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مقدمـــــــــة

الوطن  حياض  عن  دفاعًا  الشهادة  مصاف  إلى  ارتقوا  الكويت  أبناء  من   1332
للتضحية  ورمــزًا  للشهادة  منارًا  وكانوا  الكويت  تاريخ  في  بصمات  لهم  فكانت 
ومثااًل يبقى حيًا على مرور األيام يجسد أسمى معاني البطولة والفداء ، وإنه 

لشرف كبير يعتز به مكتب الشهيد بأن يعني بتخليد شهدائنا األبرار.
دواعي  ملــن  فإنه   ، الوطنية  بأعيادها  الكويت  احتفاالت  أجـــواء  نعيش  ونحن 
حيثيات  يتضمن  الــذي  الكتاب  هــذا  يصدر  أن  الشهيد  مكتب  لــدى  االعــتــزاز 
استشهاد جميع شهدائنا األبرار ، ويحكي قصص بطوالتهم في مواجهة احملتل 
، وميجد تضحياتهم ، ويخلد ذكراهم ، ويعرف األجيال بآبائهم الذي رووا تراب 
الوطن بزكي دمائهم لكي نحيا حياة كرمية، ويظل الكويتي مرفوع الرأس موفور 

الكرامة، آمنًا في وطنه ، عزيزًا بني جيرانه.
الذين  الكرام  والعرفان لألساتذة  والتقدير  الشكر  أن أسجل هنا كل  ويسعدني 
بذلوا الكثير من اجلهد واعطوا من وقتهم ونفسهم وثقافتهم دون حدود إلى 
أن ظهر هذا الكتاب بشكله احلالي الوثائقي والتاريخي ، كما أعبر عن شكري 
وتقديري البالغني جلميع زمالئي في مكتب الشهيد ملا بذلوه من جهد ووقت من 

أجل حتقيق رسالة املكتب في تخليد شهدائنا األبرار.

فاطمة أحمد األمير
            الوكيل املساعد

                   املدير العام ملكتب الشهيد
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الشهيد/  أحمد نصار عزران بطي)1(
كتب / د. أحمد احلسن:

اجلنسية: كويتي
احلالة اإلجتماعية: متزوج

املهنة: حماية أمن مطار الكويت - وكيل عريف، وزارة الداخلية
املستوى العلمي: الشهادة الثانوية العامة

تاريخ امليالد: 1/ 6 / 1962  
تاريخ االعتقال: 28/ 10 / 1990

تاريخ إثبات اإلستشهاد: 29/ 5/ 2006

أخالق وصفات الشهيد أحمد نصار
بطبعه،  عاطفيًا  بفطنته،  معروفًا،  اآلخرين،  من  محبوبًا  أحمد  الشهيد  كان 
قياديًا بفطرته، شجاعًا، متحمسًا خلدمة وطنه، مستعدًا للتضحية من أجله. 

وكما كان محبًا للقراءة والكتابة ذو خط جميل مميز )2(.

دور الشهيد أحمد نصار عزران خالل الغزو العراقي الغاشم
كغيره  أحمد  الشهيد  كــان   1990  /  8  /2 في  الوطن  أرض  الغزاة  استباح  عندما 
من الكويتيني رافضًا لهذا الغزو ولكن كانت لديه نظرة بعيدة املدى فبينما كان 
يعتقد البعض أن اجليش العراقي لن ميكث في الكويت سوى أيام قالئل وسترجع 
األوضاع كما كانت قريبًا، كان الشهيد يقول )ال، لن يخرج إال بعد عدة شهور( )3(.

أول مظاهر هذه املقاومة إنه رفض الشهيد بإصرار شديد اخلروج من أرض الوطن 
خاصة أن حياته قد تكون في خطر باعتباره عسكريًا وقال )الكويت أعطتنا في 

الرخاء واليوم نعطيها في الشدة( )4(.
إذًا كان الشهيد ال يريد فقط أن يرابط في أرض الوطن بل أيضًا أن يقدم عطاء 

ويكون له دور حقيقي في تخليصه من براثن األعداء.

1- ملف الشهيد أحمد نصار عزران بطي رقم 390 في مكتب الشهيد، بيانات بعنوان )محتويات امللف( و )منوذج 
متابعة حيثيات الشهيد( صادر عن قسم التخليد املعنوي، فريق توثيق احليثيات، تقرير بعنوان )بيانات املتغيب 

ضمن عمليات االحتالل والتحرير( صادر عن اللجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين.
2- مقابلة شقيق الشهيد صالح نصار عزران بطي بتاريخ 20/ 2 / 2008 ص3،2، مقابلة شقيق الشهيد صباح 

نصار عزران بطي بتاريخ 20/ 2 / 2008 ص1 .
3- مقابلة صالح نصار ص3 .

4- مقابلة صالح نصار ص4 ، 5 مقابلة صالح نصار ص4، مقابله صباح نصار ص2 .
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ترجم الشهيد هذا العطاء عمليًا في أول يوم من أيام الغزو اآلثم حيث تفاعل 
الكويت  أهــل  يــدعــو  حماسيًا  خطابًا  بنفسه  فكتب  الــغــزو  حــدث  مــع  مباشرة 
للتمسك باحلكومة الشرعية وحرب املعتدين وعدم التعامل معهم والصمود في 
أرض الوطن والتضحية من أجله وأن يؤازر الناس بعضهم بعضًا في هذه احملنة، 
وبعد طباعة هذا اخلطاب قام بتصويره ونشره بني األحياء في أكثر  من منطقة 

بالتعاون مع شقيقه.
هذه  عــواقــب  إلــى  النظر  دون  لوطنه  حبًا  فطري  باندفاع  بذلك  الشهيد  قــام 

املنشورات لو وقعت في أيدي جنود ال تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبياًل.
ولعل هذا املنشور على حد تعبير شقيقه صالح أول بيان في الكويت حظر طلع 

من بيتنا أحمد آخر كتبه وصباح شقيقه اآلخر طبعه )5(.
انضم الشهيد بعد ذلك إلى خلية مقاومة بقيادة نوري اجلحمة التي كان لها دور 
متميز في مقاومة االحتالل ولذا كانت مطلوبة بشدة من جنود االحتالل، كانت هذه 
من خالله اخلطط  وتدير  اليرموك  منطقة  في  رئيسها  منزل  في  اخللية جتتمع 

ومتابعة تنفيذها )6(، وقد قامت بعدة أنشطة في مواجهة جيش الظلم أبرزها:
1- القيام بعمليات عسكرية ضد جيش االحتالل )7(.

2- توزيع املنشورات املعادية للنظام العراقي )8(.
3- توزيع النقود على األسر الكويتية )9( ملساعدتهم على الصمود واملرابطة في 

أرض الوطن.
4- تزوير الهويات حيث كان أحمد نصار يقوم بتزوير هويات العسكريني وتزوير 
دفاتر السيارات، وقد سهل هذه املهمة أن أسرته كانت متلك مكتب بيع سيارات 

قبل الغزو يتوفر فيه مستلزمات التزوير من آالت تصوير وأختام وغيرها )10(.
في احلقيقة إن هذه اخللية لم يقتصر تخطيطها ملرحلة الغزو بل أيضا بعدها 
وذلــك لضبط  الكويت  دولــة  من  اإلرهـــاب  طــرد جنود  بعد  حيث وضعوا خطة 
األوضاع وتوفير األمن للمرابطني إلى حني عودة احلكومة الشرعية وهي تعتمد 

على السيطرة على املخافر التي تعتبر نقاط ارتكاز لتحقيق هذا الهدف )11(.

5- مقابلة صالح نصار ص4، مقابلة صباح نصار ص2 .
6- مقابلة صالح نصار ص2، مقابلة صالح نصار ص6،5، مقابلة العميد عبد السالم السميط بتاريخ 9/ 3 / 2008 ص2.

7-مقابلة صالح نصار ص 5 .
8- مقابلة صباح نصار ص 2، مقابلة صالح نصار ص 6 .
9- مقابلة صباح نصار ص 2، مقابلة صالح نصار ص 6 .

10- مقابلة صالح نصار ص 4 .

11- مقابلة صالح نصار ص 6 .
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ظروف اعتقال الشهيد أحمد نصار عزران بطي
تعقب جنود البغي والظلم حتركات هذه اخللية ومتكنوا من إلقاء القبض على 
أن  وأمــروه  رأســه  املسدس على  نــوري اجلحة، وفي منزله وضعوا  املدبر  رئيسها 
يتصل بجميع أفراد اخللية ويطلب منهم احلضور فورًا للضرورة، وكان ممن مت 

االتصال بهم الشهيد أحمد نصار، فلما حضر ألقى العراقيون القبض عليه.
اعتقل أحمد نصار في صباح يوم 28/ 10 / 1990 ثم افتقده أهله فذهب والده إلى 
منزل نوري لعل يجده هناك فاعتقله العراقيون في نفس هذا اليوم، وفي الغد 
29/ 10 / 1990 ذهب شقيقه صالح إلى منزل نوري ليسأل عن والده وشقيقه 
فاعتقله العراقيون أيضًا ثم ُنقل الشهيد أحمد وشقيقه ووالده إلى معتقل قصر 

نايف في 29/ 10 / 1990.
 وفي معتقل قصر نايف وضع الثالثة في غرفة مع عدد كبير من املعتقلني يبلغ 
ب وُضرب  عددهم قرابة الستون، وكان الشهيد أحمد ملا كان في منزل نوري قد ُعذِّ
ضربًا مبرحًا فقد تورم وجهه وتغيرت مالمحه وال يتمكن من الوقوف من شدة 
أحمد وشقيقه  بالتحقيق مع  العراقيون  قام  نايف  وفي معتقل قصر  الضرب، 
صالح وأثناء التحقيق كان املجرمون يعذبون والدهما لكي يدفعانهما لإلعتراف 
ثم  أخالقية،  أو  إنسانية  اعتبارات  ألي  النظر  دون   )12( املقاومة  في  دورهما  عن 
أطلق العراقيون سراح والد الشهيد وشقيقه في يوم 30/ 10 / 1990 )13( عندما 
لم يجدوا تهمًا يلصقونها بهما بينما ظل الشهيد أحمد في األسر، حتركت أسرة 
أحمد نصار مباشرة الطالق سراحه ودفع والده رشاوي كبيرة لضباط عراقيني 
املنزل حتت حراسة مشددة لوقت قليل ومرة  إلى  إلى إحضاره يومًا  أدت فقط 
وهناك   )15( الكويت  بدولة  املستشفيات  أحد  في   )14( برؤيته  لهم  أخرى سمحوا 
حاولوا تهدئته واحلديث معه لكنه حذرهم بقوله )ديروا بالكم أي تهور سوف 

ميسحون البيت مبن فيه فال تعملون أي شيء( )16(
املستمرة سواء في  بالرغم من محاوالتهم  أسرته  أخباره عن  انقطعت  وبعدها 
سجون الكويت أو سجون العراق )17( . وذكر شهود عيان بأن الشهيد أحمد ظل في 

12- مقابلة صالح نصار ص 6، مقابلة عبد السالم السميط ص2 ،3 ، مقابلة صباح نصار ص3 .
13- مقابلة صالح نصار ص 7 ، 8 .

14- مقابلة صالح نصار ص 8 .
15-مقابلة صالح نصار ص 8، مقابلة صباح نصار ص 3 .

16- مقابلة صباح نصار ص 4،3 .
17- مقابلة صباح نصار ص 3، مقابلة صالح نصار ص 8 .
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معتقل قصر نايف إلى شهر نوفمبر، 1990، ثم نقل إلى سجن األحداث ومكث 
فيه إلى شهر يناير 1991 ثم رحل إلى العراق وبعدها انقطعت أخباره متامًا إلى 
أن صدر حكم احملكمة الكلية )18( بإثبات موته موتًا حكميًا بتاريخ 2006/5/29 

،)19(

رحم الله الشهيد أحمد نصار عزران بطي واسكنه فسيح جنانه.

18- تقرير باللغة االجنليزية صادر عن اللجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين يتعلق بشهود شاهدوا أحمد 
نصار في سجن قصر نايف وفي سجن األحداث:

شهادة نصار عزران بطي بتاريخ 5/ 10 / 1992،
شهادة عبد الله خالد السبت بتاريخ 25/ 10 / 1992،
شهادة علي كاظم عطية مطر بتاريخ 25/ 11 / 1992،

شهادة عبد الله محمد اجليران بتاريخ 10/ 11 / 1992،
شهادة سالم صالح العنزي بتاريخ 20/ 12 / 1992،

مقابلة عبد السالم السميط ص3 .
19- انظر التفصيل في حكم احملكمة الكلية/ األحوال الشخصية/ شهادة وفاة صادرة بتاريخ 29/ 5 / 2006 - 
ملف الشهيد رقم 390 مكتب الشهيد صادر عن وزارة الصحة - مراقبة السجل املركزي للمواليد والوفيات رقم 

1720 / 2006  بتاريخ 8/ 8 / 2006 .
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الشهيد / جمال عبد الكرمي شويش سالم )*(
كتب /د. سعود العصفور:

أخالقه
خلوق مع كل الناس، كرمي، عطوف، طيب القلب، صاحب شخصية قيادية، غيور 

محب للكويت، يحترمه كل من عرفه )1(.

هواياته
رياضي، يهوى كرة القدم، والسباحة، وميارس لعبة اإلسكواش )2(.

دراسته وعمله
صناعة  شركة  في  أمــن  كضابط  ويعمل  العامة،  الثانوية  شهادة  على  حاصل 

البتروكيماويات)3(.

غيرته على الوطن
سيارتيهما  أدخــال  قد  كمال  شقيقه  مع  وكــان  العراقي،  بالغزو  بداية  يعلم  لم 
للصيانة في الكراج، ثم علم جمال بخبر الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت 
من اجليران واألصدقاء، وعندما تيقن من ذلك، ثار وهاج وماج، وقلل من شأن 
القوات العراقية وقدرتها على إذالل الشعب الكويتي، وصمم على مقاومتها بكل 

ممكن)4(.

)*( ولد في 8/ 6 / 1958، كويتي اجلنسية، يحمل شهادة الثانوية العامة، مطلق، يعمل كضابط أمن في شركة 
صناعة البتروكيماويات، يسكن منطقة الدعية، قطعة 1، شارع 14، منزل 14، اعتمد موته اعتبارًا من 21/ 8 / 

2006 موتًا حكميًا.
العامة برقم 2006/3726 بتاريخ 13/ 12 / 2006، ومنوذج  وزارة الصحة  انظر: شهادة وفاة الشهيد، صادرة عن 
تسجيل أوضاع األسرى واملفقودين الكويتيني الصادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنسان برقم 6392412 في 
املبلغة ملك عبد الكرمي شويش سالم )شقيقته(، ومنوذج آخر صادر عن ذات اجلهة  1991/3/4، بيانات  تاريخ 
األسرى  أوضاع  )شقيقه(، ومنوذج تسجيل  الكرمي شويش  عبد  املبلغ جالل  بيانات  تاريخ،  بدون   350413 برقم 
واملفقودين الكويتيني الصادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة شئون األسرى واملفقودين برقم 6350413 في تاريخ 14/ 
11 / 1991، بيانات املبلغة سمية حسن فرحة )والدته(، وبطاقة بيانات املتغيب ضمن عمليات االحتالل والتحرير 
برقم 406032 بتاريخ 7/ 5 / 1992، وبطاقة محتويات امللف صادرة عن فريق توثيق احليثيات في قسم التخليد 

املعنوي مبكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
)1( كمال )شقيق الشهيد(، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم السبت املوافق 3/ 11 / 2007، ص2، 
فهد السيار، مقابلة أجرها معه الباحث وحيد القطان في يوم اإلثنني املوافق 2007/10/2، ص 2 ، 3 ، 8،  نبيل 

السيار، مقابلة أجرها معه الباحث وحيد القطان في يوم الثالثاء املوافق 23/ 10 / 2007، ص 2 ، 3 .
)2( فهد السيار، املقابلة السابقة، ص 2-1 .

)3( كمال )شقيق الشهيد(، مقابلة وحيد القطان، ص2، وإفادته املدونة في مذكرة داخلية ملكتب الشهيد )ورقة 
واحدة(.

)4( كمال )شقيق الشهيد(، مقابلة وحيد القطان، ص 2 ، 3 .
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ذهابه للتزود باألسلحة
وفي أول خطوة للدفاع عن الوطن، ذهب جمال مع شقيقه كمال وبعض الرفاق 
عن  بعدما سمعوا  القادسية  إلى مخفر  احلرز  وإسماعيل  إبراهيم،  فايز  منهم 
توزيع األسلحة على املقاومني الكويتيني هناك، وملا وصلوا قيل لهم أن األسلحة 
نفدت، وأن عليهم أن يسجلوا أسماءهم وعناوينهم حتى يتم االتصال بهم الحقًا 

حني تتوفر األسلحة، وكان جمال في غاية حماسه للدفاع عن أرض الوطن)5(.

تغيب جمال عن املنزل
أنه يذهب  املنزل، ويعتقد كمال  التغيب عن  يذكر كمال أن شقيقه جمال دائم 
وذكر  السيار،  فهد  السعودي  احملامي  صديقه  ومنهم  املقاومة،  في  ألصدقائه 
ثانية،  ويذهب  يلبس مالبس جديدة  ثم  يستحم،  املنزل  إلى  عاد  إذا  أنه  أيضًا 
وعندما يسأله كمال عن سبب تغيبه وفعله لذلك ال يوضح له غايته، بل يدعوه 

الصطحابه معه ليعلم حقيقة ما يفعله.
أربعة، منهم احملامي  أنه ذهب يومًا مع شقيقه ألصدقائه، وكانوا  ويذكر كمال 
فهد السيار، ووجد كمال عند أخيه جمال منشورات، وآلة طابعة، وكان املكان هو 

شقة في إحدى العمارات في منطقة الشعب البحري )6(.

انضمامه للمقاومة الكويتية
وذكر فهد سيار صديق جمال أنهما التقيا في الثاني من أغسطس سنة 1990م، 
االحتالل  قــوات  ملقاومة  الشباب  من  صغيرة  مجموعات  تشكيل  على  واتفقا 
العراقية، وكانت إذاك مجموعات للمقاومة في مناطق سلوى واليرموك والشعب 
قائد مجموعة فهد هو  وكان  فبراير،   25 البحري تطلق على نفسها مجموعة 
التي كانت تضم في قيادتها  الذي كان يرتبط باملجموعة األم  جمال الشويش 
أبناء  وأحــد  الصباح،  العلي  سالم  علي  والشيخ  الصباح،  حمود  عذبي  الشيخ 

الفجي، ويوسف املشاري، وغيرهم )7(.
كان جمال قائد مجموعته بحكم كبر سنه، ومقدرته الفائقة في قيادة اآلخرين 

فكرًا، وقربًا من القيادة العليا للمقاومة الكويتية)8(.
)5( املصدر السابق، ص 3، وإفادته املدونة في مذكرة داخلية ملكتب الشهيد )ورقة واحدة(.

)6( نبيل السيار، املقابلة السابقة، ص 3، كمال )شقيق الشهيد(، مقابلة وحيد القطان، ص 4-3 .
)7( فهد السيار، املقابلة السابقة، ص2 .

)8( املصدر السابق، ص3-2 .
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مصادر األسلحة
كانت مجموعات املقاومة الكويتية، ومنها املجموعة التي يقودها جمال تتزود 
القيادة تضم  أن تلك  الكويتية، وخاصة  املقاومة  العامة  القيادة  باألسلحة من 
من بني أفرادها أبناء األسرة احلاكمة بالكويت من آل الصباح الكرام، لذا كانت 
أحمد  املرحوم  وكان منزل  وافــرة،  املقاومة  توزع على مجموعات  التي  األسلحة 
وأفراد مجموعته  )9(، ووضع جمال  العامة  القيادة  أماكن جتمع  الروضان أحد 

أسلحتهم في سرداب العمارة الكائنة مبنطقة الشعب البحري )10(.

عمليات ميدانية
نفذ جمال ومجموعته عمليات عسكرية ضد القوات العراقية في مناطق كثيرة 

منها:
التي  العملية  ذلــك  ومــن  وغيرها،  والساملية،  واجلــابــريــة،  والرقعي،  اليرموك، 

استهدفوا خاللها أحد مواكب القوات العراقية، فأبادوا جنوده عن آخرهم )11(.

ترصد القوات العراقية جلمال
وضعت القوات العراقية اسم جمال على قائمة املطلوبني للقبض عليهم بعدما 
علمت بخطورة الدور الذي يقوم به مع أفراد مجموعته، وخاصة أن اسم جمال 
ومن معه قد دون من قبل في سجالت مخفر القادسية يوم طلبهم للسالح )12(، 
وأفراد  أمكنه حتى ال يقع  التخفي ما  إلــى جمال حــاول  ذلــك  وملــا وصــل خبر 
االختباء  جمال  فضل  التي  األماكن  ومــن  الــقــوات،  تلك  قبضة  في  مجموعته 
فيها منزل صديقه احملامي فهد السيار، فقد كان جمال وأفراد مجموعته يقوم 
بعمليات املقاومة ضد القوات العراقية لياًل، ثم يعود ثانية لالختباء في منزل 
صديقه فهد فجرًا، ويذكر فهد أن مجموعة جمال شملت عملياتها أيضًا منطقة 

الدعية فضاًل املناطق آنفة الذكر )13(.
ويذكر فهد أن جمال كان يخبره عن تفاصيل بعض عمليات املقاومة التي ينفذها 
تفتيش  نقطة  على  كانوا ميرون  كلما  ورفاقه  أنه  ومنها  العراقية،  القوات  ضد 

)9( كمال )شقيق الشهيد(، مقابلة وحيد القطان، ص 5، فهد السيار، املقابلة السابقة، ص 3 .
)10( كمال )شقيق الشهيد(، مقابلة وحيد القطان، ص 5 .

)11( فهد السيار، املقابلة السابقة، ص 3، كمال )شقيق الشهيد(، مقابلة وحيد القطان، ص 4 ، 5 .
)12( كمال )شقيق الشهيد(، إفادته بتاريخ 1992/11/28، ص 1 .

)13( فهد السيار، املقابلة السابقة، ص 4 .
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تابعة للقوات العراقية فإنهم ميطرونها بوابل من النيران، ويقتلون من كان يقف 
فيها من العسكريني، كما ذكر فهد أن جمال وأفراد مجموعته كانوا ينفذون تلك 

العمليات وفق األوامر الصادرة لهم من القيادة العليا للمقاومة الكويتية )14(.

عالقة جمال بعائلة فهد
كان فهد السيار صديقًا مخلصًا جلمال، لذا كان جمال يسر له بجميع أسراره، بل 
كان فهد ميثل مالذًا آمنًا له، حتى كان يفرد له دار أمه وقت الضرورة، وكان جمال 
أيضًا يبادل صديقه ذاك احلب العميم، ويجلب إلى عائلة فهد في ذاك الوقت 
العصيب ما حتتاجه أثناء صمودها من املواد الغذائية، ويذكر فهد أن جمال كان 

يحضر ألفراد املجموعة خمسمائة خبزة، يأخذ منها فهد خمس خبزات )15(.

القبض على جمال
منطقة  في  تقع  التي  الشقة  في  مجموعته  وأفــراد  جمال  اجتماع  أثناء  وفــي 
السيار وشقيقه أحمد، وجمال  املجتمعني فهد  وكان من بني  البحري،  الشعب 
وشقيقه كمال، داهمتهم القوات العراقية بعد أن قام أفرادها بكسر باب الشقة 
ألقوا القبض عليهم جميعًا، وكان ذلك مفاجأة للجميع،  على املجتمعني، ثم 

ولم يستطيعوا املقاومة على الرغم من وجود األسلحة الوفيرة عندهم )16(.
ويذكر كمال شقيق جمال أن الذي أبلغ القوات العراقية عن مكان املجموعة هو 

جارهم  الفلسطيني األصل الذي يسكن معهم في نفس العمارة )17(.
لكن جمال يرجح رواية أخرى مفادها وشاية فتاة حقدت على فايز إبراهيم، وهو 
أحد أفراد املجموعة التي يقودها جمال، وأن هذه الفتاة قد طلبت من فايز أن 
يتزوجها على الرغم من كونها متزوجة من شخص آخر زوجت إليه قسرًا من 
قبل شقيقها، إال أن فايز امتنع عن تلبية طلبها متعلاًل بأنها متزوجة، لكنها 
أصرت على ذلك وخرجت غاضبة منه وصممت على االنتقام، وقامت بتقدمي 
أفراد املجموعة وما يقومون  العراقية عليه، وأوشت فيها ببقية  شكوى للقوات 
به من أعمال ضد القوات العراقية، فقامت تلك القوات مبداهمة الشقة التي 

يجتمع بها الرفاق، وألقت القبض عليهم )18(.

)14( املصدر السابق.
)15( املصدر السابق، ص 5-4 .

)16( نبيل السيار، املقابلة السابقة، ص3 ، فهد السيار، املقابلة السابقة، ص5-6، كمال )شقيق الشهيد(، مقابلة 
وحيد القطان، ص 4 .

)17( كمال )شقيق الشهيد(، إفادته بتاريخ 1992/11/28، ص 1، وإفادته املدونة في مذكرة داخلية ملكتب الشهيد 
)ورقة واحدة(.

)18( كمال )شقيق الشهيد(، مقابلة وحيد القطان، ص 6-5 .
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الرفاق في مخفر حولي
وقامت  حولي،  مخفر  إلــى  مجموعته  وأفــراد  جمال  العراقية  القوات  اقتادت   
بتعذيبهم مستخدمة أشد أنواع العذاب، وقد نال جمال أشدها تنكياًل، فقاموا 
بتعليقه مبروحة وضربوه حتى تورمت ساقه وأصبحت تشبه فخذه ضخامة من 

شدة الضرب، ثم أتى رفاقه وهو يزحف )19(.
اضطر جمال حتت التعذيب الشديد أن يعترف للقوات العراقية عن بعض ما 
قام به مع أفراد مجموعته، وهو أمر ال يلومه عليه صديقه فهد الذي رأى هول 

ما قام به الغزاة من تعذيب له )20(.

محاولة من فهد النقاذ الرفاق
أوعز فهد السيار ألمه أن تتوسط لدى القوات العراقية الطالق أفراد املجموعة 
لكونها من أصل عراقي، ففعلت ذلك مشكورة، لكن الغزاة لم يستجيبوا لطلبها 

واسترحامها )21(.

الرفاق في قصر العدل
ويذكر كمال شقيق جمال أن القوات العراقية نقلتهم بعدها إلى قصر العدل، 
حيث مكثوا قرابة من أسبوعني، وكان معهم أيضًا أبناء من أسرة املويل قبل أن 

يتم ترحيلهم إلى العراق )22(.

ترحيل جمال ورفاقه إلى العراق
السماوة  إلى منطقة  وأفــراد مجموعته  بترحيل جمال  العراقية  القوات  قامت 
العراقية حيث سجنوا في سجن مسور، ثم نقلتهم إلى النجف، حيث أودعوا في 
سجن أبي صخير، وقد وصفه الشاهد كمال »كبيت عربي، كان مقسمًا كغرف، 
إحدى  بساحة  أشخاص-  ستة  -وكانوا  وضعوهم  ثم   ،)23( ونساء«  شباب،  وفيها 
احلمامات القذرة، وقيدوا كل اثنني منهم بكلبشة واحدة: جمال وشقيقه كمال، 

)19( فهد السيار، املقابلة السابقة، ص 6 .
)20( املصدر السابق، ص 6 .

)21( املصدر السابق.
)22( كمال )شقيق الشهيد(، مقابلة وحيد القطان، ص 6، وإفادته بتاريخ 1992/11/28، ص 1 .

)23( املصدر السابق، إفادته بتاريخ 1992/11/28، ص 1 .
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وشقيقني من أبناء املويل، وشخصني آخرين، ثم قاموا بتعذيبهم، وكان جمال 
هو األكثر تعذيبًا، حيث عذب في كل أنحاء جسده وخاصة رجله، ثم فرقوا إلى 
التفريق  املويل، ثم مت  أبناء  مجموعتني، كان جمال مع املجموعة التي ضمت 
في  العراقية  املعارضة  ثــوار  بعضهم  أطلق  أن  إلى  العراق،  سجون  على  بينهم 
ثورتهم الشعبانية، أما جمال وبقية أفراد املجموعة فقد انقطعت أخبارهم عن 

بقية الرفاق )24(.

وفاته
وفي حكم صادر عن  الكرمي شويش سالم،  الغزاة جمال عبد  فقد غيب  وبعد، 

احملكمة، اعتمد موته اعتبارًا من 21/ 8 / 2006 م موتًا حكميًا )25(.
رحم الّله الشهيد جمال، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأبناء وطنه الصبر 

والسلوان.

)24( فهد السيار، املقابلة السابقة، ص 6-7، نبيل السيار، املقابلة السابقة، ص3 ، كمال )شقيق الشهيد(، مقابلة 
الشهيد  املدونة في مذكرة داخلية ملكتب  وإفادته   ،2-1 بتاريخ 1992/11/28، ص  وإفادته   ،7 القطان، ص  وحيد 

)ورقة واحدة(.
الكرمي  املرفوعة من ملك عبد  القضية 2006/1809،  رقم  / أحوال شخصية 9/،  الدائرة  الكلية،  )25( احملكمة 

شويش سالم بتاريخ 2006/8/21 م.
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الشهيد / جهاد منصور املطوع )*(
كتب / د. سعود العصفور:

أخالقه وصفاته
سلس الطبع، طيب، خلوق، يحب والديه، مطيع ألوامرهما، متدين، غيور على 

مصلحة الوطن والدفاع عنه )1(.

وظيفته
اجلليعة  الكويتي مبنطقة  باجليش  البحرية  القوة  في  الدفاع  وزارة  في  يعمل 

بوظيفة وكيل عريف )2(.

حماسته
على الرغم من صغر سنه إال أن حماسته للوطن جعلته يخطط وينسق بذكاء 

لكثير من عمليات املقاومة ضد قوات االحتالل العراقي )3(.

رفاقه في املقاومة
الوحدة  ذات  الشمري، فكانا يعمالن معًا في  كان جهاد صديقًا حميمًا حلسني 
العسكرية في القوة البحرية التابعة لوزارة الدفاع، وملا كان جهاد مالزمًا لشقيقه 
من أمه ناجي، تعرف حسني على ناجي من خالل جهاد، فكون الثالثة خلية خاصة 
ملقاومة قوات االحتالل العراقي، وكانوا غالبًا يتجمعون في منطقة الرميثية )4(.

54، منزل 10، أعزب، حاصل على  5، شارع  )*( ولد في الكويت في 1966/9/3، يسكن منطقة الرميثية، قطعة 
الشهادة املتوسطة، يعمل بوزارة الدفاع بوظيفة وكيل عريف، تاريخ األسر 1990/8/16، تاريخ االستشهاد مبوجب 

حكم احملكمة الكلية في القضية رقم 2005/4494، أحوال شخصية/9 بتاريخ 2006/5/29.
انظر: شهادة وفاة الشهيد صادرة عن وزارة الصحة العامة برقم 2006/1924، تاريخ 2006/9/9، ومنوذج تسجيل 
أوضاع األسرى واملفقودين الكويتيني صادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنسان، برقم 2018412، تاريخ 1991/2/2 
فيه بيانات املبلغ سعود يوسف حسني يوسف مدوه، ومنوذج آخر صادر عن نفس اجلهة برقم 2034714، تاريخ 
1991/3/6 فيه بيانات املبلغ منصور عبد الرسول املطوع، ومنوذج ثالث صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة شئون 
األسرى واملفقودين، بدون رقم، تاريخ 1991/10/2 فيه بيانات لنفس املبلغ منصور عبد الرسول املطوع، وبطاقة 
بيانات املتغيب عن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032، تاريخ 1992/5/7، وبطاقة محتويات امللف صادرة 

عن فريق توثيق احليثيات بقسم التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
)1( منصور املطوع )والده(، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم السبت املوافق 2007/8/4، ص 2 ، 

3، عادل فهد جعفر، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األربعاء 2007/7/18، ص 4 .
)2( حسن الشمري، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األحد املوافق 2007/7/22، ص 6، منصور 

املطوع، املقابلة السابقة، ص 2 ،3 .
)3( عبد الله سالم عيسى، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم االثنني املوافق 2007/7/16، ص 2، 

منصور املطوع، املقابلة السابقة، ص 2 .
)4( منصور املطوع، املقابلة السابقة، ص 2 ، 3، حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 6، عادل فهد جعفر، املقابلة 
السابقة، ص 3-4، عبد الله سالم عيسى، املقابلة السابقة، ص3 ، أم فهد زوجة ناجي، مقابلة أجراها معها الباحث 

وحيد القطان في يوم الثالثاء املوافق 2007/7/17، ص 5 .
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جهاد القيادي
يعد جهاد احملرك الرئيس ملعظم العمليات التي قام بها أفراد املجموعة، وهو الذي 

طلب من حسني الشمري االنضمام إلى مجموعة املقاومة في منطقة الرميثية )5(.

مصادر السالح
لوزارة  التابعة  األسلحة  مبخازن  تامة  معرفة  على  حسني  وصديقه  جهاد  كان 
إلى  باإلضافة  األسلحة،  تلك  وفرا خلليتهما  لذا  فيها،  عملهما  بحكم  الدفاع 
تزويد بعض املجموعات األخرى من املقاومة بذلك السالح، وبحسب رواية والد 

جهاد فإنهما يحمالن أسلحة بصورة دائمة)6(.
وقام جهاد مبشاركة ناجي وحسني في احلصول على السالح من مخزن لألسلحة 
املخزن،  دخلوا  الشويخ، حيث  منطقة  في  يقع  الكويتية  الداخلية  لــوزارة  تابع 
فجمعوا الكثير من السالح ووضعوه في سيارة حسني، وكان بالقرب من املخزن 
إحدى نقاط التفتيش لقوات االحتالل العراقي، وحلسن احلظ لم تلحظ ما 

قاموا به من عمل )7(.

عملية مقاومة ناجحة
وشارك جهاد في كثير من عمليات املقاومة، منها عملية مع حسني وناجي متثلت في 
ضرب قوات االحتالل العراقي املتمركزة عند اجلسر الواقع في شارع عمان قبل جسر 

محطة التحكم بالكهرباء، حيث استطاعوا قتل مجموعة من جنود االحتالل)8(.

إخفاء األسلحة
الرميثية بحثًا  أرادت قوات االحتالل مداهمة منزل جهاد في منطقة  وعندما 
عن األسلحة، قام جهاد مع شقيقه ناجي وصديقهما حسني الشمري والشاهد 
املنزل  القريب من  الكهربائي  املطوع بإخفاء تلك األسلحة في احملول  منصور 

بعد أن أخذوا ما يلزمهم من السالح)9(.

)5( حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 6 .
)6( منصور املطوع، املقابلة السابقة، ص 3 .

)7( حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 3 ، وليد محمد الشطي، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في 
يوم الثالثاء 2007/7/24 ص 6-5 .

)8( منصور املطوع، املقابلة السابقة، ص 3 ، 4 .
)9( املصدر السابق، ص 4 .
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اخلروج من خيطان
ويحدث الشاهد وليد الشطي أنه تناول الشاي مع جهاد وناجي وحسني قبل أن 
لقوات  التابعة  التفتيش  بنقاط  املطوقة  بإخراجهم من منطقة خيطان  يقوم 

االحتالل، كما زودهما باملاء عندما طلبوا منه ذلك )10(.
قام وليد بإخراج جهاد وناجي وحسني من منطقة خيطان ولم تكن املهمة سهلة 
لكثرة نقاط التفتيش التي يجب أن يتجاوزها، وعمل وأحد رفاقه على إحداث 
فتحة في شبك طريق الدائري اخلامس من أجل السماح مبرور سيارة الرفاق 

الثالثة من خاللها)11(.

معركة ضارية قبض عليه فيها
دوار  وقعت عند  التي  الرميثية  كانت معركة  في عمر جهاد  الفاصلة  والعملية 
البدع، حيث قام مع شقيقه ناجي ورفيقهما حسني بتكديس السالح والذخائر في 
سيارة حسني استعدادًا ملعركة فاصلة مع إحدى جتمعات قوات اإلحتالل العراقي، 
وما أن وصلوا ملوقع املعركة حتى فتحوا نيران أسلحتهم على تلك القوات، وبعد 
اشتباك عنيف، استطاعت قوات االحتالل السيطرة على زمام املعركة، وقبضت 
على الرفاق الثالثة، ثم أوسعتهم ضربًا وتنكياًل، وقامت بترحيلهم بعدها إلى 

أحد معتقالتها )12(.

معاينة سيارة األبطال الثالثة
كان منصور املطوع والد جهاد من أوائل الذين عرفوا بالواقعة، وهو الذي أخبر 
حسن شقيق حسني الشمري باألمر، فقد ذهب منصور إلى املوقع نفسه وعاين 
وطلقات  السير،  عكس  تقف  كانت  أنها  وأفــاد  ووصفها،  الثالثة،  الرفاق  سيارة 

الرصاص قد اخترقها في أماكن متفرقة، وشاهد على مقاعدها آثار الدم )13(.
كما شاهدتها أم فهد زوجة ناجي، وأفادت أن زجاجها كان مكسورًا، وكانت واقفة 
على الرصيف عكس السير، بغير إطارات، وعلى مقاعدها آثار الدم، كما توجهت 

)10( وليد محمد الشطي، املقابلة السابقة، ص2 ، 7-6 .
)11( املصدر السابق، ص 8 .

)12( منصور املطوع، املقابلة السابقة، ص 6، زوجة ناجي أم فهد، املقابلة السابقة، ص 6 ، حسن الشمري، املقابلة 
السابقة، ص7 ، محمد العوضي، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األربعاء املوافق 2007/7/18، 

ص 3، عادل فهد جعفر، املقابلة السابقة، ص4-5، وليد محمد الشطي، املقابلة السابقة، ص10-9 .
)13( حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 7 .
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اجلنود  أحد  وسألت  املوقع  من  القريبة  العراقية  التفتيش  نقطة  إلى  فهد  أم 
املقاومة  شباب  من  أولئك مجموعة  بأن  فأجابها  السيارة،  أصحاب  عن مصير 
تلك  استطاعت  ثم  العراقية،  القوات  مع  دامية  معركة  في  اشتبكوا  الكويتية 

القوات القبض عليهم )14(.
ومن الذين شاهدوا السيارة أيضًا حسن شقيق حسني الشمري، وأفاد أنه شاهدها 
من بعيد، وأنها كانت تقف عكس السير، وعرف أنها سيارة شقيقه حسني، ولم 
يستطع االقتراب منها لقرب القوات العراقية من موقع احلادث، أما وليد الشطي 
فقد عاينها معاينة تفصيلية، حيث وصفها بأنها كانت تقف عكس السير وحدد 
إلى  أنه توجه  املقاعد اخللفية، كما  السائق، وعلى  الدم على مقعد  آثار  وجود 
إجابة  وكانت  فيها،  كانوا  وسأله عن مصير من  بالقرب منها  يقف  كان  جندي 

اجلندي الفتة فقد وصف من يقودها بالبطولة والشجاعة)15(.

البحث عن جهاد أثناء الغزو
بعدها بحثت أسرة ناجي وبقية من ينتسبون إليها في معسكرات قوات اإلحتالل 
في  ورفــاقــه  ناجي  الــغــزاة  فقد غيب  جــدوى،  دون  ناجي  والــعــراق عن  بالكويت 

سجونهم)16(.

البحث عن جهاد بعد التحرير
وبعد التحرير توجهت أسرته إلى صالة شيخان الفارسي التي جتمع فيها من 
استطاعوا الفرار من سجون االحتالل العراقي، وذلك للسؤال عمن يتعرف على 

جهاد من خالل صوره، لكن لم يتعرف عليه أحد)17(.
هكذا غّيب الغزاة جهاد منصور املطوع، وأذاقوه وأهله مرارة فراق الوطن وجهالة 

املصير.
رحم الّله الشهيد جهاد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأبناء وطنه الصبر 

والسلوان.

)14( أم فهد زوجة ناجي، املقابلة السابقة، ص6 .
)15( حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص7-8، وليد الشطي، املقابلة السابقة، ص 10 .

)16( عادل فهد جعفر، املقابلة السابقة، ص 5، زوجة ناجي أم فهد، املقابلة السابقة، ص7 .

)17( زوجة ناجي أم فهد، املقابلة السابقة، ص7 ، عادل فهد جعفر، املقابلة السابقة، ص5 .
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الشهيد / حسني علي جاسم الشمري )*(
كتب / د. سعود العصفور:

أخالقه وصفاته
اجتماعي،  مقالب ظريفة،  مرح، صاحب  خــدوم،  القلب،  متواضع، طيب  كرمي، 
يحبه اجلميع، بار بأمه، يحب أخته من أبيه حبًا جمًا، ال يرضى باخلطأ، تلك 

صفات حسني علي جاسم الشمري )1(.

هواياته
بحكم  الشبابية  السيارات  قيادة  يهوى  كما  منذ صغره،  احليوانات  تربية  يحب 

صغر سنه )2(.

مؤهله ووظيفته
يحمل شهادة الثاني ثانوي، ويعمل بوزارة الدفاع في القوة البحرية برتبة وكيل عريف )3(.

تلبية نداء الوطن
في أول يوم من أيام الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت أيقظت األم ولدها 
العسكري،  لباسه  ولبس  ذلك،  من  فانزعج  باخلبر،  وأخبرته  نومه،  من  حسني 
وتوجه إلى عمله في القاعدة البحرية، وملا وصل إلى القاعدة، لم يستطع الدخول 
إليها لكثرة قوات اإلحتالل التي أحاطتها من كل جانب، وعاد إلى منزله مذهواًل 

فزعًا من فداحة األحداث )4(.

)*( ولد في الكويت في 1967/11/13، يسكن منطقة الفردوس، قطعة 5، شارع 1، جادة 10 منزل 55، أعزب، حاصل 
شهادة الثاني ثانوي، يعمل بوزارة الدفاع بوظيفة وكيل عريف بالقوة البحرية، تاريخ األسر 1990/8/16، تاريخ 

االستشهاد، مبوجب حكم احملكمة الكلية في القضية رقم 2006/1045، أحوال شخصية /9، في 2006/6/19.
انظر: شهادة وفاة الشهيد صادرة عن وزارة الصحة العامة برقم 2006/307، تاريخ 2006/2/5، ومنوذج تسجيل 
تاريخ   ،3175712 برقم  اإلنــســان،  حلقوق  الكويتية  اللجنة  عن  صــادر  الكويتيني  واملفقودين  األســرى  أوضــاع 
1991/3/6 فيه بيانات املبلغ حسن علي جاسم الشمري، وبطاقة بيانات املتغيب عن عمليات االحتالل والتحرير 
برقم 406032 تاريخ 1992/5/7، وبطاقة محتويات امللف صادرة عن فريق توثيق احليثيات بقسم التخليد املعنوي 

في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
)1( حسن الشمري، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األحد املوافق 2007/7/22 ص 2، وليد 

محمد الشطي، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم الثالثاء 2007/7/24، ص 2 .
)2( وليد محمد الشطي، املقابلة السابقة، ص 2، حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 2 .

)3( حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 2-1 .
)4( وليد محمد الشطي، املقابلة السابقة، ص 3، حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 2 .
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حماسة حسني
دخل حسني إلى منزله وتوجه مباشرة إلى والدته وطلب منها أال تعتبره منذ 
اليوم من األحياء، وكرر عبارته عليها بنحو الفت، حتى أن شقيقه حسن تضايق 
من كالمه هذا ألمه املسكينة التي خافت على ولدها سوء العاقبة لفرط تهوره، 
فقد بلغ الغضب منه مبلغًا، وحاول شقيقه أن يخفف عنه، إال أنه استمر يهذي 

بكلمات فهم منها اجلميع أنه لن يستكني لذاك االحتالل )5(.
أبيه يكرر عليها عبارات  وذكر الشاهد وليد الشطي أن حسني ذهب ألخته من 
مشابهة ملا قاله ألمه فذكر لها: أنه ال يستطيع إخفاء رأسه عند رأسها، هذا األمر 

محال، إما أن يقع في األسر أو أن يستشهد )6(.

احلصول على السالح
ويبدو أن حسن استجاب لردة فعل شقيقه حسني وحماسته، فذهبا معًا إلى منطقة 
خيطان في ثاني يوم أو ثالثه من أيام الغزو وقابال مجموعة من الشباب املتحمسني 
لنصرة الوطن، فدلوهم على مخزن لألسلحة تابع لوزارة الداخلية الكويتية يقع 
في منطقة الشويخ، فدخال املخزن، وكان معهم إذاك أبناء أختهم، فجمعوا الكثير 
نقاط  إحــدى  املخزن  من  بالقرب  وكــان  حسني،  سيارة  في  ووضعوها  السالح  من 

التفتيش لقوات اإلحتالل العراقي، وحلسن احلظ لم تلحظ ما قاموا به )7(.
كانت حلسني وجهاد أيضًا مصادرهما األخرى في احلصول على السالح بحكم 
انتمائهما لوزارة الدفاع، لذا كان من السهولة مبكان معرفة أمكنتها األسلحة، 
ويذكر الشاهد منصور املطوع أنهما دخال عليه في أحد األيام وهما يحمالن تلك 

األسلحة )8(.
كما يذكر الشاهد وليد الشطي أنه طلب في إحدى املرات من خاله حسني أن 
النزول من  إذاك ناجي وجهاد، فطلب حسني منهما  يزوده بالسالح، وكان معه 
السيارة، ثم رفع أحد مقاعدها، فشاهد وليد قنابل وأسلحة كانت مخبأة، فالتفت 
إليه حسني وقال له: خذ ما تريد، فأخذ وليد ما أراد، ثم ذكر له حسني أنه سوف 

يوصل الباقي من السالح إلى شباب املقاومة في منطقة الرميثية )9(.

)5( حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 3 .
)6( وليد محمد الشطي، املقابلة السابقة، ص 4 .

)7( حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 3، وليد محمد الشطي، املقابلة السابقة، ص 6-5 .
)8( منصور املطوع، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم السبت املوافق 2007/8/4، ص 3 .

)9( وليد محمد الشطي، املقابلة السابقة، ص 5 .
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مهام خطيرة
كما شارك حسني حامد املتروك في عملية ضد قوات اإلحتالل العراقي نفذت 

في منطقة خيطان )10(.
ولم يكتف حسني بهذا العمل في هذا اليوم على الرغم من خطورته، فأوصل 
شقيقه ومن كان معه في سيارته إلى منطقة خيطان حيث منزل شقيقتهم من 
أبيهم، ثم ذكر لشقيقه حسن أنه عازم على التوجه إلى منطقة اجلهراء ليسلم 

بعض األسلحة لشباب املقاومة هناك )11(.
كان وقع الكالم على نفس حسن شديدًا، فطلب من أخيه العدول عن ذلك العمل 
تعترض  التي  العراقية  التفتيش  نقاط  لكثرة  نظرًا  محدق  خطر  من  فيه  ملا 
الطريق إلى منطقة اجلهراء، لكن حسني أصر على تنفيذ هذه املهمة بصورة تنم 
عن خبرة وصبر وقوة إرادة، فقام بإخفاء األسلحة بني أجزاء ماكينة السيارة، وفي 
صندوق مؤخرتها، وقبلها ربط كل ثالثة أو أربعة أسلحة مع بعضها البعض، ثم 
انطلق إلى وجهته. وعلى الرغم من كثرة نقاط التفتيش التي مّر بها حسني في 

طريقه، استطاع تنفيذ مهمته بنجاح، وعاد ساملًا ظافرًا إلى منزله )12(.
وبعد ذلك بيوم واحد طلب حسني من شقيقه حسن أن يتوجها معًا نحو منطقة 
فاستجاب  الكويتية،  املقاومة  أفــراد  ألحــد  لصوت  كــامت  ســالح  لتوصيل  كيفان 
إحدى  تعتبر  كانت  التي  كيفان  منطقة  خطورة  من  الرغم  على  لطلبه  حسن 
االحتالل  وقوات  الكويتية  املقاومة  فيها معارك ضارية بني  دارت  التي  املناطق 
العراقي، من هنا كانت نقاط التفتيش تكثر فيها، لكن حسني وشقيقه حسن 
استطاعا الدخول إليها وتسليم املطلوب، ولم يكتف حسني بذلك، بل طلب من 
أخيه الرجوع إلى املنزل، بينما مكث هو بني شباب املقاومة في منطقة كيفان 
ملدة يوم أو يومني، ثم عمد إلى إخفاء ما لديه من أسلحة في إحدى حدائقها ثم 

رجع إلى منزله )13(.

إنسانية حسني
ويحدث حسني شقيقه عن بعض ما قامت به املقاومة في منطقة كيفان، وعن 
والنيل  العدو  حماسة شبابها، بصورة تدل على رغبة كل واحد منهم في قتال 

)10( املصدر السابق، ص 4 .
)11( حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 4 .

)12( املصدر السابق، ص 4 .
)13( املصدر السابق، ص  4 ، 5 .
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منه، فيذكر أنه في إحدى املرات دخلت إلى املنطقة عربة عسكرية يقودها سائقها 
وأحد املرافقني له، فما كان من شباب املقاومة إال وقد أمطروا العربة بوابل كثيف 
من الطلقات حتى قطعوا جسد السائق إربًا إربًا، أما مرافقه فقد أصيب، وأخذ 
يصرخ بأن يبقوا عليه حيًا، فتقدم منه حسني وقام بحمله في سيارته وهو ينزف 
دمًا ثم أوصله إلى باب املستشفى، وملا استفسر حسن عن سبب فعل حسني هذا، 
ذكر له أن األخالق اإلنسانية حتمت عليه هذا الفعل، وإنه ما دام لم ميت فحقه 

في العيش يجب أن يحفظ)14(.
كان  أنه  الشطي عن خاله حسني  وليد  الشاهد  ذكره  ما  املذكورة  العبارة  ويعزز 
يحضر إلى املنزل وسيارته عليها آثار الدم، وعندما يسأله وليد عن ذلك، يخبره 
حسني أنهم قد اشتبكوا مع العراقيني، وإن أحدهم كان مصابًا فعمد إلى نقله 
بأن  يتعلل حسني  ذلك،  يسأله عن سبب  كان  وعندما  املستشفى،  إلى  بسيارته 
بعض العراقيني ليس لهم ذنب فيما يفعله اآلخرون، وأن الواجب يقتضي بنقل 

املصاب منهم إلى املستشفى )15(.

حكمة حسني
وذكر حسني لشقيقه حسن أنه يرى ضرورة عدم التعرض للقوات العراقية في 
املناطق اآلهلة بالسكان، ألن تلك القوات غالبًا ما تكون لها ردة فعل غير محسوبة 
النتائج، فتعمد إلى قصف أماكن مأهولة بالسكان يقع ضحيتها الرجال والنساء 

وغيرهم ممن ال يحملون سالحًا )16(.

محاولة لم تنجح
العمليات  إحــدى  لتنفيذ  مرافقته  شقيقه  من  حسني  طلب  األيــام  أحــد  وفــي 
العراقية  العراقي، فتوجها معًا نحو نقطة جتمع للقوات  ضد قوات االحتالل 
عند سينما غرناطة، وكان الظالم يخيم على املنطقة، وكانت القوات االحتالل 
كثيفة، ولم تتح فرصة مواتية لتنفيذ مهمة ضرب تلك القوات، فعاد الشقيقان 

أدراجهما )17(.

)14( املصدر السابق، ص 3 ،5-4 .
)15( وليد محمد الشطي، املقابلة السابقة، ص 4 .

)16( حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 5 .
)17( املصدر السابق، ص 6-5 .
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مشاركة حسني في مظاهرة ضد العدو
واشترك حسني في املظاهرة التي خرجت تندد بقوات االحتالل، وتدعو إلى عودة 
علم  حسني  فحمل  الكرام،  الصباح  آل  حكم  في  املتمثل  الكويت  إلى  الشرعية 

الكويت وأخذ يهتف باسمها وباسم أميرها )18(.

رفاق حسني في املقاومة
كان حسني صديقًا حميمًا جلهاد املطوع، لكونهما يعمالن في ذات الوحدة في 
القوة البحرية التابعة لوزارة الدفاع، ثم تعرف حسني على ناجي شقيق جهاد 

من أمه )19(.
يلتقي  كان  الروضة حيث  ومنطقة  الرميثية،  إلى منطقة  الذهاب  كثير  وكان حسني 
برفاقه ناجي فهد جعفر، وجهاد منصور املطوع وبقية أفراد مجموعتهم اخلاصة )20(.

عملية ناجحة
وذكر الشاهد منصور املطوع أن الرفاق الثالثة نفذوا الكثير من عمليات املقاومة 
ضد االحتالل العراقي، منها أنهم وجهوا نيران أسلحتهم صوب القوات العراقية 
املتمركزة عند اجلسر الواقع في شارع عمان قبل جسر محطة التحكم بالكهرباء، 

حيث قتلوا مجموعة من اجلنود العراقيني )21(.

إخفاء األسلحة
كما شارك الرفاق الثالثة الشاهد منصور املطوع في إخفاء األسلحة ووضعها 
في محول الكهرباء القريب من منزل منصور، وذلك عندما علموا بقرب قدوم 
قوات االحتالل لتفتيش املنزل املذكور بحثًا عن األسلحة، وأفاد الشاهد منصور 
كذلك أن الرفاق الثالثة أخذوا كفايتهم من تلك األسلحة قبل دفنها، وهذا يدل 

على كثرتها )22(.

)18( املصدر السابق، ص 6 .
)19( منصور املطوع، املقابلة السابقة، ص 2 .

)20( حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص  6 ، 7، زوجة ناجي أم فهد، مقابلة أجراها معها الباحث وحيد القطان 
في يوم الثالثاء املوافق 2007/7/17، ص 1-2، ص 7، عادل فهد جعفر، املقابلة السابقة، ص 3 ، 4 عبد الّله سالم 
عيسى، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم اإلثنني املوافق 2007/7/16، ص 1، 2 منصور املطوع، 

املقابلة السابقة، ص 2، وليد محمد الشطي، املقابلة السابقة، ص5 .
)21( منصور املطوع، املقابلة السابقة، ص 3 ، 4 .

)22( املصدر السابق، ص 4 .
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معركة فاصلة
على  عــازم  أنــه  عليه،  والقبض  اختفائه  من  يــوم  قبل  أخبر حسني شقيقه حسن 
الذهاب إلى منطقة الرميثية لإللتحاق بأفراد املجموعة وتنفيذ عملية خطيرة قد 
تكون فيها نهايته، فحذره حسن وكذلك والدته من الذهاب، لكنه أصر على ذلك، 
وذّكر أمه مرة أخرى مبا قال لها سابقًا أن عليها أال حتسبه في جملة األحياء )23(.

وذكر الشاهد وليد الشطي أنه أخرج خاله حسني من منطقة خيطان قبل أن 
يقع احلادث وكان معه ناجي وجهاد، و أفاد الشاهد أنه احتسى مع حسني الشاي 

قبل ذلك )24(.

وعد حسني لوليد
ويذكر وليد أيضًا أن خاله حسني قد وعده قبيل إختفائه بإعطائه سالحًا كامتًا 
للصوت كان بيده، وذكر له أنه سوف مينحه إياه بعد إجناز مهمته في املزمعة في 

منطقة الرميثية )25(.

حسني قبل املعركة
ويصف وليد خاله حسني قبل ذهابه إلى معركة الرميثية، فقد كان يلبس بنطااًل 
أسود، وقميصًا أبيض، وعلى يده عصابة سوداء، وكان أبيض الوجه على غير عادة، 
وكان معه إذاك جهاد وناجي، وأنهم جميعًا طلبوا منه املاء لشعورهم بالعطش، 

فأحضر لهم املاء فشربوا )26(.

اخلروج من خيطان
وليد، طلب  قبل توجههم مع  الرفاق يتحدثون بسيارة حسني عند منزله  كان 
الداخل قبل مغادرتهم، فاعتذر حسني  أن يسلم على أخته في  وليد من خاله 
الرميثية في احلــال، ثم طلب حسني من وليد  إلى  التوجه  له وذكر أن عليهم 
وملعرفة  داخلها  املوزعة  العراقية  التفتيش  نقاط  لكثرة  خيطان  من  إخراجهم 
وليد مبسالكها، فأجابه وليد إلى طلبه، إال أنه كرر عليه طلب أخته -أم وليد- 

)23( حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 7-6 .
)24( وليد الشطي، املقابلة السابقة، ص2 .

)25( املصدرالسابق، ص4 .
)26( املصدرالسابق، ص7-6 .
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أخته  املنزل وسلم على  إلى  املغادرة، فدخل حسني  قبل  برغبتها في مشاهدته 
وطلب منها أن تسامحه عن أي شيء بدر منه جتاهها، وكأنه يودع الدنيا ومن 
فيها، فأجهشت بالبكاء، وشاركها هو ذات الفعل، كما ودع حسني أمه التي سألته 
هي األخرى عن سبب لباسه األسود وعصابته السوداء، وذكرت له أن اجلميع في 
حزن على أحوال الكويت، وأرادت أن تأخره عن مقصوده، ثم ودعته إلى باب املنزل 

وهي تقول له أنها في انتظاره، ثم التحق حسني برفاقه )27(.
ويذكر وليد تفاصيل إخراج الرفاق الثالثة من منطقة خيطان، فقد كان يقود 
سيارته أمامهم، والثالثة يستقلون سيارة حسني خلفه، وكان اخلروج من املنطقة 
ال يخلو من عوائق ومخاطر، فكان على وليد أن ميهد لهم ذلك، وقد جنح في 
إخراجهم عبر فتحة شبك طريق الدائري اخلامس السريع، كانت ضيقة فعمد 
هو وأحد األصدقاء بالعمل على توسيعها، ثم مرت خاللها سيارة الرفاق الثالثة، 

ويذكر وليد أن هذه آخر مرة شاهد فيها خاله حسني ورفاقه )28(.

معركة دامية
وفي واقع األمر فإن معركة ضارية دارت بني الرفاق الثالثة حسني وناجي وجهاد 
وبني القوات العراقية املتواجدة بالقرب من دوار البدع أسفرت عن إعطاب سيارة 
حسني التي كانوا يستقلونها، وجرح أحدهم أو أكثر حسب إفاد اجلندي العراقي 
الذي سألته زوجة ناجي أم فهد، ولعل االشتباك أدى إلى جرح الباقني بحسب 
واخللفية،  األمامية  مقاعدها  على  الدماء  كثرة  من  السيارة  شاهد  من  روايــة 

ناهيك عن كثرة الطلقات التي بان أثرها على أجزاء متفرقة من السيارة )29(.

حسني ورفاقه في قبضة العدو
بعدها بيومني اتصل والد جهاد بحسن شقيق حسني وأخبره بأن الرفاق الثالثة 
العراقي بعد معركة  حسني وجهاد وناجي قد وقعوا في قبضة قوات االحتالل 
ضارية دارت بني الفريقني وأسفرت عن إعطاب سيارتهم التي كانوا يستقلونها، 

)27( املصدرالسابق، ص8-7 .
)28( املصدرالسابق، ص8 .

)29( زوجة ناجي أم فهد، املقابلة السابقة، ص 6، حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 7، محمد العوضي، مقابلة 
أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األربعاء املوافق 2007/7/18، ص 3، منصور املطوع، املقابلة السابقة، 
ص 6، عادل فهد جعفر، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األربعاء 2007/7/18، ص 4-5، وليد 

محمد  الشطي، املقابلة السابقة، ص 10-9 .
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بالقرب من  البدع  دوار  املعركة عند  إلى موقع  بنفسه  توجه  أنه  أيضًا  له  وذكــر 
منطقة الرميثية، وشاهد بنفسه السيارة التي كانت تقف على الرصيف عكس 
السير، وملا اقترب منها شاهد عليها آثار طلقات الرصاص والدم، فقفل راجعًا 

إلى منزله )30(.

تفقد حسن ملوقع املعركة
له  أتاحت  مسافة  على  لكن  بنفسه،  وشاهدها  السيارة،  موقع  إلى  حسن  ذهب 
التعرف عليها فقط، فهي سيارة شقيقه حسني، ماركة نيسان زرقاء اللون، ولم 
يستطع االقتراب منها لقرب القوات العراقية من موقعها وخشيته من بطشهم، 

وخاصة أنه شقيق مالكها )31(.

تفقد وليد ملوقع املعركة
كما ذهب إليها الشاهد وليد وعاينها بنفسه، وذكر وقوفها فوق الرصيف عكس 
السير، ووجود آثار الدم على مقعد السائق، وعلى املقعد اخللفي، بل إنه استفسر 
أصحاب  عن  وليد  وسأله  منها  بالقرب  يقف  كــان  الــذي  العراقي  اجلندي  من 
على  النار  أطلق  كان شجاعًا  قائدها  أن  له  ذكر  بــرده، حيث  ففوجىء  السيارة، 

اجلنود، ثم اعتقل هو ورفاقه )32(.

انقطاع أخبار حسني
في  بالبحث عنه  وقام شقيقه حسن  أسرته،  أخبار حسني عن  بعدها  انقطعت 
مراكز جتمع القوات العراقية بالكويت، ثم انتقل بعدها إلى العراق يسأله عنه 

دون جدوى )33(.

)30( حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 7 .
)31( املصدرالسابق، ص8-7 .

)32( وليد الشطي، املقابلة السابقة، ص 10 .
)33(حسن الشمري، املقابلة السابقة، ص 8، وليد  الشطي، املقابلة السابقة، ص 10 .
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بارقة أمل
ثم جاءت أخبار إلى األسرة عن وجود حسني في سجن بعقوبة العراقي، وأعطاهم 
املصدر نفس مواصفات حسني، وذكر لهم أنه كان مرحًا، يخدم أصحابه، لكنه كان 

دائم الشجار مع العراقيني الذين كانوا يضربونه ويعذبونه )34(.

البحث عن حسني بعد التحرير
وبعد التحرير ودخول بعض الذين استطاعوا الفرار من سجون طاغية العراق، 
حمل حسن صورة شقيقه ليتعرف عليه من حضر من أولئك األسرى، فتعرف 
يرفع من  كان  وأنــه  العمارة،  أنه موجود في سجن مبنطقة  وذكــر  عليه أحدهم 

معنويات من معه، وميازحهم )35(.
دفنت مع جهالة مصير  التي  األمــل سوى ســراب احلقيقة  يكن هذا  لم  ولكن، 

حسني، لذا حكمت احملكمة مبوته.
رحم الّله حسني علي جاسم الشمري وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأبناء 

وطنه الصبر والسلوان.

)34( وليد الشطي، املقابلة السابقة، ص 11-10 .
)35( املصدر السابق، ص 11-10 .
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الشهيد / حسني محمد علي جمعة )*(
كتب / د. سعود العصفور:

عسكري من الطراز األول
عمل في وزارة الداخلية بالقوات اخلاصة، وشارك زميله مونس مبارك املونس 
لألخالق  مثالني  فأضحا  واحدة،  ونهايتهما  بدايتهما  فكانت  وأتراحه،  أفراحه 

والنبل والشهامة )1(.

قناص محترف
اتقن الرماية، وأصبح فيها من املعدودين بني األقران، وشاطره في مهارته هذه 

صديقه مونس )2(.

حماية أمن الطيران
الثاني من أغسطس يوم  العراقي في حماية أمن املطار، وكان  الغزو  عمل قبل 
إلــى جمعية  الــغــزو وكــانــت زوجــتــه سهيلة حــامــاًل، فأخذها  ســفــره، لكن حــدث 
الصباحية التعاونية وقاما بشراء اإلحتياجات الضرورية، بعدها لبس مالبسه 

وغادر املنزل ولم يرجع إليه إال بعد مرور خمسة أيام)3(.

أربع بنات وولد واحد، يعمل  )*( ولد في 1962/9/2، كويتي اجلنسية، يحمل الشهادة املتوسطة، متزوج، لديه 
بوظيفة رئيس عرفاء في وزارة الداخلية، يسكن منطقة الصباحية، قطعة 1، شارع 18، منزل 16، مضى على وفاته 

أكثر من عشر سنوات من تاريخ الفحص الطبي 2004/1/21.
انظر: منوذج تسجيل أوضاع األسرى واملفقودين الكويتيني الصادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنسان، برقم 
4006912 في تاريخ 1991/1/28، بيانات املبلغ طالل محمد علي جمعة، ومنوذج آخر صادر عن ذات اجلهة برقم 
األسرى  أوضــاع  تسجيل  ومنــوذج  الــدالل،  عيسى  منصور  آمنة  املبلغة  بيانات   ،1991/3/24 تاريخ  في   4176112
تاريخ  واملفقودين برقم 4176112 في  الوطنية ملتابعة شئون األسرى  اللجنة  الصادر عن  الكويتيني  واملفقودين 
برقم  والتحرير  االحتالل  عمليات  ضمن  املتغيب  ومنوذج  داشتغالة،  مختار  سهيلة  املبلغة  بيانات   1991/10/3
وفاة  وشهادة   ،11 ص   ،2004/2/16 بتاريخ  األنباء،  جريدة  في  خالد  شقيقه  ومقابلة   ،1992/5/7 في   406032
الشهيد صادرة عن وزارة الصحة برقم 934 بتاريخ 2004/4/26 ، وبطاقة محتويات امللف صادره عن فريق توثيق 

احليثيات بقسم التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
املوافق 2007/6/30، ص  السبت  يوم  القطان في  الباحث وحيد  بو حمد، مقابلة أجراها معه  )1( عثمان علي 
2،1، عادل الكندري، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األحد املوافق 2007/6/24، ص 2، يوسف 
الهويدي، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم السبت املوافق 2007/6/30، ص2، خالد محمد علي 

جمعة، املقابلة السابقة، ص11 .
)2( عثمان علي بو حمد، املقابلة السابقة، ص1 ، 2، عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص 2 ،7 ، يوسف الهويدي، 
املقابلة السابقة ص 1 ، 2 ، 5،خالد مبارك املونس، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم الثالثاء 
املوافق 2007/6/19، ص1، أبو علي، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم السبت املوافق 2007/6/30، 
ص 2 ، 4، خالد مبارك مونس املونس، مقابلة أجراها معه الباحث طالل الهولي في 1992/12/13 ورقة واحدة، 
واملقابلة التي أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم الثالثاء 2007/6/19، ص1، عبد الّله الربيع، مقابلة 

أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم السبت املوافق 2007/6/30، ص 2 .
)3( سهيلة مختار نصر الّله داشتغالة )زوجة الشهيد(، مقابلة أجرتها معها الباحثة موزة احلمدان في يوم األحد 

املوافق 2004/9/26، ص 2-1 .
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دفاعه عن رمز القيادة
كان حسني ضمن الفرقة التي توجهت في أول يوم لصد الهجوم العراقي املباغت 
على مقر رمز القيادة الكويتية األمير الراحل جابر األحمد الصباح في قصر 
دسمان، وشارك في قتال شرس مع زميله مونس في اقتناص من حاولوا السيطرة 

على القصر )4(.

انضمامه خلاليا املقاومة
اتفق  العراقية  القوات  القتال في قصر دسمان وخضوعه لسيطرة  انتهاء  بعد 
العراقية  القوات  ملقاومة  عسكرية  خلية  تكوين  على  مونس  وصديقه  حسني 
خلية  بعد  فيما  عليها  أطلق  ثم  األحمد،  فهد  الشهيد  بخلية  عرفت  الغازية 
بإطالق  وقاموا  اليدوية  القنابل  أفرادها  استخدم  النحلة،  خلية  أو  الشهداء، 
نيران أسلحتهم على القوات العراقية في مدينة الكويت، وعندما ركزت القوات 
العراقية عملياتها داخل املناطق اآلهلة بالسكان، خاف أفراد اخللية أن يتضرر 
السكان من آثار االشتباكات العسكرية، لذا اقتصروا في عملياتهم على مهاجمة 
املواقع العسكرية ونقاط التفتيش التي أقامها العراقيون على مداخل ومخارج 

املناطق )5(.

مقر اخللية
وخوفًا من رصد القوات العراقية واستخباراتها العسكرية لألفراد الذين ينتمون 
إلى اخللية ويقومون بأعمال تخرج عن اإلعتيادية، فضل أفراد اخللية أال يكون 
لهم مقرًا واحدًا، بل تنقلوا في اجتماعاتهم في مقّرات مختلفة شملت مناطق 

اجلابرية والقادسية والرميثية )6(.
فيصل  واملــقــدم  الهويدي،  يوسف  املقدم  أيضًا  اخللية  أفــراد  بني  من  وكــــــــــان 

العيسى )7(.

)4( عثمان علي بو حمد، املقابلة السابقة، ص 2 ، 3، أبو علي، املقابلة السابقة، ص 2-3 ، عبد الّله الربيع، املقابلة 
السابقة، ص2، عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص 2-3، يوسف الهويدي، املقابلة السابقة، ص 2 .

)5( يوسف الهويدي، املقابلة السابقة، ص 3 ، عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص 3-4، سهيلة مختار نصر الّله 
داشتغالة )زوجة الشهيد(، ص2 .

)6( عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص 5 .
)7( املصدر السابق، ص 6 .
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مشاركة حسني في نقل األسلحة:
من  الباكر  الصباح  فــي  والــذخــائــر  األسلحة  بنقل  خليته  وأفـــراد  حسني  قــام 
مستودعات اجليش الكويتي في منطقة صبحان ثم توزيعها على القادرين على 

حمل السالح من أفراد اخللية وغيرهم من شباب املقاومة الكويتية الباسلة )8(.
كما ذهب حسني وصديقه مونس إلى قصر األمير في دسمان في اليوم الرابع من 
الغزو وأحضرا أسلحة منه، على الرغم من وجود القوات العراقية فيه، وهذا يدل 

على شجاعتهما وقدرتهما الفائقة على تنفيذ املهام اخلطيرة )9(.

سيارته اجليب
وأدوات الزمة يستخدمها في  كانت سيارة حسني حتتوي على ذخائر وأسلحة، 

تنقله كالهاتف النقال اخلاص الذي يستطيع التقاط اإلرسال عن بعد )10(.

دور زوجة الشهيد
وذكرت سهيلة زوجة الشهيد أنها كانت تساعده وأفراد املقاومة في نقل األسلحة 
إلى مناطق مختلفة منها القرين وخيطان وغرب الفنطاس، فضاًل عن قيامها 

مبهام أخرى كطباعة املنشورات، وغسل ثياب أفراد املقاومة )11(.

توزيع املنشورات املعادية لإلحتالل
شارك حسني أفراد خليته في توزيع املنشورات املعادية لإلحتالل، والتي تشيد 
والــوالء له، كما كان  الوطن  الكرام وتكرس حب  الكويت من آل الصباح  بحكام 
رتبة  في  هم  ومن  العسكريني  الكويتيني  أسماء  بــأوراق خطرة حتمل  يحتفظ 
ضابط واجلرحى منهم، وكان اتفاق أفراد اخللية على عدم حمل هذه األوراق 

عند خروجهم في مهماتهم لئال تقع في أيدي الغزاة )12(.

)8( املصدر السابق، ص 5 .
)9( يوسف الهويدي، املقابلة السابقة، ص 4 ، عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص 4-5، عبد الّله الربيع، املقابلة 

السابقة، ص 3 .
)10( سهيلة مختار نصر الّله داشتغالة )زوجة الشهيد(، املقابلة السابقة، ص 2 .

)11( املصدر السابق، ص 2 .
)12( عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص 5، يوسف الهويدي، املقابلة السابقة، ص 4 ، 5 ، عثمان علي بو حمد، 

املقابلة السابقة، ص 3، خالد مبارك املونس، مقابلة وحيد القطان ص 1-2، أبو علي، املقابلة السابقة ، ص4 .
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حسني في قبضة الغزاة
إحــدى مقّرات  ملا حمال معهما عند خروجهما من  لم يفطن حسني وصديقه 
وقفا   ،1990/9/12 في  الكويت  مدينة  شــوارع  في  جتوالهما  أثناء  وفي  اخللية، 
بإحدى نقاط التفتيش التابعة للقوات العراقية الكائنة في شارع األقصى بني 
منطقتي الرميثية وسلوى بالقرب من جسر بيان فقام أفراد النقطة بتفتيش 
معادية  خطيرة  معلومات  فيها  ورقــة  على  بداخلها  فعثروا  الصديقني،  سيارة 

للقوات العراقية )13(.

كان  اجلميع  بــأن  ذكــر  عيان-  شاهد  -وهــو  مونس  الشهيد  شقيق  خالد  أن  إال 
على علم باملهمة التي كلفوا بها وهي توصيل منشور يتضمن أسماء املعتقلني 
كان  أنه  خالد  وذكر  اجلابرية،  في  مونس  إلى صديق  الكويتيني  من  والشهداء 

معهم بالسيارة )14(.

خالد،  وشقيقه  مونس  وصديقه  حسني  على  القبض  العراقية  القوات  ألقت 
احلال  هذا  على  وشاهدهم  بهم،  وانطلقت  العسكرية،  العربة  وأركبتهم جميعًا 
عادل الكندري وهو أحد أفراد اخللية الذي وصل إلى املوقع سريعًا بعدما علم 

باخلبر )15(.

حسني في سجون الغزاة
أودع العراقيون حسني في مدرسة أم سليم األنصارية للبنات في منطقة سلوى، 

حيث مت احتجازه وبقية رفاقه في صفوفها ملدة يومني )16(.
ثم نقلوهم إلى مخفر سلوى حيث مكثوا فيه يومًا واحــدًا، وفي ذات اليوم مت 
ترحيلهم إلى محافظة حولي ثم إلى بلدية اجلهراء حيث أودعوا في سردابها، 
ثم أفردوهم في حجرات منفصلة، وقامت القوات العراقية بالتحقيق معهم)17(.

)13( يوسف الهويدي، املقابلة السابقة، ص 4-5 ، عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص 6، عثمان علي بو حمد، 
السابقة، ص  املقابلة  أبو علي،   ،2 القطان، ص  املونس، مقابلة وحيد  مبارك  2-3، خالد  السابقة، ص  املقابلة 

.5-4
)14( خالد مبارك مونس املونس، مقابلة طالل الهولي، ورقة واحدة.

)15( عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص6 .
)16( خالد مبارك املونس، مقابلة وحيد القطان، ص 2، ومقابلة طالل الهولي، ورقة واحدة.

)17( املقابلتان السابقتان.
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ويذكر الشاهد يوسف الهويدي احتمال نقل حسني ورفاقه إلى املشاتل أو إلى 
سجن األحداث )18(.

وذكرت سهيلة مختار نصر الّله زوجة الشهيد نقاًل عن علي ماضي صديقه أن 
حسني هو الذي كان يقود السيارة التي اعتقل فيها أفراد اخللية، لذا فإن اجلنود 
العراقيني كسروا أصابع يديه ورجليه باملطرقة جزاء لذاك الفعل، باإلضافة إلى 

أنهم عذبوه بالصعق الكهربائي )19(.

حسني في العراق
وبعدما تنقل حسني في معتقالت القوات العراقية بالكويت مت ترحيله وصديقه 

مونس إلى سجن أبي غريب في العراق، ثم انقطعت أخباره )20(.

رفاته
ثم العثور على رفاته في مقبرة جماعية في العراق، وأثبتت التحاليل املخبرية 
أعيرة  أو  بعيار  باإلصابة  الوفاة  وحدد سبب  الشهيد،  رفاة  مع  اجلينات  تطابق 

نارية بالرأس )21(.
رحم الّله تعالى الشهيد البطل حسني محمد علي جمعة، وأسكنه فسيح جنانه، 

وألهم أهله وأبناء وطنه الصبر والسلوان.

)18( يوسف الهويدي، املقابلة السابقة ص5 .
)19( سهيلة مختار نصر الّله داشتغالة )زوجة الشهيد(، املقابلة السابقة، ص3 .

)20( خالد مبارك املونس، مقابلة وحيد القطان، ص2، خالد محمد علي جمعة، املقابلة السابقة، ص11 .
)21( اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية، فريق األدلة اجلنائية، الفريق الفني، انطباق رقم 68، تقرير مصور لرفاة رقم 
7005 املنطبق على األسير الشهيد حسني محمد علي جمعة، ملف أسر رقم 108، معتمد من العميد عيد عبدالّله 

بو صليب مدير عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية ورئيس الفريق الفني.
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الشهيد / خالد عبد الّله أحمد العيد
كتب / د. أحمد احلسن:

اجلنسية: كويتي
املؤهل العلمي: الشهادة اجلامعية

املهنة: وزارة الدفاع »ضابط إختصاص«
احلالة اإلجتماعية: أعزب
تاريخ امليالد: 1962/11/10

تاريخ األسر: 1990/8/16
تاريخ إثبات االستشهاد: 2005/11/21 )1(

أخالق وهوايات الشهيد خالد العيد
كان خالد في قمة األدب واخللق يحب مساعدة اآلخرين، هادىء الطبع، محبوب 
من اجلميع، حريص على عدم خلق مشاكل مع أحد، تقيًا، متيز بالذكاء والفطنة 

ورجاحة العقل. )2(
وكما عرف أيضًا بحبه للرياضة حيث كان العبًا في املنتخب الرياضي في نادي 

كاظمة. )3(

دور الشهيد خالد العيد خالل الغزو العراقي الغاشم:
ظهر دور الشهيد في مقاومة االحتالل منذ اليوم األول لغزو اجليش العراقي 
دولة الكويت في 1990/8/2 وبرز هذا الدور من خالل مواجهة القوات املعتدية 
املعسكر  في هذا  مرابطًا  الشهيد في حينها  كان  »اجليوان« حيث  على معسكر 
يدافع عنه ويطلق النار على األفواج العراقية التي كانت تهاجم املعسكر من كل 
الهاون وتعرض هناك للموت ورأى  الرشاشات وقذائف  صوب وتضربهم بنيران 
القوات  وشعرت  الهجوم  اشتد  ملا  ولكن  أمامه،  استشهدوا  وقد  أصدقائه  بعض 
الكويتية املوجودة في املعسكر بعدم امكانيتها على االستمرار في املقاومة بعد 

امللف«،  »محتويات  بعنوان  الشهيد  املعنوي مبكتب  التخليد  قسم  عن  تقرير صادر   ،294 رقم  الشهيد  ملف   -1
تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين بعنوان: »بيانات املتغيب ضمن عمليات االحتالل 
الله العيد في املقابلة مع مكتب الشهيد ص 2  أفاد بها صبيح عبد  والتحرير« وبخصوص طبيعة عمله فقد 

بتاريخ 2007/9/10 .
2- مقابلة صبيح العيد ص1، مقابلة محمد عبد الرزاق بتاريخ 2007/9/19 ص2 .

3- مقابلة محمد عبد الرزاق ص1، مقابلة صبيح العيد ص2 .
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صمود طويل امتد من الفجر إلى الليل قررت االنسحاب، فانسحب خالد بعد 
أيام  ثالث  وبعد  أخــرى  مرة  املقاومة  ليعيد  كيفان  منطقة  إلى  ولكن  شاق  يوم 
من املواجهات مع القوات العراقية اضطر مرة أخرى إلى اإلنسحاب إلى منزل 
والده وقد أحضر معه ثالث رشاشات دفنها حتت شجرة في املنزل وظل فيه ما 
يقارب الساعة فقط حيث بعدها استقبل اتصااًل يطلب منه مغادرة املنزل حااًل 

فالعراقيون يبحثون عنه مما اضطره للخروج إلى منزل عمه صبيح العيد.)4(
أن خروج الشهيد خالد العيد إلى منزل عمه ليس هروبًا من املوت أو خطر جنود 
العدة مبا يستطيع في مقاومة  أمــوره مرة أخرى ويعد  ليرتب  االحتالل ولكن 
اجليش العراقي يثبت هذا التخطيط إنه كان رافضًا وبإصرار ال يعتريه شك أن 
اخلروج من دولة الكويت إلى مكان آمن ولو كان مطلوبًا أو أن يجلس في الكويت 
دون أن يكون له دور فعال في املقاومة فحب الكويت وتخليصها من أيدي الغزاة 
كان همه األول فهان لديه من أجلها كل غال )5( ولذا كان للشهيد عدة أنشطة 

تعبر عن مواجهة االحتالل منها:
األسرة  أبناء  أحــد  بقيادة  كانت  التي  املقاومة  خاليا  إحــدى  إلــى  االنضمام   -1
احلاكمة »آل الصباح« وكان عنصرًا فعااًل فيها حيث كان يقوم بتحضير املتفجرات 
التي تنفجر عن بعد عن طريق جهاز التحكم حتى أنه مرة بحث في منزله عن 
أي جهاز حتكم ولو للعب األطفال من أجل استخدامه في العمليات، وقد متكن 
من تفجير أكثر من موقع يقبع فيه قادة االحتالل منها تفجير فندق بالزا في 
منطقة الفروانية وفندق هيلتون في منطقة بنيد القار ويذكر والد الشهيد إن 
إبنه خالد العيد طلب منه الذهاب لسماع أصوات االنفجارات في هذه الفنادق 

وبالفعل سمع دوي اإلنفجار الذي هز أرجاء املكان كله.)6(
2- احلرص على جمع األسلحة من أكثر من مصدر من مراكز اجليش والشرطة 
وقد توفرت لديه بعض األسلحة فقد كانت بحوزته ثالث رشاشات )7(، كما كان 

دائمًا يحمل معه »مسدس« )8( الستخدامه في العمليات العسكرية.
3- العمل على تعليم أفراد املقاومة على السالح بكيفية فكه وتركيبه وتنظيفه 

حيث كان خبيرًا في هذا املجال )9(.
4- مقابلة عبد الّله العيد ص 2 ، 3، مقابلة صبيح العيد ص2، مقابلة محمد عبد الرزاق ص 2 ،3.

5- مقابلة عبد الّله العيد ص 4، مقابلة صبيح العيد ص5 .
6- مقابلة عبد الّله العيد ص 4 ، 5 .

7- مقابلة عبد الّله العيد ص 3 .
8- مقابلة عبد الّله العيد ص 3، مقابلة محمد عبد الرزاق ص 4، مقابلة صبيح العيد ص3 .

9- مقابلة صبيح العيد ص4 .
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4- توصيل األسلحة إلى أفراد املقاومة )10(،
في احلقيقة بوجه عام كان للشهيد دور بطولي رائد في مواجهة احملتل أشاد به 

ضباط كويتيون كان الشهيد يعمل معهم من أجل حترير الكويت. )11(

ظروف اعتقال الشهيد خالد العيد:
ينقلها  أن  والــده  منه  وطلب  املنزل  في  األسلحة  بعض  أخفى  قد  الشهيد  كان 
الكويتي يريد  رائــد في اجليش  كان هناك  الــذي  الوقت  )12( في  آخر  إلى مكان 
منه أن يزوده بالسالح فأخذها خالد ليوصلها إليه في منطقة املنصورية وذلك 
بتاريخ 1990/8/16 ولكن في الطريق اعترضته نقطة تفتيش عراقية عند جسر 
فبادلهم  النار  العراقيون  عليه  فأطلق  إلى اخللف  تراجع  رآها  فلما  اخلالدية، 
باملثل ثم نزل من سيارته واختفى في أحد منازل منطقة اليرموك لكن العراقيون 
تعقبوه حتى متكنوا من إلقاء القبض عليه. )13(، وبعد اعتقاله بيوم اتصل شخص 
بوالد الشهيد وأبلغه بأسر العراقيني إلبنه وإنه معتقل في معسكرات اجلهراء 

وعليه أن يسارع بإطالق سراحه قبل أن يرّحل إلى العراق.)14(
قام ذوو الشهيد بالبحث عنه منذ أول يوم افتقدوه فيه داخل الكويت ثم ذهب 
وبعقوبه  والعماره  بغداد  مثل  العراق  في  منطقة  من  أكثر  إلى  ووالدته  والــده 
مما  خبر  على  يعثروا  لم  ولكن  البصرة  إلــى  وصهره  عمه  ذهــب  كما  والرميثه 
اضطر والده أن يعني محامي عراقي في املوصل ودفع له أموااًل كثيرة ليتقصى 
أخبار ابنه ووضع صوره في اجلرائد احمللية العراقية ولكن جميع هذه اجلهود 

لم تصل إلى نتيجة خالل الغزو العراقي الغاشم )15(.
أورد بعض الشهود معلومات عن مشاهدته في سجن مديرية  ولكن بعد الغزو 

أمن البصرة في الفترة 1990/8/22 إلى 1990/9/3 )16(.

10- مقابلة محمد عبد الرزاق ص4 .
11- مقابلة عبد الّله العيد ص5،4 .
12- مقابلة عبد الّله العيد ص 2 .

13- تقرير والد الشهيد عبد الّله أحمد العيد بتاريخ 1992/9/26 مقابلة عبد الّله العيد ص3، مقابلة محمد 
عبد الرزاق ص5، مقابلة صبيح العيد ص 3،2 .

مالحظة: يتوقع صبيح العيد في املقابلة ص 3،2 بأن السبب في إلقاءالقبض عليه يتعلق بتعقب العراقيني 
يظهر بحسب  ولكن  أخرى الحقًا  مرة  إليه  رجعت  ثم  الغزو  يوم  في  اجليوان  في معسكر  تركها  التي  لسيارته 

التفصيل الذي أورده والده الشهيد أن مالبسات اعتقال الشهيد ليس لها عالقة بذلك.
14- تقرير والد الشهيد بتاريخ 1992/9/26 .

15- تقرير والد الشهيد بتاريخ 1992/9/26 ، مقابلة عبد الّله العيد ص4، مقابلة صبيح العيد ص4، مقابلة 
محمد عبد الرزاق ص4 .

16- شهادة عبد الّله جابر خالد الراجحي بتاريخ 1997/11/4 في تقرير بعنوان »أسماء األسرى واملعتقلني الذين 
مت التعرف عليهم أثناء فترة االحتجاز«، شهادة قاسم حاجي حسن بارون بتاريخ 1992/10/27 في تقرير بعنوان 

»أسماء األسرى واملعتقلني الذين مت التعرف عليهم أثناء فترة االحتجاز«.
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وبعد هذا التاريخ وصلت إلى مسامع أسرته أخبار عن مشاهدة البعض له في 
املعتقالت ولكن جميعها أخبار غير مؤكدة )17( ثم انقطعت أخباره متامًا إلى أن 
صدر حكم احملكمة الكلية الذي يقض بإثبات وفاة الشهيد خالد عبد الّله العيد 

بتاريخ 2005/11/21. )18(

1- مقابلة محمد عبد الرزاق ص5، تقرير والد الشهيد بتاريخ 1992/9/26 .
2- انظر التفصيل في حكم احملكمة / الدائرة/ أحوال شخصية /11 الصادر بتاريخ 2005/11/21 وزارة العدل في 

ملف الشهيد - مكتب الشهيد رقم 294 .
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الشهيد / خالد يوسف عبد الّله عيسى)1(
كتب / د. أحمد احلسن:

اجلنسية: كويتي
احلالة اإلجتماعية: أعزب

املؤهل العلمي: الشهادة املتوسطة
تاريخ امليالد: 1969/10/7

تاريخ األسر: 1990/10/22
تاريخ إثبات اإلستشهاد: 2004/7/26

أخالق ومؤهالت الشهيد خالد يوسف
كان الشهيد خالد يوسف معروفًا منذ صغره يحب املرح وطيب القلب والتعاون مع 
اآلخرين وبأخالقه العالية ومحبة اجلميع له وكما وصف بالشجاعة والكتمان 
وعدم قبول اخلطأ )2( وكان له إقبال جيد على تعلم العلوم املهنية حيث برز في 

إتقانه للميكانيك والكهرباء والديكور)3(.

دور الشهيد خالد يوسف خالل الغزو العراقي الغاشم
عندما علم الشهيد بغزو العراق لوطنه احلبيب انتابه الغضب الشديد، ووصف 
ولذا   .)4( تغلي«  نار  داخله  في  »أحــس  بقوله  الّله  عبد  هذا شقيقه  شعوره  هذا 

خشيت أسرته عليه من التهور فكانت دائمًا حترص على تهدئته)5(.
في احلقيقة أن هذا الشعور اجلارف دفع الشهيد بأن يشارك بجميع األنشطة 
واملقاومة  السلمية  املقاومة  في  شــارك  ولــذا  املعتدين  مقاومة  في  له  املتاحة 
أهالي  قيامه بخدمة  السلمية فقد ظهرت من خالل  املقاومة  فأما  العسكرية، 
املنطقة عن طريق التطوع في تنظيف الشوارع من النفايات والعمل في اجلمعية 

التعاونية طوال اليوم )6(.
1- ملف الشهيد خالد يوسف عبد الّله عيسى في مكتب الشهيد رقم 307، تقرير بعنوان )محتويات امللف( صادر 
عن قسم التخليد املعنوي، فريق توثيق احليثيات، تقرير بعنوان )منوذج متابعة حيثيات شهيد( صادر عن قسم 
الّله يوسف  التخليد املعنوي فريق توثيق احليثيات، وبخصوص تاريخ األسر انظر تقرير شقيق الشهيد عبد 

عبدالّله عيسى بتاريخ 1992/12/3 .
2- مقابلة شقيق الشهيد عبد الّله يوسف عبد الّله عيسى بتاريخ 2008/3/3 ص3، مقابلة نواف بادي الشمري 

بتاريخ 2008/3/9 ص2 .
3- مقابلة عبد الّله جاسم ص2 .

4- مقابلة عبد الّله يوسف ص 3 .

5- مقابلة عبد الّله يوسف ص 3 .

6- مقابلة عبد الّله يوسف ص 3 .
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وأما املقاومة العسكرية فتمثلت عن طريق االنضمام إلى إحدى خاليا املقاومة 
في منطقة القرين التي كانت بقيادة زوج شقيقته »شهاب أحمد شاكر«)7(. ولم 
مينع كونه ليس بعسكري املشاركة في هذا املجال وذلك بالقدر الذي ممكن أن 
والعمل على  السالح  هــذه اخللية في جمع  دوره من خــالل  وبــرز   .)8( به  يخدم 
إخفائه في أماكن بعيدة عن جنود اإلحتالل، ويذكر شقيقه إنه حذرنا مرة من 
اإلقتراب من إحدى فوهات املجاري وقد اكتشفنا بعد الغزو أن بها كميات كبيرة 
من األسلحة )9(، وكذلك عن طريق املشاركة في تركيب قطع السالح)10( باإلضافة 

إلى قيامه بتصوير العمليات العسكرية التي تقوم بها اخللية)11(.

ظروف اعتقال الشهيد خالد يوسف
كان الشهيد يتواجد دائمًا في منزل نسيبه الذي يعتبر مركزًا خللية املقاومة، 
وعلى إثر بالغ آثم قام جنود االحتالل بتطويق املنزل ومداهمته حيث أثناءها 
كان الشهيد خالد موجودًا هناك مع نسيبه وذلك في الساعة السادسة صباحًا 
في يوم 1990/10/22 وعثر العراقيون في هذا املقر على أسلحة وقنابل يدوية 
حتى  صباحًا  السادسة  الساعة  من  العراقيون  فاستجوبهما  تصوير  وكاميرة 
شاكر  مع  العينني  معصوب  وهو  خالد  اقتيد  ثم  ظهرًا،  عشرة  الثانية  الساعة 
إلى خارج املنزل وأركبوهما سيارة وانطلقوا بهما إلى مخفر صباح السالم )12(، 
وبعد ذلك بثالثة أو أربعة أيام أرجع العراقيون خالد إلى املنزل ملدة قصيرة وقد 
شاهدته شقيقته وآثار التعذيب والضرب املبرح بادية عليه وأخبرها أنه معتقل 

في منطقة اليرموك، لكن سرعان ما أخذوه مرة أخرى )13(.
وقد حاولت أسرته البحث عنه في أكثر من مكان ولكن دون جدوى. وقد أفاد كثير 
من الشهود على رؤيته في أكثر من سجن بعد اعتقاله في فترات مختلفة، حيث 
الفترة  )14( وخالل  مباشرة  اإلعتقال  بعد  األحمدي  مبنى محافظة  في  شوهد 

7- مقابلة عبد الّله جاسم ص2، مقابلة عبد الّله يوسف ص 3 .
8- مقابلة عبد الّله يوسف ص3 .

9- مقابلة عبد الّله جاسم ص 4،3، مقابلة نواف الشمري ص3،2 .
10- مقابلة عبد الّله يوسف ص 3 .
11- مقابلة عبد الّله يوسف ص 3 .

12- مقابلة عبد الّله يوسف ص 3، مقابلة نواف الشمري ص 3، مقابلة عبد الّله جاسم ص 4 ،5 تقرير كتبته 
شقيقة الشهيد نهار يوسف عبد الّله عيسى بتاريخ 1992/12/5، تقرير كتبه علي رجب عبد الّله حسني بتاريخ 

. 1992/12/5
13- تقرير نهار يوسف .

14- مقابلة عبد الّله يوسف ص4، مقابلة عبد الّله جاسم ص4، تقرير عبد الّله يوسف.
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داخل  معتقل  من  أكثر  في  ترحيله  مت   1990/10/26 تقريبًا  إلى   1990/10/15
ثم   )15( نايف  وقصر  األحــداث  وسجن  املشاتل  معتقل  في  الكويت حيث شوهد 
الشهود هناك في إحــدى محاكم بغداد في يوم  رآه أحــد  إلــى بغداد وقــد  ُرّحــل 
انقطعت  التعرف عليه فيه ثم  اليوم يعتبر آخر مكان مت  1991/1/15)16( وهذا 
أخباره متامًا إلى أن مت العثور على رفاته في مقبرة جماعية في منطقة كربالء 
في العراق ومت التحقق من هويته بتاريخ 2007/7/26 وسبب وفاته اإلصابة بعيار 

ناري بالرأس وقد أفادت اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية بالتقرير التالي:
) في مقبرة جماعية والواقعة شمال كربالء مت العثور على أحد رفات األسرى 
الـ 605 وقد أثبتت التحاليل املخبرية بتطابق اجلينات مع أحد الرفات والتي 
تعود لألسير الشهيد خالد يوسف عبدالله عيسى من مواليد 1969 وقد مت أسره 

بتاريخ 1990/10/22( )17(.

15- ملخص اإلفادات التالية: تقرير عبد الّله يوسف، شهادة داود سليمان العروج بتاريخ 1992/10/14، شهادة 
العوضي بتاريخ 1992/10/17،  العبيدلي بتاريخ 1992/10/26، شهادة أمني محمد أحمد  الرحمن  حسني عبد 

شهادة محمد علي الكندري بتاريخ 1992/12/19، شهادة خالد يوسف عبدالّله عيسى بتاريخ 1995/10/14 .
16- شهادة وفاة صادرة عن وزارة الصحة رقم 2006/1657 بتاريخ 2006/8/5، مقابلة عبد الّله جاسم ص4، مقابلة 

عبد الّله يوسف ص4، تقرير عبد الّله يوسف وذكر أيضًا عبد الّله في تقريره أنه ورد.
17- اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية، فريق األدلة اجلنائية، الفريق الفني، انطباق رقم )228( تقرير مصور لرفات 

رقم 30345 واملنطبق على األسير الشهيد خالد يوسف عبد الّله عيسى ملف أسر رقم )161(.
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الشهيد/صالح عبد اللطيف فرحان الدوخي )*(
كتب / د. سعود العصفور:

صالح الطالب املؤذن
تخرج صالح الدوخي من املعهد الديني، ومتتع بصوت شجي، وكان يعمل بوظيفة 
الشامية،  منطقة  مساجد  بأحد  اإلسالمية  والشئون  األوقــاف  وزارة  في  مــؤذن 

إضافة إلى كونه يدرس في كلية احلقوق بجامعة الكويت )1(.

أخالقه وطباعه
مغامر، مشاكس، طموح، صاحب همة عالية، طيب القلب، متدين منذ صغره، 

سيرته عطرة بني أهله وجيرانه ال يحب إيذاء الغير )2(.

رفضه للغزو العراقي
الكويت شديدًا على نفس صالح، فصمم  الغاشم على  العراقي  الغزو  كان وقع 
الشعب  تعزيز صمود  في  املساهمة  بني  ووزع جهده  بكل ممكن،  مقاومته  على 

الكويتي، وبني مقاومة الغازي بالسالح )3(.

)*( ولد في 1969/10/21، كويتي اجلنسية، يحمل الشهادة الثانوية الدينية، أعزب، يعمل بوظيفة مؤذن في وزارة 
األوقاف والشئون اإلسالمية، يسكن منطقة الشامية، قطعة 3، شارع الهدى، منزل 57، أسر في 1990/8/22، مت 

التعرف على رفاته بتاريخ 2005/1/8.
انظر: منوذج تسجيل أوضاع األسرى واملفقودين الكويتيني الصادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنسان برقم 
6565114 بدون تاريخ، بيانات املبلغة سعاد عبد املجيد أحمد عبد املجيد )والدته(، ومنوذج آخر صادر عن ذات 
واملفقودين  األسرى  أوضاع  تسجيل  )شقيقه(، ومنوذج  فوزي  املبلغ  بيانات  تاريخ،  بدون   ،6339013 برقم  اجلهة 
املبلغ  بيانات   ،1991/10/7 تاريخ  في  واملفقودين  األسرى  ملتابعة شئون  الوطنية  اللجنة  الصادر عن  الكويتيني 
السابق )شقيقه(، بدون رقم، ومقابلة شقيقه جمال في جريدة الرأي العام، بتاريخ 2005/3/21، ص17، وشهادة 
وفاة الشهيد صادرة عن وزارة الصحة برقم 2005/572 بتاريخ 2005/4/3، وبطاقة محتويات امللف صادرة عن فريق 

توثيق احليثيات في قسم التخليد املعنوي مبكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
)1( عادل )شقيقه(، مقابلة جريدة الرأي العام، ص17، ومقابلة أجراها معه الباحث في مكتب الشهيد وحيد 
القطان في يوم اخلميس، املوافق 2007/11/22، ص2، إبراهيم اخلضر، مقابلة أجراها معه الباحث في مكتب 
الشهيد وحيد القطان في يوم األحد املوافق 2007/11/18، ص2، طالل الفودري، مقابلة أجراها معه الباحث في 

مكتب الشهيد وحيد القطان في يوم األحد، املوافق 2007/11/25، ص2 .
)2( طالل الفودري، املقابلة السابقة، ص1-2، منصوراخلرافي، مقابلة أجراها معه الباحث في مكتب الشهيد 

وحيد القطان في يوم الثالثاء، املوافق 2007/11/27، ص1، عادل )شقيقه(، مقابلة وحيد القطان، ص2 .
)3( عادل )شقيقه(، مقابلة جريدة الرأي العام، ص17 .
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نشاطه االجتماعي
وقد تركز نشاط صالح مع أصدقائه املخلصني كصالح اخلضر وطالل الفودري 
على  الغذائية  املـــواد  تــوزيــع  فــي  باملساهمة  قــامــوا  حيث  الشامية،  منطقة  فــي 
الثالث للغزو، وقد  التعاونية، وكان ذلك منذ األسبوع  املترددين على اجلمعية 
 ،)4( املتميزة  كتاب شكر نظرًا جلهوده  التعاونية صالح  الشامية  منحت جمعية 
ثم انتقل الرفاق بعدها إلى مركز شباب الشامية حيث ساهموا هناك في توزيع 
منهم،  احملتاجني  وخــاصــة  الصامدين،  بيوت  على  املــأكــوالت  وبعض  اخلــضــار 

واستمروا على ذلك قرابة شهرين)5(.

وزارة الداخلية مكمن اخلطر
منطقة الشامية كانت من املناطق التي تركز بها جنود االحتالل العراقي، وذلك 
الرئيسية لوزارة الداخلية الكويتية، وشكل هذا املقر  بسبب وجود أحد املقرات 
خطرًا داهمًا للمنازل احمليطة به لكونه أضحى مقرًا للقوات اإلحتالل الغازية، 
كان جنود االحتالل  الشامية، فقد  القاطنني في منطقة  أحد  وباعتبار صالح 

يرصدون كل حتركات تقوم بها املقاومة الكويتية هناك )6(.

شجاعة صالح وطالل
له  اخلطر  ركوب  في  سببًا  الالسلكي  بأجهزة  وخبرته  الفودري  كان حب طالل 
ولصديقه احلميم صالح الدوخي، فكانا يذهبان لياًل إلى مقر وزارة الداخلية في 
منطقة الشامية، ويعمالن على فك أجهزة الالسلكي املثبتة في سيارات دوريات 
الشرطة العراقية، وذلك بغية استخدامها في االتصاالت التي تتم مع بقية أفراد 
املقاومة، وقد استطاعا احلصول بهذه الطريقة على ثالثة أجهزة السلكي، كان 
طالل يحتفظ في منزله بواحد منها، والثاني في مركز شباب الشامية، والثالث 

في املسجد الذي يؤذن فيه صالح الدوخي )7(.

)4( املصدر السابق، مقابلة وحيد القطان، ص2 .
)5( طالل الفودري، املقابلة السابقة، ص2، عادل )شقيقه(، مقابلة وحيد القطان، ص2، إبراهيم اخلضر، املقابلة 

السابقة، ص2 .
)6( طالل الفودري، املقابلة السابقة، ص3 .

)7( املصدر السابق.
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صالح ألول مرة في قبضة العراقيني
بدافع  الشامية  الكويتية في منطقة  الداخلية  وزارة  يوم مقر  ذات  دخل صالح 
حب االستطالع، ومحاولة لكشف ما يخفيه جنود االحتالل فيه، وكان يحمل 
في يديه سالحًا، فكمنت له القوات العراقية وألقت القبض عليه، وقاموا بضربه 
منكرين فعله، ولم ينقذه من قبضتهم اال مرور أحد املواطنني، حيث طلب له 
العفو والشفاعة لكون صالح صغير السن ال يدرك ما يفعله، فاستجاب جنود 
االحتالل إلى ذلك  وأطلقوا سراح صالح بعدما توعدوه بالويل والثبور إن كرر 

فعلته )8(.
العراقية حتفظت  القوات  أن  لعادل شقيق صالح، مفادها  أخرى  رواية  وهناك 
على صالح داخل املقر وأن عائلته بذلت جل جهدها إلطالق سراحه، وأعطوا 
اجلنود العراقيني مبالغ نقدية، وجهاز تلفاز، وانتهى األمر بإطالق سراحه مع 
بقية أفراد مجموعته، وهذا ما نرجحه ألن الراوي قد قام بذكر تفاصيل ما مت 

منحته العائلة من عطايا للقوات العراقية من أجل اإلفراج عن شقيقه )9(.

مصدر سالح صالح
ويذكر عادل شقيق صالح أن مصدر سالحه هو مخفر شرطة كيفان، حيث قام 

صالح بتسليم هويته للقائمني على توزيع السالح هناك، ثم تسلم سالحه )10(.

محاولة صالح للحصول على املزيد من السالح
سمع صالح وصديقه طالل بأن املقاومة الكويتية الباسلة تقوم بتوزيع السالح في 
منطقة الشويخ، فتوجها إلى هناك، لكنهما لم يحالفهما احلظ في احلصول على 
بغيتهما، حيث لم يجدا شيئًا، ويبدو أن الكمية نفدت بسبب كثرة الطالبني له )11(.

رجوع صالح لتوزيع املواد الغذائية
في  املشاركة  السابقة وهي  إلى مهمتهما  بعدها، عاد صالح مع صديقه طالل 

توزيع املواد الغذائية على الصامدين على أرض الوطن )12(.

)8( منصور اخلرافي، املقابلة السابقة، ص2، طالل الفودري، املقابلة السابقة، ص4-3 .
)9( عادل )شقيقه(، مقابلة وحيد القطان، ص3 .

)10( املصدر السابق.
)11( طالل الفودري، املقابلة السابقة، ص4 .

)12( املصدر السابق.
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مجموعة صالح الدوخي
ويذكر عادل أن شقيقه صالح كان يرأس خلية مكلفة بنقل األسلحة من مكان 
إلى آخر، وساعدهم على تنفيذ ذلك صغر سنهم، حيث لم يكونوا في موضع 
 ،)13( إبراهيم اخلضر  الشاهد  أورده  ما  أيضًا  ذلك  ويعزز  العراقية،  القوات  شك 
ومهما يكن من أمر فإن هذه املجموعة كانت على صلة بأفراد املقاومة الكويتية 
الباسلة التي كانت تكلفهم بهذه املهمة اخلطيرة، لذا ميكن اعتبارهم مجموعة 

داعمة للمقاومة.

إلقاء القبض على صالح للمرة الثانية
في يوم الثاني والعشرين من أغسطس سنة 1990م، وفي الطريق إلى مركز شباب 
الشامية التقى صالح بصديقه طالل، وأركب صالح صديقه في سيارته البويك، 
وصادفا في طريقهما مجموعة من اجلنود العراقيني عددها ستة أفراد، فاقترح 
صالح على صديقه طالل أن يقوما باختطاف أحد اجلنود، ثم القيام بضربه 
أو قتله، لكن طالل نبهه باحتمال إصرار بقية اجلنود على الركوب معهم لكون 

السيارة تتسع لهم جميعًا.
أن  اقترح صــالح  عندها  مــرور صديقهم صــالح اخلضر،  تصادف  الطريق  وفــي 
يقوما بإركابه، فيكون األمر موائما إلركاب أحد اجلنود أو جنديني اثنني مقابل 

ثالثة أشخاص، فاستحسن الرفاق ذلك، وشرعوا في تنفيذ اخلطة )14(.
كان صالح الدوخي يقود السيارة، ولديه مسدسني، أحدهما وضعه حتت وسادة 
اقتربوا من اجلنود  أن  أعطاه لصديقه صالح اخلضر. وما  يد مقعده، واآلخر 
العراقيني حتى بادرهم صالح الدوخي وعرض عليهم الركوب بسيارته لتوصيلهم 
لكنهم  منهم،  اثنني  أو  أحدهم  يركب  أن  واشترط  يريدونها،  التي  الوجهة  إلى 
أصروا على الركوب جميعًا، فرفض صالح ذلك، عندها احتدم النقاش، ثم طلب 
أحد اجلنود بصورة مفاجئة من صالح الدوخي أن يبرز هويته، كما وجه نفس 
بأنه عسكري  إياه  أيضًا كالمه بصورة مفاجئة لصالح اخلضر متهمًا  اجلندي 
العراقي،  يتخفى بزي مدني، فاضطرب صالح اخلضر، وأحس بذلك اجلندي 
إياه  أعطاه  الــذي  املسدس  بنطاله  من  واستخلص  على صالح  اجلندي  فهجم 
الثالثة،  الرفاق  سيارة  تفتيش  في  اجلنود  عكف  ثم  الــدوخــي،  صــالح  صديقه 

)13( ابراهيم اخلضر، املقابلة السابقة، ص3، عادل )شقيقه(، مقابلة وحيد القطان، ص5 .
)14( طالل الفودري، املقابلة السابقة، ص4 .
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الرفاق  القبض على  املقعد، فألقوا  فعثروا على املسدس الذي حتت وسادة يد 
الثالثة، وأوسعوهم ضربًا )15(.

رواية أخرى
الغامن الذي كان ضمن  أما رواية عادل شقيق صالح فيذكرها نقاًل عن صالح 
مجموعة صالح، ومفادها أن سيارة الرفاق كانت حتتوي على أسلحة وذخائر قد 
أثناء سيرهم استوقفتهم إحدى  الهيئة األمامية للسيارة، وفي  مت وضعها في 
نقاط التفتيش التابعة للقوات العراقية، وطلبوا منهم القيام بتوصيلهم إلى 
بصورة  ذلك  وظهر  املفاجىء،  الطلب  هذا  إزاء  الرفاق  فارتبك  مقصود،  مكان 
بضرب صالح  العراقيني  اجلــنــود  أحــد  فقام  الــغــامن،  وجــه صــالح  على  خاصة 
الغامن مبؤخرة سالحه، ثم توالى إلى الضرب على بقية الرفاق من قبل اجلنود 
بتفتيش  اجلنود  قام  ثم  أمــر،  من  يخفونه  ما  عن  األسئلة  وتوالت  العراقيني، 
ثم  ضربًا،  الرفاق  على  وانهالوا  املخبئة،  والذخائر  األسلحة  فوجدوا  السيارة، 

ألقوا القبض عليهم )16(.
ومهما يكن من أمر فقد ألقت القوات العراقية القبض على أفراد املجموعة بعد 
اضطرابهم أمام شدة وجبروت الغزاة، ويبدو أن صغر سنهم كان له األثر األكبر 
في افتضاح أمرهم، وما من شك أن هؤالء األبطال شغلوا هذه القوات ونالوا من 

كبريائها، وعلموها درسًا في محبة الوطن وصدق الدفاع عنه.

مكان اعتقال الرفاق الثالثة
يذكر عادل شقيق صالح الدوخي أن مكان اعتقال الرفاق الثالثة كان في نقطة 

التفتيش الواقعة في منطقة الشامية مقابل مسجد الصقر )17(.

صالح في مخفر كيفان ثم اخلالدية
قام جنود القوات العراقية بنقل الرفاق الثالثة إلى مخفر شرطة منطقة كيفان، 
والعصي  بــاأليــدي  بضربهم  وقــامــوا  اخلالدية،  منطقة  شرطة  مخفر  إلــى  ثم 
في  وجدوها  التي  األسلحة  مصدر  عن  مباشرة  أسئلة  إليهم  ووجهوا  املكهربة، 

)15( إبراهيم اخلضر، املقابلة السابقة، ص2، طالل الفودري، املقابلة السابقة، ص4-5، عادل )شقيقه(، مقابلة 
جريدة الرأي العام، ص17 .

)16( عادل )شقيقه(، مقابلة وحيد القطان، ص6-5 .
)17( املصدر السابق، مقابلة جريدة الرأي العام، ص17 .



ـت
يــــــ

گو
ء ال

دا
ـــــــــ

شهـ

45

حوزتهم، وزاد األمر سوءًا عندما وجد اجلنود املزيد من الذخيرة في سيارة صالح 
الدوخي )18(.

إليهم في معتقلهم،  الثالثة بنبأ اعتقالهم، توجهوا  الرفاق  وعندما سمع أهل 
ويذكر الشاهد طالل الفودري أن والده استفسر عنه، فأخبرته القوات العراقية 
أنه غير متهم بخالف رفيقيه صالح الدوخي، وصالح اخلضر، ثم متخض األمر 

عن إطالق سراحه في ذات اليوم )19(.

الغزاة في منزل صالح
بعدها، داهمت القوات العراقية منزل عائلة صالح الدوخي في الساعة احلادية 
عشرة لياًل من يوم 1990/8/23، وكان عددها نحو مائة عسكري، وقد اصطحبوا 
معهم صالح، وقاموا بتفتيش املنزل تفتيشًا دقيقًا، فلم يعثروا على شيء، ثم 
خرجوا من املنزل بعد ساعة ونصف، وقد حاول أفراد عائلة صالح قبلها التفاهم 

معهم حول إطالق صالح، لكن دون جدوى )20(.

تعذيب الغزاة لصالح
العراقية  القوات  حتتجز  حيث  اخلالدية  روضــة  إلى  صالح  عائلة  أفــراد  توجه 
صالح، وبعد جهد ومعاناة اقنعوا الضابط املسئول بالسماح لهم في رؤية صالح 
والتحدث إليه ملدة نصف ساعة، وعندما خرج لهم صالح كانت عالمات التعذيب 
له،  اعتقالهم  منه عن سبب  استفسروا  وعندما  واضحة على جسده،  والضرب 
أجاب أن القوات العراقية عثرت لديهم على أسلحة رشاشة عند نقطة التفتيش، 

وذكر أن معه آنذاك رفاقه: صالح اخلضر، وطالل الفودري، وصالح الغامن )21(.

تنقل صالح في سجون الكويت
ذهبت عائلة صالح إليه ثانية في ذات املكان، لكن القوات العراقية أخبرتهم أنه 
مت ترحيله إلى نادي كاظمة في منطقة العديلية، ثم إلى مخفر شرطة منطقة 

الصاحلية )22(.
)18( طالل الفودري، املقابلة السابقة، ص6-5 .

)19( املصدر السابق، ص6 .
)20( سعاد عبد املجيد أحمد عبد املجيد )أم األسير(، مقابلة مثبتة في ملف الشهيد، رقم امللف 261، بتاريخ 

1992/11/25، صفحة واحدة، عادل )شقيقه(، مقابلة وحيد القطان، ص4-3 .
)21( عادل )شقيقه(، مقابلة وحيد القطان، ص4 .

)22( املصدر السابق.
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صالح في البصرة
قامت القوات العراقية بعدها بترحيل الصديقني صالح الدوخي، وصالح اخلضر 
إلى سجن مدينة البصرة العراقية، وكان معهم في هذا السجن الشاهد منصور 
اخلرافي الذي ذكر أن صحتهما كانت جيدة، إال أن أجسامهم بدت هزيلة، ويظن 

أن سبب ذلك يرجع إلى شدة التعذيب الذي وقع عليهما )23(.

وفاته ورفاته
وقد  الــعــراق،  في  الــرمــادي  مبنطقة  جماعية  مقبرة  في  رفاته  على  العثور  ثم 
أثبتت التحاليل املخبرية تطابق اجلينات مع رفاة الشهيد، وحتدد سبب الوفاة 

باإلصابة بعيار ناري بالرأس )24(.
وأسكنه  الدوخي،  فرحان  اللطيف  عبد  البطل صالح  الشهيد  تعالى  الّله  رحم 

فسيح جناته، وألهم أهله وأبناء وطنه الصبر والسلوان.

املقابلة السابقة، ص2، سعاد عبداملجيد أحمد  املقابلة السابقة، ص6، منصور اخلرافي،  الفودري،  )23( طالل 
عبد املجيد )أم األسير(، املقابلة السابقة، فوزي )شقيقه(، مقابلة بتاريخ 1992/12/5 مثبتة في ملف الشهيد، 

صفحة واحدة.
)24( اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية، فريق األدلة اجلنائية، الفريق الفني، انطباق رقم 219، تقرير مصور لرفاة 
من  معتمد   ،261 رقم  أسر  ملف  الدوخي  فرحان  اللطيف  عبد  الشهيد صالح  األسير  على  املنطبق   7122 رقم 

العميد عيد عبد الّله بو صليب مدير عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية ورئيس الفريق الفني.
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الشهيد /  صالح عبد الّله عبد الرحمن املاجد
كتب / د. أحمد احلسن:

اجلنسية: كويتي
املؤهل العلمي: دبلوم رسم هندسي

املهنة: مساعد مهندس معماري، وزارة األشغال العامة
احلالة اإلجتماعية: أعزب
تاريخ امليالد: 1967/11/5

تاريخ اإلعتقال: 1990/10/30
تاريخ إثبات االستشهاد: 2004/8/10 )1(

أخالق الشهيد صالح املاجد:
ُعرف الشهيد صالح املاجد بأنه إنسان طيب القلب سليم الصدر كرميًا شجاعًا، 

مرحًا ومحبوبا من الناس.)2(

دور الشهيد صالح املاجد خالل الغزو العراقي الغاشم:
يقول:  وكــان  الغاشم  للغزو  رافضًا  الوطن  أبناء  من  كغيره  صالح  الشهيد  كان 
»هؤالء ال أمان لهم على رغم مساعدتنا لهم إبان حربهم مع إيران«)3( خاصة أن 
الشهيد صالح من أول يوم من أيام الغزو اآلثم 1990/8/2 كان موجودًا كمجند 
حلماية أمن قصر الشيخ سعد العبد لله الصباح - ولي عهد آنذاك- وقد حاصر 
املعتدون القصر فجرا وقاومهم صالح املاجد مبا يستطيع وأصيب بعدة جراحات 
ولطخت مالبسه بالدماء وأمام الضغط الرهيب الصعب مواجهته اضطر صالح 
لالنسحاب من القصر وتغيير مالبسه العسكرية إلى مدنية وذلك بعد مقاومة 

امتدت منذ الفجر إلى العصر )4( من يوم الغزو الغاشم.
صارمًا  موقفًا  فاتخذ   )5( بالغًا  تأثيرًا  صالح  على  أثــرت  الصدمة  هذه  شك  ال 
جتاه املعتدين وهو مقاومة هؤالء اجلنود بجميع الوسائل املمكنة فكان يقول: 
1- ملف الشهيد صالح عبد الّله عبد الرحمن املاجد رقم 1376 -مكتب الشهيد - صادر عن قسم التخليد املعنوي- 
فريق توثيق احليثيات- منوذج »محتويات امللف«، منوذج متابعة حيثيات الشهيد صالح عبد الّله املاجد، صادر عن 

اللجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين، بعنوان: »بيانات املتغيب ضمن عمليات االحتالل والتحرير«.
الشهيد-  املاجد -شقيق  الّله  2007/9/11 ص 5،2 مقابلة مع محمد عبد  بتاريخ  2- مقابلة مع صالح اخلراز 

بتاريخ 2007/9/10 ص2، مقابلة مع عبد الرحمن عبد املاجد -شقيق الشهيد- بتاريخ 2007/9/9 ص 2 .
3- مقابلة صالح اخلراز ص3 .

4- مقابلة صالح اخلراز ص 3،2، مقابلة محمد املاجد ص2 .
5- أنظر أيضًا مقابلة محمد املاجد ص2 .
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»العراقيني ال بد مقاومتهم بشتى الطرق« ويقول أيضًا »هذوله العراقيني الزم 
يطلعون بالطيب أو بالقوة«.)6(

ولذا انضم الشهيد صالح إلى خلية مقاومة في منطقة مشرف التي تتكون من 
األول  النوع  النشاط،  نوعني من  لها  كان  اخللية  وهذه   ،)7( اثنتي عشر عنصرًا 
ملساعدة  املدنية  التطوعية  األعمال  تشمل جميع  وهي  الشعبية  املقاومة  وهو  
اخللية  أفــراد  رتــب  وقــد  الوطن  أرض  في  الصمود  على  مشرف  منطقة  أهالي 
وأما   )8( املقاومة  من  النوع  هذا  وتنسيق  لتنظيم  بعضهم  على  واألعمال  املهام 
النوع الثاني فهو املقاومة العسكرية الذي ميثل اخليار األخطر لكن ومع ذلك 
فالشهيد لم يكن يبالي بعواقبه ولذا ملا طلب منه البعض التريث وعدم استخدام 
السالح رفض ذلك كله ألن الوطن والعمل على تخليص من أيدي الغزاة كان 
همه األول وإن أدى ذلك إلى استشهاده وكما عبر شقيقه محمد )هذه العصبية 

واحلمية هي التي جعلت منه شهيد()9(.
بدأ صالح وأفراد اخللية بالتخطيط لضرب القوات العراقية وقد حرصوا على 
رصد حتركاتهم،  من  العراقيون  يتمكن  ال  كي  اجتماعاتهم  أماكن  في  التمويه 
فمرة يجتمعون في إحدى الدواوين وأخرى عند أحد فروع اجلمعية التعاونية 

والثالثة في إحدى ساحات املنطقة )10( وهكذا.
لقد كانت اخلطوة األولى للمقاومة العسكرية هي جمع السالح فقد ذهب الشهيد 
الغزو إلى أحد املخافر ألخذ  أفــراد اخللية في األيــام األولــى من  مع عدد من 
وكذلك  الكويت  في  الوضع  على  العراقيون  يسيطر  أن  قبل  وذلك  األسلحة)11( 
متكن الشهيد وأبناء اخللية من حصولهم على أسلحة من مصادر مختلفة أدت 
في النهاية أن يتوفر بأيديهم أنواع مختلفة من األسلحة كالرشاشات والرشيشات 
والقنابل اليدوية)12( وقد أخفوها في إحدى املنازل التي كانت قيد  اإلنشاء في 
اجتماعاتهم  في  معهم  يحضروها  أحيانًا  األسلحة  وهــذه   )13( مشرف  منطقة 
لينطلقوا بعدها للتحرك للمقاومة وبالرغم من اخلطر احملدق بهم بسبب هذه 

6- مقابلة صالح اخلراز ص 4 .
أسماء خلية  وفيه تفصيل بجميع  بتاريخ 1992/1/6  الشهيد-  -والد  املاجد  الرحمن  الّله عبد  تقرير عبد   -7

مشرف االثنى عشر، مقابلة محمد املاجد ص3، مقابلة عبد الرحمن املاجد 5،6 .
8- مقابلة عبد الرحمن املاجد ص3 .

9- مقابلة محمد املاجد ص3 .
10- مقابلة محمد املاجد ص3 .
11- مقابلة صالح اخلراز ص 4 .
12- مقابلة محمد املاجد ص3 .
13- مقابلة محمد املاجد ص 5 .
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املتواجدة في  العراقية  بالقوات  أو عابئني  أنهم لم يكونوا خائفني  األسلحة إال 
املنطقة.)14(

ترصد  لم  ولألسف  ولكن  عسكرية  عمليات  بعدة  اخللية  وعناصر  الشهيد  قام 
جميع عملياتهم إلحاطتهم لها بالسرية ومما عرف من عملياتهم التالي:

1- قتل أحد جنود االحتالل عندما كان يقود شاحنة حتمل الوقود.)15(
2- قتل اثنني من السودانيني املتعاونني مع جنود االحتالل أحدهما كان يقوم 

بتزوير دفاتر السيارات الكويتية، ورموا جثتيهما في بر مشرف.)16(
العراقيون  تتبع  السودانيني  قتل  عملية  وخاصة  العسكرية  العمليات  وبسبب 
حتــركــات صــالح وأبــنــاء اخللية ووضــعــوا االســتــخــبــارات واجلــنــود على مداخل 
القبض  والديوانيات حتى متكنوا من  املنازل  وداهموا  ومخارج منطقة مشرف 
على أحد أفراد اخللية الذي أمام التعذيب الشديد اضطر للبوح بأسماء باقي 

أفراد اخللية ومنهم صالح املاجد.)17(
الشهيد  منزل  إلى  ثمانية  عددهم  يبلغ  االحتالل  جنود  من  مجموعة  حضرت 
صالح املاجد حيث كان فيه والده وشقيقه محمد وسألوا عن صالح باإلسم مما 
يدل على توفر معلومات دقيقة عن نشاطات صالح ومكان منزله فأخبرهم والده 
بأن صالح غير موجود وإنه مسافر فردوا عليه بأنهم سيبقون في املنزل ينتظرونه 
الضابط  وقــال  سكنًا  واتخذوه  املنزل  اجلنود  هــؤالء  دخل  وبالفعل  يرجع  حتى 
العراقي لوالد صالح بأن لديه أوامر إن لم ُيحضر لهم ابنه بأن يقوم بحرق املنزل 

مبن فيه، وضربوا احلراسة املشددة على أفراد املنزل ومنعوهم من اخلروج.
كان صالح قبل هذه األحداث لديه وصلت عليه معلومات بأن جنود اإلحتالل 
يبحثون عنه فترك منزل والده وذهب إلى منطقة كيفان ثم رجع إلى منطقة 
العراقيني  بتهديد  علم  عندما  ولكن  اجليران،  ألحد  منزل  في  وسكن  مشرف 
لوالده اضطر أن يسلم نفسه لهم خشية أن ينفذ جنود االحتالل تهديدهم، فلما 
دخل صالح املنزل أمر الضابط العراقي مباشرة باعتقاله)18(، وأمام هذا املوقف 

14- مقابلة محمد املاجد ص 3 .
15- مقابلة محمد املاجد ص4 .

16- مقابلة عبد الرحمن املاجد ص6، مقابلة محمد املاجد ص4 .

17- مقابلة عبد الرحمن املاجد ص3، مقابلة محمد املاجد ص4 .
العراقيني دخلوا ديوانية اخللية ووجدوا فيها أسماء  أن أحد األصدقاء أخبره بأن  املاجد   وذكر عبد الرحمن 
أعضاء اخللية فقاموا بالقبض عليهم ص3، إال أن محمد املاجد شقيق الشهيد اآلخر الذي كان موجودًا في 
الكويت ومتابعًا لألحداث التي مرت بالشهيد ينفي ذلك ص4، وفي املقابل ينقل محمد خبر غير مؤكد عن سبب 

القبض عليهم بقوله بأن »شخص غير كويتي ساكن في مشرف بلغ عنهم لكن الّله أعلم« ص4 .
18- مقابلة محمد املاجد ص6،5 مقابلة عبد الرحمن املاجد ص 5،4 مقابلة صالح اخلراز ص 5،4 مقابلة جريدة 

الوطن مع محمد عبد الّله املاجد بتاريخ 1990/4/30 ص8 .
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بكى األب حزنًا على ابنه الذي ال يعرف ماذا سيكون مصيره مع هؤالء املجرمني 
ورد الضابط العراقي مبديا تعاطفًا معه في الظاهر ولكن مضمرًا اخلبث واللؤم 

والسخرية في الباطن بأنهم سيستجوبونه ثم يرجعونه بعد يومني.)19(
)20( وهناك  إلى مخفر منطقة األحمدي في 1990/10/30  املاجد  اقتيد صالح 
من  رجــاله  وتورمت  والتعب  اإلنهاك  عليه  بــدا  فقد  الرهيب  للتعذيب  تعرض 
الضرب )21(، ثم بعد فترة بتاريخ 1990/11/11 علم والد الشهيد مبقر اعتقاله 
فزاره هناك وحاول إطالق سراحه، وأخبره الضابط العراقي بأن عليه أن يوقع 
على تعهد مع شخص آخر مقابل ذلك ولكن ملا ذهب والد الشهيد مع شقيق 
الشهيد »محمد« اعتقلهما العراقيون أيضًا وقاموا مبثل هذا مع جميع أهالي 
خلية مشرف، وُيذكر أن أمرًا صادرًا من القائد األعلى الذي كان يحكم الكويت 
إبان الغزو الغاشم املدعو حسني املجيد بالقبض على جميع أهالي أسرى خلية 
مشرف وترحيلهم إلى العراق، وبالفعل ملا حضر األهالي اركبوهم باصًا مبن فيهم 
صالح املاجد وذلك بتاريخ 1990/11/15 وساروا بهم إلى أن وصلوا إلى البصرة 
إلى  بهم  مضوا  فقد  األهالي  يحمل  الــذي  الباص  فأما  الباصان  افترق  حيث 

سجن أمن البصرة وأما الباص اآلخر فقد ذهب إلى مكان آخر غير معلوم)22(
فمنذ ذلك التاريخ فقدت أخبار الشهيد صالح املاجد باستثناء معلومات غير 
مؤكدة عن تواجده في أكثر من سجن من سجون العراق مثل سجن بعقوبة في 
شهر يونيو 1991 وسجن الرمادي في شهر يوليو 1991 وآخرها أنه كان معتقاًل 
في سجن السجاري في مدينة بغداد في شهر ديسمبر 1991 )23( وبعدها انقطعت 

أخباره متامًا إلى أن عثر على رفاته مقتواًل بتاريخ 2004/8/10 .
والواقعة  مقبرة جماعية  في   « بأنه  اجلنائية  لألدلة  العامة  اإلدارة  أفــادت  وقد 

19- مقابلة محمد املاجد ص6 .
20- مقابلة عبد الرحمن املاجد ص5 .

21- مقابلة محمد املاجد ص6 .
22- مقابلة محمد املاجد ص 7،6 تقرير والد الشهيد عبد الّله املاجد بتاريخ 1992/1/6، مقابلة جريدة الوطن 

مع محمد املاجد بتاريخ 2004/8/30 ص8 .

23- تقرير والد الشهيد بتاريخ 1992/1/6 .
رأوا الشهيد في سجن األحداث في شهر نوفمبر وديسمبر سنة 1991  إفادات عن شهود بأنهم  مالحظة: وردت 
املشعل  ناصر سيف  واملفقودين، شهادة  األسرى  لشئون  الوطنية  اللجنة  وثائق   1376 رقم  الشهيد  )أنظر ملف 
العازمي  الّله جمعان  عبد  وشهادة   1990/12/15  -  1990/11/15 الفترة  في  1992/10/28 حيث شاهده  بتاريخ 
بتاريخ 1992/12/29 حيث شاهده بتاريخ 1990/11/18 - 1990/11/30(، ولكن هذه اإلفادات يبدو إنها غير دقيقة 
لتعارضها مع معلومات أفاد بها والد الشهيد وشقيقه محمد وهما أقرب إلى األحداث من غيرهما وقد أكدا 
أنه كان معتقاًل في سجن مخفر األحمدي وقد زاراه هناك ومت ترحيله إلى العراق في نفس الوقت الذي مت 
و  بتاريخ 1992/1/6  الشهيد  والد  أنظر تقرير   1990/11/15 بتاريخ  ترحيلهما هما أيضًا من مخفر األحمدي 

مقابلة محمد املاجد ص 7،6 .
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شمال كربالء مت العثور على أحد األسرى الـ 605 وقد أثبتت التحاليل املخبرية 
تطابق اجلينات مع أحد الرفات والتي تعود لألسير الشهيد / صالح عبد الّله 
عبد الرحمن املاجد من مواليد 1967 وقد مت أسره بتاريخ 1990/10/30 وتعزى 

الوفاة لإلصابة بعيار أو أعيرة نارية«)24(.

24- تقرير اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية -فريق األدلة اجلنائية - الفريق الفني - إنطباق رقم 175، تقرير مصور 
لرفات رقم 30316 واملنطبق على األسير الشهيد / صالح عبد الّله عبد الرحمن املاجد ملف أسر رقم 262 .
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الشهيد / صالح علي سعد حمد اخلضر )*(
كتب / د. سعود العصفور:

صالح الصغير
في عمر الزهور، وفي ريعان الشباب كان صالح علي اخلضر، ابن السابعة عشرة، 
طالب في املرحلة املتوسطة، قاد حتفه إلى براثن الغزاة، فلم يرحموا صغر سنه، 

ويتم أهله )1(.

أخالقه وطباعه
طيب القلب، مغامر، طموح، ذو همة عالية، عرفه اجلميع بأخالقه النبيلة )2(.

مالزمته للدوخي والفودري
معًا،  أوقاتهم  فغالب  حميمية،  عالقة  الفودري  وطالل  الدوخي  بصالح  تربطه 

عملوا سويًا في املقاومة الكويتية الباسلة، ومتيزوا بحسن صنيعهم )3(.

تطوعه في العمل اإلجتماعي
وطالل  الدوخي  كصالح  املقربني  وأصدقائه  إبراهيم  شقيقه  مع  صالح  تطوع 
الفودري في جمعية الشامية التعاونية لتوزيع املواد الغذائية على الصامدين 
من أهل الكويت منذ األسبوع الثالث للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، 
اخلضار  بتوزيع  وقاموا  الشامية  شباب  مركز  إلــى  رفاقه  مع  بعدها  انتقل  ثم 
ذلك  على  واستمروا  منهم،  احملتاجني  وخاصة  املنطقة،  سكان  على  واألغذية 

قرابة شهرين)4(.

)*( ولد في 1973/1/15، كويتي اجلنسية، يحمل الشهادة املتوسطة، أعزب، طالب، يسكن منطقة الشامية، قطعة 
8، شارع سكينة، منزل 21، أسر في 1990/8/22، مضى على وفاته أكثر من عشر سنوات من تاريخ الفحص الطبي 

املؤرخ في 2004/8/1.
انظر: منوذج تسجيل أوضاع األسرى واملفقودين الكويتيني الصادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنسان برقم 
6435713 بتاريخ 1991/3/5، بيانات املبلغ علي سعد اخلضر )والده(، ومنوذج تسجيل أوضاع األسرى واملفقودين 
الكويتيني الصادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة شئون األسرى واملفقودين في تاريخ 1991/10/19، بيانات املبلغ 
السابق )والده(، بذات الرقم، ومقابلة شقيقه إبراهيم في جريدة الرأي العام، بتاريخ 2005/3/21، ص17، وشهادة 
وفاة الشهيد صادرة عن وزارة الصحة برقم 2005/572 بتاريخ 2005/5/29، وبطاقة محتويات امللف صادرة عن 

فريق توثيق احليثيات في قسم التخليد املعنوي مبكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
املوافق  األحــد  يوم  في  القطان  وحيد  الشهيد  مكتب  في  الباحث  معه  أجراها  مقابلة  )شقيقه(،  إبراهيم   )1(
2007/11/18، ص1، طالل الفودري، مقابلة أجراها معه الباحث في مكتب الشهيد وحيد القطان في يوم األحد، 

املوافق 2007/11/25، ص 1 .
)2( طالل الفودري، املقابلة السابقة، ص1-2، إبراهيم )شقيقه(، املقابلة السابقة ص 1 .

)3( عادل عبد اللطيف الدوخي، مقابلة أجراها معه الباحث في مكتب الشهيد وحيد القطان في يوم اخلميس، 
املوافق 2007/11/22، ص 1 .

)4( طالل الفودري، املقابلة السابقة، ص2، عادل عبد اللطيف الدوخي، املقابلة السابقة، ص2، إبراهيم )شقيقه(، 
املقابلة السابقة، ص 2 .
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مجموعة صالح الدوخي
شارك صالح اخلضر في املجموعة التي كان يرأسها صالح الدوخي وكانت مهمتها 
نقل األسلحة من مكان إلى آخر حسب التعليمات التي تتلقاها املجموعة بحكم 
ارتباطها باملجاميع األخرى للمقاومة الكويتية الباسلة، وساعدهم على تنفيذ 

ذلك صغر سنهم، حيث لم يكونوا في موضع شك القوات العراقية )5(.

إلقاء القبض على صالح
الدوخي  صــالح  التقى  1990م  سنة  أغسطس  من  والعشرين  الثاني  يــوم  وفــي 
بصديقه طالل الفودري في الطريق إلى مركز شباب الشامية، وأركبه في سيارته 
العراقية، فاقترح صالح  القوات  البويك، وصادفا في طريقهما ستة من جنود 
على صديقه طالل أن يقوما باختطاف أحد اجلنود، ثم القيام بضربه أو قتله، 
لكن طالل حذره من احتمال إصرار بقية اجلنود على الركوب معهم األمر الذي 
يشكل خطورة عليهما، وخاصة أن السيارة كبيرة تتسع لهذا العدد. وفي أثناء 
الطريق صادف مرور صديقهم صالح اخلضر، فاقترح صالح الدوخي اصطحابه 
معهما، فيكون األمر مناسبًا كعذر إلركاب أحد اجلنود أو جنديني اثنني مقابل 

ثالثة أشخاص، فاستحسن الرفاق الثالثة ذاك األمر )6(.
أحدهما وضعه  وفي حوزته مسدسني،  الدوخي،  إذاك صالح  السيارة  قائد  كان 
وما  اخلضر.  لصديقه صــالح  سّلمه  والثاني  األمــامــي،  املقعد  يد  وســادة  حتت 
أن  الدوخي  عليهم صالح  االحتالل حتى عرض  السيارة من جنود  اقتربت  أن 
يركبوا فيها بغية توصيلهم إلى الوجهة التي يقصدونها، لكنه اشترط عليهم أن 
يركب أحدهم أو اثنني منهم فقط، لكن اجلنود أصروا على الركوب في السيارة 
أحد  فطلب  الطرفني،  بني  النقاش  واشتد  األمــر،  ذلك  صالح  فرفض  جميعًا، 
يبرز هويته في محاولة لكشف  أن  الدوخي  اجلنود بصورة مفاجئة من صالح 
شخصيته، كما وجه ذات اجلندي أيضًا كالمه بصورة مفاجئة لصالح اخلضر 
وأحس  اخلضر،  فارتبك صالح  العسكرية،  في  يعمل  اآلخر  هو  أنه  إياه  متهمًا 
اجلندي العراقي بذلك، فهجم على صالح واستخلص من بنطاله املسدس الذي 
إياه صديقه صالح الدوخي، ثم شرع جنود االحتالل في تفتيش سيارة  سّلمه 

)5( عادل عبد اللطيف الدوخي، املقابلة السابقة، ص5، إبراهيم )شقيقه(، املقابلة السابقة، ص3.
)6( طالل الفودري، املقابلة السابقة، ص 4 .
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الرفاق الثالثة، فعثروا على املسدس الذي كان مخفيًا حتت وسادة املقعد، فألقوا 
القبض عليهم، وأوسعوهم ضربًا وتنكياًل)7(.

رواية أخرى
نقاًل عن  الــدوخــي  عــادل شقيق صــالح  الشاهد  أخــرى يسوقها  روايـــة  وهــنــاك 
املجموعة  أفــراد  سيارة  أن  ومفادها  املجموعة  ضمن  كــان  الــذي  الغامن  صــالح 
أثناء  وفي  لسيارتهم،  األمامية  الهيئة  في  وذخائر وضعت  أسلحة  كانت حتمل 
سيرهم استوقفهم جنود إحدى نقاط التفتيش العراقية، وطلبوا منهم القيام 
بتوصيلهم إلى مكان معني، فارتبك أفراد املجموعة إزاء هذا الطلب املفاجىء، 
العراقيني  اجلنود  أحد  فقام  الغامن،  صالح  وجه  على  واضحًا  االرتباك  وظهر 
بضرب صالح الغامن مبؤخرة سالحه، ثم تناوب جنود االحتالل على ضرب بقية 
قام اجلنود  ثم  أمر،  األسئلة حول ما يخفونه من  توالت  كما  املجموعة،  أفــراد 
والذخائر  األسلحة  بداخلها على  دقيقة، حتى عثروا  السيارة بصورة  بتفتيش 

املخبئة، ثم ألقوا القبض الرفاق الثالثة )8(.

صغر سن أفراد املجموعة
أمرهم،  اكتشاف  في  األكبر  أثــره  له  كــان  املجموعة  أفــراد  سن  صغر  أن  ويبدو 
قوة عزمية هؤالء  يدل على  واألمــر في مجمله  زائــدة،  بقسوة  الغزاة  فعاملهم 

الشباب، وصبرهم على اإليذاء فداًء للوطن.

مكان اعتقال الرفاق الثالثة
ويذكر الشاهد عادل شقيق صالح الدوخي أن مكان اعتقال الرفاق الثالثة كان 
وكذا  الصقر،  مقابل مسجد  الشامية  منطقة  في  الواقعة  التفتيش  نقطة  في 

رواية إبراهيم شقيق صالح اخلضر )9(.

مداهمة منزل عائلة اخلضر
 ،1990/8/23 يوم  في  عائلة صالح اخلضر  منزل  االحتالل  داهم جنود  بعدها، 

الفودري،  2005/3/21، ص17، طالل  بتاريخ  العام،  الرأي  في جريدة  مقابلة  الدوخي،  اللطيف  عبد  عادل   )7(
املقابلة السابقة ص4-5، إبراهيم )شقيقه(، املقابلة السابقة، ص 2 .

)8( عادل عبد اللطيف الدوخي، مقابلة وحيد القطان، ص6-5 .
)9( إبراهيم )شقيقه( مقابلة جريدة الرأي العام ص17، عادل عبد اللطيف الدوخي، مقابلة جريدة الرأي العام، ص17 .
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وقاموا بتفتيشه تفتيشًا دقيقًا، ثم خرجوا من املنزل دون أن يعثروا على شيء 
يدين صالح )10(.

صالح في مخفر كيفان ثم اخلالدية
نقلت القوات العراقية الرفاق الثالثة إلى مخفر شرطة منطقة كيفان، ثم إلى 
مخفر شرطة منطقة اخلالدية، حيث تعرضوا هناك للضرب باأليدي والعصي 
الكهربائية، ووجهت إليهم أسئلة كثيرة عن مصدر األسلحة التي ضبطت لديهم، 
وزاد األمر سوءًا عثور القوات العراقية على املزيد من الذخيرة في سيارة صالح 

الدوخي التي كان يستقلها أفراد املجموعة )11(.

سؤال األهل عن مصير صالح ورفاقه
اجلهات  إلى  توجهوا  أبنائهم  اعتقال  بخبر  املجموعة  أفــراد  أهل  سمع  عندما 
العراقية املسئولة في محاولة إلطالق سراحهم، ويذكر الشاهد طالل الفودري 
أن والده استفسر عنه، فأخبرته القوات العراقية أنه غير متهم بخالف رفيقيه 
صالح الدوخي، وصالح اخلضر، ثم متخض األمر عن إطالق سراحه في نفس 

اليوم )12(.

تعذيب العراقيني لصالح
وجيزة  لفترة  معه  وحتـــدث  فــي سجنه،  زار شقيقه صــالح  أنــه  إبــراهــيــم  يــذكــر 
أفراد  لبقية  بالنسبة  احلــال  وكــذا  جسده،  على  واضحة  التعذيب  آثــار  وشاهد 

مجموعته)13(.

تنقله في سجون الكويت
القوات  لكن  األخيرة،  هي  مرة  في  زيارته  إلى  الدوخي  صالح  عائلة  ذهبت  ثم 
العراقية أخبرتهم أن مت ترحيله مع بقية أفراد املجموعة إلى نادي كاظمة في 

منطقة العديلية، ثم إلى مخفر شرطة منطقة الصاحلية )14(.

)10( إبراهيم )شقيقه( مقابلة جريدة الرأي العام ص17 .
)11( طالل الفودري، املقابلة السابقة، ص 6-5 .

)12( املصدر السابق، ص 6 .
)13( إبراهيم )شقيقه(، مقابلة وحيد القطان، ص 3-2 .

)14( عادل عبد اللطيف الدوخي، مقابلة وحيد القطان، ص 4 .
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صالح في سجون العراق
قامت القوات العراقية بعدها بترحيل الصديقني صالح الدوخي، وصالح اخلضر 
إلى سجن مدينة البصرة العراقية، وكان معهم في هذا السجن الشاهد منصور 
أنه وجدهم هناك في غرفة واحدة ضيقة عدد األشخاص  الذي ذكر  اخلرافي 
الذين معهم فيها نحو 24 سجينًا، وأن صحتهما كانت جيدة، إال أن أجسامهم 
بدت هزيلة، ويظن أن سبب ذلك يرجع إلى شدة التعذيب الذي وقع عليهما)15(.

بارقة أمل
يقول  اخلضر،  صالح  بعائلة  أسد  مجيد  يدعى  شخص  اتصل  التحرير  وبعد 
أنه شاهد األسير في سجن البصرة في شهر ابريل، وأنه تعرف عليه من خالل 
إفادته  في  الرواية  هذه  اخلميس  خالد  يوسف  خالد  الشاهد  عزز  كما  الصور، 

لوالد صالح )16(.

البحث عن خبر في األردن
إلى  جــاء  اتصال  على  بناًء  األردن  إلــى  التسعينيات  منتصف  في  والــده  وذهــب 
وأنــه شاهده  أن لديه معلومات عن صــالح،  األســرة من شخص مجهول يدعي 
في السجن، واتضح في نهاية األمر أن هناك أفرادًا قد اعتادوا االتصال بأهالي 

األسرى الكويتيني هدفهم من ذلك احلصول على املال )17(.

تغييب صالح
هكذا غيب الغزاة صالح اخلضر عن أهله وأبناء وطنه، فأصبح ذكرى تردد في 

أرجاء الوطن، لتعبر عن ظلم اإلنسان ألخيه، دومنا رحمة وال شفقة.

)15( طالل الفودري، املقابلة السابقة، ص 6 ، منصور اخلرافي، مقابلة أجراها معه الباحث في مكتب الشهيد 
وحيد القطان في يوم الثالثاء، املوافق 2007/11/27، ص 2، سعاد عبد املجيد أحمد عبد املجيد )أم األسير صالح 
الدوخي(، مقابلة مثبتة في ملف الشهيد، رقم امللف 261، بتاريخ 1992/11/25، صفحة واحدة، فوزي الدوخي، 
مقابلة بتاريخ 1992/12/5 مثبتة في ملف الشهيد صالح الدوخي، صفحة واحدة، علي اخلضر )والده(، مقابلة 

مثبتة في ملف الشهيد، مؤرخة في 1992/12/1، صفحة واحدة.
)16( علي اخلضر )والده(، املقابلة السابقة، صفحة واحدة.
)17( إبراهيم )شقيقه( مقابلة جريدة الرأي العام، ص 17 .
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وفاته ورفاته
وقد تالشت بارقة األمل التي كانت تلوح في مخيلة عائلته عن احتمال وجوده 
العراق،  في  الرمادي  مبنطقة  جماعية  مقبرة  في  رفاته  على  العثور  عند  حيًا 
حيث أثبتت التحاليل املخبرية تطابق اجلينات مع رفاة الشهيد، وحتدد سبب 

الوفاة باإلصابة بعيار أو أعيرة نارية بالرأس )18(.
رحم الّله تعالى الشهيد البطل صالح علي سعد حمد اخلضر، وأسكنه فسيح 

جناته، وألهم أهله وأبناء وطنه الصبر والسلوان.

)18( اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية، فريق األدلة اجلنائية، الفريق الفني، انطباق رقم 218، تقرير مصور لرفاة 
رقم 7116 املنطبق على األسير الشهيد صالح علي سعد اخلضر ملف أسر رقم 263، معتمد من العميد عيد 

عبدالله بو صليب مدير عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية ورئيس الفريق الفني.
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الشهيد/  عبد الرزاق أحمد أبل بو شهري
كتب / د. أحمد احلسن:

اجلنسية: كويتي
احلالة اإلجتماعية: أعزب

املؤهل العلمي: دبلوم
املهنة: فني حليم كهرباء وأكسجني - وزارة األشغال العامة

تاريخ امليالد: 1964/3/22
تاريخ األسر: 1990/10/20

تاريخ اثبات االستشهاد: 2006/6/19 )1(

أخالق وصفات الشهيد عبد الرزاق بو شهري:
كان الشهيد محبوبًا من اجلميع من أفراد أسرته وجيرانه وأصدقائه )2(، كما كان 

مقدامًا جريئًا وشجاعًا )3(.

دوره خالل الغزو العراقي الغاشم:
الرزاق بو شهري الطريق األصعب في مقاومة احملتل وهو  اختار الشهيد عبد 
الهمجي على  االعتداء  لهذا  رافضًا  لوطنه  كان محبًا  فقد  العسكرية  املقاومة 
بالده وقد كان يعلم خطورة هذا الطريق لكن رآه اخليار الوحيد لتحرير الوطن 
فعندما سأله شقيقه مصطفى )ما تخاف( رد عليه بكل ثقة )كلها طلقة لكن كل 
شيء يهون علشان الوطن( )4( »وكان يرغب أن يقدم شيء لهذا الوطن« )5( ولذا 
فقد كان من األوائل الذين انضموا إلى املقاومة املسلحة الكويتية بانخراطه في 

أكثر من خلية ونشاط مسلح.
لقد وصف حماسه في هذه اخلاليا بأنه »حماس كبير كبير« )6( لدرجة أنه كان 
مما  الغازية  بالقوات  مكترث  غير  بالشارع  ويخرج  صــدره  على  السالح  يحمل 
)7( ولذا لشدة هذا اإلندفاع كان  يضطر أحيانًا إخوانه في املقاومة إلى تهدأته 

1- ملف الشهيد عبد الرزاق أحمد بو شهري رقم 313، مكتب الشهيد، تقرير قسم التخليد املعنوي، وثائق جلنة 
شئون األسرى واملفقودين تقرير بعنوان )بيانات املتغيب ضمن عمليات االحتالل والتحرير(

2- مقابلة شقيق الشهيد مصطفى أحمد بو شهري بتاريخ 2006/6/11 .
3- مقابلة حبيب حيدر بتاريخ 2006/6/3ص2، مقابلة مصطفى بو شهري ص4 .

4- مقابلة مصطفى بو شهري ص4 .
5- مقابلة ابراهيم علي دشتي بتاريخ 2007/5/19 ص3 .

6- مقابلة إبراهيم دشتي ص3 .
7- مقابلة حبيب حيدر ص2 .
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زمالؤه يتوقعون له الشهادة )8(.
حرص الشهيد على جمع السالح فقد كان لديه منه الكثير ليستخدمه ملواجهة 

احملتل )9(، ولكن لم يخبر أحدًا عن مصدره.
انضم عبد الرزاق بو شهري أواًل إلى خلية مقاومة تتكون من عشرة أفراد تقريبًا 
أطلقت على نفسها اسم *مجموعة شباب الكويت* وقد حصلت هذه املجموعة 
على أسلحة من احلرس الوطني الذين كانو يحتمون في السفارة البحرينية في 

منطقة اجلابرية)10(.
 )11( وكما تعلمت هذه املجموعة صنع القنابل احلارقة عن طريق أحد اخلبراء 
أوائل  أنشطة ملقاومة االحتالل في  أفــراد اخللية بعدة  الــرزاق مع  وساهم عبد 
عمليات  شكلت  وقــد  بعد  الوضع  على  يسيطروا  لم  العراقيني  أن  حيث  الغزو 

مجموعة عبد الرزاق »مشكلة« )12( للعراقيني.

أهم العمليات التي قام الشهيد عبد الرزاق مع أفراد خليته:
1- إطالق النار أثناء قيادة إحدى السيارات على اآلليات العراقية املتحركة )13(.

2- تفخيخ كمائن متفجرة لالرتال العراقية. ويتم ذلك في منتصف الليل أو في 
الفجر ومن هذه الكمائن التي جنحت كمني لرتل عراقي كان مارا بني منطقة 

اجلابرية والسرة وشارك في هذه العملية ما يقارب عشرة من أبناء اخللية )14(.
وكما قامت خلية عبد الرزاق بتوزيع منشور دوري يحمل اسم املجموعة )15(، وبعد 
إلى مجموعة  وانضم  املجموعة  هذه  الــرزاق  عبد  ترك  -تقريبًا-  أسابيع  ثالثة 
أخرى يطلق عليها *مجموعة 25 فبراير* وهي مجموعة تتشكل من عدة خاليا 
من مناطق متفرقة مثل اجلابرية والرميثية والصليبيخات وكان مركز انطالقهم 
احلجي،  عبداحلميد  منزل  من  الغازية  القوات  ضد  للتخطيط  واجتماعاتهم 

وكذلك منزل علي عيسى البلوشي)16(.
وشارك أيضًا عبد الرزاق بو شهري في هذه املجموعة في مقاومة احملتل عسكريًا 
سواء كعمليات جماعية )أي باإلشتراك مع آخرين( أو عمليات فردية و من أهم 

8- مقابلة إبراهيم دشتي ص 3 .
9- مقابلة مصطفى بو شهري ص3 .

10- مقابلة إبراهيم محمد دشتي بتاريخ 2007/5/19 ص2 .
11- مقابلة إبراهيم دشتي ص 2 .
12- مقابلة إبراهيم دشتي ص 3 .
13- مقابلة إبراهيم دشتي ص 2 .
14- مقابلة إبراهيم دشتي ص 3 .
15- مقابلة إبراهيم دشتي ص 2 .
16- مقابلة حبيب حيدر ص 2،1 .
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هذه العمليات:
1- عمليات عسكرية في منطقة السرة )17(.

2- عمليات عسكرية في منطقة اجلابرية )18(.
3- عمليات قنص للقوات العراقية املارة في الدائري السابع )19(

وباإلضافة إلى عمليات املختلفة مع هاتني املجموعتني فقد ذكرت له عمليات 
أخرى كعمل فردي تتعلق بأسر عدد من اجلنود العراقيني وإعدامهم )20(.

ظروف اعتقال الشهيد عبد الرزاق أحمد بو شهري:
متكن عبد الرزاق بو شهري من أسر اثنني من القوات العراقية بتاريخ 1990/10/10 
وأخذهم إلى منطقة العارضية ليعدمهما في منزل أخيه خالد بو شهري ولكن 
شقيقه خالد خشي على أسرته فطلب من عبد الرزاق أن يعدمهما في مكان آخر 
فأخذهما إلى مكان بالقرب من أحد فروع اجلمعية التعاونية وقام بقتل أحدهما 
وأصاب الثاني برأسه فجرحه ولم يقتله لكن عبد الرزاق ظن أنه قد مات ثم في 
تاريخ 1990/10/16 داهم العراقيون منزل خالد بو شهري ومعهم ذلك اجلندي 
إلى  الرأس فانقضوا على خالد وأخيه مصطفى واقتادوهما  املجروح معصوب 
املخفر وحقق معهما العراقيون بخصوص قتل جندي وجرح آخر لكنهما أنكرا 
معرفتهما باملوضوع فحبسوهما ملدة ستة أيام إلى تاريخ 1990/10/22 ثم أطلقوا 
سراحهما لكنهما بعد خروجهما علما بالقبض على أخيهم عبد الرزاق بتاريخ 
1990/10/20 )21(، وبعد االعتقال وردت لذويه معلومات من شخص أنه شاهد عبد 
الرزاق في سجن األحداث )22(، ولكن بعد ذلك انقطعت أخباره إلى أن مت إثبات 
وفاته »موتًا حكميًا« بناءًا على حكم صادر عن احملكمة الكلية برقم 2005/4489 

عن دائرة األحوال الشخصية بتاريخ 2006/6/19 )23(.

17- مقابلة حبيب حيدر ص 2 .

18- مقابلة حبيب حيدر ص 2 .

19- مقابلة حبيب حيدر ص 2 .
20 مقابلة مصطفى بو شهري ص 4 .

بتاريخ  واملفقودين  األســرى  به جلنة شئون  أفاد  الــرزاق  الشهيد عبد  بو شهري شقيق  أحمد  تقرير خالد   -21
1992/12/29، تقرير صادر عن مكتب الشهيد بعنوان »مذكرة داخلية« مقابلة مصطفى بوشهري ص3 .

22- تقرير خالد بو شهري بتاريخ 1992/12/29، تقرير مكتب الشهيد بعنوان »مذكرة داخلية«.
23- انظر تفصيل الدعوى في ملف الشهيد رقم 313، وثائق مكتب الشهيد، تقرير مكتب الشهيد بعنوان »مذكرة 
داخلية«، شهادة وفاة صادرة عن وزارة الصحة مراقبة السجل املركزي للمواليد والوفيات رقم 2006/1680 بتاريخ 

. 2006/8/7
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الشهيد/ عبد الّله راشد أحمد اليعقوب
كتب / أ.د.فيصل الكندري:

ولد الشهيد عبد الّله في دولة الكويت في 1950/6/10 )1950/9/18 والده ص:1، 
أرملته ص:1(، كان هادي الطبع في طفولته، مطيعًا لوالديه، ومواظبًا على أداء 

الصلوات، وكانت عالقته جيدة مع عائلته وأقرانه)1(.
وتلقى عبد الّله تعليمه في مدارس الكويت وكان يطمح أن يحصل على شهادة 
الدبلوم العالي ولكنه لم يتمكن من حتقيق طموحه، فالتحق بسلك العمل في 

وزارة اإلعالم كمشرف كنترول باإلذاعة )2(.
بدأت مواهب عبد الله تظهر للعيان في بداية السبعينات كملحن له مكانته بني 
امللحنني عندما غنى الفنان يحيى أحمد أولى أحلانه وتبعه كل من مصطفى 
أحمد وعبد احملسن املهنا وغريد الشاطىء، واجليل الواعد من املطربني حينئذ 
من أمثال عبد الّله الرويشد ونبيل شعيل. كما قام بتلحني العديد من األعمال 

الوطنية التي قدمت للجمهور بأصوات كبار مطربي الكويت )3(.
الثاني من أغسطس عام 1990م لم يكن مستوعبًا ملا قامت  وفي يوم اخلميس 
أنكر ذلك وقال  العراقي  بالغزو  به قوات االحتالل فعندما أخبره أحد جيرانه 
بأنها مجرد معارك حدودية، وأراد إيصال ابنه سعود إلى اجلامعة حيث كان لديه 
فصال صيفيًا، وفي الطريق شاهد اآلليات العسكرية العراقية في شوارع الكويت، 

فأيقن حقيقة الغزو.
بحزن  وأصيب  للكويت،  ما حدث  من جراء  الذهول  من  بحالة  بعدها  وأصيب 
ملتابعة  الــراديــو  ورافــقــه  للغزو،  األولـــى  األشــهــر  بيته طيلة  فيها  فــالزم  شــديــد، 

احملطات املختلفة لسماع األخبار.
إخوانه  ليقف بجانب  بأن يخرج من عزلته  الله  قرر عبد  نوفمبر  بدايات  وفي 
من  والتخلص  التعاونية،  اجلمعية  في  فعمل  املدنية،  األعمال  في  الكويتيني 
القمامة والنفايات من املنطقة السكنية، وتغيير لوحات وأرقام الشوارع واملنازل 

حتى ال يستدل العراقيون على الكويتيني املطلوبني للقوات الغازية)4(.

)1( مكتب الشهيد، ملف الشهيد عبد الّله اليعقوب، مقابلة مع راشد اليعقوب )والد الشهيد(، ص1 .
)2( مكتب الشهيد، ملف الشهيد عبد الّله اليعقوب، مقابلة مع إقبال حسن )زوجة الشهيد(، ص1 .

)3( جريدة الرأي العام بتاريخ 2004/9/29، ص4 .
)4( مكتب الشهيد، ملف الشهيد عبد الّله اليعقوب، مقابلة مع إقبال حسن، ص3 .
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ثم بدأ اتصاله برفيق دربه الشاعر فايق عبد اجلليل واتفقا على القيام بعمل ما 
إليجاد صورة من صور مقاومة االحتالل بالكلمة والنغمة، وتفتقت قريحتيهما 
على إقامة أوبريت غنائي يشارك به عدد من فناني الكويت، ليكون وسيلة حلض 
أهالي الكويت على البقاء والوقوف في وجه الطغيان العراقي، وأطلق على العمل 
املشترك اسم »الصمود« على أن يؤدى على لسان مجموعة من أبناء الكويت )5(.

ولم يكن هذا العمل الوطني بعيدًا عن عيون العراقيني واإلستخبارات العسكرية 
التي اعتادت أن تعد أنفاس الشعب العراقي وما يجول في خاطرهم، فعلموا بأن 
العمل بهذا األوبريت الغنائي قد بدأ، وقاما بالتسجيل منذ عدة أيام، وأخذت 

أيادي الكويتيني تتناقله من شخص آلخر.
فقام العراقيون مبراقبة كل من عبد الّله اليعقوب وفايق عبد اجلليل، ورصدوا 
كل حركاتهم دون أن يعلموا بذلك، وأثناء تواجدهم في ديوانية كانوا يعتادون 
اليوم  صبيحة  في  املكان  مبداهمة  العراقية  القوات  قامت  فيها  التواجد  على 

األول من يناير 1991م)6(.
لتبدأ بعد ذلك فترة من التعذيب والظلم والقهر التي يعاني منها كل من يقع 
الغازية، ليوضع في سجن األحداث بالكويت، ثم  العراقية  في أيدي السلطات 

لينقل هو وزمالئه إلى سجن البصرة)7(.
عنه حتى  أي شيء  أهله  يعرف  ولم  اليعقوب  الّله  عبد  أخبار  انقطعت  وهكذا 
تاريخ 2004/8/16 عندما اكتشف فريق البحث الكويتي رفات الشهيد في مقبرة 
جماعية في شمال كربالء، ومت تطابق التحاليل املخبرية مع العينات املوجودة 
لديهم، ومت إصدار شهادة وفاة وتبني أن الوفاة حدثت بسبب أعيرة نارية بالرأس 

واحلوض )8(.

الشهيد(، ص  )ابن  اليعقوب  الّله  اليعقوب، مقابلة مع سعود عبد  الّله  الشهيد عبد  الشهيد، ملف  )5( مكتب 
.4-3

)6( مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق محمد العياضي، مقابلة مع عبد العزيز رشيد )صديق الشهيد( بتاريخ 
2007/6/1، ص 7-6 .

)7( مكتب الشهيد، ملف الشهيد عبد الّله اليعقوب، مقابلة مع سعود عبد الله اليعقوب، ص4 .
)8( مكتب الشهيد، ملف الشهيد عبد الّله اليعقوب، ص3-1 .
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الشهيد/ فايق محمد العياضي
الشهير بـفايق عبد اجلليل

كتب / أ. د. فيصل الكندري

قلبه  في  والــداه  وغــرس   ،1948/5/5 بتاريخ  الكويت  في  اجلليل  عبد  فايق  ولد 
حتمل املسئولية منذ الصغر، فنشأ على حب إخوانه، ويعطف عليهم، ولم ينل 
حظًا كبيرًا من التعلم، فاشتغل بشهادته املتوسطة كاتبًا في بلدية الكويت )1(. 
وبعد وفاة والده تكفل فايق بتربية إخوانه جاسم وعلي، وأشرف على رعاية أمور 
كاهله،  الزوجية)2(، لتسقط مسؤوليتهما عن  إلى عش  أوصلهما  حياتهم حتى 

وليأخذا بشق طريق حياتهما اخلاصة.
إن حتمله املسؤولية في فترة مبكرة من حياته جعلت منه ذا حس مرهف فبدأت 
بوادر الفن تظهر جليًا في حياته، فأخذ ريشة وبدأ في الرسم، فبدأ يضع قدمه 
رحمه الله على طريق الفن، ولم ميض وقت طويل على ذلك حتى اكتشف أنه 
بالريشة  فاستبدل  نفسه،  مكنون  في  يجيش  عما  بالفن  يعبر  أن  يستطيع  ال 
القلم، واللوحة بالكراسة، فانتقل من الرسم إلى الشعر )3(، فهذه النقلة النوعية 
في حياته خلقت منه شاعرًا متميزًا، جنح في تسطير اسمه بني شعراء الكويت 
املعاصرين، وتالقف أبياته كبار امللحنني، وتغنى بشعره أملع املطربني، حتى غدا 

قبيل الغزو واحدًا من أبرز كّتاب الكلمات الغنائية في الكويت.
وعندما حشدت العراق قواتها على احلدود مع الكويت كان يخشى من حدوث 
الكارثة وكان يردد: »بأن هؤالء ال أمان عندهم«، واستشف ذلك من لهجة النظام 
لو كانوا جادين في احلل  أن يقول  أراد  العراقي وتصريحات مسؤوليهم، وكأنه 
فلماذا هذا التصعيد من جانبهم؟ وملاذا هذه النبرة احلادة والعدائية الواضحة 

في كالمهم؟.
أجمع  للعالم  واتضح  أنيابه،  عن  يكّشر  العراقي  بالنظام  فإذا  أيام  إال  هي  وما 
بأن اخلطابات العراقية لم تكن إال مثااًل للحرب اإلعالمية التي عادة ما تسبق 
احلرب العسكرية، ومع خيوط الفجر األولى من صبيحة يوم اخلميس املوافق 

)1( مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق محمد العياضي، وثائق جلنة األسرى، ص1 .
)2( مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق محمد العياضي، مقابلة مع فارس فايق العياضي )ابن الشهيد(، بتاريخ 

2007/6/5، ص2 .
)3(مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق محمد العياضي، مقابلة مع فارس فايق العياضي، ص2 .
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ولقتل  وخيراتها،  الكويت  الستباحة  جنوده  العراقي  النظام  أرســل   1990/8/2
وتشريد شعبها. واستنكر على العالم سماعه بأمر الغزو ولم يحرك ساكنا فقال: 

صرخة سجل الصرخة...
ورد عطني اجلواب ... رد يا ضمير الكون

رد وال تهاب .... من قلب ديرتنا
لكم هذا اخلطاب .... محد سمع في آب
صرخات اغتصاب .... صرخات اغتصاب

واحتار فايق لهول ما سمع ورأي بعينه يوم تقدم اجلحافل العراقية داخل الكويت، 
وحمد اللّه أن ابنه فارس خارج الكويت، وأخذ يفكر في بناته األربع، وهنا قالت 
له زوجته أم فارس: »إن مكانك ليس في الكويت وإمنا خارجها«. فضحك فايق 
وقال: »أنا الذي أكتب عن الكويت وعن تراب الكويت! أخرج اآلن! والّله لن أخرج. 
أنت عندك بنات، وسأخرجك من الكويت مع بناتك، وسأرجع أنا«. وهذا ما حدث 
فعال فقد اقتاد أسرته إلى حدود الكويت مع اململكة العربية السعودية، ورجع إلى 

بيته ليحارب العراقيني وليقف مع زمالئه في وجههم)4(.

عند احلدود
عند احلدود مقدر اخليهم واعود... أمي وأم عيالي ... هم شمس الوجود وعيالي 
في دمي ،، وفي صدري ورود .. كل املعزة بس لهم في قربهم كل الوجود ... وفي 
بعدهم مالي وجود .... مقدر أخليهم وأعود ال يا وطن .. الزم أعود ... أنت احملبة 

... ولك أنا .... بكل شيء أجود الزم أعود .... الزم أعود ... الزم أعود
وهنا فكر فايق بأن ينخرط في صفوف املقاومة الكويتية خللق أوقات عصيبة 
على القوات الغازية، فاجتمع مع أصدقائه من أمثال سليمان الفهد وعبد الله 
الراشد وخالد إدريس ووليد خالد املسلم وعبد العزيز رشيد وغيرهم، وفي بيت 
فايق عبد اجلليل اتفقوا على تشكيل خلية من خاليا املقاومة حتارب العراقيني، 
ولكنها ال تستخدم السالح واملدفع، وإمنا بالقلم والكلمة، من خالل تأليف أغاني 

وقصائد وطنية، تتغنى بالكويت وأميرها، وجتابه الظلم والطغيان.
وأراد فايق أن يتحدث للعالم عن دولة اسمها الكويت، ورغم ما قاسته فهي باقية 

شامخة فقال عنها:

)4( مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق محمد العياضي، مقابلة مع فارس فايق العياضي، ص3 .
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انتباه
انتباه ... انتباه ... الكويت ما زالت هنا

انتباه ... انتباه ... الكويت احنا كلنا
يحترق بيت مبنطقة أو ينهدم

احنا هنا انتباه ... لو شفنا اخونا ميوت
وامنا تنعدم .. احنا هنا ... انتباه ...

مسجل على أرض املدينة والسحب
احنا نحب وانت عدمي القلب ... أبدًا ما حتب

أما متوت بدارنا أو تنسحب ... جدامك املوقف صعب
كل شيء على أرض احملبة نار ... كل شيء شرار

ولو تلمس املاي فبلدنا هم يشب
يحترق بيت مبنطقة أو ينهدم .. إحنا هنا

ولو شفنا أبونا ميوت ... وأمنا تنعدم .. احنا هنا
انتباه ... انتباه ... الكويت ال زالت هنا

الكويت احنا كلنا .. انتباه .. انتباه
ويخاطب طاغية بغداد بقوله:

يا طاغية
يا طاغية أسرق على كيفك وشيل .. يا طاغية شعبي العزيز وانت الذليل

ماتقدر تبوق العزم .. ماتقدر تغير أصيل
منبوذ من كل الشعوب .. مطرود من كل القلوب

وصرخات أهل بغداد أهي أكبر دليل .. الكويت فينا عامرة .. وما لنا عنها بديل
ربنا خلقنا بس لها .. أهي احلمامة واحنا يا ناس الهديل

منوت وتعيش البلد .. جنوع وما يطلع أحد
وما ظني في كويتي على أرضه بخيل .. يا طاغية اسمع عدل صوت األصيل

إذا تبي الكويت تراها املستحيل
وأخذ يحث الكويتيني على الصمود والوقوف في وجه اجلنود العراقيني سواء 
ينس  ولم  والنساء  منهم  الرجال  اجلــراح  لتضميد  أو  بالسالح  أو  بالكلمة  كان 

منهم حتى األطفال وذلك بقوله:
حي

هي اللي قام بالصمود وبالسالح .. حي اللي ضمد كل جرح من اجلراح
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حي احلرمي .. اللي اقعدوا وتقاسموا خبز الصمود
حي الرجال اللي اوقفوا .. واستشهدوا مثل اجلنود

حي اخلليج حي العقل .. وأهل العقل...
حي العرب .. اللي أثبتوا قول وفعل

حي التراب .. اللي رفض كل احتالل ..
حي الشباب اللي انتفض باسم النضال

حي الطفل اللي لفظ كلمة وقال..
حي الصمود .. حي الكويت.. حي الرجال.

وانقضت عدة شهور حتى هذا الوقت فيصف لنا فايق حال الكويتيني في الداخل 
فيقول:

متيت مرابط
متيت مرابط .. متيت

كويتي وما يترك الكويت .. يوقفني اجلندي املتجبر
ما اطلع منك يا كويت ... يستدعيني املخفر أحضر

وما أطلع منك يا كويت .. متيت مرابط .. متيت
داير في الديرة احلزنانة .. داير والديرة زنزانة

يخاف احلرف يكمل حرف .. يخاف الواحد يسهى لسانه
أنا الديرة .. وأهى أنا .. ميوت الورد بليا أغصانة

يا غازي الديرة ومتآمر .. أمنا الثابت وأنت العابر
ومتيت مرابط متيت .. كويتي وما يترك الكويت

وبعد اجتماعات متكررة في بيت فايق عبد اجلليل في منطقة صباح السالم متكن 
من تأليف بعض القصائد الوطنية فقام عبد الله الراشد بتلحينها وأسندت إلى 
العيدان - وكانت طفلة ال يتجاوز عمرها  مرزوق سعيد لغنائها، وساهمت مي 
آنذاك 13 عامًا - في الغناء معه، وبلغ عدد القصائد تسعة في األشهر األولى من 
الغزو العراقي )5(، وأعدوها في شريط كاسيت، وساهم خالد إدريس وكان مدير 
إنتاج ومهندس صوت بدور كبير في جتميع العمل بتقنية ممتازة )6(، وكان من 

)5( مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق محمد العياضي، مقابلة مع عبد العزيز رشيد )صديق الشهيد( بتاريخ 
2007/6/1، ص 3-2 .

)6( مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق محمد العياضي، مقابلة مع وليد خالد املسلم )صديق الشهيد، بتاريخ 
2007/6/9، ص5-3 .
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أبرزها قصيدة ما نطلع أبدًا ما نطلع
ما نطلع

ما نطلع منها .. ما نطلع .... صوت احلق أقوى من املدفع
تغيب الشمس .... وترجع تطلع .... وما نطلع منها .... ما نطلع

مد عروق مثل السدرة .... أمسك أرضك وأزرع بذرة
علم كل عيال الديرة .... واحدهم فيها عن عشرة

ياللي في الداخل أو برة .... عن حب بالدك .. ال ترجع
وما نطلع .... منها ما نطلع .... صوت احلق أقوى من املدفع

كان يحتفظ  الــذي  الوجود  إلى حيز  األشرطة  إخــراج  في  املسلم  وليد  وساهم 
بأجهزة التسجيل في بيته، وملا خرج الشريط األول تالقفته أيدي أهالي الكويت، 
وكل من يستمع إليه كان ينسخ عليه ويوزعه على من يشاء، حتى انتشر الشريط 
انتشارًا طيبًا داخل الكويت، بل تعدى ذلك لدرجة أنه وصل إلى الشرعية الكويتية 

في مدينة الطائف باململكة العربية السعودية)7(.
 18 إلى  القصائد  األيــام حتى وصل مجموع  مر  على  املجموعة  نشاط  وتوالى 
قصيدة وطنية، عبر خاللها فايق عما يجيش داخل نفسه، ومعاناته اليومية مع 
القوات العراقية، ومع كل معاناة يخرج فايق ما بجعبته من صرخات وآهات وألم 

على هيئة أبيات شعرية، حتكي واقعه األليم وإحساسه مبرارة الظلم والقهر.
نبقى كويتيني

نبقى .. نبقى كويتيني .... منوت نعيش كويتيني
ال أرقام وال بنزين .... ال جمعية وال متوين

تهز الناس الوطنيني .... ونبقى .. نبقى كويتيني
فصيلة دمي تقول كويتي .... ولبنة بيتي تقول كويتي
ولو قرب واحد ناحيتي .... يسمع قلبي يقول كويتي
ونبقى .. نبقى كويتيني .... كسرة خبز .. واسم كويت

تكفي كل اللي في البيت .... نتجمع باحلب ليلة
ذكرى أيام احلرية .... ونسولف عنك يا كويت

ونبقى .. نبقى كويتيني .... منوت ونعيش كويتيني

)7( مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق محمد العياضي، مقابلة مع وليد خالد املسلم )صديق الشهيد(، 
بتاريخ 2007/6/9، ص 4، مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق العياضي، مقابلة مع عبدالعزيز رشيد، ص3 .
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الذي  العذاب  وألــوان  الطاغية،  سجون  في  القابع  األسير  فايق  ينس  لم  كما 
يقاسيه ويواجهه فقال ليشد من أزره

اسمعني
اسمع يا أسير .. أنت أبد .... منت األسير

أهو األسير .... أهو الضرير ...
والظلم ال بد له أخير

والّله معاك .... بشدتك .... وبوحدتك
الّله معاك .... والّله على كل شيء قدير

أنت الوطن .... وفيك الوطن .... غالي وكبير
وقال مخاطبًا أمير الكويت الشيخ جابر األحمد ليجلب معه هدية العودة من 

رحلة السفر وهي التحرير قائاًل:
جابر

جابر واعدنا وعد .... جابر والبابا سعد
يجييب الصوغة باللي يصير

حق الكبير .. حق الصغير .. وصوغتنا تكون التحرير
كل البلد

كل البلد .... مهما يحصل
كل البلد .... طفلة وطفل .... كل البلد .... حرمة ورجل

بغض النظر .... عن القبايل .... واحلمايل .... األصل
نعاهدك .... ونساندك حتى نصل

يا جابر احلق والفصل .... تسقط وجوه مزيفة ....
ومنته سهل .... ويبقى وجه الكويت ....

وتبقى أنت األصل .... من داخل الديرة نبيك
الّله عليك ....اسمع ورد الّله عليك

انت السالح .... حنا الرصاص .... حدد لنا .... يوم اخلالص
ومع منتصف ديسمبر انتهت املجموعة من إعداد شريط آخر )؟؟( ومت تسجيله 
من مسجل آلخر وانتقل من شخص آلخر حتى أن صدى هذا الشريط وصل 

إلى إذاعة القاهرة )8(.

)8( مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق محمد العياضي، مقابلة مع عبد العزيز رشيد، ص4 .
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وكانت املجموعة تتجمع باستمرار إما في بيت فايق في منطقة صباح السالم أو 
في ديوانية لهم مبنطقة الرميثية، وفي أواخر ديسمبر حتدث عبد العزيز رشيد 
مع رفاقه بأن جتمعهم هذا قد يبعث على االشتباه وال سيما وأن القوات العراقية 

كانت تبحث عنهم.
ديوانية  فــي  منهم  بعضا  فتجمع  التجمع،  على  مجبولني  الكويتيني  ولكن 
وطال  الليلة،  تلك  فايق  معهم  يحضر  ولــم   ،1990/12/31 بتاريخ  الرميثية 
انتظارهم لغاية منتصف الليل، وملا لم يحضر تناولوا وجبة العشاء، وغادر الكل 
الليلة  الراشد وباتوا تلك  الّله  إدريس وعبد  باستثناء عبدالعزيز رشيد وخالد 

في الديوانية.
وفي صبيحة العام اجلديد 1991م استيقظ عبد العزيز حوالي الساعة السابعة 
قال  ثم  معًا  حتدثا  نائمًا  الّله  عبد  كــان  وبينما  خالد،  استيقظ  ثم  صباحًا، 
ولكنه  أشغاله،  لقضاء  وذهــب  ظهرًا،  يعود  ثم  سيخرج  بأنه  خلالد  عبدالعزيز 
أحس بأمر ما، فاتصل بالديوانية، وإذا بخالد يرد عليه بنبرة غير معتادة، وقال 
له: »ما األمر يا خالد؟«. فرد عليه خالد: تعال بسرعة! تعال بسرعة«. فأدرك أن 
أمرا ما قد حدث فلم يذهب إلى الديوانية. فأخذ يتصل برفاقه حتى ال يذهبوا 
إلى الديوانية. ولم يتمكن من العثور على فايق، فهو ال يرد على هاتف بيته. 

فذهب إلى بيته ولم يجده هناك.
»تعالوا  كــرروا:  الله  وعبد  نبرة خالد  بنفس  فإذا  بالديوانية  أخرى  مرة  واتصل 

بسرعة، تعالوا بسرعة«. هنا تأكد عبد العزيز بحدوث أمر ما.
وكان العراقيون قد كبسوا على الديوانية بعد خروج عبد العزيز بوقت قصير)9(.

وحتت تهديد السالح والضرب والوعيد اتصل أحد رواد الديوانية بفايق وطلب 
منه أن يحضر بسرعة إلى الديوانية التي كانوا يتجمعون بها في الرميثية، وما 
أن دخل فايق حتى مت إلقاء القبض عليه، وتبنّي أن القوات العراقية كانت قد 
اكتشفت مكان خلية فايق ورفاقه، وطلبوا منهم بأن يتصلوا بكل أفراد اخللية 
العراقيني  أسر  في  املطاف  بهم  لينتهي  الديوانية،  إلى  سرعة  بأقصى  للقدوم 
املتواجدين داخل الديوانية، فوقع كل من خالد إدريس وعبد الله الراشد وفايق 

عبداجلليل في أسر القوات العراقية )10(.

)9( مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق محمد العياضي، مقابلة مع عبد العزيز رشيد ، ص5 .
)10( مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق محمد العياضي، مقابلة مع عبد العزيز رشيد، ص7-6 .
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وهنا بدأت رحلة شقاء فايق مع القوات العراقية، فقد اقتادوه مع رفاقه أول األمر 
إلى سجن قصر نايف، فسجن األحداث داخل الكويت، ثم إلى سجن مديرية أمن 
العمارة، ومنها إلى معتقل الفضيلية ببغداد، وإلى معتقل الرمادي )11(، ومما هو 
مؤكد أن نقله من مكان آلخر لم يكن إال خلطورة العمل الذي قام به، وإلذاقته 

صنوف العذاب، وفنون التعذيب التي جبلت عليها القوات العراقية.
وانقطعت أخبار فايق عنا مدة من الزمن ليكشف لنا فريق األدلة اجلنائية عن 
العثور على رفاة الشهيد فايق عبد اجلليل في مقبرة جماعية في شمال كربالء. 
وليتم استخراج شهادة وفاة صادرة عن وزارة الصحة بتاريخ 2006/8/12، موضحة 
أن سبب الوفاة في الراجح جنائية )12(، وال يستبعد أن تكون وفاته متت على يد 
اليعقوب  الّله  عبد  الشهيد  دربه  رفيق  بأن  ذلك  في  ودليلنا  العراقيني  اجلنود 

استشهد بسبب أعيرة نارية بالرأس واحلوض)13(.
وها هي رفاته ترجع إلى حبيبته الكويت لتلّمه بني ذراعيها، وحتتضنه بدفئها 

وحنانها، ولسان حاله يردد أبياته التي كتبها عن الكويت أثناء الغزو ..
يا دمعة بالدي

أنا املنديل .. والقنديل .... والصبر اجلميل
عزمي غرسته في البلد .... وعمري وهبته للبلد

وأموت ومن بعدي الولد .... يستشهد بأرضه .... وال ينوي الرحيل
هذي رسالة..

حق بريد الشعب .... حطها في البريد
هذا الوطن أعزل وحيد .... وبحاجة للحب األكيد

وبعد أن مّن الّله على الكويت بنعمة التحرير، ومت تخليصها من أيدي القوات 
العراقية الغازية، أخذ الكويتيني في اخلارج يستعدون للعودة إلى وطنهم وأرضهم 
التي أجبروا على فراقها وهم كارهني، وكانت أم فارس زوجة الشهيد فايق واحدة 
من آالف األسر التي رجعت إلى الكويت، فتوجهت إلى بيتها، لتفتش عن زوجها، 
وبينما كانت تبحث في أركان املنزل فإذا بها تعثر على رسالة تركها لها زوجها 
على طاولة الطعام في املطبخ، فإذا بها تلك الرسالة التي كتبها الشاعر الشهيد 

العياضي، ص6 حول أماكن  العياضي، مقابلة مع فارس فايق  )11( مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق محمد 
االعتقال انظر: مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق العياضي، وثائق جلنة األسرى، ص5، ص9، ص11، ص15 .

)12( مكتب الشهيد، ملف الشهيد فايق محمد العياضي، ص2: شهادة صادرة عن اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية. 
ص1: شهادة وفاة صادرة عن وزارة الصحة الكويتية.

)13( مكتب الشهيد، ملف الشهيد عبد الله اليعقوب، ص3-1 .
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لزوجته يشرح لها فيها سبب عدم وفاءه بوعده بأن يتبعها بعد أن أوصلها هي 
وابنته الصغرى حلدود السعودية وقد حالت الظروف أن يرسل الرسالة ألسباب 

مجهولة حيث كتب يقول...
)الغالية أم فارس .. حتية .. محبة .. تقدير .. لك ولــألوالد وأرجــوا أن تكونوا 
صامدين في الغربة .. مثلما أنا صامد هنا في الوطن اليوم اجلمعة .. الوقت 
تلتحم  التي  األبجوزة  نومي وحتت ضوء  غرفة  املكان   .. فجرًا  الرابعة  الساعة 

برأسي باستمرار.
لقد وعدتك أن أغادر الكويت اخلميس ذهبت وجلست أتصفح أفكاري التي تتكاثر 
ثم تصبح فكرة واحدة وهي فكرة واحدة وهي فكرة البقاء كل أفكار الرحيل التي 
أتت إلّي كانت مهزوزة وغير ثابتة وغير مستقرة إال فكرة البقاء كانت هي األكثر 

ثباتًا واألكثر قوة.
فقد اكتشفت أن البقاء في الكويت يعطيني املناعة والقوة والصالبة وبقائي هنا 
ال يعني أنني غير محتاج لكم ... أنا في أشد احلاجة لكم لكن الكويت بأمس 

احلاجة لي.
قوموا بواجبكم الوطني في الغربة على أكمل وجه وقدموا ما تستطيعون تقدميه 

مع أخوانكم الكويتيني .. حتى ساعة الفرج.(
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الشهيد / عبد الله صالح عبد الله احلداد)1(
كتب / د. أحمد احلسن:

اجلنسية: كويتي
املؤهل العلمي: الشهادة اجلامعية

املهنة: سكرتير في مكتب وزير التجارة والصناعة
احلالة االجتماعية: أعزب
تاريخ امليالد: 1962/9/10
تاريخ األسر: 1990/9/20

تاريخ اثبات االستشهاد: 2006/9/25 )2(

أخالق الشهيد الشخصية:
الله احلداد بعدة صفات حسنة حيث كان حنونًا اجتماعيًا  متيز الشهيد عبد 
محبًا للمرح، عزيز النفس، ال يقبل باخلطأ، رياضيًا بطبعه،كما كان بارًا بأهله، 

حريصًا على رضا والدته والقرب منها)3(.

دور الشهيد عبد الله احلداد خالل الغزو العراقي الغاشم:
كان  الظالم  للغزو   1990/8/2 اخلميس  يوم  في  الكويت  دولــة  تعرضت  عندما 
وحاول  والصناعة  التجارة  وزارة  في  عمله  مقر  إلى  متوجهًا  احلــداد  عبدالّله 
الدخول إلى مقر العمل لكن القوات العراقية منعته من ذلك فلم ييأس وأصر 
فأصابوا سيارته  عليه  الرصاص  الغازية  القوات  اطالق  أدى  الدخول مما  على 

لكنه جنا من القتل )4(.
واقعًا  الغاشم  االحتالل  أصبح  بعدما  املشاركة في مقاومة احملتل  الشهيد  قرر 
في وطنه وقد رفض الشهيد ابتداءًا مغادرة الوطن لتعلقه الشديد بوطنه وحبه 

له)5(.
امللف( صــادر عن قسم  بعنوان )محتويات  تقرير  رقم 405،  الله احلــداد  الله صالح عبد  الشهيد عبد  1- ملف 
عمليات  ضمن  املتغيب  )بيانات  بعنوان  تقرير  األســرى  جلنة  وثائق  احليثيات،  توثيق  فريق  املعنوي  التخليد 
االحتالل والتحرير(، وقد ذكر شقيقه عدنان احلداد بأن مؤهله العلمي الشهادة اجلامعة - انظر املقابلة بتاريخ 
وأخذنا مبقابلة  الثانوية  الشهادة  إنه حاصل فقط على  األســرى  وثائق جلنة  ورد في  بينما  2007/5/20، ص2 

شقيقه عدنان ألنه كما يظهر إنها األقرب إلى الصواب.
2- تاريخ األسر ورد في تقرير والدته شيخة علي أحمد بتاريخ 1992/12/14 .

3- مقابلة عدنان احلداد ص2 .

4- مقابلة عدنان احلداد ص2 .

5- مقابلة عدنان احلداد ص3 .
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شارك الشهيد احلداد في املقاومة الشعبية السلمية عن طريق االنضمام إلى 
إحدى خاليا املقاومة التي ضمت باإلضافة إلى الشهيد كال من أحمد جاسم 
الطراروة وسامي راكان وزياد أمان ونبيل اجلدي ونواف الديري)6( وقد كان الشهيد 
متحمسًا وعنصرًا فعااًل في هذه املجموعة فقد كان كثيرًا ما يخرج من منزله وال 

يرجع إال في ساعة متأخرة من الليل)7(.

أبرز نشاطات الشهيد عبد الّله احلداد خالل الغزو العراقي الغاشم:
1- املشاركة في املسيرة الشعبية التي انطلقت في الشارع الذي يفصل بني منطقة 
القادسية ومنطقة حولي وكان دوره ضمان أمن هذه املسيرة وحمايتها من تعرض 

القوات احملتلة فحمل السالح وشكل مع زمالئه طوقًا حولها )8(.
2- توزيع األموال على األسر الكويتية وقد كان يحصل على األموال من جلان التكافل 

اإلجتماعي )9( التي انتشرت في الكويت خالل الغزو لتخفيف معاناة الناس.
3- توزيع املواد الغذائية والتموينية على املنازل عن طريق التعاون مع الهالل 
األحمر الكويتي الذي زود مجموعة عبد الّله احلداد بكميات كبيرة من األغذية 
القادسية  التموينية عن طريق جمعية  املــواد  على  املجموعة  وكما حصلت   )10(

الرئيسية وفروعها املختلفة)11(.

ظروف اعتقال الشهيد عبد الله احلداد:
الغذائية  املواد  الّله احلداد ومجموعته من توزيع  العراقية عبد  القوات  حذرت 
على أهالي املنطقة لكنهم لم يستجيبوا غير عابئني بعواقب ذلك وفي إحدى 
املرات بتارخ 1990/9/20 بينما كانت املجموعة توزع كمية من األسماك على املنازل 
اعترضتهم دورية عراقية فطلبت منهم تسليم ما عندهم لكن عبد الله احلداد 
رفض ذلك وخاطبهم بكل جرأة )هذا السمك ألهل الديرة ال لكم( فأغضب ذلك 
العراقيون فاعتقلوه وجميع أفراد املجموعة التي كانت معه )12( وبعد االعتقال 

6- مقابلة يوسف أمان ص2، تقرير والدته شيخة علي أحمد.
7- مقابلة عدنان احلداد ص3 .
8- مقابلة عدنان احلداد ص 4 .
9- مقابلة عدنان احلداد ص 3 .

10- مقابلة يوسف أمان بتاريخ 2007/5/13 ص2 .
11- مقابلة عبد العزيز أحمد الرقم بتاريخ 2007/6/12 ص2 .

مقابلة  ص2،  أمــان  يوسف  مقابلة  ص2،  احلجي  أحمد  مقابلة  أحمد،  علي  شيخة  الشهيد  والــدة  تقرير   -12
عبدالعزيز الرقم ص3، مقابلة عدنان احلداد ص3 .
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نقل إلى إحدى مدارس منطقة القادسية ومت التحقيق معه وتعذيبه )13( وذهب 
ذويه إلى املدرسة ليتعرفوا على أخباره لكن العراقيون أنكروا وجوده )14( ثم رحل 
أكثر من سرداب من منازلها)15( ثم حول  إلى منطقة اجلهراء حيث حبس في 
)16( وقد   1990/10/5 حيث ظل فيه إلى 1991/1/8  إلى سجن األحــداث بتاريخ 
زارته أسرته أربع مرات في هذه السجن خالل هذه الفترة وحاولوا إطالق سراحه 
بدفع مبالغ مالية ووافق العراقيون على ذلك ولكن بعد أن استلموا األموال لم 

يطلقوه)17(.
وانقطعت  نتيجة  إلى  تصل  لم  لكن  العراق  في  أخباره  تقصي  أسرته  وحاولت 

املعلومات عنه )18( إلى أن صدر حكم احملكمة الكلية مبوته موتًا حكميا )19(.
رحم الّله عبد الّله احلداد وأسكنه فسيح جناته

13- مقابلة عدنان احلداد ص3، مقابلة يوسف أمان ص3، مقابلة أحمد احلجي ص3 .
14- تقرير والدة الشهيد.

التويجري بتاريخ  1992/12/1، عبد اخلالق أحمد  إفادات الشهود: جاسم أحمد الطراروة بتاريخ  15- ملخص 
1992/10/7، يوسف محمود زمان بتاريخ 1992/12/1، أحمد عبد الوهاب احلجي بتاريخ 1992/12/27، فاطمة 
محمد زمان بتاريخ 1992/11/25، محمد خالد املشعان بتاريخ 1992/12/7، فاطمة فاضل عبد اللطيف بتاريخ 

1992/11/29، تقرير والدة الشهيد بتاريخ 1992/12/14 .
16- مقابلة عدنان احلداد ص4، تقرير والدة الشهيد.

17- ووردت معلومات كذلك بوجوده في بعض السجون في العراق مثل معتقل في مدينة الرمادي في شهر مارس 
سنة 1991وكما شوهد أيضًا في سجون مدينة البصرة وبعقوبة.

18- مقابلة عدنان احلداد ص4، مقابلة أحمد احلجي ص3 
ملف  في    2006/9/25 بتاريخ   2006/2099 رقــم  شخصية/9  أحــوال  الكلية/  احملكمة  حكم  تفصيل  أنظر   -19

الشهيد.
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الشهيد / عبد الّله عبد احملسن محمد عبد احملسن الرقيعي )*(
كتب/ د. سعود العصفور:

صفاته
يتصف عبد الّله بجميل الصفات، فهو وطني الغاية والهوى، صاحب شخصية 
قوية جذابة، شجاع، شهم، اجتماعي، خلوق، حلو املعشر، يحب مساعدة الغير، 
اخلطأ  يحب  ال  وأهله،  بجيرانه  بار  صغره،  منذ  الصعاب  باملهام  عليه  يعتمد 

ويغضب إذا وقع عن عمد )1(.

عمله
التحق باجليش وهو في الصف الرابع املتوسط، وكان والده يريد تزويجه، لكن 
تداعيات الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت حالت دون حتقيق هذه األمنية 

الغالية)2(.

هوايته
عيسى  بدر  لصديقه  الهواية  هذه  بتعليم  يقوم  وكان  ويتقنه،  الرسم  فن  يحب 

عبدالّله األقعس)3(.

)*( ولد في 1965/8/1، كويتي اجلنسية، يحمل شهادة الثالث املتوسط، أعزب، يعمل في وزارة الدفاع باإلستخبارات 
العسكرية، يسكن منطقة العمرية، قطعة 2، شارع 6، منزل 23، اعتمد موته اعتبارًا من 2006/6/19 موتًا حكميًا.

انظر: شهادة وفاة الشهيد، صادرة عن وزارة الصحة العامة برقم 2006/2211 بتاريخ 2006/10/14، ومنوذج تسجيل 
تاريخ  في   6256713 برقم  اإلنسان  الكويتية حلقوق  اللجنة  عن  الصادر  الكويتيني  واملفقودين  األســرى  أوضــاع 
1991/3/3، بيانات املبلغ براك عبد احملسن محمد الرقيعي )شقيقه(، ومنوذج آخر صادر عن ذات اجلهة برقم 
271120800429 في تاريخ 1991/4/2، بيانات املبلغ حمد محمد يوسف شبكوه )ابن خاله(، ومنوذج تسجيل أوضاع 
األسرى واملفقودين الكويتيني الصادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة شئون األسرى واملفقودين بدون رقم في تاريخ 
1991/10/9، بيانات املبلغة هيا عبد الله عيسى األقعس )والدته(، وبطاقة محتويات امللف صادرة عن فريق توثيق 

احليثيات في قسم التخليد املعنوي مبكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
)1( براك الرقيعي )شقيق الشهيد(، مقابلة أجراها معه الباحث في مكتب الشهيد وحيد القطان في يوم األحد، 
يوم  في  القطان  وحيد  الباحث  ًمعه  أجراها  مقابلة  األقعس،  الله  عبد  بدر عيسى  2007/10/21، ص1،  املوافق 
االثنني، املوافق 2007/10/22 ص1-4،2، عبداحملسن )والد الشهيد(، مقابلة أجراها معه نفس الباحث في ذات 
اليوم، ص2، مرمي الكندري )جارة الشهيد(، مقابلة أجراها معها الباحث وحيد القطان في يوم األربعاء، املوافق 

2007/10/24، ص2 .
)2( عبداحملسن )والد الشهيد(، املقابلة السابقة، ص2 .

)3( بدرعيسى عبد الله األقعس، املقابلة السابقة، ص2 .
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خبر الغزو
جاء خبر الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت لعبد الّله من صديق له، وكان 
الكرمية،  الشاليه مع عائلته  نهاية األسبوع في  آنذاك يقضي عطلة  الله  عبد 
منزل  إلــى  وتوجهوا  املكان،  إخوته  وبقية  الله  عبد  غــادر  والــده  أمــر  على  وبناًء 
العائلة في منطقة العمرية، حيث وصلوا في الساعة السابعة صباحًا تقريباً)4(.

مهمة بطولية خطرة
بعدها التحق عبد الّله بوحدته الثانية املتخصصة باالستخبارات والتحري في 
منطقة جيوان، ثم انتقل إلى منطقة كيفان، وكلف بنقل ستة أو سبعة من ضباط 
القوات العراقية مت أسرهم من قبل اجليش الكويتي إلى منطقة خيطان، وقام 
عبد الّله بتنفيذه هذه املهمة اخلطرة بنجاح، وكان قد كلفه بها أحد العسكريني 

ويدعى علي احلويل، الذي وصف فعل عبد الّله بالبطولة)5(.
العراقيني  الضباط  نقل  من  الغرض  أن  الشهيد-  -والــد  احملسن  عبد  ويعتقد 
إلى منطقة خيطان هو قتلهم، ودليل ذلك أن عبد الله ورفيقه -وهو من أبناء 
قمامة  أكياس  طلبا  ثم  عليهما،  وأجهزا  عراقيني،  جنديني  أحضرا  النشيط- 

لوضع جثتيهما فيها)6(.

ما كان يفعله باخلفاء
ويذكر شقيقه براك أنه كان كثير التغيب عن املنزل، وعند حضوره كان يهون من 
أمر العراقيني، ويستخف بقوتهم، ويحضر في بعض املرات ويده ملطخة بالدماء، 
وكذا مالبسه، وعندما يسأله براك عن ذلك، يجيبه باستهزاء وعدم مباالة، ويذكر 
له ما ناله اجلنود العراقيني من أذى على يديه، واحلقيقة التي كان يخفيها أنه 

يقوم ورفاقه باصطياد اجلنود العراقيني وذبحهم، ثم إحراق جثثهم)7(.
يعملون على  كانوا  ورفاقه  الله  أن عبد  بدر  الشاهد  ذكره  ما  القول  ويعزز هذا 
رصد القوات العراقية، ثم يسددون بنادقهم صوبها، ويذكر أيضًا رؤيته لهم وهم 

ينفذون إحدى عمليات القنص ضدها)8(.

)4( براك الرقيعي )شقيق الشهيد(، املقابلة السابقة، ص2، عبد احملسن )والد الشهيد( املقابلة السابقة، ص2 .
)5( عبد احملسن )والد الشهيد(، املقابلة السابقة، ص3 .

)6( مرمي الكندري )جارة الشهيد(، املقابلة السابقة، ص2، عبد احملسن )والد الشهيد(، املقابلة السابقة، ص3 .
)7( براك الرقيعي )شقيق الشهيد(، املقابلة السابقة، ص2 .

)8( بدر عيسى عبد الله األقعس، املقابلة السابقة، ص 3 .
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يدعى  زوجها  نقاًل عن ممرضة مصرية  الّله  والــد عبد  يذكر عبد احملسن  كما 
عبد الرحمن، أن ولده عبد الّله كان يذهب مع رفيق له إلى سطح عمارة هي قيد 
اإلنشاء كان ميتلكها السيد براك النون، وكان عبد الله يحمل في يده بندقية 
رشاش، وعملهما يتمثل في رصد القوات العراقية، ثم تصويب نيران األسلحة 

إلى أفرادها)9(.

صلته بخاليا املقاومة
شكل عبد الله ورفاقه مجموعة كانت تنتمي إلى إحدى خاليا املقاومة الكويتية 
الباسلة، وهي خلية الشهيد الشيخ فهد األحمد الصباح التي كانت تضم بعض 

أفراد األسرة احلاكمة، وأبناء أمان، وأحد أوالد عائلة النشيط )10(.

حتذير براك لشقيقه عبد الله
الغاشم، وقرر بال تردد االنتقام منهم  العراقيني غزوهم  الّله ينقم على  كان عبد 
ونصحه شقيقه براك في كثير من األحيان بالكف عن ذلك، وحذره من مغبة األعمال 
التي يقوم بها جتاههم، نظرًا ملا يحمله الغزاة من شراسة في تعذيب اخلارجني عن 

طاعتهم، إال أن عبد الّله كان يقلل من شأنهم بثقة وصدق توكل)11(.

تدريب شباب املقاومة
وشارك عبد الله في تدريب بعض شباب املقاومة الكويتية على حمل السالح وطرق 

استخدامه، وكان ذلك حني يجتمع مع رفاقه في إحدى دواوين منطقة كيفان)12(.

مسرح العمليات
منها:  الكويت  في  مناطق  عدة  يشمل  الّله  عبد  مجموعة  عمليات  مسرح  كان 
بينها، وال  تتنقل  املجموعة  كانت  والقادسية، حيث  والعمرية،  وكيفان،  مشرف، 

تتخذ مكانًا واحدًا حتى يصعب على القوات العراقية رصدها)13(.

)9( عبداحملسن )والد الشهيد(، املقابلة السابقة، ص4، مرمي الكندري )جارة الشهيد(، املقابلة السابقة، ص3 .
)10( براك الرقيعي )شقيق الشهيد(، املقابلة السابقة، ص3-2 .

السابقة،  املقابلة  الشهيد(،  )شقيق  الرقيعي  براك  السابقة، ص4،  املقابلة  األقعس،  الله  عبد  عيسى  بدر   )11(
ص2.

)12( براك الرقيعي )شقيق الشهيد(، املقابلة السابقة، ص3 .
السابقة،  املقابلة  الشهيد(،  )شقيق  الرقيعي  براك  السابقة، ص3،  املقابلة  األقعس،  الله  عبد  عيسى  بدر   )13(

ص3.
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أما املكان الذي يتردد عليه عبد الّله ورفاقه كمقر دائم الجتماعهم، فهو ديوان 
والد بدر األقعس، إذ يذكر بدر أن والده قد خصص هذا املكان لعبد الله ورفاقه 
من أفراد املقاومة، وذكر ترددهم على املكان لياًل ونهارًا، وتخطيطهم للعمليات 
التي هم بصدد القيام بها، وقد عثر بدر في الديوان مرة على ما يشبه املخطط 

للمناطق املستهدفة)14(.

تزوير الهويات
يدور  ما  عن حقيقة  العراقية  القوات  تغييب  تدخل ضمن  التي  األعمال  ومن 
الله  املقاومة ضدها، شارك عبد  الذين يقومون بأعمال  أمور، وعن  حولها من 
أفراد  الهويات واستخراجها ملن يريد أن يخفي شخصيته من  رفاقه في تزوير 
املقاومة الكويتية حتى ال يقع في قبضة القوات العراقية الغاشمة، وكان عبدالّله 

قد عرض على شقيقه براك أن يستخرج له هوية أخرى أو ألحد رفاقه)15(.

جلبه لألسلحة وحملها
عمل عبد الله على جلب األسلحة وإخفائها، وذلك بقصد استخدامها أو توزيعها 
على بعض أفراد املقاومة الكويتية، بل غالبًا ما كان يحمل أسلحة في مالبسه، 
ويبدو سبب ذلك شعوره بضرورة جاهزيته أمام احتمال وقوعه في قبضة القوات 
في  عادة  تستخدم  وعجائن  بداخلها صواعق  كان  مالبسه  أن  بدليل  العراقية، 

التفجير )16(.
كما يذكر الشاهد بدر أن عبد الّله دخل عليهم الديوانية في يوم من شهر أكتوبر 
سنة 1990م، وهو يلبس حزامًا به ذخيرة، فضاًل عن حمله لبندقية رشاش، وكان 

معه ثالثة رفاق يحملون بأيديهم بعض األكياس ال يعرف محتواها )17(.
كان عبد الله شديد املراس، كثير العداوة للقوات العراقية، ويذكر الشاهد بدر أن 
عبد الله يحمل ميدالية تتدلى منها رصاصة، وكلما رآه أيقن أن هناك ضربة 
جديدة متوقعة ضد القوات العراقية، وكان دأبه املجيء للديوانية ألخذ الذخيرة 

من أجل تنفيذ املزيد من عمليات املقاومة)18(.

)14( بدر عيسى عبد الله األقعس، املقابلة السابقة، ص3-2 .
)15( براك الرقيعي )شقيق الشهيد(، املقابلة السابقة، ص3 .

)16( املصدر السابق.
)17( بدر عيسى عبد الله األقعس، املقابلة السابقة، ص 2 .

)18( املصدر السابق، ص4 .
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تعقب القوات العراقية لعبد الله
وكانت القوات العراقية تتعقب عبد الله ورفاقه وترصد حتركاتهم في محاولة 
أحد  يــومــًا  إليه  قــدم  أنــه  الــّلــه  والــد عبد  ويــذكــر عبد احملسن  للقبض عليهم، 
العراقيني وكان أشقر اللون، طويل القامة يسأل عن بيت الرقيعي -منزل عبد 
إلى وجوده في  املكان، بل أشار  الوالد غايته، فلم يخبره بحقيقة  الله- فأدرك 

مكان بعيد خلف اجلمعية التعاونية)19(.

عبد الله في قبضة العراقيني ألول مرة
في  مرة  العراقية ألول  القوات  وقع في قبضة  الله  أن شقيقه عبد  براك  يذكر 
منطقة الفروانية بإحدى نقاط التفتيش التابعة للقوات العراقية، وكان عبدالله 
يحمل يومها هوية مزورة، فاكتشفت القوات العراقية أمره، لكن احلظ ابتسم له 
في هذه املرة، فقد كان من بني اجلنود العراقيني من يدين لعبدالله في إنقاذ 
حياته وإطالقه من األسر بعد أن وقع في قبضة عبد الله من قبل، وما أن وقعت 
عني ذاك اجلندي على عبد الله إال وأطلق سراحه، لكنه هدد عبد الله بترحيله 
إلى سجون العراق إن شاهده مرة أخرى، ويذكر براك أن عبد الّله في هذه املرة 

رجع إلى منزله ساملًا)20(.

عبدالله في قبضة العراقيني ثانية
لكن الروايات اختلفت في كيفية وقوع عبد الله في قبضة القوات العراقية في 
وقوع  الراجحة عنده في  الرواية  أن  الله  براك شقيق عبد  الثانية، فيذكر  املرة 
شقيقه باألسر، أن ذلك كان عند احلدود الكويتية، ولم يذكر مع أي دولة، وأنه 

كان يحمل أجهزة وأسلحة، حيث مت القبض عليه هناك)21(.
الله  والــد عبد  الراجحة عند عبد احملسن  الــروايــة  الــروايــة مع  هــذه  وتتطابق 
معه  وكان  السعودية،  الكويتية  احلــدود  كان على  ورفاقه  عليه  القبض  أن  وهي 
إذاك أسلحة، وقد رجح الوالد عبد احملسن ذلك على رواية له أخرى مفادها أن 
القبض على عبد الله كان في شقة مبنطقة الساملية حيث كان عبد الّله ورفاقه 
يختبئون فيها، وأن القوات العراقية قبضت عليهم فيها بعد وشاية من شخص 

فلسطيني األصل )22(.

)19( عبداحملسن )والد الشهيد(، املقابلة السابقة، ص4 .
)20( براك الرقيعي )شقيق الشهيد(، املقابلة السابقة، ص4 .
)21(  بدر عيسى عبد الله األقعس، املقابلة السابقة، ص5،4 .

)22( عبد احملسن )والد الشهيد(، املقابلة السابقة، ص5 .
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ويذكر براك أيضًا رواية أخرى مفادها أن شقيقه عبد الّله قبض عليه في فندق 
الرشيد العراقي)23(.

في  الّله  عبد  على  القبض  ألقت  العراقية  القوات  أن  بدر  الشاهد  يذكر  بينما 
إحدى نقاط التفتيش)24(.

أما والدته هيا فقد ذكرت أنه ذهب إلى العراق مع مجموعة من الشباب للقيام 
بأعمال املقاومة ضد العراقيني، فقبضت عليه القوات العراقية وكان معه خمسة 

من رفاقه)25(.
وأمام تباين الروايات، فإن الباحث يرجح أن تكون الرواية األولى لكل من األب 
رواية األم باعتبارها  إلى احلقيقة، يليها  عبد احملسن، واألخ براك هي األقرب 

أيضًا أقرب الناس إلى ولدها عبد الّله.

تنقله في السجون
ومهما يكن من أمر، فإن القوات العراقية بعد أن ألقت القبض على عبد الّله، 
قامت بنقله ورفاقه إلى قصر نايف، حيث مكث فيه أربعة عشرة يومًا، عذب فيها 
أشد العذاب، وشوهد بعد ذلك في سجن األحداث من قبل بعض الذين اعتقلوا 

فيه من شباب املقاومة وغيرهم)26(.
بعدها نقل عبد الله إلى العراق واحتجز بسجن احلارثي في مدينة البصرة، وقد 

جاء خبر ذلك لشقيقه براك عن طريق أحد أبناء عائلة املغربي)27(.

وفاته
وبعد، فقد غيب القدر خبر عبد الّله، وتقلب أحواله، ونهاية عمره، وبحكم صادر 

عن احملكمة، اعتمد موت عبد الّله اعتبارًا من 2006/6/19 موتًا حكميًا)28(.
رحم الله الشهيد البطل عبد الّله عبد احملسن محمد الرقيعي، وأسكنه فسيح 

جناته، وألهم أهله وأبناء وطنه الصبر والسلوان.

)23( براك الرقيعي )شقيق الشهيد(، املقابلة السابقة، ص4 .
)24(  بدر عيسى عبد الله األقعس، املقابلة السابقة، ص 4-3 .

)25(  هيا عبدالله عيسى األقعس )والدة الشهيد( املصدرالسابق.
)26(  بدر عيسى عبد الله األقعس، املقابلة السابقة، ص5،4، مرمي الكندري )جارة الشهيد(، املقابلة السابقة، 
واملتابعة  التخطيط  أجراها معه خالد احلمد من مكتب  التويجري، مقابلة  إبراهيم سعد  ص3، عبد اخلالق 
التابع للجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين، ملف الشاهد رقم 10/4، بتاريخ 1992/10/17، عماد سلطان 
أمان صالح، مقابلة أجراها معه أحمد البلوشي من املكتب السابق، ملف الشاهد رقم 18/4، بتاريخ 1992/10/31، 
عبد الله خالد السبت، مقابلة أجراها معه د. علي خريبط من املكتب السابق، ملف الشاهد رقم 16/4، بتاريخ 

.1992/11/28
)27(  بدر عيسى عبد الله األقعس، املقابلة السابقة، ص 5،4 .

)28( احملكمة الكلية، الدائرة/ أحوال شخصية/ العاصمة 9، رقم القضية 2006/1606، املرفوعة من عبد احملسن 
محمد عبد احملسن الرقيعي بتاريخ 2006/6/19.
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الشهيد/  عبد الوهاب عبد اللطيف محمد املزين
كتب / د. أحمد احلسن:

اجلنسية: كويتي
املهنة: مدير الكلية العسكرية برتبة عميد

احلالة االجتماعية: متزوج
املؤهل العلمي: شهادة املاجستير

تاريخ امليالد: 1940/7/1
تاريخ األسر: 1990/10/20

تاريخ اثبات االستشهاد: 2006/7/10 )1(

أخالق الشهيد عبد الوهاب املزين
كان الشهيد كما تصفه زوجته أبا مثاليًا ذو تعامل رفيع مع أصدقائه وشخصية 

مرحة مع اجلميع، أحب وطنه الكويت وأهلها.

دور الشهيد عبد الوهاب املزين خالل الغزو العراقي الغاشم
كان الشهيد عبد الوهاب في رحلة عالج إلى فرنسا مع أسرته حينما داهم الغزو 
العراقي اآلثم دولة الكويت في 1990/8/2، فلما بلغه اخلبر سارع إلى قطع رحلته 
وأصر على العودة إلى أرض الوطن رغم املخاطر، فحجز في أقرب موعد سفر 
إلى اململكة العربية السعودية ليتسنى له الدخول إلى الكويت عن طريقها وكان 

بصحبته صديقه العميد يوسف املشاري.
ال شك أن عبد الوهاب استشعر املسئولية العظيمة امللقاة على عاتقه جتاه وطنه 
خاصة أنه كان يشغر منصبًا قياديًا كبيرًا في اجليش الكويتي، حيث كان مديرًا 
للكلية العسكرية فال ميكن أن يرضى لنفسه التخاذل واجلنوح إلى الراحة في 
بعدما  العسكرية  كفاءته  إلى  وطنه  فيه  احتاجه  الــذي  العصيب  الظرف  هذا 

اجتاحت قوى الغدر وطنه.

1- ملف الشهيد في مكتب الشهيد رقم 348، تقرير بعنوان )محتويات امللف( صادر عن قسم التخليد املعنوي 
وفاة صادرة  والتحرير(، شهادة  املتغيب ضمن عمليات االحتالل  )بيانات  بعنوان  توثيق احليثيات، تقرير  فريق 
عن وزارة الصحة قسم مراقبة السجل املركزي للمواليد والوفيات بتاريخ 2006/10/18، مقابلة مع مرمي محمود 

العصفور بتاريخ 2008/2/19 ص1 .
2- مقابلة مرمي العصفور ص2 .

3- مقابلة مرمي العصفور ص2، مقابلة العميد عبد السالم السميط 2008/3/9 .
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وصل عبد الوهاب املزين إلى اململكة العربية السعودية والتقى مبسئولني في احلكومة 
الكويتية لتلقي التعليمات والتوصيات وكيفية التنسيق في مقاومة املعتدين.

دخل الشهيد عبد الوهاب الكويت في ثالث أو رابع يوم من الغزو)4( وأخذ مباشرة 
للتخطيط في مواجهة جيش االحتالل، هذه االجتماعات  بعقد االجتماعات 
املقرب يوسف  الكويتي والشرطة منهم زميله  أبناء اجليش  حضرها جمع من 
املشاري ومحمود الدوسري وأحمد قبازرد وحسام الغربللي وعادل الرزاقه وسفاح 
السالم  وعبد  السبت  الله  وعبد  اجليران  الله  وعبد  السيف  وسيف  السجاري 
كثير، االجتماعات  الشاهني وغيرهم  الفارس ومحمد  الرحمن  السميط وعبد 
اليرموك ثم في منزل  الــرزاق في منطقة  العبد  العزيز  ابتدأت في منزل عبد 
عبد الوهاب املزين في منطقة اليرموك أيضًا ثم في منزل في منطقة قرطبة 
وآخر هذه األماكن كان في منزل عصام الصقر في منطقة النزهة)5(، هذا التنقل 
هذه  يلحظ  ال  كي  العراقي  اجليش  على  التمويه  بقصد  آخــر  إلــى  مكان  من 
التحركات، وقد كانت تستغرق االجتماعات وقتًا طوياًل ميتد أحيانًا منذ الصباح 
في  ورفاقه  الوهاب  عبد  بذله  الــذي  الكبير  على اجلهد  يدل  الليل)6(، مما  إلى 

التخطيط ومتابعة تنفيذ خطط املقاومة.
أفراد  من  يتشكل  قسم  قسمني  إلى  العمل  تقسيم  عن  االجتماعات  متخضت 
اجليش بقيادة عبدالوهاب املزين واآلخر من أفراد الشرطة بقيادة يوسف املشاري 

ويتبع هذين القسمني خاليا املقاومة املختلفة)7(، مع التنسيق بينهما.
في احلقيقة إن التنسيق بني عبد الوهاب املزين ويوسف املشاري برز في أنشطة 

مقاومة متعددة أبرزها:
لتوفير  السعودية  العربية  اململكة  الكويتية في  املستمر باحلكومة  1- االتصال 
احتياجات املقاومة الداخلية من توفير لألسلحة واألجهزة السلكية والالسلكية 
واملبالغ النقدية وكان الشهيد عبدالوهاب املزين على رأس من يقوم بهذا الدور فكان 
يذهب متنكرًا ويخاطر بحياته للخروج إلى اململكة العربية السعودية وااللتقاء 
باملسئولني في منطقة اخلفجي والطائف ويقوم بجلب هذه االحتياجات خاصة 

املبالغ النقدية)8(.
4- مقابلة مرمي العصفور ص2، مقابلة عبد السالم السميط ص2 .

5- مقابلة مرمي العصفور ص3، مقابلة عبد السالم السميط ص2، مقابلة اللواء عبد الله عبدالرحمن الفارس 
بتاريخ 2008/3/2 ص3،2 .

6-مقابلة عبد السالم السميط ص 5 .
7- مقابلة عبد السالم السميط ص2، مقابلة عبد الله الفارس ص3 .

8- مقابلة مرمي العصفور ص3،2، مقابلة عبد السالم السميط ص4، مقابلة عبد الله الفارس ص4،3 .
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2- العمل على تثبيت أهل الكويت للمرابطة داخل البلد وعدم املغادرة وكان هذا 
الهدف يعتبر أولوية لهما ولذا حرصاعلى توفير املؤونة واحلاجيات الضرورية 
عن طريق االتصال بتجار الكويت لتوفير هذه االحتياجات، وكذلك توفير املبالغ 
النقدية وتوزيعها على األسر)9(، وباإلضافة إلى ذلك حرصهما على وضع ترتيبات 
عامة تخدم مصلحة املرابطني فقاما بعقد اجتماعات عديدة مع مسئولني ألكثر 
من وزارة داخل الكويت لوضع ترتيبات تخدم مصلحة املرابطني فتم اللقاء مع 
موظفني من وزارة النفط حتسبًا ألي مخاطر قد حتدث في حالة تفجير مصافي 
النفط ومت الترتيب ملواجهة هذا االحتمال لو حدث ال قدر الّله، وكذلك عقدوا 
اجتماعات مع مسئولني من وزارة املواصالت لضمان توفير أكبر مدة من الزمن 
وزارة  أخرى مع مسئولني من  اجتماعات  وكذلك  واالتصاالت،  الهواتف  حلرارة 

الصحة )10( لضمان توفير العالج واألدوية للمرضى.
3- تنظيم صفوف الشباب الذي يرغب في املشاركة في املقاومة العسكرية بحيث 
حتقق الهدف وال يترتب عليها مخاطر كبيرة تضر مبصلحة املواطنني املقيمني، 
كأن ال تكون بالقرب من تواجد املدنيني أو املندفعني وطلبوا منهم التأني وعدم 

التهور فوجهوا طاقاتهم في اإلجتاه الصحيح)11(.
4- تكوين خاليا استخباراتية تقوم بجمع املعلومات عن حتركات اجليش العراقي 

ونقل معلومات تفيد املقاومة ولو كانت في العمق العراقي )12(.
5- إخراج الوثائق املهمة إلى خارج البالد وقد حاول الشهيد عبد الوهاب املزين 
بنفسه إخراج هذه الوثائق ومنها شريط )CD( متعلق بكشف البطاقة املدنية 

للمواطنني واملقيمني في دولة الكويت )13(.
6- تغيير البطاقات والهويات اخلاصة بالعسكريني الذين قد يكونوا مطلوبني 

من اجليش العراقي)14(.
7- تنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود االحتالل منها:

أ- رصد القيادات العراقية والعمل على اغتيالها)15(.
ب- تنفيذ عملية عسكرية في فندق هليتون كان آثارها كبيرة على اجليش العراقي )16(.

9- مقابلة عبد السالم السميط ص4،2، مقابلة عبد الله الفارس ص4، مقابلة مرمي العصفور ص3 .
10- مقابلة عبد السالم السميط ص3 .

11- مقابلة عبد السالم السميط ص 4،3، مقابلة مرمي العصفور ص3،2 عبد الله الفارس ص3 .
12- مقابلة عبد السالم السميط ص3 .

13- مقابلة مرمي العصفور ص2 .
14- مقابلة عبد الله الفارس ص3.
15- مقابلة عبد الله الفارس ص4 .

16- مقابلة عبد الله الفارس ص4، مقابلة عبد السالم السميد ص4 .
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ج- رمي جنود االحتالل عن طريق القناصة )17(.
د- تفجير الكيبل احملوري في منطقة الصليبخات )18(.

هـ- تنفيذ عملية عسكرية ضد جنود االحتالل عند دوار األمم املتحدة)19(.

ظروف اعتقال الشهيد عبد الوهاب املزين
بينما كان الشهيد عبد الوهاب املزين وقيادات املقاومة مجتمعة في منزل عصام 
الصقر في منطقة النزهة في يوم 1990/10/20، طرق عليهم الباب عصرًا شخص 
غير كويتي يسأل عن صديق له كان مؤجرًا لهذا املنزل فخرج له الفريق محمد 
البدر وأخبره أن صديقه غير موجود قد غادر البلد ومن في املنزل اآلن ضيوف 
من فيلكا سيتركون هذا املنزل غدًا، وفي املغرب تفاجأ املزين ومن معه بحضور 
اخلروج  على  وأجــبــروهــم  باملنزل  أحــاطــت  وقــد  االحــتــالل  مــن جنود  مجموعة 
مجيء  أن  املرجح  من  إنه  النزهة،  مخفر  إلى  السالح  تهديد  حتت  واقتادوهم 

هؤالء اجلنود على إثر تبليغ ذلك الشخص الذي طرق الباب على املقاومة)20(.
وبعد أيام قالئل نقلوا إلى معتقل قصر نايف وهناك تعرف العراقيون على هوياتهم 
املزين بشخصيته كأحد  الوهاب  احلقيقية عن طريق استخباراتهم، فعرفوا عبد 
قادة املقاومة الذي كان على رأس املطلوبني عندهم، وأراد العراقيون أن يعرفوا أفراد 
جميع خاليا املقاومة التابعة لهم فقاموا باستجوابهم وتعذيبهم الستخالص هذه 
املعلومات ثم حول عبد الوهاب املزين إلى سجن األحداث في أواخر شهر سبتمبر 
1990 حيث ظل فيه إلى أوائل شهر يناير 1991 إلى العراق وبعد ترحيله إلى  العراق 

انقطعت أخباره إلى اإلعالن عن استشهاده بتاريخ 2006/7/10.

17- مقابلة عبد السالم السميط ص 4 .
 18- مقابلة عبد الله الفارس ص4 .
19- مقابلة عبد الله الفارس ص4 .

20- مقابلة عبد السالم السميط ص 7،6،5، مقابلة عبد الله الفارس ص5 وذكر عبد السالم السميط في مقابلة 
ص7 أن احتمال آخر كان السبب في اعتقالهم وهو تبليغ امرأة ساكنة في نفس احلي ولم تكن عاقلة متامًا قد 

أبلغت العراقيني.
وكما ذكر عبد الله الفارس في مقابلة ص5 أن زراعًا كان يعتني بزرع املنزل الحظ حركة في املنزل ظنهم لصوصًا 
فأخبر جنود االحتالل لكن عبد السالم السميط الذي كان من بني املعتقلني ينفي هذه الرواية، انظر املقابلة ص7 .

21- مقابلة عبد السالم السميط ص 6،5، مقابلة عبد الله الفارس ص5، وانظر أيضا إفادات الشهود الذين رأوه 
في معتقل قصر نايف خالل هذه الفترة.

22- مقابلة عبد السالم السميط ص7، مقابلة عبد الله الفارس ص5، وانظر أيضًا إفادات الشهود الذين شاهدوا 
التي احتجز فيها  الشهيد املزين خالل هذه الفترة في سجن األحــداث، تقرير باللغة اإلجنليزية عن األماكن 
بتاريخ  اجلحمة  العزيز  عبد  نواف  شهادة   ،1992/11/10 بتاريخ  اجليران  الله  عبد  شهادة  املزين،  الوهاب  عبد 
1992/9/15، شهادة مساعد سعود اجلمعة بتاريخ 1992/11/11، شهادة عماش محمد الشمري بتاريخ 1992/12/6، 
شهادة عيسى عباس بهزاد بتاريخ 1992/12/22، شهادة علي كاظم عطية بتاريخ 1992/12/2، شهادة عسكر خالد 

العسكر بتاريخ 1992/12/23، شهادة فهد سعود اجلمعة بتاريخ 1992/10/5 وغيرهم.
23- مقابلة عبد الله الفارس ص5 .

بتاريخ   2006/2254 رقم  والوفيات  للمواليد  املركزي  السجل  مراقبة   - الصحة  وزارة  وفاة صادرة عن  24- شهادة 
2006/10/18 وانظر التفصيل في حكم احملكمة الكلي /أحوال شخصية/9 ملف الشهيد رقم 348-مكتب الشهيد.
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الشهيد/ يوسف ثنيان عبد احملسن املشاري)1(
كتب / د. أحمد احلسن:

اجلنسية: كويتي
احلالة اإلجتماعية: متزوج

املؤهل العلمي: دبلوم
جهة العمل: وزارة الداخلية آمر القوات اخلاصة - رتبة عميد

تاريخ امليالد: 1940/2/14
تاريخ األسر: 1990/10/20

تاريخ إثبات االستشهاد: 2006/6/19.

أخالق وصفات الشهيد:
للصغير  ومعطاءًا  خــدومــًا  اجلميع  من  محبوبًا  املــشــاري  يوسف  الشهيد  كــان 

والكبير)2(، شجاعًا)3(، محترمًا من زمالئه)4(.
والتروي في تصرفاته)5(، كما  برزانته وحكمته وعقالنيته  أيضًا  الشهيد  وعرف 
كان رجاًل على قدر املسئولية)6( قائدًا بطبعه حريصًا على تأهيل غيره ليكون في 

محل القيادة أيضًا)7(.

دور الشهيد يوسف املشاري خالل الغزو العراقي الغاشم:
يومني من  قبل  للعالج  فرنسا  إلى  البالد متجهًا  غــادر  قد  يوسف  الشهيد  كان 
َعِلم  فرنسا  في  وهناك   .  1990/8/2 في  الكويت  لدولة  الغاشم  العراقي  الغزو 
اململكة  إلى  ورجع مباشرة  العالج  تلقي  الكويت. فترك  لدولة  العراق  باحتالل 
العربية السعودية ومنها دخل إلى الكويت عن طريق البر وذلك بعد يومني فقط 

من الغزو )8(.

قسم  امللف« صادر عن  »محتويات  بعنوان  تقرير   377 رقم  املشاري  عبد احملسن  ثنيان  يوسف  الشهيد  ملف   -1
التخليد املعنوي - فريق توثيق احليثيات - مكتب الشهيد، تقرير صادرعن جلنة شئون األسرى واملفقودين بعنوان 

»بيانات املتغيب ضمن عمليات اإلحتالل والتحرير«.
2- مقابلة مع بو فهد بتاريخ 2007/7/3 ص2، مقابلة مع يوسف الهويدي بتاريخ 2007/6/30 ص2 .

3- انظر قوله جلنود اإلحتالل » الكويت دولة مستقلة« مقابلة مع أحمد عبد الوهاب احلجي بتاريخ 2007/5/13 
ص4 .

4- مقابلة مع يوسف الهويدي ص2 .

5- مقابلة مع يوسف الهويدي ص2 .
6- مقابلة مع يوسف الهويدي ص 3،1 .

7- مقابلة مع بو فهد ص2 .
8- مقابلة بو فهد ص2، مقابلة يوسف الهويدي ص3 .
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للعالج  تنتاب جسده وحاجته  التي  األمــراض  املشاري على  يوسف  تعالى  لقد 
وإيثار األمان والراحة في فرنسا بعيدًا عن الغزو فترك هذا كله ليرجع إلى أرض 
الوطن ليكون له دور في مقاومة املعتدين غير آبه للمخاطر التي قد تواجهه من 
تعذيب أو قتل فقد غمر قلبه حب الوطن وشعوره باملسئولية )9( جتاه بالده فلم 
يرض بأن يقف موقف املتفرج ولم يبرر لنفسه األعذار بسبب املرض أو السفر 

عن املشاركة في املقاومة.
وملا وصل إلى الكويت سارع باإلتصال بزمالئه من الضباط في وزارة الداخلية 
خاصة ممن كان حتت إمرته في القوات اخلاصة وشكل مجموعة مقاومة تتكون 
من عدة خاليا لها مهام مختلفة )10(، واتخذت مجموعة املشاري مركزًا للتخطيط 

في منطقة النزهة في منزل »عصام الصبر«)11(.
السرية  املجموعة احلقيقية حتوطها  أفراد  أسماء  إبقاء  الشهيد على  وحرص 
لدى   )12( االنــكــشــاف  مــن  املجموعة  حلماية  وذلـــك  مستعارة  أســمــاًء  واتــخــذت 

املخابرات العراقية.

تنوعت أدوار مجموعة املشاري إلى مجالني رئيسيني:
أواًل: مجال توزيع األموال النقدية على األسر الكويتية.

حرص يوسف املشاري على إعاشة األسر الكويتية وتزويدها باملؤونة واألمان )13( 
املالي وذلك ليتمكن األهالي من الصمود في األرض وال تتفرغ البلد من أهلها 
وهو الذي يريده الغزاة ولذا حرص احملتلون على متابعة هذا النوع من املقاومة 

ومنع أي جهة تقدم األموال النقدية للناس.
بنقل  الكويتية في اخلارج  بالتنسيق مع احلكومة  املشاري  الشهيد يوسف  قام 
هذه األموال عن طريق استالمها عند حدود اململكة العربية السعودية)14(. هذه 

األموال التي كانت جتلب من اخلارج يتم توزيعها بأكثر من وسيلة منها:
أ- التنسيق مع خاليا املقاومة الكويتية األخرى وتزويدهم باألموال ليوصلوها 

مبعرفتهم على األسر الكويتية في املناطق املختلفة)15(.

9-أنظر أيضًا مقابلة يوسف الهويدي ص3 .
10- مقابلة منصور اخلرافي بتاريخ 2007/6/13 ص1، مقابلة بو فهد ص3 .

11- مقابلة يوسف الهويدي ص2، مقابلة أحمد احلجي.
12- مقابلة أحمل احلجي ص2 .

13- مقابلة منصور اخلرافي ص2،1 .
14- مقابلة يوسف الهويدي ص2 .

الكندري  2007/6/4 ص1، مقابلة مع نبيل  القائد بتاريخ  15- مقابلة أحمد احلجي ص3، مقابلة مع اسحاق 
بتاريخ 2007/6/13 ص1 .
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هؤالء  ويقوم  بنفسه  عليها  يشرف  التي  املجموعة  ألفــراد  األمــوال  تسليم  ب- 
األفراد بدورهم في توزيعها)16(.

ج- االلتقاء بكبار السن )17( وأرباب األسر من رجال الكويت وتسليمهم األموال 
مباشرة ليتسنى توزيعها على أسرهم وأبنائهم.

ثانيًا: املقاومة املسلحة:
لم يقتصر دور الشهيد يوسف على اجلانب املالي وإن كان هذا هو املجال الذي 
ركز عليه ولكن أيضًا كان له دور في اجلانب العسكري فقد كان يشرف على خاليا 
السالح  جلمع  متخصصة  خلية  لديه  كان  فقد  متخصصة  عسكرية  مهام  لها 
وأخرى للقيام بعمليات التفجير وثالثه لقتل جنود اإلحتالل )18( ولكن ولألسف 

ليس لدينا أي تفصيل في هذا املجال وذلك لسريته البالغة.

ظروف اعتقال الشهيد يوسف املشاري واستشهاده:
كان الشهيد يوسف املشاري مع بعض أفراد مجموعته في إحدى اإلجتماعات في 
مركزهم في منزل »الصبر« ومعهم كمية من األموال النقدية يخططون لتوزيعها 
على األهالي وبينما هي كذلك مر على املنزل أحد أقرباء عائلة عصام الصبر 
فالحظ أن هناك أناسًا في املنزل فظنهم لصوصًا يريدون سرقته فبلغ القوات 
العراقية بذلك فكبس العراقيون املنزل فوجدوا يوسف وآخرون ومعهم األموال 

فقبضوا عليهم )19( واعتقلوهم وذلك في يوم 1990/10/20)20(.
اقتيد يوسف املشاري إلى مخفر منطقة النزهة وقام جنود اإلحتالل بالتحقيق 
معه وظل فيه ما يقارب من عشرة أيام ثم نقل إلى عدة معتقالت داخل دولة 
الكويت منها معتقل قصر نايف وسجن األحداث وسجن املشاتل وسجن الثروة 
السمكية إلى 1991/1/2 )21( وتعرض يوسف املشاري إلى التعذيب الرهيب أثناء 
مأل  البدني  والتعذيب  لها  يرثى  الصحية  حالته  كانت  فقد  واألســر  التحقيق 
جسمه حيث الضرب املبرح واجلروح والكدمات كما يقول شاهد عيان »الضرب 

الذي على جسمه شيء مخيف جدًا«.
16- مقابلة منصور اخلرافي ص2 .
17- مقابلة نبيل الكندري ص2،1 .

18- مقابلة مع يوسف الهويدي ص3 .
19- مقابلة يوسف الهويدي ص3 .

20- مقابلة أحمد احلجي ص2 .
21- تقرير باللغة اإلجنليزية صادر عن جلنة شئون األسرى واملفقودين.
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بذلك  يقوم  واإلهانات  معه  بقسوة  بالتعامل  النفسي  التعذيب  إلى  باإلضافة 
)22(. ولكن في  إنسانيته  ضباط عراقيون صغار لم يحترموا سنه وال رتبته وال 
املقابل كان الشهيد شامخًا في كرامته وعزته لم يؤثر فيه االعتقال والتعذيب 
وظلمهم  االحتالل  جنود  بقسوة  مبال  غير  وصموده  وثباته  في صبره  شجاعًا 
وال ما قد يالقيه منهم من صنوف العذاب أو القتل ففي أحد املرات دخل أحد 
اجلنود الزنزانة وكان فيها عددًا من األسرى الكويتيني فطلب منهم أن يعترف كال 
منهم باسمه احلقيقي ورتبته فرفع العميد يوسف يده وقال »أنا العميد يوسف 
املشاري )23( بل أعلن لهم بكل بطولة وشجاعة« الكويت هي الكويت والعراق هي 
العراق لكن ُعمْر الكويت ال تصير للعراق وال ُعْمر العراق تصير للكويت، الكويت 

دولة مستقلة )24(.
لقد كانت تهمة الشهيد يوسف املشاري في الظاهر هي توزيع املبالغ النقدية )25( 
على أهالي الكويت ولكن التعذيب الشديد الذي مارسه العراقيون ضده يدل أن 

هناك سبب آخر غير ذلك وهو املقاومة املسلحة)26(.
إلى صدور  أخباره بعد ترحيله  وانقطعت  العراق  إلى  الشهيد بعد ذلك  وُرّحــل 
بتاريخ   2006/692 رقم  القضية  في  أحوال شخصية/9   / الكلية  حكم احملكمة 

.)27( 2006/6/19

22- خالصة شهادات الشهود: عبد الله خالد السبت وقد شاهده في مخفر النزهة وقصر نايف وسجن األحداث 
خالل الفترة 1990/10/20 إلى 1990/11/4 والشهادة بتاريخ 1992/10/25، داود سليمان العروج وقد شاهده في 
الثروة السمكية خالل الفترة 1990/2/19 إلى 1990/12/25 والشهادة بتاريخ 1992/10/11، مساعد سعود اجلمعة 
وقد شاهده في قصر نايف خالل الفترة 1990/12/27 إلى 1991/1/1 والشهادة بتاريخ 1992/11/11 خالد عبدالّله 
محمد  محمود   ،1992/9/19 بتاريخ  والشهادة   1991/1/1 إلى   1990/11/26 الفترة  خالل  شاهده  وقد  اجلمعة 
أيضًا مقابلة أحمد  وأنظر  إلى 1991/1/2  الفترة 1990/11/17  املشاتل خالل  الدوسري وقد شاهده في سجن 

احلجي ص3،2، مقابلة إسحاق القائد ص4 .
23- مقابلة أحمد احلجي ص4،2، مقابلة اسحاق القائد ص5،4 .

24- مقابلة إسحاق القائد ص5 .
25- مقابلة أحمد احلجي ص2، مقابلة اسحاق القائد ص4 ،5 .

26- مقابلة إسحاق القائد ص 5،4 .
27- انظر التفصيل في حكم احملكمة الكلية الصادر بتاريخ 2006/6/19 في ملف الشهيد يوسف ثنيان عبداحملسن 
املشاري رقم 377، شهادة وفاة صادرة عن وزارة الصحة مراقبة السجل املركزي للمواليد والوفيات رقم 2006/2429 

بتاريخ 2006/11/11.
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الشهيد / مونس مبارك مونس موسى املونس )*(
كتب / د. سعود العصفور:

قناص ماهر
انتسب مونس للقوات اخلاصة في وزارة الداخلية واتقن الرماية، وأضحى من أبرز 
في  وتخرج  النمسا  دولــة  في  اإلرهــاب  مكافحة  في  دورة خاصة  اجتيازه  القناصني 

الشهر الثالث من سنة 1988م، حيث احتل فيها املركز األول متقدمًا على أقرانه،)1(.

أخالقه
عرف الشهيد بأخالقه العالية، وحزمه، وشجاعته، ومثابرته، وتقديره للمسئولية، 

وحبه للوطن، لذا نال كل تقدير من رؤسائه)2(.

صداقة حميمة
جتمع املصادر على ارتباط مونس وحسني محمد علي جمعة بصداقة حميمة، فكانا 

يتالزمان في العمل وخارجه، وأصبحا مثالني لألخالق النبيلة واألفعال احلسنة)3(.

)*( ولد في 1963/7/3، كويتي اجلنسية، يحمل الشهادة املتوسطة، متزوج، لديه ثالثة أوالد، يعمل بوظيفة رئيس 
عرفاء في وزارة الداخلية، يسكن منطقة الصباحية، قطعة 3، الشارع الرابع، منزل 686، الدور 1، مضى على وفاته 

أكثر من عشر سنوات من تاريخ الفحص الطبي 2004/8/1.
انظر: منوذج تسجيل أوضاع األسرى واملفقودين الكويتيني الصادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنسان برقم 
ذات اجلهة  آخر صادر عن  املونس، ومنــوذج  املبلغ طالل مبارك مونس  بيانات  تاريخ 1991/1/28،  4033812 في 
برقم 126714 في تاريخ 1991/3/7، بيانات املبلغ وليد مبارك مونس، ومنوذج تسجيل أوضاع األسرى واملفقودين 
املبلغة  بيانات  تاريخ 1991/10/2،  واملفقودين في  ملتابعة شئون األسرى  الوطنية  اللجنة  الصادر عن  الكويتيني 
حصة راشد عبد الله، ومنوذج املتغيب ضمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032 في 1992/5/7، ومقابلة 
شقيقه جمال في جريدة الرأي العام، بتاريخ 2005/5/20، العدد 13848، ص3، وشهادة وفاة الشهيد صادرة عن 
وزارة الصحة برقم 1049 بتاريخ 2005/5/24، وبطاقة محتويات امللف صادرة عن فريق توثيق احليثيات في قسم 

التخليد املعنوي مبكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
)1( عثمان علي بو حمد، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم السبت املوافق 2007/6/30، ص2،1، 
يوسف  2007/6/24، ص7،2،  املوافق  األحد  يوم  في  القطان  الباحث وحيد  أجراها معه  الكندري، مقابلة  عادل 
الهويدي، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم السبت املوافق 2007/6/30، ص5،2،1، خالد مبارك 
املونس، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم الثالثاء املوافق 2007/6/19، ص1، أبو علي، مقابلة 
املونس،  مونس  مبارك  خالد  ص4،2،   ،2007/6/30 املوافق  السبت  يوم  في  القطان  وحيد  الباحث  معه  أجراها 
مقابلة أجراها معه الباحث طالل الهولي في 1992/12/13، ورقة واحدة، واملقابلة التي أجراها معه الباحث وحيد 
القطان في يوم الثالثاء 2007/6/19، ص1، عبد الله الربيع، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم 

السبت املوافق 2007/6/30، ص2 .
الهويدي،  يوسف  السابقة، ص2،  املقابلة  الكندري،  عادل  السابقة، ص2،1،  املقابلة  بو محمد،  علي  )2( عثمان 

املقابلة السابقة، ص5،1، عبد الله الربيع، املقابلة السابقة، ص2، أبو علي، املقابلة السابقة، ص4 .
)3( عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص2، يوسف الهويدي، املقابلة السابقة، ص2،عثمان علي بوحمد، املقابلة 

السابقة، ص2 .
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مونس في قصر دسمان
أرسل الشهيد مونس في 1990/8/2 مع فرقة القوات اخلاصة التي توجهت إلى 
وشارك  الصباح،  األحمد  جابر  الراحل  األمير  حياة  عن  للدفاع  دسمان  قصر 
مع  الدائر  القتال  في  جمعة  علي  محمد  حسني  زميله  مع  حقيقية  مشاركة 
يدافعان  وكانا  ناحية،  كل  من  القصر  حاصرت  التي  الغازية  العراقية  القوات 

ببسالة في ذاك القتال)4(.

جاهزية مونس
الذين  العراقيني  القناصني  أحد  على  القضاء  خبرته  بفضل  مونس  استطاع 
كانوا يقفون على مشارف قصر دسمان ويصوبون نيران أسلحتهم على الداخلني 

إليه واخلارجني منه )5(.

تكوين اخللية
وبعد أن خف القتال في فجر اليوم الثاني من الغزو العراقي، خرج مونس مع 
من تبقى من أفراد مجموعته في قصر دسمان وغادروه، وكان معه وقتئذ صديقه 

حسني فقررا أن يكونا خلية عسكرية ملقاومة القوات العراقية الغازية )6(.
نواة  كانوا  أنه والشهيدين مونس وحسني  الكندري  املقدم عادل  الشاهد  ويذكر 
خلية  بعد  فيما  عليها  أطلق  ثم  األحمد،  فهد  الشهيد  بخلية  سميت  خللية 
اليدوية  القنابل  باستخدام  يقومون  أفرادها  وكان  النحلة،  خلية  أو  الشهداء، 
ويطلقون نيران أسلحتهم على القوات العراقية في شوارع مدينة الكويت، وملا 
أفراد  قام  بالسكان،  اآلهلة  املناطق  داخل  إلى  العراقية عملياتها  القوات  نقلت 
تلك  في  أقامتها  التي  التفتيش  ونقاط  العسكرية  مواقعها  مبهاجمة  اخللية 

املناطق)7(.
أفرادها  كــان  بل  ثابتًا،  مقرًا  مونس  إليها  ينتمي  التي  اخللية  ألفــراد  يكن  لم 
ويتم  والرميثية،  والقادسية،  اجلابرية،  شملت  متفرقة  مناطق  في  يجتمعون 

)4( عثمان علي بو حمد، املقابلة السابقة، ص3،2، أبو علي، املقابلة السابقة، ص2-3، عبد الله الربيع، املقابلة 
السابقة، ص2، عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص2-3، يوسف الهويدي، املقابلة السابقة، ص2 .

)5( أبو علي، املقابلة السابقة، ص3 .
)6( يوسف الهويدي، املقابلة السابقة، ص3، عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص4-3 .

)7( عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص4، سهيلة مختار نصر الّله داشتغالة، مقابلة أجرتها معها الباحثة موزة 
احلمدان في يوم األحد املوافق 2004/9/26، ص2-1 .
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تغيير تلك األماكن كل يومني أو ثالثة، والهدف من ذلك صرف أنظار القوات 
العراقية عن تتبعهم ورصدهم)8(.

وكانت اخللية تضم أيضًا املقدم يوسف الهويدي، واملقدم فيصل العيسى )9(.

نقل األسلحة
كـــان مــونــس وأفــــراد خليته يــقــومــون بنقل األســلــحــة والــذخــائــر صــبــاحــًا من 
السيارات  طريق  عن  وذلــك  صبحان،  منطقة  في  الكويتي  اجليش  مستودعات 

اخلاصة واملركبات اخلفيفة)10(.
وذكر املقدم الكندري أيضًا أن كال من مونس وحسني ذهبا إلى قصر دسمان في 
اليوم الرابع من الغزو وأحضرا أسلحة من قصر دسمان، وكانت القوات العراقية 
من  أمكنتهما  الصديقني  شجاعة  لكن  القصر،  في  بكثافة  متواجدة  ذاك  إذ 

حتقيق هذه املهمة اخلطرة )11(.

أوراق خطرة
كان في حوزة أفراد اخللية بعض األوراق اخلطرة التي حتمل أسماء العسكريني 
أخرى  وأوراق  اجلرحى،  أسماء  عن  فضاًل  ضابط  رتبة  في  هم  من  الكويتيني 
قد دونت فيها بعض الشعارات الوطنية التي تفخر باالنتماء للكويت وأرضها 
وحكامها الكرام، فضاًل عن أوراق فيها شتائم للقوات العراقية الغازية ومن يقف 
وراءهــا، وقد اتفق أفراد اخللية على عدم حمل هذه األوراق عند خروجهم من 

مقّراتهم لئال تقع في أيدي الغزاة)12(.

مونس في قبضة العراقيني
ملا حمال معهما عند خروجهما من  أن مونسًا وصديقه حسني لم يفطنا  بيد 
مقر اخللية وجتوالهما في شوارع مدينة الكويت في 1990/9/12، فعند مرورهما 
بإحدى نقاط التفتيش التابعة للقوات العراقية الكائنة في شارع األقصى بني 

)8( عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص5 .
)9( املصدر السابق، ص6 .

)10( املصدر السابق، ص5 .
)11( يوسف الهويدي، املقابلة السابقة، ص4، عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص4-5، عبد الله الربيع، املقابلة 

السابقة، ص3 .
بو حمد،  السابقة، ص4-5، عثمان علي  املقابلة  الهويدي،  السابقة، ص5، يوسف  املقابلة  الكندري،  )12( عادل 

املقابلة السابقة، ص3، خالد مبارك املونس، مقابلة وحيد القطان 1-2، أبو علي، املقابلة السابقة، ص4 .
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بتفتيش  النقطة  أفــراد  قام  بيان  بالقرب من جسر  وسلوى  الرميثية  منطقتي 
سيارة الصديقني، فعثروا بداخلها على ورقة فيها معلومات خطيرة )13(.

كان  اجلميع  بــأن  فتقطع  عيان-  شاهد  -وهــو  الشهيد  شقيق  خالد  روايــة  أمــا 
على علم باملهمة التي قاموا بها وهي توصيل منشور يتضمن أسماء املعتقلني 
والشهداء الكويتيني إلى صديق مونس في اجلابرية، وذكر خالد أنه كان معهم 

بالسيارة)14(.
القبض على مونس وصديقه  ألقت  العراقية  القوات  فإن  أمر،  ومهما يكن من 
حسني وشقيقه خالد، وأركبتهم العربة العسكرية، وانطلقت بهم، وشاهدهم على 
هذا احلال عادل الكندري وهو أحد أفراد اخللية الذي وصل إلى املوقع بعدما 

علم باخلبر سريعًا)15(.

تنقله في السجون
أودع العراقيون مونسًا في مدرسة أم سليم األنصارية للبنات في منطقة سلوى، 

حيث مت احتجازه ورفاقه في صفوفها زهاء يومني)16(.
ثم نقلوهم إلى مخفر سلوى حيث مكثوا فيه يومًا واحــدًا، وفي ذات اليوم مت 
ترحيلهم إلى محافظة حولي ثم إلى بلدية اجلهراء حيث أودعوا في سردابها، 

ثم أفردوهم في حجرات، ثم قامت القوات العراقية بالتحقيق معهم )17(.
إلى سجن  أو  املشاتل  إلى  احتمال نقل مونس  الهويدي  الشاهد يوسف  ويذكر 

األحداث)18(.

مونس في العراق
وبعدما تنقل مونس في معتقالت القوات العراقية بالكويت مت ترحيله ومن معه 

من الرفاق إلى سجن أبي غريب في العراق، ثم انقطعت أخباره )19(.

بو حمد،  السابقة، ص6، عثمان علي  املقابلة  الكندري،  السابقة، ص4-5، عادل  املقابلة  الهويدي،  )13( يوسف 
املقابلة السابقة، ص2-3، خالد مبارك املونس، مقابلة وحيد القطان، ص2، أبو علي املقابلة السابقة، ص5-4 .

)14( خالد مبارك مونس املونس، مقابلة طالل الهولي، ورقة واحدة.
)15( عادل الكندري، املقابلة السابقة، ص6 .

)16( خالد مبارك املونس، مقابلة وحيد القطان، ص2، ومقابلة طالل الهولي، ورقة واحدة.
)17( املقابلتان السابقتان.

)18( يوسف الهويدي، املقابلة السابقة، ص5 .
)19( خالد مبارك املونس، مقابلة وحيد القطان، ص2 .
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وفاته
وقد  الــعــراق،  في  الــرمــادي  مبنطقة  جماعية  مقبرة  في  رفاته  على  العثور  مت 
أثبتت التحاليل املخبرية تطابق اجلينات مع رفاة الشهيد، وحتدد سبب الوفاة 

باإلصابة بعيار ناري بالرأس )20(.
وأسكنه  املونس،  موسى  مونس  مبارك  مونس  البطل  الشهيد  تعالى  الّله  رحم 

فسيح جناته، وألهم أهله وأبناء وطنه الصبر والسلوان.

)20( اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية، فريق األدلة اجلنائية، الفريق الفني، انطباق رقم 227، تقرير مصور لرفاة 
رقم 7114 املنطبق على األسير الشهيد مونس مبارك مونس املونس، ملف أسر رقم 552، معتمد من العميد عيد 

عبد الله بو صليب مدير عام اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية ورئيس الفريق الفني.
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الشهيد / ناجي فهد جعفر العبيدي )*(
كتب/ د. سعود العصفور:

أخالقه وطباعه
توحد اجلميع على جميل أخالقه وكرمي طباعه، فهو خلوق، طيب القلب، حنون، 
رقيق، مرح، شهم، اجتماعي، يقدر الصداقة، محب لوالدته وأهله، ال يحب اخلطأ، 

يكره النميمة، زاد من قربه إلى الّله في آخر حياته)1(.

هواياته
يحب البحر وصيد السمك، ويهوى لعب كرة القدم، والعزف على العود، وقيادة 

السيارات ذات املواصفات الشبابية بحكم صغر سنه)2(.
كان  أنــه  إال  السن،  كــان صغير  ناجي  أن  الضليعي  اللطيف  عبد  الشاهد  وذكــر 
البحر  إلى  الروضة، وكان يصطحبه معه  بالديوانية في منطقة  يجلس معهم 
لشغف ناجي به، كما ذكر أنه التقاه ثالث مرات في أثناء فترة الغزو، وأنه زود 
ناجي ببعض األكل كاحلليب وخالف ذلك بعد أن طلب منه نظرًا لشدة حاجة 

الناس آنذاك)3(.

)*( ولد في الكويت في 1966/5/4، يسكن منطقة الروضة، قطعة 1، شارع 16، منزل 12، الدور األول متزوج لديه 
ولد، حاصل دبلوم معهد املوسيقى، يعمل بوزارة اإلعالم بوظيفة مساعد منسق برامج، تاريخ األسر 1990/8/16، 

تاريخ االستشهاد هو تاريخ العثور على رفاته 2006/10/30.
انظر: شهادة وفاة الشهيد صادرة عن وزارة الصحة العامة برقم 2006/2957، تاريخ 2007/2/5، ومنوذج تسجيل 
أوضاع األسرى واملفقودين الكويتيني صادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنسان، برقم 6148814، تاريخ 1991/3/6 
فيه بيانات املبلغ منصور عبد الرسول املطوع، ومنوذج آخر صادر عن نفس اجلهة برقم 6408814، تاريخ 1991/3/8 
فيه بيانات املبلغ جنم عبد الّله جنم عبد الّله، ومنوذج ثالث صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة شئون األسرى 
واملفقودين، برقم 6408814 تاريخ 1991/10/16 فيه بيانات املبلغة فايزة عبد الله جنم عبد الله، وبطاقة بيانات 
املتغيب عن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032، تاريخ 1992/5/7، وبطاقة محتويات امللف صادرة عن فريق 

توثيق احليثيات بقسم التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
2007/7/17، ص2-1،  املوافق  الثالثاء  يوم  في  القطان  الباحث وحيد  أجراها معها  فهد، مقابلة  أم  زوجته   )1(
املوافق 2007/7/17، ص2،  الثالثاء  القطان في يوم  الباحث وحيد  الضليعي، مقابلة أجراها معه  عبداللطيف 
عبد الله سالم عيسى مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم اإلثنني املوافق 2007/7/16، ص2-1، 
عادل فهد جعفر )شقيقه(، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األربعاء املوافق 2007/7/18، ص2، 
منصور املطوع )زوج والدته(، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم السبت املوافق 2007/8/4، ص2، 

محمد العوضي، مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األربعاء املوافق 2007/7/18، ص2-1 .
)2( عبد الله سالم عيسى، املقابلة السابقة، ص1، عبد اللطيف الضليعي، املقابلة السابقة، ص2 محمد العوضي، 

املقابلة السابقة، ص2-1 .
)3( عبد اللطيف الضليعي، املقابلة السابقة، ص2 .
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ناجي اليتيم
أوالده  كأحد  تربية، وصــار  زوجها أحسن  ربــاه  أمــه  تزوجت  وملــا  األب،  يتيم  كــان 

األعزاء، حيث سكنوا جميعًا في بيت واحد)4(.

دراسته ووظيفته
لم يكمل ناجي دراسة الثانوية العامة، والتحق مبعهد املوسيقى، وبعد تخرجه 
القرآن  إذاعـــة  فــي  للبرامج  منسق  مساعد  بوظيفة  اإلعـــالم  وزارة  فــي  عمل 

الكرمي)5(.

موقفه من الغزو العراقي
كان دخول القوات العراقية الغازية لدولة الكويت صدمة كبيرة لناجي وزوجته، 
احلــال، وصمم على  واقــع  يتعامل مع  وبــدأ  الصدمة  استوعب هذه  ناجي  لكن 
الدفاع عن وطنه الكويت بكل نفيس على الرغم من خوف زوجته وطلبها امللح 
في خروجهم إلى اململكة العربية السعودية، وخاصة أن ناجي قد رزقه الله ولدًا 

قبيل هذا اخلطب اجللل)6(.

حماسة ناجي
توجه ناجي مع جماعة من جيرانه إلى منطقة جيوان حيث مقر قيادة اجليش 
الكويتي، وبعد ثالث ساعات رجع إلى منزل وحتدث إلى زوجته أم فهد واصفًا لها 
بشاعة ما شاهده من جثث القتلى الذين سقطوا جراء املعركة التي حدثت بني 
قوات اجليش الكويتي وبني جنود االحتالل العراقي، وكذا حدثها عن اآلليات 
املكان،  بهم  غص  الذين  االحتالل  جنود  وكثرة  وغيرها،  الدبابات  من  املدمرة 
بعبارة  أجابها  أنه  إال  الكويت،  من  سريعًا  اخلــروج  في  ورغبته  الزوجة  فخافت 
الواثق من النصر وضرورة بذل كل وسع في سبيل الذود عن الوطن: »أن األرض 

التي ولد عليها ال يخرج منها أبدًا«)7(.

املطوع،  السابقة، ص2، منصور  املقابلة  الضليعي،  اللطيف  عبد  السابقة، ص6،  املقابلة  فهد جعفر،  عادل   )4(
املقابلة السابقة، ص2 .

)5( زوجته أم فهد، املقابلة السابقة، ص2، عادل فهد جعفر، املقابلة السابقة، ص2، عبد الله سالم عيسى، املقابلة 
السابقة، ص2، منصور املطوع، املقابلة السابقة، ص2 .

)6( زوجته أم فهد، املقابلة السابقة، ص2 .
)7( املصدر السابق، ص3 .
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تغير أحوال ناجي
تغيرت عوائد ناجي، فكان يخرج من الصباح الباكر مع مجموعة من أهل منطقة 
الروضة حيث يسكن، وال يرجع إلى منزله إلى في الساعة العاشرة مساًء، وكان 
كتومًا ملا يفعله على الرغم من األسئلة امللحة التي تطرحها عليه زوجته أم فهد، 
وأمام توسلها صارحها بإحساسه بأن أجله بات قريبًا، فزادها ذلك الشعور حزنًا 

وكمدًا)8(.

متابعته لألحداث وحصوله على السالح
ويذكر شقيقه عادل أن ناجي كان متابعًا لألحداث وكان يهتم بتحركات القوات 
العراقية، وكان يخبره بأخبارهم مثل حديثه عند عملية إنزال لقواتهم، وعمليات 
مقاومة نفذها شباب املقاومة في منطقة الروضة، وغير ذلك من األمور، بل إن 
السالح، ويذكر عادل  إليه للحصول على  ناجي طلب من أخيه عادل احلضور 
أن السالح كان متوفرًا عند أخيه ناجي وأفراد مجموعته، ويؤكد ذلك ما ذكره 
والــدة ناجي في كون بيتهم يحتوي على كثير من  الشاهد منصور املطوع زوج 
األسلحة، وأنهم عندما جاء إليهم جنود االحتالل لتفتيش منزلهم خافوا من 
مغبة فعلهم وقاموا بإخفاء األسلحة في احملول الكهربائي القريب من املنزل، 
ويظن شقيقه عادل أن مصدر السالح ما مت احلصول عليه من مخافر الشرطة، 

واملخازن التابعة لوزارة الداخلية)9(.

مجموعة ناجي في املقاومة
املــطــوع، وصديقهما  أمــه جهاد  مــن  فــي مجموعته شقيقه  ناجي  يــشــارك  كــان 
حسني الشمري، وكانوا على صلة دائمة باملجموعات األخرى التابعة للمقاومة 

الكويتية)10(.

)8( املصدر السابق، ص4-3 .
)9( عادل فهد جعفر، املقابلة السابقة، ص3، منصور املطوع، املقابلة السابقة، ص4، وليد محمد الشطي، مقابلة 

أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم الثالثاء 2007/7/24، ص5-4 .
)10( زوجته أم فهد، املقابلة السابقة، ص7، عادل فهد جعفر، املقابلة السابقة، ص3، 4، حسن الشمري، مقابلة 
أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األحد املوافق 2007/7/22، ص6 ، 7، عبد الله سالم عيسى، املقابلة 

السابقة، ص3، منصور املطوع، املقابلة السابقة، ص2، وليد محمد الشطي، املقابلة السابقة، ص5 .
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شيفرات ناجي
العراقية،  للقوات  مقاومة  من  باخلفاء  به  يقوم  ما  خطورة  يــدرك  ناجي  كــان 
حتى أنه كان يردد عبارات غريبة مبهمة في اتصاالته مع بقية أفراد مجموعته، 
وكانت زوجته أم فهد ال تدرك كنهها، ومثال ما كان يردده: »الطماطم اجلبوها 
من شبر اخلضار«، و»الغلة هل مت إيصالها إلى بيت خليل«، و»السيارة عجالتها 
معطوبة«، و»غطاء العجلة واقع إلى اليوم«، وبعد فترة طويلة عرفت زوجته أم 
فهد حقيقة ما كان يردد ناجي، فالطماطم هي القنابل، والغلة هي األسلحة، 
وعجالت السيارة معطوبة مبعنى أنهم وضعوا داخلها األسلحة، وهذا األمر أكده 
أيضًا الشاهد محمد العوضي الذي ذكر أن مثل تلك العبارات شيفرات معروفة 

بني أفراد املقاومة الكويتية آنذاك)11(.

جاهزية ناجي ورفاقه
ويذكر الشاهد عبد الله سالم عيسى أن ناجي حضر عنده في اليوم الثاني من 
الغزو العراقي وذكر له أنه في ذهنه أن يقوم بعمل يقاوم من خالله قوات االحتالل، 
وملا سأله عبد الّله عن طبيعة العمل الذي ينوي القيام به، استمهله ناجي وغادر 
املكان، ثم رجع إليه في اليوم الثالث أو الرابع وصارحه بأن لديه أسلحة، وأن في 
نيته هو ورفاقه القيام بعمل في يوم الغد، وطلب من عبد الله أن يشاركهم فيه، 
وملا جاء عصر الغد، اتصل ناجي بعبد الله واستفسر منه عن جاهزيته للعمل، 
فأخبره عبدالله باإليجاب، فأخبره ناجي أنه سوف يصطحبه للقيام بالعملية 
في وقت املغرب إن لم تكن هناك كثافة في نقاط التفتيش العراقية، وفي املوعد 
حضر ناجي وجهاد املطوع، وحسني الشمري، ثم طلبوا من عبد الله أن يرافقهم 
في مهمتهم، فأخبرهم عبد الّله باملوافقة لكن عليه أن يذهب أواًل إلى املسجد 
ليصلي املغرب، ثم يذهب معهم، وبعد عودته من املسجد انتظرهم، لكنهم لم 
استغلوا  أنهم  ويبدو  بصددها،  هم  التي  املهمة  لينفذوا  ذهبوا  فقد  يحضروا، 

فرصة سانحة لتنفيذها ولم ميهلهم الوقت في العودة إلى عبد الّله)12(.

)11( محمد العوضي، املقابلة السابقة، ص4، زوجته أم فهد، املقابلة السابقة، ص4 .
)12( عبد الله سالم عيسى، املقابلة السابقة، ص3-2 .
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يوم أم فهد العصيب
كان يوم األربعاء 1990/8/15 يومًا عصيبًا محفورًا في ذاكرة الزوجة أم فهد، فقد 
ذكرت أنه وفي التاسعة مساًء ظهر شعور ناجي وهو في غرفة النوم وكأنه يودع 
كل ما يحمله من ذكرى فيما تبقى من ربيع أيامه، فقد انكب على رأس زوجته 
يقبله على غير عادة، ثم العب طفله وكأمنا هو الطفل ذاته، وردد كلمات تفطر 
منها قلب الزوجة احلزينة التي ما عادت تدرك حتمية واقع قادم، ثم هالها ما 
صرح به ناجي في ختام فعله، أن هذا اليوم قد يكون آخر يوم يراها فيه، وأنه في 
سابق األيام كان يعمل في املقاومة الكويتية ضد القوات العراقية الغازية، وذكرها 
مبقالته السابقة التي مفادها حتمية عدم خروجه عن أرض وطنه، وعزمه األكيد 

أن يكون أحد شهداء الكرامة والفداء)13(.

بوح ناجي ألم فهد
صرح ناجي لزوجته أم فهد عن عزمه ورفاقه -وكانوا ثالثة: جهاد املطوع، وحسني 
الشمري، وثالث لم تذكره الزوجة -على تنفيذ مهمة خطرة في عند دوار البدع 
ناجي  بسيارة  توجههم  في  تتمثل  املهمة  وكانت  الرميثية،  منطقة  من  بالقرب 
احململة باألسلحة والذخائر صوب موقع يتجمع فيه جنود االحتالل، حيث يتم 

التعامل معهم في معركة دامية فاصلة)14(.

وداع ناجي ألمه وزوجته
أنها  الــزوجــة  فتذكر  الفــت،  درامــي  في مشهد  فهد  أم  زوجته  ناجي  الــزوج  ودع 
حاولت أن تثنه عن عزمه حبًا له وشفقة بوليدهما، ورحمة بوالدته التي علمت 
هي األخرى مباعزم عليه ناجي فطلبت منه أن يرجع عن ذلك، لكنه أيضًا لم 
أال  ورجليه رجاء  يديه  تقبل  أم فهد فقد طفقت  الزوجة  أما  لقولها،  يستجب 
يغادر املنزل، إال أنه أصر ولم يعر رجاءها، فلم يكن لها بدًا سوى أن تودعه، وتدعو 

له باحلفظ والسالمة مبعية الّله تعالى)15(.

)13( زوجته أم فهد، املقابلة السابقة، ص5-4 .
)14( املصدر السابق، ص5 .

)15( املصدر السابق، ص6-5 .
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تأهب ناجي وصفة خروجه
أسود،  بنطااًل  يلبس  كــان  فقد  املــنــزل،  من  خروجه  حني  زوجها  فهد  أم  تصف 
وقميصًا أبيض، ووضع على جبهته وعلى كتفه عصابة كتب عليها عبارة »الله 
رفاقه  أن  أم فهد  ذكــرت  كما  قال هي عصابة اجلنة،  ذلك  وملا سألته عن  أكبر«، 
اعتادوا أن يضعوا نفس العصابات في تلك املواضع، وهذا ما أكده أيضًا الشاهد 

وليد الشطي )16(.

إحساس أم فهد
بعد فترة وجيزة من خروج ناجي من املنزل، وفي الساعة العاشرة والربع مساًء 
سمعت الزوجة وأمه صوت إطالق نار كثيف، فانتاب الزوجة الشعور بأن ناجي قد 
أصيب فأخبرت والدته مبا شعرت، فازداد قلق اجلميع على ناجي، وظلت الزوجة 
وطال  به،  شعرت  ما  حقيقة  يقلب  اخلبر  لعل  املنزل  بفناء  ولهفة  انتظار  في 

االنتظار حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي )17(.
وحسني،  وجهاد  ناجي  يرى  شخص  آخر  كان  أنه  الشطي  وليد  الشاهد  ويذكر 
ويذكر أنه أوصلهم من منطقة خيطان إلى منطقة الرميثية لينفذوا عمليتهم 
التي ذكروا له أنها تهدف إلى توصيل أسلحة إلى املقاومة هناك )18(، ويبدو أن 
القوات  مع  والــصــدام  األسلحة،  تلك  توصيل  في  تتمثل  مزدوجة  كانت  املهمة 

العراقية القريبة من دوار البدع.

تفقد الزوجة ملوقع املعركة
وملا قطع اليأس صبر الزوجة املكلومة اتصلت مبحمد العوضي صديق زوجها، 
البدع حيث ذكر  إلى قرب دوار  وحدثته بأمر ناجي، فأتى مسرعًا، وتوجها معًا 
مهشم،  وزجاجها  إطــارات،  بال  السير،  واقفة عكس  ناجي  سيارة  فوجدا  ناجي، 

وآثار الدم عليها)19(.

)16( وليد محمد الشطي، املقابلة السابقة، ص6، زوجته أم فهد، املقابلة السابقة، ص5 .
)17( زوجته أم فهد، املقابلة السابقة، ص6 .

)18( وليد محمد الشطي، املقابلة السابقة، ص11 .
)19( زوجته أم فهد، املقابلة السابقة، ص6 .
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ويؤكد هذه الرواية حسن الشمري شقيق حسن، حيث ذكر أنه شاهد السيارة على 
ذات الهيئة )20( وكذا رواية الشاهد محمد العوضي الذي أكد توجه الزوجة نحو 
السيارة وتفقدها لها )21(، كما ذكر منصور املطوع مشاهدته السيارة على الهيئة 
املذكورة )22( وكذلك رواية الشاهد عادل شقيق ناجي عن والدته )23(، وأضاف الشاهد 
وليد الشطي أن أحد جوانب السيارة قد كثرت عليه طلقات الرصاص، وأن آثار 

الدم كانت على املقعد األمامي املخصص للسائق، وعلى املقعد اخللفي)24(.

مأساة أصحاب السيارة
من  فطلبت  املوقف،  خطورة  تستشعر  ولم  نفسها،  فهد  أم  الزوجة  تتمالك  لم 
العراقيني  اجلنود  أحــد  لسؤال  توجهها  حني  إلــى  مكانه  في  االنتظار  محمد 
القريبني من املوقع عن مصير أصحاب السيارة، فرفض محمد طلبها ووصفه 
باجلنون، إال أن فايزة أصرت على ذلك وتوجهت إلى اجلندي وسألته، فأجابها 
أن أصحابها كانوا من املقاومة الكويتية، وأن القوات العراقية تصدت لهم، ثم 
ألقت القبض عليهم بعد أن أوستهم ضربًا وتنكياًل، ثم توجهت بهم إلى معسكر 
الصمود، وذكر لها أن أحدهم كان يلبس البنطال األسود، والقميص األبيض وإنه 

قد أصيب، فتيقنت أن املقصود هو زوجها ناجي )25(.

زوجة لهفة
توجهت الزوجة اللهفة مع محمد إلى معسكر الصمود، حيث ترجلت أم فهد، 
ومكث محمد في السيارة، وما أن وصلت أم فهد إلى بوابة املعسكر وهمت بالدخول 
استوقفها أحد جنود االحتالل وسألها عن وجهتها، فأجابته بأنها تريد أن تسأل 
عن أحد األسرى، فانتهرها وطلب منها الرجوع وتعلل بوجود آالف من األسرى 

الكويتيني ال ميكن الوصول إليهم أو التعرف عليهم، فرجعت خائفة باكية)26(.

)20( حسن علي الشمري، املقابلة السابقة، ص7 .
)21( محمد العوضي، املقابلة السابقة، ص3 .

)22( منصور املطوع، املقابلة السابقة، ص6 .
)23( عادل فهد جعفر، املقابلة السابقة، ص5-4 .

)24( وليد محمد الشطي، املقابلة السابقة، ص10-9 .
)25( زوجته أم فهد، املقابلة السابقة، ص6 .

)26( املصدر السابق، ص7-6 .
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بحث األم وزوجها عن ناجي
القوات  جتمعات  أماكن  في  ابنها  عن  املطوع  منصور  وزوجها  ناجي  أم  وبحثت 
العراقية في الكويت، وطلب منها أحد اجلنود مقابل ذلك مبلغًا من املال وجهاز 
تلفاز، فأعطته ما طلب، فأخبرها أن ناجي مت ترحيله مع مجموعة من األسرى 

إلى العراق، وال يعرف عنه سوى ذلك )27(.
إلى معسكرات جنود  الزوجة صبرها في بحثها عن زوجها، وتوجهت  لم تفقد 
االحتالل وأماكن جتمعهم تسأل عن ناجي، لكن اإلجابة كانت ال تخلو من كلمة 
فزاد  العراق،  إلى  املرحلني  كان من جملة  لعله  نعرف عن مصيره شيء،  ال، ال 
إلى  والدة ناجي  العراق، فتوجهت مع  إلى سجون  بانتقاله  أم فهد يقينًا  ذلك 
التي أجهدها لوعة  النفس  الغليل، وتريح  العراق لعلهما جتدان إجابة تشفي 
الفراق، فتنقلتا من معتقل إلى آخر تسأالن عن ناجي الذي أضحى نكرة املعرفة، 

فالجواب شاف، وال راحة مرتقبة )28(.

البحث عن ناجي بعد التحرير
وبعد التحرير، ذهبت زوجته أم فهد وبقية أفراد أسرة ناجي إلى صالة شيخان 
الفارسي -حيث جتمع من فَر من سجون االحتالل من األسرى- يجرون لوعة 
املاضي وحاضره، ويترسمون أمل املستقبل وهم يسألون عن ناجي، فلم يجدوا 

جوابًا ملا طرحوا من أسئلة ووصف لشهيد غيبه أزالل طاغية العراق )29(.
رحم الله الشهيد ناجي فهد جعفر العبيدي، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله 

وأبناء وطنه الصبر والسلوان.

)27( عادل فهد جعفر، املقابلة السابقة، ص5، منصور املطوع، املقابلة السابقة، ص6 .
)28( زوجته أم فهد، املقابلة السابقة، ص7، عادل فهد جعفر، املقابلة السابقة، ص5 .
)29( عادل فهد جعفر، املقابلة السابقة، ص5، زوجته أم فهد، املقابلة السابقة، ص7 .
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الشهيد /  ناصر عيد خالد املسحلك)1(
كتب / د. أحمد احلسن:

اجلنسية: كويتي
احلالة اإلجتماعية: متزوج

املهنة: كاتبا في قسم احملاسبة في مستشفى األمراض السارية - وزارة الصحة العامة.
املؤهل العلمي: الشهادة املتوسطة

تاريخ امليالد: 1949/9/13 .
تاريخ األسر: 1990/8/6 .

تاريخ إثبات االستشهاد: 2006/12/4 .

أخالق وهوايات الشهيد ناصر املسحلك )2(:
ُعرف الشهيد بأخالقه الفاضلة فقد كان خدومًا طيبًا محبوبًا اجتماعيًا حريصًا 

على صلة الرحم وزيارات األقارب، كتومًا شجاعًا ال يهاب أحدًا)3(.
وقد كان للشهيد عدة هوايات أبرزها حب القنص وصيد الطيور باإلضافة إلى 

حب السفر والسياحة )4(.

دور الشهيد خالل الغزو العراقي الغاشم:
دولة  »الكويت  يقول  فكان  قاطعًا  رفضًا  بــالده  على  الظالم  الغزو  ناصر  رفض 

مستقلة بحكومتها الصباح وشعبها«)5(.
جاد  حتــرك  إلــى  عمليًا  ترجمه  بل  الرفض  على  فقط  دوره  يقتصر  لم  ولكن 
ملواجهة املعتدين، واختار اخليار األصعب في املقاومة وهو اخليار العسكري على 
الرغم من إنه مدني)6(، ال يحسن استخدام السالح، ولم يكن يجهل عواقب املضي 
في هذا الطريق وهي الشهادة ولكن حب الوطن طغى على كل حب آخر فقد 
1- ملف الشهيد ناصر املسحلك رقم 408 »تقرير صادر عن قسم التخليد املعنوي -فريق توثيق احليثيات بعنوان 
»محتويات امللف«، تقرير صادر عن جلنة شئون األسرى واملفقودين بعنوان بيانات املتغيب ضمن عمليات االحتالل 
والتحرير، وبخصوص مكان العمل فقد ذكر أحد ذويه أنه كان يعمل في مستشفى الوالدة ثم انتقل إلى العمل 
بتاريخ 2007/7/20 ص2، مقابلة جراح  العنزي  الّله سعود  أنظر مقابلة عبد  السارية.  في مستشفى األمراض 

املسحلك بتاريخ 2007/7/17 ص2 .
2- مقابلة عبد الله العنزي ص2، مقابلة محمد فهد املسحلك، بتاريخ 2007/7/21، ص4،3 مقابلة بدر خلف 

املسحلك بتاريخ 2007/7/17 ص2،1، مقالة جراح املسحلك ص1 .
3- مقابلة جراح ناصر املسحلك ص4 .

4- مقابلة محمد املسحلك ص2، مقابلة بدر املسحلك ص2 .
5- مقابلة محمد املسحلك ص2 .

6- مقابلة بدر املسحلك ص2  ، مقابلة جراح املسحلك ص2  .
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صرح باستعداده املطلق للتضحية وتقدمي روحه رخيصه من أجل الذود عنه وإن 
أسرته لن تضيع بعد فقده فيقول: »أوالدي لهم الّله لكن الكويت التي عطينا 
وهي عطتني أيام الرخاء الزم احلني نعطيها ونقف ضد العراقيني .. إذا أموت 

أموت شهيد، ال يهمني اجليش العراقي بس ال يتهّنون بالكويت«)7(.
أن نعطيها ونضحي  الرخاء واآلن ال بد  الكويت عطتنا في  ويقول أيضًا »هذه 

لهذه األرض التي أعطتنا كل خير«)8(.
لقد متيز نشاطه وحتركه في املقاومة باحلماس الكبير واحلركة الدؤوب مما أدى 
إلى بعض أقربائه وأصدقائه العمل على تهدئته والتخفيف من اندفاعه )9(، كي 

ال يكون له آثار سلبية عليه.

تعددت أشكال املقاومة العسكرية للشهيد للمعتدين ومن ذلك:
أ- جمع السالح:

بدأ حترك ناصر القتناء السالح بعد يومني فقط من الغزو الغاشم في 1990/8/4 
حيث ذهب إلى أحد أقربائه ممن يعمل في السلك العسكري الذي كان مسئواًل 
عن اخليرة في معسكر اجليوان وطلب منه أن يزوده بالسالح )10(، وذهب أيضًا 
إلى أصدقاء له في إحدى الديوانيات وطلب منهم أن يزودوه بالسالح )11(، ومتّكن 
السر  هو  التصميم  كان  وقد  السالح  من  كمية  على  يحصل  أن  محاوالت  بعد 
للحصول على ما يريد كما قال أحد أقربائه »كان مصمم أن يأخذ سالح من أي 
شخص«)12(، ومن مصادر األسلحة التي حصل عليها أحد األقرباء ممن يعمل 
في احلرس الوطني حيث كان يجلبها من مخازن السالح في معسكر اجليوان 
)13(، ومصادر أخرى غير معروفة)14(، وكان يخزن هذه األسلحة في منزله الكائن 

في منطقة الفردوس)15(.

7- مقابلة بدر املسحلك ص2 .
8- مقابلة جراح املسحلك ص2 .

9- مقابلة محمد املسحلك ص3، مقابلة عبد الله املسحلك ص3 .
10- مقابلة محمد املسحلك ص3،2 .

11- مقابلة عبد الله العنزي ص2 .

12- مقابلة عبد الله العنزي ص3 .
13- مقابلة بدر املسحلك ص3، مقابلة جراح املسحلك ص3،2 .

14- مقابلة محمد املسحلك ص3، تقرير زوجة الشهيد شعاع سعود العنزي بتاريخ 1992/2/19.
15- مقابلة بدر املسحلك ص4 .
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ال شك أن الشهيد كان يدرك أن اقتناء السالح هو اخلطوة األولى في املقاومة 
العسكرية ولذا تركز نشاطه في البداية في احلصول عليه )16(، وبعدها بدأ في 

العمليات العسكرية ضد جنود االحتالل.

ناصر  الشهيد  بها  ــام  ق الــتــي  العسكرية  واألنــشــطــة  العمليات  ــم  أه ب- 
املسحلك:

1- املشاركة في املقاومة العسكرية التي كانت في منطقة كيفان في األيام األولى 
من الغزو اآلثم فعندما سمع الشهيد بقيام بعض الشباب مبقاومة الغزاة في 
هذه املنطقة توجه مباشرة إليها دون أن تربطه معهم عالقة سابقة إال أنه وجد 
في هذه املقاومة عنصر مشترك بينهن وإنها فرصة للتعبير عن الرفض للغزو 
إطالق  تبادل  أثناء  أصيب  وقد  ينشدها،  كان  التي  املقاومة  في  عملية  وخطوة 
النار في رجله فاضطر للرجوع إلى منزله لعالج اجلروح ثم لم يلبث أن رجع إلى 

كيفان مرة أخرى )17(.
2- إطالق النار على اآلليات العسكرية وجنود االحتالل من خالل إحدى منافذ 

احلي الذي يقطن فيه )18(.
3- إطالق النار على أفراد اجليش العراقي عند إشارات املرور )19(.

العمليات  ومن هذه  العدو  دبابات  وإلقائها على  »املولوتوف«  قنابل  4- حتضير 
التي استخدم فيها هذا النوع من السالح عملية قام بها من فوق أحد اجلسور 

برمي دبابة عراقية قتل فيها عددًا من اجلنود)20(.
وبسبب هذه العمليات أصيب ببعض اإلصابات واجلروح فمرة رجع إلى منزله 
وكتفه »مخلوع« بسبب سوء استخدام سالح »البازوكا« )21(، وأخرى رجع لياًل والدم 

ينزف منه )22(.
5- توزيع السالح على أبناء املقاومة الكويتية )23(.

16- مقابلة عبد الله العنزي ص3 .
17- مقابلة بدر املسحلك ص 5،3،2، مقابلة جراح املسحلك ص3 .

18- مقابلة محمد املسحلك ص3 .

19- مقابلة محمد املسحلك ص3 .
20- مقابلة بدر املسحلك ص4، مقابلة عبد الله العنزي ص4، مقابلة جراح املسحلك ص3 .

21- مقابلة بدر املسحلك ص3،2 .
22- مقابلة عبد الله العنزي ص 3 .

23- تقرير زوجة الشهيد بتاريخ 1992/12/19، مقابلة بدر املسحلك ص3 .
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فقد  عسكريًا  العدو  مواجهة  في  واملشاركة  السالح  على حمل  الشباب  6- حث 
خاطب شباب إحدى الديوانيات قائاًل »كلكم شباب .. هذه اجللسة ما تفيد الزم 

كلكم تدافعوا تقاتلون عن الكويت« )24(.
املقاومة  فــي  دور  للشهيد  كــان  فقد  العسكرية  األنشطة  هــذه  إلــى  بــاإلضــافــة 
اإلعالمية عن طريق طباعة وتصوير ونشر املنشورات التي تندد بالغزو العراقي 
أهل  وحث  الصباح  آل  من  الرسمية  بالشرعية  التمسك  إلى  املواطنني  وتدعو 

الكويت للدفاع عن أرض الوطن واإلستهانة باملوت في سبيل ذلك )25(.
وقد كان الشهيد هو الذي يعد كلمات هذه املنشورات ويستعني بصديق له يعمل في 

مستشفى الوالدة لطباعتها وتصويرها ثم يقوم الشهيد بنفسه بتوزيعها)26(.
احلقيقة أن هذا النشاط املكثف واملتعدد األدوار مت خالل خمسة أيام فقط أي 
منذ يوم الغزو 1990/8/2إلى يوم اعتقاله 1990/8/6 مما يدل على جدية ناصر 

في مقاومة االحتالل ومدى حبه لوطنه.

ظروف اعتقال الشهيد ناصر املسحلك:
الوطن  أرض  العراقيون  داهــم  عندما  املنزل  مغادرة  زوجته  من  الشهيد  طلب 
فذهبت إلى منزل شقيقتها في منطقة صباح السالم )27(، وكان يريد من ذلك 
أن يحول منزله مخزنًا للسالح ومكانًا ليحضر فيه قنابل »املولوتوف« احلارقة 
ومركزًا ينطلق منه بحرية في مقاومة العراقيني فال تتعرض أسرته للخطر من 

جراء هذا.
وظل يتصل بأسرته يوميًا في كل صباح ليطمئن على أحوالهم وكان آخراتصال 
مت في يوم 1990/8/5 وملا فقدت زوجته اتصاله جاءت إلى املنزل في يوم اإلعتقال 

فعثرت على مجموعة من األسلحة واملنشورات وقنابل »املولوتوف« )28(.
في يوم اإلعتقال 1990/8/6 كان الشهيد مستقاًل سيارته وتوجه إلى مستشفى 
املنشورات، ثم بعد  الذي يعتمد عليه في طباعة وتصوير  إلى صديقه  الــوالدة 
خروجه من املستشفى وعلى طريق الدائري اخلامس في املكان املقابل ملنطقة 

24- مقابلة عبد الله العنزي ص2 .
25- مقابلة محمد املسحلك ص4،3، تقرير حسن البلوشي.

26- تقرير زوجة الشهيد، تقرير حسن ناصر البلوشي بتاريخ 1993/1/7، مقابلة عبد الله العنزي، ص4، مقابلة 
جراح العنزي ص3 .

27- مقابلة عبد الله العنزي ص2 .
28- تقرير زوجة الشهيد.
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وأسلحة  منشورات  بحوزته  فوجدوا  عراقية  تفتيش  نقطة  واجهته  العارضية 
فقبضوا عليه)29(.

وبعد االعتقال حاول ذووه تفقد أخباره فذهبوا إلى مخفر منطقة الفردوس لكن 
العراقيني نفوا وجوده عندهم وكما حاولوا تفقد أمره في سجون العراق )30( لكن 

دون جدوى.
وقد أفاد شهود بعد التحرير أنه كان معهم في أحد املعتقالت في العراق.

وكان جرىء على العراقيني ال يهابهم يراددهم »بكل كبيرة وصغيرة« مما يعكس 
أمام قسوتهم وهمجيتهم بعد األسر وبسبب عدم  ثباته وصموده وعدم ضعفه 

خوفه منهم كان يتلقى تعذيبًا على أيديهم )31(.
وظلت أخبار الشهيد مجهولة إلى أن صدر حكم احملكمة الكلية /الدائرة أحوال 
شخصية /9 املنعقدة بتاريخ 2006/12/4 حيث قضت »مبوت املفقود / ناصر عيد 

خالد املسحلك« موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2006/12/4 )32(.
رحم الّله الشهيد ناصر عيد املسحلك وأسكنه فسيح جناته

29- مقابلة محمد املسحلك ص4، تقرير زوجة الشهيد تقرير حسن البلوشي.
30- مقابلة محمد املسحلك ص4، مقابلة بدر املسحلك، مقابلة عبد الله العنزي ص4 .

31- مقابلة جراح املسحلك ص4،3 .
32- حكم احملكمة الكلية/ دائرة األحوال الشخصية /9 الصادر بتاريخ 2006/12/4 ص4،1 .
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الشهيد/  وليد عبد الله حسن الشراح
كتب / د. أحمد احلسن:

اجلنسية: كويتي
املؤهل العلمي: الشهادة املتوسطة

احلالة اإلجتماعية: أعزب
تاريخ امليالد: 1965/7/5
تاريخ األسر: 1991/1/9

تاريخ إثبات االستشهاد: 2006/11/27 )1(

أخالق الشهيد وليد الشراح:
بارًا  لوالديه  محبًا  كان  فقد  كثيرة  فاضلة  بصفات  الشراح  وليد  الشهيد  متيز 
من  محبوبًا  بشوشًا،  مرحًا،  كرميًا،  حنونًا،  السريرة،  نقي  القلب،  طيب  بهما، 

اجلميع)2(.

دور الشهيد وليد الشراح خالل الغزوالعراقي الغاشم:
برز دور الشهيد وليد في مقاومة اإلحتالل منذ اليوم األول من الغزو 1990/8/2، 
وذلك مبسارعته لاللتحاق بوحدته العسكرية في معسكر صبحان حيث أوقف 
إجازته الرسمية التي تبقى لها أسبوعان )3( مما يدل على تفانيه في الذود عن 
وليد  أخذ  الوطني عند احلاجة،  واجبه  أداء  التهرب من  الوطن وعدم  حياض 
مبا ميلك من قوة مع إخوانه من اجليش الكويتي يقاوم اجليش العراقي الذي 
السيطرة  من  االحتالل  جيش  ومتكن  املقاومة  ضعفت  أن  إلى  املعسكر  حاصر 
على املعسكر فاضطر إلى تغيير مالبسه العسكرية إلى مدنية واالنسحاب من 

املعسكر.
انسحب وليد الشراح إلى منطقة كيفان حيث منا إلى علمه أن هناك مقاومة 

توثيق  فريق  املعنوي  التخليد  قسم  عــن  صــادر  ملف«  »محتويات  بعنوان  تقرير   793 رقــم  الشهيد  ملف   -1
احليثيات.

والتحرير  االحتالل  عمليات  ضمن  املتغيب  بيانات  بعنوان  واملفقودين  األســرى  لشئون  الوطنية  اللجنة  تقرير 
بتاريخ  الشراح  أحمد  الله حسن  الشهيد عبد  والد  انظر مقابلة  الدراسية وطبيعة عمله  »وبخصوص شهادته 

2007/9/10 ص2 .
2- مقابلة عبد الله الشراح ص2، مقابلة حامد يوسف احلمد بتاريخ 2007/9/12 ص2، مقابلة شقيقة الشهيد 

بدرية عبد الله الشراح بتاريخ 2007/9/10 ص3،2 .
3- مقابلة عبد الله الشراح ص2، مقابلة بدرية الشراح ص2 .
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كويتية باسلة ما زالت صامدة تقاوم احملتل الظالم وملا وصل إلى كيفان ذهب 
زميله عيسى  منزل  إلى  توجه  ثم  األسلحة  بعض  أخذ  املخفر ومتكن من  إلى 
شرف، ومن خالل سطح هذا املنزل أخذ وليد وزميله يطلقان النار على جنود 
االحتالل وآلياته العسكرية وكانت مقاومة ضارية حتى اضطر جنود االحتالل 
إلى إغالق مداخل ومخارج املنطقة واإلستعانة بأربع مدرعات عسكرية وطائرة 
هيلوكبتر عسكرية ملداهمة املنزل وضربه من األعلى وأخذت الطائرة ترمي وليد 
وزميله بالنار حتى أصابته شظية في يده وجرحتها ولكن مع ذلك استمر وليد 
في املقاومة وأخذ ماسورة »بايب« -ملقى في السطح- فحمله على كتفه وأوهم 
الطائرة بأنه سالح مما أدى إلى أن تغير اجتاهها فوجد وليد وزميله ذلك فرصة 
لالنسحاب إلى مكان آمن قبل أن يتمكن العراقيون من القبض عليهما وأخذا 

يتنقالن على أسطح املنازل حتى غابا عن أنظار العراقيني.)4(
وفي اليوم الثالث من الغزو ترك وليد كيفان وتوجه إلى منزل عمته في منطقة 
السرة حيث أسرته كانت هناك أيضًا، وهناك ملا رأت شقيقته اجلروح التي أصابت 
شقيقها أجهشت بالبكاء شفقة عليه فرد بثبات »ال تخافي سوف أعلمك فيهم« 
مما يعبر عن عزمه على مقاومة احملتل عسكريًا ثم ذهب إلى مستشفى األميري 

ملعاجلة جروحه.)5(
العربية  اململكة  إلــى  الكويت  مــغــادرة   1990/8/9 يــوم  فــي  الشهيد  أســرة  قــررت 
السعودية فاضطر مكرها أن يذهب معهم ولكن بعد أسبوع من بقائه هناك لم 
يعد يتحمل العيش في أمان ووطنه يعبث به الغادرون فرجع إلى أرض الوطن 

ليواصل مسيرة املقاومة.)6(
هذه املقاومة انطلقت باالنضمام إلى أحد خاليا املقاومة في منطقة الفيحاء 
من  نوعني  لها  كــان  وقــد  لها،  مــركــزًا  الوقيان  فهد  قائدها  منزل  من  واتــخــذت 
النشاط في املقاومة األول منها هو املقاومة الشعبية بتوفير الطعام واألموال 
وكان  الوطن  أرض  الصمود على  الناس ملساعدتهم في  النقدية وشتى حاجات 
يخاطر  وليد  »كــان  املقاومة  شباب  ذكــر  فقد  املجال  هــذا  في  بــارز  دور  للشهيد 
املقاومة  هو  والثاني   ،)7( األكــل«  لهم  ويحضر  والعوائل  الناس  ويساعد  بحياته 

4- مقابلة فهد الوقيان ص3،2 .
بعنوان  تقرير  في  الشراح  بدرية  1992/11/9، شهادة  بتاريخ  الشهيد  والدة  تقرير  الشراح ص2،  بدر  مقابلة   -5

»أسماء الشهود والذين وردت أسمائهم مع سيرة الشهداء«.
6- تقرير والدة الشهيد، مقابلة بدرية الشراح ص3،2  مقابلة عبد الله الشراح ص4،3 .

7- مقابلة والد الشهيد ص4 .
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العسكرية الذي يعتبر النشاط الرئيسي لهذه اخللية، وفي مركز املقاومة كانت 
تعقد االجتماعات لتخطيط العمليات العسكرية وحتضير املتفجرات وتنطلق 
منه السيارات املفخخة وتلتقي به خاليا املقاومة املختلفة لتبادل النواقص من 
األسلحة وغيرها مثل خلية 25 فبراير وخلية منطقة الرميثية ومنطقة النزهة 
وكان الشهيد وليد كثيرًا ما يتواجد في هذا املقر ويشارك في أنشطتها وجمع 
السالح. وإلعتقاده أن هذا املكان آمنًا جمع من أقربائه األموال النقدية والذهب 

ووضعها في سيارة إلحدى قريباته وأوقفها داخل هذا املنزل.)8(

ظروف اعتقال الشهيد وليد الشراح:
بدأت مالبسات اعتقال وليد الشراح عندما قبض العراقيون على وفاء احلسن 
إحدى بنات الكويت التي كان لها دور بارز في مقاومة احملتل عسكريًا، وقد كانت 
وفاء حتضر اجتماعات املقاومة في منزل فهد الوقيان، وملا افتقد فهد الوقيان 
فأجابه  أسرتها  مبنزل  فاتصل  اعتقالها  مت  قد  إنــه  توقع  املركز  في  حضورها 
للضرورة  املنزل  إلى  حااًل  احلضور  بإحلاح  منه  وطلبا  والدتها  ثم  أواًل  والدها 
فــازداد يقينه  أن ذلك كمينا له  إلى ريبته في األمر واعتقد  أدى  القصوى مما 
باعتقالها وأنها قد تعترف أمام التعذيب عن مركز اخللية وأفرادها فسارع بإبالغ 
أبناء املقاومة بعدم احلضور وتوزيع البعض عند املداخل التي تؤدي إلى املنزل 
خشية أن يحضر أحد لم يتم تبليغه وكما قام أبناء اخللية بإخالء املنزل من 
املكان حضر مجموعة من  إخالء  وبعد ساعة من  النقدية،  واألمــوال  األسلحة 
جنود االحتالل يقارب عددهم اخلمسة عشر وداهموا املنزل، وفي هذه األثناء 
لم يعلم وليد بتطورات األمور وكان في طريقه إلى مقر املقاومة فرآه أحد شباب 
التحذير  املنزل ولكن وليد رفض  الوضع وحــذره من دخــول  له  املقاومة وشــرح 
بإمكانه  أنه  املكان متوهمًا  أقربائه في هذا  أموال  أن  الذهاب حيث  وأصر على 
التعامل مع العراقيني وتخليصها من أيديهم ومضى في طريقه حتى إذا وصل 
بالقرب من املنزل قابله آخرون من أبناء املقاومة أيضًا وحذروه مرة أخرى ولكن 
دون جدوى، )9( وملا دخل وليد الشراح املنزل انقضوا عليه وأدخلوه إحدى الغرف 

8- مقابلة فهد الوقيان ص 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 مقابلة حامد احلمد ص3 .
9- مقابلة فهد الوقيان ص5-8، مقابلة حامد احلمد ص3،2، شهادة حامد احلمد بتاريخ 1993/1/12، شهادة 
محمد يوسف دهيم بتاريخ 2005/10/3 شهادة فوزية ابراهيم الفريح بتاريخ 1995/10/3، شهادة رياض عثمان 

محمد مال الله بتاريخ 1993/1/12 .
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ووضعوا عليه العذاب الشديد ثم اقتادوه خارج املنزل وأركبوه سيارة في منظر 
يدمي القلب حيث كان معصب العينني مقيد اليدين محاطًا باجلنود واآلليات 

وذلك بتاريخ 1991/1/9)10(.
ال يعلم بدقة أين اقتيد وليد بعد اعتقاله وفي أي سجن اعتقل ولكن وردت اخبار 
غير مؤكدة بأنه معتقل في سجن قصر نايف وفي سجن األحداث، وحاول زميله 
وقد  سراحه  إطــالق  على  والعمل  أخباره  تقصي  الوقيان  فهد  خليته  ومسئول 
عرض مبلغ مال كبير يبلغ أربعون ألف دينار على العراقيني ولكن دون نتيجة 
وانقطعت املعلومات عن وليد الشراح )11( إلى حني صدور حكم احملكمة الكلية 

بإثبات استشهاده بتاريخ 2006/11/27)12(.

شهادة   ،1993/1/12 بتاريخ  احلمد  حامد  شهادة  ص3،2  احلمد  حامد  مقابلة  ص8،  الوقيان  فهد  مقابلة   -10
محمد يوسف بتاريخ 2005/10/3 شهادة فوزية ابراهيم الفريح بتاريخ 1995/10/3، شهادة رياض عثمان محمد 

مال الله بتاريخ 1993/1/12 .
11- فهد الوقيان ص8، شهادة حامد احلمد بتاريخ 1993/1/12 .

مالحظة: ذكرت فوزية ابراهيم الفريح في شهادتها باللغة االجنليزية إنها رأت الشهيد وليد الشراح في يوم 10 و 
1991/1/11 عندما أحضره العراقيون إلى منزل والدها بعد إعتقاله في 1991/1/9 أنظر وثائق اللجنة الوطنية 

لشئون األسرى واملفقودين في ملف الشهيد.
12- انظر تفصيل احلكم في ملف الشهيد رقم 397 -مكتب الشهيد- احملكمة الكلية / الدائرة: األحوال الشخصية 

/9 بتاريخ 2006/11/27 .



ـت
يــــــ

گو
ء ال

دا
ـــــــــ

شهـ

111

الفهــــــــــــــرس

اسم الشهيد                         الصفحة  

1- أحمد نصار عزران بطي

2- جمال عبد الكرمي شويش

3- جهاد منصور املطوع

4- حسني علي الشمري

5- حسني محمد علي جمعة

6- خالد عبد الله العيد

7- خالد يوسف عبد الله عيسى

8- صالح عبد اللطيف الدوخي

9- صالح عبد الله املاجد

10- صالح علي اخلضر

11- عبد الرزاق أحمد بو شهري

12- عبد الله راشد اليعقوب

13- فايق محمد العياضي

14- عبد الله صالح احلداد

15- عبد الله عبد احملسن الرقيعي

16- عبد الوهاب املزين

17- يوسف ثنيان املشاري

18- مونس مبارك املونس

19- ناجي فهد جعفر

20- ناصر عيد املسحلك

21- وليد عبد الله الشراح
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