهيدة رحمه ��ا اهلل عيونه التي من خاللها كان يعرف ما يجري
ف ��ي الكوي ��ت في �أثن ��اء �شهور المحن ��ة ،فقد كان ��ت م�س�ؤولة عن الرب ��ط �أي االت�صال
بال�شي ��خ علي دائما حيث تنقل له ما يجري ف ��ي الكويت وتتلقى التعليمات التي تنقلها
�إلى ال�صامدين ،و�إلى بع�ض �أفراد المقاومة الكويتية البا�سلة(.)19
عزل ��ت �سلطات االحتالل الكويت عن العال ��م ،ومنعت المرا�سلين ومندوبي وكاالت
( )19ال�شيخ علي �صباح ال�سالم  ،المقابلة ال�سابقة.
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الأنباء العربية والعالمية من الدخول �إليها ،وكان من الوا�ضح بالن�سبة للنظام العراقي
�أن ا�ستم ��رار نهب الكويت ،والتنكيل بال�شعب الكويتي يتطلب بال�ضرورة الحفاظ على
الكوي ��ت معزول ��ة ،ولذا ف�إن ن�شاط ال�شهي ��دة في تو�صيل معاناة �أه ��ل الكويت في ظل
االحت�ل�ال العراقي عن طريق االت�صال المبا�شر بو�سائل الإعالم الخارجي من داخل
الكوي ��ت تعد من الأعم ��ال البطولية والتي كانت لها نتائجها الملمو�سة �إلى جانب �أنها
�أعطت فك ��رة رائعة عن بطولة و�شجاعة المواطن الكويت ��ي وحما�س و�شجاعة المر�أة
الكويتي ��ة ،ورغ ��م �أن كل من ا�ضطر �إلى الخروج من الكويت حاول نقل �صورة حية لما
�شاه ��ده وتعر� ��ض له� ،إال �أن ن�شاط ال�شهيدة في هذا المج ��ال بالتعاون مع ال�شيخ علي
ال�سال ��م وال�شيخ فه ��د ال�سالم وغيرهما من �أفراد المقاوم ��ة كان �أ�شبه بالمعجزة في
ظ ��ل تلك الظ ��روف القا�سية حتى �إن �إحدى المحط ��ات التلفزيونية لم ت�صدق ال�شيخ
عل ��ي ال�سال ��م حين قال �إن ��ه من الكويت ولك ��ن �إ�شراك الأجانب ف ��ي عملية االت�صال
بالإعالم الخارجي �أكدت لتلك المحطات �أن هذه االت�صاالت ت�صل �إليهم من الكويت
المحتلة(.)20
لقد كانت ال�شهيدة �أ�سرار تعلم �أن الإعالم العراقي ،و�أجهزة اال�ستخبارات العراقية
تر�صد كل ن�شاط وتعلم �أن تلك الأجهزة لم تكن غافلة عن متابعة الإعالم الخارجي،
ورغم ذلك لم ت�أبه ولم ت�ضيع فر�صة نقل معاناة وطنها �إلى العالم والمهم هو الدفاع
عن ق�ضية الكويت العادلة ،واي�صال �صوت �أهل الكويت �إلى الخارج ،وبذلك تكون قد
ك�س ��رت الحاج ��ز �أو الطوق الذي �أقامته �سلطات االحتالل ح ��ول الكويت حين �أجرت
�أكثر من ات�صال عبر «ال�ستااليت» مع محطات تلفزيونية عالمية ،وكانت البداية حين
ناق�ش ال�شي ��خ علي ال�سالم وال�شهيدة وكذلك ال�سي ��دة فاطمة ح�سين جدوى وخطورة
االت�ص ��ال بالإعالم الخارجي وا�ستقر الر�أي على �أهمي ��ة هذا العمل الوطني وفائدته
و�ضرورته ،وبد�أت ال�شهيدة عملها( )21ففي يوم  9/7عملت على ترتيب لقاء تلفزيوني
( )20ال�شيخ فهد ال�سالم 1995/9/6 ،محارب الحربي.
( )21ال�شيخ علي ال�سالم ،المقابلة ال�سابقة.
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مع محطة  A.B.Cالتلفزيونية ،وكان ات�صالها هذا من المكا�سب الإعالمية للمحطة
فق ��د كان الإعالم العالم ��ي يتلهف في تلك الأيام على معرفة م ��ا يجري في الكويت،
كم ��ا �أتاحت ال�شهيدة لعدد م ��ن الأمريكيين فر�صة االت�صال م ��ع هذه المحطة حيث
نقل ��وا �إليها معاناتهم ،وقد �أثنى ه�ؤالء على دور �أفراد المقاومة الكويتية في �إيوائهم،
والمحافظ ��ة على �سالمتهم خوفا من وقوعهم ب�أيدي �سلطات االحتالل ونقلهم بغداد
لك ��ي يتخذه ��م النظ ��ام العراقي دروع ��ا ب�شرية ،هذا وق ��د �أذيعت كلم ��ة ال�شهيدة �أو
المقابل ��ة في �أثناء ن�شرة الأخبار حيث �أجابت على �أ�سئلة المذيعة الم�شهورة (بربارة
والترز) ع ��ن الو�ضع في الكويت والمقاومة والممار�س ��ات الوح�شية العراقية وو�سائل
العالج(.)22
وه ��ذا وق ��د ت�سابق ��ت الكثير م ��ن المحط ��ات التلفزيوني ��ة العالمية �إل ��ى �إعادة بث
اللقاء( )23لمواطنة كويتي ��ة وهي رهينة االحتالل العراقي الوح�شي ،ولم يكن للخوف
م�ساح ��ة عند ال�شهيدة �أ�س ��رار رحمها اهلل ،التي قامت �أي�ض ��ا ب�إجراء عدة ات�صاالت
هاتفي ��ة مع بع�ض �أع�ضاء مجل�س ال�شي ��وخ الأمريكي ومن بينهم �أ�ستاذها ومع �أع�ضاء
مجل� ��س العموم البريطاني ،حيث �شرحت لهم الو�ضع في الكويت ،وطلبت منهم دعم
ق�ضي ��ة الكوي ��ت العادلة( )23وت�ؤكد ه ��ذه االت�صاالت �شجاعة وج ��ر�أة ال�شهيدة �أ�سرار
رحمه ��ا اهلل التي كانت تعرف �أن االت�ص ��ال بالعالم الخارجي �أحد �أ�سلحة الدفاع عن
الوط ��ن و�أن �سرعة انت�شار المعلومات الت ��ي ذكرتها �سوف تثمر الثمرة المرجوة منها
ف ��ي خدمة ق�ضي ��ة الكويت العادل ��ة وال�شعب الكويت ��ي المرابط ال ��ذي كان يعاني من
البط� ��ش والإرهاب العراقي ،فقد حاول ��ت ال�شهيدة ا�ستخدام قدراتها �أثناء االحتالل
العراق ��ي ،وكان ��ت ترى �ضرورة التحرك با�ستمرار والقيام ب ��كل عمل يمكن القيام به
م ��ن �أجل الدفاع عن الكويت ،ورغم كل التحديات ،ولذلك فقد تحدثت �أي�ضا لمحطة
( )22ال�شي ��خ فتح ��ي الر�شيد  ،1995/7/19د.نجاة عبدالقادر الجا�سم – بوا�سطة الهاتف وقد كان ف ��ي الواليات المتحدة و�سمع مقابلة ال�شهيدة ،وقد
اقترح عليها مخاطبة الإعالم الخارجي.
(� )23إقبال القبندي � ،1992/11/30إيمان ال�شبيكي – عبدالحميد حماده.
( )23عدنان محمد القبندي ،المقابلة ال�سابقة.

 C.N.Nالتلفزيونية(.)24
وبالإ�ضافة �إلى ن�شاطها هذا ،فقد زودت �إحدى ال�سيدات الأمريكيات وهي «كاترين
بيك ��ر» ب�شريط فيديو يحت ��وي على بع�ض ال�صور لهجوم الجي� ��ش البربري على ق�صر
د�سم ��ان والدم ��ار الذي �أ�صابه ،وقد �أجرت محط ��ة  C.N.Nمقابلة مع هذه ال�سيدة،
كم ��ا �شرح ��ت لمجل ��ة «نيوي ��ورك تايمز» معان ��اة ال�شع ��ب الكويتي نتيج ��ة لممار�سات
االحت�ل�ال العراقي( ،)25هذا وقد زودت ال�شهيدة �أحد المواطنين ببع�ض ال�صور التي
�أمدته ��ا به ��ا زميلتها عبا�سة بهبهاني والت ��ي ح�صلت عليها من ابن ��ي �أختها �إبراهيم
وفي�ص ��ل وكانا من المتطوعين ف ��ي جمعية الهالل الأحمر الكويت ��ي ،وهي عبارة عن
�ص ��ور لجثث بع� ��ض ال�شهداء الذي ��ن �ألقت �سلط ��ات االحتالل العراق ��ي جثثهم �أمام
منازله ��م وعلى قارعة الطريق وقد ق ��ام المواطن الكويتي ال�شج ��اع ،بت�سليم ال�صور
�إل ��ى الم�س�ؤولي ��ن في الخارج ،وقد تم ن�شر ال�صور وكان ذل ��ك �أثره الفعال على الر�أي
الع ��ام العالمي( ،)26ولأنه لم يكن من ال�سهل ف ��ي تلك الظروف االنتقال بهذه ال�صور
م ��ن مكان �إلى �آخر في داخل الكويت ،ف� ��إن كل من حملها كان يخاطر بنف�سه ،ولكننا
نتحدث عن مواطنين �سيطر عليهم الحما�س و�شعور الوالء للوطن.
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توفير وتوزيع الأموال للأ�سرة الكويتية:
اندفع ��ت ال�شهي ��دة رحمها اهلل بحما�س ف ��ي العمل من �أجل توفي ��ر الحياة الكريمة
للأهال ��ي في ظل تلك الظروف المعي�شية القا�سي ��ة ،وكانت تقوم بهذا العمل الخطير
وه ��ي �أ�شد �صالبة وق ��وة ،ومن المعروف �أن ال�شيخ �صباح نا�ص ��ر ال�صباح قام بالدور
الرئي�سي في هذا المجال منذ الأ�سبوع الأول لالحتالل حين اتفق مع المهند�س خالد
بوحمرة من �شركة البترول على جمع النقود الموجودة في �صناديق محطات البنزين
( )24فتحي الر�شيد ،المقابلة ال�سابقة.
( )25كاترين بيكر � -1992/12/15أحمد ال�شداد.
( )26لولوة الغانم � – 1992/10/18إيمان ال�شبيكي.
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المنت�ش ��رة في �أنح ��اء الكويت ،كما اتفق ال�شيخ �صباح مع بع� ��ض تجار الكويت لتوفير
الأم ��وال الالزمة ،لم�ساعدة الأهال ��ي ،ثم خولت الحكومة الكويتي ��ة بعد ذلك ال�شيخ
عل ��ي ال�سالم ال�صب ��اح م�س�ؤولية ال�ش� ��ؤون المالي ��ة وكذلك الأموال الت ��ي بد�أت ت�صل
م ��ن الحكوم ��ة في الطائ ��ف ،كما تم بعد ذلك تكلي ��ف اللواء خالد ب ��ودي بهذا العمل
بالإ�ضاف ��ة �إلى ال�شيخ علي ال�سالم ،وركز ال�شيخ �صب ��اح نا�صر ن�شاطه على الخدمات
العام ��ة ،وق ��د انتهج �أ�سلوب التعامل مع مندوبين عن المناط ��ق ،وعندما ازداد العدد
وتو�س ��ع الن�شاط ،تم ت�شكي ��ل اللجنة العليا وكان ال�شيخ �صب ��اح نا�صر الم�س�ؤول عن 7
مناطق( ،)27ولكن لي�س معن ��ى ذلك �أن كل مجموعات المقاومة الكويتية تعتبر �ضمن
هذه اللجنة.
ومن ��ذ �شهر �أكتوب ��ر ارتبط ن�ش ��اط ال�شهيدة �أ�س ��رار بال�شيخ �صب ��اح النا�صر ،ومن
المع ��روف �أن مجموعته �أطلق عليها بع ��د التحرير ا�سم مجموع ��ة �أبونا�صر هذا وقد
ا�ستمر تعاون ال�شهيدة مع ال�شيخ علي ال�سالم(.)28
�أم ��ا ف ��ي مج ��ال توزيع النق ��ود فق ��د كانت تج ��وب مناط ��ق الكويت وه ��ي تحت�ضن
كمي ��ات كبيرة من الأموال للأ�سر المحتاجة ،ولأ�س ��ر الع�سكريين وال�شهداء والأ�سرى
والنازحي ��ن م ��ن جزيرة فيلكا ،فكان ��ت تحمل مبالغ تتراوح ما بي ��ن خم�سين �ألفا �إلى
�سبعمائ ��ة وخم�سين �ألف دينار عراق ��ي دفعة واحدة( )29وقب ��ل اعتقالها بيومين كان
رحمه ��ا اهلل قد �سلمت والده ��ا مائة �ألف دينار عراقي فقام بتوزيعها حيث �أعطى كل
�أ�سرة ( )500دينار ،وقد كان ن�شاطها م�صدر قلق لأهلها الذين حذروها من خطورة
حمل هذه المبالغ الكبيرة( ،)30لكن لم يكن يخامر ال�شهيدة ال�شك في جدوى و�أهمية
هذا العمل الوطني الإن�ساني ولذلك ال يمكن الخ�ضوع لقيود االحتالل العراقي.
( )27ال�شيخ �صباح نا�صر �سعود ال�صباح  ،1995/7/1د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
( )28ال�شيخ علي ال�سالم ال�صباح ،المقابلة ال�سابقة.
( )29الم�صدر ال�سابق.
( )30اقبال القبندي ،المقابلة ال�سابقة.

هذا وقد امتد ن�شاط ال�شهيدة ف�شمل العمل على توفير �أماكن �آمنة لرجال المقاومة
الكويتي ��ة لإجراء العالج ال�ل�ازم لهم ،كما �ساع ��دت الكثير م ��ن الكويتيين وبخا�صة
�أف ��راد �أ�س ��رة ال�صباح الذين ا�ضطرته ��م الظروف للخروج من الوط ��ن فكانت تقوم
ب ��دور المن�س ��ق وتوفير الجوازات البحريني ��ة لأفراد الأ�سرة بالتع ��اون مع �سفير دولة
البحري ��ن ال�شقيقة( ،)31كما كانت تتفق مع الراغبي ��ن في المغادرة للتجمع في مكان
محدد وتقوم بتو�صيلهم �أحيانا �إلى منطقة الوفرة ثم تعود ،كما قامت بدور مميز في
توفير الكثير من الهويات للع�سكريين وغيرهم(.)32
انطلق ��ت ال�شهي ��دة كغيرها م ��ن �أبناء الكويت ف ��ي المقاومة دون انتظ ��ار لقرارات
ال�شرعي ��ة ،فق ��د ا�ستمد �أبناء الكويت العون من اهلل القوي عل ��ى �أعوان ال�شيطان� ،إن
كيد ال�شطان كان �ضعيفا.

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-201-

تعطيل بع�ض المرافق التي قد ي�ستفيد منها العدو
تمتع ��ت ال�شهيدة �أ�س ��رار رحمها اهلل بحما�س ووطنية �شهد له ��ا بها الجميع ،ويبدو
�أنها كانت ترى ب�أن المقاومة بكل �أ�شكالها المدنية والم�سلحة هي ال�سياج الذي يحمي
الوط ��ن ،وكانت الظاهرة العامة ف ��ي ن�شاط ال�شهيدة �أ�سرار ه ��ي التتابع واال�ستمرار
من ��ذ الي ��وم الأول لالحتالل وقد حققت الكثير من النج ��اح ،فقد قامت بتعطيل عمل
بع� ��ض المرافق لكي تح ��ول دون ا�ستغالل �سلطات االحتالل له ��ا ،فقد عطلت �أجهزة
المراقب ��ة الهاتفية ف ��ي مق�سمي النزهة حيث دخلت المبن ��ى كعاملة نظافة وتم ذلك
قبل �أن ت�صل �إليه القوات ،كذلك الحال بالن�سبة لمق�سم منطقة م�شرف ،وقد �أفادت
م ��ن تخ�ص�صه ��ا وخبرتها الفنية في ه ��ذا العمل ،كما قام ��ت با�ستخراج د�سكات من
مرك ��ز المعلوم ��ات المدنية في منطق ��ة الجابرية( )33وقامت بالتع ��اون مع اثنين من
( )31ال�شيخ فهد ال�سالم  – 1995/9/6محارب الحربي.
( )32ال�شيخ علي ال�سالم ،المقابلة ال�سابقة.
( )33الم�صدر ال�سابق.

الأجان ��ب م ��ن العاملين في البنك المرك ��زي با�ستخراج د�س ��كات البنك ،كما دخلت
بمفرده ��ا وزارة الخارجي ��ة كعاملة نظاف ��ة و�أخرجت �أي�ضا الد�س ��كات ،كما �أخرجت
د�س ��كات م ��ن وزارة الداخلية( ،)34ورغ ��م �صعوبة تحدي ��د تواريخ ه ��ذه العمليات �إال
�أن ��ه يمكن الق ��ول ب�أنها تمت في �أوائل �شهر �أغ�سط�س حي ��ث لم تحكم قوات االحتالل
�سيطرتها على كل المناطق.
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الن�شاط الم�سلح:
�أم ��ا في مجال الن�شاط الم�سلح فقد قامت ب�أكثر من عملية نقل �سالح� ،سواء قنابل
()35
�أو م�سد�سات كما قامت بتخزين بع�ض الأ�سلحة في منزل الدكتور ها�شم بهبهاني
ونقلت �أ�سلحة �إلى ال�شيخ فهد ال�سالم كما نقلت �أ�سلحة من ال�شيخ عذبي فهد الأحمد،
و�أ�سلحة �أخرى من بع�ض �أفراد المقاومة في منطقة �صباح ال�سالم وقنابل في منطقة
�صباح ال�سالم وقنابل دخانية ،وكانت برفقة ال�شيخ علي ال�سالم( ،)36كما نقلت �أ�سلحة
�أكثر من مرتين بالتعاون مع ال�شيخ فهد ال�سالم(.)37
ول ��م تك ��ن تتردد في القيام ب�أي ن�شاط م�سلح ولك ��ن الثابت �أنها في هذا المجال لم
تق ��م ب�أكثر من عمليات نقل الأ�سلحة و�إعداد �سي ��ارات لرجال المقاومة ال�ستخدامها
ف ��ي التفخي ��خ وكان ذل ��ك ف ��ي �أغ�سط� ��س ( )38ونقل بطاري ��ات وبع� ��ض الأ�سالك من
الجابري ��ة لبع� ��ض رج ��ال المقاوم ��ة ال�ستخدامها في �صن ��ع القنابل ،كم ��ا ذهبت مع
زميلها نزيه خاجة وحمد ال�سعيد �إلى �أمريكي كان يعمل في وزارة الدفاع وطلبوا منه
م�ساعدته ��م في �إعداد قنبل ��ة ال�ستخدامها في تفجير �سيارة تحت ��وي على مبلغ كبير
م ��ن المال يت ��راوح ما بين مليون ومليون ون�صف (دين ��ار عراقي) ودفتر ي�ضم قائمة
ب�أ�سم ��اء الأ�شخا� ��ص الذين يت�سلمون ه ��ذه الأموال ،و�أ�سماء الذي ��ن يقومون بالتوزيع
( )34ال�شيخ �صباح نا�صر �سعود ال�صباح ،ونزيه خاجه ،المقابلة ال�سابقة.
( )35د.ها�شم بهبهاني � – 1993/11/16أحمد ال�شداد.
( )36ال�شيخ علي ال�سالم ،المقابلة ال�سابقة.
( )37ال�شيخ فهد ال�سالم ،المقابلة ال�سابقة.
( )38نزيه خاجه ،المقابلة ال�سابقة.

حي ��ث كان حمد ال�سعي ��د قد ا�ضطر �إلى �إيقاف هذه ال�سي ��ارة بعيدا عن المنزل ،بعد
�أن و�ض ��ع ال�شيخ �صباح بداخلها هذا المبلغ من الم ��ال ب�سبب قيام �سلطات االحتالل
بحملة تفتي�ش في المنطقة ،وحدث �أن ح�ضر الجنود و�أخذوا ال�سيارة وو�ضعوها قرب
مخف ��ر منطقة بي ��ان وظلت هناك ثالثة �أو �أربعة �أيام ،وخوف ��ا على الأ�شخا�ص الذين
ت�ضم القائمة �أ�سمائهم فقد ا�ستقر الر�أي على �ضرورة تفجيرها ،وعندما ذهب نزيه
خاج ��ه لال�ستك�شاف �شاهد ثالثة من الع�سكريي ��ن العراقيين بمالب�س مدنية بالقرب
م ��ن ال�سيارة وهم يوزع ��ون النقود بينهم ول ��م يعيروا اهتماما للمفك ��رة التي تحتوي
على الأ�سماء ،ويبدو �أنهم �آثروا تجاهلها لكي ال يطالبهم �آمرهم بالأموال التي عثروا
عليها في ال�سيارة( )39و�شاء اهلل �سبحانه وتعالى �أن يتوقف الأمر عند هذا الحد.
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الخروج من الكويت
ذكرن ��ا �أن هناك عالقة ات�سمت بالتوا�ص ��ل واال�ستمرارية بين ال�شهيدة رحمها اهلل
والقي ��ادة الكويتية في الطائف ،وال�شك �أن القارئ وبخا�ص ��ة الكويتي الذي كان يقبع
تح ��ت االحتالل العراق ��ي يدرك �أهمية ه ��ذا التوا�صل ،وما �سبق قول ��ه يو�ضح طبيعة
ن�شاط هذه ال�شهيدة التي لم تتردد عن القيام بزيارة الم�س�ؤولين الكويتيين في مدينة
الخفج ��ي والعودة �إلى الكويت رغم ما تمثله ه ��ذه المحاولة من خطر على حياتها –
فقد خرجت مرتين(.)40
ويذك ��ر �شقيقها عدنان �أن زيارتها الأولى �إلى مدينة الخفجي تمت حوالي منت�صف
�شه ��ر �سبتمب ��ر حين تحدث ��ت معه بوا�سطة الهات ��ف و�أخبرته عن رحلته ��ا �إلى مدينة
الخفج ��ي وكي ��ف ا�ستطاعت الو�صول �إليها ورغم الخطر ال ��ذي تعر�ضت له من نقاط
التفتي� ��ش المنت�شرة في الطريق� ،إال �أنها لم تك ��ن تتمالك نف�سها عن الرد على �أ�سئلة
الجن ��ود بعنف ،و�أخبرته �أنها ربطت الد�سكات التي كان ��ت قد حفظتها بحزامها ،ثم
( )39نزيه خاجه ،المقابلة ال�سابقة.
( )40ال�شيخ علي �صباح ال�سالم ،المقابلة ال�سابقة.
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�سلمت تل ��ك الد�سكات �إلى ال�شيخ علي �صباح ال�سال ��م( ،)41كانت هذه الزيارة الأولى
الت ��ي تم ��ت بمبادرة فردي ��ة ،وكانت تحمل �أي�ض ��ا بع�ض المعلوم ��ات المهمة للحكومة
الكويتية وفي ذلك الوقت كان ال�شيخ علي ال�سالم العلي في مدينة الخفجي ،ثم توجه
�إلى مدينة الطائف قبل عودته مرة �أخرى الى الكويت(.)42
�أم ��ا الزي ��ارة الثانية التي تم ��ت في  9/23فقد كانت قد �أخب ��رت ال�شيخ علي �صباح
ال�سالم �أن لديها بع�ض المعلومات التي تريد تو�صيلها �إليه ،فاتفق معها على المجيء
�إلى مدينة الخفجي وتم ذلك ،حيث نقلت لل�شيخ علي معلومات قيمة مهمة منها مثال
م ��ا يتعلق بامكانية قي ��ام ال�سلطات العراقي ��ة بمراقبة الأجهزة ف ��ي المملكة العربية
ال�سعودية ،كما �أعطته معلومات مهمة عن الو�ضع في الكويت(.)43
وكان ��ت ال�شهيدة �أ�س ��رار قد قررت ال�سفر �إلى الواليات المتح ��دة بناء على اتفاقها
م ��ع �شيخة ابنة �سمو ولي العهد بهدف التركيز عل ��ى الإعالم الخارجي وكانت تتطلع
�إل ��ى مقابلة الرئي�س الأمريك ��ي ال�سابق «بو�ش» بوا�سطة �أ�ستاذه ��ا ع�ضو الكونجر�س،
فق ��د �أرادت نقل ما يجري ف ��ي الكوي ��ت ،والممار�سات الوح�شية لل�سلط ��ات العراقية
المحتل ��ة ،وق ��د �أخبرت �شقيقها عدنان بذلك وبعد �أن �أج ��رى ات�صاالته مع ال�سلطات
الكويتي ��ة في الطائف طلب منها وهي ف ��ي مدينة الخفجي ال�سفر �إلى مدينة الريا�ض
لك ��ي تت�سلم جواز ال�سفر بدال من جوازها الذي �صادرته ال�سلطات العراقية في �أثناء
خروجه ��ا كما فعلت مع المواطنين الذين ا�ضطروا �إل ��ى مغادرة الوطن والهروب من
جحي ��م االحتالل ،ورغم اتفاقها مع �شقيقها عدن ��ان على ال�سفر في اليوم التالي �إلى
مدينة الريا�ض �إال �أنها ظلت في مدينة الخفجي وقالت له «�إنني �أ�شاهد �أنوار الكويت
من هنا» ،وكانت رحمها اهلل عاجزة عن ال�سيطرة على م�شاعر ال�شوق واللهفة للعودة
( )41عدنان محمد القبندي  ،1993/3/12د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
اختلف ��ت الأق ��وال ب�ش� ��أن تحديد تاريخ زي ��ارة ال�شهيدة الأولى �إلى مدينة الخفجي ،ولك ��ن على �أية حال فقد قامت بزيارتين يظه ��ر �أنهما كانتا في �أواخر
�شهر �سبتمبر.
( )42ال�شيخ علي �صباح ال�سالم ،المقابلة ال�سابقة.
( )43ال�شيخ علي �صباح ال�سالم ،المقابلة ال�سابقة.

�إل ��ى الوطن ولكنها وعدت �شقيقه ��ا ب�أنها �سوف تغادر �إل ��ى الريا�ض ،ولكن يفعل اهلل
�سبحانه وتعالى ما ي�شاء.
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العودة �إلى الوطن:
كانت ال�سلطات الكويتية قد قررت �إر�سال بع�ض الأموال �إلى الكويت ولكن ال�شخ�ص
ال ��ذي كان �سيتول ��ى مهمة الدخ ��ول �إلى الوطن اعت ��ذر لظروف طارئ ��ة ،ولذلك كان
البحث جاريا عن �شخ�ص يقوم بهذه المهمة النبيلة والخطيرة ،ولم يكن من ال�صعب
العثور على �شابين للقي ��ام بهذه المهمة الوطنية ،ولكنهما كان يريدان من ير�شدهما
�إل ��ى العناوي ��ن في داخ ��ل العا�صمة �أي مدين ��ة الكويت ،ف�أبدت ال�شهي ��دة رحمها اهلل
ا�ستعداده ��ا ولكن في بادئ الأمر ت ��ردد ال�شيخ علي �صباح ال�سالم ف ��ي الموافقة� ،إال
�أن الحاج ��ة كانت �شديدة �إلى الإ�سراع في القيام بهذه المهمة ولم يكن �أمامه غيرها
فوافق ،وكانت الخطة تق�ضي ب�أن يرافق ال�شابين بع�ض الماعز على �أ�سا�س �أنهما من
الرعاة واقترحت ال�شهيدة �أن تتظاهر بالتخلف والجنون و�أنها �أختهما(.)44
وهك ��ذا ب ��د�أت ال�شهي ��دة رحلة الع ��ودة ولم تغ ��ادر �إل ��ى الواليات المتح ��دة وتركت
الحي ��اة الآمنة في مدينة الخفج ��ي �إلى الوطن الغالي وبعد عن ��اء في الطريق البري
ال�صح ��راوي و�صل ��ت �إلى الكويت ،وق ��د فوجئ �شقيقها عدنان وه ��ي تتحدث معه من
الكويت م�ساء ذلك اليوم بينما كان ينتظر مكالمتها من مدينة الريا�ض(.)45
لق ��د عادت �إل ��ى الوطن وق ��د حفظها اهلل بحفظ ��ه ،وعا�شت لكي تكم ��ل دورها في
مقاوم ��ة المحتل حي ��ث قامت ب�أربع زي ��ارات �إلى الب�صرة برفق ��ة زميلها نزيه خاجه
وبمب ��ادرات فردية وقد قاما با�ستك�ش ��اف �أماكن تجمع الق ��وات العراقية وال�سيارات
الكويتي ��ة الم�سروقة ،ثم نقال المعلوم ��ات �إلى �أفراد المقاوم ��ة الكويتية الذين قاموا
بدورهم بعمليات التفجير في الب�صرة(.)46
( )44ال�شيخ علي �صباح ال�سالم ،المقابلة ال�سابقة.
( )45عدنان محمد القبندي ،المقابلة ال�سابقة.
( )46نزيه خاجه ،المقابلة ال�سابقة.

لق ��د تميزت ال�شهي ��دة بال�شجاعة والج ��ر�أة ،ولم تكن تتردد ع ��ن مواجهة �سلطات
االحت�ل�ال دون حذر ،فعندم ��ا اعتقلت تلك ال�سلطات زميله ��ا نزيه خاجه عند �إحدى
نقاط التفتي�ش في منطقة م�شرف بحجة �أنه يقود �سيارة م�سروقة واحتجز في مخفر
بي ��ان لم تتحمل ال�شهيدة الركون �إلى اله ��دوء واال�ست�سالم لهم رغم �أن ن�شاطها كان
يلزمه ��ا الحذر ولكنها �أ�سرع ��ت تبحث عنه ،وفي مخفر بيان حيث احتجز نزيه كانت
تخاط ��ب ال�ضباط بغ�ضب وتقول لهم �أنت ��م ل�صو�ص و�إنكم ال�سبب لكثير من الم�شاكل
الت ��ي نتعر�ض له ��ا و�أ�صرت على �أن يتم �إطالق �سراح اب ��ن خالها ،وكان نزيه ي�سمعها
�آن ��ذاك ،لكن دون ج ��دوى ف�أ�سرعت �إلى ق�صر ال�سالم محاول ��ة منها لمقابلة المدعو
«ح�سي ��ن مجي ��د» ولكن لم تثمر محاولته ��ا� ،إال �أن �أحد كبار �ضب ��اط العدو طلب منها
الع ��ودة �إلى مخفر بي ��ان و�إبالغ ال�ضابط الم�س�ؤول �أنها ج ��اءت من المكتب ف�أ�سرعت
�إل ��ى المخفر وفعلت ما طل ��ب منها ،وا�ستطاعت �إطالق �س ��راح زميلها نزيه ( )47وتم
ذلك نتيجة ل�شجاعتها و�إ�صرارها وعون اهلل �سبحانه وتعالى لها ،ومما تجدر الإ�شارة
�إليه �أن ال�ضابط في المخفر عندما نظر في هويتها قال لها هويتك �صحيحة �أما هوية
نزيه ف�إنها مزورة ،والعك�س هو ال�صحيح(.)48
لق ��د قدم ��ت ال�شهي ��دة �أ�سرار رحمه ��ا اهلل الكثير ف ��ي كل فرع من ف ��روع المقاومة
الكويتي ��ة ،المدنية والم�سلحة ،وقد حاولنا الو�صول �إلى المعلومات الخا�صة بن�شاطها
المتعدد ومن عدة م�صادر �شاركتها هذا الن�شاط ،التي �أكدت �أن ال�شهيدة كانت تقوم
ببع� ��ض الأعمال بمفردها ولم تترك رحمها اهلل وثائق تتناول �أعمالها في �أثناء �شهور
المحنة.
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االعتقال وكيف تم اكت�شاف �أمرها:
اعتقل ��ت ال�شهي ��دة ع�صر ي ��وم  1990/11/4من قب ��ل �إحدى نق ��اط التفتي�ش عند
تقاط ��ع منطق ��ة م�شرف بمنطقة بيان( )49بعد �أن وزعت �سلط ��ات العدو �صورتها على
( )47نزيه خاجه ،المقابلة ال�سابقة.
( )48الم�صدر ال�سابق.
( )49عزيزة المفرج ،المقابلة ال�سابقة
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نقاط التفتي�ش وهي �آخر �صورة التقطتها عند م�صور فل�سطيني في منطقة الجابرية،
و�أول �س� ��ؤال يتبادر �إلى الذهن هو كيف و�صلت هذه ال�صورة �إلى �سلطات العدو؟ وهل
الم�صور هو الذي �أعطاهم �صورتها؟
دخلت ال�شهيدة ع�صر ذلك اليوم الحزين عند ال�ساعة الرابعة والن�صف �إلى منزل
ال�سي ��د �أحمد خاجه والذي كان يوجد في ��ه ال�شيخ �صباح نا�صر ال�سعود وزوجته ونزيه
خاجه وعبدالعزي ��ز الفرحان وحمد ال�سعيد وكان الحديث يدور حول ق�صيدة نظمها
ال�سي ��د �صالح الري�س ع ��ن رئي�س النظ ��ام العراق ��ي ،فا�ست�أذنت ال�شهي ��دة الح�ضور
للخ ��روج �إلى المنزل ال ��ذي كانت تقيم فيه وهو منزل ال�شيخ ط�ل�ال مبارك لإح�ضار
الق�صيدة ،وكانت ال�ساعة بين الرابعة والن�صف والخام�سة.
ويق ��ول ال�شي ��خ �صباح �أنها خرج ��ت بعد �أن تناول ��ت وجبة الغ ��داء لالطمئنان على
المن ��زل ال ��ذي كانت تقيم فيه وهو منزل ال�شيخ طالل مب ��ارك في منطقة بيان حيث
كان يقي ��م معه ��ا ال�شيخ م�شعل اليو�سف ونزيف خاج ��ه و�أرادت �أن تطمئن على �أنه قد
�أحكم �إغالقه(.)50
وبع ��د انتظار عدة �ساعات ،خرج نزيه خاجه وال�شي ��خ م�شعل اليو�سف للبحث عنها
ف ��ي المخاف ��ر دون جدوى وكانت ال�ساعة تتراوح بي ��ن  9.30و 10.30م�سا ًء(� ،)51أما
ه ��ي فقد �أوقفه ��ا جنود التفتي�ش و�أخ ��ذوا هويتها ،وبعد �أن قر�أ الجن ��دي ا�سمها �س�أل
زميل ��ه �أه ��ل هي �سارة �أم �أ�س ��رار؟ لأن هويتها كانت تحمل ا�س ��م �سارة محمد مبارك
«رب ��ة بيت» ،وب�سرعة �صعد ثالثة من الجنود �إل ��ى �سيارتها وهي بداخلها وكانت تظن
�أنه ��م يريدون �سرقة ال�سيارة ولذلك �أخذت تكيل له ��م ال�سباب ،ولم يدر بخلدها في
تلك اللحظات �أنهم يريدونها هي( )52المواطنة القوية ال�شجاعة التي بد�أت مقاومتهم
من ��ذ الثاني م ��ن �أغ�سط�س ،وعندما و�صلوا �إلى الم�شات ��ل �أدركت الحقيقة المرة وهي
( )50ال�شيخ �صباح نا�صر �سعود ال�صباح ،المقابلة ال�سابقة.
( )51نزيه خاجه ،المقابلة ال�سابقة.
( )52عزيزة المفرج ،المقابلة ال�سابقة -وقد �شرحت لها ال�شهيدة ظروف االعتقال.
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�سقوطها ب�أيدي الأعداء ولكن لم تكن تعلم بالتحديد ال�سبب� ،أهل هو توزيع النقود �أم
نتيج ��ة ال�ضطرار �أحد �أفراد المقاومة ذكر ا�سمها تحت �ضغط التعذيب� ،أم ات�صالها
بالحكوم ��ة ال�شرعية والإع�ل�ام الخارجي ،ولكن بع�ض التحقي ��ق معها قالت لزميلتها
ف ��ي المعتقل عزي ��زة المفرج �أن �سب ��ب اعتقالها ه ��و ت�سجيل مكالمته ��ا مع المحطة
الأمريكي ��ة و�أن المحقق قال لها تهمتك �أنك «بدالة» كما قالوا لها �إنهم يبحثون عنها
منذ فترة()53؟
والحقيقة ال ن�ستطيع تحديد تاريخ بداية البحث عنها� ،إال �أنه وكما يبدو لم يكن قبل
اعتقاله ��ا بفترة طويلة بدليل �أنه قبل اعتقالها ب�أ�سبوع كانت قد ا�شتكت عند المخفر
عل ��ى عدد من الفل�سطينيي ��ن واللبنانيين الذي ��ن حاولوا �سرقة �سي ��ارة ال�شيخ طالل
المبارك( )54ولم يتم اعتقالها.
وفي م�ساء ذلك اليوم الحزين وعند ال�ساعة  11اقتحمت قوة عراقية منزل والدها
واعتقلوه مع �شقيقه وابنه ،وقد �س�أل �أحد ال�ضباط الفل�سطينيين والذي كان مع القوة
العراقي ��ة والدها عن ابنته ف�أجابتهم �أختها �إنها خارج الكويت ،وبعد التفتي�ش �أخذوا
مفك ��رة �أرق ��ام تلفونات اعتقدوا �أنها تحت ��وي على �أرقام زمالء ال�شهي ��دة ثم اقتادوا
الثالث ��ة �إلى المعتقل حيث توجد ال�شهي ��دة( )55وكان المعتقل في الم�شاتل عبارة عن
ممر �ضيق وبع�ض (الغرف) التي تف�صل بينها حواجز خ�شبية ،وقد تم �إلقاء ال�شباب
الكويتي في الممرات وهو يعاني من التعذيب الوح�شي ومن برودة الطق�س فقد تركوا
بمالب�سه ��م الداخلية فق ��ط ،وكانت جروحهم تنزف من �أث ��ر التعذيب �أمام ال�شهيدة
�أ�س ��رار فق ��د نقلت �إلى غرفة م ��ع عدد من الن�س ��اء الأ�سيرات ،ورغ ��م التحقيق معها
وتعذيبها لمدة �أ�سبوعين بال�صدمات الكهربائية ،لل�ضغط عليها لكي تدلي بمعلومات
ع ��ن المقاومة� ،إال �أنه ��م ف�شلوا في محاوالتهم ،فتم ربطها ب�إح ��دى الطاوالت وكانوا
( )53الم�صدر ال�سابق.
( )54نزيه خاجه ،المقابلة ال�سابقة.
( )55محمد مبارك القبندي ،بدون تاريخ ،عبدالحميد حمادة.

يجبرونه ��ا على م�شاهدة الأ�سرى الكويتيين في �أثناء تعذيبهم ،وكانت رحمها اهلل قد
ا�ستطاعت �أن تخدع ال�ضباط حيث روت لهم ق�صة طويلة( )56لم يتمكنوا من الخروج
منه ��ا ب�أي فائدة ورغم �شجاعتها و�صالبته ��ا �إال �أنها لم تتحمل ر�ؤية والدها و�شقيقها
وعمه ��ا في المعتق ��ل يتعر�ضون للإهانة وال�ضرب والتعذي ��ب ولذلك فقد �أغمي عليها
فعمدوا �إلى �ضربها �أمام والدها – لكنها �أ�صرت على ال�صمود وعدم الإعتراف.

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-209-

ال�شهيدة في المعتقل:
تميزت بال�شجاع ��ة وال�صمود والتحدي والإرادة القوي ��ة وكان يراودها الأمل دائما
في الإف ��راج عنها وبخا�صة و�أن �أحد ال�ضباط كان يق ��ول للأ�سرى �سوف يتم الإفراج
عنك ��م جميعا قب ��ل  )58(1/15ولكن ال�شهيدة ل ��م تكن قادرة عل ��ى �أن تتمالك نف�سها
وته ��د�أ م ��ن ثورته ��ا وغ�ضبه ��ا ،ولذلك كانت حت ��ى في المعتق ��ل تثور وتكي ��ل ال�سباب
وال�شتائ ��م للعراقيين ،وتب�صق في وجوههم ،ورغ ��م معاناتها ف�إنها ن�شطت في تقديم
الع ��ون لل�شب ��اب الكويت ��ي في المعتق ��ل الذين كان ��ت جراحهم تن ��زف ولذلك رحبت
ب�إقت ��راح زميلته ��ا عزيزة المف ��رج بالقيام بتنظي ��ف الحمامات م ��ع زميالتها ،حيث
طلب ��ت الإذن من ال�ضابط الم�س�ؤول وكان يدع ��ى «�أبوم�شتاق» وا�ستطاعتا �إقناعه ب�أن
الق ��ذارة المنت�ش ��رة �سوف ت�ؤدي �إلى �إنت�شار الأمرا�ض الت ��ي �سوف ت�صيب كل من في
المعتق ��ل فوافق عل ��ى الطلب ،كما �أن ال�شهيدة ا�ستطاعت �إقن ��اع ال�ضابط لكي ي�سمح
لها بالخروج �إلى المن ��زل لجلب بع�ض الأدوية والأغذية ،فخرجت معها قوة ع�سكرية
وجلب ��ت معه ��ا الكثير من المنظفات والم ��واد الغذائية كما �أح�ض ��رت مالب�س وبع�ض
الأغطية التي �أفادت منها بع�ض الأ�سرى( )59وال�شك �أن مثل هذه الأعمال في ظل تلك
الظ ��روف القا�سية تحتاج �إلى �شجاع ��ة و�إرادة �صلبة ،وهكذا كان ��ت ال�شهيدة رحمها
اهلل.
( )56عزيزة المفرج ،المقابلة ال�سابقة.
( )57محمد مبارك القبندي ،المقابلة ال�سابقة.
( )58عزيزة المفرج ،المقابلة ال�سابقة.
( )59الم�صدر ال�سابق.
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ل ��م تكتف بذل ��ك فق ��د �أرادت �أن ت�سير الحياة ف ��ي المعتقل ولذلك قام ��ت ب�إعداد
الوجب ��ات وكانت تحر�ص مع زميالتها على حفظ جزء من الأكل لل�شباب الكويتي يتم
�إمداده ��م به بعد �أن ين ��ام ال�ضباط وكان بع�ضهم الآخر يفق ��د الوعي ب�سبب الخمر،
وعن ��د ذل ��ك يتم �إقناع الجن ��دي الحار�س بال�سم ��اح لها بتقدي ��م الأكل للأ�سرى ،كما
قامت رحمها اهلل بالتعاون مع زميالتها بغ�سل مالب�س الأ�سرى الكويتيين ،وفي �سبيل
ذل ��ك قمن �أي�ضا بغ�س ��ل مالب�س و�ضباط الع ��دو( ،)61فقد عرفت ال�شهي ��دة ب�إيثارها
الآخري ��ن على نف�سه ��ا وحبها للتعاون وم�ساع ��دة الآخرين فقد احتج ��ت ب�شكل علني
عندما تم اعتقال �أ�سرة بكاملها ب�أطفالها ون�سائها وقالت ل�سلطات العدو�« :إن الدفاع
ع ��ن الوطن ح ��ق م�شروع وطبيعي ولقد ق ��ال ر�سول اهلل �صلى اهلل علي ��ه و�سلم �أف�ضل
الجه ��اد كلمة عدل عند �سلط ��ان جائر» ،ولكن هذا الحما�س والوطنية لم يكن ير�ضي
الع ��دو حتى �أن �أح ��د �ضباط العدو قال لها كنا قد جهزن ��ا �أوراقك للإفراج عنك بعد
محاكمت ��ك ولكنك بطريقتك هذه �سوف ت�ضرين نف�سك ،و�إن التحدي الذي تظهرينه
غي ��ر كل �ش ��يء ثم مزق ورقة كانت بي ��ده وقال لها� :أما الآن ف�إنن ��ا �سوف نبد�أ معاملة
�أخ ��رى معك( ،)62وبالفعل منعه ��ا من الحركة في المعتقل( )63لقد عززت رحمها اهلل
�صمود المعتقلين ب�صبرها و�شجاعته ��ا ،وكان �سالحها الإيمان باهلل �سبحانه وتعالى
وال�ص�ل�اة والدعاء فهو خير عون لها في محنتها ،وكانت في ت�أديتها لل�صالة تتعر�ض
للإهانة والرف�س والركل من جنود و�ضباط العدو ولكنها تكمل �صالتها وبعد الإنتهاء
منه ��ا ت�صرخ ف ��ي وجه المعتدي «�أنت �صنم» فيبادر �إل ��ى �ضربها( .)64وكانت تتعر�ض
للتعذي ��ب وبخا�صة في �أثناء التحقيق معها وكان �صراخها ي�صل �إلى م�سامع الأ�سرى،
كما كانت تكيل ال�شتائم للجنود وال�ضباط في �أثناء تعذيبها(.)65
( )60ال�شيخ فهد ال�سالم ،المقابلة ال�سابقة.
( )61عزيزة المفرج ،المقابلة ال�سابقة.
( )62اقبال القبندي ،المقابلة ال�سابقة.
( )63محمود الدو�سري  ،1992/11/26عبدالحميد حمادة.
( )64عزيزة المفرج ،المقابلة ال�سابقة.
( )65ال�شيخ فهد ال�سالم ،المقابلة ال�سابقة.

محاولة الإفراج عنها:
وهك ��ذا كان ��ت تم�ضي الأي ��ام الحزين ��ة وال�شهيدة ف ��ي المعتقل �صاب ��رة تتطلع �إلى
الخروج منه لموا�صلة كفاحها ،وقد حاول �أهلها �إطالق �سراحها بتقديم ر�شوة كبيرة
�إل ��ى �أحد ال�ضب ��اط ولكن لم تثمر محاوالتهم �أو م�ساعي ال�سيد ح�سن الجار اهلل رغم
�أن �أحد ال�ضباط ت�سلم بع�ض الهدايا والذهب(.)66
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اال�ست�شهاد:
ف�إذا جاء �أجلهم ال ي�ست�أخرون �ساعة وال ي�ستقدمون} �صدق اهلل العظيم{.
�أفرجت �سلطات االحتالل عن بع�ض زميالت ال�شهيدة �أ�سرار في المعتقل وبع�ضهم
الآخر تم نقله �إلى بغداد يوم  )67(12/28وظلت ال�شهيدة وحيدة في الزنزانة ،تنتظر
�أن يف ��رج اهلل كربتها ،وهي تعاني من الوح�شة وق�س ��وة الجي�ش ال�صدامي وم�ساء يوم
� 1991/1/11أخبره ��ا �أح ��د �ضباط الع ��دو �أنها �سترحل �إلى الب�ص ��رة وهناك �سوف
تعق ��د لها محاكمة �صورية ثم يتم الإفراج عنها بكفالة ،ال�شك في �أن هذا الخبر �أثلج
�صدره ��ا و�سعدت به ولذلك �أخبرت زميلها ف ��ي المعتقل محمود الدو�سري الذي كان
يف�صله ��ا عن ��ه حائط من الخ�شب ي�سهل نف ��اذ ال�صوت منه ،فطل ��ب منها �أن تطمئن
�أهل ��ه( .)68ولك ��ن الحقيقة لم تكن كذل ��ك ،ف�إن �أمر �إعدامها كان ق ��د �صدر ففي يوم
 1/12فت ��ح �أحد جن ��ود العدو باب الغرفة وق ��ال لها �سوف نرحل ��ك فقامت ال�شهيدة
و�صل ��ت ثم �شرعت تطوي فرا�شها لكي تحمل ��ه معها ،لكن الجندي العراقي �أمرها �أن
تتركه وقال لها �سوف تذهبين لمقابلة المدير(.)69
وال�س�ؤال الذي يتبادر �إلى الذهن يا ترى ما م�ضمون الحوار الذي دار بين ال�شهيدة
وذل ��ك المدير؟ �إن �شخ�صية ال�شهي ��دة الجريئة ال يمكن �أن تجعلها ت�ست�سلم وبخا�صة
(� )66إقبال القبندي ،المقابلة ال�سابقة ،عن رواية زميلتها في المعتقل ال�سيدة مكية الميل.
( )67عزيزة المفرج ،المقابلة ال�سابقة.
( )68محمود الدو�سري ،المقابلة ال�سابقة.
( )69محمود الدو�سري ،المقابلة ال�سابقة.
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و�أن ��ه لم يتم �إعدامها �أمام باب منزل �أهلها كما اعت ��ادت �سلطات االحتالل العراقي
وبالتال ��ي ف�إن ��ه ال�شك في �أن ال�شجاع ��ة التي تميزت بها ال�شهي ��دة قد زادت من حنق
الأع ��داء و�أدت �إل ��ى اال�ستمرار ف ��ي تعذيبها الوح�ش ��ي في مكان ما ومم ��ا ال�شك فيه
�أنه ��ا نقل ��ت �إلى معتقل �آخ ��ر ،وال يمكن تخيل تل ��ك اللحظات �أو و�صفه ��ا حين يقب�ض
الع ��دو العراقي عل ��ى الأ�سير الكويتي وي�أخذه بكل ق�سوة �إل ��ى الم�صير المجهول ،وهو
ال يع ��رف �إلى �أين؟ ولكن ال ن�ستبعد �أن ال�شهيدة حتى في تلك اللحظات كانت تتحدى
الأع ��داء ولم ت�ست�سلم ،لأن و�صف الجثمان ي�ؤكد �أن التعذيب الوح�شي ازداد في نف�س
ي ��وم �إعدامها ،وبعد يومين وبالتحديد مع نهاية يوم � 1/13أعدمت �سلطات االحتالل
�أ�سرار ال�شجاعة ال�صامدة ،حيث �أطلقوا عدة طلقات على ج�سدها الطاهر.
وبع ��د منت�صف الليل يوم  1/13ال�ساع ��ة الثانية ع�شرا والن�صف �صباح � 1/14سمع
ال�سيد ماج ��د ال�صبيح – �أحد جيران �أهل ال�شهيدة ،وكان من المتطوعين في مخبز
منطق ��ة �ضاحي ��ة عبداهلل ال�سالم مع مجموعة من ال�شب ��اب ال�صامد – �صوت �سيارة
تق ��ف ف ��ي ال�شارع بالقرب من المنزل ،ف�أ�سرع �إلى فن ��اء منزله ونظر مع �أخيه �صالح
�إل ��ى ال�شارع من ثقب الباب ف�شاهد �سي ��ارة ع�سكرية طراز «وانيت» تقف بالقرب من
من ��زل ال�شهيدة ون ��زل منها جنديان وكانا ينظ ��ران �شماال ويمينا م ��دة ثالثة دقائق
ث ��م ان�صرف ��ا ،وكان الظالم يخيم على الم ��كان ،وعند ال�ساع ��ة ال�سابعة �صباحا فتح
ال�سي ��د ماجد باب منزله ف�شاهد �صرة كبيرة عبارة عن بطانية لونها �أخ�ضر مخطط
�أم ��ام ب ��اب منزل وال ��د ال�شهيدة ،وق ��د ربطت بحبل وف ��ي تلك اللحظ ��ة و�صل ال�سيد
محم ��د ذياب ال�صالح وهو �أحد الجيران وت�ساءل م ��ع ال�سيد ماجد ماذا تحتوي هذه
ال�ص ��رة؟ حي ��ث لحظا وجود �شع ��ر عند طرف البطاني ��ة ودماء ت�سي ��ل منها ،عندئذ
�أدركا الحقيق ��ة ،ف�أ�سرعا �إلى منزل �أعمام ال�شهي ��دة في منطقة كيفان و�أخبرا عمها
ال�سي ��د عبدالرحمن وعمها نجيب بما �شاهداه �أمام من ��زل �شقيقهما محمد ،ف�أ�سرع
�إل ��ى الم ��كان وعندما رفع الغط ��اء عن وجهها ل ��م ي�ستطع �أن يميزه بالنظ ��ر للت�شويه
 -212-ال ��ذي تعر�ض له ،ثم تم نقل الجثمان �إلى منزل خالد تيفوني في منطقة كيفان حيث

توجد عيادة طبية هناك لعالج الم�صابين من �أفراد المقاومة ،فتم فح�ص الجثمان
وت�صوي ��ره ثم كتب الدكتور محم ��د ال�شرهان تقريره عن حالته ��ا و�سبب الوفاة وبعد
ذل ��ك نقل الجثمان �إلى م�ست�شفى مبارك ،حيث كتب الدكتور خالد ال�سهالوي �شهادة
الوف ��اة ثم ذهب �أعمام ال�شهيدة �إلى مخفر �شرطة �ضاحية عبداهلل ال�سالم للح�صول
عل ��ى ت�صري ��ح لدفن الجثمان فطلب ال�ضاب ��ط العراقي �إر�سال الجثم ��ان �إلى العراق
لت�شريحه ولكن بعد �أن دفع ح�سن الجاراهلل ر�شوة لل�ضابط �أعطاه ت�صريح الدفن في
الكويت()70؟
و�صف الجثمان
�أطلق ��ت �سلط ��ات العدو �أرب ��ع ر�صا�صات على �ص ��در و�أ�سفل ال�ص ��در ،كما تم قطع
الجمجم ��ة ب�آلة ح ��ادة «من�شار كهربائي» وت ��رك الر�أ�س وال وجود للج ��زء العلوي من
الجمجم ��ة ،وتم ��ت �إزالة المخ ،وتم �إطالق النار على الفك ،كما تم نزع الأظفار ،وقد
تعر�ضت ال�شهيدة رحمها اهلل للتعذيب الوح�شي ،وي�ؤكد الدكتور خالد ال�سهالوي �أنها
تعر�ضت للتعذيب الوح�شي االنتقامي(.)71
وهك ��ذا قدم ��ت �أ�س ��رار القبندي روحه ��ا فداء للكوي ��ت وللحق ،ورف�ض ��ت الخ�ضوع
واال�ست�س�ل�ام للعدو ،فارتفعت روحها العزي ��زة لبارئها ت�ستمطر الرحمة من الرحمن
وت�شهد على ظلم حزب ال�شيطان.
رحم اهلل ال�شهيدة رحمة وا�سعة و�أ�سكنها ف�سيح جناته.
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( )70محمد مبارك القبندي ،المقابلة ال�سابقة.
( )71د.خالد ال�سهالوي ،برنامج �إذاعة على الهواء ،الإذاعة الكويتية ،بدون تاريخ.

ال�شهيدة  /وفاء �أحمد العامر (رحمها اهلل)
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كتب  /د .جمال الزنكي
ت�سج ��ل ه ��ذه ال�صفحات بطوالت �شابة قامت بدور م�ش ��رف ،في الدفاع عن الوطن
ومقاوم ��ة االحتالل العراق ��ي ،فقد كانت �سعي ��دة ،عندما ان�ضمت ر�سمي ��ا للمقاومة
الكويتي ��ة ،وك�أنها ترف�ض �أن يطلق عليها الجن�س ال�ضعي ��ف فهذه الكلمة لي�ست كافية
لإعفائه ��ا مما ال يعفى منه الرجل ،ولذلك كافحت ول ��م تتردد ،فقد عرفت بالن�شاط
والحيوية والإيجابية ،وفي ذلك اليوم الحزين ا�ستيقظت ال�شهيدة وفاء العامر فزعة
حي ��ن �أخبرتها ابنة خالها رقية المتعب �أن الجي�ش العراقي اجتاح الأرا�ضي الكويتية،
لق ��د �أذهله ��ا نب� ��أ االحتالل وانتابه ��ا الخوف والقلق خا�ص ��ة و�أن والديه ��ا كانا خارج
الوط ��ن( ،)1ورغ ��م ذلك فقد رف�ضت المغ ��ادرة كما �أكدت ذل ��ك لوالدتها التي طلبت
منها المجيء �إليها(.)2
والحقيقة �أنها لم تكن جريئة قبل وقوع االحتالل ،بحيث تتحول �إلى ع�ضو فعال في
مجموعة للمقاومة كما �سنرى ،ولكن المحنة ،واحتالل الوطن ومتطلبات الدفاع عنه
ق�ضت على كل م�شاعر الخوف عند ال�شهيدة ،وغيرها من �أبناء الكويت.
لق ��د لج�أت ال�شهيدة وفاء �إلى الإكث ��ار من �صيام التطوع ،والدعاء �إلى اهلل �سبحانه
وتعال ��ى عن ��د فطرها �أن يفرج كرب ��ة الكويت( )3واقترن الدعاء �إل ��ى المولى عز وجل
بالعمل الجاد.
ال�صمود والتحدي:
لم تتحم ��ل ال�شهيدة وفاء رحمها اهلل الركون �إلى الهدوء وال�صبر واالنتظار ،ويوما
بع ��د يوم كان غ�ضبه ��ا يزداد ،ولذلك قامت في الأيام الأول ��ى عندما لم تكن خطوط
الهوات ��ف تحت المراقبة ،باالت�صال بمخافر ال�شرط ��ة ،ومحاوره ال�ضباط العراقيين
(×) المي�ل�اد - 1967/5/3 :اال�ست�شه ��اد – 1991/2/6 :المهن ��ة :وزارة ال�صح ��ة – ق�س ��م الوقاية من الإ�شع ��اع ،الم�ستوى التعليم ��ي :دبلوم – معهد
التكنولوجيا – فني مختبرات.
( )1رقية المتعب � 1992/10/28سناء مبارك.
( )2والد ال�شهيدة �أحمد العامر – بدون تاريخ.
( )3عبدالرحيم فخرو –  – 1992/10/22محمد ال�شداد.

ومجادلتهم في �أ�سباب االحتالل وا�ستقالل الكويت وحريتها ،ولم تكن تتردد عن الرد
عل ��ى كل من يتطاول على وطنها �أو عليها م ��ن �أولئك ال�ضباط والجنود ،وكانت تعتبر
ه ��ذه و�سيلة م ��ن و�سائل الحرب النف�سي ��ة( ،)4كما �أنها بذلك كان ��ت تعبر عن بغ�ضها
ورف�ضه ��ا لالحتالل ،ولأنه ��ا تعلم �أهمية المرابطة وال�صمود فق ��د د�أبت بن�شاط على
حث الأهالي على المرابطة وال�صمود ،وكلما �سمعت عن نية �أ�سرة ما على المغادرة،
كان ��ت ت�سرع �إليها ،وتح ��اول ت�شجيع �أفرادها على ال�صبر والمرابطة في الوطن مهما
كان الثمن(.)5
كم ��ا ن�شطت ال�شهيدة في مجال الخدمات المدني ��ة العامة ،فقد كانت تقوم بتوزيع
الم ��واد الغذائية على الأ�سر المحتاجة ،خا�صة في منطقت ��ي الرميثية وال�سالمية(،)6
وكان ��ت تق ��وم بذل ��ك دون انتظار �شك ��ر �أو جزاء من �أح ��د �سوى اهلل الغن ��ي الكريم،
و�أرادت بذلك الم�ساعدة على توفير االحتياجات التي ت�ساعد الأهالي على المرابطة.
وقام ��ت ال�شهي ��دة بالتعاون مع ابنة عمتها م ��ي المتعب بم�ش ��روع لم�ساعدة الن�ساء
الحوام ��ل خا�ص ��ة زوجات الأ�س ��رى ،لأن �سلط ��ات االحتالل فر�ض ��ت ر�سوما مرتفعة
عل ��ى الن�ساء الحوام ��ل مقابل الوالدة ،وق ��د ا�ستفادت مجموعة م ��ن الن�ساء من هذه
الم�ساعدة ،هذا وقد قامت ال�شهيدة رحمها اهلل بتوزيع الأموال على الأ�سر المحتاجة،
تل ��ك الأموال التي وفرتها ال�شرعية الكويتية( ،)7وكان هذا العمل يعد مخاطرة كبيرة
عقوبته ��ا الإع ��دام ،ولكن ال�شهيدة قامت به بكل �شجاعة و�إق ��دام رغم �صعوبة �إخفاء
هذه الأموال ونقلها.
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االن�ضمام �إلى المقاومة:
كان ��ت �سلط ��ات االحتالل تري ��د �إذالل ال�شعب الكويت ��ي و�إجباره عل ��ى الخروج من
( )4عبدالرحيم فخرو ،المقابلة ال�سابقة.
( )5ابراهيم د�شتي � – 1992/10/13سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
( )6عبدالرحيم فخرو ،المقابلة ال�سابقة.
( )7رقية المتعب ،المقابلة ال�سابقة.

وطن ��ه ،ولك ��ن �صمود ه ��ذا ال�شع ��ب �أذهل تل ��ك ال�سلطات ،ف� ��إذا اقترن ��ت المرابطة
وال�صمود بتقديم الخدمات المدنية العامة ثم تحولت �إلى المقاومة الم�سلحة ،ف�إنها
بطولة بال�شك.
هك ��ذا كانت ال�شهيدة وف ��اء رحمها اهلل التي ذاقت لذة المقاوم ��ة المدنية ،ولكنها
ل ��م ترغب في الوق ��وف عند هذا الحد من العم ��ل الوطني ،ولذلك كان ��ت تتطلع �إلى
القيام ب ��دور �آخر في مجال مقاومة االحتالل مثل الإنخراط في المقاومة الم�سلحة،
وكان ��ت تبحث عن مجموعة لكي تن�ضم �إليها ،وكان ��ت البداية حين تعرفت على خلية
مفي ��د مبارك في �شهر �أكتوب ��ر فحاولت االن�ضمام �إليها وبالفع ��ل تم ذلك في ال�شهر
نف�س ��ه عندما بد�أت بنقل الأخبار بين �أفراد الخلية( ،)8ففي ال�شهر نف�سه وفي �أعقاب
ان�ضمام ال�شهيد علي البدر وال�شهيد �أ�سامة الفيلكاوي �إلى مجموعة  25فبراير� ،أخبر
ال�شهيد علي – �إبراهيم د�شتي �أن هناك فتاة متحم�سة تريد االن�ضمام �إلى المجموعة
و�أن لديه ��ا ما يفيد ن�ش ��اط �أفرادها في المقاومة ،وافق �إبراهي ��م وتمت مقابلتها في
�أح ��د المنازل الواقعة في منطق ��ة الرو�ضة حيث الحظ �إبراهي ��م حما�سها ووطنيتها
و�شجاعته ��ا مما �شجعه على الترحي ��ب بان�ضمامها �إليهم( ،)9ولكن ه ��ذا القرار �أثار
قلق بع�ض �أفراد المجموعة وتخوفوا من ان�ضمام عن�صر ن�سائي �إليهم ،لكن �إبراهيم
د�شتي وجد الحل لهذا التخوف في ت�شكيل الخاليا بحيث ت�صبح ال�شهيدة وفاء �ضمن
�إح ��دى خاليا المجموعة التي ال يعرف �أفرادها بع�ضه ��م البع�ض .وكان ال�شهيد علي
الب ��در ،و�إبراهي ��م د�شتي حلق ��ة الو�صل بين الخلي ��ة التي تنتمي �إليه ��ا ال�شهيدة وفاء
والخاليا الأخرى(.)10
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ن�شاط ال�شهيدة:
بد�أت ال�شهي ��دة وفاء ن�شاطها بحما�س و�شجاع ��ة وكان دورها هو تزويد المجموعة
( )8غيداء �أحمد العامر � – 1992/10/24سناء مبارك.
( )9ابراهيم د�شتي ،المقابلة ال�سابقة.
( )10الم�صدر ال�سابق.
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بالعجائن وال�ساعات ال�ستخدامها في عمليات التفجيرات( )11وب�سبب �شجاعتها وقوة
�شخ�صيته ��ا وحما�سه ��ا فقد برز دور ال�شهي ��دة في الخلية وفر�ض ��ت وجودها ور�أيها،
وكان لل�شهيدة دور هام في ان�ضمام بع�ض الأفراد �إلى الخلية.
لقد تميزت ال�شهيدة بالن�شاط الم�ستمر دون كلل �أو ملل في كفاحها �ضد الإحتالل،
فق ��د لعب ��ت دورا هاما في عملية تفجير �صهريج مياه في �ش ��ارع الريا�ض( ،)12وكانت
ال�شهي ��دة رحمها اهلل تقوم بتمويل المجموعة بم ��ا يحتاجون �إليه من متطلبات مالية
وبكل م ��ا يت�ص ��ل بالمقاومة المدني ��ة والع�سكري ��ة ،بالإ�ضافة �إلى عجائ ��ن التفجير،
و�ساع ��ات التوقي ��ت وه ��ي عب ��ارة ع ��ن �ساع ��ات الغ�س ��االت الأتوماتيكية الت ��ي كانت
ت�ستخرجه ��ا م ��ن غ�س ��االت المالب� ��س الخا�ص ��ة بمعارفها بحج ��ة حاجته ��ا �إلى هذه
ال�ساع ��ات لتركبه ��ا على غ�سالتها ،ه ��ذا وكانت ت�ستعي ��ن ب�أختها غي ��داء لتوفير هذه
ال�ساع ��ات( ،)13وال�شك �أن ال�شهيدة رحمها اهلل كانت تقوم بمخاطرة كبيرة في �أثناء
نقله ��ا ال�ساع ��ات المطلوبة وغيرها من المواد لقي ��ادة مجموعة  25فبراير ولكنها لم
تك ��ن تتردد ،هذا وقد وفرت ال�شهيدة رحمه ��ا اهلل جهاز فاك�س للمجموعة ،وتم ذلك
بوا�سط ��ة ابنة عمتها رقية .كما وف ��رت لأفراد المجموعة مقرا بمنطقة الدعية ،وكان
اله ��دف من ��ه في ب ��ادئ الأمر ه ��و ا�ستخدامه للتح�ضي ��ر لعملية تفجير فن ��دق �سفير
انترنا�شيونال(.)14
وهك ��ذا فقد �أ�صبح ��ت ال�شهيدة وفاء رحمه ��ا اهلل جريئة في �أثن ��اء �شهور المحنة،
فق ��د دفعها القه ��ر التي �شعرت به ب�سب ��ب االحتالل العراقي لأر� ��ض الوطن وانتهاك
الق ��وات العراقية حرم ��ات وكرامة ال�شعب الكويتي� ،إلى القي ��ام بعمليات جريئة ومن
ه ��ذه العمليات عملي ��ة منطقة الح�س ��اوي ،فقد قام ��ت رحمها اهلل ب ��دور رئي�سي في
الإعداد لهذه العملية ،وذلك بالتخطيط مع مفيد مبارك ،وبع�ض �أفراد الخلية ،حيث
( )11الم�صدر ال�سابق.
( )12عبدالرحيم فخرو ،المقابلة ال�سابقة.
( )13غيداء العامر ،المقابلة ال�سابقة.
( )14مفيد مبارك – � - 1994/4/3سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
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وفرت وجهزت لهم �ساعات التوقيت الالزمة لتفجير الحقيبتين اللتين و�ضعها �أفراد
المجموعة في ال�سوق ال�شعبي في منطقة الح�ساوي ،كما قامت ال�شهيدة وفاء بتدريب
ال�شه ��داء �أحمد الأحمد و�شاكر محمود فرج وم�ساعد محمود فرج على �إتقان اللهجة
ال�سودانية لكي ي�سهل لهم دخول ال�سوق دون �إثارة �شك جنود االحتالل ،حيث و�ضعوا
الحقيبتين( )15وقد نجح ��ت العملية ،كما قامت ال�شهيدة بو�ضع ال�سم في بع�ض �أنواع
«الكيك» وكانت تقدمه �إلى جنود االحتالل عند نقاط التفتي�ش(.)16
رك ��ز بع� ��ض �أف ��راد المقاوم ��ة الكويتية عل ��ى تفجير ال�شاحن ��ات الت ��ي كانت تقوم
بنق ��ل الم�سروقات الكويتي ��ة ،وكان هدف المقاومة الق�ضاء عل ��ى عمليات ال�سرقة �أو
التقليل منها ق ��در الم�ستطاع ،ومن المعروف �أن الكثير من مواطني الدول الم�ساندة
لالحتالل كانوا يقومون بنق ��ل هذه الم�سروقات خارج الكويت ،وكذلك اال�شتراك مع
العراقيي ��ن في عملي ��ات ال�سرقة ،وكانت ال�شهي ��دة وفاء ترى �ض ��رورة �إرهاب �أولئك
الأ�شخا� ��ص الذين كانوا يقومون بهذه العمليات ولذل ��ك قامت بالتعاون مع اثنين من
�أف ��راد الخلي ��ة بزرع متفجرة عب ��ارة عن عجينة موقوت ��ة بوا�سطة �ساع ��ة غ�سالة في
�إحدى تلك ال�سيارات ووقع االنفجار �إال �أنه لم يحدث �إ�صابات(.)17
وال�ش ��ك ف ��ي �أن زرع هذه المتفج ��رة لم يكن م ��ن العمليات ال�سهلة ولك ��ن االنتماء
وال ��والء لهذا الوط ��ن ،كان �أقوى من الخوف والتردد عند ال�شهي ��دة وفاء ،التي لعبت
دورا هام ��ا في ت�شجي ��ع �أفراد الخلية على اال�ستمرار ف ��ي المقاومة مثل مفيد مبارك
الذي يقول �أن حما�س ال�شهيدة ووطنيتها قد �شجعاه على اال�ستمرار(.)18
وم ��ن العمليات الهام ��ة التي �أثارت ذعر وغ�ضب �سلط ��ات االحتالل عملية التفجير
الت ��ي تمت ف ��ي فندق انترنا�شيونال ،ولق ��د ا�سلفنا الإ�شارة عنه ��ا بالتف�صيل� ،أما عن
( )15ابراهيم د�شتي ،المقابلة ال�سابقة.
( )16عبدالرحيم فخرو ،المقابلة ال�سابقة.
( )17عبدالرحيم فخرو ،المقابلة ال�سابقة.
( )18مفيد مبارك  – 1995/6/11د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
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دوره ��ا العملي في ه ��ذه العملية فقد دخلت ال�شهيدة برفق ��ة ال�شهيدة �سعاد الح�سن،
وال�شهي ��د �أ�سام ��ة الفيلكاوي �إلى الفن ��دق بهويات عراقية مزورة ،كم ��ا قاموا بت�سليم
عب ��وات التفجير والتي كانت عبارة عن �أربع علب «حل ��وى» لل�شهيدين �أ�شرف محمود
و�سامر �أبودقر( ،)19ورغم �أن هذه العملية لم تحقق �أهدافها� ،إال �أنها �أدت �إلى �إرهاب
قي ��ادة �سلط ��ات االحتالل التي �أدرك ��ت �أنها لن تك ��ون ب�أمان �أو بعيدة ع ��ن المقاومة
الكويتي ��ة البا�سل ��ة ،كما كان لهذه العملية الجريئة �أثرها ف ��ي التنكيل والتعذيب الذي
تعر�ض له �شهداء مجموعة  25فبراير.
وال�س� ��ؤال ال ��ذي يطرح نف�سه هو ه ��ل كانت ال�شهي ��دة وفاء ح ��ذرة ومدركة لأهمية
التكتم على ن�شاطها ،وهي الفتاة التي لم تكن لها تجربة �سابقة في المقاومة �أو خبرة
في هذا المجال؟ وهل التزمت ال�صمت؟!
الواق ��ع �أن ال�شهي ��دة رحمه ��ا اهلل كانت ف ��ي البداية حذرة وحري�ص ��ة ولذلك كانت
با�ستمرار تعمل على التخل�ص من �أ�سئلة ابنة خالها رقية التي كانت تقيم معها وت�شعر
بالقل ��ق لكثرة خروج ال�شهيدة وف ��اء وغيابها ،حيث كانت تتظاهر ب�أنها تقوم بعمليات
البي ��ع وال�شراء مثل العطور وغيره ��ا وكانت �أحيانا تلج�أ �إلى الإقامة عند �أقاربها لكي
تتجن ��ب �أ�سئلة ابنة عمتها التي كانت ت�شك ف ��ي �أن لل�شهيدة عالقة بالمقاومة خا�صة
عندما طلبت �شخ�صا له دراية بالكمبيوتر.
وفي �أول دي�سمبر تقريبا �أخبرتها �أنها تعمل مع المقاومة وقالت لها ال تخافـي ،و�أن
مع ��ي فتاة �أي�ضا وكانت تق�صد ال�شهي ��دة �سعاد الح�سن ،كما �أخبرتها �أنهم عبارة عن
ع ��دة خاليا ،و�أنهم مجموعة منظم ��ة( ،)20و�أ�صبح كل من �أختها غيداء وابنتي عمتها
م ��ي ورقية يعلم ��ون بان�ضمامها للمقاومة وطبيعة ن�شاطه ��ا ،وكانت رحمها اهلل تحمل
هوي ��ة مزورة ،كما كانت حري�صة عل ��ى تغيير ال�سيارة التي ت�ستقلها في تنقالتها(،)21
كذلك الحال بالن�سبة لعناوينها فقد تعددت وكذلك �أرقام الهواتف التي كانت تتركها
( )19الم�صدر ال�سابق.
( )20رقية المتعب –  – 1995/6/10د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
( )21مفيد مبارك  – 1994/3/27د.بنيان ال�شمري.
(� )22شقيقة ال�شهيدين �أحمد وخالد الأحمد � – 1993/1/18سلوى ال�شيباني.

عند �شقيقة ال�شهيدين �أحمد وخالد الأحمد(.)22
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االعتـقـــال
كانت ال�شهيدة وفاء رحمها اهلل في �أعقاب عملية الهيلتون قد انتقلت للإقامة عند
ابنة عمتها م ��ي المتعب زوجة �أنور عبداهلل في منطقة قرطبة( ،)23وكانت مي تعرف
بن�ش ��اط ال�شهيدة� ،أما زوجها فقد كان يعلم �أنه ��ا متطوعة في م�ست�شفى مبارك(،)24
وكان ��ت ال�شهيدة قلقة في �أعق ��اب اعتقال ال�شهيدة �سعاد ،وكان ��ت تردد على م�سامع
ابن ��ة عمته ��ا رقية �أن �سع ��اد لن تتمكن من ال�صم ��ود و�أنها �سوف ت�ضط ��ر �إلى الإدالء
بمعلومات ع ��ن المجموعة �إذا تعر�ضت للتعذيب( ،)25وكان ��ت ال�شهيدة وفاء في ذلك
الي ��وم قد �أو�صلت ال�شهيدة �سعاد �إلى منزله ��ا ،ولأنها لم تجد �أهلها فقد ذهبت معها
�إل ��ى منزلهم في العديلية حيث تناولت ال�شهيدة �سع ��اد الع�شاء ،ثم خرجت ال�شهيدة
وف ��اء لتو�صيله ��ا ب�سيارة ابنة عمته ��ا رقية ،وقد �أو�ضحنا مالب�س ��ات اعتقال ال�شهيدة
�سع ��اد ،من قبل ولكن الذي يهمنا هنا �أن ال�شهي ��دة وفاء ر�أت الع�سكري العراقي وهو
ي�سح ��ب يد ال�شهيدة �سعاد �إلى داخل المنزل ،كما الحظت والدة ال�شهيدة �سعاد وهي
تلوح لها بالإ�سراع في الفرار ،ومن تلك اللحظات انتاب القلق ال�شهيدة وفاء ،فطلبت
من �أهلها مغادرة المنزل خا�صة وان ال�شهيدة �سعاد تعرف عنوانه ولكن يفعل اهلل ما
ي�شاء ،ف�أخوها ه�شام لم يكن يعرف بطبيعة ن�شاط �أخته وكان يظن �أن �سعاد مرتبطة
بتوزي ��ع الفلو� ��س الذي قام به وكذلك �أخته ال�شهيدة وف ��اء ،و�أنه قد وزع ما تبقى لديه
م ��ن نقود ،لذلك ل ��م يجد ما ي�ضطره �إلى ترك منزلهم ،وبقي ��ت معه ابنة عمته رقية
و�ضيفته ��م الأمريكي ��ة ،بينم ��ا غادرت معها �أخته ��ا غيداء( ،)26كما ذهب ��ت في اليوم
الثان ��ي العتقال ال�شهيدة �سعاد �إلى منزل الأخيرة ،حيث جمعت من هناك ال�شعارات
الت ��ي كانت قد �أعدتها بالتع ��اون مع ال�شهيدة �سعاد وكذلك �أختها غيداء ،والتي كانت
( )23ابراهيم د�شتي  – 1995/6/19د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

( )24مي المتعب – ابنة عمة ال�شهيدة وزوجة ال�سيد �أنور عبداهلل وكانت ال�شهيدة تقيم في منزلهما –  - 1995/6/7د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
( )25رقية المتعب ،المقابلة ال�سابقة.
( )26رقية المتعب ،المقابلة ال�سابقة.
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كتب ��ت عليها «دولة الكوي ��ت – قوة  25فبراي ��ر» لكي يرتديها �أف ��راد المجموعة عند
التحرير ونقلتها معها �إلى المنزل في منطقة قرطبة(.)27
وف ��ي اليوم الثاث ع�شر من يناير� ،أعادت �سلطات االحتالل ال�شهيدة �سعاد الح�سن
�إل ��ى منزلها ،في محاولة من تل ��ك ال�سلطات العتقال المزيد م ��ن �أفراد المجموعة،
الذي ��ن ربما يت ��رددون على منزلها �أمث ��ال ال�شهيدة وفاء العام ��ر ،ولذلك فقد كلمت
ال�شهي ��دة �سعاد م�ضطرة ال�شهي ��دة وفاء وطم�أنتها على �سالمته ��ا قائلة لها �أن �سبب
اعتقاله ��ا ه ��و اال�شتباه بر�سال ��ة من�سوبة لزوجه ��ا الأ�سير ،وكانت ف ��ي تلك اللحظات
محاط ��ة بجن ��ود االحتالل ورغ ��م �أن ال�شهيدة وفاء �شعرت باالرتي ��اح نوعا ما �إال �أنها
ل ��م تطمئ ��ن ،كما عبرت ع ��ن �شعوره ��ا �إلى ابن ��ة عمتها حي ��ن قالت له ��ا �إنها �سوف
تعتق ��ل لأنها تتوقع �أن تكون ال�شهيدة �سعاد ق ��د ا�ضطرت �إلى الإدالء بمعلومات عنها،
ولك ��ن نتيجة للإره ��اق الذي كانت ت�شع ��ر به دخلت �إل ��ى الغرف ��ة وا�ست�سلمت للنوم،
وبجواره ��ا وكعادته ��ا قبل الن ��وم جهاز ال�سلكي كان ��ت تتلقى بوا�سطت ��ه مكالمات من
�أف ��راد المجموع ��ة( ،)28ولكن ف ��ي ال�ساعة الثاني ��ة �صباح يوم ال�سب ��ت  1/14ك�سرت
ق ��وة ع�سكرية ب ��اب منزل �أهلها في منطقة العديلية وت ��وزع �أفرادها في كل مكان من
المن ��زل ،وتوجهوا �إلى ال�سطح ،وبد�أوا التفتي�ش وه ��م ي�س�ألون عن ال�شهيدة وفاء ولم
يتمك ��ن �أفراد القوة م ��ن اعتقال ال�شهيدة لعدم وجودها ،فا�ضط ��ر ه�شام �أخوها �إلى
تعريفه ��م بعنوانه ��ا في منطقة قرطب ��ة( ،)29خا�صة و�أنه لم يك ��ن يعرف عن ن�شاطها
�أي �ش ��يء كم ��ا �أ�سلفن ��ا الإ�شارة ،عندئ ��ذ اعتقلت الق ��وة العراقية ه�ش ��ام وابنة عمته
رقي ��ة ،بالإ�ضافة �إل ��ى ال�ضيفة الأمريكية ونقل ��وا ال�سيدتين �إل ��ى محافظة العا�صمة،
فيما �أخ ��ذوا ه�شام �إلى قرطبة ،وحوال ��ي ال�ساعة الثالثة،ا�ستيق ��ظ �أهل المنزل و�إذا
بق ��وة ع�سكرية كبي ��رة توزع �أفرادها ف ��وق �سطح المنزل وفي ال�ساح ��ة ،بينما اقتحم
( )27غيداء العامر ،المقابلة ال�سابقة.
( )28مي المتعب ،المقابلة ال�سابقة.
( )29رقية المتعب ،المقابلة ال�سابقة.
( )30مي المتعب ،المقابلة ال�سابقة.
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المن ��زل قوة عراقية كبيرة( ،)30ف�س�أل ال�ضاب ��ط الم�س�ؤول رب الأ�سرة «�أنور عبداهلل»
ع ��ن الأ�شخا�ص الذين يقيمون معه ،ف�أجابهم زوجت ��ي و�أختها وابني الطفل عبداهلل،
ف�س�أله ال�ضابط العراقي من هي �أخت زوجتك هل هي وفاء – �أجابه �أنور «نعم» ،وفي
الوقت نف�سه انده�ش من رد ال�ضابط العراقي وا�سمه «�أبودرع» الذي كان يم�سك بيده
ع�ص ��اه مثل تل ��ك التي ت�ستخدم مع الخي ��ل ،في تلك اللحظات كان ��ت ال�شهيدة نائمة
وب�سبب نومها العميق لم ت�شعر بما يحدث في المنزل� ،س�أل العراقي عن غرفة وفاء،
في اللحظ ��ات نف�سها كانت مي المتعب ابنة عمتها تح ��اول ايقاظها وذلك باالت�صال
به ��ا لعله ��ا تتمكن من �إنقاذ نف�سه ��ا قبل �أن يقتحموا الغرفة ،ولك ��ن دون جدوى اتجه
�أن ��ور نحو باب الغرفة يحاول �إيقاظه ��ا وعندما لم ي�سمع �إجابة قال ال�ضابط العراقي
«�أب ��ودرع» «طالت» وفتح الب ��اب دون ا�ستئذان وفي هذه اللحظ ��ة ا�ستيقظت ال�شهيدة
و�إذا بال�ضابط ي�س�ألها �أنت وفاء «دوختينا منذ �شهر ونحن نبحث عنك» ثم طلب منها
الإ�ش ��ارات التي �أعدتها والت ��ي �أ�شرنا �إليها من قبل ،كما قاموا بتفتي�ش الغرفة فعثروا
عل ��ى جهاز الال�سك ��ي ،وفي تلك اللحظ ��ات القا�سي ��ة �أظهرت ال�شهي ��دة رحمها اهلل
�شجاع ��ة فائق ��ة وكانت �صامدة و�صامته ،مثل الجبل ،ولك ��ن عندما �سمعت الع�سكري
العراق ��ي يطل ��ب من �أه ��ل البي ��ت مرافقتهم �إلى التحقي ��ق قالت ال �أن ��ا مجرد �ضيفة
عندهم ،وخ ��ذوا الكالم مني ،لأنهما ال �ش�أن لهما ب�شيء( .)31فتركوهما ،وا�صطحبوا
ال�شهي ��دة معهم ،وبعد �أقل م ��ن ثالث �ساعات �أعيدت ال�شهي ��دة �إلى المنزل ب�صحبة
خم�س ��ة من ا�ستخبارات الع ��دو بمالب�سهم المدنية ،وب�أ�سلحته ��م وبدئوا ي�س�ألون �أهل
المن ��زل «ال�سيد �أن ��ور» بع�ض الأ�سئلة وكذلك زوجته� ،أم ��ا ال�شهيدة فقد كانت �صامته
وو�ضع ��وا التلفون بجانبها ،وكانوا ق ��د �أمروها �أن ترد على المكالمات ،ب�شكل طبيعي،
وبالفع ��ل بد�أت تتلقى المكالم ��ات ،فقد ات�صل �إبراهيم د�شت ��ي ،ولكنها حر�صت على
�أن تبع ��د �سماعة التلفون عن �أذنه ��ا وت�س�أل ال�ضابط ب�صوت م�سم ��وع «ماذا �أقول له»
( )31مي المتعب ،المقابلة ال�سابقة.
( )32ابراهيم د�شتي  – 1995/6/19د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
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وك�أنها �أرادت بذلك تو�صيل ر�سالة �إلى �إبراهيم د�شتي ب�أنها معتقلة ،والحظ �إبراهيم
الو�ضع ،لذلك قال لها �سوف �أذهب �إلى م�ست�شفى مبارك( ،)32فقامت القوة العراقية
ب�أخ ��ذ ال�شهيدة �إلى الم�ست�شفى لمقابلته وتركوها ت�سير بمفردها وهي تحت المراقبة
لك ��ي يتم اعتقال �إبراهي ��م ،ولكنه بالطبع لم يح�ضر لأنه وكم ��ا �أ�سلفنا علم بالو�ضع،
وكان ��ت ال�شهي ��دة عل ��ى موعد �ساب ��ق مع ال�شهيدي ��ن على الب ��در و�أ�سام ��ة الفيلكاوي
ال�ستالم هوايات مزورة ،ولكنهما لم ي�ستدال على عنوانها في منطقة قرطبة فا�ضطرا
�إل ��ى مخابرته ��ا من منزل مجاور في قرطبة دون �أن يعرف ��ا ذلك ،المهم �أن ال�ضابط
العراق ��ي �أمرها �أن تطلب �إليهما المجيء وبعد �إعطاء العنوان ،و�أمرها �أن تفتح لهما
الباب ،ولأنهما في المنزل المجاور فقد و�صال �إلى العنوان ب�سرعة ،وفي الوقت نف�سه
كان الخم�س ��ة من �ضباط الع ��دو قد وزعوا �أنف�سهم ،وم ��ا �أن اقتربا من المنزل وهما
يق ��والن ها هي وفاء حتى �ص ��رخ الع�سكري العراقي ب�أعلى �صوته قفا ،وبد�أ العراقيون
ب�إط�ل�اق النيران في اله ��واء لإرهابهما وهكذا ت ��م �إعتقالهما ،وكان ��ا يحمالن بع�ض
ال�ص ��ور التي �سوف ت�ستخدم ف ��ي الهويات المزورة ،ومن �ضمنه ��ا �صورة ابن عمتها،
ولكن ال�شهيدة �أنكرت معرفتها به وبكل ال�صور .ثم تم نقل ال�شهيدة وفاء �إلى المعتقل
ع�ص ��ر اليوم الثالث( )33بع ��د �أن ظلت رهن االعتقال ،ولم يكن ي�سمح لها بالحركة �إال
لأداء ال�ص�ل�اة بينما تم �إطالق غيداء �أخ ��ت ال�شهيدة ورقية ابنة عمتها و�أخ ال�شهيدة
ه�شام والمر�أة الأمريكية بعد التحقيق معهم(.)34
وال�س� ��ؤال المط ��روح ه ��و كي ��ف تو�صلت �سلط ��ات االحت�ل�ال �إلى عنوان من ��زل �أهل
ال�شهي ��دة في منطق ��ة العديلية! يب ��دو �أن مخ ��اوف ال�شهيدة من احتم ��ال �أن ت�ضطر
ال�شهيدة �سعاد للإدالء بمعلومات عن المجموعة كانت في محلها ،ويذكر �أحد جيران
�أه ��ل ال�شهيدة في العديلية �أنه قبل اعتقالها بليلتين� ،شاهد �سيارة وبداخلها �شخ�ص
�ضئي ��ل الحجم يلب�س غترة ونظارة رف ��ع ر�أ�سه باتجاه المنزل ويبدو �أن هذا ال�شخ�ص
( )33مي المتعب ،المقابلة ال�سابقة.
( )34غيداء العامر ،المقابلة ال�سابقة.
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هو ال�شهيدة �سعاد الح�سن التي تعر�ضت للتعذيب القا�سي ،والتخدير �أي�ضا فا�ضطرت
�إل ��ى الإدالء بمعلومات عن المجموعة ون�شاطها ،ه ��ذا وقد �أجبرت �سلطات االحتالل
ال�شهي ��دة �سع ��اد على �أن تكت ��ب لهم ما ال يقل عن ثالث �صفح ��ات كبيرة الحجم وقد
قامت بذلك وكانت مطمئنة وتنتظر الإفراج( ،)35ورغم ذلك ف�إن ال�سلطات العراقية
كان ��ت تبحث عن ال�شهيدة وفاء قبل اعتقال ال�شهي ��دة �سعاد ،بدليل ما قاله ال�ضابط
العراقي لل�شهيدة �إنهم يبحثون عنها منذ �أكثر من �شهر ،كما �أن المحقق في محافظة
العا�صم ��ة وفي �أثناء التحقيق اطلع ابن ��ة عمتها رقية على �أ�سماء و�صور وهويات لعدد
من �أفراد مجموعة  25فبراير( ،)36ربما تكون هي تلك الهويات التي عثروا عليها في
�شهر �سبتمبر في �أعقاب ف�شل محاولة �إطالق النار على اثنين من الجنود وقد �أ�شرنا
�إليها من قبل حين اقتحم جنود االحتالل مقر المجموعة في منطقة الجابرية.
وبالن�سب ��ة لن�ش ��اط ال�شهيدة وفاء فقد ات�ضح �أن اال�ستخب ��ارات العراقية كانت على
عل ��م به ،حت ��ى �أن ال�ضابط العراق ��ي قال لها �إن �أح ��د كبار ال�ضباط قت ��ل في عملية
الح�ساوي( )37ولكن ربما تكون هذه التفا�صيل قد ح�صلوا عليها من ال�شهيدة �سعاد.
وهك ��ذا توقف ن�ش ��اط ال�شهيدة الذي بد�أته من ��ذ ال�ساعات الأول ��ى لالحتالل ،وتم
نقلها �إلى �سجن الأحداث في منطقة الفردو�س حيث تعر�ضت لأ�شد �أ�ساليب التعذيب
م ��ن �ضرب مب ��رح �إلى ال�صعق بال�سل ��ك الكهربائي ووخز بالإب ��ر خا�صة عند مف�صل
القدمين وعلى �ساعدها الأي�سر( ،)38ورغم محاوالت �أهلها الإطمئنان عليها� ،إال �أنهم
ل ��م يتمكنوا م ��ن ذلك ،لقد تحملت ال�شهي ��دة ال�شابة ال�ضعيفة البني ��ة ق�سوة المعتقل
ووح�شية العدو العراقي ،ورغم ذلك لم تعترف ب�أ�سماء المجموعة �أو تدلي بمعلومات
ي�ستفيد منها العدو ،والدليل على ذلك �أن هناك �أماكن �أ�سلحة كانت تعرف عناوينها
هي وال�شهيد علي البدر وكذلك ال�شهيد �أ�سامة الفيلكاوي ،ومع ذلك لم تتم مداهمتها
( )35رقية المتعب ،المقابلة ال�سابقة.
( )36الم�صدر ال�سابق.
( )37غيداء العامر ،المقابلة ال�سابقة.
( )38غيداء العامر ،المقابلة ال�سابقة.
( )39ابراهيم د�شتي ،المقابلة ال�سابقة.

من قبل ال�سلطات العراقية المحتلة ،وي�ؤكد �إبراهيم د�شتي ان عدم اعتراف ال�شهيدة
حفظ �أفراد المجموعة(.)39
اال�ست�شهاد:
لق ��د لب ��ت ال�شهيدة ن ��داء الوطن وبذل ��ت كل ما تملك م ��ن �أجل الدف ��اع عنه ،وفي
�صباح الثالثاء المواف ��ق � 1991/2/6أعدمت قوات االحتالل ال�شهيدة وفاء ب�شنقها،
و�ألق ��ت جثمانها الطاهر بعد �أن تم لفه بعباءتها( )40التي خرجت بها من المنزل بعد
اعتقالها.
وج ��اء �ضمن تقري ��ر الإدارة العام ��ة للأدلة الجنائي ��ة التابعة ل ��وزارة الداخلية �أن
فح� ��ص ال�صدر �أظهر وج ��ود حز مت�سجح بالعنق بجزئها العل ��وي ،والحز بلون �أحمر
داك ��ن م�ستعر� ��ض الو�ض ��ع بمقدم العن ��ق ويمين العنق ويب ��دو الح ��ز منتظما بجزئه
الأمام ��ي بمقدم العنق مع عدم انتظام ال�سجح بحوافه بالجزء الموجود يمين العنق،
و�ش ��كل ه ��ذا الحز على غرار ما يحدث من لف ج�س ��م �ضاغط على العنق مما يحدث
الوفاة خنقا نتيجة لال�سفك�سيا العنيفة(.)41
رحم اهلل ال�شهيدة رحمة وا�سعة و�أ�سكنها ف�سيح جناته
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( )40غيداء العامر ،المقابلة ال�سابقة.
( )41ملف ال�شهيدة.
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ال�شهيد /عبدالعزيز �صالح �إبراهيم ال�شرهان (رحمه اهلل)
كتب  /د .جمال الزنكي
نكبة االحتالل وان�ضمام ال�شهيد للمقاومة:
ا�ستيق ��ظ ال�شهي ��د �صبيحة ي ��وم االحتالل ف� ��إذا بوالدته تخبره ب� ��أن �إذاعة الكويت
�أعلن ��ت �أن الجي� ��ش العراق ��ي ق ��د احت ��ل الأج ��زاء ال�شمالية م ��ن الوطن ،ول ��م يعلم
عبدالعزي ��ز �أن قوات االحتالل قد ملأت الكويت تلك ال�ساعة ولذا ذهب لعمله ليقوم
بواجب ��ه في الدفاع عن وطنه ،ففوجئ ب�أرتال ق ��وات االحتالل تجوب ال�شوارع وك�أنها
ف ��ي �سياح ��ة ،فاتجه �إلى من ��زل �أخته في منطق ��ة الرو�ضة وبات عنده ��ا ليلتين حتى
ه ��د�أت الأو�ضاع حيث ذهب لمنزل �أهل ��ه ،لكن �إقامته كانت في منطقة الرو�ضة حتى
قبي ��ل اعتقال ��ه( ،)1وكان ال�شهيد رحمه اهلل يبحث عن و�سيل ��ة �أو �شخ�ص ما ي�ساعده
لالن�ضم ��ام �إل ��ى المقاومة الكويتي ��ة لمعرفته بم ��ا تبذله من جهد ف ��ي مقاومة قوات
االحت�ل�ال و�إرعابها حتى ال تهن�أ بالمقام في كوي ��ت ال�صمود ،وقد كانت بداية تعرفه
بالمقاوم ��ة عن طريق �صحبته القديم ��ة لل�شهيد �شاكر محمود ف ��رج( ،)2وكان �شاكر
�آنذاك ع�ضوا في مجموعة مقاومة يقودها �أحد �أقربائه «مفيد مبارك» ،وبالرغم من
�أن ال�شهي ��د �شاكر كان من�ضما لهذه المجموعة منذ �شه ��ر �سبتمبر عام � 1990إال �أنه
ل ��م يفاتح ال�شهيد عبدالعزيز باالن�ضمام �إليها �إال في �شهر نوفمبر حيث بادر ال�شهيد
بقبول هذا العر� ��ض دون تردد( )3لما فيه من �شرف االن�ضمام �إلى مقاومة المحتلين
الذين دن�سوا الحرمات ونهبوا الأموال.
وق ��د �أظهر رحمه اهلل� ،شجاعة ف ��ي العمل بالمقاومة الكويتي ��ة البا�سلة منذ الأيام
الأول ��ى الن�ضمامه ،فقد اتخ ��ذ مع ال�شهيدين �شاكر وم�ساع ��د محمود فرج من العمل
بمطع ��م «كنتاك ��ي» بمنطقة العديلية مو�ضع ��ا لإلتقاء �أفراد الخلي ��ة لأن هذا المطعم
الإ�ست�شهاد1991/2/5 :
(×) الميالد1960/1/11 :م
 المهنة :في القطاع الخا�ص «يمتلك مكتبا للتخلي�ص الجمركي»الم�ستوى التعليمي :الثانوية العامة.
(� )1أحمد الخليل � – 1993/4/14سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
(� )2شقيق ال�شهيد �سعد ال�شرهان� – 1993/14/14 ،سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
( )3مفيد مبارك 1993/4/3م – �سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
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م ��كان ع ��ام يدخله جميع النا� ��س دون ا�ستثن ��اء ،حتى �إنه ��م ا�ستلم ��وا متفجرات في
المطع ��م كما حدث عندما قدم ��ت �شقيقة ال�شهيد �سامر �أبودق ��ر �إحدى المتفجرات
التي فخخت لتو�ضع في فندق انترنا�شيونال ل�ضرب قيادة المحتلين الموجودة هناك
ولكنها �أعيدت �إليهم لعدم �صالحيتها(.)4
وق ��د قام ال�شهي ��د عبدالعزيز بتوفير مقر لأفراد مجموعت ��ه حيث اتخذ منزل عمه
بمنطقة العمرية – والذي كانت �أ�سرته �آنذاك موجودة خارج الوطن – كملج�أ يختبئ
ب ��ه هو و�إخوانه في المقاوم ��ة عن �أعين جنود االحتالل( ،)5كما ق ��ام ال�شهيد بتزويد
مجموعته بما يحتاجونه من �أموال ل�شراء احتياجات معينة ال�ستخدامها في العمليات
الع�سكري ��ة �ضد قوات االحتالل ،وتذكر والدته �أنه ذات يوم �أخذ من المنزل حقائب،
يب ��دو �أن ال�شهي ��د ومجموعت ��ه ا�ستخدموها في عملي ��ة تفجير «الح�س ��اوي» وقد �سبق
الحديث عن تلك العملية عند الكتابة عن «مجموعة  25فبراير».
وق ��ام عبدالعزي ��ز بتعري ��ف «مجموع ��ة  25فبراي ��ر» بال�شهيدي ��ن �سام ��ر �أبودق ��ر
و�أ�ش ��رف محمود ،حيث زك ��ى ال�شهيدين عند قيادة المجموع ��ة( ،)6وقد كان ال�شهيد
يع ��رف ال�شهي ��د �أ�شرف قب ��ل االحت�ل�ال ،ف�أثبت ال�شهي ��دان بت�ضحيتهم ��ا وجهادهما
لق ��وى االحتالل طي ��ب معدنهما ،وهن ��ا مالحظة جديرة باالهتمام وه ��ي عدم توافر
معلوم ��ات تف�صيلية للعمليات التي �ش ��ارك فيها ال�شهيد عبدالعزيز ال�شرهان بالرغم
م ��ن كثرة المقابالت الت ��ي �أجراها «مكتب ال�شهيد» مع كثير م ��ن �أفراد مجموعة 25
فبراي ��ر ،وربم ��ا يكون �سبب ذل ��ك هو �أن �أفراد الخلي ��ة التي ينتمي �إليه ��ا ال�شهيد قد
ا�ست�شهد �أغلبها عدا فرد واحد وهو مفيد مبارك والذي ال تتوافر لديه كل المعلومات
التف�صيلية لأفراد الخلية كما �أ�شرنا من قبل.
( )4مفيد مبارك  – 1995/6/11د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
(� )5سعد ال�شرهان ،المقابلة ال�سابقة.
(� )6سعد ال�شرهان – المقابلة ال�سابقة ،وكذلك �إفادة مفيد مبارك .1993/4/3

اعتقال ال�شهيد:
لق ��د �أ�صبح ��ت مجموع ��ة  25فبراير ،من ��ذ � 1/10أي في �أعقاب اعتق ��ال ال�شهيدة
�سع ��اد الح�س ��ن في و�ضع ح ��رج و�صع ��ب ،وكان �أفرادها خا�صة �أف ��راد خلية ال�شهيدة
وفاء يتوقعون اعتقالهم في �أية لحظة ،ولذلك حاولوا االختفاء عن �أعين ا�ستخبارات
الع ��دو ،حيث ذه ��ب ال�شه ��داء عبدالعزيز ال�شره ��ان وعبدالعزيز الوهي ��ب وم�ساعد
محم ��ود فرج �إلى منزل ع ��م ال�شهيد عبدالعزيز ال�شرهان ف ��ي منطقة العمرية ،لكن
�سلط ��ات االحتالل ا�ستطاع ��ت الو�صول �إليهم من خالل مراقب ��ة ال�شهيد عبدالعزيز
الوهي ��ب كم ��ا �أ�شرنا من قبل ،فف ��ي يقوم  1/13وبينم ��ا كانوا مختبئي ��ن في المنزل
داهمته قوات االحت�ل�ال واعتقلتهم ،وقد و�صل الخبر عن طريق جيرانهم �إلى ال�سيد
عب ��داهلل ال�شره ��ان( )7عم ال�شهيد ،وبالتالي علمت �أ�س ��رة ال�شهيد ولكن كما يبدو لم
يتم تبليغ والدته خوفا عليها من ال�صدمة.
وف ��ي المعتقل تعر� ��ض ال�شهيد رحمه اهلل للتعذيب القا�س ��ي ،كما �أكد ذلك من كان
معه من الأ�سرى ،ولكن قبل ا�ست�شهاده بيومين �أوقف جنود االحتالل تعذيبه و�أخبروه
�أنه �سوف يتم الإفراج عنه بموجب قرار �صدر وكان ذلك بخالف الحقيقة(.)8
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اال�ست�شهاد:
�أعدمت �سلطات االحتالل ال�شهيد يوم  2/5و�ألقت جثمانه بمنطقة كيفان بعيدا عن
منزله ،ويبدو �أنه رحمه اهلل لم يخبرهم بعنوان منزله حينها ،ولذلك لم يتم التعرف
عل ��ى هويته ،وت ��م دفنه مع �إخوانه ال�شهداء بعد ثالثة �أي ��ام من ا�ست�شهاده في مقبرة
الرق ��ة( ،)9ويبدو �أن خب ��ر ا�ست�شهاده لم ي�صل لأفراد المجموعة وبعد التحرير ،وبناء
عل ��ى طلب والدة ال�شهيد الت ��ي كانت تنتظر عودة فلذة كبدها ،تم �إدراج ا�سمه �ضمن
قائمة الأ�سرى ،وفي الوقت نف�سه قام ن�سيبه ال�سيد �أحمد الخليل بالبحث عن �صورته
(� )7سعد ال�شرهان ،المقابلة ال�سابقة.
(� )8سعد ال�شرهان ،المقابلة ال�سابقة.
(� )9أحمد الخليل ،المقابلة ال�سابقة.

بي ��ن ال�شهداء في م�ست�شفى الأميري ،وتعرف عليه ��ا ( )10ومن ثم �أخبر والدته ،التي
�أيقنت �أن ابنها الغالي لن يعود �إليها ،ولكن العزاء لهذه الأم و�أمثالها ان ابنها �ضحى
بحياته فداء للوطن الغالي ،و�أنه �أحد �شهداء الكويت الأبطال الذين رف�ضوا الخ�ضوع
واال�ست�سالم لالحتالل الغا�شم ،فالبد من ال�صبر ،لأنه ق�ضاء اهلل وقدره.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-229-

( )10الم�صدر ال�سابق.

ال�شهـيـد /علـي فــ�ؤاد نعمـة الـبـدر (رحمه اهلل)
كتب  /د .جمال الزنكي
كان ال�شهيد علي رحمه اهلل �شابا متحم�سا للدفاع عن وطنه ،ومنذ ال�ساعات الأولى
للعدوان الغا�شم ،انطلق �إلى مقر عمله ببدلته الع�سكرية ،رغم خطورة الو�ضع �آنذاك،
حي ��ث قام بواجبه في محاول ��ة الت�صدي للقوات الغازية ،وانقطع ��ت �أخباره عن �أهله
حتى عاد �إليهم يوم ال�سبت الموافق .)1(8/4
االن�ضمام �إلى المقاومة:
كانت تربط ال�شهيد �صداقة بقائد مجموعة  25فبراير �إبراهيم د�شتي الذي �أخبره
ب�أمر تكوين المجموعة وذلك في �شهر �سبتمبر ،فكان من الطبيعي �أن ين�ضم ال�شهيد
�إليه ��ا ،خا�ص ��ة و�أنه كان يتطلع با�ستمرار �إلى �أن يك ��ون �أحد �أفراد مجموعة للمقاومة
�ضد االحت�ل�ال الغازي( ،)2وبذلك انتق ��ل ال�شهيد من الإ�صرار عل ��ى المقاومة ،ذلك
ال�شعور الذي ظل يراوده منذ الثاني من �أغ�سط�س� ،إلى مرحلة العمل الفعلي.
لق ��د �أقبل ال�شهيد علي العمل بحما�س ،وكان يمتلك ق ��درات عالية ،وكفاءة ممتازة
رغ ��م �صغ ��ر �سنه ،ونظ ��را لمعرفة قائ ��د المجموعة بكف ��اءة ال�شهيد عل ��ي الذي كان
مالزما له ،فقد �أوكلت �إليه المجموعة قيادة �إحدى خالياها ،فكان ال�شهيد خير عون
للمجموع ��ة نظرا لما يتمتع من خبرة ع�سكري ��ة( ،)3وكان مع �إبراهيم د�شتي ي�شكالن
حلق ��ة الو�صل بين خلية ال�شهي ��دة وفاء العامر رحمها اهلل والخالي ��ا الأخرى التابعة
للمجموعة(.)4
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ن�شاط ال�شهيد:
م ��ن الوا�ضح �أن ال�شهيد كان يتطلع �إلى ال�شه ��ادة ،فكان يكثر من الحديث مع �أهله
ح ��ول مكان ��ة ال�شهيد ،وكلما �سمع والدت ��ه تتحدث عن منزلة ال�شهي ��د في الجنة كان
يعق ��ب بقوله �سوف تعرفون ماذا �سيح�صل ،ونظ ��را لن�شاطه في المقاومة كان رحمه
اال�ست�شهاد،1991/2/6 :
الم�ستوى التعليمي :ال�شهادة المتو�سطة ،دورة �ضباط �صف.

(×) الميالد19970/12/20 :
المهنة :وكيل عريف – القوات الخا�صة،
( )1محمد ف�ؤاد نعمة البدر ،1995/5/2 ،د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
( )2ابراهيم د�شتي –  – 1992/10/29نادية محمد الرويح.
( )3ابراهيم د�شتي – المقابلة ال�سابقة ،و�سعود ال�شمري � ،1993/3/7أحمد ال�شداد – �سلوى ال�شيباني.
( )4ابراهيم د�شتي ،المقابلة ال�سابقة.

اهلل يم�ض ��ي �أغلب �أوقاته خارج المن ��زل ،وعندما ي�أتي لزي ��ارة �أهله كانوا يالحظون
علي ��ه االرتب ��اك والقلق( ،)5لقد ق ��ام ال�شهيد بدور متميز ف ��ي المقاومة ،حيث �ساهم
بو�ض ��وح في الإعداد والتن�سيق لكثير من عملي ��ات المجموعة ،كما كان له دور وا�ضح
في تدري ��ب �أفرادها على �أعمال المقاومة مثل عمليات التفخيخ ،وريا�ضة الدفاع عن
النف�س (الكاراتيه) ،التي اتقنها من عمله بوزارة الداخلية( ،)6و�شارك في التخطيط
لع ��دة عمليات �ض ��د االحتالل ومنها عملي ��ة �سوق الح�ساوي التي نفذه ��ا بع�ض �أفراد
المجموع ��ة( ،)7كما كان ل ��ه دور في ان�ضمام بع� ��ض �أفراد المقاوم ��ة �إلى المجموعة
مث ��ل ال�شهيدة وفاء العام ��ر وال�شهيد �أ�سام ��ة الفيلكاوي الذي كان يعم ��ل معه بوزارة
الداخلية(.)8
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االعتـقــال:
كان وال ��د ال�شهي ��د رحم ��ه اهلل يعمل في ال�سل ��ك الع�سكري ،ورغم ان ��ه ا�ستقال من
عمل ��ه قب ��ل االحتالل الغازي ،بم ��دة لي�ست ق�صيرة �إال �أن تل ��ك ال�سلطات ،وبناء على
معلوم ��ات و�صل ��ت �إليها كم ��ا يبدو قررت اعتقال ��ه ،بتهمة قيادته لإح ��دى مجموعات
المقاومة ،وعن ��د ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف ليلة  12/18حا�صرت قوة ع�سكرية
غازي ��ة المن ��زل من جميع الجه ��ات وكان �أفراد الق ��وة يوجهون �أ�سلحته ��م الر�شا�شة
باتج ��اه المن ��زل ،وب�سرعة اقتحموه وه ��م ي�صيحون« :تفتي�ش تفتي�ش» ث ��م �س�ألوا والد
ال�شهيد رحمه اهلل عن ابنه علي ،وعن ابنه الثاني جالل وهو ع�سكري ،كان قد �أ�صيب
ف ��ي الثان ��ي من �أغ�سط�س ،وا�ستط ��اع النجاة بعون من اهلل �سبحان ��ه وتعالى ،على �أية
ح ��ال فقد كان جالل خ ��ارج المنزل ،ف�أجابهم والده رحمه اهلل �أن علي وجالل غادرا
�إل ��ى المملكة العربية ال�سعودية ،عندئذ �أ�سرع الجن ��ود باعتقال والدهما وابنه الآخر
«محم ��د» ونقلوهم ��ا �إلى مخفر منطق ��ة الرميثية وظال هناك لم ��دة �أربعة �أيام حيث
( )5محمد ف�ؤاد البدر ،المقابلة ال�سابقة.
(� )6سعود ال�شمري ،المقابلة ال�سابقة.
( )7ابراهيم د�شتي – � – 1993/3/2سلوى ال�شيباني.
( )8الم�صدر ال�سابق.
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تعر�ضا لل�ضرب ،والرف�س بالأحذية وال�صعق بالكهرباء ،وكان الوالد يعاني من مر�ض
ال�سكري ،ثم نقلوهما �إلى مخفر المدينة وظال رهن االعتقال ،والتعذيب ،والتحقيق،
فق ��د �أرادت �سلطات االحتالل �إجبارهما على الإدالء بمعلومات تو�صلهما �إلى ال�شهيد
عل ��ي وكذلك جالل ،ولكن دون جدوى ،فتم تحويلهما �إلى معتقل ق�صر نايف ،وهناك
تعر�ض ��ا �أي�ضا للتعذيب ،وبعد �شهر ون�صف نقال �إلى �سجن ال�سماوة في العراق ،حيث
مكث ��ا هن ��اك في غرفة مظلم ��ة ،ومنها �إلى �س ��رداب في �سجن كرب�ل�اء ولقد تعر�ضا
خ�ل�ال م ��دة الأ�سر ل�شتى �صن ��وف التعذيب ،ثم �ش ��اءت �إرادة اهلل �سبحانه وتعالى �أن
تبد�أ عا�صفة ال�صحراء لتحرير الكويت وكانا مع عدد من الأ�سرى الكويتيين في ذلك
ال�سجن� ،إلى �أن �أخرجهم الثوار وتمكنا من العودة �إلى الكويت(.)9
وم ��ن الوا�ض ��ح �أن �إلحاح �سلطات االحت�ل�ال على معرفة م ��كان ال�شهيد علي رحمه
اهلل ،وكذل ��ك ال�س� ��ؤال ع ��ن �أخيه ج�ل�ال كان نتيجة لمعلوم ��ات وردت �إليه ��ا عنهما،
و�أنهم ��ا من الع�سكريين رغ ��م �إن جالل لم يكن من �أفراد المقاوم ��ة ،ولكن يكفي �أنه
م ��ن الع�سكريين لكي تعمل �سلطات االحتالل على اعتقال ��ه ،وال يمكن الجزم �أن تلك
ال�سلطات قد و�صلت �إليها في ذلك الوقت معلومات عن ن�شاط ال�شهيد علي رحمه اهلل
في المقاومة ،ولكن ال يمكن �أن ن�ستبعد ذلك.
�أما ظروف اعتق ��ال ال�شهيد علي رحمه اهلل يوم  1991/1/13فقد حدثت بوا�سطة
كمي ��ن ن�صبته قوات االحتالل له لل�شهيد �أ�سامة الفيلكاوي ،وذلك في �أعقاب اعتقال
ال�شهيدة وفاء العامر ،رحمها اهلل.
فق ��د كان بينهم ��ا وال�شهيدة وف ��اء موعد �سابق لك ��ي يت�سلما منها هوي ��ات مزورة،
فات�ص�ل�ا بها ،تح ��ت �ضغط �ضباط اال�ستخبارات العراقية قال ��ت لهما تعاال ،وبالفعل
�أ�س ��رع ال�شهيد علي وزميله ال�شهيد �أ�سامة �إليها ،وعندما ترجل �أحدهما من ال�سيارة
باتج ��اه ب ��اب المن ��زل ودق جر� ��س الب ��اب ،خرج ��ت �إليه ال�شهي ��دة وف ��اء ،وهي غير
( )9محمد ف�ؤاد البدر ،المقابلة ال�سابقة.
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راغب ��ة وت�شع ��ر بالألم والحزن ،وف ��ي هذه اللحظ ��ة وبعد �أن اطلقت ق ��وات االحتالل
طلق ��ات في الهواء وب�شكل �سريع تم اعتقالهم ��ا حيث تعر�ضا لل�ضرب والركل ب�أحذية
الجن ��ود ،لكنهما لم يت�ألم ��ا ،و�صمدا برجولة ولم ينطقا بكلم ��ة واحدة( )10لكي يفرح
جن ��ود االحتالل الذين يتل ��ذذون بتعذيب �أبناء الكويت ،ثم قام ��ت القوة نف�سها بنقل
ال�شهي ��د عل ��ي وزميله ال�شهيد �أ�سام ��ة �إلى المنزل التي اعت ��ادا الإقامة به في منطقة
الدعي ��ة والذي وفرته لهم ��ا ال�شهيدة وفاء رحمها اهلل ،وذلك في محاولة من �سلطات
االحت�ل�ال العتقال المزيد من رجال المقاومة وكان لل�شهيدين موعد م�سبق لاللتقاء
بقي ��ادة المجموعة ،فعندما ت�أخرا ،ات�صل بهم ��ا �إبراهيم ،و�أحد الأع�ضاء وهو «ناجع
العجمي» وقد الحظ �إبراهيم د�شتي �أن طريقة ال�شهيد علي رحمه اهلل معه قد تغيرت
و�أن ��ه يتحدث معه بجدية وب�شكل ملحوظ( )11وحين قال ل ��ه �إبراهيم �إنه �سوف ي�أخذ
وال ��ده �إلى م�ست�شفى مب ��ارك ،رد عليه ال�شهيد علي متى �س ��وف تذهب �إلى م�ست�شفى
الف ��داء وهو اال�سم ا لذي �أطلقته �سلط ��ات االحتالل على م�ست�شفى مبارك هكذا كان
رد ال�شهي ��د عل ��ي رغم علمه ان وال ��د �إبراهيم كان خارج الكوي ��ت( ،)12عندئذ �أدرك
�إبراهي ��م �أن ال�شهي ��د عل ��ي رهن االعتقال ولذل ��ك ا�ستطاع تغيير مق ��ر �إقامته وباقي
�أف ��راد المجموع ��ة ،وال�شك ف ��ي �أن ه ��ذا الت�صرف ال�ص ��ادر من ال�شهي ��د علي �أنقذ
�إبراهي ��م ومن مع ��ه ،ولكنه �أثار حنق وحق ��د �سلطات االحتالل مم ��ا �أدى �إلى تعر�ض
ال�شهي ��د �إلى المزيد من التعذيب الوح�شي ،نظرا العتقاد �سلطات االحتالل واتهامها
لل�شهيد �أنه ال�سبب في عدم اعتقال قائد المجموعة(.)13
وكعادة �سلطات االحتالل في ترحيل ونقل الأ�سرى ،فقد تم تحويل ال�شهيد علي �إلى
�سجن الأحداث مع بقية �أفراد المجموعة ،وهناك تعر�ض للتعذيب القا�سي من �ضرب
( )10مي المتعب – 1992/10/28 ،نادية محمد الرويح.
(تم اعتقالهما �أمام منزل ال�سيد �أنور عبداهلل حيث كانت ال�شهيدة وفاء العامر)
( )11ابراهيم د�شتي ،1995/6/19 ،د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
(� )12سعود ال�شمري ،المقابلة ال�سابقة.
( )13ابراهيم د�شتي  ،1992/10/29المقابلة ال�سابقة.
(بناء على رواية ال�سيد عطا اهلل الذي كان في المعتقل مع ال�شهيد علي)

مب ��رح و�صعقات كهربائية وغيرها من و�سائل التعذي ��ب الوح�شية التي كانت �سلطات
الإحت�ل�ال تذيقها لأبناء ال�شع ��ب الكويتي الذين قاوموهم و�أذاقوه ��م مر الإقامة في
الكويت الأبية.
�أم ��ا بالن�سب ��ة لأ�سرته فقد عا�شت في ظروف قا�سية حزين ��ة ،فقد اعتقل ثالثة من
�أفرادها وال تعلم م�صيرهم في ظل تلك الظروف الع�صيبة ،ولكن لم تكن تملك غير
ال�صبر والدعاء �إلى اهلل �سبحانه وتعالى �أن يفرج الكربة.

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت

اال�ست�شهاد:
بنيم ��ا كان ��ت الأم الحن ��ون تنتظر الف ��رج القريب ب� ��إرادة اهلل ،ات�ص ��ل �أحد جنود
االحت�ل�ال وطلب منها �إح�ضار بع� ��ض المالب�س والأكل البنه ��ا ال�شهيد علي ،ففرحت
الأم الحزين ��ة ،و�أح�ضرت المطلوب لفلذة كبدها لكنها لم تتمكن من ر�ؤيته ،فقد �أمر
ال�ضاب ��ط ال�شهيد عل ��ي �أن يلب�س المالب�س الت ��ي �أح�ضرتها والدته ،ث ��م قاموا بنقله،
و�إعدام ��ه بالق ��رب من منزله ،عند بداي ��ة ال�شارع �أمام مدر�س ��ة �أم �سلمة في منطقة
الرميثية قطعة ( )5فجر يوم  6فبراير .1991
وف ��ي ذلك ال�صباح الحزين خرجت والدة ال�شهيد لإح�ضار �إ�سطوانة غاز ،فالحياة
يجب �أن ت�سير وال تتوقف ،ويظل الأمل بعودة زوجها وابنيها بعون من اهلل ،وفي �أثناء
�سيره ��ا �شاهدت مجموع ��ة من ال�شباب تحي ��ط بجثمان لأحد ال�شه ��داء ،ولم يخطر
ببالها �أنه ابنها الغالي ،ولذلك عادت �إلى المنزل ،وفي الوقت نف�سه و�صل خبر لأخت
ال�شهي ��د �أن جثم ��ان �شقيقها في ال�شارع ،فخرجت �إلى موق ��ع الجثمان وتعرفت عليه،
نع ��م �إنه �شقيقه ��ا ال�شاب ال�شهيد علي رحمه اهلل ،ولقد تعرفت عليه رغم �أن التعذيب
الذي تعر�ض له قد �شوه مالمحه.
وعندم ��ا علم ��ت الأم ،انطلقت لترى جثم ��ان فلذة كبدها ،فكان ��ت ت�سير خطوة ثم
ت�سق ��ط عل ��ى الأر�ض ،فلم تك ��ن قادرة على تحم ��ل ال�صدمة والح ��زن والقلق والألم،
 -234-وو�صل ��ت �إلى مكان الجثم ��ان و�شاهدته ،ويالها من لحظات قا�سي ��ة م�ؤلمة ،لقد �ضاع

ابنها علي ولكن البد من ال�صبر فقد كان ي�س�ألها عن مكانة ال�شهيد ،وها هو ذا االبن
ي�سقط وهو يدافع عن كرامة وطنه وي�ست�شهد ،لقد �أكرمها اهلل با�ست�شهاد ابنها.
وبعد �أن ا�ستخرجت �أخت ��ه �شهادة الوفاة ،حمله �أهل الحي و�ساروا بجثمانه يزفونه
وك�أنه في موكب ليلة زفافه(.)14
وبعد التحرير ،الذي لم ي�شهده ابنها علي ،عاد �إليها ابنها محمد وزوجها المري�ض
ال ��ذي ل ��م ترحم �سلط ��ات الطاغية مر�ض ��ه ،ورحمة ب ��ه وخوفا عليه ق ��رر �أهله عدم
�إخباره با�ست�شه ��اد ابنه ،ولكن عندما علموا �أن �سمو �أمير البالد �سوف يح�ضر �إليهم
لتقديم العزاء ،ا�ضطروا �إلى �إخباره وهو الذي كان ينتظر عودته ،فلم يتحمل الخبر،
وبمج ��رد خروج �صاحب ال�سمو حفظه اهلل من منزلهم ،خرج والده رحمه اهلل لزيارة
قب ��ر ابنه ال�شهيد وهناك كان يجمع الرمل في ي ��ده ويقول�« :إن �شاء اهلل الرمل الذي
�ضمك يا ابني ي�ضمني معك» ،ثم �ألقى الرمل من يديه و�صلى ،وغادر المقبرة ،ولكنه
ل ��م يتحمل الفاجعة حيث نقل �إلى الم�ست�شف ��ى ،ووافته المنية بعد �أ�سبوع( .)15وهكذا
�ضمه التراب الذي �ضم ابنه ال�شهيد علي.
رحمهما اهلل رحمة وا�سعة وا�سكنهما ف�سيح جناته.
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( )14محمد ف�ؤاد البدر ،المقابلة ال�سابقة.
( )15الم�صدر ال�سابق.

ال�شهيد /عبدالعزيز را�شد عبدالرزاق الوهيب (رحمه اهلل)
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كتب  /د .جمال الزنكي
رغ ��م �أنه كان خارج الوطن يم�ض ��ي �إجازته ال�سنوية عندما وقع العدوان الغا�شم على
وطن ��ه ،واحتلت جحاف ��ل الغدر الأر�ض الكويتية� ،إال �أن نف�س ��ه �أبت البقاء في جمهورية
م�ص ��ر ال�شقيق ��ة حي ��ث الأمن بينما وطن ��ه و�أهله يواجه ��ون بط�ش �سلط ��ات االحتالل،
و�شع ��ر ه ��ذا الرجل �أنه البد من الع ��ودة �إلى الوطن ،والبد من الدف ��اع عنه مهما كانت
الت�ضحي ��ات ،وكانت البداي ��ة حين �سارع �إل ��ى ت�سجيل ا�سمه في ال�سف ��ارة الكويتية في
القاهرة �ضمن ك�شوف الذين يريدون العودة �إلى الوطن في ظل تلك الظروف القا�سية.
ث ��م بد�أ الخطوة الثانية وهي االنخراط �ضم ��ن دورة تدريبية على ا�ستعمال ال�سالح
والمغاوي ��ر ،و�أراد بذل ��ك اال�ستع ��داد للع ��ودة لمقاوم ��ة االحت�ل�ال لكي يح ��وز �شرف
الم�شارك ��ة في حرب تحري ��ر الوطن ،وعندما ق ��ررت �أخته المقيمة ف ��ي القاهرة مع
زوجه ��ا ال�سفر �إلى المملكة العربية ال�سعودية ال�شقيق ��ة ،عر�ضت على �أخيها ال�شهيد
عبدالعزيز الذي رف�ض الخروج وكان قد �أعرب قبل ذلك لأخته عن رغبته في العودة
�إلى الوطن ،ف�أبدت هي الأخرى رغبتها في الدخول معه.
وف ��ي �أعق ��اب �سفر �أخت ��ه ،غادر ال�شهي ��د جمهورية م�ص ��ر العربية �إل ��ى الأردن ثم
العراق ،ومنها �إلى �أر�ض الوطن التي دخلها قبل بدء الحرب الجوية(.)1
لق ��د ا�شتاق �إلى الوطن و�إلى وال ��ده ووالدته و�أهله ،وقد تحقق له �أمله ،وعاد �إليهم،
حيث و�صل عند المغرب يوم  1991/1/9وفرحت به والدته وكل �أفراد �أ�سرته ،ولكن
�أح�ست والدته الحنون الخوف عليه في تلك الظروف الع�صيبة ،ورغم ال�شوق �إليه �إال
�أنه ��ا �أرادت له البقاء في الخارج خوفا عليه م ��ن بط�ش �سلطات االحتالل(� .)2أما هو
فق ��د غمرته الفرحة وال�سعادة والأم ��ل و�أم�ضى جزءا من الوقت وهو يهاتف �شقيقاته
(×) الميالد ،1969/7/20 :المهنة� :إطفائي (الإدارة العامة للإطفاء) ،اال�ست�شهاد ،1991/2/5 :الم�ستوى التعليمي :رابعة متو�سط ،ثم دورة �إطفاء.
(� )1أخت ال�شهيد� ،1993/4/17 :سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
( )2والدة ال�شهيد ،1993/4/17 :محمد ال�شداد – �سلوى ال�شيباني.
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ويطمئن عليهن ،وفي ال�صباح قام بتوزيع بع�ض الأغرا�ض على �أ�صحابها في الكويت،
وفج� ��أة وف ��ي الم�س ��اء اقتحم جنود االحت�ل�ال منزل �أهله ع ��ن طريق ال�س ��ور و�س�ألوا
عن ��ه ،وعندم ��ا رد عليهم �أهله ب�أنه غي ��ر موجود قال ال�ضابط نح ��ن نعلم �أنه قد عاد
�إل ��ى الكويت عن طري ��ق الأردن ،وفي محاولة منهم لل�ضغط عل ��ى �أهله ،هدد الجنود
باعتق ��ال والده الم�سن المري�ض ووالدته التي تج ��اوزت ال�سبعين عاما �أو ابنة �شقيقه
وه ��ي طفلة ،كما كرروا التفتي� ��ش ،دون �أن يعثروا على ما يثبت �أن ال�شهيد عبدالعزيز
�أحد �أفراد المقاومة الكويتية ،لكنهم قاموا بو�ضع بع�ض الطلقات تحت �سرير ال�شهيد
لك ��ي يتهموه فيما بعد ب�أنه من المقاومة ،كما عم ��دوا �إلى �ضرب زوج �أخته الذي كان
في المنزل �آنذاك ثم خرجوا.
ونتيج ��ة لهذه التهدي ��دات والتع�س ��ف والوح�شية ا�ضط ��ر �أهل ال�شهي ��د �إلى مغادرة
منزله ��م في �صباح اليوم التالي ،ولكنه ��م عادوا �إليه حر�صا منهم على محتوياته من
�أن ي�سرقه ��ا جنود البغي والعدوان ،خا�صة و�أنهم يعلمون �أن ابنهم عاد بالأم�س فقط،
ومن الخارج و�أنه لي�س �أحد �أفراد المقاومة.
وبالن�سب ��ة لل�شهي ��د عبدالعزيز فقد كان في تلك الليلة في من ��زل �أخته جميلة وهي
زوج ��ة مفيد مب ��ارك �أحد �أف ��راد مجموعة « 25فبراي ��ر» (خلية وف ��اء العامر) وظل
ال�شهي ��د في منزل �أخته ليلتين بعي ��دا عن �أعين جنود االحتالل( ،)3وفي الليلة الثالثة
وخوف ��ا عليه من االعتقال ،وكم ��ا ت�شير �أخته فقد �أر�سلوه مع �أ�صدقاء زوجها �إلى �أحد
المن ��ازل ف ��ي منطقة العار�ضي ��ة ،لكنه بعد ذلك بثالث ��ة �أيام عاد �إليه ��م وكان ي�س�أل
ع ��ن مفيد مبارك ،وذلك في �أعق ��اب اعتقال ال�شهيدة �سع ��اد الح�سن ،وعندما قابل
مفيد مبارك �أك ��د له الأخير اعتقال ال�شهيدة �سعاد الح�سن ،ولذلك ن�صحه ب�ضرورة
الخروج من منطقة العار�ضية ،وكان ال�شهيد في ذلك الوقت يبدو عليه القلق وال�ضيق
وكان ينتظ ��ر هوي ��ة مزورة تعدها له ال�شهيدة وفاء العام ��ر لكي يتمكن بوا�سطتها من
التحرك بحرية(.)4
( )3والدة ال�شهيد ،المقابلة ال�سابقة.
(� )4أخت ال�شهيد ،1993/4/17 :محمد ال�شداد – �سلوى ال�شيباني.

كان يري ��د القيام بعمليات �ض ��د االحتالل رغم خطورة الموق ��ف( ،)5ولكنه ا�ضطر
�أم ��ام ه ��ذه التطورات وقب ��ل �أن ي�شترك في �أي ن�ش ��اط �أو عملية �ض ��د االحتالل� ،إلى
االنتق ��ال م ��رة �أخ ��رى من منطق ��ة العار�ضية �إلى منطق ��ة العمرية ،حي ��ث منزل عم
ال�شهيد عبدالعزيز ال�شرهان ،وفي تلك الأثناء جاء جنود االحتالل �إلى منزل ال�شهيد
عبدالعزي ��ز وقالوا لوالدته :ال مانع لديهم من عودة ابنها عبدالعزيز �إلى المنزل(،)6
ففرحت الأم الحنون ولم تكن تعلم �أنها كذبة �أراد العدو منها الو�صول �إلى ال�شهيد.
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اعتقال ال�شهيد:
رغم �أن اعتقال ال�شهيدة �سعاد الح�سن رحمها اهلل ب�أيدي قوات االحتالل كان بداية
العتقال �أف ��راد الخلية� ،إال �أن هناك �أي�ضا مالب�سات �أخرى مرتبطة باعتقال ال�شهيد
عبدالعزيز رحمه اهلل.
م ��ن المع ��روف �أن مجموعة من جنود االحت�ل�ال اقتحمت المنزل ال ��ذي كان يقيم
في ��ه ال�شهي ��د بالإ�ضافة �إلى زميلي ��ه عبدالعزيز ال�شرهان وم�ساع ��د محمود فرج في
منطقة العمرية يوم  1991/1/13واعتقلتهم ،وفي اليوم الثاني من االعتقال �أخبرت
المدعوة �سهام وهي عراقية ،وزوجة �شقيق ال�شهيد عبدالعزيز الوهيب �أخت ال�شهيد
باعتقال ��ه ،وكان له ��ذه المر�أة عالقة مع ا�ستخبارات �سلط ��ات االحتالل ،ولذلك فقد
تو�سل ��ت �إليها �أخ ��ت ال�شهيد زوجة مفيد مبارك �أن ت�سعى من �أجل الإفراج عنه رحمة
بوالديه ،ولكنها ادعت �أنه من المقاومة ،و�إنه تم العثور معه على من�شورات ،و�أنه جاء
بع ��د �أن تدرب على حمل ال�سالح خارج الكويت ،و�أنهت حديثها ب�أنه ال مانع لديها من
ال�سعي للإفراج عنه ولكن ب�شرط �أن ي�سلم مفيد مبارك نف�سه(.)7
وهكذا تت�ضح ال�صورة ،ف�إن ال�شهيد عبدالعزيز رحمه اهلل ،تعر�ض لمالحقة �سلطات
االحتالل منذ اليوم الثاني لو�صوله �أر�ض الوطن ،وجاء ذلك ب�سبب تعاون هذه المر�أة
م ��ع �سلطات االحتالل ،ه ��ذا وكان ال�شهيد قبل ذهابه �إلى منطق ��ة العمرية قد توجه
( )5مفيد مبارك� ،1993/4/3 :سلوى ال�شيباني.
(� )6أخت ال�شهيد ،المقابلة ال�سابقة.
( )7الم�صدر ال�سابق.
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�إل ��ى منزل �شقيقه في منطقة العار�ضية حيث وجد زوجة �أخيه «المدعوه �سهام» التي
طلبت من ��ه الخروج ب�سرعة بقولها له �إن قوات االحت�ل�ال �سوف يراقبونك( )8فذهب
م�سرعا دون �أن يعلم �أن هناك من يتبعه ويراقبه بالفعل.
اال�ست�شهاد:
عندم ��ا كان ال�شهي ��د في القاهرة ل ��م ي�شعر بالراحة بعيدا ع ��ن الوطن ،لذلك عاد
�إلي ��ه و�شاءت �إرادة اهلل �سبحانه وتعالى �أن يكون �أحد �شهداء الكويت ،فقد قام جنود
االحت�ل�ال ب�إطالق النار عليه ي ��وم  2/5و�إلقاء جثمانه الطاهر مع عدد من رفاقه في
منطقة الفيحاء ،ثم نقل جثمانه �إلى م�ست�شفى الأميري ،ودفن في مقبرة الرقة.
و�صف الجثة:
طلقت ��ان بر�أ�سه ،وطلقة ف ��ي الفك و�أخرى في الركبة ،وهن ��اك طلقة للتعذيب وهي
م�ؤلم ��ة جدا ف ��ي الركبة حيث ال توج ��د �شرايين ،ويعتقد �أنها «�صابون ��ة» الركبة ،وقد
تعر�ض ال�شهيد للتعذيب ال�شديد(.)9
�أم ��ا �أهل ��ه فقد كانوا ينتظ ��رون رجوعه بف ��ارغ ال�صبر وكانت والدت ��ه تعتقد �أنه مع
الأ�سرى و�سوف يعود ،ولم يفقد �أهله الأمل ،وكانت والدته الحنون تحمل معها �صورته
با�ستمرار وت�س�أل عنه ولكن فلذة كبدها قد زف في مواكب ال�شهداء.
وبع ��د عام م ��ن ا�ست�شهاده وبع ��د �أن فت�ش �إخوته ع ��ن �صورته بي ��ن ال�شهداء �ضمن
الألب ��وم الذي ي�ضم �صور �شهداء الكوي ��ت الأبطال ،تعرفوا على �صورته رغم التعذيب
ال ��ذي تعر�ض ل ��ه ،كما تمت مطابقة ب�صمات ��ه التي �أخذت بع ��د ا�ست�شهاده بب�صماته
ب�سجالت وزارة الداخلية.
لق ��د �ش ��اءت �إرادة اهلل �أن ي�شهد وال ��ده ووالدته وهما في ه ��ذه المرحلة المتقدمة
م ��ن العم ��ر جي�ش البط�ش والع ��دوان وهو يحتل الوط ��ن ،ثم ا�ست�شه ��اد ابنهما الغالي
عبدالعزيز رحمه اهلل.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
( )8الم�صدر ال�سابق.
(لقد نالت هذه الخائنة جزاء ما اقترفته بعد محاكمة عادلة)
( )9د�.صباح يحيى الحديدي  ،1993/2/20محمد ال�شداد – �سلوى ال�شيباني.

ال�شهيد� /سامر محمود �إبراهيم �أبودقر (رحمه اهلل)
كتب  /د .جمال الزنكي
احت�ضن ��ت دولة الكويت منذ الأربعينيات من هذا الق ��رن الكثير من العرب ومنهم
�أبن ��اء فل�سطين والأردن ،وخا�صة في �أعقاب حرب ع ��ام  1948حين خرج الكثير من
الفل�سطينيي ��ن م ��ن بلدهم �إلى العديد من البلدان العربي ��ة ومنها الكويت التي وفرت
لهم الأمان والعي�ش الكريم.
وف ��ي محنة الكويت ،عرف ال�صديق من العدو ،فهن ��اك من �ساند ال�شعب الكويتي،
ورف� ��ض الع ��دوان العراق ��ي وهن ��اك م ��ن ا�ستب ��اح الع ��دوان ورغ ��م �أن الكثيرين من
الفل�سطينيي ��ن والأردنيي ��ن وقف ��وا �إلى جانب النظ ��ام العراقي ف ��ي عدوانه واحتالله
الكوي ��ت وت�شري ��د �شعبه ��ا� ،إال �أن ال�شهي ��د �سامر محم ��ود اختار الوق ��وف مع ال�شعب
الكويت ��ي وم�سان ��دة �أ�صدقائه م ��ن رجال المقاوم ��ة الكويتية فقد ول ��د ال�شهيد �سامر
رحم ��ه اهلل في الكويت ودر�س في مدار�سها حت ��ى ح�صل على �شهادة الثانوية العامة،
ثم غادرها �إلى الجمهورية التركية لإكمال تعليمه الجامعي.

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-240-

العودة �إلى الكويت
وعندما وق ��ع العدوان العراقي ،قرر ال�شهيد �سامر الع ��ودة �إلى الكويت لالطمئنان
عل ��ى �أهله ،فلم يك ��ن من ال�سهل عليه اال�ستمرار بعيدا ع ��ن الأر�ض التي ولد وترعرع
فيه ��ا ،وبالفعل و�صل �إل ��ى الكويت عن طريق البر ،من الأردن يوم  9/5وكان ذلك في
�أثن ��اء حظر التجول ،فا�ضطر �إلى ال�سير م�شيا على الأقدام من منطقة ال�صليبيخات
�إل ��ى منزل �أهله في منطقة ال�سالمية ،وكان يحم ��ل حقيبتين ،ونظرا ل�صعوبة الحياة
في تلك الأيام القا�سية ،فقد اجتهد ال�شهيد �سامر في البحث عن وظيفة ،ووفقه اهلل
�سبحانه وتعالى حين عمل في بدالة فندق �سفير انترنا�شيونال منذ يوم .)1(11/5
اال�ست�شهاد1991/2/6 :
(×) الميالد1970/1/28 :
الم�ستوى العلمي :الثانوية العامة.
المهنة :طالب جامعي،
(� )1سمير محمود �إبراهيم �أبودقر � – 1993/4/6سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
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االن�ضمام �إلى مجموعة  25فبراير
كانت ترب ��ط ال�شهيد �سامر بال�شهيد عبدالعزيز ال�شره ��ان �صداقة قديمة ،ولذلك
ر�شح ��ه ال�شهيد عبدالعزيز لالن�ضمام للمجموعة فواف ��ق �أفرادها ،فان�ضم �إلى خلية
ال�شهي ��دة وفاء العامر� ،إذن ف�إن ال�شهيد عبدالعزيز هو الذي �ضم ال�شهيد �سامر �إلى
المجموعة التي اطم�أنت �إلي ��ه( .)2وكان ال�شهيد �سامر مالزما لل�شهيدين عبدالعزيز
ال�شره ��ان ومحمود �شاك ��ر فقد كانا يترددان عل ��ى منزله ،حيث كان ��ا يمكثان م�ساء
حت ��ى �إنتهاء فترة حظر التج ��ول ثم يخرجان حوالي ال�ساع ��ة الخام�سة �صباحا ،ولم
يك ��ن �أهل ��ه يعلمون �أنه �أحد �أف ��راد المقاومة ،وعندما �س�أل والده ف ��ي �أحد الأيام عن
ر�أي ��ه ف ��ي مقاومة االحتالل ،ل ��م يجد ت�شجيعا من ��ه كما لم يفهم �سبب ه ��ذا ال�س�ؤال
خا�ص ��ة و�أن ال�شهيد ا�ستدرك الأمر وقال لوالده �إن ��ه �أراد فقط معرفة ر�أيه( .)3ولكن
ل ��م يثنه ر�أي وال ��ده الذي كان يخ�شى عليه من بط�ش �سلط ��ات االحتالل ،وا�ستمر في
ان�ضمامه للمجموعة ،وا�ستغ ��ل وظيفته في التج�س�س على مكالمات نزالء الفندق من
�ضب ��اط االحتالل وغيرهم ف ��كان ينقلها �إلى �أف ��راد المجموعة( ،)4وف ��ي �أثناء عمله
تع ��رف ال�شهي ��د �سامر على ال�شهيد �أ�شرف محمود ،ال ��ذي كان يعمل �آنذاك في ق�سم
المحا�سبة في الفندق ( ،)5و�أحد �أ�صدقاء ال�شهيد عبدالعزيز ال�شرهان(.)6
عملية تفجير الفندق
الحقيق ��ة ي�صع ��ب التعرف عل ��ى ن�شاط ال�شهي ��د �سامر وذلك ب�سب ��ب ا�ست�شهاد كل
�أع�ض ��اء الخلية الت ��ي ينتمي �إليها عدا مفيد مبارك� ،أما �أب ��رز ن�شاطه ف�إنه يظهر في
عملي ��ة تفجير الفندق ،ولل�شهيد دور م�شرف في الإع ��داد لهذه العملية وتنفيذها(،)7
فق ��د �أبلغ المجموع ��ة عن وجود قادة �سلط ��ات االحتالل في الفن ��دق مثل علي ح�سن
مجي ��د ،ولذلك قرر �أفراده ��ا القيام بعملية تفجير الدور الأخي ��ر الذي يقيم فيه(،)8
( )2مفيد مبارك � – 1993/4/3سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
( )3محمود ابراهيم �أبودقر � – 1993/4/6سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
( )4الم�صدر ال�سابق.
(� )5سمير �أبودقر � – 1993/4/6سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
(� )6سعد ال�شرهان � – 1993/4/14سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
( )7مفيد مبارك ،المقابلة ال�سابقة.
( )8مفيدمبارك  1994/3/27د.بنيان ال�شمري.
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وق ��د �أوكلت المجموعة لل�شهي ��د �سامر وال�شهيد �أ�شرف محم ��ود مهمة تحديد الوقت
الفا�ص ��ل بي ��ن المتفج ��رات التي ت ��م �إعداده ��ا ،وكانت عب ��ارة عن �أرب ��ع علب حلوى
«ماكنتو�ش» ،لكي توزع في �أدوار الفندق ،وبالفعل فقد حدد ال�شهيدان �سامر و�أ�شرف
الف ��رق بين االنفج ��ار الأول والثاني الذي تقرر �أن يتم عن ��د مدخل الجناح بدقيقتين
ون�صف ،و�أن يتم االنفجار الثالث بعد دقيقة واحدة فقط ،واالنفجار الرابع بعد ع�شر
دقائ ��ق وه ��ذا االنفجار خطط له ب�أن يتم عند باب الفندق «الطوارئ» على �أ�سا�س �أنه
بعد االنفجارات في داخل الفندق �سوف يخرج الكثير من �ضباط النظام العراقي �إلى
الخ ��ارج وعنذئذ يتم الق�ض ��اء عليهم بوا�سطة االنفجار الأخي ��ر الذي كان التخطيط
ل ��ه �أن يتم بوا�سطة �سيارة مفخخة يتركها بع�ض �أف ��راد المجموعة �أمام الفندق على
�أ�سا�س �أنها �سيارة معطلة كما �أوكل لل�شهيدين مهمة زراعة العبوات الأربع في �أماكنها
الت ��ي حددته ��ا قيادة المجموع ��ة فتم ذلك ،ورغ ��م محاولة �أف ��راد المجموعة القيام
بالعملي ��ة بدق ��ة تامة� ،إال �أنها لم تتم كم ��ا �أرادوا فقد وقع بع� ��ض الخط�أ في التفخيخ
والتوقيت ،حيث انفجرت العبوة الأولى ال�ساعة الثالثة فجر ال�ساد�س من يناير 1991
و�أحدث ��ت الرعب بين الق ��وات العراقية ،كما انفجرت واحدة بع ��د ثالث �ساعات من
االنفجار الأول ،بينما تم اكت�شاف العلب الأخرى ب�سرعة.
ل ��م يحدث الإنفج ��اران خ�سائ ��ر كبي ��رة ،ولكنهما �أوقع ��ا رعبا بين �صف ��وف قوات
االحت�ل�ال الذين كانوا يعتقدون �أنهم في م�أمن من عمليات �أفراد المقاومة الكويتية،
وف ��ي �أعقابها ازداد ف ��زع ون�شاط اال�ستخب ��ارات العراقية ب�سبب ه ��ذه العملية ،ولذا
ا�ستنفرت كل طاقاتها للو�صول �إلى مدبري هذه العملية الجريئة(.)9
ولحماي ��ة ال�شهيدين �سام ��ر ومحمود فقد طلبت قيادة المجموع ��ة منها تغيير مقر
�سكنهم ��ا واالنتقال �إل ��ى �أحد المنازل في منطقة الأندل�س ولكن كان ر�أيهما غير ذلك
على �أ�سا�س �أن ترك العمل وتغيير ال�سكن �سوف يثير ال�شك وال�شبهة حولهما(.)10
( )9ابراهيم د�شتي � – 1993/3/2سلوى ال�شيباني – �سعود ال�شمري � 1993/3/7سلوى ال�شيباني – �أحمد ال�شداد – مفيد مبارك ،المقابلة ال�سابقة.
( )10ابراهيم د�شتي  – 1992/10/29نادية محمد الرويح.

االعتـقــال
ا�ستطاع ��ت اال�ستخبارات العراقية الو�صول �إلى دور ال�شهيد �سامر في هذه العملية
وت ��م اعتقال ��ه في مقر عمله ف ��ي بدالة الفندق ،ونق ��ل �إلى مقر قي ��ادة اال�ستخبارات
العراقي ��ة في ق�صر ناي ��ف( )11وذلك يوم  1/13ف ��ي �أعقاب اعتق ��ال ال�شهيدة �سعاد
الح�سن �أحد �أفراد المجموعة يوم .1/10
وبع ��د االعتقال بثالثة �أيام ات�ص ��ل �أحد الأ�شخا�ص و�أخبر �أهل ��ه بمكانه وهو ق�صر
ناي ��ف وطلب له بع� ��ض البطاني ��ات والأكل( ،)12وحاول �أهله م�شاهدت ��ه لكنه نقل �إلى
�سج ��ن الأحداث ،وتكللت جهوده ��م بالنجاح حيث قابلته والدته لم ��دة ن�صف �ساعة
فق ��ط ،ول ��م ي�سمحوا لوالده بر�ؤيته وق ��د الحظت عليه الإره ��اق وال�ضعف العام ،وقد
حاول ال�ضابط الم�س�ؤول عن ال�سجن ا�ستغالل ظروف �أهل ال�شهيد و�أكثر من الطلبات
منهم مثل مولد كهرباء ،ومالب�س ن�سائية وتارة �أخرى يطلب النقود ب�إدعاء �أنه �سوف
يعمل على الإفراج عن ابنهم( ،)13وبالن�سبة لأهله ف�إنهم لم ي�صدقوا �أنه من المقاومة
وكان �شقيقه يظن �أن اعتقاله تم نتيجة لمكالماته له حول تبديل العمله و�سعر الدينار
والدوالر(.)14
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اال�ست�شهـاد:
وبع ��د معان ��اة في المعتقل وعند ال�ساع ��ة ال�ساد�سة والربع �أو الثل ��ث �صباح الثالثاء
� 1991/2/5أطل ��ق جن ��ود االحت�ل�ال �أربع طلقات عل ��ى ج�سد ال�شهي ��د الطاهر،وظل
جثمان ��ه ملقى على الأر�ض و�إلى جانبه �أحد ال�شه ��داء وذلك بجانب منزل والده وفي
ال�صب ��اح وعندما فتحت والدة ال�شهيد �سامر باب البلكون ��ة لكي تن�شر المالب�س فوق
الحب ��ل� ،شاه ��دت جثمان ال�ش ��اب دون �أن تالح ��ظ جثمان ابنها الغال ��ي ،حيث كانت
(� )11سمير محمود �أبودقر – بناء على رواية ابن عم ال�شهيد الذي كان يعمل في الفندق نف�سه ،المقابلة ال�سابقة.
(� )12سمير �أبودقر ،المقابلة ال�سابقة.
(� )13سمير �أبودقر ،الم�صدر ال�سابق.
( )14الم�صدر ال�سابق.

�سي ��ارة تقف وحال وقوفه ��ا دون ر�ؤيته ،ولكن �سرعان ما لمح ��ت مالب�سه و�أيقنت �أنه
جثم ��ان ابنه ��ا �سامر ففزعت ولكن لم يك ��ن بيدها غير ال�صبر فه ��و �شهيد �ضد قوى
الظلم والطغيان.
تم نق ��ل الجثمان �إلى الم�ست�شف ��ى ،وهناك حاول �أهله الح�ص ��ول على �شهادة وفاة
ولك ��ن الطبيب العراق ��ي رف�ض ،فتدخل �أحد الأطباء الكويتيي ��ن من «عائلة ال�سميط»
فح�صل ��وا على �شهادة الوفاة ،وهنا �شاهد وال ��ده الجثمان وكذلك والدته التي ذكرت
�أنها لم ت�شاهد �آثار التعذيب على ج�سده(.)15
وت ��م دف ��ن جثمان ال�شهيد يوم الأربعاء  2/6في قب ��ر جماعي مع جثمان زميليه في
المقاومة ال�شهيد �أ�سامة الفيلكاوي وال�شهيد علي ف�ؤاد البدر(.)16
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-244-

( )15محمود �أبودقر ،المقابلة ال�سابقة.
( )16الم�صدر ال�سابق.

ال�شهيد� /أ�سامة عبداهلل رجب الفيلكاوي (رحمه اهلل)
كتب  /د .جمال الزنكي
كان ه ��ذا ال�ش ��اب رحمه اهلل في الع�شرين ��ات من عمره ،ع�شق وطن ��ه ،و�ضحى من
�أجل ��ه دون تردد �أو خ ��وف ،وكان ال�شهيد �أ�سامة جريئا في التعامل مع قوات االحتالل
ال�صدام ��ي ،و�شديد اللهجة معهم( ،)1لأنه لم يكن يتحمل ر�ؤيتهم في �شوارع ومناطق
وطنه الغالي يعبثون به ،في�سرقون ويقتلون.
ان�ضمامه �إلى المقاومة
عندم ��ا وق ��ع العدوان الغا�شم كان رحم ��ه اهلل في مقر عمله ف ��ي الدفاع المدني –
الدائ ��ري ال�ساد� ��س – ثم ذه ��ب �إلى منزل �صديق ��ه محمد ح�سن ها�ش ��م وفي اليوم
الثالث طم�أن �أهله الذين كانوا يحاولون االت�صال به ،ومنذ اليوم الرابع �شكل مع عدد
م ��ن ال�شب ��اب مجموعة للمقاومة ( )2لكن ��ه �آثر االن�ضمام �إلى مجموع ��ة �أكبر ،ولذلك
ان�ض ��م في �شهر �أكتوبر �إل ��ى مجموعة  25فبراير( )3وتم ذل ��ك بوا�سطة ال�شهيد على
ف�ؤاد البدر(.)4
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ن�شاط ال�شهيد
لق ��د كان ان�ضم ��ام ال�شهيد �إلى مجموعة  25فبراير عن�صر قوة ودعم لها ،حيث �إن
ال�شهي ��د رحمه اهلل كانت لديه خبرة جيدة في التفخيخ ،وكانت المجموعة �آنذاك قد
ترك ��ز ن�شاطها على هذا النوع من العمليات( ،)5وفي �أحد �أيام �شهر �أكتوبر ا�صطحب
ال�شهي ��د �أخ ��اه رجب �إل ��ى �أحد المن ��ازل في منطقة غ ��رب الفنطا� ��س ،لأخذ عجينة
متفج ��رات و�أ�سالك كان قد جلبها من قبل من مق ��ر عمله ،وطلب من �أخيه �أن ي�سير
به في طريق يخلو من نقاط التفتي�ش ،وبالفعل نفذ له ما �أراد حتى و�صال �إلى المنزل
ب�أم ��ان وكانت هذه العملية من العمليات الخطيرة ،وبعد دقائق معدودة غادر ال�شهيد
اال�ست�شهاد1991/2/5 :
الم�ستوى التعليمي :ال�شهادة المتو�سطة – دورة خا�صة بك�شف المتفجرات.

(×) الميالد1968/9/18 :
المهنة :وزارة الداخلية ،ق�سم عمليات الأمن – مطار الكويت
( )1محمد ح�سن الفيلكاوي� – 1993/2/7 ،سلوى ال�شيباني.
( )2عبدالعزيز محمد�أحمد الفيلكاوي  – 1993/2/23محمد ال�شداد – �سلوى ال�شيباني.
( )3رجب عبداهلل رجب الفيلكاوي  – 1993/2/3محمد ال�شداد – �سلوى ال�شيباني.
( )4ابراهيم د�شتي � – 1993/2/3سلوى ال�شيباني.
( )5ابراهيم د�شتي ،المقابلة ال�سابقة.
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المنزل ب�سيارة والده(.)6
�أم ��ا �أول عملية قام بها بالتعاون مع �أف ��راد المجموعة فقد كانت هي تفخيخ �سيارة
ق ��رب �سوق مركزي بمنطق ��ة ال�شعب ،وا�ستهدفت هذه العملي ��ة �ضباط االحتالل من
مخاب ��رات وحر�س جمهوري ،وكان ال�سوق يبيع ب�ضائ ��ع مرتفعة الثمن ال ي�شتريها في
تلك الفترة غير ه�ؤالء ،وقد تمت هذه العملية يوم  10/15حيث دوى انفجار قوي عند
ال�ساعة العا�شرة �صباحا ،هز ال�سوق وقد �أ�شرنا �إليها في ال�صفحات ال�سابقة.
والحقيق ��ة �أن هذه العملية تعد من �أه ��م العمليات التي نفذتها مجموعة  25فبراير
بالتن�سي ��ق مع مجموعة الأندل�س ،وق ��د كان لل�شهيد �أ�سامة رحم ��ه اهلل �شرف تفخيخ
ال�سي ��ارة( ،)7لقد �أثبت ال�شهيد �أ�سامة قدرة و�شجاعة فائقة عندما قام بهذه العملية،
ولذل ��ك اختير قائ ��دا لإحدى خاليا المجموعة ،فقد وجد في ��ه قائد المجموعة قدرة
وكف ��اءة عالية في التخطيط للعمليات ،وكان كثي ��را ما ي�ست�شيره في كثير من الأمور،
خا�صة و�أن ال�شهيد كان يم�ضي �أكثر �أوقاته عند قائد المجموعة(.)8
وبالإ�ضاف ��ة �إلىن�شاطه في عملي ��ات التفخيخ فقد درب رحمه اهلل �إخوانه من �أفراد
المجموع ��ة على كيفية التفخيخ ،ويعود ذل ��ك �إلى خبرته كما �أ�شرنا في هذا المجال،
خا�ص ��ة و�أنه كان قد اجتاز دورة المتفج ��رات بوزارة الداخلية ،كما دربهم �أي�ضا على
ريا�ضة الدفاع عن النف�س.
لق ��د قام ال�شهيد رحم ��ه اهلل �أي�ضا بتفخيخ �سيارة (كاديالك) طراز ( )1981عند
مقر منظمة التحرير في منطقة الجابرية ،بالتعاون مع �إبراهيم د�شتي ومحمدح�سن
ها�ش ��م وال�شهيد عل ��ي البدر ،وكان يراق ��ب موقع االنفجار مع �صديق ��ه محمد وذلك
بالق ��رب من م�ست�شف ��ى هادي ،ثم عاد �إل ��ى المنزل وطلب من �أخي ��ه رجب �أن ي�سمع
�صوت االنفجار المرتقب وبالفعل دوى االنفجار( )9فاطم�أن ال�شهيد ،و�شعر بال�سعادة
( )6رجب عبداهلل ،المقابلة ال�سابقة.
( )7ابراهيم د�شتي ،المقابلة ال�سابقة.
( )8ابراهيم د�شتي –  – 1992/10/29نادية محمد الرويح.
( )9رجب الفيلكاوي ،المقابلة ال�سابقة ،وابراهيم د�شتي .1993/3/2

لإتمام العملية بنجاح.
وم ��ن �أن�شطة ال�شهيد رحمه اهلل قيامه بتفخيخ حقيب ��ة زرعتها المجموعة بالتعاون
مع خلية مفيد مبارك ووفاء العامر في ال�سوق ال�شعبي بمنطقة الح�ساوي ذلك ال�سوق
ال ��ذي �أقامته �سلطات االحتالل لبيع الم�سروقات الت ��ي كانت ت�سرقها من الكويتيين،
وقد �أ�سفرت هذه العملية عن وقوع قتلى وجرحى قدر عددهم بثالثة ع�شر �إ�صابة(.)10
والحقيق ��ة �أن ال�شهي ��د �أ�سام ��ة رحمه اهلل لم يك ��ن يهد�أ ،وكان يري ��د �إرهاب قوات
االحت�ل�ال و�إث ��ارة الذعر بي ��ن �أفراده ��ا ،وكيف له �أن يه ��د�أ ووطنه ي ��رزح تحت هذا
االحتالل البغي�ض ورغم �أن والده لم يكن يعلم �أنه �أحد �أفراد مجموعة للمقاومة(،)11
لك ��ن حما�سه وغيابه عن المن ��زل �أثار قلق �أهله وحاولوا تحذي ��ره من خطورة القيام
بعملي ��ات �ضد االحت�ل�ال خوفا عليه ،ولك ��ن دون جدوى ،فقد كان يم�ض ��ي �أكثر وقته
خ ��ارج المن ��زل مع �أفراد المجموع ��ة( )12ويتحا�شى ر�ؤية والده لأن ��ه يفهم معنى قلقه
وخوفه على فلذة كبده ،ولكنه في الوقت نف�سه غير قادر على التزام الهدوء والإكتفاء
بالع�صيان المدني.
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اعتقال ال�شهيد:
كان ��ت اال�ستخبارات الغازية تبحث عن ال�شهيد رحمه اهلل ،قبل اعتقاله ب�أ�سبوعين
ولذل ��ك تعر� ��ض منزل �أهله للتفتي� ��ش الدقيق ،وتعر�ض وال ��ده لتهديدهم ب�سبب عدم
تمكنه ��م من اعتق ��ال ال�شهيد �أ�سامة ،لك ��ن كان اعتقال ال�شهيدة �سع ��اد الح�سن يوم
 1/10بداي ��ة ل�سقوط عدد م ��ن �أفراد المجموعة ،وبالتحديد خلي ��ة وفاء العامر عدا
مفيد مبارك ،حيث كثفت �سلطات االحتالل جهودها العتقالهم.
وف ��ي ذلك اليوم كان ال�شهيد �أ�سامة رحم ��ه اهلل وال�شهيد علي البدر على موعد مع
ال�شهي ��دة وف ��اء العامر ال�ستالم هويات م ��زورة لعدد من �أف ��راد المجموعة ،وعندما
( )10مفيد مبارك � – 1993/4/3سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد – ابراهيم د�شتي � 1993/3/2سلوى ال�شيباني.
( )11والد ال�شهيد عبداهلل رجب الفيلكاوي  – 1993/1/31محمد ال�شداد – �سلوى ال�شيباني.
( )12رجب الفيلكاوي ،المقابلة ال�سابقة.
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ت ��م �إعتقال ال�شهيدة وف ��اء ،وظلت قوة من �سلطات االحتالل تقي ��م في المنزل الذي
اعتقل ��ت فيه ال�شهيدة لمراقبة مكالماتها واعتق ��ال كل من يح�ضر �إليها ،وفي �أعقاب
ات�صالهم ��ا بال�شهيدة وف ��اء ا�ضطرت �إلى دعوتهم ��ا ح�سب االتف ��اق ،ف�أ�سرع ال�شهيد
�أ�سام ��ة وزميل ��ه ال�شهي ��د عل ��ي �إلى المنزل ال ��ذي تقيم في ��ه ال�شهيدة وف ��اء وبمجرد
و�صولهم ��ا �إل ��ى المن ��زل وب�سرعة �أطلق ��ت قوات االحت�ل�ال طلقات م ��ن �أ�سلحتها في
الهواء لترهبهم ��ا ثم اعتقلتهما ،فلم يتمكنا من الفرار �أمام هذه القوة الم�سلحة وتم
�إدخالهما �إلى المنزل بالطريقة الوح�شية الهمجية التي ات�صفت بها القوات الغازية.
ث ��م بد�أت عملية تعذيبهما بال�ضرب بالأك ��ف و�أعقاب الر�شا�شات والرف�س بالأقدام
لك ��ن �صم ��د ال�شهي ��دان ووقفا موق ��ف الرجال الأبط ��ال ،فل ��م يت�ألما ولم يدلي ��ا ب�أية
معلوم ��ة ،حتى بع ��د �أن ح�ضر �ضاب ��ط يدعى �أبو درع وب ��د�أ يمار� ��س دوره في التنكيل
بال�شهيدي ��ن( ،)13فقد قام هذا ال�ضابط ب�شد لحي ��ة ال�شهيد �أ�سامة وخلع بع�ضها وهو
يق ��ول له «الآن �سنعجنك»( )14وهي �إ�شارة �إلى ن�شاط ال�شهيد في �إعداد العجائن التي
قتل ��ت الكثير من �أفراد الجي�ش المعتدي ،وفي محاولة من �سلطات االحتالل العتقال
المزي ��د من �أف ��راد المجموعة نقلتهما �إلى المنزل الذي كان ��ا يقيمان فيه في منطقة
الدعية( )15لكن ف�شلت في تحقيق �أهدافها.
وبع ��د ذلك ب ��د�أت مرحل ��ة جديدة من رحل ��ة العذاب حي ��ن نقلت ق ��وات االحتالل
ال�شهيد �أ�سامة مع �صديقه ال�شهيد علي رحمهما اهلل �إلى �سجن الأحداث حيث تعر�ض
للتعذيب الوح�شي ،وكان جنود االحتالل ي�سمون ال�شهيد �أ�سامة بـ«�أبي العجائن» ورغم
معانات ��ه في المعتقل �إال �أنه لم يتحم ��ل ر�ؤية �أحد المعتقلين وهو «عطااهلل» يعاني من
البرد ف�أعطاه معطفه(.)16
( )13رقي ��ة المتع ��ب ابن ��ة عمة ال�شهي ��دة وفاء العامر وكان ��ت مع ال�شهيدة ف ��ي منزل زوج �أخته ��ا �أنور عبداهلل حي ��ث اعتقلت ال�شهيدة وف ��اء العامر –
 – 1992/10/28نادية محمد الرويح.
( )14مي المتعب  ،1995/6/7د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
(� )15سعود ال�شمري � – 1993/3/7أحمد ال�شداد – �سلوى ال�شيباني.
( )16ابراهيم د�شتي« ،نقال عن رواية عطااهلل الذي كان مع ال�شهيد في المعتقل» � – 1993/3/2سلوى ال�شيباني.

لق ��د �أعطى ال�شهيد مثاال لل�شجاعة وال�شهامة فرغم التعذيب وق�سوة االعتقال ف�إنه
ل ��م يدل بمعلومات ي�ستفيد منها العدو م ��ع �أنه كان يعرف الكثير من المعلومات حول
�أماكن حفظ الأ�سلحة والذخيرة(.)17
وبينم ��ا كان ال�شهي ��د ف ��ي المعتقل ،تلق ��ى �أهله مكالم ��ة من �أح ��د الأ�شخا�ص الذي
�أخبره ��م �أن ال�شهيد ي�شعر بالجوع ويريد فرا�ش ��ا ،ف�أ�سرع والده ووالدته ومعهما �أحد
الأ�شخا� ��ص من الجن�سية ال�سورية لر�ؤية ابنهم ��ا الغالي ،ولكنهما تعر�ضا للإهانة من
جن ��ود االحتالل فحاوال في الي ��وم التالي ،وهم في حالة �شدي ��دة من القلق والحزن،
حي ��ث ذهب والده �إلى ق�صر نايف ،ولكن ��ه تعر�ض �أي�ضا للإهانة من المحتلين ،فكرر
محاوالت ��ه ،دون جدوى ،فلم تفل ��ح الو�ساطات �أو النقود فقد نق ��ل ال�شهيد رحمه اهلل
�إل ��ى �سجن الأحداث ،وعندما كرر والده الحن ��ون محاوالته لر�ؤية ابنه وكان يحمل له
مالب� ��س وبع�ض الأغرا� ��ض – ف�شل في محاولته تلك ومع ذل ��ك �أخذ جنود العدو منه
الحاجيات التي �أح�ضرها البنه.
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اال�ست�شهاد:
وهك ��ذا لم تثمر مح ��اوالت والده الحن ��ون الحزين �أما ال�شهيد فق ��د ظل يعاني من
التعذي ��ب الوح�شي على يد جنوب االحتالل له ،وعند ال�ساعة الرابعة �صباح يوم 2/5
�سمع �أهل ال�شهيد عدة طلقات لكن في ظل تلك الظروف كان �صوت �إطالق النار من
الأمور العادية ،ورغم �أنها �أثارت انتباههم وقلقهم �إال �أنهم انتظروا حتى ينتهي حظر
التجول ،وعند ال�ساع ��ة الثامنة �صباحا طرق �أحد �سكان المنطقة منزل �أهل ال�شهيد
و�س�أل عن �أخيه «رجب» الذي لم يكن قد ا�ستيقظ من النوم ،فا�ضطر �إلى �إخبار والدة
ال�شهي ��د �أن هناك جثة قد �ألقيت على الر�صي ��ف عند مدخل قطعة( )3باتجاه منزل
ال�شهي ��د وب�سرعة ذهب وال ��د ال�شهيد وعمه �إلى الموقع المذك ��ور وفي بادئ الأمر لم
يتعرف ��ا على الجثم ��ان ،خا�صة و�أن ابن عمة ال�شهيد ال ��ذي كان منزله مواجها لموقع
( )17ابراهيم د�شتي ،المقابلة ال�سابقة.

وجود الجثة ،قام بو�ضع الغطاء على الجثمان دون �أن يعرف �أنه ال�شهيد �أ�سامة ب�سبب
تعر�ضه للتعذيب الوح�شي ،ولكن لم ت�ستمر الحيرة فقد تعرفوا على �صاحب الجثمان
وه ��و ابنهم الغال ��ي ال�شهيد �أ�سامة ،فقاموا بنقله �إلى الم�سج ��د بوا�سطة �سيارة عمه،
وهن ��اك وجدوا ف ��ي جيبه الم�صحف الكريم ال ��ذي كانت والدته ق ��د �أر�سلته �إليه في
�أثناء وجوده في المعتقل في �سجن الأحداث وقد �أ�صيب من �أثر الطلقات.
ث ��م تم نقل الجثمان �إل ��ى م�ست�شفى مبارك وبعد ا�ستخراج �شه ��ادة الوفاة دفن في
مقبرة الرقة(.)18
و�صف الجثة:
ا�ست�شهد في �أثر �إطالق النار على م�ؤخرة الر�أ�س ،وكانت يده مك�سورة وتوجد ثقوب
في رجله ب�سبب تعذيبه ب�آلة «الدريل» ومما تجدر الإ�شارة �إليه �أن �أحد الجيران الذي
�شاه ��د لحظات اال�ست�شهاد من داخل منزله يقول �إن ال�شهيد �أ�سامة رحمه اهلل حاول
الفرار من جنود العدو قبل ا�ست�شهاده ولكنهم �أطلقوا النار عليه ثم �سحبوه(.)19
وهك ��ذا انتهت حياة هذا ال�شاب ،ال ��ذي ا�ستطاع بوطنيته و�شجاعته قتل العديد من
جنود االحتالل وقد �أكرمه اهلل بال�شهادة� ،إن �شاء اهلل.
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
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( )18رجب الفيلكاوي ،المقابلة ال�سابقة.
( )19والد ال�شهيد ،المقابلة ال�سابقة.

ال�شهيدة� /سعاد علي ح�سين الح�سن (رحمها اهلل)
كتب  /د .جمال الزنكي
�أ�صيبت هذه ال�شابة طالبة الحقوق ب�صدمة االحتالل الغادر مثل كل �أبناء الكويت،
وعندم ��ا خ ��رج زوجها الع�سكري ب ��وزارة الداخلية في ذلك ال�صب ��اح الباكر الحزين
�إل ��ى مق ��ر عمله لأداء واجبه في الدف ��اع عن الوطن ،لم يخط ��ر ببالهما �أنها لحظات
ال ��وداع و�سوف لن تراه ،ولن يلتقي بها ،فقد تم �أ�س ��ر زوجها ال�سيد يا�سر العبيد وهو
ف ��ي الطري ��ق� ،أما ال�شهيدة �سعاد رحمه ��ا اهلل فقد انتابها القل ��ق على م�صير زوجها
وظل ��ت تنتظر عودته ب�شوق كما اعتادت منذ زواجهما في مار�س  ،1989لكن للأ�سف
ل ��م يعد فقد و�صلها خبر �أ�سره في �سبتمبر( ،)1ومنذ ذل ��ك التاريخ بد�أت رحلة القلق
والعذاب في حياة ال�شهيدة ،التي �أبت �إال �أن تم�ضي في مقاومة االحتالل رغم �ضعف
�إمكاناتها ،ولكنها رحمها اهلل عبرت عن �صدق االنتماء لهذا الوطن.
ن�شاط ال�شهيدة:
لم تركن رحمها اهلل �إلى الهدوء ،ولكنها بذلت ما ت�ستطيع في تلك الأيام ،فقد عملت
بج ��د مع ن�ساء الكويت ال�صامدات في مج ��ال توفير المواد الغذائية للأ�سر المحتاجة
وتوزيع الأموال التي وفرتها ال�شرعية الكويتية ،بالتعاون مع زميلتها �أمل الكندري التي
غادرت الكويت �إلى المملك العربية ال�سعودية ال�شقيقة في �أثناء االحتالل(.)2
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االن�ضمام �إلى المقاومة:
لق ��د ن�شطت ال�شهي ��دة في مجال عملها ال�سابق وهو الخدم ��ات المدنية ،من خالل
تعاونها مع مجموعة للمقاومة يطلق عليها ا�سم «مجموعة الفيحاء» منذ �شهر دي�سمبر
وه ��ي مجموع ��ة كان يقودها ال�سيد «فهد الوقيان» �صديق زوجه ��ا ،وقد ان�ضمت �إليها
بناء على ن�صيحة زوجها لها وذلك في �أثناء زيارتها الأولى والأخيرة له وهو في الأ�سر
(×) الميالد1971/4/7 :
المهنة :طالبة ،كلية الحقوق (جامعة الكويت)،
( )1والدة ال�شهيدة –بدون تاريخ – �سلوى ال�شيباني.
( )2الم�صدر ال�صابق.

اال�ست�شهاد1991/2/6 :
الم�ستوى التعليمي :الثانوية العامة.

ف ��ي �سجن المو�صل في دي�سمبر( .)3ولقد تعاون ��ت مع هذه المجموعة وذلك بتوزيعها
الأموال والأغذي ��ة التي تح�صل عليها عن طريق هذه المجموع ��ة( ،)4وبالإ�ضافة �إلى
ن�شاطه ��ا هذا فقد ان�ضم ��ت ال�شهيدة رحمها اهلل �إلى خلية «وف ��اء العامر» عن طريق
مفي ��د مب ��ارك ولم تكن ترف�ض العمل م ��ع كل مجموعة تقاوم االحت�ل�ال الغا�شم فقد
كان ��ت متحم�سة ،وحي ��ن احتاجت هذه الخلية �إلى امر�أة تق ��وم بت�أجير �شاحنة بحجة
�أنه ��ا �سوف تنق ��ل �أثاثها من مكان �إلى �آخر ،وبينما ت�أخذ قائ ��د ال�شاحنة �إلى العنوان
المطل ��وب ،ي�سرع ف ��ي الوقت نف�سه �أف ��راد الخلية بنقل ال�شاحنة بعي ��دا ال�ستخدامها
بعد ذلك في عملية تفجير خطط لها – طرح على �أفراد الخلية ا�سم ال�شهيدة �سعاد
حي ��ث تم االت�صال بها وعر�ض الأمر عليها فوافقت على الم�ساهمة ،ورحبت بالتعاون
معهم(.)5
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نقل ال�سالح:
يعتب ��ر ه ��ذا النوع م ��ن الأن�شطة من �أخط ��ر الأعمال ،ورغم ذلك فق ��د قامت بنقل
ال�سالح دون خوف ،حين نقلت بالتعاون مع ال�شهيدة وفاء العامر ثالثة ع�شر م�سد�سا
و�أخفتهم عن �أعين جنود االحتالل ،على الرغم من مرورها في ذلك اليوم على �أربع
نق ��اط تفتي� ��ش ،كما نقلت بالتعاون مع فهد الوقيان م ��ادة  T.N.Tال�شديدة االنفجار
لمجموعة  25فبراير( ،)6كما وفرت بالتعاون مع ال�شهيدة وفاء العامر ذخائر وعجائن
لعمليات التفجير التي تقوم بها المجموعة ( ،)7ومن �أخطر عمليات نقل الأ�سلحة التي
قامت بها هي نقل �سالح من منطقة ال�صباحية ،حين ذهبت ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء
�أي قبل بداية حظر التجول الذي كانت تفر�ضه �سلطات االحتالل والذي يبد�أ ال�ساعة
ال�سابعة م�ساء ،ثم عادت بالأ�سلحة �إلى �أفراد المجموعة(.)8
( )3يا�سر العبيد – زوج ال�شهيدة�« :أطلق �سراح ال�سيد يا�سر في  1992/2/24 »1991/3/23فاطمة ال�شمري.
( )4فهد الوقيان � – 1993/1/8أحمد ال�شداد.
( )5مفيد مبارك � – 1993/4/3سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
( )6فهد الوقيان ،المقابلة ال�سابقة.
( )7ابراهيم د�شتي � – 1993/3/2سلوى ال�شيباني.
( )8فهد الوقيان ،المقابلة ال�سابقة.

لم تكن هذه الأعمال �سهلة وال يقوم بها �إال �شخ�ص يت�صف بالجر�أة وال�شجاعة� ،أما
ه ��ذه ال�شهيدة فق ��د كان �سالحها حب الوطن والإنتماء له مث ��ل باقي �أفراد المقاومة
الكويتية البا�سلة.
كم ��ا نقل ��ت بالتعاون مع ال�شهي ��دة وفاء العام ��ر المتفجرات الت ��ي و�ضعت في علب
الحلوى �إلى داخل فندق �سفير انترنا�شيونال ،وحيث تم ت�سليمها �إلى ال�شهيدين �سامر
�أبودقر و�أ�شرف محمود رحمها اهلل(.)9
وال�ش ��ك ف ��ي �أن نجاح ال�شهي ��دة في المهام الت ��ي �أوكلت �إليها� ،أو تل ��ك التي بادرت
بالقيام بها قد �شجعها على اال�ستمرار في المقاومة.
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االعتقال:
لقدكان ��ت رحمه ��ا اهلل �سعي ��دة وفخورة بن�شاطه ��ا ،وكانت ترى �أنه ��ا بذلك تقترب
�أكث ��ر ف�أكثر من تحرير الأر�ض ،ولق ��اء زوجها ،ولكن لوحظ عليها القلق حين ا�شتكت
وعب ��رت عن قلقها لقائد المجموع ��ة �إبراهيم د�شتي قبل اعتقالها ،و�أخبرته ب�أن �أحد
الأ�شخا�ص يراودها عن نف�سها ،ويهددها وبتاريخ  ،)10(1/10تعر�ضت ال�شهيدة �أي�ضا
لتهدي ��د من �أحد الأ�شخا� ��ص كان على خالف معها وكان يحاول �إذاللها دون �أن يكون
لديه علم ب�أنها �أحد �أفراد المقاومة(� ،)11أما والدتها ف�إنها ت�شير ب�أ�صابع االتهام �إلى
�إح ��دى الن�س ��اء العراقيات التي كانت تقيم �آنذاك في منطق ��ة كيفان ،حيث ترى �أنها
وراء اعتقال ال�شهيدة �سعاد(.)12
ففي يوم  1/10ات�صلت �إحدى الن�ساء المد�سو�سات وكانت تتحدث اللهجة العراقية
و�أخب ��رت والدة ال�شهيدة عن و�صول ر�سالة من زوجه ��ا الأ�سير ،فطلبت منها القدوم
�إل ��ى منطقة كيفان حيث �سكنها لك ��ي ت�أخذ منها الر�سالة ،خا�ص ��ة و�أن المر�أة كانت
( )9ابراهيم د�شتي  – 1992/10/29نادية محمد الرويح.
( )10ابراهيم د�شتي � – 1993/3/2سلوى ال�شيباني.
( )11مفيد مبارك � – 1993/4/3سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
( )12والدة ال�شهيدة ،المقابلة ال�سابقة.
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تتح ��دث كما زعمت من منطق ��ة الدوحة ،وهي البعيدة عن منطق ��ة كيفان ،وي�صعب
على والدة ال�شهيدة الذهاب �إليها.
لك ��ن الم ��ر�أة رف�ض ��ت وطلبت م ��ن والدة ال�شهي ��دة المج ��يء �إلى جمعي ��ة الرو�ضة
التعاوني ��ة لإ�ستالم الر�سالة منها ،وحددت لها الموعد وكان ال�ساعة الثالثة والن�صف
ع�ص ��را( ،)13فوافق ��ت على طلبها وكيف ال وهي متلهفة لالطمئن ��ان على زوج ابنتها،
وف ��ي تلك اللحظ ��ة خابرت ال�شهي ��دة والدتها الت ��ي ب�شرتها بخبر و�ص ��ول ر�سالة من
زوجه ��ا الأ�سير ،فطلب ��ت منها �أن تنتظرها لك ��ي ت�صطحبها لإ�ستالمه ��ا ،لكن نظرا
لت�أخ ��ر ال�شهيدة فقد ا�ضطرت والدتها �إلى الذهاب بناء على الموعد المحدد ،ومعها
�أطفالها(.)14
ورغ ��م عدم وجود نقاط تفتي�ش� ،إال �أن الأم الحظت �سيارة ت�سير وتدور في الطريق
�إل ��ى �أن و�صل ��ت ال�سيارة التي تحم ��ل المر�أة ،كما الحظت وجود �أح ��د الأ�شخا�ص من
الجن�سي ��ة العراقي ��ة يجل�س �إلى جانب الم ��ر�أة ،ويقول لها ب�سرع ��ة �أعطيها الر�سالة،
وبالفع ��ل تناول ��ت الأم الحنون الر�سالة وه ��ي فرحة ،ولم تكن تعلم �أنه ��ا مكيدة �أريد
بها فل ��ذة كبدها ،وفج�أة وفي �أثناء عودتها �أوقفتها نقطة تفتي�ش و�صرخ بوجهها �أحد
الجنود ،وقام بتفتي�شها ،فعثر على الر�سالة بحوزتها.
وكانت المفاج�أة فالر�سالة لم تكن من زوج ال�شهيدة ،لكنها مد�سو�سة وتحتوي على
كلم ��ات �ضد الطاغية وفيها المدي ��ح لل�شرعية الكويتية ،وهكذا ب ��د�أت الم�أ�ساة ،فقد
اعتقل ��ت والدة ال�شهيدة مع �أطفالها ونقلوا �إلى مخفر منطقة العديلية ،وبد�أ التحقيق
معه ��ا بل مع طفلته ��ا البالغة من العمر ت�س ��ع �سنوات التي تعر�ض ��ت للإهانة ،خا�صة
بع ��د �أن و�صفت الطاغية ب�أنه «حيوان» ،كما لم ي�سمع المحقق تو�ضيح الأم بخ�صو�ص
الر�سالة المد�سو�س ��ة ،وبعد الإهانات نقلت �إلى منزلها حيث �أقام معها بع�ض الجنود
( )13والدة ال�شهيدة.
( )14الم�صدر ال�سابق.
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في محاولة منهم العتقال ابنتها ال�شهيدة �سعاد( ،)15وبعد لحظات و�صلت ال�شهيدتان
�سعاد ووفاء ،وقد حاولت الأم ان تلوح لهما بعدم دخول المنزل ولكن �سعاد لم تالحظ
�إ�شارته ��ا ودخلت ف�سحبها �أحد الجنود ،وفوجئت بوجودهم وهم يقفون خلف والدتها
فتظاهرت بالهدوء وعدم االكت ��راث وعلقت «يا ترى زافينك» �أي «يحتلفون بك»(،)16
�أم ��ا ال�شهي ��دة وفاء فقد الحظت الع�سك ��ري وهو ي�سحب يد ال�شهي ��دة �سعاد( ،)17فلم
تت�أخ ��ر و�أ�سرعت �إلى منزلها حيث حذرت �إخوتها من البقاء فيه خوفا من �أن ت�ضطر
ال�شهي ��دة �سع ��اد �إلى الإدالء بمعلوم ��ات ومنها عنوان المنزل تح ��ت �ضغط التعذيب،
ثم غادرت المنزل ،وبالن�سب ��ة لل�شهيدة �سعاد ف�إن ال�ضابط ا�ستغل عدم �إطالع والدة
�سع ��اد على الر�سالة ،وكذلك جه ��ل ال�شهيدة بم�ضمونها و�أخذ يردد على م�سامعها �أن
الر�سال ��ة تحتوي عل ��ى معلومات تفيد قي ��ام ال�شهيدة �سعاد بعملي ��ات �ضد االحتالل،
ولذلك علقت ال�شهيدة بقولها «اهلل ي�سامحك يا يا�سر فقد دمرتنا معاك»(.)18
ومن ��ذ تلك اللحظة بد�أت رحلة العذاب حيث تم نق ��ل ال�شهيدة ووالدتها �إلى مخفر
منطق ��ة العديلية ال�ستكمال التحقيق معهما ،ثم �إلى ق�صر نايف الذي حولته �سلطات
االحت�ل�ال �إلى مقر قيادة لها ومعتقل للتعذي ��ب ،وا�ستمر التحقيق وتتابعت الإهانات،
وفي محاولة منهم للكذب عليها قالوا لها �إنهم �سوف ينقلونها بطائرة لزيارة زوجها،
ومن �أجل ا�ستخراج المعلومات من ال�شهيدة �سعاد عمدت �سلطات االحتالل �إلى د�س
مادة مخدرة في طعامها ،وتذكر والدتها ان ابنتها �أخبرتها �أنها في �أثناء التحقيق لم
تك ��ن تعي ما تقول �أو ت�سيطر على كالمه ��ا ،هذا وقد ت�أكدت والدتها من وجود المادة
المخ ��درة حين �أكلت من طعام ابنتها ف�شعرت بدوران في ر�أ�سها ،ومن الوا�ضح وكما
قال ��ت ال�شهيدة لوالدتها �أنه ب�سبب هذا التخدير فقد �أخبرت ال�شهيدة �سعاد �سلطات
االحت�ل�ال ب� ��أن الكثير م ��ن �أقربائها هم من �أف ��راد المقاومة بما فيه ��م خالها الذي
( )15الم�صدر ال�سابق.
( )16الم�صدر ال�سابق.
( )17رقية المتعب � – 1992/10/28سناء مبارك.
( )18الم�صدر ال�سابق.
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كان يت ��ردد عليها في �أثناء االعتق ��ال لالطمئنان عليهما وتوفير ما تحتاجان �إليه هي
ووالدتها.
كم ��ا �أخب ��رت والدتها �أي�ض ��ا �أنها ا�ضطرت �إل ��ى تعريف �سلطات االحت�ل�ال بعنوان
من ��زل ال�سيد فه ��د الوقيان الذي كان ق ��د تعر�ض لمداهمة جن ��ود االحتالل ،وعناية
اهلل حفظت ��ه لأنه لم يكن موج ��ودا في المنزل ،وبعد �إج ��راء التحقيق معها جاء �أحد
ال�ضباط وزعم �أن �أمرا بالإفراج عنهما قد �صدر وا�صطحبهما لمنزلهما مع مجموعة
من الجنود ،لكي يقوموا بمراقبة المكالمات الهاتفية واعتقال من يح�ضر لزيارتهما،
وف ��ي �أثناء ذلك ات�صلت ال�شهيدة ب�صديقتها وفاء حيث �أمر ال�ضابط ال�شهيدة �سعاد
ب� ��أن تطل ��ب �إليها الح�ضور �إل ��ى منزلهم لكن �سعاد ل ��م تقم بذلك ،ولكنه ��ا طم�أنتها
بقولها �إنه مجرد ا�شتباه ب�صلتهم بر�سالة من�سوبة لزوجها الأ�سير.
بعد ذلك زادت نقمة �سلطات االحتالل ،لكنهم تركوا والدتها ،و�أخذوها �إلى �سجن
الأح ��داث ،حي ��ث بد�أت مرحل ��ة التعذيب وكان ��ت ال�شهيدة قد �أدرك ��ت �أنه ال مفر من
اال�ست�شهاد حيث �أو�صت والدتها بالمبيت عند جارتها عندما تبد�أ عا�صفة ال�صحراء،
و�أف�ض ��ت �إليها بهذه العب ��ارة« :لقد انتهى �أمري»( ،)19يالها من لحظات حزينة م�ؤلمة
لحظ ��ات الفراق ،ففي المعتقل ،ورغم المعاناة �إال �أن والدتها وهي معها كانت ت�ستمد
منها بعد اهلل �سبحانه وتعالى ال�شجاعة وت�شعر بالحنان والدفء ،وتتحدث معها� ،أما
الآن فقد �أ�صبحت وحيدة ،خائفة ،وكان البد من العمل من �أجل الإفراج عنها وحاول
والده ��ا الذي �أخبره خالها ب�أمر الإعتقال ،لكنه لم يتمكن من �إنقاذ ابنته �أو عمل �أي
�ش ��يء( ،)20وكلم خال ال�شهيدة �أحد ال�ضباط الذي �أخبرهم ب�أن �أمر �إطالق �سراحها
بيد اال�ستخبارات العراقية(.)21
وبع ��د ثالثة �أيام �سمح ��وا لها باالت�صال بوالدتها التي كان ��ت بمفردها في المنزل،
( )19والدة ال�شهيدة ،المقابلة ال�سابقة.
( )20والد ال�شهيدة  ،1992/10/24فاطمة ال�شمري.
( )21الم�صدر ال�سابق.

حي ��ث نقلت �أوالدها للإقامة عند خالهم خوف ��ا عليهم فطلبت ال�شهيدة منها �إح�ضار
دواء التنف� ��س له ��ا ،لأنها في و�ضع قا�س وتريد �أن يطل ��ق �سراحها( ،)22وبالفعل قامت
والدته ��ا ب�إح�ض ��ار بع�ض الحاجي ��ات البنتها ي ��وم  1/26ورغم تو�سله ��ا �إلى ال�ضابط
الم�س� ��ؤول ع ��ن �سج ��ن الأحداث ب� ��أن ي�سم ��ح لها بر�ؤي ��ة ابنته ��ا �إال �أنه رف� ��ض ب�شدة
اال�ستجابة لطلب الأم الحزينة.
وقبل اال�ست�شهاد ب�أيام معدودة �سمحوا لها باالت�صال بوالدتها ،مما زاد من لوعتها
على فراق ابنتها ومعاناتها في المعتقل من التعذيب الوح�شي(.)22
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اال�ست�شهاد:
كان ل ��دى ال�شهي ��دة الكثير م ��ن المعلومات عن �أف ��راد المقاوم ��ة ون�شاطهم ،ومن
الجائز �أن ��ه تحت �ضغط التعذيب الوح�شي الذي تعر�ض ل ��ه ج�سدها الطاهر ،وتحت
ت�أثير المخدر ا�ضطرت �إلى ك�شف هذه المعلومات لال�ستخبارات(.)24
بع ��د تعذيب ج�سدي ونف�سي تعر�ضت له هذه ال�شابة الوطنية ،وفي يوم 1991/2/6
قام ��ت �سلطات االحت�ل�ال ب�شنقها و�ألقت جثمانها الطاهر بالق ��رب من منزل �أهلها،
وكان ��ت والدته ��ا قد ذهب ��ت ل�شراء بع�ض الحاجي ��ات ،وعندما ع ��ادت ر�أت جمعا من
ال�شب ��اب يحيطون بجثمان لم تظن �أنه جثم ��ان ابنتها الغالية ،ولذلك دخلت المنزل،
و�سرع ��ان م ��ا تلقت مكالمة من والد ابنتها الذي طلب منه ��ا الت�أكد من الجثمان فقد
عل ��م عن ��د ال�ساعة الحادية ع�ش ��ر �أن هناك جثمان قد �ألقي ف ��ي ال�شارع( )25وعندئذ
خرج ��ت الأم ب�سرعة خائفة ،قلقة وت�أكدت �أنه جثم ��ان قرة عينها ،ويالها من �صدمة
قا�سية ولحظات حزينة ولكن ما هو الحل؟ البد من نقل الجثمان �إلى الم�ست�شفى(،)26
وبع ��د مماطل ��ة وا�صرار �سلط ��ات االحتالل على ت�شري ��ح الجثة ح�صل ��وا على �شهادة
( )22والدة ال�شهيدة ،المقابلة ال�سابقة.
( )23الم�صدر ال�سابق.
( )24مفيد مبارك ،المقابلة ال�سابقة ،وابرهيم د�شتي � – 1993/3/2سلوى ال�شيباني.
( )25والد ال�شهيدة ،المقابلة ال�سابقة.
( )26والدة ال�شهيدة.

الوفاة دون ت�شريح يوم  ،)27( 2/23ثم تم الدفن في المقبرة ،وهكذا انتهت حياة هذه
ال�شاب ��ة ،وبد�أ الفراق الفعلي ولم يك ��ن بيد الأم غير ال�صبر على هذا البالء العظيم،
فقد نالت ابنتها �سعاد �شرف ال�شهادة في ن�صرة الحق على الباطل.
�أم ��ا عن حال ��ة الجثمان فقد كانت هن ��اك عالمات �شنق ب�سل�سل ��ة �أو حبل في رقبة
ال�شهيدة ،والأرجح �أنها �سل�سلة كما احتقن الدم في الجزء الأ�سفل من ج�سمها(.)28
رحمها اهلل رحمة وا�سعة وا�سكنها ف�سيح جناته.
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( )27والد ال�شهيدة ،المقابلة ال�سابقة – وثيقة عراقية «مركز �شرطة كيفان» العدد .1991/2/13 – 151
( )28د�.صباح يحيى الحديدي � – 1993/2/8سلوى ال�شيباني – محمد ال�شداد.
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