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

م ��ن رحمها يولد الإن�سان من جديد ليهب الحي ��اة للأوطان ويحفظها �شامخة ..هذه
الرابطة هي التي جمعت هذه الكوكبة ال�شامخة التي عا�شت على هذه الأر�ض الطيبة،
وه ��ي التي �صهرتها وجمعتها التقدم نموذجا رائع� � ًا للبطولة والتالحم والإيثار ..وهو
نم ��وذج مفعم ب ��دالالت �إن�سانية عظيم ��ة� ..إن ت�ضحيات ه�ؤالء ال�شه ��داء �ستظل منبع
خي ��ر لهذه الأر�ض الطيبة ..ومحركة لعواطف النا�س و�أحا�سي�سهم فال�شهادة هي قوة
الأمم وحياتها وهي تعزيز للدين ..وتمجيد للحق وارتقاء للإن�سان ..ولهذا كله� .سعي
مكت ��ب ال�شهيد �إلى توثيق ه ��ذه ال�شهادة له�ؤالء الخالدين الذي ��ن رووا �أر�ض بالدهم
ب�أج�سادهم لتعي�ش كريمة عزيزة.
ختام� �اً ..ن�أمل �أن ي�ساهم هذا ال�سجل التاريخي في تخليد وتكريم �شهدائنا الأبرار
الذي ��ن قدم ��وا �أرواحه ��م ف ��دا ًء لهذه الأر� ��ض الطيبة ،ورفع ��وا راية وطنه ��م �شامخة
عزيزة ..و�أخذوا موقع ًا بين ثنايا القلوب والأفئدة ..و�أ�صبحوا ق�ص�ص ًا ودرو�س ًا وعبر ًا
تنه ��ل منها الأجيال القادمة معان ��ي الحق والكرامة ..راجين المولى العلي القدير �أن
يظلهم بظله يوم الح�ساب ويدخلهم جناته �إنه �سميع مجيب الدعاء..
رئي�س مجل�س الأمناء
�أ.د .جا�سم يو�سف الكندري
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مقدمة
لق ��د هب ال�شعب الكويتي من ��ذ اللحظات الأولى يدافع عن ا لوط ��ن ولقد �أبلى �أهل
الكوي ��ت الذين اختاروا المرابط ��ة وال�صمود البالء الح�سن ف ��ي الت�صدي لالحتالل
العراقي .فكان ل�صمودهم �أبلغ الأثر في موقف العالم الحر معهم.
�إليك �أيها القارئ الكريم الجزء الثاني من كتاب �شهداء الكويت ،هذا الكتاب الذي
يت�ضم ��ن �شه ��ادة حقيقية �إن �شاء اهلل ت�ش ��رح بطوالت �شهداء الكوي ��ت الأبرار الذين
�ضح ��وا ب�أرواحه ��م من �أج ��ل تحرير الكويت وم ��ن �أجل العدالة والكرام ��ة ،ومن �أجل
م�ستقب ��ل �أف�ضل لأبناء الكويت جميعا بال ا�ستثناء� ،إنه ��م النماذج الحية التي تج�سد
االنتماء والوالء للوطن.
ومن �أجل �إخراج هذه الدرا�سة بحيث تكون مطابقة للواقع بذلنا كل الجهد بعزيمة
�صادق ��ة ومو�ضوعي ��ة ،واعتمدنا على الرواي ��ة المبا�شرة من �أهل ومع ��ارف و�أ�صدقاء
ال�شه ��داء الذين رافقوهم ف ��ي تلك الأيام وبع�ض الوثائق الت ��ي توافرت لنا هذا ولقد
اهت ��م مكت ��ب ال�شهيد بالح�صول عل ��ى موافقة خطية من كل �شاه ��د على ذكره ا�سمه
�ضمن هذا الجزء كما الحال بالن�سبة للجزء الأول و�أما الذي اعتذر فقد حر�صنا على
ذكر روايته و�إفادته دون الإ�شارة �إلى ا�سمه.
�إن الكت ��اب في ه ��ذا المو�ضوع تواجهها الكثي ��ر من العقبات ،خا�ص ��ة عندما تت�سع
م�ساح ��ة الم�شاه ��دة للح ��دث ف ��ي تلك الظ ��روف الم�ضطرب ��ة ،ولذلك فق ��د تعددت
الروايات واختلفت �أحيانا فكان البد من مقارنة كل رواية ب�أخرى.
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ويعل ��م القارئ �أن �إعادة الحديث عن تلك الأيام القا�سية لم يكن من الأمور ال�سهلة
بالن�سبة لل�شه ��ود و�أي�ضا بالن�سبة لنا ،لأنها تتناول حقائق حول �أبناء و�أ�صدقاء ذهبوا
ول ��ن يعودوا لكن الواجب يحتم علينا جميع ��ا �أن ن�سجل بطوالتهم فهم �أبطال الكويت
الذين قدموا �أرواحهم من �أجل حرية الوطن.

وال ي�سعن ��ي ف ��ي الخت ��ام �إال �أن �أق ��دم وافر ال�شك ��ر للباحثين الذين قام ��وا بتحديد
مواعيد المقاب�ل�ات و�إجراء المقابالت ،وقاموا بعملية تفري ��غ الأ�شرطة وهم� :إيمان
الأحمد � -سعود المطيري  -نا�صر القوي�ضي  -محارب الحربي  -عبدالعزيز ال�ساعي
 �صالح العوفان  -محمد ال�شداد  -عادل ال�سبتي � -سناء مبارك � -أحمد ال�شداد.و�أ�سجل �شكري الجزيل للآن�سة �إيمان الرومي التي قامت بطباعة هذا الجزء بهمة
و�صبر.
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
}وال تح�سب ��ن الذي ��ن قتل ��وا ف ��ي �سبي ��ل اهلل �أموتا ب ��ل �أحي ��اء عند ربه ��م يرزقون{
(�صدق اهلل العظيم) (�آل عمران .)169
�أ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-9-

الف�صل الأول
ال�شهداء:
 - 1محمد جا�سم يو�سف الرمي�ضين
� - 2إبراهيم عبدالنبي م�شعل عبداللطيف
 - 3خالد �أحمد علي الد�شتي
ح�ش ��د الع ��دو العراق ��ي المحت ��ل الألوف من جن ��وده ،وكمي ��ات هائلة م ��ن �أ�سلحته
وذخيرت ��ه ،ورغم ذلك ل ��م ي�ضعف �إرادة ال�شع ��ب الكويتي المراب ��ط ال�صامد ،الذي
انطلق يقاوم هذا االحتالل البغي�ض بكل �شجاعة و�إ�صرار  ،ولذا ف�إن الجي�ش العراقي
ال ��ذي كان مكلفا بالمحافظ ��ة على الأمن والنظ ��ام ل�ضمان ا�ستم ��رار االحتالل كان
يتعر� ��ض ل�ضربات قوية من �أف ��راد المقاومة الكويتية البا�سل ��ة ،كبدته خ�سائر كثيرة
�أثارت الرعب بين �أفراده.
ولي� ��س م ��ن الم�ستغرب �أن ي�شع ��ر المرء وبعد م�ض ��ي هذه ال�سن ��وات على االحتالل
الغ ��ادر �أن �أف ��راد المقاومة الكويتي ��ة الأبطال هم الذين ر�سم ��وا لوحة تحرير الوطن
الغال ��ي ال ��ذي ي�شهد لهم بها العالم ،وم ��ن �أبطال المقاومة الكويتي ��ة الذين �أذاقتهم
تلك ال�سلطات �صنوفا �شتى من العذاب وه�ؤالء الثالثة الذين �سوف ن�سلط ال�ضوء على
بطوالتهم وحيثيات ا�ست�شهادهم ،وكانوا رحهم اهلل ينتمون �إلى مجموعتين.
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المجموعة الأولى (٭)
ف ��ي البداي ��ة البد من الإ�ش ��ارة �إلى �أن اثنين م ��ن الثالثة كانا ينتمي ��ان �إلى مجموعة
ي�صع ��ب تحديدا ا�سمه ��ا �أو الت�أكيد ب�ش ��كل قاطع على قيادتها ،فعندم ��ا وقع العدوان
العراق ��ي قطع المقدم �أبو �شروق اجازته و�أ�سرع �إلى مقر عمله في القاعدة البحرية،
وكان ��ت ال�ساعة ال�ساد�س ��ة �صباحا ،لكنه ل ��م ي�ستطع الدخ ��ول لأن القاعدة كانت قد
� -10-سقط ��ت ب�أي ��دي قوات العدو ،وحر�صا على �أرواح زمالئ ��ه فقد قام بالتعاون مع بع�ض

الأف ��راد بو�ضع بع�ض «النقاط» في الطريق �إلى القاع ��دة لتحذير القادمين �إليها من
خط ��ورة موا�صلة ال�سير ثم توجه �إلى مع�سكر الذخي ��رة وال�صواريخ وظل هناك حتى
ع�ص ��ر يوم ال�سبت  )1( 4/9مع مجموع ��ة كبيرة من الع�سكريين ومن بينهم ال�شهيد
محم ��د جا�سم رمي�ضين ،والمقدم محمد الياقوت وغيرهم ،الذين ا�ستطاعوا �إخراج
الكثير من الأ�سلحة والذخيرة �إلى خارج القاعدة.
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وعندما طوقت القوات العراقية الموقع ع�صر الأحد  ،5/8ار�سلت قيادة تلك القوة
�أح ��د الأ�سرى الكويتيين من �أفراد اللواء الخام�س ع�ش ��ر �إلى داخل المع�سكر بر�سالة
نقله ��ا �إل ��ى المقدم محم ��د الياقوت ال ��ذي كان يحمل �أكب ��ر رتبة �آن ��ذاك ،م�ضمونها
ق ��رار القوات العراقي ��ة الهجوم على المع�سك ��ر ،وطلبوا منه اال�ست�س�ل�ام ،ول�صعوبة
الموق ��ف وخطورته ق ��رر المقدم محمد التفاو�ض وا�ستقل �سي ��ارة كان بداخلها �أربعة
م ��ن �ضباط العدو ،وتوجه ��وا به �إلى �أحد كبار �ضباط العدو ال ��ذي �س�أل العقد محمد
لم ��اذا ل ��م ت�ست�سلم حت ��ى الآن؟ ف�أجابه «�أنا ف ��ي موقعي و�أنت ع�سك ��ري ،وتعرف �أنه
يج ��ب �أن �أحاف ��ظ على الموقع»؟ ف�س�أل ��ه عن المحتويات ف�أجاب ��ه ،عندئذ تدخل �أحد
�ضباط العدو واقترح نقل المقدم محمد الياقوت الى القيادة �أي قيادة العدو ،فاحتج
الياق ��وت قائال�« :أنت طلبتني للتفاو�ض فلم ��اذا ت�أخذني للقيادة؟ ولماذا لم تقتحموا
المع�سك ��ر؟ و�أ�ضاف لقد �أعطي ��ت تعليماتي الى االخوان ف ��ي المع�سكر �إذا ا�ستغرقت
عملي ��ة التفاو� ��ض �أكثر من ن�صف �ساع ��ة يقومون بالالزم �أي تفجي ��ر المنطقة ،ذات
المحي ��ط العالي ،و�سوف ي�ؤدي ذل ��ك �إلى امتداد التفجير �إلى كل الأماكن ،ف�أثار هذا
الكالم قلق اللواء العراقي الذي �س�أله ماذا تريد الآن؟ ف�أجابه المقدم محمد تعطيني
فر�ص ��ة مثلم ��ا �أعطيت الآخرين لكي اذه ��ب �إلى جماعتي واطل ��ب منهم الخروج من
المع�سك ��ر ،فوافق اللواء العراقي واعطاه ن�صف �ساع ��ة فطلب المقدم �ساعة فوافق،
لكنه ا�شترط عليه الخروج بدون �سالح ،وبمالب�س مدنية ( .)2وهكذا ا�ستطاع الكثير
من �أفراد القوة البحرية الخروج ب�سالم.

تكوين المجموعة وبدء المقاومة:
لق ��د حفظهم اهلل وع ��ادوا �إلى منازلهم وهم ي�شعرون بالقه ��ر وقد �سيطرت عليهم
الرغبة في مقاومة المحت ��ل ،وكان البد من التحرك فبد�أت عملية ت�شكيل المجموعة
حي ��ن قام بع�ضهم بتدوي ��ن �أ�سماء العاملين في القاع ��دة البحرية ،ومن ثم االت�صال
بهم للتن�سيق معهم وتكوين المجموعة التي ان�ضمت �إليها مجموعة �أخرى كانت تعمل
ف ��ي منطقة القرين( ،)3كم ��ا كان للمجموعة التي �ضمت الكثي ��ر من افراد البحرية
عالقة وات�صاالت مع مجموعات كثيرة للمقاومة ،في العديد من مناطق الكويت مثل:
الجابري ��ة والعديلية والرقة و�سلوى والرو�ضة والرميثية وال�صباحية ،وكان يتم بينهم
التن�سيق وتبادل المعلومات واالمداد بالأ�سلحة( )4حيث يتم االت�صال من خالل احد
افراد كل مجموعة وذلك ل�ضمان �أمن �أع�ضاء هذه المجموعات.
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وكان ال�شهيدان محمد جا�س ��م رمي�ضين ،وخالد د�شتي �أع�ضاء في هذه المجموعة
الت ��ي لها ات�صاالت مع بع�ض كبار �ضباط الجي�ش مثل المقدم طالل الم�سلم والعميد
فرح ��ان ال�سلطان ( ،)5ويمكن القول ان المقدم �أبو�شروق كان هو الم�س�ؤول عن هذه
المجموعة التي اتخذت من منزل والد ال�شهيد خالد د�شتي في منطقة الرميثية مقرا
له ��ا ،لكنها ا�ضطرت الى االنتقال �إلى من ��زل والد ال�شهيد في منطقة م�شرف ،وذلك
عندم ��ا �ساورتهم ال�شكوك ب�أن �سلطات االحتالل تراقب المنزل ،والحقيقة لم يتردد
وال ��د ال�شهي ��د خالد د�شتي ورحب بهم وقدم لهم الكثير م ��ن الت�سهيالت والخدمات،
حت ��ى الأ�سلح ��ة الت ��ي كان �أفراد المجموع ��ة يجلبونه ��ا كان يتم حفظه ��ا في حديقة
منزله(.)6
ه ��ذا وقد ت ��م توزي ��ع الأدوار والمه ��ام بين �أف ��راد المجموع ��ة ،فهن ��اك ال�شخ�ص
ال ��ذي يقوم بمهم ��ة ر�صد تجمعات الع ��دو وتحركاته ومن ثم تزوي ��د المجموعة بهذه
المعلوم ��ات اال�ستف ��ادة منها ف ��ي التخطيط للعملي ��ات ،وهناك الذي يق ��وم بعمليات
م�سلحة �ضد العدو.

ن�شاط المجموعة:
ل ��م تكن مقاومة المحتل �أمرا هينا ،وكان الكويتي ��ون الذين انخرطوا في المقاومة
يعلم ��ون ذلك ،لكنهم كانوا يتمتعون ب�شجاع ��ة جعلتهم يوا�صلون كفاحهم ولذلك فقد
تع ��ددت وتنوعت عملي ��ات �ضد القوات الغازي ��ة ،فقد قام افراد ه ��ذه المجموعة في
البداي ��ة ب�أهم عملية وهي جمع ال�سالح ل�ضمان ا�ستمرار وفعالية المقاومة ،وتم ذلك
بالتع ��اون مع �أفراد من مجموعات �أخرى في منطقتي الرقة وال�صباحية ،حيث قاموا
بنقل الكثي ��ر من الأ�سلحة والذخيرة من مع�سكرات الجي� ��ش خا�صة في الأيام الأولى
م ��ن �شه ��ر �أغ�سط�س ،حين لم تحك ��م �سلطات االحت�ل�ال �سيطرتها عل ��ى كل مناطق
الكوي ��ت ،كما قام ��ت المجموعة باالت�صال ببع� ��ض كبار �ضباط الجي� ��ش مثل العقيد
محمد الحرمي وكذلك االت�صال مع ال�شيخ (�أبونا�صر) وغيرهما ( ،)7وذلك بهدف
التن�سي ��ق والتع ��اون ،كما ا�ستم ��رت المجموعة في عملي ��ات جلب الأ�سلح ��ة والقنابل
بوا�سط ��ة ال�سي ��ارات التي تق ��وم بنقلها �إلى بع� ��ض البيوت في منطق ��ة القرين ،وبعد
ذلك يذهب بع� ��ض �أفراد المجموعة ومنهم المقدم �أبو�شروق وال�شهيد محمد جا�سم
رمي�ضي ��ن الى تل ��ك البيوت لنقل كمية منه ��ا وحفظها في منزل وال ��د ال�شهيد خالد،
وبعد تجهيزها يتم االت�صال بمندوبي المجموعات الأخرى واالتفاق معهم على موعد
مح ��دد ال�ستالم المخ�ص�ص لهم منه ��ا( ،)8ومن المجموعات التي كان تح�صل على
�أ�سلح ��ة من هذه المجموعة مجموعة الرو�ضة ،الت ��ي كان ال�شهيد ابراهيم عبدالنبي
م�شع ��ل �أحد �أفرادها كما �سن�شير بعد قلي ��ل ،وكان هو حلقة الو�صل بين المجموعتين
خا�صة فيما يتعلق باالمداد بالذخيرة وال�سالح(.)9
�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
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ال�شك �أن مفهوم الوطنية كان وا�ضحا بالن�سبة للكويتيين ،الذين ادركوا ان الوطنية
تدعوه ��م �إلى الكف ��اح والمقاومة ،وكانوا يفهمون معنى الحري ��ة ،فالبد من ا�ستمرار
المقاوم ��ة ،والدفاع عن الوط ��ن ،وهم يرددون الآية الكريمة }ق ��ل لن ي�صيبنا �إال ما
كتب اهلل لنا{(٭) ،وبهذا ال�صدد يقول المقدم �أبو�شروق �إن الذي دفعه و�شجعه على
اال�ستمرار في المقاومة �إيمانه بما يلي:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�أوال} :قل �إن الموت الذي تفرون منه ف�إنه مالقيكم{ (٭ ٭)
ثانيا } :قل لن ي�صيبنا �إال ما كتب اهلل لنا{ �صدق اهلل العظيم.
ثالثا :لقد �أق�سمت كع�سكري بعدم �إلقاء ال�سالح حتى �أذوق الموت (.)10
وعندما �آن �أوان الدفاع عن الوطن الغالي هب الجميع لمواجهة هذه المحنة .فحمل
المدني ال�سالح رلى جانب �شقيقه الع�سكري.
العمليات الم�سلحة:
نفذ �أفراد المجموعة عمليات اقتنا�ص �ضباط وجنود االحتالل ،كما قاموا بعمليات
ح ��رق وتفجير �آليات وعرب ��ات ودبابات العدو ،فكان طريق الدائ ��ري الرابع في �شهر
�أغ�سط�س طريق الموت بالن�سبة لقوات االحتالل ( .)11كما نفذوا عدة عمليات �ضد
الق ��وات العراقية عن ��د م�ست�شفى هادي ،وم ��ن العمليات الأخرى الت ��ي نفذوها و�ضع
ال�س ��م ف ��ي علب الع�صير وتوزيعها عل ��ى �أفراد العدو عند نق ��اط التفتي�ش ،كما قاموا
ب�إعداد دفات ��ر �إجازات وبطاقات مدنية مموهة( ،)12ه ��ذا وكانت قيادة المجموعة
تنقل �أخبار هذه العمليات �إلى القيادة ال�شرعية في الطائف ،وذلك من خالل ال�شيخ
(�أبونا�صر) والعقيد �أحمد الرحماني(.)13
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وهك ��ذا رغ ��م �صعوبة الو�ضع �أمام الأع ��داد الهائلة لقوات الع ��دو و�آلياته ال�ضخمة،
ف� ��إن حما�س �أبن ��اء الكويت لم يفتر �أو يتراجع ،وفي ال�صفح ��ات التالية �سوف نعر�ض
حيثي ��ات ا�ست�شه ��اد ثالثة م ��ن �أبطال الكويت م ��ن �أفراد هذه المجموع ��ة الذين كان
همه ��م تحرير الوطن ودفع الغا�صبي ��ن والطامعين عنه ،وهي ق�ص�ص ت�ستحق الت�أمل
فيها ،لأنها ت�شرح معنى ال�صمود والتحدي والوالء للوطن.
ال�شهيد� /إبراهيم عبدالنبي م�شعل عبداللطيف
كان ال�شهي ��د �إبراهيم رحم ��ه اهلل يعمل في القاعدة البحري ��ة ،لكنه قبل االحتالل
ا�ستق ��ال وقدم للعمل في �إدارة خف ��ر ال�سواحل ،فكان من المتوقع ان ي�ستلم عمله يوم
� 6سبتمبر ،.)14( 1990

نداء الوطن:
عندم ��ا �سم ��ع خب ��ر الع ��دوان العراقي احت ��دم الغ�ض ��ب ب ��ه ،ف�أ�سرع �إل ��ى مع�سكر
المباركي ��ة للتطوع( ،)15وكان في ذلك الوقت يقطن ف ��ي �شقة في مجمع ال�صوابر،
لكنه نقل �أ�سرته �إلى منزل �أهل زوجته( )16وبعد �أن �شارك في القتال في المعك�سر،
ذه ��ب ال�شهيد مع مجموع ��ة من الع�سكريي ��ن �إلى مخفر منطقة كيف ��ان حيث التحق
بالمقاوم ��ة ،ومنذ اللحظة الأولى كان رحم ��ه اهلل �شعلة من الن�شاط والحيوية والعمل
المتوا�ص ��ل فقام ب�أكثر من عم ��ل( ،)17فقد �أوكلت �إليه مهم ��ة ا�ستالم الأ�سلحة من
الأهالي التي كانوا يجلبونه ��ا من المخازن والم�ستودعات ،وتدوين الأ�سماء و�إح�صاء
قطع ال�سالح ،ثم نقله �إلى الم�ستودع في المخفر ،كما قام بالتحقيق مع �أفراد الجي�ش
العراقي ،الذين كانوا ي�ست�سلمون للكويتيين وكان يتعاون مع الرائد خليل بهاويد بهذا
الخ�صو�ص ،وقد تميز ال�شهيد رحمه اهلل بالن�شاط وح�سن الخلق والطاعة(.)18
كما نفذ رحمه اهلل في منطقة كيفان عدة عمليات اقتنا�ص لأفراد قوات العدو ،وفي
ذل ��ك الوقت ان�ضم �إليه �شقيق ��ه ( ،)19لكن عندما هاجمت القوات العراقية منطقة
كيف ��ان وا�ضطر الكثير م ��ن الع�سكريين وغيرهم لج�أوا �إلى مدر�سة في منطقة كيفان
ثم ذهبوا �إلى منزل �أحدهم في المنطقة نف�سها ،حيث ا�ستبدلوا مالب�سهم الع�سكرية
ب�أخرى مدنية وخب�أوا �أ�سلحتهم في تلك المدر�سة.

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-15-

تكوين مجموعة الرو�ضة:
لق ��د كان ��ت ال�صدم ��ة قا�سي ��ة ،والموق ��ف �شدي ��د الألم والح ��زن ،ولك ��ن البد من
التنظي ��م ،وف ��ي �صباح اليوم التال ��ي دوّن الرائد خليل بهاويد �أرق ��ام هواتف ال�شباب
الذي ��ن كانوا معه و�سعى م ��ن �أجل االت�صال ببع�ض قادة الجي�ش ،ثم عرف �أن ال�شهيد
ه�ش ��ام العبيدان الذي كان ف ��ي الم�ست�شفى الع�سكري �آنذاك يعرف عنوان بع�ض كبار
ال�ضب ��اط ،فذهب �إليه ومنه ذهب �إلى المقدم ط�ل�ال الم�سلم ،ثم تحدث مع ال�شهيد
يو�س ��ف الف�ل�اح ،وبعد م�ضي ثالثة �أيام من عمله مع ط�ل�ال الم�سلم �أخبره عن مكان

وج ��ود خالد ال�شطي وبع�ض الع�سكريين مثل وليد الهدل ��ق وال�شهيد ابراهيم الم�شعل
وجمال الخ�ضري وغيرهم(.)20
وكم ��ا �أ�شرنا ف ��ي الف�صل الراب ��ع من الج ��زء الأول عند الحديث ع ��ن تكوين خلية
القرين ،ف�إن العقيد خالد ال�شطي انتقل �إلى منطقة الرو�ضة بناء على مكالمة هاتفية
من العقيد محمد الحرمي الذي �أخبره عن توزيع �ضباط الجي�ش الكويتي على مناطق
الكويت ،و�أنه الم�س�ؤول عن منطقة الرو�ضة ،وعندما انتقل �إلى هناك التقى بعدد من
الع�سكريي ��ن وم ��ن بينهم ال�شهيد ابراهيم عبدالنبي وكان ق ��د التقى به قبل ذلك في
مخف ��ر كيفان كما ذكرنا( ،)21حيث توجه ��وا �إلى منزل �أحدهم في منطقة الرو�ضة
ث ��م انتقل ��وا �إلى اح ��دى مدار�س المنطق ��ة واتخذوا مق ��را لهم ،ومن هن ��اك انطلقوا
ينفذون عملياتهم البطولية �ضد القوات العراقية المعتدية ،فقاموا بعمليات اختطاف
واقتنا� ��ص لجن ��ود العدو الذين دن�س ��وا تراب الوط ��ن ،وقتلوا �أبناء الكوي ��ت وانتهكوا
الحرم ��ات ،وا�ستمر �أفراد المجموع ��ة يقومون بعملياتهم دفاعا ع ��ن الوطن الغالي،
ومن تلك العمليات �إطالق النار من �سيارتهم على �أفراد العدو وقد تمت عدة عمليات
من هذا النوع( )22وفي ذلك الوقت �سميت المجموعة با�سم مجموعة الرو�ضة.
والواق ��ع ان ه ��ذه المجموع ��ة مثل العديد م ��ن مجموعات المقاوم ��ة الكثيرة العدد
تفرع ��ت منه ��ا عدة خالي ��ا في ع ��دة مناطق مث ��ل �صب ��اح ال�سالم وخيط ��ان وال�سرة
وال�شويخ(.)23
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وا�ص ��ل �أف ��راد مجموعة الرو�ض ��ة ن�شاطهم ،فجمع ��وا ال�سالح وحفظ ��وه في �سيارة
�أوقفوها عند �أحد المنازل ،وعندما علموا ب�أن المنطقة �سوف تتعر�ض للتفتي�ش نقلوا
ال�س�ل�اح �إلى منطقة ال�سرة ،وكانت عملية النقل تتم ب� ��أن تخرج �سيارة لال�ستك�شاف
ثم تحلقها ال�سيارة التي تحمل ال�سالح ،وبموجب االتفاق كانت ال�سيارة الأولى �إ�شارة
محددة لل�سيارة الثانية تبين خطورة الطريقة(.)24
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ه ��ذا وقد حولت المجموعة مقرها �إلى منطقة ال�سرة في منت�صف �شهر �أغ�سط�س،

وم ��ن هناك نفذ �أفراده ��ا عدة عمليات م�سلحة �ضد �أفراد ق ��وات العدو� ،شارك فيها
ال�شهي ��د ابرهي ��م رحم ��ه اهلل ب�شجاعة ،وقد تع ��ددت عمليات �أف ��راد المجموعة �ضد
العرب ��ات الع�سكري ��ة العراقية من �أ�سلحتهم الر�شا�شة ،بالإ�ضاف ��ة �إلى القاء القنابل،
ولقد كثر هذا النوع من العمليات في �شهر �أغ�سط�س ،وفي ال�شارع الواقع بين منطقتي
الرو�ض ��ة وال�س ��رة ،كما امتد ن�شاطهم �إل ��ى منطقة ال�شوي ��خ ،وكان ال�شهيد بالإ�ضافة
�إل ��ى �أن ��ه �أحد �أع�ض ��اء مجموعة الرو�ضة ق ��د ان�ضم �إلى مجموعة �أخ ��رى في منطقة
�صب ��اح ال�سالم ،تل ��ك المجموعة التي كانت ت�ضم ال�شهيد خلي ��ل البلو�شي رحمه اهلل،
�أحد �شهداء معركة بي ��ت القرين ،وقد زود ال�شهيد ابراهيم هذه المجموعة بالقنابل
اليدوية ،كما نفذ عدة عمليات مع �أفرادها ،على ج�سر �صباح ال�سالم ،وج�سر القرين
وطري ��ق م�ش ��رف ،وكان ي ��دون تفا�صيل هذه العمليات ث ��م ي�سلمها �إل ��ى العقيد خالد
ال�شط ��ي( ،)25وكان يعر�ض نف�س ��ه للخطر في �أثناء ذهابه وه ��و يحمل هذه الأوراق
نظ ��را النت�شار الحواج ��ز الأمينة للق ��وات العراقية وعمليات التفتي� ��ش التي يقوم بها
�أفراده ��ا ،وفي الوق ��ت نف�سه كان يتعاون مع مجموعة المق ��دم �أبو�شروق ويتردد على
مقرهم ب�صحبة العقيد خالد ال�شطي ،للتزود بالأ�سلحة والمعلومات(.)26
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لق ��د كان ال�شهي ��د ابراهيم يتميز بالروح المعنوية العالي ��ة وظل يحتفظ بابت�سامته
و�سعة �صدره ،والحما�س ال�شديد والرغبة ال�صادقة والملحة في اال�ستمرار بالمقاومة،
وق ��د نفذ العديد م ��ن العمليات مع بع�ض زمالئه عند الطري ��ق الدائري الرابع ،منها
مث�ل�ا عملية �ضد �أف ��راد من الحر�س الجمهوري ،حيث فتح الن ��ار عليهم من ال�سيارة
الت ��ي كان ي�ستقلها مع بع�ض �أع�ضا مجموع ��ة الرو�ضة ،وقد تمت في الأيام الأولى في
�شهر �أغ�سط�س وعند مدخل منطقة الخالدية.
كم ��ا قام رحم ��ه اهلل بالتعاون مع ثالثة م ��ن �أفراد المجموعة بعملي ��ة م�سلحة �ضد
�ست ��ة من جنود ا لع ��دو عند �إحدى �إ�شارات المرور في منطق ��ة الفيحاء ،حيث فتحوا
ني ��ران �أ�سلحتهم عليهم ،ثم ا�ستبدلوا ال�سيارة ب�أخرى ،ورغم خطورة الو�ضع �إال �أنهم

ع ��ادوا �إل ��ى الموقع لالطمئنان على نتيج ��ة العملية ،وغمرتهم ال�سع ��ادة حين ت�أكدوا
م ��ن نجاحهم مما �أثل ��ج �صدورهم و�شجعهم على موا�صلة المقاوم ��ة ،وبالإ�ضافة �إلى
هذا النوع من العمليات الم�سلحة ف�إن ال�شهيد ابراهيم رحمه اهلل ،كان يقوم بتركيب
�صواع ��ق القناب ��ل اليدوي ��ة لبع� ��ض �أف ��راد المقاومة في منطق ��ة الرميثي ��ة ،كما نقل
�صنادي ��ق قنابل يدوية �إلى مجموع ��ة للمقاومة في منطقة ال�س ��رة ،ونقل ال�سالح من
منطق ��ة ال�سرة �إلى منطقة بيان ومنها �إلى منطقة القري ��ن ،وكان يقوم بهذه العملية
بالتعاون مع عدد من �أفراد المجموعة.
وم ��ن العمليات التي ا�شترك فيها رحمه اهلل العملية التي تمت على الطريق ال�سريع
بع ��د م�ست�شفى العدان ،حي ��ث �أطلق النار على �أحد �أفراد الق ��وات المتحلة الذي كان
يجل� ��س بالقرب من �أح ��د المدافع التي ن�صبته ��ا �سلطات االحت�ل�ال لإرهاب ال�شعب
الكويتي ال�صامد ،ف�أرداه قتيال.
وكان ال�شهي ��د ابراهي ��م رحمه اهلل بع ��د كل عملية ي�شعر بالفخ ��ر وال�سعادة(،)27
ول�شجاعت ��ه وج�سارت ��ه فق ��د كان يحر�ص بعد قت ��ل المعتدي على �أخ ��ذ �سالحه ،ففي
منطق ��ة غرب الفنطا�س بع ��د �أن نجح بالتعاون م ��ع �أحد الأ�شخا� ��ص بقتل اثنين من
�أفراد جي�ش العدو قاما ب�أخذ �سالحيهما وكان من نوع .)28( R.B.G
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�إن الظ�ل�ام الذي خي ��م على الكويت من ��ذ الثاني من �أغ�سط� ��س ،والقهر الذي كان
ي�شع ��ر به ال�شهيد ابراهيم دفع ��ه �إلى موا�صلة الجهاد ،ولقد �أخ ��ذ ن�شاط ال�شهيد في
المقاوم ��ة �صورا متع ��ددة ،فكان بالتع ��اون مع �أف ��راد المجموعة يتر�ص ��دون الأرتال
العراقي ��ة في طريق ال�سفر ال�سريع ،وطريق المغرب ،ومن ث ��م �إلقاء القنابل اليدوية
عليه ��ا ،ووا�صل عمليات اقتنا�ص �أفراد الجي�ش العراق ��ي في مناطق ال�سرة والرو�ضة
وغرب الفنطا�س( ،)29كما قام رحمه اهلل بر�صد تجمعات العدو عند نقاط التفتي�ش
وتزوي ��د قي ��ادة المجموعة بالمعلومات وبن ��اء عليها كان يتم التخطي ��ط ل�ضرب تلك
 -18-النق ��اط �أو الحواجز الأمنية ،هذا وقد حولت المجموع ��ة ن�شاطها في �أعقاب انت�شار

نق ��اط التفتي�ش في كل مناطق و�شوارع الكويت �ض ��د النقاط المتطرفة� ،أي تلك التي
ال يوج ��د بعده ��ا حواجز �أمني ��ة ولذلك كان ل�س�ل�اح  R.B.Gال ��ذي ي�ستخدمه �أفراد
المجموع ��ة الدور الفعال في �إ�صابة ق ��وات العدو المتمركزة عند تلك النقاط (،)30
وهكذا وا�صل ال�شهيد ن�شاطه مع �أفراد المجموعة ،فا�شترك في تدمير �شاحنة �أفراد
عند ق�صر ال�شيخ �سالم العلي في منطقة قرطبة ،وقد وقعت عدة �إ�صابات بين �أفراد
العدو ،و�إطالق النار على الجنود و�إ�صابة بع�ضهم عند ق�صر ال�شيخ عبداهلل المبارك
في منطق ��ة ال�سرة ،و�إطالق النار على �سيارة عك�سية ف ��ي منطقتي قرطبة والعديلية
وقت ��ل ( )4من �أف ��راد العدو عند المعه ��د الديني في منطقة قرطب ��ة ،والهجوم على
مخف ��ر خيطان ،هذا بالإ�ضافة �إلى عمليات عند ج�سر الدائري ال�ساد�س وفي منطقة
ال�صليبيخات ( .)31وكان رحمه اهلل يتعامل مع كل �أنواع الأ�سلحة(.)32
لق ��د �أبلى ال�شهيد رحم ��ه اهلل بالء ح�سنا ،ول ��م يتردد رغم ان�شغال ��ه في المقاومة
الم�سلحة عن القيام بتوزيع التموين على بع�ض الأ�سر المحتاجة في منطقتي الرو�ضة
و�صباح ال�سالم( .)33وكان رحمه اهلل حنونا وعطوفا ولكن �أمام العدو وفي مواجهته
كان قا�سي ��ا ج�سورا( ،)34وكيف ال وهو الع ��دو الذي احتل الوطن وحاول طم�س هوية
ال�شع ��ب الكويتي ،ولقد ا�ستمر ال�شهيد في المقاومة حت ��ى يوم  3/9حين امتدت �إليه
يد الغدر والعدوان.

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-19-

ال�شهيد /خالد �أحمد علي د�شتي
هو �أحد ثالثة �شهداء قدموا حياتهم فداء للوطن ،بعد كفاح �ضد المحتل الغا�صب،
منذ الثان ��ي من �أغ�سط�س ،وهو �أحد �أفراد مجموعة للمقاوم ��ة الكويتية البا�سلة التي
ت ��رك ن�شاطها �آثارا ال تمحى ،فعندم ��ا اجتاحت القوات العراقية �أر�ض الوطن انتابته
مثل كل الكويتيين م�شاعر الغ�ضب وكان في تلك ال�ساعات في المنزل فذهب م�سرعا
�إلى مخف ��ر منطقة بيان للتطوع( ،)35وقرر المرابط ��ة وال�صمود والتحدي ،فان�ضم
�إلى المجموعة.

دوره في المقاومة:
لق ��د كان ال�شهي ��د خالد رحمه اهلل و فيا لوطنه ،وق ��دم للمجموعة التي ان�ضم �إليها
الكثير من العون ،ومن المهام التي �أوكلت �إليه ر�صد تحركات القوات العراقية()36
مثل ح�صر �أع ��داد المدفعية العراقية ،و�أماكن تمركز ق ��وات العدو( ،)37ونقل هذه
المعلومات وغيرها �إل ��ى المجموعة التي كانت ت�ستفيد منها عند التخطيط للعمليات
الم�سلح ��ة ،كما قام رحم ��ه اهلل بجمع الأ�سلحة من مخازن الجي� ��ش ونقلها وتوزيعها،
ثم االت�صال ببع� ��ض �أع�ضاء المجموعات الأخرى واالتفاق معهم على موعد ال�ستالم
ال�س�ل�اح المخ�ص� ��ص لهم ،ه ��ذا وقد كان ��ت كميات كبيرة م ��ن الأ�سلح ��ة مخب�أة في
حديقة منزل ال�شهيد كما �أ�شرنا ،وفي مجال الخدمة العامة قدم الم�ساعدات للأ�سر
المحتاج ��ة ،وم ��ن تلك الخدمات توزي ��ع التموين والنقود ،وكله ��ا �أن�شطة كانت ت�شكل
خطورة بالغة على القائمين بها في تلك الفترة الع�صيبة حين انت�شر الظلم والبط�ش.
وم ��ن الأعمال الت ��ي قام بها رحمه اهلل �إر�سال وا�ستقب ��ال جميع مرا�سالت الفاك�س
من و�إلى العديد من مجمعات وخاليا المقاومة ،كما �أكد الكثير من الهويات المموهة
للع�سكريين ،وتوزيع تلك الهويات على �أ�صحابها(.)38
وبالتع ��اون م ��ع �أحد �أطباء م�ست�شفى مب ��ارك �ساهم في �إعداد عي ��ادة لعالج �أفراد
المقاوم ��ة( .)39وهكذا فقد تنوعت �أعمال ال�شهيد خالد رحمه اهلل بدون ملل �أو كلل
حتى يوم  3/9عندما اقتحمت مجموعة من قوات العدو منزل والده واعتقلوه ،فترك
الأ�سى والحزن في نفو�س �أهله.
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ال�شهيد /محمد جا�سم الرمي�ضين
لق ��د عبرت المقاومة الكويتي ��ة البا�سلة عن معدن ال�شعب الكويت ��ي و�أكدت �أن �أهل
الكوي ��ت لي�سوا لقمة �سائغة،وقد عرفنا من خالل الق�ص�ص الدامية لأبطال المقاومة
الكويتي ��ة والممار�سات الوح�شي ��ة العراقية كيف ت�صدى و�صب ��ر �أولئك الأبطال ،فقد

�سق ��ط �شه ��داء و�شهداء ،ولم يغي ��ر ذلك من �إ�ص ��رار وعزم المقاوم ��ة الكويتية على
الت�صدي لالحتالل.
كان ال�شهي ��د محمد جا�سم رمي�ضين من الع�سكريي ��ن المعروفين بالن�سبة ل�ضباط
االحت�ل�ال الذين قاموا بزي ��ارات �إلى الكويت ،كان اخرها تل ��ك الزيارة ال�سمية التي
ق ��ام بها �أحد الوفود الع�سكرية العراقية التي تم ��ت قبل االحتالل بحوالي �شهر ،التي
ُكل ��ف ال�شهيد محمد رمي�ضين بمرافقته  -ولكن رغم ذلك ف�إنه لم يخرج من الوطن
�أو يركن �إلى الهدوء واالنزواء في المنزل خوفا من بط�ش العدو العراقي.
عندم ��ا ا�ستدعى كغيره من الع�سكريي ��ن لاللتحاق بمقر عمله �صب ��اح  ،2/8ا�سرع
�إل ��ى القاعدة البحرية و�إل ��ى مع�سكر الذخيرة وال�صواريخ ،وظل فيه حتى ع�صر 5/8
حي ��ن ا�ضطر �إلى مغادرة المع�سكر بعد �أن �أخرج الكثي ��ر من الأ�سلحة منه( ،)40ثم
و�ص ��ل �إلى منزله في منطقة هدية بحف ��ظ اهلل ،وطلب من زوجته اال�ستعداد للخروج
من المنزل لأن عنوانه بوجد في ملف في القاعدة و�سوف يبحث عنه العدو ،وبالفعل
خ ��رج م ��ع �أهله �إلى منزل �شقيقته ��ا ،وبعد �أيام جاءت قوة عراقي ��ة �إلى منزله تبحث
عنه ،و�س�ألت جيرانه(� ،)41أما هو ف�إنه بعد �أن اطم�أن �إلى وجود �أهله في مكان �آمن،
�أك ��د لزوجته �إ�صراره عل ��ى ال�صمود بقوله لها «�إذا �أنا خرج ��ت وهذا خرج من الذي
�س ��وف يدافع عن الكويت �إنه يومنا للدفاع عنها»( )42وبالفعل فقد �صدق في كلماته
رحم ��ه اهلل ،ولم يكن �أمام الزوجة غير ال�صبر والدع ��اء �إلى اهلل �سبحانه وتعالى �أن
يفرج الكربة ويحفظ الوطن والزوج.
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لق ��د كان رحم ��ه اهلل ذا همة عالية فانخرط في المقاوم ��ة وعمل ب�صمت و�شجاعة
و�ش ��ارك ف ��ي العديد م ��ن العمليات الم�سلحة �ض ��د قوات االحتالل مث ��ل �إطالق النار
عل ��ى �سيارات التاك�سي العراقية التي تنق ��ل العراقيين لال�ستيطان بالكويت ،كما قام
بتفخيخ ال�سيارات ،ونقل الأ�سلحة ،ونقل النقود من ال�شيخ (�أبونا�صر) وتوزيعها على
الأ�س ��ر المحتاجة ،و�إعداد الكثير من الإج ��ازات المموهة لكثير من الكويتيين(،)43
 -21-وا�شترك في عمليات التفجير في منطقة �صباح ال�سالم(.)44

وم ��ن المهام الت ��ي �أوكلت �إليه عملية الرب ��ط بين مجموع ��ات المقاومة التي كانت
تتع ��اون م ��ع مجموعت ��ه ومجموعة المق ��دم �أبو�شروق ولق ��د ات�سم ن�شاط ��ه بالحما�س
والإ�صرار ،فكان يم�ضي �أكثر �أوقاته مع المقدم �أبو�شروق( )45وكان على الزوجة ان
تتحم ��ل الم�س�ؤولية في تلك الأيام القا�سية وهي تنتظ ��ر زوجها بفارغ ال�صبر ،ول�شدة
قلقه ��ا فقد انجبت قبل الموعد فق ��د �أ�صابها الذعر عندما طوق ��ت القوات العراقية
الحي الذي يقع فيه منزل �شقيقتها بحثا عن �أحد الأطفال الذي كتب بع�ض ال�شعارات
عل ��ى حائ ��ط المدار�س مثل «يعي� ��ش جابر ،ي�سقط �ص ��دام» ورغم و�ص ��ول الخبر �إلى
زوجه ��ا �إال �أنه لم يتمكن م ��ن المجيء لزيارتها واكتفى باالت�ص ��ال الهاتفي حتى يوم
 29/8حي ��ن تمكن م ��ن زيارتهم( .)46وبع ��د عودته عبر عن قلق ��ه ل�صديقه ،بقوله
«�أ�شعر �أنني لن �أرى �أ�سرتي مرة ثانية( .)47لكنه كان في حكم اال�ستحالة ان يتراجع
عن المقاومة ويركن �إلى الهدوء لذلك اكتفى باالت�صال الهاتفي لالطمئنان علي �أهله
ثم انقطع فج�أة لمدة �أربعة �أيام مما �أثار قلق الزوجة التي �أ�سرعت �إلى منزل �شقيقته
ت�س�أل عنه ف�أخبرتها �أنه ترك بع�ض �أرقام الهواتف لالت�صال به ،فبد�أت الزوجة رحلة
البحث عنه(� ،)48أما ال�شهيد رحمه اهلل فقد كان م�شغوال بق�ضية �أهم نذر نف�سه لها
وهو مطمئن البال حتى يوم اعتقاله في  ،3/9فقد اراد ان يكون الم�ؤمن الذي يجاهد
بنف�س ��ه وماله في �سبيل اهلل لكي ي�صبح كما قال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أف�ضل
النا�س.
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االعتقال:
وا�ص ��ل �أف ��راد المقاوم ��ة ب ��د�أب �شديد و�إ�ص ��رار و�شجاع ��ة ن�شاطهم �ض ��د المحتل
الغا�ص ��ب وكان �أف ��راد اال�ستخبارات العراقية والحر�س الجمه ��وري والجي�ش ال�شعبي
يتحرك ��ون في كل مكان ،ينهبون ويدم ��رون ويقتلون ،وت�ستمر وتتوالى عمليات البط�ش
والتنكي ��ل بال�شعب الكويت ��ي الذي دفع ب�صم ��وده وا�صراره ودفاعه ع ��ن الوطن ثمانا
غالي ��ا ،وواجه كل الممار�س ��ات الال�إن�سانية لقوات االحت�ل�ال ،وكان ال�شهداء الثالثة
م ��ن �أولئك الأبطال الذين لم ي�شتهد بهم الخوف �أو الجزع من تلك الممار�سات حتى
ا�ضطروا �إلى التوقف ع�صر يوم  .3/9و�سوف نتناول موقف كل �شهيد في ذلك اليوم
الحزين.
ودع ال�شهيد ابراهيم عبدالنبي زوجته وخروج� ،صباح  3/9وكانت ال�ساعة ال�سابعة
والن�صف( )49ثم قام بزيارة والدته ،وعندما هم بالخروج قال �إن �ساعة ال�صفر قد
حان ��ت ،ولم ي�شرح لها م ��اذا يق�صد ،كما طلب منها عدم الخ ��روج من المنزل خوفا
عليها وان تخابره �إذا احتاجت لأي �شيء و�سوف يح�ضر لها في الحال(.)50

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت

ذهب �إلى مقر المجموعة في منطقة غرب الفنطا�س وحوالي ال�ساعة الثانية ظهرا
نفذ مع بع�ض �أفراد المجموعة عملية �ضد عدد من العربات العراقية على طريق ال�سفر
ال�سري ��ع جهة غرب الفنطا�س ،وعند الع�صر ا�ست�أذن العقيد خالد ال�شطي المجموعة
وا�صطح ��ب معه ال�شهيد ابراهيم عبدالنبي ال ��ذي كان مالزما له با�ستمرار ،واتجها
�إل ��ى منزل وال ��د ال�شهيد خالد د�شتي ف ��ي منطقة م�شرف لح�ض ��ور االجتماع المزمع
عق ��ده م�سا ًء م ��ع المقدم محمد الياقوت ،وال�شهيد محم ��د جا�سم والمقدم �أبو�شروق
وغيره ��م .وبالفعل و�صل �إلى المنزل عند الخام�سة وبمجرد و�صوله �إلى المنزل �شعر
العقيد خالد ال�شطي ب�شع ��ور غريب ،لكنه لم ي�ست�سلم ودخل الديوانية فوجد ال�شهيد
محمد جا�سم رمي�ضين والمرحوم �أ�سد الكندري الذي توفي بعد التحرير وبعد دقائق
 -23-م ��ن و�صولهم اقتحم جن ��ود العدو الديوانية ،عندئذ نب ��ه ال�شهيد ابراهيم رحمه اهلل

زمالءه بقوله :علينا التظاهر ب�أننا ال يعرف بع�ضنا البع�ض الآخر( .)51وفي لحظات
جم ��ع ال�ضابط العراقي هويات الح�ضور وكان ال�شهي ��د ابراهيم يحمل هوية مموهة،
�أم ��ا ال�شهيد محمد جا�سم فق ��د كان يحمل هوية با�سمه مع تغيي ��ر وظيفته ،بينما لم
يكن العقيد خالد ال�شطي يحمل �أية اثباتات� ،أما المرحوم �أ�سد الكندري فقد قال ان
ا�سم ��ه عبدالكري ��م وطلب من ال�ضابط ان ي�سمح له بالخ ��روج للتحدث مع والديه في
ال�سيارة وبعد �إلحاح �سمح له ال�ضابط فانتهز الفر�صة وهرب.
ومنذ اللحظات الأولى بد�أ �أفراد القوة با�ستخدام العنف معهم فقام ال�ضابط بركل
العقي ��د خال ��د ال�شطي بقدمه على وج ��ه وقال له �أنت �ضابط ف�أنك ��ر ذلك ،و�س�أل عن
المقدم �أبو�ش ��روق وكان هدفهم الو�صول �إلى �ضباط البحرية( )52كما كانت لديهم
معلوم ��ات مفاده ��ا �أن هذا المنزل عب ��ارة عن مركز للمقاومة ويوج ��د بداخله بع�ض
ال�ضباط (.)53
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عودة ال�شهيد خالد:
وف ��ي تل ��ك الأثناء ق ��ام بع�ض الأف ��راد وال�ضب ��اط بمداهم ��ة المن ��زل دون مراعاة
حرمت ��ه ووجهوا عدة �أ�سئل ��ة �إلى زوجة ال�شهيد خالد الد�شت ��ي ،و�س�ألوها عن المقدم
�أب ��و �ش ��روق(� )54أما ال�شهي ��د خالد فلم يكن ف ��ي المنزل في تل ��ك اللحظات ،وعند
عودت ��ه �شاه ��د القوات العراقية وهي تحا�صر المنزل ف�أ�س ��رع لكي يطمئن على �أهله،
وبمج ��رد و�صوله تعر�ض لل�ضرب على �أيدي جنود البغي و�س�ألوه عن المقدم �أبو�شروق
ف�أنكر معرفت ��ه به ،ثم قاموا بتفتي�ش المنزل و�سرقةمحتوياته الثمينة ولم ت�سلم حتى
نق ��ود مالب�س الخدم( .)55وبعد حوال ��ي ن�صف �ساعة اقتادوا ال�شهداء الثالثة خالد
الد�شت ��ي ومحمد جا�سم وابراهيم عبدالنبي وخال ��د ال�شطي ،وهم مع�صوبوا الأعين
�إلى ال�سيارة ثم عر�ضوهم على �أحد �ضباط العدو الذي كان يجل�س في �سيارة �أخرى،
وعندم ��ا نظ ��ر �إلى ال�شهيد محمد جا�س ��م اعطى �إ�شارة تنم عن اقتي ��اده �إلى المقعد
 -24-الأمام ��ي ،بينم ��ا جل� ��س باقي �أف ��راد المجموعة في المقع ��د الخلفي ،ه ��ذا ولقد �أكد
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ال�شهي ��د محمد جا�سم ف ��ي المعتقل لزميله العقيد خالد ال�شط ��ي �أن ال�ضابط تعرف
علي ��ه ،لأنه كما يبدو �أحد الذين ح�ض ��روا �إلى الكويت قبل االحتالل ،ثم نقلوا الأربعة
وه ��م مع�صوب ��وا الأعين �إل ��ى �أحد البيوت القديم ��ة بالقرب من مجم ��ع بيبي ال�سالم
للتحقيق معهم ،وكانت البداية مع ال�شهيد محمد جا�سم الجباره على االعتراف ب�أنه
م ��ن الع�سكريين ومن �أف ��راد المقاومة ،وفي �أثناء التحقيق م ��ع العقيد خالد ال�شطي
�س�أل ��وه هل تع ��رف ابراهيم عبدالنب ��ي وعندما �أنك ��ر معرفته به قالوا ل ��ه لماذا �أنت
ف ��ي هذا المنزل ف�أخبرهم �أنه جاء ل�شراء بع� ��ض الماعز فقال �أحد ال�ضباط �إن هذا
المن ��زل قد تحول �إلى مقر للمقاومة وان ابراهيم �أح ��د �أفرادها ،وكانوا قد اكت�شفوا
�أن هوي ��ة ال�شهي ��د ابراهي ��م مموهة ،وت�أك ��دوا �أنه م ��ن الع�سكريي ��ن ،ولذلك ا�ضطر
ال�شهيد ابراهيم الى القول ب�أنه كان في الجي�ش ولكنه ا�ستقال منذ فترة ،ومن خالل
التحقيق ��ات الحظ �أف ��راد المجموعة �أن ل ��دى اال�ستخبارات العراقي ��ة معلومات عن
وجوده ��م في المنزل ،وع ��ن موعد اجتماعهم ،وفي المعتق ��ل تعر�ضوا ل�صنوف �شتى
م ��ن التعذيب النف�سي والج�س ��دي وا�ستخدمت معهم ال�سلط ��ات العراقية كل �أ�ساليب
التعذيب الوح�ش ��ي مثل الكهرباء والدق بالم�سامير وال�ض ��رب والركل وكانوا يريدون
الو�ص ��ول �إلى المقدم �أبو�شروق ،لكن رغم ذلك ف�إنهم �صمدوا وتحملوا ولم يدلوا ب�أي
معلومات ي�ستفيد منها العدو فحفظوا بحفظ من اهلل �سبحانه وتعالى �أرواح زمالئهم
ف ��ي المقاوم ��ة ،بل �إنهم لم ينهاروا ول ��م يعترفوا ب�أن خالد ال�شط ��ي من الع�سكريين،
وبع ��د حوالي ع�شرة �أي ��ام نقلوهم �إلى �س ��رداب مبنى بلدية الجه ��راء فوجودا هناك
ال�شهيد عبداهلل الدارمي رحمه اهلل ،وال�شهيد �أحمد قبازرد رحمه اهلل بالإ�ضافة �إلى
الكثير م ��ن ال�شباب الكويتي ،وفي �سرداب مبنى البلدية �أعيد التحقيق معهم ،وكانوا
جميع ��ا في ظروف قا�سي ��ة ومالب�سهم ملطخة بالدماء من �آث ��ار التعذيب المتوا�صل،
وكان اللج ��وء �إل ��ى اهلل ع ��ز وجل هو المالذ له ��م رغم �أن �سلط ��ات االحتالل لم تكن
ت�سمح لهم بال�صالة �إال بعد �إلحاح �شديد وفي �أحيان كثيرة كانت ترف�ض ال�سماح لهم
 -25-بذلك ،لكن البد من ال�صبر والإيمان باهلل.

خروج العقيد خالد ال�شطي:
ل ��م ت�ست ��دل �سلطات االحتالل على م ��ا يثبت �أن خالدا من �أف ��راد الجي�ش الكويتي،
وكان ل�صم ��ود و�شجاع ��ة ال�شهداء ال ��دور الفعال بعد اهلل �سبحان ��ه وتعالى في حفظه
ونجات ��ه ،فق ��د ا�ستطاع التالع ��ب على المحققي ��ن وخداعهم ووعد �أحده ��م ب�سيارة
وبعون من اهلل �سبحانه وتعالى �أفرج عنه يوم .)56(15/9
وال�س� ��ؤال المط ��روح كي ��ف ا�ستطاع وال ��د ال�شهيد خال ��د الد�شت ��ي والمقدم محمد
الياقوت والمقدم �أبو�شروق النجاة؟
كان وال ��د ال�شهي ��د خال ��د خارج المن ��زل ،وعندم ��ا عاد �شاه ��د الق ��وات العراقية
تحا�ص ��ره ،و�سالح البازوكا قد ن�صب فوق مبنى محول الكهرباء القريب من المنزل،
وعندم ��ا هم بالدخول منعه ال�ضابط ف�أ�صر ،وقال �إنه منزلي عندئذ قال له ال�ضابط
منزل ��ك مقر مقاوم ��ة ،ف�أنكر بقوله �إنها ديوانية ،وهي م ��ن تقاليد المجتمع الكويتي،
ف�س�أله ال�ضابط العراقي عن المقدم «�أبو�شروق» ف�أنكر معرفته به و�أخذ ال�ضابط منه
هويته ثم �أعادها �إليه ،وعندما دخل �إلى المنزل �شرح له ابنه محمد ما حدث (.)57
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نجاة المقدم محمد الياقوت والمقدم �أبو�شروق:
كان المق ��دم محم ��د ف ��ي الديواني ��ة قبل مج ��يء ال�شهي ��د ابراهي ��م والعقيد خالد
ال�شط ��ي ،لكن ��ه قبل �صالة الع�صر تلق ��ى مكالمة من �أحد الأ�صدق ��اء الذي �أخبره �أن
لديه «�سمك زبيدي» فخرج لأخذه منه على �أ�سا�س �أنه �سوف يعود بعد �صالة المغرب
وبالتحدي ��د بعد الإفطار فقد كان �صائما ،وف ��ي الموعد المحدد عندما هم بالخروج
انتابت ��ه م�شاعر غريبة ،فخابر الديوانية فلم يرد عليه �أحد ،لذلك عزم على الذهاب
�إليها ،وعندما اقترب من ال�شارع القريب من المنزل فوجئ بوجود القوات العراقية،
الذين �أمروه بالعودة من حيث �أتى (.)58
�أما المقدم �أبو�شروق الذي كانت ال�سلطات العراقية تبحث عنه ،فقد كان قد خطط

م ��ع مجموعة م ��ن ال�شباب للقيام بعملي ��ة م�سلحة �ضد مقر جري ��دة النداء ،في ذلك
القوم ( )3/9لكن العملية لم تتم لظروف طارئة وهي وجود مجموعة من المواطنات
بالق ��رب من المنزل الذي كان قد تقرر ا�ستخدامه ف ��ي العملية ،ولذلك عاد المقدم
وال�شب ��اب دون القيام بها ،وفي �أثناء عودته �إلى من ��زل �أحمد د�شتي ال�ساعة ال�سابعة
م�س ��اء فوجئ بابن عم ��ه الذي كان واقفا عن ��د الباب وهو ي�شير �إليه ب� ��أن ي�ستمر في
طريق ��ه وال يتوقف وعلم بعد ذلك بما حدث ،فا�ضطر �إلى التنقل من منزل �إلى �آخر،
وانتقاما من حرق العراقي ��ون منزله ،وا�ستمرت �سلطات االحتالل تبحث عنه في كل
م ��كان ،وقد �أخبره �أحد ال�شبان �أن جنود �إحدى نق ��اط التفتي�ش �أوقفوه ،و�أطلعوه على
�صورته و�س�ألوه عنه ،ويرى المقدم �أبو�شروق �أن �سبب اعتقال المجموعة والبحث عنه
هو و�صول معلومات ع ��ن ن�شاطهم ومقر اجتماعهم( ،)59وكان قد عبر عن مخاوفه
م ��ن �أح ��د الأ�شخا�ص للمق ��دم محمد الياقوت ي ��وم  .)60( 2/9وعل ��ى �أية حال فقد
انت�شرت بعد ذلك �إ�شاعة ا�ست�شهاده وللتمويه �أقام �أهله الخاتمة على روحه (.)61
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اال�ست�شهاد:
تعر�ض ��ت �أج�ساد الرجال الأربعة لأ�ش ��د �أ�ساليب التعذيب الوح�شي ��ة التي ا�شتهرت
به ��ا ال�سلطات العراقية مثل :نزع �أظافر اليدي ��ن والرجلين ،ودق م�سامير في اليدين
وخرق الجلد بالدبابي�س والم�سامي ��ر ،وا�ستخدام الكهرباء والكي ،وال�ضرب والرف�س
على كل �أج ��زاء الج�سم وال�صفع والركل بالأحذي ��ة الع�سكرية الثقيلة وغيرها(،)62
ورغم ه ��ذا التعذيب والمعاناة ف�إنهم لم يدلوا بمعلوم ��ات ي�ستفيد منها العدو ،لذلك
حفظ ��وا ب�صمتهم و�صبرهم �أرواح �أفراد المجموعات التي كانوا يتعاونون معها ،وكما
يقول �أحد الأربعة وهو العقيد خالد ال�شطي الذي حفظه اهلل �سبحانه وتعالى وكتب له
النج ��اة� ،أنه لو كان �أحد ال�شهداء الثالثة قد نطق بكلمة واحدة ،واعترف ب�أنه الرائد
خالدلم ��ا ا�ستط ��اع النجاة� ،أما ال�شهداء الأبطال الثالثة فق ��د ظلوا في المعتقل حتى
 -27-ال�ساع ��ة ال�ساد�سة والن�ص ��ف �صباح يوم  13/9حين اقتيدوا �إل ��ى منزل والد ال�شهيد
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خالد د�شتي ودق جنود العدو جر�س الباب للفت انتباه �أهل المنزل الذين كانوا يعانون
من �ألم الفراق والخوف على ابنهم ومن معه وينتظرونهم بفارغ ال�صبر .وعندما �سمع
ال�سيد �أحمد د�شتي جر�س الباب �أ�سرع �إلى الباب الخارجي ،ففوجئ بوجود مجموعة
م ��ن �أفراد العدو ،وق ��د �صوبوا ر�شا�شاتهم نحوه ،و�أمروه بالدخ ��ول �إلى داخل المنزل
و�إغالق الباب ،وفي ذلك الوقت كان ال�شهداء الثالثة في ال�سيارة وهم في حالة يرثى
لها من �أثر التغذيب المتوا�صل ،ف�أ�سرع الأب المفجوع �إلى �إحدى الغرف المطلة على
حديقة المنزل الكبيرة ،ف�سمع حوالي ( )12طلقة ،واعتقد �أنهم يبحثون عن الأ�سلحة
المدفون ��ة في الحديقة ،وبعد لحظات �سمع �أحدهم يخاطب زميله ويقول له (حرك)
(�أي ان�صرف) ،ف�أ�سرع والد ال�شهيد �إلى الحديقة و�سار نحو مكان الأ�سلحة ،وبعد �أن
اطم�أن �إلى �أنهم لم يعثروا عليها ،وا�صل ال�سير فكانت المفاج�أة حين �شاهد الأبطال
الثالثة وهم على الأر�ض وقد �أ�صيبوا بطلقات النيران الغادرة حيث �أ�صيب كل منهم
بطلقتي ��ن في الر�أ�س� ،إ�ضافة �إلى ذلك فقد �أطلقوا النار على (حنك) ال�شهيد خالد،
بينما �أ�صيب ال�شهيد محمد جا�سم ببطنه وكذلك ال�شهيد �إبراهيم عبدالنبي ،وكانوا
عل ��ى قي ��د الحياة ،ف�ص ��رخ الوالد بح�سرة و�أل ��م ،ف�أ�سرعت ابنته الدكت ��ورة لإ�سعاف
�شقيقه ��ا ال�شهيد خال ��د وذلك ب�إخراج الدم من فمه كذل ��ك بالن�سبة لل�شهيد محمد،
حي ��ث ح ��اول والد ال�شهيد خال ��د �إ�سعافه ،بينما ح ��اول عبدالعزي ��ز �أخ ال�شهيد خالد
�إ�سع ��اف ال�شهي ��د ابراهيم الذي ا�ست�شه ��د في تلك اللحظات ،ثم ت ��م نقل ال�شهيدين
خال ��د ومحمد �إلى م�ست�شفى مبارك حيث ادخلوهما عل ��ى �أ�سا�س �أنهما غير محددي
الجن�سي ��ة ،وانهما تعر�ضا لحادث �سيارة ،كما ت ��م تمويه هوية الدكتورة �أخت ال�شهيد
خال ��د رحم ��ه اهلل ( ،)63وقد حاول الأطباء �إنقاذ ال�شهي ��د محمد ب�إجراء عملية له،
لكن ��ه ا�ست�شه ��د ،وانتقلت روحه �إلى خالقها� ،أما ال�شهي ��د خالد د�شتي فقد �أجريت له
عملي ��ة ف ��ي المخ ونقل �إلى غرق ��ة االنعا�ش ،وظل ف ��ي الم�ست�شفى مدة ثالث ��ة �أ�سابيع
وب ��د�أ ي�ستعي ��د وعيه ،وقد تده ��ورت �صحته فتم نقل ��ه �إلى م�ست�شفى اب ��ن �سينا()64
 -28-حيث �أجريت له ع ��دة عمليات ،لكنه �أ�صيب بالف�شل الكلوي وبع�ض الم�ضاعفات حتى

 10/11حي ��ن فا�ض ��ت روحه �إلى بارئها ،فق ��ام الدكتور عبا�س رم�ض ��ان بالتعاون مع
الدكتور عب ��داهلل حمادي ب�إعداد �شهادتين واحدة با�سم ��ه الحقيقي والثانية باال�سم
الم�ستع ��ار ،وقد تم دفنه في مقبرة ال�صليبيخات يوم  )65( 10/11بال�شهادة الثانية
خوف ��ا من �سلطات االحتالل� ،أم ��ا جثمان ال�شهيد ابراهيم فقد نقل بعد ن�صف �ساعة
م ��ن ا�ست�شهادة بوا�سطة �سيارة الإ�سعاف وكانت �آث ��ار الحرق ودق الم�سامير وا�ضحة
على ج�سده وكذلك على ج�سدي ال�شهيدين خالد ومحمد (.)66
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كيف علم �أهل ال�شهيد محمد جا�سم با�ست�شهاده؟
بع ��د �أن انقطع عن االت�صال ب�أهله لمدة �أربعة ايام ،حاولت زوجته االطمئنان عليه
م ��ن خالل االت�صال ب ��كل الأرقام التي تركها عند �أخته ،لك ��ن دون جدوى ،حتى جاء
ذل ��ك اليوم عندم ��ا قالت لها �أختها �إن �إحدى �صديقاته ��ا �أخبرتها عن ا�ست�شهاد ابن
عمه ��ا وهو م ��ن عائلة (الد�شت ��ي) و�أنها عندم ��ا �أخبرتها بغي ��اب زوج �أختها ال�شهيد
محم ��د قالت له �إن ��ه ا�ست�شهد مع ابن عمها ،وطلبت منها الح�ض ��ور للت�أكد من ذلك،
ف�أ�سرع ��ت زوج ��ة ال�شهيد مع �أخته ��ا �إلى من ��زل �صديقتهما ،ومن ثم �إل ��ى منزل عم
ال�شهي ��د خال ��د الذي �أكد لها خب ��ر ا�ست�شهاده وابن ��ه وزميلهم ��ا ،و�أن �أحدهما ي�سمى
(�أبوحم ��د) و�أن زوجت ��ه قد �أنجبت ل ��ه طفلة ،فكانت �صدمة قا�سي ��ة بالن�سبة للزوجة
الت ��ي �صرخ ��ت (�أنه �أبو عيالي) ولكن رغم ذلك لم تك ��ن ترغب �أن ت�صدق �أن زوجها
الحبيب قد ذهب ولن تراه ،وظلت تبحث عن دليل ي�ؤكد �أنه على قيد الحياة ،فذهبت
�إل ��ى م�ست�شف ��ى مبارك لكنها ل ��م تتمكن من الدخ ��ول خوفا من الجن ��ود العراقيين،
فذهب ��ت �إلى والدتها وهي في حالة �شديدة من الذعر والحزن والقلق والحيرة ،ماذا
تفعل و�إلى �أين تذهب؟ وظل يراودها الأمل �أنه اليزال على قيد الحياة ،وكذلك الحال
بالن�سبة لأخوات و�إخوة ال�شهيد ف�إنهم لم يفقدوا الأمل في عودته ،حتى �شهر دي�سمبر
ع ��ام  ،1990حي ��ن خابرت ا مر�أة �أخت زوج ��ة ال�شهيد وقالت لها (�أب ��و حمد يبلغكم
 -29-ال�س�ل�ام ويق ��ول �إن العودة قريبة) ،ث ��م �أغلقت الهاتف ،ويالها م ��ن لحظات �سعيدة،

غم ��رت قلب الزوجة بالفرحة لكن طال الف ��راق ،وتحرر الوطن ،ولم يعد الزوج؟ فال
مفر من ت�سجيل ا�سمه في �سجل المفقودين ،كما قامت �أخته بت�سجيل ا�سمه في �سجل
الأ�س ��رى ،رغم ان والد ال�شهي ��د خالد الذي قال البن ال�شهيد حمد عندما �أطلعه على
�ص ��ورة ال�شهيد ان ا�سمه (ابوحمد)� ،أجابه نعم انه هو واعطاه حقيبة �صغيرة خا�صة
بال�شهيد� ،إال �أنه في الوقت نف�سه �سمع �أهل ال�شهيد ان ابنهم اليزال على قيد الحياة،
ويذكر �شقيق ال�شهيد �أنه عندما اطلع ال�سيد �أحمد الد�شتي على �صورة ال�شهيد محمد
ل ��م يتع ��رف عليه ،كما �سمع ال�سيد رمي�ضين انه كان م ��ع المجموعة �أكثر من �شخ�ص
يحمل ا�سم ابوحمد (.)67
وف ��ي ع ��ام  1993عندم ��ا ذهب ��ت الزوجة �إل ��ى لجنة الأ�س ��رى� ،أعطاه ��ا الموظف
الم�س�ؤول الأوراق الثبوتية مثل كتاب ال�صليب الأحمر الدولي وت�صريح الدفن ،وتبليغ
الوف ��اة .وعمهما با�ست�شهاده ،و�سلموه ��م ر�سالة م�ضمونها ان محمد جا�سم رمي�ضين
�شهي ��د الواجب وقد �أحيل �إلى التقاعد عندئذ ت�أكل �أهل ال�شهيد من الحقيقة وال مفر
من الإيمان بق�ضاء اهلل وقدره (.)68
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�أم ��ا بالن�سب ��ة لل�شهيد ابراهيم عبدالنب ��ي م�شعل ،ففي �أعق ��اب خروجه مع العقيد
خال ��د ال�شطي من اجتماع المق ��ر في منطقة غرب الفنطا�س لم يع ��د كعادته �إليهم،
فخاب ��ر �أح ��د �أف ��راد المجموع ��ة �شقيقه �سليم ��ان و�أخبره ع ��ن غياب ��ه والعقيد خالد
ال�شط ��ي ،فحاولت البحث عن ��ه في كل مكان كان يظن �أنه ربم ��ا يجده فيه ،لكن دون
ج ��دوى ،حتى يوم  15/9عندما التق ��ى �صدفة بخالد ال�شطي الذي �أخبره بان �شقيقه
ف ��ي المعتقل «بلدية الجهراء» ( ،)69رغم �أن ��ه كان يعلم با�ست�شهاده يوم  13/9لكنه
ل ��م ي�ستطع نقل هذا الخب ��ر الم�ؤلم� ،أما �شقيقه و�أهله فقد حاول ��وا الو�صول �إليه ولم
تت ��رك الأم الر�ؤوم بابا لل�س�ؤال عن ابنها �إال وطرقته ،فقد ذهبت �إلى بلدية الجهراء،
فل ��م تجده فذهبت �إلى مركز مطافئ الجهراء و�شاهدت هناك مجموعة من ال�شباب
الكويتي المعتقل ،لكنها لم تجد فلذة كبدها ،ثم بحثت عنه في الكلية الع�سكرية ،دون

جدوى ،ثم �إلى المبنى المجاور لمجمع بيبي ال�سالم ،و�إلى النادي العربي ،فلم تجده
ولكنه ��ا لم تي�أ�س �أو تتوقف عن البحث وهي تتلهف على ر�ؤيته واالطمئنان عليه ،وبعد
التحرير �سجلت ا�سمه في �سجل الأ�سرى (.)70
وهك ��ذا حت ��ى �شهر يوني ��و  1991بعد اندح ��ار وانهزام الع ��دو ر�أى �سليم ��ان �شقيق
ال�شهي ��د �صورته في �إحدى المجالت ،فذهب �إلى خليل بهاويد واطلعه عليها ثم ذهب
�إل ��ى خال ��د ال�شطي الذي قال (اهلل يرحم ��ه) و�أخبره �أنه كان يعل ��م با�ست�شهاده لكنه
ل ��م يخبره مراعاة له وخوفا علي ��ه ،و�سعى �سليمان �إلى الو�صول لمزيد من المعلومات
م ��ن �أحد ال�شبان وا�سمه (�سمير) الذي كان يعم ��ل في الم�ست�شفى ،وقد قام بت�صوير
الجثم ��ان ف�أخب ��ره ان ��ه تم دفنه رحم ��ه اهلل في قب ��ر جماعي مع �سبع ��ة �أو ثمانية من
ال�شهداء ،وقد دفن ب�صفة مجهول الهوية (.)71
وبع ��د فلقد ع ��ادت الكويت �إلى �أهلها واندحر العدو� .أم ��ا ال�شهداء الثالثة وغيرهم
م ��ن �شهداء الكويت ،فقد ذهبوا فداء لهذه الأر�ض الطاهرة ،بعد �أن �ضحوا بحياتهم
انت�صارا للحق والعدل.
رحمهم اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.
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الهوام�ش:
 - 1تاري ��خ المي�ل�اد ،1950/5/8 :تاريخ اال�ست�شه ��اد ،1990/9/16 :المهنة :مقدم
ركن  -وزارة الدفاع ،الم�ستوى التعليمي :دبلوم.
 - 2تاري ��خ الميالد ،1965/12/20 :تاريخ اال�ست�شه ��اد ،1990/9/16 :المهنة :كان
يعمل في القاعدة البحرية ،لكنه ا�ستقال منها قبل وقوع العدوان بفترة ،وتقدم للعمل
في �إدارة خفر ال�سواحل ،الم�ستوى التعليمي :متو�سط.
 - 3تاريخ الميالد ،1961/7/24 :تاريخ اال�ست�شهاد ،1990/9/16 :المهنة :مهند�س
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�صناعي ،الم�ستوى التعليمي :بكالوريو�س.
(٭) ل ��م يحب ��ذ م�صادر هذه المجموعة تحديد ا�سمها لذل ��ك �سوف �أطلق عليها ا�سم
المجموعة الأولى.
( )1المقدم �أبو�شروق  ,1996/12/6 -و ،1996/3/5د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
( )2المقدم محمد الياقوت الفيروز  ، 1996/5/20 -د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
( )3المقدم محمد الياقوت  -المقابلة ال�سابقة.
( )4المقدم �أبو�شروق  -المقابلة ال�سابقة.
( )5المقدم محمد الياقوت  -المقابلة ال�سابقة.
(� )6أحمد علي د�شتي (والد ال�شهيد خالد) � 1996/7/3سعود المطيري.
( )7ا لمقدم محمد الياقوت  -المقابلة ال�سابقة.
( )8المقدم �أبو�شروق  -المقابلة ال�سابقة.
( )9العقيد خالد عبدالكريم ال�شطي  ،1996/8/3د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
(٭) �سورة التوبة الآية (.)51
(٭٭) �س ��ورة الجمع ��ة الآي ��ة (� } )8أينما تكون ��وا يدرككم الموت ول ��و كنتم في بروج
م�شيدة{ (�سورة الن�ساء )الآية (.)78
( )10المقدم علي د�شتي  -المقابلة ال�سابقة.
( )11المقدم �أبو�شروق  -المقابلة ال�سابقة.
( )12والد ال�شهيد خالد د�شتي  -المقابلة ال�سابقة.
( )13المقدم �أبو�شروق  -المقابلة ال�سابقة.
(� )14سليمان عبدالنبي م�شعل � - 1994/4/20سناء مبارك.
(� )15سليمان عبدالنبي م�شعل  -المقابلة ال�سابقة.
(� )16أرملة ال�شهيد � - 1992/2/9سناء مبارك.
( )17خليل بهاويد  -بدون تاريخ � -سناء مبارك.
( )18خليل بهاويد  -المقابلة ال�سابقة.
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(� )19سليمان عبدالنبي الم�شعل  -المقابلة ال�سابقة.
( )20خليل بهاويد  -المقابلة ال�سابقة.
( )21خالد عبدالكريم ال�شطي  ،1996/8/3د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
(� )22سليمان عبدالنبي الم�شعل  -المقابلة ال�سابقة.
( )23خالد عبدالكريم ال�شطي  ،1994/6/20د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
( )24في�صل عبدالعزيز الهاجري � - 1996/1/13سعود المطيري.
( )25جمال ابراهيم البناي  - 1994/6/14 -عادل ال�سبتي.
( )26العقيد خالد عبدالكريم ال�شطي  - 1996/8/3د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
( - 1996/6/12 ......)27عادل ال�سبتي.
( )28في�صل عبدالعزيز الهاجري  -المقابلة ال�سابقة.
( )29خليل بهاويد  -المقابلة ال�سابقة.
( )30خليل بهاويد  -المقابلة ال�سابقة.
( )31مذك ��رة م ��ن �أح ��د �أف ��راد المجموعة  -مكت ��ب ال�شهي ��د  -مرك ��ز المعلومات
.1996/8/6
( )32المقدم محمد الياقوت  -المقابلة ال�سابقة.
(� )33أرملة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )34خليل بهاويد  -المقابلة ال�سابقة.
( )35محمد �أحمد علي د�شتي  - 1995/10/18 -د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
( )36المقدم محمد الياقوت  -المقابلة ال�سابقة.
( )37والدة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )38المقدم �أبو�شروق  -المقابلة ال�سابقة.
( )39وال ��د ال�شهي ��د  -مركز المعلوم ��ات  -مكتب ال�شهيد  -مل ��ف ال�شهيد � -شهادة
�شهيد.
( )40المقدم محمد الياقوت  -المقابلة ال�سابقة.
( - 1995/12/23 ......)41د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
( - ...... )42المقابلة ال�سابقة.
( - 1995/12/23 )43المقابلة ال�سابقة.
( )44المقدم محمد الياقوت  -المقابلة ال�سابقة.
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( )45ابن ال�شهيد  - 1996/9/15 -محارب الحربي.
( - 1995/12/23 )46المقابلة ال�سابقة.
(� )47أبو�شروق  -المقابلة ال�سابقة.
( - 1995/12/23 )48المقابلة ال�سابقة.
( - 1995/12/23 )49المقابلة ال�سابقة.
( )50والدة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )51العقيد خالد عبدالكريم ال�شطي  - 1996/8/3 -د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
( )52العقيد خالد عبدالكريم ال�شطي  -المقابلة ال�سابقة.
(� )53أحمد علي د�شتي  -والد ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
(� )54أرمل ��ة ال�شهي ��د خال ��د الد�شت ��ي  -مكتب ال�شهي ��د -مركز المعلوم ��ات  -ملف
ال�شهيد � -شهادة �شهيد.
( )55محمد �أحمد الد�شتي  -المقابلة ال�سابقة.
( )56العقيد خالد ال�شطي  -المقابلة ال�سابقة.
( )57والد ال�شهيد خالد ال�شطي  -المقابلة ال�سابقة.
( )58المقدم محمد الياقوت  -المقابلة ال�سابقة.
( )59المقدم �أبو�شروق  -المقابلة ال�سابقة.
( )60المقدم محمد الياقوت  -المقابلة ال�سابقة.
( )61المقدم �أبو�شروق  -المقابلة ال�سابقة.
( )62العقيد خالد ال�شطي  -المقابلة ال�سابقة.
( )63والد ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
(� )64أخت ال�شهيد  -مكتب ال�شهيد  -مركز المعلومات � -شهادة �شهيد.
( )65والد ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )66والد ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )67ابن ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
(� )68أرملة ال�شهيد.
(� )69سليمان عبدالنبي الم�شعل � - 1993/9/12سناء مبارك.
( )70والدة ال�شهيد � - 1993/9/12سناء مبارك.
(� )71سليمان عبدالنبي الم�شعل � - 1993/9/14سناء مبارك.

الف�صل الثاني
مجموعة العدان:
ال ري ��ب في �أن البطول ��ة واال�ست�شهاد ،لي�ست حادثا عادي ��ا ،وهناك عوامل م�شتركة
�أ�شب ��ه بهزة الزلزال لكنه ل ��م يبعث على الي�أ�س رغم �ضخامة حجم القوات العراقية،
ووح�شيته ��ا فقد وج ��د ال�شباب الكويت ��ي ب�أنف�سهم الق ��وة التي تنير الظ�ل�ام ،فكانت
المقاومة ولذلك رفعوا الر�ؤو�س ،و�شكل ��وا المجموعات والخاليا ف�سقط الكثير منهم
�شهداء دفاعا عن الوطن الغالي ،وكانت بع�ضهم في الع�شرينات من عمره ،مثل �أفراد
مجموعة العدان.
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تكوين المجموعة:
ب ��ادئ ذي ب ��دء البد من الإ�شارة �إلى �أن ا�سم الع ��دان لم يطلق على هذه المجموعة
�إال ف ��ي �أعقاب ا�ست�شهاد بع� ��ض �أفرادها ،لأنهم كانوا م ��ن المتطوعين في م�ست�شفى
الع ��دان .فمنذ اليوم الأول لالحت�ل�ال العراقي الغادر توافد الكثير من �شباب الكويت
�إل ��ى المخافر والم�ست�شفيات للتط ��وع ،ومن بينهم ه�ؤالء ال�شب ��اب الذين التحقوا في
م�ست�شف ��ى العدان وق ��د زاد عددهم في اليومي ��ن الثالث والرابع ،وف ��ي الوقت نف�سه
وف ��ي  1990 / 8/4جمعت �إحدى الديوانيات الكائن ��ة في منطقة الرقة مجموعة من
�شب ��اب المنطقة ،كما حدث في معظم مناطق الكويت ،وكانوا يتحدثون عن الظروف
القا�سي ��ة التي �أ�صبحت عليها الكويت نتيج ��ة لالحتالل العراقي فالتقى ال�شباب عند
ه ��دف واحد ه ��و �ضرورة القيام بعمل م ��ا و يجب عدم الر�ضوخ للأم ��ر الواقع ،فهذا
الوط ��ن والبد م ��ن الدفاع عنه .وال يمكن �أن يتم ذل ��ك �إال بجمع ال�سالح من المخافر
والمخازن في منطقة ال�شويخ وغيرها ،وبالفعل بد�أت الخطوة الأولى بانطالقهم �إلى
�أح ��د المع�سكرات التابعة للجي� ��ش الكويتي وجمعوا كمية من البنادق الذاتية ،و�أخذوا
�أي�ض ��ا «�سالح اال�ستقالل» وكان ال�شهيد عادل غلوم (�أبوعدنان) �أحد ه�ؤالء ال�شباب،

ويع ��د ذلك تحول تجمعه ��م �إلى �إحدى الديواني ��ات في منطقة الظه ��ر ،وكان معظم
الح�ض ��ور من �أقرب ��اء ومعارف ال�شهيد عادل غلوم ،وكان معه ��م ( )......وبعد ذلك
توالى ان�ضمام ال�شباب �إلى هذه الديوانية ،وكان �أحدهم ال�شهيد علي مجيد علم دار،
ثم ا�ستقر الر�أي على تكوين مجموعة للمقاومة �أطلق عليها ا�سم «ذو الفقار»( )1كان
معظم �أفرادها من المدنيين.
م�ست�شفى العدان:
وف ��ي الوق ��ت نف�سه ،وكم ��ا �أ�سلفنا الإ�ش ��ارة كان بع�ض ه�ؤالء ال�شب ��اب قد تطوع في
م�ست�شف ��ى العدان وقاموا ب�أعمال متنوعة �سواء ف ��ي ال�سجالت �أو العالقات العامة �أو
التنظي ��ف والنقليات وبالتحديد نقل الدم ونق ��ل القمامة وغ�سل المواعين ( )2وغير
ذل ��ك من خدم ��ات �ضرورية للم�ست�شف ��ى الذي ا�ستم ��ر عمله بهمة ون�ش ��اط ال�شباب
الكويت ��ي من �أطباء وممر�ضين ،وموظفين ومتطوعي ��ن ،وكانت غرفة التحقيقات في
الم�ست�شف ��ى تجمع ه�ؤالء ال�شب ��اب �أمثال ال�شهداء عادل غلوم ،عل ��ي مجيد علم دار،
�أحم ��د ال�سنا�سي ��ري ،وعي�سى محمد فاي ��ز ،وكان يدور بينهم النقا� ��ش الذي لم يكن
يخرج عن الو�ضع الذي �آلت �إليه الكويت نتيجة لالحتالل العراقي وظهر �أنهم يلتقون
عند فكرة واحدة وهي الخدمة العامة ،والمقاومة(.)3
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ن�شاط المجموعة:
ب ��د�أت المجموعة ن�شاطها في الم�ست�شفى وهو �إعداد هويات مموهة ،وقد ا�ستفادوا
م ��ن وج ��ود الكم الهائل من هوي ��ات الم�ست�شف ��ى ،و�آلة التغليف ،وكان ��ت هذه العملية
ت�ش ��كل خطورة على القائمين بها خا�صة و�أنهم كانوا يعدون هويات مدنية لع�سكريين
كم ��ا اعدوا دفات ��ر و�إجازات قي ��ادة ال�سيارات( )4ويب ��دو �أن ه ��ذه العمليات لم تكن
مح ��دودة فق ��د كانت الطلبات التي ت�ص ��ل �إليهم كثيرة ،لكن ال ��ذي �شجعهم هو عدم
و�ص ��ول �أو تمرك ��ز القوات العراقي ��ة في الم�ست�شفى ف ��ي تلك الأيام .ث ��م تطور الأمر
 -36-حي ��ن ج ��اء ال�شهي ��د عي�سى فاي ��ز رحم ��ه اهلل بمن�شور عب ��ارة عن ورقتي ��ن تدعو �إلى

ال�صم ��ود والمرابط ��ة ،وطلب من زميل ��ه �أن يخط ورقة ثالثة كان ��ت عبارة عن دعاء،
وطل ��ب منه القيام بت�صوي ��ر المن�شور ،وبالفعل �أتما هذا العم ��ل ،ثم قاما بتوزيعه في
منطقتي هدية والرقة كما تم و�ضع الكثير من الن�سخ في ال�سيارات الواقعة في موقف
الم�ست�شف ��ى( ،)5ولم يقت�صر عمل المجموعة في تلك الأيام على هذا الن�شاط ،ففي
الوق ��ت نف�سه كان هن ��اك بع�ض ال�شباب م ��ن العاملين في الم�ست�شف ��ى والمتطوعين
�أي�ض ��ا يقومون ببع� ��ض الأن�شطة في مج ��ال المقاومة الم�سلح ��ة ،وكان ال�شهيد عادل
غلوم هو الذي يقوم بالتخطيط لهذه العمليات كما �سي�أتي ذكره.
لك ��ن �سلطات العدو ل ��م تغفل عن الم�ست�شفى ففي �أحد �أي ��ام �شهر �أغ�سط�س جاءت
�سي ��اة ع�سكرية تحم ��ل مجموعة من �أف ��راد الحر�س الجمهوري ،قام ��وا ب�إزاحة �صور
�صاح ��ب ال�سم ��و الأمي ��ر و�سمو ول ��ي العهد وعلق ��وا �ص ��ور الطاغية وه ��ددوا ال�شباب
الموج ��ود بالإع ��دام �إذا تم الم�سا�س به ��ذه ال�صور( )6ومنذ ذل ��ك اليوم ازداد عدد
�أف ��راد الجي� ��ش العراقي ف ��ي الم�ست�شفى كم ��ا كان بع�ضه ��م يتردد عل ��ى الم�ست�شفى
للع�ل�اج( .)7ولكن رغم ذلك لم يوقف ال�شباب ن�شاطهم ،فقد ظلت المجموعة تعمل
برئا�س ��ة ال�شهيد ع ��ادل غلوم( )8وبع ��د �أن زاد عدد ال�شباب المتط ��وع بد�أ يتناق�ص
تدريجيا حتى اقت�صر على مجموعة واحدة(.)9
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وهك ��ذا �أ�صبح ن�شاط المجموعة داخل وخارج الم�ست�شف ��ى ،وكان �أفراد المجموعة
ي�أخ ��ذون بع�ض الأدوية والم�ستلزم ��ات الطبية لعالج �أف ��راد المقاومة ( )10لكن من
الوا�ض ��ح �أنهم ل ��م ينتبهوا �إلى الق�ضي ��ة الأمني ��ة ،و�أهمية الحذر ،ول ��م يعلموا بوجود
جه ��از ا�ستخب ��ارات ،و�أدرك ��وا ذلك بعد فترة حي ��ن عرفوا الفرق بين �أف ��راد الجي�ش،
و�أفراد اال�ستخبارات الذين كانوا يرتدون المالب�س المدنية( .)11ورغم ذلك تعددت
عملي ��ات �أفراد المجموعة ،فبالإ�ضافة �إلى �إعداد الهوي ��ات ودفاتر و�إجازات القيادة،
كان ��وا يقومون بعملي ��ات قن�ص �أفراد القوات العراقي ��ة( )12وجمع ال�سالح ونقله ولم
يك ��ن �أع�ضاء المجموع ��ة يترددون عن �أخذ ال�س�ل�اح من الجنود القتل ��ى ،ففي �إحدى

العملي ��ات التي قام بها �أفراد المقاومة من مجموعة �أخرى ،والتي �أ�سفرت عن �إ�صابة
قائد �إحدى ال�سيارات العراقية الم�سلحة تعاون �أفراد مجموعة العدان في نقل ال�سالح
م ��ن تلك العربية �إل ��ى �سياراتهم و�إلى �سيارة ال�شباب الأخرين حيث �صعد بع�ض �أفراد
المجموع ��ة الأخ ��رى �إلى ال�سي ��ارة و�أخذ يلق ��ي �صناديق الذخيرة منه ��ا ،ومن ثم قام
�شاب ��ان من مجموعة العدان ونقال الأ�سلحة �إلى�أح ��د المنازل غير الم�سكونة حيث تم
حفظها في بالوعة المنزل( .)13كما تم حفظ �أ�سلحة في منزل مقابل لمنزل ال�شهيد
عادل غلوم( )14ومن العمليات التي قام بها �أفراد المجموعة �إطالق النار على �أفراد
الجي�ش المحتل عند نقاط التفتي�ش وهي العمليات التي ن�شط بها كل �أفراد مجموعات
المقاوم ��ة ،وعل ��ى �سبيل المثال تل ��ك العملية الناجحة التي تمت ف ��ي � 7/9ضد نقطة
تفتي� ��ش تقع بين منطقتي الرق ��ة وهدية ،ومما تجدر الإ�شارة �إلي ��ه �أنه قبل وقوع هذه
العملية كان بع�ض �أفراد المجموعة قد �أخبروا رفاقهم في الم�ست�شفى �أنه �سوف ت�أتي
لهم بع�ض الجثث لعراقيين عند الفجر وبالفعل و�صلت تلك الجثة (.)15
كم ��ا قامت المجموعة بفتح النار على العرب ��ات الع�سكرية للعدو ،منها تلك العملية
الت ��ي تمت تحت ج�سر �صباح ال�سالم الت ��ي نفذها ال�شهيد عادل غلوم ،وكان ذلك في
منت�ص ��ف �أغ�سط� ��س( )16وفي الوق ��ت نف�سه لم يتوقف ال�شباب ع ��ن �إعداد الهويات
للع�سكريي ��ن ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى قيام �أح ��د �أفراد المجموع ��ة بت�صوير جث ��ث ال�شهداء
وتب�صيم المجهولين منهم(.)17
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االن�ضمام �إلى مجموعة الفهود:
تعتب ��ر مجموع ��ة الفه ��ود م ��ن المجموعات الت ��ي تم ت�شكيله ��ا في الي ��وم الأول من
االحت�ل�ال م ��ن عدد م ��ن ال�شباب وق ��د �أطلق عليها ه ��ذا اال�س ��م ن�سبة �إل ��ى ال�شهيد
ال�شي ��خ فه ��د الأحمد رحم ��ه اهلل ،وكان ه ��دف المجموعة هو توفي ��ر الحماية والأمن
لأ�س ��ر �أفراده ��ا بالإ�ضافة �إل ��ى الدفاع عن الوطن ق ��در الم�ستطاع ،وق ��د قامت هذه
 -38-المجموع ��ة الت ��ي ت�شكلت من �أق ��ارب و�أ�صدقاء بجم ��ع ال�سالح ،و�إع ��داد المن�شورات

الت ��ي تحث عل ��ى المرابطة وال�صم ��ود وقد ق ��ام (�أبو�سامي) ب�إع ��داد المن�شور الأول
ف ��ي �أح ��د مح�ل�ات الت�صوي ��ر وتم توزي ��ع  300ن�سخ ��ة منه و�أك ��د المن�ش ��ور التم�سك
بال�شرعي ��ة وذلك ردا على ادعاءات و�أكاذيب النظ ��ام العراقي ،وكان تجمع �أفرادها
ف ��ي البداي ��ة في من ��زل �أبو�سامي في غرب الفنطا� ��س ثم تحولت �إلى من ��زل ال�شهيد
مجي ��د علم دار ،وقد تعاونت هذه المجموعة مع عدد م ��ن مجموعات المقاومة منها
مجموعة الفحيحيل( )18وعندم ��ا �سمع �أفرادها عن ن�شاط مجموعة العدان وبع�ض
االمكانيات المتواف ��رة لديهم طلب �أحد �أفراد الفهود �أن يجتمع بال�شهيد عادل غلوم
وكان ذلك في �أول �شهر �سبتمبر ،وبالفعل ذهب ال�شهيد عادل ب�صحبة �أحد ال�شباب،
�إل ��ى منطقة غرب الفنطا�س حي ��ث اجتمع مع مندوب مجموعة الفه ��ود على انفراد،
وف ��ي �أثناء عودتهما �أخب ��ر ال�شهيد عادل زميل ��ه �أنهم �سوف ين�ضم ��ون �إلى مجموعة
الفهود و�أنهم طلبوا منه التن�سيق معهم ،وبعد ذلك اجتمع مع (�أبو�سامي) الذي طلب
منه التن�سيق مع مجموعتهم( .)19وهكذا �أخذ ال�شهيد عادل غلوم يتردد علىديوانية
ال�شهي ��د مجي ��د علم دار وهو �أحد �أفراد مجموعته ،وف ��ي الديوانية كان يتبادل معهم
المعلومات ،والذخيرة �أي�ضا(.)20
ومما تجدر الإ�شارة �إليه �أن ال�شهيد عادل كنت تربطه �صداقة بال�شهيد مجيد علم دار.
ورغ ��م هذا التعاون م ��ع مجموعة الفهود �إال �أن ال�شهيد ع ��ادل رحمه اهلل كان يقوم
بعملي ��ات م�سلح ��ة �ضد الق ��وات العراقي ��ة من تخطيط ��ه �شخ�صيا ،نظ ��را ل�شجاعته
وحما�سه .وقد تميزت عملياته بالدقة(.)21
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ه ��ذا وقد قام ��ت مجموعة الفهود بع ��دة عمليات في �ش ��وارع الفحيحيل والري وفي
منطقت ��ي الرقة وهدية ،فق ��د قاموا بعملي ��ات اقتنا�ص لأفراد الع ��دو( )22وعمليات
تفجي ��ر عرب ��ات من ذلك مث�ل�ا العملية التي نفذت ف ��ي دوار العظ ��ام (ميدان الأمم
المتحدة حاليا) وكذلك على ج�سر الظهر(.)23
�أم ��ا مجموعة الع ��دان فقد وا�صلت ن�شاطها ،ومن �أه ��م العمليات التي نفذها بع�ض

�أفراده ��ا عملية تفجير �سي ��ارة كان ي�ستقلها �أربعة �أفراد العدو العراقي وتم تفجيرها
بوا�سط ��ة واني ��ت ،و�أ�سفرت عن مقت ��ل �ضابط (نقي ��ب) واثنين من الأف ��راد و�إ�صابة
مالزم وقد نفذت هذه العملية في منطقة الظهر(.)24
وبعد �أن طرحنا مالب�سات تكوين مجموعة العدان ،ون�شاط هذه المجموعة البا�سلة
�س ��وف ننتقل �إلى الحديث ع ��ن �أفرادها ونود الإ�شارة �إلى �أننا �سوف ن�ضطر �إلى عدم
تناول حيثيات ا�ست�شهاد ( ).....لأ�سباب �إن�سانية.
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الهوام�ش:
( )1عبا�س البلو�شي  -وليد العنزي � - 1995/11/14 -سعود المطيري� ،صالح العوفان.
( )2عزي ��ز محم ��د عزي ��ز � - 1995/11/15 -سع ��ود المطيري � -ص�ل�اح العوفان،
عبدالعزيز ال�ساعي.
( )3عزيز محمد عزيز  -المقابلة ال�سابقة.
( )4عيد �صبر ال�شمري � - 1996/5/20 -سعود المطيري.
( )5عزيز محمد عزيز  -المقابلة ال�سابقة.
( )6عزيز محمد عزيز  -مذكرة قدمها �إلى مكتب ال�شهيد بعنوان مجموعة العدان
وملحات من االحتالل.
( )7عزيز محمد عزيز  -المقابلة ال�سابقة.
( )8محمد �سعد الخمي�س  - 1996/4/6 -المقابلة ال�سابقة.
( )9ماهر �أحمد الدخيل  - 1996/4/10 -محارب الحربي � -سعود المطيري.
( )10علي طلق العتيبي  - 1996/5/21 -محارب الحربي � -سعود المطيري.
( )11عزيز محمد عزيز  -المقابلة ال�سابقة.
(�	)12أمير مراد �شم�ش الدين � - 1996/4/14 -سعود المطيري.
( )13محمد �سعد الخمي�س  -المقابلة ال�سابقة.
( )14عبا�س البلو�شي  -وليد العنزي  -المقابلة ال�سابقة.
( )15عزيز محمد عزيز  -المقابلة ال�سابقة.
( )16عبا�س البلو�شي  -وليد العنزي  -المقابلة ال�سابقة.

( )17عزيز محمد  -مذكرة �سابقة.
( )18عبدالكري ��م العنزي  - 1993/5/16 -عادل ال�سبت ��ي � -سناء مبارك � -أحمد
ال�شداد.
( )19عبا�س البلو�شي  -وليد العنزي  -المقابلة ال�سابقة.
( )20الم�صدر ال�سابق.
( )21عب ��داهلل ن ��ذر  -عبدالكري ��م العن ��زي  - 1996/4/13 -د.نج ��اة عبدالق ��ادر
الجا�سم.
( )22مذكرة عبدالكريم العنزي  -مركز المعلومات  -مكتب ال�شهيد.
( )23مذكرة عبداهلل نذر  -مركز المعلومات  -مكتب ال�شهيد.
( )24ماهر �أحمد الدخيل  -المقابلة ال�سابقة
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ال�شهيد /عادل غلوم رجب د�شتي (٭):
ل ��م يكن يهتم بالممار�سة العراقية الوح�شية فاندف ��ع بحما�س ون�شاط في المقاومة
ورغ ��م �صغر �سنه فقد تر�أ�س المجموعة التي نفذت عدة عمليات �ضد قوات االحتالل
العراقي الغادر.
لقد كان رحمه اهلل كغيره من �أبطال المقاومة الكويتية ي�ؤمنون ب�أن المقاومة �سوف
تقربهم �أكثر ف�أكثر من يوم التحرير.
يوم االحتالل:
ما �أن علم ال�شهيد عادل رحمه اهلل باجتياح القوات العراقية بلده �صباح  2/8حتى
لبى النداء ولب�س بدلته الع�سكرية فقد كان مجندا ،وودع �أهله بقوله «�سامحوني ربما
ال �أع ��ود» واندف ��ع �إلى قاعدة �أحمد الجابر الجوية وهناك قام بما �أوكل �إليه من مهام
وه ��ي تزويد الطائرات بالوقود ،وظ ��ل في القاعدة حتى يوم ال�سبت  4/8دون ات�صال
ب�أهله الذين كانوا في قلق عليه ،وفوجئ �أهله بعودته في ذلك اليوم وهو يرتدي بدلته
الع�سكري ��ة رغم خطورة الو�ضع ،ع ��اد ع�صبي المزاج ،م�ضطربا عادل بعد �أن و�صلت
�إليهم الأوامر باالن�سحاب حقنا للدماء ،لكنه رف�ض خلع مالب�سه الع�سكرية ( )1لأنه
يرف�ض الخ�ضوع واال�ستالم للعدو.
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ن�شاط ال�شهيد:
ع ��اد ال�شهيد عادل رحمه اهلل وقد �شاهد كيف �أ�صبحت الكويت فقد كان الغا�صب،
يعي ��ث فيه ��ا ف�س ��ادا ،فبد�أ الخط ��وة الحا�سمة في حين ��ه حين اتفق م ��ع مجموعة من
ال�شب ��اب على تكوين مجموعة للمقاومة ،فكان ��ت العملية الأولى هي جمع ال�سالح من
�أح ��د مع�سك ��رات الجي�ش( )2ثم بد�أ الن�ش ��اط الم�سلح بعملي ��ات التفخيخ والتفجير،
واقتنا� ��ص �أفراد العدو على ج�سر الظهر ،وفي الخ ��ط ال�سريع جهة غرب الفنطا�س،
كما قام بهجمات �ضد �سي ��ارات التاك�سي التي تحمل عراقيين قدموا لال�ستيطان في

الكويت ،كما نفذ رحمه اهلل عمليات م�سلحة �ضد ال�شاحنات الع�سكرية العراقية على
ج�س ��ر �صبحان هذا بالإ�ضافة �إلى قيامه بتوزيع المن�شورات التي تحث على المرابطة
وال�صمود( )3وكان رحم ��ه اهلل الم�س�ؤول عن و�ضع خطط العمليات الم�سلحة وتوزيع
الأدوار على �أفراد مجموعة العدان( )4ومن العمليات التي قام بها عملية ج�سر هدية
(�أو ج�س ��ر العدان) و�أخ ��رى في منطقة الظهر حين فتح النار من �سيارته على �إحدى
نقاط التفتي�ش ف�أ�صاب ثالثة من �أفرادها( )5وكان ي�سير ب�أق�صى �سرعة.
لقد تميز رحمه اهلل بالحما�س والن�شاط المتوا�صل حتى يوم  13/9حين تم اعتقاله
وكان يتوق ��ع ويتمنى اال�ست�شهاد لذلك قال لزميله �س ��وف تنجب زوجتي طفلة و�سوف
يطلقون عليها ا�سم (عادلة) لكي يتذكروني با�ستمرار(.)6
الهوام�ش:
(٭) المي�ل�اد - 1964/11/11 :اال�ست�شه ��اد ،1990/9/23 :الم�ست ��وى التعليم ��ي:
االبتدائية ،المهنة كاتب �سجالت طبية ،م�ست�شفى العدان.
(� )1أرملة ال�شهيد � - 1995/10/24 -سعود المطيري.
( )2ابراهيم غلوم رجب � - 1995/10/24 -سعود المطيري.
( )3عبداهلل نذر  -مذكرة  -م�صدر �سابق.
( )4ابراهيم غلوم رجب  -المقابلة ال�سابقة.
( )5بدر خ�ضير �شعبان � - 1995/11/19 -سعود المطيري  -عبدالعزيز ال�ساعي.
( )6الم�صدر ال�سابق.
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ال�شهيد  /عي�سى محمد فايز علي (٭)
ق ��ام هذا ال�شهيد الذي احت�ضنته الكويت و�أهله بعمليات بطولية �ضد العدو المحتل
لأنه ��ا تعبر تعبي ��ر �صادقا عن حبه لهذا الوط ��ن ،ولذلك �سار ف ��ي المقامة في �سبيل
تحري ��ره بعزم وا�ص ��رار ،وكان ال�شهيد عي�سى رحمه اهلل م ��ن الطالب المتفوقين في
كلي ��ة الهند�سة وعلى و�شك التخرج ف ��ي ذلك ال�صيف الذي وقع فيه العدوان العراقي
الغ ��ادر ،والحقي ��ة انه ال يدعو للت�س ��ا�ؤل والده�شة ان يهب للدفاع ع ��ن الكويت �أولئك
الذين لم يحملوا جن�سيته ،فالكويت وفرت والتزال العي�ش الكريم لكل من عا�ش على
�أر�ضها.
المقاومة:
خ ��رج ال�شهي ��د عي�سى يوم الخمي�س الأ�س ��ود من منزله م�سرعا �إل ��ى المخفر وقدم
نف�سه للتطوع ،ولكن لم يتم ت�سجيل ا�سمه لأنه ال يحمل الجن�سية الكويتية (غير محدد
الجن�س ��ة) فع ��اد وهو يت�ألم وي�شع ��ر بالمرارة ،ولكن ل ��م يي�أ�س و�أ�س ��رع �إلى م�ست�شفى
العدان للتطوع بناء على اقتراح ال�شهيد عادل غلوم وبتدخل منه تم ت�سجيله في ك�شف
المتطوعي ��ن وبد�أ عمله هناك يوم  8/4و�شارك ال�شباب في التنظيف و�إلقاء القمامة
وغيرها من الخدمات العامة في الم�ست�شفى.
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كان ��ت تربطه عالقة �صداق ��ة بال�شهيدين عادل غلوم و�أحم ��د ال�سنا�سيري ف�ساهم
معهم ��ا ب�ش ��كل فاعل في �إعداد الهوي ��ات للع�سكريين ،بالتعاون م ��ع ال�شباب الآخرين
وف ��ي مقدته ��م ال�شهيد �أحمد ،كما �أح�ض ��ر �آلة ت�صوير �إلى منزل ��ه ،لت�صوير �إجازات
قيادة ال�سيارات وكان ي�ضع ال�صورة ويختم الإجازة بالتعاون مع �أخته ،ولقد قام بدور
م�ش ��رف في هذا المجال ،كما نفذ رحمه اهلل باال�شتراك مع المجموعة عدة عمليات
م�سلح ��ة �ضد �أف ��راد العدو ،فقد قام ف ��ي البداية بجمع ونق ��ل الأ�سلحة ،وحفظها في
المن ��زل ،كم ��ا قام رحمه اهلل ب�إزال ��ة �أرقام المنازل في منطق ��ة �سكنه لكي ال يهتدي
� -44-إليها جنود الطاغية.

ورغ ��م �صعوب ��ة العمل ف ��ي تلك الظ ��روف ،وم ��ع انت�شار الق ��وات العراقي ��ة في كل
مناط ��ق الكويت� ،إال �أن ��ه رحمه اهلل وا�صل ن�شاطه الوطني ،وكي ��ف يتوقف وهو ي�شهد
العب ��ث العراقي في هذا الوطن فقام ب�صنع قناب ��ل المولوتوف «القنبلة الحارقة» في
منزله( ،)1كما قام رحمه اهلل بالتعاون مع �أحد زمالئه من �أفراد المجموعة بتجربة
واحدة منها حين �ألقاها على �شاحنة العدو(.)2
ولم يقت�صر ن�شاطه على ذلك فقد قام بت�صوير بع�ض المن�شورات وتوزيعها ،وتعاون
به ��ذا ال�صدد مع ال�شهيد �أحمد ال�سنا�سيري رحمه اهلل( .)3قام بذلك رغم علمه �أن
عقوب ��ة هذه الأعمال الإعدام ولكن رغم ذلك لم يت ��ردد ووا�صل بد�أب �شديد ن�شاطه
وهو يتطلع �إلى يوم التحرير حتى يوم  9/13حين تم اعتقاله.
الهوام�ش:
(٭) المي�ل�اد - 1967/4/9 :اال�ست�شه ��اد ،1990/9/23 :الم�ستوى التعليمي :طالب
بكالوريو�س  -كلية الهند�سة  -جامعة الكويت.
(� )1سعاد محمد فايز � - 1995/10/22 -سعود المطيري.
( )2ماهر �أحمد الدخيل � - 1996/4/10 -سعود المطيري.
( )3عزي ��ز محم ��د زي ��ز  -المقابل ��ة ال�سابقة  -وعبا� ��س البلو�شي  -ولي ��د العنزي -
المقابلة ال�سابقة.
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ال�شهيد� /أحمد عبا�س ال�سنا�سيري (٭):
تبق ��ى حقيق ��ة تفر� ��ض نف�سها وه ��ي تح ُك ��م و�سيطرة ال�شع ��ور الوطني عل ��ى ه�ؤالء
ال�شب ��اب الذين قدم ��وا �أرواحهم فداء للوط ��ن ،مثل هذا ال�شهيد ال ��ذي نحن ب�صدد
تن ��اول حيثيات ا�ست�شهاده ،الذي لم يرف�ض المعي�شة ال�صعبة في تلك ال�شهور ويرحل
�إل ��ى حيث الراحل ��ة فقد قال لوالده�« :إذا كنت تريد الخ ��روج ف�إني م�ستعد لتو�صيلكم
والع ��ودة(� )1إل ��ى الأر� ��ض» ،لق ��د �أ�صر مع غي ��ره من �شه ��داء الكوي ��ت الأبطال على
المرابطة وال�صمود .ن�س�أل اهلل لهم چميعا ال�شهادة والفردو�س الأعلى.
تطل ��ع منذ الي ��وم الأول للقيام بعمل دفاعا عن الوطن ولأنه كان يدرك �صعوبة ذلك
ق ��د انتابه ال�ضيق والقهر ،ولم يملك غير البقاء في عمله في م�ست�شفى العدان ،فكان
ي�ش ��رف على المتطوعين وي ��وزع الأعمال بينهم( )2لكن لم يكن ه ��ذا العمل ير�ضي
ال�شهي ��د �أحمد ،الذي �أراد االنخراط ف ��ي المقاومة الم�سلحة �ضد العدو( )3كما كان
ي ��ردد ولق ��د �ساعده عمله في م�ست�شف ��ى العدان ،ومعرفته بال�شهي ��د عادل غلوم على
االن�ضمام �إلى مجموعة العدان.
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كان رحم ��ه اهلل يقوم ف ��ي الم�ست�شفى ببع�ض الخدمات العام ��ة مثل تجهيز الطعام
للمر�ض ��ى ،وغ�سل ال�صحون الخا�ص ��ة بهم والتنظيف ولذل ��ك كان يق�ضي الكثير من
وقت ��ه في الم�ست�شفى ،كما ق ��ام ب�إعداد الهويات للع�سكريي ��ن ،ودفاتر المرور وعالوة
عل ��ى �إعدادها في الم�ست�شفى بوا�سطة الماكين ��ة الموجودة هناك وذلك بالتعاون مع
بع�ض ال�شباب ومنهم ال�شهيد عي�سى فايز ( )4فقد كان يقوم بهذا العمل في المنزل
�أي�ض ��ا حي ��ث �أح�ضر العدي ��د من دفاتر الم ��رور الخالي ��ة وبع�ض ال�ص ��ور لع�سكريين
كويتيي ��ن م ��ن رتب متعددة ابتداء م ��ن مالزم �إلى مقدم وكان يق ��وم ب�إعداد الهويات
لهم بالتعاون مع �أخته ،كما قام رحمه اهلل بجمع ال�سالح وتخزينه ولم يكن كل �أفراد
عائلت ��ه يعلم ��ون �أنه �أح ��د �أفراد مجموعة للمقاوم ��ة ،رغم علم الده ب�أن ��ه يعد هويات
 -46-للع�سكريي ��ن( .)5لأن ال�شهيد رحمه اهلل حر�ص على ع ��دم الخو�ض في الحديث عن

ن�شاطه( .)6رغم �أن �أهله كانوا يالحظون كثرة تغيبه وت�أخره عن العودة �إلى المنزل،
كم ��ا الحظوا عليه �أنه يتحدث ع ��ن بع�ض العمليات الم�سلحة الت ��ي �سوف تقع ويحدد
مكانه ��ا دون الدخول في التفا�صيل ،وبعد قليل ي�سمع �أهله عن نف�س العملية(� .)7أما
�شقيقته فقد علمت منه �أنه قام بجمع الأ�سلحة ونقلها ،و�أنه يتعاون مع بع�ض ال�شباب
في و�ضع متفجرات في ال�سيارات.
ومن الأن�شطة التي قام بها محاولته الو�صول �إلى معلومات عن الأ�سرى والمفقودين
لطم�أنة �أهاليهم ،ففي �أحد الأيام �أح�ضر ورقة �إلى المنزل ت�صم �أ�سماء مجموعة من
الأ�س ��رى والمفقودين �أطلع عليها والده ،و�س�أل ��ه �إذا كانت لديه معلومات عنهم ،وفي
الورق ��ة عبارات تنتقد الذين خرجوا من الكويت ،و�ضرورة اال�ستمرار في الدفاع عن
الوطن(.)8
وكانت عمليات االعتقال والبط�ش �ضد الكويتيين قد زادت منذ �أوائل �شهر �سبتمبر،
�إال �أن ال�شب ��اب لم يتوقفوا عن المقاومه رغم اح�سا�سهم ب�أن ال�شعب الكويتي لم يكن
ي�أم ��ن على نف�سه و�أهله لكن ال مفر والبد من �أن يفهم المحتل �أن الكويتيين يرف�ضون
الم�سا�س با�ستقالليتهم ،فا�ستمر ال�شهيد �أحمد مع رفاقه في �إعداد الهويات واقتنا�ص
�أف ��راد العدو .كما �شارك في دفن مجموعة من �شهداء الكويت في المقبرة بالإ�ضافة
�إل ��ى توزيع التموين على الأ�سر المحتاجة( )9وهكذا فق ��د تعدد وتنوع ن�شاطه رحمه
اهلل حتى يوم .1990/9/13
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الهوام�ش:
(٭) المي�ل�اد - 1970/6/25 :اال�ست�شه ��اد ،1990/9/23 :الم�ست ��وى التعليم ��ي:
ال�شه ��ادة المتو�سط ��ة ودورة ف ��ي الفندقي ��ة في المعه ��د التطبيقي .المهن ��ة :م�شرف
خدمات فندقية -م�ست�شفى العدان.
( )1والد ال�شهيد � - 1995/10/22صالح العوفان.
( )2ماهر �أحمد الدخيل  -المقابلة ال�سابقة.

( )3والد ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )4عيد �صبر ال�شمري  -المقابلة ال�سابقة.
( )5والد ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )6علي طلق العتيبي � - 1996/5/21 -سعود المطيري.
( )7والد ال�شهيد  -المقابلة ال�سابق.
( )8والد ال�شهيد.
( )9مكتب ال�شهيد  -مركز المعلومات  -ملف ال�شهيد �أحمد ال�سنا�سيري.
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ال�شهداء:
 مجيد علم دار (٭) علي مجيد علم دار (٭٭) حميد مجيد علم دار (٭٭٭)مهم ��ا و�صفنا الألم والم ��رارة التي ت�شعر بها �أ�سرة عل ��م دار ف�إننا ال يمكن �أن نجد
الكلمات التي تعبر عن حقيقة م�شاعرهم وهم الذين قدموا ثالثة من �أفرادهم فداء
للوط ��ن وفي لحظة واح ��دة وهم الأب ال�شهيد مجيد وولدي ��ه ال�شهيدين علي وحميد،
بع ��د �أن القوا �صنوف التعذيب النف�سي والج�سدي .لأنهم �أبناء الكويت الأوفياء الذين
�أ�صروا على المرابطة وال�صمود والمقاومة.
االن�ضمام للمقاومة:
لق ��د �شج ��ع تجاور المنازل في منطق ��ة غرب الفنطا�س ،عل ��ى المزيد من التالحم
ولذل ��ك نج ��د �أن ال�شهيد مجيد علم دار رحمه اهلل يجعل من منزله مقرا الجتماعات
�أفراد مجموعة الفهود وهو �أحد �أفرادها ،والتي كانت تتعاون مع مجموعة العدان كما
�أ�شرن ��ا من قبل ،ولذلك ف�إن ال�شهداء الثالثة يعتب ��رون من �أع�ضاء مجموعة الفهود،
وف ��ي الوقت نف�س ��ه كان ال�شهيد عل ��ي و�شقيقه ال�شهي ��د حميد من �أع�ض ��اء مجموعة
العدان �أي�ضا وكانت عالقة �صداقة تربط ال�شهيد حميد بال�شهيد عادل غلوم(.)1
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لق ��د كان ال�شهي ��د مجي ��د رحم ��ه اهلل يجل� ��س بج ��وار منزل ��ه ،الذي يقع ف ��ي موقع
ا�ستراتيج ��ي بالن�سبة للمنطقة ،وبالتالي وفر له ه ��ذا الموقع فر�صة مراقبة تحركات
الق ��وات العراقية ف ��ي دخولها وخروجها �إلى ومن المنطقة ،ولم يتردد رحمه اهلل عن
الموافق ��ة على �أن يكون منزله مق ��را الجتماعات �أفراد مجموعة الفهود ( )25و�أ�صر
عل ��ى التعاون والعمل مع المجموعة مهما كان الأمر ولذلك اختار ال�صمود والمقاومة
�ض ��د المحتلين الذين انتهكوا الحرم ��ات وقتلوا الأبرياء .ون�ستطي ��ع القول �أن ن�شاط
ال�شهيد مجيد وفر للمجموعة الكثير من المعلومات القيمة التي ا�ستفاد منها �أفرادها
خا�صة في نقل الأ�سلحة وتخزينها وتوزيع المن�شورات( )26فقد كان يزود المجموعة

بوا�سط ��ة الهات ��ف ب�آخ ��ر المعلومات لي� ��س فقط ع ��ن العراقيين بل ع ��ن ال�سودانيين
والفل�سطينيين المتعاونين معهم( .)27كما كان ال�شباب يرددون �صيحة (اهلل �أكبر)
م ��ن منزله( )28وقام مع �أوالده بتدمير وقطع الكهرباء عن المدار�س لكي ال ي�ستفيد
منه ��ا العدو بالإ�ضاف ��ة �إلى توزي ��ع المن�شورات( )29وه ��ذه الأعمال كان ��ت عقوبتها
الإع ��دام لكنه لم يتردد� .أم ��ا ال�شهيد حميد رحمه اهلل فق ��د كان مع هذه المجموعة
و�ش ��ارك في عملياتها التي ذكرناها مثل تلغيم ال�سيارات وتوزيع الأ�سلحة ،وكان يقوم
ب�صن ��ع القناب ��ل المولوتوف( .)30بينما تطوع ال�شهيد عل ��ي رحمه اهلل في م�ست�شفى
الع ��دان يوم  .)31(8/3فكان يق�ضي �أكث ��ر �أوقاته في الم�ست�شفى ي�ؤدي الخدمات مع
زمالئ ��ه وم�سد�سه في جيبه با�ستمرار( )32ورغ ��م ما ي�شكله ذلك من خطورة عليه،
وف ��ي الوقت نف�سه كان والده ال�شهيد مجيد ،و�شقيقه ال�شهيد حميد يقومان بكثير من
الخدمات في الم�ست�شفى (.)33
وهك ��ذا �شارك الثالثة ب�أعمال ون�شاط مجموعة الفه ��ود والعدان ،وحفظوا ال�سالح
في حديق ��ة منزلهم وكانوا �سع ��داء بن�شاطهم الوطني ،وعزموا عل ��ى اال�ستمرار فيه
حتى جاء يوم .1990/9/13

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-50-

االعتقال:
لق ��د طرحنا ف ��ي ال�صفحات ال�سابق ��ة المعلومات التي توافرت ع ��ن ن�شاط �شهداء
مجموع ��ة الع ��دان ،ذل ��ك الن�شاط الذي ل ��م يكن �أم ��را هين ًا و�سه�ل�ا بالنظر للبط�ش
والتنكي ��ل الذي كانت تمار�سه �سلطات االحتالل ،ولكن كان لهم من ال�شجاعة ال�شيء
الكثير الذي دفعهم الى اال�ستمرار في هذا الجهاد ،ومما ال �شك فيه �أن النجاح الذي
كان ��وا يحققونه قد �شجعهم على موا�صلة المقاوم ��ة ويتبين من العر�ض ال�سابق تعدد
وتنوع ن�شاط ال�شهداء.
فما هي مالب�سات اعتقال �شهداء مجموعة العدان؟
لق ��د ن�شطت اال�ستخب ��ارات العراقية وازدادت عمليات االعتق ��ال ب�شكل رهيب منذ

�أوائ ��ل �شهر �سبتمب ��ر خا�صة في �أعقاب نج ��اح �أفراد المقاومة الكويتي ��ة البا�سلة في
تكبي ��د القوات العراقية الكثي ��ر من القتلى والخ�سائر .ث ��م ان مجموعة العدان كانت
ت�ض ��م عنا�صر م ��ن المدنيين الذي ��ن ال يدركون �أهمي ��ة الق�ضية الأمني ��ة ،وربما كان
بع�ضهم يتحدث عن الأعمال التي يقومون بها في الدواوين� ،أو في م�ست�شفى العدان،
وبالتالي كانت هذه المعلومات تت�سرب �إلى المخابرات العراقية.
وكان لالندف ��اع والحما� ��س وع ��دم �أخ ��ذ الحيط ��ة والح ��ذر دوره ف ��ي نج ��اح �أفراد
المخابرات العراقية في الو�صول �إلى معلومات عن ن�شاط ال�شهداء ،ونحن هنا �سوف
نتناول بع�ض المالب�سات التي �سبقت حادثة االعتقال.
عندم ��ا الحظ �أحد �أفرادها �أن بع�ض المعلومات والأخبار عن ن�شاط المجموعة قد
انت�ش ��رت ،اقت ��رح عليهم قبل اعتقالهم بي ��وم �أن يتم �إنهاء الأم ��ور والن�شاط واالنتباه
والح ��ذر فقد كثر ال ��كالم وكان ي�شعر وك�أن �أف ��راد اال�ستخب ��ارات العراقية �أ�صبحوا
بينه ��م ،وكان ه ��ذا ال�شع ��ور ي ��راود �أي�ضا ال�شه ��داء الذي ��ن �أدركوا �صعوب ��ة وخطورة
الو�ضع(.)34
وقب ��ل اعتقالهم بيومين جاءت فت ��اة تحمل هويات وب�صحبتها بع� ��ض ال�شبان� ،إلى
الم�ست�شف ��ى ،وطلب ��ت من �أفراد المجموع ��ة تغيير الهويات من ع�سكري ��ة �إلى مدنية،
فا�صطحبوه ��ا �إل ��ى حيث توج ��د �آلة التغلي ��ف ،وفي الي ��وم التالي عندما ع ��اد �أفراد
المجموعة �إلى حيث الآلة فوجئوا بعدم وجودها(.)35
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ورغ ��م هذه الأخطار التي كان ��ت تحيق بهم ،فقد نفذوا �أكثر من عملية �ضد القوات
العراقي ��ة في الأي ��ام الأخيرة التي �سبقت اعتقالهم ،وكان ��ت جميعها عمليات ناجحة
�ألحق ��ت خ�سائ ��ر كبيرة بقوات العدو .فق ��د نفذ �أفراد الفهود والع ��دان عملية اغتيال
�ضاب ��ط تكريت ��ي برتب ��ة رائد ،كان ف ��ي طريقة من منطق ��ة الظهر عل ��ى الج�سر وقد
�أدى ذل ��ك �إل ��ى تغيير القي ��ادة العراقية في المنطق ��ة وفي �أعقاب ه ��ذه العملية علم
بع� ��ض �أف ��راد المجموعة �أن ال�سلطات المحتلة �سوف تق ��وم بعملية تفتي�ش في منطقة

الفنطا� ��س ،فتم تبليغ �أف ��راد المجموعة لكي يلتزموا الحيط ��ة والحذر ويخرجوا من
المنطق ��ة ويت�صرفوا بال�س�ل�اح( ،)36ولكن يبدو �أنه لم يتم �أخ ��ذ الحذر ،فقد �أطلق
اثنان من �أف ��راد المجموعة النار على �أحد �أفراد القوات العراقية في �أثناء ذهابهما
�إلى محطة البنزين في منطقة الظهر بعد �أن تظاهروا �أنهما ينويان تو�صيله ،ولما لم
يمت بعد الطلقة مبا�شرة توجها به �إلى ديوانية ال�شهيد عادل الذي ذهب بال�سيارة مع
�أحد ال�شبان �إلى �أحد المنازل في منطقة القرين ،و�أطلقا عليه النار(.)37
ال�شهيد عادل غلوم:
كان ال�شهي ��د عادل ظهر يوم  9/13في منزله حين طوقت القوات العراقية منطقة
الظهر ب�أعداد هائلة و�أ�سلحتها الفتاكة ،وحا�صرت منزل ال�شهيد ثم اقتحموه ،و�س�ألوا
�شقيقه هل �أنت بوعدنان (عادل غلوم) ف�أجاب كال( ،)38فانطلقوا �إلى غرفة النوم
ففوجئ ��ت بهم الزوج ��ة ي�شهرون �أ�سلحته ��م بوجهها و�صرخ �أحده ��م تفتي�ش و�س�ألهم
ه ��ل هذا هو بيت �أبوعدن ��ان ،وهل هو ع�سكري ف�أج ��اب كال و�أخبرته عن وظيفته في
الم�ست�شف ��ى ،ثم بد�أت عملية التفتي�ش وادعى ال�ضاب ��ط ردا على �س�ؤالها ماذا ح�صل
بقوله «�أن �أحد الكويتيين قد بلغ عنكم»(.)39
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ث ��م ق ��ام ال�ضاب ��ط في تل ��ك اللحظ ��ة ب�إيق ��اظ ال�شهيد ع ��ادل ب�سالحه وق ��ال لهم
�أخرج ��وا ال�سالح الكال� ��ش الذهبي ،وعندما �أنك ��ر ال�شهيد عادل ان ه ��ذا هو منزله
�ضرب ��ه ال�ضابط وطلب من ��ه �أن يفتح الديوانية ،وهو يردد �أن ��ا �أعرف ماذا بداخلها،
وتوج ��ه مبا�شرة �إلى الديكور ،حي ��ث ال�سالح وا�ستخرجه( ،)40في تلك اللحظة �س�أل
ال�ضاب ��ط �أخو ال�شهيد عادل عن �أحد الأ�شخا�ص ف�أنكر معرفته ،ولكن ال�ضابط حكى
ل ��ه حادثة خا�صة وقعت بينهما �أي بين ابراهيم �شقي ��ق ال�شهيد وهذا ال�شخ�ص ،مما
�أث ��ار ده�شته( )41ثم اعتقل ��وا كل ال�شبان الذين كانوا في المن ��زل ،و�ساروا بهم �إلى
�أح ��د المنازل وبالتحديد �إل ��ى البالوعة ،وا�ستخرجوا منها ال�س�ل�اح ،وقد ذكرنا �آنفا
� -52-أن ال�شب ��اب كانوا قد خب�أوا بع�ض الأ�سلحة في بالوعة �أحد المنازل ،ثم قام ال�ضباط

ب�ض ��رب ال�شباب و�أكد �أن هدفهم �أبوعدنان ،فالتفت ال�شهيد عادل �إلى �أخيه �إبراهيم
وق ��ال له« :ابراهيم عيالي» �أي �أو�صاه ب�أوالده فقد �أيقن �أنه لن يعود ،وفي تلك الأثناء
لوحظ وجود �أحد الأ�شخا�ص الملثمين وكان يتظاهر بالعرج وقد �صعد �إلى «الوانيت»
مع ال�ضابط وكانت ت�سير خلفه �سيارة ع�سكرية ،حيث ذهبوا �إلى �أحد المنازل العتقال
�أح ��د ال�شباب الذي ��ن لم يكن في المنزل( )42هذا وقد ق ��ال ال�ضابط ب�أحد ال�شباب
الذي كان ي�شهد حادثة االعتقال ،ان جماعة من الكويتيين قتلوا الرائد(.)43
وبع ��د ذل ��ك انطلق ��ت الق ��وة العراقية تبحث ع ��ن بقية ال�شب ��اب ف ��ي الأماكن التي
يتوقعون وجودهم فيها.
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اعتقال ال�شهيد عي�سى محمد فايز
كان ال�شهيد عي�سى رحمه اهلل ي�شعر بالتوتر والقلق في يوم  9/12وذلك في �أعقاب
ا�شتراك ��ه مع �أفراد المجموعة في عملية �أ�سف ��رت عن مقتل �أحد �ضباط العدو ،وقال
لأهل ��ه �إن ��ه يتوقع قي ��ام القوات العراقي ��ة بتفتي�ش المن ��زل ،ولذلك ق ��ام �أهله بحفظ
الأخت ��ام والأ�سلح ��ة في مكان �آم ��ن وعند ظهر يوم  9/13بينما كان ��وا يتناولون وجبة
الغ ��داء اقتحم جن ��ود الطاغية منزلهم وانت�ش ��روا ف ��ي كل �أركان ب�أ�سلحتهم ،و�س�ألوا
ع ��ن ال�شهيد عي�سى ولأنهم ال يعرفونه فقد طلبوا �صورت ��ه فرف�ض �أهله �إجابة طلبهم
فهددوه ��م بالقتل ،وقاموا بتفتي�ش المن ��زل الذي قلبوه ر�أ�سا على عقب ،و�ضرب الأب
واالوالد والعتق ��اد �أخ ��ت ال�شهي ��د �أن �شقيقها عند جدته ولأنها ل ��م تتحمل تهديدهم
و�ضربه ��م لوالدها و�أخوتها ،فقد قالت لهم �إنه في م�ست�شفى العدان ،فاعتقلوا �أ�شقاء
ال�شهي ��د وخرجوا بع ��د �أن هددوا بقتلهم ،وقال �أحد ال�ضب ��اط لوالد ال�شهيد ان ابنك
قت ��ل �ستة م ��ن �أفراد الجي�ش ،وهم نقيب وخم�سة جنود ،ث ��م �سارت العربات العراقية
�إلى منزل ال�شهيد �أحمد ال�سنا�سيري(.)44
اعتقال ال�شهيد �أحمد ال�سنا�سيري:

ظه ��رت على ال�شهيد �أحم ��د رحمه اهلل عالم ��ات القلق والتوتر قب ��ل اعتقاله بعدة
�أي ��ام ،وكان ق ��د اعتاد الت�أخير ف ��ي العودة �إلى المنزل ،لكن ليل ��ة  ،13/9ت�أخر كثيرا
حت ��ى اقترب ��ت ال�ساعة م ��ن الرابعة �صباح ��ا ،حين ج ��اء و�ألقى الح ��زام وكانت فيه
بع� ��ض الطلق ��ات فوق �سطح المنزل ،ولم يو�ضح لوالده �أ�سب ��اب ت�أخره ،وعند ال�ساعة
ال�ساد�سة �صباحا خرج م ��ن المنزل(� )45إلى الم�ست�شفى ،وبعد �ساعات قليلة وبينما
كان الأب ينظ ��ر من �شب ��اك الغرفة �شاهد عربات ع�سكري ��ة عراقية وهي تقترب من
المن ��زل ،وبداخلها مجموعة كبيرة من الجنود وال�ضباط الذين ت�سلقوا �سور المنزل،
ول ��م يراعوا حرمته ،ثم ب ��د�أوا بتوجيه الأ�سئل ��ة �إلى �أهله ،و�س�أل �أح ��د ال�ضباط والد
ال�شهي ��د �أحمد ك ��م ولد عندك ،ف�أجابه .ث ��م �س�أله �أين �أحمد؟ ف ��رد عليه الأب القلق
«غير موجود» ،ف�س�أله ال�ضابط هل ابنك يعمل في الم�ست�شفى؟ وهل ذهب �إلى هناك،
ف�أجابه الأب نعم( ،)46كان الأب الحزين يدرك خطورة الو�ضع ،لكنه لم يكن يتوقع
الخط ��ر ال ��ذي كان يحيط بابنه الغالي ،ول ��م يكن يعلم ماذا وراء ه ��ذه الأ�سئلة ،كما
�أن ال�ضاب ��ط كان ��ت لديه معلومات كافية ع ��ن ن�شاط ال�شهيد وم ��كان وجوده ،فقاموا
بتفتي� ��ش المنزل ،وللأ�سف عثر �أحد الجن ��ود على المن�شور الذي �أ�سلفنا الإ�شارة �إليه
والذي يحتوي على العديد من �أ�سم ��اء الأ�سرى والمفقودين ،ف�أخذه ال�ضابط وو�ضعه
ف ��ي جيبه ثم ربط يد الأب وابنه ب�سلك الهاتف ،ف�س�أل الأب ال�ضابط هل عثرتم على
�أ�سلحة� ،أجابه وجدنا هذا وهو الحزام الذي �ألقاه ال�شهيد �أحمد فوق �سطح الملحق،
ثم �س ��ارت ال�سيارة بهم ،وهم ي�سمعون تهديد ال�ضباط لهم بقتلهم ما لم يعثروا على
ال�شهيد �أحمد( )47وعند م�ست�شفى العدان تم الإفراج عن الأب واالبن.
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في ذلك الوقت ،كان ال�شهيد �أحمد وعي�سى في م�ست�شفى العدان ،ولم يتمكن �أهلهما
م ��ن تحذيرهم ،وب�سرعة و�صلت القوات �إل ��ى الم�ست�شفى ،حيث وقفت �شاحنة محملة
بالجن ��ود عند باب الطوارئ و�أخرى عند الباب الرئي�سي ،وتم تطويق الم�ست�شفى ،ثم
دخل �أحد ال�ضباط وكان برتبة نقيب وطلب من موظف اال�ستقبال ك�شف التوقيع ،وبعد
�أن اطل ��ع عليه حدد الأ�سم ��اء التي يريدها و�س�أل عن �أماكن وجودهم في الم�ست�شفى،
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وطل ��ب من الموظف الم�س� ��ؤول مرافقته( ،)48ورغم ان الك�ش ��ف الأ�صلي كان يو�ضع
عن ��د الم�ش ��رف الإداري �إال �أن وج ��ود �أكثر من م�شرف يتناوب ��ون العمل جعل الك�شف
ف ��ي متناول الجمي ��ع( )50وللأ�سف ف�إن ال�شهيد �أحمد و�صديق ��ه ال�شهيد عي�سى كانا
يجل�س ��ان عن ��د اال�ستقبال ،فتم التعرف عليهما ،ومن ثم ت ��م اعتقالهما و�ضربهما ثم
�ألقت بهما قوات العدو في العربة ،ووا�صلت القوة العراقية البحث عن الآخرين  ،وقد
�أث ��ار هذا المنظر غ�ضب �إحدى الممر�ضات الت ��ي �س�ألت ال�ضباط وهي ت�صرخ حرام
عليك ��م ماذا فعال ف�أجابها ال�ضابط لقد قتال �أح ��د ال�ضباط(� ،)51أما بقية ال�شباب
فق ��د �أ�سرعت �إحدى الممر�ض ��ات و�أخبرتهم بما حدث ،ونبه ��ت محمد خمي�س الذي
كان م ��ن المطلوبين وكان يجل�س مع بع�ض ال�شباب في �إحدى الغرف في الم�ست�شفى،
فاغلقوا الجناح عليهم واختب�أ محمد في الحمام بم�ساعدة �إحدى الممر�ضات ولمدة
�ساع ��ة ون�صف بعد ان زال الخطر بذهاب القوات الع�سكرية العراقية التي ف�شلت في
الو�ص ��ول اليه( )52وفي لحظ ��ات �أ�سرع �أحد ال�شباب �إلى منزل محمد خمي�س و�أخبر
�أهل ��ه بما حدث و�أنهم يبحث ��ون عن محمد ،وفي الوقت نف�سه و�صل ��ت القوة العراقية
�إل ��ى المنزل وكانت عبارة عن عربات محملة بالجن ��ود ومجموعة من ال�شباب الذين
ت ��م اعتقالهم وبع ��د �أن �س�ألوا عن محمد ،ق ��ام جنود البغي بتفتي� ��ش المنزل و�سرقة
جه ��ازي التلفزيون والفيديو واعتقل ��وا �أحمد وهو �أحد �أخوة محم ��د خمي�س ،و�أخذوه
معه ��م �إلى ال�سيارات الت ��ي كان بداخلها ال�شه ��داء ( ،)....ومجيد عل ��م دار وولديه
حمي ��د وعلي و�أحم ��د حمزة وعي�سى وعادل غل ��وم(� ،)53أما بقي ��ة �شباب المجموعة
فلم تكن �أ�سما�ؤهم مدونة كما ان رباطة ج�أ�ش ال�شهداء و�صمودهم ،ورف�ضهم الإدالء
بمعلومات عن �أفراد المجموعة ،وبحفظ من اهلل �سبحانه وتعالى ،ا�ستطاعوا النجاة،
فمنهم الذي غادر الوطن� ،أو ذلك الذي �أنهى تطوعه ،وهناك الذي و�صل ن�شاطه لكن
بحذر �شديد.
ومم ��ا تجدر الإ�شارة �إليه �أنه في الي ��وم نف�سه �أح�ضر بع�ض ال�شباب �إلى الم�ست�شفى
�أربع ��ة �شهداء كانوا مع�صوبي الأعي ��ن ومربوطي الأيدي �إلى الخلف وكممت �أفواههم

بعل ��م الكويت ،وكان قد تم العثور على جثثهم ف ��ي منطقة الأثل الواقعة بين منطقتي
هدية والرقة(� .)54أما بالن�سبة لمالب�سات اعتقال ال�شهداء مجيد وعلي وحميد علم
دار فق ��د كانوا في المن ��زل حين اقتحمته قوة عراقية ظهر نف�س اليوم ،9/13وعثرت
على م�سد�س تحت مخدة ال�شهيد مجيد(.)55
وهك ��ذا تم اعتقال ال�شباب بعد �أن و�صلت معلومات عن ن�شاطهم �إلى اال�ستخبارات
العراقي ��ة ،وكان لدى ال�سلطات العراقية عندما اعتقلوهم معلومات دقيقة عن �أماكن
حف ��ظ الأ�سلح ��ة ،ويرىالعديد من الم�ص ��ادر الذين تم �إجراء المقاب�ل�ات معهم �أن
ت�سريب المعلوم ��ات تم من عاملين في الم�ست�شف ��ى( ،)56بالإ�ضافة �إلى العثور على
بع�ض الأدلة التي �أكدت تلك المعلومات ،مثل �أوراق الهويات والأ�سلحة ،هذا وقد قال
�أح ��د ال�ضب ��اط لأحد العاملين في م�ست�شفى العدان عندم ��ا �س�أله عن �أ�سباب اعتقال
ال�شباب ،لقد وجدنا «هذه الكروت»(.)57
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في المعتقل:
بع ��د �أن ت ��م اعتقال �أحمد خمي�س الذي لم يكن �أح ��د �أع�ضاء مجموعة العدان ،كما
�أ�شرن ��ا� ،س ��ارت العربات �إلى منطق ��ة الرقة ،وهناك �س� ��أل ال�ضب ��اط �أي�ضا عن �أحد
الأ�شخا� ��ص فلم يج ��ده ،فذهبوا �إلى منطق ��ة المنقف ومعهم ال�شه ��داء مجيد وحمد
وعل ��ي عل ��م دار ،وعادل غلوم(�أبوعدن ��ان) و�أحمد ال�سنا�سي ��ري وعي�سى محمد فايز
و( ).....حي ��ث ت ��م �سجنهم في �إح ��دى المدار�س ،وهناك �أوقفوهم ف ��ي البداية في
المم ��ر ،حيث قال لهم ال�ضباط �أنتم من المقاومة ،و�أنتم عمالء �أمريكا ثم ادخلوهم
�إل ��ى �إح ��دى الغرف (غرفة ناظ ��ر المدر�سة) وكان يجل�س فيه ��ا �ضابط برتبة عقيد،
وكان ��ت �أي ��دي ال�شبان مربوطة �إل ��ى الخلف عدا �أحمد خمي�س وف ��ي تلك اللحظة قال
العقي ��د لأحد ال�شباب ( )....لقد حاولت حرقنا فقد زلقيت زجاجةعلى �سيارة جيب
ف�أنك ��ر وطلب �أن يعطيه فر�صة للدفاع ع ��ن نف�سه ،حين قال له �أنتم فقط تتكلمون وال
تعطون ��ا فر�صة للدفاع عن �أنف�سنا ،فقام �أحد ال�ضباط ب�صفعه على وجهه وطلب منه
ال�سك ��وت ثم �شرح ال�ضابط للعقيد �أين ت ��م اعتقال كل واحد منهم ،ثم فرقوا ال�شبان
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عن بع�ض ،حيث تركوا �أحمد وال�شهيد ( )-وال�شهيد مجيد وولديه مع بع�ض بينما ظل
ال�شهداء �أحمد ال�سنا�سيري وعادل ،وعي�سى و(� )-إلى جانب بع�ض ،وكان الجميع في
غرف ��ة واح ��دة ،وفي الليل �أخذوهم �إلى غرفة العقيد م ��رة ثانية للتحقيق معهم ،وفي
تل ��ك الأثناء قيدوا يدي �أحمد خمي�س ،ثم ربطو عي ��ون ( )-وال�شهداء �أحمد وعي�سى
وع ��ادل و( )-و�أخرجوه ��م م ��ن الغرفة وبع ��د �ساع ��ة �إال ربعا �أعادوه ��م وا�صطحبوا
الباقي ��ن ،وبد�أ التحقيق مرة �أخرى ،وكانت البداية م ��ع ال�شهيد حميد علم دار الذي
كان يتعر�ض مثل كل الأ�سرى لل�ضرب ال�شديد وكان ينكر قيامه بما اتهم به ،ثم بد�أوا
م ��ع ال�شهي ��د ( )-الذي كانت رجله مجروحه قبل االعتق ��ال بيوم وكان ي�صرخ ويقول
«نع ��م قمت بكل �شيء لك ��ن ال ت�ضربني على رجلي» ،وكان رحمه اهلل يت�شهد ،وكان كل
ال�شباب مع�صوبي الأعين خالل التحقيق يتعر�ضون لل�ضرب والتعذيب ف�ضربوا �أحمد
خمي� ��س ب� ��أداة من المطاط على الظه ��ر والقدم ثم �ألقوه عل ��ى الأر�ض ورفعوا قدميه
و�ضربوه عليه بوح�شية.
وق ��د �شاءت �إرادة اهلل �سبحانه وتعالى �أن يحفظه ،حين تم الإفراج عنه يوم 9/20
( ،)58بينم ��ا تم نقل ال�شه ��داء من المدر�سة �إلىمخفر �صب ��اح ال�سالم ثم �إلى مبنى
محافظ ��ة الأحمدي ،وهن ��اك ا�ستم ��ر م�سل�سل التعذي ��ب بوا�سطة الكهرب ��اء وغيرها
م ��ن الو�سائل الوح�شية ،فكانوا خالل فترة �أ�سرهم م ��ن  9/23 - 13يتعر�ضون لأ�شد
�صنوف التعذيب الوح�شي الذي ا�شتهرت به ال�سلطات العراقية ،وفي المخفر عر�ضوا
عل ��ى ال�شهيد عادل �أحد ال�شب ��اب و�س�ألوه اذا كان يعرفه فنفى ،كذلك الحال بالن�سبة
له ��ذا ال�شاب الذي انكر معرفته بال�شهيد �أحم ��د ال�سنا�سيري ،فقاموا بتعليق ال�شهيد
عادل ب�سقف الغرفة من يديه وكانوا ي�ضربونه وي�س�ألونه عن �أ�سماء �أفراد المجموعة،
كم ��ا علقوا ال�شهيد عي�سى فايز ،ولم يك ��ن ال�شهيد عادل رحمه اهلل يتمالك نف�سه في
تل ��ك اللحظات فكان ي�سب الجنود وي�صرخ لكنه ل ��م يزود العدو بمعلومات عن �أفراد
المقاومة(.)59
اال�ست�شهاد:
كان اعتق ��ال هذه المجموعة فاجعة لأ�سرهم الذين لم يتوقفوا عن ال�س�ؤال والبحث

عنه ��م في كل م ��كان دون جدوى ،فقد ذهبوا �إل ��ى المخافر والمدار� ��س التي حولتها
�سلط ��ات االحت�ل�ال �إلى معتقالت ،ففي ذل ��ك ال�صباح الحزين ي ��وم  9/23كان والد
ال�شهي ��د عادل ق ��د �سمع بعد �أن �صلى الفج ��ر �أ�صوات �سيارات بجان ��ب المنزل ففتح
الب ��اب ،وكان ��ت المفاج�أة القا�سية حي ��ن وجد ابنه الغالي «ع ��ادل» ملقى على كر�سي
بجان ��ب باب المنزل وق ��د ربطت يداه ب�سال�سل وقد ا�ست�شهد اث ��ر طلقتين على ر�أ�سه
جه ��ة الي�سار وتح ��ت اذنه وقد خرج ��ت طلقة من عن ��د العين فقلعته ��ا ( ،)60وكان
ال ��دم ينن ��زف من �أنفه على وجه ��ه ف�أخذ الأب الحزين يبكى وي�ص ��رخ وينادي الأهل
والجيران فقام �أحد ال�شباب باالت�صال بالم�ست�شفى فجاءت �سيارة الإ�سعاف وتم نقل
الجثم ��ان �إلى م�ست�شفى العدان( ،)61ثم تم دفن الجثم ��ان في مقبرة ال�صليبيخات
ظه ��ر ذلك اليوم( ،)62وقد بدت عل ��ى جثمانه �آثار التعذيب( ،)63وكان قد تم نقله
�إل ��ى الم�شرح ��ة قب ��ل ذلك حين ذهب ��ت زوجته لر�ؤيته بع ��د �أن �أخبرته ��ا زوجة عمها
با�ست�شهاده(.)64
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�أم ��ا ال�شهيد �أحمد ال�سنا�سيري فقد تلقى �أهله مكالم ��ة من «فل�سطيني» يوم 9/22
يب�شرهم ب�سالمة ابنهم وانه �سوف يتم الإفراج عنه بعد يومين فانتظر الأهل و�صوله
بف ��ارغ ال�صب ��ر حتى يوم  9/23حي ��ن دق جر�س الباب ف�أ�س ��رع الأب الملهوف يفتحه
ف�شاه ��د �سيارة ع�سكري ��ة جيب تغادر الم ��كان وكانت تحمل فرقة الإع ��دام العراقية
فنظ ��ر و�إذا بجثمان ابنه عل ��ى الأر�ض وهو ينزف ثم مد ب�ص ��ره قليال ف�إذا ب�أكثرمن
جثم ��ان في ال�شارع ،ث ��م ال�شارع الآخر ،وكان ��ت المفاج�أة القا�سي ��ة ،و�أترك لك �أيها
الق ��ارئ ت�صور كي ��ف كان الو�ضع؟ وهو يرى مجموعة الجثث وهي تنزف هنا وهناك،
و�سرعة توافد الجيران وتم نقل الجثث �إلى م�ست�شفى العدان بوا�سطة الإ�سعاف()65
�أم ��ا بالن�سبة لل�شهيد عي�سى فايز ففي �صب ��اح ذلك اليوم فتح والده الباب ،وكان يهم
بالخ ��روج للبحث عنه لعل ��ى وع�سى يعثر عليه ،ففوجئ بجثمانه ملقى عند الباب على
وجه ��ه فخ�ش ��ى ان تكون خط ��ة للإيقاع ب�أهله فل ��م يحركه و�أ�سرع �إل ��ى داخل المنزل
و�أخب ��ر ابنه بوجود جثة عراقي عن ��د الباب ف�أ�سرع االبن وحرك الجثمان ففوجئ �أنه
 -58-جثم ��ان �أخيه ال�شهيد عي�س ��ى ف�أ�سرع االب �إلى المخفر ي�شتكي فقال له ال�ضابط نحن

قتلناه( )66ولق ��د كانت فاجعة كبيرة �أ�صابت �أهله و�أهالي ال�شهداء بالحزن واللوعة
فات�ص ��ل �أهله بالم�ست�شفي فجاءت �سي ��ارة الإ�سعاف لنقله �إلى م�ست�شفى العدان ،وقد
ا�ست�شهد اثر ا�صابات بعيارات نارية تم �إطالقها على الر�أ�س فخرجت من تحت العين
اليمن ��ى( ،)67هذا ولقد تعر�ض للتعذيب الوح�شي وكانت هناك �آثار تعذيب بوا�سطة
الكهرباء(.)68
�أم ��ا بالن�سب ��ة ل�شهداء �أ�سرة عل ��م دار فقد تم �إطالق النار عل ��ى ر�ؤو�سهم ف�سقطت
�أج�ساده ��م ف ��وق بع�ض وذلك عند مح ��ول الكهرباء القريب م ��ن منزلهم في منطقة
غ ��رب الفنطا�س( ،)69وكانت الأيدي مربوطة �إلى الخلف وقد حرقت فرقة الإعدام
وج ��ه ال�شهي ��د عل ��ي( )70وظه ��رت اث ��ار ال�ضرب ب�آل ��ة ح ��ادة اخترق ��ت �أج�سادهم
جميعا( ،)71هذا ولقد تم دفن الجثث ظهر اليوم نف�سه في مقبرة ال�صليبيخات.
وبع ��د ،لق ��د �أ�سهم ��ت عوامل كثيرة ف ��ي و�صول اال�ستخب ��ارات العراقي ��ة �إلى ه�ؤالء
ال�شباب ،فهم لم ي�سقطوا ب�أيدي القوات العراقية في �أثناء قيامهم بعملية ما ،ولكنهم
ل ��م يدركوا حقيقة تلك اال�ستخبارات التي كانت تر�صد كل تحركات الكويتيين وتجند
العمالء في كل مكان.
وق ��د جاء ف ��ي �إحدى وثائق االحت�ل�ال والم�ؤرخة في  1990/9/13م ��ا يلي« :هناك
دور غي ��ر م�سكون ��ة وحديثة البناء كان ��وا ينوون توزيعه ��ا عند �إكمالها عل ��ى العوائل،
فه ��ذه الدور �أخذت ت�ستغل من قبل المعار�ضة في �أعمالهم التخريبية ،وخ�صو�صا في
منطقة القرين والظهر وهدية»(.)*72
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لقد دفع ه�ؤالء ال�شباب �أرواحهم ثمنا لثباتهم وعزمهم وت�صميمهم على الدفاع عن
الوط ��ن ،و�سوف يبقى �إ�صرارهم وا�ست�شهادهم و�أمثالهم من �شهداء الكويت الأبطال
في �ضمير ال�شعب الكويتي ي�شرح معنى الوطنية ورف�ض العدوان.
رحمهم اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.
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عبداللطي ��ف خليفوه ،عقيد رك ��ن متقاعد ،تحرير ومراجع ��ة د.يو�سف عبدالمعطي،
مركز البحوث والدرا�سات الكويتية � ،1993ص. 152
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الف�صل الثالث
ال�شهيد� /سالم م�سير العنزي(٭)
هن ��اك الكثير م ��ن الوقائع البطولية التي ت ��دل على �شجاعة �أبن ��اء الكويت ،الذين
�آمن ��وا بالآية الكريم ��ة }�إن ين�صركم اهلل فال غالب لك ��م وان يخذلكم فمن ذا الذي
ين�صركم من بعده وعلى اهلل فليتوكل الم�ؤمنون{ (� )1صدق اهلل العظيم.
لق ��د دارت معارك ي ��وم الثاني م ��ن �أغ�سط�س  1990بي ��ن القوات الكويتي ��ة البا�سلة،
وق ��وات الع ��دوان العراق ��ي ،ورغم حج ��م القوات المعتدي ��ة ال�ضخم ��ة ومعداته ،فان
القوات الكويتية كبدته الكثير من الخ�سائر في الأفراد والمعدات ،ولقد �سجل التاريخ
بط ��والت �أفراد الجي�ش الكويتي الذين ا�ست�شهدوا ف ��ي �أثناء ت�أدية واجبهم في الدفاع
عن تراب وكرامة الوطن� ،أولئك الأبطال الذين لم ترهبهم جحافل الغدر والعدوان،
وكان �سالحهم الإيمان والإرادة القوية واالنتماء للوطن.
الواقع �أن الإيجاز في تناول بطوالت ومعارك الثاني من �أغ�سط�س لن ي�شرح حقيقة
م ��ا حدث ،كما ان الكلمات مهما كثرت وتنوع ��ت ف�إنها عاجزة عن نقل الحقيقة التي
ه ��ي �أبلغ من الكالم ،وفي هذه ال�صفحات �سوف ن�سجل بطولة ال�شهيد �سالم العنزي
الذي �شرح ب�صموده وعناده معنى الوطنية وااللتزام بالواجب.
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كان رحم ��ه اهلل يق�ضي اجازت ��ه ب�صحبة بع�ض زمالئه خارج الوط ��ن ،ولكنه فج�أة
وبعد �أربعة �أيام من �سفره �شعر بالتعب والإعياء ف�أ�صر على العودة وهو يقول لأ�صحابه
�أ�شع ��ر �أنني �سوف �أموت ،ولذلك �أريد الموت في وطن ��ي ،وبين �أهلي( )2وعاد رحمه
اهلل �إلى الكويت ع�صر يوم الأربعاء  8/1وكان مرهقا وي�شعر بالإعياء ،ولذلك �أم�ضى
بقي ��ة اليوم في المنزل للراحة والن ��وم ،وقد الحظت زوجته حر�صه على �أن ينام على
الأر� ��ض قائ�ل�ا لها ردا على �س�ؤالها له عن ال�سبب« :نحن منها و�سوف نعود �إليها» وقد
كرر هذه العبارة عدة مرات على م�سامع زوجته في ذلك اليوم( )3ثم نام وا�ستيقظ

�صب ��اح الخمي�س للرد على مكالم ��ة من �أحد زمالء العمل الذي �أخبره بالحدث الأليم
وكان ��ت والدته قد �أخب ��رت زوجته بذلك عن ��د ال�ساعة الثامنة �صباح ��ا ،وكان رحمه
اهلل ي�ؤك ��د ف ��ي �أثناء حديثه م ��ع زميله �أنه �س ��وف ي�أتي حاال وبالفع ��ل ارتدى مالب�سه
وعندما هم بالخروج الحظته زوجته �أنه متردد الخطوات وقلق و�أخيرا التفت نحوها
و�أو�صاه ��ا باالهتم ��ام بنف�سها ورعاي ��ة �أوالدهما ثم ودعها وخ ��رج( )4ويبدو �أنه كان
رحمه اهلل ي�شعر �أنه لن يعود.
�إلى الكلية الع�سكرية
ذه ��ب ال�شهيد م�سرعا �إل ��ى مقر عمله في الكلي ��ة الع�سكرية وبالق ��رب منها �أوقفه
�أف ��راد نقط ��ة تفتي�ش للعدو ،و�أخذوا هويت ��ه ،ثم �س�ألوه �إلى �أي ��ن ف�أجابهم لقد طلبني
الواج ��ب مثلم ��ا طلبك ،هك ��ذا كانت �إجابته ل�ضاب ��ط النقطة الذي �أخ ��ذ منه �ساعته
الثمينة ونقوده ثم �أمره بالعودة من حيث �أتى ،لكن هيهات �أن يعود �إلى منزله قبل �أن
ي�ؤدي واجبه في الدفاع عن وطنه الغالي.
الإ�صرار والوطنية
لقد �أبى ال�شهيد �سالم الخ�ضوع لأمر العدو واال�ست�سالم والهوان ،والبد من موا�صلة
الطري ��ق وعدم التراج ��ع ،ف�سار �إلى الحر�س الوطني ،وق ��ال للحر�س «�أنا زميلكم من
الجي� ��ش الكويتي ،و�أري ��د ان التحق معكم ف�إلى �أين توجهونن ��ي» وعندما اطم�أنوا اليه
�أ�شاروا عليه بالذهاب �إلى كتيبة الإمداد والتموين فهي الجهة الم�س�ؤولة عن الأ�سلحة
والذخيرة.
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�أ�س ��رع ال�شهيد �إلى الإمداد والتموين ،وهن ��اك �شرح للح�ضور ما حدث له مع �أفراد
نقط ��ة التفتي�ش وكيف كتب اهلل �سبحانه وتعالى له النجاة ،وكان متحم�سا جدا ويريد
القي ��ام بعم ��ل ما ف�أعطى ( )5ال�سالح «بندقية ذاتية» وت ��م تكليفه مع عدد من �أفراد
الحر� ��س الوطني بحرا�سة �سيارات الذخي ��رة ،بحيث يتم تحريكها با�ستمرار �إبعادها
 -64-عن مواقع الق�صف المدفعي العراقي الذي كان �شديدا وعلى �أكثر من موقع ،كما كان

عليه �أي�ضا الرماية(.)6
ورغ ��م الق�ص ��ف و�صعوب ��ة الو�ضع �إال �أن ��ه حر�ص عل ��ى مخابرة �أهل ��ه حيث حادث
والدت ��ه ،وطم�أنها و�أخبرها «�أنه في الحر�س الوطن ��ي( ،)7لكنه ال يعلم ماذا �سيكتب
اهلل �سبحانه وتعالى هل الحياة �أم ال؟»(.)8
اال�ست�شهاد:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم }ف�إذا جاء �أجلهم ال ي�ست�أخرون �ساعة وال ي�ستقدمون {
(�سورة الأعراف الآية.)34 :
بن ��اء على التعليمات فقد ا�ستلم كل فرد من الق ��وة الموجودة في الإمداد والتموين
زاوية فاتجه البع�ض من جهة الزاوية القبلية والبع�ض الآخر �إلى ناحية العيادة ،وكان
الق�ص ��ف المدفعي العراقي �شديدا فا�ضطر بعد ذلك �إل ��ى االن�سحاب نحو وحداتهم
وهم يحاول ��ون المقاومة ب�أ�سلحتهم الذاتية ،وقاموا بتنزي ��ل الذخائر وتوزيعها ،لكن
وعن ��د ال�ساع ��ة  12.30ظه ��ر نزل ��ت �أول قذيفة باتج ��اه الإمداد والتموي ��ن فا�ضطر
ال�شب ��اب �إلى االنبطاح ورغم ذلك قد �أ�صيب بع�ضهم ب�شظاياها( ،)9ثم �أطلق العدو
قذيف ��ة ثانية على الموقع نف�س ��ه ،ف�أ�صابت �شظاياها عددا من �أفراد الحر�س الوطني
وكانت ال�ساعة  4.30ع�صرا.
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�أم ��ا ال�شهي ��د فقد �أ�صابت ��ه �شظايا القذيف ��ة الثانية ف�سار �إلى خل ��ف مكتب الإمداد
والتموي ��ن� ،أي خل ��ف المهج ��ع وهو يعاني م ��ن الإ�صابة ث ��م �سقط هن ��اك وقد كانت
الإ�صاب ��ة ف ��ي قلب ذلك ال�ش ��اب ال�صبور الطم ��وح الم�ستقيم( ،)10لق ��د �سقط على
وجه ��ه و�سالحه بيده ،وبعد �أن توقف الق�ص ��ف حمله رفاقه وثالثة من �أفراد الحر�س
ا�ست�شهدوا معه وو�ضعوهم في ثالجة المطبخ المركزي في المع�سكر(.)11
لقد رف�ض رحمه اهلل �أن يط�أطئ الر�أ�س للعدو� ،أو يترك �سالحه ويعود �إلى المنزل،
�إلى �أهله الذين كانوا ينتظرونه و�شقيقه عبدالكريم.

البحث عنه:
عندم ��ا انت ��اب القلق �أهله خرجت والدت ��ه يوم الجمعة  8/3ب�صحب ��ة �سيدة �أخرى
للبح ��ث عن ��ه دون جدوى ،ثم ك ��ررت المحاولة يوم ال�سبت حيث ذهب ��ت �إلى الحر�س
الوطن ��ي ،لق ��د كانت تبحث عنه رغ ��م �صعوبة وخط ��ورة الو�ضع لأنها ل ��م تكن قادرة
عل ��ى االنتظ ��ار وهناك بحثت عنه في كل مكان لكن �سبح ��ان اهلل الذي يفعل ما ي�شاء
ل ��م تبحث عن ��ه( )12في الثالجة ،حيث يرق ��د الجثمان ،وفي الي ��وم نف�سه كان �أحد
الأ�شخا� ��ص وهو م ��ن الجالية اليمنية قد �أخبر عبدالكري ��م با�ست�شهاد �شقيقه �سالم،
ورغ ��م الحزن الذي �شعر به �إال �أنه �أي�ضا �أح� ��س بالفخر ال�ست�شهاده( ،)13فلم يخبر
�أهل ��ه حتى ع�صر يوم االثنين عندما دخلت قوات الع ��دو منطقة كيفان وخرج الكثير
م ��ن الع�سكريين منه ��ا ،وذهب عبدالكري ��م �إلى �أهل ��ه الذين فرحوا بعودت ��ه ف�س�ألوه
ع ��ن �شقيق ��ه �سالم فحاول �أن يتمال ��ك �أع�صابه ولكن فج�أة احت�ض ��ن ابن ال�شهيد ثم
�أخبرهم با�ست�شهاده(.)14
وم ��ع �أل ��م الف ��راق ولوعت ��ه� ،إال ان �شقيق ��ه يق ��ول لق ��د ا�ست�شه ��د رحم ��ه اهلل فداء
للوط ��ن «وم ��ات موته �شريفة ونال ال�شه ��ادة وا�ست�شهاده تاج ن�ضعه عل ��ى ر�أ�س والدي
ووالدت ��ي»( ،)15ه ��ذه ه ��ي كلمات �شقيقه حبي ��ب ،التي تعبر عن �شع ��ور �أهل �شهداء
الكويت الأبطال.
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جثمان ال�شهيد:
الب ��د من الإيم ��ان بق�ضاء اهلل وقدره وبعد �أن كان البحث ع ��ن ال�شهيد� ،أ�صبح الآن
البح ��ث ع ��ن جثمانه فخرج ف ��ي �صباح الثالث ��اء �إخ ��وة ال�شهيد ،لنق ��ل الجثمان من
م�ست�شف ��ى الفروانية فكان ��ت المفاج�أة ،وهي وجود جثم ��ان زوج �شقيقتهم الع�سكري
ال�شهي ��د محمد عمر� ،أما جثمان ال�شهيد �سالم فقد كان في ثالجة المطبخ المركزي
ف ��ي الحر� ��س الوطني ،وبالفع ��ل وجدوا جثمانه م ��ع جثمان ثالثة من �أف ��راد الحر�س
 -66-الوطن ��ي ،وفي ذل ��ك الوقت كان ��ت الكهرباء مقطوعة ع ��دا كهرب ��اء الثالجة ،ثم تم

نق ��ل الجثث �إلى م�ست�شفى الفروانية بوا�سط ��ة �سيارة الإ�سعاف التي اح�ضرها �شقيقا
ال�شهيد �سالم من الم�ست�شفى(.)16
حالة الجثمان:
كان وجه ��ه مبت�سم ��ا ،وقد �أ�صاب ��ت ال�شظايا الوج ��ه ،والقلب وال�ص ��در ،وقد نزف
بغزارة ،ولوحظ وجود الدم على �صدره ووجهه� ،أما عينه الي�سرى فقد كانت متورمة،
وعند ظهر الثالثاء الموافق 1990/8/7تم دفن جثمانه وجثمان ال�شهيد محمد عمر
زوج �شقيقته في مقبرة ال�صليبيخات.
هك ��ذا طويت �آخر �صفحة من �صفحات حياة ال�شهي ��د �سالم ،ذلك ال�شاب المتفوق
الملت ��زم الذي الزم ��ه ال�شعور الوطن ��ي و�ألح عليه فتج ��اوب معه ،ف ��كان الإ�صرار ثم
اال�ست�شهاد والت�ضحية انت�صارا للحق والوطن.
رحمهم اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.
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الهوام�ش:
(٭) المي�ل�اد  - 1958/3/12اال�ست�شه ��اد  ،1990/8/2الم�ست ��وى التعليمي :دبلوم،
المهنة :وكيل �ضابط  -مدر�سة الكلية الع�سكرية  -كمبيوتر.
(� )1سورة �آل عمران الآية . 160
( )2عبدالكريم م�سير خلف العنزي� ،1996/4/15 ،سعود المطيري ،وحبيب م�سير
العنزي1996/7/23 ،م� ،سعود المطيري.
(� - 1996/3/26 ....... )3سعود المطيري.
( - ...... )4المقابلة ال�سابقة.
(� )5سع ��ود �سالم ال�شريع العازمي� ،1996/4/26 ،سعود المطيري ،نا�صر القوي�ضي
العازمي.
( )6مقدم وا�صط منيع اهلل البغيلي � - 1996/4/7 -سعود المطيري.

( )7ارملة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
(� )8سعود �سالم العازمي -المقابلة ال�سابقة.
(� )9سعود �سالم العازمي  -المقابلة ال�سابقة.
( )10عبداهلل �سعد المكمخ المطيري � - 1996/4/6سعود المطيري.
( )11مقدم وا�صط منيع  -المقابلة ال�سابقة.
( )12عبداهلل م�سير العنزي � - 1996/3/26سعود المطيري.
( )13عبدالكريم م�سير العنزي  -المقابلة ال�سابقة.
( )14الم�صدر ال�سابق.
( )15حبيب م�سير العنزي  -المقابلة ال�سابقة.
( )16عبدالكريم م�سير العنزي  -المقابلة ال�سابقة.
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ال�شهيد �سلمان نهار محمد العازمي (٭)
كان ال�شهيد �سلمان في مقر عمله ،يوم الأربعاء ،وكان من المفرو�ض �أن يخرج يوم
الخمي� ��س ( )1للراحة مع يوم الجمعة ،ولكن بع ��د وقوع العدوان الغا�شم هب ال�شهيد
رحمه اهلل ورفاقه يدافعون عن الوطن ب�أ�سلحتهم الذاتية وعند ال�ساعة الثانية �صباحا
عندم ��ا تقدمت القوات المعتدية نحو المع�سكر ،و�أ�صبحت عند مبنى وزارة الكهرباء
وب ��د�أت ت�صوب نيران �أ�سلحته ��ا الر�شا�شة والثقيلة باتج ��اه مع�سكر الحر�س الوطني،
انطلق �أفراد الحر�س الوطني من �أفراد و�ضباط يدافعون ،ويقاومون المعتدي وكانت
ق ��وات العدو عبارة عن وح ��دات متكاملة فقد كانت �أرتاله تتق ��دم ب�سرعة� ،أما بع�ض
�أف ��راد الحر�س الوطن ��ي وكان ال�شهيد �سلم ��ان �أحدهم فقد كانوا م�ش ��اة ،ويت�صدون
لني ��ران �أ�سلح ��ة القوات المعتدية ،وف ��ي �أثناء تقدمهم كانوا يحاول ��ون االتجاه �صوب
ال�ساتر فاقتربوا من الم�ستودعات واحدا تلو الآخر ،وكان ال�شهيد �سلمان في المقدمة
حي ��ن انطلقت طلقة من �سالح ر�شا� ��ش العدو ف�أ�صابته عند ال�ساعة الخام�سة �صباحا
بينما تمكن �أفراد المجموعة من االحتماء ب�إحدى المدرعات ،حين �أدركوا انهم �أمام
مرم ��ى قوات العدو التي ر�صدتهم ،وفي تلك الأثناء قامت قوات كويتية بالهجوم على
القوات العراقية ،وا�ستطاعت قتل الكثير منهم كما �أرغمتهم على التراجع و�سيطرت
عل ��ى الموقف وعلى القوات المعتدية في مبنى وزارة الكهرباء ،لكن مع تطور وتدهور
الو�ضع وحقنا لدماء الكويتيين �صدرت �أوامر القيادة بالتوقف عن �إطالق النار(.)3
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الإ�صابة:
لق ��د �أ�صيب ال�شهيد �سلمان رحم ��ه اهلل من الخلف كما يروي زميله فالح ،وخرجت
الطلق ��ة من القلب ،لأن ��ه كان رحمه اهلل يح ��اول التقدم باتجاه ال�سات ��ر وهو منبطح
ومتك ��ئ عل ��ى اليد اليمنى ول ��م يكن من ال�سه ��ل �إ�سعافه في تلك اللحظ ��ات ،وعندما
توق ��ف الرم ��ي وبع ��د خم�س دقائق م ��ن �إ�صابت ��ه اتجاه نح ��و زميله ف�ل�اح فوجده قد
ا�ست�شهد ،وظل جثمانه في مكانه بالقرب من الم�ستودع ،وعند ال�ساعة العا�شرة م�ساء
خ ��رج الكثير من �ضباط و�أفراد الحر� ��س الوطني بعد �أن ا�ضطروا �إلى نزع مالب�سهم
 -69-والتخل�ص من اثباتاتهم(.)4

حالة الجثمان:
ي ��روي زميله �سعود ه ��ادي الذي ذهب �إلى مع�سكر الحر�س الوطني يبحث عن �أخيه
بع ��د �أن �سمع �أن هناك الكثير من الجث ��ث �أنه في �أثناء بحثه عن جثمان �أخيه ،ورغم
�صعوب ��ة الو�ضع وخطورته فقد �شاهد العديد من الجثث كانت �إحداها جثمان �سلمان
موجودة بالقرب من الم�ستودع حيث �أنه ك�شف الغطاء عنه وقر�أ هويته ،والحظ وجود
رم ��اد على ظهره وك�أنه ب ��ودرة �سوداء وقد �أ�صيب بطلقة ف ��ي ظهره ،ولم تكن مالمح
الوج ��ه وا�ضح ��ة ،والحظ �أي�ضا احت ��راق �أحد �أق�س ��ام الم�ستودع القري ��ب من جثمان
ال�شهيد ،مما يعني �أن �آثار الرماد والحريق قد امتدت �إلى الجثمان ( )5الذي ظل في
مكانه حتى يوم الجمعة  ،8/3حيث قام الباب المطوع بنقل الجثث ومن بينها جثمان
ال�شهيد �سلمان حيث تم دفنه في قبر جماعي في مقبرة الرقة(.)6
كيف علم �أهله با�ست�شهاده:
�سم ��ع �أهله في � 8/2أن القوات المعتدية قد �أ�س ��رت ولديهما ،وهما ال�شهيد �سلمان
و�شقيقه عواد ،فغادروا المنزل خوفا من بط�ش المحتل� ،إلى المملكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة ،وعندما خرج �أحد �أ�صدقاء ال�شهيد وهو فالح مر�ضي �إلى الإمارات� ،سافر
�إل ��ى �أهل ال�شهيد في مدينة الريا�ض ،و�أخبرهم با�ست�شهاد ابنهم �سلمان� ،أما �شقيقه
عواد فقد كتب اهلل �سبحانه وتعالى له النجاة وفك �أ�سره وعاد �إلى �أهله(.)7
لق ��د كان ال�شهيد �سلم ��ان رحمه اهلل هادئا طيبا ملتزم ��ا ،ي�ستعد للزواج يوم ،8/9
ولك ��ن �ش ��اءت �إرادة اهلل �أن يزف �إلى الجنة ب�إذن اهلل بع ��د �أن �أثبت رحمه اهلل �أنه ال
يهاب الموت ،فظل يقاتل حتى �أ�صيب الإ�صابة القاتلة ،وهو يدافع عن الوطن.
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رحمهم اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.

الهوام�ش:
(٭) الميالد ،1968/7/28 :اال�ست�شهاد ،1990/8/2 :الم�ستوى التعليمي :متو�سط،
المهنة :وكيل عريف ،الحر�س الوطني.
(� )1سالم نهار محمد العازمي � ،1995/12/2سعود المطيري.
( )2لق ��د ق ��اوم �ضباط الحر�س الوطني مقاومة با�سل ��ة وا�ستب�سل افراده ،فقد دارت
معارك في مع�سكرات المباركية ،وفي منطقة ال�شويخ ال�شمالي ،وفي الرقعي ،وغيرها
من المعارك والمواجهات التي كبدت القوات الغازية الكثير من القتلى والأ�سرى.
انظ ��ر كتاب :مالحم يوم الفداء الكويتي  -التط ��ور ال�سيا�سي والع�سكري � 2أغ�سط�س
 28 - 1990فبراي ��ر  ،1991الكوي ��ت �� � -ص  ،100 - 94الدكت ��ور العقي ��د الرك ��ن
المتقاعد /محمد عبداللطيف الها�شم.
( )3فالح مر�ضي العريرة � ،1995/12/12سعود المطيري.
( )4فالح مر�ضي العريرة ،المقابلة ال�سابقة.
(� )5سعود هادي ال�صواغ � - 1995/12/26سعود المطيري.
(� )6سالم نهار العازمي  -المقابلة ال�سابقة.
(� )7سالم نهار محمد العازمي  -المقابلة ال�سابقة.
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ال�شهيد � /إبراهيم عبداهلل نجم ال�سبيعي (٭)
�س ��وف يبقى ه ��ذا ال�شهيد وغيره م ��ن �شهداء الكوي ��ت نماذج للبطول ��ة والت�ضحية
والف ��داء ،فق ��د كان من�ضبطا وملتزم ��ا ،ولقد ع�شق ال�شهيد ابراهي ��م الع�سكرية منذ
طفولت ��ه ،وكان ي�ص ��ر على ارت ��داء المالب� ��س الع�سكرية في الأعي ��اء ،ويزهو بها بين
�أقران ��ه ،ولذلك عندما �أنهى المرحلة المتو�سطة انخرط في ال�سلك الع�سكري ليحقق
حلمه الذي طالما راوده(.)1
وق ��د تميز رحمه اهلل بالإخال�ص والتفاني ف ��ي العمل ،والتعاون مع زمالئه والهدوء
وااللت ��زام( )2والمواظب ��ة واالتزان واالخال�ص ف ��ي تنفيذ الأوام ��ر وكان رحمه اهلل
رجال بمعنى الكلمة والدليل على ذلك بطولته وا�ست�شهاده يوم .)3( 2/8
كان ال�شهي ��د قد قرر ق�ضاء �إج ��ازة الخمي�س في جزيرة فيل ��كا ،ولذلك فقد �أو�صل
زوجته حي ��ث �أهلها و�أخته �إلى الجزيرة يوم االربعاء( )4على �أ�سا�س �أنه �سوف يلحق
به ��م ،ولكن يفعل اهلل ما ي�شاء ،فقد التحق رحم ��ه اهلل بمقر عمله يوم الأربعاء وعند
ال�ساع ��ة الثانية فجر الخمي�س ،تلقى «النقيب خالي ��ف» الأوامر من �ضباط العمليات
بو�ضع حرا�سات عل ��ى البوابات وهيئة العمليات ،وقام بذلك حيث �أوكلت �إلى ال�شهيد
�إبراهي ��م و�أح ��د زمالئ ��ه( )5مهم ��ة حرا�سة بواب ��ة رئا�س ��ة الأركان ومعهم ��ا �سالح
«اال�ستقالل».
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اال�ست�شهاد:
وق ��ف ال�شهيد رحمه اهلل عن ��د البوابة وهو يم�سك �سالحه بفخ ��ر واعتزاز و�إ�صرار
على الت�صدي للعدو وحوالي ال�ساعة الخام�سة �صباح الخمي�س � 2/8صاح �أحد �ضباط
الع ��دو يطلب ا�ست�سالم القوات الكويتية ،لكن ل ��م يجد الأذان ال�صاغية و�أ�صروا على
القتال ،وا�شت ��د تبادل �إطالق النار بين الجانبين ،وا�ستم ��ر القتال في �ضراوته(،)6
وكان ق ��د تم توزيع ال�سالح على الع�سكريين في المع�سكر وتوزيعهم للدفاع عن �أ�سوار
 -72-المع�سكرات والبوابات( .)7وفي تلك الأثناء كان ال�شهيد ابراهيم ال�سبيعي يقف عند

البواب ��ة ويقاتل بر�شا�شة ا�ستقالل م ��ن مكان مح�صن ،ولكن �أم ��ره �ضابط العمليات
ب� ��أن يخرج ب�سالحه ويتبعه ربم ��ا للتغطية عليه �أو للتعامل مع الع ��دو ،وبالفعل انطلق
ال�شهي ��د رحمه اهلل بج�س ��ارة وبطولة وحما�س وبد�أ يطلق الن ��ار على القوات العراقية
التي كانت نيران �أ�سلحتها موجه وبكثافة باتجاه رئا�سة الأركان( ،)8لكن هناك ر�أيا
�آخ ��ر يقول �إنه بناء على �أوامر من مقدم في هيئة العمليات انتقل ال�شهيد وزميله �إلى
الجزي ��رة المواجه ��ة للبوابة للتعامل مع رت ��ل عراقي قادم( ،)9وف ��ي تلك اللحظات
كان ��ت القذائف العراقية تت�ساقط في كل االتجاهات ،والقوات الكويتية تعمل جاهدة
على �ص ��د الهجوم ،وتمك ��ن ال�شباب بالفع ��ل الحيلولة دون اقتحام الق ��وات العراقية
بواب ��ات الرئا�سة(� ،)10أما ال�شهيد ابراهيم رحمه اهلل فقد كان يتبادل �إطالق النار
مع العدو عند البوابة ،ومع �أن الق�صف كان �شديدا �إال �أنه اندفع ب�شجاعة �إلى ال�شارع
وتح ��دى نيران الع ��دو دون �أن يهتم بخطورة الموقف ،مع ع ��دم وجود �ساتر يتح�صن
خلف ��ه ،حتى ج ��اءت وقت ال�شه ��ادة حين انطلق ��ت ر�صا�صة من �سالح الع ��دو باتجاه
ر�أ� ��س ال�شهيد ،وذلك بعد �أن ا�ضطرت البا�صات العراقية �إلى التوقف حيث نزل �أحد
القنا�ص ��ة و�صوب ني ��ران �سالحه �إلى ر�أ�س ال�شهي ��د ( )11ف�أ�صابته بعد �أن �أبلى بال ًء
ح�سنا ي�شهد له به كل من كان معه في المع�سكر.
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وبع ��د لحظ ��ات من �إ�صابته �ص ��اح زميله «�إبراهي ��م طاح» «�سق ��ط» ،وب�سرعة فائقة
انطل ��ق حمد الري�ش ب�سي ��ارة طراز وانيت نح ��و مكان �سقوط ال�شهي ��د وهو الر�صيف
ال ��ذي يتو�سط ال�ش ��ارع المقابل للبوابة ،ف�سحبه ث ��م ربعه �إلى داخ ��ل ال�سيارة ،بينما
كان ��ت نيران �أ�سلحة الع ��دو توجه نحو حمد الري�ش ،ولكن رغ ��م ذلك وبحفظمن اهلل
ا�ستط ��اع نقل ال�شهيد �إلى داخل المع�سكر ،وعندما تفح�صه الحظ �أن الإ�صابة جاءت
ف ��ي ر�أ�س ��ه ،وا�ست�شه ��د ،فو�ضع فوقه غت ��رة �أح ��د رفاق ��ه ( ،)12وكان �أول �شهيد في
المع�سك ��ر( ،)13وقد ا�ست�شهد حوالي ال�ساعة � 5.30صباحا ،بعد �أن ظل يهدد العدو
والمعتدي ويردد لقد قدمنا لكم العون في حربكم(.)14

دفن الجثمان:
وف ��ي ذلك الي ��وم الحزين  8/2عل ��م والده بوا�سط ��ة الهاتف ان ابنه ق ��د ا�ست�شهد
فانطل ��ق �أ�ست�سل ��م الجثمان الطاهر م ��ن الم�ست�شف ��ى الع�سكري ،ولك ��ن جنود البغي
والع ��دوان رف�ضوا ت�سليمه الجثمان ،وبعد م�ضي خم�سة ع�شر يوما على ا�ست�شهاد ابنه
�أي ي ��وم  8/16ا�ستلم جثمانه وتم دفنه في مقبرة ال�صليبيخات بمالب�سه الع�سكرية
الت ��ي احبه ��ا ،ورغم هذا الم�ص ��اب الأليم ولوعة الف ��راق ف�إن والده ق ��ال ل�سمو �أمير
الب�ل�اد حفظه اهلل الذي جاء �إليه للتعزية «عندي �أربعة �أبناء و�أنا الخام�س كلنا فداء
للوطن»(.)15
لقد كان ح ��ب الوطن وال�شجاعة �سالحه ،فا�ست�شه ��د بمالب�سه الع�سكرية التي كان
مولع ��ا بها منذ طفولته ،وقد �ض ��رب المثل الأعلى لل�شهام ��ة والبطولة ولوالء للوطن،
فواجه العدو وجه ��ا لوجه وهو يدافع عن كرامة الوطن ،ويتحدث والد ال�شهيد ال�سيد
عب ��داهلل نجم ال�سبيعي بزهو عن �شجاع ��ة ابنه التي تحدث عنها كل من كان معه في
ذل ��ك اليوم وع ��ن دوره الم�شرف والبطولي ويفخر والده �أن ابن ��ه �أول �شهداء مع�سكر
المباركية ،وكان يتحدث عنه وك�أنه �أمامه يزهو بمالب�سه الع�سكرية(.)16
رحمهم اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.
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الهوام�ش:
(٭) المي�ل�اد - 1966/11/23 :اال�ست�شه ��اد  -1990/8/2المهن ��ة :عريف  -وزارة
الدفاع ،الم�ستوى التعليمي :ال�شهادة المتو�سطة.
( )1عب ��داهلل نج ��م ال�سبيع ��ي (والد ال�شهي ��د)  ،1995/10/17د.نج ��اة عبدالقادر
الجا�سم.
( )2حمد عبدالعزيز الري�ش � - 1995/10/20 -سعود المطيري.
( )3محمد عبداهلل المطيري � - 1995/10/19سعود المطيري.
( ، 1996/1/6....... )4د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

( )5والدة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )6خاليف عواد الجفناوي � - 1996/5/12 -سعود المطيري.
( )7الم�صدر ال�سابق.
( )8محمد عبداهلل المطيري � - 1995/10/19 -سعود المطيري.
( - ........ )9المقابلة ال�سابقة.
( )10خاليف عواد الجفناوي  -المقابلة ال�سابقة.
( )11حمد الري�ش  -المقابلة ال�سابقة.
()12خاليف عواد الجفناوي  -المقابلة ال�سابقة.
( )13الم�صدر ال�سابق.
( )14محمد عبداهلل المطيري  -المقابلة ال�سابقة.
( )15والد ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )16والد ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
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ال�شهيد /جمال �سالم خلف اللنقاوي (٭)
ا�ستيق ��ظ ال�شهي ��د جم ��ال يوم  2/8ف ��ي ال�صباح الباك ��ر كعادته ولم يك ��ن يعلم �أن
القوات العراقية اجتاحت �أر�ض الوطن ،ولذلك ا�ستقل �سيارته برفقة زوجته �إلى مقر
عمله ف ��ي الحر�س الوطني ،وكانت ال�ساعة تقترب م ��ن ال�سابعة والن�صف �أما زوجته
فقد و�صلت طريقها وكان اليوم بالن�سبة لهما من الأيام العادية(.)1
في المع�سكر:
�سيطرت على ال�شهيد م�شاعر الغ�ضب والقلق عندما �سمع الخبر ،وهو في المع�سكر
وكان يري ��د معرف ��ة كل الحقائق وب�سرعة لذلك ظل يتحرك م ��ن مكان �إلى �آخر كيف
و�صل ��ت هذه الق ��وات �إلى �أر� ��ض الكويت ،وعندما ب ��د�أت عملية توزي ��ع الأ�سلحة على
الع�سكريي ��ن �أخذ ال�شهيد بندقيته وكان يريد القيام بعمل ما للدفاع عن الوطن(،)2
وعن ��د ال�ساع ��ة الواحدة ظهرا كل ��م زوجته ،و�أو�صاه ��ا بابنتيهما ،وطل ��ب منها �أن ت
طمئن عليه وال تقلق ،ف�س�ألته هل تنوي الخروج من المع�سكر �أجابها كال ،و�أكد لها �أنه
�س ��وف يبقى في مكانه مما زاد من قلق وذع ��ر الزوجة عليه التي حاولت االت�صال به
ع ��دة مرات دون جدوى وعند ال�ساع ��ة الثالثة ع�صرا هاتفها ولكن هذه المرة �شعرت
من حديثه �أنه في و�ضع �صعب جدا ،وحزين وك�أنه يعاني من الإ�صابة ،وقد كرر رحمه
اهلل و�صيته لزوجته برعاية ابنتيهما ،كما �أو�صاها على نف�سها ،ثم �أغلق ال�سماعة ولم
يترك لها فر�صة موا�صلة الحديث معه(.)3
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اال�ست�شهاد:
كان المع�سك ��ر ف ��ي ذلك الوق ��ت يتعر�ض لني ��ران قذائف الق ��وات العراقية الغازية
الت ��ي كانت متمرك ��زة خارج المع�سكر وكان �أبطال الحر� ��س الوطني يتبادلون �إطالق
الن ��ار معهم ب�شرا�سة و�شجاعة ،وف ��ي تلك الأثناء �صعد ال�شهيد مع بع�ض ال�شباب �إلى
ال ��دور الثاني في �إدارة التوجي ��ه المعنوي ،لتر�صد القوات العراقي ��ة خارج المع�سكر
م ��ن ال�شب ��اك وكانت ال�ساعة ما بي ��ن الثامنة والعا�شرة �صباح ��ا ،وبينما هو مع......
ينظران من ال�شباك ،طلب �أحد ال�شبان من كل الأفراد الذين في ذلك الدور النزول
خوف ��ا عليهم من نيران القوات العراقي ��ة التي كانت تنطلق من خارج المع�سكر ،ولأن
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الق�ص ��ف العراقي بد�أ يركز على ذلك الدور ،وقد نزل كل الأفراد� ،أما ال�شهيد جمال
فق ��د �أ�صر على البقاء ورف�ض الن ��زول وقال �أنه يريد م�شاهدة القوات العراقية ،وبعد
قليل �سوف ينزل وكان ينتظر لحظة دخول تلك القوات �إلى المع�سكر لكي يطلق النار
عليه ��ا ،وكان ق ��د �أخرج ن�صف ج�س ��ده خارج ال�شب ��اك( ،)4وبعد لحظ ��ات نزل �إلى
العي ��ادة التي كان �أحدهم �أهم �أه ��داف الق�صف العراقي الوح�شي ،فانفجرت الكثير
م ��ن القذائف �أمام الباب ،ولذلك �أمر الدكتور ولي ��د الجميع بعدم الدخول والخروج
�إل ��ى وم ��ن العي ��ادة �إال لل�ضرورة الق�ص ��وى خوفا عل ��ى �أرواحه ��م ولأن حركةالدخول
للعي ��ادة كثيف ��ة لكثرة الجرح ��ى ،وكان ال�شهيد جمال �أحد الذين دخل ��وا العيادة ،وال
يج ��زم الدكتور وليد �أن ال�شهيد جمال قد دخل �إل ��ى العيادة من �إ�صابة ما �أم ال ،وفي
تلك الأثناء بينما كان الدكتور وليد يطلب من الرائد الدكتور يعقوب عدم الخروج من
العيادة لخط ��ورة الو�ضع ،فج�أة خرج ال�شهيد جمال منه ��ا لكي ينقذ �أحد الم�صابين
ب�إدخال ��ه �إلى العي ��ادة ،فوجهت الق ��وات العراقية قذيف ��ة نحوها ف�أ�صاب ��ت ال�شظايا
ال�شهي ��د جم ��ال و�سقط عل ��ى الأر�ض عندئ ��ذ �أ�سرع الدكت ��ور الرائد يعق ��وب و�سحبه
�إل ��ى العيادة ،رغم خط ��ورة الو�ضع ،ف�أ�صيب الدكت ��ور يعقوب �إ�صاب ��ة �أفقدته ب�صره
للحظ ��ات ،كما �أ�صيب كتفه ،ولكن ال�شهامة والبطول ��ة والرجولة �أفعت ال�شهيد جمال
�إل ��ى الخروج لإنقاذ الم�صاب ،كما دفعت الدكتور يعق ��وب هو الآخر �إلى الخروج من
العيادة لإنقاذ ال�شهيد جمال رحمه اهلل.
وف ��ي تلك الأثناء ازدادت الإ�صابات في العيادة وتحول ��ت �إلى مجزرة لكثرة القتلى
والجرح ��ى ،وم ��ن بينه ��م ال�شهيد جم ��ال بينم ��ا العيادة ل ��م تكن مجه ��زة لمثل هذه
الظروف ،وي تلك الأثناء كان الدكتور �أحمد العربيد وهو �أحد �أطباء الحر�س الوطني
يحاول �إنقاذ ال�شهيد جمال فكان ي�صرخ وينادي الدكتور وليد الذي �أ�سرع نحوه فوجده
يجل� ��س على الأر�ض وق ��د و�ضع ال�شهيد جمال على ركبتي ��ه ،وكان ي�ضغط على �صدره
ف ��ي محاولة منه لمنع تدفق الدم الذي كان يخ ��رج من بين �أ�صابعه ،وبناء على طلب
الدكت ��ور وليد رفع الدكتور �أحم ��د يده ف�إذا بالدم يتدفق بغزارة لأن ال�شظايا �أ�صابت
قل ��ب ال�شهيد جمال ،ف�أيقن الدكتور وليد �أنه ال ج ��دوى من محاولة ا�سعافه ،وبالفعل
ف ��ي تل ��ك اللحظة �صعدت روحه الزكي ��ة �إلى بارئها ،وبع ��د �أن �أدى دوره ،وكان ينتظر
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�صدوره ��م ،وبعد ا�ست�شهاده و�ضع جثمانه تحت �أح ��د كرا�سي العيادة وذلك ل�صعوبة
نقل ��ه �إل ��ى الم�ست�شفى م ��ع ا�ستمرار الق�ص ��ف العراق ��ي ،بينما كانت ق ��وات الحر�س
الوطن ��ي البا�سل ��ة توا�صل مقاومتها ،وقد تحمل الكثير م ��ن الجرحى �إ�صابته وا�ستمر
ف ��ي المقاومة ،تل ��ك المقاومة والبطول التي منعت قوات الع ��دو من دخول المع�سكر،
وعن ��د ال�ساع ��ة  9.30و�صلت الأوامر �إل ��ى الدكتور وليد من القي ��ادة ب�ضرورة �إخالء
العي ��ادة حر�ص ��ا على الأرواح لكن الدكتور رف�ض لأن العي ��ادة كانت ممتلئة بالجرحى
والإخالء ي�شكل خطورة بالغة ،ولكن بعد حوالي �ساعة وباالتفاق مع الدبابات الكويتية
الت ��ي قامت بق�صف القوات العراقية ا�ستطاع العدي ��د من الع�سكريين الخروج ،رغم
خط ��ورة هذه المحاول ��ة ب�سبب انت�شار القوات والدباب ��ات العراقية في معظم الطرق
ولكن ال مفر من المغامرة النقاذ ارواح ه�ؤالء الجرحى ،وا�ستطاع الدكتور وليد ب�شارة
وم ��ن معه من الأطباء نقل العدي ��د من الجرحى والو�صول بهم ب�أم ��ان �إلى م�ست�شفى
الع ��دان ،وف ��ي الوقت نف�سه نقل الكثي ��ر من الع�سكريين جث ��ث �إخوانهم ال�شهداء من
المع�سكر �إلى الم�ست�شفى قبل ان ت�سيطر عليه القوات الغازية(.)5
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و�صول خبر اال�ست�شهاد:
كان �أهل ��ه يعلمون �أن ��ه في المع�سكر ي�ؤدي واجبه ،ف�س�ألوا عن ��ه في اليوم نف�سه دون
جدوى ،وفي اليوم التالي ذهبت زوجته مع �شقيقته �إلى الحر�س الوطني تبحثان عنه،
وهن ��اك لم تتمالك الزوجة �أع�صابها فكانت تبكي وت�س�أل عن زوجها الغالي �أين هو؟
ه ��ل اليزال على قي ��د الحياة؟ هل تم �أ�سره؟ هل جرح ونقل �إل ��ى الم�ست�شفى ،لكن لم
تثم ��ر محاولتها ف�أ�سرعت �إلى م�ست�شف ��ى ال�صباح تبحث عنه بين الجرحى ،فلم تعثر
علي ��ه ،لق ��د كانت متلهفة على معلومة واحدة مهما كان ��ت تر�شدها �إلى مكان زوجها،
دون ج ��دوى �إل ��ى �أن حان الوقت حي ��ن قابلت واحدة من معارفه ��ا كانت هي الأخرى
ت�س� ��أل عن زوجها الع�سكري ،ف�أخبرتها �أنها �سوف تذه ��ب �إلى م�ست�شفى العدان لكي
ت�س� ��أل عنه و�سوف ت�س�أل �أي�ضا عن ال�شهيد جمال ،وهن ��اك عرفت الحقيقة الم�ؤلمة،
وم ��ر اليوم بطيئا على الزوجة وهي تنتظر لعل وع�سى يدخل عليها زوجها �أو ت�سمع ما
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�شقيق ��ة ال�شهيد جمال وطلبت منها المجيء �إل ��ى منزل �أهل زوجها لأمر هام ،ويالها
م ��ن لحظات قا�سية ،امتزجت فيها م�شاعر الفرح والحزن ،فقدكانت تظن �أن زوجها
ق ��د عاد ،ول ��م تنتظر االطمئنان علي ��ه بنف�سها ف�س�ألت �شقيقته ه ��ل عاد جمال فجاء
الرد الذي �أثار ال�شك في م�صيره حين �أجابتها «تعالي» عند ذلك �أدركت الزوجة �إنه
ل ��م يع ��د ،وما �أن و�صلت �إلى منزل �أهله حتى علم ��ت بالفاجعة حين �سمعت بكاء �أهله
ف�أغم ��ي عليها ،فقد ذهب ال ��زوج العزيز ولن تراه ،ولكن رغم ذلك ظل ينتابها �شعور
بالأمل في �أنها �سوف تراه كيف ولماذا؟ ال تعلم ولكنها ت�شعر �أنه �سوف يعود!(.)6
ولك ��ن الحقيقة انه ا�ست�شهد ولن يعود ،لقد افتق ��دت زوجها ال�شهم الكريم المحب
ال�شج ��اع ال�صب ��ور الذي كان يتمن ��ى ال�شه ��ادة( ،)7وايقنت ان الع�ل�اج الذي يدخل
الراحة على قلبها هو الإيمان بق�ضاء اهلل وقدره.
رح ��م اهلل ال�شهي ��د فقد �أ�صر على ال�صمود في المع�سك ��ر وكان منكرا لذاته عندما
حاول �إنقاذ الم�صاب فكانت ال�شهادة.
رحمهم اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.
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الهوام�ش:
(٭) المي�ل�اد - 1962/1/11 :اال�ست�شه ��اد ،1990/8/2 :الم�ست ��وى التعليم ��ي:
المرحلة االبتدائية  -المهنة :وكيل عريف  -الحر�س الوطني.
( )1ارملة ال�شهيد  - 1995/10/21 -د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
( )2النقيب� - 1995/11/1 ......سعود المطيري.
( )3ارملة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )4النقيب - .....المقابلة ال�سابقة.
( )5رائ ��د طبيب  /ولي ��د ب�شارة  - 1996/3/12 -د.نج ��اة عبدالقادر الجا�سم -
�سعود المطيري.
(� )6أرملة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )7الم�صدر ال�سابق.

ال�شهيد  /جمال �سعد �سلطان ال�سالم(٭)
لق ��د ا�ستجاب هذا ال�شهيد ال�شجاع رحمه اهلل لنداء الوطن ،و�سقط منذ ال�ساعات
الأول ��ى على �أر� ��ض القاعدة البحرية ،وه ��و يرف�ض اال�ست�سالم للع ��دو الغا�صب ،فقد
كان ��ت �إرادته قوية ،وكان رحمه اهلل يتميز بحب العمل والتفاني في �أداء ما يوكل �إليه
م ��ن مه ��ام ،ورغم �أنه �أنهى درا�سته في انجلترا ثم ماليزي ��ا� ،إال �أنه كان يحر�ص على
االلتح ��اق بكل دورة يرى �أنها �سوف تزي ��د من قدراته واتقانه لعمله ولذلك دخل عدة
دورات للغوا�صين ،ودورات �ضفادع ب�شرية ومغاوير ،وقوات خا�صة ،في خارج الكويت
وداخله ��ا ،وكان يتميز بالن�شاط والحيوية ،وهو �إن�س ��ان اجتماعي ريا�ضي( ،)1ي�ؤمن
ب�ض ��رورة تنمي ��ة قدرة الإن�سان والتطوي ��ر ل�ضمان اتقان العم ��ل ،ولذلك فقد خ�سرت
البحري ��ة الكويتية بفقدان ال�شهيد جمال �سلطان خ�سارة كبيرة( ،)2فقد كان مو�ضع
�إعجاب كل المحيطين به.
اال�ست�شهاد:
ب�سب �إيمانه وحبه لوطن ��ه �أ�صبح من �أوائل ال�شهداء ،وفي ال�صفحات التالية �سوف
نطرح كل المعلومات التي ح�صلنا عليها عن ظروف ومالب�سات اال�ست�شهاد.
رواية الرائد �سلمان قبازرد:
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عندم ��ا علم باالجتي ��اح العراقي الغادر لبى الن ��داء و�أ�سرع �إل ��ى القاعدة البحرية
حوالي ال�ساعة ال�سابعة �صباح يوم  ،8/2و�أراد الدخول من البوابة الجنوبية لأنه �أراد
كم ��ا يب ��دو اخت�صار الطريق للو�ص ��ول �إلى مقر عمله الذي كان يق ��ع بالقرب من تلك
البواب ��ة ،رغم �أنه اعتاد الدخول من البواب ��ة الرئي�سية ،لكن كانت �إرادة اهلل �أن يغير
بواب ��ة الدخول هذه الم ��رة ،وفي تلك الأثناء كانت الق ��وات المعتدية قد انت�شرت بعد
نزولها من الزوارق الحربية في القاعدة ،واحتلوا البوابات الرئي�سية ،ووقف بع�ضهم
�أم ��ام تلك البوابات وهم بمالب�س ع�سكرية لونها «زيت ��ي» ،وهي ت�شبه مالب�س القوات
 -80-الكويتي ��ة البرية ،ولذلك عندما و�صل ال�شهيد �إلى الباب ،و�شاهد الجنود ،اعتقد كما

يبدو �أنهم من �أفراد الجي� ��ش الكويتي ،جاءوا لم�ساندة القوات الكويتية في القاعدة،
وعندم ��ا و�صل ال�شهي ��د رحمه اهلل ب�سيارته ،فوجئ �أن ال ��ذي يتحدث معه عند الباب
م ��ن جنود العدو ،ف�أدرك حينئذ �أن القوات العراقية ق ��د احتلت القاعدة ،ولكن رغم
ذلك رف�ض النزول من ال�سيارة ،كما طلب منه الجندي ،وكان يحاول �إخراج �سالحه،
ث ��م فتح ب ��اب ال�سيارة لإطالق الن ��ار على العراقي لك ��ن الأخير عاجل ��ه و�أطلق النار
عليه ،فق ��د كان �أ�سرع منه ،ف�أ�صاب فخذه الأي�سر وخا�صرته بطلقتين ،ف�سقط رحمه
اهلل لك ��ن لم ي�ست�شهد ،فحمله جنود العدو و�ألقوه في الوانيت الخا�ص بال�شهيد ،وقام
ال�ضابط العراقي الموجود �آنذاك بقيادة ال�سيارة �إلى داخل القاعدة ،وظل يدور وهو
يحمل جنودا من قوات العدو ويو�صل غيرهم بينما كان ال�شهيد رحمه اهلل ينزف وهو
على قيد الحياة.
وبع ��د م ��رور �أقل م ��ن �ساعة ،وبع ��د التو�س ��ل والإلحاح م ��ن الع�سكريي ��ن الكويتيين
لل�ضاب ��ط العراقي ،وافق على نقل ال�شهيد �إلى عيادة ا لقاعدة حيث ا�ستقبله الدكتور
محم ��د �أ�سام ��ة «م�صري الجن�سية» ،وكان ال�شهيد بحاج ��ة �إلى نقل دم نظرا لأنه كان
ينزف بغزارة ،فتم االت�صال ببنك الدم ،ورغم الألم فقد كان رحمه اهلل يتمتع لروح
معنوي ��ة مرتفع ��ة ي�ضحك ويتح ��دث  ،ثم ب ��د�أت الم�أ�ساة فحين و�صل ��ت ال�سيارة التي
تحم ��ل الدم المطل ��وب ،عند البوابة الرئي�سية �سكب الجنود ال ��دم ،واعتقلوا ال�شباب
ال ��ذي نقل ��وا الدم واقتادوه ��م �إلى داخل القاع ��دة حيث الكثير م ��ن ال�ضباط و�أفراد
البحرية الكويتية.
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فل ��م يح�صل ال�شهيد جمال� ،إال على زجاجة دم واحدة «درب» وظل رحمه اهلل حتى
ال�ساعة الخام�سة م�ساء وهو ينزف بغزارة� ،إلى �أن ا�ست�شهد حوالي ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساء(.)3
وبع ��د ذلك ل ��ف �ضباط البحري ��ة الجثمان وو�ضع ��وه في ثالجة كان ��ت متخ�ص�صة

للح ��وم في مطبخ ن ��ادي �ضباط القاعدة ،ثم نقلوا الجثمان �إل ��ى غرفة التموين ومعه
جثم ��ان لرجل كويتي كبير ال�سن كان قد ا�ست�شهد �إث ��ر �إطالق قوات العدو النار عليه
في منطقة الوفرة.
وف ��ي الي ��وم الثاني نقلت �سلط ��ات االحتالل �ضب ��اط و�أفراد البحري ��ة الكويتية �إلى
الب�ص ��رة ك�أ�س ��رى ح ��رب ،ولم يكن ل ��دى �أحد �أي عل ��م عن م�صير جثم ��ان ال�شهيد،
وعندم ��ا �أجبرت �سلطات االحتالل خم�سة من �ضب ��اط البحرية الكويتية على تدريب
جن ��ود االحت�ل�ال على كيفية ا�ستخ ��دام الزوارق والمع ��دات البحري ��ة الكويتية انتهز
الرائ ��د عبداهلل القالف الفر�صة و�س� ��أل ال�ضابط العراقي عن المكان الذي دفن فيه
جثم ��ان ال�شهيد جم ��ال حيث قال له عندنا �ضابط توفي  8/2ه ��ل تعرفون �أين دفن؟
ف�أ�ش ��ار �أح ��د ال�ضباط �إلى مكان عن ��د البوابة الرئي�سية في الزاوي ��ة باتجاه الحائط،
�أم ��ا الر�أي الآخر فيق ��ول �إنه دفن في وكان باتجاه المطاف ��ئ ،وبعد �أن تم حفر مكان
الموقعين بعد التحرير للأ�سف لم يتم العثور على الرفات.
�أم ��ا رواي ��ة نقيب بحري حمدي الحبيب الذي �شاهد جثم ��ان ال�شهيد فقد جاء على
النحو التالي:
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بع ��د �أن �سيط ��رت الق ��وات العراقي ��ة على القاع ��دة ،ب ��د�أت الخط ��وة الثانية وهي
ا�ستدع ��اء كل �ضابط كويتي في القاعدة ،ف�س�ألهم النقيب حمدي الحبيب عن جثمان
ال�شهيد حيث كان قد �سمع من بع�ض ال�ضباط انه ا�ست�شهد ،وهل �سيتم ت�سليم جثمانه
�إل ��ى �أهل ��ه� ،أم �أن ��ه �سوف يت ��رك في القاع ��دة ،وهل �سيت ��م دفنه ،فلم يتل ��ق الجواب
ال ��ذي يطمئ ��ن البال ،فقد رد عليه �أحد �ضباط العدو ب�أنه ل ��ن يقوم ب�أي �إجراء ب�ش�أن
الجثم ��ان ،عند ذلك ا قت ��رح عليه النقيب حمدي �أن يحف ��ظ الجثمان في واحدة من
ثالجات المخازن الموجودة في القاعدة و�أن يقوم النقيب حمدي بالتعاون مع طبيب
القاع ��دة بمعاينة الم ��كان ونقل الجثمان �إلي ��ه م�ؤقتا ،فا�ستح�س ��ن ال�ضابط العراقي
 -82-ه ��ذا الر�أي ،وعند المغرب ي ��وم  8/2ذهب النقيب حمدي �إل ��ى العيادة ،حيث �ضمد

ل ��ه الدكتور محمد �أ�سامه ا�صبع ��ه المجروح و�س�أله عن جثم ��ان ال�شهيد جمال رحمه
اهلل الموج ��ود في العيادة ،وقد و�ضع علي ��ه الدكتور غطاء ،وقال له �إن ال�شهيد �أ�صيب
بطلقتي ��ن واح ��دة في الكتف الأيم ��ن ،والثانية عند الخا�صرة ،و�أن ��ه بعد نزف حوالي
ثالث �ساعات ،ا�ست�شهد ظهرا.
بع ��د ذل ��ك قام النقيب حمدي والطبي ��ب محمد بنقل الجثمان �إل ��ى المخازن حيث
توج ��د ثالجات للحم والم ��واد الغذائية الأخرى ،وقد حر� ��ص النقيب حمدي على �أن
يكت ��ب ا�س ��م ال�شهيد عل ��ى الغطاء ال ��ذي و�ضعه ف ��وق الجثمان ثم غادر م ��ع الطبيب
المخ ��زن ،وي�ؤكد النقيب �أن ��ه ال ي�ستبعد �أبدا وب�سبب طبيع ��ة �شخ�صية ال�شهيد جمال
�أن ��ه ق ��د �أبدى مقاومة �ض ��د القوات العرقي ��ة ،لأنه لي�س من ال�شخ�صي ��ات التي يمكن
ان ت�ست�سل ��م ب�سهولة ،ويرى النقيب حمدي �أنه ا�ست�شه ��د داخل القاعدة ،و�أن القوات
العراقي ��ة جاءت ع ��ن طريق البحر ولم تتم بعد �سيطرتها عل ��ى القاعدة عندما دخل
ال�شهيد جمال(.)4
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الرواية الثالثة:
يقول المجند في البحرية خالد رجب ما يلي:
«عن ��د ال�ساع ��ة الثالثة فجر ي ��وم � 8/2سمعنا من �إذاعة المع�سكر ب� ��أن القتال يدور
عن ��د الحدود البرية بي ��ن القوات البرية الكويتي ��ة والقوات العراقي ��ة ،ومنذ ال�ساعة
الثالث ��ة والن�صف بد�أ ال�ضباط والجنود يتوافدون �إلى القاعدة» ،وكان خالد رجب قد
ا�ستلم حرا�سة بوابة الأفراد مع بع�ض الع�سكريين وبالتحديد البوابة ال�شمالية وكانت
�سي ��ارات ال�ضب ��اط الكويتيين تدخل القاعدة �آنذاك ،وعن ��د حوالي ال�ساعة ال�ساد�سة
�صباح ��ا ،دخلت القوات العراقية المعتدية �إلى القاع ��دة ،ثم بد�أت �إطالق النار على
مق ��ر القيادة ،والبوابة الرئي�سية �أي بوابة ال�ضباط وقد واجهت مقاومة ولكن تمكنت
ق ��وات الع ��دو من �أ�سر الكثي ��ر من الع�سكريي ��ن الكويتيين وكان ذل ��ك حوالي ال�ساعة
ال�سابعة �إال الثلث حيث �سيطرت على القاعدة.

اال�ست�شهاد:
�أم ��ا ع ��ن مالب�سات اال�ست�شهاد ،وكما يروي خالد الذي كان يقف على بعد  100متر
ع ��ن بواب ��ة الأفراد ،ولذلك فه ��و �إذن �شاهد عي ��ان :و�صل ال�شهيد �إل ��ى بوابة الأفراد
م ��ا بين ال�ساع ��ة  6.15و� 6.30صباحا ،والحظ وجود حوال ��ي ع�شرة من الع�سكريين
العراقيي ��ن ،ويب ��دو ان ��ه اعتقد �أنهم م ��ن القوات الكويتي ��ة خا�صة �أنه ل ��م يتمكن من
الوق ��وف ب�سيارته عن ��د البوابة ،بال�ضبط ب�سبب وقوف �أكثر م ��ن �سيارة �أمامها ،وفي
تل ��ك الأثناء �سمع و�شاهد الع�سكري العراقي وهو ي�أم ��ر ال�شهيد بالنزول من ال�سيارة
ع ��دة م ��رات لكنه رف�ض تنفي ��ذ �أمر العراقي ،وح ��اول �إخراج ال�س�ل�اح «م�سد�س» من
درج ال�سي ��ارة ولكن عاجله ال�ضابط العراق ��ي و�أطلق النار عليه ،ثم فتح باب ال�سيارة
و�سح ��ب ال�شهيد بقوة �إلى الأر�ض ،عندئذ تدخل بع� ��ض �أفراد القوات الكويتية الذين
كان ��وا يتواجدون عند الباب وطلبوا القي ��ام بنقله �إلى العيادة لإ�سعافه ،لكن ال�ضابط
العراق ��ي رف�ض وادع ��ى �أنه �سوف ينقله �إليه ��ا ثم و�ضع ال�شهيد ف ��ي �سيارته الوانيت
و�صع ��د معه �شابان وق ��اد ال�ضابط العراقي ال�سيارة ،وكان يتعم ��د اللف والدوران في
القاع ��دة( )5لكي يت�أخر �إ�سع ��اف ال�شهيد وينزف �أكبر كمية م ��ن الدم ،وبعد م�ضي
�ساعة �أدخل ال�شهيد �إلى العيادة وتم طلب الدم له ،وقد �أ�شرنا �إلى الت�صرف الوح�شي
لذي قام به �ضباط العدو برف�ضهم نقل كل الدم �إلى ال�شهيد ،وتم �أ�سر ال�شبان الذين
�أح�ضروا الدم من م�ست�شفى العدان(.)6
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وبع ��د �أن عر�ضن ��ا رواي ��ات الأ�شخا� ��ص الذي ��ن كانوا ف ��ي القاعدة ي ��وم الثاني من
�أغ�سط� ��س ،نج ��د لزام ��ا علينا �أن ن ��دون هن ��ا ر�أي �شقي ��ق ال�شهيد ،ح ��ول مالب�سات
ا�ست�شه ��اد ال�شهي ��د جمال ،ون ��ود الإ�شارة �إل ��ى �أن ال�سيد نجيب رحم ��ه اهلل لم ي�شهد
الواقعة لكنه نقل ما �سمعه من الآخرين.
يق ��ول ال�سي ��د نجيب رحم ��ه اهلل �إن �سب ��ب ا�ست�شهاد �شقيق ��ه هو مقاومت ��ه للقوات
العراقي ��ة ،فق ��د و�صل �إلى القاعدة وهو في حالة ذهول وغ�ضب لأنه لم يتحمل عندما

�أخب ��ره �صديق ��ه �أحم ��د العي�سى ال ��ذي كان معه في تل ��ك اللحظات بوق ��وع العدوان،
وعندما و�صل القاعدة وبالتعاون مع ال�شباب الكويتي الموجود هناك اتفق معهم على
�أن ي�ستل ��م البواب ��ة ال�شمالية ،حي ��ث �أوقف �سيارته عندها ثم ب ��د�أ تبادل �إطالق النار
معه ��م ،فقد كان يحمل �س�ل�اح اال�ستقالل فقتل وجرح عددا م ��ن جنود العدو يتراوح
عدده ��م م ��ا بي ��ن  ،9 - 6بين قتي ��ل وجريح ،لكن �أطل ��ق العدو عليه الن ��ار من �سالح
 R.B.Gف�أ�صابت ال�شظايا فخذه االيمن وكذلك خا�صرته وكتفه ور�أ�سه �إ�صابات بليغة
فوقع على الأر�ض ،ورف�ض ال�ضابط العراقي �إ�سعافه وو�ضعه في الوانيت ،وتركه لمدة
� 8ساع ��ات وهو ينزف في ال�سيارة بينما كان ي ��دور داخل القاعدة ،وف�شلت محاوالت
طبي ��ب القاعدة في اقناع ال�ضابط العراقي لإ�سعافه لأنه جريح معركة و�أ�سير حرب،
وكان ال�ضاب ��ط ي ��رد �أنه ت�سب ��ب في قتل عدد م ��ن ع�ساكرنا ،كما ح ��اول �أحد �ضباط
القاعدة م ��ن الكويتيين اقناعهم ب�ضرورة �إ�سعافه لكن دون جدوى ،وبعد نزف غزير
�أدخل ��وه ال�سي ��ارة لكن منعوا عنه ال ��دم الذي و�صل من م�ست�شفى الع ��دان ،بل �أطلقوا
الن ��ار على �سيارة الإ�سعاف ،وي�ضيف ال�سيد نجيب رحمه اهلل �إنه �سمع �أن ال�شهيد وهو
في تلك الحالة ال�صعبة كان ي�شعر بالأمل بالن�صر ،ولكنه ا�ست�شهد فجر الجمعة .3/8
وبع ��د �أربعة �أيام من ا�ست�شهاده ،و�صل الخبر �إل ��ى �شقيقه بوا�سطة �أحد الأ�شخا�ص
«من�صور الخرافي» الذي �سمع الخبر من �أحد العاملين في القاعدة وهو من الجن�سية
الفل�سطينية.
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مكان الجثمان:
ل ��م ي�ستدل �أهله على مكان الجثمان رغم محاوالته ��م الم�ستمرة ولفترة طويلة لأن
ال �أح ��د يعرف مكان دفنه ومتى تم دفنه( .)7ومن المعروف �أن القوات العراقية بعد
�أن �سيط ��رت على القاع ��دة قامت ب�أ�سر الكثير من ال�ضباط والأف ��راد ثم نقلتهم �إلى
ال�سجون العراقية.
 -85-ه ��ذه هي الرواي ��ات التي تناول ��ت حيثيات اال�ست�شه ��اد ،وحتى �إذا كان ��ت الروايات

الأول ��ى هي الأق ��رب �إلى ال�صواب بحكم �أن م�صادرها م ��ن العاملين داخل القاعدة،
وكان ��وا هناك ف ��ي  .2/8ف�إن رف� ��ض ال�شهيد النزول م ��ن ال�سي ��ارة ومحاولته �إخراج
�سالحه الذي رف�ض التخلي عنه لمقاومة الع�سكري العراقي �إن دلت على �شيء ف�إنما
تدل على �شجاعة هذا الرجل الذي �أبى اال�ست�سالم للعدو العراقي رغم ال�سالح القوي
الذي كان يحمله ال�ضابط العراقي ولكن من �أجل الوطن والحرية تهون الحياة ،فقدم
حياته فداء للوطن وكرامته.
رحمهم اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.
الهوام�ش:
(٭) الميالد - 1956/1/22 :اال�ست�شهاد - 1990/8/2 :الم�ستوى التعليمي :دبلوم
 دورات .المهنة :مالزم �أول البحرية  -وزارة الدفاع.(� )1سلمان قبازرد � - 1995/10/23صالح العوفان.
( )2حمدي الحبيب � - 1995/11/5صالح العوفان.
( )3الرائد �سلمان قبازرد � - 1995/10/31صالح العوفان.
( )4حمدي الحبيب  -المقابلة ال�سابقة.
( )5خالد رجب عبدالوهاب � - 1995/11/14سعود المطيري � -صالح العوفان.
( )6خالدرجب  -المقابلة ال�سابقة.
( )7نجيب �سعد �سلطان ال�سالم � - 1995/10/16 -صالح العوفان.
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ال�شهيدان:
حمدان محمد �شالل العنزي (٭)
محمد مزيد خلف العبيد (٭ ٭)
لقدا�ستطاع ��ت الق ��وات الكويتي ��ة الجوي ��ة القيام بدور فع ��ال في الت�ص ��دي للعدو
فكبدت ��ه الكثير من الخ�سائر ،ورغ ��م عدم اال�ستعداد للقتال ،فق ��د تمكن ن�سور الجو
م ��ن تجهيز الطائرات و�إعدادها للقت ��ال و�إ�صالح المدرجات حتى بعد تدمير القوات
العراقية لمدارج الإقالع ا�ستطاعت تلك الطائرات الت�صدي للقوات المعتدية الجوية
والبحري ��ة( ،)1ولقد فقدت عددا من الطيارين الذين قدموا �أرواحهم فداء للوطن،
لك ��ن الأوامر �ص ��درت للطياري ��ن للتوجه �إل ��ى المملكة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ال�شقيقة
للمحافظة على �أرواحهم وحماي ��ة للطائرات ،فكان ال�شهيد حمدان العنزي وال�شهيد
محم ��د مزيد من �أولئ ��ك الطيارين الذين انطلقوا في طريقه ��م �إلى المملكة العربية
ال�سعودي ��ة ،ورغم تعدد الروايات حول مالب�سات اال�ست�شه ��اد ،ف�إننا �سوف نطرح في
هذه ال�صفحات كل المعلومات التي تو�صلنا �إليها حتى تكمتل ال�صورة �أمام القارئ.
�أنه ��ى ال�شهيد حم ��دان وزميله ال�شهيد محم ��د دورة الطائ ��رة الهليوكبتر «الغزال»
ف ��ي الوالي ��ات المتحدة الأمريكية ف ��ي  1988/7/15وان�ضما �إلى �س ��رب التدريب ثم
�إل ��ى �سرب ( )34وبعد ذل ��ك �أتما دورة على �صواريخ الهوك وف ��ي تلك الأثناء ربطت
بينهما �صداقة حميمة( ،)2وكان مثاال للمواطن المخل�ص الجاد ،فقد تميزا بالأمانة
واالن�ضباط وااللتزام(.)3
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وف ��ي الثاني م ��ن �أغ�سط�س ومع بداية ذلك ال�صباح الحزي ��ن ،عندما بد�أت القوات
العراقية المعتدية اجتياح الأرا�ضي الكويتية ،ومع �ساعات الفزع والقهر التي �أحاطت
بال�شع ��ب الكويتي ،انطلق رجال الجي�ش الكويت ��ي البا�سل ي�ؤدون واجبهم المقد�س في
الدفاع عن الوطن ف�أ�سرع ال�شهيد حمدان رحمه اهلل �إلى مقر عمله ال�ساعة الخام�سة
� -87-صباح ��ا ،ولكن حالت ح�ش ��ود الدبابات الع�سكرية العراقية عن ��د ج�سر الجهراء دون

و�صول ��ه  ،فعاد �إلى المنزل وخابر قاعدة علي ال�سالم الجوية ،ثم �أ�سرع بعد ذلك �إلى
القاع ��دة ،ومن هناك حر� ��ص على �أن يطمئن �أهله حين قال له ��م �أنا في مكان �آمن،
وكانت ال�ساعة الحادية ع�شرة �صباحا( ،)4ورغم الخطر الذي كان يحيط بالقاعدة
الت ��ي تعر�ضت للهجوم الجوي العراقي حوالي ال�ساع ��ة � 5.30صباح الخمي�س ،اال ان
ذلك لم يمنع ال�شهيد حمدان وال�شهيد محمد مزيد وغيرهما من البقاء في القاعدة،
وكان ال�شهي ��د محمد رحمه اهلل في القاعدة منذ ليل ��ة الخمي�س .)5(8/2وبناء على
�أوامر القيادة فقد تم �إخالء قاعدة علي ال�سالم ،حيث انطلق ن�سور الجو الذين كانوا
ف ��ي القاع ��دة بطائراتهم �إلى قاع ��دة �أحمد الجابر وكان ال�شهي ��دان حمدان ومحمد
م ��ن بينهم ،وقد و�صال �إلى القاع ��دة ،رغم عدم وجود م�ضادات في الطائرتين بينما
كان ��ت طائرات الع ��دو تقوم بق�صف مدارج الطائرات في قاع ��دة علي ال�سالم ،فكان
يتم �إ�صالحها ب�سرعة ،كما �أ�شرنا( ،)6كما لم يكن معهما ذخيرة وتعتبر هذه العملية
مجازفة(.)7
ومم ��ا تجدر الإ�شارة �إلي ��ه �أن هناك ر�أيا يقول(� ،)8إنهما و�ص�ل�ا �إلى قاعدة �أحمد
الجاب ��ر بطائ ��رة واحدة ،وكان �آم ��ر القاعدة في ذلك الوقت العقي ��د «�سبتي بوغيث»
ال ��ذي طلب من الجميع انتظ ��ار الأوامر( ،)9كما طلب من الرائ ��د وليد العطار لأنه
�أق ��دم الح�ضور �أن يكون �آمر مجموعة تتكون م ��ن ال�شهيدين حمدان العنزي ومحمد
مزيد رحمهما اهلل ،وجمال ال�شطي ووليد العطار(.)10
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في القاعدة:
لق ��د كان البق ��اء في القاع ��دة ي�شكل خطورة بالغ ��ة ولكن البد من انتظ ��ار الأوامر
والتعليم ��ات وكان ال�شهي ��د محمد قد �أخب ��ر �أهله �أنه وزمالءه ينتظ ��رون الأوامر و�أن
الق ��وات العراقية المعتدية تحا�ص ��ر القاعدة ،و�أن الطائ ��رات الكويتية قد تغادر �إلى
ال�سعودي ��ة وكان ��ت ال�ساعة الثامنة م�س ��اء( ،)11ومنذ و�صولهما �إل ��ى القاعدة ورغم

�شعورهما بالإرهاق فق ��د كان رحمهما اهلل يحاوالن ال�ضغط على الرائد وليد العطار
لك ��ي يطلب من �آمر القاعدة �أن ي�سمح لهما وغيرهما من الطيارين القيام ب�أي مهمة
قب ��ل الم�س ��اء ،وذل ��ك ل�صعوبة الطي ��ران بطائ ��رات الهليكوبتر بعد ذل ��ك ،وفي تلك
الأثن ��اء ق ��ام بتقديم الم�ساع ��دة لطياري «�سكاي ه ��وك» الذين �أبلوا ب�ل�اء ح�سنا في
الت�ص ��دي للع ��دو( ،)12ورغم ذلك فقد كان ��ت الروح المعنوي ��ة مرتفعة جدا(،)14
وكان ��وا يعلم ��ون �أن الي�أ�س ال يجدي نفعا والبد من ال�صبر وال�شجاعة واللجوء �إلى اهلل
�سبحان ��ه وتعالى ،وعق ��ب �صالة الظهر ا�ستمع الطيارون �إل ��ى النقيب جمال ال�شطي،
وه ��و يحدثهم عن الجهاد و�أنه �أمر من اهلل �سبحان ��ه وتعالى ،كما حدثهم عن �أهمية
ال�شهادة في �سبيل اهلل والوطن.
وف ��ي ذل ��ك الوقت كان العقيد� /سبتي بوغيث قد طلب م ��ن الطيارين القيام بجولة
ا�ستطالعي ��ة ف ��وق القاعدة فق ��ام بها النقي ��ب طيار ناي ��ف العتيب ��ي ،والنقيب طيار
عبدالحمي ��د العن ��زي( )15ولتحا�شي الق�صف العراق ��ي لج�أ الطي ��ارون �إلى الملج�أ
الكبي ��ر «الهنغر» لالحتماء به( ،)16وكانت الطائ ��رات العراقية قد اوقفت غاراتها،
وت ��م نق ��ل الطائرات الكويتي ��ة �إلى مكان يقع خل ��ف نادي ال�ضباط حي ��ث يكثر �شجر
«االثل» في محاولة لجعلها في مكان �آمن ي�صعب ر�ؤيتها ،وعندما خيم الظالم لم يعد
بالإم ��كان القيام ب�أي مهمة �ضد الع ��دو ،ولم يكن �أمامهم �إال �إخالء القاعدة ولكن لم
يكن من ال�سهل القيام بذلك.
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ث ��م �صدرت التعليمات عن ��د ال�ساعة  9.30للطيارين بحري ��ة الخروج من القاعدة
حي ��ن قال لهم ال�ضابط« :من يريد الخروج من القاعدة بامكانه �أن يخرج عن طريق
الوفرة ،وحذرهم من التوجه مبا�شرة �إلى المدينة لخطورة الو�ضع» ،وفي �أعقاب هذا
الإذن �أ�س ��رع ال�شباب �إلى �سي ��ارة الرائد وليد العطار وانطلق ��وا باتجاه البوابة ولكن
�أمرهم �أح ��د ال�ضباط بالعودة ،فازداد الو�ضع �صعوبة لهم ال ي�ستطيعون الخروج ،وال
القي ��ام ب� ��أي مهمة مما يعني انتظ ��ار لحظة اال�ست�سالم والأ�س ��ر( ،)17وكان الجميع

ومن بينهم ال�شهيدان حم ��دان العنزي ومحمد مزيد ي�شعرون بالإرهاق فتوجهوا �إلى
ن ��ادي ال�ضباط ،وحاول النقيب جم ��ال ال�شطي الح�صول على �إذن لهم بالطيران كما
حاول معه الرائد وليد العطار لكن دون جدوى ،وكان جوابه �أنه ال توجد �أوامر(،)18
وفي تلك الأثناء حاول ال�شهيد محمد مزيد �أن ي�أخذ ق�سطا من الراحة ول�شدة التعب
الذي كان ي�شعر به رحمه اهلل فقد ا�ستغرق في النوم(.)19
ولإنق ��اذ الموقف ولتجن ��ب الكارثة ،وبعد مداوالت بين �آم ��ر القاعدة �سبتي بوغيث
والنقي ��ب جم ��ال ال�شطي ،تق ��رر �أن تقوم طائ ��رات الهليكوبتر بعملي ��ة �إخالء للقيادة
�إل ��ى المملكة العربية ال�سعودية ال�شقيق ��ة( ،)20وبالتالي تتم المحافظة على الأرواح
والطائرات ،وتجنب الوقوع ب�أيدي المعتدين.
الخروج من القاعدة:
عن ��د ال�ساعة  1.30فجر ي ��وم الجمعة  3/8تلقى الجميع �آخ ��ر التعليمات والأوامر
و�شع ��روا بال�سع ��ادة ،رغ ��م الإره ��اق وخط ��ورة القيام بعملي ��ة الإخ�ل�اء( ،)21ولكن
بن ��اء عل ��ى ر�أي واتفاق القيادة الم�صغ ��رة الموجودة �آنذاك في القاع ��دة التي تتلقى
التعليمات من القيادة المركزية بد�أ اال�ستعداد لالخالء(.)22
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وعند ال�ساع ��ة الثانية فجر يوم الجمعة كان ( )7من الطيارين في مركز العمليات
وع ��دد الطائ ��رات( )3( - )23()4هليوكبت ��ر والرابع ��ة بيوم ��ا وكان ��ت م�ستع ��دة
لالنط�ل�اق( ،)24فب ��د�أ العقي ��د �سبتي بوغي ��ث يلقي عليه ��م التعليم ��ات والن�صائح
ف�أخبره ��م بع ��دم وجود «�أ�س�ل�اك» و�أن الطيران المنخف�ض ال ي�سب ��ب لهم م�شكالت،
كم ��ا وجههم �إلى �أق�صر طريق بين قاعدة �أحمد الجاب ��ر والحدود ال�سعودية ،باتجاه
المناقي� ��ش ،كما زودهم ال�شهي ��د الطيار �أن ��ور الرفاعي ببع�ض المعلوم ��ات الخا�صة
ب�أرقام القواع ��د الجوية ال�سعودية والبحرينية( ،)25ثم ت ��م توزيع الأفراد والفنيين
والطيارين على الطائرات الهليوكبتر والطائرة بيوما( ،)26ف�أ�صبح ال�شهداء الأربعة

حمدان العنزي ومحمد مزيد و�أنور الرفاعي وخالد البعيجان في طائرة رقم(.)3
ورغ ��م الظالم الدام�س وعدم وجود معلومات كافي ��ة عن قاعدة �أحمد الجابر فقد
ا�ستط ��اع ال�شباب ت�شغي ��ل الطائرات بوا�سطة اللم�س ،وحلقوا ف ��ي الجو( ،)27ويقول
الرائ ��د وليد العطار �إن طائرة ال�شهداء كانت �أول من انطلقت من القاعدة و�أنه �سمع
ال�شهيد محمد وهو يتكلم مع برج القاعدة ويقول �أنا رقم( ،)3وا�ست�أذن للطيران كما
�سمع ��ه يقول «�أنا فوق الن ��ار» �أي �آبار النفط في المناقي�ش ،ث ��م قال لقد تعديت النار
مم ��ا يعني �أنه اقترب من الحدود ال�سعودي ��ة ،وي�ضيف الرائد وليد �أن عدد الطائرات
الت ��ي انطلقت من القاع ��دة في ذلك الي ��وم كان ( )25طائ ��رة( ،)28وهكذا انطلق
ن�سور الجو قبل ال�شروق لكي ال ت�صبح طائراتهم في مرمى مدفعية العدو التي �أكدت
المعلومات اقتراب قواته من القاعدة(.)29
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الو�صول �إلى الأرا�ضي ال�سعودية:
لق ��د كان الطي ��ران في تلك الظروف يحتاج �إلى مه ��ارة عالية جدا ،ومن الطيارين
من يمتل ��ك هذه المهارة والخب ��رة ،ومنهم �أولئك الذين خبرته ��م متوا�ضعة وحديثة
خا�صة بالن�سبة للطيران الليلي ،وكان ال�شهيد حمدان العنزي ومحمد مزيد من ذوي
الخب ��رة المتوا�ضعة ف ��ي الطيران الليل ��ي بالإ�ضافة �إلى الإرهاق ال ��ذي كانا ي�شعران
ب ��ه وكان االتف ��اق انه بع ��د ر�ؤية المركز ال�سع ��ودي والدخول �إلى الأرا�ض ��ي ال�سعودية
وبعد خم� ��س دقائق يجب االتجاه نحو الجنوب ثم الطي ��ران باتجاه قاعدة الظهران،
وت�ستغرق هذه الرحلة ثالث �ساعات بالن�سبة لطائرات الهليوكبتر لأنها بطيئة(.)30

اال�ست�شهاد:
لقد �أثبت هوالء ال�شباب مهارتهم و�شجاعتهم فقد انطلقوا من قاعدة �أحمد الجابر
ب�إرادة قوية ال تهاب المعتدي ،كان ال�شهيدان حمدان ومحمد رحمهما اهلل يلحان كما
� -91-أ�شرن ��ا عل ��ى �ضرورة القيام ب�أي مهم ��ة �ضد العدو ،ولذلك غمرته ��م ال�سعادة عندما

حلق ��وا في الج ��و بطائراتهم ،وفي الوق ��ت ا لمتوقع و�صلت كل الطائ ��رات �إلى قاعدة
الظهران ب�سالم عدا طائرة ال�شهداء ،مما �أثار القلق ،فا�ستف�سر العميد ركن محمود
غ�ضب ��ان من قاعدة اجبيل ،وعلم بو�صول طائرات كويتي ��ة �إليها ،ولكنه لم يت�أكد من
عدد تلك الطائرات ،وعند ال�ساعة  9.30م�ساء اليوم نف�سه و�صل خبر فقدان واحدة
من الطائ ��رات الكويتية( ،)31و�سوف �أنقل للقارئ رواية النقيب جمال ال�شطي حول
مالب�س ��ات الحادث الت ��ي ال تختلف عن رواية الرائد وليد العط ��ار :يقول عندما طال
االنتظ ��ار حت ��ى ال�ساعة الحادية ع�شرة م ��ن �صباح يوم الجمعة� ،أخب ��ر العقيد �سبتي
بوغيث �أن طائرة حمدان ومحمد لم ت�صل ،وعند المغرب تلقى العقيد �سبتي مكالمة
م ��ن البحرين من �أحد الع�سكريين الكويتيين فا�ستف�سر منه عن الطائرة ف�أجابه نعم
موج ��ودة ،عندئ ��ذ اطم�أن الجميع ،لكن بع ��د ثالثة �أيام طلب النقي ��ب جمال ال�شطي
م ��ن �أحد الطيارين الكويتيين الذي خابرهم م ��ن البحرين �أن يو�صله بالطيار محمد
المزي ��د والطيار حم ��دان العنزي ،فكانت المفاج�أة حين �أخب ��ره �أنهما لم ي�صال �إلى
القاعدة ،ف�أجرى العقي ��د �سبتي بوغيث ات�صاالته بالبحرين وت�أكد من هذه المعلومة
كم ��ا ت�أكد �أنها لم ت�صل �إلى قاعدة الجبيل ،فبد�أت االت�صاالت بال�سفارة الكويتية في
الريا� ��ض ،التخاذ الإجراءات المنا�سبة للو�صول �إل ��ى معلومات عن الطيارين الأربعة
وكان يوم الأحد .)32(5/8
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وال�س�ؤال ماذا حدث للطائرة؟
لق ��د كان ه ��ذا هو ال�س�ؤال الذي كان الجميع يبحث عن جواب له� ،أما الحقيقة فهي
�أن الطائ ��رة �سقط ��ت بعد ن�صف �ساعة م ��ن الطيران( )33في الأرا�ض ��ي ال�سعودية،
وتناث ��رت �أجزا�ؤه ��ا على م�ساح ��ة كبيرة من الأر� ��ض ،وقد �شاهدها بع ��د يومين من
�سقوطها �أح ��د رعاة الغنم ف�أبلغ الم�س�ؤولين في �إمارة حفر الباطن الذين نقلوا جثث
ال�شهداء الأربعة �إلى ثالجة م�ست�شفى الحفر و�أبلغوا الم�س�ؤولين الكويتيين هناك.
� -92-أم ��ا ع ��ن حالة الجثث فقد كانت متفحمة من ح ��رارة ال�شم�س ،ووجد جثمان اثنين

من ال�شهداء وهما مربوطان في كر�سيهما ،وقد تم التعرف على اثنين من الطيارين
من هويتهما ،هذا ولقد تم دفن الجثث في مقبرة حفر الباطن(.)34
�أ�سباب اال�ست�شهاد:
لي�س من ال�سهل ت�أكيد الأ�سباب ،ولكن 8هناك �أكثر من �سبب منها �صعوبة الطيران
الليل ��ي بالن�سبة لهذا النوع م ��ن الطائرات ،وعدم الخبرة في الطيران الليلي بالن�سبة
للطياري ��ن �سواء ال�شهيد محمد مزيد �أو ال�شهيد حم ��دان العنزي ،وعدم وجود رادار
يوجه الطائرة ،بالإ�ضافة �إلى �شعورهما بالإرهاق فقد كان في قاعدة علي ال�سالم منذ
ال�صباح الباكر بل �إن ال�شهيد محمد كان في تلك القاعدة قبل �صباح الخمي�س(،)35
وهك ��ذا �سالت دماء ال�شهداء الزكية على �أر�ض المملك ��ة العربية ال�سعودية ال�شقيقة،
وكان ��ا يتطلعان �إلى الو�صول ب�سالم ثم الع ��ودة في يوم ما �إلى �أر�ض الوطن للم�شاركة
ف ��ي تحريره ��ا ،ولكن يفعل اهلل م ��ا ي�شاء فق ��د �أراد لهما ال�شهادة م ��ع زميليهما �أنور
الرفاعي وخالد البعيجان رحمهم اهلل.
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كيف علم �أهله بخبر اال�ست�شهاد؟
كان �أهلهم ��ا يتطلع ��ون �إلى ر�ؤيتهم ��ا واالطمئنان عليهم ��ا ،فقد �سمع �أه ��ل ال�شهيد
حم ��دان وهم في الكويت خب ��ر �سقوط طائرة كويتية في الأرا�ض ��ي ال�سعودية ،لكنهم
كان ��وا ي�شعرون باالطمئنان لأنهم �سمعوا �أن ابنه ��م قد غادر �إلى البحرين ،ولكن بعد
�أن خرج �أهل ال�شهيد حمدان �إلى المملكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،بد�أت ال�شكوك
ت�ساوره ��م حول م�صير ابنهم خا�ص ��ة �أن بع�ض الأهالي كانوا ي�س�ألون ب�إلحاح ،فحاول
وال ��د ال�شهي ��د حمدان الو�ص ��ول �إليه في القواع ��د الع�سكرية ال�سعودي ��ة دون جدوى،
فاتجه �إلى ال�سفارة الكويتية في الريا�ض ي�س�أل عن مكان ابنه ،ف�أخبروه با�ست�شهاده،
فل ��م يمل ��ك �إال ا لإيمان بق�ضاء اهلل وق ��دره� ،أما زوجته فلم تعل ��م باال�ست�شهاد �إال في
�أثناء الحرب الجوية.
وهك ��ذا فقد ذهب ال�شهيد رحم ��ه اهلل قبل �أن يرى ابنته الأول ��ى( ،)36التي �سوف
تظ ��ل تفخر ب�أنه ��ا ابنة ال�شهي ��د ،الذي لبى ن ��داء ا لواجب وقدم روحه ف ��داء للوطن
العزيز.
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�أم ��ا بالن�سبة لل�شهيد محمد مزيد فق ��د كان �شقيقه خالد ي�ؤدي العمرة وبحفظ من
اهلل �سبحانه وتعالى عاد �إلى الوطن بعد �أ�سبوع من االحتالل ،فحاول الو�صول �إلى �أي
معلومات عن م�صير �شقيقه ف�أخبره �أحد ال�ضباط �أن طائرة ال�شهيد �سقطت في حفر
الباطن واحترقت ،فلم يخبر والدته خوفا عليها وبعد التحرير ذهب خالد �إلى �سالح
الق ��وات الجوية ،وكان في ذلك الوقت في الم�ست�شفى الع�سكري ،و�س�ألهم عن م�صير
�شقيقه و�أ�سباب الحادث ،وبعد �أن تم الت�أكد من ا�ست�شهاده تم �إبالغ والدته التي كانت
تنتظ ��ر عودته( ،)37فكانت �صدمة بالن�سبة لها ،ولك ��ن البد من الإيمان بق�ضاء اهلل
وقدره والفخر بابنها ال�شهيد ،الذي قدم حياته فداء للوطن.
لقد جمعت الدرا�سة بينهما وال�صداقة الحميمة وكانت ال�شهادة في اللحظة نف�سها.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.
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ال�شهيدان:
�سعد �ساير ال�شمري(٭)
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الف�صل الرابع

�إن ه ��ذا ال�شهي ��د �أو ذاك ه ��و ابن الكوي ��ت البار التي �أب ��ت نف�سه الزكي ��ة وكرامته
الخ�ض ��وع للمحت ��ل العراقي ال ��ذي دن�س تراب الوط ��ن الغالي ،وال�ش ��ك ان موت هذا
ال�شهي ��د وغيره بعد �أن تعر�ض على �أيدي �سلطات االحتالل للتعذيب الوح�شي قد �أثار
واليزال اللوعة والمرارة ،ولكن �سوف تبقى في �ضمير هذا ال�شعب ذكرى هذا ال�شهيد
وغيره من �أبطال الكويت ،تج�سد معنى الرجولة واالنتماء للوطن.
لق ��د قتلت ال�سلط ��ات العراقي ��ة ال�شهيدين �سعد وحم ��اد فلحقا بوالدهم ��ا ال�شهيد
�ساي ��ر رحمه اهلل ،الذي ا�ست�شهد في ح ��رب اكتوبر عام  ،1973وهو يدافع عن م�صر
ال�شقيق ��ة والعروبة �ضد الق ��وات الإ�سرائيلية ،وهكذا غاب ال�شه ��داء الثالثة ،بعد �أن
�ضحوا ب�أرواحهم فداء للوطن والحق والعدالة.
وم ��ع �أن ال�شهيد حماد رحمه اهلل كان ي�ش ��ارك �شقيقه ال�شهيد �سعد معظم عملياته
الت ��ي كان يق ��وم بها �ضد القوات العراقية� ،إال �أن المعلوم ��ات التي تو�صلنا �إليها تركز
على ن�شاط ال�شهيد �سعد رحمه اهلل.
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البداية:
لقد �أخذت عمليات المقاومة �صورا متعددة وكان ال�صمود بداية هذه العمليات ومنذ
اليوم الأول رف�ضا الخروج من الوطن ،و�أ�صرا على ال�صمود ولم يلحقا �شقيقهما عواد
الذي ا�ضطر �إلى ال�سفر خوفا على والدته الم�سنة و�أ�سرته من بط�ش المحتل(.)1
ومن ��ذ ال�ساع ��ات الأول ��ى لالجتي ��اح العراقي �سيطرت عل ��ى ال�شهيد �سع ��د م�شاعر
الغ�ض ��ب والث ��ورة ،ول ��م تفلح كل المح ��اوالت التي بذله ��ا �أهله ورفاقه ف ��ي التخفيف

م ��ن ثورته وحما�س ��ه واندفاعه ،فقد كان يريد القيام بعمل م ��ا وب�سرعة �ضد المحتل
الغادر( ،)2ولذلك �أيقن كل من كان معه �أن لن ي�ست�سلم �أبدا(.)3
جمع ال�سالح:
لق ��د قام ال�شهيد �سعد رحمه اهلل بجمع ال�س�ل�اح الذي ال يمكن �أن ت�صبح المقاومة
فعال ��ة بدون ��ه ،وجاء ذل ��ك بعد �أن تط ��وع في مخفر خيط ��ان حيث توجه م ��ع �شقيقه
ال�شهيد حماد رحمه اهلل �إلى �أحد مخازن وزارة الداخلية وجمعا بع�ض الأ�سلحة(،)4
كم ��ا تعاونا مع �أحد رفاقهم ��ا لجمع المزيد من الأ�سلحة من المخزن المذكور قبل �أن
ت�صل �إليه القوات العراقية ،ونقلوا تلك الأ�سلحة �إلى منزل ال�شهيد �سعد وكانت عبارة
ع ��ن ر�شا�شات وبن ��ادق وذخائر( )5وت ��م تخزينها في بالوعة المن ��زل( ،)6كما قام
ال�شهيد �سعد بحفظ بع�ض قطع ال�سالح عند �أحد �أقربائه ،لكنه ا�ستردها بعد يومين،
ونقله ��ا بالتعاون مع ��ه �إلى منزله ،وطلب من قريبه �أن يوف ��ر له مجموعة من ال�شباب
و�أن ي�ش ��كل معهم خلية للمقاومة بحيث يكون قريبه رئي�سهم( ،)7وكان ال�شهيد يريد
تكوي ��ن بع�ض الخاليا بحيث ت�صبح تابعة للمجموعة الت ��ي كان ال�شهيد �أحد �أفرادها
وه ��ي (مجموعة �أبو �أ�سامة) وكانت ت�ضم بع�ض ال�شباب الكويتي بالإ�ضافة �إلى اثنين
م ��ن الم�صريي ��ن( ،)8ورغم ذلك فقد كان ال�شهيد �سعد يق ��وم بالكثير من العمليات
الفردي ��ة �ضد جنود االحتالل ،كما قام بجمع التموين م ��ن �أحد المخازن في منطقة
ال�شوي ��خ وتوزيع ��ه على الجي ��ران والأ�س ��ر المحتاجة( )9ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة �إلى توزيع
الأ�سلحة علي بع�ض �أهالي المنطقة(.)10
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الن�شاط الم�سلح:
كانت حياة �أف ��راد المقاومة مهددة با�ستمرار ،ولكن الوطن هو الأهم ،ولذلك فقد
وا�ص ��ل ال�شهيد �سعد مثل الكثير من �أبط ��ال المقاومة الن�شاط �ضد االحتالل ،بتنفيذ
ع ��دة عمليات م�سلحة بالتعاون مع �شقيقه حماد وبع�ض الأ�صدقاء ومن تلك العمليات
 -98-ما يلي:

 �أطلق ال�شهيد �سعد النار على �سيارة �أجرة عراقية كانت تقل ثالثة من العراقيينالذي ��ن اعت ��ادوا دخول الكوي ��ت للنهب وال�سلب ،وذل ��ك ب�أن �سار خلفه ��م مع �صديقه
ب�سيارتهم ��ا ،ثم اقتربا من �سيارة االج ��رة عندما و�صلت �إلى ال�شارع المقابل لحديقة
خيط ��ان ،وبالقرب م ��ن ال�سينما ا�ضطر �سائ ��ق �سيارة الأجرة عل ��ى التخفيف نتيجة
القتراب �سيارة ال�شهيد �سعد منها وب�سرعة فائقة عاجلهم ال�شهيد �سعد ب�إطالق النار
على المقعد الخلفي ثم ب�سرعة باتجاه ال�سائق ،وفرا ب�سرعة نحو منزل ال�شهيد �سعد،
و�أدخال ال�سيارة ،وبعد قليل ذهبا لال�ستطالع ،فالحظا وجود �سيارة الأجرة في مكان
الح ��ادث وبدون الركاب و�آثار الدعم وا�ضحة ،وقد تمت هذه العملية حوالي منت�صف
�أغ�سط�س.
 �أم ��ا العملي ��ة الأخرى ،فقد قام به ��ا ال�شهيد و�أحد �أ�صدقائه حي ��ن �أوهم ال�شهيد�سع ��د �أحد �ضباط العدو وجنوده برغبته منحه ��م هدية عبارة عن جهاز فيديو واتفق
مع ��ه عل ��ى اللقاء خلف �سينما خيط ��ان ،بالقرب من �أحد المطاع ��م العراقية ،فوافق
ال�ضاب ��ط وح�ضر م ��ع الجنود ف ��ي الموعد المحدد ،ث ��م جاء ال�شهي ��د �سعد ب�صحبة
�صديق ��ه وبعد �أن �أعطاهم جهاز الفيدي ��و اقترب من �سيارتهم وب�سرعة خاطفة �أطلق
الن ��ار عليهم وكانت مفاج�أة كبيرة بالن�سبة لهم ،فلم يتمكنوا من الدفاع عن �أنف�سهم
بينما ا�ستطاع ال�شهيد و�صديقه الفرار ب�سرعة.
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وال�شك �أن نجاح ال�شهيد في هذه العملية الجريئة التي ات�سمت بالمواجهة مع �أفراد
العدو �شجعه على اال�ستمرار ،فكان يتحين الفر�ص ،وعندما �سنحت له فر�صة جديدة
ل ��م يتردد في اغتنامها ففي � 9/13صادف ال�شهيد مع �صديقه ثالثة من جنود العدو
ف ��ي الفنيطي�س كانوا يبحثون عن الأكل بع ��د �أن هربوا من الجي�ش العراقي ،واختب�أوا
ف ��ي �أحد المن ��ازل وهي خا�صة لعم ال�شهي ��د �سعد ،ولكن ب�سبب الج ��وع ا�ضطروا �إلى
الخ ��روج وقالوا له ��م �إن هناك �أربعة م ��ن الع�سكريين يختبئون ف ��ي �أحد المنازل في
الفنيطي� ��س ،وبعد �أن �أو�صل ال�شهيد �سعد و�صديقه والثالث ��ة �إلى «دوار العظام» دوار

الأم ��م المتح ��دة عر�ض ال�شهي ��د �سعد عل ��ى �صديقه فك ��رة العودة في الي ��وم التالي
�إل ��ى الجنود الأربعة لقتله ��م ،فوافقه وفي الي ��وم الثاني ذهب ال�شهي ��د و�صديقه �إلى
الفنيطي� ��س وهناك قاال للجنود الذين كانوا يقودهم م�ل�ازم �أنهما قد و�صال للتو من
ال�سعودية ،ويريدان اال�ستقرار بجوارهما لأن هذا هو منزلهما فاطم�أن الجنود لهما،
وبع ��د ن�صف �ساعة عاجلهم ال�شهيد �سعد و�أطلق الن ��ار عليهم فقتل اثنين منهم� ،أما
الثال ��ث فقد قتله �صديق ��ه ،بينما نقل الرابع �إلى منزل ال�شهي ��د �سعد وهناك تخل�ص
منه بالقتل بالتعاون مع �صديقه حماد(.)11
لقد عرف ال�شهيد بال�شجاعة والجر�أة وال�شهامة ،ولم يكن يتردد في حرا�سة منازل
جيرانه والدفاع عنهم ،حتى انه عر�ض القيام بذلك على �أحد الجيران حين قال له:
«ارقد ونم» و�سوف �أحر�س منزلك و�أهلك(.)12
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 وم ��ن العملي ��ات الجريئ ��ة التي قام بها تل ��ك العملية التي تمت ف ��ي � 21أغ�سط�سحي ��ن �أطلق النار بالتعاون مع �شقيق ��ه ال�شهيد حماد و�أحد الأ�صدقاء على مبنى ق�سم
التخطي ��ط التابع ل ��وزارة الداخلية في خيط ��ان الجديدة ،ذلك المبن ��ى الذي حولته
ال�سلطات العراقية �إلى �سكن لقواتها و�أظهر ال�شهيد �شجاعة كبيرة حين �أطلق نيران
بندقيته الذاتية على الموقع وا�ستطاع الثالثة الفرار ب�سرعة �إلى منزل ال�شهيد �سعد،
ث ��م قام ال�شهي ��د حماد ب�إدخ ��ال ال�سيارة في واح ��دة من مدار�س المنطق ��ة ،ووا�صل
ال�شهي ��د ن�شاطه بعملية جريئة �أخرى وهي �إطالق الن ��ار على مخفر خيطان في 9/1
ال�ساع ��ة  2.30فج ��را ،ومن الوا�ضح �إن الهدف من وراء ه ��ذا النوع من العمليات هو
�إثارة الذعر والخوف( )13في �صفوف القوات العراقية الموجودة في المناطق وبين
الأهالي.

االعتقال:
لق ��د �أبل ��ى ال�شهيد �سع ��د و�شقيقه حماد ب�ل�اء ح�سنا خالل �شه ��ر �أغ�سط�س والأيام
 -100-الأول ��ي من �شه ��ر �سبتمبر ،وكان ��ا يريدان اال�ستم ��رار في هذا الن�ش ��اط �ضد القوات
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المعتدية ،واندفع ��ا ب�شجاعة وا�ضحة وكان البد من �أخذ االحتياطات الالزمة خا�صة
ف ��ي �شهر �سبتمب ��ر عندما ازدادت عملي ��ات البط�ش العراقي واح ��كام ال�سيطرة على
معظم مناطق الكويت وانت�شار �أفراد جهاز مخابراته لكن ال�شهيد �سعد رحمه اهلل لم
يتوق ��ف �أو يتردد ،لذلك رحب بفك ��رة طرحها عليه �صديقه الم�صري الذي كان يعمل
في �سوق خيط ��ان ،وهو قبول ا�ست�ضافة بع�ض �أفراد العدو من اال�ستخبارات العراقية
ف ��ي منزله بحجة دعوتهم على الع�شاء ،ومن ث ��م التخل�ص منهم ،رحب ال�شهيد رغم
خط ��ورة هذا العمل ،خا�ص ��ة ان زوجته الحامل تقيم معه في المن ��زل ،وحوله منازل
م�سكون ��ة ب�أهلها ،فتم االتفاق مع �أفراد الع ��دو على الح�ضور م�ساء يوم ،)14( 9/14
وبالفع ��ل جاءوا في الموعد المحدد وكانوا �ستة ف�أدخلهم ال�شهيد �سعد �إلى الديوانية،
وبع ��د �أن قام ال�شهيد �سع ��د ب�إغالق الغرفة على زوجته في الدور الثاني( ،)15وو�ضع
�أف ��راد العدو �أ�سلحته ��م( ،)16جل� ��س معهم و�شقيق ��ه ال�شهيد حماد ف ��ي الديوانية،
ث ��م خ ��رج ال�شهيد �سعد ولحق ��ه ال�شهيد حم ��اد و�أغلقا الباب الرئي�س ��ي للمنزل ،وفي
لحظ ��ة خاطف ��ة دخل ال�شهيد وب ��د�أ �إطالق الن ��ار عليهم من �سالح ��ه الر�شا�ش ،وفي
تل ��ك اللحظات فر المواطن الم�صري من المنزل �إلى �سطح المنزل المجاور الخالي
من �سكانه ،واختب� ��أ في الحمام ،حتى ال�ساعة التا�سعة من �صباح اليوم التالي(،)17
لك ��ن هناك رواية �أخري تقول �إنه اختب� ��أ لمدة يومين في ذلك المنزل ،ثم غادره �إلى
منطق ��ة الرميثي ��ة ،وبعد �أ�سبوع غادر الكوي ��ت �إلى م�صر(� ،)18أم ��ا بالن�سبة ل�ساعة
وق ��وع الحادثة ف�إن وثيق ��ة من الوثائق التي خلفها العدو العراقي ت�شير �إلى �أنها وقعت
ال�ساع ��ة � 2.30صباح يوم ال�سبت  ،)198(9/15وبع ��د �أن �أتم العملية �أ�سرع ال�شهيد
�سع ��د �إلى زوجته وهو ي�شعر بالفخر والزه ��و وقال لها «خل�صنا ،وارتحنا» ،وكما تقول
زوجت ��ه كانت ال�ساعة الحادثة ع�شر م�ساء( ،)20ولم يكن رحمه اهلل يعلم �أنها بداية
رحل ��ة العذاب ،والخطوة الأولى في طريق اال�ست�شهاد ،فقد كانت هناك نقطة تفتي�ش
ف ��ي منطقة خيطان ،وبالتحديد عند بداية ا ل�شارع الذي يقع فيه منزل ال�شهيد �سعد
 -101-رحم ��ه اهلل ،وهي ف ��ي الوقت نف�سه قريبة م ��ن منزل مختار خيط ��ان ال�سابق مناحي

الع�صيم ��ي ،رحمه اهلل ،حيث اعتاد مجموعة م ��ن المواطنين الجلو�س على الكرا�سي
الموج ��ودة عند منزل المختار ،وكان عدد جنود النقطة يتراوح ما بين ثالثة و�أربعة،
وف ��ي تلك الليلة كانوا ثالثة من ال�ضب ��اط ومجموعة من الجنود( ،)21وبعد �أن �أطلق
ال�شهي ��د �سعد الن ��ار انطلقت �أ�صوات العي ��ارات النارية �إلى خ ��ارج المنزل ،فو�صلت
�إل ��ى م�سام ��ع الأفراد الذي ��ن كانوا يجل�س ��ون عند من ��زل المختار و�إلى �أف ��راد نقطة
التفتي� ��ش( ،)22وكان ال�شهيد �سعد رحمه اهلل قد �أطلق ف ��ي البداية طلقات ر�صا�ص
ث ��م ا�ستخدم �سالح الر�شا�ش ،وتراوح عدد الطلقات من �ست �إلى �سبع طلقات(،)23
ويق ��ول المواطن الم�ص ��ري الذي ا�ستطاع الفرار �أن ال�شهي ��د �سعد �أطلق عليهم النار
م ��ن م�سد�س كات ��م ال�ص ��وت ،وعندما الح ��ظ �أن بع�ضهم الي ��زال على قي ��د الحياة،
ا�ستعم ��ل �سالحه الر�شا�ش( ،)24ولم يعلم ال�شهيد �أن هناك �ضباطا وجنودا بالقرب
م ��ن المنزل ،وهكذا وقع ��ت الم�أ�سة حين اثارت هذه الطلق ��ات انتباه وذعر ال�ضباط
والجن ��ود والأهال ��ي �أي�ض ��ا ،وب�سرعة ا�ستطاع ��وا تحديد م�صدر تل ��ك الطلقات ،وهو
من ��زل ال�شهيد �سعد ف�أ�سرعوا �إلى �سيارتهم( ،)25كما طلبوا قوة م�ساندة من مخفر
خيط ��ان ،وتم تطوي ��ق المنطقة ومداهمة المنزل وتفتي�شه ،فعث ��روا على الجثث ،وتم
اعتقال ال�شهيد �سعد وزوجته و�شقيقه ال�شهيد حماد ،ثم تم تفتي�ش المنازل المجاورة
حيث اعتقلوا حامد عبدالزهرة ما �شاء اهلل «المتروك» ومحمد حمود الطوا�ش وعلي
نه ��ار ونهار نه ��ار ،وجمال محمد خالد الجامري و�أن ��ور الع�صفور( ،)26الذين كانوا
يجل�سون في ديوانية �أحد المنازل ولم ي�شتركوا في العملية.
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ومن ��ذ اللحظ ��ات الأول ��ى لالعتقال ب ��د�أ ال�ضرب وال ��ركل وفي �أثن ��اء تفتي�ش منزل
ال�شهي ��د �سع ��د كان ��وا ي�ضعون زوجت ��ه �أمامهم لأنهم كان ��وا يخ�شون من وج ��ود �أفراد
للمقاوم ��ة في الغرف �أو ف ��ي �سطح المنزل ولم ت�سلم الزوجة م ��ن ال�ضرب والتعذيب
لك ��ن ال ��ذي حفظها �أن الق ��وات العراقية عندما داهمت المن ��زل وجدوها في الغرفة
فوق ،وق ��د �أغلقها عليها زوجها من الخارج( )27وح ��اول �أحد �أفراد المجموعة وهو
 -102-ال�شهي ��د ر�ضا الفرار قبل اعتقاله لكن �أفراد الق ��وة العراقية �شاهدوه و�صرخوا عليه

وهددوا ب�إطالق النار فا�ضطر �إلى اال�ست�سالم(.)28
ومم ��ا تجدر الإ�ش ��ارة �إليه �أن ال�شهي ��د �سعد رحمه اهلل حاول قب ��ل االعتقال �سحب
الجث ��ث �إل ��ى ال�سي ��ارة للتخل� ��ص منهم ،لكن ل ��م يمهله الق ��در ،فقد وج ��دت القوات
العراقي ��ة جثة خارج باب الديواني ��ة ،و�أخرى �سحبت عند الباب الخلفي بينما وجدت
الجثث الأخرى في الديوانية(.)29
في المخفر:
اقتي ��د كل ال�شباب �إلى مخفر خيطان وهن ��اك تعر�ضوا للتعذيب الج�سدي والنف�سي
الوح�ش ��ي ،وعمدت �سلطات العدو �إلى اقتي ��اد زوجة ال�شهيد �سعد في �سيارة بمفردها
�إلى �إحدى الديوانيات المجاورة وطلبوا منها �أن ت�شير �إلى الأ�شخا�ص الذين يتعاونون
مع زوجها لكنها �أنكرت معرفتها بهم �أو علمها ب�أي �شيء(.)30
وف ��ي المخفر حققت ال�سلطات العراقية مع ال�شبان الذين �أنكروا معرفتهم بن�شاط
ال�شهي ��د �سع ��د و�شقيق ��ه حماد وم ��ن معهم ،لك ��ن بع�ضه ��م ا�ضطر ب�سب ��ب التعذيب
المتوا�ص ��ل �إلى الأدالء بمعلومات مفادها �أن ال�شهي ��د �سعد ومن معه كانوا يحتفظون
بقطع من الأ�سلحة كما ت�شير الوثيقة(.)31
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لق ��د الق ��ى ال�شهيد �سع ��د و�شقيقه �صنوف التعذي ��ب منها مثال التعذي ��ب الأ�سالك
الكهربائية والمطاطية وقد نزفا بغزارة ،وكان الجميع في حالة يرثى لها من الإرهاق
والأل ��م ،وق ��د �شاهدتهم زوج ��ة ال�شهيد في المخف ��ر ( ،)32وقد تغي ��رت مالمحهما
حت ��ى �أنه �صعب عل ��ى �أحد معارفهم ��ا الذي كان �أي�ض ��ا في المخفر التع ��رف عليهما
ب�سهول ��ة( ،)33وبعد عدة �ساعات من التعذيب قررت ال�سلطات العراقية �إعدام �ستة
م ��ن ال�شباب الكويتي ،وكان �أحد جنود العدو قد قال لجار ال�شهيد �سعد قبل التحقيق
معه ��م لقد قتل ��وا �ستة منا ،و�سوف نقتل �ست ��ة منكم( ،)34ومما تج ��در الإ�شارة �إليه
�أن ��ه رغ ��م التعذيب ال ��ذي تعر�ض ل ��ه ال�شهيد �سعد وم ��ن معه ف�إن �سلط ��ات العدو لم
تح�صل على معلومات عن �أفراد المجموعة �أو غيرهم من �أبطال المقاومة( )35وقد
 -103-حفظهم اهلل عز وجل.
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اال�ست�شهاد:
عن ��د ال�ساع ��ة الرابعة ع�صر ي ��وم ال�سبت المواف ��ق  ،1990/9/15نقل ��ت �سلطات
االحتالل ال�شهيد �سعد ،و�شقيقه حماد ،واربعة من ال�شبان بالقرب من منزل ال�شهيد
�سع ��د ،ثم �أنزلوهم وربطوا عين زوجة ال�شهيد �سعد وعيون ال�شهداء وجاءت �سيارات
ع�سكرية كثيرة تحمل مجموعة من ال�ضباط والجنود ،ثم تم اقتيادهم وهم في حالة
�شدي ��دة من االره ��اق ،وادخلوهم �إلى منزل ال�شهيد �سعد ،ث ��م اخرجوهم منه ،وبعد
ذلك قامت فرقة الإعدام العراقية ب�إطالق النار عليهم( :)36وهم:
�سعد �ساير ال�شمري ،حماد �ساير ال�شمري
ر�ضا محمد عراقي (م�صري)
حامد عبدالزهرة ما �شاء اهلل
محمد حمود الطوا�ش
وهكذا غاب ال�شهيد �سع ��د و�شقيقه بعد جهاد متوا�صل �ضد القوات العراقية ،وبعد
�أن �أتمت فرقة الإعدام جريمتها� ،ألقت الجثث في �أحد الوانيتات ،وبد�أت عملية نهب
و�سرق ��ة منزل ال�شهيد �سعد ،وبعد ذلك �أ�شعلت النار فيه وفي بع�ض البيوت المجاورة
الخا�ص ��ة بال�شهداء ،وق ��د ات�صل الأهالي بمطاف ��ئ الفروانية الت ��ي �أ�سرعت لإطفاء
الن ��ار خوفا من امتداده ��ا �إلى البيوت الأخ ��رى ،لكن رجال اال�ستخب ��ارات العراقية
منع ��وا اتمام عملي ��ة الإطفاء ،فا�ضطرت �سي ��ارات المطافئ �إلى الع ��ودة ،ولكن �أقنع
�أح ��د الجي ��ران �أحد ال�ضباط فواف ��ق على الذهاب مع ��ه �إلى المطاف ��ئ وطلب منهم
الع ��ودة وبالفعل تم ذل ��ك حيث قاموا ب�إطف ��اء الحريق الم�شتع ��ل ،وحالوا بذلك دون
امتداد النار �إلى المنازل الأخرى(� ،)37أما بالن�سبة للجثث فقد حاول �أحد �أ�صدقاء
ال�شهي ��د �سع ��د العثور عليها� ،أخبره �أحد ال�شباب الكويتي م ��ن العاملين في م�ست�شفى
الفروانية �أن الجثث بالفعل �أح�ضرت �إلى الم�ست�شفى لكن ب�سبب عدم وجود مكان لها
ف ��ي الثالجة� ،أعيدت �إلى ال�سي ��ارة فتوجه �إلى م�ست�شفى مبارك فح�صل على الجواب
نف�س ��ه� ،أما بالن�سبة لم�ست�شفى ال�صب ��اح ،فقد �أخبره �أحد ال�شباب الكويتي �أن الجثث
لم تنق ��ل �إلى الم�ست�شفى ،ويبدو من هذه المعلومات �أن القوات العراقية قامت بدفن
الجثث في اليوم نف�سه(.)38

لقد كان الوقت طويال وممال وكان �شهداء الكويت �أبطال المقاومة الكويتية يعرفون
�أن مهمته ��م كبي ��رة و�صعبة لك ��ن البد من العم ��ل للو�صول �إلى ي ��وم التحرير .فكانت
ال�شهادة.
رحمهم اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.
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الهوام�ش:
(٭) المي�ل�اد ،1964/11/24 :اال�ست�شه ��اد ،1990/9/15 :الم�ست ��وى التعليم ��ي:
ثانوي ،المهنة :موظف في م�ؤ�س�سة الخطوط الجوية الكويتية.
(٭٭) الميالد ،1970/6/12 :اال�ست�شهاد ،1990/9/15 :الم�ستوى التعليمي :طالب/
كلية الهند�سة -جامعة الكويت.
( )1عواد �ساي ��ر ال�شمري  ،1996/10/18د.نجاة عبدالقادر الجا�سم  -عبدالعزيز
ال�ساعي.
( )2مبارك �صالح الجفران ال�شمري � ،1996/3/17سعود المطيري.
( )3خالد مناحي الع�صيمي � ،1996/1/28سعود المطيري.
( )4ارملة ال�شهيد  1996/1/8،د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
( )5فه ��د مرزوق العنزي  ،1996/10/18د.نجاة عبدالقادر الجا�سم  -عبدالعزيز
ال�ساعي.
( )6ارملة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )7مبارك �صالح ال�شمري � ،1996/3/17سعود المطيري.
( )8فهد مرزوق العنزي  -المقابلة ال�سابقة.
( )9عبدالمجيد علي يو�سف � - 1996/1/23سعود المطيري.
( )10بدر را�ضي الجفران � - 1996/3/5سعود المطيري.
( )11مبارك �صالح الجفران  -المقابلة ال�سابقة.
( )12عبدالمجيد علي يو�سف  -المقابلة ال�سابقة.
( )13فهد مرزوق العنزي  -المقابلة ال�سابقة.
( )14فهد مرزوق العنزي  -المقابلة ال�سابقة.
 )15( -105-ارملة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
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( )16عبدالمجيد علي يو�سف  -المقابلة ال�سابقة.
( )17عبدالمجيد علي يو�سف  -المقابلة ال�سابقة.
( )18فهد مرزوق العنزي  -المقابلة ال�سابقة.
( )19مديري ��ة �شرط ��ة الفرواني ��ة  - 1990/9/15 -13ال ��ى قي ��ادة ق ��وات ال�شرطة
بالكوي ��ت  -تقري ��ر خا�ص من عقيد ال�شرطة حبيب نجم محيي الدين  -مدير �شرطة
الفروانية (�سري).
( )20ارملة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )21مطلق ظافر الهاجري � - 1996/1/16سعود المطيري.
( )22عبدالمجيد علي يو�سف المحميد  -المقابلة ال�سابقة.
( )23خالد مناحي الع�صيمي � - 1996/1/28سعود المطيري.
( )24فهد مرزوق العنزي  -المقابلة ال�سابقة.
( )25مطلق ظافر الهاجري  -المقابلة ال�سابقة.
( )26وثيقة عراقية  -م�صدر �سابق.
( )27ارملة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )28عبدالمجيد علي يو�سف المحميد  -المقابلة ال�سابقة.
( )29عبدالمجيد علي يو�سف المحميد  -وقد ا�ستطاع الدخول مع �أحد ال�ضباط �إلى
منزل ال�شهيد �سعد و�شاهد الجثث.
( )30ارملة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )31وثيقة عراقية  -م�صدر �سابق.
( )32ارملة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )33فهد مرزوق العنزي  -المقابلة ال�سابقة.
( )34خالد مناحي العجيمي  -المقابلة ال�سابقة.
( )35فهد مرزوق العنزي  -المقابلة ال�سابقة.
( )36ارملة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )37مطلق ظافر الهاجري  -المقابلة ال�سابقة.
( )38فهد مرزوق العنزي  -المقابلة ال�سابقة.

ال�شهيد محمد حمود الطوا�ش(٭)
رغم خطورة الو�ضع في � 8/2إال �أن ال�شهيد محمد حاول الو�صول �إلى مقر عمله في
المط ��ار ،لكن القوات المعتدية منعت ��ه( ،)1ف�شعر بالقهر والمهانة وهو ي�شاهد قوات
االحت�ل�ال تعيث في البالد ف�س ��اد ،فرف�ض الخروج من الوط ��ن و�أ�صر على المرابطة
وال�صمود ،ولم يتمكن �صديقه من �إقناعه بالمغادرة.
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وكان ��ت لديه معرفة باثنين من ال�شب ��ان كانا يقومان في الأيام الأولى من االحتالل
ب�إط�ل�اق النار عل ��ى الجنود العراقيين عن ��د نقاط التفتي� ��ش� ،إال �أن �صديقه عبداهلل
ا�ستطاع كما يبدو اقناعه ب�أن هذه العمليات ت�شكل خطورة بالغة ون�صحه بعدم القيام
بمثل هذه الأعمال خوفا عليه ،ثم غادر �صديقه الكويت في �آخر �شهر �أغ�سط�س(،)2
�أم ��ا ال�شهي ��د ف�إن ��ه لم يك ��ن ي�ستقر في من ��زل �أهل ��ه وكان يق�ضي �أكث ��ر �أوقاته خارج
المن ��زل مع �أ�صدقائه ،ثم بد�أ يتردد على منزل �أهله لتغيير مالب�سه فقط ،ويعود �إلى
�أ�صدقائه ،وبعد �أن كان يح�ضر يوميا �إلى �أهله ،بد�أ ينقطع عنهم ثالثة �أيام �أو �أربعة،
ث ��م ي�أت ��ي لزيارتهم ويمكث لحظات فق ��ط ،ولم تثمر محاوالت وال ��ده معه ب�أن يمكث
معه ��م خوف ��ا عليه ،فلم يك ��ن ال�شهيد رحم ��ه اهلل ي�ستمع لهذه الن�صيح ��ة( ،)3وكان
يقول لوالدته نحن ل�سنا �أح�سن من الذين قتلتهم قوات العدو وكيف �أبقى في المنزل
والعدو يقتل ال�شباب.
لقد حاولنا التعرف على المزيد من المعلومات عن ن�شاط ال�شهيد محمد لكن دون
ج ��دوى ويمكن القول �إن ��ه نظرا ل�صداقته لبع�ض �أف ��راد المقاومة ،فقد �شارك معهم
في هذه العمليات ،ففي �أحد الأيام جاء �إلى المنزل ومعه �سالح ر�شا�ش و�أخبر والدته
�أن ��ه يخ� ��ص �صديقه ،الذي يطلق النار على الجنود عند نق ��اط التفتي�ش( ،)4كما �أن
ال�شهي ��د محمد �سافر عدة مرات �إل ��ى العراق ،حيث ا�شترك هناك في بع�ض عمليات
التفجير(.)5
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وفي �أوائل �شهر �سبتمبر عاد �إلى منزل �أهله ،وعندما �أراد الخروج �صرخ �أحد جنود العدو

الذي كان يقف عند الباب «هذا هو» ثم اقتادوه واثنين من �أ�صدقائه �إلى داخل الديوانية،
وبع ��د التحقيق م ��ع الثالثة �أطلقوا النار على نقطة تفتي�ش� ،أم ��ا ال�شهيد فقد �أخبرها �أنهم
كانوا ي�س�ألون عن المنزل المجاور( ،)6وبعد لحظات غادر رحمه اهلل المنزل.
االعتقال:
هك ��ذا كان ال�شهيد ،فبع ��د �أن ودع �أهله غاب لمدة ثالثة �أي ��ام ،وكانت والدته قلقة
تنتظ ��ر عودت ��ه ولكن رحمه اهلل خ ��رج ولم يعد ،فقد تم اعتقال ��ه رحمه اهلل مع بع�ض
ال�شبان الذين كانوا في ديوانية �أحد المنازل المجاورة لمنزل ال�شهيد �سعد ال�شمري،
رحم ��ه اهلل ،وكما ت�شي ��ر وثيقة عراقي ��ة ،ف�إن القوة قام ��ت بتفتي�ش ال ��دور المجاورة
ف ��ي محال الح ��ادث( ،)7ثم تم اعتق ��ال ال�شبان وم ��ن بينهم ال�شهي ��د محمد حمود
الطوا�ش وقد جاء في الوثيقة نف�سها ،انه لدى التحقيق معهم «اعترفوا بقيامهم بقتل
المذكوري ��ن» �أي العراقيين ال�ستة ،ومن ثم �صدر قرار �إعدام ال�شباب الكويتي ومعهم
المواط ��ن الم�ص ��ري «ر�ضا عراق ��ي»( ،)8وللأ�سف لم نعثر على وثائ ��ق التحقيق مع
ال�شهي ��د محم ��د حمود و�أ�صدقائه من ال�شهداء ،لكن م ��ن مراجعة وثائق التحقيق مع
الذين تم الإفراج عنهم تبين �أن ال�شهيد محمد الطوا�ش كان مع �أ�صدقائه في المنزل
المج ��اور ،ولم ي�شترك في عملية قتل �أفراد الع ��دو( ،)9ومن المعروف �أن ال�سلطات
العراقي ��ة المحتلة لم تك ��ن تنتظر العثور عل ��ى �أدلة لكي ت�صدر حك ��م الإعدام ولكن
المهم هو �إعدام �ستة ومن ال�شارع نف�سه دون رحمة.
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اال�ست�شهاد:
لق ��د نقلت القوة العراقية ال�شهيد محمد رحم ��ه اهلل مع ال�شباب �إلى منزل ال�شهيد
�سع ��د بع ��د �أن تعر�ضوا للتعذيب الوح�شي ،ثم �ألقت بهم عن ��د الحائط و�أطلقت نيران
�أ�سلحته ��ا عل ��ى ر�ؤو�سهم ف�سقطوا جميعا� ،أما �أهله فلم يعلم ��وا با�ست�شهاده خا�صة �أن
ال�سلط ��ات العراقي ��ة قامت بدف ��ن الجثث كما �أ�سلفن ��ا الإ�شارة ،لكن ف ��ي ذلك اليوم
الحزي ��ن وبينم ��ا كانت الأم الحنون تنتظ ��ر عودته رن جهاز الهات ��ف وكان المتحدثة
�صديق ��ة �شقيقته ��ا التي �أخبرته ��م �أن الق ��وات العراقية المعتدية ق ��د طوقت منطقة
خيط ��ان ،ف�أ�سرع ��ت الأم المتلهف ��ة �إل ��ى المنزل ال ��ذي كان ابنها �أحيان ��ا يجل�س في
 -108-ديوانيته الذي يقع في ال�شارع نف�سه ،حيث منزل ال�شهيد �سعد ،فكانت المفاج�أة حين

وجدت �أبواب المنزل مفتوحة ،والمكيفات محترقة ،مما �أثار فزعها ،كما �أ�سرع الأب
المفج ��وع �إلى بع�ض �سكان الحي ي�س�أل عن ابن ��ه ف�أخبروه بالواقعة وانتقام ال�سلطات
العراقي ��ة بقتل �ستة م ��ن الكويتيين ولم يذك ��روا ا�سم ال�شهي ��د( ،)10فلم يعلم الأب
�أن ابن ��ه الغال ��ي �أحد الأبطال الذي ��ن قدموا �أرواحهم فداء للوط ��ن ،ولذلك ظل �أهله
ينتظرون عودة ابنهم الأ�سير حتى يناير  ،1993عندما �أطلعته اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون
الأ�س ��رى والمرتهنين عل ��ى الوثيقة العراقية الت ��ي ت�شير �إلى �إع ��دام ال�شهيد محمد،
والآنفة الذكر عندئذ �أيقن والده �أن ابنه( )11قد �ضحى بحياته من �أجل الوطن ،وال
�سبيل �أمامه غير ال�صبر فهذا ق�ضاء اهلل �سبحانه وتعالى وقدره.
رحمهم اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.
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الهوام�ش:
(٭) الميالد ،1959/10/29 :اال�ست�شهاد ،1990/9/15 :الم�ستوى التعليمي :ثانوي،
المهنة� :ضابط �أمن ،المطار.
( )1والد ال�شهيد � - 1996/1/2سعود المطيري.
( )2عبداهلل �سعد الدعا�س � - 1996/1/3 -سعود المطيري.
( )3والدة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )4والدة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
(� )5شقيقة ال�شهيد خالد حمود الطوا�ش � - 1995/12/31سعود المطيري.
( )6والدة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )7مديري ��ة �شرط ��ة الفرواني ��ة � - 1990/9/15سري � -إلى قيادة ق ��وات ال�شرطة
بالكويت  -تقرير خا�ص  -عقيد �شرطة حبيب نجم الدين.
( )8وثيقة عراقية  -م�صدر �سابق.
( )9وثيقة عراقية  -م�صدر �سابق.
( )10والدة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )11اللجن ��ة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى والمفقودي ��ن  - 1993/1/26ر�سالة خطية -
حمود �أحمد الطوا�ش.

ال�شهيد� /إبراهيم �إ�سماعيل عبداهلل الكندري رحمه اهلل(٭):
لق ��د كان ��ت الفاجعة التي وقعت ي ��وم الخمي� ��س � 2أغ�سط�س قا�سي ��ة ،ولكن لم يكن
يعن ��ي ذلك بالن�سبة لل�شعب الكويتي اال�ست�سالم والخ�ضوع لأحا�سي�س الخوف والذعر
ف�ل�ا يمكن قبول �سل ��ب الوطن والبد من المقاومة ،والتخل� ��ص من حالة الذهول التي
�أ�صاب ��ت الجمي ��ع ،ومنذ الي ��وم الأول �أدرك �شباب الكويت �أنهم �س ��ور الوطن وحماته
والبد من تنظيم ال�صفوف والمقاومة ،ولكن �أي�ضا يجب االنطالق والمقاومة ب�سرعة
دون انتظار قيام المجموعات والخاليا ،فكانت المقاومة الفردية التي �سقط خاللها
الكثير من الكويتيين في الأيام االولى ،ومن ه�ؤالء كان ال�شهيد �إبراهيم ،ذلك ال�شاب
الوطن ��ي المتحم� ��س الذي كان يتحلى بال ��روح المعنوية العالية فف ��ي �صباح الخمي�س
لب� ��س مالب�سه الع�سكرية وتوجه �إل ��ى القاعدة الع�سكرية الت ��ي كان يعمل بها من قبل
وع ��اد ع�ص ��ر الأحد( ،)1وقد �أح�ضر مع ��ه بنادق ذاتية وطلق ��ات( ،)2ورف�ض ب�شدة
الخروج من الوطن ،مهما كانت نتائج ال�صمود ،ومنع �أهله من مغادرة الكويت ،و�أ�صر
عل ��ى المقاومة ،وكان يردد على م�سامع �أهل ��ه �أن ال�صمود يعني الجهاد ،وقدم رحمه
اهلل الكثي ��ر من الخدم ��ات العامة ،بالإ�ضافة �إلى المقاوم ��ة الم�سلحة ،ولم يكن يهد�أ
�أبدا ،وكان يردد نحن بخير وبلدنا �سوف تعود لنا(.)3
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االن�ضمام �إلى المقاومة:
لق ��د كان رحم ��ه اهلل �أح ��د �أع�ض ��اء مجموع ��ة للمقاومة ت�شكل ��ت في الي ��وم الثاني
لالحت�ل�ال العراق ��ي الغا�ش ��م ،وكانوا يت�شاورون ف ��ي منزل �أحدهم ح ��ول دورهم في
مقاوم ��ة االحتالل ،وما هي الخدمات التي يجب عليه ��م تقديمها للمواطنين ،وكانت
الخط ��وة الأولى ه ��ي العمل بكل الطرق لجمع �أكبر كمية م ��ن ال�سالح� ،سواء بوا�سطة
الع�سكريين �أو ال�شباب المدني الذي ا�ستطاع جمع �أ�سلحة من المع�سكرات والمخازن
ثم بعد ذلك بد�أوا عملية توزيع تلك الأ�سلحة ،في الأيام الأولى من االحتالل حين لم
تكن ال�سلطات العراقية قد �أحكمت قب�ضتها على كل مناطق الكويت.

ومن الأن�شطة التي كانت تقوم بها هذه المجموعة م�ساعدة الأ�سر الكويتية الراغبة
ف ��ي مغادرة الوطن ،خا�ص ��ة الع�سكريين الذين ( )4كان ��وا م�ستهدفين من ال�سلطات
العراقية.
الن�شاط الم�سلح:
لق ��د تميز رحمه اهلل بالن�شاط والحيوية ،وقد ق ��ام بتنظيم ال�شباب في عدة خاليا
�ضم ��ت كل خلية � 4أفراد( ،)5ولقد تعدد ن�شاط ه ��ذه الخاليا فقد قام �أحد �أفرادها
ب�إلق ��اء قنبلة على �سي ��ارة للعدو محملة ب�أ�سلحة عند ج�س ��ر منطقة هدية ،كما قاموا
بتوزي ��ع من�شورات كثيرة تحت ال�شعب الكويتي عل ��ى المرابطة وال�صمود ،ووزع �أفراد
المجموع ��ة بع� ��ض المن�شورات على �أف ��راد الق ��وات العراقية الذين كان ��وا في بع�ض
المواق ��ع في البر ،وذلك في �أثناء عودة ال�شباب من تو�صيل بع�ض الأ�سر الكويتية �إلى
الح ��دود الكويتية ال�سعودية ،وكانوا يتظاه ��رون �أنهم جاءوا من مزارع الوفرة ،ورغم
خط ��ورة ه ��ذه المحاولة �إال �أن ال�شب ��اب بحما�سهم ووطنيتهم �أتموه ��ا بنجاح ،وكانت
تل ��ك المن�ش ��ورات تتحدث عن موق ��ف الكويت وم�ساندته ��ا ال�سابقة للع ��راق ،و�أنه ال
مب ��رر لالحتالل ،بالإ�ضافة �إلى توزيع بع�ض �أجهزة الراديو على العراقيين من جنود
االحتالل ،تلك الأجهزة التي كانوا يح�صلون عليها من الجمعيات ،وكانوا يهدفون من
وراء ذل ��ك حث ه�ؤالء الجنود على اال�ستماع �إلى الأخبار و�إلى التحالف الدولي لإثارة
الذعر في قلوبهم.
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وكان بع� ��ض �أفراد المجموعة قد ا�ستعانوا ب�أحد المواطنين من الجن�سية الم�صرية
لم�ساعدته ��م ف ��ي التوزيع ،وفي مج ��ال الخدمة المدني ��ة فقد قام �أف ��راد المجموعة
بتوزيع النقود على الأهالي لم�ساعدتهم على المرابطة وال�صمود بالإ�ضافة �إلى توزيع
التموي ��ن على الأ�س ��ر المحتاجة( ،)6هذا ولم تت ��ردد المجموعة في تقديم الذخيرة
لمجموع ��ة العدان وكان ال�شهيد «علي علم دار» يت ��ردد على �أخ ال�شهيد ابراهيم لهذا
 -111-الهدف(.)7

ن�شاط ال�شهيد:
لق ��د �شارك رحمه اهلل ف ��ي ن�شاط المجموعة لكننا �سوف نح ��اول التركيز على بع�ض
الأن�شط ��ة ا لت ��ي قام بها فقد كان رحمه اهلل يحر�ص على القيام بعمليات �ضد القوات
العراقية بمف ��رده وب�شجاعة ،كما قام بجمع �أ�سلحة وتوزيعها في منطقة الرقة ،حيث
م�سكنه وفي منطقة كيفان ،كما قام ال�شهيد رحمه اهلل بقتل عدد من جنود االحتالل
الذي ��ن كانوا يعيث ��ون ف�سادا في الب�ل�اد ،بالإ�ضافة �إل ��ى تقديم الم�ساع ��دات للأ�سر
الكويتي ��ة المحتاجة ،وقد تمكن ال�شهيد من ا�صطح ��اب بع�ض جنود االحتالل بحجة
تو�صيله ��م �إل ��ى الأماكن التي يري ��دون الذهاب �إليها ث ��م يقوم بت�سليمه ��م �إلى �أفراد
المجموعة ،وكان ي�شعر بالفرح الغامر كلما نجح في القيام بعمل ما �ضد المحتل ،لأنه
ي�ؤدي واجبه الوطني ويقترب من يوم التحرير.

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت

اال�ست�شهاد:
كان ال�شهي ��د رحمه اهلل ق ��د خطط مع بع�ض �أفراد المجموع ��ة للهجوم على مخفر
منطق ��ة الرق ��ة م�س ��اء الجمع ��ة  ،)8(8/10وف ��ي ذلك الي ��وم وعند ال�ساع ��ة الثانية
والن�ص ��ف ظهرا خرج مع �أحد زمالئه للتجول ف ��ي المنطقة وفي الطريق �شاهد �أحد
�أف ��راد القوات المحتلة يقف ب�سيارة �أمام م ��اء �سبيل يقع في ال�شارع العام بين قطعة
( )1وقطع ��ة ( ،)2ف�أ�صر على زميله ب�أن يوقف ال�سيارة للقيام بتهديد هذا الجندي،
و�أخذ �سالحه منه لال�ستفادة منه في العملية الجديدة ،وبالفعل نزل ال�شهيد وب�سرعة
خاطف ��ة و�ضع م�سد�سه على ر�أ� ��س الجندي وطلب منه ت�سلي ��م �سالحه ،لكن العراقي
عاجل ��ه ب�إطالق الن ��ار عليه ف�سقط ال�شهيد بالقرب من ال�سي ��ارة ورغم الإ�صابة ف�إنه
�أطل ��ق النار من م�سد�سه ولكن الجندي كثف من �إطالق العيارات النارية من �سالحه
باتج ��اه ال�شهيد رحم ��ه اهلل ،و�سيارة زميله الأعزل الذي ا�ضط ��ر �إلى مغادرة المكان
لتف ��ادي نيران �س�ل�اح العراقي (� ،)9أم ��ا الع�سكري العراقي فقد �أجب ��ر قائد �إحدى
 -112-ال�سي ��ارات وتح ��ت تهدي ��د ال�سالح عل ��ى تو�صيله �إلى مخف ��ر الرقة ثم ق ��ام الجيران

بنق ��ل ال�شهيد �إل ��ى م�ست�شفى العدان وكان على قيد الحي ��اة ،لكنه ا�ست�شهد في غرفة
العملي ��ات ،وكانت �إ�صابته بليغة فقد �أفرغ العراقي معظم ذخيرة �سالحه في ج�سده،
ومن مكان قريب جدا(.)10
وف ��ي يوم ال�سبت  11/8تم دفن جثمان ال�شهيد في مقبرة الرقة ،بعد �أن �إنطلق في
مقاومة المحتل بعزم ال يلين فقدم حياته للوطن.
رحمهم اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.
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الهوام�ش:
(٭) الميالد - 1964/6/10 :اال�ست�شهاء ،1990/8/10 :الم�ستوى التعليمي :دبلوم،
المهنة :م�سجل �ش�ؤون الطلبة ،التعليم التطبيقي.
( )1عب ��داهلل �إ�سماعي ��ل الكن ��دري  - 1996/12/23د.نجاة عبدالق ��ادر الجا�سم -
�سعود المطيري.
(� )2أحمد �إ�سماعيل الكندري � - 1996/9/8سعود المطيري.
( )3عبداهلل �إ�سماعيل الكندري  -المقابلة ال�سابقة.
يق ��ول �شقيق ��ه عب ��داهلل �إن ال�شهي ��د كان ق ��د ا�ستق ��ال م ��ن الجي�ش وعمل ف ��ي معهد
التكنولوجيا منذ عام . 1989
( )4عبداهلل هادي الجماح � - 1995/12/26 -سعود المطيري.
(� )5شعيب عبداهلل بخ�ش � - 1996/9/8سعود المطيري.
( )6عبداهلل هادي الجماح � - 1995/12/26سعود المطيري.
(� )7أحمد �إ�سماعيل الكندري  -المقابلة ال�سابقة.
(� )8أحمد �إ�سماعيل الكندري  -المقابلة ال�سابقة.
( )9عبداهلل �إ�سماعيل الكندري  -المقابلة ال�سابقة.
(� )11شعيب عبداهلل بخ�ش و�أحمد �إ�سماعيل الكندري  -المقابلة ال�سابقة.

الف�صل الخام�س
ال�شهيد� /إ�سماعيل عبداهلل خلف ال�شطي (٭)
�س ��وف تبقى هذه الق�صة وغيره ��ا بمثابة نماذج حية خالدة ت�ش ��رح للعالم وح�شية
االحت�ل�ال العراق ��ي الغادر وممار�س ��ات ال�سلطات العراقية المحتل ��ة التي جعلت من
البط�ش والتنكيل �شعارا و�أ�سلوبا لها.
لق ��د اعتاد ال�شهيد �إ�سماعي ��ل رحمه اهلل الرجل الم�سن الذهاب �إلى الم�سجد الذي
يق ��ع خل ��ف منزله في بي ��ان ،رغم الأل ��م الذي كان ي�شع ��ر به عندما ي�شاه ��د القوات
العراقي ��ة ،ولك ��ن كان �سالح ��ه ال�صب ��ر والدعاء �إل ��ى اهلل �سبحانه وتعال ��ى �أن ينزل
عقاب ��ه بالمعت ��دي ،وكان رحم ��ه اهلل يعان ��ي من مر� ��ض ال�سكري ،والقل ��ب وال�ضعف
ال�شدي ��د بال�سم ��ع وع ��دم القدرة على النطق ف�ل�ا حوله وال قوة ،ورغ ��م �إدراكه بط�ش
المعت ��دي وق�سوته ف�إنه لم يلزم �أوالده بالتوقف عن �إعداد بطاقات مموهة للكويتيين
الع�سكريين وغيرهم(.)1
ولقد كان رحمه اهلل ينتظر يوم التحرير و�سالحه مثل غيره من ال�صامدين ال�صبر
والت�ض ��رع �إل ��ى اهلل �سبحانه وتعالى ،ولم يكن يكث ��ر الخروج من المنزل ف�إلى جانب
الذه ��اب �إلى الم�سجد كان �أحيانا يذهب �إلى �سوق منطقة بيان حيث م�سكنه ل�شراء
بع� ��ض الحاجيات ،بالإ�ضافة �إلى التردد �أحيانا عل ��ى الجمعية التعاونية في المنطقة
نف�سها ،ورغم ظروفه ال�صحية �إال �أنه قام بتوزيع الفلو�س والخبز على الجيران(.)2
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اال�ست�شهاد:
كان ال�شهي ��د �إ�سماعي ��ل رحمه اهلل يقف مع جاره م�س ��اء الجمعة  ،1991/2/1وهو
يحب� ��س �ألمه وحزنه مثل غيره من ال�صامدين وقبل �أن ين�صرف �شاهد �أحد ال�شباب
وه ��و يرك� ��ض بالقرب منهم ��ا ف�س�أل ��ه ال�سيد محمد ماذا ح ��دث فقال ل ��ه �إن الجنود
يطلق ��ون الن ��ار ب�شكل ع�شوائي وباتج ��اه كل �شخ�ص يرتدي د�شدا�ش ��ة ،وبعد �أن �أنهى
 -114-ال�ش ��اب كالمه �شرح ال�سيد محمد لل�شهيد الموقف فدخل رحمه اهلل �إلى منزله(،)3

وف ��ي تلك الأثناء كان ��ت ال�سلطات العراقية قد عثرت على جث ��ة �أحد الجنود بالقرب
من الم�سجد( ،)4والحظت ابنة ال�شهيد �أن والدها كان ينوي الخروج مرة �أخرى بعد
دخول ��ه مبا�شرة ف�س�ألته �إلى �أين ف�أ�شار �إلى الم�سجد ،فحاولت �إقناعه بعدم الخروج
لأنه ��ا كان ��ت ت�سمع �إطالق الن ��ار لكنه �أ�صر وه ��و ي�شير البنته ب�أن ��ه ال توجد خطورة،
و�س ��وف يذهب لل�صالة ،وكان ذلك قبيل �أذان المغ ��رب ،وعندما �شاهد الجنود في
ال�ش ��ارع ب�ش ��كل غير عادي ،وه ��و يطلقون النار باتج ��اه بع�ض ال�شب ��اب ف�أ�سرع يريد
الع ��ودة �إل ��ى المنزل ،ف�صرخ علي ��ه جنود البغي لكي يتوقف لكن ��ه لم يكن ي�سمعهم،
ولذل ��ك رك� ��ض باتجاه منزل ��ه فتبعه الجنود ه ��و ال يعلم �أنهم خلف ��ه ،ودخل المنزل
ث ��م �أغلق الباب الخارجي ،ثم باب المم ��ر الداخلي ،وفي تلك اللحظة حا�صر الجنود
المنزل واعتلوا ال�سور و�أخذوا يطلقون النار في كل اتجاه ب�شكل ع�شوائي على المنزل،
وبينم ��ا كان ال�شهيد يغلق باب الممر �أطلقوا النار باتجاه الباب ف�أ�صابته ر�صا�صه في
خا�صرت ��ه ،و�سق ��ط رحمه اهلل على الأر�ض فحاولت زوجت ��ه �إ�سعافه فكانت تبلل فمه
بالم ��اء ،لكنه �أ�شار �إلى قلبه ورف ��ع «د�شدا�شته» فكانت المفاج�أة فقد برزت الأح�شاء،
وكان ينزف بغزارة فات�صلت بابنته بالإ�سعاف لنقله �إلى الم�ست�شفى مع ابنته الأخرى
الم�صاب ��ة بقدمه ��ا والمغمى عليه ��ا( ،)5كما �أ�صيب ��ت طفلة جيرانه ��م ذات الأ�شهر
الثالثة ب�شظية.

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-115-

ومن ��ذ تلك اللحظة ،فقد ب ��د�أت الم�أ�ساة ،فالإ�صابة بليغة والب ��د من نقل الأب �إلى
الم�ست�شفى ،ولكن كيف وقوات الظلم تطلق النيران فلم تتمالك ابنته نف�سها وخرجت
�إل ��ى فناء المنزل ت�صرح وتطلب من الجنود التوقف عن �إطالق النار وت�س�ألهم لماذا
�أطلق ��وا الر�صا�ص على والدها ،كما حاول ال�سيد محمد اقناعهم بالكف عن �إطالق
النار لكن �أحدهم �صرخ بوجه الفتاة وهددها بالقتل ما لم ت�سكت(.)6
لق ��د �أ�صبح �أهل ال�شهيد في حيرة من �أمرهم فهم يريدون �إ�سعاف والدهم ،وكانوا
يلح ��ون عل ��ى الجنود الذين دخلوا �إلى داخل المنزل ب� ��أن ي�سمحوا لهم بنقل والدهم

�إل ��ى الم�ست�شف ��ى ولك ��ن الطغاة رف�ض ��وا وعندما نظ ��ر �أحدهم �إل ��ى ال�شهيد قال في
�سخري ��ة «الآن بو� ��ش �سوف ينفعكم» ،وبعد قليل و�صلت �سي ��ارة الإ�سعاف �إال �أن جنود
الع ��دو �أمروا قائدها بالتوقف في ال�ش ��ارع الثاني( ،)7وفي الوقت نف�سه اقتادوا ابن
ال�شهي ��د وجارهم بحجة تو�صيلهم �إلى حيث تقف �سيارة الإ�سعاف لكي ي�صطحباهما
�إل ��ى منزلهما لنق ��ل الم�صاب ،ولكن الجنود تعمدوا الدوران ف ��ي ال�سيارة بين مخفر
�شرط ��ة منطقة بيان ومخف ��ر �شرطة منطقة الرميثية ،دون مراع ��اة لحالة الم�صاب
وحاجته ال�شديدة لال�سعاف وقلق �أهله عليه ،وبعد حوالي ن�صف �ساعة طلب الجنود
منهم ��ا النزول من ال�سيارة وال�سير عل ��ى الأقدام ومعهما ابنته الم�صابة وكان رحمه
اهلل يلف ��ظ �أنفا�س ��ه الأخيرة ويرف ��ع ا�صبعه وي ��ردد اهلل �أكبر(� ،)8أم ��ام ابنه فوزي
و�أحد جيرانهم «اليمن ��ي» و ابنته الم�صابة( ،)9وعندما و�صلت �سيارة الإ�سعاف �إلى
م�ست�شف ��ى مب ��ارك وكان ال�شهيد قد نزف بغزارة فتم نقله �إل ��ى غرفة العمليات ،كما
نقلت ابنة ال�شهيد �إلى غرفة �أخرى ،حيث تمت معالجتها من الإ�صابة ،وبعد لحظات
خ ��رج الدكتور المعالج وهو ي ��ردد ال حول وال قوة �إال باهلل فق ��د ا�ست�شهد والدهم وال
مجال لإ�سعافهم(.)10

�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
-116-

فتم و�ضع جثمانة في ثالجة الم�ست�شفى �إلى �أن تم الإنتهاء من الإجراءات المطلوبة
التي ا�ستغرقت ثالثة �أيام ومن ثم تم دفن الجثمان( )11في مقبرة ال�صليبيخات.
هك ��ذا �سقط ه ��ذا المواطن المرابد ال�صامد ،ولم ترح ��م يد البط�ش مر�ضه وكبر
�سن ��ه ،وبغيابه ب ��د�أت مرحلة حزن طويلة في حياة �أهل ال�شهي ��د لفراق والدهم الذي
لم ��ي ك ��ن �أحد �أفراد المقاومة ،لكنه �أحد �أفراد ال�شع ��ب الكويتي الذي حاول النظام
العراق ��ي طم�س هويته والق�ضاء على كيانه ،فلج�أ �إلى �ستخدام كل الطرق والأ�ساليب
الوح�شية ولكنه فوجئ ب�صموده ومقاومته البا�سلة.
رحمهم اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.

الهوام�ش:
(٭) الميالد  - 1931/1/28اال�ست�شهاء  - 1991/2/1المهنة :حار�س «متقاعد» في
ميناء ال�شويخ ،الم�ستوى التعليمي:
( )1محمد - 1995/11/1 ......عبدالعزيز ال�ساعي � -صالح العوفان.
( )2الم�صدر ال�سابق.
( )3محمد  ......الم�صدر ال�سابق.
( )4ابنة ال�شهيد نوال � - 1993/2/1سلوى ال�شيباني  -محمد ال�شداد.
( )5الم�صدر ال�سابق ،ومحمد عبداهلل عثمان  -المقابلة ال�سابقة.
( )6ابنة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )7فوزي  +ا�سماعيل ال�شطي  - 1993/1/30 -محمد ال�شداد � -سلوى ال�شيباني.
( )8ابنة ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )9محمد - .....المقابلة ال�سابقة.
( )10ابن ال�شهيد  -المقابلة ال�سابقة.
( )11محمد - .....المقابلة ال�سابقة.
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ال�شهيد /حمد يو�سف �أحمد ال�سلطان (٭)
عرف ��ان من خ�ل�ال الق�ص� ��ص الدامية م ��اذا فعل النظ ��ام العراقي ب�أه ��ل الكويت
الم�سلمي ��ن ،وهناك �أكثر من �صورة ت�ش ��رح للعالم الممار�سات الوح�شية لقوات ذلك
النظ ��ام ،ولك ��ن ال�شعب الكويتي المرابط ال�صامد �أثبت ف ��ي تلك الظروف حبه لهذه
الأر�ض الطيبة .ومن الق�ص�ص الم�ؤلمة ق�صة هذا الإطفائي ال�شاب الذي قتلته نيران
�أ�سلح ��ة العدوان العراقي �صب ��اح  2/8وهو في طريقه لإطفاء الحري ��ق الذي �أ�شعلته
قوات البغي والعدوان.
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الإنطالق للواجب:
عندم ��ا �أيقظت ��ه زوجت ��ه ال�ساع ��ة ال�ساد�سة �صب ��اح ي ��وم  8/2لم تكن تعل ��م بوقوع
الع ��دوان الغا�شم ،كذلك الح ��ال بالن�سبة لل�شهيد حمد رحم ��ه اهلل( ،)1الذي �أ�سرع
بارت ��داء مالب�س العمل وتوجه �إلى مركز المطاف ��ئ في منطقة ال�شرق ،وها هو ي�صل
�إل ��ى المركز بعد انتهاء �إجازته ،وهناك علم بوقوع الكارثة ،ف�شعر بالقهر والألم وهو
يتح ��دث عن ابنته الت ��ي بلغت �ستة �شهور الت ��ي بد�أت تخطو خطواته ��ا الأولى ،وعند
ال�ساعة الثامنة والربع �صباحا(� )2أبلغت الإدارة العامة للمطافئ ال�ضابط الم�س�ؤول
بان ��دالع الحري ��ق بالقرب من الأب ��راج وعليهم التوجه �إلى هن ��اك وكان ال�ضباط في
المرك ��ز ق ��د حجز موظف ��ي دوام الأربعاء للظ ��روف الطارئة ،وعندم ��ا و�صل البالغ
طل ��ب من موظف ��ي دوام الخمي�س القي ��ام بالواجب ف�أ�سرع ال�شب ��اب وا�ستقلوا واحدة
م ��ن ال�سي ��ارات (جي ��ب) وكان ال�سائق ه ��و مب ��ارك ابراهيم ،ومع ��ه ال�ضباط خالد
وال�ضابط ��ان عدنان وال�شهيد حمد رحمه اهلل ،ال ��ذي �أ�سرع ب�صعود ال�سيارة الجيب
بينم ��ا كان مكانه في �إح ��دى �سيارات المطاف ��ئ ،لكنه عندما �سم ��ع الم�س�ؤول يطلب
منهم �سرعة التحرك �صعد �إلى الجيب( ،)3لأنه لم يكن يرغب في الت�أخر عن �أداء
الواج ��ب ،وجل�س رحمه اهلل في المقعد الخلف ��ي (� ،)4إنطلقت ال�سيارة م�سرعة �إلى
موق ��ع الحريق دون �أن تكون لديهم �ص ��ورة وا�ضحة عن تطور الأحداث وعن خطورة
 -118-الو�ض ��ع ووجود القوات العراقية في الموقع( ،)5حيث لم يتم �إبالغهم ب�شيء ،ولأنها

�سيارة مطافئ فقد فتحت �صافراتها وانطلقت وعندما و�صلوا �إلى دوار ق�صر د�سمان
�شاه ��دوا مدرع ��ة عراقية و�سيارة ال�شهي ��د ال�شيخ فهد الأحمد ،ول ��م يالحظوا وجود
قوات عراقية وما �أن دخلت ال�سيارة في ال�شارع قبل ال�سفارة البريطانية لأنهم كانوا
يريدون الخروج باتجاه البحر ،وبعد �أن ابتعدوا عن المتحف القديم �سمعوا �أ�صوات
�إط�ل�اق النار باتجاهه ��م دون ان يتمكنوا من تحديد م�ص ��دره( ،)6وكانت المفاج�أة
حين �شاهدوا القوات الع�سكرية خلف الحائط وقد غطوا �أج�سادهم بال�شجر ،وكانوا
يطلقون النيران من �أ�سلحتهم ف�صرخ ال�شهيد حمد وقال «ربعنا رمونا لأنه كان يظن
�أنهم �أفراد القوات العراقية».
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الإ�صابة:
ح ��اول ال�شهيد رحمه اهلل النظر باتجاه �إطالق النار و�أراد �أن يرى م�صدره ف�أخرج
ج�سم ��ه م ��ن ال�شباك وكان طوي ��ل القامة ،ف�أ�صابت ��ه طلقته بظهره ،ث ��م الثانية التي
�أ�صابت القلب( )7وكان مكانه رحمه اهلل خلف المقعد المجاور لل�سائق( ،)8ف�صرخ
وه ��و يم�س ��ك خا�صرت ��ه( :رمون ��ي) �أي �أطلق ��وا النار عل � َّ�ي فحاول خال ��د �أن يخف�ض
ج�سده( ،)9بينما كانت الطلقات تنطلق من كل الجهات اليمين والي�سار ،وقد ته�شم
زج ��اج ال�سيارة الأمامي تماما وح ��اول خالد وعدنان تحا�شي تل ��ك العيارات النارية
باالختب ��اء داخل ال�سيارة( ،)10وبينا كانت الطلقات من �أ�سلحة جنود العدو موجهة
نح ��و �سي ��ارة ال�شباب �صرخ ال�شهي ��د رحمه اهلل مرة ثانية (قلب ��ي قلبي) فقد �أ�صيب
م ��ن جهة الي�سار عن ��د القف�ص ال�ص ��دري( ،)11وحاول مبارك �أن يرج ��ع بال�سيارة
ويبتع ��د ع ��ن المكان لك ��ن الطلقات كانت موجهة م ��ن الأم ��ام( ،)12فا�ضطروا �إلى
الوق ��وف ب�سبب الخلل الذي �أ�صابه ال�سيارة ،ف�أمرهم �أفراد العدو برفع �أيديهم فوق
ور�ؤو�سهم واقتادوهم �إلى �سور ال�سفارة البريطانية ( ،)13وظل ال�شهيد في ال�سيارة
يعاني( )14من ا لإ�صابة البليغة التي �أ�صابت قلبه ،وكانت ال�سيارة واقفة عند الزاوية
باتجاه ق �صر د�سمان� ،أما ال�شباب فقد اقتيدوا �إلى الزاوية باتجاه البحر ،وفي تلك
 -119-الأثناء حاول عدنان ومبارك �إقناع الع�سكري العراقي لكي ي�سمح لهما بالذهاب �إلى

زميلهم ��ا الم�صاب ف ��ي ال�سيارة لإ�سعافه ،لكن رف�ض وبع ��د �إلحاح �سمح لهما(،)15
وذل ��ك بع ��د �أن تدخل �أحد ال�ضب ��اط الكويتيين (مقدم) ،ال ��ذي كان موجودا هناك،
وبن ��اء على موافقة ال�ضابط العراق ��ي وكان برتبة (رائد) ذهب مبارك وعدنان �إلى
ال�شهيد حمد.
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اال�ست�شهاد:
فتح عدنان باب ال�سيارة اليمين ،لأن ال�شهيد كان عند جهة الي�سار وحاول �إ�سعافه
لك ��ن ا�صابت ��ه كانت بليغة( ،)16فطلب عدن ��ان من العراقيين �سي ��ارة �إ�سعاف لنقل
زميله ��م فلم يهتم ��وا بطلبه كعادتهم ،وعندم ��ا الحظ عدنان خط ��ورة حالة ال�شهيد
طل ��ب منه �أن يت�شهد لكنه لم ي�ستطع النط ��ق فقر�أ عليه بع�ض الآيات القر�آنية وت�شهد
نياب ��ة عن ��ه حتى توفي رحمه اهلل( ،)17وقام عدنان ومب ��ارك بنقله �إلى جانب �سور
ال�سف ��ارة البريطاني ��ة ،وو�ضعوا علي ��ه غطاء وكان عب ��ارة عن المالب� ��س الواقية من
الحريق الذي ي�ستخدمه الإطفائي( ،)18وبعد ذلك ا�ضطروا �إلى العودة حيث جنود
الع ��دو عند زاوية ال�سفارة البريطانية ،وبعد دقائق معدودة اقتادوهم باتجاه البحر
حي ��ث الكثي ��ر من المدنيي ��ن والع�سكريين الكويتيين الذي ��ن �أجبرتهم قوات العدو
عل ��ى النزول م ��ن �سياراتهم وفج�أة وبع ��د حوالي ثلث �ساعة بد�أ �إط�ل�اق النار �صوب
القوات العراقية ،فقد جاءت القوات الكويتية من جهة الم�ست�شفى الأميري ومن جهة
الأب ��راج فارتبكت قوات الع ��دو وانطلق �أفرادها نحو بع� ��ض المواقع لمواجهة القوات
الكويتية( ،)19فا�ستطاع ال�شب ��اب والكثير من المدنيين وغيرهم الفرار من القوات
العراقي ��ة المرتبكة ف ��ي مواجهة القوات الكويتية( ،)20ثم توج ��ه ال�شباب �إلى مركز
مطاف ��ئ ال�شرق و�أبلغوا الإدارة العامة بما حدث لل�شهيد حمد ومكان وجود الجثمان،
وعن ��د المغرب �صدرت تعليم ��ات الإدارة العامة ب�إغالق المرك ��ز ومغادرته ،ونظرا
لح�سا�سي ��ة موق ��ع المركز الذي تعر�ض لدخ ��ول القوات العراقي ��ة مرتين قرر عدنان
�إغالق ��ه بعد �أن تخل�ص من الملفات( ،)22لك ��ي ال تقع ب�أيدي قوات البغي وحكانت
 -120-ال�ساعة حوالي ال�سابعة م�ساءً.

كيف علم �أهله با�ست�شهاده؟
ظ ��ل جثمان ال�شهيد حمد رحمه اهلل ف ��ي مكانه عند �سور ال�سفارة البريطانية حتى
ي ��وم ال�سبت حيث تم نقل ��ه بالإ�ضافة �إل ��ى جثمانين( ،)23وفي الي ��وم الخام�س من
وق ��وع العدوان ح�ضر عادل �أخو ال�شيهد يو�سف رحمه اهلل �إلى مركز مطافئ الفيحاء
ي�س� ��أل عنه ف�أخب ��ره عدنان ،ومن هناك ذهب ��ا �إلى الم�ست�شف ��ى الأميري للبحث عن
الجثم ��ان ،كما ذهب �أخوت ��ه �أي�ضا �إلى مكان ا�ست�شهاده فوجدوا ال�سيارة ولم يجدوا
الجثم ��ان ،فبحث ��وا في ثالج ��ات الم�ست�شفيات وف ��ي �صالة التزلج لأن ��ه قيل لهم �إنه
ربم ��ا يك ��ون هناك فلم يعثروا عليه( )24حتى يوم  9/8عندما �سمع عدنان من �أحد
ال�شباب بوجود الجثمان في «مغي�سل» �شرق ،والخا�ص بال�شيعة ،ف�أخبر �شقيق ال�شهيد
ال ��ذي ذهب �إلى هن ��اك ف�أخبره �أحد الأ�شخا�ص �أنه بالفع ��ل كانت هناك جثث لثالثة
�أ�شخا� ��ص� ،أحده ��م كان يلب� ��س مالب�س ل ��ون �أزرق «بل�سوت �أزرق» وطوي ��ل ،و�أنه تم
دفن ��ه في مقبرة ال�شيع ��ة فذهب �أخوة ال�شهيد �إلى هناك �أنه ��م كانوا يريدون الت�أكد
من جثمان �شقيقهم ،وقد ا�صطحبوا معهم �أحد المندوبين من الم�ست�شفى الأميري
وكامي ��را وهن ��اك في المقبرة �س�ألوا العمال الذين �إر�شدوه ��م �إلى موقع قبور الجثث
الث�ل�اث فقام �أخ ال�شهي ��د بحفر �أول قبر وكان قبر ال�شهي ��د حمد رحمه اهلل الذي لم
تفارق االبت�سامة وجهه ،كما لم تظهر رائحة من الجثمان كما الحظ �أخوته ثم �أعيد
الجثمان �إلى القبر(.)25
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ومم ��ا تج ��در الإ�شارة �إليه �أن خال ��د الذياب يقول �إنه بع ��د �أن �أ�صيب ال�شهيد حمد
رحمه اهلل ،وبينما كان في الرمق الأخير الحظ �أي�ضا االبت�سامة على وجهه(.)26
�أم ��ا زوجته فقد كانت ومنذ ال�صباح الباك ��ر  ،وبعد �أن �سمعت بنب�أ العدوان تحاول
البحث عن زوجها لالطمئنان عليه دون جدوى وكانت في حالة �شديدة من الإعياء
والقل ��ق والحزن خوف ��ا عليه ،ف�أثر �أهلها التري ��ث وت�أجيل �إبالغه ��ا با�ست�شهاده خوفا
عليها ،وعندما علمت بعد ذلك لم يكن بيدها �أمام هذه الم�أ�ساة( ،)27غير الإيمان
بق�ضاء اهلل وقدره.

وهك ��ذا راح ه ��ذا ال�شاب الم ��رح الطيب( ،)28نتيج ��ة �إ�صابته بعي ��ارات نارية من
�س�ل�اح العدو وترك ابنته وهي في �شهورها الأول ��ى ،والتي كان يتحدث عنها في ذلك
الي ��وم الحزين ،لق ��د �أراد القيام بواجبه ب�سرعة ف�صعد ال�سيارة الجيب ،ولم ينتظر
لك ��ي ي�ستق ��ل �سي ��ارة �إطفاء الحري ��ق التي عادت بعد ذل ��ك ب�أمان ،لقد لب ��ى النداء،
فكانت ال�شهادة.
رحمهم اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنهم ف�سيح جناته.
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 خالد مزيد العبيدي  1996/1/23د.بنيان �سعود تركي  -عبدالعزيز ال�ساعي نقيب طيار عدنان ح�سين الف�ضلي � 1996/3/3سعود المطيري لواء ركن را�شد بكر ال�سيد � 1996/7/2سعود المطيري عواد �ساير ال�شمري  1996/10/18د.نجاة عبدالقادر الجا�سم مبارك �صالح الجفران ال�شمري � 1996/3/17سعود المطيري خالد مناحي الع�صيمي � 1996/1/28سعود المطيري ارملة ال�شهيد �سعد �ساير ال�شمري  1996/1/18د.نجاة عبدالقادر الجا�سم فه ��د م ��رزوق العن ��زي 1996/10/18د.نج ��اة عبدالقادر الجا�س ��م  -عبدالعزيزال�ساعي
 عبدالمجيد علي يو�سف � 1996/1/23سعود المطيري - -126-بدر را�ضي الجفرا � 1996/3/5سعود المطيري

 مطلق ظافر الهاجري � 1996/1/16سعود المطيري والدة ال�شهيد محمد حمود الطوا�ش � 1996/1/2سعود المطيري عبداهلل �سعد الدعا�س � 1996/1/3سعود المطيري خالد حمود الطوا�ش 1995/12/31 عبداهلل ا�سماعيل الكندري 1995/12/23 �أحمد �إ�سماعيل الكندري � 1996/9/8سعود المطيري عبداهلل هادي العجمي � 1995/12/26سعود المطيري �شعيب عبداهلل بخ�ش � 1996/9/8سعود المطيري محمد 1995/11/1 ...عبدالعزيز ال�ساعي � -صالح المطيري نوال ا�سماعيل عبداهلل ال�شطي � 1993/2/1سلوى ال�شيباني  -محمد ال�شداد فوزي �إ�سماعيل ال�شطي � 1993/1/30سلوى ال�شيباني  -محمد ال�شداد ارملة ال�شهيد حمد يو�سف ال�سلطان �1996/1/7سعود المطيري خالد عبداهلل الذياب � 1996/3/13سعود المطيري مبارك ابراهيم العزران � 1996/3/5سعود المطيري  -محارب الحربي عدنان علي المرزوقي  1996/1/30محارب الحربي � -سعود المطيري -عادل يو�سف ال�سلطان  1996/1/30محارب الحربي � -سعود المطيري
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ثانيا :الوثائق
وثائق االحتالل العراقي
 مديرية �شرطة الفروانية � - 1990/9/15 -سري �إلى قيادة ثوات ال�شرطة بالكويت تقرير خا�ص ،عقيد �شرطة حبيب نجم محيي الدين. اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى والمرتهنين  -1993/1/26 -ر�سالة خطية حمود�أحمد الطوا�ش ،الأراق الخا�صة.
 مذك ��رة ال�سيد فهد مرزوق العنزي  -عن ال�شهيدين �سعد وحماد �ساير ال�شمري - -127-مكتب ال�شهيد  -مركز المعلومات.

 مذك ��رة من �أحد �أف ��راد مجموعة الرو�ضة  -1996/8/6 -مكتب ال�شهيد  -مركزالمعلومات.
 مذكرة ال�سيد عزيز محمد عزيز بعنوان «مجموعة العدان وملحات من االحتالل» مكتب ال�شهيد  -مركز المعلومات. مذك ��رة ال�سي ��د عبدالكريم العنزي  -مجموع ��ة الفهود  -مكت ��ب ال�شهيد  -مركزالمعلومات.
 مذكرة ال�سيد عبداهلل نذر  -مجموعة الفهود  -مكتب ال�شهيد  -مركز المعلومات.ثالثا :المراجع:
العقي ��د الرك ��ن  -المتقاعد علي عبداللطيف خليفوه  -المقاومة الكويتية من خالل
الوثائق العراقية.
تحري ��ر ومراجعة الدكتور يو�سف عبدالمعط ��ي  -مركز البحوث والدرا�سات الكويتية
 دولة الكويت .1993 العقيد الرك ��ن المتقاعد محمد عبداللطيف الها�شم  -مالحم يوم الفداء الكويتي مطابع الكويت . 1991وف ��ي الختام ربما تكون هناك المعلومات التي لم نتو�صل �إليها لأن �أ�صحابها اختاروا
التزام ال�صمت لأ�سباب خا�صة وربما هناك بع�ض الأ�شخا�ص الذين لم نتو�صل �إليهم.
�أرجو �أن �أكون قد وفقت في تقديم بع�ض ما ي�ستحقه �شهداء الكويت.
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الف�صل الأول
ال�شهيد /محمد جا�سم يو�سف الرمي�ضين
ال�شهيد� /إبراهيم عبدالنبي م�شعل عبداللطيف
ال�شهيد /خالد �أحمد علي الد�شتي
ال�شهيد /محمد جا�سم يو�سف الرمي�ضين
الف�صل الثاين
مجموعة العدان
ال�شهيد /عادل غلوم رجب د�شتي
ال�شهيد  /عي�سى محمد فايز علي
ال�شهيد� /أحمد عبا�س ال�سنا�سيري
ال�شهيد /مجيد علم دار
ال�شهيد /علي مجيد علم دار
ال�شهيد /حميد مجيد علم دار
الف�صل الثالث
ال�شهيد� /سالم م�سير خلف العنزي
ال�شهيد � /سلمان نهار محمد العازمي
ال�شهيد  /ابراهيم عبداهلل نجم ال�سبيعي
ال�شهيد /جمال �سالم خلف اللنقاوي
ال�شهيد /جمال �سعد �سلطان ال�سالم
ال�شهيد /حمدان محمد �شالل العنزي
ال�شهيد /محمد مزيد خلف العبيد

6
8
10
14
19
20
35
42
44
46
49
49
49
63
69
72
76
80
87
87

الف�صل الرابع
ال�شهيد� /سعد �ساير ال�شمري
ال�شهيد /حماد �ساير ال�شمري
ال�شهيد  /محمد حمود الطوا�ش
ال�شهيد /ابراهيم �إ�سماعيل عبداهلل الكندري
الف�صل اخلام�س
ال�شهيد� /إ�سماعيل عبداهلل خلف ال�شطي
ال�شهيد /حمد يو�سف �أحمد ال�سلطان
الم�صادر والمراجع
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