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و
 1332من أبناء الگويت ارتقوا إلى مصاف الشهادة دفاعاً عن حياض
الوطن فگانت لهم بصمات في تاريخ الگويت وگانوا مناراً للش� � ��هادة
ورمزاً للتضحية ومثاالً يبقى حياً على مرور األيام يجس� � ��د أسمى معاني
البطولة والفداء ،وإنه لش� � ��رف گبير يعتز به مگتب الشهيد بأن يعني
بتخليد شهدائنا األبرار.
ونح� � ��ن نعيش أجواء احتفاالت الگوي� � ��ت بأعيادها الوطنية ،فإنه ملن
دواعي االعتزاز لدى مگتب الشهيد أن يصدر هذا الگتاب الذي يتضمن
حيثيات استش� � ��هاد جميع شهدائنا األبرار ،ويحكي قصص بطوالتهم في
مواجه� � ��ة احملتل ،وميجد تضحياتهم ،ويخل� � ��د ذگراهم ،ويعرف األجيال
بآبائهم الذي رووا تراب الوطن بزگي دمائهم لگي نحيا حياة گرمية،
ويظل الگويتي مرفوع ال� � ��رأس موفور الگرامة ،آمناً في وطنه ،عزيزاً
بني جيرانه.
ويسعدني أن أس� � ��جل هنا گل الشگر والتقدير والعرفان لألساتذة
الگ� � ��رام الذين بذل� � ��وا الگثير من اجلهد واعطوا من وقتهم ونفس� � ��هم
وثقافتهم دون حدود إلى أن ظهر هذا الگتاب بشگله احلالي الوثائقي
والتاريخ� � ��ي ،گما أعبر عن ش� � ��گري وتقديري البالغني جلميع زمالئي
في مگتب الش� � ��هيد ملا بذل� � ��وه من جهد ووقت من أجل حتقيق رس� � ��الة
املگتب في تخليد شهدائنا األبرار
			

الوگيل املساعد

املدير العام ملگتب الشهيد
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الشهيد بإذن الله تعالى

أحمد إبراهيم جاسم محمد الطراروة (٭)
كتب /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
بش��وش ،طيب القلب ،بسيط ،خجول ،هادىء الطبع ،صاحب أخالق عالية،

متدين ،يحب مساعدة الناس(.)1

هواياته
رياضي ش��هير يلعب كرة الطائرة في نادي القادس��ية الرياضي ،كما يلعب في

منتخب الكويت الوطني

(.)2

دراسته
حصل على الثانوية العامة ،ودرس دبلوم التربية ولم يكمله ،زامله في دراسته

مساعد تركي الفصام ،ووليد الشويعي(.)3

عمله
كان يعم��ل أثن��اء دراس��ته في إدارة الش��باب والطفول��ة التابعة لوزارة الش��ئون

اإلجتماعية والعمل مبنطقة القادسية(.)4

رفاق دربه
اجل��دي ،وأحمد اخل��واري ،وعبد الله احلداد ،ونواف الديري ،ووليد الش��ويعي،
وسامي راكان ،ونواف محارب ،وزياد زمان ،وأحد أبناء عائلة البهبهاني(.)5
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كان ألحمد مجموعة من الرفاق ش��اطروه حيات��ه واهتماماته ،من بينهم :نبيل

اتفاق الرفاق على العمل التطوعي
كان��ت ديوانية الطراروة جتمع رفاق أحمد ،وق��د آملهم ما حل بالوطن من نكبة

على أيدي القوات العراقية الغاشمة ،وما فعلته من دمار وتخريب ،وأعمال نهب،
لذا اتفقوا على فعل كل ممكن ملس��اعدة أهل الكويت على صمودهم ،وقرروا أن

ينخرطوا في عمل تطوعي متكامل ،وكانت معنوياتهم إذ ذاك عالية (.)6

توزيع املواد الغذائية
ق��ام أحم��د ورفاقه باس��تالم امل��واد الغذائي��ة والتموينية م��ن جمعية القادس��ية

التعاوني��ة ،ث��م عكف��وا عل��ى توزيعها ف��ي ذات املنطق��ة على الصامدي��ن من أهل

الكويت (.)7

ولم يكتف أحمد بذلك ،بل كان يسأل عن احملتاجني من أهل منطقة القادسية،

وخاصة كبار السن منهم ،فيزودهم بالطعام كاألرز ،واحلليب ،والسمك (.)8

توزيع املبالغ النقدية
كما قام أحمد بتوزيع األموال على األسر الكويتية ،وكانت تلك األموال تدفع
من قبل اخليرين من أهل الكويت ،فض ً
ال عن جلبها من اخلارج حيث كانت القيادة

الكويتية تسلمها ملن تثق بأمانته وقدرته على إدخالها إلى الوطن ليتم توزيعها بعد

ذلك على األسرة الكويتية (.)9

مشاركات تطوعية أخرى
شــهداء الگويــت

وتط��وع أحم��د أيض ًا ف��ي جمع القمامة الت��ي كانت تتكدس ف��ي األحياء لعدم

وجود من يجمعها نتيجة مغادرة عمال النظافة الكويت بس��بب العدوان العراقي

الغاشم (.)10
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كراهية أحمد للعراقيني
كان أحمد يكره العراقيني ال لشيء سوى غزوهم ألرض دولته احلبيبة ،وشك

في والء كل عراقي مقيم حتى في جيرانه ،فقد كانت إحدى األسر العراقية تسكن

بالق��رب من منزل��ه ،ولم يطمئن لس��لوكها ،لذا أعرض عن توزيع امل��واد الغذائية
واملواد التموينية لها (.)11

حقد األسرة العراقية على أحمد

لم يكن أحمد يتوقع أن تكون تلك األس��رة العراقية س��بب ًا في وقوعه في أيدي

الق��وات العراقي��ة الغازية ،لكن األمور س��ارت في هذا اإلجت��اه ،فقد ذهبت تلك
األس��رة احلاقدة إلى مخفر شرطة منطقة القادس��ية ،واشتكت من كونه ال يعطيها
املواد الغذائية ،وادعت أن أحمد ورفاقه يحصلون على تلك املواد بطريقة السرقة
عل��ى اعتب��ار أن تل��ك املواد تخ��ص احلكومة العراقية املتس��لمة لزم��ام األمور في

دولة الكويت ،كما أضافت تلك األس��رة تهمة خطيرة متثلت في أن الرفاق كانوا
يوزعون األسلحة (.)12

القبض على أحمد ورفاقه
اس��تجابت قوات اإلحتالل العراقية ملا ادعت به األس��رة العراقية احلاقدة ،ففي

يوم 1990/9/20م قامت بتعقب أحمد ورفاقه في وقت املغرب ،وكانوا وقتئذ
يقومون بتوزيع الس��مك واملواد الغذائية املجلوبة من جمعية القادس��ية في سيارة

لهم على أهالي منطقة القادس��ية ،فألقت القبض عليهم وصادرت س��يارتهم وما

ضد تعليمات احلكومة العراقية (.)13
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حتمل��ه من م��واد غذائية واقتادته��م إلى مخفر ش��رطة املنطقة ،وقام��ت بالتحقيق
معه��م طوي ً
ال حتت ذرائ��ع ملفقة مفاده��ا انتمائهم للمقاوم��ة الكويتية ،ووقوفهم

احتجاز الرفاق في ثانوية القادسية
ويذكر الش��اهد جاس��م ش��قيق أحمد أن ق��وات االحتالل العراق��ي احتجزت

أحمد ورفاقه وسيارتهم في أول األمر في ثانوية القادسية للمقررات ،ثم نقلوهم

إلى مكان مجهول قبل إحالتهم إلى سجن األحداث (.)14

أحمد في سجن األحداث
نقل��ت ق��وات اإلحت�لال العراقي أحم��د ورفاقه إلى س��جن األح��داث ،وقام

أهالي احملتجزين بزيارة أبنائهم ،وكان الش��اهد جاسم الطراروة شقيق أحمد من

بني الزائرين لهم ،وذكر أنه ش��اهد ش��قيقه أحمد ورفاقه ومن بينهم نبيل اجلدي،
وعبدال ّل��ه احل��داد ،وس��امي راكان ،ون��واف مح��ارب ،وزي��اد زمان ،كما ش��اهد

مجموع��ة كبي��رة م��ن الش��باب ،وأول زي��ارة له كانت في ش��هر أكتوبر من الس��نة

املذكورة ،وأنها قد تكررت على نحو أربع مرات مت تزويد احملتجزين خاللها مبا
يلزم من االحتياجات ،وأنهم مكثوا فيه إلى نهاية شهر نوفمبر (.)15

كما شاهد أحمد في ذات السجن ميثم سيد باقر ،وعيسى راشد أحمد القالف،

ومحمد جاعد احلشاش (.)16

أحمد ورفاقه في العراق
بعده��ا ،مت ترحي��ل أحمد ورفاقه العراق ،وهنا تختل��ف الروايات فرأي أنه مت

ترحيل��ه إلى البصرة ،وآخر يقول إل��ى العمارة ،والذي يبدو لنا أنه ال تعارض بني
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الروايت�ين فقد يكون الترحيل أو ً
ال إلى البصرة على اعتبارها األقرب إلى احلدود

الكويتية -العراقية ،ثم الترحيل اآلخر كان إلى العمارة (.)17
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بينم��ا يذكر ش��قيقه محم��د أنه قدم إليه��م يوم 1991/3/15م أحد األس��رى

الذين هربوا من سجون العراق ،وأخبر أن شقيقه أحمد في سجن النجف (.)18

ومهما يكن من أمر ،فقد غيب الغزاة أحمد إبراهيم جاسم محمد الطراروة في

سجونهم ،ولم يعرف مصيره ،وقد حكمت احملكمة بدولة الكويت مبوت املفقود
موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2007/10/9م ،وانحصار إرثه الشرعي في أشقائه
جمال ،وصالح ،وجاسم (.)19

رحم ال ّله الشهيد أحمد وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء وطنه الصبر
اجلميل والسلوان.
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(٭) ولد بالكويت في 1967/7/28م ،يس��كن منطقة القادس��ية ،قطعة  ،6شارع  ،63منزل
 ،6ويحمل شهادة الثانوية العامة ،يعمل في إدارة الشباب والطفولة التابعة لوزارة الشئون
اإلجتماعية والعمل مبنطقة القادس��ية ،تاريخ األس��ر 1990/9/20م ،تاريخ اإلستشهاد
هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2007/10/9م .انظر :شهادة
وفاة الش��هيد صادرة عن وزارة الصحة برقم 2007/ 3132م بتاريخ 2008/1/21م،
ومن��وذج تس��جيل األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني الص��ادر ع��ن اللجنة الكويتي��ة حلقوق
اإلنسان ،منوذج رقم  6043913بتاريخ 1991/1/29م ،بيانات املبلغ معتز حميد أحمد
املؤم��ن ،ومنوذج آخر ص��ادر عن نفس اجلهة برقم  6000613في تاريخ 1991/3/5م،
بيانات املبلغ جاس��م (ش��قيق الش��هيد) ،ومنوذج ثالث صادر عن ذات اجله��ة بنفس الرقم
ف��ي تاريخ 1991/3/16م ،بيانات املبلغ محمد (ش��قيق الش��هيد) ،ومن��وذج آخر لنفس
املبل��غ يحم��ل ذات الرق��م في تاري��خ 1991/4/2م ،ومنوذج تس��جيل أوضاع األس��رى
واملفقودي��ن الكويتي�ين صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودين دون
رقم ،مؤرخ في 1992/5/3م ،بيانات املبلغ جاس��م (ش��قيق الشهيد) ،واستمارة بيانات
املتغيب ضم��ن عمليات االحتالل والتحرير برق��م  406032في تاريخ 1992/5/7م،
وبطاق��ة محتوي��ات امللف ص��ادرة عن فريق توثي��ق احليثيات بقس��م التخلي��د املعنوي في
مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1جم��ال الط��راروة (ش��قيقه) ،مقابلة أجراها مع��ه الباحث وحيد القطان ف��ي يوم األربعاء
2008/7/2م ،ص ،2وليد الش��ويعي ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم
األحد 2008/7/6م ،ص ،2،1مساعد تركي الفصام ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد
القطان في يوم األحد 2008/7/6م،ص.
( )2ميثم الشخص ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم اخلميس ،2008/6/19
ص ،2جمال الطراروة ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2مس��اعد تركي الفصام ،املقابلة الس��ابقة،
ص. 2
( )3وليد الش��ويعي ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،1جمال الطراروة ،املقابلة السابقة ،ص ،2مساعد
تركي الفصام ،املقابلة السابقة ،ص. 1
( )4جمال الطراروة ،املقابلة السابقة ،ص ،2استمارة بيانات املتغيب ضمن عمليات االحتالل
والتحرير رقم  406032بتاريخ 1992/5/7م.
10

2007/10/9م.
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( )5ميثم الش��خص ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2جم��ال الطراروة ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3وليد
الش��ويعي ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2جاس��م الطراروة (ش��قيق أحمد) ،مقابلة أجراها معه
الباحث خالد احلمد بتاريخ 1992/12/2م ،ص. 1
( )6وليد الشويعي ،املقابلة السابقة ،ص ،2ميثم الشخص ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )7ميثم الش��خص ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2جم��ال الطراروة ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3وليد
الشويعي ،املقابلة السابقة ،ص ،2مساعد تركي الفصام ،املقابلة السابقة ،ص. 3-2
( )8جمال الطراروة ،املقابلة السابقة ،ص ،3مساعد تركي الفصام ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )9ميثم الشخص ،املقابلة السابقة ،ص. 3،2
( )10جمال الطراروة ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )11مساعد تركي الفصام ،املقابلة السابقة ،ص. 3-2
( )12ولي��د الش��ويعي ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3-2مس��اعد ترك��ي الفصام ،املقابلة الس��ابقة،
ص ،3جمال الطراروة ،املقابلة السابقة ،ص. 4-3
( )13مس��اعد تركي الفصام ،املقابلة السابقة ،ص ،3جاسم الطراروة (شقيق أحمد) ،املقابلة
السابقة ،ص2،1؛ جمال الطراروة ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )14جاسم الطراروة (شقيق أحمد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص. 1
( )15جاسم الطراروة (شقيق أحمد) ،مقابلة خالد احلمد ،ص. 2،1
( )16اس��تمارات املقابلة الش��خصية مع ش��اهد صادرة ع��ن مكتب التخطي��ط واملتابعة التابع
للجن��ة الوطنية لش��ؤون األس��رى واملفقودي��ن من عمل الباحث س��امي اخلراف��ي ،بتاريخ
1999/10/4،3م ،مس��اعد تركي الفصام ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،4-3جاسم الطراروة
(شقيق أحمد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2،1
( )17مس��اعد ترك��ي الفص��ام ،املقابل��ة الس��ابقة ،ص ،4جاس��م الط��راروة (ش��قيق أحمد)،
املقابل��ة الس��ابقة ،ص ،1معتز حمي��د أحمد املؤمن ،منوذج تس��جيل األس��رى واملفقودين
الكويتي�ين ص��ادر ع��ن اللجن��ة الكويتي��ة حلق��وق اإلنس��ان ،من��وذج رق��م 6043913
بتاريخ1991/1/29م.
( )18محمد (شقيق الشهيد) ،منوذج تسجيل األسرى واملفقودين الكويتيني صادر عن اللجنة
الكويتية حلقوق اإلنسان ،منوذج رقم  6000613بتاريخ 1991/3/16م.
( )19وزارة العدل ،دائرة األحوال الشخصية  ،9قضية رقم ،2007 /2526املنعقدة بتاريخ
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أحمد خالد فهد عبد الرحمن البلوشي(٭)
كتب /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
ملتزم ،دخل دار القرآن الكرمي حلفظ القرآن وترتيله ،خلوق ،بار بوالديه وبقية

أهله ،شجاع (.)1

هواياته

يعش��ق التنزه بالبر مع أصدقائه ،وذهب مرة إلى األردن فاش��ترى أغنام ًا ليقوم

بتربيته��ا ،وكان عازم�� ًا على تربي��ة النحل ،لكن ذلك لم يت��م ،يهوى البحر وصيد

السمك ،ولعب كرة القدم (.)2

دراسته وعمله
لم يتم دراس��ة الثانوي��ة ،لكنه التحق بدورات معه��د التكنولوجيا التطبيقي في

قسم التبريد واللحيم (.)3

أحمد في بداية الغزو
عندما جاء الغزو كان مجند ًا في اجليش الكويتي ،وأسهم ذلك في إتقانه حلمل

السالح واستخدامه ،وكان يستشير خاله راشد املطر القيادي العسكري في بعض

شــهداء الگويــت

األسلحة وطرق استخدامها ،اتصل بعائلته ظهر ًا وطمأنها على أحواله ،واستطاع
التس��لل من املعس��كر مبنطقة جيوان إلى منطقة كيفان ،ومنها إلى منطقة اخلالدية،
حيث أبدل مالبسه العسكرية مبالبس مدنية قدمها له أهالي املنطقة ولم يرجع إلى
12

منزل��ه إال بعد يومني أو ثالثة أيام ،حي��ث التقى بعائلته في منزل والده الكائن في
منطق��ة الرميثية ،وكان يومها في غاية الغضب على ما آلت إليه األمور في الوطن

السليب (.)4

احلصول على السالح
ميلك عبد الله املزين مح ً
ال لبيع السالح ،وكان صديق ًا لعادل شقيق أحمد ،وقد
اتصل عبد الله بصديقه عادل وعرض عليه اإلس��تفادة من األس��لحة التي ميلكها،
فاس��تجاب ع��ادل لذلك ،واصطحب معه ش��قيقه أحمد وبع��ض الرفاق فأخذوا

تل��ك األس��لحة وأخفوه��ا بعيد ًا عن أع�ين ق��وات اإلحتالل ،ول��م يكتف أحمد
بذلك ،بل استطاع احلصول على قذيفتني من إحدى املركبات العسكرية العراقية
بعدم��ا قام ورفاقه بتصويب نيران أس��لحتهم على من فيها م��ن اجلنود العراقيني،
وكان بداخلها الكثير من األس��لحة ،ثم ش��رع الرفاق بتوزيع تلك األس��لحة على
بعض شباب املقاومة الكويتية الباسلة (.)5
ويذكر راشد املطر خال أحمد أنه زوده ببندقية يظن اخلال أنه جلبها من معسكر
اجليش الكويتي أول أيام الغزو ،كما يخبر اخلال أنه كان يصطحبه إلى بيت مهجور

مقاب��ل بيته��م كان أحمد ورفاق��ه يخفون فيه الذخائر ،وس�لاح ًا مض��اد ًا للدروع
والطائ��رات ،وقذائ��ف ه��اون ،وكان يطلب من��ه تعليمه على كيفية اس��تخدامها،
فيعلم��ه اخل��ال على ذل��ك ،لكنه حذره ف��ي كل مرة من مغبة اكتش��اف أمره ،لكن
حتذير ،وخاصة أنه قد عمل مع مجموعة مدربة من الضباط الشجعان (.)6
13

شــهداء الگويــت

حماس��ة أحم��د في الدفاع عن أرض الوطن والنيل م��ن الغزاة كانت أكبر من كل

احتمال تفجيره لدبابة عراقية
يظن عادل أن ش��قيقه أحمد اس��تطاع ف��ي عملية بطولية أن يفج��ر دبابة عراقية

مقابل مستشفى هادي الكائن في منطقة اجلابرية (.)7

تفجيره لشاحنة عراقية
وقطع راشد املطر بحقيقة تفجير ابن شقيقته أحمد ورفاقه لشاحنة كبيرة بعدتها

وعتادها العس��كري عند جس��ر مركز التحكم بالكهرب��اء القريب من منطقة بيان،

وقد أسفر التفجير عن تدمير الشاحنة بأكملها(.)8

قتل أحمد ورفاقه للجنود العراقيني
كم��ا يذك��ر اخل��ال أن أحم��د ورفاق��ه كان��وا يقوم��ون بقت��ل كل جن��دي ميش��ي

مبفرده(.)9

صنع القنابل احلارقة
صنع أحمد مبس��اعدة من ش��قيقاته قنابل حارقة ،وذلك بتعبئ��ة القناني الفارغة

بالبنزي��ن ،وميك��ن لهذه القناب��ل إحداث إصاب��ات مؤثرة في جم��وع العدو ،وقد
ق��ام أحمد بقذفها على العربات العس��كرية جلنود االحت�لال ،وفي إحدى املرات
استخدمها ورفاقه في إحراق سيارة جلنود االحتالل راموا سرقة محالت جتارية،

كما كانوا يقذفونها بداخل سيارات العدو التي واقفة دون جنود (.)10

شــهداء الگويــت

تزوير الهويات
وش��ارك أحمد في تزوير هويات للعس��كريني من رفاقه خوف ًا من أن يقعوا في

قبض��ة الق��وات العراقي��ة الغازية التي كان��ت تتعقبهم ليل نهار بس��بب ما يقومون
14

ب��ه من أعمال بطولية ضده��ا ،وقد جاء أحمد إلى منزله مباكين��ة للتصوير وتزوير
الهويات ،وقد ش��اركته شقيقاته في هذا العمل ،وكان راشد خال عادل يحذرهم

بضرورة أخذ احليطة إزاء هذا الفعل ،وخاصة أن بالقرب من املنزل تس��كن عائلة
عراقية يتردد عليها جنود االحتالل (.)11

تخزين السالح

كان أحم��د ورفاقه يخزنون الس�لاح في منزل أحمد عل��ى اعتبار أن فيه ملحق ًا
ب��ه حف��رة لبركة فارغ��ة أضح��ت مكان ًا مناس��ب ًا لهذا الغ��رض ،يض��اف إلى ذلك

اس��تغاللهم ملنزل مهجور قريب من منزل أحمد كمركز لعملياتهم ،ففيه يخزنون
جزء ًا آخر من األسلحة ،ثم يعمدون إلى توزيعها على رفاقهم في املقاومة (.)12

مداهمة القوات العراقية للمنزل

وف��ي 1990/8/20ظه��ر ًا اقتح��م جن��ود االحتالل من��زل أحمد بع��د الغداء

مباشرة ،وكان راشد خالد أحمد ضمن املتواجدين فيه ،فألقوا القبض على أحمد

وش��قيقه عادل بعد أن استفس��روا عنهم باإلسم ،كما اعتقلوا معهم خالهم راشد،
وأعصبوا أعينهم ،أما بقية الش��باب الذين كانوا متواجدين آنذاك ،فقد أعمى ال ّله
أبصار أولئك اجلنود عنهم ،فلم يقعوا في قبضتهم ،إذ استطاعوا القرار من الباب
اخللف��ي للمن��زل ،كم��ا أن اجلنود لم يلحظ��وا مكائ��ن التصوير ،ولم يفتش��وا عن
األسلحة املخبأة في املنزل (.)13

وعن س��بب اقتحام القوات العراقية لهذا املنزل ،فإن الروايات ترجح أن ذلك

يرج��ع إل��ى إلقاء تلك القوات القبض على نبيل بو ش��هري أحد أصدقاء وجيران

ف��ي املقاوم��ة ،فإنه اعترف عل��ى اجلميع بعد أن تعرض للتعذيب الش��ديد على يد

تلك القوات (.)14

15
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أحم��د ،ومل��ا كان نبيل يتردد على ديوانية املنزل الت��ي يحضرها أغلب رفاق أحمد

أحمد في مخفر الرميثية
أخ��ذ جنود اإلحتالل أحمد وش��قيقه عادل وخالهم راش��د إلى مخفر ش��رطة
الرميثي��ة وق��د أعصبت أعينه��م ،وعند وصولهم إل��ى هناك انهال��وا عليهم ضرب ًا
باأليدي والعصي ،ثم حققوا معهم قرابة ثالث ساعات متواصلة (.)15

االنتقال إلى بيت في اجلهراء
ق��ام جنود اإلحت�لال بعدها بنقل الثالثة إلى بيت مس��تأجر في منطقة اجلهراء،

وف��ي رواي��ة أخ��رى إلى مركز اجله��راء ،واحتجزوه��م في غرفة صغي��رة بها نحو
عشرين محتجز ًا ،قابلوا هناك األسير نبيل بو شهري الذي أذاقه الغزاة صنوف ًا من
الع��ذاب اضطر بعدها أن يتعرف لهم مبن يعمل معه في املقاومة الكويتية ،ومنهم

أحمد وشقيقه عادل ،وقد قامت القوات العراقية بالتحقيق مع اجلميع ،ومت عزل
أحمد وعادل عن بقية احملتجزين.)16( .

الترحيل إلى العراق
وف��ي اليوم التال��ي قام جن��ود االحتالل العراق��ي بترحيل الثالث��ة ومعهم نبيل

بوشهري في باص إلى أمن عام مدينة البصرة ،وهو تابع لإلستخبارات العراقية،
وزج��وا بأحمد وعادل ونبيل ف��ي زنزانة صغيرة فيها نحو  45س��جين ًا كويتي ًا ،أما
اخلال راشد فلم يكن معهم في ذات الزنزانة (.)17

شــهداء الگويــت

تعذيب العراقيني ألحمد
كان املسئول عن الزنزانة يحمل رتبة رقيب ،وهو بعثي اسمه زقيتون ،وسجانه

طويل القامة ،أحمر البش��رة ،شديد العداوة للكويت وأهلها ،قام بتعذيب اجلميع
16

بش��دة مفرط��ة ضرب ًا وصعق�� ًا بالكهرباء ،وق��د تعرض أحمد لنوبة قلبية من ش��دة

الضرب ،فوقع مغشي ًا عليه أكثر من مرة (.)18

انفصاله عن شقيقه وخاله
يذكر عادل أن قوات االحتالل نقلته من مبنى االس��تخبارات في مدينة البصرة

إلى بغداد حيث معس��كر الرش��يد وكذا احلال بالنسبة إلى خاله راشد ،ولم يعرف

بعدها مصير أحمد ونبيل بو شهري (.)19

تغييب الغزاة ألحمد
هكذا غيب الغزاة أحمد خالد فهد عبد الرحمن البلوش��ي في س��جونهم ،ولم

يع��رف مصيره ،وق��د حكمت احملكمة بدولة الكويت مب��وت املفقود موت ًا حكمي ًا
اعتبار ًا من يوم 2007/7/9م (.)20

عالمات مميزة للشهيد
يذكر والد ،ووالدة الشهيد أحمد ،وجود شامة على رجله اليمنى(.)21
رحم ال ّله الشهيد أحمد ،وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله
وأبناء وطنه الصبر اجلميل والسلوان.

شــهداء الگويــت
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املصادر والهوامش
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(٭) ولد بالكويت في1966/12/12م ،يس��كن منطقة الرميثية ،قطعة  ،8ش��ارع  ،86منزل
 ،14يحم��ل الش��هادة املتوس��طة ،التحق ب��دورات معه��د التكنولوجيا التطبيقي في قس��م
التبري��د واللحي��م ،تاري��خ األس��ر 1990/8/20م ،تاريخ اإلستش��هاد ه��و تاريخ احلكم
مبوت��ه كمفق��ود موت�� ًا حكمي ًا اعتبار ًا م��ن يوم 2007/7/9م .انظر :ش��هادة وفاة الش��هيد
ص��ادرة ع��ن وزارة الصحة برقم  ،2007 /2622ومنوذج تس��جيل األس��رى واملفقودين
الكويتي�ين الص��ادرة ع��ن اللجن��ة الكويتي��ة حلق��وق اإلنس��ان ،من��وذج رق��م 6226913
بتاري��خ 1991/3/5م ،بيان��ات املبلغة س��مية علي رمضان بو ش��هري ،ومنوذج تس��جيل
األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني الصادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنس��ان ،منوذج رقم
 6562113بتاريخ1991/4/3م ،بيانات املبلغ خالد (والد الش��هيد) ،ومنوذج تس��جيل
أوض��اع األس��رى واملفقودين الكويتيني صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة ش��ئون األس��رى
واملفقودي��ن دون رق��م ،مؤرخ ف��ي1991/10/14م ،بيان��ات املبلغة فضة محمد راش��د
عيس��ى املطر (والدة الش��هيد) ،وبطاقة محتويات امللف صادرة ع��ن فريق توثيق احليثيات
بقسم التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1ع��ادل (ش��قيقه) ،مقابل��ة أجراه��ا مع��ه الباح��ث وحي��د القط��ان في ي��وم األح��د املوافق
 ،2009/2/5ص ،2راشد محمد املطر (خال الشهيد) ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد
القط��ان في يوم اخلمي��س املوافق ،2009/2/12ص ،2،1عواطف (ش��قيقة الش��هيد)،
مقابل��ة أجراه��ا معها الباح��ث وحيد القط��ان في ي��وم اخلميس املواف��ق ،2009/2/12
ص ،2خال��د (والد الش��هيد) ،مقابلة أجراها مع��ه الباحث وحيد القطان ف��ي يوم الثالثاء
املوافق  ،2009/2/10ص. 2
( )2عادل (شقيقه) ،املقابلة السابقة ،ص ،2راشد محمد املطر (خال الشهيد) ،املقابلة السابقة،
ص ،2عواطف (شقيقة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )3خالد (والد الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2عادل (ش��قيقه) ،املقابلة الس��ابقة ،ص،2
راشد محمد املطر (خال الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )4عادل (شقيقة) ،املقابلة السابقة ،ص2؛ خالد (والد الشهيد) املقابلة السابقة ،ص3؛ راشد
محمد املطر (خالد الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص2؛ عواطف (ش��قيقة الشهيد) ،املقابلة
السابقة ،ص.2
( )5عادل (شقيقه) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )6راشد محمد املطر (خال الشهيد) ،املقابلة الســـابقة ،ص  9 ،5 ،4خالد (والد الشهـــيد)،
املقابلــــة السابقة ،ص. 4
18

ملتابعة شئون األسرى واملفقودين ،النموذج السابق.
19
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( )7عادل (شقيقه) ،املقابلة السابقة ،ص. 4-3
( )8راشد محمد املطر (خال الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،6-5خالد (والد الشهيد) ،املقابلة
السابقة ،ص.4
( )9راشد محمد املطر (خال الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 6
( )10عادل (شقيقه) ،املقابلة السابقة ،ص ،4خالد (والد الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )11خالد (والد الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،5-4عادل (شقيقه) ،املقابلة السابقة ،ص،4
راش��د محمد املطر (خال الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص 6 ،4؛ عواطف (شقيقة الشهيد)،
املقابلة السابقة ،ص. 4 ،3
( )12عادل (ش��قيقه) ،املقابلة السابقة ،ص5 ،4؛ عواطف (شقيقة الشهيد) ،املقابلة السابقة،
ص ،3خالد (والد الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )13راش��د محمد املطر (خال الشهيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،7عواطف (شقيقة الشهيد)،
املقابلة الس��ابقة ،ص5؛ خالد (والد الش��هيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،6-5عادل (شقيقه)،
املقابلة السابقة ،ص. 5
( )14عواطف (ش��قيقة الش��هيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،5راشد محمد املطر (خالد الشهيد)،
املقابلة الس��ابقة ،ص ،8عادل (ش��قيقه) ،املقابلة السابقة ،ص5-4؛ خالد (والد الشهيد)،
املقابلة السابقة ،ص. 5
( )15عادل (ش��قيقه) ،املقابلة السابقة ،ص ،6-5راش��د محمد املطر (خال الشهيد) ،املقابلة
الس��ابقة ،ص ،7عواطف (شقيقة الش��هيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،5خالد (والد الشهيد)،
املقابلة السابقة ،ص. 6
( )16ع��ادل (ش��قيقه) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،6راش��د محمد املط��ر (خال الش��هيد) ،املقابلة
السابقة ،ص7؛ خالد (والد الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 7
( )17عادل (شقيقه) ،املقابلة السابقة ،ص. 6
( )18املصدر السابق ،ص. 7-6
( )19املصدر السابق ،ص. 7
( )20وزارة الع��دل ،دائرة األحوال الش��خصية العاصم��ة  ،9 /قضية رقم ،2007/1526
املنعقدة بتاريخ 2007/7/9م.
( )21خال��د (وال��د الش��هيد) ،من��وذج تس��جيل األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني الص��ادر عن
اللجنة الكويتية حلقوق اإلنس��ان ،النموذج السابق ،فضة محمد راشد عيسى املطر (والدة
الش��هيد) ،منوذج تسجيل أوضاع األسرى واملفقودين الكويتيني صادر عن اللجنة الوطنية

الشهيد بإذن الله تعالى

أحمد عبد الله حسني األنصاري
كتب/د.أحمد سعود احلسن:
البطاقة الشخصية

اإلسم :أحمد عبد ال ّله حسني عبد ال ّله األنصاري
اجلنسية :كويتي
املهنة :القوة البحرية -وزارة الدفاع
املؤهل العلمي :الشهادة اجلامعية
احلالة اإلجتماعية :متزوج
تاريخ امليالد1957/8/14 :م
تاريخ اإلعتقال1990/8/16 :
تاريخ إثبات االستشهاد2007/5/7:م

()1

أخالق الشهيد أحمد األنصاري وهواياته:

متيز الش��هيد بأخالق��ه العالية وصفاته احلمي��دة حيث كان رج� ً
لا محترم ًا ،بار ًا
بوالدي��ه ،طي��ب القلب ،حنون ًا ،كرمي ًا ،كتوم ًا ،كثي��ر الصمت ،ال يتكلم إال باخلير،

محبوب ًا من اجلميع (.)2

وله هوايات أبرزها صيد السمك (.)3

شــهداء الگويــت

دور الشهيد خالل الغزو العراقي الغاشم:
كان الش��هيد ف��ي رحل��ة صي��د الس��مك إل��ى جزي��رة فيلكا م��ع أح��د أصدقائه
20

وهن��اك تفاج��أ بخب��ر اجتياح الق��وات العراقي��ة لدول��ة الكويت في ي��وم اخلميس

 1990/8/2فم��ا أن س��مع بذل��ك حت��ى رج��ع مس��رع ًا إل��ى الكوي��ت والتحق

مباش��رة بوحدت��ه العس��كرية( )4وظل في املعس��كر يقاوم جنود االحت�لال إلى يوم
األح��د  )5(1990/8/5حي��ث اضط��ر للمغادرة لتمك��ن العراقيون من الس��يطرة
عل��ى املعس��كر ،رجع الش��هيد إلى املن��زل وقلبه ميل��ؤه األلم ،واحلس��رة بادية على

وجه��ه ولكن��ه مع ذلك كان رابط اجلأش متفائ ً
ال بأن الظلم لن يدوم ،يذكر ش��قيقه

إس��ماعيل معبر ًا عن ذلك الشعور «رأيته إنسان مهموم ،الدمعة في عينه مما رآه في
املعسكر لكنه كان قوي متماسك دائم ًا يذكر ربه ودائم ًا يقول :هذه البلد محروسة

بإذن ال ّله» (.)6

ق��رر الش��هيد مقاومة قوات البغ��ي والظلم مبا ميلك من طاق��ة وجهد وقد تركز

نشاطه على املقاومة العسكرية التي ظهرت في أشكال متعددة أبرزها:

 -1جمع األسلحة :وقد متكن الشهيد من احلصول على األسلحة من عدة مصادر
منها :إنه ملا رجع من املعسكر أحضر معه عدد ًا من قطع السالح ( )7واستطاع

أيض ًا أن يقتني سالح ًا من مخفر منطقة كيفان( )8وكما قام بالذهاب إلى أحد

مخازن األس��لحة في منطقة صبحان ومتكن من احلصول على كميات كبيرة
منها ( )9باإلضافة إلى ذلك فإنه حصل على أس��لحة في س��رداب أحد املنازل
في خيطان (.)10

 -2تزويد خاليا املقاومة باألس��لحة ( :)11وهو أمر طبيعي أن يقوم الش��هيد بذلك
خيطان لتسلم األس��لحة ( )12وأحيان ًا أخرى كان يقوم بنفسه بتوصيلها إليهم
كما فعل مع املقاومة في منطقة كيفان(.)13
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بعد أن جمع تلك األسلحة وقد كان أبناء املقاومة يأتون إلى منزله الكائن في

 -3تدري��ب أبن��اء املقاومة على اس��تخدام األس��لحة حيث وظف الش��هيد خبرته
العسكرية في هذا املجال (.)14

 -4اس��تخدام ديواني��ة منزله مركز ًا الجتماعات اخللية العس��كرية ( )15التي ينتمي
إليها للتخطيط بضرب قوات االحتالل.

 -5املشاركة في العمليات العسكرية:
لقد قام الش��هيد بتس��جيل اسمه في األيام األولى من الغزو في مخفر كيفان مبدي ًا
اس��تعداده املطل��ق باملش��اركة ف��ي العملي��ات العس��كرية ( )16وبع��د ذلك قام
باملشاركة فعلي ًا في هذه العمليات (.)17

ظروف اعتقال الشهيد أحمد األنصاري:
كان الش��هيد يتوقع أن قوات اإلحتالل س��تقوم بتعقب حتركاته واعتقاله لعزمه

اجل��اد ف��ي مقاومتهم ول��ذا حرص ف��ي األيام األولى م��ن الغزو بكس��ر الالفتات

والعالمات االسترشادية الدالة إلى منزله في خيطان (.)18

وقبل اعتقاله بقليل وصلت إليه أخبار أن القوات العراقية ستفتش املنازل بحث ًا

عن األس��لحة فطلب من أهله التخلص من جميع األس��لحة في املنزل( )19ولكن

لس��وء احلظ لم ينتبهوا إلى األس��لحة ف��ي الديوانية( )20وفي ي��وم 1990/8/16
بينما كان الش��هيد يس��تعد لتناول اإلفطار بعد صالة املغرب ألنه كان صائم ًا داهم
عدد كبير من اجلنود يقارب العشرين املنزل وآخرون حاصروه في اخلارج بآلياتهم
العسكرية وقاموا بتفتيش املنزل وعثروا على األسلحة فاقتادوا الشهيد أحمد إلى
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مخفر الفروانية بعد أن قيدوا يديه(.)21

ظ��ل الش��هيد في مخف��ر الفروانية م��ا يقارب العش��رة أيام زاره خاللها ش��قيقه

يوس��ف وأحضر له املالبس والطعام( )22وحول مس��اومة ضاب��ط املخفر إلطالق
22

سراح أحمد فأبدى استعداده ولكنه بني صعوبة ذلك باعتبار أن الذي قبض عليه
االستخبارات العسكرية وال يخضعون لسلطته ثم ملا زاره بعد عشرة أيام لم يجده

في السجن حيث مت حتويله إلى معتقل كلية الشرطة وهناك لم يتمكن يوسف من

مقابلة الشهيد أحمد فعند البوابة طرده اجلندي العراقي وهدده إن أتى مرة أخرى

س��يعتقله أيض ًا ،ثم نقل الش��هيد إلى س��جون العراق وحاول يوس��ف البحث عنه
هن��اك ولكن دون جدوى( )24وانقطعت أخباره نهائي ًا إلى أن صدر حكم احملكمة

الكلية الذي يقضي مبوته «موت ًا حكمي ًا» (.)25

رحم ال ّله الشهيد بإذن ال ّله أحمد األنصاري وأسكنه فسيح جناته.
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املصادر والهوامش
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( )1ملف الشهيد أحمد عبد ال ّله حسني األنصاري رقم  519في مكتب الشهيد ،تقرير بعنوان
«محتويات امللف» صادر عن قسم التخليد املعنوي  -فريق توثيق احليثيات ،تقرير بعنوان
«بيان��ات املتغيب ضمن عمليات االحت�لال والتحرير» صادر عن اللجنة الوطنية لش��ئون
األسرى واملفقودين.
( )2مقابلة زوجة الش��هيد س��عاد محمد بتاريخ 2009/4/28م ص ،2مقابلة أحمد سلطان
األنصاري بتاريخ 2009/5/5ص ،2مقابلة ش��قيق الشهيد إسماعيل األنصاري بتاريخ
2009/5/5ص ،2مقابلة ش��قيق الش��هيد يوس��ف األنص��اري بتاري��خ 2009/5/7م
ص. 3،2
( )3مقابلة سعاد محمد ص ،2مقابلة أحمد سلطان األنصاري ص.2
( )4مقابلة س��عاد محم��د ص3؛ مقابلة أحمد األنصاري ص ،2مقابلة إس��ماعيل األنصاري
ص3؛ مقابلة يوسف األنصاري ص. 3
( )5مقابلة إسماعيل األنصاري ص. 3
( )6مقابلة إسماعيل األنصاري ص. 3
( )7مقابلة سعاد محمد ص ،3مقابلة يوسف األنصاري ص. 4،3
( )8مقابلة سعاد محمد ص. 2
( )9مقابلة إسماعيل األنصاري ص. 3
( )10مقابلة إسماعيل األنصاري ص. 4
( )11مقابلة يوسف األنصاري ص. 4
( )12مقابلة يوسف األنصاري ص. 4
( )13مقابلة إسماعيل األنصاري ص. 3
( )14مقابلة إسماعيل األنصاري ص. 2
( )15مقابلة سعاد محمد ص . 3
( )16مقابلة سعاد محمد ص ،3مقابلة إسماعيل األنصاري ص. 6
( )17مقابلة أحمد األنصاري ص. 3
( )18مقابلة سعاد محمد ص. 3
( )19مقابلة يوسف األنصاري ص. 4
( )20تقرير كتبه ش��قيق الش��هيد علي األنصاري ،من وثائق اللجنة الوطنية لش��ئون األس��رى
واملفقودين.
24

( )21مقابلة سعاد محمد ص ،3مقابلة أحمد األنصاري ص3 ،2؛ مقابلة إسماعيل األنصاري
ص 5 ،4؛ مقابلة يوسف األنصاري ص 6 ،5؛ تقرير علي األنصاري.
( )22مقابلة سعاد محمد ص . 5 ،4
مقابلة أحمد األنصاري ص3
مقابلة إسماعيل األنصاري ص ،5مقابلة يوسف األنصاري ص. 8 ،7 ،6
تقرير علي األنصاري.
( )23مقابلة يوسف األنصاري ص . 7 ،6
( )24مقابلة يوسف األنصاري ص . 8 ،7
( )25حكم احملكمة الكلية  -دائرة أحوال شخصية 9 /بتاريخ .2007/5/7
ش��هادة وف��اة  -صادرة ع��ن وزارة الصح��ة  -مراقبة الس��جل املرك��زي للموالي��د والوفيات
رقم.2007 / 2245
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أسعد علي عبد الرحمن السلطان (٭)
كتب /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
مرح ،بشوش ،طيب ،خلوق ،جريء ،ملتزم بصالة اجلماعة في املسجد ،غيور

ال يرضى باخلطأ (.)1

هواياته
يعشق املطافىء ،ويحب الكتابة ،وكرة القدم ،والسباحة (.)2

دراسته

كان طالب ًا في الصف الرابع الثانوي في القسم األدبي (.)3

موقعه في أسرته

هو أصغر اإلخوان سن ًا ،وكان يتيم األب (.)4

رفاقه

أس��عد ووليد اجلي��ران دائم ًا مع ًا في كل عمل ( ،)5ل��ه الكثير من األصدقاء لكن

وليد اجليران أعزهم وأقربهم إلى قلبه ( ،)6ومن بني أصدقائه جاره باس��م الغامن،

وجاره خالد الراشد ،ومنصور الثاقب (.)7

شــهداء الگويــت

ديوانية الشيباني
كان الش��باب يجتمعون في ديوانية محمد الشيباني املكنى بأبي معاذ للتباحث
26

ف��ي كيفي��ة مس��اعدة أهل منطق��ة كيفان م��ن الصامدين ،فض� ً
لا عن توزي��ع املواد
الغذائي��ة على احملتاجني منهم ،يضاف إلى ذلك حماي��ة منازل من تركوها نتيجة

لظروف الغزو العراقي (.)8

كثافة املقاومة في كيفان
تع��د منطقة كيفان أكث��ر املناطق التي تواج��دت فيها املقاوم��ة الكويتية ونفذت

سلسلة من أعمالها ضد قوات االحتالل العراقي (.)9

إخفاء شباب املقاومة
وكان أسعد يساعد املقاومة الكويتية الباسلة في كل أمر متاح ،ففي بداية الغزو

العراق��ي أخف��ى أس��عد وإخوته بعض ش��باب املقاوم��ة الكويتية ف��ي منزلهم بعد
مطاردة القوات العراقية لهم ،ثم ألبسوهم ثياب ًا أخرى استطاعوا بها اإلفالت من
قبضة جنود االحتالل العراقي (.)10

توفير املواد الغذائية للصامدين
وعمل أسعد ورفاقه على توفير املواد الغذائية لكل عائلة محتاجة في منطقة كيفان،

وهو أمر يدل على صدق التعاون والتآزر بني الشباب الكويتي في تلك احملنة(.)11

دوريات حلراسة املنازل
وشارك أسعد في عمل دوريات ليلية منظمة ملنع سرقات البيوت التي هجرها

الفجر ،وكان أس��عد ووليد يس��تقالن س��يارة أس��عد اجليب وهي من نوع تويوتا،

ذهبية اللون لتنفيذ تلك املهمة (.)12
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أهله��ا ،وكانت الدورية تبدأ من بع��د صالة املغرب ،ومتتد في أغلب األحيان إلى

املشاركة في توزيع املنشورات
كما ش��ارك أس��عد في توزيع املنش��ورات عل��ى املنازل حلث الش��باب الكويتي

على املقاومة والتمس��ك بالقيادة الشرعية ،ورفض أسلوب الغزاة في فرض واقع

جديد ،وكان أسعد ورفاقه يأخذون تلك املنشورات من بعض شباب املقاومة ثم

يوزعونها على تلك املنازل (.)13

القبض على أسعد وصديقه
وفي يوم اخلميس1990/8/9م ،الس��اعة السادسة مس��ا ًء ،وفي أثناء قيامهما

بدورية حلراس��ة املنازل ،اس��تقل أسعد س��يارته اجليب ومعه صديقه وليد اجليران
وس��ارا في طريقهما فاس��توقفتهم نقطة تفتيش عند دوار مخفر كيفان ،وفي رواية

للشاهد خالد الراشد عند املخبز اآللي ،وال تعارض بني الروايتني على اعتبار أن
املخبز اآللي ال يبعد عن ذاك الدوار إال مسافة يسيرة (.)14

العثور على السالح واملنشورات
مت تفتيش سيارة أسعد من قبل قوات اإلحتالل العراقي فوجدوا فيها منشورات

معادية وس�لاح ،وقد عثروا على الس�لاح ف��ي الصندوق اخللفي للس��يارة ،وهو

سالح لم يستعمله أسعد وكان يخص شقيقه (.)15

وف��ي رواي��ة أخرى أن الصديق�ين قد أخذاه من مخفر ش��رطة كيف��ان في بادية

الغ��زو العراقي ،وذل��ك بضمان البطاقة املدنية وذلك الس��تخدامه في الدفاع عن

الوطن (.)16
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أسعد في مخفر كيفان
نقلت قوات اإلحتالل العراقي أسعد وصديقه وليد إلى مخفر شرطة كيفان(،)17
28

ويذكر عبد العزيز أن ش��قيقه أسعد وصديقه وليد اجليران مكثوا في مخفر شرطة

كيفان إلى السادسة عصر اليوم التالي (.)18

البحث في املساجد

بحث عبد العزيز عن شقيقه أسعد في املساجد التي كان يرتادها عادة ،لكنه لم
يجده ،ولم يكن يعلم ابتدا ًء نقله إلى مخفر شرطة كيفان (.)19

توجه األسرة مخفر كيفان

ج��اءت األخب��ار بأن أس��عد وصديق��ه ولي��د اجليران ف��ي مخفر ش��رطة كيفان
فتوجهت أس��رته إلى مخفر شرطة كيفان فوجدوه وصديقه وليد اجليران ،وقاموا
بزيارته واإلطمئنان عليه (.)20

تفاصيل أخرى يوردها شقيقه

ويذك��ر عبد العزيز تفاصيل أدق ،تتمثل في دخوله إلى املخفر ورؤيته لش��قيقه
أس��عد وصديقه وليد اجليران وهما في ساحة املخفر يجلسان على كرسي واحد،
وق��د قيدت أيديهم ،فغض��ب عبد العزيز من هذا املنظر واستفس��ر من أحد جنود
االحتالل عن اجلرم الذي ارتكباه ،فأجابه أنه قد عثر لديهما على س�لاح ،وأنهما
اس��تخدماه في إطالق النار عل��ى اجلنود العراقيني لي ً
ال ،فأيق��ن عبد العزيز أن في
األمر خطأ ،لكون ش��قيقه أسعد لم يستخدم السالح من قبل ،فحاول إقناع جنود
اإلحت�لال بذلك ،لكنهم ل��م يقتنعوا بوجه��ة نظره ،فحيازة الس�لاح عندهم كما
يذك��ر جرمي��ة ال تغتفر ،ث��م حاولوا إيهامه ب��أن عليه أن يذهب ثم يأت��ي إليهم بعد
حني لرؤية شقيقه (.)21

كما يذكر عبد العزيز أنه وإخوته أس��عد طلبوا من الس��يدين العدساني والعون
29
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محاولة أخرى إلطالق سراح أسعد

املس��اعدة في إخ��راج أس��عد ورفيقه وليد م��ن املخف��ر املذكور ،فاس��تجابا لذلك
وتوجها إلى هناك إال أن جنود االحتالل أنكروا وجدودهما فيه (.)22

محاولة رشوة جنود االحتالل
وفي محاولة يائسة إلطالق سراح أسعد وصديقه وليد اجليران ،حاولت أسرتهما

تقدمي رشوة جلنود االحتالل إلخراجهما من املعتقل ،لكنها لم تنجح(.)23

مراوغة جنود االحتالل
ويذك��ر عب��د العزيز أن��ه واألهل قد ذهبوا م��رة أخرى إلى مخفر ش��رطة كيفان

لإلستفس��ار عن ش��قيقه أس��عد وصديقه وليد اجليران ،فأخبرهم جنود اإلحتالل
أنهم��ا قد رحال إلى ن��ادي كاظمة الرياضي ،ثم إلى منطق��ة الصليبية ،فذهبوا إلى

هناك ولم يجدوهما (.)24

أسعد في ثانوية قرطبة
وتذكر الشاهدة فاطمة شقيقة أسعد أن جنود اإلحتالل نقلوا شقيقها وصديقه

وليد اجليران من مخفر شرطة كيفان إلى ثانوية قرطبة (.)25

سيارة أسعد
ويخبر عبد العزيز شقيق أسعد أنهم ذهبوا إلى بلدية اجلهراء للبحث عن شقيقه

أس��عد ،وولي��د اجليران بن��ا ًء على خبر جاءه��م عن طريق ش��خص يدعى رياض
الطواري كان مع األسيرين في مبنى بلدية اجلهراء ثم أفرج عنه بعد أسبوع ،وعند
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وصولهم وجدوا س��يارة أسعد هناك ،فدخلوا ذاك املبنى لإلستفسار عنهما ،لكن
جن��ود اإلحتالل هددوا بإطالق الرصاص عل��ى القادمني إن لم يرحلوا ،فرجعوا

بخيبة أمل واحلزن يصاحبهم(.)26
30

ترحيل أسعد إلى البصرة
بع��د ثانوي��ة قرطبة مت ترحيل أس��عد وصديق��ه وليد اجليران إل��ى مدينة البصرة

العراقية (.)27

انقطاع أخبار أسعد
بعد نقله وصديقه وليد إلى البصرة انقطعت األخبار عنهما بالكويت ،لذا تيقن

اجلميع بأن جنود اإلحتالل قد نقلوهما إلى خارج الوطن(.)28

البحث عن أسعد في العراق
ذه��ب أهل أس��عد إل��ى الع��راق للبحث عن��ه ،وترددوا عل��ى مدينت��ي البصرة

وبغ��داد ،وذهبوا إلى مبنى اإلس��تخبارات العراقية ،لكن اجل��واب الدائم هو نفي
العلم مبصيره هو وصديقه وليد اجليران (.)29

أسعد في األمن العراقي العام
ذك��ر عب��د العزي��ز أنه جاءهم خبر عن ش��قيقه أس��عد عن طريق دكت��ور عراقي

يدرس في جامعة صدام أش��ار إلى وجود أس��عد باألمن العام في بغداد ،وطلب
الدكتور ما ً
ال لإلفراج عنه ،فشرع عبد العزيز يجمع املبلغ املطلوب ،وملا اكتمل بدأ

القصف اجلوي ولم تتم الصفقة (.)30

البحث عن أسعد بعد التحرير
عادوا إلى أرض الوطن وأطلعوه على صورة أس��عد ،فتعرف عليه ،وذكر أنه كان
مع��ه وصديقه وليد اجليران بالبصرة في س��جن احلارثية ،وأن املعارضة أخرجتهم
31
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وبعد التحرير قابل أش��قاء األسير في صالة شيخان الفارسي أحد األسرى ممن

ف��ي1990/2/20م ،وأن بعضهم اس��تطاع الهروب ،والبعض اآلخر مت القبض

علي��ه من قبل القوات العراقية ،والبعض الثالث استش��هد بنيران القوات العراقية
عند هروبه ،بينما اختبأ الباقون عند املعارضة ثم جرى تسليمهم لقوات التحالف
التي بدورها سلمتهم إلى السلطات الكويتية بعد التحرير (.)31

مشاهدة أسعد في سجن بعقوبة
كما يذكر الش��اهد عبد العزيز أن ابن خاله توجه إلى العراق وقام بالبحث عن

أسعد وصديقه وليد اجليران فشاهدهما في بغداد في معسكر بعقوبة العراقي في

1992/12/11م (.)32

مشاهدة أسعد في سجن الرمادي
وذكر الشاهد عبد ال ّله اجليران في املقابلة التي أجريت معه في1992/10/20م

أن شقيقه وليد وصديقه أسعد شوهدا في الرمادي حسب ما ذكر له الشرطي عباس

حم��زة الذي كان معه في ذات الس��جن ملدة ثالثة أش��هر ،وذكر عب��اس أن الصليب
األحمر قد زارهم في ذاك املعتقل ،وأبدى استغرابه من عدم إطالق سراحهما(.)33

تغييب جنود االحتالل ألسعد
ومهم��ا يكن م��ن أمر ،فقد غيب الغزاة أس��عد علي عبد الرحمن الس��لطان في

سجونهم ،ولم يعرف مصيره ،وقد حكمت احملكمة بدولة الكويت مبوت املفقود
موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2007/2/5م (.)34
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رحم ال ّله الشهيد أسعد وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر اجلميل والسلوان.
32

املصادر والهوامش

33
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(٭) ول��د بالكوي��ت في 1970/6/19م ،يس��كن منطق��ة كيفان ،قطعة  ،4ش��ارع  ،44منزل
 ،4كان طالب ًا في الصف الرابع الثانوي في القس��م األدبي ،تاريخ األس��ر 1990/8/9م،
تاري��خ اإلستش��هاد ه��و تاري��خ احلك��م مبوت��ه كمفق��ود موت�� ًا حكمي�� ًا اعتب��ار ًا م��ن ي��وم
2007/2/5م ،انظ��ر :ش��هادة وفاة الش��هيد ص��ادرة ع��ن وزارة الصحة برق��م /1045
 2007م بتاريخ2007/5/5م ،ومنوذج تس��جيل األسرى واملفقودين الكويتيني الصادر
ع��ن اللجن��ة الكويتية حلقوق اإلنس��ان ،منوذج رق��م  6219313بتاري��خ1991/3/7م،
بيانات املبلغ عبد العزيز (ش��قيق الش��هيد) ،ومنوذج تس��جيل أوضاع األسرى واملفقودين
الكويتي�ين صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودين دون رقم ،مؤرخ
ف��ي1991/12/11م ،بيان��ات املبلغ��ة حص��ة محمد راش��د الصالح ،واس��تمارة بيانات
املتغي��ب ضمن عمليات اإلحت�لال والتحرير برقم  406032ف��ي تاريخ1992/5/7م،
وبطاق��ة محتوي��ات امللف ص��ادرة عن فريق توثي��ق احليثيات بقس��م التخلي��د املعنوي في
مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1فاطم��ة (ش��قيقة الش��هيد) ،مقابل��ة أجراه��ا معه��ا الباح��ث وحي��د القط��ان ف��ي ي��وم
األح��د2008/8/3م ،ص 2،1باس��م الغامن ،مقابلة أجراها مع��ه الباحث وحيد القطان
ف��ي يوم األحد 2008/8/3م ،ص ،1خالد الراش��د ،مقابلة أجراها معها الباحث وحيد
القط��ان في يوم اإلثن�ين2008/8/4م ،ص ،1عبد العزيز الس��لطان (ش��قيق الش��هيد)،
مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم اإلثنني2008/7/28م ،ص. 2
( )2عبد العزيز السلطان (شقيق الشهيد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص. 2
( )3فاطمة (ش��قيقة الش��هيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،1عبد العزيز الس��لطان (شقيق الشهيد)،
مقابلة وحيد القطان ،ص. 2
( )4عبد العزيز السلطان (شقيق الشهيد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص. 2-1
( )5فاطمة (ش��قيقة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2باس��م الغامن ،املقابلة السابقة ،ص،2
خالد الراشد ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )6عبد العزيز السلطان (شقيق الشهيد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص. 2
( )7باس��م الغ��امن ،املقابل��ة الس��ابقة ،ص ،1عب��د العزيز الس��لطان (ش��قيق الش��هيد) ،مقابلة
وحيد القطان ،ص ،2خالد الراش��د ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،1عبد العزيز السلطان (شقيق
الشهيد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص. 2
( )8خالد الراشد ،املقابلة السابقة ،ص ،2عبد العزيز السلطان (شقيق الشهيد) ،مقابلة وحيد
القطان ،ص. 3
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( )9باسم الغامن ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )10عبد العزيز السلطان (شقيق الشهيد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص. 3
( )11فاطمة (ش��قيقة الش��هيد) ،املقابلــــة الس��ابقة ،ص ،2خـــالد الراش��د ،املقابلة الس��ابقة،
ص. 2
( )12فاطم��ة (ش��قيقة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3،2باس��م الغامن ،املقابلة الس��ابقةو ،ص،2
خالد الراشد ،املقابلة السابقة ،ص ،2عبد العزيز السلطان (شقيق الشهيد) ،مقابلة وحيد القطان،
ص ،4-3ابتسام اجليران (زوجة الشهيد وليد اجليران) ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان
ف��ي يوم األحد 2008/8/10م ،ص ،2إبراهيم اجليران (ش��قيق الش��هيد ولي��د) ،مقابلة أجراهـا
معه الباحث وحيد القطان في يوم اإلثنني 2008/8/11م ،ص. 3-2
( )13خالد الراش��د ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2فاطمة (ش��قيقة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2عبد
العزيز السلطان (شقيق الشهيد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص ،4ابتسام اجليران (زوجة الشهيد وليد
اجليران) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )14فاطمة (ش��قيقة الش��هيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،3إبراهيم اجليران (شقيق الشهيد وليد) ،املقابلة
السابقة ،ص ،3عبد العزيز السلطان (شقيق الشهيد) ،مقابلة مشاعل حسني ،ورقة واحدة ،ومقابلة
وحيد القطان ،ص ،4عبد ال ّله اجليران (شقيق الشهيد وليد) ،مقابلة مثبتة في ملف شقيقه ،أجريت
في 1992/10/20م ،ورقة واحدة ،باسم الغامن ،املقابلة السابقة ،ص ،2ابتسام اجليران (زوجة
الشهيد وليد اجليران) ،املقابلة السابقة ،ص ،2خالد الراشد ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )15فاطمة (ش��قيقة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3باس��م الغامن ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2خالد
الراش��د ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2ابتس��ام اجليران (زوجة الش��هيد وليد اجليران) ،املقابلة السابقة،
ص ،2عبد العزيز (ش��قيق الش��هيد) ،مقابلة مش��اعل حسني ،ورقة واحدة ،باس��م الغامن ،املقابلة
السابقة ،ص ،2إبراهيم اجليران (شقيق الشهيد وليد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )16خالد الراشد ،املقابلة السابقة ،ص. 3-2
( )17فاطمة (ش��قيقة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3باسم الغامن ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2ابتسام
اجليران (زوجة الش��هيد وليد اجليران) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2إبراهيم اجليران (ش��قيق الش��هيد
وليد) ،املقابلة السابقة ،ص.3
( )18عبد العزيز (شقيق الشهيد) ،مقابلة مشاعل حسني ،ورقة واحدة.
( )19املصدر السابق.
( )20فاطمة (شقيقة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )21عبد العزيز السلطان (شقيق الشهيد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص ،5-4ومقابلة مشاعل حسني،
ورقة واحدة.
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( )22عبد العزيز (شقيق الشهيد) ،مقابلة مشاعل حسني ،ورقة واحدة.
( )23فاطمة (شقيقة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )24عبد العزيز الس��لطان (ش��قيق الش��هيد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص ،5ومقابلة مش��اعل حسني،
ورقة واحدة.
( )25فاطمة (شقيقة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )26عبد العزيز الس��لطان (ش��قيق الش��هيد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص ،5ومقابلة مش��اعل حسني،
ورقة واحدة ،وانظر أيض ًا مقابلة الشاهد عبد ال ّله اجليران بتاريخ 1992/10/20م.
( )27فاطمـة (شقيقة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،3باسم الغانـــم ،املقابلـــة السابقـــة ،ص. 2
( )28املصدران السابقان.
( )29عبد العزيز السلطان (شقيق الشهيد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص ،6-5ومقابلة مشاعل حسني،
ورقة واحدة ،إبراهيم اجليران (شقيق الشهيد وليد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )30عبد العزيز (شقيق الشهيد) ،مقابلة مشاعل حسني ،ورقة واحدة.
( )31املصدر السابق،
( )32عبد العزيز (ش��قيق الش��هيد) ،مقابلة مشاعل حس�ين ،ورقة واحدة ،وانظر أيض ًا مقابلة الشاهد
عبد ال ّله اجليران بتاريخ 1992/10/20م.
( )33عبد ال ّله اجليران بتاريخ1992/10/20م ،مقابلة مثبتة في ملف الشهيد وليد ،ورقة واحدة.
( )34وزارة الع��دل ،دائ��رة األح��وال الش��خصية  ،9قضي��ة رق��م ،2006 /4072املنعق��دة
بتاريخ2007/2/5م.
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الشهيد بإذن الله تعالى

باسل براك عبد احملسن املوسى
كتب/د.أحمـد سعـود احلسن:
البطاقة الشخصية

()1

اإلسم :باسل براك عبد احملسن املوسى
اجلنسية :كويتي
احلالة اإلجتماعية :أعزب
املؤهل العلمي :طالب جامعي
تاريخ امليالد1966/7/30 :
تاريخ األسر1990/8/8:
تاريخ إثبات االستشهاد2006/9/11:

األخالق الشخصية للشهيد باسل املوسى وهواياته:
ُعرف الشهيد باسل باخللق الرفيع وااللتزام بالدين والبر بوالديه وطيب القلب
واحترام��ه للكبير والصغير وهدوء الطبع والش��جاعة ،ولذا كان الش��هيد محترم ًا

ومحبوب ًا من اجلميع (.)2

وله هوايات كان ميارسها أبرزها ركوب اخليل ولعب كرة القدم والتنس (.)3
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دور الشهيد خالل الغزو العراقي الغاشم
ق��ام الش��هيد مبقاوم��ة الق��وات العراقي��ة الت��ي غ��زت دول��ة الكوي��ت ف��ي يوم

اخلمي��س1990/8/2م ،وذل��ك خ�لال األي��ام الس��تة األولى الت��ي مكثها حتت
36

اإلحت�لال اآلثم قب��ل اعتقاله ف��ي ،1990/8/8ولكن هذه قلته��ا إال إنها كانت
مليئة بالنش��اط املكثف .فكما أخبرت والدته وش��قيقته عنه إنه كان يخرج صباح ًا

وال يعود إال لي ً
ال ( )4مما يدل على حماسة وبذله ما يستطيع في مواجهة املعتدين.

تعددت أنشطة باسل في مواجهة اجليش العراقي أبرزها:
 -1املقاومة العس��كرية حيث شارك أبناء منطقة كيفان التي كانت مستعصية على
اجلي��ش الغاش��م في األيام األولى م��ن الغزو ،وقد متكن م��ن قتل أحد جنود
هذا اجليش (.)5

 -2تصوير مش��اهد املقاومة الكويتية في كيفان على ش��ريط فيديو لتكون ش��اهد ًا
على بس��الة وصمود هذه املقاومة ووحش��ية املعتدين ( ،)6وكذلك نقل أخبار
ه��ذه املقاوم��ة إلى خارج كيفان باعتب��اره قريب ًا من أحداثها وأحد املش��اركني

فيها وإنه كذلك من س��كان هذه املنطقة ومنزل��ه قريب ًا من مخفر املنطقة الذي
تركزت حوله املقاومة (.)7

 -3جم��ع ع��دد كبير من الثياب (الدش��اديش) لتس��ليمها للعس��كريني الكويتيني
الذي��ن قاوم��وا جيش اإلحت�لال في كيفان ثم انس��حبوا بعد إح��كام القوات
العراقية عليها لتغيير مالبس��هم العسكرية إلى مدينة فال تتمكن هذه القوات

من القبض عليهم (.)8

 -4إزال��ة العالم��ات اإلرش��ادية الدالة على املناط��ق ،وقطع كل منطقة وأس��ماء
ش��وارعها وأرق��ام منازله��ا إلعاقة اجلنود م��ن العراقيني ( )9م��ن التوصل إلى

 -5كتابة وتوزيع املنش��ورات التي تندد باجليش العراقي ورئيس��هم املقبور وتؤكد
الوقوف مع الش��رعية الكويتية املتمثلة بأميرها الش��يخ جابر األحمد الصباح
37
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عناوين املطلوبني لديهم من أبناء املقاومة.

وولي عهدها الش��يخ س��عد العب��د ال ّله الصب��اح -رحمهما ال ّل��ه -فمما كان

يكتب (املوت للعراقيني) و (املوت لصدام) (.)10

 -6لص��ق وتعلي��ق صور صاحب الس��مو أمير الب�لاد وولي العه��د وإعالم دولة
الكويت على احليطان ( )11ليثبت للغزاة رفض الشعب الكويتي لهم ومتسكهم

بدولتهم وحكومتهم.

ظروف اعتقال الشهيد باسل املوسى:
أصر الشهيد على مقاومة املعتدين مهما كانت العواقب ففي يوم 1990/8/8بعد
ّ
صالة الظهر خرج الشهيد من منزله حام ً
ال معه صور ًا لألمير وولي العهد وأعالم
دول��ة الكويت ،وتوجه إلى (دوار الش��يراتون) في عاصمة الكويت ،وأخذ يلصق

ه��ذه اليافط��ات مبرأى من جنود اإلحت�لال (فجن جنونهم)( )12أم��ام هذا التحدي

الس��افر فس��ارعوا بالقبض عليه واعتقال��ه ( )13واقتادوه إلى مبان��ي (الهيئة الزراعية)
( )14أو ً
ال ثم نقل إلى أكثر من سجن مثل مخفر الصاحلية ومعسكر اجليوان وسجن
األح��داث ( ،)15وبينما كان في س��جن األحداث وصل إلى عل��م ذويه اعتقاله في
ه��ذا املكان في أول ش��هر يناي��ر  ،1991فذهب��ت والدته إلى هن��اك وأخذت إذن ًا
لزيارت��ه ولكن -ولألس��ف -أثناء انتظاره��ا ملقابلته حدثت مش��اجرة بني حراس

الس��جن وإط�لاق نار حالت دون متكنها من رؤية إبنه��ا حيث اضطرت للمغادرة
لئال تصاب بأذى (.)16

ورحل الش��هيد بعد ذلك إلى العراق حيث ش��وهد في سجن أبو غريب خالل
الفت��رة  1991/1/28إل��ى )17( 1991/3/15ثم انقطعت أخب��اره متام ًا إلى أن

شــهداء الگويــت

ص��در حكم احملكمة الكلي��ة دائرة األحوال الش��خصية بتاريخ 2006/9/11م
مبوته (موت ًا حكمي ًا) (.)18
رحم ال ّله الشهيد باسل براك املوسى وأسكنه فسيح جناته
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( )1ملف الشهيد رقم  442في مكتب الشهيد منوذج بعنوان (محتويات امللف) ومنوذج بعنوان (بطاقة
حيثيات ش��هيد) ومنوذج بعنوان (بيانات املتغيب ضم��ن عمليات اإلحتالل والتحرير) صادر عن
اللجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين.
( )2مقابلة مع عبد العزيز بدر املوسى بتاريخ2008/12/1م ،ص ،2مقابلة مع عادل يوسف اجلسمي
بتاريخ2008/12/1م ،ص ،2مقابلة مع شقيقة الشهيد رمي براك املوسى بتاريخ2008/1/18م،
ص ،2،1مقابلة مع والدة الشهيد فاطمة العساكر بتاريخ2008/11/18م ،ص. 2،1
( )3مقابل رمي املوسى ص ،2،1مقابلة فاطمة العساكر ص. 2
( )4مقابلة رمي املوسى ص ،2مقابلة فاطمة العساكر ص. 3
( )5مقابلة فاطمة العساكر ص. 3
( )6مقابلـــة رمي املــوسى ص ،3مقابلة فاطمة العساكر ص ،3مقابلة عبد العزيز املوسى ص. 2
( )7مقابلة عبد العزيز املوسى ص. 2
( )8مقابلة عبد العزيز املوسى ص . 3،2
( )9مقابلة عبد العزيز املوسى ص. 3
( )10مقابلة عادل اجلسمي ص ،2مقابلة فاطمة العساكر ص. 3
( )11مقابلـــة فاطمة العسـاكر ص ،3،2مقابلة عادل اجلسمي ص ،2مقابلة ريـم املوسى ص. 2
( )12مقابلة عادل اجلسمي ص. 2
( )13مقابلة فاطمة العس��اكر ص ،3مقابلة رمي املوس��ى ص ،2مقابلة عادل اجلسمي ص ،3،2مقابلة
عبد العزيز املوسى ص ،3تقرير شقيقة الشهيد رمي براك املوسى بتاريخ1992/11/23م.
( )14مقابلة عبد العزيز املوسى ص. 4
( )15تقرير رمي املوسى.
( )16تقرير رمي املوسى ،مقابلة فاطمة العساكر ص. 4
( )17شهادة جمال الدين منصور أبو العباس بتاريخ 1996/1/13م.
( )18أنظر التفصيل في حكم احملكمة الكلية -دائرة األحوال الش��خصية 9 /في ملف الشهيد باسل
براك املوسى رقم  -442مكتب الشهيد ،شهادة وفاة صادرة عن مراقبة السجل املركزي للمواليد
والوفيات رقم 2007 /925بتاريخ 2007/5/22م.

الشهيدين بإذن الله تعالى

بدرعبد الرزاق الشايجي

ولؤي عبد الوهاب الشايجي
كتب /د .نايـــف عبد ال ّله الشمروخ:
من األهمية مبكان احلديث هنا عن الشهيدين بدر عبد الرزاق الشايجي والشهيد
لؤي عبد الوهاب الش��ايجي مع ًا ،ألنهما قبل كل ش��يء قد ربطتهما صلة القرابة
فهم��ا أبن��اء عمومة ،واألمر اآلخ��ر قد جمعتهما الصداقة احلميم��ة التي تعود إلى
طفولتهما ،وأخير ًا وليس آخر ًا ش��اء قدرهما أن يلقى القبض عليهما مع ًا من قبل

احملتل العراقي الغاشم وأن يتكفل بالقضاء عليهما مع ًا .وهكذا ترافقا في احلياة،
وفي األسر ،وفي االستشهاد ،ولهذا سوف يتم اجلمع بينهما في هذه احليثية!

قب��ل الولوج في اخلوض عن س��يرتهما التي تتعلق بأه��م األعمال التي قاما بها

ضد الغزاة ،علينا أن نؤكد أن املعلومات التي بأيدينا عن الشهيدين شحيحة لدرجة
كبيرة ،على الرغم من اجلهود التي بذلها أقربائهما من تعاون ملفت للنظر وما قام

به مكتب الشهيد من حسن متابعة وبحث يشكرون عليه ،وذلك لتباعد الزمن بني
اليوم ال��ذي ألقى القبض عليهما من قبل العراقيني أبان احتاللهم لدولة الكويت
والذي يعتقد أنه في يوم ما من ش��هر نوفمبر من س��نة 1990م وبني تاريخ إعالن

الوفاة بشكل رسمي في شهر أغسطس 2008م أي قرابة عقدين من الزمان!.

بدر عبد الرزاق الش��ايجي ،أكبر س��ن ًا من لؤي ،فهو من مواليد 1969م التحق

شــهداء الگويــت

باجلي��ش الكويت��ي وبالكلية العس��كرية الت��ي كان يحلم باإللتح��اق بها وقد حتقق
حلمه فقد أكمل دراس��ته الثانوية وتخرج من الكلية العس��كرية في دولة الكويت
وشيك ًا قبيل الغزو.
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أم��ا ابن عمه لؤي عبد الوهاب فهو من مواليد 1971م وكان لم يزل ،ملا احتل

العراقيني الكويت ،لم ينه دراسته الثانوية بعد .قرر الصديقان احلميمان اإلحتفال
مع ًا بحصول بدر على شهادة التخرج من الكلية العسكرية في دولة الكويت وقد
انض��م إليهم��ا بعض األصدقاء وس��افروا إلى دول��ة تايلند لقض��اء إجازة الصيف

هناك.

وملا سمعوا بالغزو العراقي على دولة الكويت في  2أغسطس من سنة 1990م
قطعوا إجازتهم ،فقد دعاهم الواجب للعودة سريع ًا إلى الوطن.
ال نعل��م الكيفي��ة الت��ي دخ�لا به��ا إل��ى الكوي��ت ،أول م��رة ،على األق��ل أثناء

اإلحتالل قادمني من اإلجازة لكنهم على أية حال «لؤي وبدر» قد دخال الكويت
بر ًا واجتها إلى منطقة الروضة في مدينة الكويت «العاصمة» ،حيث تس��كن أس��رة

بدر الشايجي.

منذ أن وطأة أقدامهما أرض الوطن وهما يشعران مبسئولية كبيرة جتاه وطنهما،
يفك��ران بعمل ش��يء ما ض��د اإلحت�لال الصدامي ،وله��ذا بدا العم��ل مبكر ًا في
املش��اركة في أعم��ال هدفها رفع معنوي��ات الكويتيني وإزعاج الغزاة بأية وس��يلة

كانت.

قيل أن الشهيدين قد متكنا من اخلروج من الكويت إلى اململكة العربية السعودية

ثالثة مرات «على األقل» إبان اإلحتالل .وقد ذكر أنهما كانا في اململكة يجتمعون
بالشباب الكويتي هناك حلثهم على العودة إلى الكويت وأداء واجبهم في املقاومة

ضد احملتل العراقي.

اخلروج من الكويت لسبب أو آلخر إلى اململكة العربية السعودية معتمدين على
خبرتهم في املنطقة احلدودية املمتدة بني الكويت واململكة.
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كم��ا حرصا على املس��اعدة على إخ��راج بعض األس��ر الكويتي��ة املضطرة إلى

وق��د كانا يقومون بالع��ودة إلى الكويت املرة تلو املرة على الرغم من أن العودة
إلى الكويت لم تكن س��هلة أبد ًا فهي دائم ًا كانت مليئة باملخاطر وقد اعتقال مرة،

قب��ل اعتقالهم��ا األخي��ر ،من قب��ل العراقيني وتعرض��ا للضرب الش��ديد ثم أطلق

سراحهما بعد أن ادعيا إنهما رعاة أغنام وإنهم لديهم «مزارع في البر».

الش��هيدان كان��ا يحضران في طري��ق عودتهم إلى الكويت م��ن اململكة أطعمة
لألطف��ال نظر ًا لش��حتها في الكوي��ت إبان اإلحتالل ،ورمبا كانت حس��ب الطلب
لبعض األس��ر ،ويقوم��ان بتوزيعها خاصة على اجليران ف��ي منطقة الروضة حيث
يسكن بدر!

كما ورد أيض ًا أنهما قاما بتوصيل بعض األموال من قبل احلكومة الكويتية في
جدة ،على األسر الكويتية الصامدة في الكويت والتي رمبا تكون سبب ًا في بقائهما
باألسر واإلصرار من قبل احملتل على عدم إطالق سراحهما!.

ف��ي آخ��ر مرة خرجا م��ن الكويت إلى اململكة العربية الس��عودية ق��ام بدر بأداء

العم��رة وبع��د ذلك ،ثم التقى بوالدته في جدة .وقد كان يش��عر بش��يء ما س��وف

يح��دث له مل��ا أبلغت��ه والدته بأنها تخش��ى علي��ه بأن يلق��ى عليه القب��ض من قبل
العراقيني ،أجابها بدر احملب لوطنه واملس��تعد أن يضحي بروحه في س��بيله« ،ميه

أمتن��ى إذا صادون��ي أن يقتلون��ي على طول» .وش��اء الق��در أن يكون ه��ذا اللقاء
األخير لبدر بوالدته!.

علمت العائلة بأسر أبنائها «بدر ولؤي» عن طريق اتصال هاتفي من قبل شخص

شــهداء الگويــت

مجهول أبلغهم فيه أنه قد مت القبض عليهما عند احلدود الكويتية السعودية وذلك
في منتصف شهر نوفمبر  1990تقريب ًا .وإنهما قد وضعا في سجن األحداث في
منطق��ة األندلس ،ويضي��ف املصدر إنهما كان��ا في «غرفة صغيرة به��ا حوالي مئة

شخص وطافحة عليهم املجاري وحالتهم يرثى لها».
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زارت العائلة لؤي وبدر وتكررت الزيارات من قبل أقاربهما ويذكر أن الزيارة
ل��م تكن س��هلة أبد ًا ،وفي إحدى الزي��ارات أبلغ بدر أخيه الذي زاره أن الس��يارة
«اجليم��س» الت��ي كانوا يس��تقلونها أثن��اء القبض عليه��م حني دخوله��م الكويت

قادم�ين من اململكة محملة بالس�لاح واملال والطعام .وقد ق��ام العراقيني بتعذيب
الشهيدين إذ كانت آثاره واضحة عليهما «في الرقبة والكتف والظهر».

بع��د فت��رة رمبا تكون ف��ي أواخ��ر نوفمبر من س��نة  1990نقلوهم إل��ى العراق

وانقطع��ت األخبار منذ ذلك احلني .وقد زعم أح��د الضباط العراقيني في املعتقل

م��ن أن العراقي�ين ق��د «خي��روه» أي ل��ؤي «أن يكون ف��ي الكوي��ت أو يذهب إلى

السعودية ،ويكمل الضابط أن «لؤي» قد ذهب إلى السعودية».

أن «يخيروا» عس��كري كويتي دخل وطنه الكوي��ت أثناء اإلحتالل خفية قادما

م��ن الس��عودية ومعه م��ال وطعام «مبثل» ه��ذه التمثيلي��ة التي اصطنعه��ا الضابط
العراقي قد تكون قصة اخليارين «مفبركة» ،ومن يدري قد يكون لؤي قد قتل في
حينه على يد احملتلني ،خاصة أنه قد ورد على لس��ان أحد الش��هود بأنه قد ش��اهد
ملف ًا كتب عليه أس��ماء الش��هداء وقد كتب فيه بأحرف جلية واضحة اسم الشهيد

«لؤي» ومسجل أمامه «إعدام» وقد تكرر هذا األمر مع بدر.

وذكر جيران بدر الشايجي في منطقة الروضة أن سيارات عسكرية عراقية أثناء

الغ��زو قد داهمت منزل الش��ايجي ف��ي الروضة مصطحبني معه��م بدر وكان معه
ش��خص آخر لم يستطع الش��اهد متييزه وكان اإلثنان معصوبي العينني ،رمبا يكون

الشخص اآلخر لؤي.

م��ن األدلة التي تدينهم وهذا يقود إلى أمر القبض عليهما وإطالق من كان معهم
واإلبقاء على لؤي وبدر.
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ويضيف الش��اهد أن العراقيني فتش��وا البيت تفتيش ًا دقيق ًا رمبا للبحث عن مزيد

ل��م يفق��د أقاربهما األمل في العثور عليهما أحي��اء فاجتهوا ،أثناء اإلحتالل إلى

الع��راق للبحث عنهما في الس��جون الصدامية ،وفي س��جن البص��رة وجدوا بدر

فقط أما لؤي فلم يوجد له أثر.

ومرة أخرى تكرر «س��يناريو» كذب العراقيني ،عندم��ا أخبرهما ضابط عراقي

بأن��ه قد «خير» ه��و اآلخر بني البقاء في الكويت أو التوجه إلى الس��عودية فاختار

السعودية!!

هذه املرة انقطعت أخبار الشهيدين عن أهلهم ولم يتم اإلستدالل على وفاتهم

حت��ى وق��ت كتابة حيثية االستش��هاد ،كم��ا ال يوجد دليل على أنه��م أحياء وعليه

أصدرت احملكمة في دولة الكويت مبوت الفقيدين «موت ًا حكمي ًا» وذلك اعتبار ًا

من.2008/1/22

وأخي��ر ًا الصب��ر والس��لوان ألقرباء الش��هيدين ب��در ولؤي فقد وف��وا بالواجب

وأحس��نوا عند اختيارهم طريق الش��هادة بدفاعهم عن وطنهم الكويت .وليتذكر

أجيال هذا البلد الذين لم يش��هدوا احتالل العراقيني لدولة الكويت أن الكويتيني

ق��د تصدوا لإلحتالل ب��كل ما أوتوا من قوة ودمائهم ق��د اختلطت بتراب الوطن

على الرغم من قلة عددهم وعتادهم.

رحم ال ّله الشهيد ين وأسكنهم فسيح جناته

شــهداء الگويــت
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بدر علي سليمان العصيمي

كتب /د .فيصل عبد ال ّله الكندري:

الشهيد بدر علي العصيمي من مواليد الكويت في 1971/3/23م ،ونشأ في

عائلة بني خمس��ة م��ن إخوانه ،فكان هادي الطب��ع ،ودرس في مدارس الكويت،

ومبج��رد أن أكم��ل تعليم��ه وانتهى م��ن مراحله الدراس��ية بحصوله على ش��هادة

الثانوية العامة التحق بالسلك العسكري كطالب ضابط في احلرس الوطني ،على
أن يكمل دورة مدتها س��نتني ،وفي الس��نة األولى من دراس��ته وقع الغزو العراقي

على الكويت (.)1

وفي صباح اخلميس 1990/8/2م تفاجىء الكويتيون بغزو القوات العراقية

للكوي��ت ،فتعجبوا من فداحة املوقف من جار طاملا كان يش��يد مبواقف الكويت،
وأياديه��ا البيضاء عل��ى العراق ،فاس��تغرب الكويتيون صبيحة الغ��زو من دخول

اجلنود العراقيني وما كانوا يفعلونه بالكويت وأهلها.

وكان الش��هيد ب��در م��ن أولئك الذين ذهل��وا من هول ما ش��اهدوه من القوات

العراقي��ة فصمد ف��ي األيام األولى من الغ��زو ،ولم يخرج ،العتق��اده وأقرانه بأن

القوات الغازية س��تخرج خالل األيام القليلة التالية للغزو ،كما أنه لم يخرج ألنه
رفض أن يترك وطنه لقمة سائغة للغزاة .ولم يستطع والده أن يخرجه من الكويت

إال مبكيدة ،جنح والده من خاللها أن يخرجه من الكويت.

يرف��ض كل محاوالت والده إلقناعه باخلروج ،فل��م يجد والده بدا من أن يخرج
هو وأفراد عائلته ،وظل الش��هيد بدر متمس��ك ًا بالكويت وبترابها ،ولم يخرج مع
45
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وكان وال��ده يل��ح علي��ه كثير ًا عل��ى اخلروج م��ن الكويت ،ولكن الش��هيد كان

بقي��ة أف��راد عائلته ،وحتى ال يأخذه والده بالقوة فر الش��هيد ب��در من البيت عندما

قرر والده اخلروج من الكويت إلى اململكة العربية الس��عودية في األس��بوع األول
من الغزو.

وكان حيلة والده تلخصت بأنه بعد وصوله بس�لام إلى الس��عودية اتصل ببدر

وطل��ب من��ه أن يحضر معه الذه��ب املتروك في البيت ليتم بيع��ه لينفق منها والده
على أفراد أس��رته خالل اإلقامة بالس��عودية ،ولوال هذه الطريقة ملا خرج بدر من

الكويت.

وظل بدر في السعودية بضعة أسابيع ثم اتصل بعدها بوالده ليخبره بأنه سيغادر

إلى الكويت لينضم إلى صفوف املقاومة ،ولم يعط والده فرصة للحديث أو للرد
عليه ،فأغلق السماعة بعد أن انتهى من قول ما يريده (.)2

كان الش��هيد ب��در عل��ى تواص��ل مع ابن عم��ه وصدي��ق دربه س��لمان عبد الله

العصيم��ي ،واتف��ق اإلثن��ان عل��ى دخ��ول الكويت ،واس��تقال س��يارة بدر نيس��ان

وس��لكا طريق العودة إلى الكوي��ت بتاريخ 1990/9/9م ،وملا وصال إلى املركز
الس��عودي في الساعة السادسة والنصف مس��اء ،لم يسمح لهم بدخول الكويت
بحجة أن الوضع خطير ،واستمرت محاولة إقناع املسئولني حتى الصباح ،حينها

مت السماح لهما بدخول الكويت ،ودخل معهما ثالثة أشخاص آخرين ،وأصبح
مجموع من دخل وقتها الكويت خمسة أفراد ،وكان الطريق سالك ًا إلى أن وصلوا

إل��ى نقط��ة تفتيش ،ومت التحقيق معهم ملدة ثالثة أيام تنقلوا من مخفر اجلهراء إلى
كلية الشرطة ،ثم سجن األحداث الكائن في منطقة الفردوس .وفي اليوم الثالث
مت اإلفراج عن بدر والثالثة أشخاص اآلخرين ،ومت اإلبقاء على ابن عمه سلمان
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العصيمي ،ولم يتم اإلفراج عنه إال بتاريخ 1990/9/15م(.)3

ولكنن��ا ومع ش��ديد األس��ف ال نعلم حت��ى اآلن الدور الذي لعبه الش��هيد بدر

م��ن حني عودته إلى الكويت إلى تاري��خ القبض عليه ،وال نعلم دوره في مقاومة
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اإلحت�لال العراقي ،ولكن تسلس��ل األحداث يدلنا عل��ى دور في املقاومة ولكننا

جنه��ل كن��ه تلك املقاومة ،حيث يش��ير أقرب جيرانه إلى بيت الش��هيد ،فيقول بأن
ب��در ًا س��افر إلى الرياض للحاق بأهل��ه ،وتفاجأ به بالبي��ت،و ويضيف بأن اجلنود
العراقيني داهموا البيت مس��اء ،وقاموا بتفتيش البيت تفتيش�� ًا دقيق ًا ،وقبضوا على

الشهيد بدر وصديقه جاسم سعد الصاهود (.)4

فه��ذه املداهم��ة تدل عل��ى وجود إخبارية عن الش��هيد بدر وبيت��ه ،ال تأتي هذه

اإلخباري��ة إال عندما يبلغ الش��خص مرحلة متقدمة ف��ي مقاومة ومحاربة القوات

العراقية ،حيث جتعلهم يبحثون عن أية معلومات تقود إليه ،فعندما فتش��وا البيت
وجدوا أسلحة مخبأة في البيت ،وهذا يؤكد على دور بدر في املقاومة.

ومل��امت اإلف��راج عن اب��ن عمه س��لمان العصيمي ذه��ب للبحث ع��ن ابن عمه

الش��هيد بدر ،وأخبر بأنه مت القبض عليه ،وذهب إلى مخفر ش��رطة صباح السالم
فوجد سيارة بدر هناك ،وعاد بعد عدة أيام ليجد السيارة اختفت من مكانها(.)5

ومت توجيه تهمة حيازة الس�لاح للشهيد بدر ورفيقه جاسم الصاهود ،وحاول

محم��د س��عد الصاهود الس��وال عن أخيه والش��هيد بدر في مخف��ر منطقة صباح
الس��الم ،وأخب��روه بأنهما موجودان ث��م مت ترحيلهما إلى مخف��ر اجلهراء ،وأخذ
محمد الصاهود والدته معه للس��ؤال عن أخيه هناك ،فأخبر بأنه مت ترحيلهم إلى

البصرة ولم يتمكن من رؤية أخيه(.)6

وهك��ذا انقطع��ت أخبار الش��هيد بدر ع��ن أهله وذوي��ه حتى تق��دم والده علي

س��لمان العصيمي برفع قضية أمام محاك��م الكويت 2007/3/3م إلثبات وفاة

يوم ،)7( 2007/5/14ومت اس��تخراج ش��هادة وفاة له صادرة عن مراقبة السجل
املركزي للمواليد والوفيات بوزارة الصحة بدولة الكويت (.)8
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الش��هيد بع��د غيابه كل هذا الوقت ،وعدم س��ماع أي ش��يء عنه بع��د ترحيله إلى
البصرة ،فحكمت احملكمة مبوت الش��هيد ب��در العصيمي موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من

املصادر والهوامش

شــهداء الگويــت

( )1مكتب الش��هيد ،ملف الش��هيد ب��در علي العصيم��ي ،مقابلة مع علي س��لمان العصيمي
(والد الشهيد) ،بتاريخ 2009/1/26م ،ص.2-1
( )2مكتب الش��هيد ،ملــــف الش��هيد بدر علي العصيمي ،مقابلــة مع علي س��لمان العصيمي
(والد الشهيد) ،بتاريخ 2009/1/26م ،ص .4-3
( )3مكتب الش��هيد ،ملف الش��هيد بدر علي العصيمي ،مقابلة مع سلمان عبدالله العصيمي
(ابن عم وصديق الشهيد) ،بتاريخ 2009/1/28م ،ص . 5-4
( )4مكتب الشهيد ،ملف الشهيد بدر علي العصيمي ،مقابلة مع نزار مقطوف العبد الله (جار
الشهيد) ،بتاريخ 2009/2/1م ،ص. 2
( )5مكتب الش��هيد ،ملف الشهيد بدر علي العصيمي ،مقابلة مع سلمان عبد الله العصيمي،
بتاريخ 2009/1/28م ،ص . 7
( )6مكتب الش��هيد ،ملف الش��هيد ب��در علي العصيمي ،مقابلة مع محم��د الصاهود (صديق
الشهيد) ،بتاريخ 2009/2/1م ،ص. 3
( )7مكتب الشهيد ،ملف الشهيد بدر علي العصيمي ،صورة من حكم احملكمة ،ص. 6-3
( )8مكتب الشهيد ،ملف الشهيد بدر علي العصيمي ،شهادة وفاة صادرة عن وزارة الصحة،
ص. 2
( )1ملف الش��هيد حام��د عبد ال ّله حامد العبدلي في مكتب الش��هيد رقم  546منوذج بعنوان
«محتويات امللف» «ومنوذج متابعة حيثيات شهيد» صادر من قسم التخليد املعنوي -فريق
توثي��ق احليثيات ،ومن��وذج بعنوان «بيان��ات املتغيب ضمن عمليات االحت�لال والتحرير»
للشهيد حامد عبد ال ّله العبدلي صادر عن اللجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين.
( )2مقابلة طامي عبد ال ّله العبدلي «ش��قيق الش��هيد» بتاري��خ 2008/6/22م ص ،2مقابلة
س��اري حامد العبدلي «جنل الش��هيد» بتاري��خ 2008/6/22م ص ،2مقابلة فيصل ردن
املطيري بتاريخ  2008/6/23ص ،2مقابلة محمد جهز بتاريخ2008/6/25ص. 2
( )3مقابلة فيصل املطيري ص ،2مقابلة طامي العبدلي ص 3مقابلة محمد جهز ص.2
( )4مقابل��ة محم��د جهز ص ،3 ،2مقابلة طامي العبدلي ص 3مقابلة س��اري العبدلي ص،2
مقابلة فيصل املطيري ص. 3
( )5مقابلة فيصل املطيري ص. 3،2
( )6مقابل��ة طامي العبدلي ص ،3مقابلة س��اري العبــــدل��ي ص 2مقابلـة محمد جهز ص،3
مقابلة فيصل املطيري ص. 2
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( )7تقري��ر جاب��ر عب��د ال ّله حام��د العبدلي بتاري��خ1993/2/20م ش��هادة فه��اد زيد عيفان
العجم��ي بتاري��خ 1995/9/18م مقابلة فيصل املطيري ص 6،5مقابلة محمد جهز ص
. 4،3

( )8انظر التفصيل في حكم احملكمة الكلية ،الدائرة /أحوال ش��خصية 9/في ملف الش��هيد
حام��د عب��د ال ّل��ه العبدلي رق��م ( 546مكتب الش��هيد) ،ش��هادة وف��اة صادرة ع��ن وزارة
الصحة -مراقبة الس��جل املركزي للمواليد والوفيات رقم  2008 /282الصادرة بتاريخ

2008/2/4م.
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برجس سعد نهار العدواني
كتب /د .نايف عبد الله الشمروخ:
عندم��ا تش��تد احملن وتب��رز الصع��اب وتن��ادي األوط��ان أبنائها تظه��ر املعاني

احلقيقية للمواطنة احلقة ،ونحن هنا أمام ش��خصية فريدة ساهمت مساهمة فاعلة

في املش��اركة في مقاومة احملتل العراقي الغاش��م لدولة الكويت بقدر استطاعتها

في الثاني من أغسطس . 1990

وكح��ال العش��رات من أبن��اء الوطن الذين ش��اركوا بش��كل فعال ف��ي مقاومة

احملت��ل وانطمس��ت الكثي��ر من املعلوم��ات عن س��يرهم ولم تكتم��ل ،ومع ذلك
ال يج��ب جتاهل املقاومة الت��ي قاموا بها ضد احملتل العراقي ومن هؤالء الش��هيد
برج��س العدواني والت��ي حتتاج أن نثبتها ليحفظها التاريخ ولتس��توعبها األجيال،

لتس��تقي منها ال��دروس والعبر ،ولتب�ين أن الكويتيني رغم قل��ة عددهم وتواضع
أس��لحتهم إال أنهم لم يس��تكينوا للغزو ولم يتس��لموا .الشهيد برجس من سكان
منطقة الصباحية من مواليد سنة 1970م ،ملتحق باجليش الكويتي.

عندم��ا احتل العراقي�ين الكويت حاله تغيرت ونفس��يته حتولت ،من ش��خصية

مفعم��ة بح��ب احلياة وش��غف بها ،إلى ش��خصية تقاوم احملتل بشراس��ة ،وتنش��د
الش��هادة في س��بيل الوطن لدرجة أن أصدقاء الش��هيد يقول��ون أن من كان يعرفه
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قبل الغزو ال يستطيع أن مييزه بعده.

أما عن أهم األعمال التي قام بها أثناء الغزو فمن املمكن أن نذكر منها التالي:
نظ��ر ًا خلبرته العس��كرية ومعرفته مبس��تودعات اجلي��ش الكويتي ق��ام في األيام
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األول��ى من االحت�لال وقبي��ل انتش��ارالقوات العراقية في جميع أنح��اء الكويت
بالتوجه إلى مستودعات وزارة الداخلية وإحضار كميات من األسلحة والذخيرة

وقيل أنه كان يقوم بتوزيعها على الشباب.

شاع أمره واش��تهر بني شباب مدينة الفحيحيل لوجود أسلحة لديه وكان يقوم

بتوزيعها ملن يرغب في ذلك من الشباب الكويتي.

ذكر أن الش��هيد قد ش��كل خلي��ة مقاومة من أربع أفراد قام��ت ببعض عمليات

املقاوم��ة ضد اإلحتالل .منه��ا مالحقته الدؤوب��ة للعراقيني الذي��ن كانوا يقومون

بسرقة بيوت الكويتيني التي غادرها أهلها فقد قام بإحراق أكثر من مرة شاحنات
محمل��ة مبس��روقات محملة بأثاث م��ن تلك البي��وت .ويذكر لنا ش��اهد عيان قد
ش��ارك بعملية من هذه العمليات أن الش��هيد قد أحرق شاحنة كانت متوقفة أمام
أح��د املن��ازل اخلاوية ثم الحق مع أفراد املقاومة عس��كري ًا عراقي ًا كان يهم بس��رقة

أحد منازله وقتلوه.

كما قام الش��هيد مع أفراد خليته بتتبع املتعاونني مع اإلحتالل العراقي وخاصة

بعض الفئة الضالة من الفلسطينيني ممن كان يخبر عن حتركات الضباط الكويتيني
ومت القبض على اثنني من هؤالء ومت تصفيتهم!.

تطوع الشهيد كذلك للعمل في مقبرة الصباحية للمساهمة في حفر القبور.

األســــر:
على الش��هيد م��ن قبل القوات العراقية بتاري��خ 1990/8/24م ،بعد مداهمتهم
ملنزلة وعثورهم على أس��لحة وش��ريط «فيديو» يوثق بع��ض عمليات النهب التي
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ال أحد يعرف تفاصيل أسر الشهيد ومن بلغ عنه لكن يعتقد أنه قد ألقي القبض

ق��ام بها العراقيني لبيوت الكويتيني ويظهر بش��كل واضح أفراد اخللية وهم بحالة
اس��تعداد للقي��ام بعملية من عملي��ات املقاومة!! .كما ورد أيض ًا أن��ه قد مت العثور
على يد مقطوعة في ثالجة في بيت الشهيد.

اعترف خادم بنغالي األصل على وجود أس��رى فلسطينيني داخل بيت الشهيد

كم��ا أجب��ر البنغالي حت��ت التعذيب ليقر ويعترف بعمليات قتل مارس��ها الش��هيد
وخليته ضد العراقيني األسرى في بيته.

رحم ال ّله شهيدنا وأسكنه فسيح جناته....
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حامد عبد ال ّله حامد العبدلي
كتب/د .أحمـد سعـود احلسن:
البطاقة الشخصية

()1

اإلسم :حامد عبد ال ّله حامد سمار العبدلي
اجلنسية :كويتي
احلالة اإلجتماعية :متزوج
املؤهل العلمي :الشهادة املتوسطة
املهنة :عسكري برتبة وكيل عريف -احلرس الوطني -وزارة الدفاع
تاريخ امليالد1963/1/31:م
تاريخ األسر1990/8/2:
تاريخ إثبات االستشهاد2007/11/20 :م.

أخالق الشهيد حامد عبد ال ّله العبدلي:

ُع��رف الش��هيد باألخالق الس��امية والصف��ات العالية حيث كان رج� ً
لا متدين ًا
ملتزم�� ًا بالصالة ب��ار ًا بأهله مطيع ًا لوالديه ،أهال للمس��ئولية ،طيب القلب ،حنون ًا

عل��ى الصغي��ر والكبي��ر ،دائ��م اإلبتس��ام ،اجتماعي�� ًا بطبع��ه ،راقي ًا ف��ي تعامله مع
اآلخرين ،محبوب ًا ومحترم ًا من الناس (.)2
نهض الش��هيد مبك��ر ًا لتلبية نداء الوطن الذي داهمته الق��وات العراقية في يوم
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دور الشهيد حامد العبدلي خالل الغزو العراقي الغاشم:

اخلميس 1990/8/2فارتدى مالبس��ه العس��كرية وتوجه مسرع ًا إلى مقر عمله
في معس��كر احلرس الوطني ،وبعد التحاقه ُأرس��ل إلى معس��كر اجليوان مع عدد
من اجلنود إلحضار أسلحة وذخيرة ملواجهة جنود اإلحتالل (.)3

يحملون األسلحة في اآلليات العسكرية
وبينما كان حامد واجلنود الكويتيون ّ

في معس��كر اجليوان قام العراقيون مبحاصرة املعس��كر وبدأوا بإطالق النار ورمي
القذائف على اجليش الكويتي فما كان من حامد إال أن َح َمل السالح وأخذ يقاوم

ببسالة هذه القوات الهمجية (.)4

كان��ت روح��ه املعنوية عالية جد ًا أثناء القتال فق��د كان ُيحفز اآلخرين للصمود

والثبات في مواجهة املعتدين ويساعد غيره خاصة املبتدئني في تعبئة الذخيرة في

أسلحتهم(.)5

واس��تمر حامد في املقاومة حتى الس��اعة الثانية ظهر ًا حي��ث ازدادت القذائف

ورم��ي القنابل وإط�لاق النار وأخذت االنفجارات تنتش��ر ف��ي كل مكان إلى أن
متك��ن جنود االحتالل من الس��يطرة متام ًا على املعس��كر وأس��ر جمي��ع من فيه من

اجلنود الكويتيني وكان من بينهم الشهيد حامد العبدلي (.)6

وسجن في مديرية مبنى االستخبارات
وبعد اإلعتقال ُر ِّحل حامد إلى العراق ُ

في مدينة بغداد حيث ش��وهد هناك في  5أو  1990/8/6ثم ُنقل إلى معتقالت
أخ��رى ،ولك��ن بعد نقل��ه من مبنى االس��تخبارات انقطع��ت أخباره متام�� ًا ( )7إلى

شــهداء الگويــت

اإلعالن عن استش��هاده في يوم 2007/11/20بص��دور حكم احملكمة الكلية
في هذا التاريخ الذي يقضي مبوته موت ًا حكمي ًا (.)8
رحم ال ّله الشهيد
حامد العبدلي بإذن ال ّله تعالى وأسكنه فسيح جناته
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املصادر والهوامش
( )1ملف الش��هيد حام��د عبد ال ّله حامد العبدلي في مكتب الش��هيد رقم  546منوذج بعنوان
«محتويات امللف» «ومنوذج متابعة حيثيات شهيد» صادر من قسم التخليد املعنوي -فريق
توثي��ق احليثيات ،ومن��وذج بعنوان «بيان��ات املتغيب ضمن عمليات االحت�لال والتحرير»
للشهيد حامد عبد ال ّله العبدلي صادر عن اللجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين.
( )2مقابلة طامي عبد ال ّله العبدلي «ش��قيق الش��هيد» بتاري��خ 2008/6/22م ص ،2مقابلة
س��اري حامد العبدلي «جنل الش��هيد» بتاري��خ 2008/6/22م ص ،2مقابلة فيصل ردن
املطيري بتاريخ  2008/6/23ص ،2مقابلة محمد جهز بتاريخ2008/6/25ص. 2
( )3مقابلة فيصل املطيري ص ،2مقابلة طامي العبدلي ص 3مقابلة محمد جهز ص.2
( )4مقابل��ة محم��د جهز ص ،3 ،2مقابلة طامي العبدلي ص 3مقابلة س��اري العبدلي ص،2
مقابلة فيصل املطيري ص. 3
( )5مقابلة فيصل املطيري ص. 3،2
( )6مقابل��ة طامي العبدلي ص ،3مقابلة س��اري العبــــدل��ي ص 2مقابلـة محمد جهز ص،3
مقابلة فيصل املطيري ص. 2
( )7تقري��ر جاب��ر عب��د ال ّله حام��د العبدلي بتاري��خ1993/2/20م ش��هادة فه��اد زيد عيفان
العجم��ي بتاري��خ 1995/9/18م مقابلة فيصل املطيري ص 6،5مقابلة محمد جهز ص
. 4،3
( )8انظر التفصيل في حكم احملكمة الكلية ،الدائرة /أحوال ش��خصية 9/في ملف الش��هيد
حام��د عب��د ال ّل��ه العبدلي رق��م ( 546مكتب الش��هيد) ،ش��هادة وف��اة صادرة ع��ن وزارة
الصحة -مراقبة الس��جل املركزي للمواليد والوفيات رقم  2008 /282الصادرة بتاريخ
2008/2/4م.
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الشهيد بإذن ال ّله تعالى

خـــــالد بـــــالل فـــرج املناعـــــي (٭)
كتب /د .سعود محمد العصفور:

كلمات نيرة مؤثرة
«خال��د ه��و اإلنس��ان ،هو القلب ،ه��و العقل ،ه��و عامود البيت ،ال��كل يعتمد

عليه» ،كانت هي كلمات فاطمة شقيقة الشهيد خالد فاحتة حديثها عنه (.)1

وقد قالت زوجته دوخة املاص نحو ذلك« :فهو احلبيب ،وهو الصديق» (.)2

أخالقه وطباعه
خل��وق ،حنون ،محب��وب من اجلمي��ع ،اجتماعي ،صاحب نكته ،بش��وش مع

خفة دم (.)3

دراسته وعمله

يحمل ش��هادة الثاني الثانوي ،التحق بوزارة الداخلية أو ً
ال في أمن الدولة ،ثم

في حماية أمن الطائرات مبطار الكويت الدولي (.)4

خالد في بداية الغزو
كان ف��ي منزل��ه في ذاك ي��وم الغزو العراقي عل��ى دولة الكوي��ت ،وذلك لعدم

وجود رحلة جوية يكون حارس ًا لألمن عليها (.)5

شــهداء الگويــت

كثرة خروجه من املنزل
يخرج خالد في أوقات غير اعتيادية ،وهي الفترة من الساعة الواحدة إلى الثالثة
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صباح ًا ،وكانت ش��قيقته فاطمة تس��أله عن ذلك ،فيخبرها أنه يذهب إلى ديوانية

صدي��ق قريب له في منطقة الرميثية ،وهو ضاب��ط في أمن املطار يدعى عبدالعزيز
املسفر.)6( .

موقفه من الغزو العراقي

كان وق��ع الغزو العراقي الغاش��م على دولة الكويت ش��ديد ًا على نفس خالد،

فقد اختفت ضحكاته ونكاته ،ومال إلى كتم األسرار ،وقلة الكالم (.)7

وم��ا أن س��مع بخبر الغ��زو العراقي على دول��ة الكويت حتى فزع ،وش��رع في

اإلتص��ال بأصدقائ��ه ،وم��ن بينه��م عبد العزيز املس��فر ال��ذي يعمل مع��ه في ذات

الوظيفة بأمن املطار (.)8

تردده على منزل نوري اجلحمة
كان كثي��ر الت��ردد عل��ى آمره ن��وري اجلحمة حيث يك��ون االجتم��اع في منزل
ن��وري ،ويحضره قرابة خمس��ة وخمس�ين رج ً
ال م��ن املقاومة الكويتية الباس��لة،
وتذكر زوجته دوخة أنه في نهاية شهر أغسطس اتصل بصديقه عبد العزيز املسفر،

وطلب منه مرافقته للذهاب إلى منزل آمرهما نوري اجلحمة ،وملا استفسرت منه
دوخة عن س��بب تلك الزيارة ،ذكر لها أن جمع ًا من القياديني الضباط ،وش��باب
املقاومة والعس��كريني يجتمعون في ذاك املنزل ،فحذرته دوخة من خطورة ذلك،
ونبهته إلى ضرورة أخذ احليطة واحلذر (.)9

املنزل تقف نحو أربعني س��يارة ،وهو أمر لفت الش��اهد محمد الصقر نظر نوري

اجلحمة إلى خطورته ،لكن األمر سار على واقع احلال (.)10
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شــهداء الگويــت

وكان بالق��رب من ذلك املنزل يقطن غير الكويتيني من الفلس��طينيني وغيرهم،
وكانوا يش��كلون خط��ر ًا داهم ًا على مجموعة املقاوم��ة الكويتية ،وخاصة أن أمام

وكان ن��وري اجلحم��ة ق��د أخذ أرق��ام هواتف من يحض��ر إلى منزل��ه من أفراد

املقاومة ،وذلك لإلتصال بهم كلما دعت إلى ذلك احلاجة (.)11

تزويد نوري خلالد باملال
ومل��ا ع��اد خال��د م��ن اإلجتم��اع املذك��ور ،ذك��ر لزوجت��ه دوخ��ة أن ن��وري قد
س��لمهم راتب ًا ،وأخ��ذ عليهم ما يثبت تس��لمهم لهذا املال ،وملا استفس��رت دوخة

ع��ن مص��در تلك األم��وال لم يجبها خالد مل��ا طلبت ،وأفهمه��ا أن ذلك ليس من
اختصاصها(.)12

مشاركة خالد في أعمال املقاومة
شارك خالد في أعمال املقاومة ضد العراقيني ،ومن ذلك قيامه وأفراد مجموعته

بإح��راق امللف��ات املوج��ودة في مبنى األدل��ة اجلنائية ف��ي منطق��ة الرميثية حتى ال

يتوصل جنود اإلحتالل إلى املعلومات واألدلة التي من شأنها الكشف عن هوية
أفراد املقاومة الكويتية ،وتخبر ش��قيقته فاطم��ة وزوجته دوخة بذلك ،بل صرحتا

بأنهم��ا ذهبت��ا إلى ذاك املكان بنفس��يهما وش��اهدتا احلريق الذي اندل��ع في املبنى،
وأن اجلنود العراقيني طوقوا املكان ثم أبعدوهما حتت تهديد الس�لاح .وقد ظنت

فاطم��ة أن ش��قيقها خالد بداخل املبنى ال��ذي يحترق فارتع��دت فرائصها لذلك،

لكنه��ا فرح��ت عندما وصل��ت إلى املنزل ووجدت ش��قيقها قد رجع ،وملا س��ألته
عم��ن تول��ى حرق املبنى املذك��ور ،أجابها خالد بأنه ورفاقه ق��د نفذوا هذه املهمة،
وذكر ذلك أيض ًا لزوجته مع تفاصيل أخرى منها أنه ورفاقه أخذوا بعض امللفات
املراد أخذها ورموها في فتحات املجاري مبنطقة الساملية عند مركز اإلطفاء (.)13

شــهداء الگويــت

وتؤك��د زوجته دوخة حيازته لألس��لحة ،لكنه��ا تظن أنه لم يك��ن يدخلها إلى

املنزل ،كما ذكرت أنها وجدت في خزانة مالبسه ذخيرة متنوعة مع سالحه الذي

يحمله في بزة العمل (.)14
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وتذكر دوخة أيض ًا أنه يوم ًا لم يسمح لها أن ترى ما بداخل سيارته ،وكان إذاك
متوتر ًا ومعه صديقه عبد العزيز ،فانتهرها خالد كي تدخل س��ريع ًا إلى املنزل وال
ترى ما بداخل السيارة ،وكان يردد بصوت متشنج عبارة اللعن والسباب في حق

العراقيني على ما فعلوا من أمور ال يرضاها ،وتظن الزوجة دوخة أن في الس��يارة

ما يثير الريبة (.)15

احلصول على اجلوازات واألسلحة

ويذك��ر الش��اهد عبد ال ّل��ه الصقر أن خال��د املناعي هو أول من اس��تجابه لندائه

في تنفيذ عملية تهدف إلى اس��تخراج جوازات العاملني من رجال أمن املطار من
املكت��ب الذي يحتف��ظ فيه عادة بجوازاتهم ،فض ً
ال عن أخذ األس��لحة املخزنة في
املطار ذاته ،وقد مت تنفيذ هذه املهمة بنجاح (.)16

تفجير حافلة

وتؤك��د دوخ��ة زوجة الش��هيد أنه خالد ًا ش��ارك رفاقه في عملي��ة تفجير حافلة

للق��وات العراقي��ة ف��ي املنطق��ة الواقع��ة ب�ين اليرم��وك وقرطب��ة ،وكان ذل��ك في

1990/10/28م (.)17

الشيفرة املتداولة بني أفراد املقاومة

وتذكر شقيقته فاطمة ،وزوجته دوخة أنه دائم ًا يذكر أثناء حديثه مع رفاقه بعض

العبارات على سبيل التمويه ،هي مبثابة شيفرة متداولة بينهم مثل البيض ،ال يعرف
كنهها إال من يستخدمها ،وقد يكون مغزى البيض األسلحة أو القنابل(.)18

يذكر الش��اهد عبد ال ّله الصقر أن نوري اجلحمة اتصل به ،وطلب منه احلضور
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خالد في قبضة العراقيني

إلي��ه ومعه مبلغ من املال ،وقد ش��عر عبد ال ّله أن املكاملة ل��م تكن ودية ،ولم يألف
حدة كالم نوري معه ،األمر الذي أفهمه أن نوري قد وقع في فخ القوات العراقية

الت��ي كان��ت جتبره على ه��ذا الكالم ،وملا تيق��ن عبد ال ّله من حقيقة ش��كوكه حذر
الرف��اق اآلخرين الذي يترددون على منزل نوري من اإلس��تجابة لطلب احلضور
إليه ،فحذر بعضهم ،لكن البعض اآلخر وقع في الفخ ومنهم خالد املناعي (.)19

وتذكر فاطمة شقيقته ،وزوجته دوخة ،أنه حضر في يوم 1990/10/27أشقاء

صديق��ه عبد العزيز املس��فر ،وطالب��وا من خال��د الذهاب معهم إل��ى منزل نوري

اجلحم��ة حي��ث كان أفراد املجموعة يجتمعون فيه ،وذلك للس��ؤال عن ش��قيقهم
الغائ��ب عب��د العزيز ،عل��ى اعتبار أنه��م ال يعرفون عنوان ذلك املن��زل ،ولم تكن

فاطمة موافقة على هذا األمر لعلمها بخطورة الوضع آنذاك ،لكن األمر جاء على
خالف ما تريد ،فقد اضطرت زوجته دوخة إلى إيقاظ خالد الذي اصطحبهم مع
ابن أخته سلمان اجلوهر ،وأركبهم سيارته وتوجهوا إلى منزل نوري اجلحمة ،وملا
وصلوا إلى املنزل دخله خالد ،لكنه لم يخرج البتة ،وملا تقدم س��لمان يس��أل أحد

اجلنود املتواجدين أمام املنزل ،قال له تفضل بالدخول في نبرة فهم منها سلمان أن
ذاك املنزل أضحى كالكمني ،فمن يدخل فيه ال يخرج أبد ًا ،فابتعد سلمان بسرعة،
وأخب��ر اجلميع أن عليهم الهرب قب��ل أن يقبض عليهم جنود اإلحتالل ،فابتعدوا

سريع ًا ،ثم أجهشوا بالبكاء حسرة على جهالة مصير خالد وعبد العزيز(.)20

األسرة تبحث عن خالد
شــهداء الگويــت

يذكر الش��اهد عب��د ال ّله الصقر ،أن من احتجز في بيت ن��وري من املقاومة بقي

فترة في ذاك املنزل ،ثم مت نقلهم إلى س��جن األحداث ،ومن بينهم خالد املناعي،
وذكر الش��اهد أنه أخبر أس��رة خال��د وخاصة أمه وزوجته عن ذل��ك ،كما ذكر أنه
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توج��ه م��ع وال��دة خالد إلى س��جن األحداث وس��أل عنه ،وش��اهده هن��اك ،كما
شاهدته والدة خالد(.)21

كما تذكر زوجته دوخة أن األس��رة توجهت إلى س��جن األح��داث ثانية للقاء

خالد ،إال أن اجلنود العراقيني أنكروا وجوده (.)22

بينم��ا تذكر ش��قيقته فاطم��ة أن ش��خص ًا أخبره��م أن خالد ًا ورفاقه في س��جن

طلح��ة ،وه��و بخير ،وأنه يقوم مبهمة الطبخ لهم في ذاك الس��جن ،لكن لم تتضح
حقيقة ذلك (.)23

ترحيل خالد إلى العراق

وأخي��ر ًا يذكر الش��اهد عبد ال ّله الصقر أن األخبار جاءت��ه بترحيل خالد ورفاقه

إلى العراق ،واحتجازهم في تكريت ،ثم انقطعت األخبار عنهم(.)24

تغييب جنود اإلحتالل خلالد
ومهم��ا يك��ن من أمر ،فقد غي��ب الغزاة خالد بالل فرج املناعي في س��جونهم،
ول��م يع��رف مصي��ره ،وقد حكمت احملكم��ة بدول��ة الكويت مبوت املفق��ود موت ًا
حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2006/10/9م (.)25

رحم ال ّله الشهيد خالد وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر اجلميل والسلوان.
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(٭) ول��د بالكوي��ت في 1967/8/2م ،يس��كن منطق��ة الرميثية ،قطعة  ،1ش��ارع  ،15منزل
 ،1يحم��ل ش��هادة الثان��ي الثان��وي ،ويعمل ف��ي وزارة الداخلي��ة بأمن الطائ��رات بوظيفة
وكيل عريف ،تاريخ األس��ر1990/10/27م ،تاريخ اإلستش��هاد هو تاريخ احلكم مبوته
كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم2006/10/9م ،انظر :ش��هادة وفاة الش��هيد صادرة
ع��ن وزارة الصح��ة برق��م 2006 /2975م بتاري��خ 2007/3/20م ،ومنوذج تس��جيل
األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني الصادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنس��ان ،منوذج رقم
 4092712دون تاري��خ ،بيان��ات املبل��غ مب��ارك عبد املجي��د مبارك جوه��ر ،ومنوذج آخر
ص��ادر عن نفس اجلهة برقم  4149312قي تاري��خ 1991/3/5م ،بيانات املبلغة دوخة
ماص بش��ير املاص ،واس��تمارة بيان��ات املتغيب ضمن عمليات اإلحت�لال والتحرير برقم
 406032ف��ي تاري��خ 1992/5/7م ،وبطاق��ة محتويات امللف ص��ادرة عن فريق توثيق
احليثيات بقسم التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1فاطمــــ��ة (ش��قيقة الش��هيد) ،مقابلة أجراها معه��ا الباحث وحيد القطان ف��ي يوم الثالثاء
املوافق  ،2008/8/19ص. 2
( )2دوخة املاص (زوجة الشهيد) ،مقابلة أجراها معها الباحث وحيد القطان في يوم الثالثاء
املوافق  ،2008/8/19ص. 1
( )3فاطمة (ش��قيقة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2دوخة املاص (زوجة الشهيد) ،املقابلة
الس��ابقة ،ص ،2عبدال ّله الصقر ،مقابل��ة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األحد
املوافق ،2008/7/27ص. 2-1
( )4فاطمة (ش��قيقة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2دوخة املاص (زوجة الشهيد) ،املقابلة
السابقة ،ص. 2
( )5دوخة املاص (زوجة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2فاطمة (ش��قيقة الشهيد) ،املقابلة
السابقة ،ص. 3
( )6فاطمة (شقيقة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )7املصدر السابق.
( )8دوخة املاص (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )9دوخة املاص (زوجة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3عبد ال ّله الصقر ،املقابلة السابقة،
ص. 2
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( )10عبد ال ّله الصقر ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )11املصدر السابق.
( )12دوخة املاص (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )13فاطم��ة (ش��قيقة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،4-3دوخة املاص (زوجة الش��هيد)،
املقابلة السابقة ،ص. 5-4
( )14دوخة املاص (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 5
( )15املصدر السابق ،ص. 4-3
( )16عبد ال ّله الصقر ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )17دوخة املاص (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 5
( )18فاطمة (ش��قيقة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،5دوخة املاص (زوجة الشهيد) ،املقابلة
السابقة ،ص. 4
( )19عبد ال ّله الصقر ،املقابلة السابقة ،ص. 4-3
( )20فاطمة (ش��قيقة الشهيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،6-5دوخة املاص (زوجـــــة الشهيد)،
املقابلة السابقة ،ص. 7-6
( )21عبد ال ّله الصقر ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )22دوخة املاص (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 7
( )23فاطمة (شقيقة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 6
( )24عبد ال ّله الصقر ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )25وزارة العدل ،دائرة األحوال الشخصية  ،9قضية رقم  ،2006/1967املنعقدة بتاريخ
2006/10/9م.
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الشهيد بإذن ال ّله تعالى

خالد زيد مبارك مطلق القريان (٭)
كتب /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
م��رح ،طيب القلب ،ه��ادىء ،كتوم ،صــاحب ش��ـهامة ،ب��ار بوالديـــه ،غيــور

على وطنــــه (.)1

دراسته وعمله
أنهى الثانوية العامة ،ثم عمل في مجلس الوزراء (.)2

هوايـــــته

يه��وى لع��ب ك��رة الي��د ،فق��د كان العب�� ًا له��ذه الرياض��ة ف��ي ن��ادي الس��املية

الرياضي(.)3

موقفه إزاء الغزو العراقي

كان رافض�� ًا للغ��زو العراقي الغاش��م على دولة الكويت ،متحمس�� ًا للدفاع عن

وطنه بكل ممكن (.)4

رفاقه في املقاومة
كان أح��د أعض��اء املقاوم��ة الكويتية الباس��لة ،ومن مجموعته ص�لاح املاجد،

شــهداء الگويــت

وأوالد الش��اهني ،وأحد أبناء معرف��ي ،وخالد النوري ،وكان��وا يلتقون دون علم

أس��رهم حلساس��ية وخطورة م��ا يقومون ب��ه ،وكانوا على صلة مبجموعة يوس��ف
املشاري (.)5
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إخراجه أمه وإخوته إلى السعودية
خوف�� ًا من تداعي��ات الغزو العراقي الغاش��م عل��ى دولة الكوي��ت ،كلفه والده
ف��ي 1990/8/14بإخ��راج والدت��ه والصغار م��ن أش��قائه إلى اململك��ة العربية
السعودية ،فقام بهذه املهمة خير قيام (.)6

عودة خالد إلى الكويت
ولم تكن تلك املهمة على سبيل السياحة ،فقد كان جل همه الدفاع عن الوطن

الس��ليب ،وق��د ترد دعلى مدينة اخلفجي احلدودية م��رار ًا بغية الدخول إلى أرض
الكوي��ت ،وم��ا زال كذل��ك حتى س��نحت له الفرص��ة بدخولها لك��ن املقابل كان
تكليفه مبهمة بطولية اشترط عليه فيها أن يكون ذلك بعلم أمن الدولة وقيادتها في

اخلارج ،وأن يحمل معه أقالم ًا متفجرة وصواعق ،وأسلحة مختلفة يقوم بإيصالها
ألش��خاص يعملون في املقاومة الكويتية الباس��لة ،فوافق خالد على ذلك ودخل
الكويت بس��يارته الش��فر موديل  ،1987وصاحبه في رحلته عبد العزيز املليفي،
وثالثة أش��خاص من عائلت��ي التويجري ،والبح��ر ،وأحد الع��وازم ،ويحتمل أن
بصحبتهم س��يارة مخصصة لنقل املاء كانت محملة باألس��لحة والذخائر .هذا ما
رواه محمد شقيقه وبعض الشهود (.)7

رواية أخرى
نقل املاء املذكورة ،وكانت إذاك محملة باألسلحة والذخائر ،ويذكر أنه سمع بذلك
من خال نفس��ه ،وعلى هذا فإننا منيل إلى هذا القول على اعتبار أن القائل هو خالد
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أما رواية صديقه مبارك فواز زيد فتفيد أن دخول خالد ورفاقه كان بواسطة سيارة

نفسه ،فض ً
ال أن سيارة خالد كانت تقل خمسة أشخاص ،وال تتسع إلى كمية كبيرة
من األس��لحة والذخائر التي أملح الشاهد محمد في موضع آخر إلى كثرتها ،حيث

أنهم قاموا بتوزيعها على فترة رمبا تقرب من خمسة عشرة يوم ًا (.)8

ومهما يكن من أمر ،فقد دخلت سيارة خالد ساملة ،ثم شرع ورفاقه اخلمسة في

توزيع وإيصال ما جلبوه على املعنيني باألمر من أفراد املقاومة ،وقد الحظ محمد
شقيق الشهيد كثرة خروج شقيقه خالد لتنفيذ تلك املهمة (.)9

حذر خالد
كان خال��د ح��ذر ًا ،يلقي الكثير من األس��ئلة على املقربني إلي��ه ،وهي ال تخرج

بحال عن االستفس��ار عن حتركات القوات العراقية وحمالتها التفتيشية ،وعندما
يس��أله شقيقه محمد عن ذلك ،يخبره بخوفه من مراقبة جنود اإلحتالل له ،وهذا
األمر أكده فواز مبارك زيد صديق خالد (.)10

إلقاء القبض على خالد
وف��ي أحد األيام اتصل بخالد صديقه ن��واف التويجري لي ً
ال ،وطلب من خالد

احلض��ور إلي��ه على عجل ،فخرج خالد مس��رع ًا ،وأخبر أس��رته أنه س��وف يرجع

إل��ى املن��زل عن��د الفجر ،لكنه تأخر ،فتش��اغلت أس��رته عليه وس��ألت رفاقه عنه،
فل��م يعلم��وا بحقيقة غيابه ،فبحثت أس��رته عنه في مخافر الش��رطة لكنها لم تعثر

عليه(.)11
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اتصال خالد
وبع��د م��رور ثالث��ة أي��ام اتصل خال��د هاتفي�� ًا على ش��قيقه محم��د وطلب منه
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احلضور إليه فور ًا في منزل العائلة الكائن مبنطقة الس��املية ،وملا استفس��ر منه على

غيابه ،أجابه أنه كان منشغ ًا مع رفاقه ،فذهب محمد ومعه شقيقه عبد الكرمي إلى
املن��زل ،وعن��د وصولهم ترجل محمد ودخل من الباب اجلانبي ،فأش��ار إليه أحد

اخلدم بضرورة اإلبتعاد عن املكان ،لكن محمد ًا لم يفهمه ودخل املنزل ،فإذا أحد
اجلنود يصوب بندقيته الرش��اش صوب ظهره ،وس��أله عن اس��مه فأجابه محمد،

ث��م طلب اجلندي منه الدخول إل��ى ديوانية املنزل ،فلما دخلها وجد مجموعة من
أفراد االستخبارات العراقية الذين أخذوا يوجهون عليه سي ً
ال من األسئلة املتعلقة

بش��قيقه محم��د ،وخاصة تل��ك التي تتعل��ق بتحركات��ه وخروجه من املن��زل ،وملا
سألهم عن سبب احتجازهم لشقيقه ،ذكروا أن األمر ليس فيه ما يقلق ،وال يعدو

أن يكون إجراءات احترازية ،وذكروا له أنهم يحس��نون معاملته ولم يتعرضوا له
بالضرب أو التنكيل (.)12

تعذيب قوات اإلحتالل خلالد
ثم بعدها س��نحت فرصة حملمد اختلى فيها بش��قيقه خالد ،واستفس��ر منه عن

حقيق��ة معاملة جنود االحتالل له ،فأخبره أنهم أوس��عوه ضرب ًا وتعذيب ًا ،بل قاموا
بتعليقه في مروحة السقف زيادة في التنكيل به ،وأطلع محمد شقيقه على بعض
أجزاء جس��مه ،فوجد عليها آثار االحمرار والتعذيب ،ثم طلب خالد من ش��قيقه

سرعة تخليصه من قبضة أولئك الغزاة الذين لن يتورعوا عن قتله ،فوعده محمد

بفعل كل ممكن في سبيل ذلك (.)13

كان عدد جنود االحتالل كبير ًا ،ولم يتمكن محمد من تخليصه ش��قيقه منهم،
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كــــمني

فح��اول تقدمي املال إليهم على س��بيل الفداء لكنهم رفضوا ذلك ،واس��تمروا في
خطته��م الدنيئ��ة التي تتمث��ل في تعذيب خال��د ورفاقه وإجباره��م على اإلتصال

مب��ن يعرفون من أف��راد املقاومة ليحض��روا إليهم في ذات امل��كان ،وبهذه الطريقة
اس��تطاعوا حصر أفراد خلية املقاومة وإلق��اء القبض عليهم إال عبد العزيز املليفي

فإنه لم يقع في قبضتهم بهذه الطريقة ،وإمنا تطلب األمر اصطحاب صديقه خالد

إلى منزله لي ً
ال ليدلهم عليه ،ثم قاموا بإلقاء القبض عليه (.)14

خطة دنيئة
ول��م يكتف الغزاة بإلقاء القب��ض على أفراد مجموعة الت��ي ينتمي إليها خالد،
ب��ل طلب��وا إحضار كل م��ن كان يتردد عل��ى ديوانية منزلهم من الش��باب ،فذهب
الغ��زاة إل��ى هناك واعتقل��وا كل م��ن كان متواجد ًا فيه��ا ،ورصدوا من ج��اء إليها

وس��اقوهم جميع�� ًا إلى معتقل قص��ر نايف بعد أن أعصبوا أعينه��م ،ثم أدخلوهم
إلى هناك ،وكانوا يس��معون صراخ من يعذب من أفراد املجموعة الذين كانوا قد
اعتقل��وا قبله��م ،وكان عذابهم ال يوصف ،بعدها جاء خالد وعلى جس��مه ش��تى
آث��ار التعذيب ،وملا س��أله من ش��اهده عن حالـــ��ه وأقوالـــه ،قــ��ال ال أحد يتكلم،

قولوا فقـــط ال نعلم شيئ ًا (.)15

استمرار االعتقال

أطلــــق جنـــود االحتالل س��راح محمد ًا وش��قيقه عبد الكرمي واشترطوا عليهما
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تزويدهم مبعلومات عن املقاومة الكويتية ،وملا طلبا إخراج شقيقهما خـالد رفضوا
ذلك ،وتعللوا بضرورة استكمال التحقيق معه(.)16
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محاولة جمع املعلومات عن املقاومة
تكرر اتصال جنود االحتالل مبحمد شقيق خالد بغية احلصول على معلومات

تتعل��ق باملقاومة الكويتية ،فخاف من س��وء عاقبة كذب��ه عليهم ،واضطر للخروج
إلى اململكة العربية السعودية (.)17

سبب إلقاء القبض على خالد ورفاقه
يظن محمد ش��قيق خالد أن الس��بب ف��ي اعتقال خالد وأف��راد مجموعته تلك
الس��يارة التي أقلتهم وما بداخلها من أسلحة ومواد متفجرة ،فض ً
ال عن حرصهم
األكيد على توصيلها إلى أفراد املقاومة املعنيني بها ،ويبدو أن أولئك األفراد كانوا

حتت مراقبة القوات العراقية الغازية وذلك خلطورة ما يقومون به (.)18

البحث عن خالد في الكويت

ج��اء اب��ن خال خالد من العراق مل��ا علم بإلقاء القبض عليه وس��أل عنه في مخفر

ش��رطة منطقة الس��املية ،فأخبرت��ه القوات العراقي��ة بنقله إلى معتق��ل قصر نايف،
فذهب يس��أل عنه ،وكان معه محمد ًا ش��قيق الش��هيد ،وملا وصال إلى قصر نايف
ترجل اخلال ودخل القصر وسأل أحد الضباط العراقيني واسمه صقر عن خالد،
ف��رد علي��ه الضاب��ط بغلظة أن ذل��ك ال يدخل ف��ي اختصاصه ،وح��ذره من تكرار

السؤال عنه وإال أوقع نفسه في املصائب (.)19

البحث عن خالد بعد التحرير

وبعد التحرير سأل محمد األسرى املفرج عنهم عن شقيقه خالد ،فأخبروه بأنهم

ببغ��داد ،وذكروا أن له حلي��ة طويلة ،وكان يتمتع بصحة جي��دة ،لكنهم ال يعرفون

مصيره اآلن (.)20
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ش��اهدوه ف��ي معتقل قصر نايف ،ث��م في املعتقل الكائن في املش��اتل الزراعية ،ثم

تغييب جنود اإلحتالل خلالد
ومهم��ا يك��ن من أم��ر ،فقد غي��ب الغزاة خال��د زيد مب��ارك مطل��ق القريان في

سجونهم ،ولم يعرف مصيره ،وقد حكمت احملكمة بدولة الكويت مبوت املفقود
موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2006/10/30م (.)21

رحم ال ّله الشهيد خالد وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر اجلميل والسلوان.
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املصادر والهوامش
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(٭) ولد بالكويت في 1967/12/11م ،يس��كن منطقة الساملية ،قطعة  ،4شارع ،2جادة،2
من��زل  ،2يحم��ل الش��هادة الثانوي��ة ،ويعم��ل في مجل��س ال��وزراء بوظيفة كات��ب ،تاريخ
األس��ر تقريب ًا في ش��هر أكتوبر  ،1990تاريخ اإلستش��هاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود
موت�� ًا حكمي�� ًا اعتبار ًا م��ن يوم 2006/10/30م .انظر :ش��هادة وفاة الش��هيد صادرة عن
وزارة الصحة برقم 2007 / 1296م بتاريخ 2007/6/5م ،ومنوذج تسجيل األسرى
واملفقودين الكويتيني الصادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنسان ،منوذج رقم 6005313
بتاريخ ،1991/1/23بيانات املبلغ علي زيد مبارك القريان ،ومنوذجني آخرين صادرين
ع��ن نفس اجله��ة بيانات املبل��غ زيد مب��ارك مطلق القري��ان بتاري��خ  1991/3/6وتاريخ
 ،1992/2/8ومنوذج رابع صادر عن نفس اجلهة بنفس الرقم في تاريخ 1991/2/7م،
بيانات املبلغ محمد زيد مبارك القريان ،واستمارة بيانات املتغيب ضمن عمليات اإلحتالل
والتحري��ر برقم  406032في تاريخ1992/5/7م ،وبطاقة محتويات امللف صادرة عن
فريق توثيق احليثيات بقسم التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1فه��د املس��عود ،مقابل��ة أجراه��ا مع��ه الباح��ث وحي��د القط��ان ف��ي ي��وم األح��د املواف��ق
 ،2008/11/23ص 3 ،2-1؛ محم��د (ش��قيق الش��هيد) ،مقابلة أجراه��ا معه الباحث
وحي��د القط��ان ف��ي ي��وم األح��د املواف��ق ،2008/11/2ص ،2،1ف��واز مب��ارك زي��د،
مقابل��ة أجراها مع��ه الباحث وحي��د القطان في ي��وم اخلميس املواف��ق ،2008/10/30
ص  ،2-1مب��ارك القري��ان ،مقابل��ة أجراه��ا معه الباح��ث وحيد القطان في ي��وم األربعاء
املوافق ،2008/10/29ص. 2
( )2محمد (ش��قيق الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،2-1 ،مبارك القريان ،املقابلة السابقة ،ص،2
 ،3فهد املسعود ،املقابلة السابقة ،ص. 3،2-1
( )3مب��ارك القريــــان ،املقابلــــة الس��ابقة ،ص ،2محمـد (ش��قيق الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة،
ص. 1
( )4فهد املسعود ،املقابلة السابقة ،ص ،2-1مبارك القريان ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )5فواز مبارك زيد ،املقابلة السابقة ،ص ،2فهد املسعود ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )6محمد (ش��قيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،2فواز مبارك زيد ،املقابلة السابقة ،ص،2
مبارك القريان ،املقابلة السابقة ،ص ،2فهد املسعود ،املقابلة السابقة ،ص.2
( )7محم��د (ش��قيق الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3-2مب��ارك القريان ،املقابلة الس��ابقة،

ص ،3-2فهد املسعود ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )8فـــ��واز مبــــارك زيد ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2محمد (ش��قيق الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة،
ص. 7
( )9محمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )10فــــواز مبارك زيد ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3محمد (ش��قيق الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة،
ص. 3
( )11فهد املسعود ،املقابلة السابقة ،ص ،4محمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص،4-3
فواز مبارك زيد ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )12محمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 5-4
( )13املصدر السابق ،ص. 3
( )14املصدر السابق ،ص. 5،3
( )15فواز مبارك زيد ،املقابلة السابقة ،ص ،3محمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص،4
6،4-5؛ مبارك القريان ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )16محمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 6
( )17املصدر السابق.
( )18املصدر السابق ،ص. 3
( )19مبارك القريان ،املقابلة السابقة ،ص. 5-4
( )20محمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 7
( )21وزارة العدل ،دائرة األحوال الشخصية  ،9قضية رقم  ،2006 / 2598املنعقدة بتاريخ
2006/10/30م.
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الشهيد بإذن الله تعالى

خــــــــــالد عبــــــاس فايز حــــسن (٭)
كتب /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
مرح ،طيب القلب ،محبوب عند أهله ورفاقه (.)1

هواياته
رياضي يعشق ألعاب القوى ،ويحب الشعر والفن (.)2

دراسته وعمله
لم يكمل الثانوية العامة ،يعمل في وزارة الش��ئون اإلجتماعية والعمل بوظيفة

مش��رف ف��ي دور الرعاية اخلاص��ة ،وكان مجند ًا قبل الغزو العراقي الغاش��م على
دولة الكويت (.)3

تطوعه باجلمعية التعاونية
تطوع خالد بالعمل في جمعية صباح السالم التعاونية ،وساهم في توزيع املواد

الغذائي��ة التمويني��ة كالطحني واألرز على أهل املنطقة م��ن الصامدين على أرض

الكويت (.)4

كانت احلاجة ملحة للعسكريني والشخصيات الهامة لتغيير هوياتهم خوف ًا من

أن يقع��وا في قبضة الق��وات العراقية الغازية التي كان��ت تتعقبهم ليل نهار ،وكان
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تغيير الهويات

خال��د أحد الذين قاموا بتزوير الهويات له ولغيره ،وقد كانت لديه أختام ًا ،ونحو

عشرين هــــوية مزورة من بينها أربع رخص قيادة ،وكـــان يعمل كل ذلك خـــارج

املنــــزل (.)5

تبدل أحواله أثناء الغزو
تغي��رت أح��وال خال��د وتبدل��ت بعد ح��دوث الغ��زو العراقي ،فم��ال إلى كتم

أس��راره ،ومتلكه احلزن والكآبة واحلذر ،وكثر خروجه من املنزل ،ووصفه ش��قيقه
ناصر كالش��بح يحضر إليهم بالليل ليبدل مالبس��ه الت��ي كانت في بعض األحيان
ملطخة بالدماء ،وعلى جسده بعض اجلروح عند أذنه ،وعلى صدره ،وكان ناصر

يس��أله ع��ن ذلك ،فيهمس خال��د في أذنه أن علي��ه أال يخبر بهذا أح��د ًا ،وبصورة
خاصة والده (.)6

إحراق مركبة عراقية
ش��ارك خالد صديقه أحمد الق�لاف في إحراق مركبة عس��كرية تابعة للجيش

العراقي ،وذلك بس��كب كمية من البنزين عليها ،ثم عمدا إلى إش��عال النار فيها،

األمر الذي أعطبها بالكامل(.)7

رفــــــاق خــــالد
كان خال��د مالزم ًا لصديقه أحمد القالف ،كم��ا صحب مجموعة من الضباط

العس��كريني ،وكان يس��ر به��ذا لوالده ال��ذي كان قلق ًا عليه ،لك��ن خالد كان يزيل
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خوف��ه بثب��ات ورباط��ة جأش .وم��ن رفاق خال��د أيض ًا طارق البش��ير ال��ذي كان

يقاس��مه اللعب في نادي الساملية الرياضي ،كما كان يرافق الشهيد طارق العيدان
ال��ذي كان دائم الس��ؤال عن��ه ،وإذا لم يجده ف��ي املنزل كان يخب��ر والده أن يذكر
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مجيئه إليه وأن عليه أن يحضر له خبز ًا ،ويظن والد خالد أن اخلبز هو مبثابة شيفرة
متداولة بني خالد وطارق (.)8

إلقاء القبض عليه ثم اإلفراج عنه
يذك��ر عب��اس والده خالد أن قوات االحتالل ألق��ت القبض على خالد ورفاقه

في أحد األيام في منطقة صباح الس��الم ،ث��م أفرجت عنهم بعد أن عذبتهم ،لكن
الشاهد لم يحدد تاريخ ًا لهذه احلادثة (.)9

قتـله جلنــدي عراقي
أخ��ذ عب��اس س��يارة ول��ده خالد ،وعن��د فتح��ه لصندوقه��ا اخللفي وج��د فيها

جث��ة جندي عراق��ي ،فاتصل على الفور بج��اره الكندري ،وطلب منه مس��اعدته

ف��ي التخل��ص من جثة اجلندي ،فاس��تجاب له ،ومت وضع اجلث��ة في كيس خاص

بالقمام��ة ،ث��م ألقي بها ف��ي حاوية القمامة الت��ي تخص احلي ال��ذي يقطنون فيه،
ووضعوا عليها بعض األكياس األخرى حتى ال ينكشف سرهم ،وكان الوقت إذ
ذاك املغرب .وفي اليوم التالي استفسر خالد من والده عن اجلثة املذكورة التي في

الصندوق ،فأخبره الوالد مبا جرى إزاء ذلك ،فعمد خالد إلى حرق املالبس التي

تخص ذاك العراقي (.)10

خوف الوالدة على إبنها
كان��ت وال��دة خالد خائفة علي��ه إزاء ما يقوم به من أعمال خط��رة قد يلقى فيها

الدفاع عن وطنه من خالل انتمائه للمقاومة الكويتية الباسلة (.)11
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حتفه ،لكن عباس والد خالد كان يصبرها ويحس��ن لها فعل خالد وحماس��ته في

حيازة خالد للسالح

كان ل��دى خالد مسدس�� ًا كامت ًا للصوت ،ويبدو أنه يس��تخدمه في تصفية بعض
جنود اإلحتالل ،كما رأى شقيقه ناصر في سيارته سالح ًا رشاش ًا ،كان يضع عليه

املالبس حتى يخفيه عن األنظار (.)12

شجاعة خالد
ل��م يكن خالد يخ��اف جنود اإلحت�لال العراق��ي ،وكان ورفاق��ه يعمدون إلى
توجي��ه نيران أس��لحتهم إلى أماكن جتمعهم ،فض ً
ال ع��ن التعرض جلموعهم حال
مروره��ا باحل��ي ،وقد اش��تكى جيران خالد ه��ذا الفعل إلى والده ال��ذي نبهه إلى

خط��ورة ما يح��دث إزاء ذلك من مضايق��ة للجيران تتمثل في قي��ام تلك القوات
باقتح��ام البيوت وتفتيش��ها بحث ًا عن املتس��بب ،فاس��تجاب خال��د ورفاقه لذلك،
وقصروا عملياتهم على خارج احلي(.)13

إلقاء القبض على خالد
وفي إحدى الليالي أخبر خالد والده أنه س��وف ينام مع رفاقه الضباط حتى ال

يقل��ق علي��ه ،لكنه لم يعد بعدها إل��ى املنزل ،فقد أخبر أحد األش��خاص ،ويدعى
مش��عل والده أن��ه مت إلقاء القبض على خالد ورفاقه م��ن قبل جنود اإلحتالل في

الي��وم التالي عند مرورهم بإحدى نقاط التفتيش العراقية ،بعدما عثروا بحوزتهم
عل��ى أس��لحة ،وكان ذلك في ي��وم اجلمعة املواف��ق 1990/10/12ف��ي املنطقة
الواقعة بني صباح الس��الم والقرين ،وذكر مشعل أنه كان يتابع الوضع عن قرب،

فشاهد نقل خالد ورفاقه إلى سجن األحداث ،عندها ذهب والد خالد إلى هناك
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للس��ؤال عنه ،فقيل له أنه مت ترحيله ورفاق��ه إلى مبنى احملافظة ،فذهب إلى ذلك
املبنى لإلستفسار عن خالد ومجموعته ،إال أن القوات العراقية أنكرت وجودهم

وهددت والده وعائلته بسوء العاقبة إن كرروا السؤال عنه ،فعادوا أدراجهم(.)14
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وقب��ل ذلك بأربعة أيام كانت تلك القوات قد ألق��ت القبض على رفيقه أحمد

القالف ،وقد تالقيا في سجن األحداث (.)15

ويذكر والد خالد أنه ال يعرف رفاق خالد ،حتى املدعو مشعل لم يره بعد ذلك،

ويظن الوالد أن القوات العراقية قد تكون قبضت على مشعل وبقية الرفاق(.)16

روايتان لشقيقه ناصر
ويذكر ناصر ش��قيق الش��هيد تتمة أخرى مفادها أن عهده بأخيه في يوم اجلمعة

املذكورة ،وأخبرعن معرفته ملكان اعتقاله ،وهومنزل ٍ
خال في منطقة القرين ،وكان
خالد وأفراد مجموعته يقيمون فيه ،وقد ذهب ناصر إلى ذلك املنزل وطرق الباب
فحضر إليه ش��قيقه خالد وهو يرتدي بنطا ً
ال وقميص ًا نصف كم لونه أسود ،وكان

للت��و قد أف��اق من نومه ،فطلب ناصر منه العودة إلى املن��زل بناء ًا على رغبة ملحة
من الوالدة ،فوعده خالد بذلك ،لكنه حذره من إخبار أي أحد مبكانه هذا ،وطلب

من��ه العودة إل��ى منزل العائلة عل��ى أن يوافيه الحق ًا ،لكن خالد ل��م يرجع ،األمر
الذي أش��غل بال أسرته عليه ،وبعدها بأيام عاد ناصر إلى ذات املنزل وطرق بابه،

لك��ن لم يجبه أحد ،ثم عاد إليه في يوم آخر فرأى األبواب مفتوحة ،والس��يارات
الت��ي أمامه مس��روقة ،وال أحد البتة في املنزل ،ويظن أن جن��ود االحتالل داهمته
واعتقلت كل املتواجدين فيه(.)17

والرواي��ة األخرى التي ذكره��ا ناصر ،هي أنه بعد التحري��ر توجه جليران ذلك

املنزل واستفس��ر منهم عن خبر اعتقال من كان فيه ،فأخبروه أنهم ش��اهدوا خالد ًا

فيه ،وقد قام اجلنود باعتقال من كان فيه ،ثم حضر خالد ولم يعرف حقيقة األمر،
فمكث في املنزل مبفرده إلى أن عاد اجلنود مرة أخرى وألقوا القبض عليه (.)18
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ورفاق��ه ف��ي ذات املنزل ،وعند مداهمة جنود االحتالل له لم يكن خالد ًا متواجد ًا

خالد في سجن األحداث
طارق بشير هو أحد الذين كانوا مع خالد في سجن األحداث ،وذكر أنه التقى

به وحتدث معه عن س��بب اعتقاله ،فذكر له أنه قام بإطالق النار على نقطة تفتيش
عراقية ،ثم ولى هارب ًا ،فطاردته قوات االحتالل وألقت القبض عليه ،وذكر طارق
أن خال��د ًا كان ينذك��ر فعله هذا أثناء التحقيق مع��ه ،إال أن العراقيني كانوا يعذبونه
عذاب�� ًا ش��ديد ًا كل يوم تقريب�� ًا ،وكان بعدها يرجع إليهم ووجه��ه ملطخ ًا بالدماء،
وعلى جسده آثار التعذيب واضحة ،وكانوا يحضرون له الطبيب ليعاجله ،لكنهم
ال يلبثوا أن يكرروا فعلتهم تلك (.)19

وتذكر منى ش��قيقة الش��هيد أنه بعد اعتقاله بأسبوعني أو ثالثة أسابيع جاء أحد
الشباب إليهم مخبر ًا عن مشاهدته لألسير خالد في مخفر شرطة السرة ،وذكر أن

آثار التعذيب كانت ظاهرة عليه (.)20

جهالـــة مصــير خــالد

ويظن طارق بشير أن خالد ًا مت ترحيله إلى العراق (.)21

هكذا غيب الغزاة خالد عباس فايز حس��ن في س��جونهم ،ولم يعرف مصيره،
وق��د حكمت احملكم��ة بدولة الكويت مبوت املفقود موت ًا حكمي�� ًا اعتبار ًا من يوم

2006/6/19م (.)22

عالمات مميزة للشهيد
يذكر والد ،ووالدة الشهيد خالد ،وجود آثار جرح على األذن (.)23
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رحم ال ّله الشهيد خالد وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر اجلميل والسلوان.
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املصادر والهوامش
(٭) ولد بالكويت في 1967/9/19م ،يس��كن منطقة صباح الس��الم ،قطعة  ،13ش��ارع،1
جادة ،6منزل ،3يحمل الش��هادة املتوسطة ،ويعمل في وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

بوظيف��ة مش��رف ف��ي دور الرعاي��ة اخلاص��ة ،تاري��خ األس��ر 1990/10/12م ،تاري��خ
اإلستش��هاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2006/6/19م.
انظر :منوذج تس��جيل األس��رى واملفقودين الكويتيني الصادر ع��ن اللجنة الكويتية حلقوق

اإلنس��ان ،من��وذج رق��م  1233313بتاري��خ1991/3/5م ،بيان��ات املبلغ عب��اس (والد
الش��هيد) ،ومن��وذج تس��جيل أوضاع األس��رى واملفقودي��ن الكويتي�ين صادر ع��ن اللجنة

الوطنية ملتابعة ش��ئون األسرى واملفقودين دون رقم ،مؤرخ في 1991/10/5م ،بيانات
املبلغة ليلى عبود حس��ن (والدة الشهيد) ،وش��هادة وفاة الشهيد صادرة عن وزارة الصحة

برق��م  ،2006 / 2226بتاري��خ  ،2006/10/15وبطاقة محتويات امللف صادرة عن
فريق توثيق احليثيات بقسم التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.

( )1عب��اس (وال��ده) ،مقابل��ة أجراه��ا مع��ه الباح��ث وحي��د القط��ان في ي��وم الثالث��اء املوافق
 ،2009/1/27ص ،1ناصر (ش��قيقه) ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم
األربعاء املوافق  ،2009/1/26ص.2

( )2ناصر (شقيقه) ،املقابلة السابقة ،ص. 2

( )3عباس (والده) ،املقابلة السابقة ،ص ،2ناصر (شقيقه) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )4عباس (والده) ،املقابلة السابقة ،ص. 2

( )5ناصر (شقيقه) ،املقابلة السابقة ،ص ،4عباس (والده) ،املقابلة السابقة ،ص. 2

( )6منى (ش��قيقه الش��هيد) ،إفادة مفرغة من الباحثة مش��اعل حس�ين من مكتب اإلتصاالت
واملعلومات التابع للجنة الوطنية لش��ئون األس��رى واملفقودي��ن ،ورقة واحدة ،مؤرخة في

 ،1992/12/9ناصر (شقيقه) ،املقابلة السابقة ،ص. 4،3

( )7عباس (والده) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )9عباس (والده) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )10املصدر السابق ،ص. 3
( )11املصدر السابق ،ص. 2
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( )8ناصر (شقيقه) ،املقابلة السابقة ،ص ،2عباس (والده) ،املقابلة السابقة ،ص.4،2

( )12ناصر (شقيقه) ،املقابلة السابقة ،ص ،4،3عباس (والده) ،املقابلة السابقة ،ص.4
( )13عباس (والده) ،املقابلة السابقة ،ص. 5
( )14املصدر السابق ،ص. 5-4
( )15املصدر السابق ،ص. 4
( )16املصدر السابق ،ص. 5

( )17ناصر (شقيقه) ،املقابلة السابقة ،ص. 5-4
( )18املصدر السابق ،ص. 6-5

( )19ط��ارق بش��ير ،مقابل��ة أجراه��ا مع��ه الباح��ث وحي��د القط��ان في ي��وم األربع��اء املوافق
 ،2009/2/4ص ،3-2وانظر أيض ًا اإلفادة السابقة ملنى (شقيقة الشهيد).
( )20منى (شقيقه الشهيد) ،اإلفادة السابقة.
( )21طارق بشير ،املقابلة السابقة ،ص. 3

( )22وزارة الع��دل ،دائ��رة األحوال الش��خصية ،العاصم��ة ،9/قضية رق��م ،2006 /687
املنعقدة بتاريخ2006/6/19م.

( )23وال��د الش��هيد ،من��وذج تس��جيل األس��رى واملفقودي��ن الكويتي�ين الص��ادر ع��ن اللجنة
الكويتية حلقوق اإلنسان ،النموذج السابق ،والدة الشهيد ،منوذج تسجيل أوضاع األسرى

واملفقودي��ن الكويتي�ين ص��ادر ع��ن اللجن��ة الوطني��ة ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودين،

النموذج السابق.
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خالد فراج محمد وسمي الدوسري
كتب /د.أحمـد سعـود احلسن:
البطاقة الشخصية

()1

اإلسم :خالد فراج محمد وسمي الدوسري
اجلنسية :كويتي
احلالة اإلجتماعية :أعزب.
املهنة :وزارة الداخلية.
املؤهل العلمي :املرحلة املتوسطة.
تاريخ امليالد. 1971/7/28 :
تاريخ اإلعتقال.)2( 1990/9/16:
تاريخ إثبات االستشهاد. 2007/8/13:
األخالق الشخصية (:)3

ُعرف الش��هيد بأخالقه الفاضلة فقد كان شجاع ًا ،كتوم ًا ،طيب القلب ،حنون ًا،
محترم ًا ،محبوب ًا من اجلميع.

دور الشهيد خالل الغزو العراقي الغاشم.
الق��وات العراقي��ة في يوم اخلميس1990/8/2م ،حيث ل��م يكن يتوقع أن يقوم
العراقيون على مثل هذا الغدر (.)4
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أصابت الدهش��ة واالستغراب الشهيد خالد الدوس��ري عندما اجتاحت بالده

رفض الشهيد أن يغادر أرض الوطن ( )5إلى مكان آمن وقرر املقاومة فلم تطيب

نفسه أن يترك بالده وقوى الشر تعبث فيه دون أن يفعل ما بوسعه ملواجهته.

كان خالد ش��جاع ًا إلى أبعد احلدود جتاه جنود االحتالل فلم يكن مس��تكين ًا في
التعامل معهم أو هائب ًا منهم فكثير ًا ما كان يجادلهم بكل جرأة ( ،)6فمرة عند نقطة
تفتيش طلب منه أحد جنودهم أن يعطيه (دهن العود) الذي بالس��يارة فرفض أن
يسلمه إياه بدون رضاه ،وأصر هذا اجلندي وهدّ د خالد بالسالح ووضع البندقية
على رأس��ه ومع ذلك ظ��ل خالد رافض ًا فلما رأى صديقه ال��ذي معه هذا املوقف

العطر(.)7
ّ
تدخل حتى ال يصاب خالد بأذى وأعذاه هذا ُ

هك��ذا كان خالد ينظر إلى جنود االحتالل الذي ميلك إمكانات القتل والدمار
ولكن ال ميلك أبد ًا أن يهزم روحه األبية.
ول��ذا جند خالد من األوائل الذي ش��اركوا ف��ي املظاهرات الكويتي��ة التي تندد

بغزو العراق لبالدهم في منطقة الصباحية (.)8

ل��م يكت��ف خالد ف��ي مواجهة الق��وات احملتلة باملظاه��رات بل أيض�� ًا باملقاومة

العس��كرية .حي��ث انض��م إلى أحد خالي��ا املقاومة ف��ي منطقة الفحيحي��ل( )9وقد
كان نش��يط ًا جد ًا فكثير ًا ما كان يخرج من منزله( )10ليشارك أفراد خليته أعمالهم.
وقد أحاط نش��اطه العس��كري بالس��رية والكتم��ان فلم يخبر بذل��ك أقرب الناس

إلي��ه س��واء من أس��رته أو أصدقائ��ه( )11لقد تعددت أنش��طة خالد العس��كرية ضد
قوات اإلحتالل أبرزها جمع الس�لاح وتوزيعه على أفراد املقاومة واملساهمة في

العمليات العسكرية خاصة على الطرق السريعة وإطالق النار ( )12عليها.

شــهداء الگويــت

ظروف اعتقال الشهيد خالد الدوسري:

كان الش��هيد خال��د الدوس��ري مس��تق ً
ال س��يارته ومع��ه خمس��ة م��ن أصدقائ��ه
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بتاريخ1990/9/16م ،وفي الطريق إلى منطقة الش��ويخ واجهتهم نقطة تفتيش

عراقي��ة فاس��توقفتهم وقام جن��ود االحتالل بتفتيش الس��يارة تفتيش�� ًا دقيق ًا فعثروا
عل��ى ذخيرة عبارة عن (مش��ط س�لاح) في درج الس��يارة فألقوا مباش��ر ًة القبض

عليهم ولكن خالد الذي ُعرف برجولته وش��هامته في جميع املواقف ( )13أراد أن
ُيفدى نفس��ه دون رفاقه فأخبر العراقيني أن الذين معه في الس��يارة ال يعرفهم وقد

ركب��وا معه في الطريق فأطلقوا س��راحهم واعتقلوه وح��ده ( )14وبعد اعتقاله ُنقل
إل��ى أحد املخاف��ر ( )15للتحقيق معه ،وآخر مرة ش��وهد فيه��ا كان في معتقل قصر

نايف في 1990/11/4م ( ،)16وحاول ذووه البحث عنه لكن لم يعثروا له على
خبر( )17وانقطعت أخباره متام ًا إلى أن صدر حكم احملكمة الكلية-دائرة األحوال
الشخصية بتاريخ 2007/8/13م ،الذي أفاد مبوته (موت ًا حكمي ًا) (.)18
رحم ال ّله خالد الدوسري ....وأسكنه فسيح جناته
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( )1ملف الش��هيد خالد فراج محمد الدوس��ري في مكتب الش��هيد رقم  541منوذج بعنوان
(محتويات امللف) صادر عن قسم التخليد املعنوي -فريق توثيق احليثيات ،منوذج بعنوان
(بيان��ات املتغي��ب ضمن عمليات اإلحت�لال والتحرر ص��ادر عن اللجنة الوطنية لش��ئون

األسرى واملفقودين.

( )2ورد أكثر من وقت عن تاريخ اعتقاله وهو 1990/8/7م ،إفادة منصور محمد الدوسري
في منوذج (تس��جيل أوضاع األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني) بتاري��خ 1991/3/27م،
و 1990/8/9إف��ادة س��الم ف��راج الدوس��ري ف��ي من��وذج (تس��جيل أوض��اع األس��رى
واملفقودين الكويتيني بتاريخ 1991/2/17م ،وكذلك بعد أسبوعني من الغزو العراقي،

إفادة عس��كر برجس املطيري في منوذج (تس��جيل أوضاع األس��رى واملفقودين الكويتيني

بتاريخ1991/3/17م ،وأول س��بتمبر إفادة فراج محمد الدوس��ري في منوذج (تسجيل

أوضاع األسرى واملفقودين الكويتيني بتاريخ  ،1991/10/5ولكن يبدو أن التاريخ الذي
أقرب للصواب هو ما أثبتاه في النص وهو1990/9/16م ،لدقته في حتديد اليوم والشهر،

انظ��ر من��وذج  AFFICIAL NEGUE JOR MISSING PENSOMباللغ��ة اإلجنليزي��ة
الصادر عن اللجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين بتاريخ 1995/4/12م.

( )3مقابلة بدر ناصر الدوسري بتاريخ2008/11/23م ،ص 2،1محادثة رياض بدر البدر
مع مكتب الش��هيد بتاريخ2008/11/19م واملدون في ملف الش��هيد خالد الدوس��ري

ص 3،2مقابلة سالم الدوسري (شقيق الشهيد) بتاريخ 2008/11/18ص. 2

( )4مقابلـــة بـــدر الدوس��ري ص ،2محـــادثة رياض البـــدر ص ،2مقابلة س��الم الدوس��ري
ص. 2

( )5مقابلة بدر الدوسري ص. 2

( )6محادثة رياض البدر ص ،3،2مقابلة سالم الدوسري ص. 3
( )7محادثة رياض البدر ص. 2

شــهداء الگويــت

( )8مقابلة سالم الدوسري ص ،2محادثة رياض البدر ص. 2
( )9مقابلة بدر الدوسري ص. 2

( )10محادثة رياض البدر ص. 2

( )11محادثة رياض البدر ص ،2مقابلة سالم الدوسري ص. 2
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( )12مقابلة سالم الدوسري ص. 3
( )13مقابلة بدر الدوسري ص. 2

( )14مقابل��ة ب��در الدوس��ري ص ،3محادث��ة ري��اض الب��در ص ،3مقابلة س��الم الدوس��ري
ص ،4،3تقرير والد الشهيد فراج محمد الدوسري بتاريخ 1992/2/14م.

( )15محادثة رياض البدر ص. 3

( )16شهادة يونس مرهون املرهون بتاريخ1996/10/20م.
( )17مقابلة سالم الدوسري ص. 3

( )18انظ��ر تفصيل حك��م احملكمة الكلية دائرة األحوال الش��خصية العاصمة 9 /قضية رقم
 2007 / 1488بتاري��خ2007/8/13م ،في ملف الش��هيد خالد فراج الدوس��ري رقم
 541من وثائق مكتب الش��هيد ،ش��هادة وفاة صادرة عن وزارة الصحة  -مراقبة الس��جل

املركزي للمواليد والوفيات رقم  ،2007 / 3146بتاريخ. 2008/2/6

شــهداء الگويــت
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خـــــالد محـــمد حسني الشطـــــي

كتب/د.أحمد سعود احلسن:
البطاقة الشخصية

()1

اإلسم :خالد محمد حسني الشطي
اجلنسية :كويتي
املؤهل العلمي :الشهادة املتوسطة
املهنة :أعمال حرة
احلالة اإلجتماعية :أعزب
تاريخ امليالد1966/7/7:
تاريخ االعتقال1990/8/25:
تاريخ اثبات االستشهاد2007/11/27 :

أخالق وهوايات الشهيد خالد الشطي:
كان خال��د ذو أخ�لاق عالي��ة محبوب�� ًا م��ن اجلمي��ع تعتم��د علي��ه األس��رة ف��ي

أداء حاجي��ات املن��زل وال يتذم��ر م��ن ش��يء ( ،)2ول��ه هواي��ات أبرزه��ا تصلي��ح
السيارات(.)3

شــهداء الگويــت

دور الشهيد خالد الشطي خالل الغزو العراقي الغاشم:
عندم��ا تعرض��ت الكوي��ت للغ��زو العراق��ي الغاش��م ف��ي ي��وم اخلمي��س
86

1990/8/2كان الش��هيد خارج الكويت فدخلها ب��را عن طريق اململكة العربية

السعودية ( )4حيث لم يرض أن يكون في مكان آمن ووطنه ينتهك من قبل القوات

الغازي��ة وكذل��ك كي يش��ارك ف��ي الدف��اع عنها وتخليصه��ا من براث��ن االحتالل
البغيض ولذا بعدما وصل إلى أرض الوطن انضم إلى خلية املقاومة تشكلت من
ش��قيقه األكبر فيصل وزوج شقيقته عصام الشيرازي وقد اتخذت هذه اخللية من

ديواني��ة منزلهم ف��ي منطقة الفردوس مركز ًا للتخطيط والتحرك لنش��اطاتها وكان

مركز ًا سري ًا ال يعلم به أحد سوى أفراد اخللية ومن يوثق بهم (.)5

أبرز األنشطة التي كان يقوم بها خالد وخلية املقاومة:
ً
أوال :املساعدات اإلنسانية وتتركز على:

 -1توزي��ع امل��واد التمويني��ة واألغذي��ة عل��ى أهالي منطق��ة الفردوس وق��د كانوا
يجلبونها من مخازن األغذية في منطقة الشويخ (.)6

 -2توزيع األموال النقدية على احملتاجني (.)7
 -3القيام بتوصيل من يرغب مبغادرة الوطن إلى اململكة العربية السعودية (.)8

ثاني ًا :املقاومة العسكرية للقوات العراقية:

متكن خالد وأبناء اخللية من جمع كمية من األس��لحة الس��تخدامها في مقاومة

جن��ود االحتالل وأخفوها في س��يارة لهم عن��د املنزل ( ،)9وقد اهت��م خالد بصيانة
هذه األس��لحة وتنظيفها ( )10وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية فقد ذكرت شقيقته

أنه كان خلالد مع خليته عمليات عسكرية ضد القوات الغازية خاصة إذا عرفنا أن

القوات العراقية حرصت على اعتقالهم واعتبرت مقاومتهم قضية أمن دولة(.)12
87

شــهداء الگويــت

نادية بأنه «مرة جاء لنا خالد وكانت س��يارته كلها مصوبة بالرصاص» ( )11مما يؤكد

ظروف اعتقال الشهيد خالد الشطي:
كان خال��د مع أفراد اخللية يتوقعون اعتقالهم ف��ي أي حلظة لذا كانوا يحتاطون

من أي حركة غريبة عند منزلهم فإذا اس��ترابوا بش��يء أطفأوا أنوار املنزل وطلبوا

م��ن اجلمي��ع الصم��ت وصعدوا إلى الس��طح خش��ية مداهم��ة العراقي��ون ملنزلهم

واعتقاله��م ( )13ولألس��ف حص��ل م��ا كان��وا يخش��ونه ففي ي��وم 1990/8/25
حاص��رت القوات العراقية املنزل ثم قامت بتفتيش��ه تفتيش�� ًا دقيق ًا واعتقلت خالد
وش��قيقه فيصل وعصام الش��يرازي واقتادوهم إلى مخفر العارضية بعد أن كبلوا
أيديه��م وعصبوا أعينهم ثم نقلوهم إلى س��جن األح��داث وبعدها رحلوهم إلى

العراق إلى س��جن البصرة ثم حولوهم إلى سجن في مدينة بعقوبة ،وقد حاولت

والدة الشهيد البحث عنهم فذهبت إلى األماكن التي تتوقع اعتقالهم فيها فذهبت

إل��ى مخفر العارضية ومخفر الفروانية ومخفر األحمدي وجامعة الكويت وكلية
الش��رطة ومعسكر اجليش ثم س��افرت إلى العراق بحث ًا عنهم ولكن دون جدوى

ول��م تتمكن من رؤيته��م ( )14وبعدها انقطعت أخبار خال��د وفيصل وعصام متام ًا
إل��ى أن صدر حكم احملكمة الكلية  -الدائرة أحوال ش��خصية مبوت خالد «موت ًا
حكمي ًا» اعتبار ًا من.)15( 2007/11/27

رحم ال ّله الشهيد خالد الشطي وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر اجلميل والسلوان.
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( )1ملف الش��هيد خالد محمد حسني الش��طي رقم - 587مكتب الشهيد -قسم التخليد
املعن��وي -فري��ق توثي��ق احليثي��ات« -محتويات املل��ف  +منوذج متابعة ش��هيد» ،ش��هادة وفاة
ص��ادرة عن وزارة الصحة -مراقبة الس��جل املركزي للموالي��د والوفيات رقم 2008 / 721
بتاري��خ  ،2008/3/17وبخص��وص املهنة فإن��ه كان يعمل في وزارة الداخلية لكنه اس��تقال
قب��ل الغزو العراقي بس��نه واش��تغل باألعم��ال احلرة» أنظ��ر مقابلة والدة الش��هيد حصة ناصر
الش��طي بتاري��خ 2008/6/24ص 2وفيم��ا يتعلق مبؤهل��ه العلمي أنظر أيض�� ًا مقابلة حصة
الشطي ص. 2
( )2مقابلة ش��قيقة الش��هيد نادية محمد الش��طي بتاريخ 2008/6/24ص ،1مقابلة ش��قيقة
الشهيد سميرة محمد الشطي بتاريخ 2008/1/24ص. 2،1
( )3مقابلة والدة الشهيد حصة الشطي بتاريخ 2008/6/24ص. 2
( )4مقابل��ة والدة الش��هيد حصة الش��طي بتاري��خ 1992/9/20مع اللجنة الوطنية لش��ئون
األس��رى واملفقودي��ن  -مكتب اإلتصاالت واملعلوم��ات ،ونود التنويه بأن والدة الش��هيد
ذك��رت في مقابلة مكتب الش��هيد بتاريخ 2008/6/24ص 2إن��ه كان في دولة الكويت
عن��د دخول العراقي�ين في 1990/8/2ولك��ن اعتمدنا على مقابلته��ا األولى مع اللجنة
الوطنية لشئون األسرى واملفقودين وذلك لقرب تاريخ املقابلة من أحداث الغزو العراقي
الغاشم.
( )5مقابلة نادية الشطي ص ،4مقابلة حصة الشطي بتاريخ. 2008/6/24
( )6مقابلة س��ميرة الش��طي ص ،4مقابلة عادل فيصل الشيرازي بتاريخ 2008/7/1ص،3
مقابلة حصة الشطي بتاريخ 2008/6/24ص. 3
( )7مقابلة سميرة الشطي ص. 3
( )8مقابلة نادية الشطي ص ،3مقابلة حصة الشطي بتاريخ 2008/6/24ص. 3
( )9مقابل��ة عادل الش��يرازي بتاري��خ ،2008/7/1مقابلة نادية الش��طي ص ،4مقابلة حصة
الشطي بتاريخ. 1992/9/20
( )10مقابلة نادية الشطي ص . 4،3
( )11مقابلة نادية الشطي ص. 3
( )12مقابلة حصة الشطي بتاريخ 2008/6/24ص. 4،3
( )13مقابلة نادية الشطي ص. 4

( )14مقابل��ة حص��ة الش��طي بتاري��خ  ،1992/9/20مقابل��ه حص��ة الش��طي بتاري��خ
2008/6/24ص ،4،3مقابلة نادية الش��طي ص5،4؛ مقابلة س��ميرة الش��طي ص،4،3

مقابل��ة عادل الش��يرازي بتاري��خ 2008/7/1ص ،4،3تقرير صادر ع��ن اللجنة الوطنية
لشئون األسرى واملفقودين بتاريخ 1992/9/19يتضمن مقابلة مع عادل الشيرازي.

( )15أنظر تفصيل حكم احملكمة الكلية -الدائرة أحوال ش��خصية( 9 /وزارة العدل) ملف
الشهيد خالد محمد حسني الشطي رقم  - 587مكتب الشهيد
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سعـــــــود مساعد سعد الغـــــــريب
كتب/د.أحمد سعود احلسن:
البطاقة الشخصية
اإلسم :سعود مساعد سعد الغريب
اجلنسية :كويتي
املؤهل العلمي :الشهادة الثانوية
احلالة اإلجتماعية :أعزب
تاريخ امليالد1971/7/29 :م
تاريخ األسر1990/8/27:م
تاريخ إثبات االستشهاد2008/1/8:م

()1

أخالق الشهيد سعود الغريب وهواياته:
ُع��رف الش��هيد بأخالقه الفاضل��ة حيث كان ب��ار ًا بوالديه محترم�� ًا من الناس،
وللش��هيد هواي��ات اهت��م بها أبرزها «ألع��اب القوى» فقد كان العب�� ًا في نادي
الساملية الرياضي باإلضافة إلى صيد السمك (.)3
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كرمي ًا ،مخلص ًا في صداقاته ،طموح ًا ،محبوب ًا من اجلميع (.)2

دور مساعد الغريب خالل الغزو العراقي الغاشم:
عندم��ا داهم اجلي��ش العراق��ي أرض الكويت في يوم اخلمي��س 1990/8/2

كان الش��هيد في طريقه إل��ى جامعة الكويت ألداء أحد اإلختب��ارات ،لكنه تفاجأ

بوضع غريب من اضطراب في حركة السير وازدحام في الشوارع ثم علم بالغزو
الغاش��م فرج��ع إلى منزله وقلب��ه يعتصر أمل ًا مما ح��ل بوطنه وزاده حزن ًا س��ماع نبأ
استشهاد الشيخ فهد األحمد الصباح حلبه الشديد له (.)4

رفض الش��هيد مغ��ادرة الوطن مع بع��ض أقربائه عندما كانت الفرصة س��انحة

للخ��روج ( )5وف��ي نف��س الوق��ت لم يقب��ل أن يقف مكت��وف اليدي��ن يتفرج على
الق��وات العراقي��ة وهي تعبث فس��اد ًا في بالده وقرر مقاوم��ة املعتدي مبا ميلك من
قدرة وإمكانات.

انضم الش��هيد س��عود إلى إحدى خاليا املقاومة ( )6التي كان للشهيد فيها جهد

متميز وقد برز في نوعني من األنشطة.

أو ًال :املقاومة املدنية وقد اتخذت أشكا ًال متعددة منها:
 -1املشاركة في املظاهرات الكويتية املعارضة للنظام العراقي التي ظهرت خاصة
في األيام األولى من الغزو الغاشم (.)7

 -2توفي��ر املواد التموينية وتوزيعها على أهالي الكويت اخلبز والرز والدجاج

()8

ملساعدتهم على الثبات والصمود في أرض الوطن.

 -3العم��ل ف��ي إح��دى اجلمعي��ات التعاوني��ة الت��ي توف��ر احلاج��ات الضروري��ة

شــهداء الگويــت

للناس(.)9

 -4القي��ام بج��والت مراقب��ة للمن��ازل الت��ي غادره��ا أهله��ا حت��ى ال تتع��رض
للسرقة(.)10
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 -5طباعة املنش��ورات وتصويرها وتوزيعها على الناس بنفسه كان يعد ذلك كله
فكان يرس��م ش��ك ً
ال كاريكاتيري ًا للمجرم صدام حسني وهو معلق على حبل
املش��نقة واحلث بالتمسك بالشرعية الكويتية املتمثلة في الشيخ جابر األحمد
والشيخ س��عد العبد ال ّله رحمهما ال ّله ويطلب من األهالي الصبر والتكاتف

ورفض االحتالل بجميع أشكاله (.)11

 -6تغيير الهويات واملستندات الرسمية مثل تغيير الهويات العسكرية إلى هويات
مدنية وتغيير األسماء في دفاتر السيارات وإجازات القيادة وقد متكن الشهيد
مع بعض أفراد املقاومة من احلصول على أختام إدارة املرور التي ساعدته في

القيام بهذه املهمة (.)12

 -7التخلص من النفايات والقمامة التي تكدس��ت أمام املنازل كل ال تكون سببا
في انتشار األمراض واألوبئة (.)13

 -8حتذي��ر األهال��ي م��ن التس��وق ف��ي األماكن الت��ي يتواج��د فيها ع��دد كبير من
العراقيني ألنها معرضة لتفجير املقاومة في أي حلظة (.)14

 -9اس��تخدام مذي��اع املس��جد بالتكبير وقول ال ّل��ه الوطن األمير ليس��مع القوات
املعتدي��ة برفض الش��عب الكويتي له��م ،وقام بذلك بكل ج��رأة غير آبه ملا قد

يجر ذلك عليه من العواقب الوخيمة على يد هؤالء الطغاة (.)15

ثاني ًا :النشاط العسكري:
متثل النش��اط العس��كري للش��هيد في جمع السالح فيذكر ش��قيقه أنه رأى معه

عس��كرية ضد املعتدين ،وكذلك اهتم س��عود الغريب بتوزيع الس�لاح على أبناء

املقاومة (.)16
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مرة (رش��يش صغير) وال ش��ك أن اقتناء هذا الس�لاح كان بقصد القيام بعمليات

في احلقيقة أن هذه األنش��طة الكثيرة املتعدد األشكال لتدل داللة واضحة على

مدى اجلهد العظيم الذي بذله الش��هيد من أج��ل الوطن ومواجهة القوات الظاملة

م��ن أول يوم من الغزو الوحش��ي1990/8/2إلى ي��وم اعتقاله،1990/8/27

لق��د عبر ش��قيقه الذي ش��اركه في أغلب هذه األنش��طة بقوله ما «كن��ا ننام وقتها،
عمل يومي مستمر ،كل هذا ألجل الكويت»(.)17

ويصف ش��قيقه اآلخر عامر نش��اط س��عود فيقول «رحمه ال ّله كان يعمل طوال

الوقت بدون أي ملل وذلك ملساعدة أهل الكويت»(.)18

ظروف اعتقال الشهيد سعود الغريب:
كان الش��هيد ف��ي كل يوم من أي��ام الغزو يذهب لي ً
ال إل��ى املخابز لتحميل اخلبز

وتوزيع��ه صباح ًا عل��ى الصامدين ،ولكن ف��ي يوم اإلعتق��ال 1990/8/27في
الساعة الواحدة لي ً
ال كان سعود مع شقيقه مشعل وثالثة من أصدقائهم في الطريق

إلى املخابز واجهتهم نقطة تفتيش فأمر الضابط العراقي بإيقافهم وحتويل الشهيد
م��ع أصدقائه إلى مخفر منطق��ة بيان باعتبار أن هذا الوقت غير مس��موح التجول

فيه ،وفي املخفر مت تفتيش س��يارتهم فلم يعثروا على شيء فأخلوا سبيلهم ولكن

أحد أفراد االس��تخبارات العراقية الحظ أن هناك ش��يئ ًا م��ا «جيب» الثوب الذي
يرتديه س��عود فلما فتش��وه وجدوا منشورات وأختام تابعة لوزارة الداخلية فأنكر

سعود في أول األمر ملكيته وأنه قد التقطها من الطريق ولكن هذا العذر لم يقنع
العراقي�ين فأرجعوهم إلى الزنزانة وقام��وا بالتحقيق معهم وضربهم ضرب ًا مبرح ًا
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وتعذيبهم بوحش��ية في كل مكان من أجس��ادهم وكان س��عود أكثرهم تعذيب ًا كي
يعترفوا مبصدر املنشورات واألختام فلم يعترفوا بشيء ثم سمح العراقيون ملشعل

شقيق سعود باإلتصال بأهله فحضر والده إلى املخفر وطلب منه العراقيون نقود
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وأدوات كهربائية فأحضرها فأطلقوا سراحهم ما عدا سعود الذي وعدوا بإطالقه

في الغد ولكن ملا أتي مش��عل ألخذ سعود ش��تمه الضابط العراقي وطرده وهدده

باإلنصراف وإال س��يطلق عليه النار ،فظل س��عود معتق ً
ال عندهم( )19وهذا بسبب

املنش��ورات واألختام التي وجدوها معه ( )20ثم ُحول إلى س��جن قصر نايف

()21

وبعدها ُرحل إلى العراق في س��جن أمن البصرة السياسي حيث شوهد هناك في

ش��هر ديس��مبر  )22( 1990ثم انقطعت أخباره نهائي ًا إل��ى أن صدر حكم احملكمة

الكلية الذي سيقضي مبوته موت ًا حكمي ًا بتاريخ 2007/1/8م (.)23

رحم ال ّله الشهيد بإذن ال ّله سعود الغريب وأسكنه فسيح جناته.
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( )1ملف الشهيد سعود مساعد الغريب رقم - 590مكتب الشهيد ،تقرير بعنوان «محتويات
املل��ف» صادر عن قس��م التخليد املعن��وي ،تقرير بعنوان «بطاقة حيثيات ش��هيد» -مكتب
الش��هيد ،تقري��ر بعنوان بيان��ات املتغيب ضمن عملي��ات اإلحتالل والتحري��ر» صادر عن
اللجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين».
( )2مقابلة شقيق الشهيد عامر الغريب بتاريخ2009/4/3م ص. 2
مقابلة أحمد مقبول العتيبي بتاريخ 2009/5/7م ص. 2
( )3مقابلة شقيق الشهيد مشعل الغريب بتاريخ2009/4/3م ص. 2
( )4مقابلة مشعل الغريب ص. 2
( )5مقابلة مشعل الغريب ص. 3
( )6مقابلة مشعل الغريب ص. 6
( )7مقابلة مشعل الغريب ص ،3مقابلة عامر الغريب ص. 3
( )8مقابل��ة مش��عل الغري��ب ص ،6،4مقابل��ة عامر الغري��ب ص - . 4مقابلة أحم��د العتيبي
ص.3
( )9مقابلة أحمد العتيبي ص. 3
( )10مقابلة مشعل الغريب ص. 4
( )11مقابلة مشعل الغريب ص ،6،5مقابلة عامر الغريب ص. 4،3
( )12مقابلة مشعل الغريب ص ،6،5مقابلة أحمد العتيبي ص. 3
( )13مقابلة أحمد العتيبي ص. 3،2
()14مقابلة مشعل الغريب ص. 5
( )15مقابلة مشعل الغريب ص. 4
( )16مقابلة عامر الغريب ص. 3
( )17مقابلة مشعل الغريب ص. 6
( )18مقابلة عامر الغريب ص. 4
( )19مقابلة مشعل الغريب ص ،9-6مقابلة عامر الغريب ص. 5،4
مقابل��ة أحم��د العتيب��ي ص ،5،3تقري��ر وال��د الش��هيد مس��اعد س��عد الغري��ب بتاري��خ
1992/11/30م.
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( )20مقابلة أحمد العتيبي ص. 5

( )21شهادة يونس مرهون املرهون بتاريخ .1992/10/28
( )22مقابلة أحمد العتيبي ص. 5

( )23حكم احملكمة الكلية  -الدائرة أحوال شخصية العاصمة 9/بتاريخ 2007/10/28م،
ش��هادة وفاة -صادرة عن وزارة الصحة -مراقبة السجل املركزي للمواليد والوفيات رقم
. 2008 /1119
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صقر ظاهر سعدون عيد الرشيدي (٭)
كتب /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
ه��ادىء ،عاقل ،متزن ،ال يحب الظلم ،خلوق ،بش��وش ،محبوب من اجلميع،

شجاع ،بار بوالديه ،مخلص في عمله ،محب لوطنه (.)1

هوايته
يحب لعب كرة القدم (.)2

عملـــــه
يعم��ل بداية في وزارة الداخلي��ة بالقوات اخلاصة ،ثم انتق��ل بعدها للعمل في

أم��ن مطار الكوي��ت الدولي حلماية الطائ��رات ،وقد اختير له��ذه الوظيفة اخلطرة
نظر ًا لشجاعته (.)3
كان مخلص�� ًا ف��ي عمل��ه ،ومن ذل��ك أنه منع طائ��رة إيطالية اإلق�لاع من املطار

الش��تباهه ف��ي أمره��ا ،وأصر على ذل��ك ،حتى س��مع مبوقفه هذا وزي��ر الداخلية
فكرمه وأثنى عل��ى موقفه الش��جاع وحرصه على
آنذاك الش��يخ س��الم الصب��احّ ،
حماية أرواح من على منت الطائرة من املسافرين(.)4

شــهداء الگويــت

أصدقاء صقر

من أعز أصدقائه نس��يبه عبد ال ّله سعود مبارك ،ومنصور القطان الذي كان معه

في ذات الديوانية في منطقة القرين (.)5
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موقفه من الغزو العراقي
كان راب��ط اجل��أش من��ذ بداية الغ��زو العراقي الغاش��م ،وأبدى إس��تياءه ملا حل

بالكويت وشعبها جراء هذا الغزو (.)6

رفضه اخلروج من الكويت
نصح��ه صديقه عب��د ال ّله اخلروج م��ن الكويت ،لكنه رفض بش��دة ،وأجابه أن

ذلك ال ميكن قبوله حتت أي ظرف (.)7

كثرة خروجه من املنزل
يذكر شقيقه سعد كثرة خروجه من املنزل ،وكان يسأله عن ذلك ،فيتعلل بذهابه

إلى أصدقائه (.)8

عمله التطوعي
أخبر صقر صديقه منصور القطان أنه يعمل مع مجموعة من الشباب في بعض

األعم��ال التطوعية أثن��اء الغزو العراقي كجم��ع القمامة وحرقه��ا ،وتوزيع املواد
الغذائية كاألرز واخلبز على اجليران (.)9

كان مطلوب ًا للعراقيني
كان جنود اإلحتالل يبحثون عنه ليقبضوا عليه ،ودليل ذلك ،أن شقيقه سعد يذكر

اخلروج منها إلى منطقة صباح السالم ،وملا انتهى تفتيش املنطقة عاد صقر إلى منطقة

القرين ،فس��أله ش��قيقه س��عد عن س��بب فعله ،لكنه لم يجبه ،بل طلب منه أال يكرر
99

شــهداء الگويــت

أن صقر ًا س��مع في أحد األيام عن عزم العراقيني تفتيش منطقة القرين ،فأصر على

عليه هذا السؤال مرة أخرى وإال سوف يضطر آسف ًا إلى مغادرة املنطقة والسكن في

خارجها ،كان صقر عندها مضطرب ًا ،فآثر شقيقه عدم تكرار سؤاله(.)10

اجتماع صقر مع نوري اجلحمة
كان صق��ر يجتم��ع مع آم��ره الضابط ن��وري اجلحمة ف��ي منزل األخي��ر مبنطقة

اليرموك ،وكان معهم إذاك مجموعة من شباب املقاومة الكويتية الباسلة (.)11

نقل األسلحة إلى منزل نوري اجلحمة
ذكر الشاهد حمد الشمري أنه تولى وشقيقه الشهيد عبد ال ّله نقل األسلحة إلى

منزل نوري اجلحمة ،وكان حمد يومها صغير الس��ن ،وش��باب املقاومة في منزل

نوري يكلفونه وضع األس��لحة في خزان ماء لنحالة جسمة األمر الذي ميكنه من
تنفيذ هذه املهمة (.)12

مشاركته في أعمال املقاومة
ويذك��ر الش��اهد منصور القطان أن صقر ًا ذكر ل��ه أن من األعمال التي يقوم بها

مراقب��ة مبنى احملافظ��ة التابع لوزارة الداخلية الكويتية ال��ذي إذاك مركز ًا للقوات

العراقي��ة الغازية ،وملا س��أله عن س��بب ذلك ،أجل اجلواب إل��ى وقت الحق ،ثم

ذهب صقر إلى حاجة له ،ثم رجع ثانية وأخبر منصور أن كل شيء على ما يرام،
ول��م يفهم منصور املراد إال بعد أيام حني تعرض مبنى احملافظة إلى عملية تفجير
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من قبل املقاومة الكويتية الباس��لة ،ففهم أن صقر ًا كان ممن ش��اركوا في التخطيط

والتنفيذ لهذه العملية (.)13
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عملية أخرى
كما يذكر الشاهد منصور القطان أن الشهيد صقر أخبره عن مشاركته في عملية

نفذتها املقاومة الكويتية الباس��لة ضد اجلي��ش العراقي ،وذلك بالهجوم على أحد
املس��تودعات املخصصة لألس��لحة كان تابع ًا قبل ذلك لوزارة الداخلية الكويتية،
فاستطاعت املجموعة االس��تيالء على أسلحة وذخيرة الستخدامها في عملياتها
الالحق��ة ضد القوات العراقية الغازية ،فض ً
ال عن توزيعها على املجاميع األخرى
للمقاومة (.)14

دقة تنظيم املجموعة

يذكر الش��اهد حمد الش��مري أن مجموع��ة املقاومة التي تضم ش��قيقه عبدال ّله

وصديق��ه صق��ر يرأس��ها ن��وري اجلحم��ة ،وكان��ت تعم��ل بص��ورة منظم��ة ودقة

متناهية(.)15

دليل اشتراكه في املقاومة

ذكر الشاهد عبد ال ّله أن شقيقة صقر أخبرته أن صقر ًا قد حضر يوم ًا إلى املنزل
وعلى مالبسه آثار دم ،وعزا عبد ال ّله ذلك أنه قد اشترك في عملية نفذتها املقاومة
الكويتية ضد القوات العراقية الغازية (.)16

عملية شجاعة
توج��د مقاب��ل من��زل الضاب��ط ن��وري اجلحم��ة س��احة يت��م فيه��ا بيع بع��ض املواد

الدور أيام الغزو العراقي الغاشم ،وقد حدث في هذه الساحة إنفجار سيارة مخصصة

لنقل املاء ،وفي اليوم الثاني من وقوع احلادث مت اقتحام منزل نوري اجلحمة وتفتيشه
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االس��تهالكية والضروري��ة ،وه��ي متاثل الكثير من الس��احات الت��ي كان متارس ذات

من قبل القوات العراقية ،ويظن س��عد ش��قيق الشهيد أن هناك ثمة عالقة بني احلادث

وعملية االقتحام ،وأن مجموعة نوري اجلحمة هي التي قامت بهذه العملية (.)17

إلقاء القبض على صقر
ف��ي ي��وم  1990/10/29اتصل ن��وري اجلحمة على بيت صق��ر فردت عليه

ش��قيقته ،فطلب منها نوري محادثة صقر ،فحادثه ،فطلب نوري منه احلضور إلى
منزل��ه ألمر ض��روري ،فامتثل صقر ألمر آم��ره وتوجه إلى منزل نوري بس��يارته،

وهي من نوع تويوتا (.)18

لم يخبر س��عد ش��قيقته بحقيقة ذهابه لنوري اجلحم��ة ،وأوهمها أنه عازم على

الذهاب إلى صديقه املريض ألخذه إلى الطبيب (.)19

تأخ��ر صق��ر ف��ي الرجوع إل��ى املن��زل ،فتش��اغلت عليه أس��رته ،وذهب س��عد

وش��قيقته إلى منزل آمره نوري اجلحمة ،فش��اهدا س��يارة صقر واقف��ة عند املنزل،
وأرادا الدخ��ول إلى املنزل ،فأش��ارت إليهما إمرأة كبيرة الس��ن بع��دم فعل ذلك،

وطلب��ت منهم��ا الرج��وع ألن األمر بداخ��ل املنزل جد خطير ،فقف�لا راجعني في

خوف وذهول (.)20

جهالة مصير صقر
بع��د دخول��ه إلى من��زل آمره نوري اجلحمة ل��م يعد صقر إلى منزل��ه البتة ،ولم

يسمع عنه صديقه ونسيبه أية معلومات دالة (.)21
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ذهاب سعد وشقيقته إلى املخفر
وف��ي الصباح ذهب س��عد وش��قيقته إلى مخفر ش��رطة منطقة جليب الش��يوخ

للتبليغ عن اختفاء شقيقهما صقر (.)22
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صقر في سجن األحداث وقصر نايف
وفي ش��هر ديس��مبر من س��نة  1990اتصل أحد أبناء أس��رة املرطة بعائلة صقر
وأخبره��ا أن صق��ر ًا بخير ،وأنه ش��اهده في س��جن األحداث ،وف��ي قصر نايف،
فذهبت األس��رة إلى س��جن األحداث للس��ؤال عن صقر ،لكن الق��وات العراقية
أنكرت وجوده هناك وهددت والده بالعقوبة إن كرر السؤال عنه (.)23

البحث عن صقر بعد التحرير
وبع��د التحري��ر ،توجهت أس��رة صق��ر إلى جلن��ة األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني

للحصول على معلومات دالة عليه ،فرأى شقيقه سعد ورقة صادرة عن االستخبارات

العراقي��ة فيه��ا أمر بالقبض على مجموع��ة من أفراد املقاومة من بينهم ش��قيقه صقر،

وفيه��ا ذك��ر ألس��ماء املطلوب�ين وم��ن بينهم محمود الدوس��ري ،ويوس��ف مش��اري
الروضان ،ونوري اجلحمة (.)24

تغييب جنود االحتالل لصقر
ومهم��ا يكن من أمر ،فقد غيب الغزاة صقر ظاهر س��عدون عيد الرش��يدي في

سجونهم ،ولم يعرف مصيره ،وقد حكمت احملكمة بدولة الكويت مبوت املفقود
موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم2006/6/19م (.)25
رحم ال ّله الشهيد صقر وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء
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وطنه الصبر اجلميل والسلوان.

املصادر والهوامش
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(٭) ولد بالكويت في 1965/6/15م ،يسكن منطقة جليب الشيوخ ،قطعة ،1شارع ،102
منزل  ،2017يحمل الشهادة املتوسطة ،ويعمل في وزارة الداخلية بأمن الطائرات ،تاريخ
األس��ر1990/10/29م ،تاريخ اإلستش��هاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا
اعتب��ار ًا من يوم 2006/6/19م .انظر :ش��هادة وفاة الش��هيد صادرة ع��ن وزارة الصحة
برق��م 2006 /2948م بتاريخ 2007/1/21م ،ومنوذج تس��جيل األس��رى واملفقودين
الكويتي�ين الصادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنس��ان ،منوذج رق��م  4083412بتاريخ
1991/3/5م ،بيانات املبلغ سعد ظاهر سعدون الرشيدي ،ومنوذج آخر صادر عن نفس
اجلهة بذات الرقم في تاريخ1991/3/10م ،بيانات املبلغة خزنة ظاهر سعدون الرشيدي،
ومن��وذج ثالث صادر عن ذات اجلهة ،بنفس الرقم والتاريخ ،بيانات املبلغ عيد س��عد عياد
الرش��يدي ،ومنوذج تس��جيل أوض��اع األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني صادر ع��ن اللجنة
الوطنية ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودي��ن بنفس الرقم ،مؤرخ ف��ي 1991/10/12م،
بيانات املبلغ ظاهر س��عدون عيس��ى الرشيدي ،واس��تمارة بيانات املتغيب ضمن عمليات
اإلحت�لال والتحرير برقم  406032في تاري��خ1992/5/7م ،وبطاقة محتويات امللف
صادرة عن فريق توثيق احليثيات بقس��م التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان
األميري.
( )1عبد ال ّله س��عود مبارك ،مقابلة أجراها مع��ه الباحث وحيد القطان في يوم الثالثاء املوافق
 ،2008/10/4ص ،5،2س��عد (ش��قيق الش��هيد) ،مقابل��ة أجراه��ا مع��ه الباحث وحيد
القطان في يوم اإلثنني املوافق ،2008/10/3ص ،2منصور القطان ،مقابلة أجراها معه
الباحث وحيد القطان في يوم الثالثاء املوافق،2008/10/20ص.2
( )2سعد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )3عبد ال ّله س��عود مبارك ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2س��عد (شقيق الش��هيد) ،املقابلة السابقة،
ص. 2
( )4سعد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )5عب��د ال ّل��ه س��عود مب��ارك ،املقابل��ة الس��ابقة ،ص ،1منص��ور القط��ان ،املقابل��ة الس��ابقة،
ص.2-1
( )6س��عد (ش��قيق الشهيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3عبد ال ّله س��عود مبارك ،املقابلة السابقة،
ص. 2
( )7عبد ال ّله سعود مبارك ،املقابلة السابقة ،ص. 3-2
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( )8سعد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )9منصور القطان ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )10سعد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )11عب��د ال ّل��ه س��عود مب��ارك ،املقابل��ة الس��ابقة ،ص ،3س��عد (ش��قيق الش��هيد) ،املقابل��ة
الس��ابقة ،ص ،4حمد الش��مري ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األحد
املوافق ،2008/8/10ص ،1منصور القطان ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )12حمد الشمري ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )13منصور القطان ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )14املصدر السابق ،ص. 3
( )15حمد الشمري ،املقابلة السابقة ،ص. 3-2
( )16عبد ال ّله سعود مبارك ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )17سعد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )18عبد ال ّله س��عود مبارك ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،4سعد (ش��قيق الشهيد) ،مقابلة مثبتة في
ملف��ه مؤرخ��ة في  ،1992/12/15معبىء االس��تمارة فيصل األس��تاذ (ورق��ة واحدة)،
ومقابلة وحيد القطان ،ص. 4
( )19سعد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 5
( )20عبد ال ّله س��عود مبارك ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،4سعد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة،
ص. 5
( )21عبد ال ّله سعود مبارك ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )22سعد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 5
( )23س��عد (ش��قيق الش��هيد) ،مقابلة مثبتة في ملفه مؤرخة في ،1992/12/15ومقابلة وحيد
القطان ،ص.6-5
( )24سعد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 6
( )25وزارة الع��دل ،دائ��رة األح��وال الش��خصية ،9قضي��ة رق��م  ،2006/695املنعق��دة
بتاريخ2006/6/19م.
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الشهيد بإذن ال ّله تعالى

طالل بدر ناصر عبد ال ّله بورسلي (٭)
كتب  /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
خل��وق ،طيب ،هادىء الطب��ع ،اجتماعي ،محب للجميع ،ب��ار بوالديه ،يحبه

اجلمي��ع ألخالقه العالية داخ��ل البيت وخارجه ،يتصف بالش��جاعة وقوة اإلميان

بال ّله تعالى ،ذلك هو طالل بدر ناصر بورسلي (.)1

هواياته
يهوى القراءة ،ويحب التنزه والرحالت اخللوية وصيد الطيور

()2

دراسته
درس ف��ي روض��ة أحد ،ث��م انتقل إلى مدرس��ة أحم��د العدوان��ي حيث درس

اإلبتدائي��ة واملتوس��طة فيها ،وبعد الثانوية أكمل دراس��ته اجلامعي��ة مع أخيه ناصر

وصديقهم��ا ط��ارق اخل��راز بالوالي��ات األمريكي��ة املتحدة في تخصص هندس��ة

كومبيوتر ،وكان من الطلبة املتفوقني (.)3

شــهداء الگويــت

عمله
عم��ل في اجليش الكويت��ي كضابط اختصاص بعلم الكومبيوت��ر ،وكان متميز ًا

في عمله (.)4
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شدة تعلقه بإخوته
كان طالل شديد التعلق بإخوته وخاصة ناصر وطارق ،ففي الغالب يشاهدون
مع�� ًا ف��ي دخوله��م وخروجه��م ،لذا يعتق��د متاث��ل عملهم ف��ي املقاوم��ة الكويتية
الباسلة(.)5

نشاط طالل االجتماعي
كانت شخصية طالل جذابة مع طيب معشر ،لذا أحبه اجلميع ،وكان يتنقل بني

دواوين احلي الذي يقطن فيه ،ومن أبرز تلك الدواوين :ديوانية الفزيع ،وديوانية

احلم��د ،حيث كان يتجاذب معهم األحاديث ،وخاصة ما هو متعلق مبس��تجدات
األح��داث على الس��احة الكويتية املتمثلة ف��ي الغزو العراقي الغاش��م وتداعياته،

وس��بل التعامل مع��ه ،فض ً
ال عن مايس��توجبه العمل التطوعي من أعمال تس��اعد

الصامدين على أرض الوطن (.)6

عمل طالل التطوعي
وش��ارك ط�لال رفاق��ه باألعم��ال التطوعية الت��ي تطلبها ح��ال الغ��زو العراقي

كتوزي��ع األطعمة وامل��واد التموينية وغيرها على أهالى الكوي��ت ،كما قام بجمع
القمام��ة التي كانت تتكدس ف��ي األحياء لعدم وجود من يجمعه��ا نتيجة مغادرة

عمال النظافة الكويت بس��بب العدوان العراقي ،وعمل أيض ًا في جمعية العديلية

التعاونية كموظف متطوع(.)7

كما شارك طالل في توزيع األموال على الصامدين من أهل الكويت ،ويعتقد
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توزيع األموال

الشاهد طارق اخلراز أن تلك األموال مصدرها من اجلمعيات التعاونية أو مصادر

أخ��رى ال يعلمه��ا ( )8وهذا العمل له مخاطره الت��ي ال تغيب عن ذهن كل راصد،

فالقوات العراقية كانت تتعقب مصادر تلك األموال وتعد توزيعها في هذا الوقت
العصيب ضرب ًا من ضروب املقاومة ضدها.

توزيع املنشورات وتغيير الهويات
كان الغ��زو العراق��ي الغاش��م عل��ى دولة الكويت ميث��ل لط�لال ورفاقه صدمة

كبي��رة ،ل��ذا صمم ط�لال على مقاومت��ه بكل ممك��ن ،ومن ذلك أنه ش��ارك توزيع
املنش��ورات املعادية لقوات اإلحتالل ،كما عمل مع فريق املقاومة الذي كان يقوم

بتزوير بطاقات الهوية ،وأرقام لوحات السيارات ألفراد املقاومة ومن ينتمون إلى

السلك العسكري خشية وقوعهم في أيدي الغزاة (.)9

خطورة عمل طالل العسكري
كان عم��ل ط�لال العس��كري بال��غ اخلط��ورة ،وعل��ى الرغ��م من ذل��ك رفض

االستجابة لطلب والد ابن عمته عبد ال ّله في اخلروج من الكويت ،أو تغيير منزله،
وكان ط�لال ي��رى أن في ذل��ك منقصة في ح��ق الوطن ،لذا أصر عل��ى البقاء في
املنزل ومزاولة األعمال التي يتطلبها حال املقاومة(.)10

طالل في قبضة جنود االحتالل
شــهداء الگويــت

علمت القوات العراقية بالنشاط الذي يقوم به طالل ورفاقه ،لذا قامت بتطويق

املنطقة ،ودفعت نحو  25فرد ًا من قواتها حيث قاموا بإلقاء القبض على طالل في

بيت جارهم عبد ال ّله خليفة احلمد ،وكان معه إذ ذاك مجموعة من رواد الديوانية
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ممن ينتمون إلى ش��باب املقاومة وكان بينهم ش��قيقه طارق ،وبدر وحمد عبد ال ّله
خليف��ة احلم��د ،وناصر وعبد احلمي��د عبد ال ّله خمي��س الفزيع ،وناص��ر صالــــح
ب��و هادي ،وعصام عب��د ال ّله املرجان ،حيث مت اقتياد اجلميع ،وأركبوا في س��يارة
سوبر بان ،وتوجه بهم الغزاة إلى مخفر ضاحية العديلية ،وكان ذلك قبيل الضربة

اجلوي��ة التي نفذتها ق��وات التحالف ف��ي1991/1/25م ضد الق��وات العراقية

الغازية (.)11

طالل في مخفر شرطة العديلية
توجهت عائلة طالل في اليوم الس��ادس والعش��رين من يناير سنة 1991م إلى

مخفر شرطة العديلية لتفقده ورفاقه ،لكن أملهم قد خاب بعدما أنكرت القوات
العراقية وجودهم هناك (.)12

طالل في مخفر شرطة العاصمة
لك��ن األم��ل الح من جديد ،فقد اتص��ل في اليوم التالي أح��د جنود اإلحتالل

العراقي ،ويلقب بأبي درع من مخفر ش��رطة العاصمة بذوي األسرى ،وأخبرهم
بوج��ود طالل ورفاقه ،وطلب منهم إحضار دواء األس��ير ب��در احلمد ،فض ً
ال عن
حاجت��ه لطعام العش��اء ،ودعاهم إل��ى زيارة املعتقل�ين من أبنائه��م ،فتوجهوا إلى
هن��اك ،لكنهم لم ينالوا بغيتهم في رؤي��ة أبنائهم ،ذلك أن قوات االحتالل حالت

دون رغبتهم (.)13

وجتدد األمل من جديد ،ففي اليوم التاسع والعشرين من الشهر املذكور هاتف

أحد املواطنني ذوي األس��رى مخبر ًا إياه��م أن أبناءهم قد مت ترحيلهم إلى مخفر
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مشاهدة األسرة لطالل في الرميثية

شرطة الرميثية ،فتوجهوا إلى املخفر حيث سمحت لهم القوات العراقية برؤيتهم،

والتقت األس��رة بولدها طالل على مدى يومني ،كما ش��اهدوا بعض رفاقه ،بينما
مت إخبارهم عن حسن أحوال البقية منهم (.)14

منع زيارة عن طالل
بعده��ا منع��ت ق��وات اإلحت�لال العراقي الزي��ارة ع��ن أهالي األس��رى ،وبذا

انقطعت أخبار أسراهم ،وبذا ذاق األهل مرارة الفراق(.)15

ترحيل طالل إلى العراق
واليعل��م بعدها األماك��ن التي قام جنود االحتالل بنقل ط�لال وبقية املعتقلني

إليها داخل الكويت ،لكن الش��اهد عبد ال ّله يجزم بترحيلهم إلى العراق في اليوم
الرابع عشر من شهر فبراير سنة 1991م (.)16

وبع��د ،فقد غي��ب الغزاة طالل بدر ناصر بورس��لي في س��جونهم ،ولم يعرف
مصي��ره ،وقد حكمت احملكمة بدولة الكويت مبوت املفق��ود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا

من يوم 2007/6/11م ،وانحصار إرثه الش��رعي في والده من غير وارث آخر

سواه(.)17

رحم ال ّله الشهيد طالل وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله
وأبناء وطنه الصبر اجلميل والسلوان.
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(٭) ولد بالكويت في1966/6/26م ،يس��كن منطقة العديلية ،قطعة ،2شارع ،28منزل،5
ويحم��ل ش��هادة بكالوري��وس ف��ي علوم احلاس��ب اآلل��ي ،يعمل ب��وزارة الدف��اع ،تاريخ
األس��ر1991/1/25م ،تاريخ اإلستش��هاد ه��و تاريخ احلكم مبوته كمفق��ود موت ًا حكمي ًا
اعتب��ار ًا م��ن يوم2007/6/11م .انظر :ش��هادة وفاة الش��هيد صادرة ع��ن وزارة الصحة
برق��م 2007/ 2620م بتاري��خ 2007/11/11م ،ومن��وذج تس��جيل أوضاع األس��رى
واملفقودي��ن الكويتيني ص��ادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودين رقم
 3153514بتاري��خ1991/3/10م بيانات املبلغ بدر ناصر بورس��لي (والده) ،ومنوذج
آخ��ر صادر ع��ن ذات اجلهة بنف��س الرق��م بتاري��خ1991/3/17م ،بيانات املبل��غ والده
كذلك ،ومنوذج تس��جيل أوضاع األسرى واملفقودين الكويتيني صادر عن اللجنة الوطنية
ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودين بدون رقم بتاريخ 1991/10/8م ،بيانات املبلغ بدر
ناصر بورس��لي (والده) ،واس��تمارة بيان��ات املتغيب ضمن عملي��ات االحتالل والتحرير
رق��م  406032بتاريخ 1992/5/7م ،وبطاق��ة محتويات امللف صادرة عن فريق توثيق
احليثيات بقسم التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1ناص��ر بورس��لي (وال��ده) ،مقابل��ة أجراه��ا معه الباح��ث وحي��د القطان في ي��وم اإلثنني
2008/6/23م ،ص ،2عب��د ال ّل��ه عل��ي بورس��لي ،مقابل��ة أجراها مع��ه الباحث وحيد
القط��ان في ي��وم اإلثن�ين2008/6/23م ،ص3،2؛ طارق اخل��راز ،مقابل��ة أجراها معه
الباحث وحيد القطان في يوم اإلثنني2008/6/23م ،ص.2
( )2طارق اخلراز ،املقابلة السابقة ،ص ،2ناصر بورسلي (والده) ،املقابلة السابقة ،ص.2
( )3ناصر بورس��لي (والده) ،مقابلة أخرى مثبته في ملف الفقيد ،ورقة واحدة ،عبدال ّله علي
بورسلي ،املقابلة السابقة ،ص ،2طارق اخلراز ،املقابلة السابقة ،ص.2
( )4ط��ارق اخل��راز ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2ناصر بورس��لي (والده) ،مقابل��ة أخرى مثبته في
ملف الفقيد ،ورقة واحدة ،عبد ال ّله علي بورسلي ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )5عبد ال ّله علي بورسلي ،املقابلة السابقة ،ص.2
( )6ط��ارق اخلراز ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2ناصر بورس��لي (والده) ،املقابلة الس��ابقة ،ص،2
. 3-4
( )7عبد ال ّله علي بورسلي ،املقابلة السابقة ،ص ،3،2طارق اخلراز ،املقابلة السابقة ،ص،4،3
محمد احلربي ،ورقة واحدة مثبتة في ملف الشهيد.
( )8طارق اخلراز ،املقابلة السابقة ،ص. 3

( )9ناصر بورسلي (والده) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )10عبد ال ّله علي بورسلي ،املقابلة السابقة ،ص. 3،2
( )11ناص��ر بورس��لي (وال��ده) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،4-3عبد ال ّله علي بورس��لي ،املقابلة
الس��ابقة ،ص ،4-3طارق اخلراز ،املقابلة السابقة ،ص ،5-4نورية سالم عبد ال ّله القطان
(وال��دة الش��هيد) ،مقابلة هدى الدخي��ل من مكتب االتصاالت واملعلوم��ات التابع للجنة
الوطنية لشئون األسرى واملفقودين بتاريخ 1992/11/9م ،ورقة واحدة.
( )12نورية سالم عبد ال ّله القطان (والدة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ورقة واحدة.
( )13املصدر السابق.
( )14املصدر السابق.
( )15املصدر السابق.
( )16عب��د ال ّله علي بورس��لي ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،4نورية س��الم عبد ال ّل��ه القطان (والدة
الشهيد) املقابلة السابقة ،ورقة واحدة.
( )17وزارة الع��دل ،دائ��رة األح��وال الش��خصية ،9قضي��ة رق��م ،2007/1400املنعق��دة
بتاريخ2007/6/11م.
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عادل سعود عبد العزيز محمد العبد الرزاق (٭)
كتب /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
عسكري من الطراز األول ،شهم ،شديد البأس ،خلوق ،طيب القلب ،حنون،

اجتماع��ي ،متواض��ع مع اجلميع حتى اخلدم ،يحب مس��اعدة الغير ،محب للخير

والصدقات (.)1

هواياته
يحب الزراعة ،ويهوى تربية احلمام (.)2

دراسته وعمله
مق��دم ف��ي اجلي��ش الكويت��ي ،يعم��ل بوظيفة مس��اعد املدي��ر في مكت��ب وزير

الدفاع(.)3

سفر أسرته قبل الغزو
قبل الغزو كانت األس��رة الكرمية قد س��افرت إلى اململكة املتحدة ،وكان املقدم

عادل عازم ًا على اإللتحاق بها في الس��ادس من الش��هر أغس��طس س��نة ،1990
فوقع الغزو ولم يلتحق بها نظر ًا لظروف عمله احلساس��ة ،لكنه كان يتصل بها في

اتصاله باملالزم فاضل
اتص��ل املق��دم عادل بامل�لازم فاضل لإلطمئنان على س�لامة املعس��كر ،وأبلغه
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أول أيام الغزو لإلطمئنان على سالمتها (.)4

بوج��وده وبقية الضباط في قيادة الدفاع اجلوي مع س��مو ول��ي العهد وبقية القادة
العسكريني ،منهم الفريق فهد األمير قائد القوة اجلوية (.)5

قيادته للسيارة التي أقلت سمو ولي العهد
مك��ث املقدم عادل م��ع القيادة الكويتية إلى الس��اعة الرابعة مس��اء يوم الغزو،

ثم قاد الس��يارة التي أقلت س��مو ولي العهد إلى اململكة العربية السعودية ،حيث

وصل املوكب بسالم (.)6

عودة املقدم عادل إلى الكويت
ل��م مت��ض س��وى أيام قليل��ة حتى ع��اد املقدم ع��ادل إل��ى الكويت باس��م آخر،

وبجنس��ية ميني��ة كموظف في ش��ركة الدواج��ن الكويتية ،كل ذل��ك للتمويه على
القوات العراقية (.)7

ويذك��ر جم��ال العثم��ان على لس��ان املقدم ع��ادل كيفي��ة دخوله إل��ى الكويت

ع��ن طريق اململكة العربية الس��عودية ،فقد أعدوا لذلك س��يارتني من نوع جيب،
األولى فيها جهاز الس��لكي ،والثانية فيها أس��لحة ،وكان مع املقدم أحد العساكر

من الشباب ،فطلب منه املقدم عادل أن يختار واحدة من السيارتني يدخل بها إلى

أرض الكويت ،فاختار ذاك الش��اب الشهم الس��يارة التي فيها األسلحة ،وذكر له
أنه يطلب الش��هادة في س��بيل ال ّله دفاع ًا عن أرض الكويت ،فأخبره املقدم عادل
أن علي��ه أن يوص��ل تل��ك الس��يارة وما حتمله من أس��لحة إلى أحد أف��راد املقاومة
الكويتية في الكويت يدعى محمد الهرمي ،بعدها انطلقا مع ًا إلى أرض الكويت،

فاس��توقفتهما نقطة تفتيش عراقية اس��تطاع الش��اب أن يفلت منه��ا دون أن يفطن

شــهداء الگويــت

اجلنود ملا بداخل س��يارته من أس��لحة ،أما املقدم عادل فقد ألقت القوات العراقية

القبض عليه ،ومكث في سجنها فترة وجيزة حيث أطلق سراحه جلاهلتهم بهويته
العسكرية ،وقد ذكر الشاهد عبد اللطيف نحو ًا من ذلك (.)8
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اإلتيان باألسلحة واملبالغ النقدية
تذكر املصادر أن املقدم عادل كثير اخلروج إلى اململكة العربية السعودية ،وكان

يحض��ر م��ن هناك املزي��د من األس��لحة ،والهوات��ف ،وأجهزة الس��لكي ،واملبالغ

النقدية ،وكان يس��ر للمقربني إليه إن كانوا في حاجة إلى أس��لحة أو مبالغ نقدية،
كما قام بتوزيعها على بعض أفراد املقاومة الكويتية الباسلة(.)9

ويذكر الش��اهد فاضل الديحاني أن املق��دم عادل خرج من الكويت في إحدى

امل��رات ،ثم دخ��ل إليها عن طريق اململك��ة العربية الس��عودية ،وكان معه في هذه

املهمة صياح أبو شيبة ،حيث جلبا معهما جهازين السلكي(.)10

محاولة ضرب مقر جريدة النداء
قامت قوات االحتالل العراقي باإلستيالء على مقر جريدة القبس ومحتوياته،

وأص��درت جريدة عرفت بجريدة النداء الت��ي كانت تعزز تكريس الغزو العراقي

الغاش��م على دولة الكويت ،وإضفاء الش��رعية عليه ،فصمم املقدم عادل ورفاقه
في أفراد املقاومة الكويتية على نس��ف ذاك املقر ،وأعدوا لذلك العدة التي متثلت
ف��ي قذائف  ،RPGلكن إحدى النس��اء مم��ن يقطن بالقرب م��ن ذاك املقر طالبتهم

بع��دم تنفي��ذ هذه املهم��ة نظر ًا ملا س��وف تلحق به��ا وجيرانه��ا األذى إذا ما قامت
الق��وات العراقي��ة باالنتقام ومداهمة املس��اكن اآلمنة ،فرجع املق��دم عادل ورفاقه

عن تنفيذ ما عزموا عليه (.)11

كان��ت اجتماعات املقدم عادل مع قيادة املقاوم��ة الكويتية ممثلة بالفريق محمد
البدر ،واللواء يوس��ف املش��اري ،وعبد الوهاب املزين ،وس��فاح عنبر ،وعبد ال ّله
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اجتماع املقدم عادل بالقيادة

سبب ،ومحمود الدوسري ،واجليران ،ومحمد عبيد املطيري ،تتم بصورة دورية،

وكان��وا يوزع��ون عملهم واجتماعاته��م على عدة منازل ،وكذلك احلال بالنس��بة
ملا يس��تخدمونه من م��واد وأجهزة ،فأجهزة الهواتف الالس��لكي كانت تخزن في

من��زل مبنطقة اليرموك ،واملبالغ املالية واألس��لحة التي يتم توزيعها في منزل آخر،
واجتماعاتهم غالب ًا تعقد في منطقة النزهة (.)12

الدور اإلستطالعي ملجموعة املقدم عادل
وفي أواخر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر كانت القوات الدولية قد بدأت بالدخول
إلى أراضي اململكة العربية الس��عودية إس��تعداد ًا لتحري��ر الكويت ،فتطلب األمر

أن تقوم القيادة العامة للمقاومة الكويتية مبهمة االس��تطالع للمواقع التي تتواجد
فيه��ا القوات العراقية على أرض الكويت ،وقد قام��ت تلك القيادة بدورها على
أكم��ل وجه وزودت الق��وات الدولية بالكثير من املعلومات االس��تخبارية الهامة

ع��ن حتركات الق��وات العراقية ،وعن أماكن تواجده��ا ،وكان للمقدم عادل دوره
املميز في ذلك (.)13

استخدام املقدم ورفاقه الشيفرة
تطل��ب احلذر الش��ديد من جن��ود االحتالل اس��تخدام كلمات مبهم��ة ،فيذكر

الش��اهد فاضل الديحاني أن��ه كان يتكلم مع املقدم عادل بالش��يفرة حتى ال يقعوا

ف��ي قبضة جنود اإلحتالل ،ومن ذلك اس��تخدامهم لعبارة «هل وصل الدجاج»،
واملقصود بالدجاج الفلوس ،وعبارة «هل وصلت الس��يارة» ،واملقصود بالسيارة
املتفجرات (.)14
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تزويد القيادة باملعلومات الهامة

كان املق��دم عادل يبعث بأخب��ار املقاومة وأعمالها البطولية ،فض ً
ال عن تفاصيل
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توزي��ع األم��وال النقدية بالفاكس إل��ى فاضل الديحاني الذي يق��وم بإبالغها إلى
القيادة الكويتية في اخلارج (.)15

كم��ا قام املق��دم ع��ادل ورفاقه بإرس��ال املعلوم��ات العس��كرية الهام��ة للقيادة
الكويتية في اخلارج عبر أجهزة الالس��لكي ،فض ً
ال عن اس��تقبال أوامرها لتنفيذها

بالداخل (.)16

إلقاء القبض على املقدم عادل
أدرج��ت ق��وات اإلحتالل العراقي اس��م املقدم ع��ادل ضمن قائم��ة املطلوبني

لديه��ا ،عل��ى اعتباره أحد رموز املقاومة الكويتية التي يج��ب إلقاء القبض عليها،
فش��عر املق��دم ع��ادل باخلطر الداه��م ،وكانت والدته ه��ي أكثر املقرب�ين إليه قلق ًا،
فدفعته دفع ًا إلى اخلروج من الكويت بأسرع فرصة ممكنه ،وأمام هذا اإلحلاح أعد

املق��دم العدة للخروج من الكوي��ت إلى اململكة العربية الس��عودية ،وحدد لذلك
ي��وم اخلمي��س أو اجلمعة ،ولم يكن ف��ي نيته فعل هذا ،وعندما أس��فر الصبح كان
املقدم عادل خارج املنزل ،فتفقد خالد العثمان أمره ،وظن أنه قد ذهب إلى رفاقه

في منطقة اليرموك ،فتوجه إلى هناك ،حيث وجد الفريق محمد البدر فس��أله عن
املق��دم عادل ،فأجابه البدر في عبارة حتمل األلم واحلس��رة والغضب بأن القوات

العراقي��ة اعتقلت كل أف��راد املجموعة في منطقة النزهة في من��زل عصام الصقر،

وكان ذلك في  20أو.)17( 1990/10/21

ويذكر الشاهد عبد اللطيف العبد الرزاق أن سبب القبض على أفراد املجموعة

يرج��ع إل��ى قيام أحد األش��خاص بإب�لاغ الق��وات العراقية أنهم م��ن اللصوص،
في��ه من أفراد املجموع��ة ،وملا حققت معهم أنكروا ،لكنها اس��تمرت في التحقيق
الذي يبدو أنه قد كشف عن شخصياتهم العسكرية أمامها ،األمر الذي أستوجب
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فحضرت القوات العراقية إلى منزل عصام الصقر وألقت القبض على املتواجدين

االس��تمرار في اعتقالهم ،وخاصة لش��هرة أس��مائهم وكثرة تداوله��ا في األعمال
التي تنسب إلى املقاومة الكويتية (.)18
أما الش��هود فاض��ل الديحان��ي ،وعبد اللطيف ابن الش��هيد ووالدته أم س��عود
فيقطع��ون بأن الذي بلغ القوات العراقية عن رجال املقاومة هو أحد األش��خاص
مم��ن يحمل��ون اجلنس��ية الفلس��طينية ،وأن أكثر أف��راد املجموعة وقع��وا في قبضة
العراقيني خالل تلك العملية عدا البعض ومنهم الش��يخ صباح الناصر ،والفريق
فهد األمير (.)19

الترحيل إلى سجن األحداث
بعدها ،مت ترحيل املقدم وبقية رفاقه إلى سجن األحداث (.)20
ويذكر الشاهد جمال العثمان أنه حاول إخراج املقدم عادل ورفاقه من معتقلهم

عن طريق دفع الرشاوي جلنود اإلحتالل ،وذلك بأمواله اخلاصة ،وبأموال أخرى
جاءته عن طريق املقاومة الكويتية ،لكن دون جدوى (.)21

ترحيل املقدم ورفاقه إلى العراق
ث��م قام��ت الق��وات العراقي��ة بترحيل املق��دم ع��ادل ورفاق��ه إلى الع��راق ،حيث

مت إيداعه��م ف��ي مديري��ة أم��ن البص��رة ،وبعده��ا نقلوا إلى ع��دة أماكن لم يكش��ف
عنها(.)22

لق��د غيب الغزاة عادل س��عود عب��د العزيز محمد العبد الرزاق في س��جونهم،
ول��م يع��رف مصي��ره ،وقد حكمت احملكم��ة بدول��ة الكويت مبوت املفق��ود موت ًا

شــهداء الگويــت

حكمي ًا اعتبار ًا من يوم2006/8/28م (.)23

رحم ال ّله الشهيد عادل وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء وطنه الصبر
اجلميل والسلوان.
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(٭) ولد بالكويت في 1951/12/15م ،يس��كن منطقة ضاحية عبد ال ّله الس��الم ،قطعة ،3ش��ارع
أحم��د الغ��امن ،من��زل ،21يحمل الش��هادة اجلامعي��ة ،يعمل ب��وزارة الدفاع برتبة مق��دم ،تاريخ
األسر  20أو1990/10/21م ،تاريخ اإلستشهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا
اعتبار ًا من يوم2006/8/28م .انظر :منوذج تس��جيل األس��رى واملفقودين الكويتيني الصادر
عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنس��ان ،منوذج رقم  3097012بتاريخ1991/2/20م ،بيانات
املبل��غ خال��د حمد عب��د ال ّله العلي��وه ،ومنوذج آخر صادر ع��ن نفس اجلهة بنف��س الرقم ،بتاريخ
1991/3/6م ،بيان��ات املبل��غ جمال عبد الرزاق العثمان ،ومنوذج تس��جيل أوضاع األس��رى
واملفقودي��ن الكويتي�ين صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودين دون رقم ،
مؤرخ في1991/10/17م ،بيانات املبلغة سميرة عبد الرزاق محمد سليمان العثمان (زوجة
الشهيد) ،واستمارة بيانات املتغيب ضمن عمليات اإلحتالل والتحرير برقم  ،406032مؤرخ
ف��ي1992/5/7م ،وبطاق��ة محتويات امللف ص��ادرة عن فريق توثيق احليثيات بقس��م التخليد
املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1جم��ال العثم��ان ،مقابل��ة أجراه��ا مع��ه الباح��ث وحي��د القطان في ي��وم الثالث��اء املوافق
 ،2008/11/25ص ،2فاضل الديحاني ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في
ي��وم األربعاء املواف��ق ،2008/11/26ص ،2عبد اللطيف محم��د العبد الرزاق ،مقابلة
أجراه��ا مع��ه الباحث وحيد القطان في يوم الثالث��اء املوافق  ،2008/11/25ص،2-1
عب��د اللطيف (ابن الش��هيد) ،مقابلة أجراها مع��ه الباحث وحيد القطان ف��ي يوم األربعاء
املوافق ،2008/11/26ص ،2أم س��عود (زوجة الش��هيد) ،مقابلة أجراها معه الباحث
وحيد القطان في يوم األربعاء املوافق  ،2008/11/26ص ،2يعقوب اجلس��مي ،مقابلة
أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األحد املوافق  ،2008/11/23ص. 2
( )2عبد اللطيف (ابن الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )3فاض��ل الديحان��ي ،املقابل��ة الس��ابقة ،ص ،1عبد اللطيف محم��د العبد ال��رزاق ،املقابلة
السابقة ،ص. 2
( )4أم سعود (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )5فاضل الديحاني ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )6فاضل الديحاني ،املقابلة السابقة ،ص ،3-2أم سعود (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص.2
( )7جمال العثمان ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )8جمال العثمان ،املقابلة السابقة ،ص ،5عبد اللطيف محمد العبد الرزاق ،املقابلة السابقة ،ص.3

شــهداء الگويــت

( )9جمال العثمان ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،4-3عبد اللطيف (ابن الش��هيد) ،املقابلة السابقة،
ص ،3،2أم س��عود (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،3-2يعقوب اجلسمي ،املقابلة
السابقة ،ص. 3-2
( )10فاضل الديحاني ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )11جمال العثمان ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )12جم��ال العثمان ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،6-5عبد اللطيف محم��د العبد الرزاق ،املقابلة
الس��ابقة ،ص 4،3،2فاضل الديحاني ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،5يعقوب اجلس��مي ،املقابلة
السابقة ،ص. 2
( )13جمال العثمان ،املقابلة السابقة ،ص. 6
( )14فاضل الديحاني ،املقابلة السابقة ،ص. 4-3
( )15فاضل الديحاني ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )16عب��د اللطي��ف (ابن الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3-2أم س��عود (زوجة الش��هيد)،
املقابلة السابقة ،ص.3
( )17جم��ال العثمان ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،7-6عبد اللطيف محم��د العبد الرزاق ،املقابلة
الس��ابقة ،ص ،4أم س��عود (زوجة الش��هيد) ،منوذج تسجيل أوضاع األس��رى واملفقودين
الكويتي�ين صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودين دون رقم ،مؤرخ
ف��ي 1991/10/17م ،جم��ال عبد الرزاق العثمان ،ومنوذج تس��جيل أوضاع األس��رى
واملفقودي��ن الكويتي�ين صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودين دون
رقم ،مؤرخ في 1991/3/6م.
( )18عبد اللطيف محمد العبد الرزاق ،املقابلة السابقة ،ص. 5-4
( )19فاضل الديحاني ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،5عبد اللطيف (ابن الش��هيد) ،املقابلة السابقة،
ص 3أم سعود (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4-3
( )20فاضل الديحاني ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،6عبد اللطيف (ابن الش��هيد) ،املقابلة السابقة،
ص ،3أم سعود (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )21جمال العثمان ،املقابلة السابقة ،ص. 8
( )22جم��ال العثم��ان ،املقابل��ة الس��ابقة ،ص ،8عب��د اللطيف محم��د العبد ال��رزاق ،املقابلة
الس��ابقة ،ص ،5فاض��ل الديحان��ي ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،6عبد اللطيف (ابن الش��هيد)،
املقابلة السابقة ،ص ،3أم سعود (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص.4
( )23وزارة العدل ،دائرة األحوال الش��خصية  ،9قضية رقم ،2006/2264املنعقدة بتاريخ
2006/8/28م.
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عبد العزيز تركي عبد احملسن تركي املليفي (٭)
كتب  /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
ش��جاع ،مغام��ر ،خل��وق ،مؤدب ،ه��ادىء ،باس��م ،مرح ،كت��وم ،محبوب من

اجلمي��ع ،رج��ل بكل ما حتمله ه��ذه الكلمة من معن��ى ،هذا هو عب��د العزيز تركي

عبداحملسن تركي املليفي (.)1

هواياتـــــــه
يه��وى امليكانيكا ،ويعش��ق اإللكتروني��ات ويتقن إصالحها ،كم��ا يحب صيد

البحر ،وركوب اخليل ،وقيادة السيارات (.)2

موقفه إزاء الغزو العراقي
حماسته وغيرته على وطنه ألزمه التوجه منذ اليوم األول للغزو العراقي الغاشم

على دولة الكويت إلى معسكر اجليش الكويتي طالب ًا اإلنضمام إلى املقاتلني عن

الوط��ن ،وكان عب��د العزيز جريئ ًا ميتل��ك القدرة على قي��ادة املجموعة التي تكون
مبعيته (.)3

من أصدقائه املقربني رش��يد البدر ،الذي كان يصاحبه في املدرس��ة والش��اليه،

وف��ي الرحالت البرية ،أم��ا صديقه خالد العتيبي فهو يحمل له أجمل الذكريات،
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أصدقاء عبد العزيز

وم��ن أصدقائه ،اآلخري��ن أحد أبناء الع��واد ،وعبد اخلالق ،وري��اض التويجري،
ونواف وكانوا يسكنون منطقة النزهة (.)4

عبد العزيز في معسكر جيوان
دخ��ل عبد العزيز معس��كر جي��وان التابع للجي��ش واحلرس الوطن��ي الكويتي

مع صديقه رش��يد البدر ،فش��اهدا نيران القوات العراقية التي كانت تصوب على

املعس��كر من مبن��ى وزارة الكهرباء الكائن ف��ي منطقة الرقعي ،وظ��ن عبد العزيز
ورشيد أن القصف لن يستمر طوي ً
ال وأن القوات األمريكية سوف تتدخل سريع ًا،

لكن الوضع استمر على ما هو عليه ،فمكثا في ذاك املعسكر حتى الساعة السابعة

لي� ً
لا ،ثم خرجا من��ه وفق ًا ألوامر عس��كرية صادرة عن اجلي��ش الكويتي بضرورة
إخالء املكان لكثافة نيران العدو ،فغادر الصديقان املعسكر وتوجها إلى منزليهما،
ويذكر الش��اهد فارس الوقيان أن عند رجوع الصديق�ين إلى املنزل كانت ثيابهما

ملطخة بالدماء ،ويظن أنهما س��اعدا في حم��ل املصابني من اجلنود الكويتيني في
ذاك املعسكر ،ويذكر عبد ال ّله شقيق الشهيد نحو ًا من هذه الرواية (.)5

عبد العزيز ومجموعة مشرف
وتؤك��د والدة عبد العزيز أنه طلب منها جتهيز مالبس��ه منذ الي��وم الثاني للغزو

العراق��ي ،وأخبره��ا بعزمه عل��ى اإلنضمام إل��ى املقاوم��ة الكويتية الباس��لة ،كما

شــهداء الگويــت

يؤك��د ذلك صديقه خالد العتيبي الذي انضم معه إلى إحدى مجموعات املقاومة

الكويتي��ة ف��ي منطقة مش��رف ،وذكر أن من ب�ين أفرادها الضابط ن��وري اجلحمة،

وكان يرأسهم أحمد ابداح ،وأنهم كانوا يجتمعون في قبو أحد املنازل (.)6
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احلصول على السالح والذخيرة
توجه عبد العزيز ورفاقه -ومن بينهم رش��يد البدر -إلى منطقة صبحان حيث
أح��د مخازن الس�لاح التاب��ع للجي��ش الكويتي ،وأخذوا نحو خمس�ين س�لاح ًا
والذخيرة الالزمة لها ،ومت ذلك بس��رعة فائقة حرص ًا على عدم الوقوع في قبضة
جنود اإلحتالل ،ثم توجهوا بتلك األسلحة إلى منزل رشيد مبنطقة مشرف حيث

مت تخزينها فيه (.)7

التوجه إلى مخفر كيفان
ل��م يكتف الصديقان عبد العزيز ورش��يد باحلصول على األس��لحة والذخيرة،

ب��ل توجها إلى مخفر ش��رطة كيف��ان ،وطلبا التطوع ضم��ن املدافعني عن حياض

الوط��ن ،وأخب��را م��ن كان هناك بوجود مخزن األس��لحة في منطق��ة صبحان ،ثم
اصطحبوه��م إل��ى هناك حي��ث أخذوا كمي��ة أخرى م��ن األس��لحة ،زودوا أفراد
املخفر املذكور ببعضها (.)8

توزيع األسلحة على شباب املقاومة
قام عبد العزيز بتوزيع األسلحة التي بحوزته على شباب املقاومة ،وخاصة في
منطقت��ي بيان ومش��رف ،كما أخبر الش��اهد محمد الوقيان يوم�� ًا أن عليه أن يأخذ

حذره من قارب الصيد ألن بداخله أسلحة مخبأة ،ويذكر محمد أنه سلم القارب
مبا يحتويه إلى مخفر شرطة ضاحية عبد ال ّله السالم (.)9
كما يذكر الش��اهد خالد العتيبي أنه رافق عبد العزيز أثناء توزيعه الس�لاح على

رشاشة صغيرة وعجائن تستخدم في التفجير ،وعند وصولهما قام أفراد املقاومة
بتفكيك الوانيت ،واستخراج األسلحة املخبأة فيه (.)10
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شباب املقاومة في منطقة السرة ،وكانا يستقالن سيارة وانيت بها صواعق وأسلحة

حيازة عبد العزيز للسالح

كان عبد العزيز دائم ًا يحمل س�لاح ًا ش��خصي ًا قد ثبته في أس��فل رجله ،وهذا

يدل على مش��اركته بأعم��ال املقاومة ضد قوات االحت�لال وجاهزيته ملقاومة من
يتوقع التعرض له منهم ،وش��اهده ش��قيقه عبد ال ّله يحمل بي��ده حقيبة صغيرة بها
س�لاح ًا رشاش�� ًا قام بتدريب شقيقه عبد ال ّله على اس��تعماله ،كما كان عبد العزيز
يخفي في منزله غرارة ونصف الغرارة من األسلحة والذخيرة الالزمة لها ،ويعلم

بذل��ك وال��ده ،ولم يلمه على ذلك لعلمه بأنه يعم��ل على خدمة وطنه والتضحية
من أجله(.)11

عبد العزيز وتوزيع األموال
وشارك عبد العزيز في توزيع املبالغ النقدية التي كانت تأتي من القيادة الكويتية

في اخلارج ومن بعض التجار في الداخل ،فكان يستلمها ثم يوزعها على احملتاجني
لها من أفراد املقاومة الكويتية وغيرهم من الصامدين على أرض الكويت (.)12

توزيع املواد الغذائية
كما ش��ارك عبد العزيز رفاقه -ومنهم خال��د العتيبي -في توزيع املواد الغذائية
عل��ى األهالي الذي��ن كانوا بأم��س احلاجة إليه��ا ،وأيض ًا على العس��كريني الذين
كانت القوات العراقية تترصدهم ،ولم يكونوا يستطيعون الظهور في أماكن البيع

والشراء (.)13
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خروج عبد العزيز ليالً

كان عب��د العزيز كثير اخلروج لي ً
ال من املنزل الذي يش��اركه صديقه رش��يد فيه،

وملا س��أله رش��يد عن ذلك ،اعترف له بانتمائه للمقاومة وطلب منه االنضمام إلى
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مجموعت��ه التي كانت تقوم ببع��ض العمليات ضد القوات العراقية الغازية ،فقبل
رشيد بذلك (.)14

عملية مقاومة جريئة

توج��ه عب��د العزيز مع صديقه رش��يد يوم ًا لتنفيذ عملية ضد الق��وات العراقية،

وكان رش��يد هو س��ائق الس��يارة ،فمرا على مجموعة من اجلن��ود العراقيني كانت

تقف في خارج مخفر ش��رطة بيان ،فأمطرهم عبد العزيز بوابل من الرصاص من
بندقيته الرش��اش ،ثم انصرف الصديقان عن املكان بسرعة حتى ال يقعا في قبضة
جنود اإلحتالل (.)15

عملية أخرى عند مخفر مشرف

كما يذكر رشيد أنه توجه مع صديقه عبد العزيز يوم ًا في الساعة الثانية أو الثالثة
صباح ًا إلى مخفر ش��رطة منطقة مش��رف ،فقام عبد العزيز بتس��ديد نيران سالحه

الرش��اش إلى مجموعة من اجلنود كانت تقف على املدخل ،ثم هربا بسرعة حتى

ال يقعا في قبضتهم (.)16

عمليات متفرقة
ويخبر الش��اهد خالد العتيبي -وهو صديق عبد العزيز الذي ش��اركه في ذات

املجموع��ة م��ن املقاومة -أنه��م كانوا يطلق��ون النار عل��ى الق��وات العراقية وهم

يس��يرون بسيارتهم مس��رعني ،كما أنهم كانوا يتقنصون العسكريني من العراقيني
ويذكر نفس الش��اهد أن مجموعتهم أخ��ذت بالتناقص لكثرة رصدها من قبل

القوات العراقية التي الحقتهم في كل مكان ،وقامت بحمالت مداهمة وتفتيش
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الذين يسيرون منفردين ،فيعمدون إلى قتلهم(.)17

للبي��وت ،عندها ش��عر أفراد املقاومة بح��رج موقفهم وقاموا بتقليل نش��اطهم من
أجل س�لامة وراحة القاطنني لتلك البيوت .وذات ي��وم حاولت املجموعة تنفيذ
عملية ضد القوات العراقية ،لكن تبني لها أن عدد تلك القوات كان كبير ًا بصورة
ال ميك��ن التعامل معها ،فاضطروا إلى اإلختباء حتت س��يارة لي ً
ال ،ولم يس��تطيعوا
مغادرة املكان إال نهار ًا (.)18

مشاركته في عمليات مجموعة مشرف
ويذك��ر خالد العتيبي أنه وصديقه عبد العزيز ش��اركا في بعض العمليات التي

نفذتها مجموعة مشرف التابعة للمقاومة ،ومن ذلك مهاجمة سيارة نقل للجنود
العراقيني في منطقة اجلابرية ،وتفجير سوق في منطقة خيطان (.)19

حتذير اجليران لعبد العزيزورشيد
ح��ذر اجلي��ران عبدالعزيز وصديقه رش��يد م��ن االس��تمرار بعملي��ات املقاومة
إنطالق ًا من منزل رش��يد ،وطلبوا منهما توزيع تلك األس��لحة أو نقلها إلى مكان
آخ��ر ،وذلك لوجود عوائل قاطنة بالقرب من املنزل املذكور ،وخاصة أن القوات
العراقي��ة كان��ت تبطش مبن تش��ك في مقاومت��ه ،وتقوم بعملي��ات مداهمة فجائية
لكثير من املنازل بحث ًا عن أفراد املقاومة وما يحملون من أسلحة (.)20

عبد العزيز وتغيير الهويات
شــهداء الگويــت

وم��ن األعم��ال األخ��رى التي ق��ام بها عب��د العزيز ه��ي إحض��اره لألختام من
اإلدارة العام��ة للم��رور ،وأختام�� ًا أخ��رى من بلدي��ة الكويت ،وكان عب��د العزيز

ورفاقه يقومون بتغيير هويات العس��كريني وغيرهم من املدنيني من أفراد املقاومة
الكويتية الباسلة حتى ال يتعرف عليهم جنود اإلحتالل (.)21
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التخابر مع القيادة الكويتية في اخلارج
وكان لدى عبد العزيز جهاز السلكي يتخابر من خالله مع القيادة الكويتية في

اخلارج ،وقد ذكر صديقه خالدالعتيبي أنه ش��اهده معه ،بل واس��تخدمه للتحدث
مع من يعرفه بداخل اململكة العربية السعودية(.)22

خروج عبد العزيز إلى السعودية

خرج عبد العزيز يوم ًا إلى اململكة العربية الس��عودية لغرض توصيل معلومات

س��رية إل��ى القيادة الكــــويتية ف��ي اخلـــارج ،وفي أثناء خروجه مع صديقه رش��يد
صادر جنود اإلحتالل كل ما في حوزتهم من جوازات ومبالغ نقدية عدا السيارة

الت��ي أقلتهم ،ومكثا خمس��ة أي��ام في احلدود حتى س��مح لهم��ا بالدخول وذلك

لدواع��ي أمني��ة ،وقد أوصل عبد العزيز رس��الته إل��ى القيادة ثم ع��اد أدراجه إلى
الكويت مع أحد الكويتيني من أبناء التويجري ،أما رش��يد فلم يس��مح له بالعودة
إلى الكويت ثانية (.)23

وتخب��ر وال��دة عبد العزي��ز أنه ذهب إل��ى اململك��ة العربية الس��عودية من أجل

توصي��ل ش��ريط فيدي��و فيه بعض مش��اهد لعمليـات قام��ت بها املقاوم��ة الكويتية

الباسلة في الكويت (.)24

تكرر خروج عبد العزيز إلى السعودية

ويذكر عبد ال ّله أن شقيقه عبد العزيز كثير اخلروج إلى اململكة العربية السعودية،

وأقالم متفجرة ،وكان خروجه أيض ًا من أجل إخراج بعض الناس الذين يرغبون
في مغادرة البالد فرار ًا من بطش القوات العراقية (.)25
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وأن��ه يفعل ذلك خلس��ة دون علم أح��د ،وكان ذلك بقصد إدخال األس��لحة إلى
املقاومة الكويتية ،وقد ش��اهد شقيقه معه أنواع ًا مختلفة منها على شكل والعات

استيالء العراقيني على بيت رشيد البدر
ويذك��ر رش��يد أن لديه معلوم��ات مفادها اس��تيالء العراقيني عل��ى منزلهم في

مش��رف الذي يحتوي -كما أس��لفنا -على أس��لحة وذخيرة ،وملا علم عبد العزيز
بذلك أخذ س��يارة والد رش��يد التي كان��ت موجودة قبالة املنزل واس��تخدمها ،ثم

بعد قرابة ثالثة أشهر شاهد محمد صديق عبد العزيز السيارة فظن أن عبد العزيز

يقوده��ا ،فذه��ب ورفاقه إلى الس��يارة لكنهم وجدوا أحد العراقي�ين يقودها ،وملا
س��ألوه عن حالها على اعتبارها مملوكة ألحد أقرابهم ،أركبهم بها وكان معه أحد

رجال املخابرات العراقية ،وتوجهوا بهم إلى مخفر الش��رطة حيث حققوا معهم،
وأوسعوهم ضرب ًا ،ثم أطلقوا سراحهم (.)26

إلقاء القبض على عبد العزيز
ذات يوم ذهب عبد العزيز مع صديقه خالد العتيبي إلى منزل في منطقة صباح

الس��الم ،وعندما دخلوه وجلس��وا فيه ،اس��تأذن عب��د العزيز صديق��ه في اخلروج
لقض��اء حاجة ملحة ،ووعده بأنه س��وف يأتي بس��رعة ،فانتظ��ر خالد طوي ً
ال ،ولم
يحض��ر عبدالعزيز ،فانطلق خال��د هو وأحد أبناء الوقي��ان للبحث عن صديقهما

عبدالعزيز ،وذهبا إلى منزله ،فقابلهما أحد األشخاص مخبر ًا أن منزل عبدالعزيز
تعرض ملداهمة القوات العراقية التي كانت تبحث عن عبد العزيز ،وما أن وصل
عبد العزيز إلى باب منزله حتى ألقت القوات العراقية القبض عليه هو وش��خص

آخر يدعى فيصل العجيل(.)27
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أما والدة الشهيد فتذكر أن القبض عليه كان في1990/10/27داخل املنزل،

وأن القوات العراقية قامت بضربه ،ثم اقتادته إلى أحد معتقالتها(.)28
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البحث عن عبد العزيز
بحثت أس��رة عبد العزيز عنه في معتق�لات القوات العراقية في الكويت ،لكن

دون جدوى ،ثم خرجت والدته إلى اململكة العربية السعودية على أمل أن يفرج

عن ابنها ويلحق بها إلى هناك ،لكن دون بارقة أمل.

فقد غيب الغزاة عبد العزيز تركي عبد احملسن تركي املليفي في سجونهم ،ولم
يع��رف مصيره ،وق��د حكمت احملكمة بدولة الكويت مب��وت املفقود موت ًا حكمي ًا
اعتبار ًا من يوم2007/4/30م (.)29

رحم ال ّله الشهيد عبد العزيز وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر اجلميل والسلوان.
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129

املصادر والهوامش
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(٭) ول��د بالكويت ف��ي1970/3/19م ،يس��كن منطقة مش��رف ،قطعة  ،6الش��ارع الثامن،
من��زل  ،1يحمل ش��هادة الثانوي��ة العامة ،طال��ب ،تاريخ األس��ر ،1990/10/27تاريخ
اإلستش��هاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2007/4/30م.
انظر :منوذج تس��جيل األس��رى واملفقودين الكويتيني الصادر ع��ن اللجنة الكويتية حلقوق
اإلنسان ،منوذج رقم  6265613بتاريخ1991/3/5م ،بيانات املبلغ عبدالعزيز عبد ال ّله
بو قريص ،ومنوذج آخر صادر عن نفس اجلهة برقم  ،6256913بتاريخ1991/3/7م،
بيانات املبلغ براك عبد احملسن تركي املليفي ،ومنوذج تسجيل أوضاع األسرى واملفقودين
الكويتي�ين صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودين دون رقم ،مؤرخ
ف��ي1991/10/3م ،بيان��ات املبلغة فوزية عب��د ال ّله مبارك بو قريص ،واس��تمارة بيانات
املتغي��ب ضمن عمليات اإلحتالل والتحري��ر برقم  ،406032مؤرخ في1992/5/7م،
وبطاقة محتويات امللف صادرة عن فريق توثيق احليثيات بقسم التخليد املعنوي في مكتب
الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1وال��دة الش��هيد ،مقابل��ة أجراه��ا معه��ا الباح��ث وحي��د القط��ان في ي��وم األح��د املوافق
 ،2008/11/9ص ،2رش��يد علي البدر ،مقابلة أجراها مع��ه الباحث وحيد القطان في
ي��وم األحد املواف��ق ،2008/11/30ص ،2محمد ف��ارس الوقيان ،مقابل��ة أجراها معه
الباح��ث وحي��د القطان في ي��وم األحد املواف��ق ،2008/11/24ص ،2خال��د العتيبي،
مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم اإلثنني املوافق ،2008/11/17ص،2
عبد ال ّله املليفي (شقيق الشهيد) ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األحد
املوافق ،2008/11/16ص. 2-1
( )2خالد العتيبي ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2عبد ال ّله املليفي (ش��قيق الشهيد) ،املقابلة السابقة،
ص ،2والدة الشهيد ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )3رش��يد علي البدر ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3،2خالد العتيبي ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2عبد
ال ّله املليفي (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )4خالد العتيبي ،املقابلة الس��ابقة ،ص2،1؛ والدة الش��هيد ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2رش��يد
علي البدر ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )5رش��يد علي الب��در ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3-2محمد ف��ارس الوقيان ،املقابلة الس��ابقة،
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ص ،2خال��د العتيب��ي ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،5عبد ال ّله املليفي (ش��قيق الش��هيد) ،املقابلة
السابقة ،ص. 2

( )6خالد العتيبي ،املقابلة السابقة ،ص2،1؛ والدة الشهيد ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )7رشيد علي البدر ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )8املصدر السابق ،ص. 4

( )9محمد فارس الوقيان ،املقابلة السابقة ،ص ،3رشيد علي البدر ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )10خالد العتيبي ،املقابلة السابقة ،ص. 5

( )11محم��د ف��ارس الوقيان ،املقابلة الس��ابقة ،ص4،3؛ عبد ال ّله املليفي (ش��قيق الش��هيد)،
املقابلة السابقة ،ص.4،3،2

( )12والدة الش��هيد ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3محمد فارس الوقيان ،املقابلة الس��ابقة ،ص،2
خالد العتيبي ،املقابلة السابقة ،ص. 6

( )13خالد العتيبي ،املقابلة السابقة ،ص ،6عبد ال ّله املليفي (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة،
ص ،3والدة الشهيد ،املقابلة السابقة ،ص. 2

( )14رشيد علي البدر ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )15املصدر السابق ،ص. 5-4
( )16املصدر السابق ،ص. 5

( )17خالد العتيبي ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )18املصدر السابق.

( )19املصدر السابق ،ص. 3

( )20رشيد علي البدر ،املقابلة السابقة ،ص. 5
( )21املصدر السابق ،ص. 9

( )22خالد العتيبي ،املقابلة السابقة ،ص. 5

( )23رش��يد علي البدر ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،7-6محمد فارس الوقيان ،املقابلة الس��ابقة،
ص. 3

( )26رشيد علي البدر ،املقابلة السابقة ،ص. 8-7
( )27خالد العتيبي ،املقابلة السابقة ،ص. 7
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( )24والدة الشهيد ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )25عبد ال ّله املليفي (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4،3

( )28والدة الش��هيد ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3ومنوذج تس��جيل أوضاع األس��رى واملفقودين
الكويتي�ين صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودين دون رقم ،مؤرخ

في1991/10/3م.

( )29وزارة الع��دل ،دائ��رة األح��وال الش��خصية  ،9قضي��ة رق��م ،2007/360املنعق��دة
بتاريخ2007/4/30م.
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الشهيد بإذن ال ّله تعالى
عبد ال ّله جمعة عبد ال ّله الشطي (٭)
كتب /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
أكب��ر إخوته س��ن ًا ،طيب القلب ،محت��رم ،صاحب أخالق عالية ،ب��ار بوالديه،

شفيق على إخوانه (.)1

دراسته وعمله
يحم��ل ش��هادة الثانوية العام��ة ،بيطري يعمل بالهيئ��ة العامة للزراع��ة والثروة

السمكية(.)2

تفهمه خلطورة الوضع
أدرك عب��د ال ّله خطورة الوضع أثناء الغزو العراقي الغاش��م على دولة الكويت،

فقد كان حريص ًا على سالمة إخوانه يصبرهم وينصحهم ويحذرهم خطورة اخلروج
من املنزل وخاصة شقيقه صالح الذي يعمل في القوة البحرية بوزارة الدفاع (.)3

صناعته للقذائف احمللية
مقذوف��ات حارقة ،وكانوا يقذفونها على جنود اإلحت�لال الذين يتواجدون قبالة
مخفر شرطة منطقة الرميثية ،فيحدثون بهم اإلصابات املختلفة (.)4
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ق��ام عبد ال ّله ورفاق��ه بجمع القناني الفارغ��ة ،ثم تعبئتها بالبنزي��ن ،فتصبح بذا

جلب السالح من صبحان

ويذكر صالح ش��قيق عبد ال ّله أنه ذهب مع شقيقه ورفاقه إلى مستودع للسالح

تابع للجيش الكويتي في منطقة صبحان ،حيث جلبوا من هناك أس��لحة وذخائر
قاموا بتوزيعها الحق ًا على ش��باب املقاومة ،فض ً
ال عن تخزين بعضها في منزلهم

الكائ��ن في منطقة الرميثية ،وبعد س��ماعهم قيام الق��وات العراقية مبداهمة املنازل
وتفتيش��ها بحث ًا عن الس�لاح وعن ش��باب املقاومة الكويتية ،قام عب��د ال ّله ورفاقه
بإخفاء تلك األسلحة عن أعني القوات العراقية (.)5

شجاعة عبد ال ّله وشقيقه

ويخب��ر أحمد أنه وش��قيقه عب��د ال ّله خرجا ف��ي أحد أيام الغ��زو العراقي وهما
يسيران بسيارة عبد ال ّله الكاديالك ،وفي أثناء الطريق شاهدا سيارة ركاب عسكرية

عراقية معطلة محملة باألس��لحة قبالة مستشفى اجلابرية ،وكان يقف إلى جوارها
بع��ض جنود اإلحتالل ،فتوق��ف عبد ال ّله وعرض على أولئ��ك اجلنود توصيلهم

للوجهة التي يريدونها ،فوافقوا على ذلك وركبوا مع الش��قيقني ،وكانت الوجهة
هي مركز اإلطفاء مبنطقة الساملية.

وفي أثناء الس��ير أخرج عبد ال ّله مسدس�� ًا كان يخفيه حتت مقعد السيارة ،وهدد

اجلن��ود ،وأخذ منهم األس��لحة التي معهم ،ث��م طلب منهم النزول من الس��يارة،

ففعلوا ما أراده ،ثم توجه الش��قيقان إلى الس��يارة العراقية املعطلة وأخذا أس��لحة
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منها ،وفي أثناء ذلك ش��اهدهم بعض جنود اإلحتالل وتوجهوا نحوهما ،إال أن
عبد ال ّله س��دد نيران س�لاحه إليهم ،ثم توجه الشقيقان مسرعني إلى املنزل مبنطقة
الرميثي��ة ،وملا وصال إلى هناك لم يخبرا أحد ًا ما بداخل الس��يارة من أس��لحة ،ثم
أزاال عجالت السيارة ،وقاما بتغطيتها خوف ًا من عثور القوات العراقية عليها (.)6
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توزيع عبد ال ّله للسالح
بعد ثالثة أيام ،أخرج عبد ال ّله األسلحة من سيارته ،ثم قام بتوزيعها على رفاقه

وعلى غيرهم ممن حتمسوا ملقاومة جنود اإلحتالل العراقي(.)7

عملية لعبد ال ّله ورفاقه
يخبر صالح شقيق عبد ال ّله أنه شاهد شاحنة عسكرية محملة بجنود اإلحتالل

عمان ،فقام عبد ال ّله ورفاقه بتصويب نيران
تس��ير على اخلط السريع قرب ش��ارع ّ

أسلحتهم إليها (.)8

قتل عبد ال ّله جلندي عراقي
ويذك��ر صال��ح أيض�� ًا أن س��مع ع��ن قي��ام ش��قيقه عب��د ال ّل��ه بقتل أح��د جنود

اإلحتالل(.)9

عمليات مقاومة أخرى
كان عب��د ال ّل��ه يخرج لي ً
ال فيق��وم بتنفيذ بعض العمليات العس��كرية ضد جنود

اإلحت�لال ،ومن ذلك قيادته لس��يارته ومروره على نقاط جتم��ع للقوات العراقية

عند مخفر شرطة الرميثية أو عند سور املدرسة التي يتخذونها مركز قيادة لهم ،ثم

يوجه نيران بندقيته نحوهم (.)10

وف��ي أثناء إحدى عملي��ات املقاومة التي نفذها عبد ال ّل��ه ضد قوات اإلحتالل

ف��ي  ،1990/8/20وبعد أن قام بتصويب نيران س�لاحه إلى إحدى جتمعاتهم،
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إلقاء القبض على عبد ال ّله

طاردته تلك القوات بني منطقتي الرميثية والس��املية ،وحدث اشتباك بني الطرفني
أصي��ب عل��ى إثره عب��د ال ّله ،ثم وق��ع أخير ًا في أس��رهم ،ودليل ذلك ما ش��اهده
ش��قيقه أحمد من آثار للدماء وطلقات للرصاص بداخل وخارج س��يارة عبد ال ّله
التي وجدوها عند مخفر شرطة منطقة سلوى (.)11

سؤال أحمد عن شقيقه

ويذك��ر أحمد ش��قيق عب��د ال ّله أنه ه��و اآلخر وقع ف��ي قبضة الق��وات العراقية

الغازي��ة ،وف��ي أثناء احتجازه مبخفر الفردوس س��أل من كان مع��ه في املعتقل عن
ش��قيقه عبد ال ّله ،فأخبروه أنهم سمعوا من بعض الناس أنهم شاهدوه ميشي على
عكازة ،ورمبا أن ذلك من جراء اإلصابة التي أحلقها جنود اإلحتالل به ،أو بسبب

ما ناله من تعذيب الحق على أيديهم (.)12

البحث عن عبد ال ّله

بعده��ا ،انقطع��ت األخبار عن عبد ال ّله ،فذهبت عائلته للس��ؤال عنه في مخفر

س��لوى حي��ث وج��دت س��يارته ،لكن جن��ود اإلحتالل أنك��روا معرفته��م به ،ثم
تضارب��ت الروايات ف��ي مصيره ،فمنهم من ق��ال أنه أودع في س��جن األحداث،
ومنهم من قال أنه س��جن في الكلية العس��كرية ،ومنهم من قال أنه مت ترحيله إلى

العراق (.)13

تغييب قوات اإلحتالل لعبد ال ّله
شــهداء الگويــت

هكذا غيب الغزاة عبد ال ّله جمعة عبد ال ّله الش��طي في س��جونهم ،ولم يعرف
مصي��ره ،وقد حكمت احملكمة بدولة الكويت مبوت املفق��ود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا

من يوم2007/4/30م (.)14
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عالمات مميزة للشهيد
تذك��ر والدة الش��هيد ،وك��ذا ش��قيقه صالح وجود وش��م على يدي��ه ،وبصورة

واضحة على يده اليمنى (.)15

رحم ال ّله الشهيد عبد ال ّله وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله
وأبناء وطنه الصبر اجلميل والسلوان.

شــهداء الگويــت
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املصادر والهوامش
(٭) ول��د بالكوي��ت ف��ي1962/4/2م ،يس��كن منطقة الرميثي��ة ،قطعة ،9ش��ارع  ،93منزل
 ،16يحم��ل ش��هادة الثانوي��ة العام��ة ،يعم��ل بالهيئ��ة العام��ة للزراع��ة والثروة الس��مكية

بوظيفة بيطري ،تاريخ األس��ر1990/8/20م ،تاريخ اإلستش��هاد هو تاريخ احلكم مبوته
كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم2007/4/30م .انظر :ش��هادة وفاة الش��هيد صادرة

ع��ن وزارة الصح��ة برق��م  ،2007 / 1650بتاري��خ 2007/7/22م ،ومنوذج تس��جيل
األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني الصادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنس��ان ،منوذج رقم
 6403514بتاريخ 1991/3/5م ،بيانات املبلغ صالح جمعة عبد ال ّله الش��طي (ش��قيق
الش��هيد) ،ومن��وذج تس��جيل أوضاع األس��رى واملفقودي��ن الكويتي�ين صادر ع��ن اللجنة
الوطنية ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودين دون رقم ،مؤرخ في1991/10/9م ،بيانات
املبلغة حليمة عبد ال ّله ماجد (والدة الش��هيد) ،واس��تمارة بيان��ات املتغيب ضمن عمليات
اإلحت�لال والتحرير برقم  ،406032مؤرخ في1992/5/7م ،وبطاقة محتويات امللف
صادرة عن فريق توثيق احليثيات بقس��م التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان

األميري.

( )1أحم��د (ش��قيق الش��هيد) ،مقابل��ة أجراه��ا مع��ه الباحث وحي��د القطان في ي��وم األربعاء
املواف��ق ،2008/8/6ص ،2-1صال��ح (ش��قيق الش��هيد) ،مقابلة أجراه��ا معه الباحث
وحيد القطان في يوم األربعاء املوافق ،2009/1/28ص. 2-1

( )2صالح (ش��قيق الش��هيد) املقابلة السابقة ،ص ،2أحمد (ش��قيق الشهيد) ،املقابلة السابقة،
ص. 2

( )3أحمد (ش��قيق الش��هيد) املقابلة الس��ابقة ،ص ،2صالح (شقيق الش��هيد) املقابلة السابقة،
ص. 2، 1

( )4صالح (شقيق الشهيد) املقابلة السابقة ،ص. 3-2
( )5املصدر السابق ،ص. 3

شــهداء الگويــت

( )6أحمد (شقيق الشهيد) املقابلة السابقة ،ص. 3-2
( )7املصدر السابق ،ص. 3

( )8صالح (شقيق الشهيد) املقابلة السابقة ،ص. 3
( )9املصدر السابق ،ص. 3
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( )10أحمد (شقيق الشهيد) املقابلة السابقة ،ص. 3

( )11صالح (ش��قيق الشهيد) املقابلة الس��ابقة ،ص ،4أحمد (شقيق الشهيد) املقابلة السابقة،
ص. 4

( )12أحمد (شقيق الشهيد) املقابلة السابقة ،ص. 4

( )13صال��ح (ش��قيق الش��هيد) املقابل��ة الس��ابقة ،ص ،5-4أحمد (ش��قيق الش��هيد) املقابلة
السابقة ،ص. 4

( )14وزارة الع��دل ،دائ��رة األح��وال الش��خصية  ،9قضي��ة رق��م  ،2007 /181املنعق��دة
بتاريخ2007/4/30م.

( )15صالح (شقيق الشهيد) منوذج تسجيل األسرى واملفقودين الكويتيني الصادر عن اللجنة
الكويتي��ة حلقوق اإلنس��ان ،النموذج الس��ابق ،والدة الش��هيد ،ومنوذج تس��جيل األس��رى
واملفقودي��ن الكويتي�ين ،ص��ادر ع��ن اللجنة الوطني��ة ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودين،

النموذج السابق.
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الشهيد بإذن ال ّله تعالى

عبد ال ّله عنيد عفات حميدي (٭)
كتب /د .سعود محمد العصفور:

كلمات نيرة معبرة
«هو أخي وسندي منذ الطفولة مع بعضنا البعض ،في غرفة واحدة ،متالزمني،

متواصلني بني األهل واألصدقاء» .كانت هي كلمات شقيقه محمد كفاحتة حديثه
عن شقيقه عبد ال ّله(.)1

أخالقه وطباعه
عس��كري رباني ،ملتزم بدين��ه ،طيب القلب ،عطوف على عائلته ،فقد س��اعد

وال��ده في تربي��ة إخوته ،خدوم للجميع ،محبوب ،ش��جاع ،كتوم ،خلوق ،يحب

النظام في كل شيء(.)2

دراسته وعمله
يحمل ش��هادة الثانوي��ة العامة ،ويعمل بأمن مطار الكوي��ت الدولي في حماية

الطائ��رات برتب��ة عري��ف ،وقبله��ا كان يعم��ل ف��ي م��رور العاصم��ة مل��دة خمس

سنوات(.)3

شــهداء الگويــت

بداية الغزو العراقي
ذه��ب عب��د ال ّله إلى عمله في مط��ار الكويت الدولي يوم الغ��زو العراقي على

الكويت وقد حاصرهم الغزاة ملدة ستة أيام ،فحاول عبد ال ّله ورفاقه الهرب ولبسوا
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لبس الهنود لكنهم لم يفلحوا في ذلك ،ثم أطلق س��راحهم فرجع عبدال ّله إلى منزله

وهـــو في غاية النكـــد والغـــم من الغزو العراقـــي وآثاره على دولة الكويت(.)4

ردة فعله جتاه الغزو العراقي

كان عبد ال ّله رافض ًا للغزو العراقي الغاش��م ،ويخبر محمد شقيقه أنه إذا خرج

معه وش��اهد العراقي�ين يكلمهم بغلطة وح��دة ،وكان يدوس بقدم��ه على العملة
العراقي��ة لوجود صورة صدام حس�ين عليه��ا ،وكـــان عـازم ًا عل��ى مقاومة الغزاة

بكل ممكن (.)5

أصدقاء عبد ال ّله
م��ن أصدقائه املقربني أحمد نص��ار ،ونوري اجلحمة ،ونبيل اجلحمة ،ومحمود

الدوسري ،وخالد املناعي (.)6

ارتباطه باملقاومة

أس��ر عبدال ّل��ه لش��قيقة محمد ع��ن انتمائه خللي��ة من خالي��ا املقاوم��ة الكويتية

الباس��لة ،تأمتر بأمر يوس��ف املش��اري ،ون��وري اجلحمة ،وكان��ت جتتمع في منزل

نوري اجلحمة ،وكان من بينها الفجي ،ومحمود الدوسري ،ويعقوب السجاري،
وإن��ه طلب منه اإلنضمام إليهم لقيام مبهمة جمع املعلومات عن حتركات القوات

العراقية وقيادتها في منطقة اجلهراء (.)7

كان عب��د ال ّل��ه يحضر األم��وال النقدية التي تأت��ي من القي��ادة الكويتية ،ويقوم

بتوزيعها على األسر احملتاجة الصامدة على أرض الكويت (.)8
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توزيع األموال

تردد عبد ال ّله على منزل نوري اجلحمة

تردد عبد ال ّله كثير ًا على منزل آمره الضابط نوري اجلحمة في منطقة اليرموك،

حيث يجتمع مع أفراد املقاومة هناك (.)9

نقل األسلحة من املطار
يذكر حمد ش��قيق الش��هيد أن س��يارة ش��قيقه اجليب كانت محملة باألس��لحة

عن��د عودت��ه من املطار وقد كان معه في ذات الس��يارة رفاقه أحمد نصار ،ونوري

اجلحمة ،وخالد املناعي ،وصقر الرشيدي ،وقد أحضر عبدال ّله جزء ًا من األسلحة

إل��ى منزله حيث مت إخفاءه��ا ،وأنهم قاموا بتزييتها ووضعه��ا في مالبس ،ثم في

أكياس بالس��تيكية ،بعده��ا مت دفنها في حديقة املنزل ،أما باقي األس��لحة فقد مت
نقلها إلى منزل نوري اجلحمة (.)10

في الطريق إلى منزل نوري
كما يذكر أنه صاحب ش��قيقه ورفيقه أحمد نصار في نقل األس��لحة إلى منزل

نوري اجلحمة ،وقد استقلوا سيارة عبد ال ّله اجليب ،وفي طريقهم مروا على نقطة

تفتيش عراقية ،فلطف ال ّله بهم ولم ويتم تفتيش سيارتهم ،وأن ذلك سببه وجود
نس��خة من القرآن الكرمي كانت موضوعة في مقدمة السيارة ،تناولها أحد اجلنود

العراقيني بيده ،ثم قبلها ،وأشار إليهم باملرور آمنني (.)11

شــهداء الگويــت

نقل األسلحة إلى منزل نوري اجلحمة
وتذكر عجيبة زوجة الشهيد أن مجموعة املقاومة التي ينتمي لها عبدال ّله كانت

تخبىء األس��لحة في خ��زان املاء في منزل نوري اجلحمة ،وه��ذا يتطابق مع إفادة
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الش��اهد حمد الش��مري ش��قيق الش��هيد عبد ال ّله الذي ذكر أنه تولى هو وش��قيقه
الش��هيد عبد ال ّله نقل األسلحة إلى منزل نوري اجلحمة ،وكان يومها حمد صغير

الس��ن ،ويتذكر أن ش��باب املقاومة ف��ي منزل نوري يكلفونه بوضع األس��لحة في
خزان ماء لنحالة جسمة األمر الذي ميكنه من تنفيذ هذه املهمة ،كما أنهم يكلفونه

بإخراج ما يحتاجون إليه من سالح من ذاك املكان (.)12

عبد ال ّله يبكي صديقه
ورأى حمد ش��قيقه عبد ال ّله يبكي يوم ًا ،فلما س��أله عن سبب ذلك ،أخبره بأن

جنود اإلحتالل قد قتلوا أحد رفاقه (.)13

مشاركة عبد ال ّله في أعمال املقاومة
وينس��ب إل��ى مجموع��ة عبد ال ّل��ه قيامه��ا بتفجير حاوي��ة قمام��ة ،وأن أفرادها

أخذوا أسلحة وذخائر واستخدموها في عملياتهم ،ثم قاموا بإرجاعها إلى محل

إخفائه��ا ،وكان م��ع عب��د ال ّله مجموع��ة من الرف��اق منهم خال��د املناعي ،وصقر
الرشيدي ،ونوري اجلحمة وأحمد نصار ،ونبيل اجلحمة (.)14

ويذكر محمد أنه قام بتوصيل شقيقه عبدال ّله إلى منزل نوري اجلحمة في منطقة

اليرموك وخالل سيرهما أخبره عبدال ّله أنه قد شارك في التفجير الذي حدث في
منطقة الصليبخات ضد القوات العراقية الغازية (.)15

كان��ت املجموعة التي ينتمي إليها عبد ال ّله على صل��ة وطيدة مع قيادة املقاومة

الكويتية املمثلة في الشيخ عذبي الصباح ،ومحمود الدوسري(.)16
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صلة املجموعة مع بقية مجاميع املقاومة

تزوير الهويات
وعمل عب��د ال ّله في تزوير الهويات ألفراد املقاومة الكويتية الباس��لة ،وخاصة

أولئك الذين ينتمون إلى العسكرية ،ويالحقون من قبل القوات العراقية الغاشمة،
ويذكر حمد ش��قيق الشهيد أنه كان يساعدهم بطباعة تلك الهويات ،حيث كانت

تختم بأختام وزارة املواصالت ،وشركة بانسونيك ناشيونال (.)17

القبض على عبد ال ّله
تخبر عجيبة زوجة الشهيد عبد ال ّله أن القبض عليه كان في يوم ،1990/10/29

حي��ث اتصل ضابط -لم حتدد هويته -فجاءت ش��قيقته املدعوة ثالثة إليها مخبره

إياه��ا عن رغبة ذلك الضابط في محادثة زوجها عبد ال ّله ،فحاولت إيقاظه لكنها
ل��م تفل��ح ،ثم اتص��ل بعدها الضابط ن��وري اجلحمة -وهو آمر الش��هيد -وطلب
محادثة عبد ال ّله ،فأيقظته شقيقته وحادثه ،ثم لبس مالبسه وخرج (.)18

كما تذكر الزوجة أيض ًا عن ش��قيقة عب��د ال ّله قولها أن نوري اجلحمة طلب من

عبد ال ّله املجيء إليه في منزله الكائن باليرموك لتوصيله إلى الطبيب (.)19

رواية أخرى حلمد
بينم��ا يذكر حمد ش��قيق الش��هيد أن��ه هو ال��ذي رد على التلف��ون وكان الوقت

ضح��ى ،وأن املتح��دث هو ن��وري اجلحم��ة ،وطلب من��ه أن يتحدث مع ش��قيقه

شــهداء الگويــت

عب��د ال ّل��ه ال��ذي كان نائم�� ًا ،فأيقظه حم��د ،ثم كلمه ن��وري ،وبعد خم��س دقائق

لب��س عبد ال ّله مالبس��ه ،وأخب��ر زوجته أنه ذاهب إلى توصي��ل صديقه نوري إلى
الطبيب(.)20
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تفقد والد عبد ال ّله وشقيقه له

تأخر غياب عبد ال ّله إلى ظهر اليوم التالي ،فطلب والده من ش��قيقه مس��اعدته
ف��ي البحث عن��ه ،فتوجها والوالدة أيض�� ًا إلى منزل نوري اجلحم��ة ،وكان املكان

يخي��م علي��ه اله��دوء املريب ،ووج��دوا باب املن��زل مفتوح ًا ،وص��ادف وجودهم
أيض�� ًا عائلة أحم��د نصار التي كانت أيض�� ًا تبحث عن إبنها ،فتباحث��وا جميع ًا في

س��بيل الوص��ول إلى حقيق��ة املوقف ،ومتخ��ض األمر عن تكليف صالح ش��قيق
أحمد نصار بالتوجه إلى منزل نوري والس��ؤال ع��ن الصديقني عبد ال ّله وأحمد،
فتوجه صالح إليه وطرق الباب ،فإذا أحد اجلنود العراقيني ميس��كه ويدخله عنوة

إلى املنزل مبس��اعدة إثنني من اجلنود ،وقد أشار صالح إلى جميع أفراد األسرتني
بالرحي��ل فور ًا لئ�لا يقعوا في قبض��ة العراقيني ،فرحلوا وأجه��ش اجلميع بالبكاء
خوف ًا على مصير املقبوض عليهم (.)21

قلق الزوجة على عبد ال ّله

أم��ا زوج��ة عبد ال ّله فق��د دب القلق في قلبها ،إلى أن جاءه��ا اخلبر الذي زادها
حزن ًا وكمد ًا ،إذ دخل والد عبد ال ّله باكي ًا مخبر ًا إياها بأن القوات العراقية الغازية

ألق��ت القبض على عبد ال ّله ورفاقه في منزل آمرهم الضابط نوري اجلحمة ،وقد
اتضح��ت حقيقة املكامل��ة الهاتفية الت��ي دارت بني نوري اجلحمة وعب��د ال ّله ،فقد

كان ن��وري محتج��ز ًا في قبض��ة العراقيني الذي��ن طلبوا منه قس��ر ًا اإلتصال بأفراد
مجموعته ،وكان عبد ال ّله أحدهم(.)22

بعدها ،قامت أس��رة عبد ال ّله بالبحث عنه في س��جن األحداث بناء على اخلبر

ال��ذي جاءها ع��ن طريق والد صديقه أحم��د نصار الذي أخبره��ا أن ولده أحمد
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السؤال عن عبد ال ّله في سجن األحداث

كان ف��ي ذات الس��جن مع عب��د ال ّله ،فتوجها إلى هناك ،لك��ن العراقيني طردوهم

ولم يعلموهم بخبره (.)23

عبد ال ّله يعذب

وقد ذكر نصار والد الش��هيد أحمد أن العراقيني كانوا يعذبون عبد ال ّله ورفاقه

أشد العذاب ،حتى توقع أن مصيرهم املوت ال محالة (.)24

سبب التحقيق مع عبد ال ّله ورفاقه

تذك��ر عجيبة زوجة الش��هيد أن أحمد نصار رفيق عب��د ال ّله أخبرها بعد إطالق
س��راحه من قبل العراقيني أن سبب التحقيق مع عبد ال ّله ورفاقه هو اتهامهم بقتل
أحد اجلنود العراقيني (.)25

البحث عنه في األمكنة األخرى

وبحثت األس��رة عن عبد ال ّله في أماكن أخرى منها مبنى الهيئة العامة للزراعة

والثروة الس��مكية ،وبذلت في بعض األحيان املال الكثير في س��بيل معرفة مكانه

لكن دومنا بارقة أمل (.)26

تغييب جنود اإلحتالل لعبد ال ّله

ومهم��ا يك��ن م��ن أم��ر ،فقد غي��ب الغ��زاة عب��د ال ّله عني��د عفات حمي��دي في

شــهداء الگويــت

سجونهم ،ولم يعرف مصيره ،وقد حكمت احملكمة بدولة الكويت مبوت املفقود
موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم2007/1/15م (.)27
رحم ال ّله الشهيد عبد ال ّله وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر اجلميل والسلوان.
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(٭) ول��د بالكويت ف��ي1965/10/3م ،يس��كن منطقة اجله��راء ،النعيم ،قطعة  ،3الش��ارع
الس��ابع ،منزل  ،53يحمل ش��هادة الثانوية العامة ،ويعمل بأمن مطار الكويت الدولي في
حماية الطائرات برتبة عريف ،تاريخ األسر ،1990/10/29تاريخ اإلستشهاد هو تاريخ
احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2007/1/15م .انظر :منوذج تس��جيل
األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني الصادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنس��ان ،منوذج رقم
 4130014بتاري��خ1991/3/8م ،بيان��ات املبلغ محمد عنيد عفات ،ومنوذج تس��جيل
أوض��اع األس��رى واملفقودين الكويتيني صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة ش��ئون األس��رى
واملفقودي��ن دون رق��م ،مؤرخ ف��ي1991/10/8م ،بيانات املبلغ عني��د عفات حميدي،
واس��تمارة بيانات املتغيب ضمن عمليات اإلحت�لال والتحرير برقم  406032في تاريخ
1992/7/5م ،وبطاقة محتويات امللف صادرة عن فريق توثيق احليثيات بقس��م التخليد
املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1محم��د (ش��قيق الش��هيد) ،مقابل��ة أجراها مع��ه الباحث وحيد القط��ان في يوم الثالث��اء املوافق
 ،2008/8/2ص.2
( )2عجيب��ة عيس��ى زيد (زوجة الش��هيد) ،مقابلة أجراها معها الباح��ث وحيد القطان في يوم
اخلمي��س املواف��ق ،2008/8/7ص2،1؛ حم��د (ش��قيق الش��هيد) ،مقابل��ة أجراه��ا معه
الباح��ث وحي��د القطان ف��ي يوم األح��د املواف��ق ،2008/8/10ص ،2عبد ال ّله عيس��ى
زي��د ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في ي��وم األربعاء املوافق ،2008/8/13
ص ،2-1نص��ار ع��زران ،مقابل��ة أجراه��ا مع��ه الباح��ث وحيد القط��ان في ي��وم الثالثاء
املوافق ،2008/8/19ص. 1
( )3حمد (ش��قيق الشهيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2محمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة،
ص ،2عبدال ّله عيس��ى زيد ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2عجيبة عيس��ى زيد (زوجة الش��هيد)،
املقابلة السابقة ،ص. 2
( )4عجيبة عيس��ى زيد (زوجة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2محمد (ش��قيق الش��هيد)،
املقابلة السابقة ،ص ،2حمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،3إال أنه ذكر أن عودة
عبد ال ّله إلى املنزل كانت بعد خمسة أيام.
( )5محمد (ش��قيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،3-2عبد ال ّله عيسى زيد ،املقابلة السابقة،
ص. 3،2
( )6حمد (ش��قيق الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص3،2؛ عجيبة عيس��ى زيد (زوجة الشهيد)،
املقابلة السابقة ،ص ،4عبد ال ّله عيسى زيد ،املقابلة السابقة ،ص. 2
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( )7محمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )8املصدر السابق.
( )9عجيبة عيسى زيد (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،2نصار عزران ،املقابلة السابقة،
ص. 2
( )10حمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )11املصدر السابق ،ص. 5
( )12عجيب��ة عيس��ى زيد (زوجة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2حمد الش��مري (ش��قيق
الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4-3
( )13حمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 7-6
( )14املصدر السابق ،ص. 7
( )15محمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )16حمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 7
( )17املصدر السابق.
( )18عجيبة عيس��ى زيد (زوجة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2حمد (ش��قيق الش��هيد)،
املقابلة الس��ابقة ،ص ،3محمد (ش��قيق الشهيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،4عبد ال ّله عيسى
زيد ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )19عجيبة عيسى زيد (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )20حمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 8
( )21محمد (ش��قيق الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،5-4حمد (ش��قيق الش��هيد) ،املقابلة
السابقة ،ص. 9-8
( )22نص��ار ع��زران ،املقابل��ة ،ص ،2عجيبة عيس��ى زيد (زوجة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة،
ص ،2حمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،3عبد ال ّله عيسى زيد ،املقابلة السابقة،
ص. 3
( )23عجيبة عيس��ى زيد (زوجة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2حمد (ش��قيق الش��هيد)،
املقابلة السابقة ،ص ،4-3حمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 9
( )24نصار عزران ،املقابلة السابقة ،ص 2عجيبة عيسى زيد (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة،
ص ،2حمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )25عجيبة عيسى زيد (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )26حمد (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 10-9
( )27وزارة العــــ��دل ،دائ��رة األح��وال الش��خصية ،9قضي��ة رق��م  ،2006/3645املنعقدة
بتاريـــخ 2007/1/15م.
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عدنـــــان أحمــــــد راشــــــد اخلــــــلف
كتب/د .أحمـد سعـود احلـسن:
البطاقة الشخصية

()1

اإلسم :عدنان أحمد راشد اخللف
اجلنسية :كويتي
املؤهل العلمي  :الشهادة الثانوية العامة
احلالة اإلجتماعية :متزوج
تاريخ امليالد1958/6/29 :م
تاريخ األسر1990/8/8 :م
تاريخ إثبات االستشهاد2008/2/5:م

أخالق الشهيد:
متيز الشهيد عدنان بعدة أخالق فاضلة وصفات جليلة حيث كان رج ً
ال متدين ًا

مصلي ًا مستقيم ًا بار ًا بوالديه ال يضر أحد ًا ،ذو خلق رفيع ،طيب القلب حنون ًا على
أهله وأبنائه ،محترم ًا ،شجاع ًا ،عزيز النفس ،محبوب ًا من اجلميع (.)2

لقد «جن جنون» الش��هيد عدن��ان اخللف عندما غزت الق��وات العراقية أرض

الكوي��ت في يوم اخلميس 1990/8/2م وأصي��ب ببالغ احلزن واالكتئاب وقرر
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دوره خالل الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت:

من أول يوم التحرك ملقاومة جنود اإلحتالل فأخذ زوجته إلى منزل أهلها وقال لها
«خالص مالك ش��غل فيني» ثم ذهب إلى املخفر ليقتني س�لاح ًا ليواجه املعتدون
ولكن -لألس��ف -لم يجد ش��يئ ًا( ،)3وفي املقابل وجد له متنفس�� ًا للغضب الذي

يعتري��ه عندما ي��رى قوات البغي والظل��م تدنس وطنه بأن يهت��ف بكل صوته من

فوق سطح املنزل بأن «الكويت للكويتيني» و «بإسم األمير جابر األحمد الصباح
وولي العهد الشيخ سعد العبد ال ّله الصباح -رحمهما ال ّله -وأنهما رمز احلكومة
الش��رعية لدول��ة الكويت» وهي كلمات يرددها لتصل إل��ى هؤالء املجرمني تعبر
عن رفضه لهم ،وبس��بب تكرار ذلك داهم جنود اإلحتالل منزل الش��هيد وفتشوه
وهددوا من في املنزل من تكرار هذه الصرخات (.)4

ظروف اعتقال الشهيد عدنان اخللف «رحمه ال ّله»:

إن نف��س عدن��ان العزيزة أب��ت أن ترى جنود اإلحتالل يعيث��ون في بالده دمار ًا

دون أن يفع��ل ش��يء ،فقرر في 1990/8/8م أن يش��ارك ف��ي تنظيم مظاهرة في
منطقي��ة الدعي��ة ُتن��دد بالقوات العراقي��ة ،وأخذ ي��وزع صور األمي��ر وولي العهد

ورغم إحل��اح والدته وزوجته من
عل��ى الناس ويدعوهم للمش��اركة في املظاهرة ُ
عدم املش��اركة إال أنه أصر على ذلك ،وبعد صالة املغرب ركب مع بعض ش��باب
املنطق��ة س��يارة -وانيت -يقودها ش��قيقه صالح ورفع الش��هيد وم��ن معه صور ًا

لألمي��ر وولي العهد وهم يهتف��ون «الكويت للكويتيني ويس��قط أعداء الكويت»
حي» «هذه األرض كويتية وليس��ت عراقية»
حي ّ
«الكوي��ت حي��ة واألمير لم ميت ّ
وملا رآهم العراقيون يفعلون ذلك هاجموهم وألقوا عليهم قنابل مس��يلة للدموع،

شــهداء الگويــت

وس��قط الش��هيد عدنان على األرض ورفض أن يهرب ومل��ا حاولوا إلقاء القبض
علي��ه قاومه��م مبا ميلك م��ن قوة وتكاث��روا عليه ثم ضربوه مبؤخرة املس��دس على

رأسه ومتكنوا من اعتقاله (.)5
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وبعد اعتقاله حاولت أسرة الشهيد البحث عنه فذهبوا إلى أكثر من مكان سواء

في دولة الكويت أو في العراق ولكن دون جدوى(.)6

ونصحوه��م جن��ود اإلحت�لال أثناء البح��ث بأن ال يس��ألوا عنه ألن��ه متهم في

قضي��ة خطيرة جد ًا وهي «معارضة احلكم العراق��ي» وأن عقوبة ذلك عندهم هي
«اإلعدام» (.)7

ولم ترد شهادات تثبت بقائه حي ًا بعد اإلعتقال سوى إفادة مبارك عبد ال ّله فريح

املهوس برؤيته في معتقل منطقة العمارة في العراق خالل الفترة 1990/9/9م

إلى 1990/9/18م (.)8

وقد صدر حكم احملكمة الكلية الذي يقضي (مبوت املفقود عدنان أحمد راشد

اخللف-كويتي اجلنسية«-موت ًا حكمي ًا») اعتبار ًا من يوم 2008/2/5م(.)9
رحم ال ّله الشهيد بإذن ال ّله تعالى عدنان أحمد راشد اخللف
وأسكنه فسيح جناته.
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( )1مل��ف الش��هيد عدنان أحمد راش��د اخللف رق��م ( )593منوذج صادر عن قس��م التخليد
املعنوي -فريق توثيق احليثيات -مكتب الش��هيد بعنوان «محتويات امللف» وعنوان بطاقة
حيثيات ش��هيد :الوطنية لشئون األسرى واملفقودين منوذج بعنوان «بيانات املتغيب ضمن
عمليات اإلحتالل والتحرير».
( )2مقابل��ة ه��دى مبارك الوهيب «زوجة الش��هيد» بتاري��خ 2008/10/27م ص ،2مقابلة
نوال جاسم جابر «زوجة الشهيد» بتاريخ 2008/10/23م ص ،2مقابلة أحمد القاضي
بتاريخ  ،2008/10/26ص ،1مقابلة سلطان محمد اخللف بتاريخ 2008/10/14م
ص. 2
( )3مقابلة نوال جابر بتاريخ 2008/10/23م.
( )4مقابلة نوال جابر ص 3بتاريخ 2008/10/23م.
( )5إفادة زوجة الش��هيد نوال جاس��م جبار بتاريخ 1992/12/8م مقابلة نوال جاسم جبار
بتاري��خ 2008/10/23م ص 5،4،3مقابلة هدى الوهيب ص ،3مقابلة أحمد القاضي
ص 3،2مقابلة سلطان اخللف ص . 2مالحظة «اعتمدنا وقت املظاهرة بعد صالة املغرب
في 2008/8/8م وليس بعد صالة العصر وذلك بناء على إفادة نوال جاسم جبار بتاريخ
1992/12/8م ألنها األقرب للحدث بينما في املقابالت التي متت مع نوال جاسم جبار
وه��دى الوهيب وأحمد القاضي وس��لطان اخللف فهي متأخرة في ش��هر أكتوبر 2008م
وقد ذكروا فيها أن املظاهرة حدثت بعد صالة العصر في يوم 2008/8/8م.
( )6مقابل��ة ه��دى الوهيب ص ،3مقابلة أحمد القاض��ي ص 4،3مقابلة نوال جابر ص،5،4
مقابلة سلطان اخللف ص. 2
( )7مقابلة نوال جابر ص. 5
( )8شهادة مبارك عبد ال ّله املهوس بتاريخ . 1996/4/21
( )9أنظ��ر التفصي��ل ف��ي حك��م احملكم��ة الكلي��ة -الدائ��رة أح��وال ش��خصية  9/بتاري��خ
2008/2/5م في ملف الش��هيد عدنان أحمد راشد اخللف في مكتب الشهيد رقم 593
شهادة وفاة صادرة عن وزارة الصحة العامة -مراقبة السجل املركزي للمواليد والوفيات
رقم  2008/874بتاريخ 2008/4/6م.
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عصام فيصــــل عبد ال ّله الشــــيرازي
كتب/د .أحمـد سعـود احلـسن:
البطاقة الشخصية

()1

اإلسم :عصام فيصل عبدال ّله عباس الشيرازي
اجلنسية :كويتي

املؤهل العلمي  :شهادة املرحلة املتوسطة
احلالة اإلجتماعية :متزوج
املهنة :عسكري في اجليش الكويتي برتبة عريف  -وزارة الدفاع
تاريخ امليالد1968/6/4 :م
تاريخ األسر1990/8/25 :م
تاريخ إثبات االستشهاد2007/6/4:م

أخالق الشهيد عصام الشيرازي:
تصف زوجته أخالقه فتقول بأنه «إنسان محترم طيب القلب» ( )2ويذكر شقيقه

عادل بأنه كان متسامح ًا إلى أبعد احلدود بار ًا بوالده ووالدته ،محبوب ًا من اجلميع

()3

وكانت له هوايات أبرزها صيد السمك ورحالت البحر (.)4

عندم��ا داه��م اجلي��ش العراقي أرض الوط��ن في يوم اخلمي��س ،1990/8/2
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شــهداء الگويــت

دور الشهيد عصام خالل الغزو العراقي الغاشم:

كان الش��هيد في املنزل لكنه ملا س��مع بخبر العدوان الظالم هب سريع ًا وطلب من

زوجته أن جتهز بدلته العسكرية ليلبي نداء الوطن ونداء الضمير الذي يحتم عليه

أن يذود عن خياضه في هذا الوقت احلرج وس��رعان ما التحق بوحدته العسكرية
في منطقة صبحان وغاب عن املنزل ولم يرجع إال بعد ثالثة أيام (.)5

رجع عصام إلى منزله والغضب ميأل قلبه من هؤالء الغادرين ( )6ليكمل مسيرة
املقاومة ضدهم دون أن يأخذ قس��ط ًا من الراحة فش��كل من أش��قاء زوجته فيصل
وخالد الشطي خلية مقاومة اتخذت من منزل الشطي مركز ًا للتخطيط واإلنطالق

وحرصت اخللية على إحاطة جميع حتركاتها بالكتمان والس��رية ( )7وحترك عصام
ورفيقي��ه ف��ي اخللية في اجتاه�ين من املقاوم��ة ،األول منهما املقاومة الس��لمية عن

طريق مس��اعده األهال��ي على الصمود ف��ي أرض الوطن عن طريق مس��اعدتهم

بتوفي��ر الغذاء وامل��واد التموينية فكانوا يذهبون بأنفس��هم إلى مخازن األغذية في

منطق��ة الش��ويخ التي تبرع بها التج��ار الكرام خالل الغ��زو ويجلبونها إلى منطقة
الف��ردوس لتوزيعه��ا على األهالي فيه��ا مجان ًا وكذلك متكن��وا من احلصول على
أموال نقدية قاموا بتوزيعها أيض ًا على احملتاجني (.)8

واملجال الثاني من املقاومة وهو األخطر فقد كانت املقاومة العسكرية:
اهتم عصام وأبناء اخللية بجمع السالح أوال ليكون وسيلة تستخدم ضد جنود
اإلحتالل ومتكنوا من جمع عدد ًا من قطع السالح تتمثل في عدد من الرشاشات
وبندقية شوزن وغير ذلك وأخفوا هذه األسلحة في إحدى سياراتهم الواقفة عند

باب املنزل ( )9هذه األس��لحة اس��تخدمت في عمليات عس��كرية ولكن لألس��ف

شــهداء الگويــت

ليس لدينا تفصيالت عنها إلحاطة اخللية أنش��طتها بالسرية إال أن هناك إشارة لها
ذكرتها شقيقة فيصل وخالد الشطي فقد رأت يوم ًا أن سيارة خالد مليئة بضربات
الرصاص( ،)10مما يدل على مواجهات عسكرية بينهم وبني العراقيني احملتلني.
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ظروف اعتقال الشهيد عصام الشيرازي:
كان عص��ام وزم�لاؤه في املقاومة يتوقعون االعتقال بس��بب م��ا يقومون به من

أنش��طة معادية ضد القوات الغازية ولذا كانوا يس��تريبون م��ن أي طارق يأتي إلى

منزله��م أو مي��ر بالقرب من��ه فإذا ش��كوا بأحد أطفأوا أن��وار املن��زل وصعدوا إلى
السطح خشية أن يكونوا هدف ًا جلنود اإلحتالل(.)11
ف��ي احلقيق��ة متكن العراقيون م��ن معرفة مكان اخللية إما بس��بب بالغ ظالم من

بع��ض أصح��اب النف��وس الضعيف��ة أو عن طري��ق تتب��ع مخابراته��م لتحركاتهم

العس��كرية فف��ي فجر ي��وم  1990/8/25حاصر عدد كبير م��ن جنود اإلحتالل
للمنزل الذي يقطنه عصام الشيرازي وفيصل وخالد الشطي في منطقة الفردوس
ث��م اقتحموا املنزل يبحثون عن أبناء اخللية ومتكن��وا من القبض على الثالثة وكما

فتش��وا الس��يارات وعث��روا على األس��لحة املخب��أة ثم اقت��ادوا الثالث��ة إلى مخفر

العارضي��ة بع��د أن كبل��وا أيديه��م وعصب��وا عيونهم ،وبع��د اعتقالهم ف��ي مخفر
العارضي��ة نقلوه��م إلى س��جن األحداث ث��م رحلوهم إل��ى العراق إل��ى مديرية

أمن البصرة وبعدها حولوهم إلى س��جن مدينة بعقوبة وحاولت أسرة الشيرازي

وأس��رة الش��طي البحث عنهم واللق��اء بهم وتخليصهم من أي��دي العراقيني لكن
جميع اجلهود باءت بالفش��ل س��واء عندما كانوا في س��جون الكويت أو س��جون
الع��راق ث��م انقطعت أخبارهم متام ًا ( )12إلى أن ص��در حكم احملكمة الكلية الذي
يقض��ي مب��وت عصام فيص��ل عبد ال ّله الش��يرازي «موت�� ًا حكمي ًا» اعتب��ارا من يوم

.)13( 2007/6/4

وأسكنه فسيح جناته.
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املصادر والهوامش

شــهداء الگويــت

( )1ملف الشهيد عصام فيصل الشيرازي رقم  - 491مكتب الشهيد -قسم التخليد املعنوي
 فريق توثيق احليثيات  -تقرير بعنوان «محتويات امللف» ،تقرير صادر عن اللجنة الوطنيةلشئون األس��رى واملفقودين بعنوان «بيانات املتغيب ضمن عمليات اإلحتالل والتحرير،
وآخر بعنوان «منوذج تسجيل أوضاع األسرى واملفقودين الكويتيني.
( )2مقابلة سميرة محمد حسني الشطي بتارخ  2008/6/24ص.2
( )3مقابلة عادل فيصل الشيرازي بتاريخ  2008/7/1ص. 2
( )4مقابلة سميرة الشطي ص. 2
( )5مقابلة سميرة الشطي ص. 2
( )6مقابلة سميرة الشطي ص. 2
()7مقابل��ة حص��ة ناص��ر الش��طي بتاري��خ  2008/6/24ص ،3مقابل��ة نادية محمد الش��طي بتاريخ
 2008/6/24ص،4
( )8مقابلة س��ميرة الشطي ص ،3مقابلة حصة الش��طي بتاريخ  2008/6/24ص ،3مقابلة
شقيق الشهيد عادل فيصل الشيرازي بتاريخ  2008/7/1ص. 3
( )9مقابل��ة عادل الش��يرازي بتاريخ  2008/7/1ص ،4مقابلة نادية محمد الش��طي بتاريخ
 2008/6/24ص ،4مقابلة حصة الشطي بتاريخ 1992/9/20
( )10مقابلة نادية الشطي ص3
()11مقابلة نادية الشطي ص3
( )12مقابل��ة ع��ادل الش��يرازي بتاري��خ  ،2008/7/1مقابل��ة ع��ادل الش��يرازي بتاري��خ
 ،1992/9/19مقابل��ة حص��ة الش��طي بتاري��خ  ،2008/6/24مقابل��ة حصة الش��طي
بتاريخ  ،1992/9/20مقابلة نادية الش��طي ص ،5،4مقابلة س��ميرة الش��طي  4،3وذكر
أكثر من ش��اهد رؤيتهم لعصام الش��يرازي في س��جن مديرية أمن البصرة أنظر شهادة بدر
محم��د خليل القط��ان بتاري��خ  1992/10/27والش��اهد منصور ناص��ر أحمد اخلرافي
بتاري��خ  1992/11/25رؤيتهم��ا ل��ه ف��ي س��جن مديرية أم��ن البصرة خ�لال الفترة من
منتصف شهر سبتمبر  1990إلى 1990/10/1
( )13أنظر تفصيل حكم احملكمة الكلية -دائرة األحوال الشخصية  /9بتاريخ 2007/6/4
في ملف الشهيد عصام فيصل الشيرازي رقم .491
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فائـــــــز حســـــني على نـــزر
كتب/د .أحمـد سعـود احلـسن:
البطاقة الشخصية

()1

اإلسم :فائز حسني على نزر
اجلنسية :كويتي
احلالة اإلجتماعية :أعزب
املستوى التعليمي :الشهادة الثانوية  -املعهد الديني.
املهنة :موظف في وزارة املواصالت
تاريخ امليالد1967/12/22 :
تاريخ األسر1990/10/20 :م

()2

أخالق الشهيد فائز نزر وهواياته

حت ّل��ى الش��هيد باألخالق الكرمية فق��د كان طيب القلب ألبع��د احلدود ،هادي
الطبع ،وصو ً
ال للرحم محترم ًا من الناس خدوم ًا لآلخرين (.)3
وكما كانت له هواية متيز بها وهي اإلهتمام بطيور الزينة(.)4

كان هدف الشهيد الوحيد خالل الغزو اآلثم الذي حل بالبالد في 1990/8/2

عبر ابن عمه عن
هو التفاني لطرد املغتصبني ومقاومتهم بكل الوسائل املمكنة وقد ّ
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شــهداء الگويــت

دور الشهيد خالل الغزو العراقي الغاشم:

هذا الهدف بقوله «كان و ّده أن يعمل أو ُيش��كل فرقة أو مجموعة لردع العراقيني

وطردهم عن هذا البلد ،هذا كان جل تفكيره واهتمامه(.)5

ولذا رفض الش��هيد مغادرة البلد بالرغم من أن الفرصة كانت سانحة لذلك

()6

فقد أبت نفسه أن يرى وطنه ُيستباح وهو يرفل برغد العيش خارج البلد ،فانضم
إلى إحدى خاليا املقاومة التي برز دوره فيها في عدة أعمال أهمها:

 -1توزيع األموال على أهالي الكويت ( )7لتثبتهم على الصمود في أرض الوطن
بتسهيل إمكانياتهم على العيش خالل هذه احملنة.

 -2توزيع املنشورات ( )8املناهضة للمعتدين.
 -3مقاوم��ة الق��وات العراقي��ة عس��كري ًا ،وهو الدور األه��م الذي قام به الش��هيد
حيث متكن من اقتناء الس�لاح عن طريق املقاومة ( )9وقد حرص الشهيد على
إخفائ��ه عن أنظ��ار قوات البغ��ي والعدوان ولكن ش��اءت األق��دار أن يقبض
عليه العراقيون وبحوزته هذا السالح فأودعوه السجن ولكن متكن ذووه من
إطالق سراحه بعد أسبوع من اعتقاله بدفع الرشاوي للضباط العراقيني(.)10

وه��ذا احلدث الذي بالكاد اس��تطاع الش��هيد أن ينجو منه ل��م يؤثر في معنوياته
أو يح��ول دون مضي��ه قدم ًا في املقاومة فقد أخذ بالتخطيط للعمليات العس��كرية

وأبرز عملية قام بها هي رصد آللية عسكرية عندما كانت تعبر جسر صبحان تقل
أربع��ة من الضباط العراقي�ين فأطلق عليها النار من س�لاح البازوكة مع اثنني من

أبناء املقاومة فأردوهم قتلي (.)11

شــهداء الگويــت

ظروف اعتقال الشهيد فائز نزر واستشهاده رحمه ال ّله:
بع��د العملية العس��كرية -آنفة الذكر -اجتهدت املخاب��رات العراقية في تعقب

مرتكبيه��ا فتمكنوا من القبض عل��ى أحدهم الذي -يبدو -حتت التعذيب اعترف
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()12
طوقت
عل��ى فائز نزر فقامت فرقة عراقية كبيرة مبحاضرة منطقة أبو حليفة ثم ّ

املن��زل ال��ذي كان في��ه فائز عند زيارة إلح��دى قريباته في تل��ك املنطقة وذلك في
الس��اعة العاش��رة لي ً
ال من يوم 1990/10/20م ثم داهمت قوة عس��كرية املنزل

وألق��ت القبض على الش��هيد واقتادته إلى مخفر منطق��ة الفحيحيل وهناك القى
التعذيب الرهيب بالضرب املبرح على ظهره في مكان لعملية جراحية سابقة فكان
يصرخ من ش��دة األلم ويقول «ال ّله أكبر» ال ّل��ه أكبر ( )13وهي كلمات يصيح بها من

لتدوي في أصداء الس��جن علها جتد س��بي ً
ال إلى تلك القلوب املتحجرة
أعماق قلبه ّ
لزبانية صدام املقبور فيخففوا عنه سطوة التعذيب.

ولكن لألس��ف اس��تمر هؤالء في تعذيبه دون ش��فقة أو رحمة أو خوف من ال ّله
كي يعترف مبشاركته في املقاومة ،وظل في هذا املخفر خمسة عشر يوم ًا ثم نقل إلى
معتقل محافظة األحمدي وسجن األحداث الذي مكث فيه خمسة عشر يوم أيض ًا

()14
حول إلى سجن املشاتل الذي ظل فيه إلى شهر ديسمبر  1990ومن سجن
ثم ّ
املشاتل ُر ّحل إلى العراق (- )15ويظهر -أنه لم ميكث طوي ً
ال في العراق وأرجع إلى

الكويت وأعدم بطلق ناري في رأس��ه ( )16ودف��ن في مقبرة صبحان ( )17وذلك قبل
طرد القوات الغازية من دولة الكويت الذي كان بتاريخ 1991/2/26م(.)18

وقد أكد فريق األدلة اجلنائية استشهاده وذلك في التقرير التالي:
«ف��ي مقب��رة جماعية والواقعة في صبح��ان (الرقة س��ابقا) مت العثور على أحد

رف��ات األس��رى ال 605وقد أثبت��ت التحالي��ل املخبرية تطابق اجلين��ات مع أحد
الرفات والتي تعود لألس��ير الش��هيد فائز حس�ين علي نزر من مواليد  1967وقد
رحم ال ّله فائز نزر وأسكنه فسيح جناته.
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مت أسره بتاريخ .)19( 1990/10/20

املصادر والهوامش

شــهداء الگويــت

( )1ملف رقم  529مكتب الشهيد قسم التخليد املعنوي -فريق توثيق احليثيات تقرير بعنوان
«محتويات امللف» وتقرير بعنوان «بطاقة حيثيات شهيد».
( )2أف��ادت ش��هادة الوف��اة لفائ��ز على ن��زر مبوته ف��ي تاري��خ 1990/11/1م (أنظر ش��هادة
الوف��اة الص��ادرة ع��ن وزارة الصح��ة -مراقبة الس��جل املرك��زي للموالي��د والوفيات رقم
2008/199م) وفي املقابل أفاد آخرون برؤيته حي ًا في ش��هر ديس��مبر  1990في س��جن
املشاتل أنظر مقابلة علي حسني نزر «شقيق الشهيد» بتاريخ  2009/3/9ص 4وأنه بعد
اعتقال��ه ظل أبوعني ف��ي مخفر الفحيحيل وأس��بوعني آخرين أو أكثر في س��جن محافظة
األحم��دي وس��جن األح��داث (أنظر تقرير والدة الش��هيد أك��رم متول ب��ك كرزبر بتاريخ
 )1992/11/3وإفادته��ا أيض��ا في منوذج تس��جيل أوضاع األس��رى واملفقودين بتاريخ
 1991/10/12مم��ا يش��كك في دقة تاريخ الوفاة املذكور في ش��هادة الوف��اة و ُيرجح أن
تاريخ وفاته ما بني شهر ديسمبر  1990إلى 26فبراير1991م وذلك للعثور على رفاته في
مق��رة صبح��ان في دولة الكويت فال يتوقع أن وفاته تكون بعد ذلك التاريخ ألن العراقيني
ق��د طردوا م��ن أرض الكوي��ت بتاري��خ 1991/2/26م حيث من احمل��ال أن يكونوا قد
دفنوه في الكويت بعد طردهم منها وال ّله أعلم.
( )3مقابل��ة أحمد حس�ين نزر (ش��قيق الش��هيد) بتاري��خ 2009/2/23م ص ،2مقابلة عبد
الرسول دشتي بتاريخ 2009/3/1م.
( )4مقابلة أحمد حسني نزر ص. 2
( )5مقابلة عبد الرسول دشتي ص. 3
( )6مقابلة على نزر ص. 3
( )7تقري��ر ص��ادر عن اللجن��ة الوطنية لش��ئون األس��رى واملفقودين بعنوان «منوذج تس��جيل
األسرى واملفقودين الكويتيني ،حيث أفادت والدته أكرم متول بك كرزبر بهذه املعلومات
بتاريخ 1991/10/12
( )8نفس السابق.
( )9مقابلة عبد الرسول دشتي ص ،2مقابلة على نزر ص. 3
( )10مقابلة أحمد نزر ص. 6-4
( )11مقابلة على نزر ص. 3
( )12مقابلة علي نزر ص. 4،3
( )13تقري��ر والدة الش��هيد أكرم كرزبر في  ،1992/11/3مقابل��ة أحمد نزر ص ،4مقابلة
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علي نزر ص. 4
( )14تقرير والدة الشهيد أكرم كرزبر.
( )15مقابلة علي نزر ص. 5،4
( )16شهادة الوفاة صادرة عن وزارة الصحة رقم 2008/199م.
( )17تقري��ر صادر ع��ن وزارة الداخلية اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية تقرير مصور للرفاة رقم
20010
( )18أنظر مناقشة تاريخ استشهاده في حاشية رقم (.)2
( )19وزارة الداخلية -اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية فريق األدلة اجلنائية  -الفريق الفني -انطباق
رق��م ( )234تقرير مصور للرفاة رقم  20010واملنطبق على األس��ير الش��هيد  /فائز حس�ين
علي نزر ملف األسر رقم (.)395

شــهداء الگويــت
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فوزي عبد ال ّله أحمد القالف
كتب /د .فيصل عبدالله الكندري:
ولد الش��هيد ف��وزي القالف ف��ي دولة الكوي��ت ف��ي1966/7/10م ،وتلقى
عب��د ال ّله تعليم��ه في مدارس ،كان مطيع�� ًا لوالدته ،والزمها ملبي�� ًا ملطالبها ،قائم ًا
على أداء حوائجها( .)1بدأت مواهب عبد ال ّله تظهر لرفاقه فكان يحب لعب كرة
القدم ،وصيد الطيور ،والذهاب إلى البحر لصيد السمك (احلداق) (.)2

وفي يوم اخلميس الثاني من أغس��طس عام 1990م تفاجأ مما قامت به القوات

العراقية من غزو الكويت هذا البلد اآلمن الذي لم يقم بتاريخه بأي عدوان على

أي ج��ار م��ن جيرانه ،وش��اهد اآلليات العس��كرية العراقية في ش��وارع الكويت،
فأيقن حقيقة الغزو.

فاجتمع مع رفاقه وقرروا تنظيم أنفس��هم ،للوقوف في وجه العدوان العراقي،

لرد الظلم والطغيان مبا ميلكوه من وس��ائل بس��يطة ومح��دودة ،فذهبوا إلى مخفر

الش��رطة لتس��جيل أس��مائهم كمتطوع�ين ( ،)3دون إدراك منه��م أن الكويت كلها

س��قطت ف��ي أيدي القوات الغازي��ة ،ووضعوا أيديهم على كل ش��يء فيها ،وهذا
ي��دل على عفوية معظ��م الكويتيني الذين لم يعتادوا العنف ف��ي حياتهم ،وكل ما

قاموا به من صور املقاومة إمنا أتت من جهود فردية وبشفافية تامة.

ورغ��م عالقة الش��هيد ف��وزي بناصر اخلطي��ب إال أنه كان يكتم عن��ه الكثير من

شــهداء الگويــت

املعلومات ،فكان ال يخبره بالكثير من حتركاته ،ويقول ناصر اخلطيب بأن الشهيد
أخبره بأن حصل على مس��دس ،ولم يخبره عن مصدره ،أو كيفية احلصول عليه،

وأضاف بأنه يريد أن يستهدف العراقيني به (.)4
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واتخ��ذ الرف��اق من من��زل أحد اجليران مم��ن كانوا خ��ارج الكويت مق��ر ًا لهم،

ليتخ��ذوا من��ه مرك��ز ًا لتنظيم العمل فيم��ا بينهم ،فت��م جتميع األس��لحة التي كانوا
يحصل��ون عليها داخل املنزل ،كم��ا كان البيت مكان ًا لتخزين امل��واد الغذائية ليتم
بع��د ذل��ك توزيعها على األهال��ي والصامدين من أهل الكوي��ت ،لضمان بقائهم
في الكويت ملواجهة قوات العدوان العراقي .واتفق الشهيد فوزي مع ناصر على
كلمات ،لها معان خاصة عندهما ،فالزيتزن كان يرمز إلى الرصاص ،اجلنب يعني
السالح وهكذا.

وكان البيت مركزا لتجمع أفراد اخللية حيث كانوا باإلضافة إلى ما سبق مكان ًا

لتبادل األس��لحة والذخيرة ،فكان يتم اس��تبدال الس�لاح بالذخي��رة والعكس ملن

لديه وفرة ،كما كان البيت مقر ًا للذبائح فقد كان هناك ش��خص يعرف باس��م ابن

مشعل يقوم بذبح املواشي ،ومن البيت تخرج لتوزع على أهالي الكويت (.)5

وتقول والدته بأنه كان كثير احلركة في األشهر األولى من الغزو ،وبسبب كثرة

حركته كانت تخبره بأن يحترز من العراقيني ،وتضيف بأن أخيه األصغر الش��هيد
حس�ين القالف كان يش��ارك أخيه فوزي في كثير من تنقالته لدرجة أنهما أحضرا
للبي��ت مبالغ نقدية ،ومنش��ورات تأيي��د للحكومة الكويتية ،وتن��دد بالعدوان (،)6
واستمر هذا ديدن األخوين حتى وقعا في أسر القوات العراقية.

وذات يوم وبينما كان األخوين يس��تقالن سيارة والدتهما في رحلة عمل لنقل

بعض املنش��ورات ،وملا وصال إلى منطقة الس��املية وبقرب املطاف��ىء فوجئا بنقطة
على ما كان بالسيارة من منشورات ومبالغ نقدية وحلوم املواشي ،وأسلحة ،ففرح

اجلنود العراقيني بهذا الصيد الثمني ،فاقتادوهما إلى مخفر الساملية(.)7
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تفتيش للقوات العراقية ،فقام اجلنود بتفتيش السيارة تفتيش ًا دقيق ًا ،فوضعوا أيديهم

وبع��د عدة س��اعات جاء ش��خصني إلى والدة الش��هيد ف��وزي ،وأخبراها بأمر

اعتقال ابنيها ،وقاموا بأخذ كل املنشورات املوجودة في البيت حتسب ًا ألي طارىء،

فقد يأتي اجلنود العراقيون إلى البيت لتفتيشه ،أو للتحقيق مع من فيه ،وقاما بذلك
حتى ال تقع تلك املنشورات في أيد القوات العراقية (.)8

وهنا بدأت رحلة العذاب ألم الش��هيدين فوزي وحس�ين ،فحاولت أن تبحث

عنهما في كل مكان تتوقع وجودهما فيه ،فكانت تنتقل من سجن آلخر ،وأخذت

تتجول بني املعتقالت لعلها جتد أو تس��مع أي ش��يء عن ابنيها ،ولكنها لم حتصل
عل��ى م��ا يدل على وجودهما ،فلم جت��د في كل املناطق التي زارتها س��وى النفي،
وأنهما غير موجودين ،ولعل السبب في ذلك أن تهمتهما كانت «التحريض ضد

القوات العراقية» وهذه التهمة كانت كفيلة ،باختفاء آثارهما(.)9

وأف��اد أكث��ر من ش��اهــــد على أنه رأى الش��هيد ف��وزي في س��جن مديرية أمن

البصرة في سبتمبر عام 1990م ،وال نعلـــم كيف انتقل الشهيد فوزي إلى البصرة

وتاريخ النقل(.)10

وهكذا انقطعت أخبارهما عن ذويهم ولم يعلموا عنهما أي شيء حتى تاريخ

2007/5/7م عندما حكمت محكمة األحوال الشخصية بدولة الكويت مبوت
الشهيد فوزي القالف «موت ًا حكمي ًا»( ،)11وأصدرت له وزارة الصحة شهادة وفاة

بناء على أمر احملكمة(.)12

رحم ال ّله الشهيد بإذن ال ّله تعالىفوزي عبدالله أحمد القالف

شــهداء الگويــت

وأسكنه فسيح جناته.
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( )1مكتب الشهيد ،ملف الشهيد فوزي عبد ال ّله القالف ،مقابلة مع بدر عبد ال ّله القالف (أخ
الشهيد) ،بتاريخ 2008/7/8م ،ص. 1
( )2مكتب الش��هيد ،ملف الش��هيد فوزي عبد ال ّله القالف ،مقابلة مع ناصر اخلطيب (صديق
الشهيد) ،بتاريخ 2008/7/6م ،ص. 1
( )3مكتب الشهيد ،ملف الشهيد فوزي عبد ال ّله القالف ،مقابلة مع ناصر اخلطيب ،ص. 2
( )4مكتب الش��هيد ،ملف الش��هيد فوزي عبد ال ّله القالف ،مقابل��ة مع ناصر اخلطيب ،ص2
3( )5مكت��ب الش��هيد ،مل��ف الش��هيد ف��وزي عب��د ال ّله الق�لاف ،مقابل��ة مع ناص��ر اخلطيب،
ص4-3
( )6مكتب الش��هيد ،ملف الش��هيد فوزي عبد ال ّله القالف ،مقابلة مع فاطمة عبد ال ّله القالف
(والدة الشهيد) ،بتاريخ 2008/6/18م ،ص2
( )7مكتب الش��هيد ،ملف الش��هيد فوزي عبد ال ّله القالف ،مقابل��ة مع ناصر اخلطيب ،ص5
مكتب الش��هيد ،ملف الش��هيد فوزي عب��د ال ّله القالف ،مقابلة مع بدر عب��د ال ّله القالف،
ص 3مكتب الش��هيد ،ملف الش��هيد فوزي عبد ال ّله القالف ،مقابلة مع س��ليمان القالف
(صديق الشهيد) ،بتاريخ 2008/6/18م ،ص2
( )8مكت��ب الش��هيد ،ملف الش��هيد ف��وزي عبد ال ّله القالف ،أوراق مكتب ش��ئون األس��رى
واملفقودين ،ص2
( )9مكتب الشهيد ،ملف الشهيد فوزي عبد ال ّله القالف ،مقابلة مع فاطمة عبد ال ّله القالف،
ص.3
( )10مكتب الش��هيد ،ملف الش��هيد فوزي عبد ال ّله القالف ،أوراق مكتب ش��ئون األس��رى
واملفقودين ،ص ،6ص.12
( )11مكت��ب الش��هيد ،مل��ف الش��هيد ف��وزي عب��د ال ّل��ه الق�لاف ،أوراق محكم��ة األحوال
الشخصية ،ص.4
( )12مكتب الش��هيد ،ملف الش��هيد فوزي عبد ال ّله القالف ،ش��هادة وف��اة صادرة من وزارة
الصحة ،ص.1

الشهيد بإذن ال ّله تعالى

فيصل محمد حسني الشــــــطي
كتب /د.أحمـد سعـود احلـسن:
البطاقة الشخصية

()1

اإلسم :فيصل محمد حسني الشطي
اجلنسية :كويتي

املؤهل العلمي  :شهادة املرحلة املتوسطة

املهنة :مباحث أمن املطار برتبة وكيل عريف  -وزارة الداخلية
احلالة اإلجتماعية :متزوج

تاريخ امليالد1962/4/5 :م

تاريخ األسر1990/8/25 :م

تاريخ إثبات االستشهاد2007/3/26:م

أخالق وهوايات الشهيد فيصل حسني الشطي:

وصف الش��هيد إنه كان إنس��ان ًا محترم ًا طيب القلب محبوب ًا من اجلميع( ،)2وله

هوايات أبرزها صيدالسمك وتربية احلمام (.)3

دور الشهيد فيصل خالل الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت:
شــهداء الگويــت

عندم��ا داهمت القوات العراقية دول��ة الكويت في يوم اخلميس 1990/8/2

كان فيص��ل مناوب�� ًا في مقر عمله في مخفر منطقة الش��ويخ ول��م يرجع إلى منزله
إال بع��د ثالثة أيام من الغ��زو اآلثم( ،)4وبعد رجوعه إلى املنزل بدأ بالعمل ملقاومة
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القوات املعتدية فش��كل مع ش��قيقه خالد ونس��يبه عصام الش��يرازي خلية مقاومة

واتخ��ذوا من منزلهم الكائن ف��ي الفردوس مركز ًا للتخطي��ط واإلنطالق ملقاومة
جيش اإلحتالل( )5قام فيصل وأبناء اخللية بعدة أنش��طة متثلت أولها في مس��اعدة
أهالي منطقة الف��ردوس في الصمود والثبات على أرض الوطن عن طريق توفير

امل��واد التموينية والغذائية بجلبها من مخازن الغذاء في منطقة الش��ويخ وتوزيعها
مجان�� ًا على األهالي ،وكذل��ك توزيع األموال النقدية عل��ى احملتاجني( ،)6ولكن
ال��دور الذي اهتمت به اخللية هو املقاومة العس��كرية ،وق��د متكنوا من جمع عدد
م��ن قطع الس�لاح من رشاش��ات وبنادق وأخفوها في س��يارة له��م أوقفوها عند

منزلهم في منطقة الفردوس( )7ومن املؤسف أنه ال تتوفر تفصيالت عن عملياتهم
العس��كرية ألنه��م أحاطوها بالكتمان والس��رية إال أن هناك بع��ض الدالئل على
هذه األنش��طة حيث شوهدت السيارة التي تس��تقلها اخللية في تنقالتهم مضروبة

بالرصاص( )8والتي ال ش��ك أن ذلك بسبب مواجهة عسكرية بينهم وبني القوات
الغازية ويؤكد ذلك حترك العراقيني للقبض عليهم باإلضافة إلى أنه بعد اعتقالهم

اعتبرت قضيتهم قضية أمن دولة(.)9

ظروف اعتقال الشهيد فيصل الشطي
كان فيصل وزميليه في اخللية يتوقعون االعتقال وأنهم متابعون من قبل القوات

العراقية ولذا كانوا يراقبون من مير بالقرب من منزلهم فإذا استرابوا بشيء أطفأوا

األنوار وطلبوا من أهلهم الصمت وصعدوا إلى سطح املنزل خشية أن يداهمهم
الضعيفة أو بس��بب تقصي املخابرات العراقية ألنش��طتهم ف��ي املقاومة متكنوا من

معرفة منزل أبناء اخللية ،ففي فجر يوم  1990/8/25حاصرت القوات العراقية
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جن��ود االحت�لال ويعتقلوه��م ( ،)10ويظه��ر بس��بب ب�لاغ آثم من بع��ض النفوس

املنزل وقامت بتفتيش��ه بحث ًا عنهم فقبضوا أو ً
ال على خالد ش��قيق فيصل ونس��يبه

عصام الشيرازي بينما كان فيصل في احلمام لكنه ملا سمع صوت شقيقاته يصرخن
ويبكني فخرج مس��رع ًا خوف ًا عليهن فقب��ض عليه العراقيون أيض ًا ،كما قام هؤالء

اجلنود بتفتيش الس��يارات فعثروا على أس��لحة اخللية ،ثم اقت��اد العراقيون الثالثة
إل��ى مخف��ر منطقة العارضية بع��د أن كبلوا أيديه��م وعصبوا عيونه��م ثم نقلوهم
إلى س��جن األحداث ثم رحلوهم إلى العراق إلى س��جن مديرية أمن البصرة ثم

حولوهم إلى سجن مدينة بعقوبه.

وحاول��ت والدة الش��هيد البحث عنه��م فذهبت إلى مخف��ر العارضية ومخفر

الفروانية ومخفر األحمدي وجامعة الكويت وكلية الشرطة ومعسكر اجليش في
دولة الكويت وكما س��افرت إلى العراق وس��ألت عنهم في سجن البصرة ولكن

جميع هذه احملاوالت ذهبت س��دى ،فلم تعثر عليه��م أو تتمكن من رؤيتهم
ثم انقطعت أخبارهم متام ًا إلى أن صدر حكم احملكمة الكلية الذي يقضي مبوت

()11

فيصل محمد حسني الشطي «موت ًا حكمي ًا» اعتبار ًا من .)12(2007/3/26
رحم ال ّله الشهيد بإذن ال ّله تعالىفيصل محمد حسني الشطي
وأسكنه فسيح جناته.
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( )1ملف الش��هيد فيصل محمد حس�ين الشطي في مكتب الشهيد رقم  474تقرير صادر عن
قسم التخليد املعنوي -فريق توثيق احليثيات بعنوان «محتويات ملف» وآخر بعنوان منوذج
متابعة حيثيات ش��هيد وبخصوص املهنة فقد ذكرت والدة الشهيد حصة ناصر الشطي في
مقابلة مكتب الشهيد بتاريخ  2008/6/24أنه كان يعمل في وزارة الدفاع ثم انتقل إلى
العمل في وزارة الداخلية ص.2
( )2مقابلة شقيقة الشهيد سميرة محمد الشطي بتاريخ  2008/6/24ص.1
( )3مقابلة حصة الشطي بتاريخ  2008/6/24ص.2
( )4مقابلة شقيقة الشهيد نادية محمد الشطي بتاريخ  2008/6/24ص.2
( )5مقابلة نادية الشطي ص ،4مقابلة حصة الشطي بتاريخ  2008/6/24ص.3
( )6مقابلة س��ميرة الش��طي ص ،3مقابلة حصة الش��طي بتاريخ  2008/6/24ص 3مقابلة
عادل فيصل الشيرازي بتاريخ  2008/7/1ص.3
( )7مقابل��ة حصة الش��طي بتاري��خ  ،1992/9/20مقابلة نادية الش��طي ص ،4مقابلة عادل
الشيرازي ص 4بتاريخ  2008/7/1ص.4
( )8مقابلة نادية الشطي ص.4
( )9مقابلة حصة الشطي بتاريخ  2008/6/24ص4،3
( )10مقابلة نادية الشطي ص4
( )11مقابل��ة حص��ة الش��طي بتاري��خ  ،1992/9/20مقابل��ة حص��ة الش��طي بتاري��خ
 ،2008/6/24مقابل��ة نادي��ة الش��طي ص 5،4بتاري��خ  2008/7/1ص4،3؛ تقري��ر
ص��ادر ع��ن اللجن��ة الوطني��ة لش��ئون األس��رى واملفقودي��ن بتاري��خ  1992/9/19كما
ذكر عن ش��هود ذويهم للش��هيد فيصل الش��طي في س��جن البص��رة بعد االعتق��ال بتاريخ
 ،1992/10/27انظ��ر ش��هادة ب��در محمد خليل القطان وش��هادة منص��ور ناصر أحمد
اخلراف��ي بتاري��خ  1992/11/25وقد ش��اهداه خالل الفترة من منتصف ش��هر س��بتمبر
 1990إلى  ،1990/10/1وش��هادة إبراهيم دليم حس�ين الغزي وقد ش��اهده من بداية
األسبوع األول من شهر سبتمبر  1990إلى بداية شهر نوفمبر 1990
( )12انظر التفصيل في حكم احملكمة الكلية -الدائرة :أحوال شخصية 9 /صادر عن وزارة
العدل بتاريخ  - 2007/3/26ملف الش��هيد فيصل محمد الش��طي مكتب الشهيد رقم
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محمـــــد سالـــــم براك الصـــــــواغ (٭)
كتب /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
ه��ادىء ،طيب ،حنون ،مرح ،مس��الم ،ب��ار بأهله ،كتوم ،مس��موع الكلمة عند

الكبار ،محبوب لدى اجلميع ،هذا محمد سالم براك الصواغ

()1

هواياته
العب اجلودو في نادي الساملية الرياضي ،يهوى صيد الطيور والقنص ،والبحر

وصيد السمك(.)2

حماسته

كان متحمس�� ًا للدفاع ع��ن وطنه ،فقد كان قبل الغزو بأي��ام قليلة في جمهورية
مصر العربية ،وملا سمع عن احلشود العراقية على الكويت قفل راجع ًا إلى الكويت

ودخلها في يوم  1990/7/29عازم ًا على الذود عنها بكل نفيس

()3

مقته جلنود اإلحتالل
ويذكر خاله سالم األذينة أنه كان في أشد أحوال الغضب على نكران العراقيني

شــهداء الگويــت

للجمي��ل الذي طامل��ا صنعته لهم دولة الكويت ،وكان ي��ردد أن عليهم أن يعاملوا

مبثل صنيعهم حتى ال ينعموا بشبر من أراضي الكويت احلبيبة (.)4
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عزمه على اإلنضمام للمقاومة
كم��ا يذك��ر عامر أن صديقه محمد حضر إليه في الي��وم الثالث من الغزو وكان
متضايق ًا جد ًا من تدهور األحوال في الكويت جراء الغزو العراقي الغاشم ،وكأنه

يكتم س��ر ًا وهو عزمه األكيد على االنضمام إلى املقاومة الكويتية الباس��لة لدحر
الغزاة ،ويذكر بدر شقيقه نحو ًا من ذلك (.)5

إصـــــراره

حم��اس محم��د دفع��ه دفع�� ًا إلى طل��ب املعال��ي واإلخالص في ح��ب الوطن

عل��ى الرغ��م من صغر س��نه ،فتوجه ورفاقه إل��ى نقطة تفتيش كويتي��ة بالقرب من

قص��ر بيان ،وطلبوا املس��اهمة في الدفاع عن الوطن اس��تــــجابة لنداء الواجــــب،
لك��ن م��ن كان في تل��ك النقطة طلب منهم الع��ودة إلى منازله��م خلطورة الوضع
العسكري آنذاك (.)6

حصوله على السالح
ل��م يركب اليأس س��فينة محمد ،فقد ذهب مع صديقي��ه محمود املال ،ومحمد

املس��لم إلى قصر بيان ،واستطاعوا الدخول إليه واحلصول على أسلحة وذخيرة،

وكان��ت مخاطرة كبيرة بعدما فطن إليهم بع��ض جنود االحتالل وكادوا أن يقعوا
في قبضتهم ،فهربوا واحتموا بس��ور القصر ،ثم انطلقوا بس��يارتهم مس��رعني وقد

فازوا بالغنيمة (.)7

من أصدقاء محمد املقربني إليه محمد العتيبي الذي كان يشاركه ذات احلماس

ف��ي ض��رورة مقاومة اإلحتالل العراقي الغاش��م ب��كل ممكن ،وكانا يتناقش��ان في
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أصدقاء محمد

حماس��ة وجدي��ة ح��ول ذل��ك أم��ام صديقهما محم��ود امل�لا ال��ذي كان يهدأ من
اندفاعهما غير احملسوب خوف ًا عليهما (.)8

حتذير عامر حملمد ورفاقه
رأى عامر أثناء وجوده في املزل الذي يجتمع فيه محمد ورفاقه سالح ًا ،فحذر

اجلمي��ع إلى وجوب أخذ احليطة م��ن القوات العراقية الغازي��ة التي كانت تبحث

بص��ورة حثيث��ة عن أف��راد املقاوم��ة الكويتية وتزج به��م في س��جونها ومعتقالتها
وتذيقهم صنوف ًا من العذاب والتنكيل(.)9

ترصد محمد للقوات العراقية
كان محم��د كثي��ر الترصد للقوات العراقي��ة الغازية وأماك��ن تواجدها ،ويذكر

صديقه محمود أن صاحبه عدة مرات لتنفيذ هذه املهمة ،كان محمود في كل مرة

يحذر صديقه من فعل أمر يجر عليه الوبال ،لكن إصرار محمد وحماس��ه مينعانه
من اإلستجابة لنصح صديقه (.)10

جمع محمد للسالح

كان محمد كتوم ًا في طبعه ،كثير اخلروج من املنزل ،وقد جمع هو ورفاقه ومن

بينهم محمود املال ومحمد املس��لم الس�لاح ،وخزنوه في بيوتهم ،وكانوا يعطونه

من له القدرة على حمله والدفاع عن أرض الوطن (.)11

شــهداء الگويــت

تنقله من منزل إلى آخر

تنق��ل محمد من منزل إلى آخر ومعه األس��لحة والذخيرة خوف ًا من أن ترصده
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ق��وات اإلحت�لال وتعتقل��ه نظر ًا ملا له م��ن دور أكيد في العملي��ات التي قامت بها
املقاومة الكويتية الباسلة (.)12

صعوده للسطح يومي ًا
يصعد محمد إلى سطح منزله يومي ًا لترديد عبارة «ال ّله أكبر ،ال ّله أكبر ،ال ّله أكبر

عل��ى الظالم» ،ويش��اركه بذاك الترديد اجليران ومن يتحم��س لهذا الفعل بصورة

يضط��ر معها جنود اإلحتالل إل��ى إطالق طلقات الرصاص ف��ي الهواء من أجل
إخافة املرددين (.)13

شجاره الدائم مع جنود اإلحتالل
يذكر بدر أن ش��قيقه كثير الش��جار م��ع جنود اإلحتالل العراق��ي ،وإنه وإخوته

ورفاق��ه في كثير م��ن األحيان يتدخلون إلنق��اذه من بطش��هم وجبروتهم ،وذلك
بتهدئة األمور والنقاش بني الطرفني (.)14

مشاركته في عمليات املقاومة
ويذكر س��الم األذينة خال الش��هيد أنه س��مع عن قيام محمد في املش��اركة في

عمليتني أو ثالث ملقاومة جنود اإلحتالل العراقي ،ولم يعلم عن تفاصيلها(.)15

إلقاء القبض على محمد
رفاقه ومن بينهم محمد الصميم ،وفي طريقهم اس��توقفتهم نقطة تفتيش عراقية،

وبتفتيش��هم عقروا على أس��لحة ومنش��ورات معادي��ة للغزو العراق��ي في احلقيبة
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ف��ي  1990/8/10خ��رج محمد م��ن منزله متوجه�� ًا إلى منطق��ة اجلهراء مع

اخللفية للس��يارة ،وفي رواية أخرى أنهم عثروا عل��ى علم الكويت ،وأصر جنود

اإلحتالل على أخذه بغية حرقه ،لكن محمد ًا ورفاقه رفضوا تسليم العلم ،فنشبت

مشاجرة بني الطرفني أدت إلى اعتقالهم (.)16

البحث عن محمد
مت ترحي��ل محم��د ًا ورفاقه إلى العراق ،بعدها جاء ش��خص م��ن أهل اجلهراء

مخبر ًا عن مش��اهدته حملمد في أحد س��جون القوات العراقية في منطقة العمارة،

وأنه كان معه في ذات املعتقل (.)17

تغييب جنود اإلحتالل حملمد
ومهما يكن من أمر ،فقد غيب الغزاة محمد سالم براك الصواغ في سجونهم،

ول��م يع��رف مصي��ره ،وقد حكمت احملكم��ة بدول��ة الكويت مبوت املفق��ود موت ًا
حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2007/7/23م(.)18

رحم ال ّله الشهيد محمد وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر اجلميل والسلوان.

شــهداء الگويــت
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املصادر والهوامش
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(٭) ول��د بالكوي��ت ف��ي 1973/2/6م ،يس��كن منطق��ة الس��املية ،قطع��ة ،6الش��ارع
اخلام��س ،قس��يمة  ،24ال��دور األول ،يحم��ل ش��هاد األول الثان��وي ،طال��ب ،تاري��خ
األس��ر ،1990/8/10تاري��خ اإلستش��هاد هو تاريخ احلك��م مبوته كمفقود موت�� ًا حكمي ًا
اعتب��ار ًا من يوم 2007/7/23م .انظر :ش��هادة وفاة الش��هيد صادرة ع��ن وزارة الصحة
برق��م 2007/2769م بتاري��خ 2007/12/3م ،ومنوذج تس��جيل األس��رى واملفقودين
الكويتي�ين الصادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنس��ان ،منوذج رق��م  6234414بتاريخ
 ،1991/3/7بيانات املبلغ س��الم براك الص��واغ ،ومنوذج آخر صادر عن اللجنة الوطنية
ملتابعة ش��ئون األسرى واملفقودين ،بدون رقم ،في تاريخ  ،1991/10/14لنفس املبلغ،
واس��تمارة بيانات املتغيب ضمن عمليات اإلحت�لال والتحرير برقم  406032في تاريخ
1992/5/7م ،وبطاقة محتويات امللف صادرة عن فريق توثيق احليثيات بقس��م التخليد
املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1عام��ر ح��زام األذين��ة ،مقابلة أجراه��ا معه الباحث وحي��د القطان في ي��وم اإلثنني املوافق
 ،2008/11/3ص ،2سالم خالد الصواغ ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في
يوم اإلثنني املوافق  ،2008/11/3ص ،1محمود علي املال ،مقابلة أجراها معه الباحث
وحيد القطان في يوم األحد املوافق  ،2008/11/2ص ،2سالم األذينة (خال الشهيد)،
مقابل��ة أجراها مع��ه الباحث وحي��د القطان في ي��وم اخلميس املواف��ق ،2008/10/30
ص ،2-1بدر س��الم الصواغ (شقيق الش��هيد) ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان
في يوم األربعاء املوافق  ،2008/10/29ص. 2
( )2بدر س��الم الصواغ (ش��قيق الشهيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2عامر حزام األذينة ،املقابلة
السابقة ،ص ،2سالم خالد الصواغ ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )3سالم خالد الصواغ ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )4سالم األذينة (خال الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )5عامر حزام األذينة ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3بدر س��الم الصواغ (ش��قيق الشهيد) ،املقابلة
السابقة ،ص. 2
( )6محمود علي املال ،املقابلة السابقة ،ص. 3-2
( )7املصدر السابق ،ص. 4-3
( )8املصدر السابق ،ص. 5-4

( )9عامر حزام األذينة ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )10محمود علي املال ،املقابلة السابقة ،ص. 5
( )11سالم األذينة (خال الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،2محمود علي املال ،املقابلة السابقة،
ص. 6
( )12س��الم خالد الصواغ ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2محمود علي املال ،املقابلة السابقة ،ص6
.
( )13بدر سالم الصواغ (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )14املصدر السابقة.
( )15سالم األذينة (خال الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )16محمود علي املال ،املقابلة السابقة ،ص ،6سالم األذينة (خال الشهيد) ،املقابلة السابقة،
ص ،3عامر حزام األذينة ،املقابلة السابقة ،ص ،4-3سالم خالد الصواغ ،املقابلة السابقة،
ص ،3-2بدر س��الم الصواغ (شقيق الش��هيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،3مها سالم الصواغ
(شقيقة الشهيد) ،مقابلة مثبتة في ملف الشهيد ،مؤرخة في . 1992/12/19
( )17س��الم األذينة (خال الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،4-3عامر ح��زام األذينة ،املقابلة
السابقة ،ص. 4
( )18وزارة الع��دل ،دائ��رة األحوال الش��خصية العاصم��ة ،/9قضية رق��م ،2007/1656
املنعقدة بتاريخ 2007/10/23م.

شــهداء الگويــت
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محمــــد عــوض محمد أحـمد (٭)
كتب  /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
خلوق ،س��خي ،طي��ب القلب ،يتميز بالبس��اطة ،ه��ادىء ،قليل ال��كالم ،كثير

الفعال ،نشط ،خدوم ألصدقائه ،محبوب من اجلميع (.)1

هوايتــــــه
يه��وى تربي��ة احلم��ام ،حيث ميك��ث طوي ً
ال على س��طح املن��زل يق��وم بتطييرها

والعناية بها(.)2

دراسته وعملــــــه
حاصل على الش��هادة املتوس��طة ،ويعمل في مطبعة إدارة املنش��آت العس��كرية

التابعة للجيش الكويتي مبيدان حولي (.)3

تردد على ديوانية الفيحـــــاء
يرت��اد محمد إحدى الديوانيات الكائنة في منطق��ة الفيحاء ،حيث يلتقي هناك

الغاشم على دولة الكويت(.)4
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مبجموعة من رفاقه الذين يش��اطرونه احلسرة واأللم إزاء تداعيات الغزو العراقي

عمله في املقاومة

يذك��ر منصور اخلرافي نق ً
ال عن محمد الراش��د أن محمد ًا كان يعمل معهم في
مجموع��ة مؤلفة م��ن أربعة أش��خاص ،وكان يلقب آنذاك بالغدي��ري متويه ًا على
جنود اإلحتالل العراقي حتى يخفي هويته احلقيقية ،وكانت مهمة هذه املجموعة

ضرب املركبات العراقية التي حتمل جنود اإلحتالل بعدتها وعتادها ،وذلك على
اخلط السريع املسمى طريق امللك فهد بن عبد العزيز(.)5

عملية جريئة
ومن عمليات املقاومة التي شارك فيها محمد ما نفذته مجموعته ضد املركبات

العراقية في املنطقة الواقعة بني القادس��ية واملنصورية ،وكانت املجموعة تستخدم
لهذا الغرض س��يارة أمريكي��ة الصنع لونها أزرق مت تغيي��ر أرقامها حتى ال تكون
صيد ًا س��ه ً
ال للقوات العراقية الغازية حال رجوعها إلى سجالت ملكيتها ،وكان

أفراد املجموعة يركبون الس��يارة ثم يرش��قون جنود اإلحتالل أثناء س��يرهم إذا ما
ش��اهدوا أحدهم يس��ير منفرد ًا ،وكان هذا العمل في أول أسبوعني من بدء الغزو
العراقي على دولة الكويت(.)6

إلقاء القبض على محمد
في  17أو 1990/8/18م ألقت قوات اإلحتالل القبض على محمد وأفراد

مجموعته بعد خروجهم من الديوانية الكائنة في منطقة الفيحاء وخالل مرورهم

شــهداء الگويــت

عل��ى نقط��ة تفتي��ش عراقي��ة ،حي��ث مت تفتي��ش س��يارتهم ،فعث��روا بداخلها على
منش��ورات معادية لإلحتالل العراقي على دولة الكويت ،فض ً
ال عن صور حلكام

الكويت ،فأركبوهم عربة عس��كرية ونقلوهم إلى مخفر ش��رطة ضاحية عبد ال ّله
السالم ،وكان مع محمد إذ ذاك محمد الراشد ،وخالد الراشد(.)7
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توجهت الزوجة إلى مخفر ش��رطة الضاحية بعد أن جاءها اتصال من شخص

لم يذكر اس��مه ،أخبره��ا عن وجود زوجها هناك ،فاس��تفهمت عنه ،إال أن جنود
اإلحتالل أنكروا وجوده(.)8

نقل محمد إلى قصر نايف

بعده��ا ،نقل��ت قوات اإلحت�لال محمد ًا وم��ن كان معه إلى قص��ر نايف حيث

مت احتجازه��م في��ه ،وعرفت الزوجة بذلك اخلبر من ش��خص حض��ر إليها ،وقد

أخبرها بأن زوجها في حالة حسنة ،ويتوقع أن يفرج عنه في القريب العاجل(.)9

تعذيب محمد بالبصرة
ث��م مت ترحيل محمد وم��ن معه إلى مديرية أمن البص��رة ،حيث أودعوا هناك،

وق��د التقى منص��ور اخلرافي مبحمد والحظ هدوئه وصمته ،مع نش��اطه امللحوظ

وتواضعه اجلم في خدمة اجلميع وتوزيعه األكل واملاء عليهم ،كما الحظ عالمات
دالة على شدة تعرضه للضرب والتعذيب على يد جنود اإلحتالل(.)10

ول��م تع��رف عائل��ة محمد مصي��ره بعد ذلك ،فق��د غيب الغ��زاة محمد عوض

محمد أحمد في س��جونهم ،وقد حكمت احملكم��ة بدولة الكويت مبوت املفقود
موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2007/7/16م(.)11
رحم ال ّله الشهيد ،وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر اجلميل والسلوان.
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املصادر والهوامش

شــهداء الگويــت

(٭) ول��د بالكويت في 1954/7/5م ،يس��كن منطق��ة اليرموك ،قطعة ،4ش��ارع ،3جادة،2
من��زل ،4يحمل الش��هادة املتوس��طة ،ويعمل ف��ي مطبعة إدارة املنش��آت العس��كرية التابعة
للجيش الكويتي مبيدان حولي ،تاريخ األسر في  17أو 1990/8/18م ،تاريخ اإلستشهاد
هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2007/7/16م .انظر :شهادة
وف��اة الش��هيد صادرة عن وزارة الصح��ة برقم  ،2007/2217بتاري��خ ،2007/9/26
ومن��وذج تس��جيل األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني الص��ادر ع��ن اللجنة الكويتي��ة حلقوق
اإلنس��ان ،منوذج رق��م  6020013بتاريخ 1991/1/26م ،بيانات املبلغ س��عود محمد
عبد ال ّله رزيحان (ش��قيق الش��هيد ألمه) ،ومنوذج تسجيل األس��رى واملفقودين الكويتيني
ص��ادر عن نفس اجلهة برقم  ،4002212بتاري��خ 1991/1/28م بيانات املبلغ د .علي
الش��مالن ،ومنوذج ثال��ث إصدار عن ذات اجله��ة برقم  ،6020013بيان��ات املبلغة نادية
عبد ال ّله الش��مالن ،بتاريخ 1991/3/6م ،ومنوذج تس��جيل أوضاع األسرى واملفقودين
الكويتيني صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة شئون األسرى واملفقودين يحمل نفس الرقم،
م��ؤرخ ف��ي 199/10/13م ،لنف��س املبلغة ،وبطاق��ة محتويات امللف ص��ادرة عن فريق
توثيق احليثيات بقسم التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1منص��ور اخلراف��ي ،مقابل��ة أجراه��ا مع��ه الباحث وحي��د القطان ف��ي يوم الثالث��اء املوافق
 ،2009/3/17ص ،4نادي��ة الش��مالن (زوجة الش��هيد) ،مقابلة أجراه��ا معها الباحث
وحي��د القط��ان في ي��وم األحد املواف��ق  ،2009/3/22ص ،2عادل (ش��قيق الش��هيد)،
مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم اخلميس املوافق  ،2009/3/19ص،2
عبد ال ّله (شقيق الشهيد) ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم اإلثنني املوافق
 ،2009/3/16ص. 2
( )2نادية الشمالن (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،2عبد ال ّله (شقيق الشهيد) ،املقابلة
السابقة ،ص.2
( )3نادية الش��مالن (زوجة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2عادل (شقيق الشهيد) ،املقابلة
السابقة ،ص ،2عبد ال ّله (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )4نادية الش��مالن (زوجة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2عادل (شقيق الشهيد) ،املقابلة
السابقة. 3 ،
( )5منصور اخلرافي ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )6منصور اخلرافي ،املقابلة السابقة ،ص. 3-2
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( )7منصور اخلرافي ،املقابلة السابقة ،ص ،3نادية الشمالن (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة،
ص ،2عادل (ش��قيق الش��هيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،3عبد ال ّله (ش��قيق الشهيد) ،املقابلة
السابقة ،ص. 3
( )8نادية الش��مالن (زوجة الشهيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،4-3ومقابلة لها أخرى مثبتة في
مل��ف الش��هيد ،مؤرخة في  92/12/29ومفرغ��ة من الباحثة ليلى دريع ،عادل (ش��قيق
الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )9نادية الشمالن (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،4ومقابلة لها أخرى مثبتة في ملف
الشهيد ،مؤرخة في  92/12/29ومفرغة من الباحثة ليلى دريع.
( )10منصور اخلرافي ،املقابلة السابقة ،ص. 4-3
( )11وزارة العدل ،دائرة األحوال الشخصية  ،9قضية رقم  ،2007/1458املنعقدة بتاريخ
2007/7/16م.
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الشهيد بإذن ال ّله تعالى

مساعد سالم عبد احملسن العبدلي (٭)
كتب  /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
طي��ب ،حن��ون ،خلوق ،هادىء ،ك��رمي ،متواضع ،متدين ،صب��ور ،بار بوالديه

وأبنائه ،محس��ن إلخوته وأقربائه وجيرانه ،صاحب ش��هامة ومروءة ،جس��ور في

حتمل املسئولية ،محل احترام ومحبة من اجلميع ،ذلك مساعد سالم عبد احملسن

العبدلي(.)1

دراسته وعمله
عريف بوزارة الداخلية ،يحمل الشهادة املتوسطة ،ويعمل في حماية الطائرات

مبطار الكويت الدولي(.)2

هوايته
يهوى لعب كرة القدم ،ويشارك في اللعب بالدورات الرياضية التي تقام خالل

شهر رمضان املبارك (.)3

أسرة مساعد
شــهداء الگويــت

ه��و الرابع ف��ي ترتيب إخوته ،ت��زوج في يناير س��نة 1987م ،رزق��ه ال ّله بولده
مرزوق وابنته لولوة ،حتمل املسئولية منذ الصغر ،فوالده كان مشلو ً
ال ،وأمه كانت
كبيرة السن ،وكان بار ًا بهما ،وكان يعامل إخوانه كاألب احلريص على أبنائه(.)4
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يوم الغزو العراقي
ف��ي اليوم األول من الغزو العراقي الغاش��م على دولة الكويت ذهب مس��اعد

إلى عمله في أمن املطار ،لكنه سرعان ماعاد إلى منزله ،ذلك أن القوات العراقية

أحكم��ت زم��ام األم��ور ،وحاصرته عل��ى اعتبار كونه أح��د املراف��ق احليوية التي
تتحكم في الدخول إلى الكويت واخلروج منها (.)5

كثرة خروج مساعد من املنزل
التقى مس��اعد بش��قيقه عادل ف��ي الليل مبنزله��م الكائن في منطق��ة الرابية ،هنا
الحظ عادل تغير في تصرفــــات شقيقه ،فقد كان يخــــرج كثير ًا وبصورة منتظمة،
وعندما يس��ألــــه ع��ن ذلك يذكر تهرب من اإلجابة ،لكن��ه طلب منه عدم اخلوف

عليه(.)6

احلصول على السالح وتوزيعه
يذكر شقيقه عادل أنهم ذهبوا مع مجموعة من الشباب مبعية مساعد إلى مكان

يعرفه مس��اعد ،وهو عبارة عن مخزن في منطقة الش��ويخ يحتوي على أس��لحة،
فأخ��ذوا من تلك األس��لحة ووضعوها في س��يارة مس��اعد ،وهي من نوع ش��فر،
بيضاء اللون ،بعدها انتقلوا إلى منطقة الرابية وش��رعوا في توزيع تلك األس��لحة
أهلها ،ومن ال يعرف كيفية استخدام السالح ،كان مساعد يعلمه ذلك(.)7

وتذك��ر زوجت��ه س��ارة أنها ركبت م��ع زوجها مرة إل��ى منطق��ة اخلالدية ،وعند

سالح كان يضعه في سيارته(.)8

وم��رة أخ��رى جلب إلى منزله س�لاحني رشاش�ين عليهما ش��ارة عراقية ،فلما
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وصولهم بيت أدخل مس��اعد س��يارته إلى داخله ،ثم قام بتس��ليمهم ما حمله من

س��ألته عن ذل��ك ،أجابها أنه حصل على الس�لاحني بع��د أن تخلص من جنديني
عراقيني كان يتسلحان بهما (.)9

كما يذكر الش��اهد طالل العتيبي ،أن نس��يبه مساعد س��لمه سالح ًا ،لم يذكر له

مصدره(.)10

توزيع مساعد للمنشورات
وم��ن األعم��ال الدالة عل��ى العصي��ان املدني لق��وات اإلحت�لال العراقي ،قام

مس��اعد بتوزيع املنش��ورات املعادية لقوات اإلحتالل ،وهو ما أدركه شقيقه عادل
بعد حني ،فقد كان مساعد يخفيها عن جميع أقربائه خوف ًا من إفشاء سره ،ومنعه

من توزيعها(.)11

تفخيخ وتلغيم السيارات
كان مس��اعد يعمل في مجموع��ة من املقاومة الكويتية مهمته��ا تفخيخ وتلغيم

الس��يارات ،وهي أمور داخله في اختصاصه العس��كري ،وقد أخبر ش��قيقه عادل

يوم�� ًا عن جن��اح عملية نفذوها ضد نقط��ة تفتيش عراقية كانت تضايق الس��يارات
الكويتية التي متر بها ،وتذل من يكون بداخلها(.)12

وتذكر زوجته س��ارة أنها ومس��اعد مرا يوم ًا في سيارته فأشار إلى سيارة كانت

واقف��ة م��ن بعيد ،وأخبرها أنها س��وف تنفجر بع��د حلظات ،فانفج��رت كما قال،

ويبدو أنها كانت موضوعة قرب نقطة تفتيش عراقية مت التعامل معها(.)13
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توزيع األموال على الصامدين
وفي بعض األحيان كان مس��اعد يس��لم ش��قيقه عادل ورفاقهم��ا مببالغ نقدية،
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ويطل��ب منه��م توزيعها على األس��ر الكويتي��ة احملتاجة ،ويذكر ش��قيقه عادل أنه
تسلم منه بعض تلك األظرف ووزعها وفق ًا للمطلوب(.)14

شباب حماية الطائرات
وعمل مس��اعد ضمن مجموعة من ش��باب املقاومة الكويتية كان معظمهم من

قس��م حماية الطائرات الكويتية ،ويرأس املجموعة نوري اجلحمة مسئول مساعد
في دوامه ،وكانت املجموعة جتتمع في منزل نوري ،وهدفها لم يكن يعلمه عادل
شقيق مساعد ،لكنه يؤكد أنه يصب في مقاومة جنود اإلحتالل العراقي(.)15

مهمات أفراد املجموعة
يؤكد الشاهد محمد الصقر وضوح أهداف مجموعة شباب الطائرات ،على اعتبار

أن��ه أح��د أفرادها ،ومن بينه��ا محاولة الدخ��ول إلى مطار الكوي��ت الدولي وإخراج
اجلوازات املوجودة فيه ،وكذلك إخراج الس�لاح املخزن فيه ،يضاف إلى ذلك وضع

اخلط��ط وتنفيذ امله��ام القتالية للمقاومة وم��ن بينها مهاجمة نق��اط التفتيش العراقية،
وتوزيع األسلحة ،فض ً
ال عن التخابر مع القيادة الكويتية املتواجدة في اخلارج (.)16

مهمة خطرة
وذات ي��وم ركب مس��اعد مع صديقه عبد ال ّله ،وعندم��ا اقتربا من إحدى نقاط

التفتي��ش الت��ي وضعتها ق��وات اإلحت�لال العراقي ،طلب مس��اعد من عب��د ال ّله
النزول من الس��يارة ،فاس��تغرب منه عبد ال ّله هذا الطلب ،فأجابه مساعد أن لدى
ومضى مس��اعد إلى تلك النقطة ،وكان في الس��يارة س�لاح ًا ،لكن ال ّله لطف به،
فلم ينتبه جنود اإلحتالل إلى ذلك ،ومرت سيارة مساعد بسالم (.)17
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العراقي�ين قائمة بأس��ماء املطلوبني ومنهم مس��اعد ،فتفهم عبد ال ّل��ه األمر ونزل،

اتصال نوري اجلحمة
في ظهر يوم 1990/10/28م كان اإلخوة مس��اعد وسعود وعادل يتناولون
طعام الغداء ،وبينما هم كذلك إذ قدمت شقيقتهم الصغرى ،وهي في السابعة من
عمرها مخبرة أن شخص ًا يدعى نوري اتصل مبساعد هاتفي ًا عدة مرات ،أنها أخبرته

بأن مساعد كان خارج املنزل ،وذكرت أن صوت نوري كان كاملخنوق(.)18
أما في رواية الزوجة سارة فإن التي ردت على مكاملة نوري هي والدة مساعد،

وأنه��ا أخبرته بأن مس��اعد كان نائم ًا .وميكن اجلمع ب�ين الروايتني ،على اعتبار أن
الزوجة أخبرت أن اتصال نوري قد تكرر مرتني ،فقد يكون مساعد نائم ًا في املرة

األولى ،وفي املرة الثانية كان مشغو ً
ال بتناول طعام الغداء(.)19

توجه مساعد إلى منزل نوري
وما إن أكملت الش��قيقة حديثها حتى أس��رع مساعد بالتوجه إلى منزل صديقه

نوري اجلحمة ،ولم يعد بعدها إلى املنزل(.)20

قلق األسرة على مساعد
عاش��ت أسرة مساعد في قلق عندما تأخر مس��اعد في الرجوع إلى املنزل ،فقد

ط��ال غيابه إل��ى الليل ،وعل��ى الرغم من فرض ق��وات اإلحت�لال العراقي حظر
التج��وال لي� ً
لا ونهار ،فإن األس��رة بحثت ف��ي األماكن التي يظن تواجد مس��اعد
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فيها ،كما بحثت في املخافر وبعض املستشفيات عنه ،ولم يتبقى سوى قصد منزل

نوري اجلحمة (.)21
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القبض على عادل ومساعد
طل��ب ع��ادل من صديق��ه محمد الكندري أن يس��اعده في البحث عن ش��قيقه

مس��اعد ،فاس��تجاب لذلك ،وتوجها إلى منزل نوري اجلحمة ،وملا اقتربا منه كان

الس��كون يخيم عل��ى املكان ،فقرع��ا جرس الب��اب ،عندها خرج��ت لهما قوات
اإلحتالل بأعداد كبيرة تطوقهم وتهددهم بالس�لاح ،فأدخلتهما املنزل .كان ذلك

مبثاب��ة الكمني ال��ذي وضعته تل��ك القوات لكل ق��ادم إلى منزل ن��وري اجلحمة،
وعل��ى ذلك فإن ذات الطريقة اتبعت مع مس��اعد عندما حض��ر إلى املنزل وطرق

باب��ه ،ويع��زز ذلك أيض ًا ما ذكره عادل أنه تكرر في أثناء وجودهم في منزل نوري
اجلحم��ة أن م��ن يقرع اجلرس ،ف��إن القوات العراقية تقبض علي��ه في احلال ،وهو
ذات األمر الذي حتدث عنه الشاهد عبد ال ّله الصقر(.)22

ورقة فيها األسماء املطلوبة
ويذك��ر عادل أن الضابط املس��ئول ع��ن تلك القوة العراقي��ة املتواجدة في منزل

نوري اجلحمة كانت لديه ورقة دونت فيها أسماء املطلوبني العسكريني من رفاق

نوري ،وذكر مقابل كل منهم الرتبة العسكرية التي يحملها(.)23

مساعد وشقيقه في قصر نايف
نقلت قوات اإلحتالل العراقي من قبضت عليه في ذاك املنزل إلى قصر نايف،

بعدم��ا غطت أعينهم ،وكبل��ت أيديهم بالقيود،وملا وصلوا إل��ى هناك وضعوا في
اعتقل��وا ،وإن��ه اس��تطاع أن يرف��ع العصابة عن عينيه ،فش��اهد ش��قيقه أمامه ،لكن

مساعد لم يره لكون العصابة التي على عينيه قد حجبت رؤيته(.)24
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أح��د املم��رات .ويخبر عادل أنه قد مر عليه وهو عل��ى هذه احلال نحو ثالثني ممن

التفاهم بلغة اإلشارة
بعدها ،رفعت قوات اإلحتالل العصائب عن عيون احملتجزين ،فش��اهد عادل

ش��قيقه مساعد ،وتكلم معه بلغة اإلشارة ،فسأله مساعد إن كان قد جاء مبفرده أم

معه األشقاء ،فأفهمه عادل أنه جاء مبفرده ،فسأله عادل إن كان قد أخبر العراقيني
بش��يء عنه ،فأخبره مساعد أنه قال لهم أن عادل طالب يدرس ،أما عن نفسه فقد

أخبر العراقيني بصحة انتسابه للشرطة(.)25

تعذيب مساعد وقوة إميانه
كان مساعد رابط اجلأش ،قوي اإلميان بال ّله تعالى ،على الرغم من فداحة اخلطب،

وخط��ورة املوقف ،هذا ما ذكره ش��قيقه عادل عنه .فقد حتدثا مع ًا ،وذكر مس��اعد ما
يالقيه وأفراد مجموعته من تعذيب إلجبارهم على اإلعتراف بأس��ماء بقية ش��باب
املقاومة الكويتية الباسلة ،وأخبره أنهم كانوا يكذبون على القوات العراقية بذكرهم

لبعض أسماء أشخاص غير متواجدين أص ً
ال على أرض الكويت(.)26

وممن شاهد مساعد في قصر نايف الشاهد محمد علي عبد ال ّله الكندري(.)27

انفصاله عن شقيقه وترحيله إلى األحداث
مك��ث الش��قيقان مع�� ًا نحو ًا م��ن 19-18يوم�� ًا ،بعده��ا انفصال ع��ن بعضهما

البع��ض ،فق��د أطلقت ق��وات اإلحتالل س��راح ع��ادل ،بينم��ا احتفظت بش��قيقه
مساعد ،ثم قامت بنقل مساعد وبقية أفراد مجموعته إلى سجن األحداث(.)28

شــهداء الگويــت

ويذكر الشاهد عبد ال ّله الصقر أنه ذهب إلى سجن األحداث ،وجلس مع أفراد

املجموعة ،ومن بينهم مساعد ،وحتدث إليهم نحو نصف ساعة (.)29
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وم��ن الذي��ن ش��اهدوا مس��اعد في س��جن األحداث ن��واف عبد العزي��ز ناصر

اجلحمة ،وعبد ال ّله محمد عبد ال ّله اجليران(.)30

محاولة إلخراج مساعد
وتذكر زوجة مس��اعد أن األسرة حاولت إخراج مساعد بدفع األموال النقدية

والعينية إلى أحد العراقيني ،لكن جهودهم هذه لم تفلح(.)31

مساعد في البصرة
بعده��ا ،قامت قوات اإلحتالل العراقية بترحيل مس��اعد وأفراد مجموعته إلى

مدينة البصرة العراقية ،وقد بحثت أسرته ،عنه ،لكن دون جدوى(.)32

تغييب الغزاة ملساعد
ومهما يكن من أمر ،فقد غيب الغزاة مس��اعد س��الم عبد احملس��ن العبدلي في

سجونهم ،ولم يعرف مصيره ،وقد حكمت احملكمة بدولة الكويت مبوت املفقود
موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2007/6/25م(.)33
رحم ال ّله الشهيد مساعد ،وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله
وأبناء وطنه الصبر اجلميل والسلوان.
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(٭) ولد بالكويت في 1965/10/18م ،يسكن منطقة الرابية ،قطعة  ،4شارع ،10منزل،15
يحمل الش��هادة املتوس��طة ،عريف ب��وزارة الداخلي��ة ،ويعمل في حماي��ة الطائرات مبطار
الكوي��ت الدولي ،تاريخ األس��ر 1990/10/28م ،تاريخ اإلستش��هاد هو تاريخ احلكم
مبوت��ه كمفقود موت�� ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2007/6/25م .انظر :ش��هادة وفاة الش��هيد
ص��ادرة ع��ن وزارة الصح��ة برق��م 2007/2420م بتاري��خ 2007/10/22م ،ومنوذج
تس��جيل األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني الص��ادر عن اللجن��ة الكويتية حلقوق اإلنس��ان،
منوذج بدون رقم بتاريخ 1991/1/19م ،بيانات املبلغ س��عود (شقيق الشهيد) ،ومنوذج
آخ��ر صادرع��ن نفس اجلهة برقم  4028412في تاري��خ 1991/1/27م ،بيانات املبلغة
س��ارة مرزوق مساعد سالم العتيبي (زوجة الشهيد) ،ومنوذج ثالث صادر عن ذات اجلهة
برق��م  4079312ف��ي تاري��خ 1991/3/7م ،بيان��ات املبلغ مناحي (ش��قيق الش��هيد)،
ومنوذج تس��جيل أوضاع األس��رى واملفقودين الكويتيني صادر ع��ن اللجنة الوطنية ملتابعة
ش��ئون األس��رى واملفقودين دون رقم ،مؤرخ في 1991/10/6م ،بيانات املبلغة س��ارة
العتيبي (زوجة الش��هيد) ،وبطاقة محتويات امللف صادرة عن فريق توثيق احليثيات بقسم
التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1ع��ادل (ش��قيق الش��هيد) ،مقابل��ة أجراه��ا مع��ه الباح��ث وحي��د القط��ان في ي��وم األحد
2008/7/27م ،ص ،2س��ارة العتيب��ي (زوجة الش��هيد) ،مقابلة أجراه��ا معها الباحث
وحي��د القطان في يوم األربعاء 2008/7/23م ،ص ،2عب��د ال ّله الصقر ،مقابلة أجراها
مع��ه الباح��ث وحيد القط��ان في يوم األح��د 2008/7/27م ،ص ،2،1ط�لال العتيبي،
مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم األحد 2008/7/27م ،ص. 2،1
( )2سارة العتيبي (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 1
( )3طالل العتيبي ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )4سارة العتيبي (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،3،2،1عادل (شقيق الشهيد) ،املقابلة
السابقة ،ص.2
( )5س��ارة العتيبي (زوجة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2عادل (شقيق الش��هيد) ،املقابلة
السابقة ،ص. 3
( )6عادل (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )7املصدر السابق.
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( )8سارة العتيبي (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )9املصدر السابق ،ص. 4
( )10طالل العتيبي ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )11عادل (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4،3
( )12املصدر السابق ،ص. 4
( )13سارة العتيبي (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )14عادل (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )15املصدر السابق ،ص. 5،4
( )16عبد ال ّله الصقر ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )17طالل العتيبي ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )18عادل (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 5
( )19سارة العتيبي (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )20عادل (ش��قيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،5س��ارة العتيبي (زوجة الشهيد) ،املقابلة
السابقة ،ص. 5
( )21س��ارة العتيبي (زوجة الشهيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،5عادل (شقيق الشهيد) ،املقابلة
السابقة ،ص. 5
( )22عبد ال ّله الصقر ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،5-3عادل (ش��قيق الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة،
ص ،6-5طالل العتيبي ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2س��ارة العتيبي (زوجة الش��هيد) ،املقابلة
السابقة ،ص. 5
( )23عادل (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 6
( )24س��ارة العتيبي (زوجة الشهيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،5عادل (شقيق الشهيد) ،املقابلة
السابقة ،ص.7،6
( )25عادل (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 7
( )26املصدر السابق.
( )27انظ��ر :اس��تمارة املقابل��ة الش��خصية مع الش��اهد محم��د الكندري ،ص��ادرة عن مكتب
التخطيط واملتابعة التابع للجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين ،بتوقيع الباحث سامي
اخلرافي ،في تاريخ 1997/6/17م.
( )28عادل (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 8
( )29عبد ال ّله الصقر ،املقابلة السابقة ،ص. 5

( )30انظر :استمارة املقابلة الشخصية مع الشاهد نواف اجلحمة ،صادرة عن مكتب التخطيط
واملتابعة التابع للجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين ،بتوقيع الباحث سامي اخلرافي،
ف��ي تاريخ 1997/6/17م ،واس��تمارة املقابلة الش��خصية مع الش��اهد عب��د ال ّله اجليران
صادرة عن ذات املكتب ،وبتوقيع الباحث نفسه في التاريخ ذاته.
( )31سارة العتيبي (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 5
( )32عادل (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 8
( )33وزارة العدل ،دائرة األحوال الشخصية  ،9قضية رقم  ،2007/1457املنعقدة بتاريخ
2007/6/25م.
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مساعــــد محمد فــــــالح الدوسري
كتب/د .أحمـد سعـود احلسـن:
البطاقة الشخصية

()1

اإلسم :مساعد محمد فالح الدوسري
اجلنسية :كويتي
احلالة اإلجتماعية :أعزب
املؤهل العلمي :املرحلة اإلبتدائية.
املهنة :إطفائي  -اإلدارة العامة لإلطفاء -مركز الساملية.
تاريخ امليالد1968/7/20 :
تاريخ اإلعتقال1990/8/8 :

()2

تاريخ إثبات االستشهاد2006/5/23 :
األخالق الشخصية للشهيد مساعد الدوسري:
عرف الشهيد مساعد بأخالقه الكرمية وحسن تعامله باآلخرين ال يقبل باخلطأ،
ش��جاع ًا ،محبوب ًا من أهله وأقربائه وأصدقائه ،وكان في عمله ملتزم ،متعاون ًا مع
زمالئه ،حريص ًا على القيام بالتكاليف املطلوبة منه بنشاط وإخالص(.)3

التحق الشهيد مساعد الدوسري بعمله في مركز املطافي في منطقة الساملية في
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دور الشهيد خالل الغزو العراقي الغاشم

أول ي��وم من الغزو العراقي اآلثم لدول��ة الكويت 1990/8/2م ،وظل مجتهد ًا
ويعم��ل بجد واجتهاد في إطفاء احلرائق التي تش��علها القوات العراقية في املباني

خ�لال األي��ام األول��ى ومنها إطف��اء احلريق الذي اش��تعل في قصر األمي��ر الوالد

الش��يخ س��عد العبد ال ّل��ه الصباح -رحمه ال ّل��ه( -)4ولم يقتصر دور الش��هيد حتى
اعتقاله بإطفاء احلرائق بل اجته أيض ًا إلى املقاومة العس��كرية للمعتدين ،وقد متكن
من احلصول على األس��لحة من معس��كرات احل��رس الوطني واجلي��ش الكويتي

وق��ام بتخبئته��ا في مرك��ز املطافي الذي يعمل به( ،)5ويبدو أن الش��هيد لم يس��عفه
الوقت للمش��اركة في العمليات العسكرية حيث استطاع جنود اإلحتالل اعتقاله

مبك��ر ًا إث��ر بالغ آثم من بعض اخلون��ة فداهموا مركز املطاف��ي بدباباتهم وعتادهم
وعث��روا على مس��دس معه واألس��لحة الت��ي خبأها ف��ي املرك��ز ( ،)6فقبضوا على
الش��هيد بعد أن ضربوه ثم اقتادوه إلى أحد الس��جون في دولة الكويت ،حيث مت

تعذيب��ه وبعدها ُرحل إلى العراق ( .)7حيث اعتقل في س��جن تس��فيرات احلارثة،
وكذلك في س��جن األمن السياس��ي في مدينة البصرة ( )8حيث ش��وهد هناك في

 .)9( 1990/9/1ولك��ن أخب��اره انقطع��ت متام ًا بع��د هذا التاري��خ إلى أن صدر
حكم احملكمة الكلية دائرة األحوال الش��خصية بتاريخ 2006/5/23م ،بإثبات
وفاة الشهيد مساعد محمد فالح الدوسري(.)10

رحم الله الشهيد مساعد الدوسري ...وأسكنه فسيح جناته
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( )1مل��ف الش��هيد في مكتب الش��هيد رقم  308من��وذج بعنوان (محتوي��ات امللف) ومنوذج
بعنوان (بطاقة حيثيات ش��هيد) ومنوذج بعنوان (بيانات املتغيب ضمن عمليات اإلحتالل
والتحرير) صادر عن اللجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين.
( )2تقرير شقيق الشهيد حمد محمد فالح الدوسري بتاريخ 1992/12/1م.
( )3مقابلة مع طارق عيسى عبد العزيز مال ال ّله بتاريخ  2008/10/22ص ،2،1مقابلة مع
فالح محمد الدوسري بتاريخ  2008/10/15ص ،3،2مقابلة مع حبيب حيدر بتاريخ
 2008/8/31ص. 3،2
( )4مقابلة طارق مال ال ّله ص  ،3،2مقابلة فالح الدوسري ص. 3
( )5مقابلة فالح الدوسري ص. 3
( )6مقابلة فالح الدوسري ص. 3
ويذكر شقيق الشهيد حمد محمد الدوسري إفادة أخرى عن اعتقال الشهيد مساعد وذلك
بس��بب إطالق ن��ار بجانب املطافي فقام عناص��ر املخابرات العراقية باعتقال مس��اعد )...
أنظر تقرير كتبه ش��قيق الش��هيد حمد بتاريخ 1992/12/1م ،ملف الش��هيد رقم ،308
ويب��دو أن إفادة فالح الدوس��ري التي أثبتناها في النص هي األق��رب للصواب ألنها تبني
الس��بب املباش��ر للقبض عليه باعتباره أحد أفراد املقاومة بينما إفادة ش��قيق الشهيد ال تبني
ذلك.
(  )7مقابلة فالح الدوسري ص. 4،3
( )8مقابلة فالح الدوسري ص ،3شهادة قاسم حاجي بارون بتاريخ 1997/5/4م.
( )9شهادة قاسم حاجي بارون بتاريخ 1997/5/4م.
( )10أنظر التفصيل في حكم احملكمة الكلية دائرة األحوال الش��خصية 27/املنعقدة بتاريخ
2006/5/23م ،قضية رقم  ،2006/472أحوال ش��خصية ،27/ش��هادة وفاة صادرة
ع��ن وزارة الصح��ة -مراقبة الس��جل املركزي للموالي��د والوفيات رق��م 2006/1376
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مصطفي عبدالرزاق جاسم احلسن
كتب/د .أحمـد سعـود احلسـن:
البطاقة الشخصية

()1

اإلسم :مصطفى عبد الرزاق جاسم احلسن
اجلنسية :كويتي
احلالة اإلجتماعية :متزوج
املهنة :معيد بعثة -قسم اللغة العربية -كلية اآلداب -جامعة الكويت
املؤهل العلمي :الشهادة اجلامعية
تاريخ امليالد1964/4/28 :
تاريخ األسر1990/8/28 :
تاريخ إثبات االستشهاد2006/5/15 :م.

أخالق الشهيد مصطفى احلسن وهواياته:
ُع��رف الش��هيد مصطفى بأخالقه النبيل��ة حيث كان رج ً
ال متدين�� ًا حريص ًا على

الصالة في املس��جد بار ًا بوالديه حنون ًا عليهما ،محترم ًا ،هادئ ًا ،كرمي ًا ،محبوب ًا من
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اآلخرين(.)2

وأم��ا عن هواياته فهي حب املطالعة حيث يجد متعت��ه فيها باإلضافة إلى صيد

السمك وممارسة للرياضة خاصة كرة القدم(.)3
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دور الشهيد مصطفى احلسن خالل الغزو العراقي الغاشم
رفض الش��هيد مصطفى غزو القوات العراقية لدولته الكويت واس��تغرب أشد

اإلستغراب من إقدام هذه القوات إلحتالل بلد يرتبط معها بحق اجلوار( ،)4وعلى

الرغم من س��يطرة القوات الغاشمة على جميع أرض الكويت إال أن الشهيد كان
لديه يقني وأمل بأن هذه األرض سترجع ألهلها وحلكومتها الشرعية(.)5

ولم يقتصر دور الش��هيد برفض هذا اإلحتالل البغيض بل حرص أن يكون له

دور فعال خالل هذه احملنة حيث كان خالل «شعلة من النشاط»(.)6
ً
أشكاال عدة أبرزها:
وهذا الدور اتخذ

 -1املش��اركة مع بعض ش��باب منطقة الروضة بحراسة املنازل طوال الليل كي ال
تتعرض للسرقات أو اعتداءات اجلنود العراقيني على األهالي األبرياء(.)7

 -2التن��اوب مع ش��قيقه جاس��م على إمامة مس��جد ابن القيم اجلوزي��ة وهو أحد
مساجد منطقة الروضة(.)8

 -3ش��ارك في تأس��يس جلنة مركزها مس��جد ابن القيم اجلوزي��ة تتلمس حاجات
أهالي منطقة الروضة وتقوم بتوفيرها(.)9

 -4ح��ث الناس على التماس��ك والتعاون والوقوف جنب ًا إل��ى جنب خالل هذه
األزمة( )10وكذلك نصح الشباب بعدم التهور في مقاومة هذه القوات الغازية

وأن املقاومة يجب أن تكون قائمة على النظام والتخطيط السليم(.)11

كان الش��هيد حريص ًا على مساعدة اآلخرين ولو أدى ذلك إلى تعرضه للخطر

من جنود اإلحتالل ،ونرى ذلك عندما طرق باب منزلهم أحد اجليران وطلب من
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ظروف اعتقال الشهيد مصطفى احلسن:

أحدهم مرافقته إلى مخفر منطقة الروضة للس��ؤال عن ش��قيقه الذي غادر املنزل
صباح ًا ولم يرجع حتى املس��اء فبادر الش��هيد مبرافقة هذا اجل��ار فذهبا إلى املخفر
لك��ن ل��م يجداه هناك ثم ذهب��ا إلى مخفر منطق��ة العديلية فأخبرهم��ا الضابط إنه

موج��ود ولك��ن ال ميكن إطالق س��راحه فالتهمة ثابتة عليه بحيازة الس�لاح وقتل

بعض جنودهم ولم يكتف هذا الضابط بذلك بل قام بإلقاء القبض على الش��هيد
مصطفى وزميله مدعي ًا أنهما شركاء معه في مقاومة اإلحتالل(.)12
وهك��ذا مت اعتقال الش��هيد مصطفى دون ذن��ب ارتكبه أو جرمي��ة اقترفها لكنه

الظل��م والع��دوان الذي كان من خص��ال القوات العراقية املعتدية.افتقدت أس��رة

احلس��ن ابنها فأخ��ذت في البحث عنه يس��اعدهم أصدقاؤه ومحب��وه فذهبوا إلى
مخف��ر العديلي��ة ال��ذي توقع��وا اعتقاله فيه لك��ن العراقي�ين لم يعطوا له��م جواب ًا
وحاولوا إطالق س��راحه برشوتهم ولكن دون فائدة ثم سافر بعضهم إلى العراق

يس��أله عن��ه ف��ي أكثر من م��كان وباءت ه��ذه اجلهود بالفش��ل فلم يعث��روا له على
أثر(.)13

وحقيقة األمر أنه بعد اعتقال الش��هيد في مخفر العديلية مت ترحيله إلى العراق

واعتقاله في سجن أمن البصرة السياسي الذي يتكون من عدة طوابق منها طوابق

سفلية وقد اعتقل الشهيد في السرداب الثاني مع ما يقارب من ثالثني أسير حشروا

في غرفة صغيرة ال تزيد مس��احتها عن تس��عة متر مربع ويشرف على هذا املعتقل
()14
س��جانون ال تعرف الرحمة إلى قلوبهم س��بي ً
ال فهم في قمة القسوة والوحشية
وماذا يتوقع من هؤالء الذين رئيسهم املجرم املقبور صدام حسني.

شــهداء الگويــت

ولم يكتف العراقيون بسجنه فقط بل قاموا بتعذيبه وضربه ضرب ًا مبرح ًا(.)15
وظل في هذا الس��جن من ش��هر س��بتمبر  1990إلى ش��هر نوفمبر 1990

()16

ح��ول إلى بغداد ليتحاكم ( )17هناك على أيدي قضاة ال يعرفون العدالة وعلى
ث��م ّ
198

جرمي��ة ل��م تخطر ببال��ه ويظهر أنهم أص��دروا بحقه حكم اإلع��داد حيث من بعد
حترير الكويت  1991إلى اآلن لم ُيعرف عنه خبر نهائي ًا.
ه��ذا وقد ص��در حكم احملكم��ة الكلية بتاري��خ  2006/5/15ال��ذي يقضي
ً ()18
بـموته موت ًا حكميا
رحم ال ّله الشهيد مساعد الدوسري ...وأسكنه فسيح جناته
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 -1وثائ��ق مكتب الش��هيد مصطفى عبدالرزاق جاس��م احلس��ن  -ملف الش��هيد رقم -346
منوذج بعنوان «محتويات امللف» قس��م التخليد املعن��وي  -فريق توثيق احليثيات ،وتقرير
بعن��وان « بيان��ات األس��ير رق��م  »236ص��ادر ع��ن اإلدارة العام��ة لألدلة اجلنائي��ة بتاريخ
2008/6/16م ،تقرير صادر عن جريدة الوطن بتاريخ 2008/6/16م ص.6
 -2مقابل��ة نبي��ل مندن��ي بتاري��خ 2008/10/22م ص2،1؛ مقابل��ة بس��ام الش��طي بتاريخ
 2008/10/16ص2؛ مقابلة سلطان اخللف بتاريخ  2008/10/14ص2،1؛ مقابلة
فاي��ز عب��د ال��رزاق احلس��ن بتاري��خ  2008/10/12ص2؛ مقابلة حبيب حس�ين بتاريخ
2008/8/31م
 -3مقابلة نبيل مندني ص2؛ مقابلة فايز احلسن ص2
-4مقابلة نبيل مندني ص2؛ مقابلة فايز احلسن ص3
-5مقابلة نبيل مندني ص.2
-6مقابلة فايز احلسن ص. 4
 -7مقابلة فايز احلسن ص. 4
 -8مقابلة فايز احلسن ص. 3
 -9مقابلة فايز احلسن ص. 3
 -10مقابلة نبيل مندني ص. 3
-11مقابلة فايز احلسن ص.4،3
-12مقابلة نبيل مندني ص2؛ مقابلة سلطان اخللف ص2؛ مقابلة فايز احلسن ص. 5،4
 -13مقابلة نبيل مندني ص ،3مقابلة سلطان اخللف ص3؛ مقابلة فايز احلسن ص. 6،5
 -14مقابلة حبيب حيدر ص2
 -15مقابلة حبيب حيدر ص. 3،2
 -16مقابلة حبيب حيدر ص3
 -17انظر ش��هادة كال من :حبيب حيدر بتاريخ 1992/7/3؛ عبد احملس��ن عيس��ى القطان
بتاري��خ  1992/9/27؛ منص��ور ناص��ر اخلليف��ي بتاري��خ 1996/1/22؛ أحم��د
حس�ين عودة صباح بتاري��خ 1995/10/1؛ نواف عبد احملس��ن صالح اجلاس��م بتاريخ
1993/1/10؛ فيصل هجر املطيري بتاريخ  1992/10/3محمد س��يد باقر الشخص
بتاريخ.1992/9/27
200

 -18مقابلة حبيب حيدر ص.4

 -19أنظر التفصيل في ملف الش��هيد رقم  346حلكم احملكمة الكلية وزارة العدل ،احملكمة
الكلية دائرة  /أحوال شخصية .9
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الشهيد بإذن ال ّله تعالى

ناصر بدر ناصر عبد ال ّله بورسلي(٭)
كتب  /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه

ق��وي اإلمي��ان بال ّل��ه تعالى ،خل��وق ،بار بوالدي��ه ،هادىء الطب��ع ،طيب ،كرمي

النفس ،اجتماعي ،محب لآلخرين ،عفيف اللس��ان ،شجاع ،أحبه اجلميع لدماثة

خلقه وجميل طباعه ،ذلك هو ناصر بدر ناصر بورسلي(.)1

هوايته
يحب القراءة وكتابة الش��عر ،ويهوى الس��فر والتنزه ف��ي الصحراء والرحالت

وصيد الطيور(.)2

دراسته وعمله
تف��وق في دراس��ته ،وأكمل تعليم��ه اجلامعي بالواليات األمريكي��ة املتحدة في
تخصص إدارة النفط ،ثم عمل في شركة البترول الوطنية ،وكان ملتزم ًا في عمله،
زامله في دراسته ووظيفته صديقه طارق اخلراز(.)3

التواجد في ديوانيات احلي
كان ناص��ر وإخوت��ه يترددون عل��ى ديوانيات احل��ي في منطق��ة العديلية ،ومن

شــهداء الگويــت

بينه��ا ديواني��ة الفزي��ع ،وديوانية احلمد ،وكان��وا يتناولون ف��ي أحاديثهم مجريات
األح��داث التي متر بها دولته��م احلبيبة الكويت ،وما يتطلب��ه العمل التطوعي من

أعمال ملساعدة الصامدين على أرضها(.)4
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املشاركة في عمل املنشورات وتزوير الهويات
وبداهة ،ش��ارك ناصر ش��قيقه طالل ورفاقه توزيع املنش��ورات املعادية لقوات

اإلحت�لال العراقي ،وق��ام بتزوير بطاق��ات الهويات ،وأرقام لوحات الس��يارات
ألفراد املقاومة وخاصة ممن يعملون في السلك العسكري مخافة وقوعهم بأيدي

القوات العراقية(.)5

املشاركة باألعمال التطوعية
كما شارك ناصر باألعمال التطوعية التي استلزمها حال الغزو العراقي كجمع

القمام��ة ،وتوزي��ع األطعمة وامل��واد الالزمة عل��ى الصامدين من أه��ل الكويت،

والعمل في اجلمعيات التعاونية(.)6

توزيع األموال على الصامدين
وعم��ل ناص��ر م��ع رفاقه ف��ي املقاومة الكويتي��ة الباس��لة بتوزيع األم��وال على

الصامدي��ن على أرض الكويت ،وكانت تل��ك األموال تتلقاها املقاومة من بعض

القيادي�ين والش��خصيات الت��ي لها صلة مع القي��ادة الكويتية باخل��ارج ،حيث يتم
تكليف بعض األفراد من املقاومة بتوزيعها على املواطنني ،وهذا األمر له أخطاره
الكبي��رة عل��ى اعتب��ار أن الق��وات العراقية كانت تتعق��ب مصادر تل��ك األموال،
وتعتبرها أحد مصادر دعم املقاومة ضدها(.)7

توزيع األسلحة
توزيع األس��لحة وتوصيلها إلى أفراد املقاومة ،ومن يريد احلصول عليها لدواعي
أمنية يستلزمها واقع احلال(.)8
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ومن األعمال ذات الصلة املباشرة باملقاومة العسكرية ،قام ناصر باملشاركة في

كما قام ناصر مع أفراد مجموعته بتوزيع املنش��ورات املعادية لقوات االحتالل

العراقي ،وهذا األمر يعد في عرف القوات العراقية جرمية كبرى قد تصل عقوبتها

إلى حد القتل(.)9

والده القيادي العسكري
كان والد ناصر برتبة لواء عسكري متقاعد ،وكان ضمن الفريق املكلف بتسيير

أح��وال القيادة الكويتية في اخلارج ،ل��ذا فإن صلته بأبنائه الثالثة :ناصر ،وطالل،
وطارق أثناء الغزو تتم عبر ش��خص كان كثير الدخول واخلروج إلى الكويت لم

يذكر اسمه(.)10

إصرار أبناء بورسلي على الصمود
وحلساس��ية منص��ب الوالد ،فإن اخلطر يالحق أبناءه ومنه��م ولده األكبر ناصر،
ويذكر ابن عمتهم عبد ال ّله أن والده كلفه أن يطلب من ناصر وإخوته أن يحاولوا

اخل��روج م��ن الكويت خش��ية تتبعهم من قبل الق��وات العراقية الت��ي كانت تبحث
بصورة دائمة على القادة من العس��كريني وذويهم جلمع املعلومات التي من شأنها
التعرف على نش��اط خاليا املقاومة الكويتية ،لكن أبناء بدر بورس��لي أصروا على
البقاء داخل الكويت للقيام مبا هو الزم إزاء مقاومة قوات اإلحتالل العراقي(.)11

القبض على ناصر ورفاقه
شــهداء الگويــت

ومبوجب معلومات استخبارية قامت القوات العراقية بإلقاء القبض على ناصر
ف��ي ديواني��ة منزله ،وكان إذ ذاك نائم ًا ،فاس��تيقظ وقد أش��هر أحد جن��ود القوات
العراقية مسدس��ه على رأس ناصر ،كما قبض على مجموعة كانت متواجدة معه

م��ن ش��باب املقاومة في ديوانية اجلي��ران من آل احلمد وكان بينهم ش��قيقه طارق،
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وبدر وحمد عبد ال ّله خليفة احلمد ،وناصر وعبد احلميد عبد ال ّله خميس الفزيع،

وناص��ر صال��ح بو هادي ،وعص��ام عبد ال ّله املرج��ان ،وأركبوا جميع ًا في س��يارة
س��وبر ب��ان ،وتوجهوا به��م إلى مخفر ضاحي��ة العديلية ،وكان ذل��ك قبل الضربة
اجلوي��ة الت��ي نفذتها قوات التحالف ض��د القوات العراقي��ة املتواجدة على أرض

الكويت في 1991/1/25م(.)12

ناصر في مخفر العديلية
وفي يوم 1991/1/26م توجه أهالي األس��رى إلى مخفر العديلية للس��ؤال

عن أبنائهم ،لكن القوات العراقية املتواجدة هناك أنكرت وجودهم(.)13

ناصر في مخفر العاصمة
وف��ي اليوم التالي هات��ف أحد الضباط العراقيني ،ويلق��ب بأبي درع من مخفر

العاصمة ذوي األس��رى ،وطلب منهم إحضار دواء وعش��اء لألس��ير بدر احلمد،

ورغبه��م بزيارة بقي��ة املعتقلني ،فذهب��وا لزيارتهم في ذلك املخف��ر ،لكن القوات
العراقية حالت دون رؤيتهم(.)14

ناصر في مخفر الرميثية
وفي ي��وم 1991/1/29م اتصل أحد املواطنني بذوي األس��رى وأبلغهم بأن

أس��راهم قد نقلوا إلى مخفر الرميثية ،فذهبوا إلى هناك ،حيث التقوا ببدر احلمد،
الزيارة على مدى يومني(.)15
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وأحم��د احلمد ،وطالل بورس��لي ،وأخبروهم بأن بقية رفاقه��م بخير ،وتكررت

منع الزيارة عن ناصر
بعده��ا منع��ت الق��وات العراقي��ة أهالي األس��رى وم��ن بينهم ناصر م��ن زيارة

ذويهم ،وبذا انقطعت األخبار عنهم (.)16

الترحيل إلى العراق
وبعد أن تنقل ناصر ورفاقه بني سجون القوات العراقية في الكويت مت ترحيله

إلى العراق مع بقية الرفاق ،وكان ذلك في 1991/2/14م(.)17

ناصر في سجون العراق
وقد ذكر والده أنه ش��وهد في معسكر الرشيد باحلارثية ،كما ذكر أن أحد أفراد

املقاوم��ة الكويتية من األس��رى الذين خرجوا من س��جون الع��راق أبلغه أن ولده

ناصر كان موجود ًا في سجن الرمادي(.)18

هك��ذا غيب الغ��زاة ناصر بدر ناصر بورس��لي في س��جــــونهم ،ول��م يعــــرف

مصي��ره ،وق��د حكـــمت احملكم��ة بدول��ة الكـــويت مب��وت املفقود موت�� ًا حكمي ًا

اعتب��ار ًا من ي��وم 2007/6/11م ،وانحصـــار إرثه الش��رعي ف��ي والده من غير

وارث آخــــر سواه(.)19

رحم ال ّله الشهيد بدر ناصر بروسلي وأسكنه فسيح جناته ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر والسلوان.
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(٭) ول��د بالكوي��ت ف��ي 1963/11/14م ،يس��كن منطق��ة العديلي��ة ،قطعة ،2ش��ارع،28
منزل ،5ويحمل الش��هادة اجلامعية في إدارة النفط ،يعمل بش��ركة البترول الوطنية ،تاريخ
األس��ر 1991/1/25م ،تاريخ اإلستش��هاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفق��ود موت ًا حكمي ًا
اعتب��ار ًا من يوم 2007/6/11م .انظر :ش��هادة وفاة الش��هيد صادرة ع��ن وزارة الصحة
برق��م 2007/2621م بتاري��خ 2004/11/11م ،ومن��وذج تس��جيل أوض��اع األس��رى
واملفقودي��ن الكويتيني ص��ادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة ش��ئون األس��رى واملفقودين رقم
 6683612بتاري��خ 1991/6/2م بيان��ات املبل��غ بدر ناصر بورس��لي (والده) ،ومنوذج
تسجيل أوضاع األسرى واملفقودين الكويتيني صادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنسان،
من��وذج رقم  6461013بتاريخ 1991/3/10م ،بيانات املبلغ والده أيض ًا ،ومنوذج آخر
ص��ادر عن ذات اجلهة بنفس الرقم بتاري��خ 1991/3/17م ،بيانات املبلغ والده كذلك،
ومنوذج تس��جيل أوضاع األس��رى واملفقودين الكويتيني صادر ع��ن اللجنة الوطنية ملتابعة
ش��ئون األس��رى واملفقودين بدون رقم بتاري��خ 1991/10/8م بيان��ات املبلغ بدر ناصر
بورس��لي (والده) ،واس��تمارة بيان��ات املتغيب ضم��ن عمليات اإلحت�لال والتحرير رقم
 406032بتاري��خ 1992/5/7م ،وبطاق��ة محتوي��ات املل��ف ص��ادرة عن فري��ق توثيق
احليثيات بقسم التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1ناص��ر بورس��لي (وال��ده) ،مقابل��ة أجراه��ا معه الباح��ث وحي��د القطان في ي��وم اإلثنني
2008/6/23م ،ص ،2ط��ارق اخل��راز ،مقابل��ة أجراه��ا معه الباحث وحي��د القطان في
ي��وم اإلثنني 2008/6/23م ،ص ،2عبدال ّله علي بورس��لي ،مقابلة أجراها معه الباحث
وحي��د القط��ان في يوم اإلثن�ين 2008/6/23م ،ص ،3،2محمد احلرب��ي ،ورقة واحدة
مثبتة في ملف الشهيد.
( )2ط��ارق اخلراز ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2ناصر بورس��لي (والده) ،املقابلة الس��ابقة ،ص،2
محمد احلربي ،ورقة واحدة.
( )3محمد احلربي ،ورقة واحدة ،ناصر بورس��لي( ،والده) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2عبد ال ّله
علي بورسلي ،املقابلة السابقة ،ص ،2طارق اخلراز ،املقابلة السابقة ،ص. 2-1
( )4طارق اخلراز ،املقابلة السابقة ،ص ،2ناصر بورسلي (والده) ،املقابلة السابقة ،ص.4-3
( )5ناصر بورسلي (والده) ،املقابلة السابقة ،ص. 3

( )6عبدال ّله علي بورسلي ،املقابلة السابقة ،ص ،3،2طارق اخلراز ،املقابلة السابقة ،ص،4،3
محمد احلربي ،املقابلة السابقة( ،ورقة واحدة).
( )7طارق اخلراز ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )8محمد احلربي ،املقابلة السابقة( ،ورقة واحدة).
( )9بدر ناصر بورسلي ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )10املصدر السابق.
( )11عبد ال ّله علي بورسلي ،املقابلة السابقة ،ص. 3-2
( )12ناص��ر بورس��لي (وال��ده) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،4-3عبد ال ّله علي بورس��لي ،املقابلة
الس��ابقة ،ص ،4-3طارق اخلراز ،املقابلة السابقة ،ص ،5-4نورية سالم عبد ال ّله القطان
(وال��دة الش��هيد) ،مقابلة هدى الدخي��ل من مكتب اإلتصاالت واملعلوم��ات التابع للجنة
الوطنية لشئون األسرى واملفقودين ،بتاريخ 1992/11/9م (ورقة واحدة).
( )13نورية سالم عبد ال ّله القطان (والدة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ورقة واحدة.
( )14املصدر السابق.
( )15املصدر السابق.
( )16املصدر السابق.
( )17عب��د ال ّله علي بورس��لي ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،4نورية س��الم عبد ال ّل��ه القطان (والدة
الشهيد) املقابلة السابقة ،ورقة واحدة.
( )18منوذج تس��جيل أوضاع األس��رى واملفقودين الكويتيني صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة
ش��ئون األس��رى واملفقودين رق��م  6683612بتاريخ 1991/6/2م ،بيان��ات املبلغ بدر
ناصر بورسلي (والده) ومنوذج آخر لنفس املبلغ بتاريخ 1991/10/8م.
( )19وزارة العدل ،دائرة األحوال الش��خصية ،9قضية رقم  ،2007/1397املنعقدة بتاريخ
2007/6/11م.
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ناصر صقر فهد الصقر العميرة
كتب/د .فيصل عبدالله الكندري:
الش��هيد ناصر صقر فهد الصقر من مواليد الكويت في 1966/6/11م ،ولم

يكن مييل إلى التعلم أو الدراس��ة فاكتفى بش��هادة املتوس��طة ليعمل بها موظف ًا في
قسم النقليات باحلرس الوطني ،وانتقل بعد ذلك للعمل في سلك املطافي(.)1

تربى الش��هيد ناصر في بيئة إس�لامية ،فالزم القرآن ،وكان له صوت حسن في

تالوته ،كما كان غيور ًا على أوضاع املسلمني في كافة أنحاء األرض وما يالقونه
من املصاعب واملشاكل على أيدي أعدائها.

فس��مع عن الغزو السوفياتي ألفغانس��تان واملجازر التي قاموا بها بحق سكانها

م��ن املس��لمني ،فقرر أن يت��رك حياة الرغد ف��ي الكويت ،وأن يذه��ب إلى خنادق

القت��ال ليجاهد بجانب إخوانه األفغان ،وليق��ف معهم في محنتهم ومكث هناك
مدة من الزمن من عام 1987م وحتى قبيل الغزو تدرب خاللها على التعامل مع
األسلحة ،وطرق مواجهة األعداء(.)2

وعندم��ا فاقت الكوي��ت صباح اخلمي��س 1990/8/2م بفاجعة غزو القوات

العراقية للكويت ،أصاب الكويتيون الذهول من هول املوقف ألنهم لم يتوقعوا أن

ترد العراق معروف الكويت بهذه الطريقة ،بعدما وقفت الكويت بجانب العراق
كانت كثير ًا ما متتد ملساعدتها في الصعاب التي كانت تواجهها.

وقرر الش��هيد ناص��ر بأن ينضم إلى صفوف املقاوم��ة ،للوقوف في وجه قوات
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سنوات طويلة في محنها ومشاكلها ،وهنا قامت العراق ببتر أيادي الكويت التي

الغ��در والطغي��ان ،وفي 1990/8/15م حتدث مع صديق��ه منصور املولي حول
ذلك وقررا القيام بتوزيع املنش��ورات املناهضة للقوات الغازية ،فأحضر الش��هيد
ناصر تلك املنش��ورات التي حتض على محاربة الق��وات العراقية ،وقاما بتوزيعها
في مناطق الروضة وكيفان والسرة(.)3

وم��ن ضمن م��ا قام به الش��هيد ناصر ورفاقه أنه��م كانوا يقبض��ون على اجلنود
العراقي�ين مم��ن يجوبون الش��وارع واحلارات في املناطق الس��كنية بحث�� ًا عن مواد
غذائية أو س��كر وش��اي ،فكان��وا يكبلونه��م ،ويجمعونهم في بيت م��ن البيوت،

ويحتفظون بهم كأس��رى ،وكلما س��معوا مبقتل أي كويت��ي قاموا بقتل جندي من

اجلنود العراقيني املأسورين عندهم ردا على ذلك(.)4

وبينما كانا يذهبان في يوم ما إلى بيت في منطقة صباح الس��الم الصباح حيث

كان يوج��د به بعض اجلنود العراقيني املأس��ورين ،ليزودوا من فيه باملواد الغذائية،
وفي الطريق ش��اهدا مجموعة كويتية تقوم بإطالق نار على نقطة تفتيش عراقية،
وحمل��ا جندي ًا عراقي�� ًا برتبة رائ��د ،اختبىء بني ال��زرع هرب ًا من إط�لاق النار عليه،
فتقدم الش��هيد ناصر نحوه ،وقام بضرب اجلندي ،وأخذ الس�لاح منه ،وربطا فمه

وعينه ووضعاه في السيارة.

وكانت س��يارتهما متتاز بوجود الالصق امللون عل��ى نوافذه فال ُيرى ما بداخل

الس��يارة ،واقت��اداه إلى البيت املوجود في صباح الس��الم ،وف��ي الطريق مرا بنقطة

تفتي��ش عراقي��ة ،ولكنهما كاال املديح للجنود املوجودين ،وس��محوا لهما باملرور

حتى وصلوا إلى البيت املراد ،وهناك وضعوا هذا الرائد مع بقية اجلنود العراقيني
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املأس��ورين ،وقام��وا بتصوي��ر اجلن��ود املوجودي��ن في البي��ت عن طري��ق الفيديو،

وقام��وا ب��زرع األلغام ف��ي كافة أرجاء البيت فأي س��كنة أو حركة ريب��ة بإمكانهم
تفجير البيت بالكامل(.)5
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ولم يقف جهد الشهيد ناصر عند هذا احلد ولم يقتصر على املجهود العسكري،
وإمنا كانت له مواقف إنسانية مشهودة حيث كان سخي ًا رغم قلة األموال ،فكان إذا
حصل على مبلغ من املال بادر بتوزيعه على األسر احملتاجة ،وكان يشتري أحيان ًا
أخرى املواد الغذائية بتلك األموال ويوزعها على احملتاجني من أبناء منطقته(.)6

وكان��ت تصدر من��ه تلك األفعال في وقت كان املرء بأم��س احلاجة إلى الفلس

ولقم��ة العي��ش ،وه��ذا كان ديدن الكثي��ر من ش��باب الكويت ممن س��طروا أروع

البط��والت ،وأبانوا ش��تى ص��ور التضحيات ،أظه��روا معدنهم احلقيق��ي للعالم،
فصاروا مثا ً
ال يحتذى به بني الناس.
واس��تمر نش��اط الش��هيد ناصر ورفاقه حتى جاء اليوم املوعود فبينما كان عائد ًا

ذات يوم من بيت في منطقة بيان بس��يارته الوانيت صادفته نقطة تفتيش ،وفتش��وا

س��يارته ،وإذا بها منشورات عديدة حتث على مناهضة اجلنود العراقيني ،فاقتادوه
إلى مخفر شرطة اجلابرية( ،)7ومن هناك إلى سجن األحداث ثم رحل إلى العراق
وانقطع��ت أخباره ،وطالت مدة انتظار أهله ،وانقطع��ت أخباره عن أهله وذويه،

ولم يتم االس��تدالل عليه كأسير حرب ،ولم يس��تدل على رفاته ،وال يوجد دليل
كون��ه حي ًا وخاصة بعد مضي خمس��ة عش��ر عام�� ًا على غياب أخب��اره ،فحكمت
احملكمة الكلية في دولة الكويت مبوته حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2006/5/8م (،)8
ومت استخراج شهادة وفاة له صادرة من وزارة الصحة بدولة الكويت(.)9

رحم ال ّله الشهيد ناصر العمير وأسكنه فسيح جناته ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر والسلوان.
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املصادر والهوامش
( )1مكتب الش��هيد ،ملف الش��هيد ناصر فهد الصقر ،مقابلة مع عبد الرحمن املولي ،بتاريخ
 ،2008/7/28ص.2
( )2مكت��ب الش��هيد ،مل��ف الش��هيد ناصر فه��د الصقر ،مقابلة م��ع عبد ال ّله الصق��ر (ابن عم
الش��هيد وصهره) ،بتاريخ  ،2008/7/27ص2؛ وكذل��ك مقابلة مع عادل الصقر (أخو
الشهيد) بتاريخ 2008/7/23م ،ص.2
( )3مكت��ب الش��هيد ،مل��ف الش��هيد ناص��ر فهد الصق��ر ،مقابل��ة مع منص��ور املول��ي ،بتاريخ
 ،2008/7/28ص.2
( )4مكت��ب الش��هيد ،مل��ف الش��هيد ناص��ر فهد الصق��ر ،مقابل��ة مع منص��ور املول��ي ،بتاريخ
 ،2008/7/28ص.3
( )5مكت��ب الش��هيد ،مل��ف الش��هيد ناص��ر فهد الصق��ر ،مقابل��ة مع منص��ور املول��ي ،بتاريخ
 ،2008/7/28ص.4
( )6مكت��ب الش��هيد ،مل��ف الش��هيد ناص��ر فهد الصق��ر ،مقابل��ة مع منص��ور املول��ي ،بتاريخ
 ،2008/7/28ص.5
( )7مكت��ب الش��هيد ،ملف الش��هيد ناصر فه��د الصقر ،مقابلة مع مس��اعد تركــــ��ي الفصـام،
بتاري��خ 2008/7/24م ،ص 2وكذل��ك مقابلة مع عادل الصقر (أخو الش��هيد) بتاريخ
2008/7/23م ،ص.3
( )8مكتب الش��هيد ،ملف الش��هيد ناصر فهد الصقر ،نس��خة من قرار احملكمة الكلية ،احلكم
الصادر رقم  2006/221أحوال شخصية -العاصمة ،9ص. 4
( )9مكتب الشهيد ،ملف الشهيد ناصر فهد الصقر ،وزارة الصحة العامة ،شهادة وفاة بتاريخ
2006/7/13م ،ص. 1
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نبيل ناصر حجي حسن اجلدي(٭)
كتب  /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
خلوق ،طيب القلب ،هادىء الطبع ،مس��الم ،محس��ن جليرانه ورفاقه ،صادق

في معاملته مع الناس ،يحب اخلير للجميع ،لذا نال حب ومديح من عرفه(.)1

دراســـــته
يحم��ل ش��هادة الثانوي��ة العامة باإلضاف��ة إل��ى دورات في البت��رول ،زامله في

دراسته مساعد تركي الفصام(.)2

حياته اخلاصة
تزوج نبيل في ديسمبر سنة 1989م ،وأجنب ابنته الوحيدة مرمي ،وكان يسكن

في منطقة القادسية(.)3

عمله
يعمل في منطقة الش��عيبة الصناعية في ش��ركة البترول الوطنية بوظيفة مش��غل

مصفاة (.)4

كان نبي��ل ف��ي 1990/8/2م عل��ى رأس عمل��ه ،إال أن وقوع الغ��زو العراقي
213
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نبيل ونبأ الغزو

الغاش��م على دولة الكويت قد حال دون استكماله لعمله ،فسرح هو ومن يعمل

مع��ه ،ورجع نبيل إل��ى منزل ،وكان متضايق ًا جد ًا ،وصمم على فعل كل ممكن في
سبيل املساعدة في مقاومة هذا الوضع احملزن(.)5

لقاء نبيل برفاقه
مكث نبيل في منزله ،وهو أمر لم يألفه البتة ،لذا كان في كمد ،وما أن اتصل به

رفاقه حتى لبى النداء سريع ًا على الرغم من محاولة زوجته إثنائه عن اخلروج من
املنزل في تلك األيام العصيبة التي تتطلب وجوده بالقرب من عائلته وابنته مرمي.

لكن نداء الوطن لم يحجب عن غايته (.)6

جتمع الرفاق في ديوانية الطراروة
كان لنبيل مجموعة من الرفاق يتجمعون في ديوانية الطراروة ش��اطروه حياته

واهتمامات��ه ،م��ن بينهم :أحم��د الط��راروة ،وعبد ال ّل��ه احلداد ،ون��واف الديري،
وأحمد اخلواري ،ووليد الشويعي ،وسامي راكان ،ونواف محارب ،وزياد زمان،

وأحد أبناء عائلة البهبهاني(.)7

العمل التطوعي
كان نبي��ل يعم��ل مع رفاقه وم��ن بينهم أحمد الط��راروة في جمعية القادس��ية،

حيــ��ث يقوم��ون بتوزيع املواد التموينية والس��مك وغير ذلك عل��ى أهالي املنطقة

شــهداء الگويــت

من املواطنني الصامدين ،كما كانوا يحرصون على مس��اعدة احملتاجني ،وخاصة

كبار السن(.)8
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نبيل وأحمد في خلية واحدة
يجزم ميثم الش��خص أن نبيل اجلدي ،وأحمد الط��راروة كانا في خلية واحدة،

وقاما بنفس العمل وهو توزيع املواد الغذائية ،واألموال النقدية(.)9

كراهية أحمد للعراقيني
كان أحم��د الطراروة صديق نبي��ل يكره العراقيني لغزوهم أرض دولته احلبيبة،

وش��ك في والء كل عراقي مقيم حتى في جيرانه ،وكانت إحدى األس��ر العراقية

جت��اوره ،ول��م يطمئن لها ،فأعرض ع��ن إمدادها باملواد الغذائية وامل��واد التموينية

التي كانت جتلب من جمعية القادسية التعاونية(.)10

حقد األسرة العراقية على نبيل
حق��دت تلك األس��رة العراقية على أحمد الطراروة وبقي��ة رفاقه ومن ضمنهم

نبي��ل ،وتوجهت إلى مخفر ش��رطة منطقة القادس��ية ،وتقدمت بش��كوى ضدهم
مفاده��ا أنه��م حرموها من املواد الغذائية ،وأنهم يس��رقونها ،عل��ى اعتبار أن تلك
املواد تخص احلكومة العراقية املتولية لزمام األمور في دولة الكويت ،كما أضافت

تهمة خطيرة متثلت في أنهم يقومون بتوزيع السالح على املقاومة الكويتية(.)11

القبض على نبيل ورفاقه
بع��د صالة املغرب من يوم 1990/9/20م ،خرج نبيل من منزله لتنفيذ مهمة

ويبدو أن إحساس��ها بقرب وقوع مكروه له دفعها لذلك( ،)12ومهما يكن من أمر
فق��د ألق��ت القوات العراقية القب��ض على نبيل ورفاقه وه��م يعكفون على توزيع
215
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تطوعي��ة عل��ى الرغم من توس��ل زوجته بع��دم خروجه من املنزل ف��ي ذاك اليوم،

املواد التموينية التي جلبوها من جمعية القادسية على املواطنني من أهالي املنطقة،
واقتادوهم أو ً
ال وس��يارتهم إلى ثانوية القادسية للمقررات ،ثم نقلوهم إلى مكان

مجهول قبل إحالتهم إلى سجن األحداث(.)13

انتظار زوجة نبيل

انتظ��رت الزوجة نبي��ل طوي ً
ال إلى الليل ،ثم جاءها اخلب��ر كالصاعقة ،وعزمت

على البحث عنه في كل مكان ،إلى أن علمت بوجوده في سجن األحداث(.)14

نبيل في سجن األحداث
كان��ت تهم��ة نبيل نفس تهم��ة أحمد الط��راروة وبقية الرفاق وهي مس��ئوليتهم

املباشرة عن توزيع املواد الغذائية واملبالغ النقدية على املواطنني دون علم القوات

العراقية(.)15

توجه عائلة نبيل إلى سجن األحداث
توجه��ت أس��رة نبيل إلى س��جن األحداث حي��ث يحتجز هو ورفاق��ه ،وتذكر
الزوج��ة أنه��ا رأته هناك ،وكان متضايق ًا جد ًا ،وقد أوصاه��ا خير ًا بابنته مرمي التي
كان��ت يحبها حب ًا جم ًا ،وذك��رت الزوجة أيض ًا أن خاله أيض ًا ش��اهده وعلى يديه

آثار تعذيب(.)16

محاولة أسرته إلخراجه
شــهداء الگويــت

وتذكر زوجة نبيل أنها وبقية أفراد أسرة نبيل حاولوا إخراجه من معتقله ،حتى

لو تطلب ذلك دفع رشوة جلنود قوات اإلحتالل العراقي ،لكن جهودهم لم تفلح

إزاء ذلك (.)17
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لقاء الشاهد ميثم بنبيل
ويذكر الش��اهد ميثم الش��خص أنه التقى بنبيل في س��جن األحداث حيث كانا
يحتجزان فيه ،وذكر أنه س�� ّلم عليه وحادثه عن أموره ،ولم تكن احملادثة طويلة،

لكنه فهم منه سبب احتجازه(.)18

ترحيل نبيل إلى العراق
ذك��رت زوج��ة نبيل أن��ه مت ترحي��ل زوجـها إلى البص��رة العراقي��ة ،ولم تعرف

أس��ـــرتــه أخبـــاره هناك ،على الرغم من محاولة أم نبيـــل البحث احلثيــــث عنـــه
دومنا طائل(.)19

وكيفم��ا يك��ون احلال ،فق��د غيب الغ��زاة نبيل ناص��ر حجي حس��ن اجلدي في

سجونهم ،ولم يعرف مصيره ،وقد حكمت احملكمة بدولة الكويت مبوت املفقود
موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2007/2/12م (.)20

رحم ال ّله الشهيد نبيل وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر اجلميل والسلوان.
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املصادر والهوامش
(٭) ول��د بالكوي��ت ف��ي 1968/4/20م ،يس��كن منطق��ة القادس��ية ،قطع��ة ،6ش��ارع،64
من��زل ،15يحم��ل ش��هادة الثانوي��ة العام��ة باإلضافة إل��ى دورات في البت��رول ،يعمل في
منطقة الش��عيبة الصناعية في ش��ركة البترول الوطنية بوظيفة مش��غل مصفاة ،تاريخ األسر
1990/9/20م ،تاري��خ اإلستش��هاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفق��ود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا
م��ن ي��وم 2007/2/12م .انظر :ش��هادة وفاة الش��هيد ص��ادرة ع��ن وزارة الصحة برقم
2007/2067م بتاري��خ 2007/9/9م ،ومنوذج تس��جيل أوضاع األس��رى واملفقودين
الكويتيني صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة ش��ئون األسرى واملفقودين برقم ،6024213
م��ؤرخ في 1991/1/26م ،بيانات املبلغ صادق ناصر حجي اجلدي (ش��قيق الش��هيد)،
ومن��وذج تس��جيل األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني الص��ادر ع��ن اللجنة الكويتي��ة حلقوق
اإلنس��ان ،منوذج رقم  6238613بتاريخ 1991/3/6م ،بيانات املبلغة أمينة عباس عبد
ال ّله (أم الشهيد) ،ومنوذج تسجيل أوضاع األسرى واملفقودين الكويتيني صادر عن اللجنة
الوطنية ملتابعة شئون األسرى واملفقودين برقم  ،6023213مؤرخ في 1991/10/16م،
بيانات املبلغة أمينة عباس عبد ال ّله (أم الشهيد) ،واستمارة بيانات املتغيب ضمن عمليات
اإلحت�لال والتحرير برقم  406032في تاري��خ 1992/5/7م ،وبطاقة محتويات امللف
صادرة عن فريق توثيق احليثيات بقس��م التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان
األميري.
( )1زوجة الهشيد ،مقابلة أجراها معها الباحث وحيد القطان في يوم األربعاء 2008/7/2م،
ص ،2جم��ال الط��راروة ،مقابل��ة أجراه��ا مع��ه الباح��ث وحي��د القط��ان في ي��وم الثالثاء
2008/7/1م ،ص ،2مس��اعد تركي الفص��ام ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان
في يوم األحد 2008/7/6م ،ص. 2
( )2مس��اعد تركي الفصام ،املقابلة السابقة ،ص ،1زوجة الشهيد ،املقابلة السابقة ،ص،2-1
أمينة عباس عبد ال ّله (أم الش��هيد) ،منوذج تس��جيل األسرى واملفقودين الكويتيني الصادر
عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنسان ،رقم  6238613بتاريخ 1991/3/6م.

شــهداء الگويــت

( )3زوجة الشهيد ،مقابلة وحيد القطان ،ص. 1

( )4استمارة بيانات املتغيب ضمن عمليات اإلحتالل والتحرير ،برقم  ،406032في تاريخ
1992/5/7م ،زوجة الشهيد ،املقابلة السابقة ،ص. 2-1
( )5زوجة الشهيد ،املقابلة السابقة ،ص. 2
218

( )6املصدر السابق.

( )7مساعد تركي الفصام ،املقابلة السابقة ،ص ،2ميثم الشخص ،مقابلة أجراها معه الباحث
وحيد القطان في يوم اخلميس 2008/6/19م ،ص ،2جمال الطراروة ،املقابلة السابقة،
ص ،2وليد الش��ويعي ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2جاس��م الطراروة (ش��قيق أحمد) ،مقابلة
أجراها معه الباحث خالد احلمد بتاريخ 1992/12/2م ،ص. 1

( )8جمال الطراروة ،املقابلة السابقة ،ص ،2مساعد تركي الفصام ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )9ميثم الشخص ،املقابلة السابقة ،ص. 2

( )10مساعد تركي الفصام ،املقابلة السابقة ،ص. 3-2

( )11ولي��د الش��ويعي ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3-2مس��اعد ترك��ي الفصام ،املقابلة الس��ابقة،
ص ،3جمال الطراروة ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )12زوجة الشهيد ،املقابلة السابقة ،ص. 2

( )13جاسم الطراروة (شقيق أحمد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص. 1
( )14زوجة الشهيد ،املقابلة السابقة ،ص. 3-2

( )15ميثم الشخص ،املقابلة السابقة ،ص ،2زوجة الشهيد ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )16زوجة الشهيد ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )17املصدر السابق.

( )18ميثم الشخص ،املقابلة السابقة ،ص. 2

( )19زوجة الش��هيد ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3أمينة عباس عبد ال ّله (أم الشهيد) ،مقابلة مثبته
في ملف الشهيد ،مؤرخة في 1992/9/23م ،ورقة واحدة.
( )20وزارة العدل ،دائرة األحوال الش��خصية  ،9قضية رقم  ،2007/600362املنعقدة في
2007/2/12م.
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الشهيد بإذن ال ّله تعالى

نواف سليمان صالح الفهد (٭)
كتب  /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
طيب ،هادىء ،خلوق ،مثقف(.)1

دراسته وعمله
يعمل في ش��ركة املش��روعات الس��ياحية ،وكان مقدم ًا لبرنامج تلفزيوني منوع

باللغة اإلجنليزية(.)2

مشاركته بالعمل التطوعي
ش��ارك نواف بالعمل التطوعي من خالل عمله في املخبز اآللي التابع لش��ركة

املطاح��ن الكويتية في منطقة كيفان ،وذلك بصن��ع اخلبز وتوزيعه على الصامدين

على أرض الكويت(.)3

أصدقاء نواف
من أصدقاء نواف الذين يحملون له الذكريات الدراسية اجلميلة منصور اخلرافي

الذي زامله أيام املرحلة املتوسطة في مدرسة الغزالي في منطقة الشويخ(.)4

شــهداء الگويــت

حرية الرأي سبب اعتقاله
حرية الرأي والتعبير هي أمور بديهية في مبادىء األمم املتحضرة ،لكنها تغدو
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جرمية يحاس��ب عليها األفراد في إطار األنظمة اإلس��تبدادية الش��مولية ،والنظام
العراق��ي احلاكم في العراق يحاكي مثل ذلك ،فال حرية مباحة س��وى لغة العنف

واإلعتقال والتنكيل ،وها نحن اليوم مع مثال صارخ يحاكي هذا الواقع املرير.

فلم يكن نواف يعلم أن األوراق التي نس��يها في س��يارة زوجة والده قد تقوده

إل��ى املهالك ،وقد اختلفت الروايات في ماهية هذه األوراق ،فيظن ش��قيقه علي
أنه��ا مج��رد صور لألمير الراحل جاب��ر األحمد الصباح طيب ال ّل��ه ثراه ،ولألمير
الوال��د س��عد العبد ال ّل��ه الصباح ال��ذي كان آنذاك ولي�� ًا للعهد رحم��ه ال ّله رحمة

واس��عة ،بينما يذكر الش��اهد منصور اخلرافي الذي التقى الشهيد أثناء احتجازهم
س��وي ًا أنها تخص دكتور عراقي كان معارض ًا لطاغية العراق صدام حسني ،وكان
هذا الدكتور يدرس مادة علم نفس في جامعة الكويت ،وكان نواف يدرس عنده،
وقد س�� ّلم هذا الدكتور نواف دراسة نفس��ية كان قد أجراها حول شخصية صدام
وما حتمله من اسقاطات نفسية ،وتعزز الشاهدة إقبال علي محمد الدعيج زوجة
األب هذا الرأي بوصفها التي قادت س��يارة الش��هيد ،وألقي القبض عليها وعلى

شقيق نواف الصغير الذي كان معها في ذات السيارة(.)5

عزم نواف على نشر الدراسة

يخب��ر منص��ور اخلرافي أن ن��واف كان عازم ًا على نش��ر تلك الدراس��ة املتعلقة

بطاغية العراق ،والقصد من ذلك هو التعرف على أحوال شخصية غريبة األطوار

أضحت ظاهرة للعالم كله ،والتحذير من خطورة ما يصدر عنها من أمور ال متت
لإلنسانية بصلة(.)6

قادت السيدة إقبال علي محمد الدعيج سيارتها ومعها الشقيق الصغير لنواف
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عثور قوات اإلحتالل على األوراق

ف��ي منطقة ضاحية عبد ال ّله الس��الم ف��ي  ،1990/8/27ولم تلحظ وجود تلك
األوراق التي تخص نواف ،فلما مرت على نقطة تفتيش عراقية اس��توقفها جنود
اإلحت�لال وقام��وا بتفتي��ش الس��يارة فعث��روا على تل��ك األوراق املتعلق��ة بصدام

وشخصيته ،فاقتادوها والصغير إلى مخفر شرطة الضاحية(.)7

نواف في مبنى محافظة اجلهراء
ق��ام جن��ود اإلحت�لال بعدها بتحويل الس��يدة إقب��ال واإلبن الصغي��ر إلى مبنى

محافظ��ة اجله��راء الس��تكمال التحقي��ق ،وحققوا معه��ا فأنك��رت معرفتها بتلك
األوراق ،وذك��رت أنه��ا تخص ن��واف ،عندها قامت قوات اإلحتالل باس��تدعاء

س��ليمان وال��د ن��واف ،كما أم��روا بإحضار ن��واف من املن��زل إلى مبن��ى محافظة
اجلهراء ،وبحس��ب رواية الش��اهد منصور أنهم اقتادوه من سريره وكان نائم ًا ،أما
رواية علي شقيق نواف فتفيد أن نواف حضر بنفسه إلى مبنى احملافظة(.)8

اعتراف نواف
ش��رعت قوات اإلحتالل في التحقيق مع ن��واف ووالده وزوجة أبيه ،فاعترف

ن��واف أن تلك األوراق تخصه ،فأفرج عن اجلميع س��وى ن��واف الذي بقي رهن
اإلعتقال(.)9

نقل نواف إلى معتقل آخر
شــهداء الگويــت

ويذك��ر الش��اهد خالد يوس��ف اخلميس ،أن��ه التقى بنواف في من��زل خصصته

القوات العراقية كمعتقل ،وذكر أن هذا املنزل يقع قبالة مجمع بيبي الس��الم ،وقد
مكثوا فيه فترة قصيرة ما بني  18أو  19إلى 1990/8/23م (.)10
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نواف في بيت باجلهراء
بعده��ا ،قامت الق��وات العراقية بنقل نواف ومن معه إل��ى بيت آخر في منطقة
اجلهراء حيث مكثوا فيه يوم ًا واحد ًا(.)11

الترحيل إلى العراق
ل��م تكت��ف قوات اإلحت�لال الغازية ف��ي معتقالتها داخل الكوي��ت ،بل قامت

بترحيل نواف إلى مديرية أمن البصرة ،وش��اهده هناك منصور اخلرافي الذي كان
قد احتجزته القوات العراقية في ذات املعتقل ،ش��اهد نواف يرتدي بنطا ً
ال جينز،

وقميص�� ًا نصف كم ،وس��أله عن س��بب اعتقال��ه ،فأخبره نواف ع��ن كل ماحدث

ل��ه ،كما ش��اهده هن��اك خالد اخلميس ،وحادثه وس��أله عن أحوال��ه ،لكن لم تتح
ل��ه الفرص��ة أن يدخل معه في تفاصيل اعتقاله نظر ًا لس��وء األح��وال في املعتقل،
ويصف الش��اهد خالد اخلميس ذلك املعتقل الرهيب ،فه��و عبارة عن قاعة كبيرة
في س��رداب قد ازدحم باملعتقلني الكويتي�ين الذين قبض عليهم من كافة املناطق،

وتهمتهم العامة هي مقاومة اإلحتالل وصده بكل ممكن(.)12

ويذكر الش��اهد منصور اخلرافي أن الش��هيد مكث معه ف��ي ذات املعتقل أوائل

ش��هر أكتوبر ملدة أس��بوعني ،بعدها مت حتويل منصور إلى س��جن آخر ،ولم يعلم
بعد ذلك ما حدث للشهيد نواف من أحوال(.)13

نواف إلى سجن بعقوبة
قام��ت القوات العراقي��ة بتجميع نحو خمس�ين من املعتقل�ين الكويتيني ،ومن

الس��جان املس��ئول عن الوجهة التي ينوون التوجه إليها فأخبره أن األمر قد صدر
بترحيلهم إلى سجن بعقوبة(.)14
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ضمنه��م نواف ونقلوهم إلى مكان آخر ،ويذكر الش��اهد خالد اخلميس أنه س��أل

جهالة مصير نواف
ول��م تع��رف عائلة ن��واف مصيره بعد ذل��ك ،فقد غي��ب الغزاة نواف س��ليمان

صال��ح الفهد في س��جونهم ،وقد حكمت احملكمة بدول��ة الكويت مبوت املفقود
موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2007/5/21م(.)15
رحم ال ّله الشهيد نواف وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر اجلميل والسلوان.
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املصادر والهوامش
(٭) ولد بالكويت في 1968/12/9م ،يسكن منطقة كيفان ،قطعة  ،4شارع ،40منزل ،15
يحمل الش��هادة الثانوية العامة ،يعمل في ش��ركة املش��روعات الس��ياحية كمق��دم لبرنامج
من��وع باللغ��ة اإلجنليزية ،تاري��خ األس��ر 1990/8/27م ،تاريخ اإلستش��هاد ه��و تاريخ
احلك��م مبوت��ه كمفقود موت ًا حكمي�� ًا اعتبار ًا من ي��وم 2007/5/21م .انظر :ش��هادة وفاة
الشهيد صادرة عن وزارة الصحة برقم  2007/2079بتاريخ 2007/9/10م ،ومنوذج
تس��جيل األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني الص��ادر عن اللجن��ة الكويتية حلقوق اإلنس��ان،
من��وذج رقم  ،6596714مضاف ًا إلى الكش��ف بتاري��خ 1991/12/17م ،بيانات املبلغة
إقبال علي محمد الدعيج ،واس��تمارة بيانات املتغيب ضمن عمليات اإلحتالل والتحرير
برق��م  ،406032مؤرخ ف��ي 1992/5/7م ،وبطاقة محتويات املل��ف صادرة عن فريق
توثيق احليثيات بقسم التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان األميري.
( )1منص��ور اخلراف��ي ،مقابل��ة أجراه��ا معه الباح��ث وحيد القطان ف��ي يوم األربع��اء املوافق
 2009/2/4ص. 2
( )2حس��ن عب��د ال ّل��ه ،مقابل��ة أجراه��ا معه الباح��ث وحي��د القطان في ي��وم الثالث��اء املوافق
 ،2009/2/3ص ،2منصور اخلرافي ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )3حسن عبد ال ّله ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )4منصور اخلرافي ،املقابلة السابقة ،ص. 2-1

( )5علي (ش��قيق الش��هيد) ،مقابل��ة أجراها معه الباحث وحيد القطان ف��ي يوم األحد املوافق
 ،2009/2/1ص ،2-1إقبال علي محمد الدعيج مقابلة مثبتة في ملف الشهيد ،مؤرخة
في ( ،1991/12/29ورقة واحدة) ،منصور اخلرافي ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )6منصور اخلرافي ،املقابلة السابقة ،ص. 3

( )7إقب��ال عل��ي محمد الدعي��ج ،املقابلة الس��ابقة (ورقة واح��دة) ،منصور اخلراف��ي ،املقابلة
السابقة ،ص ،4-3علي (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2

( )9علي (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ، 2إقبال علي محمد الدعيج ،املقابلة السابقة
(ورقة واحدة).
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( )8إقب��ال عل��ي محمد الدعي��ج ،املقابلة الس��ابقة (ورقة واح��دة) ،منصور اخلراف��ي ،املقابلة
السابقة ،ص ،4علي (شقيق الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2

( )10خالد يوسف اخلميس ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان في يوم اإلثنني املوافق
2009/2/2م ،ص. 2-1
( )11املصدر السابق ،ص. 2
( )12عل��ي (ش��قيق الش��هيد) ،املقابل��ة الس��ابقة ،ص ،2منص��ور اخلراف��ي ،املقابلة الس��ابقة،
ص ،4،3،2خالد يوس��ف اخلميس ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2إقبال عل��ي محمد الدعيج،
املقابلة السابقة (ورقة واحدة).
( )13منصور اخلرافي ،املقابلة السابقة ،ص. 4
( )14خالد يوسف اخلميس ،املقابلة السابقة ،ص. 3
( )15وزارة الع��دل ،دائ��رة األح��وال الش��خصية ،العاصم��ة ،9/قضية رق��م ،2007/918
املنعقدة بتاريخ 2007/5/21م.

شــهداء الگويــت

226

الشهيد بإذن ال ّله تعالى

وليـــــــد إبراهيم عبد ال ّله اجليــــــــران (٭)
كتب  /د .سعود محمد العصفور:

أخالقه وطباعه
خل��وق ،طيب ،محترم ،محب ألهله وعائلته ،ملت��زم ،يعامل اجلميع باحترام،
يحب اخلير للجميع ،نشر التدين في عائلته ،فتأثروا به جميعهم(.)1

دراسته وعمله
يحمل دبلوم في امليكروفيلم ،ويعمل في مجلس الوزراء بوظيفة مشغل أجهزة
ميكروفيلم(.)2

أسرة وليد
كان الثاني في ترتيب إخوته ،متزوج ًا منذ سنة 1984م ،له ثالث بنات :شيماء،
وعائشة ،وأسماء(.)3

السفر إلى العمرة
كان وليد قد جتهز للس��فر إلى العمرة مع أصدقائه ،وفي نيتهم أن يصلوا الفجر
رغبتهم(.)4
227

شــهداء الگويــت

ويذهب��وا إل��ى اململكة العربية الس��عودية لكن الغ��زو العراقي الغاش��م حال دون

وليد وأسعد
كثير ًا ما يشاهد وليد مع أسعد السلطان ،فقد كانا صديقني حميمني ،لهما ذات

التوجهات والرؤى(.)5

اجتماع وليد برفاقه
كان ولي��د وصديقه أس��عد يجتمع��ان مع رفاقهم ف��ي ديوانية محمد الش��يباني

ف��ي كيفان ،ويتحدثون عن الطرق التي من ش��أنها املس��اهمة ف��ي تخفيف املعاناة

ع��ن الصامدين على أرض الوطن ،ومن ذلك توفيــــر املواد الغذائية للمحـتاجني
منه��م ،فضـــ� ً
لا عن حماي��ة من��ازل الذي��ن تركـــــوها خوف�� ًا من بط��ش القـــوات

العراقيـــــة الغازية(.)6

املقاومة في كيفان
وكان��ت منطق��ة كيفان م��ن املناطق الس��اخنة للمقاوم��ة الكويتية الباس��لة ضد

القوات العراقية ،ل��ذا كانت تلك القوات الغازية متواجدة بكثافة فيها ،وحاولت
أن تضي��ق اخلناق عل��ى القاطنني ،وترصد كل حت��رك املقاومة الكويتي��ة ،وهو أمر

يلحظه كل قادم لتلك املنطقة أثناء الغزو العراقي(.)7

توزيع املواد الغذائية
شارك وليد رفاقه ومن بينهم أسعد السلطان في توزيع املواد الغذائية والتموينية

شــهداء الگويــت

على األسر الكويتية القاطنة منطقة كيفان ،وخاصة لكبار السن وغيرهم ممن كانوا

في حاجة ماسة إليها(.)8
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حماية املنازل لي ً
ال
كان وليد صاحب ش��هامة وش��جاعة ،فقد ش��اطر رفيق دربه أس��عد الس��لطان

القيام بدورية يومية ليلية حتفظ سالمة منازل أولئك الذين تركوها نتيجة لظروف

قاهرة استوجبها حال الغزو العراقي الغاشم ،وكانت تلك الدورية تبدأ بعد صالة
املغرب ،وتس��تمر إلى فجر اليوم التالي ،وكانت س��يارة أس��عد اجليب وس��يلتهم
لتنفيذ هذه املهمة اخلطرة(.)9

مشاركة وليد في توزيع املنشورات
كان احلف��اظ على متاس��ك الش��عب الكويتي أثن��اء الغزو العراق��ي ،واإللتفاف
جميع�� ًا م��ع القيادة الش��رعية الكويتية ،ورف��ض العدوان العراقي ب��كل تداعياته،
والدع��وة بكل ممكن ملقاومة الغزاة ،كل ذلك كان في املنش��ورات التي ش��ارك في

توزيعها وليد اجليران ورفاقه على منازل الصامدين على أرض الوطن(.)10

وليد في قبضة الغزاة

ش��اءت إرادة ال ّل��ه عز وجل أن يتوقف هذا النش��اط احملم��وم لوليد ورفاقه في
مقاوم��ة قوات اإلحتالل ،فقد كانت الس��اعة السادس��ة مس��اء ًا من ي��وم اخلميس

1990/8/9م هي موعد الش��قاء لوليد اجليران وصديقه أس��عد الس��لطان ،فقد

وقعا في قبضة قوات اإلحتالل العراقي أثناء قيامهما بدوريتهم اإلعتيادية الليلية،
وهما يستقالن سيارة أسعد اجليب(.)11

وعند تفتيش الغزاة وجدوا في سيارة أسعد اجليب منشورات معادية لهم ،كما
وجدوا سالح ًا ،وهو أمر طاملا بحثوا عنه(.)13
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كان القبض على وليد -وكان صائم ًا يومها -وصديقه أسعد عند مرورهم على
نقطة تفتيش عراقية قرب دوار مخفر كيفان ،القريب أيض ًا من املخبز اآللي(.)12

لم يكن الس�لاح يس��تخدمه وليد وال صديقه أس��عد ،فهو يخص شقيق أسعد،

وفي رواية أخرى أن الصديقني قد تسلماه من مخفر شرطة كيفان بضمان البطاقة

املدنية لكل منهما بغرض استخدامه في الدفاع عن الوطن ،وقد وجده الغزاة في
الصندوق اخللفي لسيارة أسعد(.)14

وليد في مخفر كيفان
كان مخف��ر كيف��ان هو م��كان اإلحتج��از األول لولي��د وصديقه أس��عد ،وكان

عبدالعزي��ز ش��قيق األخير هو ش��اهد عيان حل��ال املعتقلني ،فقد دخ��ل إلى املخفر
املذكور ورأى شقيقه أسعد وصديقه وليد اجليران يجلسان على كرسي واحد في
س��احة املخفر ،وقد قيدت أيديهم ،فس��اء عبد العزيز ما رأى ،واستفس��ر من أحد

اجلن��ود عن الفع��ل الذي ارتكباه ،فأخبره أنه عثر لديهما على س�لاح اس��تخدماه
في إطالق النار لي ً
ال على القوات العراقية ،فاتضح لعبد العزيز أن في األمر س��وء
فهم ،لكون شقيقه أسعد ال يستخدم السالح البتة ،فحاول عبدالعزيز اقناع جنود
اإلحتالل بوجهة نظره هذه ،وإطالق س��راح ش��قيقه أس��عد وصديقه وليد ،لكن

جهوده لم تفلح ،بل حاول أولئك اجلنود إيهامه بأن عليه أن يرجع ثم يأتي إليهم
بعد حني لعله يجد طريق ًا خلالصهما(.)15
ويذكر عبد العزيز أن شقيقه أسعد وصديقه وليد اجليران مكث ًا في مخفر شرطة

كيفان إلى السادسة من عصر اليوم التالي(.)16

زيارة األهل لوليد في املخفر
شــهداء الگويــت

تردد األهل على وليد وأسعد في مخفر شرطة كيفان بغية زيارتهما واإلطمئنان

عليهم��ا ،وحاولوا قدر اس��تطاعتهم اإلفراج عنهم ،لكن إص��رار القوات العراقية

على احتجازهما حال دون ذلك(.)17
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محاولة العون والعدساني
ح��اول كل م��ن العدس��اني والعون إخ��راج وليد اجلي��ران وصديقه أس��عد من

معتقلهما ،لكنهما لم ينجحا في سعيهما(.)18

تنوع أمكنة االعتقال
بعده��ا ،نقلت قوات اإلحتالل ولي��د وصديقه إلى أماكن عدي��دة ،وقد حاول

األهل الوصول إليهما بشتى الوسائل ،لكن جهودهم ذهبت أدراج الرياح ،ومن

تلك األمكنة الت��ي نقلوا إليها :نادي كاظمة الرياضي ،ومنطقة الصليبية ،ومنطقة

قرطبة(.)19

سيارة أسعد
ويذكر عبد العزيز شقيق أسعد أنهم ذهبوا إلى بلدية اجلهراء للحبث عن أسعد

وولي��د بنا ًء على خبر جاءهم عن طريق ش��خص يدعى ري��اض الطواري كان مع
األسيرين في مبنى بلدية اجلهراء ثم أفرج عنه بعد أسبوع ،وعند وصولهم وجدوا

س��يارة أس��عد واقف��ة هن��اك ،فدخل��وا ذاك املبنى لإلستفس��ار عنهم��ا ،لكن جنود
اإلحت�لال رفضوا إخبارهم مبصيرهما ،وهددوا بإط�لاق الرصاص عليهم إن لم
يرجعوا ،وبنحو هذا كانت رواية الشاهد عبد ال ّله شقيق وليد اجليران(.)20

وليد في البصرة
وبذا انقطعت األخبار عن ذويهم(.)21
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نقلت القوات العراقية وليد وصديقه أسعد السلطان إلى مدينة البصرة العراقية،

البحث عن وليد في البصرة وبغداد
ذهبت عائلة وليد اجليران إلى العراق للبحث عنه في البصرة وبغداد ،وقصدوا

مبن��ى اإلس��تخبارات العراقية ،لكن بحثهم لم يس��فر عن ش��يء ،ول��م تكن هناك
أيض ًا معلومات عن صديقه أسعد(.)22

وليد في سجن احلارثية
وبعد التحرير قابل أش��قاء األس��ير أسعد الس��لطان في صالة شيخان الفارسي

أح��د األس��رى مم��ن ع��ادوا إل��ى الوط��ن وأطلعوه عل��ى ص��ورة أس��عد ،فتعرف
علي��ه ،وذك��ر أن��ه كان مع��ه وصديقه ولي��د اجليران بالبص��رة في س��جن احلارثية،
وأن املعارض��ة أخرجته��م ف��ي 1991/2/20م ،بعدها ال يعلم م��ا آل عليه حال
الصديقني ،وخاصة أن بعض األسرى ممن خرجوا من ذاك املعتقل وقعوا ثانية في

قبضة القوات العراقية(.)23

وليد في سجن بعقوبة
كم��ا يذك��ر الش��اهد عبد العزي��ز أن ابن خاله توج��ه إلى العراق وق��ام بالبحث

ع��ن ولي��د وصديق��ه أس��عد فرآهما في بغ��داد ف��ي معس��كر بعقوب��ة العراقي في

1992/12/11م(.)24

وليد في سجن الرمادي
شــهداء الگويــت

وذك��ر عب��د ال ّل��ه اجلي��ران ش��قيق الش��هيد ف��ي مقابل��ة أجري��ت مع��ه ف��ي

1992/10/20م أن شقيقه وليد شوهد في الرمادي بحسب ما ذكر له الشرطي
عباس حمزة الذي كان معه في نفس الس��جن قرابة ثالثة أشهر ،وأخبر عباس أن
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الصليب األحمر قد زارهم في ذاك املعتقل ،وأبدى استغرابه من عدم إطالق أسر
وليد وصديقه أسعد(.)25

تغييب جنود اإلحتالل لوليد

ومهم��ا يك��ن من أم��ر ،فقد غي��ب الغ��زاة ولي��د إبراهيم عب��د ال ّله اجلي��ران في

سجونهم ،ولم يعرف مصيره ،وقد حكمت احملكمة بدولة الكويت مبوت املفقود
موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2007/3/19م(.)26
رحم ال ّله الشهيد وليد وأسكنه فسيح جنانه ،وألهم أهله وأبناء
وطنه الصبر اجلميل والسلوان.

شــهداء الگويــت
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املصادر والهوامش
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(٭) ول��د بالكوي��ت ف��ي 1965/4/20م ،يس��كن منطق��ة كيف��ان ،قطعة  ،4ش��ارع عرفات،
منزل  ،9يحمل دبلوم في امليكروفيلم ،ويعمل في مجلس الوزراء بوظيفة مش��غل أجهزة
ميكروفيل��م ،تاري��خ األس��ر 1990/8/9م ،تاري��خ اإلستش��هاد ه��و تاري��خ احلكم مبوته
كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم2007/3/19م .انظر :ش��هادة وفاة الش��هيد صادرة
ع��ن وزارة الصح��ة برق��م 2007/1613م بتاري��خ 2007/7/17م ،ومن��وذج تس��جيل
األس��رى واملفقودي��ن الكويتيني الصادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنس��ان ،منوذج رقم
 6025414بتاري��خ 1991/1/23م ،بيان��ات املبلغ عبد العزيز خلف مال ال ّله س��لمان،
ومن��وذج آخر ص��ادر عن نفس اجلهة برق��م  390114في تاري��خ 1991/3/4م ،بيانات
املبلغ إبراهيم عبد ال ّله اجليران (والد الش��هيد) ،ومنوذج ثالث صادر عن ذات اجلهة ،برقم
 6042213ف��ي تاري��خ 1991/5/18م ،بيان��ات املبلغ خال��د أحمد عبد ال ّل��ه اجليران،
ومنوذج تس��جيل أوضاع األس��رى واملفقودين الكويتيني صادر ع��ن اللجنة الوطنية ملتابعة
شئون األسرى واملفقودين برقم  ،6390114مؤرخ في 1991/10/14م ،بيانات املبلغة
ابتسام يعقوب عبد ال ّله اجليران (زوجة الشهيد) ،واستمارة بيانات املتغيب ضمن عمليات
اإلحت�لال والتحرير برقم  406032في تاري��خ 1992/5/7م ،وبطاقة محتويات امللف
صادرة عن فريق توثيق احليثيات بقس��م التخليد املعنوي في مكتب الشهيد التابع للديوان
األميري.
( )1ابتسام اجليران (زوجة الشهيد) ،مقابلة أجراها معها الباحث وحيد القطان في يوم األحد
2008/8/10م ،ص ،1إبراهي��م اجلي��ران (والد الش��هيد) ،مقابلة أجراه��ا معه الباحث
وحي��د القطان في يوم اإلثنني 2008/8/11م ،ص ،2فاطمه (ش��قيقة الش��هيد أس��عد)،
مقابل��ة أجراه��ا معها الباحث وحيد القطان في يوم األحد 2008/8/3م ،ص ،2باس��م
الغ��امن ،مقابلة أجراها معه الباحث وحيد القطان ف��ي يوم األحد 2008/8/3م ،ص،1
خالد الراش��د ،مقابلة أجراها معه الباحث وحي��د القطان في يوم اإلثنني 2008/8/4م،
ص. 1
( )2اس��تمارة بيان��ات املتغيب ضمن عمليات اإلحتالل والتحري��ر برقم  406032في تاريخ
1992/5/7م.
( )3ابتسام اجليران (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2،1
234

( )4إبراهيم اجليران (والد الش��هيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،2ابتسام اجليران (زوجة الشهيد)،
املقابلة السابقة ،ص. 2
( )5باس��م الغامن ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2فاطمة (ش��قيقة الش��هيد أس��عد) ،املقابلة السابقة،
ص ،2خالد الراش��د ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2عبد العزيز (ش��قيق الش��هيد أسعد) ،مقابلة
وحيد القطان ،ص. 2
( )6عبد العزيز (ش��قيق الش��هيد أس��عد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص ،3خالد الراش��د ،املقابلة
السابقة ،ص. 2
( )7باسم الغامن ،املقابلة السابقة ،ص. 2

( )8فاطمة (شقيقة الشهيد أسعد) ،املقابلة السابقة ،ص. 2

( )9ابتس��ام اجليران (زوجة الشهيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2إبراهيم اجليران (والد الشهيد)
املقابلة السابقة ،ص ،3-2خالد الراشد ،املقابلة السابقة ،ص ،2عبد العزيز (شقيق الشهيد
أس��عد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص ،4-3فاطمة (ش��قيقة الشهيد أسعد) ،املقابلة السابقة،
ص ،3،2باسم الغامن ،املقابلة السابقة ،ص. 2
( )10ابتسام اجليران (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،2فاطمة (شقيقة الشهيد أسعد)،
املقابلة السابقة ،ص ،2عبد العزيز (شقيق الشهيد أسعد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص. 4
( )11ابتس��ام اجليران (زوجة الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2عبد العزيز (ش��قيق الش��هيد
أس��عد) ،مقابلة أجرتها معه مشاعل حسني في 1991/12/22م ،ورقة واحدة ،ومقابلة
وحيد القطان ،ص ،4فاطمة (شقيقة الشهيد أسعد) ،املقابلة السابقة ،ص ،3باسم الغامن،
املقابلة السابقة ،ص. 2
( )12إبراهي��م اجليران (والد الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3عبد العزيز (ش��قيق الش��هيد
أس��عد) ،مقابلة مش��اعل حس�ين ،ورقة واحدة ،عبد ال ّله اجليران (ش��قيق الشهيد) ،مقابلة
مثبت��ة ف��ي ملف ش��قيقه ،أجريت ف��ي 1992/10/20م ،ورق��ة واحدة ،فاطمة (ش��قيقة
الش��هيد أس��عد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3خالد الراش��د ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،2ابتس��ام
اجليران (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص. 3

( )14إبراهيم اجليران (والد الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3باسم الغامن ،املقابلة السابقة،
ص ،2خالد الراشد ،املقابلة السابقة ،ص. 3-2
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( )13ابتسام اجليران (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،2عبد العزيز (شقيق الشهيد أسعد)،
مقابلة مشاعل حسني ،ورقة واحدة ،فاطمة (شقيقة الشهيد أسعد) ،املقابلة السابقة ،ص،3
باسم الغامن ،املقابلة السابقة ،ص ،2خالد الراشد ،املقابلة السابقة ،ص.2

( )15عبد العزيز (ش��قيق الش��هيد أس��عد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص ،5-4ومقابلة مش��اعل
حسني ،ورقة واحدة.
( )16عبد العزيز (شقيق الشهيد أسعد) ،مقابلة مشاعل حسني ،ورقة واحدة.

( )17ابتسام اجليران (زوجة الشهيد) ،املقابلة السابقة ،ص ،2إبراهيم اجليران (والد الشهيد)،
املقابلة السابقة ،ص ،3فاطمة (شقيقة الشهيد أسعد) ،املقابلة السابقة ،ص ،3باسم الغامن،
املقابلة السابقة ،ص. 2
( )18عبد العزيز (شقيق الشهيد أسعد) ،مقابلة مشاعل حسني ،ورقة واحدة.

( )19فاطمة (ش��قيقة الش��هيد أس��عد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،3عبد العزيز (ش��قيق الش��هيد
أسعد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص ،5ومقابلة مشاعل حسني ،ورقة واحدة.
( )20عبد العزيز الس��لطان (ش��قيق الش��هيد أس��عد) ،مقابل��ة وحيد القط��ان ،ص ،5ومقابلة
مش��اعل حس�ين ،ورق��ة واح��دة ،وانظر أيض�� ًا مقابل��ة الش��اهد عبد ال ّل��ه اجلي��ران بتاريخ
1992/10/20م.
( )21باسم الغامن ،املقابلة السابقة ،ص ،3،2فاطمة (شقيقة الشهيد أسعد) ،املقابلة السابقة،
ص. 3
( )22إبراهي��م اجليران (والد الش��هيد) ،املقابلة الس��ابقة ،ص ،4عبد العزيز (ش��قيق الش��هيد
أسعد) ،مقابلة وحيد القطان ،ص ،6-5ومقابلة مشاعل حسني ،ورقة واحدة.
( )23عبد العزيز (شقيق الشهيد أسعد) ،مقابلة مشاعل حسني ،ورقة واحدة.

( )24عبدالعزيز (ش��قيق الش��هيد أس��عد) ،مقابلة مشاعل حس�ين ،ورقة واحدة ،وانظر أيض ًا
مقابلة الشاهد عبدال ّله اجليران بتاريخ 1992/10/20م ،ورقة واحدة.
( )25عبد ال ّله اجليران ،املقابلة السابقة ،ورقة واحدة.
( )26وزارة الع��دل ،دائرة األحوال الش��خصية ،9قضية رق��م  ،2007/107املنعقدة بتاريخ
2007/3/19م.
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الشهيد بإذن ال ّله تعالى

يعقــــــــوب يوسف عبدالرزاق السجـــــاري
كتب /د.أحـمد سعـود احلسن:
البطاقة الشخصية

()1

اإلسم :يعقوب يوسف عبد الرزاق السجاري
اجلنسية :كويتي

احلالة اإلجتماعية :متزوج

املهنة :مدير مكتب وزير الداخلية برتبة عقيد  -وزارة الداخلية
املؤهل العلمي :دبلوم كلية الشرطة
تاريخ امليالد1943/1/18 :

تاريخ االعتقال1990/1/20 :

تاريخ إثبات االستشهاد2007/2/19 :م

أخالق الشهيد يعقوب السجاري رحمه ال ّله
متي��ز الش��هيد بصفات جليل��ة وأخالق رفيعة فق��د كان مصلي ًا ،يخ��اف ال ّله في

ش��ئونه كلها ،إنسان مو ّقر وش��خصية محترمة إلى أبعد احلدود ،كبير السن وكبير
املقام ،صمته أكثر من كالمه ،هادىء الطبع كتوم ًا ،منظم ًا ،ال يؤذي أحد ًا ،محبوب ًا
من اجلميع ،حريص ًا على مساعدة اآلخرين(.)2

كان الش��هيد قبل الغ��زو اآلثم قد تقلد عدة مناصب قيادي��ة في وزارة الداخلية
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دور الشهيد خالل الغزو العراقي الغاشم

حيث كان مدير ًا لكلية الشرطة ثم مدير ًا إلدارة املرور وأخير ًا سكرتير ًا ملكتب وزير
الداخلية( ،)3وملا هجم جنود اإلحتالل على دولة الكويت احلبيبة في 1990/8/2

أص��ر أن يكون قيادي ًا كذلك ولكن في مقاومة هذا اإلحتالل ،واعتبر أن انخراطه
ّ
في س��لك املقاومة واجب ميليه عليه ضميره بغ��ض النظر للعواقب الوخيمة التي

قد تترتب على ذلك باعتباره قيادي ًا مطلوب ًا من قوات األمن العراقية.

انضم الش��هيد يعقوب إلى أكبر جهاز تنظيمي يق��ود مقاومة اإلحتالل والذي
كان برئاس��ة العميد يوس��ف املشاري ،هذا اجلهاز هو املشرف الرئيسي الذي يقوم
بالتخطي��ط وإدارة عملي��ات املقاومة واملواجهة واتخذ م��ن أحد املنازل في منطقة
النزهة مركز ًا له(.)4

كان الش��هيد أحد العناصر الرئيس��ية في هذا اجلهاز يحض��ر جميع اجتماعاتها

ويشارك فيها برأيه ويتحمل مهام املقاومة معهم وله دوره البارز حيث كان «قيادي ًا
من الدرجة األولى»(.)5

قام الشهيد بعدة أدوار في مواجهة الغزاة أبرزها:
 -1تنظيم عمل مجموعات املقاومة الكويتية املختلفة ( )6لتعمل حتت قيادة واحدة.
 -2توزيع األموال النقدية على خاليا املقاومة لتلبية احتياجاتها املالية واحلياتية(.)7
 -3توجيه األوامر إلى أبناء املقاومة في كيفية التعامل مع القوات العراقية(.)8
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 -4إصدار األوامر لتنفيذ عمليات عسكرية على املواقع العراقية(.)9
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ظروف اعتقال الشهيد:
متكن العراقيون من رصد حتركات قيادة املقاومة وعرفوا املنزل الذي يخططون

في��ه وينطلقون منه ،وفي ي��وم  1990/10/20حاصرت القوات العراقية املكان
بينما كانت القيادة في إحدى اجتماعاتها ُ
وألقي القبض عليهم جميعهم مبن فيهم
العقيد السجاري(.)10

اقتيد يعقوب السجاري ورفاقه إلى معتقل قصر نايف ،وفي هذا املعتقل كانت
معنوي��ات الش��هيد مرتفعة ج��د ًا( )11ومت فيه التحقيق معه واس��تجوابه عدة مرات

لكنه ظل ثابت ًا صامد ًا صابر ًا» مؤمتن ًا على أس��رار دولته ولم يس��تطيعوا أن يأخذوا

أي معلوم��ات من��ه» ( )12وكان م��ن الذي��ن «أدوا مهمتهم املوكولة له��م بكل أمانة
ً ()14
وصدق»( .)13ووصفه أحد زمالئه الذين كانوا معه في السجن أنه كان «صلبا»

والش��هيد يعلم متام ًا خطورة عدم التجاوب م��ع هؤالء املجرمني فقد كان كثير ًا ما
يصرح» إن العراقيني ال يحترمون الكبير والصغير منا( )15ولذا تعرض للتعذيب

()16

ولكن ذلك لم يفت في عضده ويضعف عزميته وثباته.

ظ��ل الش��هيد في س��جن قص��ر نايف إل��ى نهاي��ة ش��هر نوفمب��ر  1990ثم نقل

إلى س��جن األحداث وكانت اإلتهامات الرئيس��ية الس��تمرار اعتقاله في س��جن
األح��داث هي توزيع املبالغ النقدي��ة على املقاومة وتوزيع املنش��ورات التي حتث

على مواجهة النظام العراقي والوقوف بجانب احلكومة الكويتية(.)17

ور ّحل بعدها إلى
ومكث الشهيد في سجن األحداث إلى ُ )18( 1991/1/14

مبوته «موت ًا حكمي ًا» بتاريخ 2007/2/19م.

رحم ال ّله الشهيد يعقوب يوسف السجاري وأسكنه فسيح جناته(.)21
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العراق وهناك نقل في عدة سجون منها سجن البصرة وسجن بغداد ( )19وسجن
تكري��ت ( )20وبعد ذلك انقطعت أخباره متام�� ًا إلى أن صدر حكم احملكمة الكلية

املصادر والهوامش
( )1ملف الش��هيد يعقوب يوس��ف الس��جاري رق��م  ،455منوذج «محتوي��ات امللف» صادر
عن قسم التخليد املعنوي -فريق توثيق احليثيات ،شهادة وفاة صادرة عن وزارة الصحة-
مراقب��ة الس��جل املرك��زي للموالي��د والوفي��ات رق��م  ،2007/1504من��وذج «بيان��ات
املتغي��ب ضم��ن عمليات اإلحتالل والتحرير للش��هيد يعقوب يوس��ف الس��جاري صادر
ع��ن اللجنة الوطنية لش��ئون األس��رى واملفقودي��ن بتاريخ « 1992/5/7منوذج تس��جيل
أوضاع األس��رى واملفقودين بيانات املتغيب -صادر عن اللجنة الكويتية حلقوق اإلنس��ان
بتاري��خ  1991/1/29ويتضم��ن ب�لاغ يوس��ف ابن الش��هيد يعقوب الس��جاري ،تقرير
باللغ��ة اإلجنليزي��ة يتضمن عدة ش��هادات أبرزها ش��هادة عب��د ال ّله محمد اجلي��ران بتاريخ
 1990/11/10ال��ذي يؤك��د اعتقال��ه ف��ي  1990/10/20صادر عن اللجن��ة الوطنية
لشئون األسرى واملفقودين بتاريخ .1992/11/21
( )2مقابل��ة نصار ع��زران بطي بتاري��خ  2008/8/19ص2؛ مقابلة ن��واف اجلحمة بتاريخ
 2008/8/19ص 3،2،1؛ مقابل��ة ص�لاح نصار بطي بتاري��خ 2008/8/20م ص2؛
مقابل��ة منص��ور اخلراف��ي بتاري��خ 2008/8/20م ص ،3مقابلة عبد ال ّل��ه الصقر بتاريخ
 2008/8/27ص.2،1
( )3مقابل��ة عبدال ّله الصق��ر ص ،1مقابلة نصار بطي ص1؛ مقابلة صالح بطي ص ،1منوذج
«بيانات املتغيب ضمن عمليات اإلحتالل والتحرير».
( )4مقابل��ة عبدال ّله الصقر ص ،2مقابلة نصار بطي ص2؛ مقابلة نواف اجلحمة ص ،2تقرير
باللغة اإلجنليزية يشير إلى مركز إدارة املقاومة في منطقة النزهة.
( )5مقابلة عبدال ّله الصقر ص.2
( )6مقابلة عبدال ّله الصقر ص - 2مقابلة صالح بطي ص.3
( )7مقابلة منصور اخلرافي ص.2
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( )8مقابلة منصور اخلرافي ص.2
( )9مقابلة عبد ال ّله الصقر ص.2

( )10تقرير باللغة اإلجنليزية ،وانظر التفصيل في هذا املوضوع في توثيق حيثيات الش��هيدين
يوسف املشاري وعبد الوهاب املزين.
( )11مقابلة نواف اجلحمة ص.2
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( )12مقابلة نواف اجلحمة ص.2
( )13مقابلة نصار بطي ص.3
( )14مقابلة نصار بطي ص.2
( )15مقابلة نصار بطي ص.2
( )16مقابلة نصار بطي ص.2

( )17مقابلة صالح بطي ص.3،2

( )18في احلقيقة تضاربت الش��هادات في مدة اعتقال الش��هيد في كل من س��جن قصر نايف
وس��جن األح��داث وم��ا قدرناه ف��ي النص هو م��ا رجحناه م��ن مجموع إفادات الش��هود
املختلفة واملقارنة بينها ،انظر ش��هادات الشهود لكل من عبد السالم حمود السميط تاريخ
 ،1996/1/15عادل سالم العبدلي بتاريخ  ،1992/9/28سالم صالح العنزي بتاريخ
 ،1992/12/19محمود محمـــد الدوس��ري بتاريــخ  ،1995/10/31أس��امة يحيى

اسماعيل حسني بتاريخ  1994/8/2نواف عبد العزيز اجلحمة بتاريخ ،1992/11/28
مس��اعد س��عود عب��د العزيز اجلمع��ة بتاري��خ  ،1992/11/11عب��د الله محم��د اجليران
بتاري��خ  1992/10/10ولي��د إبراهي��م الس��ليم بتاري��خ  ،1992/12/16أحم��د
عبدالوهاب يوس��ف حجي بتاريخ  ،1992/12/27س��الم ش��ريف عيد العنزي بتاريخ

1992/9/1م نص��ار عزران بطي بتاريخ  ،1992/10/5ب��در حبيب الضفيري بتاريخ
 ،1993/1/17خال��د عبد ال ّله ناصر بتاريخ  ،1992/9/19س��الم مهوس الس��عيدي
بتاريخ  ،1992/12/13طارق خالد الرومي بتاريخ  ،1993/1/3عبد احملسن عيسى

القطان بتاريخ  ،1992/9/27ناصر سيف املشعل بتاريخ .1992/10/28

( )19إفادة يوس��ف ابن الش��هيد يعقوب الس��جاري  -انظر منوذج تس��جيل أوضاع األس��رى
واملفقودين الكويتيني -بيانات املتغيب بتاريخ . 1991/3/10

( )20ش��ـــهادة دخيـــل أحمــ��د الدخيـــل بتاريخ 1997/6/30م وقــــد ش��اهــــده بتــــاريخ
1991/2/4 ،3م.

يوم  ،2007/2/19وحكم محكمة اإلس��تئناف باجللسة املنعقدة بتاريخ 2007/4/25
 -ملف الشهيد يعقوب السجاري رقم . 455

241

شــهداء الگويــت

( )21أنظر التفصيل في حكم احملكمة الكلية  -دائرة -أحوال شخصية -باجللسة املنعقدة في
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بصمات خالدة

العط���اء ،بدرجاته املختلف���ة ،قيمة �إن�س���انية عظيمة..
وعندما ي�صل العطاء الى الت�ضحية بالروح ف�إنها جت�سد
القيم الإن�سانية لأنه���ا تعك�س �سمو النف�س ،وعلو الهمة،
ولأنه���ا جت�س���د الإميان املطل���ق ب�أن احلي���اة احلقيقية
هي احلي���اة الكرمية وه���ذه ت�ستحق الت�ضحي���ة ب�أثمن
م���ا ميلكه الإن�سان وهو النف����س ...لقد جتلت جميع هذه
القيم الإن�سانية النبيلة يف ملحمة بطولية �أثناء تعر�ض
الكوي���ت للغزو ..لقد توق���ف الزمن عندها لي�ش���هد هذه
امللحمة الإن�س���انية النادرة ولي�شهد عليها �أي�ض ًا ليكون
بعدها توثيق ًا للحدث ي�س���تهدف �إعالء �ش�أن الوطن و�ش�أن
القيم و�إعالء ل�ش����أن الإن�س���ان والذي هو حمور كل ذلك،
وتعزيزاً وتدعيم ًا للقيم الإن�سانية النبيلة التي ج�سدتها
الت�ض���حيات العظيمة لأبناء هذا البلد الأمني فقد ارت�أى
املكتب �أن يوثق هذه القيم �ض���من �سل�س���لة من الق�ص�ص
التي تعك�س م�آثر وت�ضحيات �أبناء هذا البلد لتظل نافذة
للأجيال القادمة ي�شهدون من خاللها �أ�سمى معاين الإيثار
ولينهلوا منها معاين الوفاء والعمل واحلياة الكرمية..

● تكرمي ال�ش����هيد عن طريق تخلي����د بطوالته ورعاية
ذويه رعاية متميزة يف اجلوانب املادية واملعنوية.
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