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»�إهـــــــــــــــــــد�ء«

�إلى �أر�سي �ل�سغيرة...

�إلى حبي �لكبير...

�إلى من ي�ستحق �لت�سحية و�لعطاء...

»�إلى �لكويت«

مكتب �ل�سهيد



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-5-

كلمة �سكر وعرفان

يقول تعالى: في محكم كتابه العزيز:

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

�سدق اهلل العظيم

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

وطنهم لتكون نبرا�سًا وعزا لذويهم وللآخرين«.

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

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

وكرامة اأر�سها.

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

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

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

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

الف�سيلة والخير.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باأج�سادهم لتعي�ض كريمة عزيزة.

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

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

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

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

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

رئي�س مجل�س �الأمناء

�أ.د. جا�سم يو�سف �لكندري 
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�ل�سهيد / �أحمد ح�سين بكر �لع�سفور )رحمه �هلل(

كتب / د.مهزع الديحاني :

مكان وتاريخ الميلد: الكويت   1971/8/17م

الحالة االجتماعية: اأعزب

الموؤهل الدرا�سي: �سهادة الثانوية العامة � الق�سم العلمي

المهنة: طالب

مكان االإقامة: م�سرف � قطعة )5( �سارع )1( جاّدة )3( منزل )10(

تاريخ االعتقال: 1990/10/26م

كيفية اال�ست�سهاد: اإ�سابة بعيار اأو اأعيرة نارية

�سخ�سيته: هو االأخ االأكبر بين اخوانه، كان هادئ الطباع، اجتماعي ومتدّين 

ومحب الأ�سرته واأ�سدقائه.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-8-

�ل�سهيد و�لمقاومة �سد �الحتالل:

يبدو اأن ال�سهيد/ اأحمد كان ال يتوقع اأبدًا اأن يقوم طاغية العراق بغزو الكويت وذلك 

ح�سب ما يقوله �سديقه الحميم/ اأ�سامة عبدالعزيز الدعيجي في �سهادته )1(.

لذلك كان وقع ال�سدمة عليه كبيرًا بعد احتلل القوات العراقية الأر�ض الكويت في 

ي���وم الخمي�ض 1990/8/2م. لكن ذلك لم يمنعه اأن يجتم���ع بمجموعة من اأ�سدقائه 

المقربي���ن في م�ساء ي���وم الجمع���ة 1990/8/3 م ويحّثهم جميعًا عل���ى عدم مغادرة 

الكويت وال�سمود والمقاومة �سد جي�ض االحتلل العراقي )2(.

ومن المحتمل جدًا اأن ال�سهيد/ اأحمد كّون وبم�ساركة مجموعة من ا�سدقائه الذين 

يث���ق بهم خلّية مقاوم���ة في منطقة م�س���رف بعد فترة ق�سيرة م���ن حدوث االحتلل 

لدولة الكويت (3(. وال يعلم الباحث على وجه اليقين فيما اذا كانت هذه الخلّية على 

�سلة بخلّية مقاومة كويتية اأخرى اأم اأنها كانت تعمل منفردة.

ومهم���ا يك���ن من اأم���ر فقد قام ال�سهي���د/ اأحمد بع���دد من االأعم���ال البطولية �سد 

جي�ض االحتلل العراقي وكذلك باأعمال تطوعية مدنية لخدمة المواطنين الكويتيين 

ال�سامدين نوردها كما يلي:

ق���ام ال�سهي���د/ اأحم���د وبم�ساركة مجموعة م���ن ا�سدقائه بدفن اأربع���ة قتلى من    � 1

الحر����ض الجمه���وري العراقي ف���ي �ساحة داخلي���ة الإحدى المدار����ض في منطقة 

م�سرف. وقد �ساهم هذا العمل باإنقاذ اأهالي المنازل القريبة من هذه المدر�سة، 

والت���ي وج���دت تلك الجث���ث بقربها، من التروي���ع وا النتقام م���ن جي�ض االحتلل 

العراقي (4(.

ا�ستطاع ال�سهيد وبم�ساركة مجموعة من رفاقه الح�سول على اأ�سلحة متنوعة من    � 2

اإح���دى المدار�ض ف���ي منطقة م�سرف (5(. ويبدو ان تل���ك المدر�سة كانت مكان 

تجمي���ع ملئم الأن���واع مختلفة من االأ�سلحة والتي كان���ت تديرها، بل �سك اإحدى 

خليا المقاومة الكويتية.
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ق���ام ال�سهيد/ اأحمد وبم�ساركة رفيقه ال�سهيد/ محم���د بورحمة بمهاجمة بع�ض   � 3

االآليات الع�سكرية المارة من تحت ج�سر الم�سيلة وذلك باإطلق قذائف االآر. بي. 

ج���ي عليها )6( ويبدو اأن ه���ذه العملية قد اأوقعت عددًا من القتلى والجرحى من 

الجنود العراقيين.

قام ال�سهيد/ اأحمد بعملية ع�سكرية فردية عندما �سدم ب�سيارته اإحدى المركبات   � 4

ال�سغيرة التي كان يقودها جندي عراقي مما اأدى اإلى اختلل توازنها وا�سطدامها 

بجدار ومن ثم احتراقها ومقتل قائدها كما يروي اأحد ال�سهود )7(.

�س���ارك ال�سهي���د/ اأحمد رفاق���ه في المقاوم���ة بالهجوم على دباب���ة عراقية عند   � 5

مدخل منطقة م�سرف وذلك با�ستخدام قنابل المولوتوف كما يوؤكد والد ال�سهيد 

في �سهادته )8(.

ح�سب رواية منفردة لوالد ال�سهيد/ اأحمد، قام ال�سهيد بقتل �سابط عراقي كان   � 6

موج���ودًا في )اأو ربما اأمام( مخفر كيفان )9( م���ن ال�سعوبة الت�سكيك في هذه 

الرواي���ة حيث انها �سادرة من والد ال�سهيد ال���ذي كان المفتاح الرئي�سي الأ�سرار 

عمليات المقاومة الخا�سة التي قام بها ولده ال�سهيد.

باال�ساف���ة اإلى ه���ذه االأعم���ال البطولية، لم يت���ردد ال�سهيد/ اأحم���د عن القيام   

باالأعمال التطوعي���ة واالإن�سانية الخوانه الكويتيي���ن ال�سامدين وذلك من خلل 

التطوع بالعمل في جمعية م�سرف التعاونية اأ�سابيع طويلة )10(.

االعتقال وما بعده:

توؤك���د اأكثر من �سهادة موثقة ان ال�سهيد/ اأحم���د كان مطاردًا ومطلوبًا باال�سم من 

قبل المخابرات العراقية المتواجدة في الكويت اأثناء االحتلل )11(.

ورغ���م  اأن الم�س���ادر التي بين اأيدينا تحجم عن ذكر ال�سبب اأو االأ�سباب المبا�سرة 

التي اأدت  اإلى وجود ا�سمه في قائمة المطلوبين، اإال اأنه يمكن اال�ستنتاج اأن ذلك ربما 
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يع���ود اإلى م�سارك���ة ال�سهيد في اأكثر من عملية ع�سكري���ة ناجحة �سد قوات االحتلل 

العراق���ي. لهذا لم يم�ض وقت طويل، حتى اعتق���ل ال�سهيد/ اأحمد من قبل اأفراد من 

اال�ستخبارات العراقية في منزل جده الأّمه في منطقة كيفان وذلك، على ما يبدو، في 

عملية دهم �سريعة في يوم الجمعة الموافق 1990/10/26م حيث تم �سجنه مبا�سرة 

في معتقل محافظة  االأحمدي )12(. ومن الموؤكد اأنه بقي معتقل في �سجن محافظة 

االأحمدي حتى يوم الخمي�ض الموافق 1990/11/15م عندما نقل اإلى �سجن االأحداث 

ال���ذي احتجز فيه حتى االأ�سبوع االأول من �سه���ر دي�سمبر، على اأكثر تقدير، كما يوؤكد 

ذلك اأحد ال�سهود )13(.

ويمك���ن الق���ول وب�سكل موؤكد اأنه م���ع نهاية االأ�سب���وع االأول من �سه���ر دي�سمبر لعام 

1990م ل���م ترد اأي معلومات موؤكدة على االطلق عن المكان )اأو الم�سير( الذي اآل 

اإليه ال�سهيد/ اأحمد.

ورغ���م الجه���ود الحثيثة الت���ي بذلتها دولة الكوي���ت ممثلة باللجن���ة الوطنية ل�سوؤون 

االأ�س���رى والمرتهني���ن لمعرفة م�سير هذا ال�سهيد الب���ار، اإال ان االأمر دام حوالي 14 

عاما دون اأي نتيجة وذلك ب�سبب كذب ومماطلة النظام البعثي العراقي البائد. وبعد 

�سق���وط ذل���ك النظام في التا�سع م���ن اأبريل من عام 2003م، تجل���ت الحقيقة المرة 

عندما عثر على رفات ال�سهيد في مقبرة جماعية في غرب كربلء )14(.

وق���د اأثبتت التحاليل المخبرية الدقيقة، التي ق���ام بها فريق االأدلة الجنائية التابع 

ل���وزارة الداخلي���ة في دول���ة الكويت، على عينات م���ن تلك الرف���ات تطابقها الجيني 

له���ذا ال�سهيد الخالد )15(، فتم ت�سييع رفاته في موكب ر�سمي مهيب في اأوائل �سهر 

�سبتمبر من عام 2004م واحت�سنه ثري اأر�ض الكويت التي لم ير�ض عنها بديل حتى 

ا�ست�سهاده.
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الهوام�ش:

اأ�سام���ة عبدالعزي���ز الدعيج���ي بتاري���خ  (1( مقابل���ة م���ع �سدي���ق ال�سهي���د/ 

2005/10/23م.

(2( الم�سدر ال�سابق.

(3( الم�سدر ال�سابق.

(4( مقابلة مع والد ال�سهيد/ ح�سين بكر الع�سفور بتاريخ 2005/10/19م، مقابلة 

م���ع �سدي���ق ال�سهيد/ محمد عبدالرحم���ن ال�سطي بتاري���خ 2005/10/23م، 

اأ�سامة الدعيجي � المقابلة ال�سابقة.

(5( محمد عبدالرحمن ال�سطي � المقابلة ال�سابقة.

(6( اأ�سامة الدعيجي � المقابلة ال�سابقة، ح�سين بكر الع�سفور � المقابلة ال�سابقة.

(7( اأ�سامة الدعيجي � المقابلة ال�سابقة.

(8( ح�سين بكر الع�سفور � المقابلة ال�سابقة.

(9( الم�سدر ال�سابق.

(10( محم���د عبدالرحم���ن ال�سطي - المقابل���ة ال�سابقة، حيث بكث���ر الع�سفور - 

المقابلة ال�سابقة، اأ�سامة الدعيجي - المقابلة ال�سابقة.

(11( ه���ذا ما يوؤك���ده �سديق ال�سهيد/ اأ�سامة الدعيجي � اأنظ���ر المقابلة ال�سابقة، 

وكذلك اأنظر في �سهادة محمد عبدالرحمن ال�سطي � الماقبلة ال�سابقة.

(12( ح�سين بكر الع�سفور � المقابلة ال�سابقة.

(13( �سه���ادة االأ�سي���ر ال�ساب���ق/ اأحم���د حم���د بوحم���دي � كويتي الجن�سي���ة � اأدلى 

ب�سهادت���ه لدى مكتب التخطيط والمتابعة ف���ي اللجنة الوطنية ل�سوؤون االأ�سرى 

والمفقودين بتاريخ 1992/11/25م.

(14( هذا ما اأك���ده تقرير الفريق الفني التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية في 

دولة الكويت.

(15( الفري���ق الفن���ي � االإدارة العامة للأدلة الجنائي���ة � دولة الكويت: انطباق رقم 

)172( م���ع تقري���ر م�س���ور لرف���ات رق���م )30308( والمنطبق عل���ى االأ�سير 

ال�سهيد/ اأحمد ح�سين بكر الع�سفور، ملف اأ�سر رقم )7(
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�ل�سهيد / �أحمد عبد�هلل عبد�لر�سول �لقالف )رحمه �هلل(

كتب / د.اأحمد الح�شن :

الجن�سية: كويتي

الحالة االجتماعية: اأعزب

المهنة: وزارة الدفاع � وكيل عريف

الموؤهل العلمي: ال�سهادة المتو�سطة

تاريخ الميلد: 1970/3/19م

تاريخ االأ�ْسر:  1990/11/4م

تاريخ اثبات اال�ست�سهاد: 2003/6/14م )1(.

�سفات واأخلق ال�سهيد:

كان اأحمد القلف اجتماعيا بطبعه مرحًا طيب القلب خلوقًا خدومًا لغيره محبوبًا 

من اأ�سرته وذويه وجيرانه واأ�سدقائه وعرف ب�سجاعته و�سهامته وقدرته على التحمل 

وال�سبر وتفانيه وت�سحيته من اأجل الوطن واالآخرين )2(.

دور ال�سهيد اأحمد القلف خلل الغزو العراقي الغا�سم:

عندم���ا اجتاح���ت القوات العراقي���ة الغازية اأر����ض الكويت ف���ي 1990/8/2م كان 

اأحم���د الق���لف في منزل والده في منطقة �سباح ال�سالم ث���م جاءته اأوامر لللتحاق 

بوحدته الع�سكرية فخرج من بيته م�سرعًا متوجهًا اإلى مقر عمله وقد ارتدى ملب�سه 

الع�سكرية في ال�ساعة الحادية ع�سرة �سباحًا من يوم الغزو.

و�سل اأحمد القلف اإلى مقر وحدته الع�سكرية التي ينطلق منها اإلى جزيرة فيلكا، 

حي���ث يعمل في ال���رادار هناك، ولكن الجي�ض الكويتي اأمره���م بالرجوع اإلى منازلهم 

فتوجه اإلى مقر القوات الع�سكرية الجوية في منطقة �سبحان ووزعت عليهم االأ�سلحة 

لمقاوم���ة المعتدين ثم جاءت اأوامر باإلقاء ال�سلح ومغ���ادرة المكان فعاد اإلى منزله 
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م�سطرًا بعدما انقطعت ب���ه �سبل المقاومة الر�سمية وذلك في ال�ساعة الثانية ع�سرة 

ليًل وكله حزن وغ�سب الأنه حرم من مقاومة المعتدين )3(.

ه���ذا الحر����ض على المقاومة جعله ي�سارك في المقاوم���ة ال�سعبية للغزاة وقد ظهر 

ذلك في اأن�سطة متعددة اأبرزها:

الم�سارك���ة في نظافة منطقة �سباح الل�سال���م )4( حتى ال تتراكم االأو�ساخ فتوؤذي   � 1

النا�ض بروائحها وبانت�سار االأمرا�ض واالأوبئة منها.

توزي���ع المن�سورات الت���ي تحث على الثب���ات وال�سمود ومقاوم���ة المعتدي الظالم   � 2

ورف����ض االحتلل وكان بنف�سه يقوم بت�سوير المن�سورات وتوزيعها كما كان يعطي 

ن�سخًا الأفراد المقاومة لتوزيعها وبخا�سة في منطقة �سباح ال�سالم )5(.

ال�سم���ود في اأر�ض الوطن مع احتم���ال تعر�سه للأذى من قبل جنود االحتلل الأنه   � 3

ع�سك���ري وق���د رف�ض مغادرة الكويت اإل���ى مكان اآمن برغم توف���ر فر�سة المغادرة 

بالح�سول على هوية وهمية و�سيارة وكان يقول:»هذه ديرتي ال اأخرج منها« )6(.

المقاوم���ة الع�سكري���ة وهي اأهم ان�سطته حيث كان م�ستع���دًا  للبذل والت�سحية من   � 4

اأج���ل الوط���ن متمنيا ال�سهادة عل���ى اأر�سه )7( واتخذت ه���ذه المقاومة اأكثر من 

�س���كل منها اح�سار االأ�سلح���ة وتوزيعها على اأفراد المقاومة وكان قد ح�سل عليها 

م���ن مقر عمله باعتب���اره ع�سكريًا ومن اأح���د مراكز الجي����ض الكويتي في منطقة 

�سبح���ان، واحتف���ظ لنف�سه بقطعتين وهما بندقية ذاتي���ة ور�سي�ض (8( كما با�سر 

بنف�س���ه مع اأف���راد خليته في مهاجمة القوات العراقية وتدمي���ر اآلياتهم الع�سكرية 

(9( وقد كانت ترى على ثيابه اآثار الدماء (10(.

ولك���ن اأحمد القلف اأحاط ه���ذه التحركات الع�سكرية بكتم���ان �سديد وحتى عن   

اأق���رب النا����ض اإليه، فقد كان���ت والدته ت�ساأله عن �سبب م�س���در هذه الدماء على 

ثيابه فيرف�ض ان يجيب ب�سيء )11(.
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ظروف اأ�شر ال�شهيد اأحمد القالف:

تعر����ض اأحمد القلف الأكثر من اعتقال ففي المرة االأول���ى اعتقل عند نقطة تفتي�ض 

اأثن���اء حظر التج���وال وظل في االأ�سر عندهم مدة يوم كامل ثم اأطلقوا �سراحه (12( 

وكاد اأن يعتق���ل ف���ي المرة الثانية عندما ا�ستبه اأحد الجن���ود العراقيين باأن له يد في 

المقاومة الع�سكرية فقد خاطبه الجندي العراقي »اعترف ماذا فعلت« فرد »لم اأعمل 

�س���يء« ولما بالغ الجن���دي العراقي في تهديده و�سدد حربة ال�س���لح اإلى رقبته قائًل 

»تكلم واأال اأقطعها« فاأجاب اأحمد القلف غير مكترث بهذا التهديد »اقطعها ترى ما 

يقطعها اإال الذي ركبها وهي موته موته اأنا ال اأخاف اإلى هذه الدرجة« (13(  وال�سك 

في اأن هذه االجابة تدل على مدى �سجاعته وثقته بنف�سه وعدم خوفه من الموت ومن 

العراقيين، واأما االأ�سر الثاني فقد كان ب�سبب تعقب القوات العراقية لخلية المقاومة 

لت���ي ان�س���م اإليه���ا اأحمد الق���لف وذلك لدوره���ا القوي ف���ي المقاومة وق���د حاولوا 

اعتقاله���م لكنه���م تفرقوا (14( اأما اأحمد القلف فقد نم���ا اإلى علمه ان اأحد الذين 

اأعطاه���م �سلحًا ق���د اعتقل، فخاف اأن يبلغ عنه وقد اأ�سّر بذل���ك اإلى اأحد اأ�سدقائه 

ال���ذي ن�سح���ه ب�سرورة مغادرة منطق���ة �سباح ال�سالم اإلى مكان اآخ���ر في الكويت اأو 

مغ���ادرة الكوي���ت لكن���ه لم يعر لذل���ك اهتمامًا كبي���رًا وظل يقيم في من���زل والده في 

منطقة �سباح ال�سالم برغم حث �سديقه له بالمغادرة (15( وفي يوم 1990/11/4م 

ف���ي منت�سف الليل تقريبًا اأحاطت ق���وة ع�سكرية كبيرة يبلغ تعدادها االأربعين جنديًا 

تقريب���ًا بمنزل عبداهلل القلف والد اأحمد القلف وط���رق اأحد الجنود باب المنزل 

فلم���ا فت���ح االأب الباب واإذ باأح���د العراقيين ي�سهر م�سد�سه �س���وب راأ�سه وي�ساأله عن 

م���كان ابنه واإال قتله، فيما قام جندي اآخر بو�سع م�سد�سه على خا�سرته و�ساأله اأي�سًا 

ع���ن مكان ابنه وق���د كان االأب قبلها بقليل ق���د اأجريت له عملي���ة جراحية في القلب 

ول���م يكن يتحمل مثل ه���ذا النوع من التهديد، لكن هوؤالء نزع���ت الرحمة من قلوبهم 

ول���م يعطفوا على كبير اأو مري����ض، ثم اقتحموا المنزل دون �ساب���ق ا�ستئذان واأخذوا 
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ف���ي تفتي�سه ولم يراعوا حرمة الدار والحريم ولما ل���م يجدوا اأحمد قيدوا يدي االأب 

ب�سل���ك من حديد واقتادوه معهم اإلى الخارج  واأركب���وه اإحدى اآلياتهم الع�سكرية لكن 

ف���ي الخارج الح���ظ اأحد جنودهم مجموعة  من ال�سب���ان جال�سين اأمام حديقة منزل 

الجي���ران فتوجهوا اإليهم واأحاط���وا بهم (16(  و�ساألوا عن اأحمد القلف وكان معهم 

فلما اأجابهم اعتقلوه وقيدوا يديه واأطلقوا �سراح والده واعتقلوا اأي�سًا اأ�سدقاءه ال�ستة 

الذي���ن كانوا معه واركبوهم في اآلياته���م الع�سكرية بعدما ع�سبوا اأعينهم واقتادوهم 

اإل���ى مخفر �سباح ال�سالم لكن المخفر كان مليئًا باالأ�س���رى والمعتقلين من اأهل هذا 

البلد فاأخذوه���م اإلى �سجن ق�سر نايف في العا�سمة وحب�سوهم في غرفة ُح�سر فيها 

اأكثر من ثمانين �سخ�سا، وقاموا  بالتحقيق معهم وتعذيبهم.

وكان اأحم���د الق���لف اأكثرهم تعر�س���ًا للتعذيب فقد �سرب �سرب���ًا قا�سيًا على وجهه 

ويدي���ه ورجليه ومختل���ف انحاء ج�سمه الذي ب���دا مزرقًا ومتورمًا، واإل���ى الكّي بالنار 

وال�سع���ق بالكهرباء ليعترف بت�سليم���ه �سلحًا الأحد اأفراد المقاوم���ة لكنه كان ينكر 

(17( ث���م اأح�سروا »خالد« ال�سخ�ض الذي اعطاه �سلحًا فاأ�سقط في يده وعجز عن 

االجاب���ة والتخل�ض من هذا الموق���ف وثبتت التهمة عليه. وق���د كان »خالد« هو الذي 

اعت���رف على اأحمد القلف بعدما تعر�ض لتعذيب رهيب ودّل العراقيين على منزله. 

وق���د قال خالد الأحمد عندما و�سعا ف���ي زنزانة واحدة »�سامحني يا اأحمد اأنا تعذبت 

وما ا�ستطعت فاعترفت لهم« (18(.

ف���ي اأثناء االأ�سر حر�ض اأحمد القلف على ان ُيخّل�ض اأ�سدقاءه من ال�سجن فقد اأكد 

للعراقيي���ن اأنهم لي����ض لهم علقة �سخ�سية به ولي�ض لهم دور في المقاومة في الوقت 

ال���ذي حّذر اأ�سدقاءه م���ن االحتكاك به ف���ي ال�سجن وطالبهم ب���اأن ينكروا علقتهم 

ب���ه في اأثن���اء التحقيق. �سبر اأحمد الق���لف على التعذيب  ولم يدل ب���اأي كلمة ت�سر 

باأ�سدقائ���ه، �سيما واأنه كان من بينهم ع�سكري���ون، ولذلك اطلق العراقيون �سراحهم 

بع���د ع�س���رة اأيام م���ن االعتقال الأنه���م  لم يجدوا تهم���ة يل�سقونها به���م لكن بعد ان 
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اأمروهم بالتوقيع على ورقة تق�سي باعدامهم ان اعتقلوا مرة اأخرى (19( وقد �ساأله 

اأحده���م ان كان يري���د حاجة من الخارج فرد »فقط �سلم���وا على الوالد وال يحاتي اأنا 

ف���ي ق�سر نايف (20(« ومازال هوؤالء االأ�سدقاء  يذك���رون ف�سله عليهم واأن �سهامته 

كانت �سببًا رئي�سيًا في تخلي�سهم من جنود االحتلل (21(.

مك���ث اأحم���د الق���لف فترة م���ن الزمن ف���ي �سجن ق�سر ناي���ف ثم ُرح���ل اإلى �سجن 

االأحداث ومنه نقل اإلى العراق في بداية �سهر يناير 1991 (22(.

ق���ام  والد اأحمد القلف بمحاوالت عدة الطلق �س���راح ابنه لكن دون جدوى، وقدم 

ر�س���وة للعراقيين  واأعطاهم �سي���ارة واأ�سياء ثمينة. وكان �سخ����ض م�سري الجن�سية 

ق���د اأوهمه باأن له علقات مع قي���ادات ع�سكرية عراقية فابت���زه مقابل تخلي�ض ابنه 

باال�ساف���ة اإلى تعيين محام عراقي لكن ه���ذا المحامي اأفاده بعد اطلعه على التهم 

المن�سوبة البنه اأنه من ال�سعب اطلق �سراحه (23(.

ث���م  انقطع���ت اأخب���ار اأحم���د الق���لف ع���ن ذوي���ه من���ذ تحري���ر دول���ة الكوي���ت  في 

1991/2/26م اإلى ان تم العثور على رفاته في 14/6/2003 (24( فح�سر عدد  من 

�سباط االأدل���ة الجنائية والجي�ض الكويتي اإلى منزل وال���ده، واأبلغ المتحدث الر�سمي 

با�سم فريق البحث والك�سف عن االأ�سرى باثبات ا�ست�سهاد اأحمد القلف (25(.

رحم اهلل اأحمد القلف واأ�سكنه ف�سيح جناته

الهوام�ش:

مكت���ب ال�سهي���د � ق�سم التخلي���د المعنوي تقري���ر فريق توثيق لحيثي���ات ملف رقم    �1

1203، �سه���ادة الجن�سي���ة ال�سهي���د رق���م 102846256 جري���دة االأنب���اء بتاري���خ 

2003/6/15م �ض6، وثائق لجنة االأ�س���رى تقرير بعنوان »بيانات المتغيب �سمن 

عمليات االحتلل والتحرير«.

مقابلة مع جا�سم �سالح الدريع بتاريخ 2005/7/17، �ض2 .  � 2
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مقابلة مع يون�ض مرهون المرهون بتاريخ 2005/7/15 �ض1 .  

مقابلة مع نايف اأحمد المرهون بتاريخ 2005/7/15م.  

مقابلة مع م�سعل اأحمد المرهون بتاريخ 2005/7/15 .  

مقابل���ة مع والد ال�سهيد عب���داهلل عبدالر�سول القلف في مكت���ب ال�سهيد بتاريخ   

2005/7/7م  �ض2.7  .

مقابلة اأخرى مع و الد ال�سهيد مع جريدة االأنباء  بتاريخ 2003/6/15 � �ض6 .  

مقابلة مع جا�سم علي المرهون بتاريخ 2005/7/15م.  

مقابلة مع والد ال�سهيد عبداهلل القلف � مكتب ال�سهيد �ض2.3 .  � 3

مقابلة مع جا�سم الدريع �ض2 .  � 4

مقالة مع جا�سم الدريع �ض2، مقابلة مع جا�سم المرهون �ض5.  � 5

مقابلة مع عبداهلل القلف مكتب ال�سهيد �ض5.  � 6

مقابل���ة م���ع عبداهلل القلف � مكت���ب ال�سهيد �ض4، مقابلة م���ع عبداهلل القلف �   � 7

جريدة االأنباء بتاريخ 2003/6/15  � �ض6 .

مقابل���ة م���ع جا�س���م الدريع ����ض3، مقابلة م���ع عبداهلل الق���لف � مكت���ب ال�سهيد   � 8

�ض4.3، مقابلة مع يون�ض المرهون �ض4.2  .

مقابلة مع يون�ض المرهون �ض5.3.2 .  � 9

10 � مقابلة مع عبداهلل القلف � مكتب ال�سهيد �ض4

11 � مقابلة مع عبداهلل القلف � مكتب ال�سهيد �ض5

12 � مقابلة مع يون�ض المرهون �ض2، مقابلة مع عبداهلل القلف � مكتب ال�سهيد �ض3 .

13 � مقابلة مع يون�ض المرهون �ض3.2 .

14 �  مقابلة مع يون�ض المرهون �ض4.1 .

15 � مقابلة مع جا�سم الدريع �ض 4.3.

16 � مقابل���ة مع عبداهلل الق���لف � مكتب ال�سهيد �ض،6.5 تقري���ر كتبه والد ال�سهيد 

عبداهلل القلف بتاريخ 1992/9/30م.
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17 � اأنظ���ر التف�سي���ل في مقابلة عبداهلل الق���لف � مكتب ال�سهيد ����ض6، مقابلة مع 

جا�س���م الدريع �ض 7.6.5.4 مقابلة مع يون�ض المرهون �ض5.4 مقابلة مع نايف 

المرهون �ض3.2 مقابلة مع جا�سم المرهون �ض2.

18 � مقابل���ة م���ع جا�سم الدريع ����ض6.5 مقابلة مع يون�ض المره���ون �ض5، مقابلة مع 

نايف المرهون �ض3.

19 � مقابل���ة مع جا�سم الجدريع �ض7.6  مقابلة م���ع يون�ض المرهون �ض5 مقابلة مع 

ناي���ف المرهون �ض4.3 مقابل���ة مع م�سعل المرهون ����ض3.2 مقابلة مع عبداهلل 

القلف � مكتب ال�سهيد �ض7.4.

20 � مقابلة مع جا�سم الدريع �ض7..

21 � مقابلة مع جا�سم الدريع �ض7، مقابلة مع يون�ض المرهون �ض6 .

    مقابلة مع م�سعل المرهون �ض2، تقرير كتبه والد ال�سهيد بتاريخ 1992/9/20م.

22 � مقابل���ة م���ع عب���داهلل القلف � مكت���ب ال�سهيد ����ض6، تقرير كتبه وال���د ال�سهيد 

عبداهلل القلف �سنة 1992 .

23 � تقري���ر اإدارة المختبرات الجنائي���ة ال�سادر عن االإدارة العامة للأدلة الجنائية � 

وزارة الداخلية.

24 � جريدة االأنباء بتاريخ 2003/6/15 �ض6 .



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-19-

مجموعة �ل�سباح

�ل�سهيد / بدر عبد�هلل �أحمد محمد �ل�سرقاوي )رحمه �هلل(

كتب / د.�صعود الع�صفور :

بدر �الإن�سان

ع�سك���ري، ع�سبي المزاج، �سج���اع ال ياأبه للخطوب، انخرط بال�سلك الع�سكري بعد 

تخرج���ه في الثانوية العامة ونال رتبة م���لزم اأول في وزارة الدفاع، فع�سق الع�سكرية 

وحب وطنه الكويت )1(.

ند�ء �لوطن

ف���ي فجر اليوم الثاني من اأغ�سط����ض ل�سنة 1990م دق جر�ض هاتف بيت بدر، وكان 

في���ه اأم���ر ا�ستدعائه لن���داء الواجب، فلب����ض بدر لبا�س���ه الع�سكري والتح���ق بوحدته 

الع�سكرية الكائنة في منطقة �سبحان )2(

حزن بدر

رجع بدر اإلى بيته في ال�ساعة الثانية بعد الظهر والحزن واالأ�سى يخيمان على قلبه 

ولم ي�سمح الأحد اأن يكلمه، بعدما راأى ما يذهب العقل، ويو�سد كل باب خير من جار 

اآبق )3(.

مجموعة �ل�سباح

اأما هذا الخط���ب الجلل، �سمم بدر على االن�سمام اإلى المقاومة الكويتية البا�سلة،  

وك���ون م���ع رفاقه اإحدى مجموعاته���ا النا�سطة التي اظهرت  ب�سال���ة نادرة، ا�سطرت 

الق���وات العراقية الأن تتعقبها بغية الق�س���اء عليها كان �سلح الدربا�ض اأقرب الرفاق 

اإل���ى ب���در، باال�سافة اإل���ى من�سور العجمي ال���ذي اآل اأم���ره اإلى اال�ست�سه���اد على يد 

الق���وات العراقية، ومن رفاق بدر اأي�سا: ح�سن غلوم �سكين، وخالد الزعابي، وجا�سم 
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الخمي����ض، وح�سن عبدالعزيز قمبر،  وكانت مجموعتهم ت�سمى: »مجموعة ال�سباح«، 

وذلك  ل�سلتها باأبناء االأ�سرة الحاكمة، وكونها تتلقى االأوامر منها )4(.

بدر و�سالح

كان ب���در و�س���لح الدربا�ض يلتقيان كثيرًا ف���ي الجمعية التعاوني���ة، ويرقبان بحذر 

امكنة تجمع القوات العراقية بغية النيل منها )5(

توزيعه �الأمو�ل على �ل�سامدين

و�ساط���ر بدر رفيقه �س���لح الدربا�ض في توزيع االأموال عل���ى االأ�سر ال�سامدة على 

اأر����ض الكويت، وكان يت���م ت�سليم تلك االأم���وال للمقاومة الكويتي���ة ولغيرهم من اأهل 

الثق���ة ع���ن طريق القي���ادة العامة، وال�سك ان ف���ي هذا االأمر خط���ورة بالغة على من 

يتولى توزيع تلك االأموال، وذلك ب�سبب تعقب القوات العراقية لم�سادر تلك االأموال، 

ومحاولتها اعتقال من يقوم بتوزيعها )6(.

تلغيم �سيارته وتفجيرها

ومن االأعمال الن�سالية الم�ستركة التي جمعت الرفيقين بدر و�سلح تفجير �سيارة 

نق���ل خفيف )وانيت( خ�س���راء اللون كان يمتلكها ب���در وي�ستخدمها  من قبل في جر 

قارب���ه المخ�س����ض ل�سي���د اال�سماك، فقام���ا بتلغيمه���ا وو�سعها عل���ى طريق خادم 

الحرمي���ن ال�سريفين المل���ك فهد بن عبدالعزي���ز، ثم وقفا بمقربة منه���ا في �سيارة 

اأخ���رى �سغيرة بحيث ال تتمكن القوات العراقية م���ن روؤيتهم. وعندما اقتربت دورية 

عراقي���ة كانت تحمل مجموعة م���ن ال�سباط واالأفراد، اأطلق ب���در و�سلح الر�سا�ض  

عل���ى �سيارة بدر المفخخة فانفج���رت ودمرت ال�سيارة العراقية، وقتلت معظم من كا 

نوا فيها )7(.

��ستخر�ج �لهويات �لوهمية

وم���ن االأعم���ال البطولية الخط���رة التي �سارك فيه���ا �سلح جميع رفاق���ه ال�سالف 
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ذكره���م ا�ستخراج هويات وهمي���ة، وت�ساريخ الخروج، ودفات���ر ال�سيارات، وغيرها، 

وذل���ك لل�س���رورة الملحة الت���ي ا�ستوجبه���ا العمل الن�سال���ي، بعد ان قام���ت القوات 

العراقي���ة بملحقة كل من ينت�سب للع�سكرية، وب�سورة خا�سة القياديون منهم، وكذا  

الحال بالن�سبة للقادة من المدنيين، وقد �ساعد بدر واأفراد مجموعته في هذه المهمة 

القائ���م باأعم���ال ال�سفارة االيرانية اآن���ذاك، وكانوا يتخذون من من���زل خالد الزعابي 

الكائ���ن في �ساحي���ة �سباح ال�سالم مقرًا له���م، ثم انتقلوا اإلى بيت اآخ���ر، ثم اإلى بيت 

ثالث في ال�ساحية ذاتها بغية �سرف اأنظار القوات العراقية التي كانت تتعقبهم )8(.

جلبه لل�سالح وتوزيعه

و�س���ارك ب���در اأي�س���ا  رفاقه ف���ي الح�سول عل���ى االأ�سلحة م���ن القواع���د الع�سكرية 

الكويتي���ة، ف�سل عن ما يتم توزيعه عن طريق القي���ادة العامة للمقاومة الكويتية، ثم 

قام بدر ورفاقه بتوزيع تلك االأ�سلحة على غيرهم من المنا�سلين بوا�سطة �سيارتهم،  

وهي من نوع )جيم�ض( )9(.

وتذك���ر فوزية ان زوجها  �سلح الدربا�ض ورفيقه ب���در ال�سرقاوي كانا يذهبان معا 

اإل���ى م�ستودع���ات الجي�ض الكويتي، ويجلب���ان االأ�سلحة منها، وكان���ا ي�ستخدمان اأي�سا 

�سيارة كانت م�ستاأجرة من �سركة  بدر  المل لتاأجير ال�سيارات )10(.

حيطة  بدر

كان ب���در كثير التخفي، ويلب�ض االألب�سة الت���ي ال وحي بحقيقة �سخ�سيته الع�سكرية، 

وذلك بغية التمويه على القوات العراقية التي كانت تتر�سد له والأفراد مجموعته التي 

اأقلقت راحتها بما نفذته من مهام بطولية م�سهودة ويخبر �سعد ال�سرقاوي ان �سقيقه 

بدر كان يخرج من بيته فجرا، ويرتدي  معطفا وي�سع غترته على كتفه، وقد يغيب عن 

البيت اأياما عدة، وكان  �سعد ي�ساأل عنه، فيقال له انه كان في بيت في منطقة �سباح 

ال�سال���م تتخذه المقاومة الكويتية مقرا لها، ويذكر �سع���د انه علم اأن اأفراد المقاومة 

يتقا�سمون العمل ليل ونهارا على مجموعتين. كمايذكر ال�ساهد ماهر احمد الدخيل 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-22-

اأن���ه �ساهد بدر ال�سرق���اوي مرات عديدة في �سور مختلفة: م���رة بلحية، ومرة اأخرى 

بدونه���ا، وم���رة قدربى �سالفه، وم���رة بدونه، ومرة  طويل ال�سع���ر، ومرة اأخرى حليق 

الراأ�ض )11(.

بدر  في قب�سة �لعر�قيين

وف���ي بي���ت المقاوم���ة المملوك لن�سي���ب خالد الزعاب���ي الكائن ف���ي �ساحية �سباح 

ال�سال���م اعتقلت القوات العراقية بدر ال�سرقاوي، وكان معه �سلح الدربا�ض، وح�سن 

غل���وم �سكين ف���ي ي���وم 1990/10/22م ح�س���ب رواي���ة ال�ساهدين جا�س���م الخمي�ض 

وا�سح���اق القائ���د، وهما من اأفراد مجموعة بدر، وقد ذكرا ان اعتقالهما كان في يوم 

الح���ادي والع�سرين، وان ب���در ورفيقيه �سلح وح�سن اعتقلته���م القوات العراقية في 

الي���وم التال���ي، بينما يذكر احمد �سقي���ق در ان اعتقال �سقيقه كان ف���ي  يوم الحادي 

وال�سعري���ن،  ونعتقد ان الرواية االأولى ه���ي ال�سواب، وذلك لكونها جاءت عن طريق 

من كان معهما في ذات المجموعة،  ا�سافة لوجود قرائن اأخرى تتمثل في كون �سلح 

الدربا����ض � وه���و الرفيق الملزم لب���در � قد اعتقل في اليوم الثان���ي والع�سرين، وكذا  

الحال بالن�سبة لرفيقه الثالث ح�سن غلوم �سكين )12(

بدر في مخفر �سباح �ل�سالم

ت���م اإحالة بدر مع رفيقيه �سلح الدربا����ض، وح�سن غلوم �سكين اإلى مخفر �ساحية 

�سباح ال�سالم، حيث حققت معهم القوات العراقية )13(.

بدر في �لم�ساتل �لزر�عية

تم ترحيل الرفاق الثلثة، وقد اع�سبت اأعينهم اإلى منطقة الم�ساتل التابعة للهيئة 

العام���ة ل�سوؤون الزراعة والثروة ال�سمكية بمنطقة العمرية، حيث وجدوا بقية رفاقهم 

ف���ي المجموعة وه���م: خالد الزعاب���ي، وا�سحاق القائ���د، وح�س���ن عبدالعزيز قمبر، 

وكانت تهمة بدر ورفيقيه هي تفجير �سيارته المذكورة )14(.
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تعر����ض بدر للتعذيب ف���ي الم�ساتل، حيث تم تقييده و�سربه ف���ي كل انحاء ج�سده،  

وق���د �سوهد والدم ي�سيل م���ن يديه. ويذكر �سقيقه اأحمد ان رج���ال اال�ستخبارات لما 

علموا ان �سقيقه يعمل بال�سلك الع�سكري  توقفوا عن �سربه )15(.

بدر  في �سجن �الأحد�ث

ويذك���ر ال�ساه���د عبا�ض �سيد م�سلم اأنه قد تم ترحيل ب���در ورفاقه بعدها اإلى �سجن 

االأحداث ف���ي 1991/1/5م، حيث تم احتجازهم، ويذكر ال�ساهد روؤيته لبدر هناك، 

وهذا  المكان هو اآخر عهد بدر بوطنه الكويت )16(.

بدر في �سجن �أبي غريب �لعر�قي

بعده���ا، قامت القوات العراقي���ة بترحيل بدر ورفاقه اإلى �سجن اأبو غريب العراقي، 

وكان ب���در ال�سرقاوي دائ���م الملزمة  ل�سديقه  �سلح الدربا����ض الذي اأ�سبح اإماما 

للم�سلين المعتقلين في هذا ال�سجن، كما ذكر اأحمد ال�سرقاوي نل عن اأحد االأ�سرى 

المف���رج عنهم في �سهر اأغ�سط�ض �سنة 1992م، ويدع���ي ابو يحيى  باأن ابنه ثابت قد 

راأى المجموعة ومنهم  بدر ال�سرقاوي في هذا ال�سجن )17(.

هك���ذا  غيب  الغ���زاة بدر ال�سرقاوي  ورفاقه في �سج���ون الظلم، واذاقوهم مرارة 

التعذيبب وفراق االأهل واالأحبة في الوطن

رفات بدر

عثر على رفات ال�سهيد بدر عبداهلل اأحمد ال�سرقاوي في مقبرة جماعية تقع  �سمال 

مدين���ة كربلء  العراقية، وق���د اأثبتت التحاليل المخبرية تطاب���ق رفاته مع الجينات 

الماأخوذة )18(.

رح���م اهلل بدر ال�سرقاوي، وا�سكنه ف�سي���ح جناته، واأعظم اهلل االأجر والثواب الأهله 

واأحبائه واأبناء وطنه، واألهم اهلل الجميع ال�سبر وال�سلوان.
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�لهو�م�س:

(*(  ولد  بالكويت في 1961/12/6م،  ي�سكن منطقة ال�سباحية، قطعة 1، ال�سارع 

التا�س���ع،  منزل 14، متزوج، حا�سل على ال�سهادة الثانوية، يعمل بوزارة الدفاع برتبة 

م���لزم اأول، تاريخ االأ�س���ر 1990/10/22م، تاريخ اال�ست�سهاد ه���و تاريخ العثور على 

رفاته في 2004/8/15م  انظ���ر: �سهادة جن�سية ال�سهيد برقم 101658475 �سادرة 

ع���ن االإدارة العام���ة للجن�سية ووثائق ال�سفر الكويتية التابعة ل���وزارة الداخلية بتاريخ 

1980/8/3م،   و�سهادة وفادة ال�سهيد �سادرة عن وزارة ال�سحة برقم 2004/2227، 

بتاري���خ 2004/10/17م، ونم���وذج ت�سجيل اأو�س���اع االأ�سرى والمفقودي���ن الكويتيين 

�س���ادر عن اللجن���ة الكويتية لحقوق االإن�سان، بيانات المتغي���ب اأدلى بها ال�ساهد علي 

عبداهلل اأحمد ال�سرقاوي )�سقي���ق ال�سهيد( برقم 1142112، بتاريخ 1991/3/4م، 

ونم���وذج اآخر �سادر عن نف�ض اللجنة، بيانات المتغيب اأدلى بها ال�ساهد فهد عبداهلل 

اأحم���د ال�سرقاوي )�سقيق ال�سهيد( برقم 1103112، بتاريخ 1991/3/6م،  ونموذج 

ثال���ث �سادر عن ذات الجهة، بيان���ات المتغيب اأدلى بها ال�ساهد خالد عبداهلل اأحمد 

ال�سرقاوي )�سقيق ال�سهيد( برق���م 1192012، بتاريخ 1991/3/14م، ونموذج رابع 

�سادر عن اللجنة الوطنية لمتابعة �سوؤون االأ�سرى والمفقودين، بيانات المتغيب اأدلى 

به���ا ال�ساه���د محمد عب���داهلل اأحمد ال�سرق���اوي )�سقيق ال�سهي���د( دون رقم، بتاريخ 

1991/10/3م،  وا�ستم���ارة بيانات المتغيب �سمن عمليات االحتلل والتحرير مثبتة 

ف���ي ملف ال�سهيد برقم 406032 وموؤرخة ف���ي 1992/5/7م، وباطقة محتويات ملف 

ال�سهي���د �سادرة عن فريق توثيق الحيثيات بق�سم التخليد المعنوي في مكتب ال�سهيد 

التابع للديوان االأميري.

�سع���د عب���داهلل ال�سرقاوي )�سقيق ال�سهي���د( مقابلة اجراها مع���ه الباحث في   )1)

مكت���ب ال�سهيد وحيد القطان في يوم الثلثاء الموافق 2005/11/22م، �ض2، 

جا�س���م الخمي�ض )اأح���د اأفراد مجموعة ال�سهيد(، مقابل���ة اأجراه معه الباحث 
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وحد القطان ف���ي يوم الثلثاء المواف���ق 2005/12/20م، �ض5، علي عبداهلل 

ال�سرق���اوي )�سقي���ق ال�سهي���د(، مقابل���ة اأجرتها  مع���ه جريدة الوط���ن بتاريخ 

2004/2/27م، �ض12.

�سعد عبداهلل ال�سرقاوي، المقابلة ال�سابقة، �ض2.  )2)

الم�سدر ال�سابق.  )3)

جا�س���م الخمي�ض، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض7 - 6، ا�سحاق خلي���ل القائد )اأحد   )4)

اأف���راد مجموعة ال�سهي���د(، مقابلة اأجراه���ا معه الباحث حي���د القطان في يوم 

االأح���د الموافق 2005/12/4م، ����ض 5 - 4، �سعد عداهلل ال�سرق���اوي، المقابلة 

ال�سابقة، �ض2.

�سعد عبداهلل ال�سرقاوي، المقابلة ال�سابقة، �ض2.  )5)

فوزي���ة عبدالفتاح عبداهلل )زوجة ال�سهيد �س���لح الدربا�ض(، مقابلة اأجراها   )6)

معه���ا الباح���ث وحيد القطان في ي���وم ااثنين المواف���ق 2005/11/31م، �ض3، 

ابراهيم عبدالفتاح الج�سمي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم 

االأربع���اء الموافق 2005/11/23م �ض4، ا�سماعي���ل عبدالفتاح، مقابلة اأجراها 

معه الباحث وحيد اقطان في يوم ال�سبت الموافق 2005/12/10م، �ض2.

ا�سحاق خليل القائد، المقابلة ا�سابقة، �ض17 ،10 ماهر اأحمد الدخيل، مقابلة   )7)

اأجراها معه الباحث وحي���د القطان في يوم ال�سبت الموافق 2005/11/26م، 

�ض3 - 2، �سعد عبداهلل ال�سرقاوي، المقابلة ال�سابقة �ض4 ،3 - 2.

جا�سم الخمي�ض، الماقبلة ال�سابقة، �ض5، ا�سحاق خليل القائد، امقابلة ال�سابقة،   )8)

����ض6 ،4، نبيل الكن���دري، مقابل���ة اأجراها مع���ه الباحث وحيد القط���ان في يوم 

2005/12/3م، ����ض3، نواف خالد الزعاب���ي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد 

القط���ان في يوم االثنين الموافق 2005/11/28م، �ض2، اأحمد الزعابي، مقابلة 

اأجره���ا معه الباحث وحيد القط���ان في يوم االأربعاء المواف���ق 2005/11/23م، 

�ض2 ،3 - 5، �سعد عبداهلل ال�سرقاوي، المقابلة ال�سابقة، �ض3.
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�سع���د عبداهلل ا�سرق���اوي، المقابلة ال�سابقة، �ض4، فوزي���ة عبدافتاح عبداهلل،   )9)

المقابلة ال�سابقة،  �ض2 ،3.

فوزية عبدالفتاح عبداهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض2 - 3.  )10)

(11( �سع���د عب���داهلل ال�سرق���اوي، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض4، ماهر اأحم���د الدخيل، 

المقابلة ال�سابقة، �ض2.

(12( جا�س���م الخمي����ض، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض9، ا�سحاق خليل القائ���د، المقابلة 

ال�سابق���ة، ����ض10 ،12 اأحمد عب���داهلل ال�سرق���اوي، مقابلة مكت���ب االت�ساالت 

والمعلوم���ات التاب���ع للجن���ة الوطني���ة ل�س���وؤون االأ�س���رى والمفقودي���ن بتاري���خ 

1990/9/28م )ورقة واحدة(.

(13( جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض10.

(14( اإ�سماعيل عبدالفتاح عب���داهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض،3 اإ�سحاق خليل القائد، 

الماقبل���ة ال�سابق���ة، ����ض13 ،17 والد ال�سهي���د، المقابلة ال�سابق���ة، �ض9، علي 

عبداهلل ال�سرقاوي، المقابلة ا�سابقة �ض12.

(15( �سعد عبداهلل ال�سرق���اوي، المقابلة ال�سابقة، �ض4، اأحمد عبداهلل ال�سرقاوي، 

المقابلة ال�سابقة )ورقة واحدة(.

(16( عبا�ض �سيد م�سلم �سيد علي �سيد م�سطفى، مقابلة اأجراها معه الباحث با�سل 

عي�س���ى اللوغاني م���ن مكتب التخطيط والمتابعة التاب���ع للجنة الوطنية ل�سوؤون 

االأ�س���رى والمفقودين بتاري���خ 1995/11/29م )ورقة واحدة(، اأحمد عبداهلل 

ال�سرقاوي، المقابلة ال�سابقة )ورقة واحدة(.

(17( اإ�سماعي���ل عبدافت���اح عب���داهلل، الماقبل���ة ال�سابق���ة، ����ض،3 اأحم���د عب���داهلل 

ال�سرقاوي، المقابلة ال�سابقة )ورقة واحدة(.

(18( االإدارة العام���ة للأدلة الجنائية، فريق االأدلة الجنائية، الفريق الفني، انطباق 

رق���م 194 لتقري���ر م�سور لرفات رقم 30326 معتمد م���ن العميد عيد عبداهلل 

بو�سليب رئي�ض الفريق الفني ومدير عام االإدارة العامة للأدلة الجنائية.
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مجموعة �ل�سباح

�ل�سهيد / ح�سن عبد�لعزيز قمبر عبد�هلل )رحمه �هلل(

كتبه/ د. �سعود �لع�سفور

�أخالق ح�سن

�سج���اع ال يهاب الخطوب، ع�سك���ري من الطراز االأول، يع���رف الكثير من االأ�سلحة 

ويتقن ا�ستخدامها، متعاون مع رفاقه ومن ال يعرفهم في اأحلك الظروف (1(.

عبد�هلل �أبو نجم

كان���ت علقته مبا�سرة مع قيادي���ي وزارة الدفاع الأنه كان �سابط���ًا في الوزارة برتبة 

رائ���د، ولح�سا�سية عمله في اال�ستخب���ارات الع�سكرية كان ح�سن يتخفى با�سم م�ستعار، 

حيث كان يدعى عبداهلل )اأبو نجم(، وا�ستخرج جوازا اآخر بهذا اال�سم الجديد )2(.

�نت�سابه للمقاومة

�سكل ح�سن ورفاقه خالد الزعابي، وجا�سم الخمي�ض، وح�سن غلوم �سكين، و�سلح 

الدربا�ض، وبدر ال�سرقاوي، وغيرهم مجموعة نا�سطة للمقاومة �سد القوات العراقية 

الغازية، ا�ستطاعت ان ت�سكل قلقا دائما بما نفذته من عمليات ع�سكرية ناجحة.

اأوقعت خ�سائر فادحة في �سفوف تلك القوات، ناهيك عن الخ�سائر المادية، االأمر 

الذي دفع اال�ستخب���ارات العراقية لتن�سط في �سبيل اكت�ساف اأ�سرار هذه المجموعة، 

وان تحاول جاهدة العتقال اأفرادها (3(.

مالزمته لخالد

كان ح�س���ن ملزما ل�سديقه خالد الزعابي في كثير من العمليات التي نفذاها معا 

�س���د الق���وات العراقية، لذا فاإن م���ا يمكن ت�سجيله لخالد الزعاب���ي يقرب مما يمكن 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-28-

ت�سجيل���ه لح�سن، مع اختلف االأدوار في اأغلب االأحي���ان. فح�سن اأوال كان يتقن � كما 

اأ�سلفنا � ا�ستخدام كثير من االأ�سلحة وفنون القتال، وقد نقل تجاربه في هذا الم�سمار 

ل�سديقه خالد وللرفاق االآخرين في ذات المجموعة (4(.

دوره في �سرب �ل�سفارة �لعر�قية

وللرائ���د ح�س���ن اليد  الطولى في �س���رب مقر ال�سفارة العراقي���ة كما يذكر ا�سحاق 

خلي���ل القائد، وقد تم ا�ستخدام قذيفة بازوكا له���ذا الغر�ض، لكن القذيفة لم ت�سب 

المبن���ى الأن مداها لم ي�سل لذل���ك المبنى، فاأ�سابت مجموعة من الجنود العراقيين 

كانوا على مقربة من مبنى ال�سفارة (5(.

ر�سد �لحافالت

ا�ستخدم ح�سن حنكته الع�سكرية ف���ي ر�سد الحافلت الع�سكرية المحملة بالجنود 

والعت���اد التي كانت ت�سير على الطرق ال�سريعة المقابلة ل�ساحية �سباح ال�سالم، وقام 

ورفاق���ه بتوجيه نيران اأ�سلحتهم اإليه���ا من مواقع مختارة بعناي���ة، فاأوقعوا الخ�سائر 

الفادح���ة في القوات العراقية الغازية، التي غالبا ما كانت تطوق المنازل التي تعتقد 

بخروج النيران منها، وال تنجح في الو�سول اإلى اعتقال اأولئك االأبطال (6(.

تفخيخ �ل�سيار�ت

ا�ستخ���دم ح�سن خبرته الع�سكرية في تعليم رفاقه كيفية تلغيم ال�سيارات وتفخيخها، 

ثم طرق التعامل معها ال�ستخدامها في احداث اأكبر الخ�سائر في �سفوف قوات الغزاة، 

وذلك بو�سعها في اأماكن تجمعهم، وقد كان ح�سن مع رفيقه خالد ومعهما بع�ض اأفراد 

المجموع���ة قد نف���ذوا عملية ناجحة بالقرب من دوار العظ���ام، حيث فجروا �سيارة تم 

تلغيهم���ا وتفخيخها، واحدثوا خ�سائ���ر كبيرة في �سفوف الق���وات العراقية، كما نفذوا 

عملية اأخرى بنف�ض الكيفية في منطقة حوي حققت نتائج مماثلة ل�سابقتها )7(.
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مهمة خطيرة

وكان ح�س���ن �سريكا لخالد الزعابي وجا�سم الخمي�ض في الح�سول على ذخيرة من 

اأحد مواق���ع الدفاع الجوي، وقد تو�سلوا اإلى حيلة تدل على ذكاء مفرط، وهي ابتداع 

حريق وهمي لتغطية خطة نقل الذخيرة والتمويه على القوات العراقية، وعلى الرغم 

م���ن ثقل �سناديق الذخيرة، ا�ستط���اع االأبطال ومنهم ح�سن تحمي���ل ال�ساحنتين عن 

اآخرهما بتلك الذخيرة (8(.

ح�سن وخالد

كانت القيادة في مجموعة المقاومة هذه لخالد اأوال، ثم لح�سن ثانيا، وكانا ي�سكلن 

ثنائي���ا ناجحا ف���ي كثير من العمليات، ودليلنا على ذلك كث���رة تحقيقهما للإنجازات 

على ال�سعيد الع�سكري، وكثرة تتبع القوات لهما، وبحثها الدوؤوب عنهما (9(.

�سلته بالقيادة �لعامة للمقاومة

كان ح�س���ن وخالد ي�سعان الخطط لبقية اأف���راد المجموعة، اأما االأوامر التي تتعلق 

بالمقاوم���ة الكويتية عى وج���ه العموم فكانا ياأتمران باأمر القي���ادة العامة اآنذاك اتي 

يراأ�سه���ا رجال اأف���ذاذ من االأ�س���رة الحاكمة كال�سي���خ نا�سر �سباح �سع���ود ال�سباح، 

وال�سي���خ علي فهد �سال���م ال�سب���اح، وال�سيخ عذب���ي ال�سب���اح، واأوالد ال�سهيد البطل 

فه���د االأحم���د ال�سباح، وال�سيخ م�سع���ل الجراح، وغيرهم م���ن القياديين في الجي�ض 

وال�سرط���ة اأمث���ال يو�سف الم�س���اري، وعبدالوه���اب المزين، وخالد ب���ودي، ومحمود 

الدو�سري (10(.

مجموعة �ل�سباح

ولما كانت علقة المجموعة بالقيادة العليا، وباالأ�سرة الحاكمة تحديدا قد اأطلق عليها 

ا�س���م »مجموعة ال�سب���اح«، هذا ما ذكره جا�سم الخمي�ض، وهو اأح���د اأفرادها البارزين، 

بينما ينفي ا�سحاق خليل القائد اأن يكون لهذه المجموعة ت�سمية خا�سة )11(.
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قتل �لغز�ة

وم���ن العمليات التي �س���ارك فيها ح�سن وتكلل���ت بالنجاح عملي���ة نفذها هو وخالد 

الزعاب���ي وب���در ال�سرق���اوي، وا�ستط���اع كل منهم قتل اأح���د جنود االحت���ال العراقي، 

ث���م الذوا بالفرار، ول���م تتمكن القوات العراقي���ة من اعتقالهم، فعم���دت اإلى تطويق 

المنطق���ة التي كانوا فيها، واعتقلت بع�ض ال�سبان دون وجه حق، ظنا منها بارتكابهم 

لهذ افعل  اأو م�ساركتهم فيه (12(.

مهمة �إن�سانية

ل���م يدخر ح�سن و�سعا للقي���ام ببع�ض االأعمال التي تتعل���ق بالجانب االإن�ساني، ومن 

ذل���ك م�ساركته ف���ي ت�سلم االأموال التي ت�س���ل من قيادة العام���ة للمقاومة، ثم العمل 

عل���ى توزيعها للأ�سر ال�سام���دة على اأر�ض الكويت الحبيبة، وه���ذا االأمر ال يخلو من 

الخط���ورة البالغة التي قد تنجم عن معرفة الق���وات العراقية لم�سادر تلك االأموال، 

ومحاول���ة اعتقاله���م. لك���ن ح�س���ن ورفاقه ق���رروا ان يركب���وا طريق الخط���ر �سعورا 

بالم�سوؤولية، وا�ستجابة لنداء الوطن (13(.

�سيارة �سمو ولي �لعهد

ا�ست�سع���ر ح�سن وخالد اأن القوات العراقية ال تنفك ع���ن نهب الممتلكات الكويتية، 

وخا�س���ة الت���ي تعود لرم���وز القي���ادة ال�سيا�سي���ة، ولما كانت ثق���ة القي���ادة الميدانية 

للمقاوم���ة الكويتية تامة باأفراد المجموعة الت���ي ينتمي اإليه ح�سن ورفيقه خالد، فقد 

اأوكل���ت لخال���د وح�سن مهمة الت�سرف في �سيارة �سمو ول���ي العهد الم�سفحة، فعمدا 

اإلى اخفائه���ا، بل ا�ستطاعا ا�ستخدامها ا�ستخداما اأمثل ف���ي المقاومة البا�سلة، فقد 

ا�ستخدماها في عمليات االغتياالت ب�سورة خا�سة لما تتمتع به من موا�سفات تجعل 

ملحقة العدو لها بالغة ال�سعوبة لعدم نفاذ الر�سا�ض اإلى داخلها (14(.
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مهمة بالغة �لخطورة

و�س���ارك ح�س���ن رفاقه في المجموعة لت���ي ينت�سب اإليها في مهم���ة بالغة الخطورة، 

�سدي���دة العاقبة، تتمثل في ا�ستخراج الهوي���ات الوهمية والجوازات ودفاتر ال�سيارات 

والت�ساري���ح وغيرها، وكانت الحاجة لذلك ملحة بعد ان الحقت القوات العراقية كل 

م���ن ينت�سب اإلى ال�سلك الع�سك���ري، ومن له يد في المقاومة من القياديين المدنيين، 

كم���ا منعت المواطنين من مغادرة البلد تحت اأي ظرف، وعمدت اإلى اإغلق مراكز 

الحدود مع المملكة العربية ال�سعودية، ولم يكن �سوى منفذ واحد عن طريق العراق، 

ومنها اإلى اإيران (15(.

وقوف �إير�ن مع �لكويت

ويكت���ب للجمهورية االيراني���ة وقيادتها اآنذاك مواقف اإيجابي���ة يحق اأن تذكر، فقد 

كان القائ���م باأعمال ال�سفارة االيرانية متفهما الأح���وال دولة الكويت و�سعبها في تلك 

الفت���رة الع�سيب���ة من االحتلل البغي����ض، فقد اجتمع مع اأف���راد المجموعة وزودهم 

بم���ا يحتاجونه من اأوراق وت�ساريح واأخت���ام تمكنهم من ت�سهيل مهامهم، و�سمح لهم 

بت�سويره���ا كيفما �ساءوا. ف���رح اأفراد المجموعة بذلك، وعكف���وا على اإنجاز عملهم 

ب�س���ورة متقن���ة بحيث لم يتمك���ن الغزاة م���ن اكت�س���اف اأمرهم اإال بع���د م�سي زمن 

طوي���ل على الغزو. وقد وفر اأف���راد المجموعة لهذا العمل الكثير من اأجهزة الت�سوير 

والتغليف واالأحبار وخلف ذلك (16(.

تنقل حذر

تنقل اأفراد المجموعة من منزل اإلى اآخر بغية عدم اكت�ساف اأمرهم من قبل القوات 

العراقي���ة، وخا�سة اأن من يتردد عليهم في مقاره���م كانوا من كبار ال�سخ�سيات من 

اأف���راد االأ�سرة الحاكم���ة، وكب���ار القياديين ف���ي المو�س�سة الع�سكري���ة، وغيرهم من 

المدنيين، حتى اآل االأمر في نهايته اإلى منزل ن�سيب خالد الزعابي في منطقة �سباح 

ال�سالم (17(.
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يوم �لحادي و�لع�سرين

كان الي���وم الحادي والع�سرين من �سهر اأكتوبر ل�سنة 1990م يوما فا�سل في تاريخ 

ه���ذه المجموعة المنا�سلة، فقد عزم اأفراده���ا ان ي�ستريحوا في هذا اليوم من عناء 

العم���ل الذي ان�سغلوا فيه طوال ع�سرة اأيام متالية، لكنه لي�ض كيوم من اأيام ال�سعادة، 

فقد كان يوما قا�سما انهى جوهر عملهم.

ف���ي هذا اليوم ق���دم اإلى المنزل المذك���ور ال�سيخ فهد �سالم العل���ي ال�سباح، ومعه 

المنا�سل���ة اأ�س���رار القبن���دي، وطل���ب ال�سيخ فهد م���ن المجموعة المتواج���دة اآنذاك 

ا�ستخ���راج هويات �سخ�سية الأ�سخا����ض حمل �سورهم معه، وكل���م خالد الزعابي في 

ذل���ك االأمر، واأمر رفاقه باإنجاز هذه المهم���ة، بينما اأ�سر ال�سيخ فهد لخالد ان قوات 

االحت���لل اعتقلت العميد يو�س���ف الم�ساري، واالأمر الذي ال يقل عن �سابقه ان �سيارة 

يو�س���ف تم���ت م�سادرتها، وهي تقف اأم���ام مخفر �سرطة بي���ان، وبداخلها م�ستندات 

فيه���ا ذكر الأ�سماء الكثير من الع�سكريين القياديين وغيرهم، وان االأمر ي�ستلزم فورا 

التعام���ل معه���ا اما �سرقة اأو تفجي���را اأو احراقا ل�سمان عدم ت�س���رب هذه المعلومات 

للقوات العراقية التي لن تفتاأ تتعقب اأ�سحابها (18(.

لم يكن ح�سن اأقل حما�سة من خالد في تنفيذ هذه المهمة المتمثلة في التعامل مع 

ال�سي���ارة المذكورة، فما ان طلب خالد منه م�ساحبته لمعاينتها حتى اأجابه بالقبول، 

فتوجها معا لتنفيذ المهمة (19(.

هروب ناجح

وف���ي غياب ح�س���ن وخالد في ه���ذه المهمة، وخلو من���زل المجموع���ة اإال من ثلث 

ه���م: جا�سم الخمي�ض، ومحم���ود الهندي، ووليد، توجهت الق���وات العراقية اإلى ذاك 

المن���زل بعدما ا�ستيقنت من اأعمال رواده الن�سالية، وعزمت ان ت�سع حدا لها. وعند 

اقت���راب تلك الق���وات من المنزل �ساه���دت زوجة خالد الزعاب���ي، وزوجة وليد ذلك 
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فات�سلت���ا على الفور بهاتف المنزل وطلبتا من الموجودين بداخله �سرعة الفرار منه 

قب���ل مداهم���ة القوات العراقية له، وما ان �سمع الثلثة به���ذا الخبر حتى اتجهوا اإلى 

الباب الخلف���ي، ولما فتحه اأحدهم وجدوا اأمامهم القوات العراقية في �سبع �سيارات 

ع�سكرية، فاأغلقوا الباب، وت�سلقوا جدار المنزل، وتنقلوا من منزل الآخر،  حتى تواروا 

عن اأنظار القوات العراقية، و�ساعدهم في ذلك معرفتهم لم�سالك المنطقة )20(

بع���د نجاة الثلثة م���ن قب�سة الق���وات العراقية، لم يدخروا جه���دا في تحذير من 

يق�س���د المن���زل المذك���ور،  واأوقفوا على مداخ���ل المنطقة رفاقه���م، وبع�ض ال�سبان 

واالأطفال لتحذير القادمين من الخطر المحدق (21(.

ح�سن ورفاقه في قب�سة �لقو�ت �لعر�قية

وبع���د فترة اأنجز ح�سن ورفيقه خالد مهمتهما، واتفقا ان يجدا حل لم�سكلة �سيارة 

يو�س���ف الم�ساري بع���د ان عايناها. وفي طري���ق عودتهم اإلى مق���ر المجموعة، �سلكا 

طريق���ا لم ياألفا ا�ستخدامه، وهو طري���ق رملي، ولم يتوقع الرفاق الثلثة الذين نجوا 

اأي�س���ا ان ي�سلك ح�س���ن وخالد هذا الطريق، فلم ي�سعا فيه م���ن ينبهما للخطر الذي 

ينظرهما ف���ي المنزل، وعند اقتراب ح�سن وخالد من المن���زل وقفا برهة يتناق�سان 

ف���ي م�سكل���ة ال�سي���ارة المذك���ورة، ثم ا�ست���اأذن ح�سن �ساع���ة يذهب فيه���ا اإلى منزله 

الخا�ض، على ان يلتقيا بعدها في منزل المجموعة (22(.

توجه خالد اإلى منزل المجموعة، ولم يعلم بوجود القوات العراقية فيه، وقبل دخوله 

�سمع من بعيد امراأة تهرول اإليه وتنادي، لكن لم ي�سمع ما تقوله،وكانت تحذره، لكنه 

دخل المنزل قبل ان ي�ستمع لما تقوله، وعند دخوله كانت القوات العراقية بانتظاره، 

فاعتقلت���ه واوثقته. في ه���ذه االثناء عادت المراأة اأدراجه���ا و�ساهدت ح�سن فحذرته 

م���ن الق���وات العراقية المتواجدة ف���ي المنزل المذكور، واأخبرته بم���ا حدث في �ساأن 
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رفيق���ه خالد، ففزع فزعا �سديدا على �سديقه خال���د، واأ�سر على دخول المنزل على 

الرغ���م م���ن معرفته بوجود العراقيين فيه، لعله ينقذ رفيق���ه من قب�سة الغزاة، فوقع 

ه���و االآخر ف���ي قب�ستهم ف�سار �سريكا لرفيقه في المعاناة، ف���كان بذا م�سربا للوفاء 

و�سدق الت�سحية (23(.

�عتقال مجموعة �أخرى من �لرفاق

اعتقل���ت الق���وات العراقية في ذات المن���زل ا�سحاق خليل القائد، وه���و اأحد اأفراد 

المجموع���ة، و�سمير العد�ساني الذي جاء لي�سلم مفاتحي مطبعته لخالد الزعابي، ثم 

اعتل���ت في اليوم التالي ثلثة من اأف���راد المجموعة لم ي�سلهم نداء التحذير، و هم: 

�سلح الدربا�ض، وبدرال�سرقاوي، وح�سن غلوم �سكين )24(.

ح�سن في مخفر �سباح �ل�سالم

حول���ت القوات العراقية الرفاق الذي���ن اعتقلتهم في اليوم االأول، ومنهم ح�سن اإلى 

مخف���ر �ساحية �سباح ال�سال���م، وفيه تم ا�ستجوابهم، ولما جاء دور ح�سن، و�ساألوه ان 

كان ا�سم���ه، فاأنك���ر ذلك، واأ�سر على ان ا�سمه عب���داهلل )اأبو نجم(، لكن المحقق لم 

ي�سدقه، وتوعده بالويل والثبور )25(.

ح�سن يعذب في �لم�ساتل

تم ترحي���ل الرفاق االأربعة اإلى الم�ساتل الزراعي���ة، وحقق معهم مرة ثانية، وعذب 

ح�س���ن كم���ا ع���ذب رفاقه باأب�س���ع الو�سائ���ل، �سرب���ا، وحرق���ا بالم�سد����ض الكهربائي 

واالأ�س���لك الكهربائي���ة، وغير ذل���ك، وكان���ت اأيديهم منتفخ���ة، وك���ذا اأرجلهم، وال 

ي�ستطيعون الم�سي على اأقدامهم من �سدة ما تعر�سوا له من �سرب )26(.

ح�سن في كلية �ل�سرطة

كان ح�س���ن يع���رف االأماك���ن الع�سكري���ة، ودهاليزه���ا، حيث اأخبر ا�سح���اق عندما 
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نقل���وا م���ن الم�ساتل اإلى مكان اآخ���ر وكانت اأعينهم مع�سوبة عن ذل���ك المكان بقوله 

انه���م يتواجدون حاليا في كلي���ة ال�سرطة، وكان الداخلون اإلى مبنى، والخارجون منه 

ي�سربون اأفراد المجموعة الذين كانوا على راأي واحد، هو عدم االعتراف بمعرفتهم 

لبع�سهم البع�ض، حتى ال تمكن الغزاة من الوقوف على اأ�سرارهم، وال ك�سف رفاقهم 

الذين لم يقعوا باأيدي القوات العراقية )27(.

محاولة �إ�سحاق �إخر�ج ح�سن

اأفرج���ت القوات العراقي���ة عن بع�ض اأف���راد المجموعة، ومنهم جا�س���م الخمي�ض، 

وا�سحاق خليل القائد الذي حاول م�ساومة القوات العراقية باأجهزة طلبتها منه نظير 

اط���لق رفاقه، اال اأنه لم ينجح بعد ان امتن���ع الو�سيط عن ذلك خوفا من بط�ض تلك 

القوات وكيدها )28(.

محاولة الفتة من �سمو ولي �لعهد

نق���ل جا�س���م الخمي�ض الأحمد �سقيق خالد الزعابي عن م�س���در عراقي، اأن القوات 

العراقية تريد المال في �سبيل اطلق بقية اأفراد المجموعة، فنقل اأحمد ذلك للعميد 

نا�س���ر الدعي، وحدثه في اإمكانية توفير المبلغ المطلوب، وح�سر اللقاء خالد بودي، 

كم���ا القى ذلك االأم���ر قبوال عند العم اأبي حامد الع�سيم���ي، وقاموا باالت�سال ب�سمو 

ولي العهد عبر جهاز الل�سلكي واأخبروه بفحوى المو�سوع، فاأمر �سموه بتوفير المبلغ 

عل���ى جناح ال�سرعة و�س���دد على وجوب انقاذهم مهما بلغ االأمر لكونهم اأبناء الكويت 

الب���ررة، وكلف خالد بودي بالذهاب اإلى اأبي حام���د الع�سيمي من اأجل ت�سليمه مبلغ 

مئة وثمانين األف دينار، فت�سلمها خالد منه، و�سلمها بدوره الأحمد واأو�ساه باأن يق�سم 

المبل���غ على مجموعتين، مجموع���ة ت�سلم اإلى المملكة العربي���ة ال�سعودية، ومجموعة 

ت�سلم في الكويت ل�سمان اتمام العملية على النحو المطلوب (29(.

ق���ام اأحمد بت�سلي���م المبلغ الأخيه �سال���ح، الذي �سلمه بدوره اإل���ى جا�سم الخمي�ض، 

وب���داأت بع���د ذلك المفاو�س���ات، لكنها م���ا لبثت ان توقف���ت ب�سبب مماطل���ة القوات 
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العراقية، وتك�سف للمفاو�ض عدم جديتها في الو�سول اإلى نتيجة حا�سمة، فقد ارتفع 

المبل���غ المطلوب اإل���ى مليون، عندها اأ�س���ار اأحمد للعميد نا�سر الدع���ي اإلى �سرورة 

ايقاف العملية، فاأوقفت (30(.

ح�سن في معتقل �لب�سرة

ويذك���ر ال�ساهد نادر حمد ابراهي���م الرا�سد اأنه راأى االأ�سير ح�سن بمعتقل الب�سرة 

في تاريخ 1991/1/14م (31(.

وبعد، فقد غيب الغزاة ح�سن عبدالعزيز قمبر في غياهب �سجونهم، بعد ان اأذاقوه 

م���رارة االأ�س���ر والعذاب، في رحل���ة طويلة �سطر خللها �سج���ل حافل من البطوالت 

الخالدة لوطنه الكويت.

رفات �ل�سهيد

عث���ر على رف���ات ال�سهيد ح�س���ن عبدالعزيز قمبر عبداهلل في مقب���رة جماعية تقع 

�سم���ال مدين���ة كرب���لء العراقية، وقد اأثبت���ت التحالي���ل المخبرية تطاب���ق رفاته مع 

الجينات الماأخوذة )32(.

رح���م اهلل ح�س���ن عبدالعزيز، واأ�سكنه جن���ات الخلد، واأعظ���م اهلل االأجر والمثوبة 

الأهله واأبناء وطنه، واألهم الجميع ال�سبر وال�سلوان.

�لهو�م�س:

(*( ول���د في الكويت في 1953/5/2م، ي�سكن منطقة القرين، قطعة 4، قطاع ه�، 

ق�سيم���ة 238، متزوج، حا�س���ل على دبلوم علوم ع�سكرية، يعمل ب���وزارة الدفاع برتبة 

رائ���د، تاريخ االأ�س���ر 1990/10/21م، تاريخ اال�ست�سهاد هو تاري���خ العثور على رفاته 

2004/11/2م. انظ���ر: �سهادة وفاة ال�سهيد �س���ادرة عن وزارة ال�سحة العامة برقم 

،2004/2966 بتاري���خ 2005/1/2م، ونم���وذج ت�سجيل اأو�س���اع االأ�سرى والمفقودين 
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الكويتيي���ن �سادر ع���ن اللجنة الكويتي���ة لحقوق االإن�س���ان، برق���م 3014612، بتاريخ 

1991/1/28م، ونم���وذج اآخ���ر �س���ادر عن نف����ض الجه���ة برق���م 3238712، بتاريخ 

1991/3/6م، ونم���وذج ثال���ث �س���ادر ع���ن اللجنة الوطني���ة لمتابعة �س���وؤون االأ�سرى 

والمفقودي���ن، بتاريخ 1991/10/3م وبطاقة بيان���ات المتغيب عن عمليات االحتلل 

والتحري���ر برقم 406032، بتاري���خ 1992/5/7م، وبطاقة محتوي���ات الملف �سادرة 

ع���ن فريق توثيق الحيثي���ات بق�سم التخيد المعنوي في مكت���ب ال�سهيد التابع للديوان 

االأميري.

(1( جا�س���م الخمي����ض )اأحد اأفراد مجموعة ال�سهي���د(، مقابلة اأجراها معه وحيد 

القط���ان الباحث في مكتب ال�سهيد في يوم الثالثاء، الموافق 2005/12/20م، �ض5، 

عبا����ض عبدالعزيز قمبر )�سقيق ال�سهيد(، مقابلة اأجرتها معه جريدة االأنباء بتاريخ 

2004/12/27م.

����ض20 ا�سحاق خليل القائد )اأحد اأف���راد مجموعة ال�سهيد(، مقابلة اأجراها معه   

الباحث وحيد القطان في يوم االأحد، الموافقة 2005/12/24م، �ض5.

(2( جا�س���م الخمي����ض، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض11، ا�سحاق خليل القائ���د، المقابلة 

ال�سابقة، �ض6-5.

(3( ا�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض4.

(4( جا�س���م الخمي����ض، المقابلة ال�سابقة، ����ض6، 7 نبيل الكن���دري، مقابلة اأجراها 

معه الباحث وحي���د القطان في يوم ال�سبت، الموافق 2005/12/3م، �ض2 اأحمد 

الزعاب���ي، مقابلة اأجراه���ا معه الباحث وحيد القطان في ي���وم االربعاء، الموافق 

2005/11/23م، �ض12.

 (5(اإ�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض15 ،18.

 )6(جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض4.

)7( الم�سدر ال�سابق، �ض4 - 5 .

)8( الم�سدر ال�سابق، �ض3 - 4 .
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)9( اإ�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة،�ض11 .

)10( ولي���د الياق���وت، مقابلة اأجره���ا معه الباح���ث وحيد القطان في ي���وم ال�سبت، 

المواف���ق 2005/12/10م، �ض 2جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض11 ،7 ،4 

اإ�سحاق خليل القائ���د، المقابلة ال�سابقة، �ض5 اأحمد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، 

�ض5-4.

)11( جا�س���م الخمي����ض، المقابل���ة ال�سابق���ة،6-7  ا�سح���اق خليل القائ���د، المقابلة 

ال�سابقة، �ض4-5 .

 )12(جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض 7.

)13( فايدة كامل نعمان، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان في يوم ال�سبت، 

الموافق 2005/11/9م، �ض2، جا�س���م الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض7، نواف 

خال���د الزعاب���ي، مقابل���ة اأجراها مع���ه الباحث وحي���د القطان في ي���وم االثنين، 

الموافقة 2005/11/28م، �ض3.

(14( جا�س���م الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، ����ض16 فايدة كامل داود نعمان، المقابلة 

ال�سابقة، �ض3.

(15( اإ�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض6.

(16( جا�س���م الخمي����ض، المقابل���ة ال�سابق���ة، �ض5، نبي���ل الكندري مقابل���ة اأجراها 

الباحث وحيد القطان في يوم ال�سبت الموافق 2005/12/3م، �ض3 اإ�سحاق خليل 

القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض4 ،6، نواف خالد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، �ض2 

اأحمد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، �ض2 ،5،3.

(17( اإ�سح���اق خليل القائد، المقابل���ة ال�سابقة، �ض ،3 ،6 ،7 وليد الياقوت، المقابلة 

ال�سابقة، �ض2، جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض5-6 نواف خالد الزعابي، 

المقابلة ال�سابقة، �ض3-2.

(18( جا�س���م الخمي�ض، المقابل���ة ال�سابقة، �ض7 ،8 ا�سحاق خلي���ل القائد، المقابلة 

ال�سابقة، �ض7 ،8.
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(19( اإ�سح���اق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، ����ض8-9، جا�سم الخمي�ض، المقابلة 

ال�سابقة، �ض8.

)20( جا�س���م الخمي����ض، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض8، ا�سحاق خليل القائ���د، المقابلة 

ال�سابق���ة، ����ض9، فوزية محمد علي اأحم���د، مقابلة مثبتة في مل���ف ال�سهيد خالد 

الزعابي، موؤرخة في 9/28م 1990م، ورقة واحدة.

)21( اإ�سح���اق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، ����ض8-9، جا�سم الخمي�ض، المقابلة 

ال�سابقة، �ض 8 - 9  ، نواف خالد الزعابي، المقابلة ال�سابقة �ض3.

)22( نبي���ل الكن���دري، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض4، ا�سحاق خلي���ل القائ���د، المقابلة 

ال�سابقة، �ض10، جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض9.

)23( اأحم���د الزعاب���ي، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض11، ا�سحاق خليل القائ���د، المقابلة 

ال�سابقة، �ض10، نواف خالد الزعابي، المقابلة ا�سابقة، �ض3.

)24( ا�سحاق خليل القائد، الماقبلة ال�سابقة، �ض10 ،12 .

)25( الم�سدر ال�سابق، �ض11.

)26( الم�سدر ال�سابق، �ض12 .

)27( الم�سدر ال�سابق، �ض 13 .

)28( الم�سدر ال�سابق، �ض 16 ،17 .

)29( �سال���ح الزعب���ي، مقابلة اأجرتها معه جريدة االأنب���اء بتاريخ 2004/12/27م، 

�ض20، اأحمد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، �ض9.

)30( اأحمد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، �ض9.

)31( ن���ادر حم���د ابراهي���م الرا�سد، مقابل���ة اأجرها مع���ه عي�سى ال�سم���لن بتاريخ 

1996/1/12م، �ض 1 ،2.

)32( االإدارة العامة للأدلة الجناذية، فريق االأدلة الجناذية، الفريق الفني، انطباق 

رق���م 214 لتقري���ر م�س���ور لرفات رق���م ،30336 والمنطبق عل���ى االأ�سير ال�سهيد 

ح�س���ن عبدالعزي���ز قمبر عب���داهلل، ملف اأ�سر رق���م ،95 معتمد م���ن العميد عيد 

بو�سليب رئي�ض الفريق الفني ومدير عام االإدارة العامة للأدلة الجنائية.
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مجموعة �ل�سباح

�ل�سهيد / ح�سن غلوم ح�سن �سكين )رحمه �هلل(

كتب/ د. �سعود �لع�سفور

�أخالق ح�سن وطباعه

ع�سك���ري من الط���راز االأول، يعمل في �سلح الطيران ب���وزارة الدفاع برتبة نقيب، 

اأتاحت له تربيته الع�سكرية، وخبرته الميدانية ان يكون في كل المواقف �سديد الراأي، 

مره���وب الجانب من الغزاة، مع دماثة خلقه، واعت���دال طبعه، ي�سهد له في ذلك كل 

من عرفه، ال يهاب الخطوب، يحب الجهاد �سد االأعداء )1(.

مجموعة �ل�سباح

كان ح�س���ن يعمل مع �سلح الدربا����ض، وبدر ال�سرقاوي كفريق متجان�ض �سارك معًا 

ف���ي عدة عمليات ع�سكرية لمقاومة القوات العراقي���ة الغازية، و�سكل هذا الفريق مع 

فري���ق اآخ���ر موؤلف من خالد الزعاب���ي، وح�سن عبدالعزيز قمب���ر، وجا�سم الخمي�ض، 

وا�سحاق خليل القائد مجموعة مقاومة نا�سطة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقيادة العامة 

للمقاوم���ة الكويتية بقي���ادة بع�ض اأبناء االأ�س���رة الحاكمة اأمثال ال�سي���خ نا�سر �سباح 

�سع���ود ال�سباح، وال�سيخ فهد �سال���م العلي، وال�سيخ علي فهد �سال���م ال�سباح، واأوالد 

ال�سهي���د فهد االأحمد ال�سباح، وال�سيخ م�سعل الج���راح، وغيرهم من قياديي الجي�ض 

وال�سرط���ة اأمثال: يو�س���ف الم�ساري، وخالد ب���ودي، وعبدالوه���اب المزين، ومحمود 

الدو�سري ولقربها من االأ�سرة الحاكمة اأطلق عليها ا�سم »مجموعة ال�سباح« )2(.

م�ساركته في �إعد�د وثائق وهمية

�ساطر ح�سن رفاقه القيام باإعداد الهويات والجوازات ودفاتر ال�سيارات وت�ساريح 

الخ���روج من الكوي���ت، وغيرها م���ن االأوراق الر�سمية الوهمية، وذل���ك لحاجة ملحة 

فر�ست���ه اأحوال الغزو العراق���ي الغا�سم على دولة الكويت، وخا�س���ة بعد ان تر�سدت 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-41-

الق���وات العراقي���ة لكل م���ن ينتم���ي للع�سكرية م���ن القياديي���ن وغيرهم، ب���ل تعقبت 

القياديي���ن م���ن المدنيي���ن، ومن كان يق���ع في قب�سته���ا يتعر�ض للعتق���ال والتنكيل 

والقت���ل، كما اأغلق���ت المنافذ الحدودية م���ع المملكة العربية ال�سعودي���ة بغية �سمان 

ع���دم خروج المطلوبين لديها م���ن اأفراد المقاومة، ومن �سبق ذكرهم، ولم يعد اأمام 

الجميع من منفذ �سوى التوجه اإلى اإيران عبر الحدود العراقية )3(.

دور م�سرف الإير�ن

وكان للجمهوري���ة االإيراني���ة موقفه���ا الم�سرف اآن���ذاك، فقد تفه���م القائم باأعمال 

ال�سف���ارة االإيراني���ة ظ���روف وتداعيات الغزو االآث���م على دولة الكوي���ت، وقام بتزويد 

اأف���راد المقاوم���ة التي ينتمي اإليه ح�سن ب���االأوراق واالأختام اللزم���ة الإتمام مهمتهم 

.)4)

حذر �لرفاق

وف���ي بيت خال���د الزعابي في �ساحية �سباح ال�سال���م كان تجمع رفاق ح�سن لتنفيذ 

مهته���م الخطرة، وحر�سا على عدم اكت�سافهم من قبل القوات العراقية انتقلوا لبيت 

اآخر في ذات ال�ساحية، ثم انتقلوا اآخر عهدهم اإلى بيت ن�سيب خالد الذي كان اأي�سا 

في �ساحية �سباح ال�سالم ذاتها )5(.

��سطحابه لزوجته لبيت �لمقاومة

وتذك���ر نادي���ة زوجة ح�سن اأنه ا�سطحبها اأكثر من مرة مع���ه اإلى بيت المقاومة في 

�ساحية �سباح ا�سالم، وكان يتركها في ال�سيارة ويدخل لذلك البيت ويمكث فيه فترة، 

ثم يعود اإليها وال يخبرها عن عمله هناك )6(.

توزيعه لالأمو�ل على �ل�سامدين

�سارك ح�سن رفيقيه بدر ال�سرقاوي وخالد الزعابي، باال�سافة ل�سقيقين من اأ�سرة 

ال�ساهي���ن، وم�سطفى ال�سط���ي في توزيع االأم���وال على االأ�سر ال�سام���دة على اأر�ض 
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الكوي���ت، وكانت تلك االأموال تجلب عن طريق القي���ادة العامة للمقاومة الكويتية، ثم 

ت�سلم الأهل الثقة من اأبناء الكويت بغية توزيعها على نحو عادل، ومن يقوم بهذا العمل 

يتعر����ض للمخاطر ب�سبب تتبع القوات العراقية لم�سادر تلك االأموال ومحاولة ك�سف 

من يقوم بتوزيعها من اأفراد المقاومة وغيرهم من المطلوبين لديها (7(.

م�ساركته في �سرب �ل�سفارة �لعر�قية

وم���ن العملي���ات البطولية الت���ي تذكر لح�س���ن م�ساركته ف���ي �سرب مق���ر ال�سفارة 

العراقي���ة بالكوي���ت بقذيف���ة بازوكا لم ت�س���ل اإلى المق���ر ب�سبب ق�س���ر مداها، لكن 

القذيف���ة ا�ساب���ت، وب�س���ورة مبا�س���رة مجموعة م���ن الق���وات العراقي���ة كانت تقف 

بجوارها، فاأردتهم بين قتيل وجريح )8(.

�لح�سول على �لذخيرة

وم���ن اأب���رز العمليات التي ت�سجل لح�س���ن بكل فخر واعتزاز اخب���اره لرفيقيه خالد 

الزعابي، وجا�سم الخمي�ض عن وجود ذخيرة في مقر الدفاع الجوي للقوات الكويتية، 

وان الحاج���ة ت�ستوجب الح�سول عليها ال�ستخدامها ف���ي اأعمال المقاومة، فا�ستجابا 

له، وتوجه الجميع لتنفيذ هذه المهمة. وقد كان لذكاء خالد الزعابي دوره في اإنجاح 

العم���ل، حيث اقترح ان يق���وم الرفاق بافتعال حريق ف���ي ذات الموقع المق�سود بغية 

ايهام القوات العراقية بوقوعه التخاذه ذريعة لتواجدهم هناك. فنفذ الرفاق المهمة 

بنجاح وا�ستطاعوا تحميل الذخيرة المطلوبة في �سيارتهم )9(.

�عتقل ح�سن ومن معه

تذك���ر نادي���ة زوجة ح�سن اأنه خرج في ي���وم 1990/10/22م من منزله وقت ال�سحى، 

ولم يرجع، واأنها علمت بعد ذلك اأنه اعتقل في منزل في �ساحية �سباح ال�سالم )10(.

اأم���ا عن الكيفي���ة التي اعتقل فيها، فتذكر الم�س���ادر اأن اعتقاله على اأيدي القوات 

العراقي���ة كان بمثاب���ة مفاجئة له ولرفيقي���ه �سلح الدربا�ض، وب���در ال�سرقاوي، فقد 
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كان���ت تل���ك القوات الغازية تكمن له���م في منزل ن�سيب خال���د الزعابي، وهو المنزل 

ال���ذي كان���ت المجموع���ة قد اتخذت���ه مقرا اأخي���را له���ا. وكان الغزاة قبله���ا بيوم قد 

اعتقل���وا مجموعة اأخرى من الرفاق، وهم: خالد الزعاب���ي، وا�سحاق القائد، وح�سن 

عبدالعزي���ز قمبر، وجا�سم الخمي����ض، ولم يعلم ح�سن ومن معه بهذا الحدث، فما ان 

و�سوال اإل���ى ذاك المنزل حتى خرجت اإليهم الق���وات العراقية واعتقلتهم الواحد تلو 

االآخر )11(.

ح�سن في مخفر �سباح �ل�سالم

ت���م ترحيل ح�س���ن وبدر ال�سرق���اوي، و�سلح الدربا����ض اإلى مخف���ر �ساحية �سباح 

ال�سالم، حيث حققت القوات العراقية معهم )12(.

ح�سن في �لم�ساتل �لزر�عية

بعدها، قامت الق���وات العراقية بترحيل الرفاق الثلثة اإلى منطقة الم�ساتل التابعة 

للهيئ���ة} العام���ة ل�س���وؤون الزراعة والثروة ال�سمكي���ة بمنطقة العمري���ة، وقد اع�سبت 

اأعينهم، وقد التقوا هناك ببقية رفاقهم الذين اعتقلتهم تلك القوات من قبل )13(.

ح�سن يعذب

وف���ي الم�سات���ل نال ح�سن ما ناله رفاقه من تعذيب و�س���رب وتنكيل، فل رحمة، وال 

�سفقة الولئك الغزاة. )14(.

وتذك���ر نادي���ة زوجة ح�س���ن اأن ا�سحاق خليل القائ���د � بعد اأن اأفرج���ت عنه القوات 

العراقي���ة � ح�سر اإليها في 1990/11/30م، واأخبره���ا اأن زوجها ح�سن في الم�ساتل 

الزراعية، واأن �سحته قد تح�سنت )15(.

وم���ن راأى ح�س���ن في الم�ساتل اأي�س���ا ال�سهود: اأمين محمد اأحم���د العو�سي، وخالد 

محم���د عبداهلل البلو�سي، ومحمود محمد مجيد الدو�س���ري، وعبدالمنعم عواد زويد 

العن���زي، ونعم���ة عبدالرحمن نعم���ة اهلل عبدالرحمن الكندري، وعبا����ض �سيد م�سلم 

�سيد علي �سيد م�سطفى، وحاب�ض ندا محمد العنزي )16(.
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ح�سن في �سجن �الأحد�ث

كم���ا تذكر نادية اأن محمد الفجي، ونا�سر العجمي اأخبراها في اأواخر �سهر مار�ض 

م���ن �سن���ة 1991م اأن زوجها ح�سن في �سجن االأح���داث، واأنه بخير، وذكر لها الفجي 

اأنه �سيتم ترحيله اإلى العراق )17(.

وراأى ح�سن في �سجن االأحداث اأي�سا ال�ساهد نادر حمد ابراهيم الرا�سد، وال�ساهد 

عبا�ض �سيد م�سلم �سيد علي �سيد م�سطفى )18(.

ح�سن في �سجن �لب�سرة

نق���ل ح�س���ن بعدها اإلى �سج���ن الب�سرة، ومم���ن �ساهده هناك ن���ادر حمد ابراهيم 

الرا�س���د )19(، ومنها اإلى مناطق اأخرى من بينها �سجن اأبي غريب الذي انتقل اإليه 

معظم اأفراد مجموعة ال�سهيد بدر ال�سرقاوي، و�سلح الدربا�ض.

هكذا غيب الغزاة ح�س���ن غلوم ح�سن �سكين ورفاقه في �سجون الظلم، واأذاقوهم 

�سنوف العذاب، ووح�سة الغربة عن اأر�ض الوطن العزيز.

رفات ح�سن

عث���ر على رف���ات ال�سهيد ح�سن غلوم ح�س���ن �سكين في مقبرة جماعي���ة تقع �سمال 

مدين���ة كرب���لء العراقية. وقد اأثبت���ت التحاليل المخبرية تطاب���ق رفاته مع الجينات 

الماأخوذة )20(.

رح���م اهلل ح�سن غل���وم، واأ�سكنه ف�سيح جنات���ه، واأعظم اهلل االأج���ر والثواب الأهله 

واأبناء وطنه.

الهوام�ش :

(*( ول���د بالكوي���ت ف���ي 1952/8/3م، ي�سكن منطق���ة الرميثية، قطع���ة 8، �سارع 

83، من���زل 46، مت���ز،ج، ل���ه ثلثة اأبن���اء: اأحم���د، وعبدالرحمن، وعب���داهلل، يحمل 
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ال�سهادة الثانوية، يعمل بوزارة الدفاع بوظيفة نقيب في �سلح الطيران، تاريخ االأ�سر 

1990/10/22م، تاري���خ اال�ست�سهاد هو تاريخ العثور على رفاته في 2003/12/13م 

انظ���ر: نموذج ت�سجي���ل اأو�ساع االأ�س���رى والمفقودين الكيوتيين ال�س���ادر عن اللجنة 

الكويتي���ة لحقوق االإن�سان رق���م 1108912 بتاري���خ 1991/3/5م، بيانات المبلغ فهد 

عبدالرحم���ن علي محمد �سكين، ونموذج اآخر �سادر عن نف�ض الجهة رقم 1166912 

بتاري���خ 1991/3/9م، بيانات المبلغ عارف عبدالرحم���ن علي �سكين، ونموذج ثالث 

�س���ادر عن اللجنة الوطنية لمتابعة �س���وؤون االأ�سرى والمفقودين من دون رقم، بتاريخ 

1991/10/3م، وا�ستمارة بيانات المتغيب �سمن عمليات االحتلل والتحرير بتاريخ 

1992/5/7م، وبطاق���ة محتوي���ات الملف �س���ادرة عن فريق توثي���ق الحيثيات بق�سم 

التخليد المعنوي في مكتب ال�سهيد التابع للديوان االأميري.

(1( جا�س���م الخمي�ض، مقابل���ة اأجراها معه الباحث وحيد القط���ان في يوم الثلثاء 

الموافق 2005/12/20م، �ض5.

)2( ا�سح���اق خليل القائ���د، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم االأحد 

الموافق 2005/12/4م، �ض ،4-5 جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض11.

(3( اإ�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض6.

(4( نبي���ل الكن���دري، مقابل���ة اأجراها مع���ه الباحث وحي���د القطان في ي���وم ال�سبت 

المواف���ق 2005/12/3م �ض3، جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض5، اإ�سحاق 

خليل القائ���د، المقابلة ال�سابقة، �ض4 ،6، نواف خال���د الزعابي، مقابلة اأجراها 

معه الباحث وحيد القطان في يوم االثنين الموافق 2005/11/28م، �ض ،2اأحمد 

الزعاب���ي، مقابل���ة اأجراها معه الباح���ث وحيد القطان في ي���وم االأربعاء الموافق 

2005/11/23م، �ض2 ،5-3.

(5( وليد الياقوت، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم ال�سبت الموافق 

2005/12/10م ����ض2، ا�سح���اق خلي���ل القائ���د، المقابلة ال�سابقة، ����ض،3 ،6 ،7 

جا�س���م الخمي����ض، المقابل���ة ال�سابقة، �ض5-6، ن���واف خالد الزعاب���ي، المقابلة 

ال�سابقة، �ض3-2.
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)6( نادية عبدالرحمن علي محمد �سكين )زوجة ال�سهيد( مقابلة مكتب االإت�ساالت 

والمعلوم���ات التاب���ع للجنة الوطني���ة ل�سئون االأ�س���رى والمفقودين ف���ي 3 / 10 / 

1992، ورقة واحدة.

)7( اإ�سماعيل عبدالفتاح عبداهلل، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم 

ال�سبت الموافق 2005/12/10م، �ض2.

)8( اأحمد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، �ض3-4، جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، 

����ض3، نبيل الكن���دري، المقابلة ال�سابقة، ����ض2، اإ�سحاق خلي���ل القائد، المقابلة 

ال�سابقة، �ض18 .

)9( جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض 4-3.

)10( نادية عبدالرحمن علي محمد �سكين، المقابلة المذكورة ورقة واحدة.

)11( اإ�سماعي���ل عبدالفت���اح عب���داهلل، مقابل���ة اأجراها معه الباح���ث وحيد القطان 

ف���ي يوم ال�سبت الموافق 2005/12/10م، ����ض ،5 ابراهيم عبدالفتاح الج�سمي، 

مقابل���ة مثبت���ة في ملف ال�سهيد �س���لح الدربا�ض، ورقة واح���دة، اأحمد الزعابي، 

المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض11، اإ�سحاق خلي���ل القائ���د، المقابلة ال�سابق���ة، �ض،10 

12، ن���واف خال���د الزعابي، المقابل���ة ال�سابقة، �ض3، جا�س���م الخمي�ض، المقابلة 

ال�سابقة، �ض9، اأحمد عب���داهلل ال�سرقاوي، مقابلة مكتب االت�ساالت والمعلومات 

التابع للجنة الوطني���ة ل�سوؤون االأ�سرى والمفقودين، مقابلة مثبتة في ملف �سقيقه 

بدر، موؤرخة في 1990/9/28م.

)12( جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض10.

)13( اإ�سماعيل عبدالفتاح عب���داهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض3، ا�سحاق خليل القائد، 

المقابل���ة ال�سابق���ة، �ض،13 ،17 عل���ي عبداهلل ال�سرق���اوي، مقابل���ة اأجرتها معه 

جري���دة الوط���ن بتاريخ 2004/2/27م، ����ض،12 نادية عبدالرحم���ن علي محمد 

�سكين، المقابلة ال�سابقة، ورقة واحدة.

)14( اإ�سح���اق خليل القائد، المقابل���ة ال�سابقة، �ض13، اأحمد عب���داهلل ال�سرقاوي، 

المقابلة ال�سابقة، ورقة واحدة.
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)15( نادية عبدالرحمن علي محدم �سكين، المقابلة ال�سابقة، ورقة واحدة.

)16( اأمي���ن محم���د اأحمد العو�س���ي، ا�ستمارة مقابل���ة �سخ�سية �س���ادرة عن مكتب 

التخطيط والمتابعة التاب���ع للجنة الوطنية ل�سوؤون االأ�سرى والمفقودين، رقم ملف 

ال�ساهد اأ � 2، تم تعبئتها بمعرفة الباحث عي�سى ال�سملن بتاريخ 1995/12/31م، 

خالد محمد عبداهلل البلو�سي، رقم ملف ال�ساهد  ج � 3، ا�ستمارة مقابلة �سخ�سية 

�س���ادرة ع���ن ذات الجهة، وبمعرف���ة الباحث نف�سه بتاري���خ 1996/1/3م، محمود 

محمد مجيد الدو�سري، رقم ملف ال�ساهد م � 6 ا�ستمارة مقابلة �سخ�سية �سادرة 

ع���ن الجهة ال�سابقة، وبمعرفة الباحث ال�سابق في التاريخ نف�سه، عبدالمنعم عواد 

زوي���د العنزي، رقم املف ال�ساه���د ع � 14، ا�ستمارة مقابل���ة �سخ�سية �سادرة عن 

الجه���ة ال�سابقة، وبمعرفة الباح���ث ال�سابق في التاريخ نف�س���ه، نعمة عبدالرحمن 

نعمة اهلل عبدالرحمن الكندري، رقم ملف ال�ساهد ن � 4، ا�ستمارة مقابلة �سخ�سية 

�س���ادرة ع���ن الجهة ال�سابقة، وبمعرف���ة الباحث نف�سه، وف���ي ذات التاريخ، عبا�ض 

�سي���د م�سل���م �سيد علي �سيد م�سطفى، رق���م ملف ال�ساه���د ع � 2، ا�ستمارة مقابلة 

�سخ�سي���ة �سادرة ع���ن ذات الجهة، وبمعرف���ة الباحث نف�سه، وف���ي ذات التاريخ، 

حاي����ض ندا محمد العنزي، من دون رقم ملف، ا�ستم���ارة مقابلة �سخ�سية �سادرة 

عن ذات الجهة، وبمعرفة الباحثة م�ساعل الكندري بتاريخ 1997/9/30م.

)17( نادية عبدالرحمن علي محمد �سكين، المقابلة ال�سابقة، ورقة واحدة.

)18( ن���ادر حم���د ابراهيم الرا�س���د، ا�ستمارة مقابل���ة �سخ�سية �س���ادرة عن مكتب 

التخطي���ط والمتابعة التابع للجنة الوطنية ل�سوؤون االأ�سرى والمفقودين، رقم ملف 

ال�ساهد ن � ،9 تم تعبئتها بمعرفة الباحث عي�سى ال�سملن بتاريخ 1995/12/31م، 

عبا�ض �سيد م�سلم �سيد علي �سيد م�سطفى، اال�ستثمارة ال�سابقة.

)19( نادر حمد ابراهيم الرا�سد، اال�ستثمار ال�سابقة.

)20( االإدارة العام���ة للأدلة الجنائية، فريق االأدلة الجنائية، الفريق الفني، انطباق 

رق���م 211، لتقرير م�سور لرف���ات رقم 30344، معتمد م���ن العميد عيد عبداهلل 

بو�سليب رئي�ض الفريق الفني ومدير عام االإدارة العامة للأدلة الجنائية.
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مجموعة �ل�سباح

�ل�سهيد / خالد جا�سم حمد �لدربا�س �لزعابي )رحمه �هلل(

كتب/ د. �سعود �لع�سفور

�أخالق خالد

ات�سف خالد الزعابي بح�سن الطباع، وطيب ا�سمائل، فقد كان بارا بوالديه، رحيما 

باأبنائ���ه واأقربائه، �سجاعا، محب���ا لعمله، حري�سا على اأدائه وفق مثالية م�سهودة من 

قبل رفاقه الذين يبادلونه الود واالحترام )1(

مثالية خالد

عم���ل خال���د كاآمر في ق�سم االأم���ن وال�سلمة في �سركة نفط الكوي���ت، وقد اكت�سب 

خب���رة بفعل اجتهاده في ح�سن التنظي���م والترتيب حتى اأ�سحى كبير االآمرين، واالأب 

الروح���ي لم���ن يراأ�سهم، وكان ي�ستد الغ�سب به اذا راأى خ���لف ما جبل عليه، يدفعه 

لذلك اخل�سه وحبه للكويت ورفعة �سمعتها )2(.

تلبيته لند�ء �لوطن

كان خال���د خ���ارج البلد مع زوجته الثانية فادية واإح���دى بناته في رحلة ا�سطياف 

ف���ي الجمهورية التركية، ولم���ا جاءه خبر الغزو العراقي الغا�س���م على دولته الحبيبة 

الكوي���ت قفل راجعا اإليها ليذود عن حيا�سها، وي���رد اإليها بع�ض الجميل الذي طالما 

تمنى اأن ينال �سرفه (3(.

�نت�سابه للمقاومة

ب���ادر خالد فور رجوعه اإل���ى تحين الفر�سة المواتية للنيل م���ن الغزاة، فتعلم حمل 

ال�سلح وبرع في ا�ستخدامه، ومن بين الذين دربوه على ذلك ال�ساهد نبيل الكندري، 

فخالد زوج خالته، وتعلم اأي�سا من رفيقه ح�سن قمبر الذي يخبر عنه جا�سم الخمي�ض 

باأن���ه فنان في ا�ستخدام االأ�سلحة، وعلم اأف���راد المجموعة كثيرا من اأ�ساليب القتال، 
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وكذا الحال بالن�سبة لح�سن �سكين الذي كان �سابطا في الجي�ض برتبة رائد فقد تعلم 

خال���د منه اأ�سياء كثيرة. ث���م ان�سم خالد ورفاقه اإلى المقاوم���ة الكويتية البا�سلة في 

مجموع���ة عدت اآنذاك من اأبرز المجموع���ات الفاعلة، وقاموا باأدوار ريادية �ساهمت 

في تحقيق الكثير من االإنجازات (4(.

�لم�ساركة في �سرب �ل�سفارة �لعر�قية

ومن اأبرز العمليات التي �سارك فيها خالد الزعابي في بداية الغزو العراقي �سرب 

مبن���ى ال�سفارة العراقية ف���ي الكويت بقذيفة )RBJ( لكن ال�سف���ارة لم ت�سب، ذلك 

اأن م���دى القذيفة المذكورة كان نح���و �سبعمائة متر، ولكن القذيف���ة اأ�سابت ب�سورة 

مبا�س���رة مجموع���ة من الجن���ود العراقيين الذي كان���وا يقفون بالقرب م���ن المبنى. 

ويذك���ر ال�ساهد نبي���ل الكندري، اأن���ه كان متواجدا عندما خطط خال���د ورفاقه لهذه 

العملي���ة، ويذك���ر اأحمد االأخ ال�سقيق لخالد اأنه تحدث مع اأخيه عن مدى البازوكا بعد 

ان �ساأله خالد عنها، وكان هذا قبل تنفيذهم لعملية �سرب ال�سفارة (5(.

ذكاء خالد وعلو همته

وم���ن اأعمال���ه البطولية اأي�سا الت���ي يذكرها رفيقه بالمقاوم���ة جا�سم الخمي�ض، ان 

رفيقهم���ا ح�س���ن �سكي���ن اأخبرهما عن وجود ذخي���رة �سلح في مق���ر الدفاع الجوي، 

والم���راد جلبها فاأ�سار عليهما خالد بخطة محكم���ة نفذوها جميعا بنجاح. فقد كلف 

خال���د رفيقه جا�سم باح�سار �سيارتين من نوع )وانيت( باال�سافة اإلى �سيارة اإطفاء، 

وف���ي الليل افتعلوا الذهاب الإطفاء حريق قد ا�ستع���ل في المكان المطلوب، وكان معهم 

اأي�سا رفيقهم بدر ال�سرقاوي، وخام�سهم �سخ�ض يكني باأبي علي، حيث و�سلوا اإلى مقر 

الدفاع الجوي، وو�سعوا �سناديق الذخيرة في ال�سيارات، وقد ملئت عن اآخرها )6(.

�شجاعة واإقدام

ومنه���ا اأي�س���ا: الم�ساركة في �س���رب ال�سي���ارات العراقية التي تم���ر على الخطوط 

ال�سريعة المقابلة لمنطقة �سباح ال�سالم )7(.
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تفخيخ �ل�سيار�ت

وم���ن العملي���ات الكبيرة التي �سارك فيها خالد الزعاب���ي تفخيخ ال�سيارات، وكانت 

احداه���ا عند دوار العظام، حيث انفجرت ال�سي���ارة المفخخة وقتلت مجموعة كبيرة 

م���ن الجنود العراقيين، و�سيارة مفخخة اأخرى في منطقة حولي بذات الطريقة، وقد 

األحقت بالقوات العراقية خ�سائر فادحة )8(.

تفجير �ساحنة

وم���ن العمليات االأخ���رى التي قام بها خالد واأفراد مجموعت���ه تفجير �ساحنة كانت 

محملة بالذخيرة بين ج�سر منطقة �سباح ال�سالم ومنطقة م�سرف )9(.

رفاقه في �لمقاومة

م���ن رفاق���ه الذين عم���ل معهم ف���ي المقاومة ا�سحاق خلي���ل القائ���د، واأحمد علي، 

وجا�س���م الخمي����ض، باال�سافة اإلى بع�ض الرفاق الذين مثل���وا حلقة و�سل بينهم وبين 

مجموع���ات المقاوم���ة االأخرى ومن بينه���م �سلح الدربا�ض، وح�سي���ن قمبر، وح�سن 

�سكين، وبدر ال�سرقاوي )10(.

مجموعة �ل�سباح

يذك���ر جا�س���م الخمي����ض � وه���و اأح���د اأفراده���ا � اأن مجموعته���م هذه يطل���ق عليها 

ا�س���م »مجموعة ال�سب���اح«، لعلقة الكثير م���ن اأفراد المجموعة باالأ�س���رة الحاكمة، 

وخا�س���ة خال���د الزعابي، بينم���ا يذكر ا�سحاق القائ���د � وهو اأحد اأفراده���ا اأي�سا � ان 

ه���ذه المجموعة لم تكن له���ا ت�سمية خا�سة، لكنها كانت تاأتم���ر باأمر خالد الزعابي، 

ث���م ح�سن قمبر اللذي���ن كانا ي�سعان الخط���ط باحكام، ثم يتم تكلي���ف من يقع عليه 

االختيار بتنفيذها. ام���ا االأوامر الكبرى المبا�سرة فقد كانت ت�سدر لهذه المجموعة 

م���ن القيادة العام���ة للمقاوم���ة الكويتية وخا�س���ة من اأبن���اء االأ�س���رة الحاكمة وعلى 

راأ�سه���ا ال�سيخ نا�سر �سباح �سعود ال�سباح، وال�سيخ عل���ي فهد �سالم ال�سباح، واأوالد 
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ال�سهي���د فه���د االأحم���د ال�سباح، وال�سي���خ عذبي ال�سب���اح، وال�سيخ م�سع���ل الجراح، 

وبع�ض القياديين الع�سكريين اأمثال يو�سف الم�ساري، وعبدالوهاب المزين، ومحمود 

الدو�سري وغيرهم )11(.

مهاجمة �لعر�قيين في عقر د�رهم

ويذكر جا�سم الخمي�ض اأي�سا اأنه هو وخالد الزعابي، وح�سن قمبر، وبدر ال�سرقاوي 

نف���ذوا عملية في منطقة القرين، وهاجموا منزال احتلت���ه القوات العراقية، فقتل كل 

واحد منهم جنديا عراقيا، ث���م ان�سحبوا م�سرعين، فقامت القوات العراقية بتطويق 

المنطقة واعتقال الكثير من ال�سبان الكويتيين )12(.

نبل و�سهامة

وم���ن االأعمال التي قام فيها خالد بمفرده اأنه طلب من زوجته فادية يوما اأن تخرج 

م���ن �سقته���ا الكائنة في منطقة �سب���اح ال�سالم، وتذهب اإلى من���زل اأهلها الكائن في 

منطق���ة الرميثية، واأخبرها اأنه �سوف يجع���ل من �سقتهم مكانا اآمنا الثنين من اأفراد 

االأ�س���رة الحاكمة، ذكر لها اال�سماء، لكنها ال تتذكره���ا في الوقت الحا�سر، واأردفت 

قائلة اإن اأحدهم يدعي م�سعل )13(.

م�ساعدة �الأ�سر �ل�سامدة

وم���ن االأعمال االأخرى التي قام فيها خالد ورفاقه ت�سلم االأموال من القيادة العامة 

للمقاوم���ة الكويتية وتوزيعها على االأ�س���ر ال�سامدة في الكويت، ويذكر ولده نواف اأنه 

�ساه���د لدى والده كي�سا كبيرا فيه نقود، واأن هذه االأموال كان خالد يوزعها على تلك 

االأ�سر )14(.

�سيارة �سمو ولي �لعهد

ويذك���ر جا�س���م الخمي�ض ان �سيارة �سمو ول���ي العهد ال�سيخ �سع���د العبداهلل ال�سالم 
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ال�سب���اح اح�سرت لهم في منطقة �سباح ال�سال���م، وكانت �سيارة م�سفحة، فعمد هو 

ورفيق���ه خال���د الزعابي اإل���ى اخفائها عن اأعي���ن القوات العراقية ف���ي بيت من بيوت 

منطقة �سباح ال�سالم اإلى ما بعد تحرير الكويت، وتذكر زوجة خالد فادية ان زوجها 

كان عل���ى ات�س���ال ب�سمو ولي العهد، وف���ي اإحدى المرات اأخذ ابنته���ا نور وقال لها ال 

تخاف���ي على ابنتنا �سوف اخذه���ا على �سبيل التمويه من اأجل ازالة �سكوك العراقيين 

اأثن���اآء اخفاء �سيارة �سمو ولي العهد في اإح���دى العمارات القريبة من �سكننا، وفنفذا 

المهم���ة بنج���اح. وكان خالد الزعابي، وح�س���ن قمبر ي�ستخدمان ال�سي���ارة المذكورة 

فقط في عمليات االغتيال )15(.

توفير �لمتفجر�ت

ويذكر ا�سحاق خليل القائد � وهو اأحد اأفراد المجموعة � انه كان يتعاون بفاعلية مع 

خال���د الزعابي، وح�سن قمبر، وكان يزودهما م���ن حين الآخر بالمعلومات التي تتوفر 

لديه، ومن ذلك اخباره لهما بات�سال اأحد اال�سدقاء به وفي حوزته قنابل، طالبا منه 

الم�ساعدة في كيفية الت�سرف فيها. ولما اأخبر ا�سحاق خالدا بذلك، اأبدى رغبته في 

الح�سول عليها، وعر�ض عليه م�ساحبته في مهمة اح�سار القنابل، لكن ا�سحاق نفذ 

تلك المهمة بنف�سه، واح�سر القنابل في كي�ض لخالد، ف�سكره خالد على ذلك، ونادى 

رفيقه ح�سن قمبر وطلب منه ان ي�ساهد تلك القنابل )16(.

�خفاء �الأ�سلحة

كان الرف���اق يخفون االأ�سلحة في حف���رة مخ�س�سة للتيار الكهربائي تقع خلف بيت 

خالد، ومن تلك االأ�سلح���ة القنابل التي جلبها ا�سحاق من �سديقه، و�سلح )بازوكا( 

ت���م الح�سول عليه من م�سدر اآخ���ر، وم�سد�ض كاتم لل�س���وت، واأ�سلحة كثيرة جلبها 

اأحمد االأخ ال�سقيق لخالد )17(.

مهمات خطيرة

�سم���ع خالد ورفاق���ه عن اإغلق الق���وات العراقي���ة المنافذ الحدودية م���ع المملكة 
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العربية وال�سعودي���ة، و�سماحهم للنا�ض في عبور الحدود االيرانية عن طريق العراق. 

ولم���ا كانت الحاجة ملحة في اخراج القادة الع�سكريي���ن والمدنيين الكويتيين الذين 

تتعقبه���م اال�ستخب���ارات العراقية، وجد خال���د ورفاقه مهمة جدي���دة بالغة االأهمية، 

�سدي���دة الخط���ورة، وهي ا�ستخ���راج ت�ساريح م���زورة الأولئك الق���ادة وغيرهم ممن 

يرغبون في الخروج من الكويت تفاديا لبط�ض القوات العراقية )18(.

تفهم �لقائم باأعمال �ل�سفارة �الير�نية

اجتم���ع خال���د ورفاق���ه بالقائم باأعم���ال ال�سف���ارة االيرانية في الكوي���ت، وذلك في 

ذات المنزل ال���ذي يجتمعون فيه، واأبدى الم�سوؤول االيران���ي تفهمه وم�ساندته الأفراد 

المجموع���ة فيم���ا �سوف يقدم���ون عليه م���ن عمل بطول���ي، ف�ساعدهم بعم���ل االختام 

اللزمة، وزودهم باأوراق الت�ساريح المطلوبة، وقام اأفراد المجموعة بطباعة المزيد 

م���ن االأوراق وت�سويرها لتنفيذ المهمة المطلوبة، ام���ا عن مكائن الت�سوير والطباعة 

وجه���از تغليف الهوي���ات فقد تم جلبها من مق���ر عمل خالد الزعابي ف���ي �سركة نفط 

الكويت، ومن مقر الرئا�سة في الحر�ض الوطني حيث اح�سرها له اأخوه اأحمد )19(.

منزل خالد �أ�سحى ور�سة عمل للمقاومة

اأ�سب���ح من���زل خالد ور�سة عم���ل ال ته���داأ، وكان يت���ردد عليها بع����ض ال�سخ�سيات 

الكويتي���ة من اأفراد االأ�سرة الحاكمة الذين كان لهم دورهم البارز في دعم المقاومة 

�س���د الق���وات العراقي���ة الغازية كال�سي���خ فهد �سالم العل���ي ال�سب���اح، وال�سيخ عذبي 

ال�سباح، وكبار القادة م���ن الع�سكريين كعبد الوهاب المزين، وخالد بودي، ويو�سف 

الم�ساري، ومحمود الدو�سري، واأ�سرار القبندي، ومكية الميل )20(.

وتذك���ر زوجته االأخرى فادية التي كانت ت�سكن معه في �سقة بمنطقة �سباح ال�سالم 

اأن �سقته���م اأي�س���ا كان مكان���ا يتخذه خالد الإع���داد هويات وهمية ودفات���ر ال�سيارات 

وغيرها، ومن �سمن الذين ا�ستخرج له خالد هوية وهمية كان �سقيق زوجته )21(.
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�النتقال لمنزل �آخر

وكان من���زل خال���د في منطق���ة �سباح ال�سالم م���كان تجمعهم، وبع���د ازدياد اأفراد 

المجموع���ة التي تت���ردد على بيت خال���د، ونظرا لكث���رة مداهمات الق���وات العراقية 

لمن���ازل اأهل الكويت بحث���ا عن اأفراد المقاومة، وتمكنها م���ن اعتقال الكثيرين، قرر 

خال���د ورفاق���ه تغيي���ر المنزل ال���ذي يجتمعون فيه، اإل���ى منزل اآخر ف���ي قطعة 6 من 

مطنقة �سباح ال�سالم )22(.

�النتقال لمنزل ثالث

بعدها، انتقل اأفراد المجموعة اإلى منزل ن�سيب خالد من اأجل �سبيل تغيير مكانهم، 

وع���دم ثباتهم في مكان بعينه خوفا م���ن ان تك�سفهم القوات العراقية الغازية، ف�سل 

ع���ن كون المن���زل الجديد يتمت���ع بموقع منا�سب، ف���كان يطل عل���ى واجهتين احدها 

مقابل���ة لج�س���ر منطقة م�سرف، واالأخ���رى داخلية، وهو ما ي�سهل ه���روب من فيه اذا 

ا�ستلزم االأمر ذلك، وقد حمل اأفراد المجموعة جميع م�ستلزماتهم اإلى ذلك المنزل، 

وبع����ض االأ�سلح���ة الخفيفة كالم�سد�ض كات���م ال�سوت، ور�سا�ض �سغي���ر، اما االأ�سلحة 

الثقيل���ة التي يتق���ن ا�ستخدامها زميلهم ح�سن قمبر ورفاق���ه فقد تركوها في الحفرة 

�سابقة الذكر )23(.

وفاء �سديق

كان لخالد �سديق حميم يدعى �سمير العد�ساني، وكان �سمير يمتلك مطبعة توقفت 

نتيج���ة مغادرة كثير م���ن العمالة الوافدة الأر�ض الكويت اأثن���اء الغزو العراقي، فطلب 

خالد من �سديقه �سمير ا�ستعارة مطبعته ال�ستخدامها في طباعة المزيد من االأوراق 

المتعلقة با�ستخراج الهويات الوهمية، ولما اأخبره عن عدم وجود من يقوم بت�سغيلها، 

اأخب���ره خالد اأنه ورفاقه يمكن ان يقوموا بهذه المهمة، فاأبدى �سمير موافقته، ووعده 

ان يح�سر اإليه في الغد لت�سليمه مفاتيح المطبعة في منزل ن�سيب خالد )24(.
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عمل دوؤوب

كان اأف���راد المجموعة قد مكثوا طيلة ع�سرة اأيام متتالية في بيت ن�سيب خالد وهم 

عاكف���ون على ا�ستخراج البطاقات والهوي���ات والم�ستندات الوهمية المطلوبة، وكانوا 

يتناوبون على اتمام هذا العمل الخطير في همة ون�ساط، وكانوا يتقنون ذلك تمامًا.

ويعتق���د ن���واف بن خالد الزعاب���ي ان اأول �سخ�ض تم ا�ستخ���راج هوية وهمية له هو 

اللع���ب �سال���ح الع�سفور، ويذكر ن���واف ان بيت وال���ده كان فيه الكثي���ر من مكائن 

الت�سوير، والتغليف، والهويات، واالأختام، واالأ�سلحة )25(.

�ليوم �لم�سوؤوم

وف���ي الي���وم الذي اتف���ق الجميع عل���ى مغادرة من���زل ن�سيب خال���د بع���د اأن اأكملوا 

مهامه���م، كان ه���و ذات اليوم ال���ذي تواعد فيه خالد م���ع �سديقه �سمي���ر للقاء بغية 

ت�سليم���ه مفاتيح المطبعة كان في المنزل المذكور وقتئذ خم�سة من اأفراد المجموعة 

ه���م: خالد الزعابي، وح�سن قمب���ر، ومحمود الهندي، وجا�س���م الخمي�ض، وع�سكري 

بالجي�ض الكويتي يدعى وليد )26(.

في هذا اليوم ح�سر اإلى المنزل المذكور ال�سيخ فهد �سالم العلي ال�سباح، واأ�سرار 

القبن���دي. وطلب ال�سيخ فه���د من خالد الزعاب���ي ا�ستخراج هوي���ات الأ�سخا�ض زوده 

ال�سيخ فهد ب�سورهم )27(.

وق���د ذكر ال�سي���خ فهد لخالد الزعاب���ي اأن العميد يو�سف الم�س���اري اعتقلته القوات 

العراقية، وان �سيارة الم�ساري موجودة بالقرب من مخفر بيان، وبداخل تلك ال�سيارة 

م�ستن���دات فيها ذكر الأ�سم���اء كثير من الع�سكريي���ن في الجي�ض الكويت���ي، والمطلوب 

ا�ستعادة ال�سيارة المذكورة اأو احراقها اأو تفجيرها بغية التخل�ض من تلك الم�ستندات 

التي قد تكون و�سيلة للعراقيين تو�سلهم للقب�ض على اولئك الع�سكريين )28(.

تفاعل �إيجابي

خ���رج خالد من البيت ف���ور �سماعه بهذا الخبر من ال�سيخ فه���د، وعزم على تنفيذ 
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خط���ة للتعام���ل م���ع ال�سيارة المذك���ورة. طلب خال���د ورفيقه ح�سن قمب���ر من جا�سم 

الخمي����ض، ووليد ا�ستخ���راج ال�سلح من �سيارتهم الخا�س���ة وتنظيفه لتنفيذ المهمة، 

كم���ا طلبا منهما طباعة الهويات المطلوبة لحي���ن قدومهما من معاينة �سيارة يو�سف 

الم�ساري )29(.

نجاح بع�س رفاق في �لهروب

وف���ي ذات الي���وم راأت كل م���ن زوج���ة خال���د الزعاب���ي، وتدعى فوزي���ة محمد علي 

اأحم���د، وزوجة وليد جنود الق���وات العراقية يتجهون �سوب من���زل ن�سيب خالد حيث 

كان يتواج���د اآنذاك جا�سم الخمي�ض، ومحمود الهن���دي، ووليد فات�سلتا بالموجودين 

في���ه وطلبتا منهم الخروج منه قبل ان تدهمه���م القوات العراقية، فا�ستجابوا لذلك، 

وعن���د فتحهم الباب الخلفي وجدوا القوات العراقية اأمامهم، في �سبع �سيارات كانت 

ف���ي انتظارهم، فاأغلقوا الباب، ث���م ت�سلقوا جدران المنزل اإلى من���زل اآخر، واأخذوا 

يهرب���ون م���ن منزل الآخر حتى تواروا ع���ن االأنظار، ويذكر جا�س���م الخمي�ض اأنه دخل 

اأح���د البيوت، فزوده اأهل البيت بجلبية ثم خ���رج، وا�ستطاع الرفاق الثلثة الهروب 

ب�سعوبة بالغة، و�ساعدهم في ذلك معرفتهم بطرق تلك المنطقة ومنافذها )30(.

�لتحذير من خطر محدق

اأخ���ذ الثلثة الذين نجوا يت�سل���ون ببقية من يتردد على المنزل من اأفراد المقاومة 

الخبارهم بوجود القوات العراقية فيه، وانها تتر�سد للقب�ض على من يح�سر اإليه. كما 

وقف���وا على مداخل منطقة �سباح ال�سالم، ومعهم بع�ض ال�سبان � ومن بينهم نواف بن 

خالد الزعابي � واالطفال يحذرون من في نيته الذهاب اإلى المنزل المذكور )31(.

�سوء حظ خالد ورفيقه

ول�سوء حظ الرفيقين خالد الزعابي، وح�سن قمبر انهما لم ي�سلكا الطريق المبلط، 

ب���ل كان قدومهم���ا اإلى منطقة �سب���اح ال�سالم م���ن الطريق الرمل���ي، فلم يلحظهم 

رفاقه���م الذين نجوا ووقفوا على المداخل الرئي�س���ة المبلطة. ولما و�سل اإلى مقربة 
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م���ن بيت ن�سيب خالد حيث تتواجد القوات العراقية، وقفا وهما يت�ساوران في الخطة 

الت���ي تمكنهم م���ن تفجير �سيارة يو�س���ف الم�ساري، ثم طلب ح�س���ن قمبر اال�ستئذان 

للذه���اب اإلى منزله الخا����ض، على ان يتلقيا هو وخالد بع���د �ساعة في منزل ن�سيب 

خالد )32(.

�عتقال خالد وثالثة من رفاقه

توجه خالد بعده���ا اإلى منزل ن�سيبه، ولم يعرف بوجود القوات العراقية فيه، وقبل 

دخول���ه �ساه���د امراأة تهرول م�سرعة اإلي���ه وكانت تريد ان تحذره م���ن دخول المنزل 

لوج���ود العراقيي���ن في���ه، اال اأنه دخ���ل المنزل قب���ل ان ي�سمع كلمه���ا، وعندما دخل 

اعتقلت���ه القوات العراقي���ة. بعدها نجحت المراأة المذكورة ف���ي اللحاق بح�سن قمبر 

وحذرته، واأخبرته بما حدث لخالد، ففزع ح�سن، وحاول ان يجد رفيقه خالد قبل ان 

يقع ف���ي قب�سة القوات العراقية، ودخل المنزل، واأخذ ين���ادي على خالد بكنيته )اأبا 

ن���واف(، ف�سمعته القوات العراقية وج���اءت اإليه واعتقلته، ف�ساهد رفيقه، وقد اأوثقته 

القوات العراقية، ثم فعلت ذات ال�سيء لح�سن، وكان ذلك في الحادي والع�سرين من 

�سهر اأكتوبر عام 1990م )33(.

وح�س���ر ف���ي ذات اليوم اإل���ى المنزل المذكور �سمي���ر العد�ساني �سدي���ق خالد وهو 

يحم���ل مفاتيح المطبعة تنفيذا للوع���د الذي كان بينه وبين خال���د، فاعتقلته القوات 

العراقية ليكون ثالث المعتقلين )34(.

ويذك���ر �ساه���د العيان ا�سح���اق القائد اأن���ه دخل اإل���ى المنزل المذك���ور بعد �سلة 

المغ���رب، فوقع ف���ي قب�سة الق���وات العراقية الت���ي كانت تكمن لكل م���ن يدخل ذلك 

المنزل، ليكون ا�سحاق رابع المعتقلين في ذلك اليوم )35(.

�عتقال ثالثة رفاق �آخرين

وفي اليوم الثاني اأي�سا اعتقلت القوات العراقية �سلح الدربا�ض، وبدر ال�سرقاوي، 

وح�سن �سكين، لما قدموا اإلى المنزل، ولم يعلموا بوجود العراقيين فيه )36(.
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�لرفاق في مخفر �سباح �ل�سالم

بعده���ا، ت���م تحويل الرف���اق االأربعة اإلى مخفر �سب���اح ال�سالم للتحقي���ق معهم. وبداأ 

التحقي���ق ب�سمي���ر العد�ساني و�ساأله ال�سب���اط � عن حقيقة انتمائ���ه للمقاومة الكويتية، 

فنف���ى �سمير ذلك، فتوع���ده ال�سب���اط بالويل والثبور، ث���م �ساأل ا�سحاق ال�س���وؤال ذاته 

فاأجابه بذات االجابة، عندها �سربه ال�سابط بباطن كفه على وجهه، ثم ركله (37(.

كان ف���ي زنزانة الرف���اق االأربعة اأحد االأ�سخا�ض لم يعرف���وه، ويبدو اأنه و�سع بينهم 

لي�ستم���ع الأخبارهم، ففطن الرفاق لذلك، ول���م يتكلموا في ح�سرته، ولما ذهب ذلك 

الرج���ل اإلى الحمام، اأ�سر خالد لرفيقه ا�سح���اق ان يقول للمحققين اأنه ال يعرف من 

المعتقلين �سوى خالد الزعابي )38(.

بعده���ا، دخل عل���ى الرف���اق مجموعة من رج���ال اال�ستخب���ارات العراقي���ة و�ساألوا 

تحدي���دا ع���ن خالد الزعاب���ي، فعرفهم خالد بنف�س���ه. عندها توج���ه ال�سباط لخالد 

بالتحية والترحاب في ا�ستهزاء، ثم ذكر له اأنهم كانوا يبحثون عنه منذ ع�سرة اأيام، 

واأنه���م ذاقوا مرارة الجهد والعن���اء في �سبيل اعتقاله، ثم �س���األ بعد ذلك عن ح�سن 

قمب���ر، فنفى ح�سن هذه الت�سمي���ة، الأنه كان قد تخفى با�سم م�ستعار يدعى باأبي نجم 

عبداهلل، فلم ي�سدقه ال�سابط فيما قال، وهدده )39(.

�لرفاق في �لم�ساتل �لزر�عية

اأوث���ق العراقي���ون الرفاق االأربعة، ث���م اأركبوهم ب�سيارتهم الع�سكري���ة وقد اأع�سبوا 

اأعينهم، ثم رحلوهم اإلى الم�ساتل الزراعية في منطقة العمرية )40(.

كان خال���د الزعاب���ي ه���و اأول م���ن حقق معه���م رج���ال اال�ستخب���ارات العراقية في 

الم�سات���ل، وق���د حق���ق معه اأوال وه���و مع�سوب العي���ن، وتعر�ض لل�س���رب المبرح، ثم 

فت���ح عينيه اأمام مفاج���اأة اذهلته، وهي روؤية مكية الميل وه���ي اإحدى النا�سطات في 

المقاوم���ة الكويتي���ة ف���ي منطقة �سب���اح ال�سالم، فبادره���ا خالد بال�س���وؤال عن �سبب 

مجيئها، فاأخبرته اأنهم اعتقلوها لذات ال�سبب الذي جاء به اإلى هذا المكان )41(.
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خالد يعذب

تعر����ض خال���د للتعذيب في كل اأنحاء ج�سم���ه الطاهر، �سرب���ا بالع�سى واالأ�سلك 

الكهربائي���ة، وحرقا بالم�سد�ض الكهربائي واأعقاب ال�سجائر، دونما رحمة وال �سفقة، 

وكان ج�سم���ه مليئ���ا بالخطوط من اآث���ار التعذيب الوح�سي، وال ي�ستطي���ع الم�سي على 

رجليه، واأظافره يخرج منها الدم، وكذا الحال بالن�سبة لبقية رفاقه(44( .

�سبر خالد

ويذكر ال�ساهد ح�سين حمزة اأنه التقى بخالد في الم�ساتل، فوجده �سابرا، بل وجه 

خالد اإليه ن�سائح عديدة في كيفية تخفيف العذاب عنه اذا ما تعر�ض للتحقيق، منها 

التظاهر بالمر�ض اأو االغماء )43(.

ويذكر ا�سحاق انه مكث ورفاقه، ومعهم خالد الزعابي في الم�ساتل الزراعية قرابة 

�سهرين، منذ 10/21 اإلى نهاية �سهر نوفمبر (44(.

�لرفاق في كلية �ل�سرطة

نق���ل الرفاق بعدها اإل���ى كلية ال�سرطة، وو�سعوا في اإح���دى الممرات، وكان كل من 

يدخ���ل الممر اأو يخرج منه يعتز بهم دونم���ا �سفقة وال رحمة، ورغم ذلك كان الرفاق 

عل���ى اتف���اق ان كل واحد منه���م ال يعرف االآخر، خوف���ا من اثبات التهم���ة، اأو اف�ساء 

اأ�سرار بقية اأفراد المقاومة )45(.

�الإفر�ج عن بع�س �لرفاق

في نهاية �سهر نوفمبر قررت القوات العراقية االفراج عن ا�سحاق القائد، وجا�سم 

الخم����ض، و�سخ�ض ثالث يدعي اأحمد اللميع، ورابع يحمل الجن�سية الفل�سطينية، وقد 

هددوا ان عادوا لفعلهم اأو ا�ستركوا مع المقاومة الكويتية �سوف يكون عقابهم التنكيل 

ثم القتل )46(.
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م�ساومة �لغز�ة لالإفر�ج عن بقية �لرفاق

يذك���ر ال�ساهد ا�سحاق القائد ان القوات العراقية بع���د ان اخبرته بعزمها االفراج 

عن���ه ف���ي الغد، �ساومت���ه على اجه���زة ان اأح�سره���ا اأفرجت عنه، ولم���ا كان ا�سحاق 

مت���رددا في ذلك اعادته الق���وات العراقية اإلى ال�سجن كو�سيلة �ساغطة عليه، فكانت 

ليلت���ه االأخيرة ف���ي ال�سجن مع خالد الزعاب���ي، كان الرفاق نياما ف���ي تلك الليلة، اال 

ا�سحاق وخال���د اللذين مكثا حتى ال�سباح في حديث ال�سجون واالألم، وكانا قد اتفقا 

على خطة للفراج عن بقية الرفاق المعتقلين مقابل االجهزة المطلوبة )47(.

ذكاء خالد

طل���ب خالد م���ن رفيقه ا�سحاق حال االفراج اخباره ع���ن نجاح الخطة من عدمها، 

وذل���ك باأن يطلب من العراقي الذي يقوم بم�ساومته عل���ى االأجهزة المطلوبة اي�سال 

علب���ة من الكاكاو عليها ا�س���ارات اتفقا عليها، ومفادها ان وافق العراقي بعد اعطائه 

االأجه���زة على االفراج ع���ن بقية الرفاق المعتقلين ي�سع ا�سح���اق ثقبا واحدا باالبرة 

ف���ي زاوية العلبة، وف���ي حال عدم الموافق���ة كلفه ان ي�سع ثقبي���ن، وطلب منه كذلك 

اال�ستف�س���ار ع���ن احتمال توجي���ه �سربة للعراق م���ن قبل قوات التحال���ف ت�ساهم في 

تحري���ر الكويت، واذا كان الجواب بنعم كلفه ان ي�سع ثقبا طولبا في الزاوية االأخرى 

من العلبة )48(.

وكذل���ك طل���ب خالد م���ن رفيقه ا�سح���اق بعد خروج���ه ان يبلغ بقية الرف���اق الذين 

يعملون معهم في المقاومة ان يخرجوا اال�سلحة المخزنة من حفرة التيار الكهربائي 

الواقعة خلف بيته، وكذلك �سرورة التخل�ض من االأ�سلحة الموجودة في �سيارة زوجته 

فادية )49(.

وفاء �إ�سحاق

بع���د خروجه من ال�سجن نفذ ا�سح���اق كل ما طلبه رفيقه خال���د، فقد اأخبر �سباب 

المقاوم���ة عن االأ�سلح���ة و�سرورة اخراجها من الحفرة المذك���ورة ومن �سيارة زوجة 
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خال���د، فاأخب���روه انهم قد تخل�س���وا منها جميعا بمجرد �سماعهم ع���ن اعتقال بع�ض 

اأفراد المجموعة )50(.

اأم���ا ع���ن محاولة اخراج بقي���ة المجموعة، فبع���د اأن قام ا�سح���اق بت�سليم االجهزة 

المطلوب���ة للعراق���ي وا�سمه زياد وو�سعه���ا ب�سيارته، طلب من���ه الم�ساعدة في اخراج 

بقي���ة الرف���اق، لك���ن زياد اجاب���ه با�ستحال���ة فعله لذل���ك، عندها دخل ا�سح���اق بيته 

وو�س���ع العلمات الت���ي اتفق عليها مع �سديقه خالد على علبة الكاكاو، و�سلمها لزياد 

لتو�سيله���ا لخالد. وقد ذكر ا�سحاق اأنه تثب���ت فيما بعد من �سخ�ض غير كويتي ا�سمه 

خالد البلو�سي كان معتقل معهم ثم خرج، ان علبة الكاكاو و�سلت اإلى خالد )51(.

تو��سل �لجهود لالإفر�ج عن �لرفاق

وتوا�سل���ت الجهود فيم���ا بعد للفراج ع���ن المجموعة، ومنه���ا ان جا�سم الخمي�ض 

كل���م اأحمد االأخ ال�سقيق لخالد الزعابي، وذكر له ان القوات العراقية تريد المال في 

�سبيل االفراج عن بقية اأفراد المجموعة بعد ان اأفرجت عنه �سخ�سيا، واأفرجت عن 

ا�سحاق القائد، ومكية الميل واخوانها )52(.

موقف نبيل ي�سجل ل�سمو ولي �لعهد ورئي�س مجل�س �لوزر�ء

ذه���ب اأحمد الزعابي اإلى العميد نا�سر الدعي، وحدثه ب�ساأن امكانية توفير المبلغ 

المطل���وب للفراج عن بقية اأفراد المجموعة، وح�سر اللقاء اأي�سا خالد بودي فوعدا 

خي���را، وتحم����ض للأمر اأي�سا العم اأب���و حامد الع�سيمي، وقام���وا باالت�سال في �سمو 

ول���ي العهد ورئي�ض مجل�ض الوزراآء ال�سيخ �سعد العب���داهلل ال�سالم ال�سباح عبر جهاز 

الل�سلك���ي، واأخبروه بالمو�سوع، فاأ�سار اليهم حفظ���ه اهلل ان يذهب خالد بودي اإلى 

اأب���ي حامد الع�سيمي، ويطلب من���ه المبلغ المطلوب لي�سلمهم اي���اه وهو مئة وثمانون 

األ���ف دين���ار وذلك الخراج بقي���ة اأفراد المجموع���ة، و�سدد �سموه اأنه���م اأبناء الكويت 

واأن اخراجه���م هو المطلب االأ�سا����ض وباأي ثمن. فت�سلم اأحمد من خالد بودي المبلغ، 
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واأو�ساه خالد بودي باأن يق�سم المجموعة اإلى مجموعتين للأمان واالطمئنان، بحيث 

ت�سلم مجموعة لل�سعودية، وت�سلم المجموعة الثانية في الكويت )53(.

م�ساومة ومماطلة

ق���ام اأحمد الزعابي بعد ذل���ك بت�سليم المبلغ الأخيه �سالح، ال���ذي �سلمه بدوره اإلى 

جا�س���م الخمي�ض، وبداأت الم�ساومات مع العراقيين الذين رفعوا المبلغ المطلوب اإلى 

ملي���ون دينار، ف�سعر المفاو�سون اأنها مجرد لعبة ابتدعتها القوات العراقية في �سبيل 

الح�س���ول على اأكبر مبلغ دونما طائل. عندها اأبلغ اأحمد العميد نا�سر الدعي بما ال 

اإليه الحال، فتم ايقاف المفاو�سات اإزاء ذلك )54(.

محاولة �أخرى من زوجته

وتذك���ر الزوجة فادية اأنها هي االأخ���رى حاولت اخراج زوجها خالد من معتقله، ثم 

بحثت عنه بعد ذلك في كل مكان، لكن محاوالتها ذهبت ادراج الرياح )55(.

خالد ورفاقه في �سجن �الأحد�ث ثم �إلى �لعر�ق

وتخب���ر الزوج���ة االأول���ى لخال���د الزعابي وه���ي فوزية محم���د علي اأحم���د ان جا�سم 

الخمي����ض اأخبره���ا باأن زوجها خالد وبقية رفاقه قد ت���م ترحيلهم من منطقة الم�ساتل 

الزراعي���ة اإلى �سجن االأح���داث، ثم رحلوا ثانية قب���ل الحرب الجوية باأي���ام اإلى بغداد 

.)56)

خالد في معتقل �لمو�سل

وتذك���ر الزوج���ة فوزية ان عبا�ض �سيد م�سل���م ات�سل بها هاتفيا بع���د االفراج عنه، 

واأخبرها اأنه في �سهر مار�ض من �سنة 1991م �ساهد االأ�سير خالد الزعابي، واالأ�سير 

بدر ال�سرقاوي في معتقل بمفردهم في منطقة المو�سل )58(.

�لعثور على جثمان خالد

وبع���د، فقد غيب الغزاة خالد جا�سم الزعابي في �سج���ون الظلم والظلم، بعد ان 
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�سطر الكثير من البطوالت في مقاومة الغزاة، حتى اأ�سفرت عمليات البحث الجنائي 

في العراق ع���ن العثور على جثمانه الطاهر في 2004/12/25م، وتبين اأنه ا�ست�سهد 

باطلق اأعيرة نارية عليه )59(.

رح���م اهلل ال�سهيد البطل خالد الزعابي، واأ�سكن���ه ف�سيح جناته، واألهم اأهله واأبناء 

وطنه ال�سبر وال�سلوان.

�لهو�م�س :

(*( ول���د في الكوي���ت في 1953/6/1م، ي�سك���ن منطقة �سب���اح ال�سالم، قطعة 5، 

�س���ارع1، ج���ادة 21، منزل 16، مت���زوج من اثنتي���ن، حا�سل على ال�سه���ادة الثانوية، 

ويعم���ل في �سرك���ة نفط الكويت بق�س���م االأمن وال�سلم���ة بوظيفة اآم���ر، تاريخ االأ�سر 

1990/10/21م، تاريخ اال�ست�سهاد هو تاريخ العثور على جثمانه في 2004/12/25م. 

انظ���ر: نموذج ت�سجيل اأو�ساع االأ�سرى والمفقودين الكويتيين، بيانات المتغيب �سادر 

ع���ن اللجن���ة الكويتية لحق���وق االإن�سان، نم���وذج رقم 428513 بتاري���خ 1991/3/4م 

باإف���ادة اأحمد �سقي���ق ال�سهيد، ونموذج اآخ���ر �سادر عن نف�ض الجه���ة برقم 450813 

بتاري���خ 1991/3/5م باإفادة ن�سي���ب ال�سهيد المدعو عبدالعزي���ز محمد علي اأحمد، 

ونموذج ثالث �س���ادر عن ذات الجهة برقم 6319813 بتاريخ 1991/3/8م، ونموذج 

راب���ع �سادر عن اللجنة الوطنية لمتابعة االأ�س���رى والمفقودين بتاريخ 1991/10/5م 

باإفادة زوجة

 ال�سهي���د المدعوة فايدة كامل داود نعمان، وبطاقة بيانات المتغيب �سمن عمليات 

االحت���لل والتحري���ر برق���م 406032، في تاري���خ 1992/5/7م، وبطاق���ة محتويات 

المل���ف �سادرة عن فريق توثيق الحيثيات بق�سم التخلي���د المعنوي في مكتب ال�سهيد 

التابع للديوان االأميري.

 )1(ن���واف خال���د الزعاب���ي )ولد ال�سهي���د(، مقابل���ة اأجراها معه وحي���د القطان 

الباح���ث في مكت���ب ال�سهيد في يوم االثنين المواف���ق 2005/11/28م، �ض2 ا�سحاق 
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خلي���ل القائ���د )اأحد اأف���راد مجموعة ال�سهي���د(، مقابلة اأجراها مع���ه الباحث وحيد 

القط���ان في يوم االأحد المواف���ق 2005/12/4م، �ض، ح�سين حم���زة الكوت، مقابلة 

اجراه���ا معه الباحث وحيد القطان في ي���وم الجمعة الموافق 2005/11/25م، �ض1 

جا�س���م الخمي�ض )اأحد اأفراد مجموع���ة ال�سهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد 

القط���ان في ي���وم الثلثاء المواف���ق 2005/12/20م، ����ض1 نبيل الكن���دري، مقابلة 

اأجراه���ا معه الباحث وحيد القطان ف���ي يوم ال�سبت المواف���ق 2005/12/3م، �ض1 

ولي���د الياق���وت، مقابلة اأجراها مع���ه الباحث وحيد القطان في ي���وم ال�سبت الموافق 

2005/12/10م، �ض1 اأحمد الزعابي )�سقيق ال�سهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث 

وحي���د القطان ف���ي يوم االأربع���اء المواف���ق 2005/11/23، �ض2، فاي���دة كامل داود 

نعم���ان )زوجة ال�سهيد(، مقابل���ة اأجراها معها الباحث وحيد القطان في يوم ال�سبت 

الموافق 2005/11/9م، �ض2.

(2( ا�سح���اق خليل القائ���د، المقابلة ال�سابق���ة، �ض1-2 جا�سم الخمي����ض، المقابلة 

ال�سابق���ة، �ض1، وليد الياقوت، المقابلة ال�سابقة، �ض1، اأحمد الزعابي، المقابلة 

ال�سابقة، �ض2.

(3( فاي���دة كامل داود نعمان، المقابلة ال�سابقة، �ض2 ا�سحاق خليل القائد، المقابلة 

ال�سابقة، �ض3 .

 (4(نبيل الكندري، المقابلة ال�سابقة، �ض2، ج�سام الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة �ض6 

، اأحمد الزعابي، المقابلة ال�سابقة �ض12.

(5( اأحم���د الزعابي، المقابلة ال�سابقة، ����ض3-4 جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة 

�ض3 نبيل الكندري، المقابل ال�سابقة، �ض2.

)6( جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض4-3 .

)7( الم�سدر ال�سابق، �ض4 .

)8( الم�سدر ال�سابق، �ض5-4

)9( نبيل الكندري، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .
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)10( ا�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض4 .

)11( جا�س���م الخمي����ض، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض4 ،7 ،11، ا�سحاق خلي���ل القائد، 

المقابل���ة ال�سابقة، �ض،5 وليد الياقوت، المقابل���ة ال�سابقة، �ض2 اأحمد الزعابي، 

المقابلة ال�سابقة، �ض5-4 .

)12( جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض7 .

)13( فايدة كامل داود نعمان، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

)14( جا�س���م الخمي����ض، المقابل���ة ال�سابقة، �ض7، ن���واف خالد الزعاب���ي، المقابلة 

ال�سابقة، �ض3، فايدة كامل داود نعمان، المقابلة ال�سابقة، �ض2.

)15( فاي���دة كامل داود نعمان، المقابلة ال�سابقة، ����ض3، جا�سم الخمي�ض، المقابلة 

ال�سابقة، �ض16 .

)16( ا�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض5 .

 )17(اأحمد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، �ض4 ا�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة 

�ض ،6 ،7جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض6.

)18( ا�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض6 .

)19( جا�س���م الخمي����ض، المقابل���ة ال�سابق���ة، �ض5 اإ�سح���اق خليل القائ���د، المقابلة 

ال�سابق���ة، �ض4 ،6 نبيل الكن���دري المقابلة ال�سابقة �ض ،3ن���واف خالد الزعابي، 

المقابلة ال�سابقة، �ض2 اأحمد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، �ض2 ،5-3 .

)20( اإ�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض3 وليد الياقوت، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

)21( فايدة كامل داود نعمان ، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

)22( ا�سح���اق خلي���ل القائ���د، المقابلة ال�سابقة، ����ض6، جا�سم الخمي����ض، المقابلة 

ال�سابقة، �ض5-6، نواف خالد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، �ض3-2 .

)23( اإ�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض7-6 .

)24( الم�سدر ال�سابق، �ض7.

 )25(ولي���د الياق���وت، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض3، نواف خال���د الزعاب���ي، المقابلة 

ال�سابقة، �ض2، ا�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض8 .
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)26( اإ�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض 7، 8.

)27( الم�سدر ال�سابق، �ض7 .

)28( جا�س���م الخمي�ض، المقابل���ة ال�سابقة، �ض7 ،8 ا�سحاق خلي���ل القائد، المقابلة 

ال�سابقة، �ض 8.

()29 اإ�سح���اق خلي���ل القائد، المقابل���ة ال�سابقة �ض 8-9جا�س���م الخمي�ض، المقابلة 

ال�سابقة، �ض8 .

 )30(جا�س���م الخمي����ض، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض8، ا�سحاق خليل القائ���د، المقابلة 

ال�سابقة، �ض9، فوزية محمد علي اأحمد، )زوجة ال�سهيد(، مقابلة مثبتة في ملف 

ال�سهيد،موؤرخة بتاريخ 1990/9/28م، )ورقة واحدة(.

)31( اإ�سح���اق خلي���ل القائ���د، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض،8-9 جا�س���م الخمي����ض، 

المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض8-9 ن���واف خال���د الزعاب���ي، المقابلة ال�سابق���ة، �ض3، 

 �سال���ح الزعاب���ي )�سقي���ق ال�سهيد( مقابل���ة اأجرتها مع���ه جريدة االأنب���اء بتاريخ

 2004/12/27م، �ض20 .

)32( نبي���ل الكن���دري، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض4، ا�سحاق خلي���ل القائ���د، المقابلة 

ال�سابقة، �ض10، جا�سم الخمي�ض، المقابلة ا�سابقة، �ض9 .

(33( اإ�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض10، نواف خالد الزعابي، المقابلة 

ال�سابقة، �ض3 اأحمد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، �ض11 .

(34( ا�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض10 .

(35( الم�سدر ال�سابق.

)36( الم�سدر ال�سابق، �ض 10 ،12.

)37( نبي���ل الكن���دري، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض4، اإ�سح���اق خليل القائ���د، المقابلة 

ال�سابقة، �ض10-11، فوزية محمد علي احمد، المقابلة ال�سابقة، )ورقة واحدة(.

)38( ا�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض11 .

)39( الم�سدر ال�سابق.

)40( نبي���ل الكن���دري، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض4، ا�سحاق خلي���ل القائ���د، المقابلة 
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ال�سابقة، �ض11 .

)41( ا�سحق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض12 .

)42( اأحم���د الزعاب���ي، المقابلة ال�سابقة، ����ض9-10، ح�سين حم���زة الكوت، �ض2، 

اإ�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض12 .

(43( ح�سين حمزة الكوت، المقابلة ال�سابقة، �ض3-2 .

(44( ا�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض12 .

(45( الم�سدر ال�سابق.

)46( الم�سدر ال�سابق.

)47( الم�سدر ال�سابق.

)48( الم�سدر ال�سابق، �ض14-13 .

)49( الم�سدر ال�سابق، �ض14 .

)50( الم�سدر ال�سابق.

)51( الم�سدر ال�سابق، �ض 17-16.

)52( اأحمد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، �ض8 .

(53( �سال���ح الزعابي، المقابلة ال�سابقة، �ض20، اأحمد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، 

�ض9.

(54( اأحمد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، �ض9 .

(55( فايدة كامل داود نعمان، المقابلة ال�سابقة، �ض5-4 .

)56( فوزية محمد علي اأحمد، المقابلة ال�سابقة، ورقة واحدة.

)57( ن���ادر حم���د ابراهيم الرا�س���د، مقابلة اجراه���ا معه الباحث �سام���ي الخرافي 

بتاريخ 1997/8/2م، �ض1 .

 )58(فوزية محمد علي اأحمد، المقابلة ال�سابقة، ورقة واحدة.

)59( فاي���دة كام���ل داود نعمان، المقابل���ة ال�سابقة، �ض4، بطاق���ة محتويات الملف 

�سادرة عن فريق توثيق الحيثيات بق�سم التخليد المعنوي في مكتب ال�سهيد التابع 

للديوان االأميري.
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مجموعة �ل�سباح

�ل�سهيد / �سالح خليفة عبد�هلل �لدربا�س )رحمه �هلل(

كتب/ د. �سعود  �لع�سفور

�سالح �الإن�سان

ريا�س���ي، لعب كرة اليد لنادي ال�سباب الريا�س���ي، ثم لمنتخب الكويت، بار بوالديه، 

وا�س���ل الأرحامه، اجتماعي حكيم يعتمدون عليه في حل ما ين�سب بينهم من م�سكلت، 

مرح، طيب القلب، �سجاع، كان يتمنى الجهاد في �سبيل اهلل اأيام حرب اأفغان�ستان، لكن 

الفر�سة لم تتح له، فاأ�سبحت مقاومته للحتلل العراقي للكويت غاية بديلة )1(.

عمله في �لجمعية �لتعاونية

قام �سلح بكثير من االأعمال المدنية التي دلت على �سدق محبته للكويت والأهلها، 

فق���د عمل في جمعي���ة ال�سباحية التعاوني���ة في الوقت الذي ت���رك معظم الموظفين 

ف���ي ه���ذه الجمعية ومثيلته���ا اأعمالهم اأثناء الغ���زو العراقي الغا�س���م، وتطلب االأمر 

ا�ستخ���دام الكثير م���ن المتطوعين الكويتيي���ن لت�سيير االأعم���ال اال�سا�سية، وبخا�سة 

تنظيم وتوزيع المواد الغذائية وغيرها على ال�سامدين من اأهل الكويت، فكان �سلح 

اأحدهم (2(.

عمله في �سركة �لمطاحن

عم���ل �سلح في ال�سرك���ة الكويتية لمطاحن الدقيق، وه���ذا العمل يعد من االأعمال 

المهم���ة في فترة الغزو، فقد نهبت الق���وات العراقية معظم مخزون تلك ال�سركة من 

الدقي���ق، ف�سل عن ترك الكثير من العاملين في مخابزها االآلية العمالهم، لذا تطلب 

االأمر �س���د الفراغ في االأيدي العاملة، فكان ل�س���لح واأمثاله من الكويتيين دورهم في 

ت�سيي���ر دفة العمل في تلك المخابز في وق���ت كان النا�ض في اأ�سد الحاجة لهذه ال�سلعة 

االأ�سا�سي���ة. ول���م يكن �سلح يعام���ل الجنود العراقيي���ن الذين يت���رددون على المخبز 
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للتزود بالخبز معاملة ودية، فكان يعنفهم، ويطردهم، وقد المه بع�ض الرفاق على هذا 

الفعل، لخ�سيتهم عليه من اأولئك الجنود، ثم طلبوا منه ترك هذا العمل ففعل )3(.

عمله في محطة �لتزويد بالوقود

ا�ستغل �سلح اأي�سا في محط���ات تزويد ال�سيارات بالوقود التابعة لل�سركة الوطنية 

الكويتي���ة للبترول، وهو من االأعمال الجليلة التي تناف�ض ال�سامدون من اأبناء الكويت 

عل���ى العمل فيها. فقد كانت الق���وات العراقية الغازية في حاجة للوقود لتعبئة اآلياتها 

الع�سكري���ة والمدنية، لذا قامت باإغلق الكثير من محط���ات الوقود التي ي�ستخدمها 

المواطن���ون، وجعلتها حكرا عليها، ف�سل عن تذب���ذب تزويد تلك المحطات بالوقود 

نتيج���ة لتعطيل الق���وات العراقية لمعظم محط���ات التكرير، وترك معظ���م العاملين 

ف���ي تل���ك المحطات اأعماله���م وغادروا اأر�ض الوط���ن نظرا لظروف الغ���زو البائ�سة. 

فكان ل�س���لح واأمثاله من اأبناء الكويت دورهم في ت�سيير االأعمال المطلوبة في تلك 

المحطات (4(.

م�ساركته في توزيع �الأمو�ل

�سارك �سلح اأي�سا رفاقه في توزيع المبالغ المالية على االأ�سرة الكويتية ال�سامدة 

عل���ى اأر�ض الكوي���ت، وكانت تلك االأم���وال تجلب اإل���ى المقاومة الكويتي���ة عن طريق 

القي���ادة العامة، ثم يتم توزيعها على تلك االأ�س���ر بمعرفة اأهل الثقة من المخل�سين، 

وي�سوب ه���ذا العمل مخاطرة ج�سيمة على من يقوم بتوزيع تلك االأموال، فقد يقع في 

قب�سة القوات العراقية التي كانت تتعقب م�سادر تلك االأموال (5(.

�نت�سابه للمقاومة �لكويتية

كان لق���اء �سلح مع رفاقه في المقاومة في منزل خالد الزعابي في منطقة �سباح 

ال�سال���م، وقد تنقلوا بعدها م���ن بيت اإلى اآخر خ�سية ان تكت�سفه���م القوات العراقية، 

حتى ا�ستقر بهم المقام في منزل ن�سيب خالد في ذات المنطقة (6(.
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م�ساركته في �إعد�د وثائق وهمية

�ساط���ر �س���لح رفاقه في عملي���ة ا�ستخ���راج الت�ساريح والهوي���ات الوهمية، وذلك 

ل�س���رورة ملح���ة ا�ستوجبتها ظروف االحت���لل العراقي الأر�ض الكوي���ت، وخا�سة بعد 

ان الحق���ت تلك الق���وات القياديي���ن الع�سكريين مم���ن ينت�سبون للجي����ض اأو ال�سرطة 

اأو الحر����ض الوطن���ي، كما الحقت غيرهم م���ن المدنيين الذين اعتق���دت بانت�سابهم 

للمقاومة الكويتية، ومن يقع في قب�ستها كان م�سيره التنكيل والقتل. كما انها اأغلقت 

المناف���ذ الحدودية اأمام المواطنين، ولم يكن اأمام الجميع �سوى الخروج من الكويت 

عبر الحدود االيرانية مرورا باالأرا�سي العراقية (7(.

نج���ح الرفاق في االجتماع الذي عق���دوه مع القائم باأعمال ال�سف���ارة االيرانية الذي 

تفهم اأحوال ال�سعب الكويتي اأثناء محنته، وزود اأفراد المجموعة باالأوراق، والت�ساريح، 

واالأخت���ام اللزم���ة لتنفيذ مهمته���م، فعكفوا بج���د ون�ساط عل���ى ا�ستن�ساخها، وطبعها 

باتقان لم يمكن للقوات العراقية اكت�سافه، اال في وقت متاأخر من االحتلل (8(.

مجموعة �ل�سباح

من رفاقه: بدر ال�سرقاوي، وخالد الزعابي، وح�سن غلوم �سكين، وجا�سم الخمي�ض، 

وا�سحاق خلي���ل القائد، وح�س���ن عبدالعزيز قمبر، وم�سطف���ى عبدالحميد ال�سطي، 

واأوالد ال�ساهي���ن، وكان���ت مجموعتهم يطل���ق عليها ا�سم »مجموع���ة ال�سباح«، وذلك 

للعلق���ة الوطيدة بي���ن اأفراد المجموع���ة واالأ�سرة الحاكمة، وكونه���م يتلقون االأوامر 

منها (9(.

�لم�ساركة في �إ�سابة �لطائرة �لعر�قية

قام �سلح ورفاق���ه في المقاومة بكثير من العمليات الع�سكرية الفاعلة �سد القوات 

العراقي���ة الغازي���ة، ومن اأبرز تلك العملي���ات الم�ساركة في اإ�ساب���ة طائرة عراقية في 

منطق���ة الفرواني���ة كان عل���ى متنها مجموع���ة من الع�سكريي���ن العراقيي���ن، واأ�سيبت 
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الطائرة بذيلها، وقد اختلفت الم�سادر في م�سيرها على روايتين: االأولى اأنها �سقطت 

في ال�سحراء العراقية، والثانية انها هبطت ا�سطراريا في مدينة الب�سرة (10(.

تفجير �سيارة عر�قية

ا�ستط���اع �س���لح مع رفيقه ب���در ال�سرقاوي تفجي���ر �سيارة نقل خفي���ف )وانيت( كان 

يمتلكه���ا بدر وي�ستخدمها قبل ذل���ك في جر قارب �سيد، فقام���ا بتلغيمها وو�سعها على 

طري���ق خ���ادم الحرمين الملك فه���د بن عبدالعزيز، ث���م وقفا بمقربة منه���ا في �سيارة 

اأخ���رى �سغيرة بحيث ال يتمكن الجن���ود العراقيون من روؤيته���م. وعندما اقتربت دورية 

عراقي���ة تحمل مجموعة من ال�سباط واالأفراد، اأطلق �سلح وبدر الر�سا�ض على �سيارة 

بدر المفخخة فانفجرت ودمرت ال�سيارة العراقية، وقتلت معظم من كان فيها (11(.

جلبه ورفاقه لالأ�سلحة

وذهب �سلح مرة مع رفاقه في المقاومة اإلى اأحد مخازن االأ�سلحة التابعة للقوات 

الخا�س���ة الكويتي���ة لجلب االأ�سلحة من���ه، وفي اأثناء تنفيذهم له���ذه المهمة داهمتهم 

الق���وات العراقي���ة، لكنهم نجحوا ف���ي االإفلت من قب�ستها، وق���د اختباأ �سلح تحت 

اإح���دى ال�سيارات، كان يقراأ القراآن الكريم لدفع �سر القوات العراقية التي لم تلحظ 

مكانه فنجا من قب�ستهم (12(.

كان �س���لح ورفاقه يجلبون االأ�سلحة من م�ستودعات الجي�ض الكويتي، ثم يودعونها 

ف���ي �سرداب منزل عبداهلل وهو االأخ االأكبر ل�س���لح، وكان ذلك البيت قيد االن�ساء، 

وكان���وا ي�ستخدموا اإحدى �سيارات �سركة بدر الم���ل لتاأجير ال�سيارات، بعد ان غيروا 

وثيقة ملكيتها (13(.

حذر �سالح

وكان �س���لح دائ���م الحذر، لذا يعم���د لتغيير ملب�سه من حين الآخ���ر، ويتخفى في 

ملب����ض توحي بتغير �سخ�سيت���ه، وتذكر زوجته فوزية اأنه ح�سر له���ا يو،ما وقد لب�ض 
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ملب�ض عامل، وكان قد خرج يومها من بيته ليل، وعاد اإليه في ال�سباح (14(.

وكان يخباأ اأ�سلحة في منزله في فتحة ال�سرف ال�سحي. وفي اإحدى المرات دهمت 

القوات العراقية منزله، وبحثت عن االأ�سلحة، لكنها لم تكت�سف ذلك المخباأ (15(.

�الت�سال بالحكومة عبر جهاز ال�سلكي

اأخب���ر �سلح �سديق���ه ابراهيم عبدالفت���اح الج�سمي عن جه���از ال�سلكي تم تزويد 

مجموعت���ه فيه، وذكر ل���ه ان اأحد اال�سخا����ض اأدخله اإلى الكويت ف���ي اأول اأيام الغزو 

العراق���ي، واأن اأف���راد المجموعة كانوا على ات�سال بالحكوم���ة الكويتية بوا�سطة هذا 

الجهاز، واأنهم كانوا يتلقون االأوامر منها مبا�سرة (16(.

�سالح في قب�سة �لعر�قيين

ف���ي منزل ن�سي���ب خالد الزعاب���ي وهو مقر المجموع���ة، اعتقلت الق���وات العراقية 

�س���لح ف���ي 1990/10/22م، واعتقل���ت ه���ذه القوات قب���ل ذلك بي���وم مجموعة من 

رفاق���ه، وهم خالد الزعابي، وح�سن عبدالعزيز قمبر، وا�سحاق خليل القائد في ذات 

المن���زل. وقد دخل �سلح المنزل ول���م يعلم بحقيقة وجود الق���وات العراقية فيه وال 

بحادث���ة اعتق���ال رفاقه. فقد جاء �سلح كالعادة اإلى ه���ذا المنزل لمبا�سرة االأعمال 

المكل���ف بها، لكن القوات العراقية التي كانت تكمن فيه اعتقلته عليه مع رفيقيه بدر 

ال�سرقاوي، وح�سن غلوم �سكين )17(.

بع���د اعتقال �سلح، ج���اءت مجموعة من النا����ض � وربما من مجموع���ة المقاومة � 

واأخب���روا زوجته فوزية ب�سرورة مغادرتها واأوالدها منزلهم الكائن في منطقة كيفان 

بال�سرع���ة الممكنة، الأن القوات العراقية �ستق���وم بالبحث عما يثبت �سلوع �سلح في 

المقاومة، وقد تقوم اأي�سا باعتقال زوجته واأبنائه ال�ستجوابهم ب�ساأن ذلك، فخرجت 

الزوجة باأبنائها اإلى بيت اأهل زوجها )18(

�سالح في مخفر �سباح �ل�سالم

ت���م تحوي���ل �سلح اإلى مخف���ر �ساحية �سباح ال�سال���م مع رفيقيه ب���در ال�سرقاوي، 
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وح�سن غلوم �سكين، حيث حقق معهم هناك )19(.

تعذيب �سالح في �لم�ساتل �لزر�عية

رح���ل الرفاق الثلثة بعدها اإلى الم�ساتل الزراعية، وقد اأع�سبت اأعينهم، واألحقوا 

برفاقه���م الذي���ن احتجزتهم القوات العراقية هناك، وتعر����ض �سلح لتعذيب �سديد 

م���ن قبل القوات العراقية، ول�س���لح اآنذاك لحية كبيرة، ف���كان العراقيون يم�سكونه 

منها ثم ي�سربون راأ�سه بالحائط، كما اأنهم ك�سروا اأنفه، وكانت تهمة �سلح ورفيقيه 

هي تفجير �سيارة النقل المذكورة (20(.

وبع���د خروج ا�سح���اق خليل القائد م���ن معتقل الم�سات���ل قابل ال�سيخ عل���ي ال�سالم 

ال�سباح واأخبره عن اأحوال المعتقلين فيه، فا�ست�ساره ال�سيخ علي حول اإمكانية دخول 

ذل���ك المكان ع�سكريا، فذكر له ا�سحاق ا�ستحالة ذلك ب�سبب قوة تح�سينات القوات 

العراقية لهذا الموقع، واأن تلك القوات اذا ما �سعرت بالتدخل الع�سكري قد تعمد اإلى 

قتل كل من فيه من االأ�سرى (21(.

�سالح في �سجن �الأحد�ث

وتذك���ر فوزية زوج���ة �سلح اأن الق���وات العراقية قامت بترحيل �س���لح اإلى �سجن 

االأح���داث، وكان هذا اآخر معتقل مكث فيه بالكويت، وه���و ما ذكره ال�ساهد ابراهيم 

عبدالفتاح عبداهلل ا�سماعيل، وهو ن�سيب �سلح الدربا�ض، كما نقل اأحمد ال�سرقاوي 

عن عبا�ض �سيد م�سلم ان الترحيل لهذا ال�سجن كان في 1991/1/5م )22(.

�سالح في �سجن �أبي غريب �لعر�قي

بعده���ا، قام���ت القوات العراقي���ة بترحيل �س���لح الدربا�ض اإلى �سج���ن اأبو غريب، 

وكان �س���لح ي�سل���ي اإماما بالمعتقلين فيه، وكان بدر ال�سرق���اوي دائما يلزمه، كما 

ذك���ر اأحم���د ال�سرقاوي نقل عن اأحد االأ�سرى المفرج عنه���م في �سهر اأغ�سط�ض �سنة 

1992م، ويدع���ى اأب���و يحيى باأن ابنه ثابت قد راأى المجموع���ة ومنهم �سلح في هذا 

ال�سجن )23(.
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رفات �ل�سهيد �سالح

عث���ر على رف���ات ال�سهيد �سلح خليفة عب���داهلل الدربا�ض في مقب���رة جماعية تقع 

�سم���ال كرب���لء العراقية، وقد اأثبت���ت التحاليل المخبرية تطاب���ق رفاته مع الجينات 

الماأخوذة)24( .

رحم اهلل ال�سهيد البطل �سلح الدربا�ض، واأ�سكنه ف�سيح جناته، واألهم اأهله واأبناء 

وطنه ال�سبر وال�سلوان.

�لهو�م�س:

(*( ول���د بالكوي���ت ف���ي 1960/3/18م، ي�سك���ن منطق���ة كيفان، قطع���ة 1، �سارع 

11، من���زل 42، مت���زوج، له اأربع���ة اأبناء: اأ�سم���اء، ونا�سر، وعب���داهلل، وعمر، يحمل 

�سه���ادة الدرا�سة الثانوية يعمل بوزارة االإعلم بوظيف���ة م�ساعد مخرج، تاريخ االأ�سر 

1990/10/22م، تاريخ اال�ست�سهاد هو تاريخ العثور على رفاته 2004/8/21م انظر: 

�سه���ادة جن�سية ال�سهي���د رق���م 101453397، �سادرة ع���ن االإدارة العام���ة للجن�سية 

ووثائ���ق ال�سف���ر الكويتية ب���وزارة الداخلي���ة في تاري���خ 1978/7/8م، و�سه���ادة وفاة 

ال�سهي���د �سادرة ع���ن وزارة ال�سحة برق���م 2004/2115 بتاري���خ 2004/11/20م، 

ونم���وذج ت�سجل اأو�س���اع االأ�سرى والمفقودي���ن الكويتيين �سادر ع���ن اللجنة الكويتية 

لحق���وق االإن�س���ان، نم���وذج رق���م 6009114 بتاري���خ 1991/1/26م، بيان���ات المبلغ 

ابراهي���م عبدالفت���اح عب���داهلل ا�سماعيل، ونم���وذج اآخر �سادر ع���ن ذات الجهة رقم 

6008913 بتاري���خ 1991/1/28م، بيانات المبل���غ خليفة عبداهلل الدربا�ض، ونموذج 

ثال���ث �سادر عن الجه���ة نف�سها رقم 6008613 بتاري���خ 1991/2/2م، بيانات المبلغ 

محمد خليفة عبداهلل الدربا�ض، ونموذج رابع �سادر عن ذات الجهة برقم 6362113 

بتاري���خ 1991/3/6م بيانات المبلغ فهد عبداهلل اأحم���د ال�سرقاوي، ونموذج خام�ض 

�س���ادر ع���ن اللجن���ة الوطنية لمتابعة �س���وؤون االأ�س���رى والمفقودين، نم���وذج من دون 

رق���م بتاريخ 1991/7/10، بيان���ات المبلغ ا�سماعيل عبدالفت���اح عبداهلل ا�سماعيل، 
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وا�ستمارة بيانات المتغي���ب �سمن عمليات االحتلل والتحرير رقم 4060320 بتاريخ 

1992/5/7م، وبطاق���ة محتوي���ات الملف �س���ادرة عن فريق توثي���ق الحيثيات بق�سم 

التخليدالمعنوي في مكتب ال�سهيد التابع للديوان االأميري.

)1( عب���داهلل خليفة الدربا�ض )�سقيق ال�سهيد(، مقابل���ة اأجراها معه الباحث في 

مكت���ب ال�سهيد وحيد القطان في يوم الثالثاء الموافق 2005/11/22م، �ض2، فوزية 

عب���د الفتاح عبداهلل )زوج���ة ال�سهيد(، مقابلة اأجراها معه���ا الباحث وحيد القطان 

ف���ي يوم االثنين الموافق 2005/11/21م �ض1-2، والد ال�سهيد، مقابلة اأجرتها معه 

جريدة االأنب���اء بتاريخ 2004/9/31م، �ض9، ابراهي���م عبدالفتاح الج�سمي، مقابلة 

اأجراها مع���ه الباحث وحيد القطان ي���وم االأربعاء المواف���ق 2005/11/23م، �ض1، 

ا�سماعي���ل عبدالفت���اح عبداهلل، مقابل���ة اأجراها معه الباحث وحي���د القطان في يوم 

ال�سبت الموافق 2005/12/10م، �ض1.

(2( فوزية عبدالفتاح عبداهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

(3( اإ�سماعي���ل عبدالفت���اح عب���داهلل المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض2، فوزي���ة عبدالفتاح 

عبداهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

(4( فوزية عبدالفتاح عبداهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

(5( اإ�سماعي���ل عبدالفت���اح عب���داهلل، المقابل���ة ال�سابق���ة، �ض2، فوزي���ة عبدالفتاح 

اإ�سماعيل، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

(6( اإ�سح���اق خلي���ل القائ���د، مقابل���ة اأجراه���ا معه الباح���ث وحيد القط���ان في يوم 

االأح���د الموافق 2005/12/4م، ����ض 3 ،6 ،7وليد الياق���وت، مقابلة اجراها معه 

الباح���ث وحيد القطان في ي���وم ال�سبت المواف���ق 2005/12/10م، �ض2، جا�سم 

الخمي����ض، مقابل���ة اأجراها معه الباح���ث وحيد القطان في ي���وم الثلثاء الموافق 

2005/12/20م، ����ض5-6، نواف خال���د الزعابي، مقابلة اأجراه���ا معه الباحث 

وحي���د القطان في يوم االثنين الموافق 2005/11/28م �ض 2-3، عبداهلل خليفة 

الدربا�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .
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 )7(اإ�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض6 .

)8( جا�س���م الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض5، نبيل الكن���دري، مقابلة اأجراها معه 

الباح���ث وحيد القطان في ي���وم ال�سبت المواف���ق 3 /2005/12م، �ض3، اإ�سحاق 

خلي���ل القائد، المقابلة ال�سابقة �ض4 ،6، نواف خالد الزعابي، المقابلة ال�سابقة، 

�ض2، اأحمد الزعابي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم االأربعاء 

الموافق 2005/11/23م، �ض2 ،5-3.

(9( اإ�سماعي���ل عبدالفت���اح عب���داهلل، المقابل���ة ال�سابق���ة، �ض2، جا�س���م الخمي�ض، 

المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض5 ،6-7 ،11، اإ�سحاق خلي���ل القائد، المقابل���ة ال�سابقة ، 

�ض4 ،5-6 ،10، نبيل الكندري، المقابلة ال�سابقة، �ض2، اأحمد الزعابي، المقابلة 

ال�سابقة، �ض8.

)10( فوزي���ة عبدالفت���اح اإ�سماعيل، المقابل���ة ال�سابقة، �ض3، ابراهي���م عبدالفتاح 

الج�سم���ي، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض3، اإ�سماعي���ل عبدالفتاح عب���داهلل، المقابلة 

ال�سابقة، �ض 3-2.

اإ�سح���اق خلي���ل القائ���د، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض10 ،17، ماه���ر اأحم���د   )11(

الدخي���ل، مقابل���ة اأجراها مع���ه الباحث وحيد القط���ان في يوم ال�سب���ت الموافق 

2005/11/26م، �ض2-3، �سعد عبداهلل ال�سرقاوي، مقابلة اأجراها معه الباحث 

وحيد القطان في يوم الثلثاء الموافق 2005/11/22م، �ض4-2 .

)12( ابراهي���م عبدالفتاح الج�سمي، المقابلة ال�سابقة، ����ض2-3، فوزية عبدالفتاح 

اإ�سماعيل، المقابلة ال�سابقة، �ض 4.

 )13(عبداهلل خليف���ة الدربا�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض2، فوزي���ة عبدالفتاح ا�سماعيل، 

المقابلة ال�سابقة، �ض2-3، اإبراهيم عبدالفتاح الج�سمي، المقابلة ال�سابقة، �ض 3.

)14( فوزية عبدالفتاح ا�سماعيل، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

)15( الم�سدر ال�سابق، �ض4 .

(16( اإبراهيم عبدالفتاح الج�سمي، المقابلة، �ض4
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)17( ا�سماعيل عبدالفت���اح، المقابلة ال�سابقة، �ض5، اإبراهيم عبدالفتاح الج�سمي، 

مقابل���ة في 1990/10/18م )ورقة واحدة(، اأحم���د الزعابي، المقابلة ال�سابقة، 

�ض11، اإ�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض10 ،12، نواف خالد الزعابي، 

المقابل���ة ال�سابقة �ض3، جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض9، اأحمد عبداهلل 

ال�سرق���اوي، مقابل���ة مثبتة في مل���ف �سقيقه ب���در بتاري���خ 1990/9/28م )ورقة 

واحدة(، وجاء فيها ان اعتقال بدر و�سلح كان في 1990/10/21م.

)18( فوزية عبدالفتاح اإ�سماعيل، المقابلة ال�سابقة، �ض4 .

)19( جا�سم الخمي�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض10 .

)20( اإ�سماعيل عبدالفتاح عب���داهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض3، اإ�سحاق خليل القائد، 

المقابلة ال�سابقة، �ض13 ،17 والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة، �ض 9.

)21( ا�سحاق خليل القائد، المقابلة ال�سابقة، �ض15 .

)22( اإبراهي���م عبدالفتاح عب���داهلل اإ�سماعيل، مقابلة ف���ي 1990/10/18م )وارقة 

واحدة(، اأحمد عبداهلل ال�سرقاوي، المقابلة ال�سابقة )ورقة واحدة(.

)23( اإ�سماعي���ل عبدالفت���اح عب���داهلل، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض3، اأحم���د عبداهلل 

ال�سرقاوي، المقابلة ال�سابقة )ورقة واحدة(.

)24( االإدارة العام���ة للأدلة الجنائية، فريق االأدلة الجنائية، الفريق الفني، انطباق 

رق���م 178 لتقري���ر م�سور لرف���ات رق���م  30335معتمد من العمي���د عيد عبداهلل 

بو�سليب رئي�ض الفني ومدير عام االإدارة العامة للأدلة الجنائية.
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مجموعة �ل�سيافي

جمال عبد�لحميد عي�سى �سليمان �لعطار )رحمه �هلل(

كتب/ د. �سعود �لع�سفور

جمال.. �الإن�سان

اأحد اأبطال الكويت في لعبة الجودو، كان يلعب في نادي ال�سالمية الريا�سي، �سارك 

ف���ي البطول���ة االآ�سيوية، وح�سل عل���ى ميداليات عدة ف���ي هذه اللعب���ة، يع�سق ركوب 

الدراج���ات النارية، ويهوى فن الت�سوي���ر، ويتقن ا�ستخدام الحا�س���ب االآلي، ويتردد 

على النادي العلمي منذ ال�سغر مع �سديقه ح�سام اأحمد محمد عي�سى ال�سيافي )1(.

طم���وح، اأح���ب درا�سته بمعه���د االت�س���االت للملحة الجوي���ة، وتخ���رج بدبلوم في 

تخ�س����ض ات�ساالت ميك���رو ويف بمعدل امتي���از على الرغم م���ن ان�سغاله بعمله في 

االإدارة الهند�سية للنقل التلفزيوني بوزارة االإعلم. كان في نيته موا�سلة درا�سته في 

الواليات المتحدة )2(.

م���رح، اجتماعي بطبعه، محبوب بين اأهل���ه وا�سدقائه، متفائل يحب الحياة، �سهم 

يح���ب المغامرات. تاأثر كثيرا ب�سماع نباأ الغزو العراقي الغا�سم لدولة الكويت، وعزم 

على مقاومته بكل ممكن، ورف�ض ان يثنيه اأحد عن عزيمته )3(.

بطولة �إعالمية مبكرة

زاول جم���ال عمله اأثناء الثلثة اأو االأربعة اأيام االأولى للغزو العراقي لدولة الكويت، 

وح���اول ه���و ورفاق���ه في العم���ل موا�سلة ب���ث �س���وت االإذاع���ة الكويتية عب���ر االأقمار 

اال�سطناعي���ة اإل���ى ان �سيط���ر العراقيون عل���ى زمام االأم���ور. ولما انقط���ع البث عن 

االإذاع���ة الرئي�سية وا�سل جمال ورفاقه البث االإذاعي عب���ر الوحدات المتنقلة، وهي 

مهم���ة بالغة الخط���ورة تتطلب اخذ الحيط���ة والحذر في التنقل، وتحم���ل في طياتها 
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عواق���ب وخيمة اذا ما اكت�سفها العراقيون. وا�ستمر العمل في هذه الوحدات المتنقلة 

اإلى ان احكم العراقيون الت�سوي�ض عليها فتوقف البث )4(.

كان جم���ال ملزم���ا ل�سديقه الحميم ال�سهي���د ح�سام ال�سيافي ال���ذي عر�ض عليه 

االن�سمام لخليا المقاومة الكويتية، فوافق جمال على ذلك، وكانا يجتمعان تارة في 

منزل جمال، وتارة اأخرى في منزل ح�سام ويخططان �سويا لعمليات يقومان بها �سد 

جنود االحتلل )5(.

الحظ���ت والدة جمال ا�ستدامة وقوفه عل���ى �سرفة المنزل، ومراقبته لما يحدث في 

الخارج، فكانت ت�سر لولدها نا�سر ان �سقيقه جمال في ذهنه ما يخفيه عنهم جميعا، 

ولم تعلم وقتئذ حقيقة ان�سمامه للمقاومة الكويتية )6(.

جمال مهند�س �لمقاومة

تمتع جمال هو و�سديقه ح�سام بعقلية كبيرة �ساهمت في فاعلية المقاومة الكويتية، 

ف���كان جمال اأح���د مهند�سي عمليات المقاومة �سد جن���ود االحتلل العراقي لما كان 

يدبره من عملي���ات ع�سكرية متقنة �سدهم، ونقل االأ�سلحة لخليا المقاومة الكويتية 

البا�سلة، وقام باي�سالها الأماكن مطلوبة )7(.

جمال يخبر �سقيقته ببع�س عمليات �لمقاومة

اأخب���ر جمال �سقيقته فاتن ببع�ض العمليات الت���ي قام بها مع بع�ض اأفراد المقاومة 

ب�س���ورة عامة، ولم يتطرق اإلى تفا�سيلها، ومن ذلك م�ساركته في عملية بالقرب من 

دوار العظام )ي�سم���ى حاليا دوار االأمم المتحدة(، وعملية اأخرى عند اأحد الج�سور، 

ول���م يذك���ر لها ا�س���م ذلك الج�س���ر وال موقع���ه، واأخبرها اأي�س���ا باأنهم قام���وا برمي 

الجنود العراقيين بقنبلة يدوية اال ان القنبلة لم تنفجر، فهربوا ولم تدركهم القوات 

العراقي���ة. وذكر جمال ل�سقيقت���ه فاتن اأنهم كانوا ي�ستخدمون ف���ي عملياتهم طريقة 

التفجي���ر ع���ن بعد. وطلب م���ن �سقيقته اأي�س���ا اذا ما وجدت طلقات اأعي���رة نارية ان 

ت�سلمها له من اأجل ا�ستخدامها �سد جنود االحتلل )8(.
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مجموعة �ل�سيافي

ويذكر ال�ساهد حبيب حيدر �سهوار اأن جمال وح�سام �سكل وعدد من رفاقهما خلية 

م���ن خليا المقاومة الكويتية النا�سطة اطلق عليه���ا مجموعة ال�سيافي، ومن اأفرادها 

اأي�س���ا اأحد اأبن���اء العد�ساني. ويبدو ان م���ن اأعمالها الم�ساركة ف���ي تفخيخ ال�سيارات 

و�سرب االأرتال الع�سكرية العراقية بالقنابل اليدوية التي ي�سنع بع�سها محليا )9(.

�س���ارك جم���ال اأي�سا في بع�ض االأعم���ال االإن�سانية مثل توزيع الم���واد الغذائية على 

ال�سامدين في الداخل من ال�سعب الكويتي، وهو اأمر �ساهم في ت�سافر الجهود الرامية 

اإلى توحيد الجبهة الداخلية و�سلبة مقاومتها للحتلل العراقي الغا�سم )10(.

عزيمة جمال

كان���ت عزيمة جمال قوي���ة ال تتاأثر بالخطوب. فقد ذكرت ل���ه �سقيقته فاتن ما كان 

م���ن اأمر اأح���د اأفراد المقاومة الكويتية من اأبناء اأ�سرة قب���ازرد الذي اعتقلته القوات 

العراقية وعذبته عذابا �سديدا. لكن جمال طلب من �سقيقته فاتن ان تتوقف عن �سرد 

تفا�سيل ما حدث لذلك البطل، الأن هذا االأمر لن يحجبه عن ا�ستمراره في الم�ساركة 

بعمليات المقاومة )11(.

معرفة فاتن بحقيقة جمال

وتخب���ر �سقيقته فات���ن اأنها علمت يقين���ا بحقيقة ان�سمام جم���ال لخليا المقاومة 

الكويتي���ة البا�سلة في ي���وم االأربعاء الموافق 1990/9/26م عندم���ا اأخبرها هو بهذا 

االأم���ر. خاف���ت فاتن عل���ى اأخيها فحادثت���ه طويل ف���ي الليل لتطمئن عل���ى �سلمته، 

وعل���ى اأخذه الحيطة والحذر فيما يقوم به هو ورفاقه من اأعمال مقاومة �سد القوات 

العراقية الغازية )12(.

مهمة خطرة

وف���ي يوم الخمي�ض المواف���ق 1990/9/27م، كان جمال قد اتفق مع �سديقه ح�سام 

عل���ى اأن يلتقيا في ال�سب���اح لتنفيذ مهمة محددة، وهي تح�سي���ر خلطة كيميائية في 
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مدر�س���ة 25 فبراي���ر ف���ي منطقة الرميثي���ة ل�سنع القناب���ل وا�ستخدامه���ا �سد جنود 

االحتلل. ح�سر ح�سام قبل الموع���د بعدما دخل المدر�سة المذكورة واأح�سر المواد 

اللزم���ة، ثم التقى جمال. اأخبر ح�س���ام �سديقه جمال اأنهما ن�سي���ا �سيئا مهما، واأن 

عليهما الرج���وع اإلى المدر�سة لجلبه، وكان ال�سيء المق�سود هو البنزين، وفي بع�ض 

الروايات )دي���زاب(. بينما يوؤكد ال�ساهدان حبيب حيدر �سهوار ونا�سر �سقيق جمال 

اأن���ه لي�ض كذلك، اإنما هي مادة كيميائية خا�س���ة ت�ستخدم في �سنع القنابل المحلية. 

توج���ه جمال م���ع �سديقه ح�س���ام اإل���ى المدر�سة، وركب���ا �سيارة جمال وه���ي من نوع 

)�سوزوكي( خ�سراء اللون اأخ�سر، وذلك الح�سار المادة المطلوبة )13(.

�لقب�س على جمال و�سديقه ح�سام

ت�سل���ق جم���ال و�سديقه ح�سام �سور مدر�س���ة 25 فبراير واأح�سرا الم���ادة المطلوبة 

وو�سعاه���ا بال�سي���ارة، فا�ستوقفتهم���ا نقطة تفتي����ض عراقية، وفت�ض الجن���ود ال�سيارة 

ووج���دوا الم���ادة الكيميائية، كما وج���دوا في خزانة المقعد االأمام���ي �ساعق تفجير. 

وف���ي رواية اأخرى لفاتن اأخت ال�سهيد اأنهم وج���دوا اأي�سا ح�سوة متفجرة بها �ساعق، 

ف�س���ادروا تلك المحتوي���ات واعتقلوهما. وفي رواية ال�ساهد حبي���ب حيدر �سهوار ان 

اعتق���ال البطلين كان ب�سبب وج���ود �سخ�ض في داخل المدر�سة �ساهدهما في داخلها 

وفي اأثناء خروجهما واأخبر القوات العراقية عنهما )14(.

فاتن تبحث عن جمال

ت���م حجز جم���ال و�سديقه ح�سام ف���ي مخفر منطق���ة الرميثية وفق م���ا ذكره والد 

ح�س���ام لفاتن �سقيقة جمال. ذهب���ت فاتن اإلى المخفر المذكور لكن القوات العراقية 

انك���رت وج���ود جمال وح�س���ام هناك، ثم ذهبت م���ع زوجها اأي�سا للبح���ث عن اأخيها 

جم���ال اإلى مدر�سة االأن�ساري � التي كانت ت�ستغلها الق���وات العراقية مركزا ع�سكريا 

له���ا � و�ساأال عنه فاأنك���ر العراقيون وجوده، وعند خروجهما م���ن المدر�سة �ساهدهما 

اأح���د جنود قوات االحتلل وقال مخاطبا الزوج:» اذا لم تخرجوا اأخوكم من ال�سجن 
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اليوم لن تروه اأبدا«، وذكر لهما اأي�سا التهمة التي كانت �سببا في اعتقاله، وهي وجود 

مادة )الديزاب( والح�سوة المتفجرة التي لها �ساعق، لوما ا�ستف�سروا منه على مكان 

اعتقال جمال انكر معرفته به )15(.

جمال في معتقالت �لكويت

نق���ل جمال وح�س���ام اإلى ق�سر نايف ال���ذي اتخذه العراقيون مرك���زا لهم ومعتقل 

الأف���راد المقاومة الكويتية، ثم نقلوهما ثانية اإلى مبنى بلدية الجهراء، حيث احتجزا 

في قبوه مع بقية المعتقلين، ومن بينهم ال�ساهد حبيب حيدر �سهوار )16(.

�أبو درع يتذكر جمال

واأبو درع عراقي الجن�سية، �سخم الجثة، طويل ال�سوارب، كان هو م�سوؤول ال�سجون 

ف���ي الكويت، وهو اأي�سا م�س���وؤول عن غرف ال�سرب والتعذيب، ومقر عمله في منطقة 

الجابري���ة. كان يتمت���ع بذاكرة قوية. وف���ي اإحدى المرات جاء في زي���ارة تفقدية اإلى 

معتق���ل بلدي���ة الجهراء، وبعدما اع�س���ب عيون المعتقلين، �س���األ كل واحد منهم عن 

ا�سم���ه ولما ذكر له جم���ال ا�سمه نعته باأبي قداحة اأي �ساح���ب �ساعق التفجير الذي 

عثر عليه معه في اأثناء اعتقاله )17(.

ترحيل جمال �إلى �لب�سرة

ف���ي منت�س���ف اأكتوبر من ع���ام 1990م، تم ترحيل جمال و�سديق���ه ح�سام مع بقية 

المعتقلي���ن اإلى العراق، واأودعا قبو مبن���ى ا�ستخبارات مدينة الب�سرة. وجاء ات�سال 

لفات���ن في �سه���ر نوفمبر م���ن �سخ�ض لم يذك���ر ا�سم���ه يخبرها ب���اأن �سقيقها جمال 

و�سديق���ه ح�سام في �سجن الب�سرة، واأنهم يتمتعان بمعنويات عالية، على الرغم من 

التعذيب الذي يتعر�سان له، واأخبرها اأي�سا ان نظارة جمال قد ك�سرت، واأنه وح�سام 

يكثران من قراءة القراآن الكريم )18(.
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ف���ي �سجن الب�سرة المزدح���م بالمعتقلين الكويتيين، ومن بينه���م جمال، كان الكلم 

ممنوعا، وكان م�سير من يتكلم ال�سرب والتنكيل، ورغم ذلك فاإن الهم�ض بين المعتقلين 

حا�سل ال محالة. وقد اأ�سر بع�سهم لبع�ض االأ�سباب التي اعتقل من اأجلها. وكان في ذلك 

ال�سجن مجموعة ت�سم: في�سل هج���ر المطيري، والمقدم عبدالمح�سن عي�سى القطان، 

والمقدم عي�سى عبا�ض بهزاد، ومحمد �سيد باقر ال�سخ�ض وغيرهم )19(.

كان المعتقل���ون مث���اال للت�سحي���ة واالأخ���لق النبيل���ة. ونظرا ل�سغ���ر م�ساحة مكان 

االعتق���ال، فاإن ال�سبان كانوا في وقت الن���وم كانوا يبقون واقفين ليتيحوا لكبار ال�سن 

ومن اأوهنهم التعب واالعي���اء ان يخلدوا اإلى النوم. وكانوا يت�سامرون وي�سلي بع�سهم 

بع�س���ا كلما اأتيحت له���م فر�سة مواتية. وكانوا يتناوبون على قراءة القراآن، بحيث ان 

اأحده���م يقراأ والجميع ي�ستمعون اإلى قراءته. وكان���وا يوؤدون ال�سلة جماعة، ال فرق 

بين �سني وال �سيعي في ذلك. وعندما الحظ العراقيون التاآزر والتالف بينهم منعوهم 

من تاأدية ال�سلة جماعة )20(.

�أبو درع في �لب�سرة

اأب���و درع يتفقد �سج���ن الب�سرة ويتع���رف عل���ى المعتقلين فيه، وم���ن بينهم جمال 

وح�س���ام. وعن���د م�ساهدته لهما كان يطلق على م�سامعهما عب���ارات التهديد والوعيد 

ب�سوء الم�سير، وياأم���ر بتعذيبهما بين فترة واأخرى، وكان العقاب يتنوع بين ال�سرب 

وال�سق���ع الكهربائ���ي وغير ذل���ك، وكان كل من بداخل ال�سجن ي�سم���ع ما ي�سدر من 

اأ�سوات دالة �سدة التعذيب )21(.

م�سير مجهول

يذكر ال�ساه���د المقدم عبدالمح�سن عي�سى القطان اأنه �س���األ اأحد االأ�سخا�ض وهو 

ف���ي �سجن بعقوبة عن جمال العطار، وح�س���ام ال�سيافي، وفي�سل القطان، فاأخبره اأن 

الجن���ود العراقيين اأخذوهم في ذات ليلة واأو�سعوهم �سربا وتنكيل، ثم اأركبوهم في 

�سيارات با�ض اإلى جهة غير معروفة )22(.
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عث���ر على رف���ات ال�سهيد جم���ال عبدالحمي���د عي�سى �سليم���ان العطار ف���ي مقبرة 

جماعي���ة تقع �سمال مدينة كرب���لء العراقية، وقد اأثبتت التحالي���ل المخبرية تطابق 

رفاته مع الجينات الماأخوذة )23(.

رح���م اهلل ال�سهيد جمال العطار، واأ�سكنه ف�سيح جناته، واأعظم اهلل االأجر والثواب 

الأهله واأبناء الكويت، واألهم الجميع ال�سبر وال�سلوان.

�لهو�م�س:

(*( كويت���ي الجن�سية، ولد بالجمهورية العربي���ة ال�سورية في 1963/1/1م، ي�سكن 

منطق���ة المن�سوري���ة، قطع���ة 2، �س���ارع العربي، من���زل 4، حا�سل عل���ى دبلوم معهد 

االت�س���االت التابع للهيئ���ة العامة للتعلي���م التطبيقي، يعمل ب���وزارة االإعلم مهند�سا 

فني���ًا، تاريخ االأ�س���ر 1990/9/27م، تاري���خ اال�ست�سه���اد 2004/8/24م، وهو تاريخ 

العثور على رفاته.

انظر: �سهادة الجن�سية الكويتية ال�سادرة عن االإدارة العامة للجن�سية ووثائق ال�سفر 

التابعة ل���وزارة الداخلية برق���م 101703512، بتاري���خ 1980/12/9م، و�سهادة وفاة 

ال�سهيد �سادرة عن وزارة ال�سحة العامة برقم 2004/2144، بتاريخ 2004/9/19م، 

ومقابل���ة لوال���د ال�سهي���د اأجرتها مع���ه جريدة االأنب���اء بتاري���خ 2004/9/14م، �ض9، 

ونم���وذج �ستجيل اأو�ساع االأ�س���رى والمفقودين الكويتيين، �سادر ع���ن اللجنة الكويتية 

لحق���وق االإن�س���ان برق���م 6003113، بي���ان المتغي���ب وه���ي بيان���ات اأدلى به���ا العقيد 

عبدالمجي���د ابراهيم خريب���ط بتاريخ 1991/2/17م، ونموذج اآخ���ر لت�سجيل اأو�ساع 

االأ�س���رى والمفقودي���ن الكويتيين، �سادر عن اللجن���ة الكويتية لحق���وق االإن�سان برقم 

6260113، بي���ان المتغيب وهي بيانات اأدلى به���ا اأحمد �سهوار محمد البلو�سي بتاريخ 

1991/3/7م، ونم���وذج ثالث لت�سجيل اأو�ساع االأ�س���رى والمفقودين الكويتيين، �سادر 

ع���ن اللجن���ة الكويتية لحق���وق االإن�سان برق���م 6080113، بيان المتغي���ب وهي بيانات 

اأدل���ت بها فاتن )اأخت ال�سهيد( بتاري���خ 1991/3/8م، وبيان المتغيب �سمن عمليات 
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االحت���لل والتحري���ر بتاريخ 1992/5/7م، ونم���وذج بيانات اأ�سير �س���ادر عن اللجنة 

الوطنية لمتابعة �سوؤون االأ�سرى والمفقودين برقم 166 / م وهي بيانات اأدلت بها فاتن 

)اأخ���ت ال�سهيد( بتاريخ 1991/6/25م، ونموذج ت�سجيل اأو�ساع االأ�سرى والمفقودين 

الكويتيين �سادر عن اللجنة الوطنية لمتابعة �سوؤون االأ�سرى والمفقودين، بيانات اأدلت 

به���ا ناجية عبدالنبي )والدة ال�سهيد( بتاريخ 1991/10/2م، ونموذج متابعة حيثيات 

�سهي���د، وا�ستم���ارة محتويات الملف، م���ن اإعداد ق�سم التخليد المعن���وي � فريق توثيق 

الحيثيات في مكتب ال�سهيد التابع للديوان االأميري.

(1( نا�س���ر عبدالحمي���د عي�سى العطار )�سقي���ق ال�سهيد(، مقابل���ة )اأولى( اأجراها 

معه الباحث وحيد القطان ف���ي يوم الثلثاء الموافق 2005/8/9م، �ض2، حبيب 

حيدر �سهوار، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم االأربعاء الموافق 

2005/8/3م، ����ض5 ،2، اأحم���د محم���د عي�س���ى ال�سياف���ي، مقابل���ة اأجراها معه 

الباحث وحيد القطان في يوم الثلثاء الموافق 2005/8/30م، �ض2.

)2( فاتن عبدالحميد عي�سى العطار )�سقيقة ال�سهيد(، قمابلة اأجراها معها الباحث 

وحي���د القطان في يوم ال�سبت المواف���ق 2005/9/10م، �ض2، نا�سر عبدالحميد 

عي�سى العطار )�سقيق ال�سهيد(، المقابلة االأولى، �ض2 .

 (3(حبي���ب حيدر �سهوار، المقابلة ال�سابقة، �ض2، نا�سر عبدالحميد عي�سى العطار 

)�سقي���ق ال�سهي���د(، المقابلة االأولى، ����ض2 ،3، فاتن عبدالحمي���د عي�سى العطار 

)�سقيقة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض2 ،3 .

(4( فاتن عبدالحميد عي�سى العطار )�سقيقة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض3-2، 

حبيب حيدر �سهوار، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

 (5(نا�س���ر عبدالحميد عي�س���ى العطار )�سقي���ق ال�سهيد(، المقابل���ة االأولى، �ض3، 

ومقابل���ة ثاني���ة اأجراه���ا مع���ه الباح���ث نف�س���ه ف���ي اليوم ذات���ه، ����ض1-2، فاتن 

عبدالحميد عي�سى العطار )�سقيقة ال�سهيد(، �ض3 .



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-86-

)6( نا�سر عبدالحميد عي�سى العطار )�سقيق ال�سهيد(، المقابلة االأولى �ض3 .

)7( والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة، �ض9، حبيب حيدر �سهوار، المقابلة ال�سابقة، �ض4 .

)8( فاتن عبدالحميد عي�سى العطار )�سقيقة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

)9( اأحم���د محمد عي�سى ال�سياف���ي، المقابلة ال�سابقة، �ض3، حبي���ب حيدر �سهوار، 

المقابلة ال�ساق���ة، �ض3-4، نا�سر عبدالحميد عي�سى العط���ار )�سقيق ال�سهيد(، 

المقابلة االأولى �ض4 .

)10( فاتن عبدالحميد عي�سى العطار )�سقيقة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

)11( الم�سدر ال�سابق، �ض4-3 .

 )12(الم�سدر ال�سابق، �ض4 .

)13( محم���د �سي���د باقر ال�سخ�ض، مقابل���ة اأجراها معه الباح���ث وحيد القطان في 

يوم االثنين المواف���ق 2005/8/8م، �ض4، عي�سى عبا�ض بهزاد )مقدم(، مقابلة 

اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم االأحد الموافق 2005/8/21م، �ض 4، 

فاتن عبدالحميد عي�سى العطار )�سقيقة ال�سهيد( المقابلة ال�سابقة، �ض4، نا�سر 

عبدالحمي���د عي�سى العطار )�سقي���ق ال�سهيد(، المقابلة االأولى ����ض4، والمقابلة 

الثاني���ة �ض2-3 حبيب حي���در �سهوار، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض4 ،7 اأحمد محمد 

عي�سى ال�سيافي، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

)14( عبدالمح�س���ن عي�س���ى القطان )مق���دم(، مقابلة اأجراها مع���ه الباحث وحيد 

القط���ان في يوم الثلثاء الموافق 2005/8/30م، �ض3، فاتن عبدالحميد عي�سى 

العط���ار )�سقيقة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، ����ض5،4 نا�سر عبدالحميد عي�سى 

العطار )�سقيق ال�سهيد(، المقابلة االأولى ، �ض4 ، عي�سى عبا�ض بهزاد )مقدم(، 

المقابل���ة ال�سابق���ة ، ����ض4 حبيب حيدر �سه���وار، المقابلة ال�سابق���ة، �ض4، اأحمد 

محمد عي�سى ال�سيافي، المقابلة ال�سابقة ، �ض3 .
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)15( فاتن عبدالحميد عي�سى العطار )�سقيقة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض5-4 .

)16( حبيب حيدر �سه���وار، المقابلة ال�سابقة، �ض4 فاتن عبدالحميد عي�سى العطار 

)�سقيق���ة ال�سهي���د(، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض5 اأحمد محم���د عي�س���ى ال�سيافي، 

المقابلة ال�سابقة، �ض 4.

)17( في�سل هجر المطيري، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم االثنين 

الموافق 2005/9/5م، �ض4، حبيب حيدر �سهوار، المقابلة ال�سابقة، �ض7 .

)18( فات���ن عبدالحمي���د عي�س�ى العط����ار )�سقيقة ال�سهي���د(، المقاب�ل����ة ال�سابق�ة، 

�ض5-6، عي�سى عبا����ض بهزاد )مقدم(، المقابلة ال�سابق���ة، �ض4، عبدالمح�سن 

عي�س���ى القط���ان )مق���دم(، المقابلة ال�سابقة، ����ض3، نا�س���ر عبدالحميد عي�سى 

العطار )�سقيق ال�سهيد( المقابلة االأولى �ض5 .

)19( في�س���ل هجر المطيري، المقابلة ال�سابقة، �ض3، عبدالمح�سن عي�سى القطان 

)مق���دم( المقابل���ة ال�سابقة، ����ض3، عي�س���ى عبا�ض به���زاد )مق���دم(، المقابلة 

ال�سابقة، �ض4، محمد �سيد باقر ال�سخ�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

)20( عبدالمح�سن عي�سى القط���ان )مقدم(، المقابلة ال�سابقة، �ض4، في�سل هجر 

المطيري المقابلة ال�سابقة، �ض3، محمد �سيد باقر ال�سخ�ض، المقابلة ال�سابقة، 

�ض3، حبيب حيدر �سهوار، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

)21( عي�س���ى عبا����ض به���زاد )مق���دم(، المقابلة ال�سابق���ة، ����ض5-4، حبيب حيدر 

�سهوار، المقابلة ال�سابقة، �ض 8-7.

)22( عبدالمح�سن عي�سى القطان )مقدم(، المقابلة ال�سابقة، �ض5-4 .

)23( انظ���ر: االإدارة العامة للأدلة الجنائية، فري���ق االأدلة الجنائية، الفريق الفني، 

انطب���اق رق���م )182( لتقري���ر م�س���ور لرف���ات رق���م )30318(، والمنطبق على 

االأ�سي���ر ال�سهيد جم���ال عبدالحميد عي�سى العطار، مل���ف اأ�سر رقم )81( معتمد 

م���ن العميد عيد عبداهلل بو�سليب رذي�ض الفريق الفني ومدير عام االإدارة العامة 

للأدلة الجنائية.
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مجموعة �ل�سيافي

�ل�سهيد / ح�سام �أحمد محمد عي�سى �ل�سيافي )رحمه �هلل(

كتب/ د. �سعود �لع�سفور

حرفية ح�سام

ح�س���ام من اأ�سرة تع�سق المغامرة وركوب ال�سع���اب، ف�سقيقه فا�سل لقي حتفه في 

طائرة �سراعية كان على متنها هو وزميله غانم. اأما ح�سام فقد كان فنيا من الطراز 

االأول، يعرف الكثير في مجال الكهرباء، وت�سنيع البارود. و�سارك في �سباقات عدة، 

وف���از بالمركز الثاني في �سباق الزوارق الذي اأجري في االأردن ال�سقيق، ونال جائزة 

الملك ح�سين )1(.

ح�سام وجمال

ي�ساهد دائما مع �سديقه الحميم جمال العطار، وكانا يترددان على النادي العلمي، 

وعمل طائرة من اأجل الطيران بها، اإال اأن والده منعهما من الطيران خ�سية عليهما. 

ويق���ول وال���د ح�سام ان ولده اأي�س���ا كان اأول من قفز بالمظلة في دول���ة الكويت والتي 

ا�ستوردتها �سركتهم من كندا )2(.

هويات �أخرى

ومن هواياته االأخرى العزف على االآالت المو�سيقية، و�سيد ال�سمك باعتبار اأن ولده 

يمتلك �سركة لبيع الزوارق واالأدوات البحرية الم�ستخدمة في ال�سيد )3(.

مجموعة �ل�سيافي

م���رح، اجتماعي، يحبه كل من جال�سه. ذكي، حركي، ن�سط، �سكل ورفاقه مجموعة 

لمقاوم���ة الغزو العراقي الغا�سم لدولة الكوي���ت. ن�سبت هذه المجموعة اليه، وعرفت 

با�س���م »مجموعة ال�سيافي«. كان م���ن �سمن اع�سائها �سديقه جم���ال العطار، واأحد 
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اأبن���اء العد�ساني، وكان من مهامها �سرب االأرت���ال الع�سكرية العراقية بالقنابل التي 

كانوا ي�سنعونها محليا، باال�سافة اإلى تفخيخ وتلغيم �سيارات العدو )4(.

جاهزية ح�سام

وف���ي يوم الخمي�ض �سبيحة يوم الغ���زو الم�سوؤوم ذهب الوالد برفقة ولده ح�سام اإلى 

مكت���ب �سركتهم التي تخت�ض ببيع المعدات البحرية وال���زوارق، وفي اأثناء وجودهما 

هناك الحظا وجود دبابات عراقية ت�سير في ال�سوارع، وطائرات تحلق على ارتفاعات 

منخف�س���ة ج���دا، ا�سافة اإلى اأ�سوات اط���لق نار. غادر الوالد وول���ده ح�سام المكتب 

بعدم���ا و�س���ع ح�س���ام في �سيارت���ه مغلفا يحت���وي على �س���لح تنوي���ري ي�ستخدم ليل 

للتعريف بموقع الزورق وهو في عر�ض البحر )5(.

تاأ�سي�س �لخلية

وعن���د و�سول ح�سام اإلى المنزل ات�سل هاتفيا على الفور باأ�سدقائه، وعلى راأ�سهم 

�سديق���ه جمال العطار، واأحد اأبن���اء العد�ساني، واأخذوا يت�ساورون في عمل كل ممكن 

للم�ساهمة في دحر القوات العراقية الغازية )6(.

ويب���دو اأن ح�س���ام كان على علقة وطيدة مع مجموعات اأخ���رى للمقاومة الكويتية، 

ويع���رف طبيعة العمليات التي يمكن تنفيذها �سد القوات العراقية، من هنا طلب من 

�سديق���ه جمال االن�سمام اإلى خلي���ة تكون مهمتها ت�سنيع القنب���ال اليدوية المحلية، 

ونق���ل االأ�سلحة اإلى مجاميع المقاومة وف���ق ما تتطلبه الحاجة. فما كان من جمال اإال 

ان واف���ق على الفور نظرا للحما�سة الت���ي يتمتعان بها هو و�سديقه ح�سام، ف�سل عن 

الثقة المتبادلة بينهما )7(.

ح�سام ي�سارك في عمليات �لمقاومة

ولم���ا كان ح�س���ام وجمال يعم���لن معا، وفي خلي���ة واحدة، فقد �س���ارك ح�سام في 

العملي���ات الت���ي ذكرها جم���ال ل�سقيقت���ه فات���ن اإجماال دونم���ا تف�سيل، وم���ن بينها 
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الم�ساركة في العملية التي نفذت بالقرب من دوار العظام، وفي عملية اأخرى بالقرب 

من اأحد الج�سور، وفيها اأن اأفراد الخلية رموا القوات العراقية بقنبلة لم تنفجر، وان 

جميع اأفراد الخلية ومنهم ح�سام قد نجوا من ملحقة تلك القوات (8(.

مهمة خطرة

اتفق ح�س���ام مع �سديقه جمال ف���ي �سبيحة يوم الخمي����ض الموافق 1990/9/27م 

عل���ى تنفيذ مهمة هي غاية في الخط���ورة، وكان الموعد �سباحا، اإال ان ح�سام اأراد ان 

يري���ح �سديقه من ه���ذه المهمة، واأن يقوم به���ا بنف�سه. ذهب ح�س���ام اإلى مدر�سة 25 

فبراي���ر الكائنة في منطق���ة الرميثية، وت�سلق جدار المدر�س���ة، وا�ستطاع الو�سول اإلى 

المختب���ر وجلب بع�ض االأدوات لكي ي�ستخدمه���ا اأفراد مجموعته �سد القوات العراقية 

الغازي���ة، ث���م ذهب اإلى �سديقه جمال الخب���اره باتمامه للمهمة الموكل���ة اإليه، لكنهما 

ا�ستدركا ان ح�سام لم يح�سر مادة كيميائية � وفي بع�ض الروايات مادة التيزاب، وهي 

مادة كيميائية حارقة � ت�ستخدمها المجموعة في �سنع القنابل اليدوية المحلية (9(.

�عتقال ح�سام

ذه���ب ح�سام مع �سديقه جمال مرة اأخرى اإلى مدر�س���ة 25 فبراير ب�سيارة جمال، 

وه���ي من نوع �سوزوكي خ�س���راء اللون الح�سار المادة المطلوب���ة. ت�سلق االثنان �سور 

المدر�س���ة، وو�سل اإل���ى المختبر، واأح�سرا تلك المادة. ويب���دو ان المكان كان وقتئذ 

تح���ت مراقبة القوات العراقي���ة، وفي رواية اأخرى ان �سخ�س���ا كان بداخل المدر�سة 

الح���ظ تواجدهما فيها و�س���ك في اأمرهما، واأبلغ الق���وات العراقية. و�سع ال�سديقان 

الم���ادة المطلوبة ف���ي ال�سي���ارة، وانطلقا الكم���ال مهمتهم���ا، فا�ستوقفتهم���ا القوات 

العراقي���ة في نقط���ة تفتي�ض، وقام الجن���ود بتفتي�ض ال�سي���ارة تفتي�سا دقيق���ا، فعثروا 

بداخله���ا عل���ى الم���ادة الكيميائية، كم���ا وجدوا في خزان���ة المقع���د االأمامي �ساعق 

تفجي���ر، اأو ح�سوة متفج���رة بها �ساعق. �سادر الجنود ما وج���وده عند ح�سام وجمال 

واعتقلوهما )10(.
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ح�سام في مخفر �لرميثية

احتج���ز العراقيون ح�سام و�سديقه جمال ف���ي مخفر منطقة الرميثية. فذهب والد 

ح�س���ام لل�ستف�سار عنهما ف���ي المخفر المذكور، ولما اعط���ى الم�سوؤولين العراقيين 

اأو�سافهم���ا، اعترفوا بوجودهم هن���اك، تعرف ال�سابط الم�س���وؤول على والد ح�سام، 

وذك���ر له معرفته بحالة واأفعال���ه، واأخبره ان يعلم اأنه يقوم بتوزي���ع الماء على �سكان 

الح���ي الذي يقطن فيه، كما ذكر له ان ابنته تقوم بت�سوير تجمعات القوات العراقية 

من حين الآخر، وان في هذا االأمر م�سائلة لها. طلب ال�سابط من والد ح�سام اأن يقوم 

باح�سار ابنته في الغد اإلى المخفر ومعها الكاميرا التي ت�سور فيها )11(.

خوف و�لده على �أخته

ذه���ب الوالد اإلى بيته وخاف �سوء العاقب���ة البنته، وا�ستخرج االأفلم من الكاميرا، 

ونقل ابنته اإلى بيت اأخته في منطقة الرقة )12(.

ح�سام في �لجهر�ء

مك���ث وال���د ح�سام ثلثة اأيام، ثم ذهب مرة اأخرى اإل���ى مخفر الرميثية، وعندما �ساأل 

عن ال�سابط المذكور قيل له انه ذهب اإلى موقع اآخر. عندها تنف�ض والد ح�سام ال�سعداء 

وحمداهلل على عدم روؤيته لذاك ال�سابط. ا�ستف�سر والد ح�سام عن ولده و�سديقه جمال، 

فاأخبره م�سوؤول المخفر بنقلهما اإلى مبنى بلدية الجهراء، حيث احتجزا في قبوه مع بقية 

المعتقلين، وكان من بين هوؤالء ال�ساهد حبيب حيدر �سهوار )13(.

�أبو درع يتذكر ح�سام

ج���اء اأبو درع � وهو م�سوؤول ال�سجون في الكويت من قبل القوات العراقية، ومقر عمله 

في منطقة الجابرية � اإلى مبنى بلدية الجهراء حيث يعتقل ح�سام ورفاقه. وكان اأبو درع 

�سخ�سي���ة مرعبة للمعتقلين، �سخ���م الجثة، طويل ال�سوارب يتمت���ع بذاكرة قوية، ولما 

راأى المعتقلي���ن، اأع�س���ب اأعينهم، واأخذ ي�ساأل كل واحد عن ا�سمه، ولما ذكر له ح�سام 

ا�سمه نعته باأبي التيزاب، اأي هو ال�سخ�ض الذي عثر معه على مادة التيزاب )14(.
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ح�سام في �لب�سرة

وف���ي منت�سف اأكتوبر من �سنة 1990م، تم ترحيل ح�س���ام و�سديقه جمال مع بقية 

المعتقلي���ن اإلى مبنى ا�ستخبارات مدينة الب�سرة العراقي���ة، حيث احتجزوا في قبوه 

.)15(

ل���م يعلم وال���د ح�سام بخبر ولده اإال ع���ن طريق ال�ساهد حبيب حي���در �سهوار الذي 

ات�س���ل هاتفي���ا بوالد ح�سام بعدما خرج من معتقل مبن���ى بلدية الجهراء نظير ر�سي 

للعراقيين الطلق �سراحه )16(.

رباطة جاأ�س �لمعتقلين

كان المعتقل���ون ف���ي �سج���ن الب�س���رة يتقا�سم���ون العذاب في���ه. فالم���كان ازدحم 

بالن���زالء، والكلم بينه���م يعاقبون عليه، وعلى الرغم من ذل���ك فانهم ي�سر بع�سهم 

لبع����ض االأ�سباب التي اأدت اإلى اعتقاله���م، وقد اثبت الجميع رباطة الجاأ�ض، والقدرة 

عل���ى التكي���ف في ظ���روف بالغة ال�س���دة، وتفانوا جميع���ا في انكار ال���ذات وم�ساعدة 

الغي���ر. فال�سب���ان منهم كانوا يقف���ون وقت النوم ليتيح���وا لكبار ال�س���ن ومن اأوهنهم 

االعي���اء والتع���ب ان يناموا م�ستقلين عل���ى ار�سية ذاك المعتق���ل. وكانوا يكثرون من 

الذكر وقراءة القراآن الكريم، بل يطلبون من اأحدهم ان يقراأ القراآن في حين ي�ستمع 

الجمي���ع اإل���ى قراءته. كما كانوا ي���وؤدون ال�سل���وات جماعة �سنة و�سيعة ف���ي اأوقاتها، 

وعندم���ا الحظ العراقي���ون ذلك التاآلف، منعوهم من ال�سلة ف���ي جماعة، و�سمحوا 

لهم بتاأديتها فرادى )17(.

�أبو درع في �سجن �لب�سرة

يبدو ان ال فكاك لح�سام وجمال من اأبي درع، فقد جاء اأبو درع اإلى �سجن الب�سرة 

يتفق���د فيه اأح���وال المعتقلين. وعندما �ساه���د ح�سام و�سديقه جم���ال اأرعد، واطلق 

عبارات التهديد والوعيد �سدهم���ا، وتوعدهما بالويل والثبور، ثم اأمر بتنويع العقاب 

لهما ما بين �سرب و�سعق بالكهرباء، وغير ذلك. وكان العقاب موؤلما و�سمعه كل من 

بداخل ال�سجن من المعتقلين )18(.
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جهالة م�سير ح�سام

بعده���ا، كان���ت جهالة الم�سي���ر، ولم يعرف بح���ال ح�سام وجمال، �س���وى ما ذكره 

ال�ساهد المقدم عبدالمح�سن القطان من كونه قد �ساأل اأحد من كانوا معه في معتقل 

بعقوبة عن جمال وح�سام، فاأخبره باأن القوات العراقية اخذتهم في ذات ليلة بعد ان 

اأو�سعتهم �سربا وتنكيل، واأركبتهم في حافلت اإلى جهة غير معلومة )19(.

رفات ح�سام

عثر على رفات ح�سام اأحمد محمد ال�سيافي في مقبرة جماعية غرب مدينة كربلء 

العراقية، وقد اأثبتت التحاليل المخبرية تطابق رفاته مع الجينات الماأخوة )20(.

رح���م اهلل ح�س���ام ال�سياف���ي، واأ�سكنه جن���ات الخل���د والنعيم، واأعظ���م اهلل االأجر 

والثواب الأهله واأبناء وطنه، واألهم الجميع ال�سبر وال�سلوان.

�لهو�م�س:

(*( ولد بالكويت في 1964/9/15م، ي�سكن في منطقة الرميثية، قطعة 11، �سارع 

115، من���زل 10، مت���زوج، حا�سل على ال�سه���ادة الثانوية، يعم���ل بوظيفة نائب مدير 

�سرك���ة ال�سياف���ي للتجارة والخدم���ات البحرية، تاريخ االأ�س���ر 1990/9/27م، تاريخ 

اال�ست�سه���اد 2004/8/24م، وه���و تاريخ العث���ور على رفاته. انظ���ر: �سهادة الجن�سية 

الكويتية ال�سادرة عن االإدارة العامة للجن�سية ووثائق ال�سفر التابعة لوزارة الداخلية 

برق���م 192923، بتاري���خ 1984/1/16م، و�سه���ادة وف���اة ال�سهيد �س���ادرة عن وزارة 

ال�سحة العام���ة برقم 2004/1772، بتاري���خ 2004/9/29م، ومقابلة لوالد ال�سهيد 

اأجره���ا معه عب���داهلل قني�ض من جري���دة ال�سيا�س���ة بتاري���خ 2004/8/30م، �ض7، 

ونم���وذج ت�سجيل اأو�ساع االأ�س���رى والمفقودين الكويتيين �سادر ع���ن اللجنة الكويتية 

لحقوق االإن�سان، بيانات المتغيب اأدلى بها من�سور عبداهلل عبدالمح�سن، 6134114 

بتاري���خ 6 / 3 / 1991 ونموذج الثاني �سادر من نف�ض الجهة برقم 1277013 بتاريخ 

1990/3/7م، بيان���ات المتغيب اأدلى بها اأحمد �سهوار البلو�سي، ونموذج ثالث �سادر 
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عن نف�ض الجهة برقم مكرر 6134114 بتاريخ 1991/3/15م بيانات اأدلى بها �سليمان 

عل���ي �سليمان العد�ساني، ونموذج رابع �سادر ع���ن نف�ض الجهة برقم مكرر6134114 

بتاري���خ 1991/12/15م بيان���ات اأدل���ى به���ا والد ال�سهي���د، وبيان���ات المتغيب �سمن 

عمليات االحت���لل والتحرير برقم 406032، بتاري���خ 1992/5/7م، ونموذج متابعة 

حيثيات �سهيد، وبطاقة محتويات الملف، اعداد فريق توثيق الحيثيات بق�سم التخليد 

المعنوي في مكتب ال�سهيد التابع للديوان االأميري.

)1( والد ال�سهيد، مقابلة اأجراها معه وحيد القطان الباحث بمكتب ال�سهيد في يوم 

الثلث���اء الموافق 2005/8/30م، �ض201، حبيب حي���در �سهوار، مقابلة اأجراها 

معه الباحث وحيد القطان في يوم االأربعاء الموافق 2005/8/3م، �ض3 .

)2( نا�س���ر عبدالحميد العطار، مقابلة اأجراها مع���ه الباحث وحيد القطان في يوم 

الثلثاء الموافق 2005/8/9م، �ض1، والد ال�سهيد، مقابلة مكتب ال�سهيد، �ض2، 

محم���د �سيد باقر ال�سخ����ض، مقابلة اأجراها معه الباح���ث وحيد القطان في يوم 

االثنين الموافق 2005/8/8م، �ض2 .

(3( وال���د ال�سهيد، مقابلة مكتب ال�سهيد، �ض2، نا�سر عبدالحميد العطار، المقابلة 

ال�سابقة، �ض2 .

(4( حبي���ب حيدر �سهوار، المقابل���ة ال�سابقة، �ض3-4، نا�س���ر عبدالحميد العطار، 

المقابلة ال�سابقة، �ض2، والد ال�سهيد، مقابلة مكتب ال�سهيد، �ض3 .

(5( والد ال�سهيد، مقابلة مكتب ال�سهيد، �ض3 .

(6( الم�سدر ال�سابق.

(7( فات���ن عبدالحميد العطار، مقابلة اأجراها معه���ا الباحث وحيد القطان في يوم 

ال�سبت الموافق 2005/9/10م، �ض3 .

)8( الم�سدر ال�سابق.

 )9(عي�س���ى عبا�ض به���زاد )مقدم(، مقابلة اأجراها مع���ه الباحث وحيد القطان في 

يوم االأح���د الموافق 2005/8/21م، ����ض4، فاتن عبدالحميد العط���ار، المقابلة 

ال�سابقة، ����ض4،  نا�سر عبدالحميد العطار، المقابلة ال�سابقة 2-3، حبيب حيدر 

�سهوار، المقابلة ال�سابقة، �ض4 ،7، والد ال�سهيد مقابلة مكتب ال�سهيد، �ض3 .
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)10( وال���د ال�سهي���د، مقابل���ة مكت���ب ال�سهيد، ����ض3، عبدالمح�سن عي�س���ى القطان 

)مق���دم(، مقابلة اأجراها مع���ه الباحث وحيد القطان في ي���وم الثلثاء الموافق 

2005/8/30م، ����ض3، فات���ن عبدالحمي���د العطار، المقابل���ة ال�سابقة، �ض5-4، 

حبي���ب حيدر �سه���وار، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض 4عي�سى عبا�ض به���زاد )مقدم(، 

المقابلة ال�سابقة، �ض4 .

)11( والد ال�سهيد، مقابلة مكتب ال�سهيد، �ض4-3 .

)12( الم�سدر ال�سابق، �ض 4.

)13( حبي���ب حي���در �سه���وار، المقابلة ال�سابقة، ����ض4، والد ال�سهي���د، مقابلة مكتب 

ال�سهيد، �ض4، فاتن عبدالحميد العطار، المقابلة ال�ساقة، �ض5 .

)14( في�س���ل هج���ر المطي���ري، مقابل���ة اأجراها مع���ه الباحث وحيد القط���ان في يوم 

االثنين الموافق 2005/9/5م، �ض4 حبيب حيدر �سهوار، المقابلة ال�سابقة، �ض7 .

)15( وال���د ال�سهي���د، مقابلة مكت���ب ال�سهيد، ����ض4، حبيب حيدر �سه���وار، المقابلة 

ال�سابق���ة، ����ض4، فات���ن عبدالحمي���د العط���ار، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض6-5، 

عبدالمح�س���ن عي�سى القطان )مق���دم(، المقابلة ال�سابقة، ����ض3، عي�سى عبا�ض 

بهزاد، المقابلة ال�سابقة، �ض4 .

)16( حبي���ب حي���در �سه���وار، المقابلة ال�سابقة، ����ض8، والد ال�سهي���د، مقابلة مكتب 

ال�سهيد، �ض4 .

)17( في�س���ل هجر المطيري، المقابلة ال�سابقة، �ض3، عبدالمح�سن عي�سى القطان 

)مق���دم(، المقابلة ال�سابقة، �ض4 حبيب حي���در �سهوران المقابلة ال�سابقة �ض2، 

محمد �سيد باقر ال�سخ�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض 4 - 5.

)18( حبي���ب حي���در �سه���وران، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض 8 - 7 عي�س���ى عبا�ض بهزاد 

)مقدم( المقابلة ال�سابقة، �ض4 - 5.

)19( عبدالمح�سن عي�سى القطان، المقابلة ال�سابقة، �ض 5-4.

)20( االإدارة العام���ة للأدلة الجنائية، فريق االأدلة الجنائية، الفريق الفني، انطباق 

رق���م )171( لتقري���ر م�س���ور لرف���ات رق���م )30307(، والمنطبق عل���ى االأ�سير 

ال�سهي���د ح�سام اأحمد محم���د ال�سيافي، ملف اأ�سر رق���م )93( معتمد من العميد 

عي���د عب���داهلل بو�سليب رئي����ض الفريق الفني ومدي���ر ع���ام االإدارة العامة للأدلة 

الجنائية.
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خلية �ل�سليبية

�ل�سهيد / ح�سين عبد�الأمير علي محمد )رحمه �هلل(

كتب/ د. �سعود �لع�سفور

�سفاته

�سج���اع، خلوق، متدين، يع�س���ق البحر وركوبه، بار بوالديه، اأق���رب االإخوة لوالدته، 

مخل�ض الأ�سدقائه، يحب االأطفال، ويحنو عليهم. اأحبه الجميع لدماثة خلقه، وطيب 

ع�سرته. ذلك هو ح�سين عبداالأمير علي محمد )1(.

وبع���د اأن نال الثانوية العام���ة، التحق ح�سين بمعهد االت�س���االت والملحة العامة، 

وتخرج ب�سهادة دبلوم في االت�ساالت ال�سلكية والل�سلكية، ثم عمل في خفر ال�سواحل، 

فوافقت هوايته عمله، فقد كان �سغوفا ب�سيد اال�سماك وارتياد البحر )2(.

رف�سه لالحتالل

ج���اء الغزو العراقي لدول���ة الكويت، فكان ح�سين من الذي���ن اأ�سروا على الت�سدي 

له، على الرغم من كونه يحمل الجن�سية االيرانية، وذلك بم�ساركة اأهل الكويت بقلب 

ثاب���ت، وفعل اأكيد، ف�سم���م ح�سين مع �سديقيه علي ح�سي���ن ن�سر اهلل بور�سهرياري 

ويعقوب ح�سين عي اأكبر على بذل كل جهد في �سبيل م�ساعدة الكويتيين في محنتهم، 

وفاء بالجميل، وكان الثلثة منذ طفولتهم يجتمعون في رفقة وطيدة )3(.

نبله و�سجاعته

ا�ستغ���ل ح�سي���ن عمل���ه الع�سك���ري بخف���ر ال�سواح���ل، وقام ب���دور ب���ارز يح�سب له، 

حي���ث عمد اإل���ى كتابة اأ�سماء الع�سكريي���ن من الكويتيين الذين غ���ادروا البلد تحت 

وط���اأة االحت���لل العراقي الغا�سم اإل���ى المملكة العربية ال�سعودي���ة، وجمهورية ايران 

االإ�سلمي���ة وغيرهم���ا من البلدان، دون ان يعلم اأهاليه���م عن خروجهم، وجمع ذلك 
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يك�سوف علقه���ا بم�ساعدة رفيقيه علي ويعقوب على واجهات الم�ساجد، وفي االأماكن 

الت���ي يرتاده���ا النا�ض بكث���رة كاالأ�س���واق والجمعي���ات التعاونية وغيره���ا. فبث ذلك 

االطمئن���ان في نفو�ض اأهالي اأولئك الع�سكريين، وزعزع ثقة الغزاة في مقدرتهم على 

اعتقال المطلوبين منهم )4(.

فاعلية �أعماله

كان���ت اآل���ة الت�سوي���ر الكبيرة الت���ي يمتلكها ح�سين تعم���ل ليل ونهارا ف���ي ت�سوير 

المن�س���ورات اآنفة الذكر وغيره���ا كالتعيمات المحذرة من االأ�سلح���ة الكيميائية التي 

يمتلكها الغزاة وباتوا يهددون في ا�ستخدامها في حربهم �سد الحلفاء وغيرهم.

وكان���ت تل���ك التعليمات التي يق���وم بت�سويرها ح�سي���ن وبقية اأف���راد الخلية تو�سح 

المخاطر الناجمة عن تلك االأ�سلحة والطرق الوقائية التي ي�ستلزمها واقع الحال.

واآل���ة الت�سوير هذه يقوم ح�سي���ن وبم�ساعدة من رفيقي���ه با�ستخدامها في ت�سوير 

االأوراق الر�سمية الأجل اعداد هويات وهمية لكثير من الع�سكريين )5(.

كان ح�سي���ن يقوم بت�سوير تل���ك المن�سورات واالأوراق من غير ان يخبر عنها اأحدا، 

حتى اخوته لم يعرف���وا بها، وذلك لح�سا�سية المعلومات المتداولة ولخطورة ما يقوم 

به في ظروف بالغة التعقيد )6(.

اأم���ا م�سدر االأخت���ام واالأوراق الر�سمية فيظ���ن اأن ال�سيهد عل���ي ح�سين ن�سر اهلل 

بور�سهاري���اري ه���و ال���ذي يجلبها م���ن ال�سف���ارة االيرانية، نظ���را لعلقت���ه الوطيدة 

باأركانها بو�سفه ايراني الجن�سية )7(.

�سر �لمالب�س �ل�سود�ء

كان ح�سي���ن ي�ساطر يعقوب وعل���ي ارتداء الملب�ض ال�سوداء التي يظن اأنها تمكنهم 

م���ن تميي���ز اأنف�سهم عن بقي���ة النا�ض، ي�ساف اإل���ى ذلك عدم حمله���م لل�سلح حتى 

ي�سرفوا االأنظار عن خطورة ما يفعلونه في الخفاء )8(.
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�عتقالهم

كان علي �سقيق ح�سين جال�سا في الديوانية نف�سها التي يتجمع فيها االأبطال الثلثة 

ف���ي منطقة ال�سليبية، و�سارف الوقت على الواحدة �سباحا، فلما اأرادوا االن�سراف، 

عر�ض علي على �سقيقه ح�سين ان ي�سطحبه معه اإلى المنزل، لكن ح�سين اأخبره باأنه 

�سيذه���ب مع رفيقيه يعق���وب وعلي في �سيارة اأحدهما، واأنهم���ا �سيرافقانه في طريق 

العودة اإلى المنزل.

انطلق الجميع نحو منزل ح�سين وعلي في منطقة �سباح ال�سالم، وفي الطريق، وهم 

ف���ي منطقة ال�سليبية، عند مدخ���ل القطعة 8، ا�ستوقفتهم قوة عراقية قوامها حوالي 

ثلثي���ن ع�سكري���ا اإلى اأربعين، ثم اأحاط���ت بهم من كل جانب، وق���د تعالى �سياحهم 

ولغطه���م، وقاموا بتفتي����ض ال�سيارتين، ب���داأوا ب�سيارة علي �سقيق ح�سي���ن ففت�سوها، 

لكنهم لم يعثروا بداخلها على �سيء ي�سيء ل�سائقها، ثم قاموا بتفتي�ض �سيارة االأبطال 

الثلث���ة، فكانت المفاجئة المتمثلة في عثوره���م على اآلة ت�سوير م�ستندات، ولوحات 

�سي���ارات كثي���رة، واأوراق ر�سمي���ة، وهويات ع�سكري���ة، كل هذا في داخ���ل ال�سندوق 

الخلفي لتلك ال�سيارة، وهي من نوع �سفر، موديل 1980 لونها اأزرق �سماوي )9(.

�أدلة �الإد�نة

وج���دت القوات العراقية �سالته���ا، و�سدق حد�سها بما عثرت علي���ه من اأدلة تدين 

االأبط���ال الثلثة، فقامت باجبارهم على ركوب الحافل���ة الع�سكرية، بعدما اأو�سعتهم 

�سرب���ا وركل، وكان االأبط���ال ي�ستف�س���رون م���ن الق���وات العراقية عل���ى الجرم الذي 

ارتكبوه، فكان الجواب المزيد من ال�سرب والركل وال�سباب )10(.

ح�سين في مخفر �ل�سليبية

اتجه���ت الحافلة العراقي���ة الع�سكرية �سوب مخفر ال�سليبي���ة، وهي تحمل االأبطال 

الثلث���ة، وكان علي �سقيق ح�سين يراقب �سيرها عن بعد، ولما تيقن من و�سولها اإلى 

المخفر المذكور، ودخول االأبطال اليه، قفل راجعا اإلى منزله )11(.
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والده يحاول الإفراج عنه

كانت ال�ساعة عند و�سول علي �سقيق ح�سين اإلى المنزل تقارب من الثانية �سباحا، 

واأخب���ر والده عبداالأمير بما حدث م���ع اأخيه ح�سين ورفيقيه، فذه���ب الوالد لل�سوؤال 

عنه���م، ولمحاولة اخراجهم، اال ان محاولته لم تنجح، وذلك لتعنت القوات العراقية 

الت���ي طلبت منه ف���ي مقابل اطلق �سراحهم ح�سور اأ�سح���اب الهويات التي وجدوها 

ف���ي ال�سندوق الخلف���ي ل�سيارة االأبطال الثالث���ة، كما طلبوا منه اأال يع���ود اإليهم مرة 

ثانية ان لم يفعل ما طلبوه منه، واإال قطعوا رجله جزاء لذلك، ولما األح عليهم بطلب 

العفو عنهم، اأ�سار اإليه اأحدهم، ان عليه ان يذهب، واإال فاإن االإعدام هو ن�سيب ولده 

ح�سين، وان تنفيذ هذا الحكم �سوف يكون اأمام عينيه )12(.

محاولة و�لدته �الإفر�ج عنه

رجع الوالد والحزن يعت�سر قلبه، واأخبر زوجته حوراء ح�سين محمد د�ستي بما اآل 

اإلي���ه الحال، فاأبت الوالدة الملهوفة اال ان تحاول هي االأخرى اخراج ولدها ومن معه 

م���ن الرفاق. ذهبت اأم ح�سي���ن اإلى مخفر ال�سليبية، و�ساألت ع���ن ولدها، فاأخبروها 

اأن ولده���ا ح�سين بخير وعافية، وانهم �سوف يفرج���ون عنه بعد �ساعة، لكن ذلك لم 

يحدث، فزادها االأمر حزنا )13(.

باقر يبحث عن ح�سين

بع���د فترة انقطعت اأخبار ح�سين ورفيقيه، فقد تم ترحيلهم اإلى مكان اآخر، ويذكر 

باقر ال�سقيق االأكبر لح�سين اأنه �ساأل عن اأخيه ح�سين في كل مكان يعتقد بوجوده فيه، 

لك���ن دونما طائل، ثم علم من �سديقه ل���ه اأن القوات العراقية رحلت االأبطال الثلثة 

اإلى كلية ال�سرطة، كان هذا ال�سديق عراقي الجن�سية، �ساحب �سرف و�سهامة. ذهب 

باق���ر مع���ه اإلى كلية ال�سرطة، فقيل لهم���ا اأنهم نقلوا اإلى بلدي���ة الجهراء، فذهبا اإلى 

هناك، فقيل لهما اأنه قد تم ترحيلهم اإلى مديرية اأمن مدينة الب�سرة )14(.
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تيقن وجوده في �لب�سرة

وف����ي اأكتوب����ر من �سنة 1990م ات�سل اأح����د االأ�سخا�ض بال�سقيق االأكب����ر باقر في حوالي 

ال�ساعة الحادية ع�سرة �سباحا، واأخبره اأنه قد اأفرج عنه لتوهه من مديرية اأمن الب�سرة، 

واأن �سقيق����ه ح�سي����ن اليزال في تلك المديرية معتقل، ويظ����ن باقر اأن ح�سين اأعطى ذلك 

ال�سخ�ض رقم الهاتف البلغ اأهل ح�سين بخبره.

تفاع����ل باقر مع ه����ذا الخبر وذهب م�سرع����ًا اإلى مديرية اأمن الب�س����رة، وتعرف هناك 

عل����ى اأنا�����ض اآخرين، وطلب منهم م�ساعدت����ه وبذل كل جهد ممكن لروؤي����ة �سقيقه ح�سين، 

وواعدهم ان هم فعلوا له ذلك اأن يمنحهم جهاز تلفزيون اأو حتى �سيارته الخا�سة، لكنهم 

رف�سوا ذلك لخوفهم من مديرية االأمن المذكورة وما يحدث فيها من اأهوال )15(.

�إ�سر�ر باقر

ل���م يك���ن الياأ�ض طري���ق باقر، فق���د اأ�سر عل���ى روؤية �سقيق���ه ح�سين، وكان���ت اأبرز 

محاوالته عن طريق امراأة عراقية تدعى اأم علي اأو كواكب علي كانت تعمل في مكتب 

ا�ستع���لم المديرية، ويذكر باق���ر طيبتها، واأنها ا�سطحبته ه���و ووالد االأ�سير يعقوب 

ح�سي���ن اأكب���ر، وح�سي���ن �سقيق يعق���وب، ووالد علي ح�سي���ن ن�سر اهلل اإل���ى ال�سابط 

العراقي الم�سوؤول في تلك المديرية، ولما ا�ستف�سروا منه عن االأبطال االأ�سرى الثالثة 

اأنكر وجودهم، واأتهم من اأخبرهم بهذا بالكذب )16(.

��سترحام مزعوم

وك���رد فع���ل على ما ذكره ال�سابط، قام باقر واأق���ارب يعقوب وعلي بتوكيل محامية 

تقوم بالترافع اأمام ذلك ال�سابط، وتحاول جهدها الو�سول اإلى معرفة ح�سين وبقية 

اأف���راد المجموعة. ولم اأح�ض ال�سابط ا�سرارهم على معرفة م�سير االأبطال الثلثة 

ذك���ر له���م اأن عليهم اأن يكتبوا كت���اب ا�سترحام با�س���م الرئي�ض �س���دام ح�سين، وان 

ين�سرفوا وياأتوا بعد اأ�سبوع لمعرفة النتيجة.
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جاء االأ�سبوع، وتتالت االأيام من بعده، ولم ياأت ذلك الجواب المزعوم، وتبين االأمر 

في نهايته عن مماطلة مقيتة، وخبث قد فعله ذلك ال�سابط الم�سوؤول )17(.

محاوالت �أخرى

كم���ا اأن والد االأ�سير يعقوب وزوجته قد وكل محامية تدعى �سو�سن لمعرفة م�سير 

ولده���م يعقوب ومن مع���ه، واأخبرتهم تل���ك المحامية ان االفراج ع���ن الثلثة �سوف 

يك���ون بعد اأ�سب���وع، اال ان ذلك لم يحدث، ث���م اأخبرا اأنه قد ت���م ترحيلهم اإلى �سجن 

الت�سفي���رات، فذهب���ا اإلى هناك، ولم يجدا الثلثة، وف���ي نهاية المطاف قيل لهما ان 

ق�سيتهم �سرية الطابع وفحواها االتهام بمحاولة قلب النظام الحاكم في العراق، واإن 

العقوبة المتوقعة في مثل هذه الق�سية هي االإعدام اأو ال�سجن الموؤبد )18(.

ا�ستمرت محاوالت باقر واأقارب رفيقي ح�سين لمعرفة م�سير االأبطال الثلثة، ولم 

تفل���ح تلك المحاوالت �سوى التاأكد من وجود الثلثة في تلك المديرية عن طريق دفع 

ر�سى للعاملين فيها و�سفوا لهم اأ�سكالهم وملب�سهم )19(.

تغييب ح�سين

وهك���ذا كان تغيي���ب القوات العراقية لح�سي���ن عن عالم الحرية والن���ور، اإلى عالم 

ال�سج���ون ووح�س���ة الظلمة، ولم يرحموا اأهل���ه و�سفقتهم على معرف���ة م�سيره وما اآل 

اإليه، بعد جميل فعال، ونبيل �سفات.

رفــــــاتـــــــــه

عث���ر عل���ى رفات ال�سهيد ح�سين عبداالأمير علي محمد ف���ي مقبرة جماعية تقع في 

مدين���ة الرم���ادي العراقية، وقد اأثبت���ت التحاليل الطبية المخبري���ة تطابق رفاته مع 

الجينات الماأخوذة، وتحددت اأ�سباب الوفاة في اإ�سابته بعيار ناري اأو اأكثر )20(.

رح���م اهلل ال�سهيد ح�سين، واأ�سكنه ف�سيح جناته، واأعظم اهلل االأجر والمثوبة الأهله 

واأبناء الكويت، واألهم الجميع ال�سبر وال�سلوان.
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�لهو�م�س:

(*( ول���د بالكويت 1996/10/9م، اأع���زب، اإيراني الجن�سية، ي�سكن منطقة �سباح 

ال�سال���م، قطع���ة 4، �س���ارع 2، منزل 46، حا�س���ل على دبلوم في االت�س���االت ال�سلكية 

والل�سلكي���ة، يعم���ل ب���وزارة الداخلية في خف���ر ا�سواحل برتبة عري���ف، تاريخ االأ�سر 

م���ا بي���ن 12 - 14 /8/ 1990م على خلف بين اأهل ال�سهي���د ح�سين عبداالأمير علي 

محم���د الذين يقول���ون انه كان في يوم 12، وبين اأهل ال�سهي���د علي ح�سين ن�سر اهلل 

بور�سهري���اري الذين يقول���ون اإنه في يوم 14، وبين اأهل ال�سهي���د يعقوب ح�سين اأكبر 

ال���ذي يقولون ان���ه في يوم 15. انظ���ر: نموذج ت�سجي���ل اأو�ساع االأ�س���رى والمفقودين 

الكويتيي���ن، ال�س���ادر عن اللجنة الكويتية لحق���وق االإن�سان، بيانات اأدل���ى بها اأ�سامة 

مو�س���ى د�ستي )ابن عمة ال�سهيد( بتاري���خ 1991/1/25م برقم 4006412، ونموذج 

ت�سجي���ل اأو�ساع االأ�سرى والمفقودين الكويتيي���ن ال�سادر عن اللجنة الوطنية لمتابعة 

االأ�سرى والمفقودي���ن، بيانات اأدلت بها حوراآء ح�سين محمد د�ستي )والدة ال�سهيد( 

بتاريخ 1990/8/15م، ونموذج ت�سجيل اأو�ساع االأ�سرى والمفقودين، بيانات اأدلى بها 

ال�ساه���د جعفر عبا�ض عبدالر�سا ح�سن )ابن خال���ة ال�سهيد( للجنة الكويتية لحقوق 

االإن�س���ان، نموذج رقم 4006412 بتاريخ 1991/2/3م، وبيانات �ساهد اأدلى بها باقر 

)�سقيق ال�سهيد( للجنة الوطنية ل�سوؤون االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1992/2/19م، 

ونم���وذج ت�سجي���ل االأ�س���رى والمفقودين الكويتيي���ن اأدلى به���ا ال�ساهد نف�س���ه للجنة 

الكويتي���ة لحقوق االإن�سان، نموذج رق���م 6328113، وبيانات �ساه���د اأدلت بها حوراء 

ح�سي���ن محمد د�ستي )والدة ال�سهيد( بتاري���خ 1995/7/30م للجنة الوطنية ل�سوؤون 

االأ�سرى والمفقودين، وبيانات االأ�سير رقم )192( ال�سادر عن االإدارة العامة للأدلة 

الجنائية، ونموذج متابعة حيثيات �سهيد، اعداد فريق توثيق الحيثيات، ق�سم التخليد 

المعنوي في مكتب ال�سهيد التابع للديوان االأميري.

(1( باق���ر عبداالأمي���ر عل���ي محمد )�سقيق ال�سهي���د(، مقابلة اأجراه���ا معه الباحث 

وحي���د القط���ان في ي���وم االثني���ن، المواف���ق 2004/9/27م، ����ض 1-2، ومقابلة 
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لنف����ض ال�ساهد اأجرته���ا معه جريدة االأنباء بتاري���خ 27/9/2004م، �ض13، علي 

عبداالأمي���ر عل���ي محم���د )�سقيق ال�سهي���د( مقابل���ة اأجراها مع���ه الباحث وحيد 

القطان في يوم االثنين الموافق 2005/5/16م .

)2( محم���د ح�سي���ن ن�سر اهلل، مقابل���ة اأجراها معه الباحث وحي���د القطان في يوم 

ال�سبت الموافق 2005/5/21م، �ض3، باقر عبداالأمير علي محمد، مقابلة وحيد 

القطان، �ض2، ومقابلة جريدة االأنباء، �ض13، جعفر عبا�ض عبدالر�سا، النموذج 

ال�سابق.

(3( عل���ي ح�سي���ن علي اأكب���ر، مقابل���ة اأجراها مع���ه الباحث وحيد القط���ان في يوم 

الثلثاء الموافق 2005/3/1م، محمد ح�سين ن�سراهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض2، 

علي عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض3، باقر عبداالأمير علي محمد، 

مقابلة وحيد القطان، �ض2 .

(4( باق���ر عبداالأمير علي محم���د، مقابلة وحيد القطان، ����ض2 ،3 علي عبداالأمير 

عل���ي محم���د، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض2-3، عل���ي ح�سين عل���ي اأكب���ر، المقابلة 

ال�سابقة، �ض3.

(5( علي عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض3-2 .

)6( الم�سدر ال�سابق، �ض3 .

)7( محمد ح�سين ن�سراهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض2 ،3 .

)8( ح�سين ن�سراهلل، مقابلة اأجراها معه ال�سحفي نافل الحميدان، جريدة الوطن، 

بتاريخ 2004/5/31م، �ض18، محمد ح�سين ن�سراهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض3، 

محم���د نا�سر العازمي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم ال�سبت 

الموافق 2005/5/21م، �ض2 .

)9( ح�سي���ن علي اأكب���ر، مقابلة اأجراها معه الباحث وحي���د القطان في يوم الثلثاء 

المواف���ق 2005/3/1م، ����ض2 عل���ي عبداالأمير عل���ي محمد، المقابل���ة ال�سابقة، 

����ض 3-4علي ح�سي���ن علي اأكبر، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض ،4-5ح�سين ن�سراهلل، 
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المقابلة ال�سابقة، �ض18، محمد نا�سر العازمي، المقابلة ال�سابقة، �ض3-2 .

)10( علي عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض4 .

)11( الم�سدر ال�سابق .

)12( باقر عبداالأمير علي محمد، مقابلة وحيد القطان، �ض3-2 .

)13( علي عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض5-4 .

)14( باقر عبداالأمير علي محمد، مقابلة وحيد القطان، �ض3 .

)15( ح���وراء ح�سي���ن محمد د�ستي )والدة ال�سهيد(، بيان���ات �ساهد المذكورة اآنفًا، 

باقر عبداالأمير علي محمد، مقابلة وحيد القطان، �ض4-3 .

)16( باقر عبداالأمير علي محمد، مقابلة وحيد القطان، �ض5-4 .

)17( الم�سدر ال�سابق، �ض5 .

)18( ح�سين علي اأكبر، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

)19( باقر عبداالأمير علي محمد، مقابلة وحيد القطان، �ض 5.

)20( انظ���ر االإدارة العام���ة للأدلة الجنائية، فريق االأدل���ة الجنائية، الفريق الفني، 

انطب���اق رقم )192( لتقرير م�سور لرفات رقم )7129(، والمنطبق على االأ�سير 

ال�سهي���د ح�سين عبداالأمير علي محمد، ملف اأ�سر رقم )101( معتمد من العميد 

عي���د عب���داهلل بو�سليب رئي����ض الفريق الفني ومدي���ر ع���ام االإدارة العامة للأدلة 

الجنائية.
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خلية �ل�سليبية

ال�سهيد / علي ح�سين ن�سر�هلل بور�سهرياري )رحمه �هلل(

كتب/ د. �سعود �لع�سفور

خ�ساله

عا����ض محبوبا بين من عرفه، اجتماعي في طبعه، كان بارا بوالديه، لم يكن يحمل 

الجن�سي���ة الكويتية، لكنه كان من اأهل الكوي���ت �سدقا ووعدا، اأحبها وذاد عن حماها 

في اأحلك االأوقات، وفاء وعرفانا بالجميل. ذلك هو علي ح�سين ن�سراهلل )1(.

خلية �ل�سليبية

ك���ون علي مع �سديقيه يعق���وب ح�سين علي اأكبر، وح�سي���ن عبداالأمير علي محمد، 

تاآلف���ا قوي���ا في منطق���ة ال�سليبية. كانوا اأ�سدق���اء طفولة، ورفق���اء درب، يتقا�سمون 

اأيامه���م ف���ي �سباهم. معا في كل وقت وف���ي كل مكان، يتلقون داخ���ل بيوتهم وكاأنهم 

اخوة اأ�سقاء، ويتلقون خارجها كاأنهم في �سغل �ساغل )2(.

جاء الغزو العراقي الغا�سم على دولة الكويت، فكان الثلثة �سفا واحدا، وعملوا في 

خلي���ة واحدة، رف�سوا االحتلل ومقت���وا جنوده، وتفانوا جميعا في الدفاع عن الكويت 

واأهلها )3(.

ت�سهيل خروج �لكويتيين

اتف���ق عل���ي مع �سديقيه يعقوب وح�سي���ن على ت�سهيل خ���روج الكويتيين من الكويت 

وبخا�س���ة الع�سكري���ون المطاردون م���ن قبل الق���وات العراقية، اإل���ى جمهورية ايران 

اال�سلمي���ة، وذلك با�ستخراج وثائق �سفر واأوراق وهويات وهمية على اأنهم ايرانيون، 

وكانوا يجدون في عملهم هذا ليل ونهارا )4(.

�ن�سغال علي

كان عل���ي اأكب���ر اخوته، وكان قريبا من والده، وكان الوال���د يرقب تغيراته و�سلوكه، 

ول���م يكن علي يخبره عن اأفعاله، وكان يلحظ عليه ذلك االن�سغال الدائم، والخروج 
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الكثير في اأوقات لي�ست اعتيادية، وبخا�سة بالليل، ثم اأ�سبحت عادته اليومية متمثلة 

في الخروج من البيت في ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا، والعودة في العا�سرة م�ساء، كان 

وال���ده و�سقيق���ه محمد يحذرانُه ن الجنود العراقيي���ن ومكرهم، لكن علي كان في كل 

مرة يبث الثقة واالطمئنان في نف�سهيما مذكرا اإياهما باأن ما يقوم به من عمل ال يثير 

القلق اأو الخوف )5(.

مهام متنوعة خطرة

�س���كل الثلثة االأبطال خلية را�سدة للعراقين، وكانوا حذرين من اف�ساء اأ�سرارهم، 

الأن م���ا يقوم���ون به من عمل بطولي يع���د في نظر العراقيين الغ���زاة جريمة خيانة ال 

يمكن ان ينجو �ساحبها من عقوبتها )6(.

�إعد�د �أور�ق وهويات وهمية

كان العم���ل برغم خطورت���ه ي�سير �سيرا حثيثا، وذلك بفع���ل الن�ساط الذي برع فيه 

االأبط���ال، ودقة االتق���ان التي تميز بها عمله���م، بحيث لم ي�ستطع االأع���داء اكت�ساف 

االأوراق والهوي���ات الوهمية. ي�ساف اإلى تلك االأوراق والهوي���ات الثبوتية الوهمية، ان 

االأبط���ال الثلث���ة كانوا يقومون بطباع���ة اأ�سماء من غادر م���ن الع�سكريين الكويتيين 

اإل���ى خارج الب���لد وو�سل �سالم���ا اإلى المملك���ة العربي���ة ال�سعودية اأو اإل���ى جمهورية 

اي���ران اال�سلمي���ة، اأو اإلى غيرها م���ن الدول ال�سديقة والحليف���ة، وذلك بغية اخبار 

اأهل���ه  ب�سلم���ة و�سوله، وبث االطمئنان في نفو�سهم، وف���ي الوقت نف�سه، زعزعة ثقة 

الق���وات العراقية الغازية وبي���ان ف�سل �سيا�ستها الرامية اإل���ى تكري�ض واقع االحتلل، 

و�سبط االأمن في دولة الكويت، وعن م�سدر اأ�سماء الع�سكريين الكويتيين الذين يتم 

التعري���ف باأحوالهم، يظ���ن ان ح�سين عبداالأمير هو ال���ذي كان يزود المجموعة بها، 

باعتباره يعمل في خفر ال�سواحل برتبة عريف )7(.

طباعة وت�سوير من�سور�ت

وكان االأبطال الثلثة اأي�سا يقومون بطباعة وت�سوير كل خبر يثير الغزاة، وبخا�سة 

فيم���ا يتعلق عن قرب التحري���ر وبوادره، وعن االأحوال ال�سيئ���ة للقيادة العراقية. كما 
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ق���ام االأبطال الثلثة بطبع وت�سوير من�سورات اأخرى فيها بع�ض التعليمات للكويتيين 

ال�سادمي���ن تبي���ن له���م كيفية التعامل م���ع اأ�سلحة الدم���ار ال�سامل الت���ي كان الغزاة 

يمتلكونها ويحذرون من ا�ستخدامها. وكانت تلك المن�سورات تعلق في اأماكن يرتادها 

النا�ض، كاالأ�سواق والجمعيات، وب�سورة خا�سة على واجهات الم�ساجد )8(.

م�سدر �الأختام و�الأور�ق

ي���ظن محمد �سقيق ح�سي���ن اأن االأوراق الر�سمية واالأختام كان ياأت���ي بها �سقيقه من 

ال�سف���ارة االيرانية، كونه ايران���ي الجن�سية، ويحاول م�ساعدة رفاق���ه على الخروج من 

الكوي���ت اإلى جمهورية ايران اال�سلمية (9(، وهذا ي���دل على ان ال�سفارة كانت ت�سهل 

من���ح ه���ذه االأوراق واالأختام، وذلك لعدائها الوا�سح للنظ���ام العراقي ال�سابق ووقوفها 

الداع���م وال�سري���ح مع الحق الكويت���ي. وفي رواية اأخ���رى يذكر ا�ساه���د محمد نا�سر 

العازمي ان تلك االأختام كان يح�سرها ح�سين ويعقوب، ويت�سلمها منهما علي (10(.

�لمالب�س �ل�سود�ء

كان علي ي�سارك يعقوب وح�سين في لب�ض الملب�ض ال�سوداء، يرتدي كل واحد منهم 

قمي�س���ا وبنطااًل اأ�سود اللون، وكانت تلك الملب����ض تميزهم عن غيرهم من النا�ض، 

يتحرك���ون بها، وكاأنهم في خلية واحدة. ولعل ه���ذه الملب�ض هي لغزهم في التعرف 

على بع�سهم من بعيد )11(.

زيادة في �لتمويه

ل���م تكن لعل���ي اأ�سلحة يخفيها ف���ي المنزل، وال يحم���ل بيده اأي �س���لح يثير ف�سول 

الغير )12(، وهذا ي�سهل عمله فل يفطن لما يقوم به في الخفاء من اأعمال بطولية، 

وي�سهم في �سعوبة ر�سده من قبل المخابرات العراقية.

بطولة علي

ويذك���ر والد علي ان اأحد رفاقه اأخبره باأن عل���ي ا�ستطاع م�ساعدة حوالي ثلثمائة 

ع�سك���ري، م���ا بين �سابط وفرد، وذلك م���ن خلل االأوراق والج���وازات الوهمية التي 
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منحاها اياهم للخروج من الكويت اإلى جمهورية ايران اال�سلمية، فحذره الوالد من 

مغبة اال�ستمرار في ذلك، لكنه رد عليه بقول انه لي�ض بخائف من العراقيين )13(.

علي ينقل �الأ�سلحة

واأبل���غ اأحدهم والده باأن ابنه عل���ي كان ممن ينقلون االأ�سلحة اإل���ى اأفراد المقاومة 

الكويتية في منطقة كيفان، واأن الوالد حذره من ذلك اإال اأن عليًا لم يتراجع عن فعله 

هذا، وا�ستمر في نقل االأ�سلحة )14(.

�عتقال �أفر�د �لخلية

ويذكر �ساهد العيان علي �سقيق ال�سهيد ح�سين عبداالأمير اأنه ح�سر في اأحد االأيام 

ب�سيارت���ه الخا�سة اإل���ى الديوانية الت���ي كان يجل�ض فيها االأبط���ال الثلثة في منطقة 

ال�سليبية، ومكث الجميع في الديوانية حتى وقت متاأخر قارب الواحدة �سباحا، ولما 

اأرادوا االن�س���راف، عر�ض علي على �سقيقه ح�سي���ن ان ي�سحبه معه في �سيارته اإلى 

المن���زل، لكن ح�سي���ن اأ�سر على الذهاب مع �سديقيه عل���ي ح�سين ن�سراهلل ويعقوب 

ح�سين، وقال له انهما �سوف يقومان بمرافقته في �سيارة اأحدهما.

وانطلق���ت ال�سيارتان، وفي الطريق اأحاطت بهم ق���وة عراقية كبيرة قوامها حوالي 

ثلثين ع�سكريا اإلى اأريعين ع�سكريا وا�ستوقفتهم، ثم بداأت بتفتي�ض ال�سيارتين و�سط 

ذه���ول الجميع، ولما ا�ستف�سر الركاب عن �سبب ذلك، كانت كلمات ال�ستائم والتوبيخ 

جوابا على كل ا�ستف�سار )15(.

ب���داأ الجنود بتفتي�ض �سيارة علي �سقيق ح�سين عبداالأمير، ولم يعثروا بداخلها على 

�س���يء، ثم قاموا بتفتي�ض �سيارة االأبطال الثلث���ة وهي من نوع �سفر موديل )1980(، 

�سماوي���ة اللون، فوج���دوا بداخل �سندوقه���ا الخلفي ماكينة ت�سوي���ر كبيرة، ولوحات 

�سيارات، واأوراق، وهويات ع�سكرية. اعتقل العراقيون ح�سين و�سديقيه يعقوب وعلي 

بمنطق���ة ال�سليبي���ة، عند مدخل قطع���ة 8، واأو�سعوهم �سرب���ا وركل، واأدخلوهم في 

�سيارتهم الع�سكرية )16(.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-109-

علي في مخفر �ل�سليبية

اأخذت الق���وات العراقية االأبطال الثلثة اإلى مخف���ر ال�سليبية، وكان ال�ساهد علي 

�سقي���ق ح�سي���ن يراق���ب الموقف في ذه���ول وحيرة، وتاب���ع �سيرهم من بعي���د اإلى ان 

اأدخلوهم في المخفر المذكور )17(.

محاولة يائ�سة للو�لد

رج���ع ال�ساهد علي اإلى بيته في ال�ساعة الثانية �سباحا، واأخبر والده باالأمر، فذهب 

الوال���د اإل���ى المخفر المذكور و�ساأل عن والده عل���ي، اإال اأن الجنود العراقيين اأخبروه 

با�ستحال���ة خروجه، اإال عندما يح�سر لهم اأ�سحاب تل���ك الهويات التي عثروا عليها، 

وطلبوا منه اأن اأال يعود اإليهم مرة اأخرى، واإال قطعوا رجله تنكيل به، فقال لهم: ولدي 

عندك���م، فاأ�س���ار اإليه اأحدهم بالذهاب وع���دم العودة مرة اأخ���رى، واإال فاإنهم �سوف 

يقومون باإعدام ولده اأمام عينيه )18(.

فاجعة و�لدة علي

بعده���ا، ذهبت والدة علي ه���ي ووالدة يعقوب اإلى مخفر ال�سليبية، وحاولتا اخراج 

االأبط���ال الثلثة من محنتهم، اإال ان جهودهما لم ت�سف���ر عن روؤية �سريعة لولديهما، 

علي الرغم من التو�سلت واال�سترحامات التي عكفت كل واحدة منهما على ترديدها 

اأم���ام ازالم النظام البائد، ولم تتحمل والدة علي الموقف ف�سقطت مغ�سيا عليها، ثم 

غادرت بعد افاقتها اإلى المنزل )19(.

كان العراقيون يرددون ان الثلثة �سوف يفرج عنهم في وقت قريب، ثم ما لبثوا ان 

�سرحوا باأن الثلثة جريمتهم �سيا�سية، واأن االفراج عنهم �سوف يطول )20(.

ايهام���ا للجميع ب�سوء ما يفعلون بهم ف���ي معتقلهم من �سنوف التعذيب، وهو داأبهم 

مع من يخالفهم الراأي، ويدافع عن كرامة الوطن.
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ترحيل علي �إلى �لب�سرة

وبعده���ا، نق���ل العراقيون الغزاة علي م���ع رفيقيه اإلى كلية ال�سرط���ة، ثم اإلى مبنى 

بلدية الجهراء، ثم اإلى مديرية اأمن مدينة الب�سرة العراقية )21(.

مماطلة وتغييب

وف���ي �سهر اأكتوبر ات�سل �سخ����ض بال�ساهد باقر عبداالأمير محم���د �سقيق ال�سهيد 

ح�سي���ن، واأخبره باأن �سقيقه في مديرية الب�سرة، فذهب مع �سقيق يعقوب ووالد علي 

ح�سي���ن اإلى تل���ك المديرية، وعندما �ساألوا ع���ن االأبطال الثلثة، ق���ال لهم ال�سابط 

الم�س���وؤول اإن من ق���ال لهم بوجود الثلثة هنا قد كذب عليهم، فوكلوا محامية للدفاع 

عنه���م. عندها اأخبره���م ذلك ال�سابط اأن عليه���م ان يكتبوا كت���اب ا�سترحام با�سم 

الطاغي���ة �س���دام ح�سين، وانهم �س���وف يقومون بعر�س���ه عليه، وطل���ب منهم العودة 

بع���د اأ�سبوع، لكن ذلك االأ�سبوع م�سى ثم جاء ال���ذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا، ولم 

يظفروا ب�سيئ، وبالر�سوة ا�ستطاعوا فقط اأن يتاأكدوا من وجود الثلثة في المديرية، 

وذلك بعد ان نقل لهم من �سلموه الر�سوة اأ�سكال واأو�ساف االأبطال الثلثة )22(.

محاولة �أخيرة

ويذك���ر ح�سي���ن والد ال�سهيد يعقوب اأن���ه ذهب هو االآخر مع زوجت���ه اأم يعقوب اإلى 

المديري���ة المذكورة، وكلف���ا محامين من اأجل الدفاع عن االأبط���ال الثلثة، واطلق 

�سراحه���م، وم���ن اأولئك المحامية �سو�س���ن، التي قالت لهما ان خ���روج الثلثة �سوف 

يك���ون بعد اأ�سب���وع، لكن ذلك لم يحدث، ثم قيل لهما اأنه ق���د تم ترحيلهم اإلى �سجن 

الت�سفي���رات، فذهب ح�سين وزوجته اأم يعقوب اإلى هناك، ولم يعثرا اأي�سا عليهم، ثم 

اأخبرهما اأحد االأ�سخا�ض اأن ق�سيتهم �سرية، وتهمتهم هي محاولة قلب نظام الحكم 

في العراق، وان عقوبتها المتوقعة اما اعدام اأو �سجن موؤبد )23(.

وهك���ذا غي���ب جنود االحت���لل ال�سهيد البطل عل���ي ح�سين ن�س���ر اهلل، ورفاقه من 

االأ�سرى والمفقودين في غياهب �سجونهم، ولم يقدروا لهم ن�سالهم في �سبيل الدفاع 

عن وطنهم وعزته.
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رفات �ل�سهيد

عث���ر عل���ى رفات ال�سهيد علي ح�سي���ن ن�سر اهلل بور �سهرياري ف���ي مقبرة جماعية 

غرب مدينة كربلء العراقية، وقد اأثبتت التحاليل المخبرية الطبية تطابق رفاته مع 

الجينات الماأخوذة، وتحددت اأ�سباب الوفاة في ا�سابته بعيار ناري اأو اأكثر )24(.

رح���م اهلل ال�سهيد علي �ساحب الفع���ال الخالدة، واأ�سكنه ف�سيح جناته، واألهم اأهله 

واأبناء الكويت ال�سبر وال�سلوان.

�لهو�م�س:

(*( ول���د بالكوي���ت ف���ي 1970/8/5م، اأعزب، اإيران���ي الجن�سي���ة، ي�سكن منطقة 

ال�سليبي����ة ال�سعبية، قط�ع���ة 9 �سارع 3، م�نزل 15، حا�س��ل عل�����ى ال�سهادة الثان��وي��ة 

ال�ع�ام��ة، موظ�ف في �س�رك��ة نا�س�ي�ون�ال ومالك�ه�ا اليو�سف�ي، تاريخ االأ�سر م�ا ب�ي�ن 12 

- 14 /8 / 1990م على خلف بين اأهل ال�سهيد ح�سين عبداالأمير علي محمد الذين 

يقول���ون اإنه كان في يوم 12، وبي���ن اأهل ال�سهيد علي ح�سين ن�س���راهلل بور�سهرياري 

الذي يقولون اإنه في يوم 14، وبين اأهل ال�سهيد يعقوب ح�سين علي اأكبر الذي يقولون 

انه في يوم 15، تاريخ الوفاة 2004/4/14م.

انظر: نموذج متابعة حيثيات �سهيد، ومحتويات المف، اإعداد فريق توثيق الحيثيات 

في ق�سم التخليد المعنوي في مكتب ال�سهيد التابع للديوان االأميري، وا�ستمارة بيانات 

المتغي���ب �سمن عملي���ات االحتلل والتحرير بتاري���خ 1992/5/7م، ونموذج ت�سجيل 

اأو�س���اع االأ�سرى والمفقودين الكويتيي���ن ال�سادر عن اللجنة الكويتية لحقوق االإن�سان 

برقم 6356912 بتاريخ 1991/3/6م، وا�ستمارة بيانات االأ�سير ال�سادرة عن االإدارة 

العامة للأدلة الجنائية، و�سهادة وفاة ال�سهيد ال�سادرة عن وزارة ال�سحة برقم قيد 

2004/1318 بتاريخ 2004/6/9م.

(1( ح�سين ن�سراهلل )والد ال�سهيد(، مقابلة اأجراها معه ال�سحفي نافل الحميدان، 

جري���دة الوطن، بتاريخ 2004/5/31م، ����ض18، محمد ح�سين ن�سراهلل )�سقيق 

ال�سهي���د(، مقابل���ة اأجراها معه الباحث وحي���د القطان في ي���وم ال�سبت الموافق 

2005/5/21م، ����ض2، محم���د نا�س���ر العازم���ي )زوج خال���ة ال�سهي���د(، مقابلة 
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اأجراها الباحث وحيد القطان في يوم ال�سبت الموافق 2005/5/21م، �ض2 .

)2( محمد ح�سين ن�سراهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض2، علي ح�سين علي اأكبر، مقابلة 

اأجراه���ا معه الباحث وحيد القطان في يوم الثلثاء الموافق 2005/3/1م، �ض2 

عل���ي عبداالأمير عل���ي محمد، مقابلة اأجراها معه الباح���ث وحيد القطان في يوم 

االثنين الموافق 2005/5/16م، �ض3 .

(3( باق���ر عبداالأمير علي محمد، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم 

االثني���ن الموافق 2005/5/6م، �ض2، علي ح�سين عل���ي اأكبر، المقابلة ال�سابقة، 

����ض6، ح�سين ن�س���راهلل، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض18، محمد ح�سي���ن ن�سراهلل، 

المقابلة ال�سابقة، �ض5 .

 (4(ح�سي���ن ن�سراهلل، المقابلة ال�سابقة، ����ض18، محمد ح�سين ن�سراهلل، المقابلة 

ال�سابق���ة، �ض2-3، محمد نا�سر العازمي، المقابل���ة ال�سابقة، �ض2، علي ح�سين 

عل���ي اأكب���ر، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض3، باق���ر عبداالأمي���ر علي محم���د، المقابلة 

ال�سابقة، �ض2، علي عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

(5( محم���د ح�سين ن�س���راهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض3، ح�سي���ن ن�سراهلل، المقابلة 

ال�سابقة، �ض18 .

)6( علي ح�سين علي اأكبر، المقابلة ال�سابقة، �ض4، محمد ح�سين ن�سراله، المقابلة 

ال�سابقة، �ض3، علي عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

 )7(ح�سي���ن ن�سراهلل، المقابلة ال�سابقة، ����ض18، محمد ح�سين ن�سراهلل، المقابلة 

ال�سابق���ة، ����ض3-2، محم���د نا�س���ر العازم���ي، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض2، علي 

عبداالأمي���ر عل���ي محمد، المقابل���ة ال�سابقة، �ض2، باق���ر عبداالأمير علي محمد، 

المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

)8( باقر عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض 2-3.

)9( ح�سي���ن ن�سراهلل، المقابلة ال�سابقة، ����ض18، محمد ح�سين ن�سراهلل، المقابلة 

ال�سابقة، �ض3-2 .

)10( محمد ن�سار العازمي، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .
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)11( محمد ح�سين ن�س���راهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض 3، ح�سين ن�سراهلل، المقابلة 

ال�سابقة، �ض18، محمد نا�سر العازمي، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

)12( محمد ح�سين ن�سراهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

)13( ح�سين ن�سراهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض18 .

)14( الم�سدر ال�سابق.

)15( علي عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

)16( عل���ي ح�سين علي اأكبر، المقابلة ال�سابقة، �ض4-5، ح�سين ن�سراهلل، المقابلة 

ال�سابق���ة، ����ض18، محمد نا�س���ر العازمي، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض2-3، ح�سين 

عل���ي اأكبر، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القط���ان في يوم الثلثاء، الموافق 

2005/3/1م، �ض2، علي عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض4-3 .

)17( علي عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض 4.

)18( ح�سي���ن ن�سراهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض18، عل���ي ح�سين علي اأكبر، المقابلة 

ال�سابقة، �ض5 .

)19( ح�سين ن�سراهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض18 .

)20( محم���د ح�سي���ن ن�س���راهلل، المقابل���ة ال�سابقة ����ض4 ، علي ح�سين عل���ي اأكبر، 

المقابلة ال�سابقة، �ض5 .

)21( ح�سي���ن عل���ي اأكبر، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض2 ، باقر عبداالأمي���ر علي محمد، 

المقابلة ال�سابقة، �ض4 ،3، ح�سين ن�سراهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض18 .

)22( باقر عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض5-3 .

)23( ح�سين علي اأكبر، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

)24( انظ���ر االإدارة العام���ة للأدلة الجنائية، فريق االأدل���ة الجنائية، الفريق الفني، 

انطب���اق رق���م )124( لتقري���ر م�س���ور لرف���ات رق���م )30206(، والمنطبق على 

االأ�سير ال�سهيد علي ح�سين ن�سراهلل بور�سهرياري، ملف اأ�سر رقم )239( معتمد 

من العميد عي���د عبداهلل بو�سليب رئي�ض الفريق الفني ومدير عام االإدارة العامة 

للأدلة الجنائية.
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خلية �ل�سليبية

�ل�سهيد / يعقوب ح�سين علي �أكبر )رحمه �هلل(

كتب/ د. �سعود �لع�سفور

حياته

ريا�س���ي ملك���م، لعب لن���ادي العرب���ي الريا�سي، �سج���اع. كان خلوق���ا، قريبًا من 

والدي���ه، محبوبًا ل���كل من عرفه، يع�سق البحر، ويمتلك ق���ارب �سيد، ويحترف حرفة 

الدالل في �سوق ال�سمك )1(.

حبه للع�شكرية

اأحب يعقوب ح�سين علي اأكبر الحياة الع�سكرية، وحاول ان يلتحق بالجي�ض الكويتي، 

لكن���ه لم يقبل، وذلك لعدم ح�سوله على الجن�سي���ة الكويتية. كره العراقيين وفعلتهم 

ال�سنع���اء المتمثلة في غزوهم البغي�ض لدولة الكوي���ت، و�سجل نف�سه مع �سقيقيه علي 

وحمي���د في مخف���ر ال�سليبية في 1990/8/2م مع اأوائ���ل المتطوعين الذين يرغبون 

في حمل ال�سلح للدفاع عن اأر�ض الكويت، وكان حما�سه لذلك قد اأخذ من نف�سه كل 

ماأخذ )2(.

خلية �ل�سليبية و�لوفاء للكويت

اأ�س���ر يعق���وب على الوفاء للكويت والذود عنها بكل ممك���ن، ونجح مع �سديقيه علي 

ح�سي���ن ن�سراهلل بو�سهرياري، وح�سين عبداالأمير علي محمد في تكوين خلية ن�سطة 

خا�سة بهم، انطلقت من منطقة ال�سليبية حيث كان تجمعهم.

كان الثلث���ة اخوة تجمعهم االألف���ة والمودة منذ نعومة اأظافرهم، كانت كلمتهم في 

المح���ن واحدة، وكان وفاوؤهم للكويت و�سعبها م�سلمة اتخذوها �سعارا لكل عمل، فلما 

جاء الغزو العراقي الغا�سم تعاهدوا على فعل كل ح�سن لخدمة الكويت )3(.
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�سهامة يعقوب ورفاقه

اتف���ق يعق���وب مع رفيقيه علي وح�سي���ن على محاولة اخراج م���ن كان في محنة من 

الع�سكريي���ن الكويتيين الذين كانت المخابرات العراقي���ة تطاردهم وترقب خطاهم 

بغي���ة ا�سطيادهم لتاأمن ا�ستتب���اب االحتلل وتكري�سه كواق���ع، وكانت خطة االأبطال 

الثلث���ة ه���ي ا�ستخ���راج وثائ���ق واأوراق ثبوتية مدنية الولئ���ك الع�سكريي���ن الكويتيين 

تفي���د باأنهم م���ن حملة الجن�سية االيرانية، وبالتالي ي�سه���ل خروجهم من الكويت اإلى 

جمهورية ايران اال�سلمية، فتكون المح�سلة النهاآئية هي انقاذهم من براثن القوات 

العراقية ومخابراتها المقيتة (4(.

م�سدر �الأختام و�الأور�ق

اأما عن م�سدر االأختام واالأوراق الر�سمية التي يتم ا�ستخدامها في عملية ا�ستخراج 

الوثائق واالأوراق الثبوتية، فيظن ان علي ح�سين ن�سراهلل بور�سهرياري هو من يجلبها 

م���ن �سفارة جمهورية ايران اال�سلمي���ة، وذلك الأنه من حملة الجن�سية االيرانية، وله 

علقة وطيدة مع اأركانها، اإذ كانت ت�ساعده تماما فيما يطلبه لمقتها للنظام العراقي 

الحاكم الذي دخل معها من قبل في معركة ع�سكرية �سارية، وكان موقف الجمهورية 

وا�سحا في رف�ض العدوان العراقي على دولة الكويت، وكانت تطالب النظام العراقي 

ب�سرورة االن�سحاب وارجاع ال�سرعية الكويتية (5(.

فاعلية خلية �ل�سليبية

وفي اإطار  خطة االأبطال الثلثة اأي�سا القيام بت�سجيل اأ�سماء الع�سكريين، وب�سورة 

خا�س���ة الجرحى الذين اأجبرتهم ظروف االحتلل العراقي الغا�سم على الخروج من 

الكوي���ت للدول المجاورة لها مث���ل ايران والمملكة العربي���ة ال�سعودية التما�سا للأمن 

اأو طلب���ا للعلج، ف���كان االأبطال الثلث���ة يقمون بطباع���ة اأ�سماء اأولئ���ك الع�سكريين 

وتعليقهم���ا على واجهات الم�ساجد، والجمعي���ات التعاونية، وفي االأ�سواق وغيرها من 

االأمكن���ة التي يرتادها النا�ض، الإعلم ذويه���م ب�سلمة و�سولهم لتلك البلد بغية بث 
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الطماأنينة ف���ي نفو�سهم، وفي المقابل تثبيط عزيمة الق���وات العراقية واإظهارها في 

موق���ف العاجز عن اح���كام ال�سيطرة على منافذ الكويت، وف���ت ع�سدها اأمام تنامي 

اأعمال المقاومة الكويتية �سدها )6(.

�أعمال الفتة �أخرى

ومن اأعماله���م اللفتة لخلية ال�سليبية، طبع وت�سوي���ر المن�سورات التي تحمل في 

طياته���ا االأخبار عن االأح���وال المتردية للقي���ادة العراقية، ومن�س���ورات اأخرى تحذر 

ب�س���ورة خا�سة من االأ�سلحة الكيماوية التي هددت القوات العراقية با�ستخدامها في 

حربها مع قوات التحالف، وو�سحت تلك المن�سورات االحتياطات والتعليمات اللزمة 

في ا�ستخدامها )7(.

�سرية عمل يعقوب

حر����ض يعق���وب اأن يحيط عمله مع رفيقيه علي وح�سي���ن بالكتمان وال�سرية التامة، 

فل���م يخبر علي ب���ه اأقرب المقربين اإلي���ه كوالده واخوته، وذل���ك لح�سا�سية وخطورة 

العم���ل ال���ذي يقوم ب���ه، وكان يعق���وب على الرغم من ذل���ك ي�ساهد ف���ي اأ�سد حاالت 

االن�سغال فيما هو ب�سدده )8(.

لون موحد الأفر�د �لخلية

كان يعق���وب م���ع رفيقيه يتحرك���ون كخلية متما�سك���ة، وهم يرتدون زي���ا واحدا في 

لون���ه يتمثل باللون االأ�سود، ويبدو اأن ال�س���واد �سعارهم الذي يميزهم عن غيرهم من 

النا�ض، ويوؤدي اإلى المزيد من التالف بينهم )9(.

و�لده يحذره

كان وال���د يعقوب يلح���ظ ان�سغال ول���ده وخروجه في اأوقات ال يخ���رج فيها النا�ض 

ع���ادة، وكان م���ن عادته الخروج يومي���ا في اأواخر الليل، وال يع���ود اإال في وقت الفجر، 
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وكان يحذره الوالد من كيد القوات العراقية على نف�سه وعلى بقية اخوانه، لكن يعقوب 

يردد في كل مرة اأنه �سوف يبذل كل ما في و�سعه لتنفيذ هذه الو�سية الغالية )10(.

ع�سكرة �ل�سليبية

ويذكر �سقيقه علي اأن منطقة ال�سليبية كانت بمثابة ثكنة ع�سكرية للقوات العراقية 

التي يبدو اأنها كانت تجوبها وتحكم مداخلها بنقاط تفتي�ض ثابتة ومتحركة، وقد �سعر 

عل���ي واأفراد االأ�س���رة بالخطر وب�سرورة انتق���ال االأ�سرة اإلى منطق���ة الرميثية لتكون 

بماأم���ن من م�سايقات القوات العراقية، اإال ان يعق���وب عار�ض ذلك، وذكر ان�سغاله، 

ويظ���ن �سقيقه علي ان ان�سغاله كان �سببه ما يفعله ف���ي الخفاء مع رفيقيه من اأعمال 

اآنفة، ويذكر علي ان اعتقال �سقيقه ح�سين ومن معه كان مبا�سرة في ذات ليلة اليوم 

الذي انتقلت فيه االأ�سرة اإلى منطقة الرميثية )11(.

�عتقال يعقوب ورفيقيه

كان���ت خطاه���م مح�سوبة، لكن الق���در ي�سوقهم اإلى م�سيره���م. فيذكر علي �سقيق 

ح�سين عبداالأمير علي محمد واقعة اكت�ساف اأمر الخلية وما تقوم به من اأعمال: فقد 

كان االأبطال الثلثة قد تجمعوا كعادتهم في ديوانية اأحدهم، وكان علي �سقيق ح�سين 

معه���م اأول مرة، لوما قاربت ال�ساع���ة الواحدة �سباحا، وتاأهب���وا للن�سراف عر�ض 

عل���ي على �سقيقه ح�سين ان يق���وم با�سطحابه اإلى النزل، فاأخب���ره ح�سين اأنه �سوف 

يذهب مع رفيقيه يعقوب وعلي، واأنهما يقومان بتو�سيلة في �سيارة اأحدهما )12(.

ويب���دو اأن المخابرات العراقية اأحكمت معلوماته���ا اال�ستخبارية عن تحركات اأفراد 

الخلي���ة، وعزمت على انهاء ن�ساطها. فعندما انطلق���ت ال�سيارتان اإلى حيث اأراد اأفراد 

الخلية وو�سلتا اإلى مدخل القطعة الثامنة من منطقة ال�سليبية، طوقت قوات االحتلل 

العراقي���ة ال�سيارتين وكان عددهم يقرب على االأربعين ما بين ع�سكريين ومدنيين من 

الحر�ض الجمهوري، وقاموا باعتقال اأفرادها، واأخذوا يفت�سون بدقة ما فيهما، فاطلقوا 
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�س���راح علي �سقيق ح�سي���ن بعدما تاأكدوا من عدم وجود اأدلة تدينه، اأما �سيارة االأبطال 

الثلث���ة فقد اكت�سف���وا بداخل �سندوقها الخلف���ي اآلة ت�سوير كبي���رة الحجم، ولوحات 

مركبات �سير كثيرة، وهويات �سخ�سية، واأوراق ر�سمية، واأختاما )13(.

محاولة للتن�سل

ح���اول االأبطال الثلثة التن�سل من معرفته���م بمحتويات ال�سيارة وحقيقة ما تعنيه 

تل���ك المحتوي���ات اأمام القوات العراقي���ة، فكان الجواب المزيد م���ن ال�سباب والركل 

وال�سرب )14(.

يعقوب في مخفر �ل�سليبية

اأركبت القوات العراقية يعقوب وبقية اأفراد الخلية في الحافلة الع�سكرية العراقية، 

الت���ي اتجه���ت �سوب مخفر منطق���ة ال�سليبية، وكان علي �سقي���ق ح�سين يراقب �سير 

الحافل���ة م���ن بعي���د خ�سية افت�س���اح اأمره، ولم���ا تاأكد م���ن دخول االأبط���ال اإلى ذلك 

المخفر، عاد اإلى منزله)15( .

محاولة �إنقاذ من �لو�لد

تملكت علي لوعة الفراق، وعزم على بذل كل ممكن في �سبيل اإطلق �سراح االأبطال 

الثلث���ة، فاأخب���ر والده عبداالأمي���ر بما حدث، فاأ�س���رع الوالد اإلى مخف���ر ال�سليبية، 

ودخل في نقا�ض طويل مع الم�سوؤولين العراقيين الذين كانوا قد تمركزوا فيه، وطلب 

عبداالأمير منهم االإفراج عن الثلثة، لكنهم طلبوا منه طلبًا تعجيزيًا تمثل في حتمية 

ح�س���ور اأ�سحاب الهويات ولوحات ال�سيارات التي عثروا عليها بداخل �سيارة الثلثة، 

واأخب���روه اإن عاد اإليهم مرة ثانية دون تنفيذ ما طلب���وه منه قطعوا رجله جزاء لذلك 

ولما ناق�سهم عبداالأمي���ر با�ستحالة تنفيذ هذا الطلب، وا�سترحمهم ب�سرورة اطلق 

�سراحه���م، اأخب���ره اأحدهم اإن لم يذهب على الفور، قاموا ه���م باإح�سار ولده ونفذوا 

حكم االإعدام به اأمام عينيه )16(.
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و�لدته تحاول �أي�سًا

عاد عبداالأمير اإلى المنزل واأخبر زوجته حوراء بما حدث له في مخفر ال�سليبية، 

فذهب���ت م�سطحب���ة معها والدة يعقوب ال�سيدة خيرية فرج ك���رم ووالدة علي ح�سين 

ن�سراهلل، وقاموا جميعا باالإلحاح على القوات العراقية في طلب االإفراج عن االأبناء، 

لك���ن تلك الق���وات اأبت االإف���راج عنهم، واأم���ام �سيح���ات اال�سترحام الت���ي اأطلقتها 

االأمهات، قبل العراقيون بروؤية االأبناء الأمهاتهم لكن للحظات ي�سيرة.

ا�ستق�س���رت وال���دة يعق���وب عن زم���ن االإفراج ع���ن ولده���ا يعقوب، فق���ال لها اأحد 

الع�سكريي���ن اأن ذل���ك �سوف يك���ون قريبا جدا، وربم���ا كان في ال�سب���اح، فعادت مع 

رقيقتيها اإلى منازلهن )17(.

بغ�س يعقوب للقو�ت �لغازية

وف���ي ال�سباح ذهب���ت الن�سوة االأمه���ات اإلى مخف���ر ال�سليبية، و�ساه���دن االأبطال 

الثلث���ة وقد اأركبتهم القوات العراقية �سيارة با����ض، ولما �ساهد يعقوب والدته طلب 

منه���ا ان تدعو له بق���رب الفرج وزوال ال�س���دة. عندها �ساأل اأحد الجن���ود العراقيين 

والدة يعقوب اإن كان يعقوب ولدها، فاأجابت باالإيجاب، فاأخبرها على الفور اأن ل�سانه 

قد اأطلقه في بغ�ض العراقيين والحط عليهم، وان جزاءه المنا�سب القتل )18(.

ترحيل يعقوب �إلى �لب�سرة

ويذك���ر ح�سين والد يعقوب اأن���ه ذهب مرة مع زوجته اأم يعقوب اإلى �سجن االأحداث 

لل�ستف�سار عن ولدهم يعقوب، لكنهما لم يعثرا عليه، وعلم من الم�سوؤولين هناك اأنه 

قد تم ترحيله اإلى مديرية اأمن مدينة الب�سرة العراقية )19(.

�لتر�فع عن يعقوب ورفيقيه

كما يذكر الوالد اأنهم كلفوا من اأجل يعقوب ورفيقيه محامين عراقيين بغية الترافع 

عنه���م واخراجه���م من معتقله���م، ومن اأولئك محامي���ة تدعي �سو�س���ن التي ترافعت 
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عنه���م، ثم اأخبرت اأهاليهم اأنهم �سوف يرون الثلثة بعد اأ�سبوع، ولما جاء االأهل بعد 

اأ�سبوع لروية اأوالدهم قيل لهم اأنه تم ترحيلهم اإلى �سجن الت�سفيرات )20(.

�سجن �لت�سفير�ت

ذه���ب والد يعق���وب ووالدته اإلى �سجن الت�سفيرات ولم يج���دا ولدهم يعقوب، وقيل 

لهم���ا ان ق�سيته مع رفيقيه علي وح�سين في ملف واح���د، واإن اجراءاتها تتم ب�سورة 

�سرية، وان تهمتهم هي محاولة قلب نظام الحكم في العراق، واإن االعتيادي في مثل 

هذه التهمة اأن يكون الحكم اإما االإعدام اأو ال�سجن الموؤبد )21(.

طلب �ال�سترحام

وف���ي محاول���ة يائ�سة اأخرى قام اأقارب االأبطال الثلث���ة � وعلى ح�سب ما ذكره لهم 

ال�ساب���ط الم�سوؤول ف���ي مديرية اأمن الب�سرة � بكتابه طل���ب ا�سترحام با�سم الرئي�ض 

�س���دام ح�سي���ن، وذكر لهم ذل���ك ال�سابط ان طلبه���م هذا �سوف يعر����ض عليه، وان 

عليهم ان ياأتوا اإلى المديرية بعد اأ�سبوع لمعرفة النتيجة. جاء االأهل لمعرفة النتيجة، 

لك���ن اأملهم قد خاب نتيجة للمماط���لت التي تبين في نهايته���ا ان كتابة اال�سترحام 

المزعوم ما هو اإال زيادة في اللعب باأع�ساب االأقارب دونما مبرر )22(.

تيقن وجود يعقوب في �لمديرية

توا�سلت محاولة اأقارب االأبطال الثلثة في معرفة م�سيرهم، وتمخ�ست في نهاية 

االأم���ر عن تيقي���ن وجودهم في تلك المديرية، وذلك بع���د ان دفع االأقارب ر�سى لمن 

قاموا بو�سف اأ�سكال الثلثة وما يرتدون من ملب�ض لهم )23(.

ف���ي لهفة االنتظار، وجهال���ة الم�سير، غيبت القوات العراقي���ة يعقوب ح�سين علي 

اأكب���ر عن اأهله، واأ�سبح تاريخا يذكر، واأمل يرنو اإلى معرفة ما اآل اإليه اأمره، كل من 

عرفه وخبر ع�سرته.
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رفات �ل�سهيد

عث���ر على رف���ات ال�سهيد البط���ل يعقوب في مقب���رة جماعية غ���رب مدينة كربلء 

العراقية، وقد اأثبتت التحاليل الطبية المخبرية تطابق رفاته مع الجينات الماأخوذة، 

وتحددت اأ�سباب الوفاة في ا�سابته بعيار ناري اأو اأكثر )24(.

رح���م اهلل ال�سهي���د يعقوب، واأ�سكنه ف�سي���ح جناته، واأعطم الج���زاء والمثوبة الأهله 

واأبناء الكويت، واألهم الجميع ال�سبر وال�سلوان.

�لهو�م�س:

)*( ولد في الكويت في 1967/11/10م، اأعزب، غير محدد الجن�سية، ي�سكن منطقة 

ال�سليبي���ة، قطعة 5، �س���ارع 15، منزل 1، يحمل ال�سهادة المتو�سطة، يعمل كدالل في 

�س���وق ال�سمك، تاريخ االأ�سر ما بي���ن 12-1990/8/15م -12م على خلف بين اأهل 

ال�سهي���د ح�سين عبداالأمير علي محمد الذين يقولون ف���ي يوم 12، وبين اأهل ال�سهيد 

عل���ي ح�سي���ن ن�س���راهلل بور�سهرياري الذين يقول���ون في يوم 14، وبي���ن اأهل ال�سهيد 

يعق���وب ح�سين عل���ي اأكبر الذين يقولون في يوم 15. انظ���ر : ح�سين علي اأكبر )والد 

ال�سهي���د(، نموذج ت�سجي���ل اأو�ساع االأ�سرى والمفقودين الكويتيي���ن، بيانات اأدلى بها 

ال�ساهد للجنة الكويتية لحقوق االإن�سان، نموذج رقم  6435813بتاريخ 1991/3/5م، 

وبيان���ات لنف�ض ال�ساهد اأدلى به���ا للجنة الوطنية ل�سئون االأ�سرى والمفقودين 10 / 6 

/ 1993، وبيان���ات المتغيب �سمن عمليات االإحتلل والتحرير برقم 406032 بتاريخ 

1993/5/7م، وخيري���ة فرج كرم )والدة ال�سهي���د(، بيانات اأدلت بها للجنة الوطنية 

ل�س���وؤون االأ�سرى والمفقودين الكويتيين بتاري���خ 1993/1/14م، وعلي يعقوب ح�سين 

عل���ي اأكبر، مقابل���ة اأجرتها معه جريد القب�ض بتاي���خ 2004/4/12م، �ض11 وبيانات 

االأ�سي���ر رقم 102 �سادرة ع���ن االإدارة العامة للأدلة الجناية، و�سه���ادة وفاة �سادرة 

عن وزارة ال�سح���ة برقم قيد 2004/1008م في تاريخ 2004/5/5م، وح�سين ن�سر 

اهلل )وال���د ال�سهي���د علي(، مقابلة اأجراه���ا معه نافل الحميدان م���ن جريدة الوطن 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-122-

بتاري���خ 2004/5/31م، ����ض18، ونم���وذج متابعة حيثيات �سهي���د، ومحتويات الملف 

اإعداد فريق توثيق الحيثيات في ق�سم التخليد المعنوي بمكتب ال�سهيد التابع للديوان 

االأميري.

 )1(ح�سي���ن علي اأكبر )وال���د ال�سهيد(، مقابلة اأجراها مع���ه الباحث وحيد القطان 

ف���ي يوم  2005/3/1الثلث���اء الموافق، �ض2-1، علي ح�سين عل���ي اأكبر )�سقيق 

ال�سهي���د(، مقابلة اجراها مع���ه الباحث وحيد القطان في ي���وم الثلثاء الموافق 

2005/3/1م، �ض2 .

)2( علي ح�سين علي اأكبر، المقابلة ال�سابقة، �ض3-2.

(3( محم���د ح�سين ن�س���راهلل، قمابلة اأجراه���ا معه الباحث وحي���د القطان في يوم 

ال�سب���ت الموافق 2005/5/21م، �ض2، علي ح�سين علي اأكبر، المقابلة ال�سابقة، 

����ض2، علي عبداالأمير علي محمد، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في 

ي���وم االثنين المواف���ق 2005/5/16م، �ض3 باقر عبداالأمي���ر علي محمد، مقابلة 

اأجرها معه الباحث وحيد القطان في يوم االثنين الموافق 2005/5/16م، �ض 2.

 (4(محمد نا�سر العازمي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم ال�سبت 

المواف���ق 2005/5/21م، ����ض2، ح�سي���ن ن�س���راهلل، المقابلة ال�سابق���ة، �ض18، 

محم���د ح�سين ن�س���راهلل، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض2-3، علي ح�سي���ن علي اأكبر، 

المقابل���ة ال�سابقة، �ض3، عل���ي عبداالأمير علي محمد، المقابل���ة ال�سابقة، �ض3، 

باقر عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

(5(محمد ح�سين ن�سراهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض3-2 .

)6( عل���ي ح�سين علي اأكب���ر، المقابلة ال�سابقة، �ض3، باق���ر عبداالأمير علي محمد، 

المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض2 ،3، عل���ي عبداالأمير علي محم���د، المقابل���ة ال�سابقة، 

�ض3-2 .

)7( باقر عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

)8(عل���ي ح�سين عل���ي اأكبر، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض4، ح�سين علي اأكب���ر، المقابلة 

ال�سابقة، �ض 2.
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)9( محم���د ح�سين ن�س���راهلل، المقابلة ال�سابقة، �ض3، ح�سي���ن ن�سراهلل، المقابلة 

ال�سابقة، �ض18، محمد نا�سر العازمي، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

)10( ح�سين علي اأكبر، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

)11( علي ح�سين علي اأكبر، المقابلة ال�سابقة، �ض 4.

)12( علي عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

 )13(ال�سمدر ال�ساق، �ض3-4 .

)14( علي ح�سين علي اأكبر، المقابلة ال�سابقة، �ض4 .

)15( علي عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض4

)16( باقر عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض3-2 .

)17( علي ح�سين علي اأكبر، المقابلة ال�سابقة، �ض5 .

 )18(الم�سدر ال�سابق، �ض6-5 .

 )19(ح�سين علي اأكبر، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

)20( الم�سدر ال�سابق، �ض3 .

)21( الم�سدر ال�سابق.

)22( باقر عبداالأمير علي محمد، المقابلة ال�سابقة، �ض 5.

)23( الم�سدر ال�سابق.

)24( انظ���ر: االإدارة العامة للأدلة الجنائية، فري���ق االأدلة الجنائية، الفريق الفني، 

انطباق رقم )102( لتقرير م�سور لرفات رقم )30209(، والمنطبق على االأ�سير 

ال�سهي���د يعقوب ح�سين علي اأكبر، مل���ف اأ�سر رقم )617( معتمد من العميد عيد 

عبداهلل بو�سليب رئي�ض الفريق الفني ومدير عام االإدارة العامة للأدلة الجنائية.

مكتب ال�سهيد

ق�سم التخليد المعنوي
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�ل�سهيد / ح�سين �سالم �ل�سمري )رحمه �هلل(

كتب / د. نايف �ل�سمروخ

االأي���ام و�سدته���ا قد تعيد خل���ق الرجال مرة اأخ���رى وتظهر مظاهره���م الحقيقية، 

ومنه���م �سهيدنا ح�سي���ن ال�سمري. ال�سمري من موالي���د 1969 اأي في �سنة الغزو كان 

يخط���و اإلى ال�سنة االأول���ى من عقد عمره الثالث. ان�سم ح�سي���ن اإلى الحر�ض الوطني 

عام 1987 بعد اأن ترك مقاعد الدرا�سة وهو في ال�سف الثاني الثانوي )1(.

من هواياته لعب كرة القدم مع اأقرانه، وقد عرف بمهارته فيها وا�ستهر بين اأفراد 

حيه، وكان يحب اأي�سا ممار�سة ال�سيد كلما �سنحت الفر�سة له )2(.

قبي���ل الغزو تعر�ض ال�سهيد لح���ادث ت�سادم ب�سيارته كان من نتائجه ك�سور في يده 

وف���ي عظ���ام الحو�ض وفي بع����ض فقرات رقبت���ه، فا�سطر اإلى الح�س���ول على اإجازة 

م���ن عمله، وقد اأر�سل من قبل الدولة خ���ارج البلد ليتم علجه وقد عاد اإلى الكويت 

ورقبته مربوطة باأ�سياخ حديدية نتيجة العملية الجراحية، وعندما حدث الغزو كانت 

التزال تلك االأ�سياخ على و�سعها )3(.

ه���ذا االأمر لم يمن���ع ال�سهيد ولم يبعده عن اأن يوؤدي دوره ف���ي الت�سدي للغزاة باأي 

�س���ورة كانت، بل قام باأعمال بطولية بجهود فردي���ة لدرجة و�سف اأحد ال�سهود حالة 

الغ�سب التي كان عليها ال�سهيد وحالة االإقدام للتعر�ض للغزاة )4(.

فلما بداأ الغزو كان ال�سهيد في اإجازته فلم ي�ستطع االلتحاق بعمله. 

م���ن الممكن القول اإن حياة ال�سهيد انقلب���ت راأ�سا على عقب بعد ان و�سلت االأنباء اأن 

العراق بداأ بغزو الكويت، حتى اأ�سبح همه البحث عن اأي و�سيلة للت�سدي للغزاة (5(.

تنوع���ت �س���ور المقاومة التي قام به���ا ال�سهيد �سد الغزاة وتع���ددت العمليات حتى 

اختل���ط الكثي���ر منها بالطاب���ع االأ�سطوري لكن كث���رة ال�سهود توؤك���د اإمكانية وحقيقة 

وقوعها )6(.
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مع قلة الم�سادر التي باأبدينا قد يكون ال�سهيد ذا �سلة باإحدى خليا المقاومة في 

منطق���ة »كيفان«. »كيفان« التي �سدمت خ���لل االأ�سابيع االأولى من الغزو ولم ي�ستطع 

الغزاة دخولها لبع�ض الوقت.

فق���د ورد اأن ال�سهي���د كان متواج���دا ف���ي كيفان في الي���وم الثالث م���ن الغزو )7(، 

فه���ل ات�سل بالمقاومين فيها والذين كانوا ف���ي البداية يمثلون عددا كبيرا من اأفراد 

الجي�ض الكويتي والحر�ض الوطن���ي الذين ان�سحبوا من مع�سكراتهم في منطقة )جي 

وان( القريبة من »كيفان« ليوا�سلوا المقاومة.

العملي���ات التي قام بها ال�سهي���د ات�سمت بال�سجاعة واالإق���دام والت�سحية ويقال اإن 

ال�سهي���د اأقل���ق واأرع���ب العراقيين في المنطق���ة »حتى ترتب على ذل���ك ان ال�سلطات 

العراقي���ة منع���ت المدنيي���ن العراقيين م���ن دخول المنطق���ة« )8( وذل���ك خ�سية ان 

يتعر�سوا للعقاب، من قبل ح�سين ال�سمري اأو من غيره من الغيارى على تدني�ض تراب 

الوطن من قبل المحتلين الغزاة.

كما �س���اع وعرف عند اأهالي المنطقة تلك االأعمال البطولية التي قام بها ال�سهيد، 

ب���ل وعرف ا�سم���ه وتناوله النا�ض في منطقة ال�سليبيخ���ات، لدرجة اأن االأطفال كانوا 

اذا راأوا ال�سهيد يقود �سيارته يقومون بطريقة عفوية بالت�سفيق له، تحية لل�سهيد.

م���ن الممكن الق���ول اإن ال�سهي���د قام باأعم���ال كثيرة اأثن���اء االحتلل م���ن الممكن 

ايجازها بالتالي:

اأوال: ورد اأن ال�سهي���د �س���ارك بمهاجمة مق���ر اال�ستخبارات العراقي���ة في محافظة 

الجهراء والتي كان مقرها في ال�سليبيخات )9(.

ثانيا: ق���ام ال�سهيد بعمليات فدائية �سد الجن���ود العراقيين في المناطق المحيطة 

بمنطقة �سكن���ه، ال�سليبيخات، كالدوحة باال�سافة اإلى الطريق الموؤدي اإلى الجهراء 

وال�سليبيخ���ات، كما ذك���ر اأي�سا اأن ال�سهيد ف���ي الثالث من اأغ�سط����ض، اأى في اليوم 

الثاني من الغزو قد �سارك في المقاومة في منطقة كيفان )10(.
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ثالث���ا: تمك���ن ال�سهي���د م���ن ح���رق العدي���د م���ن ال�ساحن���ات العراقية الت���ي كانت 

محمل���ة بالم�سروقات التي ق���ام المحتلون ب�سرقتها من الدوائ���ر الحكومية المختلفة 

وم���ن بي���وت المواطنين. فقد قام بح���رق �سي���ارة ع�سكرية عراقية كان���ت تقف وهي 

محمل���ة بالم�سروقات من االأجه���زة الكهربائية المختلفة مث���ل المكيفات والثلجات 

والتلفزيون���ات، باال�سافة اإلى �سلندرات الغاز، نج���ح ال�سهيد ب�سكب »البنزين« عليها 

وم���ن ثم ق���ام بحرقه���ا، ت�سدى ال�سهي���د ل�سيارات عراقي���ة يقودها جن���ود عراقيون 

يحملون م�سروقات قد ا�ستولوا عليها من المدينة الترفيهية)11( .

رابعا: �سارك ال�سهيد باإطلق النار على قوات عراقية متمركزة بنادي ال�سليبيخات 

في �سهر �سبتمبر )12( . 1990

خام�س���ا: نج���ح ال�سهيد بده����ض العديد من الجن���ود العراقيين انتقام���ا م�ستخدما 

�سيارت���ه التي عرفت وا�ستهرت في المنطقة )13( وكان اأي�سا ي�ستوقف بع�ض الجنود 

العراقيي���ن، اأو يلتقطه���م م���ن »دوار العظ���ام، بحج���ة تو�سيلهم، وف���ي الطريق يقوم 

بقتله���م، وال�سيم���ا اذا كان الجن���دي العراق���ي بمف���رده، وكان يقوم ال�سهي���د بقتلهم 

بالم�سد�ض الذي كان يحمله معه )14(.

�ساد�سا: قام ال�سهيد بتوفير االأ�سلحة والذخيرة لبع�ض الخليا وذلك ح�سب حاجة 

خلي���ا المقاومة لها. )15( وقد بين ال�سهي���د لل�ساهد باأن لديه مجموعة من مخازن 

الطلقات واالأعيرة النارية.

�أعمال �أخرى:

ق���ام ال�سهيد باأعمال اإن�سانية مثل توزيع الم���واد الغذائية على االأ�سر المحتاجة في 

منطقت���ه، ويق���ال اإن ال�سهي���د كان لديه ك�سوف���ات باأ�سماء الم�ستحقي���ن لها، كما قام 

ال�سهيد اأي�سا باإزالة اللوحات االر�سادية الأرقام المنازل وال�سوارع والقطع في منطقة 

ال�سليبيخات لت�سليل مخابرات االحتلل.
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�عتقال �ل�سهيد:

االندفاع ال�سديد الزعاج المحتل باأي و�سيلة كانت وملحقته باأي طريقة كانت، فقد 

غ���دا �سهيد الوطن �سخ�ض اآخر، من �سخ�ض يت�سم بالهدوء اإلى �سخ�ض اآخر يت�سف 

بالث���ورة. ه���ذا االندف���اع تجاه ازع���اج المحتل قد �س���اع وانت�سر بين اأهال���ي المنطقة 

فعندم���ا كان النا����ض في المنطق���ة وبخا�سة االطفال منهم يق���ود �سيارته، كان بع�ض 

ال�سبي���ة يقومون بالت�سفيق بل وت�سجيعه ويرددون ه���ذه العبارة بعفوية »ح�سين جاء 

لذبح العراقيين«.

اعتق���ل ال�سهيد في منزله في ال�سليبيخات وذلك بتهمة االنتماء اإلى المقاومة وذلك 

في تاريخ )16( . 1990/9/28

ت���م العث���ور على رف���ات ال�سهي���د في مقب���رة جماعية غ���رب كربلء وذل���ك بتاريخ 

2003/12/6 ويعتق���د اأن ال�سهي���د م�سى عل���ى وفاته اأكثر من 10 �سن���وات من تاريخ 

اعتقاله.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واألهم اأهله وذويه ال�سبر وال�سلوان.

�لم�سادر:

1 � نا�سر �سالم فزع ال�سمري، مقابلة في مكتب ال�سهيد في تاريخ 2005/3/8 .

2 � محمد نا�سر اأ�سكناني، مقابلة في مكتب ال�سهيد في تاريخ 2006/1/23 .

3� جا�سم محمد ملك، مقابلة في مكتب ال�سهيد بتاريخ  2005/1/16.

4 � نادر م�سعود �سليمان ال�سمري، مقابلة في مكتب ال�سهيد بتاريخ 14 /2005/6 .

5 � نافل الحميدان، جريدة الوطن، ال�سادرة بتاريخ 2003/1/4 .

�لهو�م�س:

1� نا�سر �سالم فزع ال�سمري، اأخ ال�سهيد، مقابلة ال�ساهد بتاريخ 2005/6/14، وذلك 

في مكتب ال�سهيد.
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2 � نا�س���ر �سالم ف���زع ال�سمري، واأي�سا اأنظر محمد نا�س���ر اأ�سكناني �سديق ال�سهيد، 

مقابلة ال�ساهد بتاريخ 2006/1/23 وذلك في مكتب ال�سهيد.

3 � نادر م�سعود �سليمان ال�سمري، مقابلة في مكتب ال�سهيد بتاريخ 2005/6/14 .

4 � انظر في ذلك جا�سم محمد ملك ونادر ال�سمري.

5 � جا�سم محمد ملك، �سديق، مقابلة ال�ساهد في مكتب ال�سهيد بتاريخ 2005/6/16 .

6 � انظ���ر في ذلك �سهادة نادر م�سعود �سليمان ا�سمري ظن مقابلة في مكتب ال�سهيد 

بتاريخ  2005/6/14.

7 � محمد نا�سر ا�سكناني.

8 � نادر م�سعود �سليمان ال�سمري.

9 � نا�س���ر �سال���م ف���زع ال�سم���ري، اأخ ال�سهي���د، مقابل���ة ف���ي مكت���ب ال�سهي���د بتاريخ 

 2005/3/8. وانظر اأي�سا نادر م�سعود �سليمان ال�سمري.

10 � محمد نا�سر اأ�سكناني؟ �سديق ال�سهيد »مقابلة في مكتب ال�سهيد 2006 . تاريخ 

. 2006/1/23

11 � نادر م�سعود �سليمان ال�سمري.

12 � نا�سر �سالم فزع ال�سمري �ض3. واأي�سا نادر م�سعود �سليمان ال�سمري.

13 � محم���د نا�س���ر اأ�سكنان���ي؟ �سديق ال�سهي���د »مقابلة في مكتب ال����ض2006 .اريخ 

.2006/1/23 

14 � محم���د ن�س���ار اأ�سكناني ����ض3 مقابلة في مكتب ال�سهيد بتاري���خ 2006/1/23 . 

واأنظر اأي�سًا نادر م�سعود �سليقي ال�سمري.

15 � محمد ن�سر اأ�سكناني �ض3 .

16 � هناك من يزعم اأن تاريخ االعتقال هو 1990/10/3 . انظر مقابلة نا�سر �سالم 

فزع ال�سمري.
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�ل�سهيد/ خالد مرزوق زيد قنيفذ �لمطيري )رحمه �هلل(

كتب / د.�أحمد �لح�سن :

اال�سم: خالد مرزوق زيد قنيفذ المطيري

الجن�سية: كويتي

الحالة االجتماعية: اأعزب

الموؤهل العلمي: �سهادة المرحلة المتو�سطة

المهنة: وزارة الداخلية � رتبة عريف

تاريخ الميلد: 1969/8/2م

تاريخ االأ�سر: 1990/9/5م

تاريخ اإثبات اال�ست�سهاد: 2004/8/24م

�أخالق خالد مرزوق �لمطيري وهو�ياته:

ع���رف خالد المطيري ب�سفات ع���دة فا�سلة، حيث كان �ساب���ًا متدينًا اجتماعيًا له 

علق���ات متميزة مع اأ�سدقائه ومعارفه، عزي���ز النف�ض، هادئ الطبع، �سجاعًا، محبًا 

لوطنه )2(.

ومن هواياته حب النزهات ورحلت البر وا�ستقبال ال�سيوف في الديوانية (3(.

كان الغ���زو العراق���ي الغا�سم لدولة الكويت في ي���وم الخمي�ض 1990/8/2م �سدمة 

كبي���رة لل�سهي���د خالد م���رزوق المطيري فقد كان ي���ردد بغ�سب »وم���اذا يريد هوؤالء« 

(4(، وقرر الت�سدي لهذا العدوان ال�سافر على وطنه الحبيب ورف�ض اأن يترك اأر�ض 

الوطن (5(، وقد كان الإ�سراره على ال�سمود اأثر في ثبات اأهله في دولة الكويت )6(.

دور �ل�سهيد خالد مرزوق �لمطيري في مقاومة �لمحتل:

ابت���داأت رحلة المقاومة منذ اليوم الثاني للغزو الغا�سم حيث ذهب مع بع�ض اأقاربه 

اإلى مخفر منطقة االأندل�ض لت�سلم االأ�سلحة لمقاتلة القوات الغازية لكنهم تفاجاأوا اأن 
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المخفر قد تمت ال�سيطرة عليه من قبل الجنود العراقيين )7(.

عل���ى اثر ذلك وقد اأ�سبح االحتلل اأمرًا واقعًا �سكل خالد مرزوق المطيري مع ابن 

عم���ه نا�سر هزاع المطيري واآخرين م���ن اأ�سدقائه خلية مقاومة لكنها كانت م�ستقلة 

ع���ن باق���ي الخلي���ا ولي�ض لها ارتب���اط تنظيم���ي اأو تن�سيقي معه���ا )8( وكان دافعها 

الحما�ض للدفاع عن اأر�ض الوطن.

هذه الخلية قامت باأن�سطة عدة لمقاومة العدو الغا�سب وهذه االأن�سطة تنق�سم اإلى:

اأوال: المقاومة ال�سلمية وقد تمثلت في اأ�سكال عدة من اأبرزها:

1 �  ت�سجي���ل اأ�سرط���ة »الكا�سيت« تت�سمن خط���ب �سمو اأمير الب���لد و�سمو ولي العهد 

ودعوة اأهل الكويت لمقاومة المحتل والت�سحجية من اأجل الوطن وااللتفاف حول 

الحكومة ال�سرعية والتنديد ب�سدام وزمرته وق�سائد وطنية وكانت هذه الكلمات 

ب�سوته و�سوت ابن عمه نا�سر واالأ�سعار من تاأليفهما )9(.

باال�سافة اإلى اأ�سرطة اأخرى تتركز حول ار�ساد المواطنين اإلى االإجراءات الواجب   

اتخاذها في حال ا�ستخدام المحتل الغازات ال�سامة واالأ�سلحة الكيماوية )10(.

وق���ام خالد بن�سخ ن�سخ عدد من هذه االأ�سرطة وتوزيعها على المواطنين وبخا�سة في 

منطقتي االأندل�ض والفردو�ض )11(.

2 � توزي���ع المن�سورات المناه�سة للغزو الغا�سم ودع���وة النا�ض اإلى ال�سمود ومقاومة 

المعتدي الظالم في منطقتي االأندل�ض والفردو�ض )12(.

3 � كتاب���ة العب���ارات المن���ددة بالنظام العراق���ي وال�سع���ارات الوطنية الت���ي تمجد �سمو 

اأمي���ر الكوي���ت و�سمو ولي العهد والدعوة اإلى التمرد �س���د المحتل وذلك على جدران 

المدار����ض ومح���والت الكهرباء وم���ن هذه العب���ارات »يعي�ض جاب���ر وي�سقط �سدام« 

.)13)

4 � التط���وع للعم���ل ف���ي جمعي���ة االأندل�ض لخدم���ة اأبن���اء المنطقة وتوفي���ر حاجاتهم 

المختلفة )14(.
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5 � توزيع المواد الغذائية على االأ�سر الكويتية المحتاجة )15(.

ثانيًا: المقاومة الع�سكرية:

ل���م تقت�س���ر اأن�سطة خلي���ة المقاومة التي �سكله���ا خالد على المقاوم���ة ال�سلمية بل 

تع���دت اإلى حمل ال�س���لح وا�ستخدام القوة �سد المعتدي الغا�س���م والقيام بالعمليات 

الع�سكرية ومن اأبرز هذه العمليات الع�سكرية:

1 � عملية ع�سكرية في منطقة جليب ال�سيوخ باال�ستراك مع ابن عمه نا�سر تم فيها 

قتل ثلثة اأو اأربعة جنود عراقيين من بينهم �سابط واخفوا جثثهم في اإحدى مدار�ض 

المنطقة )16(.

2 � مهاجم���ة القوات العراقية الع�سكري���ة المتمركزة بجانب ال�سجن المركزي وقتل 

فيها ما يقارب من �سبعة جنود عراقيين )17(.

3 � ق���ام خالد بده�ض اثنين من الجنود العراقيين في منطقة الفردو�ض وكانت اآثار 

الده�ض وا�سحة على ال�سيارة التي ا�ستقلها خالد في هذه العملية )18(.

4 � اأرك���ب خال���د المطي���ري وابن عمه عب���داهلل المطيري في �سيارتهم���ا اثنين من 

الجن���ود العراقيين لتو�سيلهما اإل���ى منطقة جليب ال�سيوخ ولكن ف���ي الطريق انحرفا 

بهما على منطقة �سباح النا�سر وقتلهما ثم دفناهما هناك )19(.

اإن ه���ذا الن�س���اط المكثف في المقاومة خلل فترة ق�سي���رة من 1990/8/2م اإلى 

 1990/9/5ي���دل داللة وا�سحة على م���دى حب ال�سهيد خالد المطيري لوطنه وتفانيه 

م���ن اأجله وحر�سه بما يملك من طاقة وجهد لردع المعت���دي وتحرير دولة الكويت من 

براثنه، لكنها في المقابل اأدى اإلى اثارة ال�سبهات حوله وقيام جنود االحتلل بمراقبة 

تحركات���ه. فقد فت�س���وا منزله اأكثر من م���رة كان جنود االحتلل بع���د بع�ض العمليات 

ياأتون اإلى جمعية االأندل�ض يبحثون عمن قام بتلك العمليات )20(.

ظروف اعتقال ال�سهيد خالد مرزوق المطيري:
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اعتقل العراقيون خالد المطيري اأكثر من مرة ففي المرة االأولى اعتقل � مع ابن عمه 

نا�سر � في �سهر اأغ�سط����ض 1990م بتهمة توزيع المن�سورات واالأ�سرطة المناه�سة لهم 

وحب�سوه في مبنى المخازن العمومية في منطقة ال�سليبية لكن حب�سه لم يطل عن يوم 

واحد، حيث ذهب والده اإلى مكان االعتقال ووقع على تعهد بمنع ابنه من التجمع ومن 

مزاولة اأي ن�ساط �سدهم )21(.

ولكن خالد بمجرد خروجه من الحب�ض عاد لمقاومة المحتل فتم اعتقاله مرة اأخرى 

بع���د يومين فقط بنف�ض التهم���ة وبنف�ض المعتقل، وتدخل وال���ده اأي�سا الطلق �سراحه 

فقب���ل العراقي���ون بع���د ان وقعوه مرة اأخ���رى على نف����ض التعهد ال�سابق وق���د دفع اأحد 

اأ�سدقاء االأ�سرة مبلغ ثمانمائة دينار عراقي لت�سهيل اطلق �سراحه )22(.

كانت الحقيقة لدى خالد المطيري قناعة مطلقة غير قابلة للنقا�ض ب�سرورة مقاومة 

المحت���ل بكل ال�سبل وان ترتب على ذلك عواقب وخيم���ة الأن الوطن ي�ستحق ان ُي�سحى 

م���ن اأجله فعندما حاول اأحد اأقاربه ثنيه ع���ن اال�ستمرار في المقاومة رد بحزم اأنه لن 

يفع���ل ذل���ك )23(، ويوؤكد هذا اأي�سا اأنه بعد خروجه م���ن الحب�ض كان يعود اإلى ن�ساط 

المقاومة مبا�سرة مرة اأخرى.

فبع���د اط���لق �سراحه مرة ثانية رج���ع اإلى ن�س���اط المقاومة ولكن ف���ي هذه المرة 

تابعت���ه اال�ستخبارات العراقية خا�س���ة اأن لهم »عين« �سابط عراقي قدم اإلى الكويت 

قبل الغزو بجوار �سكن اأ�سرة خالد المطيري ففي يوم 1990/9/5م و�سي هذه الجار 

� ج���ار ال�س���وء � بخالد )24(، فبينما كان يكتب مع اب���ن عمه نا�سر المطيري عبارات 

و�سع���ارات �سد النظ���ام العراقي على ج���دران مدر�سة الفج���ر االبتدائية في منطقة 

الفردو����ض والت���ي كانت قريبة من منزلهما ق���دم اليهما رجال المخاب���رات العراقية 

وه���م بلبا�ض مدني واطلقوا النار على خالد فلم ي�ستطع الهرب بينما ت�سلل نا�سر من 

بي���ن المنازل فلم يتمكنوا اعتقاله واقتيد خالد اإلى مخفر الفردو�ض، وفي هذه المرة 

ذه���ب اإلى العراقيين هزاع زيد المطيري � عم خالد � محاوال اطلق �سراح ابن اأخيه 

وق���د راأى عليه اآثار التعذي���ب لكنهم رف�سوا واأمروه باأن ُيح�س���ر نا�سر المطيري واإال 
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�سيقوم���ون باإعدام خالد وعلم���ت االأ�سرة بذلك فكان الراأي اأن نفقد فردًا من االأ�سرة 

ب���دال م���ن اثنين لكن نا�سر رف�ض هذا ال���راأي وقال »اإذا لم ت�سلمون���ي للعراقيين، اأنا 

�س���وف اأذهب لهم حت���ى ال يتم اإعدام خالد« وبالفعل ذهب نا�س���ر اإلى المخفر و�سلم 

نف�سه لهم )25(.

وكان���ت التهمة »توزي���ع المن�سورات واأ�سرط���ة الكا�سيت التي تحت���وي على �سعارات 

وطنية ومناه�سة النظام العراقي وخطب �سمو اأمير البلد و�سمو ولي العهد وق�سائد 

وطنية والكتابة على الجدران« )26(، وقد اعتقل خالد المطيري في اأكثر من معتقل 

ومنها:

1 � مخفر الفردو�ض  1990/9/5م. )27(.

2 � مبنى محاظة الفروانية في منطقة العار�سية 1990/10/9 � 1990/9/5 وقد تمكن 

عم ال�سهيد هزاع المطيري من زيارته في 1991/9/21 في هذا المبنى )28(.

3 � مبنى البلدية في منطقة الجهراء 1990/10/19 � 1990/10/9م )29(.

4 � ث���م نقل اإلى العراق في يوم 1990/10/19م اإل���ى �سجن في مدينة الب�سرة واآخر 

معلومة عن مكان اعتقاله ترجع اإلى يوم 1991/10/8م )30(.

وبعد اعتقال خالد وابن عمه نا�سر قام اأقاربهما بمحاوالت عدة الطلق �سراحهما 

ولكن دون جدوى ومن ذلك:

 1�  حاول هزاع زيد المطيري عن طريق الهدايا واالغراءات المادية للعراقيين )31(.

�سلم م�سعل � �سقيق خالد االأكبر � للعراقيين مبلغ واحد وثلثين األف دينار عراقي   � 2

مقاب���ل اط���لق �سراحهم���ا وقد وع���دوا بذلك ولكن بع���د ان ت�سلم���وا المبلغ نكثوا 

بوعدهم )32(.

�ساف���ر م���رزوق المطيري � والد خالد � اإلى العراق ومك���ث هناك خم�سة ع�سر يوما   � 3

وبحث عنهما في خم�سة ع�سر �سجنا في الب�سرة والزبير وغيرها ودفع ما يقارب 

ثلثين األف دينار عراقي ليح�سل على خبر عنهما لكنه رجع بل �سيء (33(.
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وع���د العراقي���ون اأ�سرة خالد ونا�سر وع���دًا كاذبًا باإطلق �س���راح ابنيهما في �سهر 

دي�سمبر 1990م ولكن لم يفعلوا ذلك )34(.

وبع���د �سهر مايو 1991م انقطعت اأخب���ار خالد المطيري اإلى ان عثر على رفاته في 

2004/8/24م.

واأفاد تقرير االإدارة العامة للأدلة الجنائية باالتي:

»ف���ي مقب���رة جماعي���ة والواقعة في مدين���ة الرمادي ت���م العثور عل���ى اإحدى رفات 

االأ�س���رى ال�605 وق���د اأثبتت التحالي���ل المخبرية تطابق الجينات م���ع اإحدى الرفات 

والت���ي تعود للأ�سي���ر ال�سهيد/ خالد مرزوق زيد المطيري م���ن مواليد 1969 وقد تم 

اأ�سره بتاريخ 1990/9/5م« (35(.

»واعتب���ر والد ال�سهي���د مرزوق المطي���ري ا�ست�سهاد ابن���ه بالب�س���ارة الطيبة قائًل 

نحم���داهلل عز وج���ل الذي اأكرمنا بهذه الب�سارة الطيبة ون�س���األ اهلل ان يتقبله �سهيدًا 

عنده واأن ي�سفعه في اأهله اآمين« )36(:

»رحم اهلل خالد مرزوق المطيري واأ�سكنه ف�سيح جناته«

�لهو�م�س:

)1( تقري���ر �سادر عن مكتب ال�سهيد ق�سم التخلي���د المعنوي، فريق توثيق الحيثيات 

ومل���ف ال�سهي���د خالد مرزوق المطيري رق���م )1389(، جري���دة ال�سيا�سة بتاريخ 

2004/9/13م، وثائ���ق لجن���ة االأ�س���رى تقري���ر »بيانات المتغي���ب �سمن عمليات 

االحتلل والتحرير«.

)2( مقابل���ة ع���م ال�سهيد هزاع زي���د المطيري بتاري���خ 2005/11/1م �ض1، مقابلة 

�سقيق ال�سهيد م�سعل مرزوق المطيري بتاريخ 2005/10/17م �ض2 .

(3( مقابلة م�سعل �ض2 .

(4( مقابلة والد ال�سهيد مرزوق زيد المطيري بتاريخ 2005/8/30م.
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(5( مقابلة والد ال�سهيد �ض2، مقابلة م�سعل �ض 3.

)6( مقابلة م�سعل �ض3 .

)7( مقابلة والد ال�سهيد �ض1 .

)8( مقابل���ة م�سع���ل ����ض3، مقابلة م���ع والد ال�سهي���د في جري���دة ال�سيا�س���ة بتاريخ 

2004/9/13م، �ض6 .

)9(مقابل���ة وال���د ال�سهيد ����ض2، مقابلة ع���م ال�سهيد �ض2 ،3، مقابل���ة م�سعل �ض3، 

جريدة ال�سيا�سة.

)10( مقابلة م�سعل �ض4 .

)11( مقابلة والد ال�سهيد �ض2، مقابلة م�سعل �ض4 .

 )12(مقابلة والد ال�سهيد �ض2، مقابلة م�سعل �ض4، جريدة ال�سيا�سة.

 )13(مقابلة والد ال�سهيد �ض2 ،3، مقابلة م�سعل �ض4، مقابلة عم ال�سهيد �ض 3.

 )14(مقابلة عم ال�سهيد �ض3 .

)15( مقابلة والد ال�سهيد �ض2 .

)16( مقابلة م�سعل �ض4 ،5 .

 )17(مقابلة عم ال�سهيد �ض2، مقابلة والد ال�سهيد �ض2 .

 )18(مقابلة م�سعل �ض 5.

 )19(مقابلة م�سعل �ض5 .

)20( مقابلة عم ال�سهيد �ض2 .

)21( مقابلة والد ال�سهيد �ض2 ،3، مقابلة م�سعل �ض4، جريدة ال�سيا�سة.

)22( مقابلة والد ال�سهيد �ض3، مقابلة عم ال�سهيد �ض2، جريدة ال�سيا�سة.

)23( مقابلة م�سعل �ض1 .

)24( مقابلة م�سعل �ض5، مقابلة جريدة ال�سيا�سة، مقابلة والد ال�سهيد �ض3 .

)25( مقابلة م�سعل �ض6 .

)26( مقابل���ة والد ال�سهي���د �ض3، واأنظر اأي�س���ا تقرير لجنة وثائ���ق االأ�سرى بعنوان 
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اأ�سماء االأ�سرى والمعتقلين الذين تم التعرف عليهم اأثناء فترة االحتجاز من واقع 

األبوم ال�سور.

)27( تقرير عم ال�سهيد )لجنة وثائق االأ�سرى(.

)28( تقرير عم ال�سهيد )لجنة وثائق االأ�سرى(

)29( تقرير عم ال�سهيد )لجنة وثائق االأ�سرى(.

)30( ال�ساه���د كور�ض علي م���راد على بتاريخ 1996/12/16م واأف���اد بع�ض ال�سهود 

بروية خالد مرزوق المطيري في اأكثر من معتقل.

اأ � �سه���ادة ع���ارف عوا����ض العازم���ي بتاري���خ 1997/9/30 وقد ذكر اأن���ه �ساهده في 

محافظة الفروانية )العار�سية( خلل الفترة 1990/9/8م � 1990/9/21م.

ب � �سه���ادة عم ال�سهيد )هزاع المطي���ري( وقد ذكر اأنه �ساهده في مخفر الفردو�ض 

ومخف���ر الفرواني���ة ومخف���ر الجه���راء الجنوب���ي و�سج���ن الب�سرة خ���لل الفترة 

1990/9/5 � 1990/10/19م.

ج � �سه���ادة في�سل هجر المطيري بتاريخ 1996/12/16م ذكر اأنه �ساهده في الكلية 

الع�سكرية )الجيوان( بالفترة من 1990/9/14م � 1990/9/17م.

د � �سه���ادة عبدالرحي���م محم���د عبدالرحيم محم���د ن�سار بتاري���خ 1996/12/16م 

وق���د ذكر انه �ساه���د خالد المطيري في ت�سفيرات ال�سع���ب في بغداد خلل �سهر 

1991/5م.

د � �سه���ادة عبدالرحي���م محم���د عبدالرحيم محم���د ن�سار بتاري���خ 1996/12/16م 

وق���د ذكر انه �ساه���د خالد المطيري في ت�سفيرات ال�سع���ب في بغداد خلل �سهر 

1991/5م.

)31( مقابلة عم ال�سهيد �ض3 .

)32( مقابلة م�سعل �ض6 .

(33( مقابلة والد ال�سهيد �ض4 .

(34( مقابلة م�سعل �ض3 .

 (35(االإدارة العام���ة للأدلة الجناذية � فري���ق االأدلة الجنائية � الفريق الفني � وزارة 

الداخلية.

)36( جريدة ال�سيا�سة.
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�ل�سهيد / �سامي خليفة �إبر�هيم �لر��سد )رحمه �هلل(

كتب / د.�أحمد �لح�سن :

الجن�سية: كويتي

الحالة االجتماعية: متزوج

الموؤهل العلمي: دبلوم في الدرا�سات الع�سكرية

المهنة: وزارة الدفاع � رتبة ملزم اأول

تاريخ الميلد: 1959/10/31

تاريخ االأ�سر: 1990/11/5

تاريخ اثبات اال�ست�سهاد: 2004/8/31م

�أخالق و�سفات �ل�سهيد �سامي �لر��سد

ع���رف ال�سهي���د باأخلقه العالي���ة كال�سجاعة والج���راأة والعزيمة والتف���وق والهدوء 

والمي���ل اإلى المرح وق���وة علقاته االجتماعية، والأخلقه الفا�سل���ة هذه حاز ال�سهيد 

احت���رام وحب االآخري���ن وكان ال�سهيد قريبًا من اأ�سرته محبًا لها حري�سًا على تن�سئة 

اأبنائه على اأطباعه في ال�سجاعة والجراأة )2(.

دور �ل�سهيد �سامي �لر��سد خالل �لغزو �لعر�قي �لغا�سم

عندما دهمت القوات العراقية اأر�ض الكويت في يوم الخمي�ض 1991/8/2م، تلقى 

ال�سهي���د ات�سااًل يدعوه لللتحاق بوحدته الع�سكري���ة فهب من مكانه م�سرعا الرتداء 

ملب�س���ه الع�سكرية والتوجه اإلى مقر العمل وخلل ذلك قالت له �سقيقته كيف تخرج 

في ها الوقت واطلق النار في كل مكان فرد عليها با�ستعداده المطلق للخروج مهما 

كان���ت المخاط���ر فهو اليوم الذي ينتظره للدفاع ع���ن اأر�ض الوطن وقد ّعبر عن ذلك 

بقوله »هذا اليوم يومي« (3(.

توج���ه �سام���ي �سباحا اإل���ى مقر عمله في منطق���ة �سبحان � �س���لح الطيران � وظل 

هناك حتى ال�ساعة الواحدة والن�سف بعد منت�سف الليل )4(.
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وبع���د رجوع���ه قرر التح���رك لمواجهة الع���دو ع�سكريا فطلب من زوجت���ه في اليوم 

الثان���ي من الغزو اأن تغادر اإلى من���زل اأهلها )5( ليتفرغ للعمليات الع�سكرية وقد بّين 

الأخت���ه اأنه لن يت���رك العراقيين يعيثون في وطنه ف�سادا واحتلال قائل »واهلل العظيم 

م���ا اأخليهم« )6( ورف����ض ب�سدة اقتراح وال���ده بمغادرة الوطن اإل���ى المملكة العربية 

ال�سعودي���ة الأن حيات���ه وحياة اأ�سرته ف���ي خطر باعتباره ع�سكري���ا واأجاب »كيف اأفعل 

ذل���ك وقد اقترب حلمي ف���ي ال�سهادة من اأن يتحقق وهل حي���اة زوجتي واأوالدي اأهم 

م���ن حياة اأمي واأبي والوط���ن باأكمله« )7( »ولم يكن يقبل ال�سهي���د اأن يكون دوره في 

المقاومة �سوى الدور الع�سكري الم�سلح. وعندما اقترح عليه اأحد اأ�سدقائه اأن يترك 

الن�س���اط الع�سك���ري واالقت�سار عل���ى الجانب المدني في المقاوم���ة رف�ض ذلك )8( 

الأن���ه يعتق���د � كما يظهر � اأن العم���ل الحقيقي لتخلي�ض البلد م���ن العدو هو المواجهة 

الع�سكرية.

ولذا ان�سم �سامي الرا�سد اإلى اإحدى خليا المقاومة )9( ولقد كان فعااًل ومبادرا 

وم�ستعدا للقيام باأي عمل ع�سكري �سد العراقيين دون النظر اإلى المخاطر المترتبة 

على ذل���ك. ففي اإحدى اجتماعات المقاومة في االأيام االأولى من الغزو اقترح ال�سيخ 

خالد العلي ال�سباح اأن تتوجه المقاومة اإلى منطقة كيفان فكان اأولهم ا�ستعدادا ذلك 

هو �سامي حيث قال »ياهلل نحن معاك« )10( اأي لنتوجه االآن فنحن م�ستعدون.

تمثل الن�ساط الع�سكري الذي قام به �سامي واأفراد خليته في مجالين:

�أ ـ جمع �ل�سالح:

باعتب���ار اأن الخطوة االأولى في المقاومة الرئي�سية ه���ي اقتناء ال�سلح ولذا حر�ض 

�سام���ي على جمع ال�س���لح، حيث ا�ستط���اع ان يجمع كميات م���ن االأ�سلحة من اإحدى 

القواع���د الع�سكري���ة )11( وكان يخزن االأ�سلحة في �سقة ف���ي الجبارية )12( وينقل 

اأ�سلحة اإل���ى منزله في منطقة الدعية وكانت ت�ساعده في ذلك اأحيانًا �سقيقته لطيفة 

الت���ي كانت ُتخف���ي تلك االأ�سلحة في عباءتها )13( وقد �سوه���د مرة �سندوق �سيارته 

مليئا باالأ�سلحة )14(.
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ب ـ �لعمليات �لع�سكريةك

ن�س���ط �سامي الرا�سد ف���ي هذا المجال ونّف���ذ عددا من العملي���ات الع�سكرية.. من 

اأبرزها:

1 � اط���لق �س���اروخ من ن���وع »ا�سترال« على طائ���رة عراقية ُتق���ل اأربعمائة ع�سكري 

عراق���ي من �سطح اإحدى العم���ارات في منطقة الفروانية القريب���ة من اأر�ض المطار 

وذل���ك باال�ستراك مع اثنين م���ن اأفراد المقاومة. لكن �سام���ي كان المبا�سر في تلك 

العملي���ة، تعتبر هذه العملية اأكبر عملية قامت بها المقاومة الم�سلحة الكويتية، حيث 

اأودت بعدد كبير من جنود المحتل )15(.

2 � احراق اإحدى االآليات الع�سكرية »كارجو« )16(.

3 � اطلق النار على مجموعة من الجنود العراقيين باال�ستراك مع اأفراد المقاومة 

ثم االن�سحاب )17( دون اأن ُي�ساب اأحد منهم باأذى.

4 � اإلق���اء القناب���ل اليدوية عل���ى تجمعات الق���وات العراقية في منطق���ة خيطان اأو 

الفروانية )18(.

اأرهب���ت العملي���ات جنود االحت���لل وبخا�سة عملي���ة ا�سقاط الطائ���رة فركز جهاز 

اال�ستخبارات العراقي جهوده للتعرف على منفذيها وتو�سل اإلى ان �سامي الرا�سد هو 

اأحدهم فتحركت العتقاله وو�سعت ا�سمه و�سورته عند نقاط التفتي�ض )19(.

ظروف �عتقال �سامي �لر��سد و��ست�سهاده

ق���رر ال�سهي���د اأمام بح���ث العراقيي���ن الحثيث عنه اأن يغ���ادر الكويت اإل���ى المملكة 

العربي���ة ال�سعودية وبينما هو يعد االأوراق اللزمة، ذهب ظهرا في يوم 1991/11/5 

اإلى المنزل الذي كان يجتمع فيه اأفراد المقاومة في منطقة الرميثية فكان العراقيون 

يتتبع���ون تحركات �سامي واأفراد خليت���ه وتمكنوا من مفاجاأتهم في هذا اليوم بتطويق 

المن���زل من جميع الجهات ،وعندما اأح�ض �سامي ان اعتقاله بات و�سيكا فكر باأ�سرته 
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اأن ت�س���اب باأذى من جّراء اعتقاله فات�سل بمنزل والده واأخبرهم ب�سرورة ان تغادر 

زوجته واأبناوؤه البيت حاال الأنه تم تطويق المنزل المتواجد فيه من قبل اال�ستخبارات 

والجي�ض العراقي )20( وكان هذا االت�سال هو االأخير مع ذويه )21(.

ث���م حاول �سام���ي الهرب عن طريق �سط���ح المنزل اإال اأنه لم يتمك���ن فقد اأدركه 

العراقيون فتبادل اطلق الن���ار معهم واأ�سيب برجله فا�ستطاع العراقيون اعتقاله 

)22( ثم اقتياده اإلى �سجن الم�ساتل في منطقة الري وهناك تم التحقيق معه وقد 

تعر����ض خلل االعتقال للتعذيب ال�سدي���د فاأنهكه التعب وواجه العراقيون باعترف 

البع����ض عليه ب���دوره في ا�سق���اط الطائرة العراقي���ة والعملي���ات المفخخة وتوزيع 

االأم���وال فلم يج���د مجاال للن���كار )23(. وفي اأثن���اء اعتقاله ف���ي الم�ساتل حاول 

ذووه تخلي�سه من ال�سجن وو�س���ل اإلى عملهم ا�ستعداد العراقيين الطلق �سراحه 

مقابل دفع مليون دينار عراقي فجمعوا المبلغ وذهبوا اإلى الم�ساتل لكن لم يتمكنوا 

م���ن الو�س���ول اإليه وذهب���ت محاولتهم )24( �س���دى وظل في �سج���ن الم�ساتل من 

 1990/11/5وحتى 1991/1/13م )25( ثم نقل �سامي اإلى �سجن االأحداث الذي 

ظ���ل فيه يوما واحدا وهناك � كما يبدو تقرر عن���د العراقيين �سلوعه في المقاومة 

الم�سلح���ة وحكم���وا عليه باالعدام )26(، ث���م ُرّحل اإلى الع���راق و�سجن في مدينة 

الب�س���رة ف���ي 1991/1/14م  )27(وبع���د ذلك انقطعت اأخباره اإل���ى اأن عثر على 

رفاته بتاريخ 2004/8/31م )28(.

و�أفاد تقرير �الإد�رة �لعامة لالأدلة �لجنائية بالتالي:

»ف���ي مقبرة جماعية في �سمال كربلء ت���م العثور على اإحدى رفات االأ�سرى ال�605 

وق���د اأثبتت التحاليل المخبري���ة تطابق الجينات مع تلك الرف���ات واأنها تعود للأ�سير 

ال�سهي���د �سامي خليف���ة ابراهيم الرا�سد من مواليد 1959 ال���ذي كان قد اأ�سر بتاريخ 

.1990/11/5. )29(

وا�ستقب���ل اأقاربه نب���اأ ا�ست�سهاده بالفخر وال�سبر. وتق���ول زوجته فاطمة الب�سيري 
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ع���ن ا�ست�سه���اده »ا�ست�سهد م���ن اأجل ديرته ع�س���ى اأن يكون �سفيعًا لن���ا )30(. وتقول 

�سقيقت���ه لطيف���ة »اأتمن���ى اأن ي�سفع لنا يوم القيام���ة واهلل يرحمه ويرح���م كل �سهداء 

الكويت )31(.

رحم �هلل �ل�سهيد �سامي �لر��سد و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

�لهو�م�س:

1 � مكت���ب ال�سهيد، مل���ف رقم 1382، ق�سم التخليد المعن���وي، فريق توثيق الحيثيات 

)محتوي���ات المل���ف + نم���وذج متابعة حيثي���ات �سهي���د(، جريدة القب����ض بتاريخ 

2004/9/13م �ض11، اللجنة الوطني���ة ل�سوؤون االأ�سرى والمفقودين تقرير تحت 

عنوان »بيانات المتغيب �سمن عمليات االحتلل والتحرير«.

2 � مقابل���ة جا�س���م محمد الرومي بتاريخ 2006/2/13م، ����ض1، �ض3، مقابلة زوجة 

ال�سهي���د فاطم���ة الب�سي���ري بتاري���خ 2006/2/13م ����ض2، مقابلة حم���ود اأحمد 

الرو�س���ان بتاري���خ 2006/2/12م ����ض2، مقابلة اأمي���ن يو�سف ال�سمال���ي بتاريخ 

2006/2/11م �ض1، مقابلة �سقيقته لطيفة الرا�سد بتاريخ 2006/2/11م �ض2 .

3 � مقابلة فاطمة الب�سيري �ض2 ، مقابلة لطيفة الرا�سد �ض2 .

4 � مقابلة فاطمة الب�سيري �ض2، مقابلة لطيفة الرا�سد �ض3 .

5 � مقابلة فاطمة الب�سيري �ض 2.

6 � مقابلة لطيفة الرا�سد �ض3 .

 7� مقابل���ة للدكت���ور جا�سم العمر في جري���دة القب�ض بتاري���خ 2004/9/28م �ض18 

مقابلة لطيفة الرا�سد �ض3 .

8 � مقابلة جا�سم الرومي �ض1 .

9 � مقابلة حمود الرو�سان �ض2، مقابلة لطيفة الرا�سد �ض3، مقال د. جا�سم العمر.

 10� مقابلة جا�سم الرومي �ض3 .

11 � مقابلة لطيفة الرا�سد �ض 4.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-142-

12 � مقابلة اأمين ال�سمالي �ض3 .

13 � مقابلة لطيفة الرا�سد �ض4 .

14 � مقابلة لطيفة الرا�سد �ض4 .

 15� مقابل���ة �سلح الدين محم���ود عبدالف�سيل بتاري���خ 2006/2/14م �ض1 مقابلة 

حمود الرو�سان �ض2، مقابلة لطيفة الرا�سد �ض3 .

16 � مقابلة اأمين ال�سمالي �ض2 .

17 � مقابلة جا�سم الرومي �ض2 .

18 � مقابلة لطيفة الرا�سد �ض4 .

19 � وم���ن الجدير بالذك���ر كما تو�سح اأخت���ه دوره في المقاومة المدني���ة اأي�سًا حيث 

اأعطاها مبلغًا من المال لتوزيعه على الجيران اأنظر مقابلة لطيفة الرا�سد �ض4 .

20 � مقال د. جا�سم العمر.

21 � تقرير اأحمد الرا�سد.

22 � مقابلة فاطمة الب�سيري �ض2 ،�ض3 .

23 � تقري���ر �سقيق ال�سهيد اأحمد خليفة الرا�سد بتاريخ 1992/9/19م ووثائق اللجنة 

الوطنية ل�سوؤون اال�سرى والمفقودين، مقابلة جا�سم الرومي �ض2، مقابلة فاطمة 

الب�سي���ري �ض2، مقابل���ة لطيفة الرا�سد ����ض 4وهناك رواية اأخ���رى اأنه ا�ستطاع 

الهروب م���ن المنزل ووقفت له �سيارة مدنية وكان بها اأحد عنا�سر اال�ستخبارات 

العراقي���ة فاقت���اه اإلى المخف���ر اأنظر مقابلة جا�س���م الرومي ����ض3، مقابلة اأمين 

ال�سمال���ي ����ض3 واعتمدن���ا الرواي���ة الت���ي ذكرناها ف���ي الن�ض الأنه���ا ذكرت في 

وق���ت قريب م���ن حدث الغزو اأنظ���ر تقرير �سقي���ق ال�سهيد اأحمد خليف���ة الرا�سد 

1992/9/19م .

 24� مقابلة �سلح الدين �ض3، �ض4، مقابلة جا�سم الرومي �ض3 .

25 � مقابلة لطيفة الرا�سد �ض5 .

26 � تقرير اأحمد الرا�سد، �سهادة عبا�ض �سيد م�سلم �سيد علي بتاريخ 1992/10/7م 
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�سهادة عبدالمنعم عواد العن���زي بتاريخ 1992/10/22م، �سهادة محمود محمد 

الدو�س���ري بتاري���خ 1995/10/31، �سه���ادة مكي���ة عبدالرحم���ن المي���ل بتاري���خ 

1992/12/19م �سه���ادة نعمة اهلل عبدالرحمن الكن���دري بتاريخ 1992/10/4، 

�سهادة داود �سليمان العروج بتاريخ 1995/10/14 .

27 � مقابلة �سلح الدين �ض5، تقرير اأحمد الرا�سد.

 28� �سه���ادة وف���اة رق���م 2004/2123م،�س���ادرة م���ن وزارة ال�سح���ة بتاري���خ 

2004/9/19م.

29 � فريق االأدل���ة الجناذية، الفريق الفني، انطباق رقم )190( تقرير م�سور لرفاة 

30337 والمنطب���ق على االأ�سير ال�سهيد �سام���ي خليفة ابراهيم الرا�سد ملف اأ�سر 

رقم 200 .

30 � مقابلة فاطمة الب�سيري �ض3 .

 31� مقابلة لطيفة الرا�سد.
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�ل�سهيد / �سمير جا�سم محمود �ل�سفار )رحمه �هلل(

كتب / د.�أحمد �لح�سن :

الجن�سية: كويتي

الموؤهل العلمي: المرحلة المتو�سطة

الحالة االجتماعية: اأعزب

المهنة: وزارة الداخلية

تاريخ الميلد: 1970/9/26

تاريخ االأ�سر: 1990/8/15

تاريخ اإثبات اال�ست�سهاد: 2004/10/23

�أخالق و�سفات �ل�سهيد �سمير جا�سم محمود �ل�سفار )2(:

ُع���رف ال�سهي���د في طفولته ب���االأدب واله���دوء وعندما �سب ا�سته���ر ب�سفات اأخرى 

حمي���دة اأبرزه���ا الطي���ب والحنان وح�س���ن الع�سرة واحت���رام االآخري���ن والتفاني في 

خدمته���م و�سدق الحديث وتحمل الم�سوؤولية والحر����ض على انتقاء اال�سدقاء الذين 

يتفق���ون معه في الطبائع واالأخلق. وقد ات�سمت علقت���ه باأ�سدقائه بالحب والعمق، 

وباال�ساف���ة اإل���ى ذلك فقد كان �سمير �سابا متدينا حري�س���ا على اأداء ال�سلة مهتما 

بن�س���ح اخوانه واأ�سدقائه على اأدائها، وله علق���ات وثيقة ات�سمت بالثقة مع جيرانه 

الذين كانوا يو�سونه اأثناء غيابهم باالعتناء باأبنائهم واأ�سرتهم.

دور �سمير �ل�سفار خالل �لغزو �لعر�قي �لغا�سم:

عندم���ا هاجمت القوات العراقية اأر�ض الكويت في يوم الخمي�ض 1990/8/2م لّبى 

�سمي���ر ال�سف���ار نداء الوط���ن مبا�سرة فالتحق بمق���ر عمله ف���ي وزارة الداخلية وظل 

هن���اك حتى الم�ساء ثم رجع اإلى منزله ف���ي ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اإذ لم يعد هناك 

مجال للمقاوم���ة الر�سمية لكنه ما اأن رجع حتى بداأ بالتخطيط والعمل لمواجهة هذا 
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االعتداء الغا�سم الذي لم يكن يتوقعه، ففي ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف من م�ساء يوم 

الغ���زو اجتم���ع مع اثنين من اأبناء الجيران و هم���ا ال�سقيقان عبداهلل خمي�ض عبداهلل 

وعبدالعزي���ز خمي����ض عبداهلل وت���م االتفاق عل���ى ت�سكيل خلية مقاوم���ة ُعرفت با�سم 

«خلية االأحمدي« (3(. التي كان لها نوعان من الن�ساط، الن�ساط الع�سكري والن�ساط 

المدن���ي واختار �سمير طريق المقاومة الطري���ق الخطر بدل المغادرة الأر�ض الوطن، 

حي���ث االأمن في الخارج وعندما رغبت اأ�سرت���ه في الخروج رف�ض ذلك رف�سا باتا بل 

حث اأ�سرته على البقاء وال�سمود مما كان لذلك دور في ثباتهم في الكويت (4(.

الن�ساط الع�سكري لل�سهيد �سمير ال�سفار »خلية االأحمدي«:

1 ـ جمع �ل�سالح:

تحرك���ت هذه الخلي���ة اأوال لجمع ال�سلح وا�ستطاعت اأن توف���ر بع�ض االأ�سلحة، فقد 

كان لدى �سمير ال�سف���ار م�سد�ض بحكم عمله في وزارة الداخلية وا�ستطاع الح�سول 

عل���ى بندقية »ذاتية« من م�ست���ودع اأ�سلحة وزارة (5( الداخلي���ة وكذلك كان عبداهلل 

خمي����ض يملك بندقية »ذاتية« باال�سافة اإل���ى اأ�سلحة ت�سمل بنادق ذاتية وقنابل يدوية 

اأح�سره���ا عبدالعزي���ز خمي�ض م���ن »الجيوان« مع�سك���ر وزارة الدف���اع وكما ح�سلت 

الخلية على اأ�سلحة من م�سادر اأخرى �سواء عن طريق تزويد خليا المقاومة االأخرى 

لهم بال�سلح )6( اأو ما يقتنونه من القوات العراقية )7(، وتم تخزين هذه االأ�سلحة 

في حفرة في منزل عبداهلل خمي�ض )8(.

2 ـ �لعمليات �لع�سكرية:

ابت���داًء من اليوم الثان���ي للغزو 1990/8/3 اأخذ �سمير ال�سف���ار يتحرك مع اأفراد 

الخلي���ة لمهاجم���ة الق���وات العراقية وكان ه���دف الخلي���ة اأوال نقطة تفتي����ض عراقية 

بالق���رب م���ن منازلهم وت���م مهاجمة ه���ذه النقطة ليل وت���م اطلق الن���ار عليها ثم 

االن�سحاب ولم ُي�سب اأحد منهم باأذى.
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تعتب���ر ه���ذه العملي���ة اأول عملية مقاوم���ة ُتنفذ في منطق���ة االأحمدي وق���د كان لها 

�سداه���ا بي���ن اأهال���ي المنطقة الذي���ن اأخذوا يتحدث���ون عن وجود خلي���ة مقاومة في 

االأحم���دي ا�ستطاع���ت ان تنفذ عملية ع�سكرية �سد الق���وات العراقية ولم يكن يعرف 

االأهالي اأفرادها وقد التزم اأفرادها بال�سمت وال�سرية )9( خ�سية اأن ينك�سف اأمرها 

فل ت�ستطيع موا�سلة المقاومة.

2 � ا�سترك �سمير ال�سفار مع اأفراد الخلية في مهاجمة القوات العراقية الموجودة 

في اأكثر من موقع واأ�سهر هذه المواقع التي تم مهاجمتهم فيها هي:

اأ � نقاط التفتي�ض العراقية المنت�سرة في محافظة االأحمدي.

ب � بالقرب من البنك التجاري في منطقة االأحمدي.

ج � منطقة جابر العلي.

د � بالقرب من مراكز النفط.

ه� � ا�سارات المرور.

و � بالقرب من نادي ال�سباب )10(.

وقد تعر�ض اأفراد الخلية للخطر في بع�ض هذه العمليات ففي احدها تبادلوا اطلق 

الن���ار مع الجنود العراقيين واأ�سيبت �سيارتهم وتعطل���ت فا�سطروا اإلى مغادرتها ثم 

حرقها حتى ال ي�ستدل عليهم العراقيون من خللها )11(.

3 � ا�ست���دراج اأح���د جن���ود االحتلل ثم قتل���ه ودفنه بالقرب من اأح���د منازل �سركة 

النفط في منطقة االأحمدي )12(.

بعد هذا الن�س���اط المكثف خلل الفترة من1990/8/3 م اإلى 1990/8/14م قرر 

�سمي���ر ال�سفار مع اأفراد خليت���ه التوقف موؤقتا عن الن�س���اط الع�سكري وبخا�سة وان 

جهاز اال�ستخبارات العراقية اأخذ يركز جهوده للتعرف على من يقوم بهذه العمليات. 

وقام���ت الخلية بنقل االأ�سلحة المخزنة اإلى منزل مهجور من منازل �سركة النفط في 

منطقة االأحمدي )13(.
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ثانيًا: الن�ساط المدني لل�سهيد �سمير ال�سفار في مقاومة القوات العراقية:

اإن توقف �سمير ال�سفار واأفراد الخلية عن الن�ساط الع�سكري ال يعني جنوحهم اإلى 

الراح���ة وترك مجال المقاوم���ة بل هو تغيير لنوع المقاومة فق���ط الذي اتخذ اأ�سكاال 

عدة منها:

1 � رفع �سور اأمير البلد ال�سيخ جابر االأحمد الجابر ال�سباح وولي العهد ال�سيخ �سعد 

العبداهلل ال�سباح واأعلم دولة الكويت على جدران المنازل والمدار�ض ومحوالت 

الكهرباء )14(.

2 � توزي���ع المن�س���ورات التي تندد بالنظ���ام العراقي وتدعو المواطني���ن اإلى ال�سمود 

والثبات في اأر�ض الوطن )15(.

3 � الكتاب���ة عل���ى الجدران عب���ارات التحدي للنظ���ام العراقي والل���واء لحكومة دولة 

الكوي���ت مثل »تحيا الكويت« »يعي�ض االأمي���ر« »ي�سقط �سدام« وكانت هذه االأن�سطة 

المختلف���ة تنفذ في الليل والهدف منها ار�سال ر�سالة اإلى جنود االحتلل اأن دولة 

الكوي���ت الأهل الكوي���ت وكذلك محاولة الق���اء الرعب والخوف ف���ي قلوب القوات 

الغازية )16(.

ظروف �عتقال �سمير �ل�سفار و��ست�سهاده:

اأبلغ���ت اإحدى ن�س���اء الجيران لمنزل �سمير ال�سفار جن���ود االحتلل باأ�سماء اأفراد 

»خلي���ة االأحم���دي» ودورهم في التحري�ض �س���د النظام العراقي وتعلي���ق المل�سقات 

الوطني���ة وار�سدتهم اإلى منازلهم وذلك في ي���وم 1990/8/14م. وكان اأفراد الخلية 

قد علقوا على منزلها المل�سقات الوطنية من �سمن المل�سقات التي علقوها )17(.

ول���م يعل���م �سمي���ر ال�سف���ار واأف���راد الخلي���ة االآخ���رون به���ذه الخيان���ة، وف���ي يوم 

1990/8/15م تجمعوا في ديوانية عبداهلل الخمي�ض وكان بينهم �سمير ال�سفار وفي 

اأثناء تب���ادل االأحاديث اأخبرهم �سمير باأنه قد قرب اأجل���ه واأن العراقيين �سيعتقلونه 

ويعدمونه وعّبر عن ذلك بقوله »اأنا عندي اإح�سا�ض اأني �سوف اأموت«، وبالفعل بعدما 
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رج���ع اإلى منزله ق���دم العراقيون في ال�ساعة الثانية والن�س���ف فجرا وطّوقوا المنزل 

ثم اأطلقوا النار عليه ثم دهموا المنزل واعتقلوا �سمير ال�سفار ثم توجهوا اإلى منزل 

عب���داهلل وعبدالعزي���ز خمي����ض اللذين تمكنا م���ن الهرب عن طري���ق اأ�سطح المنازل 

بعدما �ساهدوا اعتقال �ساحبهما �سمير )18(.

وبع���د اعتقال �سمير ال�سفار ذهبت والدته اإل���ى �سجن محافظة االأحمدي ت�ستف�سر 

ع���ن ابنها فاأخبره���ا العراقي���ون ان �سمير ينتمي اإل���ى المقاومة وق���د �سهد عدد من 

االأ�سخا�ض عن قيامه بقتل عدد من الجنود العراقيين )19(.

ظ���ل �سمير ال�سفار في �سجن محافظة االأحمدي مدة اأربعة اأيام ثم نقل اإلى �سجن 

ق�س���ر نايف وهو مع�س���وب العينيين مربوط اليدين اإلى الخل���ف )20(، وقد حاولت 

والدت���ه ان تراه في ه���ذا ال�سجن لكنها لم تتمكن من ذل���ك )21( ثم ُنقل بعدها اإلى 

�سجن �سلح االإ�سارة، حيث كان موجودا هناك في يوم )22( 1990/9/2 ،1 وخلل 

اعتقال���ه في �سجون المحتلين عانى من التعذي���ب الرهيب على اأيدي جنود االحتلل 

)23(، وُرح���ل بع���د ذلك اإل���ى المو�سل حيث �سوه���د في �سهر اأكتوب���ر 1990م ولمدة 

اأ�سبوعين في �سجن في هذه المدينة )25(، وبعد ذلك انقطعت اأخبار ال�سهيد �سمير 

ال�سف���ار اإل���ى ان عثر على رفات���ه، وقد اأفاد تقري���ر االإدارة العامة للأدل���ة الجنائية 

بالتقرير التالي:

»ف���ي مقب���رة جماعي���ة والواقعة في مدين���ة الرمادي ت���م العثور عل���ى اإحدى رفات 

االأ�س���رى ال�605 وق���د اأثبتت التحالي���ل المخبرية تطابق الجنيات م���ع اإحدى الرفات 

والت���ي تعود للأ�سير ال�سهيد �سمير جا�سم محم���ود ال�سفار من مواليد 1970 وقد تم 

اأ�سره بتاريخ 1990/8/15م وتعزى الوفاة للإ�سابة بعيار اأو اأعيرة نارية )26(.

ا�ستقبلت اأ�سرة ال�سهيد نباأ ا�ست�سهاد ابنها بكل فخر واعتزاز بالنعمة التي اأنعم اهلل 

عليه���م بها وعلى ابنهم البطل »وقد عّبرت والدته عن �سعادتها لخبر ا�ست�سهاد ابنها 

البطل الذي اعتبرته مثااًل للت�سحية والفداء« )27(

»رحم اهلل �سمير ال�سفار واأ�سكنه ف�سيح جناته«
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�لهو�م�س:

1 � مكت���ب ال�سهي���د � ق�س���م التخلي���د المعن���وي � فري���ق توثي���ق الحيثي���ات � محتوي���ات 

مل���ف رق���م 1406 نم���وذج »محتوي���ات مل���ف« ونم���وذج »متابعة حيثي���ات �سهيد«، 

وثائ���ق اللجن���ة الوطنية ل�سوؤن اال�س���رى والمفقودين تقرير تح���ت عنوان )بيانات 

المتغي���ب �سمن عمليات االحت���لل والتحرير(، مقابلة عب���داهلل خمي�ض عبداهلل 

بتاري���خ 2006/1/24 ����ض4، تقرير وال���دة ال�سهيد تركية حم���ودي ح�سين بتاريخ 

. 1993/1/27

2 � مقابل���ة والدة ال�سهي���د تركية حمودي ح�سي���ن بتاري���خ 2005/12/19م �ض1 ،2، 

مقابلة عبداهلل خمي�ض بتاريخ 2006/1/22م، �ض 1.

3 � مقابلة والدة ال�سهيد �ض2 ،3، مقابلة عبداهلل خمي�ض.

4 � مقابلة والدة ال�سهيد �ض 2.

5 � مقابلة والدة ال�سهيد �ض 2 ،3.

6 � مقابلة عبداهلل خمي�ض �ض 2 ،3.

7 � مقابلة والدة ال�سهيد �ض3 .

8 � مقابلة عبداهلل خمي�ض، �ض2 .

9 � مقابلة عبداهلل خمي�ض، �ض3 .

10 � مقابلة والدة ال�سهيد �ض3 ،4، مقابلة عبداهلل خمي�ض �ض3 .

11 � مقابلة عبداهلل خمي�ض، �ض3 .

12 � مقابلة عبداهلل خمي�ض، �ض4 .

13 � مقابلة عبداهلل خمي�ض، �ض3 ،4 .

14 � مقابلة عبداهلل خمي�ض، �ض4 ،5 .

15 � مقابلة عبداهلل خمي�ض، �ض4 .

16 � مقابلة عبداهلل خمي�ض، �ض4 ،5 .

17 � مقابلة عبداهلل خمي�ض، �ض5 .
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18 � مقابل���ة عبداهلل خمي�ض، ����ض5، مقابلة والدة ال�سهيد �ض4، تقرير والدة ال�سهيد 

)وثائق اللجنة الوطنية ل�سوؤون االأ�سرى والمفقودين(.

 19� تقرير والدة ال�سهيد )وثائق اللجنة الوطنية ل�سوؤون االأ�سرى والمفقودين(.

20 � تقري���ر وال���دة ال�سهي���د )وثائق اللجنة الوطني���ة ل�سوؤون االأ�س���رى والمفقودين(، 

مقابلة عبداهلل خمي�ض �ض6 .

 21� تقرير والدة ال�سهيد.

22 � �سهادة عبداهلل علي، عبداهلل ح�سين المل بتاريخ 1993/2/23م.

 23� تقرير والدة ال�سهيد.

24 � اللجن���ة الوطني���ة لحق���وق االإن�س���ان � دولة الكوي���ت تقرير تحت عن���وان »نموذج 

ت�ستجيل اأو�ساع االأ�سرى والمفقودين الكويتيين«.

25 � �سهادة ها�سم عي�سى �سالح بتاريخ 1992/9/22م، مقابلة عبداهلل خمي�ض �ض6 .

26 � فري���ق االأدل���ة الجنائية الفريق الفن���ي  � انطباق رقم  206تقري���ر م�سور لرفات 

7117 والمنطب���ق على االأ�سي���ر ال�سهيد �سمير جا�سم محم���ود ال�سفار ملف اأ�سر 

رقم 232 .

 27� جريدة االأنباء بتاريخ 2004/12/6م �ض 12.
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�ل�سهيد/ �سعد م�سعل �أ�سود �لعنزي )رحمه �هلل(

كتب / د.مهزع �لديحاني :

تمهيد:

لم يتردد ال�سهيد/ �سعد في اختيار طريق المقاومة والكفاح بكافة اأ�سكاله من اأجل 

تحرير اأر�سه الغالية وذلك منذ ال�ساعات االأولى الجتياح القوات العراقية واحتللها 

الأر�ض دولة الكويت في فجر الخمي�ض الثاني من اأغ�سط�ض من عام 1990م.

فقد ا�ستمر ال�سهيد/ �سعد في مزاولة عمله ك�سابط اإطفائي في مركز برقان التابع 

ل�سرك���ة نفط الكويت م���دة �سبعة اأيام متوا�سل���ة، على االأقل، بداأت من���ذ اليوم االأول 

للغ���زو، برباطة جاأ�س���ه و�سجاعته وحبه غير المحدود لوطن���ه الكويت. قام ال�سهيد/ 

�سعد وبم�ساركة رفاقه االأوفياء في المقاومة التابع لها، بعدد من العمليات الع�سكرية 

�س���د قوات جي�ض االحت���لل العراقي. وكذلك تكفل ال�سهي���د/ �سعد بالقيام بعدد من 

العملي���ات ذات الطبيع���ة الخا�سة كما �سيتبين في ه���ذا المبحث. رحم اهلل ال�سهيد/ 

�سعد واأ�سكنه ف�سيح جناته.

وم���ن هنا ال ي�سعني اإاّل اأن اأتوجه بال�سك���ر الجزيل اإلى االأخ/ وحيد القطان الباحث 

ف���ي مكت���ب ال�سهيد والذي تحمل ب�سب���ر واأناة ترتيب واإجراء وتفري���غ كل المقابلت 

الخا�سة مع اأقرباء واأ�سدقاء ال�سهيد.

البيانات االأ�سا�سية لل�سهيد:

اال�سم: �سعد م�سعل اأ�سود العنزي

مكان وتاريخ الميلد: الكويت � 1961/11/13م

الحالة االجتماعية: متزوج

عدد االأوالد: بنتان

الموؤهل الدرا�سي: �سهادة الثانوية العامة
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المهنة: نقيب اإطفائي � �سركة نفط الكويت

مكان االإقامة: ال�سباحية � قطعة 3 � ال�سارع الرابع � منزل 34

تاريخ االعتقال: الخمي�ض 1990/11/1م

تاريخ اال�ست�سهاد: 2003/6/8م

كيفية اال�ست�سهاد: اإ�سابة بعيار اأو اأعيرة نارية

�سخ�سيته: هو االأخ الثاني بين اخوانه. كان محبوبا من الجميع، عطوفا على ال�سغير 

والكبير، �سجاعا ومتدينا.

�ل�سهيد و�لمقاومة �سد �الحتالل:

كان ال�سهيد/ �سعد في مقر عمله في مركز اإطفاء برقان التابع ل�سركة نفط الكويت 

عن���د اجتياح الق���وات العراقية لدولة الكويت واحتللها ف���ي الثاني من اأغ�سط�ض من 

ع���ام 1990م )1(. وهناك اأكثر من �سهادة توؤكد اأن���ه ا�ستمر في مزاولة عمله، ومدة 

اأ�سبوع على االأقل، لم يذهب خللها لروؤية اأهله واأ�سرته ال�سغيرة )2(. ومن الموؤكد 

اأن���ه ا�ستمر في مزاولة عمله مع مجموعة من زملئ���ه المخل�سين بعد ذلك اأكثر من 

�سهرين متحملين برباطة جاأ�ض و�سبر كل ال�ستائم والم�سايقات اللفظية من الجنود 

وال�سب���اط العراقيين الذين كانوا ي�سرحون ويمرحون في اأرجاء مركز االإطفاء الذي 

يعملون به )3(.

وهذه هي اأهم االأعمال البطولية التي قام بها ال�سهيد مرتبة كاالتي:

1 � ا�ستم���رار ال�سهيد في مزاولة عمل���ه اأ�سابيع طويلة في مركز اإطفاء برقان التابع 

ل�سركة نفط الكويت وذلك الأهمية الموقع اال�ستراتيجية. ويبدو، ومن خلل �سهادات 

بع����ض ا�سهود )4(، اأن ال�سهي���د/ �سعد كان ير�سد تحركات وقرارات العراقيين فيما 

يخ����ض االأعمال الفنية والمتعلق���ة باإنتاج النفط وفي الوقت نف�س���ه كان يبلغ �سفاهيا 

اأو كتابي���ا رئي����ض خلية المقاومة التابع لها والذي بدوره يبل���غ الجهات الر�سمية العليا 

بالتطورات اأوال باأول. وفي هذا ال�سياق، يجدر اأن نذكر ان ال�سهيد/ �سعد وّثق علقته 
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م���ع اأح���د الموظفي���ن الفل�سطينيين وال���ذي كان يعمل ف���ي مركز الحا�س���ب االآلي في 

المق���ر الرئي�سي ل�سركة نفط الكي���وت MAIN OFFICE والذي كان تربطه علقة 

�سداق���ة حميمة مع ال�سهيد قبل الغزو ب�سنوات طويل���ة )5(. ورغم اأن هذا ال�سخ�ض 

الفل�سطين���ي والذي كان يثق به ال�سهيد ثقة �سب���ه تامة، كان �سببا في اعتقال ال�سهيد 

ومجموع���ة م���ن رفاقه في المقاومة، كما �سنببن الحق���ا )6(، اإاّل انه يبدو وا�سحا ان 

ال�سهي���د ق���د ا�ستفاد كثيرا من المعلوم���ات الخا�سة وال�سرية الت���ي كان ي�ستقيها منه 

والمتعلقة بقرارات قوات االحتلل العراقي ذات ال�سلة باإنتاج النفط في اأكبر �سركة 

نف���ط كويتي���ة على االطلق. فال�سهي���د/ �سعد لم يكن �ساذجا اأب���دا في ابقاء علقته 

م�ستمرة مع هذا العميل الفل�سطيني )والذي قد يكون عميل مزدوجا( اأ�سابيع طويلة 

رغ���م تحذي���رات اخوانه في المقاومة من���ه )7(، لوال اأنه كان متيقن���ا من اال�ستفادة 

اال�ستخباري���ة الت���ي يح�سل عليها من���ه مهما حاول���ت الم�سادر التي بي���ن اأيدينا اأن 

ت�سم���ت بح�س���ن نية عندم���ا امتنعت عن اعط���اء اأي تف�سير منطق���ي لت�سبث ال�سهيد 

بعلقته مع هذا الميل الفل�سطيني حتى لحظة اعتقاله.

2 � من المرجح جدا ان ال�سهيد/ �سعد قد ان�سم اإلى احدى خليا المقاومة الكويتية 

الرئي�سية وذلك خلل االأيام االأولى للغزو العراقي كما يوؤكد ذلك اأحد ال�سهود )8(.

وف���ي هذا ال�سي���اق، من الموؤكد ان ال�سهيد لم يكن مرتبط���ا بالعمل ال�سري مع هذه 

الخلي���ة التي ان�سم اإليه���ا فقط، بل على العك�ض، فاإنه و�ّسع علقاته وارتباطاته عمليا 

م���ع واحدة اأو اأكثر من خليا المقاومة الكويتي���ة ال�سغيرة والرئي�سية والموجودة في 

ذلك الوقت )9(.

3 � ا�ست���رك ال�سهي���د/ �سعد مع رفاقه ف���ي المقاومة بقتل جنديي���ن عراقيين واأخذ 

�سلحهم���ا ومن ثم دفنهما في منهول ماء، كما يوؤكد ذلك اأحد ال�سهود والذي يرجح 

ان العملية تمت بتاريخ 1990/8/7م )10(.

4 � ق���ام ال�سهي���د/ �سعد با�ستخراج عدد من الهوي���ات الوهمية لمجموعة من اأفراد 
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المقاوم���ة التي يعمل معهم وكذلك لع���دد من اأ�سدقائه الموثوق بهم )11( والحقيقة 

اأن ال�سهي���د/ خالد الزعابي ورفاق���ه والذين كانوا ي�سكلون خلّية مقاومة م�ستقلة، هم 

من كانوا يقومون باإعداد الهويات واإجازات القيادة الوهمية، في بيت ال�سهيد/ خالد 

نف�س���ه، وكان���وا ال يترددون عل���ى االإطلق في تلبي���ة مطالب ال�سهي���د/ �سعد من هذه 

الهويات، كما يوؤكد ذلك اأكثر من �ساهد )12(.

�العتقال وتد�عياته

هن���اك اأكثر من �سهادة )13(. توؤكد اأن العمي���ل الفل�سطيني والمدعو محمود الذي 

ارتب���ط مع���ه ال�سهيد/ �سعد بعلقة �سداق���ة وثيقة قبل وبعد الغ���زو العراقي، هو من 

بّل���غ �سلط���ات االحتلل العراق���ي عن ان�سمام���ه وم�ساركته الفعالة ف���ي اإحدى خليا 

المقاوم���ة الكويتية الرئي�سي���ة، وعلى ذلك، لم يكن م�ستغربا اأن األقت قوات من اأفراد 

الحر����ض الجمه���وري العراقي واالأمن ال�سيا�س���ي )رجال مخاب���رات النظام العراقي 

البائد(، وبعملية محكمة ومدرو�سة القب�ض على ال�سهيد/ �سعد وعلى اثنين من رفاقه 

في المقاومة هما ال�سهي���د/ اأحمد القلف وال�سهيد الم�سري/ علي الحطاب وذلك 

ف���ي منزل في منطقة �سباح ال�سالم بتاريخ 1990/11/1م )14(. وتم نقل ال�سهيد/ 

�سعد اإلى �سجن محافظة العا�سمة )ق�سر نايف(، حيث تعر�ض ل�ستى اأنواع التعذيب 

على يد زم���رة من المحققين العراقيي���ن الذين تجردوا الرحم���ة واالإن�سانية )15(. 

ويب���دو اأن اعتقال ال�سهي���د ا�ستمر في هذا المكان حتى تاري���خ 1990/11/20م على 

االأق���ل كما يوؤكد ذلك اأحد ال�سهود )16(. ولكن بعد هذا التاريخ انقطعت اأخباره عن 

اأهله وذويه.

وا�ستم���ر االأمر كذل���ك اأكثر من اثنى ع�سر عاما رغم الجه���ود الجبارة التي بذلتها 

دولة الكويت ممثلة باللجنة الوطنية ل�سوؤون االأ�سرى والمرتهنين.

وعند �سقوط النظام البعثي العراقي في التا�سع من ابريل من عام 2003، تك�سفت 

الحقيق���ة المرة عندما عثر على رفات ال�سهيد في مقبرة جماعية تبعد 83 كيلو مترا 
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اإلى الجنوب من مدينة ال�سماوة في العراق )17(.

واأثبتت التحاليل المخبرية الدقيقة التي قام بها فريق االأدلة الجنائية التابع لوزارة 

الداخلية في دولة الكويت، على عينات من تلك الرفات، تطابقها الجيني لهذا ا�سهيد 

الخال���د )18(، فتم ت�سييع رفاته في موكب ر�سمي مهيب في منت�سف �سهر يونيو من 

عام 2003 فاحت�سنته اأر�ض الكويت التي دفع حياته من اأجل حريتها.

دولة الكويت � 2006/4/1م

الدكتور/ مهزع �سالح الديحاني

�لهو�م�س:

1 � مقابلة مع �سديق ال�سهيد/ جا�سم عبدالعزيز الخمي�ض بتاريخ 2005/12/20م.

 2� مقابلة مع �سقيق ال�سهيد/ م�سعود م�سعل العنزي بتاريخ 2005/3/7م، مقابلة مع 

�سديق ال�سهيد/ ا�سحاق خليل القائد بتاريخ 2005/12/10م.

3 � جا�سم عبدالعزيز الخمي�ض � المقابلة ال�سابقة.

4 � الم�سدر ال�سابق، م�سعود م�سعل العنزي � المقابلة ال�سابقة.

5 � جا�س���م الخمي����ض � المقابلة ال�سابق���ة، اإ�سحاق القائد � المقابل���ة ال�سابقة، م�سعود 

العنزي � المقابلة ال�سابقة.

6 � الم�سدر ال�سابق.

7 � ه���ذا ما اأكده �سديق ال�سهيد/ جا�سم الخمي�ض � المقابلة ال�سابقة. وكذلك �سديق 

ال�سهيد/ ا�سحاق القائد � المقابلة ال�سابقة.

8 � هذا ما يوؤكده �سقيق ال�سهيد/ م�سعود العنزي � المقابلة ال�سابقة.

 9� هذا ما يوؤكده �سديق ال�سهيد/ جا�سم الخمي�ض والذي بين لنا بطريقة وا�سحة اأن 

ال�سهي���د/ �سعد كان يعمل مع خلية مقاومة م�ستقلة تمامًا عن خلية المقاومة التي 

ان�سم اإليها جا�سم الخمي�ض نف�سه � المقابلة ال�سابقة، كذلك انظر اإ�سحاق القائد 

� المقابلة ال�سابقة.
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10 � جا�سم الخمي�ض � المقابلة ال�سابقة.

11 � م�سعود العنزي  � المقابلة ال�سابقة.

12 � جا�سم الخمي�ض  � المقابلة ال�سابقة، اإ�سحاق القائد  � المقابلة ال�سابقة.

13 � م�سعود العنزي  � المقابلة ال�سابقة، اإ�سحاق القائد  � المقابلة ال�سابقة.

14 � م�سعود العنزي  � المقابلة ال�سابقة.

15 � الم�س���در ال�سابق، جا�س���م الخمي�ض  � المقابلة ال�سابقة، اإ�سحاق القاد �  المقابلة 

ال�سابقة.

16 � �سه���ادة االأ�سي���ر ال�ساب���ق/ ثامر حم���د الع�ساف � كويت���ي الجن�سية وم���ن مواليد 

1960/11/6م، اأدلى ب�سهادته لدى مكتب التخطيط والمتابعة ي اللجنة الوطنية 

ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1996/5/29 .

 17� �سحيفة الرزي العام الكويتية � ال�سادرة بتاريخ 2003/6/9م � �سفحة رقم 10 .

18 � تقري���ر �س���ادر م���ن المختب���ر الكوي���ت لل�ستعراف بوا�سط���ة الب�سم���ة الوراثية 

K.I.D.L � التابع ل���لإدارة العامة للأدلة الجنائية � وزارة الداخلية � دولة الكويت 

موؤرخ بتاريخ 2000/6/8م.
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�ل�سهيد�ن �لتو�أمان

�ساهين �أحمد ماجد �ل�ساهين )رحمه �هلل(

وفهد �أحمد ماجد �ل�ساهين )رحمه �هلل(

كتب / د.مهزع �لديحاني :

��ستهالل:

انهما اأخوان تواأمان ولدا في �ساعة واحدة وتربيا ودر�سا معا في كنف اأ�سرة كريمة 

متجذرة في تاريخ الكويت.

نا�س���ل معا بكل ق���وة واإيمان �سد جحاف���ل الجي�ض العراقي الت���ي ا�ستباحت اأر�ض 

الكوي���ت في الثاني من اأغ�سط����ض من عام 1990م. كانا ومنذ ال�ساعات االأولى للغزو، 

ق���د عقد العزم على مقاومة الغزاة العراقيين بكل الو�سائل وهما مت�سلحان باإيمان ال 

حدود له باهلل �سبحانه وتعالى باأن الحق �سينت�سر واالأر�ض الغالية �سوف تتحرر مهما 

كانت الت�سحيات.

اعتق���ل في م���كان ويوم واح���د في الح���ادي والع�سرين م���ن �سهر اأكتوب���ر من عام 

1990م، وتعر�س���ا ل�ستى اأنواع التعذيب المنظم في معتقلت النظام العراقي البعثي 

لفترات طويلة حتى ا�ست�سهادهما.

وقبل الدخول في تفا�سيل هذا المبحث، اأتوجه بال�سكر الجزيل اإلى الزميل/ وحيد 

القط���ان الباحث ف���ي مكتب ال�سهي���د والذي تحمل عن���اء ترتيب واإج���راء وتفريغ كل 

المقابلت الخا�سة مع اأقرباء وا�سدقاء ال�سهيدين البارين.

�لبيانات �لخا�سة لل�سهيدين

ال�سهيد: �ساهين اأحمد ماجد ال�ساهين.

مكان وتاريخ الميلد: الكويت 1967/7/3م.

الحالة االجتماعية: متزوج
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الموؤهل الدرا�سي: ال�سهادة المتو�سطة.

المهنة: وزارة الدفاع � رقيب.

مكان االإقامة: م�سرف � قطعة 5 �سارع 15 منزل 21 .

تاريخ االعتقال: 1990/10/21م.

تاريخ اال�ست�سهاد: 2004/8/30م.

كيفية اال�ست�سهادك ت�سير ظروف العثور على الرفاة باأن الوفاة جنائية.

ال�سهيد: فهد اأحمد ماجد ال�ساهين

مكان وتاريخ الميلد: الكويت 1967/7/3م.

الموؤهل الدرا�سي: ال�سهادة المتو�سطة.

المهنة: طالب.

مكان االإقامة: م�سرف قطعة 5 �سارع 15 منزل 21 .

تاريخ االعتقال: 1990/10/21م.

تاريخ اال�ست�سهاد: 2004/8/30م.

كيفية اال�ست�سهاد: ت�سير ظروف العثور على الرفاة باأن الوفاة جنائية.

�ل�سهيد�ن و�لمقاومة �سد �الحتالل

م���ن المفارقة الموؤلم���ة ان ال�سهيد/ �ساهي���ن كان قد عقد قرانه عل���ى كريمة اأحد 

االأ�س���ر الكويتي���ة المعروفة في يوم االثنين الثلثين من يوليو من عام 1990م اأي قبل 

الغ���زو العراقي الغادر بيومين. على اأية حال، لم يلتف���ت ال�سهيد لحياته الخا�سة في 

تل���ك االأي���ام بل اأنه وكرقيب في الجي�ض الكويتي التحق بمق���ر عمله بوزارة الدفاع في 

�سبيحة ذلك اليوم االأ�سود 1990/8/2(م(، كما تروي زوجته ورفيقة دربه )1(.

وانقطع���ت االأخب���ار عنه لمدة خم�س���ة اأيام، وعند عودت���ه اإلى اأهل���ه كانت نظراته 

محزن���ة لهول م���ا راأى من اأج�ساد محترق���ة واأخرى مقّطعة لرف���اق �سلحه في وزارة 

الدف���اع نتيجة ق�سف القوات العراقية المركز على هذا المكان في اليوم االأول للغزو 
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(2(، ب���ل اإن الباح���ث ال ي�ستبع���د اأبدا ان كثيرا من الجرحى م���ن رفاقه بقوا ينزفون 

حتى الموت لعدم اإمكانية و�سولهم للم�ست�سفيات القريبة الأن الجي�ض العراقي الغازي 

ق���د اأحك���م اإغلق كل الط���رق والمناف���ذ الموؤدية اليه���ا. ورغم تل���ك االآالم، لم يهداأ 

ال�سهي���د/ �ساهين اأو ي�ستكين، فقد قرر بعزم وت�سميم ومعه تواأمه و�سقيقه ال�سهيد/ 

فهد مقاومة االحت���لل بكافة الو�سائل المتاحة. وفي هذا ال�سياق، يجب ان نوؤكد هنا 

اأن ال�سهيدي���ن التواأمين لم يفترقا تقريبا عن بع�سهما البع�ض طوال فترة مقاومتهما 

�س���د الغزاة وحتى لحظ���ة اعتقالهما في يوم الحادي والع�سرين من �سهر اأكتوبر لعام 

1990م. لقد كانا روحا واحدة في ج�سد واحد، كانا متماثلين في الروى والتفكير في 

كّل م���ا قاما به من اأجل الوط���ن. لهذا ، وبعد درا�سة متاأنية وتحليلية للوثائق المتعلقة 

بهذين ال�سهيدين والتي ا�ستغرقت �سهورا طويلة، ا�ستطيع القول وبل تحفظ ان توثيق 

االعمال الجهادية الحدهما هي توثيق للآخر.

ق���د كان وق���ع ال�سدمة عليهم���ا كبيرا، لك���ن هذا لم يمن���ع ال�سهيدي���ن ان يجتمعا 

بمجموع���ة من اأ�سدقائه���م المقربين ربما في نهاية االأ�سب���وع االأول للغزو لبحث اآلية 

ال�سم���ود والمقاومة �سد جي����ض االحتلل العراقي. وعلى �س���وء ال�سهادات التي بين 

اأيدين���ا، يبدو اأن ال�سهي���د/ �ساهين قد كّون خلية مقاومة في منطقة م�سرف وكان هو 

قائده���ا الميداني، بعد فترة ق�سيرة من حدوث االحت���لل لدولة الكويت )3(. ومن 

الموؤكد ان هذه الخلية ال�سرية ت�سم كل من ال�سهيد/ فهد ال�ساهين وال�سهيد/ �سافي 

الفليج وال�سهيد/ م�سعل الم�سيليم )4(. ومن الراجح جدا، اأن هذه الخلية كانت على 

�سل���ة وثيقة بخلية مقاومة كب���رى في منطقة م�سرف، وهذا يعن���ي اأنها لم تكن تعمل 

منف���ردة )5(. ومهما يكن م���ن اأمر، فقد قام ال�سهيدان التواأم���ان بعدد من االأعمال 

البطولي���ة �س���د الجي�ض العراقي وكذل���ك باأعمال تطوعية مدني���ة لخدمة المواطنين 

الكويتيين ال�سامدين نورها كما يلي:

1 � ح�سل ال�سهيدان على كمية كبيرة متنوعة من االأ�سلحة، وقاما بتوزيع عدد منها 
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على بع�ض اأفراد المقاومة في منطقة م�سرف واحتفظا بكمية كبيرة اأخرى في اأماكن 

�سري���ة في منطق���ة �سكنهما )في م�س���رف( )6(. ويبدو ان من �سم���ن هذه االأ�سلحة 

قنابل يدوية ور�سا�سات اأتومامتيكية وذخائرها )7(. ومن المرجح جدا اأنهما ح�سل 

عل���ى تلك االأ�سلحة في االأيام االأولى للغزو من م�سدر ما اأو بتعاون جماعي من اأفراد 

خلية مقاومة اأخرى وذلك عن طريق الت�سلل والو�سول اإلى مخازن االأ�سلحة والذخيرة 

الرئي�سية والتابعة للجي�ض الكويتي في مكان ما في دولة الكويت )8(.

2 � كان���ت من المهام الرئي�سي���ة لل�سهيدين عملية نقل االأ�سلح���ة من مكان اإلى اآخر 

متى اقت�ست ال�سرورة وكما تورد اإحدى ال�سهادات، يبدو اأن هذه المهمة كانا يقومان 

به���ا بطريقة �سبه يومية تبعا للأوامر ال�سادرة لهما م���ن رئي�ض الخلية االأعلى وذلك 

المداد اأف���راد المقاومة، خا�سة في منطقة م�سرف، وذلك ل�سمان ا�ستمرار عمليات 

المقاومة �سبه اليومية �سد قوات االحتلل العراقي )9(.

3 � ق���ام ال�سهي���دان/ �ساهين وفه���د ال�ساهين وبم�ساركة م���ع رفيقيهما ال�سهيدان/ 

�ساف���ي الفلي���ج وم�سع���ل الم�سيليم بعملي���ات ع�سكرية متك���ررة تتمث���ل ب�سرب نقاط 

التفتي�ض وال�سيطرة العراقية المتواجدة بكافة مناطق الكويت )10(.

4 � قام ال�سهيدان/ �ساهين وفهد ال�ساهين باأكثر من عملية تتمثل ب�سرب ال�ساحنات 

واالأرت���ال الع�سكرية الماّرة من تحت ج�سور الطرق الرئي�سية. وكما يروي اأحد ال�سهود 

فاإن هذه العمليات توؤدي كل مرة اإلى قتل وا�سابة عدد من الجنود العراقيين باال�سافة 

اإلى اأعطاب واحراق عدد من االآليات الع�سكرية للجي�ض العراقي )11(.

5 � قام ال�سهيدان بالعمل في جمعية م�سرف التعاونية وذلك لتوزيع المواد الغذائية 

عل���ى المواطنين الكويتيين ال�سامدين كما ق���ام ال�سهيدان بتوزيع مبالغ نقدية على اأهل 

منطقة م�سرف، وذلك لمجابهة ظروف الحياة ال�سعبة اأثناء االحتلل البغي�ض (12(.

�الإعتقال:

قبيل ظهر االأح���د الموافق 1990/10/21م، دخلت ق���وات ع�سكرية م�سلحة ومعها 

رج���ال مخابرات عراقي���ون في ملب�ض مدنية، وقامت ب�سد جمي���ع المنافذ الرئي�سية 
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لمنطق���ة م�سرف، ومن ثم بداأ وكاأن ه���وؤالء العراقيين والمتمر�سين بامتياز في العمل 

اال�ستخب���اري، بداأ وكاأنهم يعرفون �سالتهم في م�ساك���ن المنطقة. لقد كانوا يعرفون 

اال�سم���اء المطلوب���ة ومنازلها ح���ق المعرفة. وال تخف���ي �سهادة ال�سه���ود ان في االأمر 

و�ساية قد يكون القائم بها اأحد المواطنين العرب الذي كان ي�سكن المنطقة ويراقب 

تح���ركات رج���ال المقاومة، والذي ربما �سفي ج�سديا الحقا كم���ا يرجح اأحد ال�سهود 

)13(. على اأية حال، قام العراقيون اأوال باعتقال ال�سهيد/ فهد في منزل والده وبعده 

باأقل من �ساعة اعتقل ال�سهيد/ �ساهين في منزل عمه والذي كان مل�سقا في الجهة 

الخلفية لمنزل والده كما يروي اأحد �سهود العيان )14(. وبعد اعتقالهما بحوالي 24 

يوم���ا عاود العراقيون الكرة مرة اأخرى، باعتقال والده���م المرحوم باإذن اهلل اأحمد 

ماج���د ال�ساهين والذي ا�ستدرج���ه اأزالم المخابرات العراقي���ة بوعد كاذب ال�ستلم 

ولديه من معتقل محافظة االأحمدي وقد كان ذلك في 1990/11/14م. )15(

 ما بعد �العتقال:

رغ���م قلة المعلوم���ات عن هذين ال�سهيدي���ن البارين بعد اعتقالهم���ا، اإاّل اأن هناك 

بع����ض ال�سهادات الموثوق���ة لعدد قليل جدا من ال�سهود والذي���ن اأكدوا رويتهم لواحد 

منهم على االأقل في المعتقلت العراقية.

م���ن هن���ا، يج���ب اأن نوؤك���د اأن اأه���ل ال�سهيدي���ن/ �ساهين وفه���د لم يعرف���وا مكان 

احتجازهم���ا خلل الثلثة اأ�سابيع االأولى منذ لحظة اعتقالهما، وقد عرف الحقا اأنه 

وجهت لل�سهيدين التهمتين االتيتين )16(:

1 � اأنهما من اأن�سار �ساحب ال�سمو ال�سيخ/  جابر االأحمد ال�سباح طيب اهلل ثراه.

2 � اأنهم���ا ينتمي���ان اإلى المقاومة الكويتي���ة المناوئة للحت���لل العراقي، وقد قاما 

باأعمال ع�سكرية موؤثرة �سد الجي�ض العراقي المحتل في دولة الكويت.

وفي هذا المنحى، لن ا�ستطيع اأن اأ�سف للقارئ الكريم مدى الحزن والمرارة والتي 
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خّيم���ت على قلبي والديهما الكريمين، وكذلك على قلوب ا�سقائهم واأهاليهم في تلك 

االأيام الع�سيبة.

وتب�سيطا للقارئ الكريم، نورد روايات ال�سهود الذين اأكدوا م�ساهدتهم لواحد على 

االأقل من هذين ال�سهيدين البارين بعد اعتقالهما وهي مرتبة ترتيبا زمنيا كالتالي:

1 ـ �ل�ساهد �الأول:

نا�سر جميل ح�سن البدران � لبناني الجن�سية من مواليد عام 1960م والذي اأكد رويته 

لل�سهيدين/ �ساهين وفهد ال�ساهين في �سجن محافظة االأحمدي بتاريخ1990/10/16م 

وحتى تاريخ 1990/11/18م وهو تاريخ االفراج عن ال�ساهد )17(.

2 ـ �ل�ساهد �لثاني:

عب���داهلل عبدالرحمن الماج���د � كويتي الجن�سية من مواليد ع���ام  1939. اأكد هذا 

ال�ساه���د باأنه راأى ال�سهيدين/ �ساهين وفه���د ال�ساهين في معتقل محافظة االأحمدي 

بتاريخ 1990/11/14م )18(.

3 ـ �ل�ساهد �لثالث:

محمد عبداهلل عبدالرحمن الماجد � كويتي الجن�سية ومن مواليد عام 1969 .

اأكد هذا ال�ساهد روؤيته لل�سهيدين في �سجن محافظة االأحمدي بتاريخ )19( . 1990/11/14

4 ـ �ل�ساهد �لر�بع:

ح�سي���ن بك���ر �سع���ود الع�سفور � كويت���ي الجن�سية وم���ن مواليد ع���ام 1949م والذي 

اأك���د روؤيته لل�سهي���د/ �ساهين اأحمد ال�ساهي���ن في �سجن محافظ���ة االأحمدي بتاريخ 

.1990/11/14 )20(

5 ـ �ل�ساهد �لخام�س:

نا�س���ر �سيف �سع���د الم�سعل � كويتي الجن�سي���ة ومن مواليد ع���ام 1970م. اأكد هذا 

ال�ساه���د روؤيت���ه لل�سهيدين/ �ساهين وفهد في معتقل �سج���ن االحداث بالفترة ما بين 

1990/11/16م � اإلى 1990/11/17م. )21(.
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6 ـ �ل�ساهد �ل�ساد�س:

وه���ذا هو ربما اآخر ال�سهود والذي راآهم اأحياء في معتقل مديرية اأمن الب�سرة في 

الفت���رة ما بي���ن 1990/12/15م اإلى 1990/12/30م. وال�ساه���د هو/ مطلق محمد 

�سنيتان الديحاني � كويتي الجن�سية ومن مواليد عام 1966م )22(.

ه���ذا وبالرغم م���ن المحاوالت الج���ادة والتي بذلته���ا دولة الكويت ممثل���ة باللجنة 

الوطني���ة ل�سوؤون االأ�سرى والمفقودين، فانه لم ترد اأية معلومة على اطلق عن هذين 

ال�سهيدين البارين منذ 1990/12/30م. وبعد تحرير العراق و�سقوط النظام البعثي 

في التا�سع من اأبريل عام 2003م، تم العثور على رفات ال�سهيدين في مقبرة جماعية 

في غرب كربلء. وقد اأثبتت التحاليل المخبرية الدقيقة، والتي قام بها فريق االأدلة 

الجنائي���ة التابع ل���وزارة الداخلية في دولة الكويت، على عينات من رفات ال�سهيدين، 

تطابقهم���ا الجيني )الوراثي( لكل منهما )23(. فتم ت�سييع رفاتهم في موكب ر�سمي 

مهيب في منت�سف �سهر �سبتمبر 2004م، واحت�سنهم ثري اأر�ض الكويت والتي طالما 

اأحبوها حتى ا�ست�سهادهم. اما من اأجرم بحق االله وبحقهم فاإنه لقي جزاءه العادل 

�سنق���ا حتى الم���وت في يوم النّحر ف���ي 2006/12/30م واهلل �سادق في وعيده دائما 

واأبدا »اإنا من المجرمين لمنتقمون«.

�لهو�م�س:

مقابل���ة م���ع ال�سي���دة/ اأمل يعقوب محم���د �سيد الرفاع���ي، وهي زوج���ة ال�سهيد/   � 1

�ساهين اأحمد ال�ساهين، بتاريخ 2005/12/13م.

الم�سدر ال�سابق.  �2 

مقابل���ة مع اأمل معتوق اأمان الفليج بتاريخ 2006/3/11م، مقابلة مع نواف اأحمد   � 3

الم�سيليم بتاريخ 2006/2/28م.

4 �  الم�سدر ال�سابق.

5 �  اأمل يعقوب الرفاعي � المقابلة ال�سابقة.
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 6�  الم�سدر ال�سابق.

 7�  الم�س���در ال�ساب���ق، مقابل���ة م���ع ال�سي���د/ عب���داهلل عبدالرحمن الماج���د بتاريخ 

2006/2/21م.

ه���ذا ا�ستنتاج افترا�سي مبنى عل���ى طبيعة عمل ال�سهيد/ �ساهين اأحمد ال�ساهين   � 8

والذي كان عريفًا بالجي����ض الكويتي ويعرف جيدًا بع�ض االأماكن ال�سرية لمخازن 

االأ�سلحة والذخيرة للجي�ض الكويتي.

9 �  اأمل يعقوب الرفاعي � المقابلة ال�سابقة.

 10� الم�س���در ال�ساب���ق، نواف اأحمد الم�سيليم � المقابلة ال�سابقة، اأمل معتوق الفليج � 

المقابلة ال�سابقة.

11 � نواف اأحمد الم�سيليم � المقابلة ال�سابقة.

12 � الم�س���در ال�ساب���ق، مقابلة م���ع �سديق ال�سهيدين وزميلهما ف���ي المقاومة ال�سيد 

اإ�سماعيل عبدالفتاح عبداهلل بتاريخ 2005/12/10م.

13 � نواف اأحمد الم�سيليم � المقابلة ال�سابقة.

14 � مقابل���ة خا�سة اأجراه���ا كاتب هذه ال�سطور مع �سقي���ق ال�سهيدين ال�سيد/ نواف 

اأحمد ال�ساهين في يوم االأربعاء الموافق 2007/5/9م.

15 � الم�سدر ال�سابق.

16 � هات���ان التهمت���ان جاهزت���ان دائم���ا في مح�س���ر التحقيق والذي يق���وم به اأفراد 

المخابرات العراقية اللقائهما على كل من ي�ستبه به من رجال المقاومة الكويتية 

زمن االحتلل العراقي لدولة الكويت.

17 � اأورد ال�ساه���د �سهادته اإلى مكت���ب التخطيط والمتابعة في للجنة الوطنية ل�سوؤون 

االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1992/11/17م.

18 � اأدل���ى ال�ساهد ب�سهادته اإلى مكتب التخطيط والمتابعة في اللجنة الوطنية ل�سوؤن 

االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1995/12/23م.

19 � اأورد ال�ساه���د �سهادته اإلى مكتب التخطيط والمتابعة في اللجنة الوطنية ل�سوؤون 
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االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1992/10/6م.

20 � اأدل���ى ال�ساهد ب�سهادته اإلى مكتب التخطيط والمتابعة في اللجنة الوطنية ل�سوؤن 

االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1992/9/1م.

21 � اأورد ال�ساه���د �سهادته اإلى مكتب التخطي���ط والمتابعة في اللجنة الوطنية ل�سوؤن 

االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1992/10/28م.

 22� اأدل���ى ال�ساهد ب�سهادته اإلى مكتب التخطيط والمتابعة في اللجنة الوطنية ل�سوؤن 

االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1992/12/13م.

23 � الفريق الفني � االإدارة العامة للأدلة الجنائية،

اأواًل انطب���اق رق���م )184( مع تقرير م�س���ور لرفات رق���م )30320( والمنطبق على 

االأ�سير ال�سهيد/ �ساهين اأحمد ماجد ال�ساهين، ملف اأ�سر رقم )240(.

ثاني���ا: انطباق رقم )183( مع تقرير م�سور لرفات رق���م )30309( والمنطبق على 

االأ�سير ال�سهيد/ فهد اأحمد ماجد ال�ساهين، ملف اأ�سر رقم )402(.

** �سورة ال�سجدة اآية )32(.
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�ل�سهيد: �سهاب �أحمد �ساكر علي )رحمه �هلل(

كتب / د.�أحمد �لح�سن :

الجن�سية: كويتي

الحالة االجتماعية متزوج

المهنة: وزارة الداخلية � رتبة رئي�ض عرفاء � اإدارة خفر ال�سواحل

تاريخ الميلد: 1959/2/13م

تاريخ االأ�سر: 1990/10/22

تاريخ اإثبات اال�ست�سهاد: 2004/12/14م

اأخلق و�سفات ال�سهيد �سهاب اأحمد �ساكر علي

كان ال�سهيد �سهاب محبوبا متعاونا مع الجميع اجتماعيا مع الكبير وال�سغير، يحب 

اأ�سرت���ه واأوالده والنا����ض، رحيما، بارا بوالديه ذا قلب كبي���ر ال ير�سى بالخطاأ تربطه 

بان�سابه علقة اأخوية تتميز باالأخلق العالية )2(.

دور �سهاب اأحمد في مقاومة االحتلل الغا�سم (3(

عندم���ا غزت الق���وات العراقية دول���ة الكويت في ي���وم الخمي����ض1990/8/2  كان 

ال�سهي���د �سهاب في منزل���ه ولم يعلم بالغزو وتوجه اإلى مق���ر عمله في خفر ال�سواحل 

ف���ي منطق���ة ال�سويخ مع �سقيق���ه لكن العراقيين ف���ي الطريق اأمروهم���ا بالرجوع اإلى 

منازلهم���ا، فرج���ع �سهاب اإلى منزله لك���ن لم يقبل اأن يتخلف ع���ن العمل فاأ�سر على 

الذه���اب م���رة اأخرى وكان معه »م�سد����ض وهاتف ومنظار حرب���ي« وبالقرب من مقر 

العم���ل �سوب اأح���د جنود االحتلل �سلحه على �سهاب واأخذ م���ا معه واأمره بالرجوع 

وهدده ان راآه ثانية في هذا المكان ف�سيقتله فا�سطر للرجوع مرة اأخرى (3(.

كان وقع الغزو على �سهاب بالغا وردة فعله على هذا االعتداء ال�سافر هي »المقاومة« 

فمن���ذ الي���وم االأول من الغزو ق���رر بحزم مواجه���ة المعتدين فقد ق���ال بعدما اأخذوا 
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�سلح���ه »اخذوا ال�سلح وهذا ال�سلح عهدة ومثل ما اأخذوا م�سد�ض الزم ارجعه واإال 

اأذه���ب مع �سلحي« (4(. وعندما كلمته زوجت���ه عن تحركاته في المقاومة رد عليها 

»اأنتم مالكم �سغل هذه ديرتي واأنا حر فيها« (5(.

تنق�سم اأ�سكال مقاومة �سهاب اإلى ق�سمين:

اأواًل: المقاومة الع�سكريةك

�أ ـ جمع �ل�سالح:

اتخذ �سهاب الخطوة االأولى في المقاومة الع�سكرية وهي اقتناء ال�سلح فذهب في 

االأي���ام االأول���ى من الغزو اإلى مخ���ازن ال�سلح في منطقة �سبح���ان وحمل ما ا�ستطاع 

حمل���ه من اأ�سلحة ولم يكن العراقيون قد ا�ستدلوا بعد على هذا المكان)6( . وح�سل 

اأي�س���ا عل���ى كمية من ال�سلح من مع�سك���رات وزارة الدفاع )7(. ه���ذه االأ�سلحة كان 

يخفيها �سهاب في منزله في منطقة القرين )8(.

ب ـ �لعمليات �لع�سكرية:

كان���ت مقاومة �سهاب في البداية مقاومة فردية واأحيانا مع �سديقه في�سل العنزي 

ولك���ن بع���د ذلك ان�س���م اإلى اإح���دى خليا المقاومة وه���ي »مجموع���ة الم�سلم« وهي 

مجموعة كبيرة ت�سم �سباطا من الجي�ض الكويتي واآخرين )9(.

وقد جعل من منزل���ه اأحيانا مقرا الجتماعات عنا�سر المقاومة لتخطيط االأن�سطة 

الع�سكرية )10(.

وقد نفذ �سهاب عمليات ع�سكرية �سد �لمحتل، من �أبرزها:

1 � تفخي���خ وتلغيم ال�سي���ارات با�ستخ���دام المتفجرات وعجين���ة »SP4« المتفجرة: 

لق���د كانت لدى ال�سهيد �سهاب خبرة في الكهرباء وفي اللحيم فا�ستخدمها في تلغيم 

»�سلندرات« الغاز وهذا النوع من التفجيرات )11( �سملت اأماكن مختلفة من اأهمها:
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اأ � تفجي���ر �س���وق اعتاد جن���ود االحتلل عل���ى ارتياده وذلك عند مجم���ع الحوطي في 

منطقة الفحيحيل )12(.

ب � تفجي���ر �سي���ارة عند المزارع في منطق���ة الفنطا�ض حيث تتواج���د قوات الحر�ض 

الجمهوري )13(.

ج � تفخي���خ وتفجي���ر �سيارته الخا�سة »بوك�ض ذهبي« عن���د دوار االأمم المتحدة »دوار 

العظام« )14(.

د ـ تفجير �سيارة عند م�ست�سفى »�لهادي« في منطقة �لجابرية )15(.

2 � اط���لق الن���ار على القوات العراقية وقد تعدد هذا النوع من العمليات الع�سكرية 

ف���ي اأكثر من منطق���ة، مثل الفحيحي���ل واليرم���وك وال�سليبيخ���ات والعا�سمة وهذه 

العمليات كانت تنفذ ليل وهي اأ�سبه بعمليات »القنا�سة« )16(.

ثانيًا: المقاومة المدنية وقد اتخذت اأكثر من مظهر وهي:

1 � ت�سميم الحليب والع�سير واعطائه لجنود االحتلل عند نقاط التفتي�ض )17(.

2 � ت�سوير واإعداد هويات وهمية لل�سباط الكويتيين )18(.

3 � توزيع مبالغ نقدية على االأ�سر الكويتية )19(.

ظروف �عتقال �سهاب �أحمد �ساكر و��ست�سهاده:

ا�ستطاع���ت المخاب���رات العراقي���ة ان تتو�س���ل اإلى معرف���ة م�ساركة �سه���اب اأحمد 

ف���ي المقاوم���ة الع�سكرية فاأت���ت اإلى منزله مبا�س���رة في منطقة القري���ن في ال�ساعة 

ال�ساد�س���ة والن�س���ف �سباحا وكان معها �سخ�ض »ملثم« اأ�س���ار للعراقيين على �سهاب 

ليعرفه���م ب���ه)20( . وقاموا با�ستج���واب �سهاب و�سقيق زوجته »خال���د« حتى ال�ساعة 

الثاني���ة ع�سرة والن�سف ظهرا)21( .وفت�سوا كل مكان ف���ي المنزل لكنهم لم يعثروا 

عل���ى اأي �س���لح )22(. وكان �سهاب قد تخل�ض من ال�س���لح بناًء على اخبارية بقيام 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-169-

العراقيي���ن بالتفتي����ض لمنطقة القرين )23(. ثم اقتادوه معه���م اإلى مخفر اليرموك 

)24(. وتعر����ض هناك لتعذيب رهيب )25(. وبخا�سة واأنه لم يهبهم وخاطبهم بكل 

ج���راأة وعزة »نعم اأنا بالمقاومة واإذا ا�ست�سه���دت لديرتي وال اأخاف من اأحد« )26(.

وبع���د اعتقاله م���دة اأربعة اأيام في مخف���ر اليرموك اأح�سروه اإلى من���زل �سقيقته في 

منطق���ة العار�سية بطلب م���ن ال�سهيد �سه���اب، فراأته واثار التعذي���ب بادية عليه في 

رقبت���ه و�سدره وكاأنه »حروق« وقال لها �سهاب »�سوف اأق���ول من اأو�سلني اإلى ال�سجن 

وم���ن ال�سخ�ض ال���ذي بلغ عني وعن ال�سباب« )27(. ثم اأودع���ه العراقيون �سجنا في 

محافظ���ة االأحمدي مدة يومين )28(. ثم نقلوه اإلى معتقل الم�ساتل في منطقة الري 

)29(. وظ���ل هن���اك اإل���ى )30( 1991/1/7. حيث نقل بعدها اإل���ى �سجن االأحداث 

)31(. حت���ى )32( 1991/1/12 ونقل بعد ذلك اإلى العراق (33( وخ�سع لمحاكمة 

في بغداد في يوم )34( 1991/1/15.

وف���ي االعتق���ال تعر�ض ال�سهي���د لتعذيب وح�س���ي كال�سعق بالكهرباء عل���ى الل�سان 

واالذن واالأماك���ن الح�سا�س���ة والك���ي بالن���ار والتعليق ف���ي ال�سق���ف (35(. وراآه اأحد 

االأ�سرى الذين اأفرج عنهم وقد تلطخت ثيابه كلها بالدم )36(.

وحاولت اأ�سرته خلل فترة اعتقال التعرف على اأماكن اعتقاله والعمل على اطلق 

�سراح���ه فذهبت اإلى اأكثر من �سجن ومخفر مثل مخف���ر ميدان حولي ومخفر �سباح 

ال�سال���م ومعتق���ل الم�ساتل و�سج���ن االأح���داث )37(. ودفعوا مبالغ لك���ن دون جدوى 

)38(. اإلى اأن عثر على رفاته بتاريخ )39( 2004/12/14.

واأف���اد تقري���ر االإدارة العامة للأدلة الجنائية بالتقرير التال���ي »في مقبرة جماعية 

والواقع���ة �سم���ال كرب���لء تم العث���ور على اإح���دى رفات االأ�س���رى ال�650 وق���د اأثبتت 

التحالي���ل المخبرية تطابق الجينات مع اإحدى الرف���ات والتي تعود للأ�سير ال�سهيد/ 

�سهاب اأحمد �ساكر علي من مواليد 1959 وقد تم اأ�سره بتاريخ )40( 1990/10/22.

وق���د ا�ستقب���ل �سقي���ق ال�سهيد نب���اأ اال�ست�سه���اد بالفخ���ر واالعتزاز قائ���ل: »نفتخر 

ب�سهيدن���ا الذي �سحى بدمائه الطاهرة من اأجل تراب وطنه ونهدي ا�ست�سهاده ل�سمو 

االأمي���ر جابر االأحمد و�سمو ولي عه���ده االأمين و�سمو رئي�ض مجل����ض الوزراء ولل�سعب 

الكويتي الكريم )41(.

رحم اهلل ال�سهيد �سهاب اأحمد �ساكر واأ�سكنه ف�سيح جناته
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�لهو�م�س:

1 � مكت���ب ال�سهيد مل���ف رقم 1413 � ق�سم التخليد المعن���وي � فريق توثيق الحيثيات، 

جري���دة ااأنباء تاري���خ 2004/12/27م ����ض2، وثائق لجنة االأ�س���رى والمفقودين 

تقرير تحت عنوان »بيانات المتغيب �سمن عمليات االحتلل والتحرير«.

 2� مقابلة زوجة ال�سهيد نهاد يو�سف عبداهلل بتاريخ 2006/2/18م � مقابلة عبداهلل 

يو�سف عبداهلل بتاريخ 2006/2/28م �ض1، 2 � مقابلة �سقيق ال�سهيد نا�سر اأحمد 

�ساكر بتاريخ 2006/2/21م، �ض2 .

3 � مقابلة عبداهلل يو�سف �ض2، مقابلة نهاد �ض2، مقابلة نا�سر �ض2 .

4 � مقابلة نا�سر �ض2 .

5 � مقابلة نهاد �ض2 .

6 � مقابلة عبداهلل �ض2 .

7 � مقابلة نا�سر �ض3 .

8 � مقابلة نا�سر �ض3 .

9 � مقابلة عبداهلل �ض 2 ،3 .

10 � مقابلة نهاد �ض2 .

11 � مقابلة نا�سر �ض2 .

12 � مقابلة عبداهلل �ض3 .

13 � مقابلة عبداهلل �ض3 ،4 .

14 � مقابلة نهاد �ض2 .

15 � جري���دة االأنباء بتاري���خ 2004/11/27م، �ض20 مقابلة م���ع جا�سم العبيد )ابن 

اأخت ال�سهيد(.

16 � مقابلة عبداهلل �ض3 .

17 � مقابلة عبداهلل �ض3 .

18 � مقابلة عبداهلل �ض3، مقابلة نا�سر �ض3 .

19 � مقابلة نا�سر �ض3 .

20 � مقابلة عبداهلل �ض5 .

21 � تقري���ر زوج���ة ال�سهيد نه���اد للجنة الوطنية ل�س���وؤن االأ�س���رى والمفقودين بتاريخ 

1992/12/5م.
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تقري���ر �سقيق زوج���ة ال�سهيد عب���داهلل يو�سف عب���داهلل مقدم للجن���ة الوطنية ل�سوؤن 

االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1992/12/3م.

22 � مقابلة عبداهلل �ض5 .

23 � مقابلة عبداهلل �ض4 .

24 � مقابلة نهاد �ض3 .

25 � تقرير زوجة ال�سهيد نهاد بتاريخ 1992/12/5م، مقابلة عبداهلل �ض6 .

26 � مقابلة نهاد �ض3 .

27 � تقرير زوجة ال�سهيد نهاد بتاريخ 1992/12/5م، مقابلة عبداهلل �ض6 .

28 � تقرير عبداهلل بتاريخ 1992/12/3م.

29 � تقرير عبداهلل بتاريخ 1992/12/3م.

30 � �سهادة خالد محم���د البلو�سي بتاريخ 1995/10/21، �سهادة اأمين محمد اأحمد 

العو�سي بتاريخ 1992/10/17م.

31 � تقري���ر عب���داهلل بتاري���خ 1992/12/3م، �سه���ادة عبا�ض �سيد م�سل���م �سيد علي 

بتاريخ 1992/10/26م.

32 � �سه���ادة عبا����ض �سيد م�سلم �سيد عل���ي بتاري���خ 1992/10/26م، تقرير عبداهلل 

بتاريخ 1992/12/3م.

33 � تقرير عبداهلل بتاريخ 1992/12/3م.

34 � تقرير عبداهلل بتاريخ 1992/12/3م.

35 � مقابلة �سلح الدين محمود عبدالف�سيل بتاريخ 2006/2/14م، �ض2 .

36 � مقابلة عبداهلل �ض6 .

37 � مقابلة عبداهلل �ض5 .

38 � مقابلة عبداهلل �ض6 .

39 � �سهادة وفاة رقم 2004/2964 �سادرة عن وزارة ال�سحة بتاريخ 2005/1/2م.

40 � فري���ق االأدل���ة الجنائي���ة، الفري���ق الفن���ي، انطب���اق رق���م )216(، تقرير م�س���ور لرفات 

 )30341(والمنطبق على االأ�سير ال�سهيد �سهاب اأحمد �ساكر علي ملف اأ�سر رقم )243(.

41 � جريدة االأنباء بتاريخ 2004/12/27، �ض2 .
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�ل�سهيد/ �سافي معتوق �أمان �لفليج )رحمه �هلل(

�ل�سهيد/ م�سعل �أحمد ثنيان �لم�سيليم )رحمه �هلل(

كتب / د.مهزع �لديحاني :

مقدمة وتمهيد:

تعرف���ا على بع�سهما وهما في طفولتهما المبكّرة، وتزامل في الدرا�سة في المرحلة 

االبتدائي���ة، وتجاورا في ال�سكن، وتقاربا ف���ي التفكير وفي النظرة اإلى الحياة لهذا لم 

يكن م�ستغربا اأن يكون ال�سهيدان/ �سافي الفليج وم�سعل الم�سيليم رفيقي �سلح ومنذ 

االأي���ام االأولى للحتلل العراق���ي لدولة الكويت. قاوما بكل عزم واإيمان اأزالم الجي�ض 

العراقي والذين ا�ستباحوا اأر�ض الكويت في الثاني من اأغ�سط�ض من عام 1990م.

كان في�س���ان حيوية و�سباب���ا واإيمانا، ترعرعا في كنف والدي���ن كريمين جمع بينهما 

ح���ب الكوي���ت حكومة واأر�سا و�سعبا. كان���ا متجاورين في ال�سكن ل�سن���وات طويلة وجاء 

م���ن فرقهما عن اأعي���ن اأحبائهما عندما اعتقل في يوم واحد ه���و يوم االأحد اللحادي 

والع�سري���ن م���ن �سهر اأكتوبر لع���ام 1990م تعر�س���ا ل�ستى اأنواع الع���ذاب في معتقلت 

النظام العراقي البعثي ل�سهور وربما ل�سنوات طويلة، حتى اكت�سف رفاتهما في مقبرتين 

منف�سلتين من اأر�ض موح�سة في �سمال وغرب كربلء في �سيف عام 2004م.

وقب���ل الدخول في ه���ذا المبحث، ال ي�سعني اإال اأن اأتوج���ه بال�سكر الجزيل للزميل/ 

ولي���د القّطان الباحث ف���ي مكتب ال�سهيد وال���ذي تحّمل ب�سبر عن���اء ترتيب واإجراء 

وتفريغ كل المقابلت الخا�سة مع اأقرباء واأ�سدقاء ال�سهيدين البارين.

* ال�سهيد/ م�سعل اأحمد ثنيان الم�سيليم

مكان وتاريخ الميلد: الكويت 1972/7/7م.

الحالة االجتماعية: اأعزب

الموؤهل الدرا�سي: ال�سهادة المتو�سطة

مكان االإقامة: م�سرف � قطعة 5 � �سارع 15 منزل 2 .
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تاريخ االعتقال: 1990/10/21م.

تاريخ اال�ست�سهاد: 2004/8/30م.

كيفية اال�ست�سهاد: االإ�سابة باأعيرة تاريخ في الرز�ض.

�سخ�سيت���ه: كان ال�سهي���د/ م�سع���ل وترتيبه الثالث بي���ن اخوانه، ان�سان���ا جزئيا بارا 

بوالديه وكان يرحمه اهلل محبوبا لمن عرفه وعا�ض معه.

البيانات الخا�سة لل�سهيد / �سافي معتوق اأمان الفليج

مكان وتاريخ الميلد / المهنة / تاريخ اال�ست�سهاد

الحالة االإجتماعية / مكان االإقامة / كيفية االإ�ست�سهاد

الموؤهل الدرا�سي / تاريخ االإعتقال / �سخ�سيته

** ال�سهيدان والمقاومة �سد االإحتلل

�أواًل: �ل�سهيد/ �سافي معتوق �لفليج:

تج���اوز ال�سهيد/ �سافي الفلي���ج تاأثيرات ال�سدمة االأولى ف���ي اليوم االأول الحتلل 

القوات العراقية الأر�ض الكويت.

فم���ن تحلي���ل رواية اأح���د ال�سهود، ا�ستط���اع ال�سهي���د/ �سافي الذه���اب اإلى مخفر 

خيط���ان، ربم���ا قبل ظه���ر الي���وم االأول للغزو، ومن ث���م الح�سول عل���ى �سلح فردي 

والع���ودة اإل���ى منزله ف���ي م�سرف ع�سر ذلك الي���وم على اأكثر تقدي���ر )1(. لقد قرر 

ال�سهي���د والذي ملأ االإيمان قلبه بعدالة ق�سيته، المقاومة الم�سّلحة �سد المحتل منذ 

ال�ساعات االأولى للحتلل.

بداأ ال�سهيد/ �ساف���ي باالت�سال باأ�سدقائه المقربين منذ اليوم االأول ومن الراجح 

ج���دا اأن ال�سهي���د/ م�سع���ل الم�سيلي���م كان اأول م���ن تباحث مع���ه في مقاوم���ة الغزو 

)2(. ويب���دو اأن���ه في نهاية اال�سبوع االأول للحتلل، التق���ى ال�سهيد/ �سافي بكل من 

اأ�سدقائ���ه ال�سهداء، في منزل ما في منطقة م�س���رف، وهم: ال�سهيد/ �ساهين اأحمد 

ال�ساهي���ن وال�سهيد/ فهد اأحم���د ال�ساهين وال�سهيد/ م�سعل اأحم���د الم�سيليم وذلك 
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للتخطي���ط والتباحث ب�س���اأن القيام بعم���ل مدرو�ض ومنظم لمقاوم���ة قوات االحتلل 

العراق���ي (3(. ومن �سبه الموؤكد ان اللقاء قد اأ�سفر عن تاأ�سي�ض خلية مقاومة �سرية، 

قائده���ا الميداني ال�سهيد/ �ساهين ال�ساهين، مكونة من ال�سهداء البررة المذكورين 

عل���ى االأقل (4(. ومن الراج���ح جدا، ان هذه الخلية لم تكن تعم���ل منفردة بل كانت 

على �سلة وثيقة بخلية مقاومة كبرى في منطقة م�سرف (5(. والحقيقة ان ال�سهيد/ 

�سافي واخوانه ال�سهداء في هذه الخلية قد حققوا نجاحا كبيرا في االعمال الجهادية 

التي قاموا بها �سد المحتل العراقي. وهذا بيان الأهم ما قام به ال�سهيد/ �سافي �سد 

جي�ض االحتلل وهي كالتالي:

1 � ح�س���ول ال�سهيد على بع�ض االأ�سلح���ة الخفيفة وذخيرتها من مخفر خيطان في 

الي���وم االأول للغ���زو )6(. ويبدو ان ال�سهيد احتفظ ببع�ض ه���ذه االأ�سلحة لنف�سه ووزع 

الباقي على اأفراد مجموعته.

2 � العمل على تزوير الهّويات المدنية واإجازات ال�ّسوق منذ اأيام االأولى للغزو وذلك 

لتوزيعه���ا عل���ى اخوانه في المقاوم���ة اأو لبع����ض المواطنين الكويتيي���ن والذين كانوا 

مهددين للعتقال في اأية لحظة تبعا لمراكزهم الوظيفية الح�سا�سة في دولة الكويت 

قبل االحتلل )7(.

3 � الح�سول على كمية كبيرة من االأ�سلحة، والتي منها ر�سي�ض وم�سد�سات متنوعة، 

م���ن مخزن االأ�سلحة التابع لوزارة الداخلية وذلك بعد اأ�سبوعين تقريبا من االإحتلل 

العراقي لدولة الكويت )8(. وقد كان هذا العمل محفوظا بالمخاطر، ومن الموؤكد ان 

اأح���د اأبناء عمومة ال�سهيد كان معه في ه���ذا العملية. ومن الموؤكد اأي�سا ان ال�سهيد/ 

�سافي قد وزع بع�ض هذه االأ�سلحة على رجال المقاومة في خليته، وقام باخفاء جزء 

منها في اأماكن �سرية في منطقة م�سرف )9(.

4 � ق���ام ال�سهي���د �سافي م���ع مجموعة من رفاقه ف���ي المقاومة باط���لق النار على 

نقطة تفتي����ض عراقية وقتل ثلثة جنود عراقيين كما يروي اأحد ال�سهود )10(. ومن 
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الممك���ن اال�ستنت���اج ان هذا العمل قد تكرر اأكثر من م���رة خا�سة اأن ال�سهيد/ �سافي 

كان متحم�سا جدا للقيام بهذه االأعمال كما يروي اأحد ال�سهود)11( .

5 � قام ال�سهيد/ �سافي بعملية جريئة �سد القوات العراقية تتمثل في تفجير حاملة 

جن���ود )كارجو( عراقية كانت ماّرة في الطريق المقاب���ل لمق�سم هواتف )�سنترال( 

منطقة م�سرف، ومن الموؤكد ان مجموعة من زملئه في خلية المقاومة التابع لها قد 

�ساركوه في هذا العمل كما يروي اأحد ال�سهود )12(.

6 � الم�سارك���ة م���ع عدد م���ن زملئه في خلي���ة المقاوم���ة ومنهم ال�سهي���د/ م�سعل 

الم�سيلي���م، ف���ي اعتقال وحب����ض وربما ت�سفية )قت���ل( اأحد الوافدي���ن العرب والذي 

اأك���دت التحري���ات عنه م���ن اأنه جا�سو����ض يعمل ل�سال���ح اال�ستخب���ارات العراقية في 

منطقة م�سرف )13(.

وال ي�ستبع���د الباحث اأبدا اأن يكون ه���ذا الجا�سو�ض ومن على �ساكلته كانوا �سببا في 

اعتق���ال ال�سهيد/ �سافي وجميع زملئه ال�سه���داء في خلية المقاومة والذين اعتقلوا 

الحق���ا في ي���وم واحد هو الحادي والع�سري���ن من �سهر اأكتوبر من ع���ام 1990م، كما 

�سنبين بعد قليل.

7 � عمل ال�سهيد/ �سافي في جمعية م�سرف منذ االأيام االأولى للغزو، وقد كان عمله 

يتمثل ف���ي توزيع المواد الغذائي���ة ال�سرورية على المواطني���ن الكويتيين ال�سامدين 

)14(. ومن الراجح اأنه كان يقوم بهذا العمل نهارا وفي بع�ض االأيام التي يحتاج فيها 

العمل التطوعي الخيري رجاال مثله.

�العتقال:

�سيطر هاج�ض غريب على م�ساعر ال�سهيد/ �سافي في االأيام االأخيرة، قبيل اعتقاله 

م���ن ازالم اال�ستخبارات العراقية، حيث كثيرا م���ا كان ال�سهيد يو�سي والدته الكريمة 

بال�سبر واالحت�ساب قائل لها: »يا اأمي اذا �سار �سيء )ما( ال تبكي علّي« )15(.
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ورغ���م اأن ال�سهي���د يمتنع عن اعط���اء والدته الب���ارة اأية تفا�سيل مهم���ا كانت على 

عمليات���ه الجهادي���ة �سد الغ���زاة، اإاّل اأنه كان ي�سعر اأن �ساعة ف���راق االأحبة قد اأزفت، 

حي���ث انه في تل���ك االأيام يتوقع القب�ض عليه في اأية لحظة. ومن الغريب ان ال�سهيد/ 

�ساف���ي قد تجاهل التحذير الذي ورده من اأحد اأ�سدقائه في المنطقة، والذي ح�سر 

�سخ�سي���ا ف���ي �سبيحة ي���وم االعتقال طالبا منه مغ���ادرة منزله باأ�س���رع وقت ممكن، 

حي���ث رف�ض ال�سهيد رف�سا قاطعا مغادرة منزله واعتبر اأن ما كتبه اهلل على االإن�سان 

م���ن خير و�سر ه���و كائن ال محالة )16(. وهذا يدل دالل���ة قاطعة، ان �ساء اهلل، على 

ق���وة اإيم���ان ال�سهيد/ �سافي بق���در اهلل تعالى والذي ال �سبيل اإل���ى انكاره في قلب كل 

موؤمن. وبعيدا عن هذه القوة االإيمانية، فقد وجه كاتب هذه ال�سطور اإلى اأحد ال�سهود 

ت�ساوؤال منطقيا وهو: لماذا لم يغير ال�سهيد/ �سافي وغير من اخوانه ال�سهداء اأماكن 

اإقامته���م ب�سرعة قبي���ل اعتقالهم؟ وكان رّدة حا�سما وقاطع���ا حيث و�سح ب�سكل جلي 

ان الق���وات العراقية والتي حا�س���رت منطقة م�سرف في ذلك الي���وم الم�سوؤوم كانت 

اأعداده���ا بالمئات وقد �سّدت كل منافذ الط���رق الرئي�سية والفرعية في المنطقة وان 

اجراءات التفتي����ض للمنازل كان يقوم بها اأزالم مدربون م���ن اال�ستخبارات العراقية 

وان كل منزل تقريبا في م�سرف قد تعر�ض للتفتي�ض الدقيق)17( .

له���ذا يمكن الق���ول اإن عملية اعتقال ال�سهي���د/ �سافي ورفاقه ال�سه���داء/ �ساهين 

ال�ساهي���ن وفهد ال�ساهي���ن وم�سعل الم�سيليم قد تمت بطريق���ة ا�ستخبارية محكمة ال 

مجال للإفلت منها، وهذا �سيء اأراده اهلل تعالى وال راد لق�سائه.

وعل���ى ذلك، فق���د اعتقل ال�سهيد/ �ساف���ي الفليج من منزله مبا�س���رة بعد اعتقال 

ال�سهي���د/ م�سعل الم�سيليم ظهر االأح���د الموافق 1990/10/21م )18(. وقد وجهت 

لل�سهيد/ �سافي التهمتين التاليتيين )19(.

1 � اأنه من اأن�سار �ساحب ال�سمو ال�سيخ/ جابر االأحمد ال�سباح طيب اهلل ثراه.

2 � اأنه ينتمي اإلى المقاومة الكويتية الم�سلحة المناوئة للحتلل العراقي، وباأنه قد 

قام باأعمال ع�سكرية �سد الجي�ض العراقي المحتل.
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وفي يوم االأربعاء الموافق 1990/11/14م اأح�سر جنود عراقيون ال�سهيد/ �سافي 

اإلى منزل اأهله وهو مّكبل اليدين وتبدو عليه اآثار التعذيب ال�سديد.

وبخ�سة النظام البعث���ي العراقي والمعروف با�ستدراج االبرياء، طلب من كل اأفراد 

عائلة ال�سهيد الح�سور اإلى محافظة االأحمدي وذلك للتوقيع والتعهد تمهيدا للفراج 

عن���ه. وعند دخ���ول عائلة ال�سهيد اإلى مبنى المحافظة في ذل���ك اليوم، تم اعتقالهم 

جميع���ا و هم والده ووالدت���ه وعددا من ا�سقائه و�سقيقات���ه )20(. وبقت هذه العائلة 

الكريمة في المعتقلت وال�سجون العراقية مدة اأربعة اأ�سهر ولم يخرجوا اإلى الحرية 

اإلى بعد انتفا�سة الجنوب العراقي �سد النظام ابعثي البائد في منت�سف �سهر مار�ض 

من عام 1991م.

ثانيا: �ل�سهيد/ م�سعل �أحمد ثنيان �لم�سيليم:

كان ال�سهي���د/ م�سع���ل الم�سيليم والذي اأكمل الثامنة ع�س���ر عاما من عمره قبل �سهر 

من الغزو، ال يتوقع اأبدا اأن يقوم الجي�ض العراقي بغزو الكويت في ذلك اليوم االأ�سود 

ف���ي الثاني من اأغ�سط�ض من عام 1990م، ولكن���ه بقوة اإيمانه ورباطة جاأ�سه يخاطب 

اأح���د ا�سقائه وال���ذي نقل له ما راأى من مظاهر االحت���لل العراقي في اأر�ض الكويت 

ب���اأن القوات العراقية الت���ي غزت الكويت اليوم �ستخرج غ���دا مدحورة مهزومة باإذن 

اهلل )22(. لهذا يمكن القول انه في االأيام االأولى للغزو اأن ال�سهيد/ م�سعل قد اختار 

طري���ق الكف���اح الم�سلح بكاف���ة ال�سبل �سد الق���وات العراقية الغازي���ة. كان ال�سهيد/ 

�ساف���ي الفليج، وب�سه���ادة اأكثر من �ساهد اأقرب االأ�سدقاء اإل���ى قلب ال�سهيد/ م�سعل 

)23(. لذل���ك لم يكن م�ستغربا ان يك���ون اأول النا�ض الذين تباحث معهم في مقاومة 

الجي����ض العراق���ي المحتل من���ذ الي���وم االأول )24(. لهذا ان�س���م كل ال�سهيدين اإلى 

خلية مقاومة واحدة وهي تلك التي كان رئي�سها الميداني ال�سهيد/ �ساهين ال�ساهين 

)25(.  وق���د ق���ام ال�سهيد/ م�سعل بعدد من العملي���ات الع�سكرية الم�سّلحة والجريئة 

�سد القوات العراقية الغازية نوردها كما يلي:



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-178-

ق���ام ال�سهيد/ م�سعل وبم�ساركة مع اخوانه من رجال المقاومة الكويتيين بقتل ثلثة جنود    �1

عراقيي���ن ومن ثم دفنه���م في ال�ساحة الداخلية لمدر�سة م�س���رف المتو�سطة للبنات. ومن 

الموؤكد ان ال�سهيد/ �سافي الفليج كان معه في تلك العملية )26(.

ق���ام ال�سهي���د/ م�سعل وبم�ساركة م���ع زملئه في خلية المقاومة بعملي���ة تلغيم �سيارة جيب   �2

وتفجيره���ا ع���ن طريق موؤقت زمني وذلك في اأحد مواقع تواج���د اآليات واأفراد من الجي�ض 

العراق���ي )27(. ورغ���م ان الم�سادر التي بي���ن اأيدينا ال تعطينا تفا�سي���ل دقيقة عن هذه 

العملية، اإال اأنه من الموؤكد اأن ال�سهيد/ م�سعل كان م�ساركا فعاال في هذه العملية كما يذكر 

اأحد ال�سهود )28(.

ق���ام ال�سهي���د/ م�سعل بتخزين كثير م���ن االأ�سلحة ومنها قناب���ل يدوية في منزله،    �3

كم���ا اأنه قام ب���دور فعال في عملية توزيع االأ�سلح���ة المختلفة على رجال المقاومة 

الكويتيين كما يذكر اأحد ال�سهود )29(.

ق���ام ال�سهي���د/ م�سعل بتزوي���ر كثير من البطاق���ات والهويات المدني���ة والتي كان   �4

رجال المقاومة بل وحتى المواطنون الكويتيون باأم�ض الحاجة اإليها في تلك االأيام 

الع�سيب���ة )30( وم���ن �سبه الموؤكد ان رفيق���ه في المقاومة ال�سهي���د/ �سافي قد 

�ساركه في هذا العمل )31(.

�س���ارك ال�سهي���د/ م�سعل ف���ي عملية اعتق���ال اأح���د الوافدين الع���رب والذي كان   �5

جا�سو�س���ا للإ�ستخب���ارات العراقي���ة في منطقة م�س���رف. ومن المرج���ح جدا ان 

ال�سهي���د/ م�سعل قد �سارك في ت�سفية )قت���ل( هذا الخائن والذي كان يعي�ض في 

منطق���ة م�سرف منذ �سن���وات طويلة وياأكل من خيرات الكوي���ت، كما تذكر اإحدى 

ال�سهادات )32(.

 �العتقال:

تلق���ى ال�سهيد/ م�سع���ل ات�ساال من اأح���د اأ�سدقائه المقربين يطل���ب منه اأن يغادر 

منزل���ه على وجه ال�سرع���ة ويذهب اإلى بيت اأح���د اأقربائه في منطق���ة الفيحاء، لكن 
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ال�سهي���د/ م�سعل رف����ض الذهاب مطلقا (33(. ومن المرجح ج���دا اأن هذا االت�سال 

كان ف���ي �سبيح���ة يوم اعتق���ال ال�سهيد. وفي النهاي���ة حا�سرت من���زل ال�سهيد قوات 

مكونة من ع�سرات الجنود وذلك اللقاء القب�ض عليه.

لم ي�ستمر االأمر طويل حيث اعتقل ال�سهيد وهو يتو�ساأ ل�سلة الظهر من دون اأدنى 

مقاومة ا�ست�سلما الأمر اهلل تعالى، ع�سبوا عينيه )بغترته( وقيدوا يديه واأخذوه من 

بين اأيدي والديه البارين اإلى اأحد المعتقلت العراقية في الكويت (34(.

هذا وقد وجهت اإلى ال�سهيد/ م�سعل التهمتين التاليتين (35(.

1 � اأنه من اأن�سار �ساحب ال�سمو ال�سيخ/ جابر االأحمد ال�سباح طيب اهلل ثراه.

2 � اأنه ينتمي اإلى المقاومة الكويتية الم�سلحة المناوئة للحتلل العراقي، وباأنه قد 

قام باأعمال ع�سكرية �سد اأفراد وقوات الجي�ض العراقي المحتل.

وف���ي يوم االأربعاء الموافق 1990/11/14م اأح�سر جنود عراقيون ال�سهيد/ م�سعل 

اإل���ى منزل���ه وهو مقي���د اليدين وتبدو علي���ه اثار التعذي���ب ال�سديد. وطل���ب من اأهله 

الح�س���ور اإلى محافظة االأحمدي وذلك للتوقيع والتعه���د تمهيدا للإفراج عنه. وعند 

دخ���ول عائلة ال�سهيد اإلى مبنى المحافظة في ذل���ك اليوم، تم اعتقالهم جميعا وهم 

والده ووالدته وعددا من ا�سقائه. وبقيت هذه العائلة الكريمة في المعتقلت العراقية 

الكئيبة قرابة اأربعة اأ�سهر ولم يخرجوا اإلى الحرية اإال بعد انتفا�سة الجنوب العراقي 

�س���د النظ���ام البعثي البائ���د في منت�سف �سه���ر مار�ض من ع���ام 1991م )36(. اأما 

ال�سهي���د/ م�سعل فقد غاب عن اأعين محبيه من اأهله واأ�سدقائه اإلى االأبد منذ تاريخ 

1990/11/14م.

�ل�سهيد/ �سافي معتوق �لفليج وما بعد �العتقال:

رغ���م ندرة المعلوم���ات الموثوقة عن هذا ال�سهيد بع���د اعتقاله، اال ان هناك بع�ض 

ال�سه���ادات الموثق���ة لعدد قليل ج���دا من ال�سهود والذي���ن اأكدوا روؤيته���م له في اأحد 
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المعتق���لت العراقي���ة داخ���ل وخ���ارج الكوي���ت. وت�سهيل للق���ارئ الكريم ن���ورد هذه 

ال�سهادات وهي مرتبة ترتيبا زمنيا وهي كالتالي:

1 � ال�ساه���د االأول: وه���ي منى معتوق اأم���ان الفليج وهي اإحدى �سقيق���ات ال�سهيد/ 

�ساف���ي. اأكدت ه���ذه ال�ساه���دة روؤيتها ل�سقيقتها ف���ي معتقل محافظ���ة االحمدي في 

الفترة ما بين 1990/11/14م اإلى 1990/11/15م )37(.

2 � ال�ساه���د الثاني: عب���داهلل جمعان العازم���ي � كويتي الجن�سية وم���ن مواليد عام 

1966 وال���ذي اأك���د روؤيت���ه لل�سهيد/ �ساف���ي في �سجن االح���داث في الفت���رة ما بين 

1990/11/18م اإل���ى 1990/11/30م )38(. والحقيق���ة اأن هذا ال�ساهد قد اعتقل 

من قبل قوات االحتلل العراقي بتاريخ 1990/11/26م عند نقطة تفتي�ض على ج�سر 

الغزال���ي في منطقة ال�سوي���خ ال�سناعية وافرج عنه بعد تحرير دول���ة الكويت بتاريخ 

1991/3/26م. وبالنظ���ر اإل���ى تاري���خ م�ساهدت���ه لل�سهيد وه���و )1990/11/18م( 

ي�سب���ح من المتّعذر قبول �سهادته اإاّل في حال���ة واحدة فقط وهي اأنه كان في التاريخ 

االأول )1990/11/18م( في زيارة ل�سجن االأحداث وت�سّنى له روؤية ال�سهيد حيث لم 

يكن ال�ساهد معتقل في هذا التاريخ.

ه���ذا وبالرغم من المح���اوالت الحثيثة والت���ي بذلتها دولة الكوي���ت ممثلة باللجنة 

الوطني���ة ل�سوؤون االأ�سرى والمفقودين، فاإنه لم ترد اأية معلومة على االطلق عن هذا 

ال�سهي���د منذ 1990/11/30م. وبعد عملية تحرير العراق و�سقوط النظام البعثي في 

التا�س���ع من ابريل من ع���ام 2003م، لم يكن م�ستغربا العثور عل���ى رفات ال�سهيد في 

مقب���رة جماعية �سمال كربلء. وقد اأثبتت الحاليل المخبرية الدقيقة، والتي قام بها 

فري���ق االأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية في دول���ة الكويت، على عينات من تلك 

الرف���ات، تطابقها الجيني )الوراثي( لهذا ال�سهيد الخال���د )39(، فتم ت�سييع رفاته 

في موكب ر�سمي مهيب في اأوائل �سهر �سبتمبر من عام 2004م، واحت�سنه ثرى اأر�ض 

الكويت والتي طالما اأحّبها واأحبته.
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 �ل�سهيد/ م�سعل �أحمد �لم�سيليم وما بعد �العتقال:

رغ���م قلة المعلوم���ات الموثوقة عن ه���ذا ال�سهيد بعد اعتقال���ه، اإال اأن هناك بع�ض 

ال�سه���ادات الموثق���ة لعدد محدود جدا من ال�سهود والذين اأك���دوا روؤيتهم له في اأحد 

المعتق���لت العراقي���ة داخ���ل وخارج الكوي���ت. وتب�سيط���ا للقارئ الكري���م، نورد هذه 

ال�سهادات وهي مرتبة ترتيبا زمنيا وهي كاالتي:

1 � ال�ساهد االأول: نا�سر جميل البدران � لبناني الجن�سية ومن مواليد عام 1960م. 

اأك���د هذا ال�ساهد روؤيت���ه لل�سهيد/ م�سعل في مخفر الفحيحي���ل وفي معتقل محافظة 

االحمدي وذل���ك من تاريخ 1990/10/18م وحتى تاريخ 1990/11/18م وهو تاريخ 

االفراج عن ال�ساهد )40(.

2 � ال�ساهد الثاني: ح�سين بكر �سعود الع�سفور � كويتي الجن�سية من مواليد عام 1947م 

والذي اأكد روؤيته لل�سهيد/ م�سعل في �سجن االأحداث بتاريخ 1990/11/14م )41(.

3 � ال�ساه���د الثال���ث: عب���داهلل عبدالرحمن �سع���ود الماجد � كويت���ي الجن�سية ومن 

موالي���د ع���ام 1939م. اأكد ه���ذا ال�ساهد رويته لل�سهي���د م�سعل ف���ي معتقل محافظة 

االأحمدي بتاريخ 1990/11/14م. وبعد هذا التاريخ بحوالي �سهر ون�سف ال�سهر اأكد 

ال�ساهد روؤيته لل�سهيد ف���ي )�سجن ما( في الب�سرة بتاريخ 1990/12/31م. وي�سدد 

ال�ساه���د هنا على اأن ال�سهيد كان معه في معتقل ال�سماوة من تاريخ 1990/12/31م 

وحتى 1991/1/18م )42(

وم���ن الراجح جدا ان ال�سهي���د/ م�سعل لم يكن م�سجونا في معتقل الديوانية والذي 

�سج���ن فيه ال�ساهد لحظة و�سوله اإليه في تاريخ 1991/1/18م حتى تم االفراج عنه 

بتاريخ 1991/3/13م (43(.

ه���ذا ورغم المحاوالت الج���ادة التي بذلتها دول���ة الكويت ممثل���ة باللجنة الوطنية 

ل�س���وؤون اال�سرى والمفقودين، فاإنه لم ت���رد اأي معلومة على االطلق عن هذا ال�سهيد 

البار منذ تاريخ 1991/1/18م.
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وبع���د �سقوط النظام البعثي في التا�سع من ابري���ل عام 2003م، تم اكت�ساف رفات 

ال�سهي���د/ م�سعل في مقبرة جماعي���ة غرب كربلء. وقد اأثبت���ت الفحو�ض المخبرية 

الدقيقة، والتي قام بها فريق االأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية في دولة الكويت، 

علي عينات من تلك الرفات، تطابقها الجيني لهذا ال�سهيد الخالد (44(، فتم ت�سييع 

رفاته ف���ي موكب ر�سمي جليل في منت�سف �سهر �سبتمبر من عام 2004م، واحت�سنه 

ثرى اأر�ض الكويت والتي طالما اأحبها واأحبته.

الدكتور/ مهزع �سالح المهزع

دولة الكويت

2007/5/30م

�لهو�م�س:

مقابلة مع ال�سقيقة الكبرى لل�سهيد/ اأمل معتوق الفليج بتاريخ 2006/3/11م.  �1

اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة.  �2

اأم���ل معتوق الفلي���ج � المقابلة ال�سابق���ة، مقابلة مع ال�سيد ن���واف اأحمد الم�سيليم   �3

بتاريخ 2006/2/28م.

اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة.  �4

مقابل���ة مع ال�سيدة/ اأمل يعق���وب محمد الرفاعي وهي � زوج���ة ال�سهيد/ �ساهين   �5

اأحمد ال�ساهين بتاريخ 2005/12/13م.

اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة.  �6

اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة.  �7

مقابلة مع ابن عم ال�سهيد ال�سيد/ فوؤاد عبدالرحمن الفليج بتاريخ 2006/3/12م.  �8

فوؤاد عبدالرحمن الفليج � المقابلة ال�سابقة.   �9

 10� فوؤاد عبدالرحمن الفليج � المقابلة ال�سابقة.

 11� فوؤاد عبدالرحمن الفليج � المقابلة ال�سابقة.
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12 � ف���وؤاد عبدالرحم���ن الفلي���ج � المقابل���ة ال�سابق���ة، اأمل معت���وق الفلي���ج � المقابلة 

ال�سابقة.

13 � نواف اأحمد الم�سيليم � المقابلة ال�سابقة.

14 � نواف اأحمد الم�سيليم � المقابلة ال�سابقة.

15 � اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة.

16 � اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة.

17 � مقابل���ة مع ال�سيد/ نواف اأحم���د ماجد ال�ساهين وهو �سقيق ال�سهيدين/ �ساهين 

وفهد اأحمد ال�ساهين، بتاريخ 2007/5/9م.

18 � اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة.

19 � هات���ان التهمت���ان جاهزت���ان دائما ف���ي مح�س���ر التحقيق والذي يق���وم به اأزالم 

المخابرات العراقية الإلقائهما على كل من ي�ستبه به من اأفراد المقاومة الكويتية 

زمن االحتلل العراقي لدولة الكويت.

20 � اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة، مقابلة مع ال�سيدة/ مريم محمد الفيلكاوي 

)والدة ال�سهيد/ م�سعل اأحمد الم�سيليم( بتاريخ 2006/2/2م.

21 � اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة، نواف اأحمد الم�سيليم � المقابلة ال�سابقة.

22 � نواف اأحمد الم�سيليم � المقابلة ال�سابقة.

23 � مري���م محم���د الفيل���كاوي � المقابلة ال�سابقة، ن���واف اأحمد الم�سيلي���م � المقابلة 

ال�سابقة، اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة.

24 � اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة، نواف اأحمد الم�سيليم � المقابلة ال�سابقة.

25 � اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة، نواف اأحمد الم�سيليم � المقابلة ال�سابقة.

26 � نواف اأحمد الم�سيليم � المقابلة ال�سابقة.

27 � مريم محمد الفيلكاوي � المقابلة ال�سابقة.

28 � الم�سدر ال�سابق.

29 � الم�سدر ال�سابق.

30 � اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة، مريم محمد الفيلكاوي � المقابلة ال�سابقة.
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31 � اأمل معتوق الفليج � المقابلة ال�سابقة.

32 � نواف اأحمد الم�سيليم � المقابلة ال�سابقة.

33 � مريم محمد الفيلكاوي � المقابلة ال�سابقة.

34 � الم�سدر ال�سابق، نواف اأحمد الم�سيليم � المقابلة ال�سابقة.

35 � اأنظر الهام�ض رقم )19(.

36 � اأدل���ت ال�ساه���دة ب�سهادتها اإلى مكت���ب التخطيط والمتابعة ف���ي اللجنة الوطنية 

ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1997/9/15م.

38 � اأدل���ى ال�ساهد ب�سهادته اإلى مكتب التخطيط والمتابعة في اللجنة الوطنية ل�سوؤن 

اإلى مكت���ب التخطيط والمتابعة ف���ي اللجنة الوطنية ل�س���وؤن االأ�سرى والمفقودين 

بتاريخ 1997/9/13م.

39 � الفري���ق الفن���ي � االإدارة العامة للأدلة الجنائي���ة، انطباق رقم)176(  مع تقرير 

م�سور لرفات رقم  )30312(والمنطبق على االأ�سير ال�سهيد/ �سافي معتوق اأمان 

الفليج، ملف اأ�سر رقم )244(.

40 � اأدل���ى ال�ساهد ب�سهادته اإلى مكتب التخطيط والمتابعة في اللجنة الوطنية ل�سوؤن 

االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1992/11/17م.

41 � اأدل���ى ال�ساهد ب�سهادته اإلى مكتب التخطيط والمتابعة في اللجنة الوطنية ل�سوؤن 

االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1992/9/1م.

42 � اأورد ال�ساه���د �سهادته اإلى مكتب التخطي���ط والمتابعة في اللجنة الوطنية ل�سوؤن 

االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1992/10/6م.

43 � الم�سدر ال�سابق.

44 ����� الفريق الفني � االإدارة العامة للأدل���ة الجنائية، انطباق رقم )188( مع تقرير 

م�سور لرفات رقم )30317( والمنطبق على االأ�سير ال�سهيد/ م�سعل اأحمد ثنيان 

الم�سيليم ملف اأ�سر رقم )519(.
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�ل�سهيد / طارق محمد نا�سر �لقحطاني )رحمه �هلل(

كتب / د. في�سل �لكندري :

ول���د ط���ارق القحطاني في الكويت بتاري���خ 1959/1/7م )1(، وحر����ض اأبواه على 

تلقين���ه ح���ب االآخري���ن واحترام الكبي���ر، فن�ساأ محب���ا لوالديه محافظا عل���ى الروابط 

االجتماعي���ة، ولم يك�سب عداوة اأحد، فل غرابة فيمن ه���ذه اأخلقه ان يحبه الجميع، 

وبع���د اأن كب���ر ط���ارق التح���ق بخدم���ة وزارة الموا�س���لت كماأم���ور �س���كاوى ب�سهادته 

المتو�سطة. وقرر بعدها ب�سنوات على دخول قف�ض الزوجية فتزوج عام 1988م )22(.

وبع���د �سنتان من زواجه واذا باالو�ساع ال�سيا�سية تع�س���ف بالمنطقة فيبداأ العراق 

باط���لق ادعاءاته �سد الكويت اأنه���ا باتت ت�سرق نفط الع���راق، لتخنقها اقت�ساديا، 

فب���ادرت الكويت لعق���د لقاء رفيع الم�ستوى م���ع العراقيين في مدين���ة جدة بالمملكة 

العربي���ة ال�سعودي���ة النكار ذلك، وال�سيم���ا واأنها لعبت دورا جوهريا م���ع العراق اأثناء 

حربه���ا مع ايران، فكيف لها اأن ت�سرق نفطه���ا االآن، وكان باإمكانها اأن نفعل ذلك � لو 

كان���ت تنوي ذلك فعل � اأثناآء ان�سغالها في حربه���ا مع ايران، فاأي اإن�سان لديه القليل 

م���ن العقل يدرك باأن هذا لي�ض هو الوقت المنا�س���ب للقيام بتلك ال�سرقة المزعومة، 

وال�سيم���ا واأنها جاءت في وقت حر�ست في���ه كل الدول الخليجية على االن�سراف اإلى 

التنمي���ة الداخلية، والعمل على تنقية االأجواء م���ن روا�سب الحرب االيرانية العراقية 

التي جاءت على الياب�ض والخ�سر، للنهو�ض بالمنطقة اقت�ساديا.

وكان ط���ارق القحطاني حاله حال كل الكويتيين يتابع االأخبار عن كثب للنظر فيما 

ت�سفر عنه تلك المباحث���ات بين الجانبين، وعاد الوفد الكويتي ليخبر الكويتيين باأنه 

ذهب بكافة اأوراقه وا�ستعداداته، ولم يكن الوفد العراقي م�ستعدا لذلك مما ينباأ باأنه 

لم ي�سارك في ذلك الموؤتمر اإال لذر الرماد في العيون، ولم يكن جادا في الو�سول اإلى 

حل للم�ساكل التي اثاروها عندها.

وعندما جاءت القوات العراقية الغازية �سبيحة يوم الخمي�ض 1990/8/2م اأ�سيب 
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بحال���ة م���ن الذهول واال�ستنكار حاله في ذلك ح���ال كل الكويتيين وكل من عا�ض على 

اأر�ض الكويت فلم يتوقع ان ت�سل االأمور اإلى هذه النتيجة. فلم يذهب يومها اإلى مقر 

عمل���ه اأثناء الغزو، واإنما توجه اإل���ى الجمعية التعاونية لي�ساعد اخوانه الكويتيين على 

اإدارة �سوون البلد وتاأمين م�ستلزمات الحياة لهم، وكان ي�ساهم بتوزيع الخبز والمواد 

التموينية لهم (3(.

وتق���ول زوجته باأنهم اذا مروا على نقطة تفتي����ض كان يقول: »كيف يتم تفتي�سي في 

ديرت���ي؟ وعلى يد من العراقيين!«، كما كان ي���ردد عليها عبارته التالية: »�سدقيني.. 

اذا الكويت لم ترجع فلن اأعي�ض«. بهذه العبارات اأم�سى طارق اأيامه االأولى من الغزو 

وه���ي تنم عن حال���ة اال�ستهجان التي و�سل اإليها من ج���راآء ممار�سات العراقيين في 

الكوي���ت. وكان مك�سور القلب، ومجروح الفوؤاد، ورغم ذل���ك اأخبر زوجته بعدم اإزالة 

�س���ور اأمي���ر الكويت الراحل ال�سيخ جابر االأحمد ال�سب���اح، و�سورة ولي العهد اآنذاك 

ال�سيخ �سعد العبداهلل ال�سالم ال�سباح من على جدار بيته، واأراد رحمه اهلل ان يظهر 

لنا ع�سيانه الأوامر العراقيين (4(.

وم���ع اأ�سهر الغزو االأولى كانت زوجت���ه حاملة بولده فطلب اأخيه وليد منه باأن يغادر 

اإل���ى ال�سعودي���ة، تقديرا لظروف حمل زوجته، فرف�ض طارق ه���ذا الكلم قائل: »اأنا 

اأعي�ض واأموت في هذه الديرة«.

كان ط���ارق رحمه اهلل محبا للت�سوير وعا�سقا للكامي���را، لذا كانت ال تفارقه اأبدا، 

وقب���ل الغ���زو كان يعكف على ت�سوي���ر المناظ���ر الطبيعية الخلبة، واالأم���ور النادرة 

والغريب���ة. كما كان مولعا بال�سيارات القديمة وبناء على اأمر والدته التزال ال�سيارات 

التي اقتناها طارق موجودة عند بيت اأبيه (5(.

وفي يوم 1990/10/9م خرج طارق �سباحا في �سيارته الني�سان اإلى الجمعية ومعه 

محبوبت���ه اآلة الت�سوير، وفي الظهيرة ات�سل بزوجته واأخبرها باأنه عائد وطلب منها 

تح�سي���ر الغذاء اإل���ى ي�سل اإلى البيت، ولكن م�ست �ساع���ة واأخرى ولم يح�سر طارق 
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اإل���ى البيت فاأخذت تت�ساءل عم���ا اأخره اإلى هذا الوقت، وبينما ه���ي على تلك الحالة 

ف���اإذا ب�سخ�ض يخبرها باأنه تم اإلقاء القب�ض على طارق )6(. واأخذت تت�ساءل لماذا 

تم اعتقاله؟ وماذا عمل؟ وماذا؟ وماذا؟..

وع���ن ق�سة اعتقال���ه يقول اأخيه ولي���د وحمد محمد التوحي���د )�سديق طارق الذي 

تواج���د ف���ي مكان االنفجار بعد وقوع���ه الأنه اإطفائي توجه اإلى هن���اك الإخماد الحرق 

فيق���والن باأن الجنود العراقيي���ن كانوا يتجمعون في مطعم ف���ي خيطان يعرف با�سم 

نجوم العراق بالقرب من �سينما غرناطة، ولما علمت المقاومة الكويتية بذلك قاموا 

بتفجير �سيارة اأمام المطعم بمن فيه، ف�سقطت جثث الجنود العراقيين، و�سب حريق 

بالم���كان، وربم���ا كان طارق م���ارا بذلك الطريق ف���راأى الموقف، ففك���ر بتوثيق هذا 

الم�سهد، فاأخ���ذ يلتقط من �سيارته بع�ض ال�سور تخليدا و�ساهدا على عمل المقاومة 

الكويتي���ة، ولكن لم يم�ض وقت طويل عل���ى ذلك حتى اأحاطت زبانية �سدام بالمكان، 

واعتقل���وا من كان متواج���دا ب�ساحة الح���دث، فاأخرجوا طارق م���ن �سيارته و�سربوه 

بق�سوة واعتقلوه مع اآلته، و�سرقوا �سيارته )7(.

فات�سل���ت زوجت���ه باأهله لتخبرهم بما ح���ل بزوجها، فتوجت الزوج���ة برفقة والدة 

ط���ارق واأخوه اإل���ى مخفر خيطان لل�س���وؤال عن���ه، واأخبروهما بعدم وج���وده عندهم. 

ولكنه���ا اأنكرت ذلك وقال���ت اإن هناك اأنا�سا يعذبون في الطاب���ق العلوي، واأنها ت�سمع 

�سوت زوجها وهو يعذب، ولكن الجندي العراقي اأفاد باأنه تم ترحيله اإلى الب�سرة.

وف���ي الي���وم التالي توج���ت زوجته واأمه اإل���ى الب�سرة لل�سوؤال عنه ف���ي مديرية اأمن 

الب�س���رة، واأخبروها بعدم وجوده عندهم، ورجعت���ا اإلى الكويت، ولم تراه اأبدا. وبعد 

ع���دة اأي���ام اأخبرها اأحد ال�سهود باأن���ه �ساهده في �سجن االأح���داث بالكويت. فذهبت 

الزوجة مع اأمه واأخته اإلى هناك، واأخبرهم الع�سكري باأنه �سور اأ�سياء كثيرة، وتهمته 

كبيرة، واإن روؤيته من �سابع الم�ستحيلت، ولم ي�سمح لهم بزيارته )8(.

ومك���ث بع�ض الوقت في �سجن االأحداث النتزاع االعترافات منه ورافقه في ال�سجن 
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عب���داهلل عبدالنبي �سفر الذي يقول باأنه رافقه لم���دة ي�سيرة، ووجده يعاني من �سدة 

التعذيب، وعاملوه بوح�سية تامة، و�سربوه بعنف، وبدا ذلك وا�سحا عليه ونقل بعدها 

اإلى الب�سرة لي�ستمر م�سل�سل التعذيب معه هناك )9(.

ول���م تتمك���ن الزوج���ة م���ن روؤي���ة زوجه���ا ودارت االأع���وام وال�سنون حتى ج���اء يوم 

2004/3/28م لتخبرها لجنة �سوؤون االأ�سرى والمفقودين باأنه تم العثور على 20 رفاتا 

ل�سه���داء كويتيين وط���ارق من بينهم )10(، وذلك في مقب���رة جماعية غرب كربلء، 

وتع���ود اأ�سباب الوف���اة اإلى اإ�سابات باأعي���رة نارية في الراأ�ض وال�س���در وتم ا�ستخراج 

�سهادة وفاة له بتاريخ 2004/4/5م �سادرة عن وزارة ال�سحة الكويتية )11(.

وهك���ذا ووري ال�سهيد طارق تراب الكوي���ت دون اأن يرى ابنه نا�سر، ولكنه تنباأ باأنه 

�سيول���د بالتحرير. وخيرا فعلت جمعية خيطان التعاونية عندما كرمت ال�سهيد طارق 

محمد القحطاني واأطلقت ا�سمه على فرع قطعة )12( 3. ون�ساأل اهلل تعالى اأن يتقبله 

من ال�سهداء ويغفر له ولنا.

�لهو�م�س:

مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد طارق القحطاني، �سورة جن�سية ال�سهيد، �ض1 .  �1

مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد طارق القحطاني، مقابلة مع في�سل عبداهلل الزعبي   �2

)�سديق ال�سهي���د(، بتاريخ 2005/1/30م، �ض2 & مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد 

ط���ارق القحطاني، مقابلة مع اأوه���ام عبدالواحد عبدالكري���م )زوجة ال�سهيد(، 

بتاريخ 2005/1/24م، �ض3 .

مكت���ب ال�سهي���د، ملف ال�سهيد ط���ارق القحطان���ي، مقابلة مع اأوه���ام عبدالواحد    �3

عبدالكريم، �ض4 .

مكت���ب ال�سهي���د، ملف ال�سهيد ط���ارق القحطان���ي، مقابلة مع اأوه���ام عبدالواحد    �4

عبدالكريم، �ض3 .

مكت���ب ال�سهيد، ملف ال�سهيد طارق القحطاني، مقابلة مع وليد محمد القحطاني   �5

)اأخو ال�سهيد(، بتاريخ 2005/1/25م، �ض2 .
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مكت���ب ال�سهي���د، ملف ال�سهيد ط���ارق القحطان���ي، مقابلة مع اأوه���ام عبدالواحد   �6

عبدالكريم، �ض4 .

مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد طاقر القحطاني، مقابلة مع وليد محمد القحطاني،   �7

����ض3 & مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد ط���ارق القحطاني، مقابلة مع حمود محمد 

التوحي���د )�سديق ال�سهيد(، بتاريخ 2005/1/26م، �ض4 & مكتب ال�سهيد، ملف 

ال�سهيد طارق القحطاني، مقابلة مع في�سل عبداهلل الزعبي، �ض4 .

مكت���ب ال�سهي���د، ملف ال�سهيد ط���ارق القحطان���ي، مقابلة مع اأوه���ام عبدالواحد   �8

عبدالكريم، �ض 4 - 7.

مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد طارق القحطاني، مقابلة مع عبداهلل عبدالنبي �سفر   �9

)�سديق ال�سهيد في االأ�سر(، بتاريخ 2006/7/18م، �ض2 .

10 � مكت���ب ال�سهي���د، ملف ال�سهيد ط���ارق القحطاني، مقابلة م���ع اأوهام عبدالواحد 

عبدالكريم، �ض7 .

11 � مكت���ب ال�سهي���د، ملف ال�سهيد طارق القحطاني، �سه���ادة وفاة �سادرة عن وزارة 

ال�سحة بتاريخ 2004/4/5م، �ض3 .

12 � مكت���ب ال�سهي���د، ملف ال�سهيد ط���ارق القحطاني، مقابلة م���ع اأوهام عبدالواحد 

عبدالكريم، �ض9 .
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�ل�سهيد / عادل �أحمد عبد�لعزيز �لرقم )رحمه �هلل(

كتب / د.�أحمد �لح�سن :

الجن�سية: كويتي

الحالة االجتماعية: متزوج

المهنةك مدير اإدارة ال�سباب والريا�سة � وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل.

الموؤهل العلمي: ماج�ستير اإدارة اأعمال.

تاريخ الميلد: 1952/7/11 .

تاريخ االأ�سر: 1990/8/22 .

تاريخ اثبات اال�ست�سهاد: 2004/10/30 .

اأخلق وهوايات ومواهب ال�سهيد عادل الرقم

ات�س���ف عادل الرقم بكثير من االأخلق الفا�سلة منها النزاهة واالأمانة وال�سجاعة 

والج���راأة وال�سدق واالخل����ض في العمل والو�س���وح وال�سراحة ف���ي التعامل والثقة 

بالنف�ض وكان طموحا محبوبا مرحا اجتماعيا ع�ساميا، قياديا ال يقبل الخطاأ ملتزما 

بالمبادئ التي يوؤمن بها، حري�سا على الرقي العلمي متفانيا من اأجل �سالح وطنه )2(.

ولل�سهي���د اهتمامات وهوايات متعددة اأبرزه���ا االن�سطة الريا�سية فقد كان متميزا 

ف���ي ريا�سة الجمباز وكان من اأبطال الكويت في ه���ذه الريا�سة وكان يمار�ض ريا�سة 

الغو�ض وال�سباحة (3(.

وم���ن هوايات���ه اأي�س���ا الم�ساركة ف���ي االأن�سطة االجتماعي���ة والرح���لت واللقاءات 

ال�سبابية (4( باال�سافة اإلى اهتماماته في الزراعة وتربية النحل (5(.

حياة ال�سهيد عادل الرقم قبل الغزو الغا�سم:

كان ال�سهي���د قبل الغزو ي�سغل من�سب مدير االأن�سط���ة الريا�سية في اإدارة ال�سباب 

والريا�س���ة فحر����ض على تطوي���ر الحركة الريا�سية لك���ي تحقق دول���ة الكويت الفوز 
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والري���ادة في الم�سابقات الريا�سية على جميع االأ�سعدة خليجيا وعربيا ودوليا ولهذا 

الحر����ض ال�سديد ق���ام بمحاوالت جادة لمنع ح���دوث اأي خل في الحرك���ة الريا�سية 

وتحمل في �سبيل ذلك الكثير )6(.

ويذك���ر الق�سم الريا�سي في جريدة الوطن »اأن ال�سهيد عادل الرقم برز قائدا فذا 

ف���ي قيادت���ه وتروؤ�سه للوفود الريا�سي���ة التي مثلت دولة الكويت، حي���ث تراأ�ض العديد 

من الوفود الريا�سية خلل وجوده في دفة القيادة في اإدارة ال�سباب والريا�سة وكان 

اآخره���ا رئا�سته لوفد اللجنة االولمبية الكويتية وال�سوؤون اإلى القارة االفريقية »�ساحل 

العاج عام 1984«)7( .

وبحك���م عمله ف���ي وزارة ال�س���وؤون االجتماعي���ة والعمل فق���د اهتم بمتابع���ة �سوؤون 

الموؤ�س�س���ات االجتماعية وذوي االحتياج���ات الخا�سة مثل دور العج���زة ودور االأيتام 

والمعاقي���ن وكان له ن�ساط كبير في ه���ذا المجال ولم يقت�سر ح�سوره ومتابعاته على 

اأن�سط���ة هذه الموؤ�س�سات وفعاليات���ه خلل اأوقات عمله �سباحا ب���ل امتد اأي�سا خارج 

ال�ساع���ات الر�سمي���ة متطوع���ا في ذل���ك الأن الوقت الر�سم���ي لم يكن كافي���ا. وكانت 

م�ساركات���ه هذه �سب���ه يومية مما يعني اأن ه���ذه االأن�سطة اأخذت من���ه وقتا كبيرا على 

ح�س���اب راحت���ه والمكث مع اأ�سرت���ه وكان دافعه في ذلك هو القي���ام بالم�سوؤولية التي 

األقيت على عاتقه خير قيام. )8(

ولل�سهي���د اأي�سا اهتمامات علمي���ة فقد تخرج في المعهد العلم���ي �سنة 1971 وكان 

ترتيب���ه االأول على دفعته ثم اأكم���ل ال�سهادة الجامعية من جامعة حلوان في جمهورية 

م�س���ر العربي���ة ثم وا�س���ل طموحاته العلمية لني���ل ال�سهادات العلمي���ة فاأكمل درا�سة 

الماج�ستير في اإدارة االأعمال من جامعة ميت�سجن في الواليات المتحدة االأمريكية.

وبعدها اأخذ يح�سر للح�سول على �سهادة الدكتوراة وقد ح�سل على بعثة من وزارة 

ال�سوؤون ولكن الغزو العراقي الغا�سم حرمه من تحقيق هذا الطموح. )9(.

باال�ساف���ة اإل���ى ما �سبق فلل�سهيد م�ساركات في المج���ال ال�سيا�سي فقد حر�ض على 
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عودة الحياة الديمقراطية التي كانت متوقفة قبل الغزو العراقي وحر�ض على ح�سور 

»ديواني���ات االثنين« التي كانت بمثابة لقاءات بين الفعاليات الوطنية كمحاولة للدفع 

في اتجاه الديمقراطية في بلده الكويت )10(.

اإن ه���ذا الن�س���اط المفع���م بالحركة والعم���ل المتوا�سل م���ن اأجل الوط���ن يدل داللة 

وا�سح���ة عل���ى اأن دوره الفعال في الغ���زو العراقي لم يكن غريبا عل���ى �سخ�سيته وحبه 

للوطن.

دور �ل�سهيد عادل �لرقم خالل �لغزو �لعر�قي �لغا�سم

ب���داأ تحرك ال�سهيد لمواجهة الغزو في اأول يوم من الغ���زو، فعندما اجتاحت القوات 

العراقي���ة دولة الكويت يوم الخمي����ض  1990/8/2توجه ال�سهيد ع���ادل الرقم ال�ساعة 

التا�سعة �سباحا برفقة زميله اأحمد البداح باتجاه البحر حاملين معهما كاميرا الفيديو 

لتوثي���ق اأح���داث هذا االجتي���اح الغادر وت�سوير اآلي���ات الظلم والع���دوان الراب�سة على 

�ساطئ البحر وكذلك ت�سوير طائرات الهيليوكبتر المحلقة فقو ق�سر بيان )11(.

وق���رر في اليوم ذاته � اأن الدور الرئي�س���ي الذي يجب اأن يقوم به تجاه هذا العدوان 

الغ���ادر هو المواجه���ة الع�سكرية بغ�ض النظ���ر عن تكافوؤ القوة م���ع العراقيين. وهذه 

القناع���ة ترتك���ز على مبداأ هو »اأنه علينا اأن نبذل الممك���ن في تحرير وطننا باأنف�سنا 

دون االنتظ���ار لمن قد ياأت���ي ويحرر بلدنا من براثنهم فنحن متى فعلنا ذلك فاإن اهلل 

�سي�سخر لنا من ي�ساعدنا لتحرير وطننا )12(.

وكان ي���رى اأن على كل م���ن اأكل من خير هذه البلد في الرخاء ال ين�سى هذا الف�سل 

في ال�سدة )13(.

وترك���ز دور ال�سهيد ب�سكل رئي�سي في المقاوم���ة الع�سكرية، ولكي يحقق هذا الدور 

اأهدافه على الوجه االأ�سمل واالأف�سل قام ال�سهيد اأوال بت�سكيل خلية مقاومة )14( لكي 

يك���ون التحرك جماعيا ولي�ض فرديا وثانيا لجمع ال�سلح ويقول اأحمد البداح اإن عادل 

الرق���م قال في اليوم االأول من الغزو في كيفية مواجهة العدو الغا�سم »اأول �سيء جمع 
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االأ�سلح���ة الأن البلد راحت« )15(. وح�سل ال�سهيد على مخطط لم�ستودعات االأ�سلحة 

ف���ي منطق���ة �سبحان وت���م توزيع المهام على اأف���راد الخلية فتمكنوا م���ن جمع كميات 

كبي���رة من االأ�سلحة والبنادق الذاتي���ة والم�سد�سات والقنابل اليدوية والذخيرة )16( 

وكما ح�سلوا على اأ�سلحة م���ن م�ستودع القوات الخا�سة الواقع على الدائري ال�ساد�ض 

)17( باال�سافة اإلى قيام ال�سهيد بنف�سه على تعلم اإعداد قنابل المولوتوف )18(.

وقد كاد مرة يعتقل ب�سبب جمع االأ�سلحة. ففي اليوم الثاني من الغزو توجه ال�سهيد مع 

بع����ض اأفراد المقاومة اإلى مع�سكر القوات الخا�س���ة للح�سول على الذخيرة فاأوقفتهم 

دورية عراقية وحققت معهم ثم اأفرج عنهم حيث لم يجدوا معهم �سيئا )19(.

عم���ل اأفراد المقاوم���ة على تخزي���ن االأ�سلحة ف���ي اأماكن عدة، م���ن اأبرزها منزل 

ال�سهي���د ومنزل زميله في المقاومة اأحمد الب���داح )20(. باال�سافة اإلى منزل هجره 

اأهله قريب من منزل ال�سهيد عادل الرقم في منطقة �سباح ال�سالم )21(.

لق���د خاطر ال�سهيد عادل الرقم بحياته عندما خ���زن االأ�سلحة في منزله فهو يعلم 

يقين���ا ما يترتب على وجود االأ�سلحة في منزل���ه وان عقوبة ذلك عند جنود االحتلل 

هو االعدام وهذا ما �سرح به بنف�سه لجاره حبيب ال�سمالي الذي فكر اأن يقتني بع�ض 

االأ�سلح���ة فقال ل���ه ال�سهيد نا�سحا »يا حبيب اذا كنت ترغ���ب با�ستخدام ال�سلح في 

عملي���ات المقاومة ف�س���وف اأعطيك ال�سلح وان كنت ال ترغ���ب فاإنني اأن�سحك اأن ال 

تدخل في ال�سلح اإلى منزلك فقد تتعر�ض للتفتي�ض ويتم اعدامك« )22(.

واأم���ا الخط���وة الثالثة بعد جمع ال�س���لح فكانت التدرب عل���ى ا�ستخدامه، ا�ستعان 

ال�سهي���د بخبير ع�سكري من الجن�سية اللبنانية لي���درب خلية المقاومة فمن االأ�سلحة 

الت���ي ت���م التدريب عليها م���ادة »TNT« وال�سواع���ق وقنابل المولوت���وف )23(، واأما 

الخطوة االأخيرة فكانت تنفيذ العمليات الع�سكرية �سد جنود االحتلل العراقي.

يق���ول ال�سهي���د »الوطني���ة اأفع���ال ولي�س���ت اأق���واال« )24(. فال�سهيد خ���لل الفترة 

الق�سيرة التي لم تتجاوز الع�سرين يوما نفذ عمليات ع�سكرية مكثفة ليترجم وطنيته 
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عمليا ولم يكن يكترث بالموت الأن الموت عنده �سهادة فهو ي�سعى للح�سول على هذا 

ال�سرف.

ويق���ول لزوجت���ه التي كان���ت تخ�سى عليه من الم���وت عند مواجه���ة المعتدي «ماذا 

تخافين علي« اأمن الموت؟ كلنا �سنموت اأو لي�ض من الف�سل اأن اأموت مدافعا عن اأهلي 

واأر�س���ي و�سرفي وعر�س���ي فاأح�سب عند اهلل �سهيدا ان �س���اء اهلل، من اأن اأموت على 

فرا�س���ي اأو حادث �سي���ارة اأو غيره، ال�سك ان اهلل ُيحبن���ي اذا اختار لي موته من هذا 

النوع« )25(.

كان لدى ال�سهيد لديه اإيمان مطلق بالق�ساء والقدر فكان يردد دائما »لن  ي�سيبنا 

اإال ما كتب اهلل لنا« )26(.

وحر����ض اأن تغ���ادر زوجت���ه وبنات���ه الكويت حتى ال يح���د وجودهم م���ن ن�ساطه في 

المقاومة خ�سية اأن ي�سيبهم اأذى ب�سببه لكن زوجته رف�ست ذلك )27(.

قام ال�سهيد بعدة عمليات ع�سكرية باال�ستراك مع اأفراد المقاومة واأخرى بنف�سه.

�أوال: �لعمليات �لع�سكرية �لجماعية �لتي قام بها �ل�سهيد �سد �لقو�ت 

�لعر�قية:

نف���ذ ال�سهيد عملية باال�ستراك مع زميله اأحمد البداح بر�سد القوات الغازية على    �1

طريق الفحيحيل ال�سريع ف���ي موقع مقابل م�ست�سفى الهادي في منطقة الجابرية 

وت���م رمي هذه القوات المارة بالر�سا�س���ات والبندقية والقنابل وكان الرمي يوجه 

اأوال عل���ى �سائق االآلية الع�سكرية فلم���ا تتوقف االآلية ُترمي بقنابل المولوتوف حتى 

يتم احراقها)28( .

عملي���ة عل���ى الدائري الرابع ال�سري���ع ا�ستهدف فيها دوري���ة عراقية قرب الق�سر   �2

االأبي�ض )29(.

3�  ده�ض جنود االحتلل بال�سيارة خا�سة في منطقة الفنطا�ض )30(.

القيام باأكثر من عملية ع�سكرية باال�ستراك مع خلية مقاومة كيفان )31(.  �4
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مهاجم���ة نقطة تفتي����ض عراقية متمركزة تحت الج�سر ال���ذي يربط بين منطقتي   �5

ال�سع���ب والدعية وهذه العملية خط���ط لها واأ�سرف عليها ال�سهيد بنف�سه وتم فيها 

الق���اء القنابل اليدوية فقتل وجرح العديد م���ن الجنود العراقيين وان�سحب اأفراد 

الخلية دون ان ُي�ساب اأحد منهم باأذى وكان لهذه )32( العملية اأثرها البالغ على 

المعتدي فاأ�سدر قرارا بعدها بمنع عبور ال�سيارات من فوق الج�سور.

التعر�ض لنقاط التفتي�ض العراقية االأخرى المنت�سرة في مناطق الكويت المختلفة   �6

خا�سة التي اأ�سفل الج�سور (33(.

مهاجم���ة البا�سات واأ�سح���اب التاك�سي العراقية التي تنق���ل العراقيين وجنودهم   �7

اإل���ى اأر����ض الكويت وكان ه���دف ال�سهيد م���ن هذه العملي���ات اأن ال تتغي���ر الهوية 

الكويتي���ة في دولة الكويت وال تتحول تدريجيا اإلى المحافظة 19 كما يريد النظام 

العراق���ي البائ���د، وت���م في ه���ذه العملي���ات تفجير با����ض عراقي ورم���ي عدد من 

�سيارات التاك�سي مما اأدى اإلى اإرهاب �سائقي التاك�سي والبا�سات من القدوم اإلى 

الكويت فانخف�ض عددها (34(.

ثانيًا: �لعمليات �لع�سكرية �لتي قام بها �ل�سهيد بنف�سه:

ا�ستهداف الجنود العراقيين المن�سترين في �سوارع الكويت (35(.  �1

ا�سته���داف اليتي���ن ع�سكريتين عراقيتين )36( في موق���ع قريب من مباني تنفيذ   �2

االأحكام في منطقة الجابرية.

رمي مخفر منطقة �سلوى بال�سلح )37(.  �3

رمي مخفر منطقة �سباح ال�سالم بالنار )38(.  �4

ا�ستهداف االآليات الع�سكرية المارة في الطرق ال�سريعة )39(.  �5

تزوي���د خلي���ا المقاومة االأخ���رى خا�سة في منطق���ة كيفان بال�س���لح والذخيرة   �6

)40(. باال�ساف���ة اإلى الن�ساط في المجال الع�سكري فقد كان لل�سهيد م�ساهمات 

في اأنواع اأخرى من المقاومة من اأبرزها:

حث المواطنين على ال�سمود في اأر�ض الوطن وبذل الممكن بمنع المغادرة الأحد  اأ �  



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-196-

حت���ى ال ي�سبح الكويتيون في وطنه���م اأقلية فكان يردد »اذا �سعرت جارك محتاج 

االأم���وال وفلو�ض ليعي�ض بي���ع �سيارتك واأعط قيمتها جارك حت���ى ال ي�سافر ويترك 

البلد وي�سبحون الكويتيين اأقلية« )41(.

ب � الم�سارك���ة ف���ي ا�س���دار ن�س���رة اإعلمي���ة وتوزيعها عل���ى المواطني���ن لحثهم على 

ال�سمود )42(.

ت � كتاب���ة العبارات الوطنية عل���ى الجدران التي توؤكد ال�سرعي���ة الكويتية وتحث على 

المقاومة والت�سدي والتحدي للمعتدين (43(.

هك���ذا ب���ذل ال�سهيد ما ي�ستطيع من اأجل الوطن وتحري���ره من براثن المعتدين اإلى 

ان تم اعتقاله. وتعلق زوجة ال�سهيد على هذا الن�ساط المكثف بالقول:»لم يكن �سيء 

ليوقفه عما كان يعمل حتى وقع في االأ�سر« (44(.

ظروف �عتقال �ل�سهيد عادل �لرقم:

اأعتقل ال�سهيد عادل الرقم ثلث مرات، في المرة االأولى اعتقل مدة يوم واحد ثم 

اأطل���ق �سراحه بع���د انذاره وتعهده بعدم التعر�ض للق���وات العراقية وفي المرة الثانية 

اعتقل لكنه تمكن من الهرب من المعتقل (45(.

واأما في المرة الثالثة التي كانت بتاريخ 1990/8/22 فكان االعتقال االأخير و�سببه 

ان���ه قب���ل اعتقاله بي���وم كان ال�سهيد قد قام بتنفي���ذ عملية ع�سكرية ون�س���ي ان ُيفرغ 

البا����ض ال�سغير الذي ا�ستعمله في العملية من ال�سلح وفي �سباح يوم 1990/8/22 

خ���رج به���ذا البا����ض ال�سائق الهن���دي ليراجع �سفارت���ه ال�ستخراج في���زا للخروج من 

الكوي���ت وف���ي الطريق واجهت���ه نقطة تفتي����ض عراقي���ة. وعندما جرى فت����ض البا�ض 

عث���ر في���ه على �سلح فاأخبره���م ال�سائق اأنه يخ�ض كفيله ع���ادل الرقم فخرجت قوة 

ع�سكري���ة اإلى منزل عادل فداهمت المنزل في ال�ساعة الواحدة ظهرا تقريبا )46(. 

وكان ال�سهي���د عادل الرقم اأثناءها يتناول الغ���ذاء مع زوجته وبناته في الطابق االأول 

فلم���ا اقتحم العراقيون المنزل و�سمع عادل �سراخهم نزل من ال�سلم لي�ستطلع االأمر 
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فلما راأى الجنود اأطلقوا عليه الر�سا�ض فاأ�سابوه في رجله وبطنه ف�سقط على ال�سلم 

وتدحرج عليه ثم �سحبه العراقيون اإلى الخارج واأركبوه اإحدى �سياراتهم و�ساهد بنات 

ع���ادل هذا الم�سهد الماأ�س���اوي فاأخذن ي�سرخن ويبكين والده���ن ثم قام العراقيون 

بتفتي����ض المن���زل فلما لم يجدوا به اال الن�ساء خرجوا بعد اأن ملأوا قلوب عائلة عادل 

خوفا ورعبا )47( بهمجيتهم وق�ساوة اأخلقهم.

اقتي���د ال�سهي���د ع���ادل بع���د اعتقاله اإلى مبن���ى وزارة الدف���اع الكويتي���ة وهناك تم 

التحقيق معه وقد كان �سهما خلل التحقيق فلم يعترف باأن ال�سيارة التي وجدوا بها 

ال�س���لح تخ�ض جاره حبيب ال�سمالي ال���ذي كان عادل قد ا�ستعارها منه لي�ستخدمها 

ف���ي عملياته وزيادة ف���ي حر�سه على �سلمة حبيب ال�سمالي ال���ذي اعتقل في الوقت 

نف�س���ه مع عادل ق���ال له عندم���ا راآه في المعتقل بع���د التحقيق »ال تعت���رف بال�سيارة 

البا����ض بانه���ا لك الأن���ي ا�ستخرجت دفت���ر مزور بال�سي���ارة باأنها ل���ي واعترفت اأثناء 

التحقيق باأن ال�سيارة � البا�ض � ملكي فقط علما اأنني مزقت الدفتر ال�سابق « )48(.

وت���م نقل ال�سهيد عادل بعد ذلك اإلى معتقلت عدة مثل بيت ال�سيخ حمود ال�سباح 

ومبنى بلدية الجهراء ثم نقل اإلى العراق اإلى معتقل مديرية اأمن الب�سرة ال�سيا�سي، 

ه���ذه )49( التنقلت كانت خ���لل الفترة من 1990/8/22 اإل���ى 1990/9/27 وقد 

حاول خللها زميل���ه اأحمد البداح اطلق �سراح عادل الرقم عن طريق الر�سوة لكن 

دون جدوى )50(.

واآخ���ر م���رة �سوه���د فيها ال�سهي���د كان ف���ي �سجن مدين���ة تكريت العراقي���ة بتاريخ 

)51( 1991/2/4 ث���م انقطع���ت اأخب���اره بعدها اإل���ى ان عثر على رفات���ه واأعلن عن 

ا�ست�سهاده بتاريخ 200/4/30 .

واأ�س���درت االإدارة العام���ة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلي���ة التقرير التالي »في 

مقب���رة جماعية والواقع���ة في مدينة الرمادي ت���م العثور على اح���دى رفات اال�سرى 

ال����605 وقد اأثبتت التحاليل المخبرية تطاب���ق الجينات مع اإحدى الرفات والتي تعود 
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للأ�سي���ر ال�سهيد عادل اأحمد عبدالعزيز الرقم موالي���د 1952م وقد تم اأ�سره بتاريخ 

1990/8/22 وتعزي الوفاة لل�سابة بعيار اأو اأعيرة نارية )52(.

وعلقت زوجته على ا�ست�سهاده »اأن اهلل قد َمّن عليه بال�سهادة التي �سعى اإليها راغبا 

مخت���ارا فع�س���ى ان اهلل يتقبل���ه في عداد ال�سه���داء ويجزيه ورفاقه خي���ر الجزاء عن 

الكويت واأهلها« (53(.

ويقول �سقيق���ه عبدالعزيز الرقم »وبحمد اهلل الذي له الحمد والمنة ان جعل ابننا 

�سهيد عطر بدمائه الطاهرة ثرى وطنه الغالي ون�ساأل اهلل ان يح�سبه �سهيدا و�سفعيا 

الأهله واأن يلهمهم ال�سبر وال�سلوان (54(.

رح���م اهلل ال�سهي���د ع���ادل الرقم الذي كان خ���لل الغزو الغا�سم يتطل���ع اإلى كويت 

اأف�س���ل بعد محنة الغزو، حيث يقول »عندما تتح���رر الكويت من الغزو العراقي يجب 

اأن ت�سير وت�سبح واأن تتغير نحو االأف�سل واالأح�سن« (55(.

�لهو�م�س:

مكت���ب ال�سهي���د � ق�س���م التخليد المعن���وي، فريق توثي���ق الحيثيات تقري���ر بعنوان   �1

»محتوي���ات الملف« تقرير بعنوان نموذج متابعة حيثيات �سهيد ملف رقم 1401، � 

جريدة القب�ض بتاريخ 2004/12/7، �ض50 .

مقابل���ة فوزية عبداهلل ����ض1، مقابلة حبيب ال�سمالي ����ض1، مقابلة اأحمد البداح   �2

بتاريخ 2006/2/13م �ض2، مقابلة نا�سر ال�سعدون بتاريخ 2006/2/21 �ض 201.

مقابل���ة فوزية �ض2، مقابلة حبيب ال�سمالي ����ض2، مقابلة اأحمد البداح �ض1 ،2 �   �3

مقابلة نا�سر ال�سعدون �ض2، جريدة القب�ض بتاريخ 2004/12/7 �ض50، جريدة 

الوطن بتاريخ 2004/12/7 �ض42 .

مقابلة فوزية �ض2 ،4 .  �4

مقابلة حبيب ال�سمالي �ض2 .  �5

مقابل���ة اأحمد الب���داح �ض1، مقابل���ة فوزية ����ض2 � مقابلة نا�س���ر ال�سعدون �ض2   �6

� مقابل���ة حبي���ب ال�سمال���ي �ض2 � مق���ال اأحمد الب���داح في جري���دة القب�ض بتاريخ 

2004/12/7 � �ض50 .

جريدة الوطن بتاريخ 2004/12/7 �ض43 .  �7 
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مقابلة فوزية �ض4 .  �8

مقابلة فوزية �ض3 .  �9

10 � مقابلة اأحمد البداح �ض2، مقابلة حبيب ال�سمالي �ض2 .

11 � مقابلة اأحمد البداح �ض2، مقابلة حبيب ال�سمالي �ض2 .

12 � مقابلة فوزية �ض4 .

13 � مقابلة فوزية �ض 4.

14 � مقابلة حبيب ال�سمالي �ض3، مقابلة نا�سر ال�سعدون �ض1 .

15 � مقابلة اأحمد البداح �ض3 .

16 � مقابلة نا�سر ال�سعدون �ض3 ،2، مقابلة حبيب ال�سمالي �ض 2.

17 � مقابلة اأحمد البداح �ض3 .

18 � مقابلة حبيب ال�سمالي �ض3 .

19 � مقابلة حبيب ال�سمالي �ض2 .

20 � مقابلة اأحمد البداح �ض4 .

21 � مقابلة نا�سر ال�سعدون �ض2 ،3 .

22 � مقابلة حبيب ال�سمالي �ض4 .

23 � مقابلة نا�سر ال�سعدون �ض3 .

24 � مقابلة اأحمد البداح �ض5 .

25 � مقابلة فوزية �ض6 .

26 � مقابلة فوزية �ض6 .

27 � مقابلة فوزية �ض4 .

28 � مقابلة اأحمد البداح �ض4 .

29 � مقابلة اأحمد البداح �ض4 .

30 � مقابلة حبيب �ض3 .

31 � مقابلة اأحمد البداح �ض4 .

32 � مقابلة نا�سر ال�سعدون �ض4 .

33 � مقابلة نا�سر ال�سعدون �ض4 .

34 � مقابلة اأحمد البداح �ض4 ،5، مقابلة نا�سر ال�سعدون �ض4 ،5 .

35 � مقابلة نا�سر ال�سعدون �ض5 .
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36 � مقابلة نا�سر ال�سعدون �ض5 .

37 � مقابلة نا�سر ال�سعدون �ض 5.

38 � مقابلة  نا�سر ال�سعدون �ض5 .

39 � مقابلة  ن�سار ال�سعدون �ض5 .

40 � مقابلة  اأحمد البداح �ض4 .

41 � مقابلة  اأحمد البداح �ض5 .

42 � مقابلة  اأحمد البداح �ض5 .

43 � مقابلة  اأحمد البداح �ض5 .

44 � مقابلة  فوزية �ض4 .

45 � مقابلة  فوزية �ض4 .

46 � مقابل���ة  اأحمد الب���داح �ض5 ،6، مقابلة نا�سر ال�سعدون ����ض5 ،6 � مقابلة حبيب 

ال�سمالي �ض 4 ،5.

47 � مقابلة  فوزية �ض5 .

48 � مقابلة  حبيب ال�سمالي �ض4 ،5 .

49 � �سهادات كل من خالد يو�سف الخمي�ض بتاريخ 1991/9/20م، في�سل المطيري 

بتاري���خ 1992/10/3، ب���در محم���د القط���ان بتاري���خ 1996/5/7 ط���ارق جا�سم 

ال�سان���ع بتاري���خ 1992/11/2، علي فه���د الرا�سد بتاري���خ 1992/12/21 وذكر 

اأحم���د البداح اأنه اعتقل في حج���ز القوات الخا�سة اأنظ���ر المقابلة �ض6 وحبيب 

ال�سمال���ي باأنه �سجن ف���ي الم�ساتل اأنظر المقابلة �ض5 لكن ه���ذان المعتقلن لم 

يذكروهما ال�سهدو خلل اعتقالهم مع ال�سهيد عادل الرقم.

50 � مقابلة اأحمد البداح �ض6 .

51 � �سهادة دخيل اأحمد الدخيل بتاريخ 1997/6/3 .

52 � فري���ق االأدل���ة الجنائية � الفريق الفني � انطباق رق���م 209 � تقرير م�سور لرفات 

رق���م 7128 والمنطبق على االأ�سي���ر ال�سهيد عادل اأحم���د عبدالعزيز الرقم ملف 

اأ�سر رقم 279 �سهادة وفاة �سادرة عن وزارة ال�سحة رقم 2004/2748 .

53 � مقابلة فوزية �ض6 .

54 � جريدة االأنباء بتاريخ  2004/12/6�ض12 مقابلة �سقيقه عبدالعزيز الرقم.

55 � مقابلة نا�سر ال�سعدون �ض2 .



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-201-

�ل�سهيد /  عبد�هلل عبد�للطيف عبد�هلل �لع�سفور )رحمه �هلل(

كتب / د.�أحمد �لح�سن :

الجن�سية: كويتي.

الحالة االجتماعية: متزوج وله ابنتان.

المهنة: فني ت�سغيل اآالت � �سركة نفط الكويت.

الموؤهل العلمي الثانوية العامة.

تاريخ الميلد: 1962/10/7م.

تاريخ االأ�سر: 1990/8/25م.

تاريخ االإعلن عن اال�ست�سهاد: 2004/10/2م.

�أخالق وهو�يات �ل�سهيد عبد�هلل عبد�للطيف �لع�سفور:

عرف ال�سهي���د عبداهلل بالتزامه بالدي���ن وحر�سه على العب���ادات والطاعات )2( 

ومنا�سرت���ه للمظل���وم وتميزه ب���روح المغامرة والمخاط���رة وحبه للن�س���اط والحركة 

ورف�ض الك�سل (3(، كتومًا الأ�سراره (4( ذا علقات اجتماعية وا�سعة (5(.

وله هوايات عدة منها هواية �سيد البر »القن�ض« و�سيد البحر »الحداق« وكما كان 

يحب الريا�سة، حيث كان العبا في نادي ال�ساحل الريا�سي )6(.

دور �ل�سهيد عبد�هلل �لع�سفور خالل �لغزو �لعر�قي �لغا�سم

ل���م ي�سدق ال�سهي���د عبداهلل في اأول االأم���ر االأنباء التي و�سلت اإل���ى م�سامعه بغزو 

الع���راق لدولته الكوي���ت )7( ولكن عندما تيقن م���ن هذه االأخبار �سع���ر بالم�سوؤولية 

الكبي���رة تج���اه هذا الح���دث الج�سيم واأن يكون ل���ه دور فعال تج���اه المعتدي الظالم 

ورف����ض رف�س���ا قاطعا ان يغادر وطنه الكويت اإلى بلد اآخر اآمن )8( وبداأ ن�ساطه منذ 

اأول يوم م���ن الغزو في 1990/8/2م حتى يوم اعتقاله 1990/8/25م وكان له نوعان 

م���ن الن�ساط االأول: الن�ساط المدني واالإن�ساني وه���ذا يظهر من قيامه يوميا مع اأخيه 
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االأكب���ر علي الع�سفور بتوزيع الخبز والمواد الغذائية على االأ�سر المحتاجة دون تمييز 

�س���واء كانوا كويتيين اأو غير كويتيي���ن ولم يقت�سر في توزيع هذه المواد التموينية على 

منطقته اأبو حليفة بل اإلى مناطق اأخرى )9(، باال�سافة اإلى ذلك فقد كان له م�ساركة 

ف���ي تقدي���م اال�سعافات االأولية للمر�س���ى )10(، وحر�سه على الذه���اب اإلى عمله في 

�سركة النفط ل�سمان توفر البنزين في محطات الوقود للمرابطين في البلد )11(.

والن�ساط الثاني الذي �سارك فيه ال�سهيد عبداهلل الع�سفور هو ان�سمامه اإلى حركة 

المقاوم���ة الكويتي���ة الع�سكرية �سد المعتدين وهذا الدور تمث���ل في جمع االأ�سلحة ثم 

تخزينه���ا في منزل �سقيقه في منطقة ابو حليف���ة)12(  وكذلك تو�سيل االأ�سلحة اإلى 

اأف���راد المقاومة )13(. فقد عث���ر تحت المقعد في �سيارته بع���د اعتقاله العديد من 

االأ�سلحة من ر�سا�سات وذخيرة )14( وكذلك حركته الدوؤوبة الن�سيطة من مكان اإلى 

اآخ���ر حت���ى خ�سيت زوجته من تحركاته المريبة هذه ف���كان يطمئنها قائل ال تخافين 

واالأم���ور راح تع���دي »وال ت�سيليه ه���م )15(، وكما حذره اأخ زوجت���ه عبداهلل ال�سلل 

م���ن كثرة ه���ذه التح���ركات وخطرها عليه م���ن العراقيين ولكنه كان ي���رد »ال تخاف 

وم���ا ي�سي���ر اإال الذي اهلل كاتبه علينا )16(« وهي كلم���ات عظيمة تدل على �سجاعته 

ورباط���ه جاأ�سه وعدم خوفه من الغزاة وثقت���ه الكبيرة بما يقدره اهلل �سبحانه وتعالى 

له. والحقيقة ان هذه التحركات المكثفة احاطها ال�سهيد عبداهلل بالكتمان فلم يخبر 

بها اأحد وال اأقرب النا�ض اإليه.

ظروف �عتقال �ل�سهيد عبد�هلل �لع�سفور:

ف���ي ي���وم 1990/8/25م كان ال�سهيد عب���داهلل الع�سفور مرافق���ا ل�سقيقه علي في 

�سيارته في منطقة »هدية« وواجهتهما نقطة تفتي�ض عراقية وفت�ض الع�سكري العراقي 

ال�سي���ارة فعثر في »�سندوق ال�سيارة« عل���ى اأ�سباغ ر�ض وطلقات بندقية �سيد »�سوزن« 

لك���ن الع�سك���ري غ�ض الطرف عن ه���ذه الممنوعات ون�سحهم���ا باخفائها الأن هناك 

نقط���ة تفتي�ض اأخ���رى �ستقابلهما في الطريق لكنهما لم ي�ستمع���ا لهذه الن�سيحة فقد 

كان ف���ي ح�سابهما ان الم�ساف���ة قريبة اإلى منزلهما وال داع���ي للتخل�ض منها لكنهما 
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تفاج���ا بالطريق بنقطة تفتي�ض حديثة لم يتوقعاها فعث���ر ال�سابط العراقي على هذه 

االأ�سب���اغ والطلقات وطلب من علّي الع�سف���ور ان يغادر ال�سيارة ليعتقل اأخاه عبداهلل 

الأن���ه هو الذي يقود ال�سيارة فهو الم�سوؤول ع���ن هذه المحظورات ولكن علّي لم ت�سمح 

ل���ه كرامته ومروءته ان ينجو بنف�سه ويترك �سقيق���ه عبداهلل  يواجه م�سير االعتقال 

لوح���ده فرف�ض عر����ض ال�سابط العراقي وقال »ل���ن اأنزل واأغ���ادر اإال ومعي �سقيقي« 

فاعتب���ره ال�سابط به���ذا الرد �سريكا مع اأخيه عبداهلل باقتناء ه���ذه االأ�سياء فاعتقله 

اأي�سا )17(.

اقتي���د عب���داهلل و�سقيق���ه علي اإل���ى مخفر الرق���ة وعل���م ذووهما بالخب���ر فذهبت 

اإليهم���ا اأختهم���ا �سبيكة في يوم 1990/8/26م واأح�س���رت معها ملب�ض لهما )18(، 

وكم���ا زارهما اأي�سا ف���ي اليوم الثاني من االعتق���ال 1990/8/26م عبداهلل ال�سلل 

�سقي���ق زوجة عبداهلل الع�سفور فوجدهما ف���ي غرفة �سغيرة جدا و�ساألهما عن �سبب 

اعتقالهما فاأخب���ره ال�سهيد عبداهلل الع�سفور بما حدث لهما وبين ال�سلل لهما اأنه 

�سي�سع���ى الط���لق �سراحهما لكن ال�سهيد عبداهلل الع�سفور ل���م يتوقع ذلك ورد عليه 

»ال�سالف���ة طويلة«. وفي الي���وم الثالث من اعتقالهما ذهب اإل���ى مخفر الرقة عبداهلل 

ال�سلل لكنه لم يجدهما واأخبره العراقيون اأنه تم ترحيلهما اإلى العراق )19( وكان 

بالفعل قد ُرحل اإلى العراق حيث تذكر زوجة �سقيقه علّي اأن اأحد اأبناء الجيران راأى 

عب���داهلل وعلي اأ�سيرين وهما داخلن اإلى مدينة الب�سرة بينما هو خارج منها )20( 

والتهم���ة الرئي�سية التي وجهت اإليهم���ا هي ا�ستخدام اأ�سباغ الر����ض لكتابة العبارات 

الوطني���ة وال�سعارات المعادية ل�سدام ح�سين والحكومة العراقية والطلقات المتبقية 

هي نتيجة ا�ستخدام االأ�سلحة في اأعمال المقاومة �سد االحتلل العراقي )21(.

�أخبار �الأ�سير �ل�سهيد عبد�هلل �لع�سفور بعد �العتقال:

لم���ا و�سلت االأخبار اإلى اأهل واأقرباء االأ�سيرين عبداهلل وعلي الع�سفور باأنهما رحل 

اإلى العراق ذهب زيد ال�سلل والد زوجة عبداهلل الع�سفور اإلى الب�سرة وبحث عنهما 

في معتقلت الب�سرة ولكن لم يعثر لهما على اأثر ثم رجع دون فائدة تذكر )22(.
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وبالن�سب���ة اإل���ى المعتق���لت التي نق���ل اإليها عب���داهلل وعلي فح�سب تحلي���ل افادات 

ال�سه���ود الذي���ن راأوا ال�سهيدي���ن فاإنه بع���د اعتقالهما في مخفر الرق���ة رحل في يوم 

1990/8/27م اإل���ى معتقل ف���ي الب�سرة )23( ثم اأرجعا مرة اأخ���رى اإلى معتقل في 

منطق���ة الجهراء ف���ي دولة الكويت حيث ذكر اأحد ال�سهود اأن���ه كان معهما في معتقل 

بالجه���راء يوم 1990/6/13م )24( واآخر ذكر اأي�سا اأنه راهما في معتقل بالجهراء 

م���ن تاريخ 1990/9/17م اإلى 1990/10/4م في معتق���ل بالجهراء )25( ثم اأرجعا 

م���رة اأخرى اإلى معتقل في الب�سرة في العراق، وبقيا فيه من 1990/10/4 اإلى �سهر 

نوفمب���ر 1990م )26( ث���م انقطع���ت االأخبار عن م���كان اعتقالهما اإل���ى �سهر مار�ض 

1991م حي���ث وردت معلومات عن اعتقالهما في �سجن في منطقة بعقوبة في العراق 

)27( ويظه���ر اأن �سب���ب نقلهما اإلى بعقوبة هي االنتفا�س���ة التي ح�سلت في الب�سرة 

عقب ط���رد الجي�ض العراق���ي من الكوي���ت ف���ي 1991/2/26م )28(. واآخر معلومة 

متوف���رة عن مكان االعتقال ف���ي �سهر ابريل 21991م فقد كان���ا معتقلين في منطقة 

الب�س���رة )29( مم���ا يعني اأنه ت���م ترحيلهما من �سج���ن بعقوبة اإل���ى �سجن الب�سرة 

وبع���د هذا التاريخ انقطعت اأخبار عبداهلل و�سقيقه علّي حتى تم العثور على رفاتهما. 

فبالن�سب���ة لل�سهيد عبداهلل الع�سفور ذكر تقرير فريق االأدلة الجنائية التابع للإدارة 

العامة للأدلة الجنائية اأنه »في مقبرة جماعية والواقعة في مدينة الرمادي تم العثور 

عل���ى اإحدى رفات االأ�سرى ال� 605 وقد اأثبتت التحاليل المخبرية تطابق الجينات مع 

اإح���دى الرفات والتي تعود للأ�سير ال�سهي���د/ عبداهلل عبداللطيف عبداهلل الع�سفور 

من مواليد 1963م وقد تم اأ�سره بتاريخ 1990/8/25م )30(

واأفادت �سهادة الوفاة ال�سادرة عن وزارة ال�سحة اأن تاريخ الوفاة 2004/10/2 .

ا�ستقبل ذوو ال�سهيد عبداهلل الع�سفور نباأ ا�ست�سهاده بالر�سا والت�سليم لق�ساء اهلل 

وقدره والفخر باال�ست�سهاد.

يقول والده )ولدي عبداهلل رفع ا�سمنا عاليا وهو �سهيد تراب الوطن العزيز باأبنائه 
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واأنا اليوم اأح�ض بالعزة واأدعو اهلل اأن يكتب لولدي علي وعبداهلل ال�سهادة وان يتقبلها 

منهم���ا ب���اأذن اهلل( وتقول زوجت���ه )كنت متوقعة �سم���اع هذا الخب���ر والحمدهلل رب 

العالمي���ن( ويذكر عبداهلل ال�س���لل �سقيق زوجته )كنا متوقعي���ن �سماع هذا الخبر 

ون�ساأل اهلل ان يح�سبهم من ال�سهداء والحمدهلل رب العالمين(.

رحم �هلل �ل�سهيد عبد�هلل �لع�سفور و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

�لهو�م�س:

ملف ال�سهيد عبداهلل عبداللطيف عبداهلل الع�سفور رقم 1403، تقرير �سادر عن   �1

ق�سم التخليد المعنوي � فريق توثيق الحيثيات، وثائق لجنة االأ�سرى تقرير بعنوان 

»بيانات المتغيب �سمن عمليات االحتلل والتحرير« لل�سهيد عبداهلل عبداللطيف 

الع�سفور.

مقابل���ة مع عائ�سة ال�سلل اأرملة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور بتاريخ 2005/6/12   �2 

����ض1 ، مقابلة مع عبداهلل زيد ال�س���لل � �سقيق اأرملة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور 

بتاريخ 2005/6/14، �ض1 .

مقابلة مع اأرملة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور �ض1، مقابلة مع عبداهلل ال�سلل �ض1 .  �3

مقابلة مع اأرملة ال�سهيد عقبداهلل الع�سفور �ض2 .  �4

مقابلة مع عبداهلل ال�سلل �ض1 .  �5

مقابلة اأرملة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور �ض1 مقابلة عبداهلل ال�سلل �ض1.  �6

مقابلة مع اأرملة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور �ض2 .  �7

جري���دة االأنب���اء بتاري���خ 2004/12/6 �ض12مقابل���ة مع ز�س���رة ال�سهيد عبداهلل   �8

الع�سفور وقد ذكر هذه المعلومة �سقيقه يو�سف الع�سفور.

مقابلة مع اأرملة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور �ض 2، مقابلة مع عبداهلل ال�سلل �ض،2   �9

3، مقابلة مع اأرملة ال�سهيد علي عبداللطيف الع�سفور بتاريخ 2005/6/12 �ض 3.

10 � معلومات اأفادتها اأرملة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور واأرملة ال�سهيد علي الع�سفور 
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في تقرير بعنوان »اأ�سماء ال�سهود الذين وردت اأ�سمائهم مع �سيرة ال�سهيد(.

11 � مقابلة مع اأرملة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور �ض2 .

12 � مقابلة مع اأرملة ال�سهيد علي الع�سفور �ض2 .

13 � مقابلة مع عبداهلل ال�سلل �ض2 .

14 � مقابلة مع عبداهلل ال�سلل �ض 2.

15 � مقابلة مع اأرملة ا�سهيد عبداهلل الع�سفور �ض 2.

16 � مقابلة مع عبداهلل ال�سلل �ض2 .

17 � مقابل���ة مع اأرمل���ة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور �ض2 ،3، مقابل���ة مع اأرملة ال�سهيد 

عل���ي الع�سفور ����ض3 ،4، مقابلة مع عب���داهلل ال�سلل ����ض3 ،4، جريدة القب�ض 

بتاريخ 2004/9/13م �ض11 مقابلة مع �سقيق ال�سهيدين اأحمد الع�سفور، وثائق 

لجن���ة االأ�سرى تقرير بتاريخ 1992/10م حول ظروف اعتقال ال�سهيدين عبداهلل 

وعل���ي الع�سفور وت�سمن �سهادة كل من زوج���ة االأ�سير عبداهلل الع�سفور وزوجة 

االأ�سير علي الع�سفور وعبداهلل ال�سلل �سقيق زوجة االأ�سير عبداهلل الع�سفور.

18 � تقري���ر حول ظ���روف اعتقال عب���داهلل وعل���ي الع�سفور بتاري���خ 1992/10/5م 

)وثائق لجنة االأ�سرى(.

19 � جري���دة االنب���اء بتاريخ 2004/12/6م �ض12 مقابلة م���ع اأ�سرة ال�سهيد عبداهلل 

الع�سفور.

20 � مقابلة مع اأرملة ال�سهيد علي الع�سفور �ض4 .

21 � مقابل���ة مع اأرملة ال�سهيد علي الع�سفور �ض4 ، مقابلة مع عبداهلل ال�سلل �ض4 

مقابل���ة مع اأرمل���ة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور �ض3، تقري���ر �سادر عن لجنة وثائق 

االأ�سرى بتاريخ 1992/10/5م بافادة عبداهلل ال�سلل.

22 � مقابلة مع عبداهلل ال�سلل �ض4 .

23 � مقابلة مع اأرملة ال�سهيد علي الع�سفور �ض4 .

24 � تقرير بعنوان ا�ستمارة المقابلة ال�سخ�سية مع �ساهد �سادرة عن اللجنة الوطنية 
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ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودي���ن بتاريخ 1992/9/27م وال�ساهد هو محمد �سيد باقر 

ال�سخ�ض.

25 � تقري���ر بعن���وان »ا�ستم���ارة المقابل���ة ال�سخ�سية م���ع �ساهد«  �سادر ع���ن اللجنة 

الوطنية ل�س���وؤن االأ�سرى والمفقودين بتاري���خ 1992/10/3م وال�ساهد هو في�سل 

هجر نا�سر المطيري.

26 � مجم���وع �سه���ادات كل م���ن في�سل هج���ر المطي���ري، �سهادة محم���د �سيد باقر 

ال�سخ����ض لكنه ذكر اأنه راآه في �سجن الب�سرة في الفترة من 1990/9/20م اإلى 

1990/10/22م، تقرير بعنوان »ا�ستمارة المقابلة ال�سخ�سية مع �ساهد« �سادرة 

ع���ن اللجنة الوطنية ل�سوؤون االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1992/10/27م ال�ساهد 

هو بدر محمد خليل القطان.

27 � اأفادت اأرملة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور بتقرير �سادر عن اللجنة الوطنية لمتابعة 

�س���وؤن االأ�س���ر والمفقودين بعنوان »نم���وذج ت�سجيل اأو�ساع الز�س���رى والمفقودين 

الكويتيي���ن« بتاري���خ 1991/10/9، واأكد تواجدهما في �سج���ن بعقوبة عبدالقادر 

الق���لف � اأنظر تقرير يحتوي عل���ى �سهادة اأرملة عبداهلل الع�سف���ور واأرملة علي 

الع�سفور وعبداهلل ال�سلل بتاريخ 1992/10/5م.

28 � مقابلة مع اأحمد الع�سفور، جريدة القب�ض بتاريخ 2004/9/13م �ض11 .

29 � اف���ادة ال�ساه���د عبا�ض عبداهلل عبداللطيف بتاري���خ 1991/8/28م هذه االفادة 

باللغة االنكليزية في ملف ال�سهيد عبداهلل الع�سفور رقم 1403م مكتب ال�سهيد.

30 � تقري���ر �سادر عن االإدارة العامة للأدلة الجنائية � فريق االأدلة الجنائية � الفريق 

الفن���ي � انطب���اق رقم )203( تقرير م�س���ور لرفات لرق���م 7121 والمنطبق على 

اال�سير ال�سهيد عبداهلل عبداللطيف عبداهلل الع�سفور ملف اأ�سر رقم  323.

31 � جريدة االأنباء بتاريخ 2004/12/6 �ض12 .

32 � مقابلة مع اأرملة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور �ض3 .

33 � مقابلة مع عبداهلل ال�سلل �ض4 .
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�ل�سهيد / علي عبد�للطيف عبد�هلل �لع�سفور )رحمه �هلل(

كتب / د.�أحمد �لح�سن :

الجن�سية: كويتي.

الحالة االجتماعية: متزوج.

المهنة: وزارة الموا�سلت � م�ساعد اأمين �سندوق.

الموؤهل: العلمي: المرحلة الثانوية.

تاريخ الميلد: 1948/7/1 .

تاريخ االأ�سر: 1990/8/25 .

تاريخ اإعلن اال�ست�سهاد: 2004/8/22 م.

�أخالق وهو�يات �ل�سهيد علي عبد�للطيف �لع�سفور:

ع���رف ال�سهي���د علي باأخلقه الفا�سل���ة فقد كان طيبا مطيعا ب���ارا بوالده، �سجاعا 

موؤثرا غيره على نف�سه، مهتما برعاية اأ�سرته واأبنائه رحوما بهم )2(.

وقد كان له هوايات عدة اأبرزها �سيد البر »القن�ض« و�سيد البحر »القن�ض« (3(.

دور�ل�سهيد علي �لع�سفور خالل �لغزو �لعر�قي �لغا�سم:

ب���داأ ال�سهي���د علي الع�سفور ن�ساطه ف���ي مقاومة المعتدين من���ذ اأول يوم من الغزو 

 1990/8/2وحت���ى ي���وم اعتقاله  1990/8/25م (4(. هذه الفت���رة الق�سيرة كانت 

مكثفة بنوعين من الن�ساط:

اأواًل: الن�س���اط االإن�سان���ي: فقد كان عل���ي الع�سفور يوميًا يقوم م���ع �سقيقه عبداهلل 

الع�سفور بتوزيع الخبز والمواد التموينية والغذائية على االأ�سر المحتاجة �سواء كانوا 

كويتيي���ن اأو غير كويتيين دون تمييز ولم يقت�س���ر دورهما في التوزيع على منطقتهما 

اأبو حليفة بل اإلى مناطق اأخرى (5( باال�سافة اإلى بع�ض الم�ساهمات في اال�سعافات 

االأولية والطبية للمر�سى والم�سابين )6(.
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واأما الن�ساط الثاني فيتمثل في الدور الع�سكري عن طريق جمع االأ�سلحة وتخزينها 

ف���ي منزل���ه وقد كتم هذا الن�ساط عن اأقرب النا�ض اإليه ف���اذا �سئل عن هذه االأ�سلحة 

يغ�سب ويطلب عدم التدخل )7(.

ظروف �عتقال �ل�سهيد علي �لع�سفور:

ف���ي ي���وم 1990/8/25م كان ال�سهيد عل���ي الع�سفور مرافقا ل�سقيق���ه عبداهلل في 

�سيارت���ه في منطقة »هدية« وواجهتهما نقطة تفتي�ض عراقية وفت�ض الع�سكري العراقي 

ال�سي���ارة فعث���ر في »�سندوق ال�سيارة« على اأ�سباغ ر�ض وطلق���ات بندقية �سيد »�سوزن« 

لك���ن الع�سكري غ�ض الط���رف عن هذه الممنوع���ات ون�سحهما باخفائه���ا الأن هناك 

نقطة تفتي�ض اأخرى �ستقابلهما في الطريق لكنهما لم ي�ستمعا لهذه الن�سيحة فقد كان 

ف���ي ح�سابهما ان الم�سافة قريبة اإلى منزلهما وال داعي للتخل�ض منهما لكنهما تفاجا 

بالطري���ق بنقطة تفتي�ض حديثة لم يتوقعاها فعثر ال�سابط العراقي على هذه االأ�سباغ 

والطلق���ات وطلب من علّي الع�سف���ور اأن يغادر ال�سيارة ليعتقل اأخ���اه عبداهلل الأنه هو 

الذي يقود ال�سيارة فهو الم�سوؤول عن هذه المحظورات ولكن علّي لم ت�سمح له كرامته 

ومروءت���ه ان ينج���و بنف�س���ه ويترك �سقيق���ه عبداهلل  يواج���ه م�سير االعتق���ال لوحده 

فرف����ض عر�ض ال�سابط العراقي وق���ال »لن اأنزل واأغادر اإال ومع���ي �سقيقي« فاعتبره 

ال�سابط بهذا الرد �سريكا مع اأخيه عبداهلل باقتناء هذه االأ�سياء فاعتقله اأي�سا )8(.

اقتيد علي و�سقيق���ه عبداهلل اإلى مخفر الرقة وعلم ذووهما بالخبر فذهبت اإليهما 

اأختهم���ا �سبيك���ةج في ي���وم 1990/8/26م واأح�سرت معها ملب����ض لهما )9(، وكما 

زارهم���ا اأي�سا في اليوم الثاني من االعتق���ال 1990/8/26م عبداهلل ال�سلل �سقيق 

زوجت���ه عب���داهلل الع�سف���ور فوجدهما في غرف���ة �سغيرة ج���دا و�ساألهم���ا عن �سبب 

اعتقالهما فاأخب���ره ال�سهيد عبداهلل الع�سفور بما حدث لهما وبين ال�سلل لهما انه 

�سي�سع���ى الط���لق �سراحهما لكن ال�سهيد عبداهلل الع�سفور ل���م يتوقع ذلك ورد عليه 

»ال�سالفة طويلة«. وفي اليوم الثالث من اعتقالهما ذهب عبداهلل ال�سلل اإلى مخفر 
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الرق���ة لكنه لم يجدهما واأخبره العراقيون اأنه ت���م ترحيلهما اإلى العراق )10( وكان 

بالفعل قد ُرحل اإلى العراق حيث تذكر زوجة �سقيقه علي اأن اأحد اأبناء الجيران راأى 

علّي وعبداهلل اأ�سيرين وهما داخلن اإلى مدينة الب�سرة بينما هو خارج منها)11( . 

والتهم���ة الرئي�سية التي وجهت اليهم���ا هي ا�ستخدام اأ�سباغ الر����ض لكتابة العبارات 

الوطني���ة وال�سعارات المعادية ل�سدام ح�سين والحكومة العراقية والطلقات المتبقية 

هي نتيجة ا�ستخدام االأ�سلحة في اأعمال المقاومة �سد االحتلل العراقي )12(.

�أخبار �الأ�سير �ل�سهيد علي �لع�سفور بعد �العتقال:

لم���ا و�سلت االأخبار اإلى اأهل واأقرباء االأ�سيرين علي وعبداهلل الع�سفور باأنهما رحل 

اإلى العراق ذهب زيد ال�سلل والد زوجة عبداهلل الع�سفور اإلى الب�سرة وبحث عنهما 

في معتقلت الب�سرة ولكن لم يعثر لهما على اأثر ثم رجع دون فائدة تذكر )13(.

وبالن�سب���ة اإل���ى المعتق���لت التي نق���ل اإليها علي وعب���داهلل فح�سب تحلي���ل افادت 

ال�سه���ود الذي���ن راأوا ال�سهيدي���ن فاإنه بع���د اعتقالهما في مخفر الرق���ة رحل في يوم 

1990/8/27م اإل���ى معتقل ف���ي الب�سرة )14( ثم اأرجعا مرة اأخ���رى اإلى معتقل في 

منطق���ة الجه���راء في دولة الكويت حيث ذك���ر اأحد ال�سهود اأن���ه كان معهما في معتل 

بالجه���راء يوم 1990/9/13م )15( واآخر ذكر اأي�سا اأنه راآهما في معتقل بالجهراء 

م���ن تاريخ 1990/9/17م اإلى 1990/10/4م في معتق���ل بالجهراء )16( ثم اأرجعا 

م���رة اأخرى اإلى معتقل في الب�سرة في العراق، وبقيا فيه من 1990/10/4 اإلى �سهر 

نوفمب���ر 1990م )17( ث���م انقطع���ت االأخبار عن م���كان اعتقالهما اإل���ى �سهر مار�ض 

1991م حي���ث وردت معلومات عن اعتقالهما في �سجن في منطقة بعقوبة في العراق 

)18( ويظه���ر ان �سبب نقلهم���ا اإلى بعقوبة هو االنتفا�سة الت���ي ح�سلت في الب�سرة 

عقب ط���رد الجي�ض العراق���ي من الكوي���ت ف���ي 1991/2/26م )19(. واآخر معلومة 

متوف���رة ع���ن مكان االعتق���ال في �سهر ابري���ل 1991م فقد كانا معتقلي���ن في منطقة 

الب�سرة )20( مما يعني اأنه تم ترحيلهما من �سجن بعقوبة اإلى �سجن الب�سرة وبعد 
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هذا التاريخ انقطعت اأخبار علي و�سقيقه علي حتى تم العثور على رفاتهما.

بالن�سب���ة لل�سهي���د علي عبداللطي���ف الع�سفور، ذك���ر تقرير االأدل���ة العامة للأدلة 

الجنائية في مقبرة جماعية والواقعة في مدينة الرمادي تم العثور على اإحدى رفات 

االأ�س���رى ال�605 وق���د اأثبتت التحالي���ل المخبرية تطابق الجينات م���ع اإحدى الرفات 

والت���ي تعود للأ�سي���ر ال�سهيد/ عل���ي عبداللطيف عبداهلل الع�سف���ور 1990/8/25م 

وتعزى الوفاة للإ�سابة بعيار اأو اأعيرة نارية )21(.

واأفادت �سهادة الوفاة ال�سدارة عن وزارة ال�سحة ان تاريخ الوفاة 2004/8/22م )22(.

وق���د كان لنب���اأ ا�ست�سه���اده اأث���را بالغا عل���ى اأبنائه وتق���ول زوجت���ه »الحمدهلل على 

ا�ست�سهاده وهذا من ف�سل ربي اهلل يرحمه ويرحم �سهداءنا« )23(.

�لهو�م�س:

تقري���ر ف���ي مل���ف ال�سهيد عل���ي الع�سف���ور رق���م 1378 � مكت���ب ال�سهي���د بعنوان   �1

»محتوي���ات الملف«، وثائق لجن���ة االأ�سرى تقرير بعنوان »بيان���ات المتغيب �سمن 

عملي���ات االحت���لل والتحرير«، جري���دة القب����ض بتاري���خ 2004/9/13م، �ض11 

بطاقة بعنوان »بيانات االأ�سير رقم »189«.

مقابلة مع اأرملة ال�سهيد علي الع�سفور بتاريخ 2005/6/12م �ض1 ،2 .  �2

مقابلة مع اأرملة ال�سهيد علي الع�سفور �ض2 .  �3

مقابلة مع اأرملة ال�سهيد علي الع�سفور �ض3 .  �4

مقابل���ة مع اأرمل���ة ال�سهيد علي الع�سفور �ض3، مقابلة م���ع اأرملة ال�سهيد عبداهلل   �5

عبداللطي���ف الع�سفور بتاريخ 2005/6/12م، �ض2، مقابلة مع عبداهلل ال�سلل 

�سقيق زوجة عبداهلل الع�سفور بتاريخ 2005/6/14م �ض2 ،3 .

اأفادت اأرملة ال�سهيد علي الع�سفور في تقرير بعنوان »اأ�سماء ال�سهود الذين وردت   �6

اأ�سمائهم مع �سيرة ال�سهيد«.

مقابلة مع اأرملة ال�سهيد علي الع�سفور �ض2 .  �7 
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مقابلة مع اأرملة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور �ض2 ،3، مقابلة مع اأرملة ال�سهيد علي   �8 

الع�سف���ور �ض3 ،4، مقابلة مع عبداهلل ال�سلل ����ض3 ،4، جريدة القب�ض بتاريخ 

2004/9/13م ����ض11 مقابلة مع �سقي���ق ال�سهيدين اأحمد الع�سفور، وثائق لجنة 

االأ�س���رى تقرير بتاري���خ 1992/10/5م حول ظروف اعتق���ال ال�سهيدين عبداهلل 

وعل���ي الع�سفور وت�سمن �سه���ادة كل من زوجة االأ�سير عب���داهلل الع�سفور وزجة 

االأ�سير علي الع�سفور وعبداهلل ال�سلل �سقيق زوجة االأ�سير عبداهلل الع�سفور.

تقرير حول ظروف اعتقال عبداهلل وعلي الع�سفور بتاريخ 1992/10/5م )وثائق   �9

لجنة االأ�سرى(.

10 � جريدة االأنباء بتاريخ 2004/4/6 �ض12 )مقابلة مع اأ�سرة ال�سهيد(.

11 � مقابلة مع اأرملة ال�سهيد علي الع�سفور �ض4 .

12 � مقابل���ة م���ع اأرملة ال�سهيد علي الع�سفور �ض4، مقابلة مع عبداهلل ال�سلل �ض4 

مقابل���ة مع اأرمل���ة ال�سهيد عبداهلل الع�سفور �ض3، تقري���ر �سادر عن لجنة وثائق 

االأ�سرى بتاريخ 1992/10/5م باإفادة عبداهلل ال�سلل.

13 � مقابلة مع عبداهلل ال�سلل �ض4 .

14. مقابلة مع اأرملة ال�سهيد علي الع�سفور �ض4 .

15 � تقرير بعنوان ا�ستمارة المقابلة ال�سخ�سية مع �ساهد �سادرة عن اللجنة الوطنية 

ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودي���ن بتاريخ 1992/9/27م وال�ساهد هو محمد �سيد باقر 

ال�سخ�ض.

16 � تقري���ر بعنوان »ا�ستمارة المقابلة ال�سخ�سية مع �ساهد« �سادر عن اللنة الوطنية 

ل�س���وؤن االأ�س���رى والمفقودي���ن بتاري���خ 1992/10/3م وال�ساهد ه���و في�سل هجر 

نا�سر المطيري.

17 � مجموع���ة �سه���ادات كل م���ن في�سل هجر المطي���ري، �سهادة محم���د �سيد باقر 

ال�سخ����ض لكنه ذكر اأنه راآه في �سجن الب�سرة في الفترة من 1990/9/20م اإلى 

1990/10/22م، تقرير بعنوان »اإ�ستمارة المقابلة ال�سخ�سية مع �ساهد« �سادرة 

عن اللجنة الوطنية ل�سوؤن االأ�س���رى والمفقودين بتاريخ 1992/10/27م ال�ساهد 
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هو بدر محمد خليل القطان.

18 � اأف���ادت اأرمل���ة ال�سهي���د عب���داهلل الع�سفور بتقري���ر �سادر عن  اللجن���ة الوطنية 

لمتابع���ة �س���وؤن االأ�س���رى والمفقودي���ن بعن���وان »نم���وذج ت�سجيل اأو�س���اع االأ�سرى 

والمفقودي���ن الكويتيين« بتاري���خ 1991/10/9، واأكد تواجدهما في �سجن بعقوبة 

عبدالق���ادر الق���لف � اأنظر تقرير يحت���وي على �سهادة اأرملة عب���داهلل الع�سفور 

واأرملة علي الع�سفور وعبداهلل ال�سلل بتاريخ 1992/10/5م.

19 � مقابلة مع اأحمد الع�سفور، جريدة القب�ض بتاريخ 2004/9/13م �ض11 .

20 � اإفادة ال�ساهد عبا�ض عبداهلل عبداللطيف بتاريخ 28 / 8 / 1991م هذه االإفادة 

باللغة االإنجليزية في ملف ال�سهيد عبداهلل الع�سفور رقم 1403 مكتب ال�سهيد .

21 � االإدارة العام���ة للأدل���ة الجنائية � فريق االأدلة الجنائي���ة � الفريق الفني � انطباق 

رق���م )189( تقرير م�سور لرفات رقم )7124( المنطبق على االأ�سير ال�سهيد / 

علي عبداللطيف عبداهلل الع�سفور ملف اأ�سر رقم )372(.

22 � وزارة ال�سح���ة � مراقب���ة ال�سج���ل المرك���زي للموالي���د والوفي���ات � �سه���ادة وفاة 

الت�سجيل 2004/9/15م.

23 � مقابلة مع اأرملة ال�سهيد علي الع�سفور �ض4 .
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�ل�سهد�ء  1- عدنان �سفر معرفي   

   2- خالد نوري �سليمان �لقناعي

   3- �أحمد عبد�لرحمن عبد�لمح�سن �لرفاعي

  رحمهم �هلل

كتب / د.مهزع �لديحاني :

1- �ل�سهيد/ عدنان �سفر معرفي )رحمه �هلل(

مكان وتاريخ الميلد: الكويت 1967/1/2م.

الحالة االجتماعية: اأعزب.

الموؤهل الدرا�سي: الثانوية العامة.

المهنة: ميكانيكي طائرات � الخطوط الجوية الكويتية.

مكان االإقامة: م�سرف � قطعة 4 � ال�سارع التا�سع منزل 23 .

تاريخ االعتقال: 1990/10/21م.

تاريخ اال�ست�سهاد الر�سمي: ال توجد بيانات دقيقة.

كيفية اال�ست�سهاد: ال توجد بيانات دقيقة.

2- �ل�سهيد/ خالد نوري �سليمان �لقناعي )رحمه �هلل(

مكان وتاريخ الميلد: الكويت 1970/9/24م.

الحالة االجتماعية: متزوج.

الموؤهل الدرا�سي: الثانوية العامة.

المهنة: طالب.

مكان االإقامة: م�سرف � قطعة 3 ال�سارع الثاني � منزل 7 .

تاريخ االعتقال: 1990/10/21م.

تاريخ اال�ست�سهاد الر�سمي: 2004/8/7م.

كيفية اال�ست�سهاد: االإ�سابة باأعيرة نارية بالراأ�ض.
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3- �ل�سهيد/ �أحمد عبد�لرحمن عبد�لمح�سن �لرفاعي )رحمه �هلل(

مكان وتاريخ الميلد: الكويت 1972/3/11م.

الحالة االجتماعية: اأعزب.

الموؤهل الدرا�سي: ال�سهادة المتو�سطة.

المهنة: جندي � وزارة الدفاع.

مكان االإقامة: م�سرف قطعة 1 � �سارع 1 منزل 9 .

تاريخ اال�ست�سهاد الر�سمي: 2004/8/10م.

كيفية اال�ست�سهاد: اأعرية نارية بالراأ�ض وال�سدر.

ال�سهداء والمقاومة �سد االحتلل

�أواًل �ل�سهيد/ عدنان �سفر معرفي )رحمه �هلل(

كان ال�سهي���د/ عدنان متواج���دا مع مجموعة من اأ�سدقائ���ه ومنهم ال�سهيد/ خالد 

نوري القناعي على �سارع الخليج العربي عندما اأعتقلته القوات العراقية في �سبيحة 

الثان���ي من اأغ�سط����ض من عام 1990م )1(. ويبدو اأن ه���ذا االعتقال لم ي�ستمر اأكثر 

من �ساعتين، حيث اطلق �سراحه وعاد اإلى منزله حوالي ال�ساعة العا�سرة �سباحا من 

ذلك اليوم )2(.

كان���ت رّدة فعل ال�سهي���د هو الغ�سب والرف�ض لهذا الغزو الغا�سم، ولهذا �سرعان ما 

ارتدى ملب�سه الع�سكرية والتحق بوحدته الخا�سة بمع�سكر االمداد والتموين )التابع 

للجي����ض الكويتي في �سبحان(، حيث كان يوؤدي خدمة التجنيد االجبارية كجندي في 

ذلك الوقت.

وم���ن الموؤك���د ان ال�سهي���د/ عدنان لم يمكث ف���ي المع�سكر اإاّل �ساع���ات قليلة حيث 

�س���درت ل���ه االأوامر م���ن روؤ�سائ���ه المبا�سرين باأن يخ���رج في ع�سر ذل���ك اليوم من 

المع�سك���ر على وجه ال�سرعة، وهو م���ا امتثل له ال�سهيد ونّف���ذه بواقعية حتى لو كانت 

على م�س�ض (4(.
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م���ن الموؤكد ان ال�سهيد/ عدنان قد عقد العزم على مقاومة االحتلل العراقي منذ 

الي���وم االأول للغ���زو ح�سبم���ا اأفادت به والدت���ه الكريمة في �سهادته���ا وكذلك ما اأكده 

�سقيقه في �سهادته (5( ومع هذا، فاإن البداية الحقيقية المنّظمة للمقاومة الم�سلحة 

�سد المحتل لم تبداأ اإاّل في يوم ال�سبت الموافق 1990/8/4م عندما اجتمع ال�سهيد/ 

عدن���ان مع رفيقيه في الكفاح ال�سهيد/ خالد نوري القناعي ويو�سف �سبري الغربّللي 

في منزل وال���ده وذلك لتدار�ض فكرة تكوين خلية مقاومة وتنظيم خططها واأهدافها 

)6(. ويب���دو اأن ال�سهيد/ اأحمد عبدالرحمن الرفاعي قد ان�سم اإلى هذه الخلية بعد 

اأي���ام قليلة من تكوينها. ومن �سبه الموؤكد ان هذه الخلية النا�سئة وال�سغيرة في عدد 

اأفرادها ترتبط ارتباطا مبا�سرا مع خلية مقاومة رئي�سية كبرى وهي المنوطة بتوجيه 

وتخطيط وتنظيم عمل الخليا ال�سغيرة التابعة لها، رغم �سمت الم�سادر التي بين 

اأيدينا عن تو�سيح هذا الجانب.

ومهما يكن من اأمر، فاإن ال�سهيد ورفاقه نجحوا في تكبيد جي�ض االحتلل العراقي 

الكثي���ر م���ن الخ�سائ���ر ف���ي االأرواح والمع���ّدات الع�سكرية. وه���ذه هي اأه���م االأعمال 

والعمليات الع�سكرية التي قام بها ال�سهيد/ عدنان �سد الغزاة العراقيين:

1 � ق���ام ال�سهي���د/ عدنان مع مجموعة م���ن رفاقه في المقاوم���ة بالت�سلل والو�سول 

اإل���ى مخ���ازن االأ�سلحة والذخي���رة الرئيذ�سي���ة والتابعة للجي�ض الكويت���ي في �سبحان 

رغ���م احاطته���ا باالأ�سلك ال�سائك���ة وا�ستطاع الح�س���ول هو وزملوؤه عل���ى كثير من 

المع���دات الع�سكرية والذخيرة المتنوعة مثل القناب���ل اليدوية و�سواعقها ور�سا�سات 

عي���ار خم�سين وعجينة متفجرات و�س���لح )MB5 )7. ومن الموؤكد اأنه قام وزملوؤه 

ف���ي المقاومة بهذا العمل اأكثر من م���رة )8(. وقد قاموا بجلب هذا العتاد الع�سكرية 

المتن���وع ب�سيارته���م الخا�سة اإل���ى منطقة م�سرف وم���ن ثم اخفائه ف���ي اأحد البيوت 

المهج���ورة الخالي م���ن �سكانه )9(. وبهذا العمل، ا�ستط���اع ال�سهيد/ عدنان ورفاقه 

االأب���رار اأن يوّفروا لعدد كبير من اأفراد خلية المقاوم���ة الرئي�سية التي ينتمون اإليها، 

مختل���ف االأ�سلحة والعت���اد والذخيرة والذي كانوا باأم�ض الحاج���ة اإليه في تلك االأيام 

الع�سيبة )10(.
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2 � ق���ام ال�سهي���د/ عدن���ان وبم�سارك���ة مع رفيقي���ه ال�سهيدين ع�س���ام عبدالوهاب 

الرومي واأحمد عبدالرحمن الرفاعي بعمليات متكررة، تتمثل ب�سرب نقاط التفتي�ض 

وال�سيط���رة العراقية المتواجدة في منطقة م�س���رف وبيان وبع�ض المناطق المجاورة 

)11(. واأول العملي���ات الع�سكري���ة الناجح���ة والموثق���ة والتي قام به���ا ال�سهيد وكما 

يرويه���ا اأح���د اأف���راد المقاومة االحياء والذي �س���ارك بهذه العملية ه���ي تدمير دبابة 

عراقية كانت متوقفة عند مدخل منطقة م�سرف المقابل لمنطقة �سلوى )على طريق 

الفحيحيل ال�سريع( وذلك باإلقاء قنابل يدوية وقنابل مولوتوف داخلها)12( . ويبدو 

اأن هذه العملية تمت خلل االأ�سبوع االأول اأو الثاني من الغزو.

3 � قام ال�سهيد/ عدنان بالم�ساركة مع رفاقه ال�سهداء ع�سام عبدالوهاب الرومي 

وخال���د ن���وري القناع���ي واأحمد عبدالرحم���ن الرفاعي ف���ي عملية الج�س���ر ال�سهيرة 

والمتمثل���ة ب�س���رب �ساحنتين ع�سكريتين من الجي�ض العراق���ي وقتل وجرح من فيها. 

وكم���ا ي���روي اأح���د ال�سهود االحي���اء وال���ذي كان م�ساركا في ه���ذه العملي���ة، فاإن دور 

ال�سهي���د/ عدن���ان كان مف�سليا )13(. فق���د و�سلت معلومات موؤكدة ب���اأن �ساحنتين 

ع�سكريتي���ن �سوف تمر من تح���ت الج�سر الفا�سل بين منطقة م�سرف ومنطقة �سباح 

ال�سالم و�سوف يكون �سيرها على الطريق الدائري ال�ساد�ض المتجه غربا اإلى الجهراء 

وق���د حدد وقت مرورها بحدود ال�ساعة الخام�سة فج���را وذلك في اأحد االأيام االأولى 

م���ن �سهر �سبتمبر من عام 1990م. ومن الموؤكد ان الذي قام بتوزيع رجال المقاومة 

ومنهم ال�سهيد/ عدنان وذلك كل ح�سب دوره ومهمته، هو ملزم في الجي�ض الكويتي 

ال ي���زال حي ي���رزق )14(. ما يهمن���ا هنا ه���و ان ال�سهيد/ عدنان اتخ���ذ مكانه فوق 

الج�س���ر وهو يحمل ر�سا�سا ومعه ال�سهي���د/ خالد نوري القناعي وهو يحمل قاذفة اآر. 

بي. جي واالآخرون االأربعة ومنهم ال�سهيدين/ ع�سام عبدالوهاب الرومي وال�سهيد/ 

اأحم���د عبدالرحمن الرفاعي في اأ�سفل الج�سر بمحاذاة الطريق المتجه اإلى الم�سيلة 

)15(. وم���ن الموؤك���د ان ال�سهيد/ عدنان ومع���ه رفيقة ال�سهيد/ خال���د القناعي قد 

�سوب���ا واأطلق���ا النار على ال�ساحنتين قب���ل و�سولهما اإلى الج�س���ر باأكثر من 500 متر 
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وق���د كانت ا�سابتهما لل�ساحنتين محكم���ة وقاتلة، كما يروي اأحد ال�سهود )16(. وقد 

قت���ل في هذه العملية ثلث���ة جنود عراقيين وجرح اثنان منه���م واأعطبت ال�ساحنتين 

وا�ستطاع ال�سهيد/ عدنان ورفاقه الح�سول على كثير من االأ�سلحة والعتاد من هاتين 

ال�ساحنتين )17(.

وم���ن المفارقة االإن�ساني���ة اأن ال�سهيد/ عدنان وال�سهيد/ خال���د قد قاموا باإ�سعاف 

الجنديي���ن العراقيي���ن الجريحيين وذل���ك بحملهما اإلى م�ست�سفى مب���ارك كما يوؤكد 

ذلك اأكثر من �ساهد )18(.

�العتقال

من الموؤكد اأن اال�ستخبارات العراقية وردت اإليها معلومات مف�سلة عن اأن ال�سهيد/ 

عدنان ينتمي اإلى اأحد خليا المقاومة الكويتية واأنه اأحد اأفرادها الفاعلين في عملية 

مقاوم���ة االحت���لل العراق���ي)19( . له���ذا حا�سرت ق���وات عراقية من���زل ال�سهيد/ 

عدنان في م�سرف وذلك يوم االأحد الموافق 1990/10/21م و�سرعان ما دخل جنود 

عراقي���ون مدجج���ون بال�سلح اإلى منزل ال�سهي���د والذي ا�ست�سلم و�سل���م نف�سه لقدر 

محتوم، ال يعلمه اإال اهلل، لهوؤالء الجنود، ويبدو اأنه نقل اإلى معتقل محافظة االأحمدي. 

هذا ووجهت لل�سهيد عدنان التهم التالية )21(:

اأن���ه ينتمي اإلى المقاوم���ة الكويتية المناوئة للحتلل العراق���ي، وقد قام باأعمال   �1

ع�سكرية فاعلة وموؤثرة �سد الجي�ض العراقي المحتل في دولة الكويت.

اأن���ه من اأن�سار �ساح���ب ال�سمو اأمير البلد ال�سيخ/ جاب���ر االأحمد ال�سباح طيب   �2

اهلل ثراه ومن الموؤيدين للحكومة ال�سرعية الكويتية.

تخزي���ن االأ�سلح���ة بكميات كبي���رة وكتابة وتوزي���ع المن�سورات الت���ي تدين النظام   �3

العراقي المحتل وتحث المواطنين الكويتيين على المقاومة وال�سمود.

ه���ذا وبالرغم من التعذي���ب ال�سديد ال���ذي تعر�ض له ال�سهيد/ عدن���ان، فانه لم   �4

يعت���رف مطلقا به���ذه التهم وبقي وفيا ال�سدقائه ورفاق���ه في المقاومة حتى القى 

ربه كما يروي اأحد ال�سهود )22(.
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ما بعد �العتقال

هن���اك بع����ض ال�سه���ادات الموثوقة لع���دد قليل من ال�سه���ود والذين اأّك���دوا رويتهم 

لل�سهي���د ف���ي المعتقلت وال�سجون العراقية داخل الكوي���ت اأو خارجها. وقبل تف�سيل 

هذه ال�سهادات يجب التاأكيد هنا على اأن القوات العراقية المحتلة قد قامت باعتقال 

جمي���ع اأفراد اأ�سرة ال�سهيد ما عدا والده وذلك بتاريخ )23( 1990/11/14. وبقيت 

عائلت���ه الكريمة في المعتقلت العراقية متنقلة م���ن �سجن اإلى �سجن ولم تخرج اإلى 

الحري���ة اإاّل بتاريخ 1991/3/9م وبم�ساعدة اإلهية عندما ك�سرت اأبواب ال�سجون على 

ي���د ثوار محافظات الجنوب العراقي فيما عرف بانتفا�سة مار�ض �سد النظام البعثي 

العراقي البغي�ض.

وهذ� ت�سل�سل زمني باأ�سماء �ل�سهود:

1 � ال�ساه���د االأول: نا�س���ر جمي���ل ح�سن الب���دران � لبناني الجن�سية م���ن مواليد عام 

1960 وال���ذي اأكد رويته لل�سهيد/ عدنان في �سج���ن محافظة االأحمدي من تاريخ 

1990/2/10م وحتى تاريخ 1990/11/15م )24(.

2 � ال�ساه���د الثان���ي نا�س���ر �سيف �سع���د الم�سعل � كويت���ي الجن�سية وم���ن مواليد عام 

1970م وال���ذي اأك���د روؤيته لل�سهيد/ عدنان في �سج���ن االأحداث في الفترة ما بين 

1990/11/15م اإلى )25( 1990/11/17.

3 � ال�ساه���د الثال���ث: اأحم���د اأحمد ب���و حمدي � كويت���ي الجن�سية وم���ن مواليد 1951، 

اأك���د ال�ساه���د روؤيت���ه لل�سهي���د/ عدن���ان في �سج���ن االحداث ف���ي الفت���رة ما بين 

1990/11/15م اإلى 1990/12/15م )26(.

4 � ال�ساه���د الراب���ع: وليد ابراهي���م ال�سليم � كويتي الجن�سية وم���ن مواليد عام 1964 

وال���ذي اأك���د روؤيته لل�سهيد/ عدن���ان في يوم ما من �سهر نوفمب���ر لعام 1990م في 

ق�سر نايف و�سجن االح���داث. وتبدو هذه ال�سهادة وكاأن ال�ساهد كان في المعتقل 
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نف�س���ه الموج���ود في���ه ال�سهي���د/ عدنان �س���وار كان ه���ذا المعتقل ق�س���ر نايف اأو 

�سج���ن االأح���داث. هذا ويوؤكد ال�ساهد عل���ى ان اآخر مرة راأى في���ه ال�سهيد هو يوم 

1991/1/6م وهو اليوم الذي نقل فيه ال�ساهد اإلى معتقل النا�سرية )27(.

� ه���ذا ورغ���م المحاوالت الجاّدة الت���ي بذلتها دولة الكويت ممثل���ة باللجنة الوطنية 

ل�س���وؤون االأ�سرى والمفقودين، فاإنه لم ت���رد اأية معلومة موثوقة على االطلق عن هذا 

ال�سهيد البار منذ تاريخ 1991/1/6م.

وبعد �سقوط النظام البعثي العراقي في التا�سع من ابريل عام 2003م، تم اكت�ساف 

رف���ات ال�سهي���د/ عدنان ف���ي مقبرة جماعي���ة غرب كرب���لء. وقد اأثبت���ت الفحو�ض 

المخبري���ة الدقيقة، والتي ق���ام بها فريق االأدلة الجنائية التاب���ع لوزارة الداخلية في 

دول���ة الكوي���ت، على عينات من تلك الرف���ات، تطابقها الجيني له���ذا ال�سهيد الخالد 

)28(، فت���م ت�سيي���ع رفاته في موكب ر�سمي جليل في �سيف ع���ام 2004م، واحت�سنه 

ثرى اأر�ض الكويت والتي طالما اأحبها واأحبته.

ثانيًا �ل�سهيد/ خالد نوري �لقناعي )رحمه �هلل(

ل���م يكمل ال�سهيد/ خالد نوري �سليم���ان القناعي الع�سرين من عمره عندما احتلت 

القوات العراقية دولة الكويت في الثاني من اأغ�سط�ض من عام 1990م.

ورغ���م �سغر �سّنه، فاإن���ه كان متزوجا ولدي���ه ولد لم يتجاوز عم���ره ال�سهرين. كان 

ال�سهيد/ خالد �سابا متدينا �سجاعا ال ير�سى بالظلم على اأحد )29(.

وكان م���ن اأقرب اأ�سدقائ���ه ال�سهيد/ عدنان معرفي ال���ذي كان يعرفه منذ طفولته 

�س���واء في المدر�سة اأو بحكم المجاورة في ال�سكن. وف���وق هذا كانت تجمعهما هواية 

�سب���اق ال�سي���ارات )30(. كان ال�سهي���د/ خال���د ملتحق���ا بكلي���ة الحقوق ف���ي جامعة 

الزقازي���ق وكان في ال�سنة االأول���ى. وكان من طموحاته بعد التخرج ان يعمل في �سلك 

الق�ساء اأو ممار�سة مهنة المحاماة )31(.

وكان لل�سهي���د/ خال���د هواي���ات اأخرى غير �سب���اق ال�سيارات وه���ي ال�سعر والر�سم 

والذي يبدو اأنه برع فيه كثيرا )32(.
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منذ اليوم االأول للغزو العراقي برزت رّدة فعل ال�سهيد العنيفة والمتمردة على هذا 

الغ���زو الهمجي. فقد كان ال�سهيد/ خالد يحث وي�سجع ال�سباب الكويتيين على تحدي 

ورف�ض قوات االحتلل بكافة ال�سبل (33(. ومن الموؤكد ان ال�سهيد كان متواجدا في 

االجتماع االأول الذي عقد في منزل ال�سهيد/ عدنان معرفي والذي على �سوئه تكونت 

خلية المقاومة وذلك في اليوم الثالث للغزو وهو يوم ال�سبت 1990/8/4م، كما يروي 

اأحد ال�سهود (34(.

كان���ت هذه الخلي���ة النا�سئة مكونة م���ن ال�سهيد/ خالد القناع���ي وال�سهداء عدنان 

معرف���ي وع�س���ام الرومي واأحمد الرفاع���ي وكذلك ال�سيد/ يو�س���ف �سبري الغربللي 

(35(. وبل �سك اأن خلية المقاومة هذه كانت مرتبطة مع خلية مقاومة كبرى كويتية 

وان ه���ذه االأخيرة هي التي تخطط وتحدد االأه���داف الع�سكرية المراد �سربها داخل 

الكويت اأثناء ذلك االحتلل العراقي �سواء كان ذلك في االأرواح اأو المعّدات واالآليات 

الع�سكري���ة. وهذه هي اأهم المهمات واالأعمال الع�سكرية التي قام بها ال�سهيد/ خالد 

اأو �سارك بها �سد قوات الغزو العراقية:

�س���ارك ال�سهي���د/ خالد مجموعة م���ن رفاقه في المقاومة في العم���ل على الت�سلل   �1

والو�س���ول اإلى مخازن االأ�سلحة والذخيرة الرئي�سي���ة والتابعة للجي�ض الكويتي في 

�سبحان وا�ستطاع الح�سول هو وزملوؤه على كثير من العتاد الع�سكري والذخيرة 

المتنوع���ة مثل القنابل اليدوي���ة وو�سواعقها وعجينه متفج���رات ور�سا�سات عيار 

.MB5  )36( خم�سين و�سلح

وم���ن الموؤك���د اأنه قام وزم���لوؤه بهذا العمل اأكثر من م���رة )37 وقد قام ال�سهيد/   

خال���د وبم�ساركة من رفاقه بجلب هذا العتاد الع�سك���ري ومن ثم اخفائه في اأحد 

البي���وت المهجورة في منطقة م�سرف )38(. وال يخف���ي على اأحد اأهمية ال�سلح 

في تلك الفترة الع�سيبة.

ق���ام ال�سهي���د/ خالد وبم�سارك���ة مع رفاق���ه ال�سهيد ع�سام عبدالوه���اب الرومي   �2

وعدن���ان �سفر معرف���ي واأحم���د عبدالرحمن الرفاع���ي بعمليات متك���ررة، تتمثل 
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ب�س���رب نقاط التفتي�ض وال�سيطرة العراقي���ة المتواجدة في منطقة م�سرف وبيان 

)39(. وم���ن اأول ه���ذه العمليات وكم���ا يرويها اأحد اأف���راد المقاومة االحياء، هي 

تدمي���ر دباب���ة عراقية كانت متوقفة عند مدخل منطق���ة م�سرف المقابل لمنطقة 

�سلوى )على طريق الفحيحيل ال�سريع( )40(.

3 � ق���ام ال�سهي���د/ خالد بالم�ساركة الفعال���ة في عملية الج�س���ر ال�سهيرة مع رفاقه 

ال�سهداء ع�سام الروم���ي وعدنان معرفي واأحمد الرفاعي والتي تمت في بداية �سهر 

�سبتمبر من عام 1990م. وقد نتج عن هذه العملية، تدمير �ساحنتين عراقيتين وقتل 

وج���رح من فيها كما يروي اأحد ال�سهود االحياء وال���ذي كان م�ساركا في هذه العملية 

)40(. وحدثت هذه العلمية تحت الج�سر الفا�سل بين منطقة م�سرف ومنطقة �سباح 

ال�سال���م على طري���ق الدائري ال�ساد����ض ال�سريع المتجه اإلى الجه���راء. وفي تفا�سيل 

ه���ذه العملية ان ال�سهيد/ خالد كان متمركزا ف���وق الج�سر وهو يحمل قاذفة اآر. بي. 

ج���ي. هو وزميله ال�سهيد/ عدنان معرفي وال���ذي كان يحمل ر�سا�سا، بينما زملوهم 

االآخ���رون االأربعة كانوا في االأ�سفل بمح���اذاة اطريق المتجه اإلى الم�سيلة)42(. ومن 

الموؤك���د ان ال�سهيد/ خالد ومعه رفيقه ال�سهيد/ عدن���ان معرفي قد اأطلقا النار على 

ال�ساحنتي���ن قبل و�سولهما اإل���ى الج�سر باأكثر من 500 متر وان ا�سابتهما لل�ساحنتين 

كان���ت محكمة وقاتلة، كما ي���روي اأحد ال�سهود(43( . وقد نتج ع���ن هذه العملية قتل 

ثلثة جنود عراقيين وجرح اثنين منهم والح�سول على كثير من االأ�سلحة والعتاد من 

هاتين ال�ساحنتين (44(. وقد تجلى الح�ض االإن�ساني عند ال�سهيد/ خالد عندما قام 

ه���و وال�سهيد/ عدنان معرفي بنقل الجريحي���ن العراقيين اإلى م�ست�سفى مبارك، كما 

يوؤكد ذلك اأكثر من �ساهد (45(.

�العتقال:

من الموؤكد اأن ال�سهيد/ خالد كان مطلوبا لل�ستخبارات العراقية، على االأقل، قبل 

اأ�سابي���ع من اعتقاله )46(. لذلك اعتقل ال�سهيد في منزله من قبل القوات العراقية 
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ف���ي يوم االأحد المواف���ق 1990/10/21م )47(. ومن اللف���ت اأن ال�سيهد قد وردت 

اإلي���ه معلوم���ة �سبه موؤكدة، قب���ل �ساعات من اعتقاله، ب���اأن الق���وات العراقية واأفراد 

اال�ستخب���ارات العراقيي���ن �س���وف يقوم���ون بتفتي�ض القطع���ة ال�سكنية والت���ي ي�سكنها 

ال�سهي���د، واأنه يجب عليه مغ���ادرة منزله ب�سرعة، ورغم ذلك يتجاهل ال�سهيد/ خالد 

هذه التحذيرات رغم تو�سلت اخوانه له )48(. ومهما يكن من اأمر، يبدو اأن ال�سهيد 

قد ا�ست�سلم لقدر اللهو الذي ال مفر منه. وبعد اعتقاله �سجن ال�سهيد في مخفر بيان 

ربم���ا لم���ّدة ال تزيد عن يومين، وتعر����ض ل�ستى اأنواع التعذيب ثم نق���ل بعد ذلك اإلى 

معتقل محافظة االأحمدي )19(.

هذا وقد وجهت قوى االحتلل العراقي اإلى ال�سهيد/  خالد التهم التالية )50(:

االنتم���اء اإل���ى المقاومة الكويتي���ة المناوئة للحت���لل العراقي، والقي���ام باأعمال   �1

ع�سكرية فاعلة وموؤثرة �سد الجي�ض العراقي المحتل في دولة الكويت.

ن�س���رة وتاأييد الحكومة ال�سرعّي���ة الكويتية وعلى راأ�سها �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ/   �2

جابر االأحمد ال�سباح اأمير البلد � طيب اهلل ثراه.

تخزي���ن االأ�سلح���ة بكميات كبي���رة وكتابة وتوزي���ع المن�سورات الت���ي تدين النظام   �3

العراقي المحتل وتحث المواطنين الكويتيين على المقاومة وال�سمود.

ما بعد �العتقال

نقل ال�سهيد/ خالد بعد اعتقاله مبا�سرة اإلى مخفر بيان كما يوؤكد �سقيقه ذلك في 

�سهادته )51(. وبعد ذلك من الموؤكد اأن ال�سهيد نقل اإلى معتقل محافظة االأحمدي، 

وال���ذي كان �سجنا كبيرا لكثير من االأ�سرى ال�سهداء الكويتيين كما تبين ذلك الحقا، 

وم���ن الممك���ن القول اأن���ه كان موجودا في معتق���ل االأحمدي حتى الح���ادي ع�سر من 

نوفمبر لعام 1990م كما توؤكد ذلك اإحدى ال�سهادات )52(. ولعل ال�سهيد/ خالد نقل 

بعد تاريخ 1990/11/11م اإلى �سجن االأحداث في دولة الكويت كما ن�ستنتج ذلك من 

اإح���دى ال�سهادات والتي اأكدت اأنه بقي في ذلك ال�سج���ن اإلى تاريخ 1990/11/18م 
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عل���ى االأقل (53(. ولكن المولم اأنه بعد هذا التاري���خ ال تورد الوثائق التي بين اأيدينا 

اأية معلومة عن م�سير هذا ال�سهيد البار وهذا على نقي�ض م�سير كثير من اأ�سدقائه 

ال�سهداء، وال يوجد لدى الباحث تف�سير لذلك.

ورغم الجه���ود الم�سنية والتي بذلتها دولة الكويت ممثل���ة باللجنة الوطنية ل�سوؤون 

االأ�س���رى والمفقودين لمعرف���ة م�سير هذا ال�سهيد الب���ار، اإال اأن االأمر ا�ستمر حوالي 

اأربعة ع�سر عام���ا دون اأية نتيجة وذلك ب�سبب كذب ومماطلة النظام البعثي العراقي 

البائ���د. وبع���د �سقوط ذل���ك النظام في التا�س���ع من ابريل من ع���ام 2003م، ظهرت 

الحقيقة المرة عندما عثر على رفات ال�سهيد في مقبرة جماعية في غرب كربلء.

هذا وق���د اأثبتت التحاليل المخبرية الدقيقة، والتي ق���ام بها فريق االأدلة الجنائية 

التابع لوزارة الداخلية في دولة الكويت، على عينات من تلك الرفات تطابقها الجيني 

له���ذا ال�سهيد الخالد (54(، فتم ت�سييع رفاته في موكب ر�سمي مهيب في اأوائل �سهر 

�سبتمب���ر من ع���ام 2004م، واحت�سنه ثرى اأر�ض الكويت والت���ي لم ير�ض عنها بديل 

حتى ا�ست�سهاده.

ثانيًا: �ل�سهيد/ �أحمد عبد�لرحمن �لرفاعي )رحمه �هلل(

كان ال�سهي���د/ اأحمد الرفاعي طال���ب جندي م�ساة في وزارة الدف���اع الكويتية ولم 

يتخ���رج بعد، وه���و اأ�سغر هذه المجموعة �سن���ًا حيث لم يتجاوز عم���ره التا�سعة ع�سر 

عام���ًا عندم���ا احتل الجي����ض العراقي دولة الكوي���ت ف���ي 1990/8/2م. وبرغم ذلك 

ف���اإن ال�سهي���د/ اأحمد ومنذ الي���وم للغزو، رف�ض الغ���زو العراقي الغا�س���م وا�ستباحته 

الأر����ض الكويت رف�سًا مطلقًا بكافة ال�سبل الممكنة )55(. لهذا لم يكن م�ستغربا من 

ال�سهيد/ اأحمد اأن ين�سم اإلى خلية مقاومة كويتية ربما في اليوم الثالث للغزو، وهذه 

الخلي���ة ت�س���م كل من ال�سهداء ع�سام عبدالوهاب الروم���ي )وهو ابن عمة ال�سهيد/ 

اأحم���د( وعدن���ان �سف���ر معرفي وخالد ن���وري القناع���ي )56(. وربما م���ا �سجعه اإلى 

االن�سم���ام اإلى هذه الخلي���ة ان جميع اأع�سائها هم من �س���كان منطقة م�سرف والتي 
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يقطنه���ا ال�سهيد. ومن المرجح جدا اأن وجود ال�سهي���د/ ع�سام عبدالوهاب الرومي 

ف���ي هذه الخلي���ة، وبحكم قرابت���ه لل�سهيد/ اأحم���د، كان له دورًا فاع���ًل في ان�سمام 

االأخير اإليها باطمئنان وثقة عالية. وهذه هي اأهم االأعمال والمهمات الع�سكرية التي 

قام بها ال�سهيد/ اأحمد اأو �سارك بها �سد قّوات الغزو العراقية داخل الكويت:

�س���ارك ال�سهيد/ اأحمد الرفاع���ي مجموعة من رفاقه ف���ي المقاومة في الت�سل�سل   �1

والو�س���ول اإلى مخازن االأ�سلحة والذخيرة الرئي�سي���ة والتابعة للجي�ض الكويتي في 

�سبحان وا�ستطاع ه���و ورفاقه الح�سول على كثير من العتاد الع�سكري والذخيرة 

المتنوع���ة مثل القناب���ل اليدوية و�سواعقه���ا وعجينة متفج���رات ور�سا�سات عيار 

.MB5 )57( خم�سين و�سلح

وم���ن المرج���ح جدًا اأنه قام بهذا العم���ل اأكثر من مرة وذلك خ���لل االأ�سبوع االأول من   

الغ���زو العراقي. وق���د قام ال�سهيد/ اأحمد ومع���ه رفاقه في خلية المقاوم���ة التابع لها، 

باإخفاء هذه االأ�سلحة والذخيرة في اأحد البيوت المهجورة في منطقة م�سرف )58(.

ق���ام ال�سهيد/ اأحم���د بم�ساركة رفاق���ه ال�سهداء ع�سام الروم���ي وعدنان معرفي   �2

وخال���د نوري القناعي بعمليات متكررة �سب���ه يومية، تتمثل ب�سرب نقاط التفتي�ض 

وال�سيطرة العراقية المتواجدة في منطقة م�سرف ومنطقة بيان )59(. ومن اأول 

واأب���رز هذه العمليات، وكما يرويها اأحد اأفراد المقاومة االأحياء، هي تدمير دبابة 

عراقي���ة كانت متوقف���ة عند مدخل منطقة م�سرف المقاب���ل لمنطقة �سلوى )على 

طريق الفحيحيل ال�سريع( )60(.

قام ال�سهيد/ اأحمد بالم�ساركة الفعالة في عملية ج�سر �سباح ال�سالم ال�سهيرة مع   �3

رفاقه ال�سهداء ع�سام الرومي وعدنان معرفي وخالد نوري القناعي والتي حدثت 

ف���ي بداي���ة �سهر �سبتمبر من ع���ام 1990م، كما يروي ذلك اأح���د ال�سهود االحياء 

والذي كان م�ساركًا فيها كذلك )61(.

وقد كان ال�سهيد/ اأحمد متمركزا تحت الج�سر الفا�سل بين منطقة �سباح ال�سالم 

ومنطق���ة م�سرف ومعه رفاقه ف���ي المقاومة وهم ال�سهيد/ ع�سام الرومي واثنان من 

رجال المقاومة االحياء )62(. وقد نجحت هذه العملية، ونتج عنها تدمير �ساحنتين 
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ع�سكريتي���ن لقوات االإحتلل العراقي وقتل ثلثة جن���ود عراقيين وجرح اثنين منهم 

والح�س���ول على كثير م���ن االأ�سلحة والذخيرة من هاتي���ن ال�ساحنتين كما يروي اأحد 

ال�سهود )63(.

�العتقال:

م���ن الموؤكد اأن ال�سهي���د/ اأحمد كان مطلوب���ًا باال�سم ومطاردًا م���ن اال�ستخبارات 

الع�سكري���ة العراقي���ة المحتلة في دولة الكويت قبل فترة م���ن اعتقاله )64(. لهذا تم 

اعتقال ال�سهيد وهو في �سيارته بعد مطاردة غير متكافئة من قبل اأفراد اال�ستخبارات 

العراقية، وذلك ظهر يوم ال�سبت الموافق 1990/10/20م، كما يروي �سقيقه )65(.

ما بعد �العتقال

هناك اأكثر من �سه���ادة من معتقلين �سابقين باأنهم راأوا ال�سهيد/ اأحمد في معتقل 

محافظ���ة االأحمدي م���ن تاري���خ 1990/10/20م اإلى تاري���خ 1990/11/15م. وقبل 

تف�سيل هذه ال�سهادة، يجدر بنا اأن نوكد اأن القوات العراقية وا�ستخباراتها المتنفذة 

ا�ستطاع���ت وعن طريق المكر والخ���داع اأن تجلب كل عائلة ال�سهيد/ اأحمد اإلى مكان 

�سجن���ه في محافظ���ة االأحمدي في يوم 1990/11/14م وتق���وم باعتقال هذه العائلة 

الكريم���ة فيما عرف ب�سيا�سة العقاب الجماعي والتي يمتهنها النظام البعثي العراقي 

المحت���ل ب���كل �سفاقة. وقد تنق���ل اأفراد هذه االأ�س���رة الكريمة من �سج���ن اإلى �سجن 

قراب���ة اأربع���ة �سهور حتى اطلق �سراحه���م اأثناء انتفا�سة مار����ض والتي قام بها �سعب 

الجنود العراقي بعد تحرير دولة الكويت مبا�سرة )66(. وهذه هي �سهادات من راأوا 

ال�سهيد/ اأحمد في معتقل محافظة االأحمدي.

نا�س���ر جميل ح�سن ب���دران � لبناني الجن�سي���ة ومن موالي���د 1960. يوؤكد ال�ساهد   �1

رويت���ه لل�سهيد في معتقل محافظة االأحمدي في الفت���رة ما بين 1990/10/20م 

اإلى 1990/11/18م )67(.

ح�سي���ن بك���ر �سع���ود الع�سف���ور � كويت���ي الجن�سي���ة وم���ن موالي���د 1947. يوؤك���د   �2
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ال�ساه���د روؤيت���ه لل�سهيد/ اأحمد ف���ي �سجن محافظة االأحمدي ف���ي الفترة ما بين 

1990/11/14م اإلى 1990/11/15م )68(.

ف���وزي غ���ازي زايد المطي���ري � كويتي الجن�سية وم���ن مواليد ع���ام 1966م. يوؤكد   �3

ال�ساه���د روؤيته لل�سهيد/ اأحم���د في معتقل محافظة االأحمدي ف���ي الفترة ما بين 

1990/10/18م اإلى 1990/11/12م.

وم���ن الجدير بالذك���ر اأن ال�ساهد المذكور اعتقل من قبل الق���وات العراقية بتاريخ 

1990/10/16م )قبل اعتقال ال�سهيد باأربعة اأيام( )69(.

واأخي���رًا، وعل���ى �س���وء الوثائق الت���ي بين اأيدين���ا، ن�ستطي���ع القول باأنه بع���د تاريخ 

1990/11/18م ال توجد اأية معلومة موثوقة على االطلق عن م�سير ال�سهيد/ اأحمد 

عبدالرحمن الرفاعي. وقد ا�ستمر هذا الو�سع قرابة اأربعة ع�سر عامًا ب�سبب مماطلة 

وكذب النظ���ام العراقي البعثي البائد، رغم الجهود الت���ي بذلتها دولة الكويت ممثلة 

باللجنة الوطنية ل�سوؤون االأ�سرى والمفقودين لمعرفة م�سير هذا ال�سهيد البار.

وبع���د �سقوط ذل���ك النظام العراقي الهمج���ي في التا�سع من اأبري���ل لعام 2003م، 

تجّل���ت الحقيق���ة عندما عثر على رفات ال�سهيد/ اأحم���د الرفاعي في مقبرة جماعية 

ف���ي �سمال كربلء. وق���د اأثبت���ت التحاليل المخبري���ة الدقيقة، والتي ق���ام بها فريق 

االأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية في دولة الكويت، على عينات من تلك الرفات 

تطابقه���ا الجيني )الوراثي( لهذا ال�سهيد الخالد)70( ، فتم ت�سييع رفاته في موكب 

ر�سمي مهيب في اأواخر �سهر اأغ�سط�ض من عام 2004م، واحت�سنه ثرى الكويت والتي 

طالما اأحبها واأحبته. رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة انك اأنت ال�سامع واأنت المجيب.

�لهو�م�س:

مقابلة مع ال�سيد/ يو�سف �سبري الغربللي بتاريخ 2006/1/25م.  �1

مقابل���ة مع �سقيق ال�سهي���د ال�سيد/ نا�سر �سفر معرفي بتاري���خ 2005/12/26م،   �2
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مقابلة مع والدة ال�سهيد/ عدنان معرفي بتاريخ 2006/1/7م.

نا�س���ر �سفر معرفي � المقابلة ال�سابقة، والدة ال�سهي���د/ عدنان معرفي � المقابلة   �3

ال�سابقة.

نا�س���ر �سفر معرفي � المقابلة ال�سابقة، والدة ال�سهي���د/ عدنان معرفي � المقابلة   �4

ال�سابقة.

الم�سدر ال�سابق.  �5

يو�سف �سبري الغربللي � المقابلة ال�سابقة.  �6

نا�سر �سفر معرفي � المقابلة ال�سابقة، يو�سف الغربللي � المقابلة ال�سباقة.  �7

الم�سدر ال�سابق.  �8

يو�سف �سبري الغربللي � المقابلة ال�سابقة، نا�سر �سفر معرفي � المقابلة ال�سابقة.  �9

10 � مقابل���ة مع ال�سيد/ طارق نوري القناعي )�سقيق ال�سهيد/ خالد نوري القناعي( 

بتاري���خ 2005/2/19م، يو�س���ف �سب���ري الغربلل���ي � المقابل���ة ال�سابق���ة، وال���دة 

ال�سهيد/ عدنان � المقابلة ال�سابقة.

11 � يو�س���ف �سب���ري الغربلل���ي � المقابل���ة ال�سابقة، ط���ارق نوري القناع���ي � المقابلة 

ال�سابقة، نا�سر �سفر معرفي � المقابلة ال�سابقة.

12 � يو�س���ف �سب���ري الغربلل���ي � المقابل���ة ال�سابق���ة، نا�س���ر �سفر معرف���ي � المقابلة 

ال�سابقة، طارق نوري القناعي � المقابلة ال�سابقة.

13 � يو�س���ف �سب���ري الغربلل���ي � المقابل���ة ال�سابق���ة، نا�س���ر �سفر معرف���ي � المقابلة 

ال�سابقة، والدة ال�سهيد/ عدنان معرفي � المقابلة ال�سابقة.

14 � كما يوؤكد ذلك يو�سف �سبري الغربللي � المقابلة ال�سابقة.

15 � يو�سف �سبري الغربللي � المقابلة ال�سابقة.

16 � الم�سدر ال�سابق.

17 � يو�س���ف �سب���ري الغربلل���ي � المقابلة ال�سابق���ة، والدة ال�سهيد/ عدن���ان معرفي � 

المقابلة ال�سابقة، نا�سر �سفر معرفي � المقابلة ال�سابقة.

18 � ذل���ك م���ا اأكده ال�سيد/ يو�سف �سبري الغربللي وه���و اأحد رجال المقاومة والذي 
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�س���ارك في ه���ذه العملية � انظر مقابلت���ه ال�سابقة، نا�سر �سفر معرف���ي � المقابلة 

ال�سابقة، والدة ال�سهيد/ عدنان معرفي � المقابلة ال�سابقة.

19 � وال���دة ال�سهي���د/ عدنان معرف���ي � المقابل���ة ال�سابقة، يو�سف �سب���ري الغربللي � 

المقابلة ال�سابقة، يو�سف �سبري الغربللي � المقابلة ال�سابقة.

20 � والدة ال�سهيد/ عدنان معرفي � المقابلة ال�سابقة.

21 � الم�سدر ال�سابق.

22 � والدة ال�سهيد/ عدنان معرفي � المقابلة ال�سابقة.

23 � وال���دة ال�سهيد/ عدنان معرفي � المقابلة ال�سابقة، نا�سر �سفر معرفي � المقابلة 

ال�سابقة.

24 � اأنظ���ر اإف���ادة ال�ساهد لمكت���ب التخطيط والمتابع���ة في اللجن���ة الوطنية ل�سوؤون 

االأ�س���رى والمفقودي���ن بتاري���خ 1996/5/13م رقم المل���ف 6052613/353 وهو 

ملف االأ�سير ال�سهيد/ عدنان معرفي.

25 � اأنظ���ر اإف���ادة ال�ساه���د لمكتب التخطي���ط والمتابعة ف���ي اللجنة الوطني���ة ل�سوؤن 

االأ�س���رى والمفقودين بتاريخ 1996/5/13م في الملف رقم 6052613/353 وهو 

ملف االأ�سير ال�سهيد/ عدنان معرفي.

26 � اأنظر افادة ال�ساهد المف�سلة في ملف االأ�سير ال�سهيد/ عدنان �سفر معرفي رقم 

3052613 الموج���ودة ف���ي مكتب التخطي���ط والمتابعة في اللجن���ة الوطنية ل�سوؤن 

االأ�سرى والمفقودين.

27 � اأنظ���ر اإف���ادة ال�ساهد المف�سل���ة في الملف رق���م 6052613 والخا����ض باالأ�سير 

ال�سهي���د/ عدنان �سف���ر معرفي والموجود ف���ي مكتب التخطي���ط والمتابعة التابع 

للجنة الوطنية ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودين.

28 � الفري���ق الفن���ي � االإدارة العام���ة للأدل���ة الجنائي���ة � دولة الكوي���ت: انطباق رقم 

)222( م���ع تقرير م�سور لرفات رقم )30310( والمنطبق على االأ�سير ال�سهيد/ 

عدنان �سفر معرفي، ملف اأ�سر رقم (353(.

29 � مقابلة مع والد ال�سهيد ال�سيد/ نوري �سليمان القناعي بتاريخ 2005/12/17م.
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30 � مقابل���ة م���ع �سقي���ق ال�سهي���د ال�سي���د/ ط���ارق ن���وري �سليم���ان القناع���ي بتاريخ 

2005/12/19م، مقابل���ة م���ع ال�سي���د/ يو�س���ف �سب���ري الغربلل���ي بتاري���خ 

2006/1/25م.

31 � طارق نوري القناعي، المقابلة ال�سابقة.

32 � الم�سدر ال�سابق.

33 � ن���وري �سليم���ان القناع���ي � المقابل���ة ال�سابقة، طارق ن���وري القناع���ي، المقابلة 

ال�سابقة.

34 � يو�سف �سبري الغربللي، المقابلة ال�سابقة.

35 � الم�سدر ال�سابق.

36 � يو�سف �سبري الغربللي، المقابلة ال�سابقة، مقابلة مع ال�سيد/ نا�سر �سفر معرفي 

بتاريخ 2005/12/26م، طارق نوري القناعي، المقابلة ال�سابقة.

37 � الم�سدر ال�سابق.

38 � الم�سدر ال�سابق.

39 � نوري �سليمان القناعي � المقابلة ال�سابقة، نا�سر �سفر معرفي � المقابلة ال�سابقة، 

يو�سف �سبري الغربللي � المقابلة ال�سابقة.

40 � يو�سف �سبري الغربللي � المقابلة ال�سابقة.

41 � الم�سدر ال�سابق.

42 � الم�سدر ال�سابق.

43 � الم�سدر ال�سابق.

44 � نا�سر �سفر معرفي، المقابلة ال�سابقة، يو�سف �سبري الغربللي � المقابلة ال�سابق.

45 � الم�سدر ال�سابقة.

46 � نوري �سليمان القناعي � المقابلة ال�سابقة.

47 � ن���وري �سليم���ان القناع���ي � المقابل���ة ال�سابقة، طارق ن���وري القناع���ي � المقابلة 

ال�سابقة.

48 � طارق نوري �سليمان القناعي � المقابلة ال�سابقة.

49 � نوري �سليمان القناعي � المقابلة ال�سابقة.
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50 � ن���وري �سليم���ان القناع���ي � المقابل���ة ال�سابقة، طارق ن���وري القناع���ي � المقابلة 

ال�سابقة.

51 � طارق نوري القناعي � المقابلة ال�سابقة.

52 � م���ن الممكن ا�ستنتاج ذلك من �سهادة ال�سيد/ نا�سر �سيف �سعد الم�سعل � كويتي 

الجن�سي���ة ومن مواليد عام 1970م حيث اأدلى ب�سهادته تلك اإلى مكتب التخطيط 

والمتابع���ة في اللجنة الوطنية ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1992/10/28م 

وال�سهادة موجودة في ملف ال�سهيد/ خالد نوري القناعي رقم )6005613(.

53 � اأنظ���ر �سه���ادة ال�سيد/ نا�سر جميل ح�سن البدران � لبناني الجن�سية ومن مواليد 

ع���ام 1960م والتي اأدل���ى بها اإلى مكتب التخطيط والمتابع���ة في اللجنة الوطنية 

ل�س���وؤن االأ�س���رى والمفقودي���ن بتاري���خ 1992/11/17م وه���ي موج���ودة في ملف 

ال�سهيد/ خالد القناعي رقم )6005613(.

54 � اأنظ���ر: الفري���ق الفني التاب���ع لفريق االأدل���ة الجنائي���ة � وزارة الداخلية في دولة 

الكويت. انطباق رقم )169( تقرير م�سور لرفات رقم )30303( والمنطبق على 

االأ�سير ال�سهيد/ خالد نوري �سليمان القناعي، ملف اأ�سر رقم )159(.

55 � مقابلة مع ال�سيد/ علي عبدالوهاب الرومي بتاريخ 2006/1/23م.

56 � يو�سف �سبري الغربللي � مقابلة بتاريخ 2006/1/25م، عبدالمح�سن عبدالرحمن 

الرفاعي � مقابلة ب. � .، نا�سر �سفر معرفي � مقابلة بتاريخ 2005/12/26م.

57 � يو�س���ف �سبري الغربللي � المقابلة ال�سابقة، طارق نوري القناعي � مقابلة بتاريخ 

2005/12/19م نا�سر �سفر معرفي � المقابلة ال�سابقة.

58 � نا�سر �سفر معرفي � المقابلة ال�سابقة، يو�سف �سبري الغربللي � المقابلة ال�سابقة.

59 � عبدالمح�سن عبدالرحمن الرفاعي � المقابلة ال�سابقة، يو�سف �سبري الغربللي � 

المقابلة ال�سابقة، نا�سر �سفر معرفي � المقابلة ال�سابقة.

60 � الم�سدر ال�سابق.

61 � الم�سدر ال�سابق.

62 � الم�سدر ال�سابق.

63 � يو�سف �سبري الغربللي � المقابلة ال�سابقة.
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64 � علي عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة، عبدالمح�سن عبدالرحمن الرفاعي 

� المقابلة ال�سابقة.

65 � عبدالمح�سن عبدالرحمن الرفاعي � المقابلة ال�سابقة.

66 � الم�سدر ال�سابق.

67 � اأنظ���ر ملف ال�سهيد/ اأحمد عبدالرحم���ن الرفاعي رقم )3001312( في مكتب 

التخطيط والمتابعة في اللجنة الوطنية ل�سوؤون االأ�سرى والمفقودين.

68 � انظر الم�سدر ال�سباق.

69 � انظر الم�سدر ال�سابق.

70 � انظر تقرير الفريق الفني التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية � وزارة الداخلية � 

دولة الكويت: انطباق رقم )177( تقرير م�سور لرفات رقم )30315( والمنطبق 

على االأ�سير ال�سهيد )اأحمد عبدالرحمن الرفاعي، ملف اأ�سر رقم )12(.
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�ل�سهيد/ عماد عبد�لوهاب ح�سين �لرومي )رحمه �هلل(

�ل�سهيد/ ع�سام عبد�لوهاب ح�سين �لرومي )رحمه �هلل(

كتب / د.مهزع �لديحاني :

��ستهالل وتمهيد:

اإنهما اأخوان �سقيقان قاوما باإ�سرار الغزو العراقي الهمجي على اأر�ض دولة الكويت 

الطاهرة في الثاني من اأغ�سط�ض من عام 1990م. كانا ومنذ ال�ساعات االأولى للغزو، 

ق���د عقدا الع���زم على مقاومة الغزاة العراقيين بكل الو�سائ���ل وهما مت�سلحان ب�سبر 

واإيم���ان ال حدود له ب���اهلل �سبحانه وتعالى، ثم بحقيقة اأن الح���ق �سينت�سر واأن اأر�ض 

الكويت �سوف تتحرر مهما كانت الت�سحيات.

ولذا لعائلة كريمة متّجذرة في تاريخ الكويت، ترعرعا في بيت واحد و�سربا من قيم 

وعقيدة االإ�سلم ال�سمحة، توّح���دت اأحلمهما معًا، واختار اهلل تعالى، وهو ال�سادق 

في وعده، لهما الفوز بال�سهادة.

اعتق���ل في مكان ويوم واحد في الحادي والع�سرين من �سهر  اأكتوبر لعام 1990م، 

م���ا تعر�سا له م���ن عذاب في معتقلت النظام العراقي البعث���ي يفوق الو�سف، لذا ال 

اأ�سك اأبدا باأن اهلل عز وجل، وهو القادر، قد اأَمدهما ب�سيء من �سبر و�سمود االأنبياء 

في تلك اللحظات الع�سبية.

كان���ا يفي�سان حيوية و�سبابا قبل اعتقالهما ف���ي ذلك اليوم االأ�سود، غابا عن اأعين 

محبيهما طوال اأربعة ع�سر عاما ثم اكت�سفت رفاتهما في مكانين منف�سلين من اأر�ض 

موح�سة في �سمال وغرب كربلء في �سيف عام 2004م.

واأخيرًا، ال ي�سعني هنا في بداية هذا المبحث اإاّل اأن اأتوجه بجزيل ال�سكر واالمتنان 

اإل���ى االأخ والزمي���ل/ ذياب محم���د الديحاني الباح���ث المتمر�ض في مكت���ب ال�سهيد 

والذي تحمل عناء ترتيب واإجراء وتفريغ كل المقابلت الخا�سة مع اأقرباء واأ�سدقاء 
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ال�سهيدين البارين.

** البيانات الخا�سة لل�سهيدين:

1- �ل�سهيد/ عماد عبد�لوهاب ح�سين �لرومي

مكان وتاريخ الميلد: الكويت 1957/12/5 .

الحالة االجتماعية: متزوج واأب لبنتين.

الموؤهل الدرا�سي: بكالوريو�ض اإدارة من اإحدى الجامعات في الواليات المتحدة.

المهنة: وزارة العدل � رذي�ض ق�سم التعيينات.

مكان االإقامة: اأبو حليفة � �سارع عبدالملك بن مروان � منزل 6 .

تاريخ االعتقال: 1990/10/21 .

تاريخ اال�ست�سهاد: 2004/8/30 .

كيفية اال�ست�سهاد: ت�سير ظروف العثور على الرفات باأن الوفاة جنائية.

�سخ�سيت���ه: كان ال�سهي���د/ عم���اد وترتيبه الثاني بي���ن اأفراد اأ�سرت���ه، متدينا قوي 

ال�سخ�سي���ة ومج���دا في عمله، لكنه مع ذل���ك كان مرحا يحب ا�سف���اء جو من االألفة 

وال�س���رور عل���ى من حوله، ومن هواياته المحببة اإلى نف�س���ه الر�سم والخط والتي برع 

فيهما كثيرا.

2- �ل�سهيد/ ع�سام عبد�لوهاب ح�سين �لرومي

مكان وتاريخ الميلد: الكويت 1962/6/20 .

الحالة االجتماعية: اأعزب.

الموؤهل الدرا�سي: دبلوم � معهد التكنولوجيا � دولة الكويت.

المهنة: ملزم في الحر�ض الوطني.

مكان االإقامة: اأبو حليفة � �سارع عبدالملك بن مروان � منزل  6.

تاريخ االعتقال: 1990/10/21 .
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تاريخ اال�ست�سهاد: 2004/8/15 .

كيفية اال�ست�ساد: ت�سير ظروف العثور على الرفات باأن الوفاة جنائية.

�سخ�سيت���ه: كان ال�سهي���د/ ع�سام وترتيب���ه الرابع بين اخوت���ه، �سخ�سا اجتماعيا 

بالدرج���ة االأولى وكان يرحمه اهلل محبوبا من الجميع، وقد عرف عنه حّبه لم�ساعدة 

النا�ض بكل م�ستوياتهم وظروفهم وبكل ما ي�ستطيع.

** ال�سهيدان والمقاومة �سد االحتلل:

�أواًل: �ل�سهيد/ عماد عبد�لوهاب �لرومي:

ل���م يتوق���ع ال�سهيد/ عم���اد ما راآه بعين���ه، وهو ذاه���ب اإلى عمله ف���ي وزارة العدل، 

م���ن جحافل المدرعات والدباب����ات العراقية وهي تخترق �سوارع الكوي����ت في كل الم�سارات 

واالتجاهات، لذا كانت ال�سدمة كبيرة على نف�سه ولكنه تجاوزها بقوة اإيمانه و�سبره )1(.

بع���د ال�سح���وة من ه���ذه ال�سدمة، ب���داأ ال�سهيد/ عم���اد وحين عودت���ه اإلى منزله 

مبا�س���رة يت�س���ل مع ا�سدقائه ّممن ه���م على �سجيته من ح�س���ن الخلق والدين، ومن 

ث���م االلتقاء بهم وذل���ك  للتخطيط والتباح���ث ب�ساأن القيام بعم���ل منطقي ومدرو�ض 

لمقاوم���ة ه���ذا الغزو الغادر )2( والحقيقة ان ال�سهي���د/ عماد نجح نجاحا كبيرا في 

االأعمال الجهادية التي قام بها �سد المحتل العراقي وهي:

جم���ع بع����ض االأ�سلحة ب���كل اأنواعها والتي كان���ت متوفرة في االأي���ام االأولى للغزو،   �1

والعم���ل على اخفائها لفترة ومن ث���م توزيعها وبحذر �سديد على من يعرفهم ويثق 

بهم من ا�سدقائه المخل�سين(3( .

توزيع المواد الغذائي���ة ال�سرورية واالإ�سعافات الطبية على المواطنين الكويتيين،   �2

ويب���دو اأن ال�سهيد/ عماد ا�ستطاع ان يك�سب ثقة كثير من الم�سوؤولين الذين كانوا 

يديرون الجمعيات التعاونية في �ستى انحاء مناطق الكويت (4(. ويجدر اأن نذكر 

في هذا ال�سياق ان زوجة ال�سهيد ورفيقة دربه قد �ساركت زوجها في هذه االأعمال 
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االإن�سانية والتطوعية وذلك لخدمة ن�ساء المواطنين الكويتيين �سواء بتوزيع المواد 

الغذائي���ة اأو بم���ا كان يدعو اإليه ال�سهي���د دائما لكل من يراه ب���اأن يتحّلى بال�سبر 

والثب���ات في تلك االأيام ال�سعب���ة، وهذا لي�ض بغريب على ه���ذه الزوجة ال�سبورة 

والمتدين���ة فه���ي تنهل من اأخلق���ه وقيمه االإ�سلمي���ة الثابتة التي اآم���ن بها اأ�سد 

االإيمان (5(.

والثاب���ت لدين���ا ان هذه االأعم���ال االإن�سانية التي ق���ام بها ال�سهي���د/ عماد لي�ست   

مق�س���ورة فقط على اأهالي منطقته ف���ي ابو حليفة وانما تمتد اإلى مناطق م�سرف 

والعمرية وحتى الجهراء )6(.

اأخف���ى ال�سهيد/ عم���اد اأ�سلحة بع����ض المواطنين في اأماكن �سرية ف���ي منزله وذلك   �3

خوف���ا م���ن اأن يتعر�ض ه���وؤالء المواطنون اإل���ى التفتي�ض المفاجئ من اأف���راد الجي�ض 

العراقي.

وهنا تظهر روح االإيثار وقبوله الت�سحية بنف�سه من اأجل حماية رفاقه المنا�سلين.  

وقد عرف عن ال�سهيد باأنه لم ياأبه بتاتا للم�سايقات ال�سديدة التي يتعر�ض لها من   

العراقيين الغزاة، فقد وهبه اهلل ال�سبر والحلم واالأناة في كل عمل قام به )7(.

كان لل�سهي���د/ عم���اد، وكما ي���رى �سقيقه االأكبر عادل، دور فع���ال في ليلة التكبير   �4

حي���ن كان ال�سهيد يحث النا����ض كثيرا على القيام بالتكبي���ر والتهليل لكي يحدثوا 

الرع���ب والرهبة في قلوب اأفراد الجي����ض العراقي واأي�سا ليثبط معنوياتهم ويرفع 

من معتويات الكويتيين ال�سامدين ويدفعهم اإلى الثبات وال�سبر )8(.

ثانيًا: �ل�سهيد/ ع�سام عبد�لوهاب �لرومي:

كان ال�سهي���د/ ع�س���ام متواج���دا ف���ي مقر عمله ف���ي مع�سكر الحر����ض الوطني في 

منطق���ة الجي ون �سباح يوم الغزو العراقي في الثاني من اأغ�سط�ض من عام 1990م. 

وق���د قاوم ال�سهيد مع رفاقه الع�سكريين من���ذ ال�ساعات االأولى للغزو جحافل الجي�ض 
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العراق���ي المحت���ل وهي تح���اول محا�سرة كام���ل المنطقة اال�ستراتيجي���ة حيث يقوم 

مع�سكرهم )9(.

ومن الموؤكد اأن ال�سهيد/ ع�سام راأى الكثير من رفاقه في ال�سلح وهم يت�ساقطون 

قتل���ى وجرح���ى اأمام عينيه من ج���راء كثافة الني���ران ال�سادرة م���ن مدافع ودبابات 

الجي����ض العراق���ي والمتمركزة ح���ول وزارة الكهرب���اء القديمة في منطق���ة الرقعي. 

وتتوالى ال�سور الماأ�ساوية اأمام عينيه وهو يحاول اأن يقوم باإ�سعاف ع�سرات الجرحى 

م���ن اخوان���ه في ال�سلح والذي���ن �سقطوا في مواجهة ع�سكرية غي���ر متكافئة مع قوى 

ال�س���ر الغازية. لقد اأحكم الجي�ض العراقي الح�سار على المع�سكر ولم ي�سمح اطلقا 

بنق���ل ه���وؤالء الجرحى اإل���ى اأي م���ن الم�ست�سفيات القريب���ة، مما جع���ل الكثير منهم 

ينزفون حتى الموت في اأروقة وقاعات المع�سكر المهدمة.

بق���ي ال�سهيد/ ع�سام ف���ي مع�سكره طوال نهار اليوم االأول م���ن الغزو، وعند حلول 

الم�س���اء، وبن���اًء على اأوامر ع�سكرية �س���درت له، غادر ال�سهي���د مع�سكره اإلى منطقة 

كيف���ان القريبة لم�ساركة اخوان���ه الكويتيين في تلك المنطقة ف���ي المقاومة ال�سلبة 

والم�ستم���رة �س���د الغ���زاة العراقيي���ن )10(. وبع���د فترة وجي���زة، وبناًء عل���ى اأوامر 

ع�سكري���ة �سدرت من قادته المبا�سرين، ا�ستبدل ال�سهيد بملب�سه الع�سكرية ملب�ض 

مدنية ثم خرج من كيفان ويذهب اإلى منزله في م�سرف )11(.

بع���د كل ه���ذا، من الموؤك���د اأن ال�سهيد/ ع�سام كان قد عقد الع���زم على المقاومة 

�س���د جي�ض المحتل العراقي. فكما ي���روي �سقيقه االأكبر/ ع���ادل، كان ال�سهيد ومنذ 

االأي���ام االأولى للغزو ال يمكث طويل في منزله، وكان يتواجد دائما مع �سديقه وزميله 

في العمل حمد االأحمد الذي كان ي�سكن في منطقة بيان، طوال �ساعات اليوم، بل ان 

ال�سهي���د كان في اأحيان كثيرة ال يعود اإلى منزله، بل يف�سل المبيت في منزل �سديقه 

حمد اأو في منازل اأ�سدقائه االآخرين )12(.

لقد اأثبتت االأيام اللحقة ان لقاءات ال�سهيد المتكررة مع اأ�سدقائه الثقات لم تكن 

عبثي���ة، فقد كان يخطط معهم للقيام بمهام وعمليات ع�سكرية مدرو�سة �سد الجي�ض 
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العراقي المحتل. ولهذا ال�سبب يبدو اأن ال�سهيد ومعه مجموعة من زملئه المقربين 

قد ان�سموا اإلى خلية مقاومة رئي�سية في االأيام االأولى من الغزو، وعلى �سوء ما توفر 

ل���دى الباح���ث من معلومات فاإنه م���ن الم�ستبعد جدا اأنهم كان���وا يقومون ب�سرباتهم 

الموجع���ة �سد الجي����ض العراقي دون تخطي���ط م�سبق اأو تن�سيق ما م���ع رئي�ض الخلية 

الرئي�سية ال�سالفة الذكر )13(.

ومهمًا يكن من اأمر، فاإن ال�سهيد ورفاقه نجحوا في تكبيد جي�ض االحتلل العراقي 

الكثير من الخ�سائر في االأرواح والمعدات الع�سكرية. وهذه هي اأهم المهام واالأعمال 

الع�سكرية التي قام بها ال�سهيد/ ع�سام �سد الغزاة العراقيين:

قب���ل نهاية االأ�سب���وع االأول من الغ���زو، وباأوامر �سادرة من رئي����ض خلية المقاومة   �1

الرئي�سي���ة، قام ال�سهي���د/ ع�سام مع مجموع���ة من رفاقه ف���ي المقاومة بدخول 

مخازن االأ�سلحة والذخي���رة الرئي�سية والتابعة للجي�ض الكويتي في �سبحان والتي 

كان���ت محاطة باالأ�سلك ال�سائكة. وقد نجح ال�سهي���د وزملوؤه في الح�سول على 

كثير من العتاد والذخيرة المتنوعة مثل القنابل اليدوية ور�سا�سات عيار خم�سين 

وذخيرته���ا وعجينة متفجرات، وكما ي���روي ال�سهيد الخيه عادل باأنهم ا�ستطاعوا 

تحميل �سيارتهم من تلك الذخائر فوق ما ت�ستطيع طاقتها ان تتحمل )14(.

وم���ن الراجح جدًا اأن ال�سهيد ورفاقه ك���رروا عملهم هذا اأكثر من مرة. وال يخفى   

على اأحد اأهمية الح�س���ول على االأ�سلحة والذخائر في تلك االأيام الع�سيبة، فقد 

ا�ستطاع ال�سهيد اأن يوفر لعدد كبير من اأفراد خلية المقاومة الرئي�سية التي ينتمي 

اإليها، مختلف االأ�سلحة والعتاد الذي كانوا باأم�ض الحاجة اإليه )15(.

ق���ام ال�سهي���د/ ع�سام وبم�سارك���ة مع رفيقي���ه ال�سهيدين عدن���ان معرفي واأحمد   �2

عبدالرحم���ن الرفاعي بعمليات ع�سكرية متكررة �سبه يومية، تتمثل ب�سرب نقاط 

التفتي�ض وال�سيطرة العراقية المتواجدة في كل مناطق دولة الكويت )16(.

قام ال�سهيد وبم�ساركة ال�سهيدين عدنان معرفي واأحمد الرفاعي باأكثر من عملية   �3
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تتمث���ل ب�سرب ال�ساحن���ات واالرتال الع�سكري���ة العراقية المارة م���ن تحت ج�سور 

الط���رق الرئي�سية. وكما يروى �سقيقه عادل فاإن هذه العمليات كانت توؤدي في كل 

م���رة اإلى قتل واإ�سابة عدد من الجنود العراقيي���ن باالإ�سافة اإلى اإعطاب واإحراق 

عدد من االآليات الع�سكرية للجي�ض العراقي )17(.

ق���ام ال�سهي���د/ ع�سام م���رات عدي���دة بمه���ام ا�ستط���لع وا�ستك�ساف بع����ض المواقع   �4

الع�سكري���ة العراقي���ة المتواجدة في اأر�ض الكويت. وبطبيع���ة الحال كان ال�سهيد رحمه 

اهلل يقوم بتو�سيل هذه المعلومات المهمة اإلى رئي�ض خلية المقاومة التابع لها )18(.

�العتقال:

قب���ل اأن نتح���دث عن تفا�سيل اعتق���ال ال�سهيدين، يج���در بنا اأن نب���رز روح الوفاء 

واالإخل����ض عند ال�سهيد/ ع�سام اتجاه رفيقه في المقاومة ال�سهيد/ عدنان معرفي 

ال���ذي اعتق���ل قبله بعدة اأي���ام، حيث �سع���ى ال�سهيد/ ع�س���ام بكل ال�سب���ل والو�سائل 

المتاح���ة ل���ه بالعمل على اطلق �س���راح �سديقه ال�سهيد/ عدن���ان ولكن محاوالته لم 

تنج���ح اأب���دا، بل اإنها ربما كان���ت �سببا في ا�ستب���اه ال�سباط العراقيي���ن باأنه كرفيقه 

ال�سهي���د/ عدنان ع�سوا فعاال باإحدى خلي���ا المقاومة الكويتية الرئي�سية والتي تعمل 

�س���د الجي�ض العراق���ي المحتل )19(. لذلك يمكن القول، وبح���ذر، ان اال�ستخبارات 

العراقية كانت تتحين الفر�سة العتقاله في اأية لحظة منا�سبة. ويعزز هذا اال�ستنتاج 

ان ع���ادل، وهو �سقيقه االأكب���ر، قد طلب منه مغادرة الكويت باأ�سرع وقت ممكن ولكن 

ال�سهي���د رف�ض هذا الطل���ب ب�سّدة وقال بكلمات حا�سمة وموؤث���رة »اخرجوا جميعا اأنا 

ب���اق هن���ا في الكويت« )20( بل ان���ه قبل عملية االعتقال بيوم واح���د، و�سلت معلومة 

اإل���ى اأه���ل  ال�سقيقي���ن ال�سهيدين باأن الجي����ض العراقي المحتل �س���وف يقوم بح�سار 

منطق���ة م�س���رف باأية لحظة، لك���ن في تلك االأثن���اء كان مقدرا لل�سهي���د/ ع�سام اأن 

يكون متواجدا في منزل الوالدة في م�سرف، ويبدو اأنه لم ياأخذ هذه المعلومة بماأخذ 

الج���د اأبدا )21(. وبعي���دا عن اال�ستنتاجات االفترا�سية والت���ي ال تقوم على اأدلة، ال 
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تعط���ي الم�س���ادر ال�سفاهية التي بي���ن اأيدينا �سببا ال�سراره على ع���دم اأخذ الحيطة 

والح���ذر ال�سديدي���ن والواج���ب اتباعها في مثل ه���ذه الظروف. عل���ى اأي حال، قبيل 

ع�س���ر يوم االأح���د المواف���ق 1990/10/21م، دخلت قوات ع�سكري���ة م�سلحة ومعها 

عنا�س���ر مخابرات عراقيون بملب�ض مدنية وقامت ب�س���ّد جميع المنافذ الموؤدية اإلى 

المن���زل المتواج���د فيه ال�سهيد/ ع�سام ف���ي منطقة م�سرف )من���زل الوالدة(. بعد 

ذلك دخل العراقيون المنزل دون اأدنى مقاومة واعتقلوا ال�سهيد/ ع�سام، وبعد ذلك 

بدقائ���ق قليلة ح�سر �سقيقه ال�سهيد/ عم���اد وراأى بعينيه اأخاه وهو مكبل اليدين وقد 

ربط���ت )غترته( على عينيه )22( وال يخفى على اأحد هول المفاجاأة التي �سدم بها 

ال�سهيد/ عماد وهو يرى اأخاه على هذه الحال، لكن ال خوف وال رهبة من اأي قوة على 

رج���ل، كال�سهيد/ عماد، ملأ االإيمان واليقين قلبه. وم���ن الموؤكد اأنه جادل ال�سباط 

العراقيين وناق�سهم بقوة الحجة والمنطق عن �سبب اعتقال اأخيه. ولكن ذلك لم يجد 

نفعا م���ع هوؤالء الذين تدربوا على اأ�ساليب حزب البع���ث البولي�سية �سنوات طويلة في 

بلدهم على اعتقال االأبرياء بل واإعدامهم على ال�سْبهة والظن. ولم تم�ض اإال دقائق 

قليل���ة حتى �ساأل اأحد ال�سب���اط العراقيين ال�سهيد عماد قائل ل���ه: من اأنت؟ فاأجابه 

ال�سهي���د: »اأن���ا اأخوه«، فاأم���ر ال�سابط العراقي جن���وده قائل: »اأخ���ذوه معاه«، وهكذا 

ت���م اأ�سر ال�سهيدين في يوم واحد ولحظة واح���دة )23(. وات�سح الحقا اأن العراقيين 

المحتلي���ن كانوا يتابعون تحركات ال�سهيد/ ع�س���ام في االأيام االأخيرة لحظة بلحظة 

باعتباره ينتمي لخلية مقاومة كويتية )24(.

ما بعد �العتقال:

رغ���م �س���ح المعلومات عن هذين ال�سهيدي���ن البارين بعد اعتقالهم���ا، اإال اأن هناك 

بع����ض ال�سه���ادات الموث���وق بها لع���دد قليل جدا م���ن ال�سه���ود الذين اأك���دوا روؤيتهم 

الأحدهما على االأقل في المعتقلت العراقية.

ف���ي البداي���ة لم يعرف اأه���ل ال�سهيدين/ عم���اد وع�سام م���كان احتجازهما خلل 

الثلث���ة اأ�سابي���ع االأولى بعد اعتقالهما وقد عرف الحقا اأن���ه وجهت لل�سهيدين هاتين 

التهمتين التاليتين )25(:
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اأنهم���ا م���ن اأن�سار ح�س���رة �ساحب ال�سم���و اأمير الب���لد ال�سيخ/ جاب���ر االأحمد    �1

ال�سباح حفظه اهلل.

اأنما ينتميان اإلى المقاومة الكويتية المناوئة للحتلل العراقي وقد قاما باأعمال    �2

ع�سكرية فاعلة وموؤثرة �سد الجي�ض العراقي المحتل في دولة الكويت.

وف���ي هذا ال�سي���اق، لن ا�ستطي���ع ان اأ�سف للق���ارئ الكريم مدى الم���رارة والحزن 

اللذين خيما على قل���ب والدتهما الكريمة وكذلك على قلوب ا�سقائهما واأهاليهما في 

تل���ك االأيام الع�سيبة، بل انه زي���ادة على تلك المرارة واالأج���واء الرهيبة و�سلت اإلى 

م�سامعه���م اأخبار �سبه موؤكدة اأن هناك نية مبيته ل���دى العراقيين المحتلين العتقال 

اأ�س���ر واأق���ارب ال�سهيدي���ن وهو م���ا ي�سم���ى بالعقاب الجماع���ي، وم�س���ادرة اأموالهم 

وموجوداتهم )26(.

عل���ى اأي حال، ت�سهيل للق���ارئ الكريم، نورد روايات ال�سهود الذين اأكدوا م�ساهدتهم 

لواحد على االأقل من هذين ال�سهيدين البارين بعد اعتقالهما وهي مرتبة ترتيبا زمنيا:

ال�ساه���د االأول: وهي وال���دة ال�سهيدين )27( و�سهادتها: تلق���ت والدة ال�سهيدين   �1

ات�ساال من اأحد الع�سكريين العراقيين في يوم االأربعاء 1990/11/14م يخبرها 

ب���اأن ولديها محتج���زان في محافظ���ة االأحمدي ويطل���ب منها الح�س���ور للتوقيع 

عل���ى اأوراق الخ���روج الخا�سة بولديها وم���ن ثم اطلق �سراحهم���ا كما و�سح لها 

المت�س���ل الغادر. وحينم���ا ذهبت والدة ا�سهيدين الكريم���ة اإلى مبنى المحافظة 

ب�سحب���ة اأح���د اأقرباء العائلة، وعن���د المدخل الرئي�سي لمبن���ى المحافظة، ومن 

خلل تفح�سها لوج���وه الع�سكريين العراقيين عرفت االأم اأن الو�سع غير طبيعي 

واأن االأم���ر ال يعدو اأن يك���ون اإاّل خديعة لئيمة العتقال اأكبر عدد ممكن من اأقرباء 

ال�سهيدي���ن البارين. وله���ذا اأ�سارت االأم بيدها وب�سرع���ة لمرافقها � وهو ال�ساهد 

الثال���ث حمد االأحمد � باأن ال يدخل معها، وقد ا�ستجاب لها دون تردد. وكان لهذا 

الت�س���رف الحكيم اثره في اإنقاذ هذا القريب من م�سير محتوم ال يعلمه اإال اهلل 
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تعال���ى، لكنها وه���ي المدفوعة بعاطف���ة االأم الجيا�سة لروؤية ولديه���ا، لم تتراجع 

ع���ن الدخول وا�ستطاعت روؤيتهما مدة خم�ض دقائق � كما اأفادت الحقا � ور�سدت 

بعينيه���ا اآثار التعذيب الوح�سي الذي لحق بهما والذي تعجز الكلمات عن و�سفه. 

وعندم���ا انته���ت الزي���ارة، احتج���زت االأم فورا وبقي���ت في المعتق���لت العراقية 

متنقل���ة م���ن �سجن اإل���ى �سجن ول���م تخ���رج اإاّل بتاري���خ 1991/3/9م وبم�ساعدة 

اإلهّي���ة عندما ك�س���رت اأبواب معتقلها االأخير في محافظ���ة الديوانية على يد ثوار 

محافظ���ات الجن���وب العراقي فيما ع���رف بانتفا�سة مار�ض �س���د النظام البعثي 

البغي�ض )28(.

ال�ساه���د الثاني )29(: ن�سار جميل ح�س���ن البدران � لبناني الجن�سية من مواليد   �2

ع���ام 1960 الذي اأكد روؤيته لل�سهيد/ عماد ف���ي �سجن محافظة االأحمدي بتاريخ 

1990/10/18م وحتى تاريخ 1990/11/18م وهو تاريخ االفراج عن ال�ساهد.

ال�ساه���د الثال���ث )30(: ح�سين بكر �سعود الع�سفور � كويت���ي الجن�سية. اأكد هذا   �3

ال�ساه���د باأنه راأى ال�سهيد/ عم���اد في �سجن محافظة االأحم���دي في الفترة بين 

1990/11/14م و1990/11/17م. واأفاد هذا ال�ساهد باأنه راأى ال�سهيد/ ع�سام 

في ال�سجن المذكور في الفترة من 1990/11/14 وحتى 1990/11/15م.

ال�ساهد الرابع )31(: بدر محمد خليل القطان � كويتي الجن�سية ومن مواليد عام   �4

1974م. اأك���د هذا ال�ساهد روؤيته لل�سهيد/ ع�سام ف���ي �سجن الب�سرة من تاريخ 

1990/11/17م وحتى 1990/11/20م.

ال�ساه���د الخام����ض )32(: دخي���ل اأحمد خل���ف الدخي���ل � كويت���ي الجن�سية ومن   � 5

مواليد عام 1953م والذي اأكد روؤيته لل�سهيد/ عماد في معتقل تكريت من تاريخ 

1991/2/3م وحتى 1991/2/4م.

هذا وبالرغم من الم�ساعي الجادة التي بذلتها دولة الكويت ممثلة باللجنة الوطنية 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-243-

ل�س���وؤون االأ�س���رى والمفقودي���ن، فاإن���ه لم ت���رد اأي معلوم���ة على االط���لق عن هذين 

ال�سهيدي���ن الباري���ن من���ذ 1991/2/4م. لقد راوغ وماط���ل النظ���ام العراقي البائد 

بق�سي���ة االأ�سرى ولم يتج���اوب مع كل الن���داءات االإن�سانية الدولي���ة ال�ساعية لمعرفة 

م�سيرهم.

وبع���د تحري���ر العراق و�سق���وط النظام البعثي ف���ي التا�سع من ابري���ل عام 2003م 

�سقط القن���اع عن الحقيقة المّرة والمتمثلة بوجود مئ���ات االألوف من المفقودين من 

اأبن���اء ال�سع���ب العراقي والذين �سقط���وا �سحية الإره���اب ذلك النظ���ام وبط�سه �سد 

مواطنيه. لهذا لم يكن م�ستغربا العثور على رفات ال�سهيدين في مقربتين جماعيتين 

منف�سلتين، االأولى في �سمال كربلء، ومنها انت�سلت رفات ال�سهيد/ ع�سام واالأخرى 

في غرب كربلء وفيها عثر على رفات ال�سهيد/ عماد.

وق���د اأثبتت التحالي���ل المخبرية الدقيقة التي قام بها فري���ق االأدلة الجنائية التابع 

ل���وزارة الداخلي���ة في دول���ة الكويت، عل���ى عينات من رف���ات ال�سهيدي���ن، تطابقهما 

الجين���ي )الوراثي( لكل منهم���ا (33(. فتم ت�سييع رفاتهما ف���ي موكب ر�سمي مهيب 

في منت�س���ف �سهر �سبتمبر من عام 2004م، واحت�سنهما ث���رى الكويت والتي طالما 

اأحبوه���ا حت���ى ا�ست�سهادهما. اأما م���ن اأجرم بح���ق اهلل وبحقهما فاإن���ه االآن واأعوانه 

�سجن���اء اأذالء ينتظرون الج���زاء العادل في اأية لحظة، واهلل تعال���ى، وهو الذي حّرم 

الظلم على نف�سه، �سادق في تنزيله اإلى اأبد االآبدين »و�سيعلم الذين ظلموا اأّي منقلب 

ينقلبون«.

دولة الكويت � 2005/10/10

الدكتور/ مهزع �سالح المهزع
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�لهو�م�س:

مقابل���ة م���ع ال�سقي���ق االأكب���ر لل�سهيدي���ن/ ع���ادل عبدالوه���اب الروم���ي بتاري���خ   �1

2005/6/21م.

عادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة.  �2

عادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة.  �3

ع���ادل عبدالوه���اب الرومي � المقابل���ة ال�سابقة، مقابلة مع �سقي���ق ال�سهيد/ علي   �4

عبدالوهاب الرومي بتاريخ 2005/6/7م.

عل���ي عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة، عادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة   �5

ال�سابقة.

عادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة.  �6

عادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة، علي عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة.  �7

ع���ادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة، علي عبدالوهاب الرومي � المقابلة   �8

ال�سابقة.

عادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة.  �9

10 � عادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة.

11 � عادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة.

12� عادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة.

13 � مقابلة مع �سديق ال�سهيد / حمد االأحمد بتاريخ 28 / 6 / 2005م

14 � حمد االأحمد � المقابلة ال�سابقة، عادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة.

15 � الم�سدر ال�سابق.

16 � الم�سدر ال�سابق.

17 � الم�سدر ال�سابق.

18 � حمد االأحمد � المقابلة ال�سابقة.

19 � الم�سدر ال�سابق.

20 � عادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة.

21 � الم�سدر ال�سابق.

22 � الم�سدر ال�سابق.

23 � الم�سدر ال�سابق.
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24 � حمد االأحمد � المقابلة ال�سابقة، عادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة.

25 � عادل عبدالوهاب الرومي � المقابلة ال�سابقة.

26 � الم�سدر ال�سابق.

27 � الم�سدر ال�سابق.

28 � الم�س���در ال�ساب���ق، وانظ���ر �سهادة وال���دة ال�سهيدين والتي اأدل���ت بها اإلى مكتب 

التخطي���ط والمتابع���ة في اللجن���ة الوطني���ة ل�سوؤن االأ�س���رى والمفقودي���ن بتاريخ 

1997/7/15م.

29 � اعتق���ل ال�ساهد من قبل ال�سلطات العراقية ف���ي الكويت بتاريخ 1990/10/16، 

واأف���رج عنه بتاريخ 1990/11/18م. اأدلى ال�ساهد ب�سهادته اإلى مكتب التخطيط 

والمتابعة في اللجنة الوطنية ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1997/5/3م.

30 � اعتق���ل ال�ساهد من قب���ل ال�سلطات العراقية بتاري���خ 1990/11/14 واأفرج عنه 

خ���لل �سهر مار����ض ع���ام  1991. اأدلى ال�ساه���د ب�سهادته اإلى مكت���ب التخطيط 

والمتابعة في اللجنة الوطنية ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1997/5/3م.

31 � اعتق���ل ال�ساهد في جمعية �ساحية �سب���اح ال�سالم بتاريخ 1990/8/20م واأفرج 

عنه بتاريخ 1990/11/20م. اأدلى ال�ساهد باأقواله اإلى مكتب التخطيط والمتابعة 

في اللجنة الوطنية ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 1997/4/30م.

32 � اعتق���ل ال�ساه���د م���ن قب���ل اال�ستخب���ارات العراقي���ة بمنطق���ة ال�س���رة بتاري���خ 

1991/1/22م واأف���رج عن���ه ف���ي 1991/3/27م. اأدل���ى ب�سهادت���ه اإل���ى مكت���ب 

التخطي���ط والمتابع���ة ف���ي اللجن���ة الوطنية ل�س���وؤون االأ�س���ر والمفقودي���ن بتاريخ 

1997/9/23م.

33 � الفري���ق الفن���ي � االإدارة العام���ة للأدلة الجنائية، اأواًل: انطب���اق رقم )186( مع 

تقري���ر م�سور لرف���ات رق���م )30305( والمنطبق عل���ى االأ�سي���ر ال�سهيد/ عماد 

عبدالوه���اب ح�سين الروم���ي، ملف اأ�سر )380(. ثانيا: انطب���اق رقم )180( مع 

تقري���ر م�سور لرف���ات رق���م )30311( والمنطبق على االأ�سي���ر ال�سهيد/ ع�سام 

عبدالوهاب ح�سين الرومي، ملف اأ�سر )359(.

* �سورة ال�سعراء � االآية 227 .
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�ل�سهيد / عماد يو�سف �سعد �لر�سيد )رحمه �هلل(

كتب / د.�أحمد �لح�سن :

الجن�سية: كويتي

الحالة االجتماعية: اأعزب

الموؤهل: الثانوية العامة

تاريخ الميلد: 1970/12/6

تاريخ االأ�سر: 1990/9/21م

تاريخ اإثبات اال�ست�سهاد: 2004/8/7م

�أخالق و�سفات �ل�سهيد عماد �لر�سيد

ات�س���ف عماد الر�سيد ب�سف���ات فا�سلة عدة اأبرزها ال�سجاع���ة والجراأة واال�سرار 

والعزيم���ة والتحمل وال�سبر وقوة علقاته االجتماعية وحبه الخير للجميع واالهتمام 

بتح�سيله العلمي والتفوق في درا�سته.

وكان ب���ارًا بوالديه �سديد االحت���رام لهما حري�سًا على الطاع���ات وال�سلة �سديد 

التعلق باهلل �سبحانه وتعالى فاإن تعر�ض لم�سكلة لجاأ اإلى اهلل وطلب منه العون والفرج )2(.

ولق���د كان���ت له هواي���ات مختلفة واهتم���ام باالأن�سط���ة الريا�سي���ة وكان متميزًا في 

ريا�سة الملكم���ة والكاراتيه وال�سباحة وله عدة بط���والت وميداليات ذهبية في هذا 

المجال وكان يهوى ركوب الدراجات النارية، وتعر�ض قبل الغزو لك�سر في فكه العلوي 

اأّثر على طموحاته الريا�سية ومنعه من موا�سلة ن�ساطاته الريا�سية (3(.

دور �ل�سهيد عماد �لر�سيد خالل �لغزو �لعر�قي �لغا�سم:

دهم���ت الق���وات العراقية دولة الكويت ف���ي يوم الخمي����ض 1990/8/2م وكان هذا 

الغ���زو مفاجاأة كبيرة و�سدمة غير متوقعة لل�سهيد عماد فقد � اأََلّم َبه الحزن وال�سيق 

وهو يرى دولته الحبيبة الكويت وقد ا�ستباحها العراقيون وجثموا على اأر�سها.

ل���م يجعله هذا االحت���لل الظالم يقف مكتوف االأيدي اأو ي�سلبه اإرادته في مواجهته 
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ب���ل قرر القيام بما ي�ستطيع لمقاومة ه���ذا االحتلل فرف�ض اأوال مغادرة اأر�ض الوطن 

ر على البقاء وال�سمود ولو ا�سطر للبقاء في منزله لوحده فكان ال�سراره اأثر في  واأ�سّ

ثبات و�سمود اأ�سرته اأي�سًا في الوطن (4(.

تح���رك ال�سهيد عماد في المج���ال الع�سكري والمجال المدني ف���ي مقاومة القوات 

الغازية.

�أواًل: �لمقاومة �لع�سكرية:

تمثلت هذه المقاومة في اأ�سكال عدة اأبرزها:

1 ـ جمع �ل�سالح و�لذخيرة:

ا�ستط���اع ال�سهيد اأن يح�س���ل على كميات كبيرة من ال�سلح ع���ن طريق جلبها من 

»ق�س���ر بي���ان« فخاطر بنف�سه بدخول الق�س���ر وحمل ما ي�ستطيع حمل���ه  (5(ثم قام 

بتخزي���ن تل���ك االأ�سلحة في �سرداب من���زل قيد االن�ساء مجاور لمنزل���ه)6(  ثم اأخذ 

بتوزي���ع هذا ال�سلح على اأف���راد وخليا المقاومة باالتفاق معه���م على الح�سور اإلى 

مخ���زن االأ�سلح���ة وت�سليمها لهم)7( ، وق���د كان حري�سًا جدًا عل���ى كتمان خبر هذه 

االأ�سلح���ة مهتما بمراقبة موقع المخزن حتى ال يعل���م بذلك اأحد ممن لي�ض له علقة 

بالمقاومة )8(.

2 ـ �سنع �الأ�سلحة:

تمكن ال�سهيد من اإعداد قنابل المولوتوف في منزله وزود بها اأفراد المقاومة وكان 

ينقله���ا اإليهم ب�سيارته حي���ث ي�سعها بداخل فتحات التكييف حت���ى ال يكت�سف اأمرها 

العراقيون في نقاط التفتي�ض )9(.

3 ـ حماية منازل �الأ�سر �لكويتية من �لتعر�س لالعتد�ء �أو �ل�سرقة )10(.

4 ـ �لعمليات �لع�سكرية:

ان�سم ال�سهيد عماد الر�سيد اإلى اإحدى خليا المقاومة من الع�سكريين فخطط مع 
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زملئ���ه لعمليات م�سلحة ع���دة �سد جنود االحتلل وعلى الرغم من اأن عماد لم يكن 

ع�سكريًا ولي�ست لديه الخبرة با�ستعمال ال�سلح اإال اأن حما�سه و�سجاعته وحبه لوطنه 

جعله يحر�ض على تعلم ا�ستخدام ال�سلح ليواجه العراقيين )11(.

ا�ستهدف عماد واأفراد المقاومة القوات العراقية في اأكثر من موقع وبخا�سة نقاط 

التفتي����ض المتواجدة على طريق الفحيحيل ال�سريع وعل���ى ال�ساطئ البحري لمنطقة 

الم�سيلة )12(.

ومن �لعمليات �لتي با�سرها عماد �لر�سيد هي:

اأ � قذف دبابة عراقية متوقفة في منطقة م�سرف بقنبلة يدوية مما اأدى اإلى اإحراقها 

وتفجير ما بداخلها من ذخيرة)13( .

ب � اط���لق نار عل���ى �ساحنة عراقي���ة كانت تمر بالدائ���ري ال�ساد����ض ال�سريع وتبادل 

اطلق النار مع جنود االحتلل وقد اتخذ في ذلك �ساترًا ولم ي�سب باأذى )14(.

ج � اط���لق ن���ار على االآلي���ات العراقية المارة ف���ي ال�سارع الذي يف�س���ل بين منطقة 

م�سرف و�سلوى )15(.

ثانيًا: �لمقاومة �لمدنية:

لم يقت�س���ر دور ال�سهيد في مواجهة المحتل على الدور الع�سكري بل كان له ن�ساط 

اآخر تركز في المجال ال�سلمي وقد كانت م�ساركاته في اأكثر من ن�ساط من بينها:

1 � اإعداد هويات وهمية وتوزيعها على المواطنين الذين يحتاجون اإليها )16(.

2 � توزيع المن�سورات التي تندد بالنظام العراقي وتوؤكد على �سرعية وحكم اآل �سباح 

وكان يتم توزيع هذه المن�سورات ليًل )17(.

3 � توزيع االأموال على االأ�سر المحتاجة )18(.

4 � العمل في الجمعية التعاونية )19( التي كانت توفر الحاجات ال�سرورية للمواطنين 

العانتهم على الثبات وال�سمود في اأر�ض الوطن.
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5 � نقل المواد الغذائية والتموينية اإلى منازل المواطنين عن طريق نقلها من مخازن 

الم���واد الغذائية في منطقة ال�سويخ لتوزع ف���ي منطقة م�سرف وكان هذا الن�ساط 

�سبه يومي )20(.

6 � تنظيف ال�سوارع واإزالة النفايات والقمامة عن طريق اح�سار حاويات القمامة من 

منطقة �سبحان ثم حرقها للتخل�ض منها )21(.

ظروف �عتقال �ل�سهيد عماد �لر�سيد و��ست�سهاده:

كثفت القوات العراقية تحرياتها الأن�سطة عماد الر�سيد ومراقبة مكالماته الهاتفية 

وا�ستطاع���ت اأن ت�س���ل اإل���ى التعرف عل���ى دوره في جم���ع ال�سلح وقيام���ه بالعمليات 

الع�سكرية �سد جنودهم فتحركت العتقاله.

ف���ي منت�سف ليلة يوم 1990/9/21م ات�سل بع����ض اأفراد المقاومة بال�سهيد عماد 

وابلغ���وه اأن المخاب���رات العراقية �ستاأتي ف���ي الفجر العتقاله واعتق���ال اأفراد اأ�سرته 

فاأخب���ر بذل���ك �سقيقه »بدر« وكان م�س���در الخطر هو االأ�سلح���ة المخزنة في المنزل 

المجاور فاقترح عليه »بدر« اأن يهرب لئل يعتقله العراقيون لكنه رف�ض هذا االقتراح 

خ�سي���ة اعتق���ال �سقيقه »بدر« ب���دال منه وان ه���رب ال�سقيقان كان الخ���وف ان يعتقل 

والدهم���ا فلم يك���ن عندهما حيل���ة اال اال�ست�سلم للق���در وظل كذلك حت���ى ال�ساعة 

الخام�س���ة م���ن ذلك الي���وم فقدم���ت اال�ستخاب���رات العراقية وحا�س���رت المنزل ثم 

طرق���ت الباب ودخلت البيت واعتقلت عماد واتهمته باأنه ع�سكري واخذوا ب�سربه كي 

ي���دل على مكان االأ�سلحة لكنه نف���ى ذلك ثم قاموا بتفتي�ض المن���زل فلم يجدوا �سيئا 

ث���م اأخذوه خ���ارج المنزل حيث كانت »حافلة« بها اأ�سخا�ض وقال���وا اإن هوؤالء اعترفوا 

ان لدي���ك �سلحًا لكنه اأ�سّر عل���ى رف�سه. عندئذ اأجل�ض العراقيون �سقيقه »بدر« على 

االأر����ض و�سوبوا على راأ�سه ال�سلح الجباره على االعتراف واإال قتلوه فخ�سى عماد ان 

ُيقت���ل �سقيقه فا�سطر للعتراف واأخذهم اإلى مخ���زن االأ�سلحة في المنزل المجاور 

فحملوا االأ�سلحة واقتادوه معهم اإلى مخفر منطقة بيان )22(.
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وف���ي المخفر جرى التحقيق معه خم�ض اأي���ام 1990/9/21م � 19909/26 تعر�ض 

خلله���ا للتعذيب الوح�سي منها اأن العراقيين �سكبوا عل���ى راأ�سه ابريق ال�ساي الحار 

وم���ع ذلك رف�ض اأن ُيدل���ي بمعلومات ع���ن المقاومة ومع نهاية التحقي���ق وجهت اإليه 

التهم���ة التالية: »ان���ه يتزعم وقائ���د خلية مقاوم���ة وا�ستعمال االأ�سلح���ة �سد القوات 

العراقي���ة � وتوزي���ع المن�سورات والتكبي���ر وتوزيع االأ�سلحة واخف���اء الجنود العراقيين 

الهاربي���ن م���ن الخدم���ة« )23(. ث���م نقل اإل���ى �سجن »ق�س���ر نايف« مدة ي���وم واحد 

)24( 1990/9/26 � 1990/9/27م ث���م ح���ّول اإل���ى معتقل في منطق���ة الجهراء في 

ل  مبنى البلدية وظل هناك من 1990/9/27م اإلى 1990/10/5م )25( وبعدها ُرَحّ

اإلى العراق ف���ي �سجن في مدينة الب�سرة حيث �سجن حتى )26( 1990/11/19 ثم 

انقطع���ت اأخباره اإلى ان اأخبر اأح���د ال�سهود بروؤيته في �سجن اأبو غريب في بغداد في 

�سهر اأكتوبر 1991م )27(. ثم غابت اأخباره بعد ذلك.

وحاول���ت اأ�سرته خلل االعتقال اأن ت�ستدل على مكانه وتتعرف على اأخباره وتحاول 

تخلي�س���ه م���ن االأ�سر ولكن كل المح���اوالت باءت بالف�سل وظلت اأخب���اره مجهولة عن 

ذويه حتى عثر على رفاته بتاريخ )28( 2004/8/7.

و�أفاد تقرير �الإد�رة �لعامة لالأدلة �لجنائية بما يلي:

في مقبرة جماعية والواقعة في غرب كربلء تم العثور على اإحدى الرفات االأ�سرى 

ال����605 وقد اأثبتت التحاليل المخبرية تطاب���ق الجينات مع اإحدى الرفات والتي تعود 

للأ�سي���ر ال�سهيد عماد يو�س���ف �سعد الر�سيد مواليد 1970 وكان ق���د تم اأ�سره بتاريخ 

1990/9/12م وتعزى الوفاة للإ�سابة بعيار اأو اأعيرة نارية )29(.

رحم اهلل ال�سهيد عماد الر�سيد واأ�سكنه ف�سيح جناته.

�لهو�م�س:

مكت���ب ال�سهي���د مل���ف رق���م 1374 تقرير ق�س���م التخلي���د المعنوي � فري���ق توثيق   � 1

الحيثي���ات محتويات الملف + نم���وذج متابعة توثيق الحيثي���ات، جريدة ال�سيا�سة 

بتاريخ 2004/8/30 �ض7 .
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مقابلة والد ال�سهيد يو�سف الر�سيد و�سقيقه اأيمن الر�سيد بتاريخ 2005/12/20م   � 2

� تم���ت المقابلة لها االثنين في وقت واح���د دون التفرقة بين افادة االأب وال�سقيق 

����ض1، مقابلة �سقي���ق ال�سهيد بدر الر�سيد بتاري���خ 2006/1/25، �ض1 ،2 مقابلة 

ن���واف عب���داهلل ال�سري���ع بتاري���خ 2006/2/13م ����ض1، مقابلة �سلط���ان م�ساعد 

المجرن بتاريخ 2006/2/14م، �ض1 �ض2 .

3 �  مقابل���ة والد ال�سهي���د واأيمن الر�سيد ����ض1،2، مقابلة بدر الر�سي���د �ض2، مقابلة 

ن���واف ال�سري���ع �ض2، مقابل���ة �سلط���ان المجرن �ض2، جري���دة ال�سيا�س���ة بتاريخ 

2004/8/30 �ض 7افادة والد ال�سهيد يو�سف البدر.

5 � مقابلة والد ال�سهيد واأيمن الر�سيد �ض2 .

6 � مقابلة بدر الر�سيد �ض3، مقابلة نواف ال�سريع، �ض2 .

7 � مقابلة بدر ال�سريد �ض3 .

8 � مقابلة بدر ال�سريد �ض3 .

9 � مقابلة بدر الر�سيدي �ض2، مقابلة �سلطان المجرن �ض2 .

10 � مقابلة والد ال�سهيد واأيمن الر�سيد �ض2 .

11 � مقابلة والد ال�سهيد واأيمن الر�سيد �ض3 .

12 � مقابلة والد ال�سهيد واأيمن الر�سيد �ض2 .

13 � مقابلة �سلطان المجرن �ض3 .

14 � مقابلة �سلطان المجرن �ض3 .

15 � مقابلة �سلطان المجرن �ض3 .

16 � مقابلة والد ال�سهيد اأيمن الر�سيد �ض3 .

17 � مقابلة والد ال�سهيد الر�سيد �ض3، مقابلة بدر الر�سيد �ض3 .

18 � مقابلة بدر الر�سيد �ض2 .

19 � مقابلة بدر الر�سيد �ض3، مقابلة �سلطان المجرن �ض2 .

20 � مقابلة بدر الر�سيد �ض3، مقابلة �سلطان المجرن �ض2 .

21 � مقابلة �سلطان المجرن �ض2 .
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22 � مقابل���ة ب���در الر�سيد ����ض4، ����ض5، تقرير ب���در الر�سيد بتاري���خ 1992/12/16 

تقري���ر اأيم���ن الر�سي���د بتاري���خ 1992/12/16 تقري���ر يو�س���ف الر�سي���د بتاري���خ 

1992/12/16م، مقابلة والد ال�سهي���د واأيمن الر�سيد �ض2، مقابلة نواف ال�سريع 

����ض 2جري���دة ال�سيا�س���ة بتاري���خ 2004/8/30 �ض7 اف���ادة والد ال�سهي���د يو�سف 

الر�سيد.

23 � مقابلة نواف ال�سريع �ض3، �سهادة نواف ال�سريع بتاريخ 1992/12/16 .

24 �� مقابلة نواف ال�سريع �ض3، �سهادة نواف ال�سريع بتاريخ 1992/12/16 .

25 � مقابل���ة نواف ال�سريع �ض3، �سهادة نواف ال�سريع بتاريخ 1992/12/16، �سهادة 

عي�ض عبا�ض محمد بهزاد بتاريخ 1992/12/22 م.

26 � مقابلة نواف ال�سريع �ض3، �سهادة حبيب حيدر بتاريخ 1992/7/30 م.

27 � تقرير يو�سف الر�سيد 1992/12/16، �سهادة عي�سى عبا�ض محمد بهزاد بتاريخ 

1992/12/22م.

28 � مقابل���ة وال���د ال�سهي���د يم���ن الر�سيد ����ض3، مقابلة ب���در الر�سيد ����ض5، جريدة 

ال�سيا�سة بتاريخ 2004/8/30م �ض7 افادة والد ال�سهيد.

29 � فري���ق االإدل���ة الجنائية، الفريق الفني، انطباق رق���م 173، تقرير م�سور لرفات 

رق���م 30313 والمنطبق على االأ�سير ال�سهيد عماد يو�سف �سعد الر�سيد ملف اأ�سر 

رقم 383 .
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�ل�سهيد/ عبد�هللهّ و�لي حز�م �ل�سمري )رحمه �هلل(

�ل�سهيد/ فهد و�لي حز�م �ل�سمري )رحمه �هلل(

كتب / د.مهزع �لديحاني :

مة: مقدهّ

�س���رب ال�سقيقان ال�سهيدان عبداهلل وفهد اأروع مثل في الت�سحية والفداء من اأجل 

تحرير الوطن الغالي من الغزو العراقي الغادر منذ ال�ساعات االأولى النتهاك القوات 

العراقي���ة حرمة اأر�ض الكويت في الثاني م���ن اأغ�سط�ض عام 1990م. فمنذ ال�ساعات 

االأولى ل�سباح ذلك اليوم االأ�سود التحق ال�سهيد/ عبداهلل في مقر عمله بوزارة ادفاع 

ف���ي منطق���ة الجي ون، وكذلك ان�سم ال�سهيد/ فهد لزملئ���ه في مرور العا�سمة، لم 

ترهبهم اأبدًا مدرعات ودباب���ات الجي�ض العراقي والتي كانت تحا�سر منطقة عملهم 

من كل الجهات، بل على عك�ض ذلك تمامًا، قاوموا بكل �سراوة وا�ستب�سال طوال اليوم 

االأول للغ���زو. وف���ي م�ساء ذلك اليوم وتنفي���ذًا للأوامر الع�سكرية ع���اد ال�سقيقان اإلى 

منزلهما وكل منهما يحمل �سلحه وذخيرته.

ل���م يمر اأكثر م���ن ع�سرة اأيام على ذلك الغ���زو، حتى اعتقل معًا ف���ي منزلهما في 

الثان���ي ع�س���ر من اأغ�سط�ض. ومنذ ذل���ك التاريخ غابا عن اأعي���ن اأهاليهما ومحبيهما 

اأربع���ة ع�سر عامًا حتى اكت�سفت رفاتهما في مقب���رة جماعية في غرب كربلء وذلك 

في �سهر يوليو من عام 2004م. رحم اهلل �سهيدينا رحمة وا�سعة اإنه �سميع مجيب.

وقب���ل الدخ���ول في تفا�سيل ه���ذا المبحث، ال ي�سعن���ي اإال اأن اأتوج���ه بجزيل ال�سكر 

واالمتن���ان اإل���ى االأخ والزمي���ل/ ذياب محم���د الديحاني الباحث المتمي���ز في مكتب 

ال�سهي���د والذي تحمل ب�سبر عناء ترتيب واإج���راء وتفريغ كل المقابلت الخا�سة مع 

اأقرباء واأ�سدقاء ال�سهيدين البارين.
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ة لل�سهيدين �لبارهّين: �لبيانات �الأ�سا�سيهّ

1- �ل�سهيد/ عبد�هلل و�لي حز�م �ل�سمري

مكان وتاريخ الميلد: الكويت � 1963/9/11م.

الحالة االجتماعية: متزوج.

عدد االأوالد: اأربع بنات و�سبي واحد.

الموؤهل الدرا�سي: �سهادة الرابع متو�سط.

المهنة: رقيب � ّمدرب اآليات بوزارة الدفاع.

مكان االإقامة: تيماء قطعة )1( �سارع )1( منزل )213(.

تاريخ االعتقال: االأحد 1990/8/12م.

تاريخ اال�ست�سهاد  يوليو 2004م.

كيفية اال�ست�سهاد: اإ�سابة بعيار اأو اأعيرة نارية.

�سخ�سيت���ه: هو االأخ االأكبر بي���ن اخوانه، كان محبوبًا م���ن الجميع، طيب القلب، 

عطوفًا على ال�سغير والكبير.

2- �ل�سهيد/ فهد و�لي حز�م �ل�سمري

مكان وتاري الميلد: الكويت � 1965/6/17م.

الحالة االجتماعية: متزوج.

عدد االأوالد: ولدان.

الموؤهل الدرا�سي: �سهادة الثانوية العامة.

المهنة: عريف � اإدارة مرور العا�سمة � وزارة الداخلية.

مكان االإقامة: تيماء قطعة )1( �سارع )1( منزل )213(.

تاريخ االعتقال: االأحد 199/8/12م.

تاريخ اال�ست�سهاد: يوليو 2004م.

كيفية اال�ست�سهاد: اإ�سابة بعيار اأو اأعيرة نارية.

�سخ�سيت���ه: الثاني بين اأخوانه، كان طيب القل���ب اجتماعيا وعلقاته ممتازة في 

محيط االأ�سرة واالأ�سدقاء.
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�ل�سهيد�ن و�لمقاومة �سد �الحتالل:

ال يمك���ن الأي باح���ث فيما اأح�سب، اأن يفرق بين ما قام به هذان ال�سقيقان ال�سهيدان 

عب���داهلل وفهد واإلى حزام ال�سم���ري. فالحقيقة ان قرارهما مقاومة االحتلل العراقي 

ولي���د لحظة واحدة بين تواأمي���ن روحيين جمعهما حب الكويت. فف���ي ال�ساعات االأولى 

للغزو العراقي في فجر يوم الخيم�ض الثاني من اأغ�سط�ض عام 1990م، التحق ال�سقيقان 

عبداهلل وفهد بمقري عملهما الر�سمي، االأول برتبة رقيب ويعمل مّدرب اآليات في وزارة 

الدفاع والثاني برتبة عريف ويعمل في اإدارة مرور محافظة العا�سمة)1( .

وح�سب �سهادة �سقيق ال�سهيدين براك والى ال�سمري )2(، �سارك كل من ال�سهيدين 

رفاقهما في ال�سلح في المقاومة والدفاع عن مركزي عمليهما اال�ستراتيجيين وقاتل 

ب�س���راوة وا�ستب�سال جحافل الجي����ض العراقي المحتل طوال نه���ار الخمي�ض االأ�سود. 

ورغ���م التفوق من حي���ث العدد والعتاد للجي����ض الغازي، اإال اأن هذي���ن ال�سقيقين برا 

بق�سمهما ولم يتوقفا عن القتال حتى اأتتهما االأوامر الع�سكرية من القادة المبا�سرين 

باالن�سح���اب واإخلء مق���ري عمليهما اللذي���ن كانا يتعر�سان لق�س���ف مدفعي �سديد 

ا�ستم���ر طوال ذلك الي���وم (3(، وعند ال�ساعة الواحدة ظه���رًا تقريبًا، عاد ال�سهيد/ 

فه���د اإلى منزله وهو يحمل �سلحه وه���و عبارة عن بندقية ذاتية مع ذخيرتها، وبعده 

بع�س���ر �ساع���ات تقريب���ًا اأي عن���د ال�ساعة الحادية ع�س���رة من م�ساء ذل���ك اليوم عاد 

�سقيقه ال�سهيد/ عبداهلل اإلى المنزل اأي�سا حامًل معه بندقيته الذاتية وذخيرتها.

وتقابل ال�سقيقان وجهًا لوجه في منزلهما وهول ال�سدمة يعلو محياهما وكل منهما 

ي�س���األ االآخر م���ا العمل الذي يجدر اأن نقوم به لمقاومة ه���ذا االحتلل ولتحرير هذه 

االأر�ض من دن�ض الجي�ض العراقي البغي�ض؟ (4(.

رغ���م ندرة المعلومات عن ال���دور التف�سيلي الذي قاما به من���ذ اليوم الثاني للغزو 

وحت���ى اعتقالهم���ا في الثاني ع�سر من اأغ�سط�ض، اإاّل انه يمك���ن القول اأن ال�سهيدين/ 

عب���داهلل وفهد ق���د ان�سما اإلى اإحدى خلي���ا المقاومة الكويتي���ة الرئي�سية في االأيام 
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االأول���ى م���ن الغزو (5(. فق���د اأكد عم ال�سهيدين/ ع���واد حزام ال�سم���ري اأنهما كانا 

يجمع���ان االأ�سلح���ة ب���كل اأنواعها وذخائرها ويقوم���ان بتخزينها في اأح���د البيوت في 

منطق���ة النعي���م في الجه���راء، ومن ث���م توزيعها على رج���ال المقاوم���ة )6(. ونظرًا 

لطبيع���ة عملهم���ا، يمكن اال�ستنت���اج اأن المعرفة والخب���رة الع�سكرية ل���كل منهما قد 

وّف���رت، وخ�سو�س���ا لل�سهي���د/ عب���داهلل، فر����ض الح�سول عل���ى ه���ذه االأ�سلحة من 

م�ستودع���ا ومخ���ازن االأ�سلحة التابعة ل���وزارة الدف���اع اأو وزارة الداخلي���ة، ويمكن اأن 

يك���ون قد نّف���ذوا هذا العمل خلل االأ�سبوع االأول من الغ���زو )7( وفي �سياق ما �سبق، 

يمك���ن القول اأن ال�سهيدين امتنعا ع���ن ذكر اأيه عمل يقومان به �سد المحتل، اأو حتى 

ان�سمامه���ا اإل���ى اإحدى خليا المقاوم���ة، حتى الأقرب النا�ض لهم���ا وربما ذلك يرجع 

اإل���ى طبيعة المهمات الع�سكرية ال�سرية التي كلف���ا بها من قبل القادة المبا�سرين في 

المقاومة الكويتية.

لق���د تميز عملهما �سد جي�ض االحت���لل بالجراأة وال�سجاعة حت���ى اأنهما ا�ستخدما 

منزلهما مخزن���ًا للأ�سلحة والذخيرة وهو الذي يقع قبالة مقر قيادة الجي�ض ال�سعبي 

العراقي في منطقة تيماء )8(.

وكم���ا يروي �سقيقهم���ا االأ�سغر/ براك ف���اإن ال�سهيدين كانا يخرج���ان من المنزل 

ف���ي ال�سب���اح ومعههما �سلحهما، وال يعودان اإال في الم�س���اء )9(. ورغم ان ال�سقيق 

يحجم عن ذكر االأعمال التي كانا يقومان بها، اإال اأنه من المرجح اأنهما كان يقومان 

بمهم���ات �سرية ذات طبيعة خا�س���ة ل�سالح المقاومة الكويتية، وهذا ما اأثبتته طبيعة 

التهم التي وجهت لهما عند اعتقالهما )10(.

�العتقال وما بعده:

ف���ي ال�ساعات االأولى من فج���ر االأحد المواف���ق 1990/8/12م قتل �سابط عراقي 

برتب���ة رائ���د بطلق���ات نارية �سريع���ة اأمام مدخ���ل قي���ادة الجي�ض ال�سعب���ي العراقي، 

والت���ي اتخذت م���ن مبنى ثانوية نا�سر المبارك ال�سباح ف���ي منطقة تيماء مقرًا لها. 
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وم���ن المفارقة اأن يكون موقع منزل ال�سهيدين/ عب���داهلل وفهد مقابل لهذه القيادة 

مبا�س���رة، ب���ل ال يف�سله عنها �سوى اأمت���ار قليلة )11(. لهذا ومن���ذ اللحظات االأولى 

للح���ادث، اتجهت اأعي���ن الع�سكريين العراقيين نحو من���زل ال�سهيدين دون غيره من 

البي���وت المجاورة له، وال نعرف على وجه الدقة تف�سي���را لذلك. )12( فعند ال�ساعة 

التا�سع���ة من �سباح ذلك اليوم، حو�سر منزل ال�سهيدين بمدرعة ع�سكرية وبعدد من 

ال�سب���اط والجن���ود الع�سكريين العراقيي���ن الذين حا�سروا كل المناف���ذ الموؤدية اإلى 

المنزل، وقاموا بدورهم على وجه ال�سرعة حيث اعتقلوا ال�سهيد/ فهد عند و�سولهم 

مبا�س���رة في ديوانية المنزل وبعده بدقائق اعتقل �سقيقه ال�سهيد/ عبداهلل في داخل 

المنزل، واعتقل العراقيون كذلك في الموقع نف�سه عزيز ن�سار جابر الظفيري، وهو 

اأخ زوج���ة ال�سهي���د/ عبداهلل، والذي ح�سر م�سادفة اإلى من���زل ن�سيبه كما يروي في 

�سهادته. ولم تم�ض دقائق اأخرى  حتى األقي القب�ض على في�سل مّي�ض حمود الظفيري 

وهو من اأ�سدقاء ال�سهيدين والذي كان موجودًا لحظة تفتي�ض منزلهما )13(.

اأُح�س���ر االأربع���ة المعتقلون اإل���ى مقر قيادة الجي����ض ال�سعبي )مبن���ى ثانوية نا�سر 

المب���ارك( وهنا ب���داأ ال�سابط العراقي ال���ذي يتوّلى التحقيق يط���رح عليهما ال�سوؤال 

االآتي: من قتل الراآئد ليلة البارحة؟ ورغم اأن الجميع اأجابوا بعدم معرفتهم بالقاتل، 

اإاّل اأن ال�سباط �سرعان ما ا�ستعان بمراهق ال يتجاوز عمره �سبعة ع�سرة عامًا واأدخله 

عل���ى االأربعة المعتقلين، وبع���د ان تفّح�ض وجوهم بدّقة اأ�سّر اإل���ى ال�سابط العراقي 

ب�س���يء ما ثم خرج كما ي���روي ال�ساهد في�سل الظفيري )14(. وبعد ذلك تم اح�سار 

�س���لح ال�سهيدين والذي هو عبارة عن بندقيتي���ن ذاتيتين، كانتا مخباأتين في ديكور 

منزلهم���ا، مع ذخيرتهما عل���ى وجه ال�سرعة اإلى مقر التحقي���ق )15(. ولم تم�ض اإاّل 

�ساعات قليلة حتى وجه لل�سقيقين/ عبداهلل وفهد التهم االآتية )16(.

االته���ام المبا�سر لهما بقتل الرائد العراقي اأمام مق���ر قيادة الجي�ض ال�سعبي في   � 1

فجر يوم االأحد 1990/8/12م.

تهمة االنتماء اإلى اإحدى خليا المقاومة الكويتية التي تعمل �سد الجي�ض العراقي المحتل.  � 2

تخزين االأ�سلحة والذخيرة في منزلهما بق�سد مقاومة جي�ض االحتلل.  � 3
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وبع���د ظهر ذلك اليوم بداأت رحلة االآالم حيث نق���ل االأربعة اإلى منزل ال�سيخ حمود 

ال�سب���اح والذي يقع ف���ي �سارع الخليج العرب���ي في الكويت ومكثوا ف���ي ذلك المنزل 

حت���ى تاريخ 1990/8/14م )17(، ثم نقلوا اإلى �س���رداب بلدية الجهراء حيث مكثوا 

ثلثة اأيام. )18( بعد ذلك نقل ال�سهيدان/ عبداهلل وفهد ومعهما عزيز ن�سار جابر 

الظفيري فقط، اإلى معتقل مديرية اأمن الب�سرة بتاريخ 1990/8/17م )19(.

وهنا يوؤكد ال�ساهد/ عزيز ن�سار الظفيري، والذي اأطلق �سراحه بعد تحرير الكويت 

بتاري���خ 1991/3/27م، اأن ال�سهي���د/ فهد كان معه في معتق���ل مديرية اأمن الب�سرة 

حتى تاري���خ 1990/8/20م، وبعد ذلك انقطعت عنه اأخب���اره )20(، بينما يوؤكد هذا 

ال�ساه���د اأن ال�سهي���د/ عب���داهلل كان اأي�سا معتق���ل معه في ذلك ال�سج���ن حتى تاريخ 

1990/9/5م، وبعد هذا التاريخ يوؤكد ال�ساهد اأنه ال يعرف عن م�سيره �سيئًا )21(.

وفي هذا ال�سياق، يوؤكد ال�ساهد/ في�سل مّي�ض حمود الظفيري، وهو المعتقل الرابع والذي 

اأطل���ق �سراحه بتاريخ 1991/3/27م، اأنه ف�س���ل عن رفاقه الثلثة بتاريخ 1990/8/16م 

عندما نقل وحيدًا من �سرداب بلدية الجهراء اإلى �سجن في الب�سرة )22(.

لقد بذلت دولة الكوي���ت ممثلة باللجنة الوطنية ل�سوؤون االأ�سرى والمرتهنين جهودا 

حثيث���ة من���ذ تحرير دولة الكويت لمعرف���ة م�سير اأ�سراها وم�سي���ر هذين ال�سهيدين 

الباري���ن لكن تلك الجه���ود لم تثمر عن �س���يء ب�سبب كذب ومماطل���ة النظام البعثي 

العراق���ي البائ���د طوال ثلثة ع�سر عام���ًا. وعند �سقوط ذلك النظ���ام في التا�سع من 

اأبري���ل من عام 2003م، تجّلت الحقيقة المّرة عندم���ا عثر على رفات ال�سهيدين في 

مقبرة جماعية في غرب كربلء.

وق���د اأثبتت التحاليل المخبرية الدقيقة، التي ق���ام بها فريق االأدلة الجنائية التابع 

لوزارة الداخلية في دولة الكويت، على عينات من تلك الرفات، تطابقها الجيني لكل 

واح���د من هذي���ن ال�سهيدين الخالدين )23(. فتم ت�سيي���ع رفاتهما في موكب ر�سمي 

مهي���ب في اأوائ���ل �سهر يوليو من ع���ام 2004م، واحت�سنهما ثرى اأر����ض الكويت التي 
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طالما اأحباها واأحبتهما حتى ا�ست�سهادهما.

دولة الكويت � 2005/10/10

الدكتور/ مهزع �سالح المهزع

�لهو�م�س:

1 � مقابلة مع �سقيق ال�سهيدين/ براك والي حزام ال�سمري بتاريخ 2005/6/27م.

2 � الم�سدر ال�سابق.

3 � الم�س���در ال�ساب���ق، مقابل���ة مع �سدي���ق ال�سهيدين/ عزيز ن�س���ار جابر الظفيري 

بتاريخ 2005/6/29م.

4 � مقابلة مع �سديق ال�سهيدين/ في�سل مّي�ض حمود الظفيري بتاريخ 2005/6/29م.

5 � �سحيف���ة الوطن الكويتية � ال�س���ادرة بتاريخ 2005/7/5، �سفحة رقم 10 � مقابلة 

مع عم ال�سهيدين/ عواد حزام ال�سمري.

6 � الم�سدر ال�ساق، عزيز ن�سار الظفيري � المقابلة ال�سابقة.

7 � �سحيفة الوطن الكويتية � م�سدر مذكور.

8 � براك والي حزام ال�سمري � المقابلة ال�سابقة.

9 � الم�سدر ال�سابق.

10 � في�سل مي�ض الظفيري � المقابلة ال�سابقة، اأنظر الحقًا طبيعة التهم الموجهة اإلى 

ال�سهيدين.

11 � براك والي ال�سمري � المقابلة ال�سابقة، في�سل مي�ض الظفيري � المقابلة ال�سابقة.

12 � ل���م يتمك���ن ال�سه���ود الثلث���ة )وهم ب���راك ال�سم���ري وعزيز الظفي���ري وفي�سل 

الظفي���ري( م���ن اعط���اء ال�سب���ب المبا�س���ر لمداهم���ة الق���وات العراقي���ة لمنزل 

ال�سهيدين دون غيره من البيوت.

13 � في�س���ل مي����ض الظفي���ري � المقابلة ال�سابقة، عزي���ز ن�سار الظفي���ري � المقابلة 

ال�سابقة.
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14 � في�سل مي�ض الظفيري � المقابلة ال�سابقة.

15 � ب���راك وال���ي ال�سم���ري � المقابل���ة ال�سابق���ة، في�سل مي����ض الظفي���ري � المقابلة 

ال�سابقة، عزيز ن�سار الظفيري � المقابلة ال�سابقة.

16 � عزي���ز ن�س���ار الظفي���ري � المقابلة ال�سابق���ة، في�سل مي�ض الظفي���ري � المقابلة 

ال�سابقة.

17 � �سه���ادة االأ�سي���ر ال�ساب���ق/ عزيز ن�س���ار الظفي���ري � اأدلى ب�سهادت���ه لدى مكتب 

التخطي���ط والمتابع���ة في اللجن���ة الوطني���ة ل�سوؤن االأ�س���رى والمفقودي���ن بتاريخ 

1977/4/26م، �سه���ادة االأ�سي���ر ال�ساب���ق/ في�سل مي�ض حم���ود الظفيري. واأورد 

�سهادت���ه لدى مكت���ب التخطي���ط والمتابعة ف���ي اللجن���ة الوطنية ل�س���وؤن االأ�سرى 

والمفقودين بتاريخ 1977/4/26م.

18 � الم�سدر ال�سابق.

19 � الم�سدر ال�سابق.

20 � عزيز ن�سار الظفيري � ال�سهادة ال�سابقة.

21  � عزيز ن�سار الظفيري � ال�سهادة ال�سابقة.

22  � عزيز ن�سار الظفيري � ال�سهادة ال�سابقة.

23 � الفري���ق الفني � ال���ردارة العامة للأدلة الجنائي���ة، اأواًل: انطباق رقم )147( مع 

تقري���ر م�سور لرفات رق���م )30226( والمنطبق على االأ�سي���ر ال�سهيد/ عبداهلل 

والي ح���زام ال�سمري، ملف اأ�س���ر )337(. ثانيا: انطباق رق���م )146( مع تقرير 

م�س���ور لرفات رقم )30223( والمنطبق على االأ�سي���ر ال�سهيد/ فهد والي حزام 

ال�سمري، ملف اأ�سر )415(.
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�ل�سهيد / م�سعل جز�ع حامد �لعنزي )رحمه �هلل(

�ل�سهيد /  ماجد جابر فيحان �لعنزي )رحمه �هلل(

كتب / د.في�سل �لكندري :

ول���د ال�سهيد م�سعل في 22 نوفمب���ر 1961م، ن�ساأ م�سعل وعا����ض في الكويت ودر�ض 

المرحلتي���ن االبتدائي���ة والمتو�سطة، ولم يكن له ميل اإلى الدرا�س���ة، فتركها وقرر اأن 

يلتحق ب�سلك العاملين المدنيين في وزارة الداخلية بوظيفة اأمين لل�سندوق في مرور 

الجابري���ة )1(. وكان ال�سهيد رحمه اهلل طي���ب القلب ح�سن الع�سرة، ي�سهد له بذلك 

كل من عا�سره.

ول���د ال�سهي���د ماجد ف���ي الخام�ض من دي�سمبر ع���ام 1959م، ولم يك���ن له ميل اإلى 

العلم اأو الدرا�سة كابن عمته ال�سهيد م�سعل، وترك مقاعد الدرا�سة في مرحلة مبكرة 

بع���د اأن اأنهى درا�ست���ه االبتدائية، والتحق ال�سهيد ماج���د ب�سل�سلة العاملين في وزارة 

ال�سحة بوظيفة كاتب في مركز ال�سويخ ال�سناعي ال�سحي )2(.

جمع���ت بين ال�سهيدي���ن م�سعل وماج���د �سفات م�سترك���ة كطيبة القل���ب واالأخلق 

الفا�سل���ة، و�سلة القرابة، والعلق���ات االأ�سرية، وال�سرية والكتم���ان في العمل، وهذا 

باال�سافة اإلى ال�سداقة والملزمة، وقلما كانا يفترقان عن بع�سهما البع�ض، لدرجة 

اأن هناك من و�سفهما باأن كل منهما كان بمثابة تواأم روح للآخر (3(.

وعندم���ا غ���زت قوات �سدام ح�سي���ن الكويت في الثاني م���ن اأغ�سط�ض عام 1990م 

انزعج ال�سهيدان م�سعل وماجد وت�سايقا من خيانة االأخ والجار، وكيف ير�سل �سدام 

وف���دًا للتفاو����ض اإلى جدة وبعده���ا ب�ساعات يقوم بغزو الكويت مم���ا يعني اأنه لم يكن 

ج���ادا في م�ساعي ال�سل���ح وال�سلم والتي اأظهرها ع�سية ليل���ة الغزو، ولم يقم بذلك 

اإال م���ن ب���اب ذر الرماد ف���ي العيون اليهام العال���م باأنه اإن�سان متح�س���ر، ويقوم بحل 

الخلفات والمنازعات من خلل مائدة المفاو�سات.
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ولك���ن به���ذه الفعلة اأظهر �سدام ح�سين باأن المن���اورة والخبث من �سيمه التي جبل 

عليها، ومهما قدم له االإن�سان ال ي�ستطيع �سدام اإال ان يكافئه بطعنة خنجر في ظهره 

ردا لجميله، ونكرانا لف�سله.

ق���رر م�سعل وجابر اأن ال ي�ست�سلما لجنود �سدام، وان يقوما من خلل وظيفة م�سعل 

المتوا�سع���ة بخدمة اأبناء وطنهما، وان يقاوما بها جنود االحتلل. وكون م�سعل يعمل 

ف���ي م���رور الجابرية فذه���ب وا�ستولى على االأخت���ام الموجودة هن���اك، لعمل هويات 

وهمي���ة لذوي المنا�س���ب الح�سا�سة، واأبن���اء ال�سلطة الحاكمة مم���ن كانت تلحقهم 

القوات العراقية الغازية (4(.

ول���م يقف عملهما عند ه���ذا الحد وانما ي�سير بع�ض ال�سهود اإلى قيام م�سعل ببع�ض 

اأعم���ال مواجهة مع الجنود العراقيي���ن، حيث كان يعمل كمائن لهم، ونجح في ا�سابة 

والق�س���اء علي عدد منهم، وال ن���دري فيما اذا �ساركه ماجد في تلك العمليات اأم قام 

بها مع اآخرين، اأم نفذها لوحده، الأنهما كما قلنا �سابقا كانا كتومين وال يخبران اأحد 

بما يقومان به (5(.

وم���ع توالي االأي���ام بداأت مخ���اوف ال�سهيدين تزداد م���ع �سرا�سة الق���وات العراقية 

الت���ي اخذت تفتك ب�سدة ووح�سية كبي���رة مع الكويتيين الذين اأخذوا يقاومون الوجود 

العراق���ي ف���ي الكويت، فق���ررا ان يقوم���ا بنقل عائلتيهم���ا اإلى ربوع المملك���ة العربية 

ال�سعودي���ة التي قامت باحت�سان اأعداد كبيرة م���ن الكويتيين الذين لم يجدوا منفذا 

اآخ���ر غير االأرا�سي ال�سعودية، حيث اإن العراق قامت باإغلق الحدود لمنع الكويتيين 

م���ن الهجرة اإل���ى البلدان المج���اورة، ففتحت ال�سعودي���ة ذراعيها وقلبه���ا ال�ستقبال 

المهاجرين الكويتيين هربا من جور وظلم الغزاة العراقيين.

واأخ���رج ماج���د اأهله م���ن الكويت اأوا�س���ط �سه���ر اأغ�سط�ض ع���ام 1990م )6(. اأما 

م�سع���ل فاأخرج اأهل���ه من الكويت في اأواخ���ر �سهر �سبتمبر ع���ام 1990م )7( وكانت 

الريا����ض محط اأنظارهما. وتكررت زيارات م�سع���ل بعد ذلك اإلى الكويت مرات عدة 
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)8(، وربم���ا كان له دور في اي�سال مبالغ مالية من الحكومة الكويتية في المنفى في 

ال�سعودية اإلى رجال المقاومة الكويتية داخل الكويت، وكان ذلك لدعم المقاومة من 

الخارج للوقوف في وجه زبانية �سدام ح�سين ممن زج بهم في دولة الكويت.

و�س���اءت االأقدار اأن يجتم���ع م�سعل مع ماجد في اأواخر �سبتمبر في مدينة الريا�ض، 

ول���م يكونا مرتاحين من بقائهما في الخارج فقررا الع���ودة اإلى الى الكويت فا�ستغل 

�سيارة من نوع كاديلك �سوداء اللون لدخول الكويت عن طريق البر.

وعن���د الحدود ال�سعودية الكويتية اعتقلتهما قوات االحتلل، ورحل اإلى �سجن لواء 

35 بالق���رب م���ن ال�سالمي بتهمة دخ���ول البلد ب�سورة غير م�سروع���ة، وعند تفتي�ض 

ال�سي���ارة ت���م العث���ور على حقيبة يدوي���ة مليئة باأم���وال عراقية، باال�ساف���ة اإلى جهاز 

ال�سلكي ربما الي�ساله اإلى اأفراد المقاومة لتظل على ات�سال بخارج الكويت )9(.

وح���اول م�سعان اأخو م�سعل ان يبحث عنهما، وتوج���ه اإلى مخفر الجهراء ال�سمالي، 

وقاب���ل �سابطا عراقيا يدعى كامل اأبو زينه، واأخب���ره ال�سابط باأن م�سعل وابن عمته 

ماجد موج���ودان في �سجن اللواء 35، وقدم م�سعان بع����ض الر�سى لل�سباط العراقي 

وه���ي �سي���ارة فورد وجه���از فيديو وتلفزيون وبدلت���ان على عدة مراح���ل لعله ي�ستطيع 

اخراجهما، ولكن ال�سابط اأخذ الر�سوة ولم يفعل �سيئا )10(.

وف���ي اأوا�س���ط �سهر اأكتوبر توجه م�سع���ان اإلى �سجن االأحداث وقاب���ل الحار�ض عند 

مدخ���ل ال�سجن، ووجد ا�سميهما �سم���ن المعتقلين في الك�سف، وما ان �سمع الحار�ض 

با�سميهم���ا حتى اغل���ق ال�سجل ب�سرع���ة وقال لم�سع���ان: »ام����ض واإال �سجنتك معهما« 

)11(، ومكثا في �سجن االأحداث مدة من الزمن.

لق���د اتخ���ذ العراقيون م���ن �سج���ن االأح���داث معتقل ل�سج���ن وتعذي���ب المعتقلين 

الكويتيي���ن، وان�س���م م�سعل وماج���د اإلى ع�س���رات الكويتيين ممن يقبع���ون في �سجن 

االأح���داث، ووجه���ت اليه���م جميع���ا تهمة واح���دة وهي »ح���ب الكويت« ال���ذي دفعهم 

لمواجهة طاغية الع�سر وزبانيته الخالية قلوبهم من الراأفة، والمنزوع عنها الرحمة، 
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والم�سل���وب منها ال�سفقة. وهن���اك قا�سى ال�سهيدان االأمرين مع من زاملهما في ذلك 

ال�سج���ن ويق���ول �سالح �ستار العنزي ال���ذي زاملهما قرابة �سهري���ن اأو ثلثة باأن اثار 

ال�س���رب والتعذي���ب كانت تبدو عليهما، كم���ا اأن ملب�سهما كانت به���ا بع�ض الدماء، 

لتظ���ل �ساهدا على ما عاني���اه من ق�سوة الجنود العراقيي���ن)12( ، وظل هناك حتى 

قرابة الحرب الجوية ليتم بعد ذلك ترحيلهما اإلى الب�سرة )13(.

وظ���ل ال�سهيدان م�سعل وماجد في ال�سجون العراقي���ة حتى �سدرت االأوامر باإعدام 

اأ�س���رى الكوي���ت، فاعدما رمي���ا بطلق ناري ف���ي راأ�سيهم���ا )14(، ودفنا ف���ي مقبرة 

جماعية قرب منطقة ال�سم���اوة العراقية، وتوجه فريق البحث الكويتي ليرجع برفات 

ال�سهيدي���ن م�سعل وماجد العن���زي ليدفنا في مقابر الكويت، وهك���ذا عاد ال�سهيدان 

ليدفنا في ح�سن الكويت الدافئ اعترافا وتقديرا بما قدماه الأجلها.

�لهو�م�س :

1 � مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد م�سعل جزاع العنزي، نموذج ت�سجيل اأو�ساع االأ�سرى 

والمفقودين الكويتيين، �ض1 .

2 � مكت���ب ال�سهيد، ملف ال�سهيد ماجد جابر العنزي، بيانات المتغيب �سمن عمليات 

االحتلل والتحرير، �ض1 .

3 � مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد ماجد جابر العنزي، مقابلة مع حميد جابر العنزي، 

بتاريخ 2005/6/14م، �ض2 .

4 �  مكت���ب ال�سهي���د، مل���ف ال�سهيد م�سعل ج���زاع العن���زي، مقابلة م���ع م�سعان جزاع 

العنزي، بتاريخ 2005/6/14م، �ض2 .

5 �  مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد م�سعل جزاع العنزي، مقابلة مع ابت�سام حمد المالك 

ال�سب���اح )زوجة ال�سهي���د م�سعل( بتاريخ 2005/6/7م، ����ض 2-3، حيث اأ�سارت 

ال�سيخ���ة ابت�سام اإلى اأن والدتها كانت تغ�سل ليل ملب�ض ال�سهيد م�سعل لتنظيفها 

من الدماء اثر قيامه بن�سب كمائن للجنود العراقيين.
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6 �  مكت���ب ال�سهي���د، ملف ال�سهي���د ماجد جابر العن���زي، مقابلة م���ع عائ�سة العنزي 

)زوجة ال�سهيد ماجد( بتاريخ 2005/7/31م، �ض2 .

7 �  مكت���ب ال�سهيد، ملف ال�سهيد ماج���د جابر العنزي، مقابلة م���ع ابت�سام ال�سباح، 

�ض4 .

8 �  الم�سدر ال�سابق، �ض3 .

9 �  مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد م�سعل جزاع العنزي، مقابلة مع �سرار اأحمد الرومي 

بتاريخ 2005/6/21م، �ض5 .

10 � مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد م�سعل جزاع العنزي، افادة م�سعان العنزي، �ض1 .

11 � مكت���ب ال�سهيد، ملف ال�سهيد م�سعل ج���زاع العنزي، افادة م�سعان جزاع العنزي 

بتاريخ 2005/6/14م، �ض3 .

12 � مكت���ب ال�سهي���د، مل���ف ال�سهيد م�سعل ج���زاع العن���زي، مقابلة م���ع �سالح �ستار 

العنزي، بتاريخ 2005/6/18م، �ض3 .

13 � مكت���ب ال�سهيد، ملف ال�سهيد ماجد جابر العنزي، اإفادة م�سعان العنزي، بتاريخ 

2005/11/25م، �ض1 .

14 � مكت���ب ال�سهي���د، مل���ف ال�سهيد م�سع���ل جزاع العن���زي، �سهادة تطاب���ق الجينات 

وال�س���ادرة عن فري���ق االأدل���ة الجنائية ب���وزارة الداخلية، ����ض2 ، وكذلك �سهادة 

الوف���اة ال�سادرة عن مراقبة ال�سجل المركزي للمواليد والوفيات بوزارة ال�سحة، 

�ض3 & مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد ماجد جابر العنزي، �سهادة تطابق الجينات 

وال�سادرة عن فريق االأدلة الجناذية بوزارة الداخلية، �ض3، وكذلك �سهادة الوفاة 

ال�سادرة عن مراقبة ال�سجل المركزي للمواليد والوفيات بوزارة ال�سحة، �ض2 .
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�ل�سهيد / محمد علي عبد�هلل بورحمة )رحمه �هلل(

كتب / د.�أحمد �لح�سن :

الجن�سية: كويتي

الحالة االجتماعية: اأعزب

المهنة: ع�سكري � برتبة ملزم � وزارة الدفاع

الموؤهل العلميك المرحلة الثانوية � دبلوم الدرا�سات الع�سكرية

تاريخ الميلد: 1969/6/12

تاريخ االأ�سر: 1990/10/23

تاريخ اإثبات اال�ست�سهاد: 2004/8/7

اأخلق ال�سهيد محمد بورحمة )2(:

و�س���ف ال�سهيد محمد بورحم���ة باأخلقه الفا�سل���ة كال�سجاعة والج���راأة والطموح 

والت�سام���ح والتعاون وحب خدمة االآخرين والعلق���ة الجيدة مع اأ�سدقائه وكما عرف 

بح���ب اللع���ب والم���رح وه���دوء الطبع والّطي���ب و�ساحب ق���رار وله ق���درة على تحمل 

الم�سوؤولية.

هو�يات �ل�سهيد

كان ال�سهي���د يح���ب الريا�سة حيث كان العب���ًا لكرة اليد في ن���ادي اليرموك واأحد 

اأع�س���اء فري���ق المنتخب���ت الكويتي لكرة اليد ول���ه م�ساركات ريا�سية خ���ارج الكويت 

ح�س���ل عل���ى العديد من ميدالي���ات التفوق ول���ه ب�سمة وا�سحة في ن���ادي اليرموك، 

باال�سافة اإلى ممار�سته لريا�سة كمال االأج�سام(3( .

حياة �ل�سهيد قبل �لغزو �لغا�سم:

يعتب���ر ال�سهي���د محمد بورحم���ة اأ�سغر اخوان���ه ومنذ طفولته و�سغ���ره ظهرت عليه 

�سف���ات ال�سجاعة وهدوء الطبع ورف�ض الخطاأ وكذلك حبه للريا�سة وعندما بلغ �سن 
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العا�س���رة ا�سترك ف���ي النادي ال�سيفي ث���م التحق بنادي القاد�سي���ة كع�سو في فريق 

االأ�سب���ال لكرة اليد ثم انتقل للعب في ن���ادي اليرموك وكان من اللعبين المتميزين 

في هذه اللعبة (4(.

واهت���م ال�سهيد بتح�سيله العلم���ي فقد كان من المتفوقين درا�سي���ًا، وبعدما انتهى 

من المرحلة الثانوية التحق بالكلية الع�سكرية تخرج بعدها برتبة ملزم وا�ستطاع اأن 

يجتاز عددًا من الدورات الع�سكرية اأبرزها »دورة المغاوير الع�سكرية، ثم فرز للعمل 

بالحر�ض االأمي���ري �سمن الطاقم االأمني لحرا�سة ق�س���ر الم�سيلة الذي كان اأثناءها 

ق�سرًا لوزير الدفاع ال�سيخ �سالم �سباح ال�سالم (5(.

دور �ل�سهيد خالل �لغزو �لعر�قي �لغا�سم

ب���داأ دور ال�سهي���د ف���ي مقاوم���ة الغ���زو العراقي الغ���ادر من���ذ اأول ي���وم دهمت فيه 

الق���وات العراقي���ة دولة الكويت 1990/8/2م حي���ث كان ال�سهيد بمقر عمله منذ يوم 

1990/8/1 ف���ي ق�سر الم�سيلة وظل يدافع عن هذا الق�سر »بتفان كبير في مواجهة 

طائ���رات اهيليوكوبتر غير اأن���ه واأمام �سغط هجومي �سر����ض ا�سطر على االن�سحاب 

)6( ف���ي اليوم الثاني من الغ���زو )7( 1990/8/3 رجع ال�سهي���د بورحمة اإلى منزله 

�ساخط���ًا حزين���ًا لما األ���ّم بوطنه من اجتياح اآث���م لكنه حول ه���ذه العواطف اإلى عمل 

ون�ساط �سد المعتدين )8(.

وهذ� �لن�ساط ينق�سم �إلى مجالين:

�أواًل: �لن�ساط �لتطوعي �لمدني:

خ���لل االأ�سابيع االأول���ى من الغزو ركز ال�سهيد ن�ساطه ف���ي العمل التطوعي لخدمة 

اأهالي منطقة م�سرف )9( وقد تعددت اأ�سكال هذا العمل التطوعي اإلى:

1 � الم�سارك���ة ف���ي تنظي���ف منطقة م�س���رف واإزالة النفاي���ات والقمام���ة با�ستخدام 

�سيارات البلدية )10( لتظل المنطقة خالية من االأو�ساخ ومنع تلوث هوائها.
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2 � العم���ل ف���ي جمعية م�سرف الت���ي كان اأهال���ي )11( المنطقة ياأت���ون اإليها لق�ساء 

حاجياتهم المختلفة منها.

3 � توزيع المواد الغذائية والتموينية )12(.

4 � الم�سارك���ة في اأعمال المخبز )13( لتوفير الق���وت اللزم الأهالي المنطقة والتي 

كانت خلل الغزو م�ساألة من الحاجات ال�سرورية جدًا.

5 � الم�ساهمة في م�ستو�سف منطقة م�سرف )14( لم�ساعدة المر�سى.

ثانيًا: �لن�ساط �لع�سكري و�لمقاومة للمعتدين:

انتق���ل ن�ساط ال�سهيد محمد بورحم���ة بعد الن�ساط التطوع���ي المكثف اإلى مقاومة 

العدو وهذه المقاومة اتخذت ب�سورة رئي�سية الن�ساط الع�سكري الم�سلح.

اإن التفكي���ر ف���ي المقاومة الم�سلحة يرج���ع اإلى اليوم الثالث م���ن الغزو حين ذهب 

م���ع �سقيقه اإلى ق�سر الم�سيل���ة الح�سار اأ�سلحة لكنهما وج���دا العراقيين قد اأحكموا 

ال�سيطرة على المكان فلم يتمكنا من تنفيذ هدفهما )15(.

وبع���د اأ�سبوعي���ن اأو ثلثة من الغزو ق���ام ال�سهيد بت�سكيل خلي���ة مقاومة من خم�سة 

ع�سر فردًا اأغلبهم من الع�سكريين برتب مختلفة )16(.

ب���داأت ه���ذه الخلية اأوال بجمع ال�س���لح وتمكنت من جمع كمية كبي���رة من االأ�سلحة 

م���ن م�ستودعات في منطقة �سبحان ومن م�ستودع القوات الخا�سة، هذه االأ�سلحة تم 

توزي���ع جزء منها عل���ى خليا المقاومة االأخرى والمتبقي تم تخزينه في منزل غادره 

اأهله وكما اتخذ هذا المنزل كمركز للتخطيط في مواجهة العدو المحتل )17(.

قامت خلية م�سرف بقيادة محمد بورحمة بعدة عمليات ع�سكرية من اأبرزها:

قتل الجن���ود العراقيين الذين يدخلون منطقة م�سرف وخا�سة قطعة (5( بق�سد   � 1

ال�سرق���ة اأو غير ذلك وبعد ت�سفيتهم يتم دفنهم في مدر�سة م�سرف للبنات وهذا 

الن���وع م���ن العملي���ات تكرر ب�س���كل �سبه يومي بق�س���د ترويع جن���ود االحتلل من 
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الدخول اإلى منطقة م�س���رف وا�ستطاعت الخلية ان ت�سيطر على قطعة (5( فترة 

من الزمن.

2 � ا�ستهداف االآليات الع�سكرية العراقية المارة في الطريق الذي يف�سل بين منطقة 

�سلوى ومنطقة م�سرف.

3 � اط���لق النار عل���ى بع�ض نقاط التفتي����ض العراقية المنت�سرة ف���ي مختلف مناطق 

الكويت )18(.

4 � اط���لق النار على البا�س���ات التي تنقل العراقيين اإلى دولة الكويت وذلك لتو�سيل 

ر�سالة اإلى العراقيين بعدم التفكير بدخول الكويت )19(.

كان ال�سهي���د ف���ي هذه العمليات عن�سرًا فعااًل ن�سطًا فيذك���ر �سقيقاه »اأنه كان يعود 

يوميًا ود�سدا�سته ملطخة بدماء  العراقيين« )20(.

ث���م اأخذت الق���وات المحتلة تراقب تح���ركات الخلية في م�سرف واأم���ام ال�سغط على 

تحركاتها ا�سطرت لنقل ن�ساطها اإلى منطقة العار�سية ووا�سلت عملياتها هناك خا�سة 

رمي االآليات الع�سكرية العراقية التي كانت تمر في الطريق ال�ساد�ض ال�سريع )21(.

تمك���ن العراقيون بعد مراقبة مكثفة للخلية ان تعتقل بع�ض اأفرادها واأمام التعذيب 

اعترف اأحدهم على ال�سهيد محمد بورحمة فح�سرت قوة عراقية اإلى منزل ال�سهيد 

ف���ي منطقة م�سرف ف���ي ي���وم 1990/10/22 واقتحمته لكنها لم تج���ده ورابطت في 

المن���زل ال���ذي كان فيه والدت���ه و�سقيقات���ه وقاموا بتهدي���د والدته بالقت���ل كنوع من 

ال�سغط عليه لت�سليم نف�سه واأثناء وجود العراقيين في المنزل ات�سل ال�سهيد باأ�سرته 

اأكث���ر من مرة وكان���ت والدته اذا �سمع���ت �سوتته اأغلقت ال�سماعة ف�سع���ر ال�سهيد اأن 

هناك �سغط على والدته من قبل العراقيين فح�سر اإلى المنزل يوم 1990/10/23م 

و�سّل���م نف�سه اإليهم )22( وقال لهم »اتركوا والدت���ي واأخواتي اأنا ال�سخ�ض المطلوب 

اأنا محمد بورحمة« )23(

اقتي���د ال�سهيد بعد اعتقاله اإلى �سجن محافظة االأحمدي وتعر�ض للتعذيب الرهيب 
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فاعت���رف بجمي���ع عملي���ات المقاوم���ة وباأنه رئي����ض الخلي���ة وبقيامه بتوزي���ع ال�سلح 

وا�سطحبه���م اإلى المدر�سة التي دفن فيها العراقيين والمنزل الذي ُخّزن به ال�سلح 

� اإال اأن���ه لم يعت���رف باأ�سماء اأفراد الخلي���ة. وب�سبب كل هذه الته���م �سدر بحقه حكم 

االإعدام )24(.

ثم نقل اإلى �سجن االأحداث الذي يبدو اأنه ظل فيه خلل الفترة من 1990/10/27 

اإلى اآواخ���ر �سهر دي�سمبر )25( 1990 وخلل هذه الفترة بعد اعتقاله بع�سرين يومًا 

اأح�سروا ال�سهيد اإلى منزله »بحجة اأن يطمئن االأ�سير على اأهله واأخذوا ما يحتاجونه 

م���ن المنزل »ثم غ���ادروا المنزل وب�سحبتهم ال�سهيد« وقد تك���ررت هذه العملية مرة 

اأخ���رى بعد اأ�سب���وع تقريبًا من الزيارة االأولى وكانت هذه اخ���ر مرة يرى فيها االأ�سير 

اأهله )26(.

ث���م حول ال�سهيد اإلى �سجن اأم���ن الب�سرة ال�سيا�سي وفي ي���وم 1990/12/31 نقل 

اإل���ى �سجن ال�سماوة الذي ظل في���ه اإلى 1991/1/31 حيث نقل اإلى �سجن في منطقة 

الديوانية العراقية اإلى �سهر مار�ض )27( 1991.

ث���م انقطع���ت اأخب���اره اإل���ى اأن عث���ر عل���ى رفات���ه واأعل���ن ع���ن ا�ست�سه���اده بتاريخ 

2004/8/7م واأفادت االإدارة العامة للأدلة الجنائية بالتقرير التالي:

»ف���ي مقب���رة جماعية والواقعة غرب كرب���لء تم العثور على اإح���دى رفات االأ�سرى 

ال����650، وقد اأثبتت التحاليل المخبرية تطابق الجينات مع اإحدى الرفات والتي تعود 

للأ�سي���ر ال�سهي���د محمد علي عب���داهلل بورحمة موالي���د 1967 وقد تم اأ�س���ره بتاريخ 

1990/10/23 وتعزى الوفاة للأ�سابة بعيار اأو اأعيرة نارية« )28(.

رح���م اهلل ال�سهيد محمد علي عبداهلل بورحمة وجعله من ال�سهداء االأبرار واأ�سكنه 

ف�سيح جناته.

�لهو�م�س:

1 �  مكت���ب ال�سهي���د � ق�سم التخليد المعنوي � فريق توثي���ق الحيثيات تقرير »محتويات 

المل���ف« رق���م 1369، وثائق اللجن���ة الوطنية ل�س���وؤن االأ�س���رى والمفقودين تقرير 

بعنوان »بيان���ات المتغيب �سمن عمليات االحت���لل والتحرير لل�سهيد محمد علي 
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عب���داهلل بورحمة، جري���دة الوطن بتاريخ 2004/8/30، ����ض8 عبداهلل بورحمة، 

وبالن�سب���ة ل�سهادت���ه التعليمية فقد ذك���ر �سقيقه خالد علي عب���داهلل بورحمة في 

مقابل���ة بتاريخ 2006/4/24 �ض2 اأن���ه اأنهى الثانوية العام���ة وهو بخلف تقرير 

اللجن���ة الوطنية ل�س���وؤن االأ�سرى والمفقودي���ن من ان م�ست���واه التعليمي »ال�سهادة 

المتو�سطة« انظر ملف ال�سهيد رقم 1369.

مقابل���ة �سقيق ال�سهيد عي�سى علي عبداهلل بورحم���ة بتاريخ 2006/3/29م �ض،1   � 2

2، مقابل���ة �سقيق ال�سهيد عبداهلل علي عب���داهلل بورحمة )مكتب ال�سهيد( بتاريخ 

2006/4/1 ����ض 1 ،2مقابل���ة �سقي���ق ال�سهيد خالد علي عب���داهلل بورحمة بتاريخ 

2006/4/24، �ض1 .

3 � مقابل���ة عي�سى بورحمة �ض2، مقابل���ة عبداهلل بورحمة،  2)مقابلة مكتب ال�سهيد، 

مقابلة خالد بورحمة �ض1، 2 (.

4 � مقابلة خالد بورحمة �ض1 ،2 .

5 � مقابل���ة خال���د بورحمة �ض2، مقابلة عي�سى بورحمة �ض2، مقابلة عبداهلل بورحمة 

�ض 2)مقابلة مكتب ال�سهيد(.

6 � مقابلة �سقيق ال�سهيد عبداهلل بورحمة � جريدة الوطن � بتاريخ 2004/4/30 �ض8 .

7� مقابلة عي�سى بورحمة �ض2، مقابلة عبداهلل بورحمة �ض 2 ،3مقابلة خالد بورحمة �ض2 .

8 � مقابلة خالد بورحمة �ض3 .

9 � مقابلة خالد بورحمة �ض3 .

10 � مقابلة عي�سى بورحمة �ض3، مقابلة خالد بورحمة �ض3 .

11 � مقابلة عي�سي بورحمة �ض3، مقابلة خالد بورحمة �ض3 .

12 � مقابلة عي�سى بورحمة �ض3 .

13 � مقابلة عي�سى بورحمة �ض3، مقابلة خالد بورحمة �ض3 .

14 � مقابلة عي�سى بورحمة �ض3، مقابلة خالد بورحمة �ض3 .

15 � مقابلة عي�سى بورحمة �ض2 ،3 .

16 � مقابلة عي�سى بورحمة �ض3 .

17 � مقابل���ة عي�س���ى بورحمة �ض3، مقابلة عبداهلل بورحم���ة )مكتب ال�سهيد(، �ض3 � 

مقابلة خالد بورحمة �ض3 .
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18 � مقابل���ة عي�سى بورحمة ����ض3، مقابلة عبداهلل بورحمة )مكت���ب ال�سهيد( �ض3، 

مقابلة خالد بورحمة �ض3 .

19 � مقابلة عبداهلل بورحمة )مكتب ال�سهيد( �ض3 .

20 � مقابل���ة عب���داهلل بورحم���ة )جريدة الوط���ن(، مقابلة عب���داهلل بورحمة )مكتب 

ال�سهيد( �ض3، مقابلة عي�سى بورحمة �ض4 .

21 � مقابل���ة عي�سى بورحمة ����ض4، مقابلة عبداهلل بورحمة )مكتب ال�سهيد( �ض3 ،4 

مقابلة خالد بورحمة �ض4 .

22 � مقابلة عبداهلل بورحمة )مكتب ال�سهيد( �ض4، مقابلة عبداهلل بورحمة )جريدة 

اوطن(، مقابلة خالد بورحمة �ض4، مقابلة عي�سى بورحمة �ض4 .

23 � مقابلة خالد بورحمة �ض4 .

24 � مقابلة عي�سى بورحمة �ض4 ،5، مقابلة عبداهلل بورحمة )مكتب ال�سهيد(، �ض4، 

مقابلة خالد بورحمة �ض5 .

25 � �سه���ادة كل من عبداهلل عبدالرحمن الماج���د بتاريخ 1992/1/6، نا�سر �سيف 

الم�سع���ل بتاريخ 1991/9/16، عبداهلل جمع���ان العازمي بتاريخ 1992/11/29، 

في�سل عبدالمح�سن الع�سفور بتاريخ 1992/11/1 .

26 � تقرير كتبته والدة ال�سهيد مع اأحد ا�سقائه بتاريخ 1992/10/19م.

27 � �سه���ادة عب���داهلل عبدالرحم���ن الماج���د بتاري���خ 1992/1/6، وقد ذك���ر اأ�سقاء 

ال�سهي���د اأنه اعتق���ل في �سجن الم�ساتل في الكويت ورح���ل اإلى بغداد لتنفيذ حكم 

االإع���دام اأنظ���ر مقابلة عي�س���ى بورحمة ����ض5، مقابلة عب���داهلل بورحمة )مكتب 

ال�سهي���د( ����ض5، مقابلة خالد بورحمة �ض 5اال اأن ال�سه���ود ال يذكروا ذلك �سمن 

�سهاداتهم اأنظر ملف ال�سهيد رقم 1369.

28 � فري���ق االأدلة الجنائية � الفريق الفني � انطباق رقم )168( تقرير م�سور لرفات 

رقم )30301( والمنطبق عن االأ�سير ال�سهيد محمد علي عبداهلل بورحمة � وزارة 

الداخلية، �سهادة وفاة �سادرة عن وزارة ال�سحة العامة رقم 2004/1771 .

29 � مقابلة جريدة الوطن �ض8 .
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�ل�سهيد / م�سعل يو�سف علي ر�سا )رحمه �هلل(

كتب / د.�أحمد �لح�سن :

الجن�سية: كويتي

الحالة االجتماعية: متزوج

الموؤهل العلمي: المرحلة المتو�سطة

المهنة: وزارة الداخلية رتبة وكيل عريف � اإدارة النجدة

تاريخ الميلد: 1970/4/30م

تاريخ االأ�سر: 1990/8/17م

تاريخ اإثبات اال�ست�سهاد: 2004/3/9م

دور ال�سهيد م�سعل علي خلل الغزو العراقي الغا�سم:

كان م�سعل في مقر عمله �سباحا في وزارة الداخلية � اإدارة النجدة عندما هاجمت 

الق���وات العراقية دولة الكويت في يوم الخمي�ض 1990/8/2م ولم يتمكن من الرجوع 

اإلى منزله اإال ليل )1(.

وقرر م�سعل مقاوم���ة القوات الغازية ولم ير�ض لنف�سه اأن يقف مكتوف االأيدي وهو 

يرى بلده خا�سعة للعدوان وب���داأ بالتحرك لمواجهة المعتدي العراقي الغا�سب منذ 

االأي���ام االأولى م���ن الغزو غير مكترث بما يترتب على ه���ذه المقاومة من عواقب على 

الرغم من اأنه متزوج حديثا )2(. فحب الوطن كان لديه اأغلى من اأي �سيء اآخر.

وقد تركزت مقاومته للمعتدي في دورين:�

�أ ـ �لمقاومة �لم�سلحة:

حر����ض ال�سهيد م�سعل على جم���ع ال�سلح بكميات كبي���رة ال�ستخدامه �سد القوات 

العراقية فتذكر �سقيقته »مريم« باأنها راأت �سندوق �سيارته مليء ب�ستى اأنواع االأ�سلحة 
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والتي كان يجلبها من المملكة العربية ال�سعودية (3(.

ول���م يبح م�سعل بتحركات���ه الع�سكرية والعمليات التي قام به���ا (4( �سوى ما �سرح 

ب���ه عن عملية ع�سكري���ة قام بها باال�ستراك م���ع بع�ض اأفراد المقاوم���ة بحرق منزل 

ا�ستوطنه العراقيون خلل االأ�سبوع االأول من الغزو العراقي (5(.

ب � توزيع مبالغ نقدية على المواطنين كانت ت�سله من المملكة العربية ال�سعودية )6(:

ظروف �عتقال �ل�سهيد م�سعل يو�سف:

اإن اهتمام م�سعل البالغ بجمع ال�سلح كان �سببًا في اعتقاله، فقد خرج من المنزل 

في يوم 1990/8/17م، وقد و�سع في �سندوق ال�سيارة كمية من ال�سلح وفي الطريق 

واجهت���ه نقطة تفتي����ض عراقية وبعد تفتي����ض دقيق ل�سيارته عثروا عل���ى هذا ال�سلح 

فقب�س���وا عليه واقتادوه اإلى مخفر منطقة القاد�سية ومن هذا المخفر تم ترحيله اإلى 

الع���راق و�سجنوه في معتق���ل مديرية اأمن الب�سرة )7( حيث ح�سر مع اأربعين �سجينا 

في غرفة �سغيرة.

وق���د كان متحفظًا ج���دًا في حديثه مع باقي ال�سجناء خ�سي���ة ان ُتك�سف هويته غير 

المدنية )8(.

وذكر بع����ض ال�سهود روؤيتهم لم�سعل في �سجن مديري���ة اأمن الب�سرة خلل الفترة 

من 1990/8/24 اإلى نهاية �سهر نوفمبر )9( 1990.

بع���د اعتقاله قام ذووه بعدة محاوالت للتعرف عل���ى اأخباره ف�ساألوا عنه في مخافر 

الكوي���ت ومدار�سها ومق���ر ال�سفارة العراقية في الكوي���ت )10(، كما ذهب والده اإلى 

العراق ودفع اأمواال الأنا�ض كي ياأتوا له بمعلومات عن ابنه لكن هوؤالء غدروا به واأهانوه 

و�سربوه ورجع اإلى الكويت دون ان يح�سل على اأية معلومات )11(.

وذه���ب عمه اأي�سًا اإل���ى مدينة كربلء في الع���راق وقد اأخذ معه �س���ورًا كبيرة عن 

ال�سهي���د م�سع���ل ليتعرف النا����ض عليه هناك واجته���د في ال�سوؤال والبح���ث عنه لكنه 
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تعر����ض الطلق نار واالحتجاز والتعذيب من مجهولين مدة ت�سعة اأيام ولم ُيفرج عنه 

اإال بع���د اأن دفع فدية قدره���ا اأثناء ع�سر األف دينار فرجع اإلى الكويت دون اأن يعثر له 

على اأثر )12(.

وانقطعت اأخبار م�سعل عن اأ�سرته حتى عثر على رفاته في يوم )13( 2004/3/9.

وقد اأفاد تقرير االإدارة العامة للأدلة الجنائية عن ا�ست�سهاده بالتالي:

»ف���ي مقبرة جماعي���ة غرب كربلء ت���م العثور على اإح���دى رفات االأ�س���رى ال�605 

وق���د اأثبت���ت التحالي���ل المخبري���ة تطاب���ق الجينات م���ع اإح���دى الرفات والت���ي تعود 

للأ�سي���ر ال�سهي���د م�سع���ل يو�سف علي ر�س���ا من موالي���د 1970 وقد تم اأ�س���ره بتاريخ 

1990/8/17م، وتعزي الوفاة للإ�سابة بعيار اأو اأعيرة نارية« )14(.

وق���د ا�ستقبلت اأ�سرته نباأ ا�ست�سه���اد ابنها بالفخر واالعتزاز واالحت�ساب للأجر من 

اهلل عز وجل.

يق���ول والده »نفخر با�ست�سهاد ابني ال���ذي دافع عن عر�سه ووطنه ونحمد اهلل على 

ذل���ك« وتقول والدته »ان���ه �سهيد الوطن.. نحمد اهلل على كل �س���يء لقد �سار بمرتبة 

ال�سهداء«.

ويذكر عمه »نحن نفخر بم�سعل الأنه �سهيد الوطن وكلنا فداء للوطن الغالي« )15(

�لهو�م�س:

1 � مل���ف ال�سهيد م�سعل يو�س���ف علي ر�سا رقم )1292(، ق�س���م التخليد المعنوي � 

فري���ق توثيق الحيثيات � مكت���ب ال�سهيد، جريدة الوط���ن 2004/3/29 �ض15، وثائق 

اللجنة الوطنية ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودين � بيانات المتغيب �سمن عمليات االحتلل 

والتحرير.

2 �  مقابل���ة مع �سقيقه ال�سهيد »مريم يو�سف علي ر�س���ا« بتاريخ 2005/10/9م �ض2 

)مكتب ال�سهيد(.
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3 � مقابلة مع مريم يو�سف مكتب ال�سهيد بتاريخ 2005/10/9 �ض2، مقابلة مع �سقيقة 

ال�سهيد »مريم يو�سف علي ر�سا«، جريدة الوطن بتاريخ 2004/3/29 �ض15 .

4 � مقابلة مع مريم يو�سف )مكتب ال�سهيد( �ض3 .

5 � مقابلة م���ع والده ال�سهيد »يو�سف علي ر�سا« بتاريخ 2005/9/27م، �ض2 )مكتب 

ال�سهيد(.

6 � مقابلة مع مريم يو�سف )مكتب ال�سهيد( �ض2 .

7 � مقابلة مع مريم يو�سف )مكتب ال�سهيد( �ض3 .

8  � مقابل���ة مع مريم يو�س���ف )مكتب ال�سهيد( �ض 2، تقري���ر ذكرته »زوجة ال�سهيد« 

ذكري���ات �سعبان يو�س���ف ر�سا � ق�سم التخلي���د المعنوي � فريق توثي���ق الحيثيات � 

نموذج متابعة حيثيات �سهيد � مخت�سر حادثة اال�ست�سهاد )مكتب ال�سهيد(.

مقابلة مع خالد الخمي�ض بتاريخ 2005/1/2، �ض3 .  � 9

10 � وثائ���ق اللجنة الوطنية ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودون، �سهادة خالد يو�سف الخمي�ض 

بتاري���خ 1992/10/2م، �سه���ادة ب���در محمد القط���ان بتاري���خ 1992/10/27م، 

�سهادة عبداهلل جابر الجا�سر بتاريخ 1993/3/4 .

11 � مقابلة مع مريم يو�سف )مكتب ال�سهيد( �ض4 .

12 � مقابل���ة م���ع مريم يو�سف )مكتب ال�سهيد( �ض4، مقابلة مع والد ال�سهيد )مكتب 

ال�سهيد( �ض2 .

13 � جريدة الوطن بتاريخ 2004/3/29م، �ض15، مقابلة مع عم ال�سهيد.

14 � وزارة ال�سح���ة و�سه���ادة وف���اة لم�سع���ل يو�س���ف عل���ي ح�س���ن محم���د ر�سا رقم 

02004/76 � ال�سجل المركزي بتاريخ 2004/4/12 .

15 � االإدارة العام���ة للأدلة الجناذية � فريق االأدل���ة الجنائية � الفريق الفني � انطباق 

رقم )91( � تقري���ر م�سور لرفات رقم )30215( والمنطبق على االأ�سير ال�سهيد 

م�سعل يو�سف علي ر�سا. ملف اأ�سر رقم )523( � وزارة الداخلية.

16 � جري���دة الوط���ن بتاريخ 2004/3/29م �ض15 )مقابلة م���ع اأ�سرة ال�سهيد م�سعل 

يو�سف علي ر�سا(.
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�ل�سهيد / م�سطفى عبد�لحميد مطر �ل�سطي )1( )رحمه �هلل(

كتب / د.�أحمد �لح�سن :

اال�سم: م�سطفى عبدالحميد مطر عبدالوهاب ال�سطي

الجن�سية: كويتي

الحالة االجتماعية: متزوج

الموؤهل العلمي: دبلوم

جهة العمل: ملزم اأول � وزارة الدفاع

تاريخ الميلد: 1965/10/19

تاريخ االأ�سر: 1991/10/26

تاريخ اثبات اال�ست�سهاد: 2004/4/21م

دور م�سطفى �ل�سطي في مقاومة �لغزو �لغا�سم:

بع���د احتلل العراق الغادر لدولة الكويت، رف�ض م�سطفى اأن يقف موقف المتفرج 

وه���و يرى وطنه تح���ت االحتلل البغي�ض فقرر االلتح���اق بالمقاومة الع�سكرية وطلب 

م���ن والده ال�سماح ل���ه بااللتحاق بزملئه ف���ي المقاومة الكويتية خا�س���ة كونه يعمل 

ملزما اأول في �سلك الدفاع في لواء الدروع«)2( .

ان�س���م م�سطفى اإلى اإحدى مجاميع المقاومة الم�سم���اة ب�»مجموعة الحجي � بيان« 

وه���ي تتكون من عدة اأفراد اأبرزهم خالد الزعاب���ي وح�سين قمبر وح�سن �سكين وبدر 

ال�سرقاوي وا�سحاق القائد و�سلح الدربا�ض بقيادة عبدالكريم عواد العنزي وكان لها 

تن�سيق وتعاون مع خلية مقاومة »ال�سباح« التي ت�سم اأبناء ال�سيخ فهد االأحمد ال�سباح 

وجا�سم الخمي�ض واآخرين خا�سة في مجال التزويد باالأ�سلحة والذخيرة (3(.

كان���ت خلي���ة مقاوم���ة ال�سطي تجتم���ع با�ستم���رار للتخطي���ط في مواجه���ة القوات 
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العراقية وقد ا�ستخدمت اأكثر من مكان الجتماعها للتمويه وقد كانت تجمع في منزل 

خال���د الزعابي في منطقة �سباح ال�سالم (4( ومنزل عبدالكريم العنزي في م�سرف 

(5( ومنزل عبداللطيف �سقيق عبدالكريم في ال�سباحية  )6(باال�سافة اإلى قيامهم 

با�ستئجار منزل في م�سرف وحولوه اإلى ديوانية للقاءاتهم الخا�سة )7(.

قام م�سطفى �ل�سطي مع خليته بعدة �أعمال في مقاومة �لعدو �لمحتل �أبرزها:

1 �  اإعداد هويات واإجازات وهمية )8(.

2 �  توزيع المن�سورات  )9(المنددة بالنظام العراقي المحتل.

3 �  تدري���ب اأف���راد المقاومة غير الموؤهلين ع�سكريًا عل���ى ا�ستخدام ال�سلح وقد كان 

لم�سطفى دور فعال في ذلك باعتباره ع�سكريًا )10(.

4 �  جم���ع االأ�سلح���ة وتوزيعها على اأفراد المقاومة وقد ح�سلوا على الذخير واالأ�سلحة 

م���ن م�سادر مختلفة منها كم���ا ذكرنا من »خلية ال�سباح« ومن م�ستودع للأ�سلحة 

في منطقة »�سبحان« وعن طريق المملكة العربية ال�سعودية. وهذه االأ�سلحة كانت 

مخب���اأة ف���ي بع�ض منازل منطقة القرين وفي حفرة منه���ول الكهرباء القريب من 

منزل اأحد اأفراد المقاومة »خالد الزعابي« في منطقة �سباح ال�سالم )11(.

5 �  المقاوم���ة الع�سكري���ة للمحتل: وكان���ت مجموعة ال�سطي من الخلي���ا الفعالة في 

المقاومة الع�سكرية من قتل وتفجير يوؤكد هذا طلب هذه الخلية من خلية ال�سباح 

تزويده���ا با�ستم���رار بالذخي���رة وال�سلح مما ي���دل على نفاذ الذخي���رة عندهم 

)12( وقد كان لم�سطفى ال�سطي م�ساهمة وا�سحة في هذا المجال، حيث عرف 

ب�سجاعته واقدامه )13(.

ولك���ن للأ�س���ف لم ت�سل لن���ا معلومات تف�سيلية ع���ن عملياته���م الع�سكرية فجميع 

اأف���راد الخلية تقريبًا تم اعتقاله���م ف�ساعت اأخبارهم معهم �س���وى ما ذكره المقدم 

جا�س���م الخمي����ض � اأحد اأف���راد خلية ال�سباح � ع���ن عملية ع�سكرية له���م في منطقة 

الرميثية حيث اأطلقوا النيران على القوات العراقية وفجروا �سيارة عراقية )14(.
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باال�ساف���ة اإلى ذلك كانت مجموعة ال�سطي قد و�سعت خطة لعملية ع�سكرية كبيرة 

ع���ن طري���ق تفجير �سي���ارة مفخخة محمل���ة ب�ستين كيل���و غراما م���ن المتفجرات مع 

ا�سطوان���ة غاز عند مقر اللجنة االولمبية حيث توجد بع�ض القوات العراقية ولكن لم 

تنفذ العملية وتم اعتقال اأفراد الخلية في اليوم المقرر تنفيذها )15(.

ظروف �عتقال �ل�سهيد م�سطفى �ل�سطي:

نتيج���ة لن�س���اط م�سطفى ف���ي المقاومة كان ا�سم���ه مدرجا في قوائ���م المطلوبين 

للمخاب���رات العراقي���ة الذي���ن كانوا ياأت���ون با�ستمرار اإل���ى منزل وال���ده ي�ساألون عنه 

)16(، وف���ي يوم اعتقاله وكان يوم الجمعة الموافق 1990/10/26م خرج م�سطفى 

ال�سط���ي م���ع اأحد اأ�سدقائ���ه من منزل���ه واأخبر اأ�سرته اأن���ه �سيرجع بع���د ربع �ساعة، 

وتوج���ه اإلى المخباأ ال�س���ري للأ�سلحة القريب من منزل خال���د الزعابي فاأخذا عددًا 

م���ن االأ�سلحة وذخيرة لمدفع رقم )84( واأخفوها في اأ�سفل ال�سيارة وفي الطريق في 

منطق���ة م�سرف واجهتهما نقطة تفتي�ض عراقية وعند النقطة �سقطت بع�ض الذخيرة 

عل���ى االأر�ض فاأوقفهما جنود االحت���لل واأمروهما بالنزول من ال�سيارة ورفع اأيديهما 

وقامتوا ب�سربهما و�ستمهما ثم اقتادوهما اإلى »الم�ساتل« في منطقة الري )17(.

وف���ي معتق���ل الم�ساتل اأخ���ذ الجنود العراقي���ون بتعذيب م�سطف���ى ال�سطي وزميله 

ليعترف���ا عن م�س���در هذه االأ�سلحة لكنهما رف�سا وتحمل الع���ذاب ال�سديد فلما يئ�ض 

العراقي���ون م���ن اعترافهم���ا �سكبوا عليهم���ا الوق���ود ليحرقوهما وهن���ا اعترف زميل 

م�سطف���ى عن م�سدر الذخيرة وال�س���لح وقد كان هذا االعت���راف �سببًا في اعتقال 

جميع اأفراد خلية المقاومة )18(.

�أحو�ل �ل�سهيد م�سطفى �ل�سطي بعد �الأَ�ْسر:

حاولت اأ�سرة ال�سطي اأن تتعرف على اأخبار م�سطفى من غد يوم االعتقال فذهبت 

اإل���ى من���زل عبداللطيف ع���واد العنزي، حيث كان يجتم���ع اأفراد المقاوم���ة � فوجودا 
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المنزل محا�سرا من قبل الق���وات العراقية و�سيارة م�سطفى موجودة هناك )19(، 

ثم خرج �ساحبه من االعتقال فذهبت اإليه اأ�سرة ال�سطي فاأكد لهم اأنه قد تم اعتقاله 

ولك���ن بع���د ذلك لم ت�ستم���ر اأ�سرته بال�سوؤال عن���ه خ�سية اأن يع���رف العراقيون مهنته 

الحقيقي���ة كع�سكري )20( وقد اأخبرهم بع�ض من اأ�سر واأطلق �سراحه اأنه قد راآه في 

�سجن اأبو غريب )21( واأفاد عدد من ال�سهود عن م�ساهدتهم لم�سطفى ال�سطي في 

اأكثر من معتقل بعد االأ�سر، حيث �سوهد في معتقل الم�ساتل في الفترة 1990/10/29 

� 1991/1/7م )22( وف���ي معتق���ل �سجن االأحداث في ي���وم )23( 1991/1/11 ثم 

���ل اإلى العراق اإلى �سج���ن في مدينة الب�سرة، حيث �سوهد في هذا ال�سجن بتاريخ  ُرَحّ

)24( 1991/1/14 ث���م انقطعت اأخب���اره بعد هذا التاريخ اإلى اأن عثر على رفاته في 

ي���وم )25( 2004/8/21 وقد اأفادت االإدارة العامة للأدل���ة الجنائية عن ا�ست�سهاده 

بالتقرير التالي:

»ف���ي مقبرة جماعية في �سمال كربلء ت���م العثور على اإحدى رفات االأ�سرى ال�605 

وق���د اأثبتت التحاليل المخبرية تطابق الجينات مع اإحدى الرفات والتي تعود للأ�سير 

ال�سهي���د م�سطفى عبدالحميد مطر ال�سطي من مواليد 1965م وقد تم اأ�سره بتاريخ 

1990/10/26 وتعزى الوفاة للإ�سابة بعيار اأو اأعيرة نارية )26(.

وا�ستقبل والده نباأ ا�ست�سهاد ابنه بفخر واعتزاز فقد هناأ �ساحب ال�سمو اأمير البلد 

وول���ي عهده االأمير وال�سعب الكويتي با�ست�سهاده ابنه وق���ال »ها نحن اليوم نفتخر به 

ونزف الب�سرى اإلى ال�سعب الكويتي ونبارك له ولذوي ال�سهداء جميعًا )27(.

�لهو�م�س:

1 �  ملف ال�سهيد م�سطفى عبدالحميد مطر ال�سطي رقم 1386 )مكتب ال�سهيد( ق�سم 

التخلي���د المعنوي � فريق توثيق الحيثيات، جري���دة الوطن بتاريخ 2004/9/13م 

����ض14، وثائق اللجنة الوطنية ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودين � بيانات المتغيب �سمن 

عمليات االحتلل والتحرير.
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2 �  جريدة الوطن بتاريخ 2004/9/13م، �ض14 مقابلة مع والد ال�سهيد )عبدالحميد 

مطر عبدالوهاب ال�سطي(.

3 �  مقابل���ة مع جا�سم الخمي�ض بتاريخ 2005/12/20م �ض2 ،4 ،5، مقابلة مع اأحمد 

اللميع بتاريخ 2005/12/4م �ض1 ،2 .

4 �  مقابلة مع جا�سم الخمي�ض بتاريخ 2005/12/20م �ض 2 ،3.

5 �  مقابلة مع اأحمد اللميع بتاريخ 2005/12/4م �ض1 ،2 .

6 � تقرير �سادر عن اأخت االأ�سير »ماجده عبدالحميد ال�سطي« بتاريخ 1992/10/6م.

7 � مقابلة مع اإ�سحاق خليل القائد بتاريخ 2005/12/10م �ض2 .

8 � مقابلة جا�سم الخمي�ض بتاريخ 2005/12/20م �ض2 .

9 � مقابلة مع اأحمد اللميع بتاريخ 2005/12/14م �ض2 .

10 � مقابلة ا�سحاق خليل القائد بتاريخ 2005/12/10م �ض2 .

11 � مقابلة جا�سم الخمي�ض بتاريخ 2005/12/20�ض2، مقابلة ا�سحاق خليل القائد 

بتاريخ 2005/12/10 �ض2 .

12 � مقابلة جا�سم الخمي�ض بتاريخ 2005/12/20م �ض2 ،3 .

13  � مقابلة جا�سم الخمي�ض بتاريخ 2005/12/20م �ض2 ،3 .

14  � مقابلة مع جا�سم الخمي�ض بتاريخ 2005/12/20م �ض3 .

15� مقابلة مع اأحمد اللميع بتاريخ 2005/12/4 �ض2 .

16 � جريدة الوطن بتاريخ 2004/5/13م �ض14 مقابلة مع والد ال�سهيد )عبدالحميد 

ال�سطي(.

17 � مقابلة جا�سم الخمي�ض بتاريخ 2005/12/20م �ض4 وقد ذكرت �سقيقة ال�سهيد 

� ماج���دة ال�سطي � اأن �سبب اعتقاله ه���و تزوير الهوية اأنظر تقرير ماجدة ال�سطي 

بتاريخ 1992/10/6م ووثائق اللجنة الوطنية ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودين.

18 � مقابلة جا�سم الخمي�ض بتاريخ 2005/12/20م �ض 4 ،5.

19 � تقرير �سقيقة ال�سهيد ماجدة عبدالحميد ال�سطي 1992/10/6 .
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20 � تقرير �سقيقة ال�سهيد ماجدة ال�سطي بتاريخ 1992/10/6م.

21 � جريدة الوطن بتاريخ 2004/9/13 �ض14 مقابلة مع والد ال�سهيد.

22 � )وثائ���ق اللجنة الوطنية ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودي���ن( �سهادة عبا�ض �سيد م�سلم 

�سي���د علي �سيد م�سطفى بتاري���خ 1992/12/13، �سهادة ا�سح���اق خليل القائد، 

�سه���ادة داود �سليمان خليفة العروج بتاري���خ 1992/10/11م، �سهادة عبدالمنعم 

زويد العنزي، �سهادة اأمين محمد اأحمد العو�سي بتاريخ 1992/10/17 .

23 � وثائق اللجنة الوطنية ل�سوؤن االأ�سرى والمفقودين � �سهادة عبا�ض �سيد م�سلم �سيد 

علي �سيد م�سطفى.

24 � وثائ���ق اللجنة الوطنية ل�س���وؤن االأ�سرى والمفقودين � �سه���ادة نادر حمد ابراهيم 

الرا�سد بتاريخ 1995/10/16م.

25 � وزارة ال�سح���ة � �سه���ادة وف���اة لم�سطف���ى عبدالحمي���د مط���ر ال�سط���ي رق���م 

2004/2111 � ال�سجل المركزي بتاريخ 2004/9/19م.

26 � االأدل���ة العام���ة للأدلة الجنائي���ة � فريق االأدل���ة الجنائية الفري���ق الفني انطباق 

رق���م )179( تقرير م�سور لرفاة رق���م )30338( والمنطبق على االأ�سير ال�سهيد 

م�سطفى عبدالحميد مطر ال�سطي ملف اأ�ْسر رقم )525( وزارة الداخلية.

27 � جريدة الوطن بتاريخ 2004/9/13م �ض14 مقابلة مع والد ال�سهيد.
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�ل�سهيد / فهد �أحمد عبد�لمح�سن �لعبد�لكريم )رحمه �هلل(

كتب/ د. �سعود �لع�سفور

�سفاته و�أخالقه

كان فهد اجتماعي الطبع، يحبه كل من عرفه، يقدر الم�سوؤولية، له في كل موقف وقفة 

م�سهودة تدل على نبله و�سهامته، وكان يت�سف فهد بالذكاء والفطنة منذ �سغره )1(.

فهد و�لع�سكرية

اأح���ب الحياة الع�سكرية فدخل الكلية الع�سكرية، وكان فيها وفتئذ طالب �سابط في 

الجي����ض الكويت���ي، يحب عمله، ويت���وق اإلى التخرج برتبة �ساب���ط لينال �سرف خدمة 

الوطن والدفاع عنه )2(.

فهد يعود �إلى �لكويت

كان فه���د ف���ي اليوم الثاني من اأغ�سط����ض �سنة 1990م خارج الب���لد في اإجازة مع 

زملئ���ه في الكلي���ة الع�سكرية. التقى فه���د والده في منطقة الدم���ام، واأخبره بعزمه 

عل���ى الدخول اإلى الكويت بحجة الحفاظ على مزرعة البقر التي يمتلكها الوالد، لكن 

الوالد لم يوافقه على فعل ذلك، وحذره اإن هو فعل ذلك فاإنه لن يراه اإال في االآخرة، 

كما حذره من كيد العراقيين االأ�سرار، واأيد الوالد فيما قاله ولده قحطان (3(.

اأ�س���ر فهد على تنفي���ذ ما اأراد رغم تو�س���لت والده. ا�ستقل فه���د �سيارة )وانيت( 

�سعودي���ة اللوحة مع ابن اخته عبدالعزي���ز الزامل، وتوجها اإلى الكويت، وكان فهد هو 

قائد ال�سيارة (4(.

حنق فهد على �لعر�قيين

ويذك���ر اأحم���د والد فهد على ل�س���ان ابن اأخته عبدالعزيز اأن ول���ده كان عند دخوله 

الكويت ي�سدم ب�سيارته كل عراقي يقابله، وكان ال يهاب من عواقب فعله هذا(5( .
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�أ�سدقاء �لمقاومة

وعند دخول فهد اإلى الكويت التقى ب�سديقه الحميم نا�سر م�سف اأحمد الخلفان، 

وعمل معًا في المقاومة الكويتية �سد القوات العراقية الغازية، وكان معهما اأ�سدقاء 

ي�ساركونه���م ذات االهتم���ام.. ومنهم: اأحمد الدو�سري، واأحد اأبن���اء المر�ساد، واأحد 

اأبناء ال�سايجي )6(.

م�سدر �الأ�سلحة

كان فه���د ونا�سر يح�سلن على االأ�سلحة من مخازن ال�سلح في المقار الع�سكرية 

للجي����ض الكويت���ي، وبخا�سة عقب المع���ارك التي ن�سبت اأول اأيام الغ���زو العراقي بين 

الجي����ض الكويتي وبين الق���وات العراقية الغازية، وما نجم عنها م���ن وفرة في العتاد 

وال�س���لح والذخي���رة. ويذكر والد فه���د اأنهما ح�سل عل���ى ال�سلح اأي�س���ا من اأبناء 

االأ�س���رة الحاكمة كاأبن���اء ال�سيخ �سالم العل���ي ال�سباح، وال�سيخ عل���ي ال�سباح اأو من 

بع�ض القياديين الع�سكريين في الجي�ض الكويتي )7(.

عملية لفهد ونا�سر

يذك���ر اأحمد اأن ولده فهد خرج يوما م���ع �سديقه نا�سر اإلى ال�سيدلية ل�سراء دواء، 

وطلب���ا من قحطان االأخ ال�سقيق لفهد �سياره وهي م���ن نوع BMW ال�ستخدامها لهذا 

الغر����ض، وبعد اأن �سلمهم���ا قحطان اإياها قاال للوالد اأحم���د اأنهما �سوف يذهبان بها 

لتنفيذ عملية �سد القوات العراقية )8(.

�سهامة فهد �أنجته

ويخبر ال�ساهد عبدالعزيز الزامل اأن فهدا وقع في قب�سة العراقيين مرتين: االأولى 

حي���ن ا�ستوقفته نقطة تفتي����ض عراقية، وعند تفتي�سهم �سيارته وج���دوا فيها اأ�سلحة. 

�ساأل���ه ال�ساب���ط عن �سبب وج���ود االأ�سلحة ف���ي �سيارت���ه، فاأو�سح فه���د لل�سابط اأنه 

ي�ستخ���دم تلك االأ�سلحة في الدفاع عن وطنه، واأخبره باأنه من العيب ان يمتنع الرجل 
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عن فعل ذلك. ف�ساأله ال�سابط ان كان يعرف عقوبة من يقوم بهذا الفعل، فاأنكر فهد 

معرفت���ه بالعقوبة. عندها غ�سب ال�ساب���ط العراقي وبين له اأن العقوبة هي االعدام، 

واأو�س���ح له ان هذا االأمر لو حدث اأمام غيره من ال�سباط العراقيين لكان قد اختلف 

وكان م�سير فاعله التوقيف و�سوء الم�سير. ثم اأخذ ال�سابط ال�سلح من فهد، وكال 

ل���ه بع�ض ال�ستائم، وطلب منه مغ���ادرة المكان على الفور، فا�ستجاب فهد لذلك، بعد 

ان كتبت له النجاة في هذا الموقف الع�سيب )9(.

�عتقال فهد

كان���ت المرة الثانية قا�سمة لفهد، ولم ي�سلم منه���ا. فقد اعتقل هو و�سديقه نا�سر 

ف���ي نقطة تفتي�ض اأي�سا، وكان ذلك في الي���وم الرابع ع�سر من �سبتمبر �سنة 1990م، 

وه���و الراج���ح. وقد ذكرت تواريخ اأخ���رى: وذكر �سقيقه قحط���ان ان اعتقاله كان في 

االأول م���ن ال�سه���ر المذك���ور، اما والده اأحمد فق���د ذكر روايتين االأول���ى في الخام�ض 

ع�س���ر م���ن اأغ�سط�ض والثانية في الثام���ن والع�سرين من �سبتمب���ر، بينما ذكر �سقيقه 

عبدالمح�سن اأنه اعتقل في الثلثين من �سبتمبر.

ويرج���ح ان يك���ون الم���كان ال���ذي اعتق���ل في���ه ال�سديق���ان ه���و منطق���ة القرين، 

وذل���ك لوجود قرين���ة دالة متمثلة ف���ي عثور يو�سف �سقي���ق نا�سر على �سي���ارة نا�سر 

)ال�سوزوك���ي( ف���ي منطقة القرين، وكانت � كما يذكر يو�س���ف � في حال �سبه معدمة، 

فق���د فكت عجلتها و�سرقت، وكذا الحال بالن�سبة لزجاج نوافذها فال�سراق قد فكوه 

واأخذوه. وهن���اك روايات اأخرى منهاك ان اعتقال ال�سديقين كان عند ج�سر محطة 

التحك���م بالكهرب���اء، اأو في منطقة العار�سية اأو عند نقط���ة تفتي�ض في منطقة �سباح 

ال�سالم )10(.

�لتهمة �لموجهة لفهد

كانت التهم���ة الموجهة لل�سديقين، هي العثور بداخل �سيارة كانا ي�ستقلنها � وهي 

�سيارة نا�سر ال�سوزوكي � على قنبلة يدوية، وفي بع�ض الروايات قنبلة يدوية واأ�سلحة، 
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ويرج���ح ال���راأي الثاني على اعتبار ان يو�سف كان دائما يحم���ل بندقية الية معه اأينما 

ذهب، وذلك وفق ما قاله والده عنه )11(.

فهد في مبنى محافظة �لفرو�نية

بحث���ت اأ�س���رة فه���د عنه في كل م���كان تعتقد اأن���ه يتواجد فيه عادة، ث���م علم والده 

مكان وجوده في مبنى محافظة الفروانية في منطقة العار�سية، وفي رواية اأخرى ان 

الم���كان هو �سجن ف���ي منطقة �سباح النا�سر، لكن الرواية االأول���ى اأ�سح لتوافقها مع 

رواية اأمينة �سقيقة نا�سر التي ذهبت اإلى ذلك المكان و�ساهدت ال�سديقين فيه. باأن 

الق���وات العراقية احتجزت فهد ونا�سر ف���ي مدر�سة ثم في الم�ساتل الزراعية التابعة 

للهيئة العامة للزراعة والثروة ال�سمكية في منطقة العمرية )12(.

فهد في �لجهر�ء

ت���م نقل فهد مع �سديقه نا�سر من مبنى محافظ���ة الفروانية في منطقة العار�سية 

اإل���ى مبنى بلدي���ة الكويت في منطقة الجه���راء، وقد كان في ه���ذا المعتقل مجموعة 

م���ن �سبان المقاومة الكويتية البا�سلة ق���ام العراقيون باحتجازهم وا�ستجوابهم، وقد 

اذاقوهم �سنوفا من العقاب والعذاب، من اأمثال في�سل القطان )13(.

�أبو درع يتعرف على فهد

يذك���ر ال�ساهد حبيب حي���در �سهوار رويته لفه���د و�سديقه نا�سر، كم���ا يذكر رواية 

قطعي���ة ت���دل على تواجدهما ف���ي مبنى البلدية ه���ذا، حيث اأخبر عن ق���دوم م�سوؤول 

ال�سج���ون في الكويت ويلقب باأبي درع الذي عينت���ه القوات العراقية في هذه الوظيفة 

باال�سافة اإلى ا�سنادها له مهمة اال�سراف على غرف التعذيب التي يتم فيها احتجاز 

المعتقلين من �سبان المقاومة الكويتية الذين وقعوا في قب�سة اال�ستخبارات العراقية.

واأبو درع هذا �سخ�سية مرعبة �سكل وم�سمونا، فهو �سخم الجثة، طويل ال�سوارب، 
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يتمت���ع بذاكرة قوية، بحيث ي�ستطي���ع تذكر اأدق التفا�سيل المتعلقة بكل �سجين. وعند 

قدوم���ه اإل���ى مبنى بلدية الجهراء اأم���ر اتباعه ان يع�سبوا اأعي���ن المعتقلين، ثم اأخذ 

ي�س���األ كل واحد منهم ع���ن التهمة التي او�سلته لهذا المكان، ولما جاء دور فهد �ساأله 

عن ا�سمه فاأخبره به، فنعت اأبو درع فهدًا باأبي اليدوية واأبي الرمانة، وكان يق�سد ان 

�سبب اعتقاله هو وجود قنبلة يدوية كانت معه )14(.

�آثار �لتعذيب على ج�سم فهد

�ساهد حبيب �سهوار اثار التعذيب جلية على كل اأنحاء ج�سم فهد، وذلك بعدما خلع 

فه���د ملب�سه، وكذا الحال بالن�سبة ل�سديقه نا�سر. فق���د اذاقتهما القوات العراقية 

اأنواع���ًا من التعذيب كالحرق باأعقاب ال�سجائ���ر، وال�سعق بالكهرباء، وهذا ما فعلته 

م���ع �سائر المعتقلين في هذا المكان، ويعزز هذا ما ذكره قحطان �سقيق فهد اأن اأحد 

االأ�سخا����ض ويدعى عامر العجمي ات�سل به واأخبره ان القوات العراقية تقوم بتعذيب 

�سقيقه فهد ورفاقه )15(.

فهد في �لب�سرة

بع���د ذلك قام العراقيون بنقل فهد وم���ن معه في ذاك المعتقل اإلى مدينة الب�سرة 

حي���ث مبنى مديرية اأم���ن المخابرات العراقية، ويذكر وال���ده ان قحطان �سقيق فهد 

ذه���ب ليبحث عنه ف���ي ذلك المبنى، لكنه لم ي�ستطع م�ساهدت���ه فيه. اما عبدالعزيز 

الزامل فقد �سمع فقط عن اأخبار وجود فهد في مديرية اأمن الب�سرة )16(.

من �ساهده في �لب�سرة

لق���د �ساهد فهدا في ه���ذا المعتقل بع�ض من كانوا معه واأخب���روا عن اأحواله. ومن 

اولئك حبيب حيدر �سهوار الذي اأخبر عن زيارة اأخرى الأبي درع � اآنف الذكر � لمبنى 

مديري���ة اأم���ن الب�سرة، واأنه لم���ا �ساهد فهدًا ك���رر عليه مقالته ونعت���ه باأبي الرمانة 

واليدوية )17(.
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ومم���ن �ساهده اأي�سًا ف���ي ذات المكان ال�ساهد محمد �سيد باق���ر ال�سخ�ض، ويذكر 

تعرف���ه عليه وحديث���ه معه عن االأ�سباب الت���ي اأو�سلته اإلى ذلك الم���كان، كما �ساهده 

في�س���ل هجر المطيري وعرف منه االأ�سباب التي اأدت اإل���ى اعتقاله، و�ساهده كذلك 

فهاد ال�سمري واأخبره �سقيقه قحطان عن احواله )18(.

جهالة م�سير فهد

بعد ثبوت وجود فهد في مبنى مديرية اأمن الب�سرة، توالت التكهنات عن م�سيره، 

ويذكر �سقيق���ه قحطان ان احدى اال�ساعات اأ�سارت اإل���ى وجوده في �سجن الرمادي، 

بينما ات�سل اأحد اال�سخا�ض بخالد �سقيق فهد واأخبره اأنه �ساهد ا�سم فهد في ك�سف 

المعتقلين المودعين في معتقل �سلبوخ في �سجن اأبي غريب )19(.

رفات فهد

عثر على رف���ات ال�سهيد فهد اأحمد عبدالمح�س���ن العبدالكريم في مقبرة جماعية 

تق���ع �سمال مدين���ة كربلء العراقي���ة، وقد اأثبت���ت التحاليل المخبري���ة تطابق رفاته 

الطاهر مع الجينات الماأخوذة )20(.

�لهو�م�س:

(*( ول���د بالعراق ف���ي 1969/6/15م، يحم���ل الجن�سية الكويتي���ة، ي�سكن منطقة 

كيف���ان، قطع���ة 7، �س���ارع 70، من���زل 6، حا�س���ل عل���ى الثانوي���ة العام���ة، يعم���ل في 

وزارة الدف���اع بوظيف���ة طال���ب �سابط، اأع���زب، تاريخ االأ�س���ر 1990/9/14م، تاريخ 

اال�ست�سه���اد 2004/8/15م، وهو تاريخ العثور على رفات���ه. انظرك �سهادة الجن�سية 

الكويتي���ة لل�سهيد �سادرة ع���ن االإدارة العامة للجن�سية ووثائق ال�سف���ر التابعة لوزارة 

الداخلي���ة برق���م 252512، تاري���خ 1987/10/31م، و�سه���ادة وف���اة ال�سهيد �سادرة 

ع���ن وزارة ال�سح���ة العام���ة برق���م 2004/2226، بتاري���خ 2004/10/6م، ومقابلة 

�سقيق���ه عبدالمح�سن، اأجرتها مع���ه جريدة الوطن بتاري���خ 2004/9/27م، �ض12، 
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ونموذج ت�سجيل اأو�ساع االأ�س���رى والمفقودين الكويتيين ال�سادر عن اللجنة الكويتية 

لحق���وق االإن�س���ان برق���م 3024612، بيان���ات اأدل���ى بها اأحم���د والد ال�سهي���د بتاريخ 

1991/1/27م، ونم���وذج اآخر لنف�ض ال�ساهد �سادر عن اللجنة الوطنية لمتابعة �سوؤن 

االأ�س���رى والمفقودين ب���دون رقم، بتاري���خ 1991/11/5م ، ونم���وذج ت�سجيل اأو�ساع 

االأ�سرى والمفقودي���ن الكويتيين �سارد عن اللجنة الكويتي���ة لحقوق االإن�سان، بيانات 

اأدل���ى بها قحط���ان �سقيق ال�سهيد برق���م 3251314، بتاري���خ 1991/3/6م، وبيانات 

المتغي���ب �سمن عمليات االحت���لل والتحرير برقم 406032 بتاري���خ 1992/5/7م، 

ونموذج متابعة حيثيات �سهيد، وبطاقة محتويات الملف، اإعداد فرق توثيق الحيثثات 

بق�سم التخليد المعنوي في مكتب ال�سهيد التابع للديوان االأميري.

1 �  اأحم���د )وال���د ال�سهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم االأحد 

المواف���ق 2005/9/25م، ����ض2، عبدالعزي���ز الزامل )ابن خ���ال ال�سهيد(، مقابلة 

اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم االثنين الموافق 2005/9/26م، �ض2 .

عبدالعزي���ز الزامل )ابن خال ال�سهي���د(، المقابلة ال�سابقة، ����ض2، اأحمد )والد   � 2

ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

3 � اأحمد )والد ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

4 � الم�سدر ال�سابق.

5 � الم�سدر ال�سابق.

6 � يو�س���ف م�سف احم���د خلفان، مقابلة اأجراها معه الباح���ث وحيد القطان في يوم 

االأح���د المواف���ق 2005/8/28م، ����ض2 ،3 اأمين���ة م�س���ف احمد خلف���ان، مقابلة 

اأجراها معها الباحث وحيد القطان في يوم االثنين الموافق 2005/8/1م، �ض2، 

عبدالعزيز الزامل )ابن خال ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

عبدالعزي���ز الزام���ل )اب���ن خ���ال ال�سهي���د(، المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض3، اأحم���د   � 7

عبدالمح�س���ن عبدالكري���م، مقابلة اأجراه���ا معه الباحث وحي���د القطان في يوم 

االأح���د المواف���ق 2005/9/25م. ����ض3، يو�سف م�س���ف احمد خلف���ان، المقابلة 

ال�سابقة، �ض4 .
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8 � اأحمد )والد ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

9 � عبدالعزيز الزامل )ابن خال ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

10 � يو�س���ف م�س���ف اأحمد خلفان، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض3 - 4 عبدالعزيز الزامل 

)ابن خ���ال ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض3، قحطان )�سقيق ال�سهيد(، مقابلة 

اأجرته���ا مع���ه اللجن���ة الوطنية ل�س���وؤن االأ�س���رى والمفقودين � مكت���ب االت�ساالت 

والمعلوم���ات )ورق���ة واح���دة( بتاري���خ 1992/11/4م، ونموذج ت�سجي���ل اأو�ساع 

االأ�س���رى والمفقودي���ن الكويتيين ال�ساب���ق لنف�ض ال�ساه���د، عبدالمح�سن )�سقيق 

ال�سهي���د(، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض12، اأحمد )والد ال�سهي���د(، نموذجي ت�سجيل 

االأ�سرى والمفقودين الكويتيين ال�سابقين.

11 ����� اأحمد )والد ال�سهي���د( المقابلة ال�سابق���ة، �ض3، محمد �سي���د باقر ال�سخ�ض، 

مقابلة اجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم االثنين الموافق 2005/8/8م، 

����ض 4يو�سف م�س���ف اأحمد خلفان، المقابلة ال�سابقة، ����ض4 حبيب حيدر �سهوار، 

مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم االربعاء الموافق 2005/8/3م 

�ض5 ،7 ،8 .

12 � اأمين���ة م�سف اأحم���د خلفان، المقابل���ة ال�سابقة، �ض3، اأحم���د )والد ال�سهيد(، 

المقابل���ة ال�سابق���ة، ����ض3، عبدالعزي���ز الزامل )ابن خ���ال ال�سهي���د(، المقابلة 

ال�سابقة، �ض3 .

13 � حبيب حيدر �سهوار، المقابلة ال�سابقة، �ض4 ،6 ،7 .

14 � الم�سدر ال�سابق، �ض 7.

15 � قحط���ان )�سقي���ق ال�سهي���د(، المقابل���ة ال�سابق���ة )ورقة واح���دة(، حبيب حيدر 

�سهوار، المقابلة ال�سابقة، �ض6 .

16 � اأحم���د )وال���د ال�سهي���د(، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض3، قحطان )�سقي���ق ال�سهيد( 

المقابل���ة ال�سابق���ة )ورق���ة واح���دة(، عبدالعزيز الزام���ل )ابن خ���ال ال�سهيد(، 

المقابلة ال�سابقة، �ض 3 ،4 .
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17 � حبيب حيدر �سهوار، المقابلة ال�سابقة، �ض7 ،8 .

18 � في�س���ل هج���ر المطي���ري، مقابل���ة اأجراها مع���ه الباحث وحيد القط���ان في يوم 

االثني���ن المواف���ق 2005/9/5م، ����ض2، محم���د �سيد باق���ر ال�سخ����ض، المقابلة 

ال�سابقة، �ض3، 4، قحطان )�سقيق ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة )ورقة واحدة(.

19 � قحطان )�سقيق ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة )ورقة واحدة(

20 � االإدارة العام���ة للأدل���ة الجنائية، فريق االأدلة الجنائي���ة، الفريق الفني، انطباق 

رق���م )159( لتقري���ر م�س���ور لرف���ات رق���م )30321(، والمنطبق عل���ى االأ�سير 

ال�سهي���د فهد اأحمد عبدالمح�س���ن العبدالكريم، ملف اأ�سر رق���م )401(، معتمد 

م���ن العميد عيد عبداهلل بو �سليب رئي�ض الفريق الفني ومدير عام االإدارة العامة 

للأدلة الجنائية.
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�ل�سهيد / في�سل �أحمد ح�سين �أحمد �لقطان )رحمه �هلل(

كتب/ د. �سعود �لع�سفور

�سفاته

اعت���اد في�سل تحم���ل الم�سوؤولية منذ ال�سغر بو�سفه اأكب���ر اخوته الذكور، وات�سف 

بجميل االأخلق، فكان رحيما باخوته، محببا لزملئه في العمل والأ�سدقائه )1(.

تبدل �أحو�ل في�سل

ا�ست���د غ�سب في�سل عند �سماع���ه نباأ الغزو العراقي الغا�سم لدولة الكويت وتغيرت 

طبع���ه، والحظ���ت �سقيقته هدى ذل���ك. اأ�سبح ال يتكلم مع اخوت���ه، �سريع االنفعال، ال 

ياأب���ه بالمخاط���ر المحدقة الناجمة ع���ن تدهور االأحوال في بداي���ة الغزو، يخرج من 

بيته مبكرا، وال يرجع اإليه اإال في وقت متاأخر من الليل. وكانت �سقيقته هدى تن�سحه 

ب�سرورة اأخذ الحيطة والحذر، لكنه يرد عليها باأن كل اإن�سان يناله من الدنيا ن�سيبه 

المق���در، وكان يخبرها باأن رفاقه يحادثونه هاتفي���ا من اأجل فعل كل ممكن لمقاومة 

الغزاة، فكانت هدى ال تملك اأمام ا�سرار �سقيقها على ال�سير في طريقه �سوى مقالة: 

»اهلل يحفظك« )2(.

�سد�قة في�سل لفا�سل

كان لفي�س���ل �سدي���ق يدعى فا�س���ل عي�سي عبا�ض د�ست���ي، وقد زامله ف���ي المرحلة 

الثانوي���ة، ثم تخرج في�س���ل في معهد التربية للمعلمين مدر�سًا لم���ادة التربية الفنية، 

بينما تخرج �سديقه فا�سل في الجامعة. وا�ستمرت ال�سداقة الحميمية بينهما (3(.

�إ�سر�ر في�سل للح�سول على �ل�سالح

ح�سر في�سل اإلى بيت �سديقه فا�سل بعد م�سي اأ�سبوع على الغزو العراقي، واأخبره 

باأنه لم يعد في مقدوره ال�سكوت على �سير االأحداث، واأو�سح له رغبته الملحة في فعل 
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كل ممك���ن في �سبي���ل مقاومة الغازي، ولما ا�ستف�سر من���ه اذا ما كان يعرف من يقوم 

بفع���ل بمثل هذه االأفعال، اجابه في�سل باأنه يعرف اأحد االأ�سخا�ض الذين ينتمون اإلى 

المقاوم���ة الكويتية، ويدعى وليد عمر البكر، وكان يعمل في وزارة الداخلية الكويتية، 

ويمكن التعاون معه في هذا الم�سمار (4(.

حذر فا�سل �سديقه في�سل من مغبة ال�سير في هذا الطريق، وبخا�سة في مثل هذه 

الظ���روف البالغ���ة الخطورة، و�سري���ان االأخبار عن فتك الغزاة بم���ن يقوم بمثل هذه 

االأعمال، وعن دخولهم للبيوت وهتكهم للأعرا�ض. اإال ان ذلك لم يثن عزيمة في�سل 

ال���ذي اجاب���ه على الفور باأن عليه اأن ي�ساأل اإذا كان يعرف من في مقدوره ان يزودهم 

بال�س���لح، واأمام عزيم���ة في�سل هذه، لم يملك فا�سل �س���وى االنقياد لرغبة �سديقه 

في�س���ل في الح�سول عل���ى ال�سلح. ورغب���ة في�سل هذه للح�سول عل���ى ال�سلح هي 

بق�س���د ا�ستخدامه �سد القوات العراقية، اأو اي�سال���ه للمقاومة الكويتية ال�ستخدامه 

في الغر�ض ذاته (5(.

فا�سل يوفر �ل�سالح لفي�سل

وف���ي بداي���ة �سه���ر �سبتمبر ات�س���ل فا�سل بخاله ال���ذي ي�سكن ف���ي منطقة خيطان 

واأخب���ره برغبته في الح�سول على ال�سلح م���ن اأجل �سديق له، وطلب منه م�ساعدته 

ف���ي ذل���ك، فاجابه الخ���ال باأنه �سوف يبذل ق�س���ارى جهده في �سبي���ل تنفيذ رغبته. 

وبعد اأيام قليلة ات�سل باإبن الخال بفا�سل مخبرا اياه باأن ال�سلح قد توفر، وان عليه 

الح�سو ر اإلى بيتهم )6(.

هات���ف في�سل �سديقه فا�سل، واأخب���ره بتو�سله اإلى ال�سلح. جاء في�سل اإلى منزل 

فا�س���ل وا�سطحبه في �سيارت���ه، وهي من نوع )كولت( اإلى منزل خال فا�سل، وو�سل 

اإل���ى المن���زل حيث اأركب���وا اأبناء الخال الذي���ن يعرفون مكان وج���ود ال�سلح. و�سلت 

ال�سي���ارة اإل���ى منطق���ة الفردو����ض اأو منطقة العار�سي���ة � ح�سب رواي���ة فا�سل � ودخل 

الرف���اق اأحد المنازل هناك، وح�سلوا على �سلحين: بندقية ذاتية، وم�سد�ض، وكي�ض 

�سغير يحتوي على �ست طلقات)7( .
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�إخفاء �ل�سالح

ق���ام ال�سديقان ومن معهما بو�سع الم�سد�ض والطلقات ال�ست في �سندوق الو�سادة 

االأمامي���ة التي يتو�سدها ال�سائق � وفي رواية ال�ساهد في�سل هجر ان االخفاء كان في 

خزانة المقعد االمامي � بينما كانت البندقية تمثل م�سكلة حقيقية في كيفية اخفائها 

نظ���را لطولها من ناحية، و�سغر ال�سي���ارة الم�ستخدمة من ناحية اأخرى، فتم و�سعها 

في اأ�سفل المقعد الخلفي بدون احكام غلقه لطولها )8(.

توجهت ال�سي���ارة اإلى منطقة خيطان فاأو�سلت بع�ض اأبناء خال فا�سل اإلى منزلهم 

ف���ي منطقة خيطان، و�س���ارت االأمور ب�سلم في حينها، ولم يتعر�ض الركب اإلى نقاط 

تفتي�ض عراقية. غادرت ال�سيارة منطقة خيطان وتوجهت �سوب منطقة الد�سمة، وفي 

طريقها ا�ستوقفتها نقطة تفتي�ض عراقية، ويذكر محمد �سقيق في�سل اأن هذه النقطة 

تق���ع عن���د ج�سر خيط���ان، وكان عنا�سره���ا من ق���وات الحر�ض الجمه���وري العراقي 

اأ�سحاب القبعات الحمراء الذين تمر�سوا على القتال وا�ساليبه ومتعلقاته )9(.

�عتقال في�سل

توقف���ت ال�سيارة عند نقطة التفتي�ض المذك���ورة، وترجل منها ركابها االأربعة، واأخذ 

الجن���ود ف���ي تفتي�ض ال�سيارة، ولم���ا كان المقعد الخلفي غير مغل���ق باحكام، ا�ستطاع 

الجن���ود اكت�س���اف البندقية التي في ا�سفله، وعندما اكت�سفوه���ا قاموا باطلق اأعيرة 

الر�سا����ض من بنداقهم )الكل�سينك���وف( في الهواء اإلى اأعلى، ث���م وجهوا فوهاتها 

�سوب في�سل وفا�سل ومن معهما، فخافوا وذهلوا لهذا الفعل، ثم اأركبوهم جميعا في 

حافلة ع�سكرية )10(.

في�سل في مخفر �لعار�سية

توجه���ت الحافلة الع�سكري���ة العراقية بال�سديقين في�سل وجم���ال ومن معهما اإلى 

مخف���ر منطق���ة العار�سي���ة، وكان الوق���ت اآنذاك نح���و ال�ساد�سة م�س���اًء. وعند دخولهم 

المخفر المذكور قام العراقيون بالتنكيل بالرفاق، �سربًا، ورف�سًا، ولكمًا، و�سبًا )11(.
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في�سل يرد �لجميل لفا�سل

زج العراقي���ون الرف���اق االأربعة في زنزان���ة واحدة، وكان معهم فيه���ا مجموعة من 

�سب���ان المقاومة الكويتية. طل���ب في�سل من �سديقه فا�سل اأن يق���وم هو واأبناء خاله 

اذا م���ا �ساألهم العراقيون عن ال�سلح اأن �ساحبه هو في�سل القطان، وذكر له اأنه هو 

الذي طلب ال�سلح لنف�سه، واأن تبعته البد ان تكون عليه. واأراد في�سل بذلك ان يحمل 

نف�س���ه وزر العمل كله حبًا وعرفانًا بجمي���ل �سديقه فا�سل الذي �ساعده في الح�سول 

عل���ى ال�س���لح، اإال اأن �سديقه فا�س���ل رف�ض ذلك ب�سدة، فاأقنع���ه في�سل باأن اأحدهم 

يج���ب ان يبقى ف���ي ال�سجن وينال العقاب ف���ي �سبيل ان يخرج االآخ���رون، وانه وحده 

يتحمل كل ذلك، فاأكبر في�سل ل�سديقه ذاك الموقف، وعاهده على بذل كل و�سع في 

�سبيل اطلق �سراحه)12( .

في�سل يعذب

اأدخ���ل العراقي���ون في�سل اإل���ى غرفة التحقيق بتهم���ة االنتماء للمقاوم���ة الكويتية، 

ولم���ا انكر ذل���ك اأو�سعوه �سربا، وتنكي���ل، و�سعقا بالكهرباء، ث���م اأخرجوه وملب�سه 

ق���د تلطخت بالدم���اء التي نزفت م���ن ج�سمه، ولم يق���در على الوق���وف على رجليه، 

وظه���ره وي���داه قد ازرقت من �سدة ال�سرب. ثم اأدخلوا �سديقه فا�سل اإلى ذات غرفة 

التحقي���ق، ووجهوا له التهم���ة نف�سها، فلم���ا اأنكرها �سربوه بخرطوم م���اء، ورف�سوه، 

و�سعق���وه بالكهرب���اء، وو�سعوا الم�سد�ض في فمه تخويف���ًا وترهيبًا له، وكان هو االآخر 

ظه���ره ويداه ق���د ازرقت من ا�سرب المبرح. ثم و�سعا هو و�سديقه في الزنزانة بهذه 

الحال المزرية )13(.

في�سل في مبنى �لمحافظة

مك���ث الرف���اق االأربعة في الزنزانة م���دة اأربعة اأيام، ثم رحل���وا اإلى مبنى محافظة 

الفرواني���ة، ول���م يعذب في هذا المبنى من االأربعة �س���وى في�سل القطان، اما الثلثة 

فقد اأفرج عنهم بداعي اأنهم لي�ض لهم جريرة يمكن ان يعاقبوا عليها، بعدما اعترف 

في�سل القطان باأنه هو �ساحب ال�سلح )14(.
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�إطالق �سر�ح فا�سل ومن معه

قبي���ل خ���روج الرف���اق الثلثة م���ن ال�سج���ن اأو�ساهم ال�ساب���ط العراق���ي في حال 

م�ساهدته���م ل�سخ����ض يحمل �سلحًا اأو ينتم���ي اإلى المقاومة الكويتي���ة اأن يبلغوا عنه 

ال�سلط���ات العراقي���ة، فاأجاب���وه بااليجاب م���داراة ل���ه. واأراد فا�س���ل ان ي�ستغل هذا 

الموق���ف االيجابي مع ال�سابط، وطلب منه ان ي�سمح لهم في اأخذ �سيارة في�سل التي 

�سادرته���ا القوات العراقية، وتعلل فا�سل باأن بيوته���م بعيدة ويتطلب االأمر اي�سالهم 

اليه���ا، لك���ن ال�سابط رف�ض ذل���ك، بل هدده���م باعادتهم ثانية اإل���ى ال�سجن ان هم 

اأ�سروا على ذلك، فذهبوا ولم تنجح خطة فا�سل )15(.

م�سكلة �سيارة في�سل

ذه���ب فا�س���ل اإلى بيت وال���د �سديقه في�سل ف���ي منطقة الد�سمة، وق���ال لوالده اإن 

في�س���ل بخير ويبلغك���م ال�سلم، لكن االأمر ي�ستلزم اح�س���ار �سيارته الأن فيها اأعلما 

كويتي���ة و�س���ورا للأمير، وان الق���وات العراقية �سوف تزيد من تعذي���ب في�سل اذا ما 

فت�ست ال�سيارة واكت�سفت وجود هذه اال�سياء، ولم يخبر فا�سل والد في�سل عن وجود 

الم�سد�ض والطلقات ال�ست خ�سية احجامه عن االتيان بال�سيارة )16(.

ذهب���ت خالة في�سل ليلى اأحمد القطان )اأم عبداهلل(، مع �سقيقته هدى اإلى مبنى 

محافظة الفروانية حيث يحتجز في�سل، وحاولتا اح�سار ال�سيارة لكن محاولتهما لم 

تنجح )17(.

�كت�ساف �لعر�قيين لل�سالح

بعده���ا، ذهب فا�سل اإل���ى ن�سيب في�سل وحدث���ه ب�سرورة جل���ب ال�سيارة من ذلك 

المبنى، وك�سف له �سراحة ان فيها الم�سد�ض والطلقات التي تركها الرفاق بداخلها، 

فوعده خيرًا. وبعد فترة جاءت ليلى اإلى بيت فا�سل في الد�سمة، واأخبرت فا�سل باأن 

العراقيي���ن فت�سوا �سيارة في�سل ووجدوا فيها الم�سد�ض والطلقات، وزادوا من تعذيب 
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جمال نتيجة لذلك، كما اأخبرته ان في�سل اعترف بكل �سيء، ومن بين ذلك ذكر لهم 

م�سارك���ة فا�سل معه في العمل الذي قام ب���ه، واأنهم اأخبروها هي وليلى اذا ما اأرادتا 

اطلق �سراح في�سل ان تح�سرا فا�سل للتحقيق معه ب�ساأن تلك الواقعة، وابلغته ليلى 

كذل���ك ب���اأن العراقيين يبحثون عن���ه، ون�سحته ب�سرورة اله���رب والتخفي عن اأنظار 

العراقيي���ن. مكث فا�سل وهو يتخفى عن اأعين العراقيين قرابة �سهر، وكانت االأخبار 

تاأتيه بقرب خروج في�سل من ال�سجن، لكن االأمر كان على خلف من ذلك )18(.

وف���ي رواية هدى اأنها عندما ذهبت الأول مرة اإلى مبنى محافظة الفروانية لم تعلم 

بوجود ال�سلح في ال�سيارة، وانها طلبت من العراقيين ت�سليمها ال�سيارة فوافقوا على 

ذلك، لكنها اأخبرتهم اأنها ال تريد ال�سيارة، بل تريد اخراج �سقيقها من ال�سجن، فلم 

يوافقوها على ما طلبت. وبعد عودتها اإلى المنزل ات�سل فا�سل بها واأخبرها ب�سرورة 

اأخ���ذ ال�سي���ارة الأن فيها ال�س���لح، الأن اكت�سافه م���ن قبل العراقيين �س���وف يزيد من 

تعذيبهم لفي�سل. عندها ذهبت هدى مرة اأخرى في اليوم الثاني اإلى مبنى محافظة 

الفرواني���ة، وطلبت م���ن العراقيين ت�سليمها �سيارة في�سل، ف�س���ك العراقيون باأن في 

داخل ال�سيارة ما يريبهم، لذا فت�سوها تفتي�سا دقيقا، ووجودا فيها ال�سلح )19(.

زيادة تعذيب في�سل

زاد العراقي���ون م���ن تعذيب في�سل، ولما ا�ستعطفته���م �سقيقته هدى وبكت اأمامهم 

من اأجل روؤيتها ل�سقيقها في�سل، اأح�ست بتعاطف اأحد ال�سباط معها، وكانت له لحية 

�سغي���رة، فاأدخلها اإلى �سقيقها، و�ساهدت هدى اث���ار التعذيب ال�سديد عليه، وطلبت 

من ال�سابط المذكور اطلق �سراحه، واأخبرته باأن �سقيقها لن يعود لمثل فعلته هذه، 

فطل���ب منه���ا ال�سابط ان هي اأرادت خ���روج �سقيقها في�س���ل ان تح�سر لهم �سديقه 

فا�سل ومن كان معه للتحقيق، ووعدها ان يتم اطلق �سراح ال�سديقين معًا.

فاأدركت ه���دى ا�ستحالة االأمر ومراوغة الغزاة، واأخبرت فا�سل ان عليه ان يتخفى 

عن اأعين العراقيين )20(.

ذهب���ت هدى في م���رة ثالثة اإلى مبنى محافظة الفرواني���ة، ولما �ساهدها ال�سابط 
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نف�س���ه �ساأله���ا ان هي قد اح�س���رت معها فا�سل وم���ن كان معه � ويق�س���د ابني خاله 

الذي���ن كانا معهم � للتحقي���ق، فذكرت له اأنها لم ت�ساهد اأح���دًا منهم، وانها في حال 

م�ساهدتها له���م �سوف تح�سرهم. ثم طلبت هدى من ال�سابط روية �سقيقها فا�سل، 

فاأجابه���ا لذلك، ولما �ساهدته وجدت عليه اثار اإطفاء اأعقاب ال�سجائر في كل انحاء 

ج�سمه )21(.

رباطة جاأ�س في�سل

وف���ي اليوم التال���ي ذهبت هدى اإلى ال�ساب���ط نف�سه واأخبرته باأنها ه���ي واأهلها قد 

بحثوا عن فا�سل ورفيقيه بكل مكان ولم يجدوهم، وطلبت منه روؤية في�سل، فاأجابها 

لذل���ك. �ساه���دت هدى �سقيقه���ا في�سل وحول عيني���ه هالة زرقاء م���ن �سدة ال�سرب 

واللك���م، وعلى كتفه جرح كبير، ف�سلمت عليه و�ساألته عن اأحواله، فحمد اهلل على كل 

ح���ال واأخبرها باأن كل اإن�سان ينال ن�سيبه المقدر، ثم طلب منها ان تح�سر له اأوالده 

ليراه���م، فاأح�سرتهم له، فلم���ا راآهم وهم يبكون من هول ما �ساهدوا من حاله واآثار 

التعذيب التي قد نالت من ج�سمه الطاهر، طلب منها ان تعيدهم اإلى البيت )22(.

تهديد حقيقي للخالة

وف���ي رواية لخالته ليلى: اأنها ذهبت للم���كان ذاته في اليوم نف�سه، فقال لها في�سل 

ان عليها ان تخرج �سريعا من المبنى الأن العراقيين اأخبروه باأنهم �سوف ياأ�سرون اأمه 

� يق�سدون خالته ليلى � فخرجت الخالة م�سرعة اتقاًء ل�سرهم )23(.

مر�وغة �لغز�ة

وتذكر اأميرة بدر عبدالر�سول المطوع )زوجة في�سل( اأنها هي االأخرى ذهبت اإلى 

مبن���ى محافظة الفرواني���ة، وقابلت عقيد في الجي�ض العراق���ي، وا�سترحمته الطلق 

�س���راح زوجه���ا، اإال اأن طلب منها طلبات تعجيزية، تمثل ف���ي: فيديو، وماكينة طراد، 

و13 األ���ف دين���ار كويتي، و13 األف دينار عراقي، وادرك���ت اأميرة ان الق�سد من ذلك 
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المراوعة دونما طائل )24(.

كم���ا يذكر محمد �سقي���ق في�سل اأن االأهل دفع���وا مبالغ كبيرة، واأجه���زة كهربائية 

للفراج عن في�سل، ولكن دون جدوى )25(.

ترحيل في�سل �إلى �لب�سرة

وبعده���ا بيوم واحد، ذهبت ه���دى وخالتها ليلى اإلى ذلك الم���كان، فقال لهما اأحد 

ال�سب���اط من القوات العراقية � وكان يرتدي ثوب���ًا مقلمًا � اأنه قد جرى ترحيل في�سل 

اإلى الب�سرة في ال�ساعة الخام�سة فجرًا )26(.

مر�س في�سل

وف���ي �سج���ن مبنى اال�ستخبارات العراقي���ة كان محط رحال في�س���ل القطان، وفيه 

ات�س���ل بالعدي���د من المعتقلي���ن معه، ومنه���م ال�ساهد في�سل هج���ر المطيري الذي 

تعرف على في�سل القطان في ال�سرداب الثاني و�ساأله عن تهمته، فاأخبره بتفا�سيلها، 

ويذك���ر في�س���ل المطي���ري اأن في�سل القط���ان اأ�سيب باال�سه���ال ال�سدي���د، وان اآثار 

التعذيب كانت وا�سحة على كل ج�سمه)27( .

ويخب���ر ال�ساهد محمد �سيد باق���ر ال�سخ�ض اأي�سا: اأنه قاب���ل في�سل القطان الذي 

حدثه عن تفا�سيل ما حدث له مع العراقيين )28(.

حزن في�سل على ولده

ويذك���ر ال�ساهد حبيب حيدر �سهوار، ومحمد �سقي���ق في�سل: ان في�سل كان حزينا 

على ولده الذي ولد له حديثا، ولم يمتع ناظريه به، اإال ثلثة اأ�سهر )29(.

�أبو درع يتعرف على في�سل

كم���ا يخب���ر حبي���ب: اأنه في يوم م���ن االأيام جاء اأب���و درع � وهو م�س���وؤول ال�سجن في 

الكوي���ت م���ن قبل الق���وات العراقية وم�س���وؤول غرفة التعذي���ب وال�س���رب � اإلى �سجن 
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الب�س���رة متفقدا اأحوال المعتقلين فيه، كان اأبو درع �سخ���م الجثة، طويل ال�سوارب، 

يتمتع بذاكرة قوية، ولما راأى المعتقلين اأمر بتغطية اأعينهم، ثم اأخذ ي�ساأل كل واحد 

ع���ن ا�سمه، وعندما ذك���ر له في�سل القطان ا�سمه، نعته باأب���ي ال�سلح، اأي ال�سخ�ض 

الذي عثر معه على ال�سلح لدى اعتقاله )30(.

�إيمان في�سل

وي�سيف حبيب: ان في�سل القطان كان موؤمنا تقيا، يداوم على ال�سيام وال�سلة في 

المعتقل، وكذا قال اأحد ال�سهود الذين قابلتهم الخالة ليلى، ولم تعرف ا�سمه )31(.

ليلى في �لعر�ق

ذهب���ت ليلى اإلى العراق، و�سكنت في فندق فل�سطين ببغداد، وبذلت كل جهدها في 

�سبي���ل روؤية في�سل، لكن محاوالتها لم تنج���ح، الأن العراقيين كانوا يخبرونها في كل 

م���رة ا�ستحالة تحقيق مرادها، متعللين ان في�سل القط���ان كان معدودا �سمن اأفراد 

المقاومة الكويتية الذين ال يمكن بحال االفراج عنهم )32(.

تعذيب وح�سي لفي�سل

ع���ادت ليلى اإل���ى الكويت من الع���راق بعدما يئ�ست م���ن اإمكانية روي���ة في�سل. وفي 

ذات ي���وم ح�س���ر اإليها اأحد االأ�سخا�ض � كان اأ�سمر اللون � ال تعرف ا�سمه، واأخبرها ان 

العراقيين و�سعوه مع في�سل في غرفة واحدة، ثم علقوهما بمروحة، ثم اداروها وهما 

معلقان بها، اإلى ان وقعا على االأر�ض، ودخل في غيبوبة تامة مدة ثلثة اأيام (33(.

م�سير في�سل �لمجهول

ويذك���ر في�سل المطيري اأنه �سمع من م�سدر ل���م يذكره عن نقل في�سل اإلى �سجن 

الرم���ادي، لكنه غير متاأكد من ذلك، وكذا ذكر ال�ساهد فا�سل عي�سى عبا�ض د�ستي، 

ولم يجزم بذلك، وا�ستدرك قائل: ربما نقل اإلى �سجن اأبي غريب (34(.

بينم���ا يذكر ال�ساهد المق���دم عبدالمح�سن: انه �ساأل اأحد م���ن كان معه في معتقل 

بعقوب���ة عن في�سل القط���ان، وجمال العطار، وح�سام ال�سياف���ي، فاأخبره باأن القوات 
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العراقي���ة اخذته���م ذات ليلة � بعد ان اأو�سعتهم �سربا وتنكيل � واركبتهم في حافلت 

ونقلتهم اإلى جهة غير معلومة (35(.

جثة م�سابهة لجثة في�سل

وتذكر الزوجة اأميرة المطوع، انه بعد التحرير باأ�سبوع جاءها في منزلها بالد�سمة 

مواط���ن كويت���ي يدعى عادل المو�س���وي، واأخبرها ب���اأن زوجها في�سل ق���د ا�ست�سهد، 

فذهب���ت تبح���ث عن���ه، فوجدت ف���ي م�ست�سفى مب���ارك الكبير ثلث جث���ث، ظنت ان 

احداه���ا هي جثة زوجها في�س���ل، لكن الطبيب اأكد لها عدم �س���دق ظنونها، فالجثة 

المذك���وره هي جثة �سخ�ض يدعى ب���در القطان، وذكر لها ان هذا االأمر قاطع الثبوت 

بناًء على ب�سمته )36(.

رفات في�سل

عثر على رفات في�سل اأحمد ح�سين اأحمد القطان في مقبرة جماعية غرب مدينة 

كرب���لء العراقية، وقد اأثبتت التحاليل المخبرية تطاب���ق رفاته الطاهر مع الجينات 

الماأخوذة )37(.

رحم اهلل ال�سهيد البطل في�س���ل القطان، وا�سكنه ف�سيح جناته، واألهم اأهله واأبناء 

وطنه ال�سبر وال�سلوان.

�لهو�م�س:

(*( ولد بالكويت في 1962/12/15م، ي�سكن في منطقة الد�سمة، قطعة 6، �سارع 

برقان، منزل 12، الدور االأول، متزوج، له ولد وثلث بنات، حا�سل على دبلوم معهد 

التربي���ة للمعلمين، يعم���ل بوظيفة مدر�ض تربية فنية ف���ي وزارة التربية، تاريخ االأ�سر 

1990/8/26م، تاريخ اال�ست�سهاد 2004/8/30م، وهو تاريخ العثور على رفاته.

اأنظ���ر: �سه���ادة الجن�سية الكويتي���ة ال�سادرة ع���ن االإدارة العام���ة للجن�سية ووثائق 

ال�سف���ر التابعة ل���وزارة الداخلي���ة برق���م 147790، تاري���خ 1980/6/21م، و�سهادة 

وف���اة ال�سهي���د، �س���ادرة ع���ن وزارة ال�سح���ة العام���ة برق���م 2004/2119، ومقابلة 
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لمحم���د )�سقي���ق ال�سهيد( اأجراه���ا معه جا�س���م التنيب من جريدة الوط���ن، بتاريخ 

2004/9/13م، ����ض14، ونم���وذج ت�سجي���ل اأو�س���اع االأ�سرى والمفقودي���ن الكويتيين 

�س���ادر عن اللجن���ة الكويتية لحق���وق االإن�سان، بي���ان المتغيب اأدلى به���ا طارق اأحمد 

ح�سي���ن القطان )�سقي���ق ال�سهيد(، برقم 6044913، تاري���خ 1991/2/6م، ونموذج 

اآخ���ر �سادر عن نف�ض الجهة برق���م 6353213، تاريخ 1991/3/5م، بيانات المتغيب 

اأدل���ى به���ا عبداهلل عبا�ض ح�سين العو����ض، ونموذج ثالث �سادر ع���ن نف�ض الجهة في 

التاري���خ ذاته برق���م 6095814، بيانات اأولى بها اأحمد ح�سي���ن اأحمد القطان )والد 

ال�سهيد(، ونموذج رابع �سادر عن نف�ض الجهة برقم 6253613 تاريخ 1991/3/6م، 

بيانات اأدلى عبداهلل عبا�ض العو�ض، ونموذج �سادر عن اللجنة الوطنية لمتابعة �سوؤن 

االأ�س���رى والمفقودي���ن الكويتيين، نموذج رق���م 6095814 بتاري���خ 1991/10/13م، 

بيان���ات اأدل���ت بها اأميرة بدر عبدالر�س���ول المطوع )زوجة ال�سهي���د( ونموذج متابعة 

حيثيات �سهيد، وبطاقة محتويات الملف، اإعداد فريق توثيق الحيثيات بق�سم التخليد 

المعنوي في مكتب ال�سهيد التابع للديوان االأميري.

فا�س���ل عي�سى عبا�ض د�ست���ي، مقابلة اأجراها معه الباح���ث وحيد القطان في يوم   � 1

ال�سب���ت، الموافق 2005/8/3م، �ض2، هدى )�سقيق���ة ال�سهيد(، مقابلة اأجراها 

معها الباح���ث وحيد القطان في يوم االأحد، الموافق 2005/8/7م، �ض2، محمد 

)�سقيق ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض 14.

هدى )�سقيقة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .  � 2

فا�سل عي�سى عبا�ض د�ستي، المقابلة ال�سابقة، 1 - 2 .  � 3

الم�سدر ال�سابق، �ض3 .  � 4

محم���د �سيد باقر ال�سخ����ض، مقابلة اأجراها معه الباحث وحي���د القطان في يوم   � 5

االثني���ن المواف���ق 2005/8/8م ����ض4، فا�س���ل عي�سى عبا����ض د�ست���ي، المقابلة 

ال�سابق���ة، �ض3، حبيب حيدر �سهوار، مقابل���ة اأجراها معه الباحث وحيد القطان 

في يوم االربعاء، الموافق 2005/8/3م، �ض6 .

في�س���ل هج���ر المطي���ري، مقابل���ة اأجراها مع���ه الباح���ث وحيد القط���ان في يوم   � 6

االثنين، الموافق 2005/9/5م، �ض3 - 4 .
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فا�سل عي�سى عبا�ض د�ستي، المقابلة ال�سابقة، �ض 4.  � 7

محمد �سيد باقر ال�سخ�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض 4، فا�سل عي�سى عبا�ض د�ستي،   � 8

�ض4 - 5، في�سل هجر المطيري، المقابلة ال�سابقة، �ض 3.

محمد )�سقيق ال�سهيد(، المقابل���ة ال�سابقة، �ض14، فا�سل عي�سي عبا�ض د�ستي،   � 9

المقابلة ال�سابقة، �ض4 - 5.

10 � فا�سل عي�سى عبا�ض د�ستي، المقابلة ال�سابقة، �ض 5.

11 � الم�سدر ال�سابق.

12 � الم�سدر ال�سابق، �ض 5 - 6.

13 � الم�سدر ال�سابق، �ض 6 - 7.

14 � الم�سدر ال�سابق، �ض 7.

15 � الم�سدر ال�سابق.

16 � الم�سدر ال�سابق، �ض 7 - 8.

17 � الم�سدر ال�سابق، �ض 8.

18 � ليل���ى اأحمد القطان )خالة ال�سهي���د(، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان 

في يوم االأحد، الموافق 2005/8/28م، �ض2، فا�سل عي�سى عبا�ض د�ستي، المقابلة 

ال�سابقة، �ض8- 9، هدى )�سقيقة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض3 - 4 .

19 � هدى )�سقيقة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض 3.

20 � ليل���ى اأحم���د القطان )خالة ال�سهي���د(، المقابلة ال�سابقة، ����ض3، هدى )�سقيقة 

ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض3 - 4 .

21 � هدى )�سقيقة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض 4.

22 � اأمي���رة ب���در عبدالر�سول المط���وع )زوجة ال�سهيد(، مقابل���ة اأجرته معها اللجنة 

الوطني���ة ل�س���وؤن االأ�س���رى والمفقودي���ن � مكت���ب االت�س���ال والمعلوم���ات، بتاريخ 

1992/10/10م )ورق���ة واحدة(، ه���دى )�سقيقة ال�سهي���د(، المقابلة ال�سابقة، 

�ض4 - 5، ليلى اأحمد القطان )خالة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض2 .

23 � ليلى اأحمد القطان )خالة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض 3.

24 � اأميرة بدر عبدالر�سول المطوع )زوجة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة )ورقة واحدة(.
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25 � محمد )�سقيق ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض 14.

26 � ه���دى )�سقيق���ة ال�سهيد(، المقابل���ة ال�سابقة، �ض5، ليلى اأحم���د القطان )خالة 

ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض3 .

27 � في�س���ل هجر المطيري، المقابلة ال�سابقة، �ض3 - 4، ليلى احمد القطان )خالة 

ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض 4.

28 � محمد �سيد باقر ال�سخ�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض 4.

29 � حبيب حيدر �سهوار، المقابلة ال�سابقة، �ض6، محمد )�سقيق ال�سهيد(، المقابلة 

ال�سابقة، �ض14 .

30 � في�س���ل هجر المطيري، المقابلة ال�سابقة، ����ض4، حبيب حيدر �سهوار، المقابلة 

ال�سابقة، �ض 7 - 8.

31 � حبي���ب حي���در �سه���وار، المقابل���ة ال�سابقة، ����ض 2،7 ليلى اأحم���د القطان )خالة 

ال�سهيد المقابلة ال�سابقة، �ض4.

32 � ليلى اأحمد القطان )خالة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض 4.

33 � الم�سدر ال�سابق.

34 � في�س���ل هجر المطي���ري، المقابلة ال�سابقة، �ض4، فا�س���ل عي�سى عبا�ض د�ستي، 

المقابلة ال�سابقة، �ض 9.

35 � عبدالمح�س���ن عي�س���ى القط���ان )مق���دم(، مقابل���ة اأجراها مع���ه الباحث وحيد 

القطان في يوم الثلثاء، الموافق 2005/8/30م، �ض 4 - 5.

36 � اأميرة بدر عبدالر�سول المطوع )زوجة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة )ورقة واحدة(.

37 � االإدارة العام���ة للأدل���ة الجنائي���ة، فريق االأدلة الجناذية، الفري���ق الفني، انطباق 

رق���م )185( لتقرير م�سور لرفات رقم )30306(، والمنطبق على االأ�سير ال�سهيد 

في�س���ل  اأحم���د ح�سي���ن القطان، مل���ف اأ�سر رق���م  )424(معتمد م���ن العميد عيد 

عبداهلل بو �سليب رئي�ض الفريق الفني ومدير عام االإدارة العامة للأدلة الجنائية.
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�ل�سهيد / في�سل زيد �سليمان �لعجيل )رحمه �هلل(

كتب / د.في�سل �لكندري :

ولد ال�سهيد في�سل في دولة الكويت في 1973/12/10م، وتلقى تعليمه في مدار�ض 

الكويت، ولما بلغ �سن المراهقة ا�سترك في فريق كرة ال�سلة بنادي القاد�سية لي�سقل 

هوايات���ه ومواهب���ه، وليق�س���ي اأوقات فراغه ف���ي عمل مفيد، و�سارك ف���ي العديد من 

البطوالت، فح�سل على العديد من الميداليات.

ولم���ا انتهى م���ن المرحلة الثانوي���ة قرر االلتح���اق بكلية ال�سرطة ف���ي دورة �سباط 

ال�س���ف في وزارة الداخلية هو واأخيه اأ�سامة، ورفي���ق دربه محمد بورحمة، وح�سلوا 

عل���ى موافقة الكلية لللتحاق بالكلية قبيل الغزو العراقي للكويت باأيام معدودة، على 

ان يدخلوا الكلية في 10 اأغ�سط�ض.

وقبل الغزو بيوم واحد توجه اال�سدقاء الثلثة ل�سيد الطيور في �سحراء ال�سليبية، 

وبق���وا هناك حتى فجر يوم الخمي�ض الثاني من اأغ�سط�ض، وعادوا اإلى منازلهم، وفي 

طري���ق العودة �ساه���دوا طائرات ع�سكرية كثي���رة في الجو وهي تتج���ه جنوبا باتجاه 

المملك���ة العربية ال�سعودية، وقال محم���د باأنها طائرات عراقية، واأنكر عليه االخوين 

ذلك، وافترقوا على ذلك.

وتوج���ه االخ���وان ليناما في غرفتهم���ا، ولم يم�ض وق���ت طوي���ل واذا بالباب يطرق 

بق���وة، فاذا هو بوالدهما ليخبرهما باأن القوات العراقية احتلت الكويت، فلم ي�سدق 

االخوي���ن ذلك، فك���رر والدهما طرق الب���اب، واق�سم ب�سحة الخب���ر، وهنا ا�ستيقظا 

على عجل وتوجها اإلى ال�سطح لي�ساهدا الطائرات العمودية العراقية، وهي تحلق في 

�سماء الكويت، كما �سمعا اطلق نار هنا وهناك )1(.

وات�س���ل ب�سديقهم���ا محمد بورحم���ة وطلبا منه ان يح�سر اإل���ى بيتهما ال�ستطلع 

الو�س���ع، فخرج���وا وراأوا الجي�ض العراقي م�سيط���ر على الكوي���ت و�سوارعها، وعادوا 

بعدها اإلى بيتهم.
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واأثن���اء اجتماعهم في بيت محم���د بورحمة بعد ا�سبوعين من الغ���زو تقريبا قرروا 

الوق���وف في وج���ه الطغيان، كاالن�سمام اإلى �سفوف المقاوم���ة، اأو العمل على تقديم 

الم�ساعدة للأ�سر التي بحاجة اإلى الم�ساعدات التموينية، اأو توفير االأ�سلحة وتوزيعها 

على �سفوف المقاومة.

واأخب���ر �سديق���ه خالد بوغي���ث باأنه على ا�ستع���داد لحمل ال�سلح ف���ي وجه القوات 

الغازي���ة، فاأخبره خالد باأن يتروى وعمل كهذا يتطلب تدريب وتهيئة، وتم العثور على 

�سرداب منزل مهجور في منطقة م�سرف، واتخذوه مقرا لتدريب بع�ض ال�سباب على 

حرب ال�سوارع، وعلى حمل ال�سلح، وا�ستعمال ال�ساعات الم�ستخدمة في التفجيرات، 

وكان التدريب بواقع يومين في االأ�سبوع )2(.

ولم���ا تيقنوا من ع���دم اكتفاء االأ�سلحة فكروا بطرق توفي���ر االأ�سلحة، وكان بالقرب 

منه���ا دبابة عراقية تق���ف عند مدخل منطقة م�سرف وعليها �س���لح من نوع ر�سا�ض، 

وتحدث خالد بوعيث مع اأحد اأ�سدقائه حول رغبتهما في الح�سول على ذلك ال�سلح 

باأي طريقة، واأثناء ذلك دخل عليهما ال�سهيد في�سل و�سمع حوارهما، فقال اأنا م�ستعد 

لذل���ك، فطلب منه خالد التريث الأن الم�ساألة لي�ست ه���زال، وهم لي�سوا على ا�ستعداد 

لفق���د اأن عن�سر من عنا�سرهم، ولكن في�سل اأ�سر على القيام بهذه المهمة. فذهب 

في�س���ل لي�ستطلع االأمر، فاأخبر اأ�سحابه بوجود جندي عراقي واحد فقط، فاأخذ معه 

في�سل اأحد اأ�سدقائه، ولما و�سل اإلى موقع الدبابة ترجل في�سل وا�ستدرج الجندي، 

واخرج م�سد�سه وقتل الجندي العراقي، وفك ال�سلح ورجعا به (3(.

وف���ي ال�ساعة الرابع���ة فجرا من �سبيحة اأح���د االأيام تنكر كل م���ن ال�سهيد في�سل 

و�سديقهم���ا خالد بوغيث بملب�ض باك�ستاني���ة وتوجها اإلى �سوق ال�سلح، وقاما بك�سر 

اأب���واب اأحد المحلت واأخذا اأ�سلحة ال�سيد الموجودة فيها، وتوجها اإلى اأ�سامة الذي 

كان ينتظرهم���ا ب�سيارته بعيدا، ونجح���ت العملية، وو�سعوا ال�س���لح في بيت مهجور 

في منطقة بيان وهي منطقة �سكنهم، ثم ات�سلوا بخلية من خليا المقاومة وتبادلوا 
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االأ�سلح���ة معه���م(4( ، كما توجه ال�سهي���د ورفاقه اإلى لواء الحر����ض االأميري لتجميع 

االأ�سلحة من هناك وبقية االأماكن لتوزيعها على خليا المقاومة (5(.

و�س���ارك معظم اأفراد عائلة ال�سهيد في�سل العجيل بعمليات �سد القوات العراقية، 

وتعددت العمليات التي قاموا بها فنذكر منها التالي:

� ف���ي منت�سف �سهر �سبتمبر الحظوا باأن فرع المواد التموينية بجمعية بيان مغلقا، 

وب���ه م���واد تمويني���ة، وفي ال�ساع���ة الثانية ليل م���ن اأح���د الليالي توجه���وا اإلى الفرع 

المذكور وك�سروا الباب، واأخذوا ما به من مواد غذائية، ووزعوه على االأ�سر المحتاجة 

داخل المنطقة، قبل ان ت�سلها اأيدي الجنود العراقيين.

� ومن �سمن العمليات التي قام بها ال�سهيد مع �سديقه محمد بورحمة اأنه في �سهر 

�سبتمب���ر توجها اإلى نقطة التفتي�ض، وخرج جنديين عراقيين، وطلب احدهما اخراج 

الكل���ب من ال�سي���ارة، واأثناء ان�سغال الجنديين بالكلب ذه���ب في�سل خلف الجنديين 

العراقيي���ن وقتلهما بم�سد�سه، وذهل محمد من هول الموقف، وعاتب ال�سهيد في�سل 

على عدم اخباره لما يريد القيام به )6(.

� وفي �سهر اأكتوبر قامت والدة ال�سهيد بطبخ دجاج واأرز للجنود العراقيين، وقامت 

بد����ض ال�سم في االأكل وقدم���وه لنقطة تجمع القوات العراقية ف���ي منطقة بيان قطعة 

21، وبع���د يومين قاموا بالبحث عن الجنود الذين تناولوا تلك الوجبة فلم يجدوهم، 

وبع���د نج���اح هذه العملية طل���ب منهما والدهم���ا بالخروج من الكوي���ت خ�سية انتقام 

القوات العراقية، ولكنهما اأبيا ذلك، واأ�سرا على البقاء في الكويت )7(.

ل���م تك���ن ه���ذه االأعمال بعي���دة ع���ن عي���ون اال�ستخب���ارات العراقية فكان���ت تجمع 

المعلوم���ات حول االأ�سخا�ض الذين يقومون بمثل ه���ذه االأعمال �سد القوات المحتلة، 

حت���ى اذا من عملية الر�س���د وجمع كافة المعلومات عن هوي���ة منفذيها يتوجهوا بعد 

ذل���ك الإلقاء القب����ض عليهم، فيروي لنا جا�س���م ال�سعيد وهو �سدي���ق ال�سهيد في�سل 

تفا�سي���ل اإلقاء القب�ض عليه فيقول باأنه كان برفقة ال�سهيد في منطقة بيان قطعة 12 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-308-

وف���ي ال�ساعة الثاني���ة ع�سر ليل من م�ساء يوم 18 اأكتوب���ر 1990م، طلب منه ال�سهيد 

الذه���اب لبيته ف���ي قطعة 11، فقال له باأن الوقت متاأخر عل���ى الذهاب لوحده، فقرر 

ب���اأن يرافق���ه اإلى بيت���ه، ولما ذهبا اإلى بي���ت ال�سهيد، ذهب االأخب���ر وا�ستخرج تلفون 

م���ن دون اأ�س���لك الإجراء مكالمة، وبع���د فترة ب�سيطة جاءه هاتف م���ن اأخيه اأ�سامة، 

اأخبره باأن العراقيين يبحثون عن خالد بوغيث وبقية اأ�سحابه، ولم يم�ض وقت طويل 

حت���ى جاءت �سيارات اال�ستخبارات العراقي���ة، وتوجه ثلثة رجال واألقوا القب�ض على 

ال�سهي���د في�سل، ومعه جه���از التلفون وقالوا باأن هذا جه���از ال�سلكي فقال باأنه جهاز 

تلف���ون منزل���ي م���ن دون اأ�سلك، واأخ���ذوا هوياتهما اإل���ى م�سوؤول عراق���ي في �سيارة 

مرافق���ة، فقال عن ال�سهيد باأن هذا ه���و ال�سخ�ض المطلوب، وتركوا �سديقه جا�سم، 

فاأخبر والد ال�سهيد بالقب�ض على ال�سهيد في�سل )8(، ولم تتحمل والدة في�سل هذا 

النباأ، فتوفيت على اأثره )9(.

وهك���ذا تم القب�ض على في�سل واأودع �سجن االأحداث ليلقى �سنوف التعذيب واأنواع 

التنكي���ل لم���دة �سه���ر كامل، وهن���اك اأ�سيب بمر����ض اأبو �سف���ار فنقل عل���ى اأثره اإلى 

م�ست�سف���ى الفرواني���ة ليتلقى العلج المطل���وب، وكان في�سل عل���ى ات�ساله ب�سديقه 

جا�س���م ال�سعي���د، فاقترح جا�سم على والد في�سل ان يت���م تهريبه من الم�ست�سفى عن 

طري���ق البا�س���ه عباءة ن�سائي���ة ود�سه بين جدت���ه واأخته عندما ياأتي���ن لزيارته، ولكن 

عند ذهابهم اإل���ى الم�ست�سفى الحظوا باأن الحرا�سة كانت غير طبيعية، وهي م�سددة 

لدرج���ة كبيرة، ب�سبب ه���روب اأحد الم�ساجين من م�ست�سف���ى الفروانية، فلم يتمكنوا 

م���ن تهريبه من ج���راء االجراءات االأمني���ة الم�سددة، واأعيد ال�سهي���د من جديد اإلى 

�سجن االأحداث )10(.

ث���م لينقل بعدها اإلى المعتق���لت داخل العراق، فيقول اأحد ال�سهود وهو اأحمد علي 

ال�سيه اأحمد االأثري باأنه راأى ال�سهيد في �سجن اأبو �سخير في محافظة الب�سرة وهو 

يعان���ي من مر�ض ابو �سف���ار، وخلعت اأظاف���ره، واأخبره ال�سهيد باأن���ه �سيتم نقله اإلى 

�سجن الرمادي. )11(.
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وانقطع���ت اأخب���ار ال�سهيد في�سل العجيل عن المجتم���ع الخارجي ولم نعلم المزيد 

ع���ن معاناته واآالمه داخل ال�سجون والمعتقلت العراقي���ة حتى تم العثور على مقبرة 

جماعي���ة ق���رب منطقة ال�سم���اوة، وتم تطابق العين���ات مع الرفات لت�س���در له وزارة 

ال�سح���ة بدولة الكويت �سهادة وفاة بتاري���خ 2004/7/26م، وتو�سح ان الوفاة ب�سبب 

االإ�سابة باأعيرة نارية بالراأ�ض )12(.

�لهو�م�س:

1 � مكت���ب ال�سهي���د، ملف ال�سهيد في�س���ل العجيل، مقابلة مع اأ�سام���ة العجيل بتاريخ 

2005/8/28م )اأخو ال�سهيد(، �ض 1 - 3.

 2� مكت���ب ال�سهي���د، مل���ف ال�سهي���د في�سل العجي���ل، مقابلة مع خال���د بوغيث بتاريخ 

2005/8/31م )�سديق ال�سهيد(، �ض 2.

3 � مكت���ب ال�سهي���د، مل���ف ال�سهي���د في�سل العجي���ل، مقابلة مع خال���د بوغيث بتاريخ 

2005/8/31م، �ض 3.

4 � مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد في�سل العجيل، مقابلة مع اأ�سامة العجيل، �ض 4 - 5.

5 � مكت���ب ال�سهي���د، مل���ف ال�سهي���د في�سل العجي���ل، مقابلة مع خال���د بوغيث بتاريخ 

2005/8/31م، �ض 4 - 5.

6 � مكت���ب ال�سهي���د، ملف ال�سهيد في�س���ل العجيل، مقابلة مع محم���د بورحمة بتاريخ 

2005/10/23م، �ض 3.

7 � مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد في�سل العجيل، مقابلة مع اأ�سامة العجيل، �ض 5.

8 � مكت���ب ال�سهي���د، ملف ال�سهيد في�س���ل العجيل، مقابلة مع جا�س���م ال�سعيد بتاريخ 

2005/8/29م، �ض 4 - 5.

9 �  مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد في�سل العجيل، مقابلة مع اأ�سامة العجيل، �ض6 .

10 � مكت���ب ال�سهي���د، ملف ال�سهيد في�سل العجيل، مقابلة م���ع جا�سم ال�سعيد بتاريخ 

2005/8/29م، �ض 5 - 6.

 11� مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد في�سل العجيل، وثائق لجنة االأ�سرى، �ض 10.

12 � مكتب ال�سهيد، ملف ال�سهيد في�سل العجيل، البيانات االأ�سا�سية، �ض 1 ،4.
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�ل�سهيد / نا�سر م�سف �أحمد خلفان )رحمه �هلل(

كتبه/ د. �أحمد �لح�سن

نا�سر �الإن�سان

كان نا�س���ر اأ�سغ���ر اخوته �سن���ًا، مقربًا لوالدي���ه، هادئًا، مرحًا، محبب���ًا الأ�سدقائه 

وزملئ���ه ف���ي العمل، �ساح���ب �سيرة عط���رة بين االأه���ل والجيران. يح���ب عمله في 

الحر����ض الوطني، ويواظب على االلتزام ب�ساعاته، كان كتومًا في كثير من اأحواله، ال 

يطلع عليها اإال من قرب منه، ونال ثقته )1(.

موقفه من �لغزو �لعر�قي

رف����ض الغ���زو العراقي الغا�سم عل���ى دولة الكويت ب�سدة، وكان يق���ول: الكويت دولة 

م�ستقل���ة، ولي�ض كما يدعيه العراقيون من كونه���ا تابعة لهم، وكان في نيته ال�سفر من 

اأول يوم، لكن حما�سته، وحبه وتفانيه لبلده الكويت �سرفه عن ذلك)2( .

خ���رج نا�سر مع اأحد اأ�سقائه من منزلهم الكائن ف���ي منطقة كيفان ال�ستك�ساف ما 

ح���دث في الخارج، ف�ساه���د الع�ساكر، والدباب���ات واالآليات الع�سكري���ة االأخرى، ولم 

يكن ذلك اأمرًا ماألوفًا في منطقة كيفان المكتظة بال�سكان المدنيين. خاف ال�سكان، 

وبخا�سة اأولئك الذين ينت�سب اأوالدهم اإلى الجي�ض اأو ال�سرطة اأو الحر�ض الوطني.

فالجي�ض العراقي كان يتعقب الع�سكريين، ويقوم باأ�سرهم واحتجازهم في محاولة 

لمعرف���ة المزي���د من المعلومات الع�سكري���ة. ولما كانت اأ�سرة نا�س���ر فيها ع�سكريان 

اثنان هما: يو�سف ونا�سر، فاإنها غيرت مكان �سكنها، وانتقلت من منطقة كيفان اإلى 

منطقة قرطبة، حيث منزل اإحدى بناتها (3(.

�نتقال �الأ�سرة �إلى قرطبة

كان نا�س���ر يتنقل م���ن بيت االأخت بقرطبة اإلى م�سكن والده في كيفان، وهذا االأمر 

اأتاح له المزيد من حرية الحركة، وتحقيق ما اأراد في االت�سال �سرًا باأفراد المقاومة 

الكويتي���ة القوية هناك، والتقاء �سديقه فهد اأحم���د عبدالمح�سن العبدالكريم الذي 

يقطن معه في المنطقة ذاتها، وي�ساركه ذات التوجه (4(.
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نا�سر وفهد

كان نا�س���ر ملزمًا ل�سديقه فه���د، وغالبًا ما كانا يخرجان مع���ًا. وكان فهد طالبًا 

ف���ي الكلي���ة الع�سكري���ة، فربطتهما الع�سكري���ة برباط وثي���ق، فعلما معًا ف���ي مقاومة 

الق���وات العراقي���ة الغازية، كان لهما اأ�سدقاء ي�ساطرونهم���ا ذات العمل منهم: اأحمد 

الدو�سري، واأحد اأبناء المر�ساد(5( .

تحذير يو�سف لل�سديقين

ب�س���ورة دائمة، كان ال�سقي���ق يو�سف يحذر ال�سديقين نا�سر وفهد من مغبة الخروج 

لي���ًل، ويذكر لهما خوف���ه ال�سديد عليهما م���ن اال�ستخبارات الع�سكري���ة العراقية التي 

كانت تر�سد تحركات الع�سكريين الكويتيين، خوفًا من محاوالتهم زعزعة اأمنها )6(.

نا�سر عازف �لمو�سيقى

ل���م يكن من ع���ادة نا�سر حم���ل ال�سلح، الأن طبيع���ة عمله في الحر����ض الوطني ال 

تتطل���ب حمل ال�س���لح، فعمله هو عزف المو�سيقى الع�سكري���ة، وكان بارعًا في عزف 

الن���اي، وفي االيقاعات المو�سيقية، وكان يحتفظ ببع�ض االآالت المو�سيقية في غرفته 

الخا�سة بالمنزل )7(.

نا�سر يح�سل على �ل�سالح

كان دخ���ول القوات العراقية اأر�ض الكويت ب�سورة مباغت���ه، وا�ستباكها مع الجي�ض 

الكويت���ي وال�سرطة والحر����ض الوطني، وما اأ�سف���ر عنه القتال م���ن ا�سابات وخلف 

ذل���ك، جعل الح�سول على االأ�سلحة ف���ي المقار الع�سكرية اأم���رًا متاحًا، بل ان بع�ض 

القياديي���ن من االأ�س���رة الحاكمة وغيره���م اأي�سًا م���ن الع�سكريي���ن الكويتيين، كانوا 

يوزع���ون االأ�سلحة على الع�سكريين وغيرهم م���ن المواطنين المدنيين، بغية م�ساركة 

الجمي���ع في دحر القوات العراقية الغازي���ة، وكان ال�سديقان نا�سر وفهد قد ح�سل 

على كثير من االأ�سلحة والذخائر باإحدى هاتين الطريقتين.

ويذكر يو�س���ف االأخ ال�سقيق لنا�سر اأن �سقيقه و�سديق���ه فهد ح�سل على االأ�سلحة 
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والذخائر بالطريقة االأولى، بينما يذكر  والد فهد ان فهد و�سديقه نا�سر ح�سل على 

تل���ك االأ�سلحة من اأبناء االأ�سرة الحاكمة كال�سيخ �سال���م العلي ال�سباح، وال�سيخ علي 

ال�سباح، واأن مع ال�سديقين نا�سر وفهد اأحد اأبناء ال�سايجي)8( .

نا�سر �أحد �أفر�د �لمقاومة

�س���ار نا�سر غريب االأطوار في اأثن���اء الغزو، يغيب عن المنزل عدة اأيام، وال يعرف 

اأهله مكانه، وعندما ي�ساأل عن �سبب غيابه يتعذر باأنه كان مع اأ�سدقائه دون ان يعلم 

عن وجهة �سيره اأو عن االأعمال التي يقوم بها )9(.

ويذك���ر ال�ساه���د حبي���ب حيدر �سه���وار ان نا�س���ر، و�سديقه فهد � وهم���ا من �سكان 

منطق���ة كيفان � كانا من اأفراد المقاومة الكويتي���ة البا�سلة، وقد قاما باأعمال بطولية 

كبي���رة، وبخا�س���ة في االأيام االأولى م���ن الغزو العراقي لدولة الكوي���ت، منها: اطلق 

الن���ار على القوات العراقية وتجمعاتها، ي�ساف اإل���ى ذلك ما كانا يقومان به من نقل 

االأ�سلحة للمقاومة الكويتية البا�سلة )10(.

�عتقال نا�سر

اعتقل العراقيون نا�سر و�سديقه فهد في يوم الرابع ع�سر من �سبتمبر �سنة 1990م. 

اأم���ا ع���ن المكان الذي ت���م فيه ذلك فيرج���ح اأن يكون في منطقة القري���ن، وذلك الأن 

يو�سف �سقيق نا�سر عثر على �سيارة نا�سر � وهي من نوع �سوزوكي � في تلك المنطقة، 

وكان���ت ال�سيارة قد �سرقت عجلتها، وزجاج نوافذها. وف���ي رواية اأخرى لنا�سر: اأنه 

�سمع من اأنا�ض اأنه تم اعتقال ال�سديقين عند ج�سر محطة التحكم بالكهرباء )11(.

�لتهمة �لموجهة �إلى نا�سر

وكان���ت التهمة الموجهة لل�سديقين هي العثور بداخل ال�سيارة التي كانا ي�ستقلنها 

� وه���ي �سي���ارة نا�سر � قنبلة يدوية، وفي بع�ض الروايات قنابل يدوية، وفي رواية لوالد 

فهد: اأنهم عثروا عند ال�سديقين على اأ�سلحة وقنابل، واأخبر اأن ولده فهد كان دائما 

يحمل في �سيارته بندقية ر�سا�ض )12(.
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�ن�سغال �أ�سرته عليه

عندم���ا تاأخرت ع���ودة نا�سر اإل���ى المنزل �سع���رت اأ�سرته بالقل���ق. فتوجهت والدته 

و�سقيقت���ه اأمين���ة اإل���ى منزلهم ف���ي منطقة كيفان للبح���ث عن���ه، وكان الطابق العلوي 

م���ن المنزل موؤجرا الإح���دى العائلت الكويتية، فاأخبرتهم تل���ك العائلة ان العراقيين 

اعتقلوا نا�سر، وال يعرفون الكيفية التي اعتقل بها، وال المكان الذي اعتقل فيه )13(.

نا�سر في محافظة �لفرو�نية

بحثت االأ�سرة الكريمة عن ولدها نا�سر ب�سورة ملحة، فتو�سلت اإلى مكان احتجازه 

عن طريق والد �سديقه فهد، الذي اأخبرهم اأنه مبنى محافظة الفروانية في منطقة 

العار�سي���ة. عندها توجهت والدة نا�سر و�سقيقته اأمينة، وفي رواية اأمينة اأنها ذهبت 

هي بمفردها لل�سوؤال عن نا�سر في ذلك المكان، وبعدما دخلته طلبت مقابلة �سقيقها 

نا�سر، فقال لها العراقيون ان عليها ان تح�سر غدًا وت�ساهده �سريطة ان تح�سر لهم 

�سجائر )14(.

ذهب���ت اأمينة اإلى مبن���ى محافظة الفروانية في اليوم التال���ي، وهي تحمل معها ما 

طلبه العراقيون من ال�سجائر، ف�سمحوا لها بروؤية �سقيقها نا�سر. راأت اأمينة �سقيقها 

وقد و�سعت على عينيه ع�سابة، اأما اليدين فقد ربطتا اإلى الوراء، وكان نا�سر �سمن 

مجموع���ة من المعتقلين الذين اأركبوا حافلة ع�سكري���ة، ونقلوا اإلى مكان ظنت اأمينة 

اأنه العراق. )15(.

ويخب���ر يو�سف �سقيق نا�سر اأنه ذهب هو االآخر اإلى ذلك المبنى لي�ساأل عن �سقيقه 

نا�س���ر، فاأخبره العراقيون اأنه ق���د تم ترحيله مع اأحد اأ�سدقائه اإلى الب�سرة، فحاول 

يو�س���ف اال�ستف�سار منهم عن �سبب اعتقالهم ل�سقيقه، فقال له اأحدهم اأنه ال يحق له 

اأن ي�س���األ عن ذلك، وطلب منه مغادرة المكان، وح���ذر من اأن يكون م�سيره هو ذات 

م�سير �سقيقه نا�سر )16(.

نا�سر في �لجهر�ء

والحقيق���ة ان نقل نا�س���ر ومن معه من المعتقلين كان اإل���ى مبنى بلدية الكويت في 
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منطقة الجهراء، ولي�ض اإلى مدينة الب�سرة وقتئذ ودليل ذلك ما ذكره ال�ساهد حبيب 

حيدر �سهوار الذي اأخبر بم�ساهدته لنا�سر و�سديقه فهد في المبنى المذكور، وق�ض 

حادث���ة اأبي درع، وهو م�سوؤول ال�سجون ف���ي الكويت من قبل القوات العراقية وم�سوؤول 

غ���رف التعذيب فيه���ا، وكان �سخم الجثة، طويل ال�سوارب، فقد قدم عليهم ولما راأى 

المعتقلي���ن في ذلك المبنى اأمر بتغطية اأعينه���م، ثم اأخذ ي�ساأل كل واحد عن ا�سمه، 

وعندم���ا ذكر له نا�سر ا�سمه، نعته باأبي اليدوية واأبي الرمانة، اأي هو ال�سخ�ض الذي 

عثرت معه القوات العراقية على قنبلة يدوية )17(.

�ثار �لتعذيب على نا�سر

ويذك���ر حبي���ب اأنه �ساه���د اثار التعذي���ب الوح�سي���ة وا�سحة على نا�س���ر بعد نزعه 

لملب�سه، وكذا الحال بالن�سبة ل�سديقه فهد )18(.

نا�سر في �لب�سرة

بعده���ا، نق���ل العراقي���ون نا�س���ر ومن كان مع���ه من مبن���ى بلدية الكوي���ت بمنطقة 

الجهراء اإلى مبنى اال�ستخبارات العراقية في مدينة الب�سرة، وذلك بعد ما اأركبوهم 

في حافلت ع�سكرية عراقية )19(.

م�ساهدة نا�سر وفهد في �لب�سرة

وف���ي �سجن الب�س���رة التقى نا�سر و�سديقه فه���د الكثير من المعتقلي���ن الكويتيين 

وحادثه���م اأمثال: في�سل هجر المطيري، ومحمد �سيد باقر ال�سخ�ض، وحبيب حيدر 

�سهوار، ومنهم من ا�ست�سهد كجم���ال عبدالحميد العطار، وح�سام ال�سيافي، وفي�سل 

القطان.

نبل نا�سر

يذك���ر في�سل هجر المطيري اأن���ه قابل نا�سر و�سلم عليه، واأ�س���اف اأنه ممن كانوا 

ي�سح���ون ويقف���ون عل���ى اأرجلهم من اأج���ل ان ينام كب���ار ال�سن م���ن المعتقلين، ومن 

اأوهنهم التعب واالعياء )20(.
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تدهور نف�سية نا�سر

يق���ول محمد �سيد باقر ال�سخ�ض اإن نف�سية نا�سر كان���ت متردية لكثرة ما ذاق من 

العذاب، وكان���ت تهمته خطرة، وهي حيازته لقنبلة يدوي���ة باعتباره اأحد الم�ساركين 

في اأعمال المقاومة الكويتية )21(.

�أ�سدقاء �لمحن

يذك���ر حبيب حي���در �سهوار اأن نا�سر كان ي�سكل في �سخ�س���ه واأربعة من المعتقلين 

منهم حبيب نف�سه، وجمال العطار، وح�سام ال�سيافي، وفي�سل القطان مجموعة كانت 

على قلب رجل واحد، تعاونت فيما بينها في كل �سغيرة وكبيرة )22(.

جهالة م�سير نا�سر

وبعد مبنى ا�ستخبارات الب�سرة انقطعت اأخبار نا�سر، وظهرت جهالة م�سيره في 

غياه���ب ال�سجون العراقية، حيث تنتهك اأب�سط حقوق االإن�سان، ويذاق النزيل �سنوفا 

من العذاب.

رفات نا�سر

عث����ر عل����ى رفات نا�س����ر م�سف اأحم����د خلفان ف����ي مقبرة جماعي����ة غرب مدين����ة كربلء 

العراقية، وقد اأثبتت التحاليل المخبرية تطابق رفاته الطاهر مع الجينات الماأخوذة )23(.

رح���م اهلل نا�سر م�س���ف، وا�سكنه ف�سيح جنات���ه، واألهم اأهله واأبن���اء وطنه ال�سبر 

وال�سلوان.

�لهو�م�س:

(*( ول���د بالكويت ف���ي 1969/1/12م، ي�سكن منطقة كيف���ان، قطعة 5، �سارع 55، 

من���زل 5، يحمل ال�سه���ادة المتو�سطة، ويعمل برئا�سة الحر����ض الوطني، اأعزب، تاريخ 

االأ�س���ر 1990/9/14م، تاريخ اال�ست�سهاد 2004/8/7م، وهو تاريخ العثور على رفاته. 

انظر: �سهادة الجن�سية الكويتي���ة ال�سادرة عن االإدارة العامة للجن�سية ووثائق ال�سفر 
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التابع���ة لوزارة الداخلية برق���م 240468، تاريخ 1987/1/7م، و�سهادة وفاة ال�سهيد، 

�س���ادرة ع���ن وزارة ال�سح���ة العامة برق���م 2004/1764م، ومقابل���ة ليو�سف )�سقيق 

ال�سهي���د( اأجراه���ا مع���ه اأ�سامة نفاع م���ن جريدة ال�سيا�س���ة، �ض6، ونم���وذج ت�سجيل 

االأ�س���رى والمفقودين الكويتيين ال�سادر ع���ن اللجنة الكويتية لحقوق االإن�سان، نموذج 

رق���م 5038212، بيانات اأدلى بها بدر م�سف اأحم���د خلفان )�سقيق ال�سهيد(، بتاريخ 

1991/3/7م، ونم���وذج ت�سجي���ل اأو�ساع االأ�س���رى والمفقودين الكويتيي���ن �سادر عن 

اللجنة الوطنية لمتابعة �سوؤن االأ�سرى والمفقودين نموذج رقم 5038212 مكرر، بيانات 

اأدل���ت بها مو�س���ي خليفة المزعل اأبو زعيل )والدة ال�سهي���د( بتاريخ 1991/10/16م 

ونموذج متابعة حيثيات �سهيد، وبطاقة محتويات الملف، اعداد فريق توثيق الحيثيات 

بق�سم التخليد المعنوي في مكتب ال�سهيد التابع للديوان االأميري.

1 � يو�س���ف )�سقيق ال�سهي���د(، مقابلة اأجراها معه الباحث ف���ي مكتب ال�سهيد وحيد 

القطان ف���ي يوم االأحد الموافق 2005/8/28م، ����ض2، ومقابلة ال�سيا�سة، �ض6، 

اأمين���ة )�سقيقة ال�سهيد(، مقابلة اأجراها معها الباح���ث في مكتب ال�سهيد وحيد 

القطان في يوم االثنين الموافق 2005/8/1م، �ض 2.

2 � اأمين���ة )�سقيقة ال�سهيد(، مقابلة وحيد القطان، �ض2، يو�سف  )�سقيق ال�سهيد(، 

مقابلة وحيد القطان، �ض 2.

3 � اأمينة )�سقيقة ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض 2 - 3.

4 � الم�سدر ال�سابق، �ض 3.

5 � يو�س���ف  )�سقي���ق ال�سهي���د(، مقابل���ة وحي���د القط���ان، ����ض2 ،3، اأمين���ة )�سقيقة 

ال�سهيد(، مقابلة وحيد القطان، �ض 2.

6 � يو�سف  )�سقيق ال�سهيد(، المقابلة ال�سابقة، �ض 3.

7 � الم�سدر ال�سابق، �ض 3.

8 � اأحمد عبدالمح�سن عبدالكريم، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم 

االأحد، المواف���ق 2005/9/25م، �ض3، يو�سف  )�سقي���ق ال�سهيد(، مقابلة وحيد 

القطان، �ض 4.
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 9� مو�س���ي خليف���ة المزع���ل )والدة ال�سهي���د(، مقابل���ة اأجرتها معه���ا الباحثة موزة 

الحم���دان في يوم االأحد الموافق 2005/6/5م )ورق���ة واحدة(، يو�سف  )�سقيق 

ال�سهي���د(، مقابل���ة ال�سيا�س���ة، ����ض6، اأمين���ة )�سقيق���ة ال�سهي���د(، مقابلة وحيد 

القطان، �ض 4.

10 � حبي���ب حيدر �سهوار، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم االأربعاء 

الموافق 2005/8/3م، �ض 6.

11 � يو�س���ف  )�سقي���ق ال�سهي���د(، مقابل���ة وحي���د القطان ����ض3 - 4، قحط���ان اأحمد 

عبدالمح�س���ن، مقابلة اأجرته���ا معه اللجنة الوطنية ل�س���وؤن االأ�سرى والمفقودين � 

مكتب االت�ساالت والمعلومات بتاريخ 1992/10/18م.

12 � محم���د �سي���د باق���ر ال�سخ����ض، مقابلة اأجراها مع���ه الباحث وحي���د القطان في 

ي���وم االثني���ن المواف���ق 2005/8/8م، �ض4، يو�س���ف  )�سقيق ال�سهي���د(، مقابلة 

وحي���د القطان، �ض4، حبيب حيدر �سه���وار، المقابلة ال�سابقة، �ض5 ،7 ،8، اأحمد 

عبدالمح�سن عبدالكريم، المقابلة ال�سابقة، �ض 3.

13 � اأمينة )�سقيقة ال�سهيد(، مقابلة وحيد القطان، �ض 3.

14 � الم�سدر ال�سابق.

15 � الم�سدر ال�سابق.

16 � يو�سف )�سقيق ال�سهيد(، المقابلة ال�سيا�سة، �ض 6.

17 � حبيب حيدر �سهوار، امقابلة ال�سابقة، �ض 7.

18 � الم�سدر ال�سابق، �ض 6.

19 � في�س���ل هج���ر المطي���ري، مقابل���ة اأجراها مع���ه الباحث وحيد القط���ان في يوم 

االثنين الموافق 2005/9/5م، �ض 2.

20 � الم�سدر ال�سابق، �ض 2.

21 � محمد �سيد باقر ال�سخ�ض، المقابلة ال�سابقة، �ض 4 ،5.

22 � حبيب حيدر �سهوار، المقابلة ال�سابقة، �ض 2.
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23 � االإدارة العام���ة للأدل���ة الجنائية، فريق االأدلة الجنائي���ة، الفريق الفني، انطباق 

رق���م )170( لتقري���ر م�س���ور لرف���ات رق���م )30304(، والمنطبق عل���ى االأ�سير 

ال�سهيد نا�سر م�سف اأحمد خلفان، ملف اأ�سر رقم )577( معتمد من العميد عيد 

عبداهلل بو �سليب رئي�ض الفريق الفني ومدير عام االإدارة العامة للأدلة الجنائية.

البطاقة ال�سخ�سية لل�سهيد
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�ل�سهيد / نا�سر هز�ع زيد قنيفذ �لمطيري )رحمه �هلل(

كتبه/ د. �أحمد �لح�سن

اال�سم: نا�سر هزاع زيد قنيفذ المطيري

الجن�سية: كويتي

الحالة االجتماعية: اأعزب

الم�ستوى التعليمي: المرحلة المتو�سطة

تاريخ الميلد: 1973/4/20م

تاريخ االأ�سر: 1990/9/5م

تاريخ اإثبات اال�ست�سهاد: 1990/9/23م )1(

اأخلق ال�سهيد نا�سر المطيري وهواياته

كان نا�س���ر المطيري �سابًا متدينًا ملتزم���ًا هادئ الطبع ذا اأدب جم، �سجاعًا محبًا 

للدرا�سة واالإيثار متفانيًا في خدمةاإخوانه واأ�سدقائه )2(.

ومن هواياته قر�ض ال�سعر وقراءة االأ�سعار (3(.

دور ال�سهيد نا�سر هزاع زيد المطيري

خلل الغزو العراقي الغا�سم

كان ال�سهي���د نا�س���ر يرف�ض رف�س���ا باتا الغ���زو العراقي الغا�سم ال���ذي دهم وطنه 

الكوي���ت (4( ف���ي يوم الخمي����ض 1990/8/2م وقرر الت�سدي له���ذا العدوان الظالم 

على وطنه الحبيب ورف�ض اأن يغادر اأر�ض الوطن. وقد كان ال�سراره على ال�سمود اأثر 

فعال في ثبات اأهله في دولة الكويت (5(.

�س���كل نا�س���ر المطيري م���ع ابن عمه خال���د المطيري خلي���ة مقاوم���ة م�ستقلة عن 
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الخلي���ا االأخرى، لي�ض له���ا ارتباط تنظيمي اأو تن�سيقي معه���ا وكان دافعها الحما�ض 

للدفاع عن اأر�ض الوطن.

هذه الخلية قامت باأن�سطة عدة لمقاومة العدو الغا�سب، وهذه االأن�سطة تنق�سم اإلى:

�أواًل: �لمقاومة �ل�سلمية وقد تمثلت في �أدو�ر عدة من �أبرزها:

ت�سج���ل اأ�سرط���ة »الكا�سيت« تت�سم���ن خطب �سم���و اأمير البلد و�سم���و ولي العهد   � 1

ودعوة اأهل الكويت لمقاومة المحتل والتنديد ب�سدام وزمرته والت�سحية من اأجل 

الوط���ن وااللتفاف حول الحكومة ال�سرعي���ة وق�سائد وطنية. وكانت هذه الكلمات 

ب�سوته و�سوت ابن عمه خالد واالأ�سعار من تاأليفهما)6( . باال�سافة اإلى اأ�سرطة 

اأخ���رى تتركز ح���ول ار�ساد المواطنين اإلى االج���راءات الواجب اتخاذها في حال 

ا�ستخ���دام المحتل للغازات ال�سام���ة واالأ�سلحة الكيماوية )7(. وقام نا�سر بتوزيع 

هذه االأ�سرطة على المواطنين وبخا�سة في منطقتي االأندل�ض والفردو�ض )8(.

2 � توزي���ع المن�س���ورات المناه�سة للغزو الغا�سم ودعوة النا����ض اإلى ال�سمود ومقابلة 

المعتدي الظالم في منطقتي االأندل�ض والفردو�ض )9(.

كتابة العبارات المنددة بالنظام العراقي والدعوة اإلى التمرد �سد المحتل، واطلق   � 3

ال�سع���ارات الوطنية وال���والء الأمير دولة الكويت وولي العهد عل���ى جدران المدار�ض 

ومحوالت الكهرباء ومن هذه العبارات »يعي�ض جابر وي�سقط �سدام« )10(.

4 � التط���وع للعم���ل في جمعي���ة االأندل�ض لخدم���ة اأبن���اء المنطقة وتوفي���ر حاجياتهم 

المختلفة )11(.

5 � توزيع المواد الغذائية على االأ�سر الكويتية المحتاجة)12( .

6 � العم���ل ف���ي لجان التكافل )13( التي كان لها دور فعال في تخفيف معاناة االأهالي 

في مختلف مناطق الكويت خلل الغزو الغا�سم.

ثانيًا: �لمقاومة �لع�سكرية:

قام ال�سهيد نا�سر هزاع المطيري باال�ستراك مع ابن عمه خالد بحمل ال�سلح بعد 

عمليات ع�سكرية �سد القوات العراقية الغازية من اأبرزها:
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1 � عملي���ة ع�سكري���ة ف���ي منطقة جلي���ب ال�سيوخ ت���م فيها قت���ل ثلث���ة اأو اأربعة جنود 

عراقيين من بينهم �سابط واأخفوا جثثهم في اإحدى مدار�ض المنطقة )14(.

2 � مهاجم���ة الق���وات العراقي���ة المتمركزة بجان���ب ال�سجن المركزي وقت���ل فيها ما 

يقارب من �سبعة جنود عراقيين )15(.

 3� ده�ض اثنين من الجنود العراقيين في منطقة الفردو�ض )16(.

ق���ام ال�سهيد نا�سر المطيري بن�ساط مكثف ف���ي مقاومة العدو منذ اجتياح القوات 

العراقي���ة لدول���ة الكوي���ت ف���ي 1990/8/2م حتى اعتقال���ه االأخير ف���ي 1990/9/5 

مم���ا ي���دل على بذله اأق�سي ما عن���ده من جهد لتحرير بلده وعل���ى حبه وتفانيه من 

اأجل وطن���ه ولكن هذا الن�ساط الكبير اأدى اإلى اإث���ارة ال�سبهات حول ن�ساطه المناوئ 

للعراقيين مما اأدى اإلى اعتقاله اأكثر من مرة.

ظروف �عتقال �ل�سهيد نا�سر هز�ع �لمطيري:

اعتقل العراقيون نا�سر ثلث مرات، مرتان في اأواخر �سهر اأغ�سط�ض 1990م)17( .

واحتج���ز ف���ي مبنى المخ���ازن العمومي���ة في منطق���ة ال�سليبي���ة مع ابن عم���ه خالد 

المطيري وكانت التهمة الموجهة توزيع االأ�سرطة والمن�سورات المناوئة للنظام العراقي 

وذه���ب في كلتا المرتين مرزوق المطيري عم نا�سر � اإلى العراقيين فاأطلقوا �سراحهما 

عد ان وقع على تعهد بمنعهما من القيام باأي ن�ساط �سدهم وعدم التجمع )18(.

اإن ه���ذا االعتق���ال لم يمن���ع نا�سر من اال�ستم���رار في مقاومة المعت���دي حيث كان 

مقتنع���ا ب�سرورة المقاومة مهما كانت العواق���ب لكن العراقيين ر�سدوا تحركاته بعد 

اط���لق �سراحه في المرة الثانية )19(. فبينما كان يكتب مع ابن عمه خالد عبارات 

و�سعارات التنديد بالنظام العراقي على جدران مدر�سة الفجر االبتدائية القريبة من 

منزلهما ف���ي منطقة الفردو�ض قدم اإليهما عنا�سر من المخابرات العراقية واأطلقوا 

الن���ار عل���ى خالد فلم يتمك���ن من الهرب بينم���ا ت�سلل نا�سر من بي���ن المنازل واأفلت 

من اأيديه���م واقتيد خالد اإلى مخفر الفردو�ض وذهب والد نا�سر اإلى المخفر ليطلب 
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منه���م اطلق �سراح خالد لكنهم اأمروه ان ُيح�سر نا�س���ر واإال اأعدموا خالد، وعلمت 

االأ�س���رة بذلك فكان الراأي ان نفقد فردًا من االأ�سرة بدال من اثنين لكن نا�سر رف�ض 

هذا الراأي وقال »اذا لم ت�سلموني للعراقيين، اأنا �سوف اأذهب لهم حتى ال يتم اعدام 

خالد. وبالفعل ذهب نا�سر اإلى المخفر و�سلم نف�سه لهم« )20(.

وكان���ت التهمة: »توزيع المن�سورات واأ�سرطة الكا�سي���ت التي تحتوي على ال�سعارات 

الوطنية ومناه�سة النظام وخطب �سمو اأمير البلد و�سمو ولي العهد وق�سائد وطنية 

والكتابة على الجدران« )21(.

وقد �ُسجن نا�سر في �أكثر من معتقل منها:

1 � مخفر الفردو�ض)22( .1990/9/5  

اإل���ى  2 �  مبن���ى محافظ���ة الفرواني���ة ف���ي منطق���ة العار�سي���ة م���ن 1990/9/5م 

1990/10/9م وق���د تمك���ن وال���د ال�سهي���د م���ن زيارت���ه ف���ي ه���ذا المبن���ى ف���ي 

1991/9/21م )23(.

3 �  مبنى البلدية في منطقة الجهراء من 1990/10/9م اإلى 1990/10/19م )24( 

وقد تعر�ض للتعذيب في الكويت.

4 �  ثم نق���ل اإلى العراق في يوم 1990/10/19م )25( اإلى �سجن في مدينة الب�سرة 

واآخ���ر معلوم���ة عن م���كان اعتقاله ترج���ع اإلى تاري���خ 1991/10/8م ف���ي معتقل 

مخابرات بغداد.

وبع���د اعتق���ال نا�س���ر وب���ان عمه خال���د ق���ام اأقاربهم���ا بمحاوالت ع���دة الطلق   

�سراحهما ولكن دون جدوى.. ومن ذلك:

1 �  ح���اول ه���زاع زيد المطي���ري والد نا�سر عن طري���ق الهدايا واالغ���راءات المادية 

للعراقيين و�سافر اإلى بغداد )26(.

2 �  �سّل���م م�سعل � �سقيق خالد االأكبر للعراقيين مبلغ واحد وثلثين األف دينار عراقي 

مقاب���ل اط���لق �سراحهم���ا وقد وع���دوه بذلك ولكن بع���د ان ت�سلم���وا المبلغ نكثوا 

بوعدهم )27(.

3 �  �ساف���ر م���رزوق المطيري � والد خالد � اإلى العراق ومك���ث هناك خم�سة ع�سر يومًا 
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وبحث عنهما في خم�سة ع�سر �سجنًا في الب�سرة والزبير وغيرها ودفع ما يقارب 

ثلثين األف دينار عراقي لي�سل اإلى خبر عنهما لكنه لم يرجع ب�سيء)28( .

لقد وعد العراقيون اأ�سرة خالد ونا�سر وعدًا كاذبًا باإطلق �سراح ابنيهما في �سهر 

دي�سمب���ر 1990 ولكنهم لم يفعلوا ذلك )29( وانقطع���ت اأخبار نا�سر بعد �سهر مايو 

1991م اإلى ان عثر على رفاته في 2004/2/23م.

واأف���ادت االإدارة العام���ة للأدل���ة الجنائي���ة بالتقرير التالي حول العث���ور على رفات 

نا�سر هزاع المطيري:

»في مقبرة جماعية والواقعة في مدينة الرمادي تم العثور على اأحد رفات االأ�سرى 

ال����605 وقد اأثبتت التحاليل المخبرية تطاب���ق الجينات مع اإحدى الرفات والتي تعود 

للأ�سي���ر ال�سهيد/ نا�سر هزاع زيد المطيري من مواليد 1973م وقد تم اأ�سره بتاريخ 

1990/9/5 وتعزى الوفاة للإ�سابة بعيار اأو اأعيرة نارية )30(.

رحم اهلل نا�سر المطيري واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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2 � مقابلة والد ال�سهيد هزاع زيد قنيفذ المطيري بتاريخ 2005/11/1 �ض1، مقابلة 

م�سعل مرزوق زيد المطيري بتاريخ 2005/10/17 �ض2، جريدة ال�سيا�سة بتاريخ 

2004/12/6م، �ض 12)مقابلة مع خال ال�سهيد مبارك الوعلن(.

3 � مقابلة والد ال�سهيد �ض1 .

4 � مقابلة والد ال�سهيد �ض 2.

5 � مقابلة م�سعل �ض 3.

6 � مقابل����ة وال����د ال�سهي����د �����ض2 ،3، مقابل����ة ع����م ال�سهي����د م����رزوق زي����د المطي����ري بتاريخ 

2005/8/30 �ض2، مقابلة م�سعل �ض3، جريدة ال�سيا�سة بتاريخ 2004/9/13م �ض 6.

7 � مقابلة م�سعل �ض 4.

8 � مقابلة م�سعل �ض 4، مقابلة عم ال�سهيد �ض 2.
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13 � جريدة ال�سيا�سة بتاريخ 2004/12/6م.

14 � مقابلة م�سعل �ض4 ،5 .

15 مقابلة والد ال�سهيد �ض2، مقابلة عم ال�سهيد �ض2 .

16 � مقابلة م�سعل �ض5 .

17 � مقابلة عم ال�سهيد �ض3 ،2، مقابلة م�سعل �ض4 .

18 � مقابلة والد ال�سهيد �ض2 .

19� مقابلة م�سعل �ض 5.

20� مقابلة م�سعل �ض 6.

21� مقابلة عم ال�سهيد �ض 3.

22� تقري���ر والد ال�سهيد )وثائق لجنة االأ�س���رى( وقد زاره والده بينما كان معتقل في 

هذا المخفر )�سهادة والد ال�سهيد بتاريخ 1997/7/26م.

23� تقرير والد ال�سهيد )لجنة وثائق االأ�سرى(

24� تقري���ر والد ال�سهيد )لجنة وثائق االأ�س���رى وقد زاره والده بينما كان محبو�سًا في 
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26� مقابلة والد ال�سهيد �ض3، جريدة ال�سيا�سة بتاريخ 2004/12/6م.

27� مقابلة م�سعل �ض 6.

28� مقابلة عم ال�سهيد �ض 4.

29� مقابلة م�سعل �ض3 .
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الداخلية.
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