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»إهـــــــــــــــــــداء«

إلى أرضي الصغيرة...

إلى حبي الكبير...

إلى من يستحق التضحية والعطاء...

»إلى الكويت«

مكتب الشهيد
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كلمة �سكر وعرفان

يقول تعالى: في محكم كتابه العزيز:

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

�سدق اهلل العظيم

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

وطنهم لتكون نبرا�سًا وعزا لذويهم وللآخرين«.

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

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

وكرامة اأر�سها.

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

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

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

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

الف�سيلة والخير.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باأج�سادهم لتعي�ض كريمة عزيزة.

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

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

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

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

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

رئي�س مجل�س االأمناء

اأ.د. جا�سم يو�سف الكندري 
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مقدمة

لق���د هب ال�سعب الكويتي من���ذ اللحظات االأولى يدافع عن ا لوط���ن ولقد اأبلى اأهل 

الكوي���ت الذين اختاروا المرابط���ة وال�سمود البلء الح�سن ف���ي الت�سدي للحتلل 

العراقي. فكان ل�سمودهم اأبلغ االأثر في موقف العالم الحر معهم.

اإليك اأيها القارئ الكريم الجزء الثاني من كتاب �سهداء الكويت، هذا الكتاب الذي 

يت�سم���ن �سه���ادة حقيقية اإن �ساء اهلل ت�س���رح بطوالت �سهداء الكوي���ت االأبرار الذين 

�سح���وا باأرواحه���م من اأج���ل تحرير الكويت وم���ن اأجل العدالة والكرام���ة، ومن اأجل 

م�ستقب���ل اأف�سل الأبناء الكويت جميعا بل ا�ستثناء، اإنه���م النماذج الحية التي تج�سد 

االنتماء والوالء للوطن.

ومن اأجل اإخراج هذه الدرا�سة بحيث تكون مطابقة للواقع بذلنا كل الجهد بعزيمة 

�سادق���ة ومو�سوعي���ة، واعتمدنا على الرواي���ة المبا�سرة من اأهل ومع���ارف واأ�سدقاء 

ال�سه���داء الذين رافقوهم ف���ي تلك االأيام وبع�ض الوثائق الت���ي توافرت لنا هذا ولقد 

اهت���م مكت���ب ال�سهيد بالح�سول عل���ى موافقة خطية من كل �ساه���د على ذكره ا�سمه 

�سمن هذا الجزء كما الحال بالن�سبة للجزء االأول واأما الذي اعتذر فقد حر�سنا على 

ذكر روايته واإفادته دون االإ�سارة اإلى ا�سمه.

اإن الكت���اب في ه���ذا المو�سوع تواجهها الكثي���ر من العقبات، خا�س���ة عندما تت�سع 

م�ساح���ة الم�ساه���دة للح���دث ف���ي تلك الظ���روف الم�سطرب���ة، ولذلك فق���د تعددت 

الروايات واختلفت اأحيانا فكان البد من مقارنة كل رواية باأخرى.

ويعل���م القارئ اأن اإعادة الحديث عن تلك االأيام القا�سية لم يكن من االأمور ال�سهلة 

بالن�سبة لل�سه���ود واأي�سا بالن�سبة لنا، الأنها تتناول حقائق حول اأبناء واأ�سدقاء ذهبوا 

ول���ن يعودوا لكن الواجب يحتم علينا جميع���ا اأن ن�سجل بطوالتهم فهم اأبطال الكويت 

الذين قدموا اأرواحهم من اأجل حرية الوطن.
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وال ي�سعن���ي ف���ي الخت���ام اإال اأن اأق���دم وافر ال�سك���ر للباحثين الذين قام���وا بتحديد 

مواعيد المقاب���لت واإجراء المقابلت، وقاموا بعملية تفري���غ االأ�سرطة وهم: اإيمان 

االأحمد - �سعود المطيري - نا�سر القوي�سي - محارب الحربي - عبدالعزيز ال�ساعي 

- �سلح العوفان - محمد ال�سداد - عادل ال�سبتي - �سناء مبارك - اأحمد ال�سداد.

واأ�سجل �سكري الجزيل للآن�سة اإيمان الرومي التي قامت بطباعة هذا الجزء بهمة 

و�سبر.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 {وال تح�سب���ن الذي���ن قتل���وا ف���ي �سبي���ل اهلل اأموتا ب���ل اأحي���اء عند ربه���م يرزقون}

)�سدق اهلل العظيم( )اآل عمران 169(.

اأ.د.نجاة عبدالقادر الجا�سم
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الف�سل االأول

ال�سهداء:

1 - محمد جا�سم يو�سف الرمي�سين

2 - اإبراهيم عبدالنبي م�سعل عبداللطيف

3 - خالد اأحمد علي الد�ستي

ح�س���د الع���دو العراق���ي المحت���ل االألوف من جن���وده، وكمي���ات هائلة م���ن اأ�سلحته 

وذخيرت���ه، ورغم ذلك ل���م ي�سعف اإرادة ال�سع���ب الكويتي المراب���ط ال�سامد، الذي 

انطلق يقاوم هذا االحتلل البغي�ض بكل �سجاعة واإ�سرار ، ولذا فاإن الجي�ض العراقي 

ال���ذي كان مكلفا بالمحافظ���ة على االأمن والنظ���ام ل�سمان ا�ستم���رار االحتلل كان 

يتعر����ض ل�سربات قوية من اأف���راد المقاومة الكويتية البا�سل���ة، كبدته خ�سائر كثيرة 

اأثارت الرعب بين اأفراده.

ولي����ض م���ن الم�ستغرب اأن ي�سع���ر المرء وبعد م�س���ي هذه ال�سن���وات على االحتلل 

الغ���ادر اأن اأف���راد المقاومة الكويتي���ة االأبطال هم الذين ر�سم���وا لوحة تحرير الوطن 

الغال���ي ال���ذي ي�سهد لهم بها العالم، وم���ن اأبطال المقاومة الكويتي���ة الذين اأذاقتهم 

تلك ال�سلطات �سنوفا �ستى من العذاب وهوؤالء الثلثة الذين �سوف ن�سلط ال�سوء على 

بطوالتهم وحيثيات ا�ست�سهادهم، وكانوا رحهم اهلل ينتمون اإلى مجموعتين.

المجموعة الأولى )٭(

ف���ي البداي���ة البد من االإ�س���ارة اإلى اأن اثنين م���ن الثلثة كانا ينتمي���ان اإلى مجموعة 

ي�سع���ب تحديدا ا�سمه���ا اأو التاأكيد ب�س���كل قاطع على قيادتها، فعندم���ا وقع العدوان 

العراق���ي قطع المقدم اأبو �سروق اجازته واأ�سرع اإلى مقر عمله في القاعدة البحرية، 

وكان���ت ال�ساعة ال�ساد�س���ة �سباحا، لكنه ل���م ي�ستطع الدخ���ول الأن القاعدة كانت قد 

�سقط���ت باأي���دي قوات العدو، وحر�سا على اأرواح زملئ���ه فقد قام بالتعاون مع بع�ض 
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االأف���راد بو�سع بع�ض »النقاط« في الطريق اإلى القاع���دة لتحذير القادمين اإليها من 

خط���ورة موا�سلة ال�سير ثم توجه اإلى مع�سكر الذخي���رة وال�سواريخ وظل هناك حتى 

ع�س���ر يوم ال�سبت 4/9 )1( مع مجموع���ة كبيرة من الع�سكريين ومن بينهم ال�سهيد 

محم���د جا�سم رمي�سين، والمقدم محمد الياقوت وغيرهم، الذين ا�ستطاعوا اإخراج 

الكثير من االأ�سلحة والذخيرة اإلى خارج القاعدة.

وعندما طوقت القوات العراقية الموقع ع�سر االأحد 5/8، ار�سلت قيادة تلك القوة 

اأح���د االأ�سرى الكويتيين من اأفراد اللواء الخام�ض ع�س���ر اإلى داخل المع�سكر بر�سالة 

نقله���ا اإل���ى المقدم محم���د الياقوت ال���ذي كان يحمل اأكب���ر رتبة اآن���ذاك، م�سمونها 

ق���رار القوات العراقي���ة الهجوم على المع�سك���ر، وطلبوا منه اال�ست�س���لم، ول�سعوبة 

الموق���ف وخطورته ق���رر المقدم محمد التفاو�ض وا�ستقل �سي���ارة كان بداخلها اأربعة 

م���ن �سباط العدو، وتوجه���وا به اإلى اأحد كبار �سباط العدو ال���ذي �ساأل العقد محمد 

لم���اذا ل���م ت�ست�سلم حت���ى االآن؟ فاأجابه »اأنا ف���ي موقعي واأنت ع�سك���ري، وتعرف اأنه 

يج���ب اأن اأحاف���ظ على الموقع«؟ ف�ساأل���ه عن المحتويات فاأجاب���ه، عندئذ تدخل اأحد 

�سباط العدو واقترح نقل المقدم محمد الياقوت الى القيادة اأي قيادة العدو، فاحتج 

الياق���وت قائل: »اأنت طلبتني للتفاو�ض فلم���اذا تاأخذني للقيادة؟ ولماذا لم تقتحموا 

المع�سك���ر؟ واأ�ساف لقد اأعطي���ت تعليماتي الى االخوان ف���ي المع�سكر اإذا ا�ستغرقت 

عملي���ة التفاو����ض اأكثر من ن�سف �ساع���ة يقومون باللزم اأي تفجي���ر المنطقة، ذات 

المحي���ط العالي، و�سوف يوؤدي ذل���ك اإلى امتداد التفجير اإلى كل االأماكن، فاأثار هذا 

الكلم قلق اللواء العراقي الذي �ساأله ماذا تريد االآن؟ فاأجابه المقدم محمد تعطيني 

فر�س���ة مثلم���ا اأعطيت االآخرين لكي اذه���ب اإلى جماعتي واطل���ب منهم الخروج من 

المع�سك���ر، فوافق اللواء العراقي واعطاه ن�سف �ساع���ة فطلب المقدم �ساعة فوافق، 

لكنه ا�سترط عليه الخروج بدون �سلح، وبملب�ض مدنية )2(. وهكذا ا�ستطاع الكثير 

من اأفراد القوة البحرية الخروج ب�سلم.
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تكوين المجموعة وبدء المقاومة:

لق���د حفظهم اهلل وع���ادوا اإلى منازلهم وهم ي�سعرون بالقه���ر وقد �سيطرت عليهم 

الرغبة في مقاومة المحت���ل، وكان البد من التحرك فبداأت عملية ت�سكيل المجموعة 

حي���ن قام بع�سهم بتدوي���ن اأ�سماء العاملين في القاع���دة البحرية، ومن ثم االت�سال 

بهم للتن�سيق معهم وتكوين المجموعة التي ان�سمت اإليها مجموعة اأخرى كانت تعمل 

ف���ي منطقة القرين)3(، كم���ا كان للمجموعة التي �سمت الكثي���ر من افراد البحرية 

علقة وات�ساالت مع مجموعات كثيرة للمقاومة، في العديد من مناطق الكويت مثل: 

الجابري���ة والعديلية والرقة و�سلوى والرو�سة والرميثية وال�سباحية، وكان يتم بينهم 

التن�سيق وتبادل المعلومات واالمداد باالأ�سلحة)4( حيث يتم االت�سال من خلل احد 

افراد كل مجموعة وذلك ل�سمان اأمن اأع�ساء هذه المجموعات.

وكان ال�سهيدان محمد جا�س���م رمي�سين، وخالد د�ستي اأع�ساء في هذه المجموعة 

الت���ي لها ات�ساالت مع بع�ض كبار �سباط الجي�ض مثل المقدم طلل الم�سلم والعميد 

فرح���ان ال�سلطان )5(، ويمكن القول ان المقدم اأبو�سروق كان هو الم�سوؤول عن هذه 

المجموعة التي اتخذت من منزل والد ال�سهيد خالد د�ستي في منطقة الرميثية مقرا 

له���ا، لكنها ا�سطرت الى االنتقال اإلى من���زل والد ال�سهيد في منطقة م�سرف، وذلك 

عندم���ا �ساورتهم ال�سكوك باأن �سلطات االحتلل تراقب المنزل، والحقيقة لم يتردد 

وال���د ال�سهي���د خالد د�ستي ورحب بهم وقدم لهم الكثير م���ن الت�سهيلت والخدمات، 

حت���ى االأ�سلح���ة الت���ي كان اأفراد المجموع���ة يجلبونه���ا كان يتم حفظه���ا في حديقة 

منزله)6(.

ه���ذا وقد ت���م توزي���ع االأدوار والمه���ام بين اأف���راد المجموع���ة، فهن���اك ال�سخ�ض 

ال���ذي يقوم بمهم���ة ر�سد 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 �سد العدو.
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ن�ساط المجموعة:

ل���م تكن مقاومة المحتل اأمرا هينا، وكان الكويتي���ون الذين انخرطوا في المقاومة 

يعلم���ون ذلك، لكنهم كانوا يتمتعون ب�سجاع���ة جعلتهم يوا�سلون كفاحهم ولذلك فقد 

تع���ددت وتنوعت عملي���ات �سد القوات الغازي���ة، فقد قام افراد ه���ذه المجموعة في 

البداي���ة باأهم عملية وهي جمع ال�سلح ل�سمان ا�ستمرار وفعالية المقاومة، وتم ذلك 

بالتع���اون مع اأفراد من مجموعات اأخرى في منطقتي الرقة وال�سباحية، حيث قاموا 

بنقل الكثي���ر من االأ�سلحة والذخيرة من مع�سكرات الجي����ض خا�سة في االأيام االأولى 

م���ن �سه���ر اأغ�سط�ض، حين لم تحك���م �سلطات االحت���لل �سيطرتها عل���ى كل مناطق 

الكوي���ت، كما قام���ت المجموعة باالت�سال ببع����ض كبار �سباط الجي����ض مثل العقيد 

محمد الحرمي وكذلك االت�سال مع ال�سيخ )اأبونا�سر( وغيرهما )7(، وذلك بهدف 

التن�سي���ق والتع���اون، كما ا�ستم���رت المجموعة في عملي���ات جلب االأ�سلح���ة والقنابل 

بوا�سط���ة ال�سي���ارات التي تق���وم بنقلها اإلى بع����ض البيوت في منطق���ة القرين، وبعد 

ذلك يذهب بع����ض اأفراد المجموعة ومنهم المقدم اأبو�سروق وال�سهيد محمد جا�سم 

رمي�سي���ن الى تل���ك البيوت لنقل كمية منه���ا وحفظها في منزل وال���د ال�سهيد خالد، 

وبعد تجهيزها يتم االت�سال بمندوبي المجموعات االأخرى واالتفاق معهم على موعد 

مح���دد ال�ستلم المخ�س�ض لهم منه���ا)8(، ومن المجموعات التي كان تح�سل على 

اأ�سلح���ة من هذه المجموعة مجموعة الرو�سة، الت���ي كان ال�سهيد ابراهيم عبدالنبي 

م�سع���ل اأحد اأفرادها كما �سن�سير بعد قلي���ل، وكان هو حلقة الو�سل بين المجموعتين 

خا�سة فيما يتعلق باالمداد بالذخيرة وال�سلح)9(.

ال�سك اأن مفهوم الوطنية كان وا�سحا بالن�سبة للكويتيين، الذين ادركوا ان الوطنية 

تدعوه���م اإلى الكف���اح والمقاومة، وكانوا يفهمون معنى الحري���ة، فلبد من ا�ستمرار 

المقاوم���ة، والدفاع عن الوط���ن، وهم يرددون االآية الكريمة {ق���ل لن ي�سيبنا اإال ما 

كتب اهلل لنا})٭(، وبهذا ال�سدد يقول المقدم اأبو�سروق اإن الذي دفعه و�سجعه على 

اال�ستمرار في المقاومة اإيمانه بما يلي:
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأوال: {قل اإن الموت الذي تفرون منه فاإنه ملقيكم} )٭ ٭(

ثانيا: { قل لن ي�سيبنا اإال ما كتب اهلل لنا} �سدق اهلل العظيم.

ثالثا: لقد اأق�سمت كع�سكري بعدم اإلقاء ال�سلح حتى اأذوق الموت )10(.

وعندما اآن اأوان الدفاع عن الوطن الغالي هب الجميع لمواجهة هذه المحنة. فحمل 

المدني ال�سلح رلى جانب �سقيقه الع�سكري.

العمليات الم�سلحة:

نفذ اأفراد المجموعة عمليات اقتنا�ض �سباط وجنود االحتلل، كما قاموا بعمليات 

ح���رق وتفجير اآليات وعرب���ات ودبابات العدو، فكان طريق الدائ���ري الرابع في �سهر 

اأغ�سط�ض طريق الموت بالن�سبة لقوات االحتلل )11(. كما نفذوا عدة عمليات �سد 

الق���وات العراقية عن���د م�ست�سفى هادي، وم���ن العمليات االأخرى الت���ي نفذوها و�سع 

ال�س���م ف���ي علب الع�سير وتوزيعها عل���ى اأفراد العدو عند نق���اط التفتي�ض، كما قاموا 

باإعداد دفات���ر اإجازات وبطاقات مدنية مموهة)12(، ه���ذا وكانت قيادة المجموعة 

تنقل اأخبار هذه العمليات اإلى القيادة ال�سرعية في الطائف، وذلك من خلل ال�سيخ 

)اأبونا�سر( والعقيد اأحمد الرحماني)13(.

وهك���ذا رغ���م �سعوبة الو�سع اأمام االأع���داد الهائلة لقوات الع���دو واآلياته ال�سخمة، 

ف���اإن حما�ض اأبن���اء الكويت لم يفتر اأو يتراجع، وفي ال�سفح���ات التالية �سوف نعر�ض 

حيثي���ات ا�ست�سه���اد ثلثة م���ن اأبطال الكويت م���ن اأفراد هذه المجموع���ة الذين كان 

همه���م تحرير الوطن ودفع الغا�سبي���ن والطامعين عنه، وهي ق�س�ض ت�ستحق التاأمل 

فيها، الأنها ت�سرح معنى ال�سمود والتحدي والوالء للوطن.

ال�سهيد/ اإبراهيم عبدالنبي م�سعل عبداللطيف

كان ال�سهي���د اإبراهيم رحم���ه اهلل يعمل في القاعدة البحري���ة، لكنه قبل االحتلل 

ا�ستق���ال وقدم للعمل في اإدارة خف���ر ال�سواحل، فكان من المتوقع ان ي�ستلم عمله يوم 

6 �سبتمبر 1990 )14(.،



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-15-

نداء الوطن:

عندم���ا �سم���ع خب���ر الع���دوان العراقي احت���دم الغ�س���ب ب���ه، فاأ�سرع اإل���ى مع�سكر 

المباركي���ة للتطوع)15(، وكان في ذلك الوقت يقطن ف���ي �سقة في مجمع ال�سوابر، 

لكنه نقل اأ�سرته اإلى منزل اأهل زوجته)16( وبعد اأن �سارك في القتال في المعك�سر، 

ذه���ب ال�سهيد مع مجموع���ة من الع�سكريي���ن اإلى مخفر منطقة كيف���ان حيث التحق 

بالمقاوم���ة، ومنذ اللحظة االأولى كان رحم���ه اهلل �سعلة من الن�ساط والحيوية والعمل 

المتوا�س���ل فقام باأكثر من عم���ل)17(، فقد اأوكلت اإليه مهم���ة ا�ستلم االأ�سلحة من 

االأهالي التي كانوا يجلبونه���ا من المخازن والم�ستودعات، وتدوين االأ�سماء واإح�ساء 

قطع ال�سلح، ثم نقله اإلى الم�ستودع في المخفر، كما قام بالتحقيق مع اأفراد الجي�ض 

العراقي، الذين كانوا ي�ست�سلمون للكويتيين وكان يتعاون مع الرائد خليل بهاويد بهذا 

الخ�سو�ض، وقد تميز ال�سهيد رحمه اهلل بالن�ساط وح�سن الخلق والطاعة)18(.

كما نفذ رحمه اهلل في منطقة كيفان عدة عمليات اقتنا�ض الأفراد قوات العدو، وفي 

ذل���ك الوقت ان�سم اإليه �سقيق���ه )19(، لكن عندما هاجمت القوات العراقية منطقة 

كيف���ان وا�سطر الكثير م���ن الع�سكريين وغيرهم لجاأوا اإلى مدر�سة في منطقة كيفان 

ثم ذهبوا اإلى منزل اأحدهم في المنطقة نف�سها، حيث ا�ستبدلوا ملب�سهم الع�سكرية 

باأخرى مدنية وخباأوا اأ�سلحتهم في تلك المدر�سة.

تكوين مجموعة الرو�سة:

لق���د كان���ت ال�سدم���ة قا�سي���ة، والموق���ف �سدي���د االألم والح���زن، ولك���ن البد من 

التنظي���م، وف���ي �سباح اليوم التال���ي دّون الرائد خليل بهاويد اأرق���ام هواتف ال�سباب 

الذي���ن كانوا معه و�سعى م���ن اأجل االت�سال ببع�ض قادة الجي�ض، ثم عرف اأن ال�سهيد 

ه�س���ام العبيدان الذي كان ف���ي الم�ست�سفى الع�سكري اآنذاك يعرف عنوان بع�ض كبار 

ال�سب���اط، فذهب اإليه ومنه ذهب اإلى المقدم ط���لل الم�سلم، ثم تحدث مع ال�سهيد 

يو�س���ف الف���لح، وبعد م�سي ثلثة اأيام من عمله مع ط���لل الم�سلم اأخبره عن مكان 
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وج���ود خالد ال�سطي وبع�ض الع�سكريين مثل وليد الهدل���ق وال�سهيد ابراهيم الم�سعل 

وجمال الخ�سري وغيرهم)20(.

وكم���ا اأ�سرنا ف���ي الف�سل الراب���ع من الج���زء االأول عند الحديث ع���ن تكوين خلية 

القرين، فاإن العقيد خالد ال�سطي انتقل اإلى منطقة الرو�سة بناء على مكالمة هاتفية 

من العقيد محمد الحرمي الذي اأخبره عن توزيع �سباط الجي�ض الكويتي على مناطق 

الكويت، واأنه الم�سوؤول عن منطقة الرو�سة، وعندما انتقل اإلى هناك التقى بعدد من 

الع�سكريي���ن وم���ن بينهم ال�سهيد ابراهيم عبدالنبي وكان ق���د التقى به قبل ذلك في 

مخف���ر كيفان كما ذكرنا)21(، حيث توجه���وا اإلى منزل اأحدهم في منطقة الرو�سة 

ث���م انتقل���وا اإلى اح���دى مدار�ض المنطق���ة واتخذوا مق���را لهم، ومن هن���اك انطلقوا 

ينفذون عملياتهم البطولية �سد القوات العراقية المعتدية، فقاموا بعمليات اختطاف 

واقتنا����ض لجن���ود العدو الذين دن�س���وا تراب الوط���ن، وقتلوا اأبناء الكوي���ت وانتهكوا 

الحرم���ات، وا�ستمر اأفراد المجموع���ة يقومون بعملياتهم دفاعا ع���ن الوطن الغالي، 

ومن تلك العمليات اإطلق النار من �سيارتهم على اأفراد العدو وقد تمت عدة عمليات 

من هذا النوع)22( وفي ذلك الوقت �سميت المجموعة با�سم مجموعة الرو�سة.

والواق���ع ان ه���ذه المجموع���ة مثل العديد م���ن مجموعات المقاوم���ة الكثيرة العدد 

تفرع���ت منه���ا عدة خلي���ا في ع���دة مناطق مث���ل �سب���اح ال�سالم وخيط���ان وال�سرة 

وال�سويخ)23(.

وا�س���ل اأف���راد مجموعة الرو�س���ة ن�ساطهم، فجمع���وا ال�سلح وحفظ���وه في �سيارة 

اأوقفوها عند اأحد المنازل، وعندما علموا باأن المنطقة �سوف تتعر�ض للتفتي�ض نقلوا 

ال�س���لح اإلى منطقة ال�سرة، وكانت عملية النقل تتم ب���اأن تخرج �سيارة لل�ستك�ساف 

ثم تحلقها ال�سيارة التي تحمل ال�سلح، وبموجب االتفاق كانت ال�سيارة االأولى اإ�سارة 

محددة لل�سيارة الثانية تبين خطورة الطريقة)24(.

ه���ذا وقد حولت المجموعة مقرها اإلى منطقة ال�سرة في منت�سف �سهر اأغ�سط�ض، 
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وم���ن هناك نفذ اأفراده���ا عدة عمليات م�سلحة �سد اأفراد ق���وات العدو، �سارك فيها 

ال�سهي���د ابرهي���م رحم���ه اهلل ب�سجاعة، وقد تع���ددت عمليات اأف���راد المجموعة �سد 

العرب���ات الع�سكري���ة العراقية من اأ�سلحتهم الر�سا�سة، باالإ�ساف���ة اإلى القاء القنابل، 

ولقد كثر هذا النوع من العمليات في �سهر اأغ�سط�ض، وفي ال�سارع الواقع بين منطقتي 

الرو�س���ة وال�س���رة، كما امتد ن�ساطهم اإل���ى منطقة ال�سوي���خ، وكان ال�سهيد باالإ�سافة 

اإل���ى اأن���ه اأحد اأع�س���اء مجموعة الرو�سة ق���د ان�سم اإلى مجموعة اأخ���رى في منطقة 

�سب���اح ال�سالم، تل���ك المجموعة التي كانت ت�سم ال�سهيد خلي���ل البلو�سي رحمه اهلل، 

اأحد �سهداء معركة بي���ت القرين، وقد زود ال�سهيد ابراهيم هذه المجموعة بالقنابل 

اليدوية، كما نفذ عدة عمليات مع اأفرادها، على ج�سر �سباح ال�سالم، وج�سر القرين 

وطري���ق م�س���رف، وكان ي���دون تفا�سيل هذه العمليات ث���م ي�سلمها اإل���ى العقيد خالد 

ال�سط���ي)25(، وكان يعر�ض نف�س���ه للخطر في اأثناء ذهابه وه���و يحمل هذه االأوراق 

نظ���را النت�سار الحواج���ز االأمينة للق���وات العراقية وعمليات التفتي����ض التي يقوم بها 

اأفراده���ا، وفي الوق���ت نف�سه كان يتعاون مع مجموعة المق���دم اأبو�سروق ويتردد على 

مقرهم ب�سحبة العقيد خالد ال�سطي، للتزود باالأ�سلحة والمعلومات)26(.

لق���د كان ال�سهي���د ابراهيم يتميز بالروح المعنوية العالي���ة وظل يحتفظ بابت�سامته 

و�سعة �سدره، والحما�ض ال�سديد والرغبة ال�سادقة والملحة في اال�ستمرار بالمقاومة، 

وق���د نفذ العديد م���ن العمليات مع بع�ض زملئه عند الطري���ق الدائري الرابع، منها 

مث���ل عملية �سد اأف���راد من الحر�ض الجمهوري، حيث فتح الن���ار عليهم من ال�سيارة 

الت���ي كان ي�ستقلها مع بع�ض اأع�سا مجموع���ة الرو�سة، وقد تمت في االأيام االأولى في 

�سهر اأغ�سط�ض وعند مدخل منطقة الخالدية.

كم���ا قام رحم���ه اهلل بالتعاون مع ثلثة م���ن اأفراد المجموعة بعملي���ة م�سلحة �سد 

�ست���ة من جنود ا لع���دو عند اإحدى اإ�سارات المرور في منطق���ة الفيحاء، حيث فتحوا 

ني���ران اأ�سلحتهم عليهم، ثم ا�ستبدلوا ال�سيارة باأخرى، ورغم خطورة الو�سع اإال اأنهم 
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ع���ادوا اإل���ى الموقع للطمئنان على نتيج���ة العملية، وغمرتهم ال�سع���ادة حين تاأكدوا 

م���ن نجاحهم مما اأثل���ج �سدورهم و�سجعهم على موا�سلة المقاوم���ة، وباالإ�سافة اإلى 

هذا النوع من العمليات الم�سلحة فاإن ال�سهيد ابراهيم رحمه اهلل، كان يقوم بتركيب 

�سواع���ق القناب���ل اليدوي���ة لبع����ض اأف���راد المقاومة في منطق���ة الرميثي���ة، كما نقل 

�سنادي���ق قنابل يدوية اإلى مجموع���ة للمقاومة في منطقة ال�س���رة، ونقل ال�سلح من 

منطق���ة ال�سرة اإلى منطقة بيان ومنها اإلى منطقة القري���ن، وكان يقوم بهذه العملية 

بالتعاون مع عدد من اأفراد المجموعة.

وم���ن العمليات التي ا�سترك فيها رحمه اهلل العملية التي تمت على الطريق ال�سريع 

بع���د م�ست�سفى العدان، حي���ث اأطلق النار على اأحد اأفراد الق���وات المتحلة الذي كان 

يجل����ض بالقرب من اأح���د المدافع التي ن�سبته���ا �سلطات االحت���لل الإرهاب ال�سعب 

الكويتي ال�سامد، فاأرداه قتيل.

وكان ال�سهي���د ابراهي���م رحمه اهلل بع���د كل عملية ي�سعر بالفخ���ر وال�سعادة)27(، 

ول�سجاعت���ه وج�سارت���ه فق���د كان يحر�ض بعد قت���ل المعتدي على اأخ���ذ �سلحه، ففي 

منطق���ة غرب الفنطا�ض بع���د اأن نجح بالتعاون م���ع اأحد االأ�سخا����ض بقتل اثنين من 

.)28( R.B.G اأفراد جي�ض العدو قاما باأخذ �سلحيهما وكان من نوع

اإن الظ���لم الذي خي���م على الكويت من���ذ الثاني من اأغ�سط����ض، والقهر الذي كان 

ي�سع���ر به ال�سهيد ابراهيم دفع���ه اإلى موا�سلة الجهاد، ولقد اأخ���ذ ن�ساط ال�سهيد في 

المقاوم���ة �سورا متع���ددة، فكان بالتع���اون مع اأف���راد المجموعة يتر�س���دون االأرتال 

العراقي���ة في طريق ال�سفر ال�سريع، وطريق المغرب، ومن ث���م اإلقاء القنابل اليدوية 

عليه���ا، ووا�سل عمليات اقتنا�ض اأفراد الجي�ض العراق���ي في مناطق ال�سرة والرو�سة 

وغرب الفنطا�ض)29(، كما قام رحمه اهلل بر�سد تجمعات العدو عند نقاط التفتي�ض 

وتزوي���د قي���ادة المجموعة بالمعلومات وبن���اء عليها كان يتم التخطي���ط ل�سرب تلك 

النق���اط اأو الحواجز االأمنية، هذا وقد حولت المجموع���ة ن�ساطها في اأعقاب انت�سار 
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نق���اط التفتي�ض في كل مناطق و�سوارع الكويت �س���د النقاط المتطرفة، اأي تلك التي 

ال يوج���د بعده���ا حواجز اأمني���ة ولذلك كان ل�س���لح R.B.G ال���ذي ي�ستخدمه اأفراد 

المجموع���ة الدور الفعال في اإ�سابة ق���وات العدو المتمركزة عند تلك النقاط )30(، 

وهكذا وا�سل ال�سهيد ن�ساطه مع اأفراد المجموعة، فا�سترك في تدمير �ساحنة اأفراد 

عند ق�سر ال�سيخ �سالم العلي في منطقة قرطبة، وقد وقعت عدة اإ�سابات بين اأفراد 

العدو، واإطلق النار على الجنود واإ�سابة بع�سهم عند ق�سر ال�سيخ عبداهلل المبارك 

في منطق���ة ال�سرة، واإطلق النار على �سيارة عك�سية ف���ي منطقتي قرطبة والعديلية 

وقت���ل )4( من اأف���راد العدو عند المعه���د الديني في منطقة قرطب���ة، والهجوم على 

مخف���ر خيطان، هذا باالإ�سافة اإلى عمليات عند ج�سر الدائري ال�ساد�ض وفي منطقة 

ال�سليبيخات )31(. وكان رحمه اهلل يتعامل مع كل اأنواع االأ�سلحة)32(.

لق���د اأبلى ال�سهيد رحم���ه اهلل بلء ح�سنا، ول���م يتردد رغم ان�سغال���ه في المقاومة 

الم�سلحة عن القيام بتوزيع التموين على بع�ض االأ�سر المحتاجة في منطقتي الرو�سة 

و�سباح ال�سالم)33(. وكان رحمه اهلل حنونا وعطوفا ولكن اأمام العدو وفي مواجهته 

كان قا�سي���ا ج�سورا)34(، وكيف ال وهو الع���دو الذي احتل الوطن وحاول طم�ض هوية 

ال�سع���ب الكويتي، ولقد ا�ستمر ال�سهيد في المقاومة حت���ى يوم 3/9 حين امتدت اإليه 

يد الغدر والعدوان.

ال�سهيد/ خالد اأحمد علي د�ستي

هو اأحد ثلثة �سهداء قدموا حياتهم فداء للوطن، بعد كفاح �سد المحتل الغا�سب، 

منذ الثان���ي من اأغ�سط�ض، وهو اأحد اأفراد مجموعة للمقاوم���ة الكويتية البا�سلة التي 

ت���رك ن�ساطها اآثارا ال تمحى، فعندم���ا اجتاحت القوات العراقية اأر�ض الوطن انتابته 

مثل كل الكويتيين م�ساعر الغ�سب وكان في تلك ال�ساعات في المنزل فذهب م�سرعا 

اإلى مخف���ر منطقة بيان للتطوع)35(، وقرر المرابط���ة وال�سمود والتحدي، فان�سم 

اإلى المجموعة.
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دوره في المقاومة:

لق���د كان ال�سهي���د خالد رحمه اهلل و فيا لوطنه، وق���دم للمجموعة التي ان�سم اإليها 

الكثير من العون، ومن المهام التي اأوكلت اإليه ر�سد تحركات القوات العراقية)36( 

مثل ح�سر اأع���داد المدفعية العراقية، واأماكن تمركز ق���وات العدو)37(، ونقل هذه 

المعلومات وغيرها اإل���ى المجموعة التي كانت ت�ستفيد منها عند التخطيط للعمليات 

الم�سلح���ة، كما قام رحم���ه اهلل بجمع االأ�سلحة من مخازن الجي����ض ونقلها وتوزيعها، 

ثم االت�سال ببع����ض اأع�ساء المجموعات االأخرى واالتفاق معهم على موعد ال�ستلم 

ال�س���لح المخ�س����ض لهم، ه���ذا وقد كان���ت كميات كبيرة م���ن االأ�سلح���ة مخباأة في 

حديقة منزل ال�سهيد كما اأ�سرنا، وفي مجال الخدمة العامة قدم الم�ساعدات للأ�سر 

المحتاج���ة، وم���ن تلك الخدمات توزي���ع التموين والنقود، وكله���ا اأن�سطة كانت ت�سكل 

خطورة بالغة على القائمين بها في تلك الفترة الع�سيبة حين انت�سر الظلم والبط�ض.

وم���ن االأعمال الت���ي قام بها رحمه اهلل اإر�سال وا�ستقب���ال جميع مرا�سلت الفاك�ض 

من واإلى العديد من مجمعات وخليا المقاومة، كما اأكد الكثير من الهويات المموهة 

للع�سكريين، وتوزيع تلك الهويات على اأ�سحابها)38(.

وبالتع���اون م���ع اأحد اأطباء م�ست�سفى مب���ارك �ساهم في اإعداد عي���ادة لعلج اأفراد 

المقاوم���ة)39(. وهكذا فقد تنوعت اأعمال ال�سهيد خالد رحمه اهلل بدون ملل اأو كلل 

حتى يوم 3/9 عندما اقتحمت مجموعة من قوات العدو منزل والده واعتقلوه، فترك 

االأ�سى والحزن في نفو�ض اأهله.

ال�سهيد/ محمد جا�سم الرمي�سين

لق���د عبرت المقاومة الكويتي���ة البا�سلة عن معدن ال�سعب الكويت���ي واأكدت اأن اأهل 

الكوي���ت لي�سوا لقمة �سائغة،وقد عرفنا من خلل الق�س�ض الدامية الأبطال المقاومة 

الكويتي���ة والممار�سات الوح�سي���ة العراقية كيف ت�سدى و�سب���ر اأولئك االأبطال، فقد 
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�سق���ط �سه���داء و�سهداء، ولم يغي���ر ذلك من اإ�س���رار وعزم المقاوم���ة الكويتية على 

الت�سدي للحتلل.

كان ال�سهي���د محمد جا�سم رمي�سين من الع�سكريي���ن المعروفين بالن�سبة ل�سباط 

االحت���لل الذين قاموا بزي���ارات اإلى الكويت، كان اخرها تل���ك الزيارة ال�سمية التي 

ق���ام بها اأحد الوفود الع�سكرية العراقية التي تم���ت قبل االحتلل بحوالي �سهر، التي 

ُكل���ف ال�سهيد محمد رمي�سين بمرافقته - ولكن رغم ذلك فاإنه لم يخرج من الوطن 

اأو يركن اإلى الهدوء واالنزواء في المنزل خوفا من بط�ض العدو العراقي.

عندم���ا ا�ستدعى كغيره من الع�سكريي���ن لللتحاق بمقر عمله �سب���اح 2/8، ا�سرع 

اإل���ى القاعدة البحرية واإل���ى مع�سكر الذخيرة وال�سواريخ، وظل فيه حتى ع�سر 5/8 

حي���ن ا�سطر اإلى مغادرة المع�سكر بعد اأن اأخرج الكثي���ر من االأ�سلحة منه)40(، ثم 

و�س���ل اإلى منزله في منطقة هدية بحف���ظ اهلل، وطلب من زوجته اال�ستعداد للخروج 

من المنزل الأن عنوانه بوجد في ملف في القاعدة و�سوف يبحث عنه العدو، وبالفعل 

خ���رج م���ع اأهله اإلى منزل �سقيقته���ا، وبعد اأيام جاءت قوة عراقي���ة اإلى منزله تبحث 

عنه، و�ساألت جيرانه)41(، اأما هو فاإنه بعد اأن اطماأن اإلى وجود اأهله في مكان اآمن، 

اأك���د لزوجته اإ�سراره عل���ى ال�سمود بقوله لها »اإذا اأنا خرج���ت وهذا خرج من الذي 

�س���وف يدافع عن الكويت اإنه يومنا للدفاع عنها«)42( وبالفعل فقد �سدق في كلماته 

رحم���ه اهلل، ولم يكن اأمام الزوجة غير ال�سبر والدع���اء اإلى اهلل �سبحانه وتعالى اأن 

يفرج الكربة ويحفظ الوطن والزوج.

لق���د كان رحم���ه اهلل ذا همة عالية فانخرط في المقاوم���ة وعمل ب�سمت و�سجاعة 

و�س���ارك ف���ي العديد م���ن العمليات الم�سلحة �س���د قوات االحتلل مث���ل اإطلق النار 

عل���ى �سيارات التاك�سي العراقية التي تنق���ل العراقيين لل�ستيطان بالكويت، كما قام 

بتفخيخ ال�سيارات، ونقل االأ�سلحة، ونقل النقود من ال�سيخ )اأبونا�سر( وتوزيعها على 

االأ�س���ر المحتاجة، واإعداد الكثير من االإج���ازات المموهة لكثير من الكويتيين)43(، 

وا�سترك في عمليات التفجير في منطقة �سباح ال�سالم)44(.
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وم���ن المهام الت���ي اأوكلت اإليه عملية الرب���ط بين مجموع���ات المقاومة التي كانت 

تتع���اون م���ع مجموعت���ه ومجموعة المق���دم اأبو�سروق ولق���د ات�سم ن�ساط���ه بالحما�ض 

واالإ�سرار، فكان يم�سي اأكثر اأوقاته مع المقدم اأبو�سروق)45( وكان على الزوجة ان 

تتحم���ل الم�سوؤولية في تلك االأيام القا�سية وهي تنتظ���ر زوجها بفارغ ال�سبر، ول�سدة 

قلقه���ا فقد انجبت قبل الموعد فق���د اأ�سابها الذعر عندما طوق���ت القوات العراقية 

الحي الذي يقع فيه منزل �سقيقتها بحثا عن اأحد االأطفال الذي كتب بع�ض ال�سعارات 

عل���ى حائ���ط المدار�ض مثل »يعي����ض جابر، ي�سقط �س���دام« ورغم و�س���ول الخبر اإلى 

زوجه���ا اإال اأنه لم يتمكن م���ن المجيء لزيارتها واكتفى باالت�س���ال الهاتفي حتى يوم 

29/8 حي���ن تمكن م���ن زيارتهم)46(. وبع���د عودته عبر عن قلق���ه ل�سديقه، بقوله 

»اأ�سعر اأنني لن اأرى اأ�سرتي مرة ثانية)47(. لكنه كان في حكم اال�ستحالة ان يتراجع 

عن المقاومة ويركن اإلى الهدوء لذلك اكتفى باالت�سال الهاتفي للطمئنان علي اأهله 

ثم انقطع فجاأة لمدة اأربعة اأيام مما اأثار قلق الزوجة التي اأ�سرعت اإلى منزل �سقيقته 

ت�ساأل عنه فاأخبرتها اأنه ترك بع�ض اأرقام الهواتف للت�سال به، فبداأت الزوجة رحلة 

البحث عنه)48(، اأما ال�سهيد رحمه اهلل فقد كان م�سغوال بق�سية اأهم نذر نف�سه لها 

وهو مطمئن البال حتى يوم اعتقاله في 3/9، فقد اراد ان يكون الموؤمن الذي يجاهد 

بنف�س���ه وماله في �سبيل اهلل لكي ي�سبح كما قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأف�سل 

النا�ض.
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االعتقال:

وا�س���ل اأف���راد المقاوم���ة ب���داأب �سديد واإ�س���رار و�سجاع���ة ن�ساطهم �س���د المحتل 

الغا�س���ب وكان اأف���راد اال�ستخبارات العراقية والحر�ض الجمه���وري والجي�ض ال�سعبي 

يتحرك���ون في كل مكان، ينهبون ويدم���رون ويقتلون، وت�ستمر وتتوالى عمليات البط�ض 

والتنكي���ل بال�سعب الكويت���ي الذي دفع ب�سم���وده وا�سراره ودفاعه ع���ن الوطن ثمانا 

غالي���ا، وواجه كل الممار�س���ات اللاإن�سانية لقوات االحت���لل، وكان ال�سهداء الثلثة 

م���ن اأولئك االأبطال الذين لم ي�ستهد بهم الخوف اأو الجزع من تلك الممار�سات حتى 

ا�سطروا اإلى التوقف ع�سر يوم 3/9. و�سوف نتناول موقف كل �سهيد في ذلك اليوم 

الحزين.

ودع ال�سهيد ابراهيم عبدالنبي زوجته وخروج، �سباح 3/9 وكانت ال�ساعة ال�سابعة 

والن�سف)49( ثم قام بزيارة والدته، وعندما هم بالخروج قال اإن �ساعة ال�سفر قد 

حان���ت، ولم ي�سرح لها م���اذا يق�سد، كما طلب منها عدم الخ���روج من المنزل خوفا 

عليها وان تخابره اإذا احتاجت الأي �سيء و�سوف يح�سر لها في الحال)50(.

ذهب اإلى مقر المجموعة في منطقة غرب الفنطا�ض وحوالي ال�ساعة الثانية ظهرا 

نفذ مع بع�ض اأفراد المجموعة عملية �سد عدد من العربات العراقية على طريق ال�سفر 

ال�سري���ع جهة غرب الفنطا�ض، وعند الع�سر ا�ستاأذن العقيد خالد ال�سطي المجموعة 

وا�سطح���ب معه ال�سهيد ابراهيم عبدالنبي ال���ذي كان ملزما له با�ستمرار، واتجها 

اإل���ى منزل وال���د ال�سهيد خالد د�ستي ف���ي منطقة م�سرف لح�س���ور االجتماع المزمع 

عق���ده م�ساًء م���ع المقدم محمد الياقوت، وال�سهيد محم���د جا�سم والمقدم اأبو�سروق 

وغيره���م. وبالفعل و�سل اإلى المنزل عند الخام�سة وبمجرد و�سوله اإلى المنزل �سعر 

العقيد خالد ال�سطي ب�سع���ور غريب، لكنه لم ي�ست�سلم ودخل الديوانية فوجد ال�سهيد 

محمد جا�سم رمي�سين والمرحوم اأ�سد الكندري الذي توفي بعد التحرير وبعد دقائق 

م���ن و�سولهم اقتحم جن���ود العدو الديوانية، عندئذ نب���ه ال�سهيد ابراهيم رحمه اهلل 
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زملءه بقوله: علينا التظاهر باأننا ال يعرف بع�سنا البع�ض االآخر)51(. وفي لحظات 

جم���ع ال�سابط العراقي هويات الح�سور وكان ال�سهي���د ابراهيم يحمل هوية مموهة، 

اأم���ا ال�سهيد محمد جا�سم فق���د كان يحمل هوية با�سمه مع تغيي���ر وظيفته، بينما لم 

يكن العقيد خالد ال�سطي يحمل اأية اثباتات، اأما المرحوم اأ�سد الكندري فقد قال ان 

ا�سم���ه عبدالكري���م وطلب من ال�سابط ان ي�سمح له بالخ���روج للتحدث مع والديه في 

ال�سيارة وبعد اإلحاح �سمح له ال�سابط فانتهز الفر�سة وهرب.

ومنذ اللحظات االأولى بداأ اأفراد القوة با�ستخدام العنف معهم فقام ال�سابط بركل 

العقي���د خال���د ال�سطي بقدمه على وج���ه وقال له اأنت �سابط فاأنك���ر ذلك، و�ساأل عن 

المقدم اأبو�س���روق وكان هدفهم الو�سول اإلى �سباط البحرية)52( كما كانت لديهم 

معلوم���ات مفاده���ا اأن هذا المنزل عب���ارة عن مركز للمقاومة ويوج���د بداخله بع�ض 

ال�سباط )53(.

عودة ال�سهيد خالد:

وف���ي تل���ك االأثناء ق���ام بع�ض االأف���راد وال�سب���اط بمداهم���ة المن���زل دون مراعاة 

حرمت���ه ووجهوا عدة اأ�سئل���ة اإلى زوجة ال�سهيد خالد الد�ست���ي، و�ساألوها عن المقدم 

اأب���و �س���روق)54( اأما ال�سهي���د خالد فلم يكن ف���ي المنزل في تل���ك اللحظات، وعند 

عودت���ه �ساه���د القوات العراقية وهي تحا�سر المنزل فاأ�س���رع لكي يطمئن على اأهله، 

وبمج���رد و�سوله تعر�ض لل�سرب على اأيدي جنود البغي و�ساألوه عن المقدم اأبو�سروق 

فاأنكر معرفت���ه به، ثم قاموا بتفتي�ض المنزل و�سرقةمحتوياته الثمينة ولم ت�سلم حتى 

نق���ود ملب�ض الخدم)55(. وبعد حوال���ي ن�سف �ساعة اقتادوا ال�سهداء الثلثة خالد 

الد�ست���ي ومحمد جا�سم وابراهيم عبدالنبي وخال���د ال�سطي، وهم مع�سوبوا االأعين 

اإلى ال�سيارة ثم عر�سوهم على اأحد �سباط العدو الذي كان يجل�ض في �سيارة اأخرى، 

وعندم���ا نظ���ر اإلى ال�سهيد محمد جا�س���م اعطى اإ�سارة تنم عن اقتي���اده اإلى المقعد 

االأمام���ي، بينم���ا جل����ض باقي اأف���راد المجموعة في المقع���د الخلفي، ه���ذا ولقد اأكد 
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ال�سهي���د محمد جا�سم ف���ي المعتقل لزميله العقيد خالد ال�سط���ي اأن ال�سابط تعرف 

علي���ه، الأنه كما يبدو اأحد الذين ح�س���روا اإلى الكويت قبل االحتلل، ثم نقلوا االأربعة 

وه���م مع�سوب���وا االأعين اإل���ى اأحد البيوت القديم���ة بالقرب من مجم���ع بيبي ال�سالم 

للتحقيق معهم، وكانت البداية مع ال�سهيد محمد جا�سم الجباره على االعتراف باأنه 

م���ن الع�سكريين ومن اأف���راد المقاومة، وفي اأثناء التحقيق م���ع العقيد خالد ال�سطي 

�ساأل���وه هل تع���رف ابراهيم عبدالنب���ي وعندما اأنك���ر معرفته به قالوا ل���ه لماذا اأنت 

ف���ي هذا المنزل فاأخبرهم اأنه جاء ل�سراء بع����ض الماعز فقال اأحد ال�سباط اإن هذا 

المن���زل قد تحول اإلى مقر للمقاومة وان ابراهيم اأح���د اأفرادها، وكانوا قد اكت�سفوا 

اأن هوي���ة ال�سهي���د ابراهي���م مموهة، وتاأك���دوا اأنه م���ن الع�سكريي���ن، ولذلك ا�سطر 

ال�سهيد ابراهيم الى القول باأنه كان في الجي�ض ولكنه ا�ستقال منذ فترة، ومن خلل 

التحقيق���ات الحظ اأف���راد المجموعة اأن ل���دى اال�ستخبارات العراقي���ة معلومات عن 

وجوده���م في المنزل، وع���ن موعد اجتماعهم، وفي المعتق���ل تعر�سوا ل�سنوف �ستى 

م���ن التعذيب النف�سي والج�س���دي وا�ستخدمت معهم ال�سلط���ات العراقية كل اأ�ساليب 

التعذيب الوح�س���ي مثل الكهرباء والدق بالم�سامير وال�س���رب والركل وكانوا يريدون 

الو�س���ول اإلى المقدم اأبو�سروق، لكن رغم ذلك فاإنهم �سمدوا وتحملوا ولم يدلوا باأي 

معلومات ي�ستفيد منها العدو فحفظوا بحفظ من اهلل �سبحانه وتعالى اأرواح زملئهم 

ف���ي المقاوم���ة، بل اإنهم لم ينهاروا ول���م يعترفوا باأن خالد ال�سط���ي من الع�سكريين، 

وبع���د حوالي ع�سرة اأي���ام نقلوهم اإلى �س���رداب مبنى بلدية الجه���راء فوجودا هناك 

ال�سهيد عبداهلل الدارمي رحمه اهلل، وال�سهيد اأحمد قبازرد رحمه اهلل باالإ�سافة اإلى 

الكثير م���ن ال�سباب الكويتي، وفي �سرداب مبنى البلدية اأعيد التحقيق معهم، وكانوا 

جميع���ا في ظروف قا�سي���ة وملب�سهم ملطخة بالدماء من اآث���ار التعذيب المتوا�سل، 

وكان اللج���وء اإل���ى اهلل ع���ز وجل هو الملذ له���م رغم اأن �سلط���ات االحتلل لم تكن 

ت�سمح لهم بال�سلة اإال بعد اإلحاح �سديد وفي اأحيان كثيرة كانت ترف�ض ال�سماح لهم 

بذلك، لكن البد من ال�سبر واالإيمان باهلل.
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خروج العقيد خالد ال�سطي:

ل���م ت�ست���دل �سلطات االحتلل على م���ا يثبت اأن خالدا من اأف���راد الجي�ض الكويتي، 

وكان ل�سم���ود و�سجاع���ة ال�سهداء ال���دور الفعال بعد اهلل �سبحان���ه وتعالى في حفظه 

ونجات���ه، فق���د ا�ستطاع التلع���ب على المحققي���ن وخداعهم ووعد اأحده���م ب�سيارة 

وبعون من اهلل �سبحانه وتعالى اأفرج عنه يوم 15/9)56(.

وال�س���وؤال المط���روح كي���ف ا�ستطاع وال���د ال�سهيد خال���د الد�ست���ي والمقدم محمد 

الياقوت والمقدم اأبو�سروق النجاة؟

كان وال���د ال�سهي���د خال���د خارج المن���زل، وعندم���ا عاد �ساه���د الق���وات العراقية 

تحا�س���ره، و�سلح البازوكا قد ن�سب فوق مبنى محول الكهرباء القريب من المنزل، 

وعندم���ا هم بالدخول منعه ال�سابط فاأ�سر، وقال اإنه منزلي عندئذ قال له ال�سابط 

منزل���ك مقر مقاوم���ة، فاأنكر بقوله اإنها ديوانية، وهي م���ن تقاليد المجتمع الكويتي، 

ف�ساأله ال�سابط العراقي عن المقدم »اأبو�سروق« فاأنكر معرفته به واأخذ ال�سابط منه 

هويته ثم اأعادها اإليه، وعندما دخل اإلى المنزل �سرح له ابنه محمد ما حدث )57(.

نجاة المقدم محمد الياقوت والمقدم اأبو�سروق:

كان المق���دم محم���د ف���ي الديواني���ة قبل مج���يء ال�سهي���د ابراهي���م والعقيد خالد 

ال�سط���ي، لكن���ه قبل �سلة الع�سر تلق���ى مكالمة من اأحد االأ�سدق���اء الذي اأخبره اأن 

لديه »�سمك زبيدي« فخرج الأخذه منه على اأ�سا�ض اأنه �سوف يعود بعد �سلة المغرب 

وبالتحدي���د بعد االإفطار فقد كان �سائما، وف���ي الموعد المحدد عندما هم بالخروج 

انتابت���ه م�ساعر غريبة، فخابر الديوانية فلم يرد عليه اأحد، لذلك عزم على الذهاب 

اإليها، وعندما اقترب من ال�سارع القريب من المنزل فوجئ بوجود القوات العراقية، 

الذين اأمروه بالعودة من حيث اأتى )58(.

اأما المقدم اأبو�سروق الذي كانت ال�سلطات العراقية تبحث عنه، فقد كان قد خطط 
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م���ع مجموعة م���ن ال�سباب للقيام بعملي���ة م�سلحة �سد مقر جري���دة النداء، في ذلك 

القوم )3/9( لكن 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�سب���اب دون القيام بها، وفي اأثناء عودته اإلى من���زل اأحمد د�ستي ال�ساعة ال�سابعة 

م�س���اء فوجئ بابن عم���ه الذي كان واقفا عن���د الباب وهو ي�سير اإليه ب���اأن ي�ستمر في 

طريق���ه وال يتوقف وعلم بعد ذلك بما حدث، فا�سطر اإلى التنقل من منزل اإلى اآخر، 

وانتقاما من حرق العراقي���ون منزله، وا�ستمرت �سلطات االحتلل تبحث عنه في كل 

م���كان، وقد اأخبره اأحد ال�سبان اأن جنود اإحدى نق���اط التفتي�ض اأوقفوه، واأطلعوه على 

�سورته و�ساألوه عنه، ويرى المقدم اأبو�سروق اأن �سبب اعتقال المجموعة والبحث عنه 

هو و�سول معلومات ع���ن ن�ساطهم ومقر اجتماعهم)59(، وكان قد عبر عن مخاوفه 

م���ن اأح���د االأ�سخا�ض للمق���دم محمد الياقوت ي���وم 2/9 )60(. وعل���ى اأية حال فقد 

انت�سرت بعد ذلك اإ�ساعة ا�ست�سهاده وللتمويه اأقام اأهله الخاتمة على روحه )61(.

اال�ست�سهاد:

تعر�س���ت اأج�ساد الرجال االأربعة الأ�س���د اأ�ساليب التعذيب الوح�سي���ة التي ا�ستهرت 

به���ا ال�سلطات العراقية مثل: نزع اأظافر اليدي���ن والرجلين، ودق م�سامير في اليدين 

وخرق الجلد بالدبابي�ض والم�سامي���ر، وا�ستخدام الكهرباء والكي، وال�سرب والرف�ض 

على كل اأج���زاء الج�سم وال�سفع والركل باالأحذي���ة الع�سكرية الثقيلة وغيرها)62(، 

ورغم ه���ذا التعذيب والمعاناة فاإنهم لم يدلوا بمعلوم���ات ي�ستفيد منها العدو، لذلك 

حفظ���وا ب�سمتهم و�سبرهم اأرواح اأفراد المجموعات التي كانوا يتعاونون معها، وكما 

يقول اأحد االأربعة وهو العقيد خالد ال�سطي الذي حفظه اهلل �سبحانه وتعالى وكتب له 

النج���اة، اأنه لو كان اأحد ال�سهداء الثلثة قد نطق بكلمة واحدة، واعترف باأنه الرائد 

خالدلم���ا ا�ستط���اع النجاة، اأما ال�سهداء االأبطال الثلثة فق���د ظلوا في المعتقل حتى 

ال�ساع���ة ال�ساد�سة والن�س���ف �سباح يوم 13/9 حين اقتيدوا اإل���ى منزل والد ال�سهيد 
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خالد د�ستي ودق جنود العدو جر�ض الباب للفت انتباه اأهل المنزل الذين كانوا يعانون 

من األم الفراق والخوف على ابنهم ومن معه وينتظرونهم بفارغ ال�سبر. وعندما �سمع 

ال�سيد اأحمد د�ستي جر�ض الباب اأ�سرع اإلى الباب الخارجي، ففوجئ بوجود مجموعة 

م���ن اأفراد العدو، وق���د �سوبوا ر�سا�ساتهم نحوه، واأمروه بالدخ���ول اإلى داخل المنزل 

واإغلق الباب، وفي ذلك الوقت كان ال�سهداء الثلثة في ال�سيارة وهم في حالة يرثى 

لها من اأثر التغذيب المتوا�سل، فاأ�سرع االأب المفجوع اإلى اإحدى الغرف المطلة على 

حديقة المنزل الكبيرة، ف�سمع حوالي )12( طلقة، واعتقد اأنهم يبحثون عن االأ�سلحة 

المدفون���ة في الحديقة، وبعد لحظات �سمع اأحدهم يخاطب زميله ويقول له )حرك( 

)اأي ان�سرف(، فاأ�سرع والد ال�سهيد اإلى الحديقة و�سار نحو مكان االأ�سلحة، وبعد اأن 

اطماأن اإلى اأنهم لم يعثروا عليها، وا�سل ال�سير فكانت المفاجاأة حين �ساهد االأبطال 

الثلثة وهم على االأر�ض وقد اأ�سيبوا بطلقات النيران الغادرة حيث اأ�سيب كل منهم 

بطلقتي���ن في الراأ�ض، اإ�سافة اإلى ذلك فقد اأطلقوا النار على )حنك( ال�سهيد خالد، 

بينما اأ�سيب ال�سهيد محمد جا�سم ببطنه وكذلك ال�سهيد اإبراهيم عبدالنبي، وكانوا 

عل���ى قي���د الحياة، ف�س���رخ الوالد بح�سرة واأل���م، فاأ�سرعت ابنته الدكت���ورة الإ�سعاف 

�سقيقه���ا ال�سهيد خال���د وذلك باإخراج الدم من فمه كذل���ك بالن�سبة لل�سهيد محمد، 

حي���ث ح���اول والد ال�سهيد خال���د اإ�سعافه، بينما ح���اول عبدالعزي���ز اأخ ال�سهيد خالد 

اإ�سع���اف ال�سهي���د ابراهيم الذي ا�ست�سه���د في تلك اللحظات، ثم ت���م نقل ال�سهيدين 

خال���د ومحمد اإلى م�ست�سفى مبارك حيث ادخلوهما عل���ى اأ�سا�ض اأنهما غير محددي 

الجن�سي���ة، وانهما تعر�سا لحادث �سيارة، كما ت���م تمويه هوية الدكتورة اأخت ال�سهيد 

خال���د رحم���ه اهلل )63(، وقد حاول االأطباء اإنقاذ ال�سهي���د محمد باإجراء عملية له، 

لكن���ه ا�ست�سه���د، وانتقلت روحه اإلى خالقها، اأما ال�سهي���د خالد د�ستي فقد اأجريت له 

عملي���ة ف���ي المخ ونقل اإلى غرق���ة االنعا�ض، وظل ف���ي الم�ست�سفى مدة ثلث���ة اأ�سابيع 

وب���داأ ي�ستعي���د وعيه، وقد تده���ورت �سحته فتم نقل���ه اإلى م�ست�سفى اب���ن �سينا)64( 

حيث اأجريت له ع���دة عمليات، لكنه اأ�سيب بالف�سل الكلوي وبع�ض الم�ساعفات حتى 
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10/11 حي���ن فا�س���ت روحه اإلى بارئها، فق���ام الدكتور عبا�ض رم�س���ان بالتعاون مع 

الدكتور عب���داهلل حمادي باإعداد �سهادتين واحدة با�سم���ه الحقيقي والثانية باال�سم 

الم�ستع���ار، وقد تم دفنه في مقبرة ال�سليبيخات يوم 10/11 )65( بال�سهادة الثانية 

خوف���ا من �سلطات االحتلل، اأم���ا جثمان ال�سهيد ابراهيم فقد نقل بعد ن�سف �ساعة 

م���ن ا�ست�سهادة بوا�سطة �سيارة االإ�سعاف وكانت اآث���ار الحرق ودق الم�سامير وا�سحة 

على ج�سده وكذلك على ج�سدي ال�سهيدين خالد ومحمد )66(.

كيف علم اأهل ال�سهيد محمد جا�سم با�ست�سهاده؟

بع���د اأن انقطع عن االت�سال باأهله لمدة اأربعة ايام، حاولت زوجته االطمئنان عليه 

م���ن خلل االت�سال ب���كل االأرقام التي تركها عند اأخته، لك���ن دون جدوى، حتى جاء 

ذل���ك اليوم عندم���ا قالت لها اأختها اإن اإحدى �سديقاته���ا اأخبرتها عن ا�ست�سهاد ابن 

عمه���ا وهو م���ن عائلة )الد�ست���ي( واأنها عندم���ا اأخبرتها بغي���اب زوج اأختها ال�سهيد 

محم���د قالت له اإن���ه ا�ست�سهد مع ابن عمها، وطلبت منها الح�س���ور للتاأكد من ذلك، 

فاأ�سرع���ت زوج���ة ال�سهيد مع اأخته���ا اإلى من���زل �سديقتهما، ومن ثم اإل���ى منزل عم 

ال�سهي���د خال���د الذي اأكد لها خب���ر ا�ست�سهاده وابن���ه وزميلهم���ا، واأن اأحدهما ي�سمى 

)اأبوحم���د( واأن زوجت���ه قد اأنجبت ل���ه طفلة، فكانت �سدمة قا�سي���ة بالن�سبة للزوجة 

الت���ي �سرخ���ت )اأنه اأبو عيالي( ولكن رغم ذلك لم تك���ن ترغب اأن ت�سدق اأن زوجها 

الحبيب قد ذهب ولن تراه، وظلت تبحث عن دليل يوؤكد اأنه على قيد الحياة، فذهبت 

اإل���ى م�ست�سف���ى مبارك لكنها ل���م تتمكن من الدخ���ول خوفا من الجن���ود العراقيين، 

فذهب���ت اإلى والدتها وهي في حالة �سديدة من الذعر والحزن والقلق والحيرة، ماذا 

تفعل واإلى اأين تذهب؟ وظل يراودها االأمل اأنه اليزال على قيد الحياة، وكذلك الحال 

بالن�سبة الأخوات واإخوة ال�سهيد فاإنهم لم يفقدوا االأمل في عودته، حتى �سهر دي�سمبر 

ع���ام 1990، حي���ن خابرت ا مراأة اأخت زوج���ة ال�سهيد وقالت لها )اأب���و حمد يبلغكم 

ال�س���لم ويق���ول اإن العودة قريبة(، ث���م اأغلقت الهاتف، ويالها م���ن لحظات �سعيدة، 
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غم���رت قلب الزوجة بالفرحة لكن طال الف���راق، وتحرر الوطن، ولم يعد الزوج؟ فل 

مفر من ت�سجيل ا�سمه في �سجل المفقودين، كما قامت اأخته بت�سجيل ا�سمه في �سجل 

االأ�س���رى، رغم ان والد ال�سهي���د خالد الذي قال البن ال�سهيد حمد عندما اأطلعه على 

�س���ورة ال�سهيد ان ا�سمه )ابوحمد(، اأجابه نعم انه هو واعطاه حقيبة �سغيرة خا�سة 

بال�سهيد، اإال اأنه في الوقت نف�سه �سمع اأهل ال�سهيد ان ابنهم اليزال على قيد الحياة، 

ويذكر �سقيق ال�سهيد اأنه عندما اطلع ال�سيد اأحمد الد�ستي على �سورة ال�سهيد محمد 

ل���م يتع���رف عليه، كما �سمع ال�سيد رمي�سين انه كان م���ع المجموعة اأكثر من �سخ�ض 

يحمل ا�سم ابوحمد )67(.

وف���ي ع���ام 1993 عندم���ا ذهب���ت الزوجة اإل���ى لجنة االأ�س���رى، اأعطاه���ا الموظف 

الم�سوؤول االأوراق الثبوتية مثل كتاب ال�سليب االأحمر الدولي وت�سريح الدفن، وتبليغ 

الوف���اة. وعمهما با�ست�سهاده، و�سلموه���م ر�سالة م�سمونها ان محمد جا�سم رمي�سين 

�سهي���د الواجب وقد اأحيل اإلى التقاعد عندئذ تاأكل اأهل ال�سهيد من الحقيقة وال مفر 

من االإيمان بق�ساء اهلل وقدره )68(.

اأم���ا بالن�سب���ة لل�سهيد ابراهيم عبدالنب���ي م�سعل، ففي اأعق���اب خروجه مع العقيد 

خال���د ال�سطي من اجتماع المق���ر في منطقة غرب الفنطا�ض لم يع���د كعادته اإليهم، 

فخاب���ر اأح���د اأف���راد المجموع���ة �سقيقه �سليم���ان واأخبره ع���ن غياب���ه والعقيد خالد 

ال�سط���ي، فحاولت البحث عن���ه في كل مكان كان يظن اأنه ربم���ا يجده فيه، لكن دون 

ج���دوى، حتى يوم 15/9 عندما التق���ى �سدفة بخالد ال�سطي الذي اأخبره بان �سقيقه 

ف���ي المعتقل »بلدية الجهراء« )69(، رغم اأن���ه كان يعلم با�ست�سهاده يوم 13/9 لكنه 

ل���م ي�ستطع نقل هذا الخب���ر الموؤلم، اأما �سقيقه واأهله فقد حاول���وا الو�سول اإليه ولم 

تت���رك االأم الروؤوم بابا لل�سوؤال عن ابنها اإال وطرقته، فقد ذهبت اإلى بلدية الجهراء، 

فل���م تجده فذهبت اإلى مركز مطافئ الجهراء و�ساهدت هناك مجموعة من ال�سباب 

الكويتي المعتقل، لكنها لم تجد فلذة كبدها، ثم بحثت عنه في الكلية الع�سكرية، دون 
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جدوى، ثم اإلى المبنى المجاور لمجمع بيبي ال�سالم، واإلى النادي العربي، فلم تجده 

ولكنه���ا لم تياأ�ض اأو تتوقف عن البحث وهي تتلهف على روؤيته واالطمئنان عليه، وبعد 

التحرير �سجلت ا�سمه في �سجل االأ�سرى )70(.

وهك���ذا حت���ى �سهر يوني���و 1991 بعد اندح���ار وانهزام الع���دو راأى �سليم���ان �سقيق 

ال�سهي���د �سورته في اإحدى المجلت، فذهب اإلى خليل بهاويد واطلعه عليها ثم ذهب 

اإل���ى خال���د ال�سطي الذي قال )اهلل يرحم���ه( واأخبره اأنه كان يعل���م با�ست�سهاده لكنه 

ل���م يخبره مراعاة له وخوفا علي���ه، و�سعى �سليمان اإلى الو�سول لمزيد من المعلومات 

م���ن اأحد ال�سبان وا�سمه )�سمير( الذي كان يعم���ل في الم�ست�سفى، وقد قام بت�سوير 

الجثم���ان فاأخب���ره ان���ه تم دفنه رحم���ه اهلل في قب���ر جماعي مع �سبع���ة اأو ثمانية من 

ال�سهداء، وقد دفن ب�سفة مجهول الهوية )71(.

وبع���د فلقد ع���ادت الكويت اإلى اأهلها واندحر العدو. اأم���ا ال�سهداء الثلثة وغيرهم 

م���ن �سهداء الكويت، فقد ذهبوا فداء لهذه االأر�ض الطاهرة، بعد اأن �سحوا بحياتهم 

انت�سارا للحق والعدل.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.

الهوام�س:

1 - تاري���خ المي���لد: 1950/5/8، تاريخ اال�ست�سه���اد: 1990/9/16، المهنة: مقدم 

ركن - وزارة الدفاع، الم�ستوى التعليمي: دبلوم.

2 - تاري���خ الميلد: 1965/12/20، تاريخ اال�ست�سه���اد: 1990/9/16، المهنة: كان 

يعمل في القاعدة البحرية، لكنه ا�ستقال منها قبل وقوع العدوان بفترة، وتقدم للعمل 

في اإدارة خفر ال�سواحل، الم�ستوى التعليمي: متو�سط.

3 - تاريخ الميلد: 1961/7/24، تاريخ اال�ست�سهاد: 1990/9/16، المهنة: مهند�ض 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-32-

�سناعي، الم�ستوى التعليمي: بكالوريو�ض.

)٭( ل���م يحب���ذ م�سادر هذه المجموعة تحديد ا�سمها لذل���ك �سوف اأطلق عليها ا�سم 

المجموعة االأولى.

)1( المقدم اأبو�سروق - 1996/12/6، و1996/3/5، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)2( المقدم محمد الياقوت الفيروز - 1996/5/20 ، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)3( المقدم محمد الياقوت - المقابلة ال�سابقة.

)4( المقدم اأبو�سروق - المقابلة ال�سابقة.

)5( المقدم محمد الياقوت - المقابلة ال�سابقة.

)6( اأحمد علي د�ستي )والد ال�سهيد خالد( 1996/7/3 �سعود المطيري.

)7( ا لمقدم محمد الياقوت - المقابلة ال�سابقة.

)8( المقدم اأبو�سروق - المقابلة ال�سابقة.

)9( العقيد خالد عبدالكريم ال�سطي 1996/8/3، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)٭( �سورة التوبة االآية )51(.

)٭٭( �س���ورة الجمع���ة االآي���ة )8( { اأينما تكون���وا يدرككم الموت ول���و كنتم في بروج 

م�سيدة} )�سورة الن�ساء (االآية )78(.

)10( المقدم علي د�ستي - المقابلة ال�سابقة.

)11( المقدم اأبو�سروق - المقابلة ال�سابقة.

)12( والد ال�سهيد خالد د�ستي - المقابلة ال�سابقة.

)13( المقدم اأبو�سروق - المقابلة ال�سابقة.

)14( �سليمان عبدالنبي م�سعل 1994/4/20 - �سناء مبارك.

)15( �سليمان عبدالنبي م�سعل - المقابلة ال�سابقة.

)16( اأرملة ال�سهيد 1992/2/9 - �سناء مبارك.

)17( خليل بهاويد - بدون تاريخ - �سناء مبارك.

)18( خليل بهاويد - المقابلة ال�سابقة.
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)19( �سليمان عبدالنبي الم�سعل - المقابلة ال�سابقة.

)20( خليل بهاويد - المقابلة ال�سابقة.

)21( خالد عبدالكريم ال�سطي 1996/8/3، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)22( �سليمان عبدالنبي الم�سعل - المقابلة ال�سابقة.

)23( خالد عبدالكريم ال�سطي 1994/6/20، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)24( في�سل عبدالعزيز الهاجري 1996/1/13 - �سعود المطيري.

)25( جمال ابراهيم البناي - 1994/6/14 - عادل ال�سبتي.

)26( العقيد خالد عبدالكريم ال�سطي 1996/8/3 - د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)27(...... 1996/6/12 - عادل ال�سبتي.

)28( في�سل عبدالعزيز الهاجري - المقابلة ال�سابقة.

)29( خليل بهاويد - المقابلة ال�سابقة.

)30( خليل بهاويد - المقابلة ال�سابقة.

)31( مذك���رة م���ن اأح���د اأف���راد المجموعة - مكت���ب ال�سهي���د - مرك���ز المعلومات 

.1996/8/6

)32( المقدم محمد الياقوت - المقابلة ال�سابقة.

)33( اأرملة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)34( خليل بهاويد - المقابلة ال�سابقة.

)35( محمد اأحمد علي د�ستي - 1995/10/18 - د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)36( المقدم محمد الياقوت - المقابلة ال�سابقة.

)37( والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)38( المقدم اأبو�سروق - المقابلة ال�سابقة.

)39( وال���د ال�سهي���د - مركز المعلوم���ات - مكتب ال�سهيد - مل���ف ال�سهيد - �سهادة 

�سهيد.

)40( المقدم محمد الياقوت - المقابلة ال�سابقة.

)41(...... 1995/12/23 - د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)42( ...... - المقابلة ال�سابقة.

)43( 1995/12/23 - المقابلة ال�سابقة.

)44( المقدم محمد الياقوت - المقابلة ال�سابقة.
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)45( ابن ال�سهيد - 1996/9/15 - محارب الحربي.

)46( 1995/12/23 - المقابلة ال�سابقة.

)47( اأبو�سروق - المقابلة ال�سابقة.

)48( 1995/12/23 - المقابلة ال�سابقة.

)49( 1995/12/23 - المقابلة ال�سابقة.

)50( والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)51( العقيد خالد عبدالكريم ال�سطي - 1996/8/3 - د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)52( العقيد خالد عبدالكريم ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)53( اأحمد علي د�ستي - والد ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)54( اأرمل���ة ال�سهي���د خال���د الد�ست���ي - مكتب ال�سهي���د- مركز المعلوم���ات - ملف 

ال�سهيد - �سهادة �سهيد.

)55( محمد اأحمد الد�ستي - المقابلة ال�سابقة.

)56( العقيد خالد ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)57( والد ال�سهيد خالد ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)58( المقدم محمد الياقوت - المقابلة ال�سابقة.

)59( المقدم اأبو�سروق - المقابلة ال�سابقة.

)60( المقدم محمد الياقوت - المقابلة ال�سابقة.

)61( المقدم اأبو�سروق - المقابلة ال�سابقة.

)62( العقيد خالد ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)63( والد ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)64( اأخت ال�سهيد - مكتب ال�سهيد - مركز المعلومات - �سهادة �سهيد.

)65( والد ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)66( والد ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)67( ابن ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)68( اأرملة ال�سهيد.

)69( �سليمان عبدالنبي الم�سعل 1993/9/12 - �سناء مبارك.

)70( والدة ال�سهيد 1993/9/12 - �سناء مبارك.

)71( �سليمان عبدالنبي الم�سعل 1993/9/14 - �سناء مبارك.
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الف�سل الثاني

مجموعة العدان:

ال ري���ب في اأن البطول���ة واال�ست�سهاد، لي�ست حادثا عادي���ا، وهناك عوامل م�ستركة 

اأ�سب���ه بهزة الزلزال لكنه ل���م يبعث على الياأ�ض رغم �سخامة حجم القوات العراقية، 

ووح�سيته���ا فقد وج���د ال�سباب الكويت���ي باأنف�سهم الق���وة التي تنير الظ���لم، فكانت 

المقاومة ولذلك رفعوا الروؤو�ض، و�سكل���وا المجموعات والخليا ف�سقط الكثير منهم 

�سهداء دفاعا عن الوطن الغالي، وكانت بع�سهم في الع�سرينات من عمره، مثل اأفراد 

مجموعة العدان.

تكوين المجموعة:

ب���ادئ ذي ب���دء البد من االإ�سارة اإلى اأن ا�سم الع���دان لم يطلق على هذه المجموعة 

اإال ف���ي اأعقاب ا�ست�سهاد بع����ض اأفرادها، الأنهم كانوا م���ن المتطوعين في م�ست�سفى 

الع���دان. فمنذ اليوم االأول للحت���لل العراقي الغادر توافد الكثير من �سباب الكويت 

اإل���ى المخافر والم�ست�سفيات للتط���وع، ومن بينهم هوؤالء ال�سب���اب الذين التحقوا في 

م�ست�سف���ى العدان وق���د زاد عددهم في اليومي���ن الثالث والرابع، وف���ي الوقت نف�سه 

وف���ي 8/4 / 1990 جمعت اإحدى الديوانيات الكائن���ة في منطقة الرقة مجموعة من 

�سب���اب المنطقة، كما حدث في معظم مناطق الكويت، وكانوا يتحدثون عن الظروف 

القا�سي���ة التي اأ�سبحت عليها الكويت نتيج���ة للحتلل العراقي فالتقى ال�سباب عند 

ه���دف واحد ه���و �سرورة القيام بعمل م���ا و يجب عدم الر�سوخ للأم���ر الواقع، فهذا 

الوط���ن والبد م���ن الدفاع عنه. وال يمكن اأن يتم ذل���ك اإال بجمع ال�سلح من المخافر 

والمخازن في منطقة ال�سويخ وغيرها، وبالفعل بداأت الخطوة االأولى بانطلقهم اإلى 

اأح���د المع�سكرات التابعة للجي����ض الكويتي وجمعوا كمية من البنادق الذاتية، واأخذوا 

اأي�س���ا »�سلح اال�ستقلل« وكان ال�سهيد عادل غلوم )اأبوعدنان( اأحد هوؤالء ال�سباب، 
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ويع���د ذلك تحول تجمعه���م اإلى اإحدى الديواني���ات في منطقة الظه���ر، وكان معظم 

الح�س���ور من اأقرب���اء ومعارف ال�سهيد عادل غلوم، وكان معه���م )......( وبعد ذلك 

توالى ان�سمام ال�سباب اإلى هذه الديوانية، وكان اأحدهم ال�سهيد علي مجيد علم دار، 

ثم ا�ستقر الراأي على تكوين مجموعة للمقاومة اأطلق عليها ا�سم »ذو الفقار«)1( كان 

معظم اأفرادها من المدنيين.

م�ست�سفى العدان:

وف���ي الوق���ت نف�سه، وكم���ا اأ�سلفنا االإ�س���ارة كان بع�ض هوؤالء ال�سب���اب قد تطوع في 

م�ست�سف���ى العدان وقاموا باأعمال متنوعة �سواء ف���ي ال�سجلت اأو العلقات العامة اأو 

التنظي���ف والنقليات وبالتحديد نقل الدم ونق���ل القمامة وغ�سل المواعين )2( وغير 

ذل���ك من خدم���ات �سرورية للم�ست�سف���ى الذي ا�ستم���ر عمله بهمة ون�س���اط ال�سباب 

الكويت���ي من اأطباء وممر�سين، وموظفين ومتطوعي���ن، وكانت غرفة التحقيقات في 

الم�ست�سف���ى تجمع هوؤالء ال�سب���اب اأمثال ال�سهداء عادل غلوم، عل���ي مجيد علم دار، 

اأحم���د ال�سنا�سي���ري، وعي�سى محمد فاي���ز، وكان يدور بينهم النقا����ض الذي لم يكن 

يخرج عن الو�سع الذي اآلت اإليه الكويت نتيجة للحتلل العراقي وظهر اأنهم يلتقون 

عند فكرة واحدة وهي الخدمة العامة، والمقاومة)3(.

ن�ساط المجموعة:

ب���داأت المجموعة ن�ساطها في الم�ست�سفى وهو اإعداد هويات مموهة، وقد ا�ستفادوا 

م���ن وج���ود الكم الهائل من هوي���ات الم�ست�سف���ى، واآلة التغليف، وكان���ت هذه العملية 

ت�س���كل خطورة على القائمين بها خا�سة واأنهم كانوا يعدون هويات مدنية لع�سكريين 

كم���ا اعدوا دفات���ر واإجازات قي���ادة ال�سيارات)4( ويب���دو اأن ه���ذه العمليات لم تكن 

مح���دودة فق���د كانت الطلبات التي ت�س���ل اإليهم كثيرة، لكن ال���ذي �سجعهم هو عدم 

و�س���ول اأو تمرك���ز القوات العراقي���ة في الم�ست�سفى ف���ي تلك االأيام. ث���م تطور االأمر 

حي���ن ج���اء ال�سهي���د عي�سى فاي���ز رحم���ه اهلل بمن�سور عب���ارة عن ورقتي���ن تدعو اإلى 
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ال�سم���ود والمرابط���ة، وطلب من زميل���ه اأن يخط ورقة ثالثة كان���ت عبارة عن دعاء، 

وطل���ب منه القيام بت�سوي���ر المن�سور، وبالفعل اأتما هذا العم���ل، ثم قاما بتوزيعه في 

منطقتي هدية والرقة كما تم و�سع الكثير من الن�سخ في ال�سيارات الواقعة في موقف 

الم�ست�سف���ى)5(، ولم يقت�سر عمل المجموعة في تلك االأيام على هذا الن�ساط، ففي 

الوق���ت نف�سه كان هن���اك بع�ض ال�سباب م���ن العاملين في الم�ست�سف���ى والمتطوعين 

اأي�س���ا يقومون ببع����ض االأن�سطة في مج���ال المقاومة الم�سلح���ة، وكان ال�سهيد عادل 

غلوم هو الذي يقوم بالتخطيط لهذه العمليات كما �سياأتي ذكره.

لك���ن �سلطات العدو ل���م تغفل عن الم�ست�سفى ففي اأحد اأي���ام �سهر اأغ�سط�ض جاءت 

�سي���اة ع�سكرية تحم���ل مجموعة من اأف���راد الحر�ض الجمهوري، قام���وا باإزاحة �سور 

�ساح���ب ال�سم���و االأمي���ر و�سمو ول���ي العهد وعلق���وا �س���ور الطاغية وه���ددوا ال�سباب 

الموج���ود باالإع���دام اإذا تم الم�سا�ض به���ذه ال�سور)6( ومنذ ذل���ك اليوم ازداد عدد 

اأف���راد الجي����ض العراقي ف���ي الم�ست�سفى كم���ا كان بع�سه���م يتردد عل���ى الم�ست�سفى 

للع���لج)7(. ولكن رغم ذلك لم يوقف ال�سباب ن�ساطهم، فقد ظلت المجموعة تعمل 

برئا�س���ة ال�سهيد ع���ادل غلوم)8( وبع���د اأن زاد عدد ال�سباب المتط���وع بداأ يتناق�ض 

تدريجيا حتى اقت�سر على مجموعة واحدة)9(.

وهك���ذا اأ�سبح ن�ساط المجموعة داخل وخارج الم�ست�سف���ى، وكان اأفراد المجموعة 

ياأخ���ذون بع�ض االأدوية والم�ستلزم���ات الطبية لعلج اأف���راد المقاومة )10( لكن من 

الوا�س���ح اأنهم ل���م ينتبهوا اإلى الق�سي���ة االأمني���ة، واأهمية الحذر، ول���م يعلموا بوجود 

جه���از ا�ستخب���ارات، واأدرك���وا ذلك بعد فترة حي���ن عرفوا الفرق بين اأف���راد الجي�ض، 

واأفراد اال�ستخبارات الذين كانوا يرتدون الملب�ض المدنية)11(. ورغم ذلك تعددت 

عملي���ات اأفراد المجموعة، فباالإ�سافة اإلى اإعداد الهوي���ات ودفاتر واإجازات القيادة، 

كان���وا يقومون بعملي���ات قن�ض اأفراد القوات العراقي���ة)12( وجمع ال�سلح ونقله ولم 

يك���ن اأع�ساء المجموع���ة يترددون عن اأخذ ال�س���لح من الجنود القتل���ى، ففي اإحدى 
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العملي���ات التي قام بها اأفراد المقاومة من مجموعة اأخرى، والتي اأ�سفرت عن اإ�سابة 

قائد اإحدى ال�سيارات العراقية الم�سلحة تعاون اأفراد مجموعة العدان في نقل ال�سلح 

م���ن تلك العربية اإل���ى �سياراتهم واإلى �سيارة ال�سباب االأخرين حيث �سعد بع�ض اأفراد 

المجموع���ة االأخ���رى اإلى ال�سي���ارة واأخذ يلق���ي �سناديق الذخيرة منه���ا، ومن ثم قام 

�ساب���ان من مجموعة العدان ونقل االأ�سلحة اإلىاأح���د المنازل غير الم�سكونة حيث تم 

حفظها في بالوعة المنزل)13(. كما تم حفظ اأ�سلحة في منزل مقابل لمنزل ال�سهيد 

عادل غلوم)14( ومن العمليات التي قام بها اأفراد المجموعة اإطلق النار على اأفراد 

الجي�ض المحتل عند نقاط التفتي�ض وهي العمليات التي ن�سط بها كل اأفراد مجموعات 

المقاوم���ة، وعل���ى �سبيل المثال تل���ك العملية الناجحة التي تمت ف���ي 7/9 �سد نقطة 

تفتي����ض تقع بين منطقتي الرق���ة وهدية، ومما تجدر االإ�سارة اإلي���ه اأنه قبل وقوع هذه 

العملية كان بع�ض اأفراد المجموعة قد اأخبروا رفاقهم في الم�ست�سفى اأنه �سوف تاأتي 

لهم بع�ض الجثث لعراقيين عند الفجر وبالفعل و�سلت تلك الجثة )15(.

كم���ا قامت المجموعة بفتح النار على العرب���ات الع�سكرية للعدو، منها تلك العملية 

الت���ي تمت تحت ج�سر �سباح ال�سالم الت���ي نفذها ال�سهيد عادل غلوم، وكان ذلك في 

منت�س���ف اأغ�سط����ض)16( وفي الوق���ت نف�سه لم يتوقف ال�سباب ع���ن اإعداد الهويات 

للع�سكريي���ن، باالإ�ساف���ة اإل���ى قيام اأح���د اأفراد المجموع���ة بت�سوير جث���ث ال�سهداء 

وتب�سيم المجهولين منهم)17(.

االن�سمام اإلى مجموعة الفهود:

تعتب���ر مجموع���ة الفه���ود م���ن المجموعات الت���ي تم ت�سكيله���ا في الي���وم االأول من 

االحت���لل م���ن عدد م���ن ال�سباب وق���د اأطلق عليها ه���ذا اال�س���م ن�سبة اإل���ى ال�سهيد 

ال�سي���خ فه���د االأحمد رحم���ه اهلل، وكان ه���دف المجموعة هو توفي���ر الحماية واالأمن 

الأ�س���ر اأفراده���ا باالإ�سافة اإل���ى الدفاع عن الوطن ق���در الم�ستطاع، وق���د قامت هذه 

المجموع���ة الت���ي ت�سكلت من اأق���ارب واأ�سدقاء بجم���ع ال�سلح، واإع���داد المن�سورات 
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الت���ي تحث عل���ى المرابطة وال�سم���ود وقد ق���ام )اأبو�سامي( باإع���داد المن�سور االأول 

ف���ي اأح���د مح���لت الت�سوي���ر وتم توزي���ع 300 ن�سخ���ة منه واأك���د المن�س���ور التم�سك 

بال�سرعي���ة وذلك ردا على ادعاءات واأكاذيب النظ���ام العراقي، وكان تجمع اأفرادها 

ف���ي البداي���ة في من���زل اأبو�سامي في غرب الفنطا����ض ثم تحولت اإلى من���زل ال�سهيد 

مجي���د علم دار، وقد تعاونت هذه المجموعة مع عدد م���ن مجموعات المقاومة منها 

مجموعة الفحيحيل)18( وعندم���ا �سمع اأفرادها عن ن�ساط مجموعة العدان وبع�ض 

االمكانيات المتواف���رة لديهم طلب اأحد اأفراد الفهود اأن يجتمع بال�سهيد عادل غلوم 

وكان ذلك في اأول �سهر �سبتمبر، وبالفعل ذهب ال�سهيد عادل ب�سحبة اأحد ال�سباب، 

اإل���ى منطقة غرب الفنطا�ض حي���ث اجتمع مع مندوب مجموعة الفه���ود على انفراد، 

وف���ي اأثناء عودتهما اأخب���ر ال�سهيد عادل زميل���ه اأنهم �سوف ين�سم���ون اإلى مجموعة 

الفهود واأنهم طلبوا منه التن�سيق معهم، وبعد ذلك اجتمع مع )اأبو�سامي( الذي طلب 

منه التن�سيق مع مجموعتهم)19(. وهكذا اأخذ ال�سهيد عادل غلوم يتردد علىديوانية 

ال�سهي���د مجي���د علم دار وهو اأحد اأفراد مجموعته، وف���ي الديوانية كان يتبادل معهم 

المعلومات، والذخيرة اأي�سا)20(.

ومما تجدر االإ�سارة اإليه اأن ال�سهيد عادل كنت تربطه �سداقة بال�سهيد مجيد علم دار.

ورغ���م هذا التعاون م���ع مجموعة الفهود اإال اأن ال�سهيد ع���ادل رحمه اهلل كان يقوم 

بعملي���ات م�سلح���ة �سد الق���وات العراقي���ة من تخطيط���ه �سخ�سيا، نظ���را ل�سجاعته 

وحما�سه. وقد تميزت عملياته بالدقة)21(.

ه���ذا وقد قام���ت مجموعة الفهود بع���دة عمليات في �س���وارع الفحيحيل والري وفي 

منطقت���ي الرقة وهدية، فق���د قاموا بعملي���ات اقتنا�ض الأفراد الع���دو)22( وعمليات 

تفجي���ر عرب���ات من ذلك مث���ل العملية التي نفذت ف���ي دوار العظ���ام )ميدان االأمم 

المتحدة حاليا( وكذلك على ج�سر الظهر)23(.

اأم���ا مجموعة الع���دان فقد وا�سلت ن�ساطها، ومن اأه���م العمليات التي نفذها بع�ض 
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اأفراده���ا عملية تفجير �سي���ارة كان ي�ستقلها اأربعة اأفراد العدو العراقي وتم تفجيرها 

بوا�سط���ة واني���ت، واأ�سفرت عن مقت���ل �سابط )نقي���ب( واثنين من االأف���راد واإ�سابة 

ملزم وقد نفذت هذه العملية في منطقة الظهر)24(.

وبعد اأن طرحنا ملب�سات تكوين مجموعة العدان، ون�ساط هذه المجموعة البا�سلة 

�س���وف ننتقل اإلى الحديث ع���ن اأفرادها ونود االإ�سارة اإلى اأننا �سوف ن�سطر اإلى عدم 

تناول حيثيات ا�ست�سهاد ).....( الأ�سباب اإن�سانية.

الهوام�س:

)1( عبا�ض البلو�سي - وليد العنزي - 1995/11/14 - �سعود المطيري، �سلح العوفان.

)2( عزي���ز محم���د عزي���ز - 1995/11/15 - �سع���ود المطيري - �س���لح العوفان، 

عبدالعزيز ال�ساعي.

عزيز محمد عزيز - المقابلة ال�سابقة.  )3(

عيد �سبر ال�سمري - 1996/5/20 - �سعود المطيري.  )4(

عزيز محمد عزيز - المقابلة ال�سابقة.  )5(

عزيز محمد عزيز - مذكرة قدمها اإلى مكتب ال�سهيد بعنوان مجموعة العدان   )6(

وملحات من االحتلل.

عزيز محمد عزيز - المقابلة ال�سابقة.  )7(

محمد �سعد الخمي�ض - 1996/4/6 - المقابلة ال�سابقة.  )8(

ماهر اأحمد الدخيل - 1996/4/10 - محارب الحربي - �سعود المطيري.  )9(

)10( علي طلق العتيبي - 1996/5/21 - محارب الحربي - �سعود المطيري.

)11( عزيز محمد عزيز - المقابلة ال�سابقة.

)12( اأمير مراد �سم�ض الدين - 1996/4/14 - �سعود المطيري.

)13( محمد �سعد الخمي�ض - المقابلة ال�سابقة.

)14( عبا�ض البلو�سي - وليد العنزي - المقابلة ال�سابقة.

)15( عزيز محمد عزيز - المقابلة ال�سابقة.

)16( عبا�ض البلو�سي - وليد العنزي - المقابلة ال�سابقة.
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)17( عزيز محمد - مذكرة �سابقة.

)18( عبدالكري���م العنزي - 1993/5/16 - عادل ال�سبت���ي - �سناء مبارك - اأحمد 

ال�سداد.

)19( عبا�ض البلو�سي - وليد العنزي - المقابلة ال�سابقة.

)20( الم�سدر ال�سابق.

)21( عب���داهلل ن���ذر - عبدالكري���م العن���زي - 1996/4/13 - د.نج���اة عبدالق���ادر 

الجا�سم.

)22( مذكرة عبدالكريم العنزي - مركز المعلومات - مكتب ال�سهيد.

)23( مذكرة عبداهلل نذر - مركز المعلومات - مكتب ال�سهيد.

)24( ماهر اأحمد الدخيل - المقابلة ال�سابقة
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ال�سهيد/ عادل غلوم رجب د�ستي )٭(:

ل���م يكن يهتم بالممار�سة العراقية الوح�سية فاندف���ع بحما�ض ون�ساط في المقاومة 

ورغ���م �سغر �سنه فقد تراأ�ض المجموعة التي نفذت عدة عمليات �سد قوات االحتلل 

العراقي الغادر.

لقد كان رحمه اهلل كغيره من اأبطال المقاومة الكويتية يوؤمنون باأن المقاومة �سوف 

تقربهم اأكثر فاأكثر من يوم التحرير.

يوم االحتالل:

ما اأن علم ال�سهيد عادل رحمه اهلل باجتياح القوات العراقية بلده �سباح 2/8 حتى 

لبى النداء ولب�ض بدلته الع�سكرية فقد كان مجندا، وودع اأهله بقوله »�سامحوني ربما 

ال اأع���ود« واندف���ع اإلى قاعدة اأحمد الجابر الجوية وهناك قام بما اأوكل اإليه من مهام 

وه���ي تزويد الطائرات بالوقود، وظ���ل في القاعدة حتى يوم ال�سبت 4/8 دون ات�سال 

باأهله الذين كانوا في قلق عليه، وفوجئ اأهله بعودته في ذلك اليوم وهو يرتدي بدلته 

الع�سكري���ة رغم خطورة الو�سع، ع���اد ع�سبي المزاج، م�سطربا عادل بعد اأن و�سلت 

اإليهم االأوامر باالن�سحاب حقنا للدماء، لكنه رف�ض خلع ملب�سه الع�سكرية )1( الأنه 

يرف�ض الخ�سوع واال�ستلم للعدو.

ن�ساط ال�سهيد:

ع���اد ال�سهيد عادل رحمه اهلل وقد �ساهد كيف اأ�سبحت الكويت فقد كان الغا�سب، 

يعي���ث فيه���ا ف�س���ادا، فبداأ الخط���وة الحا�سمة في حين���ه حين اتفق م���ع مجموعة من 

ال�سب���اب على تكوين مجموعة للمقاومة، فكان���ت العملية االأولى هي جمع ال�سلح من 

اأح���د مع�سك���رات الجي�ض)2( ثم بداأ الن�س���اط الم�سلح بعملي���ات التفخيخ والتفجير، 

واقتنا����ض اأفراد العدو على ج�سر الظهر، وفي الخ���ط ال�سريع جهة غرب الفنطا�ض، 

كما قام بهجمات �سد �سي���ارات التاك�سي التي تحمل عراقيين قدموا لل�ستيطان في 
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الكويت، كما نفذ رحمه اهلل عمليات م�سلحة �سد ال�ساحنات الع�سكرية العراقية على 

ج�س���ر �سبحان هذا باالإ�سافة اإلى قيامه بتوزيع المن�سورات التي تحث على المرابطة 

وال�سمود)3( وكان رحم���ه اهلل الم�سوؤول عن و�سع خطط العمليات الم�سلحة وتوزيع 

االأدوار على اأفراد مجموعة العدان)4( ومن العمليات التي قام بها عملية ج�سر هدية 

)اأو ج�س���ر العدان( واأخ���رى في منطقة الظهر حين فتح النار من �سيارته على اإحدى 

نقاط التفتي�ض فاأ�ساب ثلثة من اأفرادها)5( وكان ي�سير باأق�سى �سرعة.

لقد تميز رحمه اهلل بالحما�ض والن�ساط المتوا�سل حتى يوم 13/9 حين تم اعتقاله 

وكان يتوق���ع ويتمنى اال�ست�سهاد لذلك قال لزميله �س���وف تنجب زوجتي طفلة و�سوف 

يطلقون عليها ا�سم )عادلة( لكي يتذكروني با�ستمرار)6(.

الهوام�س:

)٭( المي���لد: 1964/11/11 - اال�ست�سه���اد: 1990/9/23، الم�ست���وى التعليم���ي: 

االبتدائية، المهنة كاتب �سجلت طبية، م�ست�سفى العدان.

)1( اأرملة ال�سهيد - 1995/10/24 - �سعود المطيري.

)2( ابراهيم غلوم رجب - 1995/10/24 - �سعود المطيري.

)3( عبداهلل نذر - مذكرة - م�سدر �سابق.

)4( ابراهيم غلوم رجب - المقابلة ال�سابقة.

)5( بدر خ�سير �سعبان - 1995/11/19 - �سعود المطيري - عبدالعزيز ال�ساعي.

)6( الم�سدر ال�سابق.
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ال�سهيد / عي�سى محمد فايز علي )٭(

ق���ام هذا ال�سهيد الذي احت�سنته الكويت واأهله بعمليات بطولية �سد العدو المحتل 

الأنه���ا تعبر تعبي���ر �سادقا عن حبه لهذا الوط���ن، ولذلك �سار ف���ي المقامة في �سبيل 

تحري���ره بعزم وا�س���رار، وكان ال�سهيد عي�سى رحمه اهلل م���ن الطلب المتفوقين في 

كلي���ة الهند�سة وعلى و�سك التخرج ف���ي ذلك ال�سيف الذي وقع فيه العدوان العراقي 

الغ���ادر، والحقي���ة انه ال يدعو للت�س���اوؤل والده�سة ان يهب للدفاع ع���ن الكويت اأولئك 

الذين لم يحملوا جن�سيته، فالكويت وفرت والتزال العي�ض الكريم لكل من عا�ض على 

اأر�سها.

المقاومة:

خ���رج ال�سهي���د عي�سى يوم الخمي�ض االأ�س���ود من منزله م�سرعا اإل���ى المخفر وقدم 

نف�سه للتطوع، ولكن لم يتم ت�سجيل ا�سمه الأنه ال يحمل الجن�سية الكويتية )غير محدد 

الجن�س���ة( فع���اد وهو يتاألم وي�سع���ر بالمرارة، ولكن ل���م يياأ�ض واأ�س���رع اإلى م�ست�سفى 

العدان للتطوع بناء على اقتراح ال�سهيد عادل غلوم وبتدخل منه تم ت�سجيله في ك�سف 

المتطوعي���ن وبداأ عمله هناك يوم 8/4 و�سارك ال�سباب في التنظيف واإلقاء القمامة 

وغيرها من الخدمات العامة في الم�ست�سفى.

كان���ت تربطه علقة �سداق���ة بال�سهيدين عادل غلوم واأحم���د ال�سنا�سيري ف�ساهم 

معهم���ا ب�س���كل فاعل في اإعداد الهوي���ات للع�سكريين، بالتعاون م���ع ال�سباب االآخرين 

وف���ي مقدته���م ال�سهيد اأحمد، كما اأح�س���ر اآلة ت�سوير اإلى منزل���ه، لت�سوير اإجازات 

قيادة ال�سيارات وكان ي�سع ال�سورة ويختم االإجازة بالتعاون مع اأخته، ولقد قام بدور 

م�س���رف في هذا المجال، كما نفذ رحمه اهلل باال�ستراك مع المجموعة عدة عمليات 

م�سلح���ة �سد اأف���راد العدو، فقد قام ف���ي البداية بجمع ونق���ل االأ�سلحة، وحفظها في 

المن���زل، كم���ا قام رحمه اهلل باإزال���ة اأرقام المنازل في منطق���ة �سكنه لكي ال يهتدي 

اإليها جنود الطاغية.
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ورغ���م �سعوب���ة العمل ف���ي تلك الظ���روف، وم���ع انت�سار الق���وات العراقي���ة في كل 

مناط���ق الكويت، اإال اأن���ه رحمه اهلل وا�سل ن�ساطه الوطني، وكي���ف يتوقف وهو ي�سهد 

العب���ث العراقي في هذا الوطن فقام ب�سنع قناب���ل المولوتوف »القنبلة الحارقة« في 

منزله)1(، كما قام رحمه اهلل بالتعاون مع اأحد زملئه من اأفراد المجموعة بتجربة 

واحدة منها حين األقاها على �ساحنة العدو)2(.

ولم يقت�سر ن�ساطه على ذلك فقد قام بت�سوير بع�ض المن�سورات وتوزيعها، وتعاون 

به���ذا ال�سدد مع ال�سهيد اأحمد ال�سنا�سيري رحمه اهلل)3(. قام بذلك رغم علمه اأن 

عقوب���ة هذه االأعمال االإعدام ولكن رغم ذلك لم يت���ردد ووا�سل بداأب �سديد ن�ساطه 

وهو يتطلع اإلى يوم التحرير حتى يوم 9/13 حين تم اعتقاله.

الهوام�س:

)٭( المي���لد: 1967/4/9 - اال�ست�سه���اد: 1990/9/23، الم�ستوى التعليمي: طالب 

بكالوريو�ض - كلية الهند�سة - جامعة الكويت.

)1( �سعاد محمد فايز - 1995/10/22 - �سعود المطيري.

)2( ماهر اأحمد الدخيل - 1996/4/10 - �سعود المطيري.

)3( عزي���ز محم���د زي���ز - المقابل���ة ال�سابقة - وعبا����ض البلو�سي - ولي���د العنزي - 

المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/ اأحمد عبا�س ال�سنا�سيري )٭(:

تبق���ى حقيق���ة تفر����ض نف�سها وه���ي تحُك���م و�سيطرة ال�سع���ور الوطني عل���ى هوؤالء 

ال�سب���اب الذين قدم���وا اأرواحهم فداء للوط���ن، مثل هذا ال�سهيد ال���ذي نحن ب�سدد 

تن���اول حيثيات ا�ست�سهاده، الذي لم يرف�ض المعي�سة ال�سعبة في تلك ال�سهور ويرحل 

اإل���ى حيث الراحل���ة فقد قال لوالده: »اإذا كنت تريد الخ���روج فاإني م�ستعد لتو�سيلكم 

والع���ودة)1( اإل���ى االأر����ض«، لق���د اأ�سر مع غي���ره من �سه���داء الكوي���ت االأبطال على 

المرابطة وال�سمود. ن�ساأل اهلل لهم چميعا ال�سهادة والفردو�ض االأعلى.

تطل���ع منذ الي���وم االأول للقيام بعمل دفاعا عن الوطن والأنه كان يدرك �سعوبة ذلك 

ق���د انتابه ال�سيق والقهر، ولم يملك غير البقاء في عمله في م�ست�سفى العدان، فكان 

ي�س���رف على المتطوعين وي���وزع االأعمال بينهم)2( لكن لم يكن ه���ذا العمل ير�سي 

ال�سهي���د اأحمد، الذي اأراد االنخراط ف���ي المقاومة الم�سلحة �سد العدو)3( كما كان 

ي���ردد ولق���د �ساعده عمله في م�ست�سف���ى العدان، ومعرفته بال�سهي���د عادل غلوم على 

االن�سمام اإلى مجموعة العدان.

كان رحم���ه اهلل يقوم ف���ي الم�ست�سفى ببع�ض الخدمات العام���ة مثل تجهيز الطعام 

للمر�س���ى، وغ�سل ال�سحون الخا�س���ة بهم والتنظيف ولذل���ك كان يق�سي الكثير من 

وقت���ه في الم�ست�سفى، كما ق���ام باإعداد الهويات للع�سكريي���ن، ودفاتر المرور وعلوة 

عل���ى اإعدادها في الم�ست�سفى بوا�سطة الماكين���ة الموجودة هناك وذلك بالتعاون مع 

بع�ض ال�سباب ومنهم ال�سهيد عي�سى فايز )4( فقد كان يقوم بهذا العمل في المنزل 

اأي�س���ا حي���ث اأح�سر العدي���د من دفاتر الم���رور الخالي���ة وبع�ض ال�س���ور لع�سكريين 

كويتيي���ن م���ن رتب متعددة ابتداء م���ن ملزم اإلى مقدم وكان يق���وم باإعداد الهويات 

لهم بالتعاون مع اأخته، كما قام رحمه اهلل بجمع ال�سلح وتخزينه ولم يكن كل اأفراد 

عائلت���ه يعلم���ون اأنه اأح���د اأفراد مجموعة للمقاوم���ة، رغم علم الده باأن���ه يعد هويات 

للع�سكريي���ن)5(. الأن ال�سهيد رحمه اهلل حر�ض على ع���دم الخو�ض في الحديث عن 
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ن�ساطه)6(. رغم اأن اأهله كانوا يلحظون كثرة تغيبه وتاأخره عن العودة اإلى المنزل، 

كم���ا الحظوا عليه اأنه يتحدث ع���ن بع�ض العمليات الم�سلحة الت���ي �سوف تقع ويحدد 

مكانه���ا دون الدخول في التفا�سيل، وبعد قليل ي�سمع اأهله عن نف�ض العملية)7(. اأما 

�سقيقته فقد علمت منه اأنه قام بجمع االأ�سلحة ونقلها، واأنه يتعاون مع بع�ض ال�سباب 

في و�سع متفجرات في ال�سيارات.

ومن االأن�سطة التي قام بها محاولته الو�سول اإلى معلومات عن االأ�سرى والمفقودين 

لطماأنة اأهاليهم، ففي اأحد االأيام اأح�سر ورقة اإلى المنزل ت�سم اأ�سماء مجموعة من 

االأ�س���رى والمفقودين اأطلع عليها والده، و�ساأل���ه اإذا كانت لديه معلومات عنهم، وفي 

الورق���ة عبارات تنتقد الذين خرجوا من الكويت، و�سرورة اال�ستمرار في الدفاع عن 

الوطن)8(.

وكانت عمليات االعتقال والبط�ض �سد الكويتيين قد زادت منذ اأوائل �سهر �سبتمبر، 

اإال اأن ال�سب���اب لم يتوقفوا عن المقاومه رغم اح�سا�سهم باأن ال�سعب الكويتي لم يكن 

ياأم���ن على نف�سه واأهله لكن ال مفر والبد من اأن يفهم المحتل اأن الكويتيين يرف�سون 

الم�سا�ض با�ستقلليتهم، فا�ستمر ال�سهيد اأحمد مع رفاقه في اإعداد الهويات واقتنا�ض 

اأف���راد العدو. كما �سارك في دفن مجموعة من �سهداء الكويت في المقبرة باالإ�سافة 

اإل���ى توزيع التموين على االأ�سر المحتاجة)9( وهكذا فق���د تعدد وتنوع ن�ساطه رحمه 

اهلل حتى يوم 1990/9/13.

الهوام�س:

)٭( المي���لد: 1970/6/25 - اال�ست�سه���اد: 1990/9/23، الم�ست���وى التعليم���ي: 

ال�سه���ادة المتو�سط���ة ودورة ف���ي الفندقي���ة في المعه���د التطبيقي. المهن���ة: م�سرف 

خدمات فندقية- م�ست�سفى العدان.

)1( والد ال�سهيد 1995/10/22 - �سلح العوفان.

)2( ماهر اأحمد الدخيل - المقابلة ال�سابقة.
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)3( والد ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)4( عيد �سبر ال�سمري - المقابلة ال�سابقة.

)5( والد ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)6( علي طلق العتيبي - 1996/5/21 - �سعود المطيري.

)7( والد ال�سهيد - المقابلة ال�سابق.

)8( والد ال�سهيد.

)9( مكتب ال�سهيد - مركز المعلومات - ملف ال�سهيد اأحمد ال�سنا�سيري.
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ال�سهداء:

- مجيد علم دار )٭(

- علي مجيد علم دار )٭٭(

- حميد مجيد علم دار )٭٭٭(

مهم���ا و�سفنا االألم والم���رارة التي ت�سعر بها اأ�سرة عل���م دار فاإننا ال يمكن اأن نجد 

الكلمات التي تعبر عن حقيقة م�ساعرهم وهم الذين قدموا ثلثة من اأفرادهم فداء 

للوط���ن وفي لحظة واح���دة وهم االأب ال�سهيد مجيد وولدي���ه ال�سهيدين علي وحميد، 

بع���د اأن القوا �سنوف التعذيب النف�سي والج�سدي. الأنهم اأبناء الكويت االأوفياء الذين 

اأ�سروا على المرابطة وال�سمود والمقاومة.

االن�سمام للمقاومة:

لق���د �سج���ع تجاور المنازل في منطق���ة غرب الفنطا�ض، عل���ى المزيد من التلحم 

ولذل���ك نج���د اأن ال�سهيد مجيد علم دار رحمه اهلل يجعل من منزله مقرا الجتماعات 

اأفراد مجموعة الفهود وهو اأحد اأفرادها، والتي كانت تتعاون مع مجموعة العدان كما 

اأ�سرن���ا من قبل، ولذلك فاإن ال�سهداء الثلثة يعتب���رون من اأع�ساء مجموعة الفهود، 

وف���ي الوقت نف�س���ه كان ال�سهيد عل���ي و�سقيقه ال�سهي���د حميد من اأع�س���اء مجموعة 

العدان اأي�سا وكانت علقة �سداقة تربط ال�سهيد حميد بال�سهيد عادل غلوم)1(.

لق���د كان ال�سهي���د مجي���د رحم���ه اهلل يجل����ض بج���وار منزل���ه، الذي يقع ف���ي موقع 

ا�ستراتيج���ي بالن�سبة للمنطقة، وبالتالي وفر له ه���ذا الموقع فر�سة مراقبة تحركات 

الق���وات العراقية ف���ي دخولها وخروجها اإلى ومن المنطقة، ولم يتردد رحمه اهلل عن 

الموافق���ة على اأن يكون منزله مق���را الجتماعات اأفراد مجموعة الفهود )25( واأ�سر 

عل���ى التعاون والعمل مع المجموعة مهما كان االأمر ولذلك اختار ال�سمود والمقاومة 

�س���د المحتلين الذين انتهكوا الحرم���ات وقتلوا االأبرياء. ون�ستطي���ع القول اأن ن�ساط 

ال�سهيد مجيد وفر للمجموعة الكثير من المعلومات القيمة التي ا�ستفاد منها اأفرادها 

خا�سة في نقل االأ�سلحة وتخزينها وتوزيع المن�سورات)26( فقد كان يزود المجموعة 
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بوا�سط���ة الهات���ف باآخ���ر المعلومات لي����ض فقط ع���ن العراقيين بل ع���ن ال�سودانيين 

والفل�سطينيين المتعاونين معهم)27(. كما كان ال�سباب يرددون �سيحة )اهلل اأكبر( 

م���ن منزله)28( وقام مع اأوالده بتدمير وقطع الكهرباء عن المدار�ض لكي ال ي�ستفيد 

منه���ا العدو باالإ�ساف���ة اإلى توزي���ع المن�سورات)29( وه���ذه االأعمال كان���ت عقوبتها 

االإع���دام لكنه لم يتردد. اأم���ا ال�سهيد حميد رحمه اهلل فق���د كان مع هذه المجموعة 

و�س���ارك في عملياتها التي ذكرناها مثل تلغيم ال�سيارات وتوزيع االأ�سلحة، وكان يقوم 

ب�سن���ع القناب���ل المولوتوف)30(. بينما تطوع ال�سهيد عل���ي رحمه اهلل في م�ست�سفى 

الع���دان يوم 8/3)31(. فكان يق�سي اأكث���ر اأوقاته في الم�ست�سفى يوؤدي الخدمات مع 

زملئ���ه وم�سد�سه في جيبه با�ستمرار)32( ورغ���م ما ي�سكله ذلك من خطورة عليه، 

وف���ي الوقت نف�سه كان والده ال�سهيد مجيد، و�سقيقه ال�سهيد حميد يقومان بكثير من 

الخدمات في الم�ست�سفى )33(.

وهك���ذا �سارك الثلثة باأعمال ون�ساط مجموعة الفه���ود والعدان، وحفظوا ال�سلح 

في حديق���ة منزلهم وكانوا �سع���داء بن�ساطهم الوطني، وعزموا عل���ى اال�ستمرار فيه 

حتى جاء يوم 1990/9/13.

االعتقال:

لق���د طرحنا ف���ي ال�سفحات ال�سابق���ة المعلومات التي توافرت ع���ن ن�ساط �سهداء 

مجموع���ة الع���دان، ذل���ك الن�ساط الذي ل���م يكن اأم���را هينًا و�سه���ل بالنظر للبط�ض 

والتنكي���ل الذي كانت تمار�سه �سلطات االحتلل، ولكن كان لهم من ال�سجاعة ال�سيء 

الكثير الذي دفعهم الى اال�ستمرار في هذا الجهاد، ومما ال �سك فيه اأن النجاح الذي 

كان���وا يحققونه قد �سجعهم على موا�سلة المقاوم���ة ويتبين من العر�ض ال�سابق تعدد 

وتنوع ن�ساط ال�سهداء.

فما هي مالب�سات اعتقال �سهداء مجموعة العدان؟

لق���د ن�سطت اال�ستخب���ارات العراقية وازدادت عمليات االعتق���ال ب�سكل رهيب منذ 
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اأوائ���ل �سهر �سبتمب���ر خا�سة في اأعقاب نج���اح اأفراد المقاومة الكويتي���ة البا�سلة في 

تكبي���د القوات العراقية الكثي���ر من القتلى والخ�سائر. ث���م ان مجموعة العدان كانت 

ت�س���م عنا�سر م���ن المدنيين الذي���ن ال يدركون اأهمي���ة الق�سية االأمني���ة، وربما كان 

بع�سهم يتحدث عن االأعمال التي يقومون بها في الدواوين، اأو في م�ست�سفى العدان، 

وبالتالي كانت هذه المعلومات تت�سرب اإلى المخابرات العراقية.

وكان للندف���اع والحما����ض وع���دم اأخ���ذ الحيط���ة والح���ذر دوره ف���ي نج���اح اأفراد 

المخابرات العراقية في الو�سول اإلى معلومات عن ن�ساط ال�سهداء، ونحن هنا �سوف 

نتناول بع�ض الملب�سات التي �سبقت حادثة االعتقال.

عندم���ا الحظ اأحد اأفرادها اأن بع�ض المعلومات واالأخبار عن ن�ساط المجموعة قد 

انت�س���رت، اقت���رح عليهم قبل اعتقالهم بي���وم اأن يتم اإنهاء االأم���ور والن�ساط واالنتباه 

والح���ذر فقد كثر ال���كلم وكان ي�سعر وكاأن اأف���راد اال�ستخب���ارات العراقية اأ�سبحوا 

بينه���م، وكان ه���ذا ال�سع���ور ي���راود اأي�سا ال�سه���داء الذي���ن اأدركوا �سعوب���ة وخطورة 

الو�سع)34(.

وقب���ل اعتقالهم بيومين جاءت فت���اة تحمل هويات وب�سحبتها بع����ض ال�سبان، اإلى 

الم�ست�سف���ى، وطلب���ت من اأفراد المجموع���ة تغيير الهويات من ع�سكري���ة اإلى مدنية، 

فا�سطحبوه���ا اإل���ى حيث توج���د اآلة التغلي���ف، وفي الي���وم التالي عندما ع���اد اأفراد 

المجموعة اإلى حيث االآلة فوجئوا بعدم وجودها)35(.

ورغ���م هذه االأخطار التي كان���ت تحيق بهم، فقد نفذوا اأكثر من عملية �سد القوات 

العراقي���ة في االأي���ام االأخيرة التي �سبقت اعتقالهم، وكان���ت جميعها عمليات ناجحة 

األحق���ت خ�سائ���ر كبيرة بقوات العدو. فق���د نفذ اأفراد الفهود والع���دان عملية اغتيال 

�ساب���ط تكريت���ي برتب���ة رائد، كان ف���ي طريقة من منطق���ة الظهر عل���ى الج�سر وقد 

اأدى ذل���ك اإل���ى تغيير القي���ادة العراقية في المنطق���ة وفي اأعقاب ه���ذه العملية علم 

بع����ض اأف���راد المجموعة اأن ال�سلطات المحتلة �سوف تق���وم بعملية تفتي�ض في منطقة 
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الفنطا����ض، فتم تبليغ اأف���راد المجموعة لكي يلتزموا الحيط���ة والحذر ويخرجوا من 

المنطق���ة ويت�سرفوا بال�س���لح)36(، ولكن يبدو اأنه لم يتم اأخ���ذ الحذر، فقد اأطلق 

اثنان من اأف���راد المجموعة النار على اأحد اأفراد القوات العراقية في اأثناء ذهابهما 

اإلى محطة البنزين في منطقة الظهر بعد اأن تظاهروا اأنهما ينويان تو�سيله، ولما لم 

يمت بعد الطلقة مبا�سرة توجها به اإلى ديوانية ال�سهيد عادل الذي ذهب بال�سيارة مع 

اأحد ال�سبان اإلى اأحد المنازل في منطقة القرين، واأطلقا عليه النار)37(.

ال�سهيد عادل غلوم:

كان ال�سهي���د عادل ظهر يوم 9/13 في منزله حين طوقت القوات العراقية منطقة 

الظهر باأعداد هائلة واأ�سلحتها الفتاكة، وحا�سرت منزل ال�سهيد ثم اقتحموه، و�ساألوا 

�سقيقه هل اأنت بوعدنان )عادل غلوم( فاأجاب كل)38(، فانطلقوا اإلى غرفة النوم 

ففوجئ���ت بهم الزوج���ة ي�سهرون اأ�سلحته���م بوجهها و�سرخ اأحده���م تفتي�ض و�ساألهم 

ه���ل هذا هو بيت اأبوعدن���ان، وهل هو ع�سكري فاأج���اب كل واأخبرته عن وظيفته في 

الم�ست�سف���ى، ثم بداأت عملية التفتي�ض وادعى ال�ساب���ط ردا على �سوؤالها ماذا ح�سل 

بقوله »اأن اأحد الكويتيين قد بلغ عنكم«)39(.

ث���م ق���ام ال�ساب���ط في تل���ك اللحظ���ة باإيق���اظ ال�سهيد ع���ادل ب�سلحه وق���ال لهم 

اأخرج���وا ال�سلح الكل����ض الذهبي، وعندما اأنك���ر ال�سهيد عادل ان ه���ذا هو منزله 

�سرب���ه ال�سابط وطلب من���ه اأن يفتح الديوانية، وهو يردد اأن���ا اأعرف ماذا بداخلها، 

وتوج���ه مبا�سرة اإلى الديكور، حي���ث ال�سلح وا�ستخرجه)40(، في تلك اللحظة �ساأل 

ال�ساب���ط اأخو ال�سهيد عادل عن اأحد االأ�سخا�ض فاأنكر معرفته، ولكن ال�سابط حكى 

ل���ه حادثة خا�سة وقعت بينهما اأي بين ابراهيم �سقي���ق ال�سهيد وهذا ال�سخ�ض، مما 

اأث���ار ده�سته)41( ثم اعتقل���وا كل ال�سبان الذين كانوا في المن���زل، و�ساروا بهم اإلى 

اأح���د المنازل وبالتحديد اإل���ى البالوعة، وا�ستخرجوا منها ال�س���لح، وقد ذكرنا اآنفا 

اأن ال�سب���اب كانوا قد خباأوا بع�ض االأ�سلحة في بالوعة اأحد المنازل، ثم قام ال�سباط 
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ب�س���رب ال�سباب واأكد اأن هدفهم اأبوعدنان، فالتفت ال�سهيد عادل اإلى اأخيه اإبراهيم 

وق���ال له: »ابراهيم عيالي« اأي اأو�ساه باأوالده فقد اأيقن اأنه لن يعود، وفي تلك االأثناء 

لوحظ وجود اأحد االأ�سخا�ض الملثمين وكان يتظاهر بالعرج وقد �سعد اإلى »الوانيت« 

مع ال�سابط وكانت ت�سير خلفه �سيارة ع�سكرية، حيث ذهبوا اإلى اأحد المنازل العتقال 

اأح���د ال�سباب الذي���ن لم يكن في المنزل)42( هذا وقد ق���ال ال�سابط باأحد ال�سباب 

الذي كان ي�سهد حادثة االعتقال، ان جماعة من الكويتيين قتلوا الرائد)43(.

وبع���د ذل���ك انطلق���ت الق���وة العراقية تبحث ع���ن بقية ال�سب���اب ف���ي االأماكن التي 

يتوقعون وجودهم فيها.

اعتقال ال�سهيد عي�سى محمد فايز

كان ال�سهيد عي�سى رحمه اهلل ي�سعر بالتوتر والقلق في يوم 9/12 وذلك في اأعقاب 

ا�ستراك���ه مع اأفراد المجموعة في عملية اأ�سف���رت عن مقتل اأحد �سباط العدو، وقال 

الأهل���ه اإن���ه يتوقع قي���ام القوات العراقي���ة بتفتي�ض المن���زل، ولذلك ق���ام اأهله بحفظ 

االأخت���ام واالأ�سلح���ة في مكان اآم���ن وعند ظهر يوم 9/13 بينما كان���وا يتناولون وجبة 

الغ���داء اقتحم جن���ود الطاغية منزلهم وانت�س���روا ف���ي كل اأركان باأ�سلحتهم، و�ساألوا 

ع���ن ال�سهيد عي�سى والأنهم ال يعرفونه فقد طلبوا �سورت���ه فرف�ض اأهله اإجابة طلبهم 

فهددوه���م بالقتل، وقاموا بتفتي�ض المن���زل الذي قلبوه راأ�سا على عقب، و�سرب االأب 

واالوالد والعتق���اد اأخ���ت ال�سهي���د اأن �سقيقها عند جدته والأنها ل���م تتحمل تهديدهم 

و�سربه���م لوالدها واأخوتها، فقد قالت لهم اإنه في م�ست�سفى العدان، فاعتقلوا اأ�سقاء 

ال�سهي���د وخرجوا بع���د اأن هددوا بقتلهم، وقال اأحد ال�سب���اط لوالد ال�سهيد ان ابنك 

قت���ل �ستة م���ن اأفراد الجي�ض، وهم نقيب وخم�سة جنود، ث���م �سارت العربات العراقية 

اإلى منزل ال�سهيد اأحمد ال�سنا�سيري)44(.

اعتقال ال�سهيد اأحمد ال�سنا�سيري:



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-54-

ظه���رت على ال�سهيد اأحم���د رحمه اهلل علم���ات القلق والتوتر قب���ل اعتقاله بعدة 

اأي���ام، وكان ق���د اعتاد التاأخير ف���ي العودة اإلى المنزل، لكن ليل���ة 13/9، تاأخر كثيرا 

حت���ى اقترب���ت ال�ساعة م���ن الرابعة �سباح���ا، حين ج���اء واألقى الح���زام وكانت فيه 

بع����ض الطلق���ات فوق �سطح المنزل، ولم يو�سح لوالده اأ�سب���اب تاأخره، وعند ال�ساعة 

ال�ساد�سة �سباحا خرج م���ن المنزل)45( اإلى الم�ست�سفى، وبعد �ساعات قليلة وبينما 

كان االأب ينظ���ر من �سب���اك الغرفة �ساهد عربات ع�سكري���ة عراقية وهي تقترب من 

المن���زل، وبداخلها مجموعة كبيرة من الجنود وال�سباط الذين ت�سلقوا �سور المنزل، 

ول���م يراعوا حرمته، ثم ب���داأوا بتوجيه االأ�سئل���ة اإلى اأهله، و�ساأل اأح���د ال�سباط والد 

ال�سهي���د اأحمد ك���م ولد عندك، فاأجابه. ث���م �ساأله اأين اأحمد؟ ف���رد عليه االأب القلق 

»غير موجود«، ف�ساأله ال�سابط هل ابنك يعمل في الم�ست�سفى؟ وهل ذهب اإلى هناك، 

فاأجابه االأب نعم)46(، كان االأب الحزين يدرك خطورة الو�سع، لكنه لم يكن يتوقع 

الخط���ر ال���ذي كان يحيط بابنه الغالي، ول���م يكن يعلم ماذا وراء ه���ذه االأ�سئلة، كما 

اأن ال�ساب���ط كان���ت لديه معلومات كافية ع���ن ن�ساط ال�سهيد وم���كان وجوده، فقاموا 

بتفتي����ض المنزل، وللأ�سف عثر اأحد الجن���ود على المن�سور الذي اأ�سلفنا االإ�سارة اإليه 

والذي يحتوي على العديد من اأ�سم���اء االأ�سرى والمفقودين، فاأخذه ال�سابط وو�سعه 

ف���ي جيبه ثم ربط يد االأب وابنه ب�سلك الهاتف، ف�ساأل االأب ال�سابط هل عثرتم على 

اأ�سلحة، اأجابه وجدنا هذا وهو الحزام الذي األقاه ال�سهيد اأحمد فوق �سطح الملحق، 

ثم �س���ارت ال�سيارة بهم، وهم ي�سمعون تهديد ال�سباط لهم بقتلهم ما لم يعثروا على 

ال�سهيد اأحمد)47( وعند م�ست�سفى العدان تم االإفراج عن االأب واالبن.

في ذلك الوقت، كان ال�سهيد اأحمد وعي�سى في م�ست�سفى العدان، ولم يتمكن اأهلهما 

م���ن تحذيرهم، وب�سرعة و�سلت القوات اإل���ى الم�ست�سفى، حيث وقفت �ساحنة محملة 

بالجن���ود عند باب الطوارئ واأخرى عند الباب الرئي�سي، وتم تطويق الم�ست�سفى، ثم 

دخل اأحد ال�سباط وكان برتبة نقيب وطلب من موظف اال�ستقبال ك�سف التوقيع، وبعد 

اأن اطل���ع عليه حدد االأ�سم���اء التي يريدها و�ساأل عن اأماكن وجودهم في الم�ست�سفى، 
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وطل���ب من الموظف الم�س���وؤول مرافقته)48(، ورغم ان الك�س���ف االأ�سلي كان يو�سع 

عن���د الم�س���رف االإداري اإال اأن وج���ود اأكثر من م�سرف يتناوب���ون العمل جعل الك�سف 

ف���ي متناول الجمي���ع)50( وللأ�سف فاإن ال�سهيد اأحمد و�سديق���ه ال�سهيد عي�سى كانا 

يجل�س���ان عن���د اال�ستقبال، فتم التعرف عليهما، ومن ثم ت���م اعتقالهما و�سربهما ثم 

األقت بهما قوات العدو في العربة، ووا�سلت القوة العراقية البحث عن االآخرين ، وقد 

اأث���ار هذا المنظر غ�سب اإحدى الممر�سات الت���ي �ساألت ال�سباط وهي ت�سرخ حرام 

عليك���م ماذا فعل فاأجابها ال�سابط لقد قتل اأح���د ال�سباط)51(، اأما بقية ال�سباب 

فق���د اأ�سرعت اإحدى الممر�س���ات واأخبرتهم بما حدث، ونبه���ت محمد خمي�ض الذي 

كان م���ن المطلوبين وكان يجل�ض مع بع�ض ال�سباب في اإحدى الغرف في الم�ست�سفى، 

فاغلقوا الجناح عليهم واختباأ محمد في الحمام بم�ساعدة اإحدى الممر�سات ولمدة 

�ساع���ة ون�سف بعد ان زال الخطر بذهاب القوات الع�سكرية العراقية التي ف�سلت في 

الو�س���ول اليه)52( وفي لحظ���ات اأ�سرع اأحد ال�سباب اإلى منزل محمد خمي�ض واأخبر 

اأهل���ه بما حدث واأنهم يبحث���ون عن محمد، وفي الوقت نف�سه و�سل���ت القوة العراقية 

اإل���ى المنزل وكانت عبارة عن عربات محملة بالجن���ود ومجموعة من ال�سباب الذين 

ت���م اعتقالهم وبع���د اأن �ساألوا عن محمد، ق���ام جنود البغي بتفتي����ض المنزل و�سرقة 

جه���ازي التلفزيون والفيديو واعتقل���وا اأحمد وهو اأحد اأخوة محم���د خمي�ض، واأخذوه 

معه���م اإلى ال�سيارات الت���ي كان بداخلها ال�سه���داء )....(، ومجيد عل���م دار وولديه 

حمي���د وعلي واأحم���د حمزة وعي�سى وعادل غل���وم)53(، اأما بقي���ة �سباب المجموعة 

فلم تكن اأ�سماوؤهم مدونة كما ان رباطة جاأ�ض ال�سهداء و�سمودهم، ورف�سهم االإدالء 

بمعلومات عن اأفراد المجموعة، وبحفظ من اهلل �سبحانه وتعالى، ا�ستطاعوا النجاة، 

فمنهم الذي غادر الوطن، اأو ذلك الذي اأنهى تطوعه، وهناك الذي و�سل ن�ساطه لكن 

بحذر �سديد.

ومم���ا تجدر االإ�سارة اإليه اأنه في الي���وم نف�سه اأح�سر بع�ض ال�سباب اإلى الم�ست�سفى 

اأربع���ة �سهداء كانوا مع�سوبي االأعي���ن ومربوطي االأيدي اإلى الخلف وكممت اأفواههم 
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بعل���م الكويت، وكان قد تم العثور على جثثهم ف���ي منطقة االأثل الواقعة بين منطقتي 

هدية والرقة)54(. اأما بالن�سبة لملب�سات اعتقال ال�سهداء مجيد وعلي وحميد علم 

دار فق���د كانوا في المن���زل حين اقتحمته قوة عراقية ظهر نف�ض اليوم9/13، وعثرت 

على م�سد�ض تحت مخدة ال�سهيد مجيد)55(.

وهك���ذا تم اعتقال ال�سباب بعد اأن و�سلت معلومات عن ن�ساطهم اإلى اال�ستخبارات 

العراقي���ة، وكان لدى ال�سلطات العراقية عندما اعتقلوهم معلومات دقيقة عن اأماكن 

حف���ظ االأ�سلح���ة، ويرىالعديد من الم�س���ادر الذين تم اإجراء المقاب���لت معهم اأن 

ت�سريب المعلوم���ات تم من عاملين في الم�ست�سف���ى)56(، باالإ�سافة اإلى العثور على 

بع�ض االأدلة التي اأكدت تلك المعلومات، مثل اأوراق الهويات واالأ�سلحة، هذا وقد قال 

اأح���د ال�سب���اط الأحد العاملين في م�ست�سفى العدان عندم���ا �ساأله عن اأ�سباب اعتقال 

ال�سباب، لقد وجدنا »هذه الكروت«)57(.

في المعتقل:

بع���د اأن ت���م اعتقال اأحمد خمي�ض الذي لم يكن اأح���د اأع�ساء مجموعة العدان، كما 

اأ�سرن���ا، �س���ارت العربات اإلى منطق���ة الرقة، وهناك �س���األ ال�سب���اط اأي�سا عن اأحد 

االأ�سخا����ض فلم يج���ده، فذهبوا اإلى منطق���ة المنقف ومعهم ال�سه���داء مجيد وحمد 

وعل���ي عل���م دار، وعادل غلوم)اأبوعدن���ان( واأحمد ال�سنا�سي���ري وعي�سى محمد فايز 

و).....( حي���ث ت���م �سجنهم في اإح���دى المدار�ض، وهناك اأوقفوهم ف���ي البداية في 

المم���ر، حيث قال لهم ال�سباط اأنتم من المقاومة، واأنتم عملء اأمريكا ثم ادخلوهم 

اإل���ى اإح���دى الغرف )غرفة ناظ���ر المدر�سة( وكان يجل�ض فيه���ا �سابط برتبة عقيد، 

وكان���ت اأي���دي ال�سبان مربوطة اإل���ى الخلف عدا اأحمد خمي�ض وف���ي تلك اللحظة قال 

العقي���د الأحد ال�سباب )....( لقد حاولت حرقنا فقد زلقيت زجاجةعلى �سيارة جيب 

فاأنك���ر وطلب اأن يعطيه فر�سة للدفاع ع���ن نف�سه، حين قال له اأنتم فقط تتكلمون وال 

تعطون���ا فر�سة للدفاع عن اأنف�سنا، فقام اأحد ال�سباط ب�سفعه على وجهه وطلب منه 

ال�سك���وت ثم �سرح ال�سابط للعقيد اأين ت���م اعتقال كل واحد منهم، ثم فرقوا ال�سبان 
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عن بع�ض، حيث تركوا اأحمد وال�سهيد )-( وال�سهيد مجيد وولديه مع بع�ض بينما ظل 

ال�سهداء اأحمد ال�سنا�سيري وعادل، وعي�سى و)-( اإلى جانب بع�ض، وكان الجميع في 

غرف���ة واح���دة، وفي الليل اأخذوهم اإلى غرفة العقيد م���رة ثانية للتحقيق معهم، وفي 

تل���ك االأثناء قيدوا يدي اأحمد خمي�ض، ثم ربطو عي���ون )-( وال�سهداء اأحمد وعي�سى 

وع���ادل و)-( واأخرجوه���م م���ن الغرفة وبع���د �ساع���ة اإال ربعا اأعادوه���م وا�سطحبوا 

الباقي���ن، وبداأ التحقيق مرة اأخرى، وكانت البداية م���ع ال�سهيد حميد علم دار الذي 

كان يتعر�ض مثل كل االأ�سرى لل�سرب ال�سديد وكان ينكر قيامه بما اتهم به، ثم بداأوا 

م���ع ال�سهي���د )-( الذي كانت رجله مجروحه قبل االعتق���ال بيوم وكان ي�سرخ ويقول 

»نع���م قمت بكل �سيء لك���ن ال ت�سربني على رجلي«، وكان رحمه اهلل يت�سهد، وكان كل 

ال�سباب مع�سوبي االأعين خلل التحقيق يتعر�سون لل�سرب والتعذيب ف�سربوا اأحمد 

خمي����ض ب���اأداة من المطاط على الظه���ر والقدم ثم األقوه عل���ى االأر�ض ورفعوا قدميه 

و�سربوه عليه بوح�سية.

وق���د �ساءت اإرادة اهلل �سبحانه وتعالى اأن يحفظه، حين تم االإفراج عنه يوم 9/20 

)58(، بينم���ا تم نقل ال�سه���داء من المدر�سة اإلىمخفر �سب���اح ال�سالم ثم اإلى مبنى 

محافظ���ة االأحمدي، وهن���اك ا�ستم���ر م�سل�سل التعذي���ب بوا�سطة الكهرب���اء وغيرها 

م���ن الو�سائل الوح�سية، فكانوا خلل فترة اأ�سرهم م���ن 13 - 9/23 يتعر�سون الأ�سد 

�سنوف التعذيب الوح�سي الذي ا�ستهرت به ال�سلطات العراقية، وفي المخفر عر�سوا 

عل���ى ال�سهيد عادل اأحد ال�سب���اب و�ساألوه اذا كان يعرفه فنفى، كذلك الحال بالن�سبة 

له���ذا ال�ساب الذي انكر معرفته بال�سهيد اأحم���د ال�سنا�سيري، فقاموا بتعليق ال�سهيد 

عادل ب�سقف الغرفة من يديه وكانوا ي�سربونه وي�ساألونه عن اأ�سماء اأفراد المجموعة، 

كم���ا علقوا ال�سهيد عي�سى فايز، ولم يك���ن ال�سهيد عادل رحمه اهلل يتمالك نف�سه في 

تل���ك اللحظات فكان ي�سب الجنود وي�سرخ لكنه ل���م يزود العدو بمعلومات عن اأفراد 

المقاومة)59(.

اال�ست�سهاد:

كان اعتق���ال هذه المجموعة فاجعة الأ�سرهم الذين لم يتوقفوا عن ال�سوؤال والبحث 
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عنه���م في كل م���كان دون جدوى، فقد ذهبوا اإل���ى المخافر والمدار����ض التي حولتها 

�سلط���ات االحت���لل اإلى معتقلت، ففي ذل���ك ال�سباح الحزين ي���وم 9/23 كان والد 

ال�سهي���د عادل ق���د �سمع بعد اأن �سلى الفج���ر اأ�سوات �سيارات بجان���ب المنزل ففتح 

الب���اب، وكان���ت المفاجاأة القا�سية حي���ن وجد ابنه الغالي »ع���ادل« ملقى على كر�سي 

بجان���ب باب المنزل وق���د ربطت يداه ب�سل�سل وقد ا�ست�سهد اث���ر طلقتين على راأ�سه 

جه���ة الي�سار وتح���ت اذنه وقد خرج���ت طلقة من عن���د العين فقلعته���ا )60(، وكان 

ال���دم ينن���زف من اأنفه على وجه���ه فاأخذ االأب الحزين يبكى وي�س���رخ وينادي االأهل 

والجيران فقام اأحد ال�سباب باالت�سال بالم�ست�سفى فجاءت �سيارة االإ�سعاف وتم نقل 

الجثم���ان اإلى م�ست�سفى العدان)61(، ثم تم دفن الجثم���ان في مقبرة ال�سليبيخات 

ظه���ر ذلك اليوم)62(، وقد بدت عل���ى جثمانه اآثار التعذيب)63(، وكان قد تم نقله 

اإل���ى الم�سرح���ة قب���ل ذلك حين ذهب���ت زوجته لروؤيته بع���د اأن اأخبرته���ا زوجة عمها 

با�ست�سهاده)64(.

اأم���ا ال�سهيد اأحمد ال�سنا�سيري فقد تلقى اأهله مكالم���ة من »فل�سطيني« يوم 9/22 

يب�سرهم ب�سلمة ابنهم وانه �سوف يتم االإفراج عنه بعد يومين فانتظر االأهل و�سوله 

بف���ارغ ال�سب���ر حتى يوم 9/23 حي���ن دق جر�ض الباب فاأ�س���رع االأب الملهوف يفتحه 

ف�ساه���د �سيارة ع�سكري���ة جيب تغادر الم���كان وكانت تحمل فرقة االإع���دام العراقية 

فنظ���ر واإذا بجثمان ابنه عل���ى االأر�ض وهو ينزف ثم مد ب�س���ره قليل فاإذا باأكثرمن 

جثم���ان في ال�سارع، ث���م ال�سارع االآخر، وكان���ت المفاجاأة القا�سي���ة، واأترك لك اأيها 

الق���ارئ ت�سور كي���ف كان الو�سع؟ وهو يرى مجموعة الجثث وهي تنزف هنا وهناك، 

و�سرعة توافد الجيران وتم نقل الجثث اإلى م�ست�سفى العدان بوا�سطة االإ�سعاف)65( 

اأم���ا بالن�سبة لل�سهيد عي�سى فايز ففي �سب���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�س���ى ان تكون خط���ة للإيقاع باأهله فل���م يحركه واأ�سرع اإل���ى داخل المنزل 

واأخب���ر ابنه بوجود جثة عراقي عن���د الباب فاأ�سرع االبن وحرك الجثمان ففوجئ اأنه 

جثم���ان اأخيه ال�سهيد عي�س���ى فاأ�سرع االب اإلى المخفر ي�ستكي فقال له ال�سابط نحن 
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قتلناه)66( ولق���د كانت فاجعة كبيرة اأ�سابت اأهله واأهالي ال�سهداء بالحزن واللوعة 

فات�س���ل اأهله بالم�ست�سفي فجاءت �سي���ارة االإ�سعاف لنقله اإلى م�ست�سفى العدان، وقد 

ا�ست�سهد اثر ا�سابات بعيارات نارية تم اإطلقها على الراأ�ض فخرجت من تحت العين 

اليمن���ى)67(، هذا ولقد تعر�ض للتعذيب الوح�سي وكانت هناك اآثار تعذيب بوا�سطة 

الكهرباء)68(.

اأم���ا بالن�سب���ة ل�سهداء اأ�سرة عل���م دار فقد تم اإطلق النار عل���ى روؤو�سهم ف�سقطت 

اأج�ساده���م ف���وق بع�ض وذلك عند مح���ول الكهرباء القريب م���ن منزلهم في منطقة 

غ���رب الفنطا�ض)69(، وكانت االأيدي مربوطة اإلى الخلف وقد حرقت فرقة االإعدام 

وج���ه ال�سهي���د عل���ي)70( وظه���رت اث���ار ال�سرب باآل���ة ح���ادة اخترق���ت اأج�سادهم 

جميعا)71(، هذا ولقد تم دفن الجثث ظهر اليوم نف�سه في مقبرة ال�سليبيخات.

وبع���د، لق���د اأ�سهم���ت عوامل كثيرة ف���ي و�سول اال�ستخب���ارات العراقي���ة اإلى هوؤالء 

ال�سباب، فهم لم ي�سقطوا باأيدي القوات العراقية في اأثناء قيامهم بعملية ما، ولكنهم 

ل���م يدركوا حقيقة تلك اال�ستخبارات التي كانت تر�سد كل تحركات الكويتيين وتجند 

العملء في كل مكان.

وق���د جاء ف���ي اإحدى وثائق االحت���لل والموؤرخة في 1990/9/13 م���ا يلي: »هناك 

دور غي���ر م�سكون���ة وحديثة البناء كان���وا ينوون توزيعه���ا عند اإكمالها عل���ى العوائل، 

فه���ذه الدور اأخذت ت�ستغل من قبل المعار�سة في اأعمالهم التخريبية، وخ�سو�سا في 

منطقة القرين والظهر وهدية«)72*(.

لقد دفع هوؤالء ال�سباب اأرواحهم ثمنا لثباتهم وعزمهم وت�سميمهم على الدفاع عن 

الوط���ن، و�سوف يبقى اإ�سرارهم وا�ست�سهادهم واأمثالهم من �سهداء الكويت االأبطال 

في �سمير ال�سعب الكويتي ي�سرح معنى الوطنية ورف�ض العدوان.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.
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الف�سل الثالث

ال�سهيد/ �سالم م�سير العنزي)٭(

هن���اك الكثير م���ن الوقائع البطولية التي ت���دل على �سجاعة اأبن���اء الكويت، الذين 

اآمن���وا باالآية الكريم���ة {اإن ين�سركم اهلل فل غالب لك���م وان يخذلكم فمن ذا الذي 

ين�سركم من بعده وعلى اهلل فليتوكل الموؤمنون} )1( �سدق اهلل العظيم.

لق���د دارت معارك ي���وم الثاني م���ن اأغ�سط�ض 1990 بي���ن القوات الكويتي���ة البا�سلة، 

وق���وات الع���دوان العراق���ي، ورغم حج���م القوات المعتدي���ة ال�سخم���ة ومعداته، فان 

القوات الكويتية كبدته الكثير من الخ�سائر في االأفراد والمعدات، ولقد �سجل التاريخ 

بط���والت اأفراد الجي�ض الكويتي الذين ا�ست�سهدوا ف���ي اأثناء تاأدية واجبهم في الدفاع 

عن تراب وكرامة الوطن، اأولئك االأبطال الذين لم ترهبهم جحافل الغدر والعدوان، 

وكان �سلحهم االإيمان واالإرادة القوية واالنتماء للوطن.

الواقع اأن االإيجاز في تناول بطوالت ومعارك الثاني من اأغ�سط�ض لن ي�سرح حقيقة 

م���ا حدث، كما ان الكلمات مهما كثرت وتنوع���ت فاإنها عاجزة عن نقل الحقيقة التي 

ه���ي اأبلغ من الكلم، وفي هذه ال�سفحات �سوف ن�سجل بطولة ال�سهيد �سالم العنزي 

الذي �سرح ب�سموده وعناده معنى الوطنية وااللتزام بالواجب.

كان رحم���ه اهلل يق�سي اجازت���ه ب�سحبة بع�ض زملئه خارج الوط���ن، ولكنه فجاأة 

وبعد اأربعة اأيام من �سفره �سعر بالتعب واالإعياء فاأ�سر على العودة وهو يقول الأ�سحابه 

اأ�سع���ر اأنني �سوف اأموت، ولذلك اأريد الموت في وطن���ي، وبين اأهلي)2( وعاد رحمه 

اهلل اإلى الكويت ع�سر يوم االأربعاء 8/1 وكان مرهقا وي�سعر باالإعياء، ولذلك اأم�سى 

بقي���ة اليوم في المنزل للراحة والن���وم، وقد الحظت زوجته حر�سه على اأن ينام على 

االأر����ض قائ���ل لها ردا على �سوؤالها له عن ال�سبب: »نحن منها و�سوف نعود اإليها« وقد 

كرر هذه العبارة عدة مرات على م�سامع زوجته في ذلك اليوم)3( ثم نام وا�ستيقظ 
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�سب���اح الخمي�ض للرد على مكالم���ة من اأحد زملء العمل الذي اأخبره بالحدث االأليم 

وكان���ت والدته قد اأخب���رت زوجته بذلك عن���د ال�ساعة الثامنة �سباح���ا، وكان رحمه 

اهلل يوؤك���د ف���ي اأثناء حديثه م���ع زميله اأنه �س���وف ياأتي حاال وبالفع���ل ارتدى ملب�سه 

وعندما هم بالخروج الحظته زوجته اأنه متردد الخطوات وقلق واأخيرا التفت نحوها 

واأو�ساه���ا باالهتم���ام بنف�سها ورعاي���ة اأوالدهما ثم ودعها وخ���رج)4( ويبدو اأنه كان 

رحمه اهلل ي�سعر اأنه لن يعود.

اإلى الكلية الع�سكرية

ذه���ب ال�سهيد م�سرعا اإل���ى مقر عمله في الكلي���ة الع�سكرية وبالق���رب منها اأوقفه 

اأف���راد نقط���ة تفتي�ض للعدو، واأخذوا هويت���ه، ثم �ساألوه اإلى اأي���ن فاأجابهم لقد طلبني 

الواج���ب مثلم���ا طلبك، هك���ذا كانت اإجابته ل�ساب���ط النقطة الذي اأخ���ذ منه �ساعته 

الثمينة ونقوده ثم اأمره بالعودة من حيث اأتى، لكن هيهات اأن يعود اإلى منزله قبل اأن 

يوؤدي واجبه في الدفاع عن وطنه الغالي.

االإ�سرار والوطنية

لقد اأبى ال�سهيد �سالم الخ�سوع الأمر العدو واال�ست�سلم والهوان، والبد من موا�سلة 

الطري���ق وعدم التراج���ع، ف�سار اإلى الحر�ض الوطني، وق���ال للحر�ض »اأنا زميلكم من 

الجي����ض الكويتي، واأري���د ان التحق معكم فاإلى اأين توجهونن���ي« وعندما اطماأنوا اليه 

اأ�ساروا عليه بالذهاب اإلى كتيبة االإمداد والتموين فهي الجهة الم�سوؤولة عن االأ�سلحة 

والذخيرة.

اأ�س���رع ال�سهيد اإلى االإمداد والتموين، وهن���اك �سرح للح�سور ما حدث له مع اأفراد 

نقط���ة التفتي�ض وكيف كتب اهلل �سبحانه وتعالى له النجاة، وكان متحم�سا جدا ويريد 

القي���ام بعم���ل ما فاأعطى )5( ال�سلح »بندقية ذاتية« وت���م تكليفه مع عدد من اأفراد 

الحر����ض الوطني بحرا�سة �سيارات الذخي���رة، بحيث يتم تحريكها با�ستمرار اإبعادها 

عن مواقع الق�سف المدفعي العراقي الذي كان �سديدا وعلى اأكثر من موقع، كما كان 
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عليه اأي�سا الرماية)6(.

ورغ���م الق�س���ف و�سعوب���ة الو�سع اإال اأن���ه حر�ض عل���ى مخابرة اأهل���ه حيث حادث 

والدت���ه، وطماأنها واأخبرها »اأنه في الحر�ض الوطن���ي)7(، لكنه ال يعلم ماذا �سيكتب 

اهلل �سبحانه وتعالى هل الحياة اأم ال؟«)8(.

اال�ست�سهاد:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم {فاإذا جاء اأجلهم ال ي�ستاأخرون �ساعة وال ي�ستقدمون } 

)�سورة االأعراف االآية: 34(.

بن���اء على التعليمات فقد ا�ستلم كل فرد من الق���وة الموجودة في االإمداد والتموين 

زاوية فاتجه البع�ض من جهة الزاوية القبلية والبع�ض االآخر اإلى ناحية العيادة، وكان 

الق�س���ف المدفعي العراقي �سديدا فا�سطر بعد ذلك اإل���ى االن�سحاب نحو وحداتهم 

وهم يحاول���ون المقاومة باأ�سلحتهم الذاتية، وقاموا بتنزي���ل الذخائر وتوزيعها، لكن 

وعن���د ال�ساع���ة 12.30 ظه���ر نزل���ت اأول قذيفة باتج���اه االإمداد والتموي���ن فا�سطر 

ال�سب���اب اإلى االنبطاح ورغم ذلك قد اأ�سيب بع�سهم ب�سظاياها)9(، ثم اأطلق العدو 

قذيف���ة ثانية على الموقع نف�س���ه، فاأ�سابت �سظاياها عددا من اأفراد الحر�ض الوطني 

وكانت ال�ساعة 4.30 ع�سرا.

اأم���ا ال�سهي���د فقد اأ�سابت���ه �سظايا القذيف���ة الثانية ف�سار اإلى خل���ف مكتب االإمداد 

والتموي���ن، اأي خل���ف المهج���ع وهو يعاني م���ن االإ�سابة ث���م �سقط هن���اك وقد كانت 

االإ�ساب���ة ف���ي قلب ذلك ال�س���اب ال�سبور الطم���وح الم�ستقيم)10(، لق���د �سقط على 

وجه���ه و�سلحه بيده، وبعد اأن توقف الق�س���ف حمله رفاقه وثلثة من اأفراد الحر�ض 

ا�ست�سهدوا معه وو�سعوهم في ثلجة المطبخ المركزي في المع�سكر)11(.

لقد رف�ض رحمه اهلل اأن يطاأطئ الراأ�ض للعدو، اأو يترك �سلحه ويعود اإلى المنزل، 

اإلى اأهله الذين كانوا ينتظرونه و�سقيقه عبدالكريم.
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البحث عنه:

عندم���ا انت���اب القلق اأهله خرجت والدت���ه يوم الجمعة 8/3 ب�سحب���ة �سيدة اأخرى 

للبح���ث عن���ه دون جدوى، ثم ك���ررت المحاولة يوم ال�سبت حيث ذهب���ت اإلى الحر�ض 

الوطن���ي، لق���د كانت تبحث عنه رغ���م �سعوبة وخط���ورة الو�سع الأنها ل���م تكن قادرة 

عل���ى االنتظ���ار وهناك بحثت عنه في كل مكان لكن �سبح���ان اهلل الذي يفعل ما ي�ساء 

ل���م تبحث عن���ه)12( في الثلجة، حيث يرق���د الجثمان، وفي الي���وم نف�سه كان اأحد 

االأ�سخا����ض وهو م���ن الجالية اليمنية قد اأخبر عبدالكري���م با�ست�سهاد �سقيقه �سالم، 

ورغ���م الحزن الذي �سعر به اإال اأنه اأي�سا اأح����ض بالفخر ال�ست�سهاده)13(، فلم يخبر 

اأهل���ه حتى ع�سر يوم االثنين عندما دخلت قوات الع���دو منطقة كيفان وخرج الكثير 

م���ن الع�سكريين منه���ا، وذهب عبدالكري���م اإلى اأهل���ه الذين فرحوا بعودت���ه ف�ساألوه 

ع���ن �سقيق���ه �سالم فحاول اأن يتمال���ك اأع�سابه ولكن فجاأة احت�س���ن ابن ال�سهيد ثم 

اأخبرهم با�ست�سهاده)14(.

وم���ع األ���م الف���راق ولوعت���ه، اإال ان �سقيق���ه يق���ول لق���د ا�ست�سه���د رحم���ه اهلل فداء 

للوط���ن »وم���ات موته �سريفة ونال ال�سه���ادة وا�ست�سهاده تاج ن�سعه عل���ى راأ�ض والدي 

ووالدت���ي«)15(، ه���ذه ه���ي كلمات �سقيقه حبي���ب، التي تعبر عن �سع���ور اأهل �سهداء 

الكويت االأبطال.

جثمان ال�سهيد:

الب���د من االإيم���ان بق�ساء اهلل وقدره وبعد اأن كان البحث ع���ن ال�سهيد، اأ�سبح االآن 

البح���ث ع���ن جثمانه فخرج ف���ي �سباح الثلث���اء اإخ���وة ال�سهيد، لنق���ل الجثمان من 

م�ست�سف���ى الفروانية فكان���ت المفاجاأة، وهي وجود جثم���ان زوج �سقيقتهم الع�سكري 

ال�سهي���د محمد عمر، اأما جثمان ال�سهيد �سالم فقد كان في ثلجة المطبخ المركزي 

ف���ي الحر����ض الوطني، وبالفع���ل وجدوا جثمانه م���ع جثمان ثلثة من اأف���راد الحر�ض 

الوطن���ي، وفي ذل���ك الوقت كان���ت الكهرباء مقطوعة ع���دا كهرب���اء الثلجة، ثم تم 
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نق���ل الجثث اإلى م�ست�سفى الفروانية بوا�سط���ة �سيارة االإ�سعاف التي اح�سرها �سقيقا 

ال�سهيد �سالم من الم�ست�سفى)16(.

حالة الجثمان:

كان وجه���ه مبت�سم���ا، وقد اأ�ساب���ت ال�سظايا الوج���ه، والقلب وال�س���در، وقد نزف 

بغزارة، ولوحظ وجود الدم على �سدره ووجهه، اأما عينه الي�سرى فقد كانت متورمة، 

وعند ظهر الثلثاء الموافق  1990/8/7تم دفن جثمانه وجثمان ال�سهيد محمد عمر 

زوج �سقيقته في مقبرة ال�سليبيخات.

هك���ذا طويت اآخر �سفحة من �سفحات حياة ال�سهي���د �سالم، ذلك ال�ساب المتفوق 

الملت���زم الذي الزم���ه ال�سعور الوطن���ي واألح عليه فتج���اوب معه، ف���كان االإ�سرار ثم 

اال�ست�سهاد والت�سحية انت�سارا للحق والوطن.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( المي���لد 1958/3/12 - اال�ست�سه���اد 1990/8/2، الم�ست���وى التعليمي: دبلوم، 

المهنة: وكيل �سابط - مدر�سة الكلية الع�سكرية - كمبيوتر.

)1( �سورة اآل عمران االآية 160 .

)2( عبدالكريم م�سير خلف العنزي، 1996/4/15، �سعود المطيري، وحبيب م�سير 

العنزي، 1996/7/23م، �سعود المطيري.

)3( ....... 1996/3/26 - �سعود المطيري.

)4( ...... - المقابلة ال�سابقة.

)5( �سع���ود �سالم ال�سريع العازمي، 1996/4/26، �سعود المطيري، نا�سر القوي�سي 

العازمي.

)6( مقدم وا�سط منيع اهلل البغيلي - 1996/4/7 - �سعود المطيري.
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)7( ارملة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)8( �سعود �سالم العازمي- المقابلة ال�سابقة.

)9( �سعود �سالم العازمي - المقابلة ال�سابقة.

)10( عبداهلل �سعد المكمخ المطيري 1996/4/6 - �سعود المطيري.

)11( مقدم وا�سط منيع - المقابلة ال�سابقة.

)12( عبداهلل م�سير العنزي 1996/3/26 - �سعود المطيري.

)13( عبدالكريم م�سير العنزي - المقابلة ال�سابقة.

)14( الم�سدر ال�سابق.

)15( حبيب م�سير العنزي - المقابلة ال�سابقة.

)16( عبدالكريم م�سير العنزي - المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد �سلمان نهار محمد العازمي )٭(

كان ال�سهيد �سلمان في مقر عمله، يوم االأربعاء، وكان من المفرو�ض اأن يخرج يوم 

الخمي����ض )1( للراحة مع يوم الجمعة، ولكن بع���د وقوع العدوان الغا�سم هب ال�سهيد 

رحمه اهلل ورفاقه يدافعون عن الوطن باأ�سلحتهم الذاتية وعند ال�ساعة الثانية �سباحا 

عندم���ا تقدمت القوات المعتدية نحو المع�سكر، واأ�سبحت عند مبنى وزارة الكهرباء 

وب���داأت ت�سوب نيران اأ�سلحته���ا الر�سا�سة والثقيلة باتج���اه مع�سكر الحر�ض الوطني، 

انطلق اأفراد الحر�ض الوطني من اأفراد و�سباط يدافعون، ويقاومون المعتدي وكانت 

ق���وات العدو عبارة عن وح���دات متكاملة فقد كانت اأرتاله تتق���دم ب�سرعة، اأما بع�ض 

اأف���راد الحر�ض الوطن���ي وكان ال�سهيد �سلم���ان اأحدهم فقد كانوا م�س���اة، ويت�سدون 

لني���ران اأ�سلح���ة القوات المعتدية، وف���ي اأثناء تقدمهم كانوا يحاول���ون االتجاه �سوب 

ال�ساتر فاقتربوا من الم�ستودعات واحدا تلو االآخر، وكان ال�سهيد �سلمان في المقدمة 

حي���ن انطلقت طلقة من �سلح ر�سا����ض العدو فاأ�سابته عند ال�ساعة الخام�سة �سباحا 

بينما تمكن اأفراد المجموعة من االحتماء باإحدى المدرعات، حين اأدركوا انهم اأمام 

مرم���ى قوات العدو التي ر�سدتهم، وفي تلك االأثناء قامت قوات كويتية بالهجوم على 

القوات العراقية، وا�ستطاعت قتل الكثير منهم كما اأرغمتهم على التراجع و�سيطرت 

عل���ى الموقف وعلى القوات المعتدية في مبنى وزارة الكهرباء، لكن مع تطور وتدهور 

الو�سع وحقنا لدماء الكويتيين �سدرت اأوامر القيادة بالتوقف عن اإطلق النار)3(.

االإ�سابة:

لق���د اأ�سيب ال�سهيد �سلمان رحم���ه اهلل من الخلف كما يروي زميله فلح، وخرجت 

الطلق���ة من القلب، الأن���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 اإ�سعافه في تلك اللحظ���ات، وعندما 

توق���ف الرم���ي وبع���د خم�ض دقائق م���ن اإ�سابت���ه اتجاه نح���و زميله ف���لح فوجده قد 

ا�ست�سهد، وظل جثمانه في مكانه بالقرب من الم�ستودع، وعند ال�ساعة العا�سرة م�ساء 

خ���رج الكثير من �سباط واأفراد الحر����ض الوطني بعد اأن ا�سطروا اإلى نزع ملب�سهم 

والتخل�ض من اثباتاتهم)4(.
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حالة الجثمان:

ي���روي زميله �سعود ه���ادي الذي ذهب اإلى مع�سكر الحر�ض الوطني يبحث عن اأخيه 

بع���د اأن �سمع اأن هناك الكثير من الجث���ث اأنه في اأثناء بحثه عن جثمان اأخيه، ورغم 

�سعوب���ة الو�سع وخطورته فقد �ساهد العديد من الجثث كانت اإحداها جثمان �سلمان 

موجودة بالقرب من الم�ستودع حيث اأنه ك�سف الغطاء عنه وقراأ هويته، والحظ وجود 

رم���اد على ظهره وكاأنه ب���ودرة �سوداء وقد اأ�سيب بطلقة ف���ي ظهره، ولم تكن ملمح 

الوج���ه وا�سح���ة، والحظ اأي�سا احت���راق اأحد اأق�س���ام الم�ستودع القري���ب من جثمان 

ال�سهيد، مما يعني اأن اآثار الرماد والحريق قد امتدت اإلى الجثمان )5( الذي ظل في 

مكانه حتى يوم الجمعة 8/3، حيث قام الباب المطوع بنقل الجثث ومن بينها جثمان 

ال�سهيد �سلمان حيث تم دفنه في قبر جماعي في مقبرة الرقة)6(.

كيف علم اأهله با�ست�سهاده:

�سم���ع اأهله في 8/2 اأن القوات المعتدية قد اأ�س���رت ولديهما، وهما ال�سهيد �سلمان 

و�سقيقه عواد، فغادروا المنزل خوفا من بط�ض المحتل، اإلى المملكة العربية ال�سعودية 

ال�سقيقة، وعندما خرج اأحد اأ�سدقاء ال�سهيد وهو فلح مر�سي اإلى االإمارات، �سافر 

اإل���ى اأهل ال�سهيد في مدينة الريا�ض، واأخبرهم با�ست�سهاد ابنهم �سلمان، اأما �سقيقه 

عواد فقد كتب اهلل �سبحانه وتعالى له النجاة وفك اأ�سره وعاد اإلى اأهله)7(.

لق���د كان ال�سهيد �سلم���ان رحمه اهلل هادئا طيبا ملتزم���ا، ي�ستعد للزواج يوم 8/9، 

ولك���ن �س���اءت اإرادة اهلل اأن يزف اإلى الجنة باإذن اهلل بع���د اأن اأثبت رحمه اهلل اأنه ال 

يهاب الموت، فظل يقاتل حتى اأ�سيب االإ�سابة القاتلة، وهو يدافع عن الوطن.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.
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الهوام�س:

)٭( الميلد: 1968/7/28، اال�ست�سهاد: 1990/8/2، الم�ستوى التعليمي: متو�سط، 

المهنة: وكيل عريف، الحر�ض الوطني.

)1( �سالم نهار محمد العازمي 1995/12/2، �سعود المطيري.

)2( لق���د ق���اوم �سباط الحر�ض الوطني مقاومة با�سل���ة وا�ستب�سل افراده، فقد دارت 

معارك في مع�سكرات المباركية، وفي منطقة ال�سويخ ال�سمالي، وفي الرقعي، وغيرها 

من المعارك والمواجهات التي كبدت القوات الغازية الكثير من القتلى واالأ�سرى.

انظ���ر كتاب: ملحم يوم الفداء الكويتي - التط���ور ال�سيا�سي والع�سكري 2 اأغ�سط�ض 

1990 - 28 فبراي���ر 1991، الكوي���ت - ����ض 94 - 100، الدكت���ور العقي���د الرك���ن 

المتقاعد/ محمد عبداللطيف الها�سم.

)3( فلح مر�سي العريرة 1995/12/12، �سعود المطيري.

)4( فلح مر�سي العريرة، المقابلة ال�سابقة.

)5( �سعود هادي ال�سواغ 1995/12/26 - �سعود المطيري.

)6( �سالم نهار العازمي - المقابلة ال�سابقة.

)7( �سالم نهار محمد العازمي - المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد / اإبراهيم عبداهلل نجم ال�سبيعي )٭(

�س���وف يبقى ه���ذا ال�سهيد وغيره م���ن �سهداء الكوي���ت نماذج للبطول���ة والت�سحية 

والف���داء، فق���د كان من�سبطا وملتزم���ا، ولقد ع�سق ال�سهيد ابراهي���م الع�سكرية منذ 

طفولت���ه، وكان ي�س���ر على ارت���داء الملب����ض الع�سكرية في االأعي���اء، ويزهو بها بين 

اأقران���ه، ولذلك عندما اأنهى المرحلة المتو�سطة انخرط في ال�سلك الع�سكري ليحقق 

حلمه الذي طالما راوده)1(.

وق���د تميز رحمه اهلل باالإخل�ض والتفاني ف���ي العمل، والتعاون مع زملئه والهدوء 

وااللت���زام)2( والمواظب���ة واالتزان واالخل�ض ف���ي تنفيذ االأوام���ر وكان رحمه اهلل 

رجل بمعنى الكلمة والدليل على ذلك بطولته وا�ست�سهاده يوم 2/8 )3(.

كان ال�سهي���د قد قرر ق�ساء اإج���ازة الخمي�ض في جزيرة فيل���كا، ولذلك فقد اأو�سل 

زوجته حي���ث اأهلها واأخته اإلى الجزيرة يوم االربعاء)4( على اأ�سا�ض اأنه �سوف يلحق 

به���م، ولكن يفعل اهلل ما ي�ساء، فقد التحق رحم���ه اهلل بمقر عمله يوم االأربعاء وعند 

ال�ساع���ة الثانية فجر الخمي�ض، تلقى »النقيب خلي���ف« االأوامر من �سباط العمليات 

بو�سع حرا�سات عل���ى البوابات وهيئة العمليات، وقام بذلك حيث اأوكلت اإلى ال�سهيد 

اإبراهي���م واأح���د زملئ���ه)5( مهم���ة حرا�سة بواب���ة رئا�س���ة االأركان ومعهم���ا �سلح 

»اال�ستقلل«.

اال�ست�سهاد:

وق���ف ال�سهيد رحمه اهلل عن���د البوابة وهو يم�سك �سلحه بفخ���ر واعتزاز واإ�سرار 

على الت�سدي للعدو وحوالي ال�ساعة الخام�سة �سباح الخمي�ض 2/8 �ساح اأحد �سباط 

الع���دو يطلب ا�ست�سلم القوات الكويتية، لكن ل���م يجد االأذان ال�ساغية واأ�سروا على 

القتال، وا�ست���د تبادل اإطلق النار بين الجانبين، وا�ستم���ر القتال في �سراوته)6(، 

وكان ق���د تم توزيع ال�سلح على الع�سكريين في المع�سكر وتوزيعهم للدفاع عن اأ�سوار 

المع�سكرات والبوابات)7(. وفي تلك االأثناء كان ال�سهيد ابراهيم ال�سبيعي يقف عند 
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البواب���ة ويقاتل بر�سا�سة ا�ستقلل م���ن مكان مح�سن، ولكن اأم���ره �سابط العمليات 

ب���اأن يخرج ب�سلحه ويتبعه ربم���ا للتغطية عليه اأو للتعامل مع الع���دو، وبالفعل انطلق 

ال�سهي���د رحمه اهلل بج�س���ارة وبطولة وحما�ض وبداأ يطلق الن���ار على القوات العراقية 

التي كانت نيران اأ�سلحتها موجه وبكثافة باتجاه رئا�سة االأركان)8(، لكن هناك راأيا 

اآخ���ر يقول اإنه بناء على اأوامر من مقدم في هيئة العمليات انتقل ال�سهيد وزميله اإلى 

الجزي���رة المواجه���ة للبوابة للتعامل مع رت���ل عراقي قادم)9(، وف���ي تلك اللحظات 

كان���ت القذائف العراقية تت�ساقط في كل االتجاهات، والقوات الكويتية تعمل جاهدة 

على �س���د الهجوم، وتمك���ن ال�سباب بالفع���ل الحيلولة دون اقتحام الق���وات العراقية 

بواب���ات الرئا�سة)10(، اأما ال�سهيد ابراهيم رحمه اهلل فقد كان يتبادل اإطلق النار 

مع العدو عند البوابة، ومع اأن الق�سف كان �سديدا اإال اأنه اندفع ب�سجاعة اإلى ال�سارع 

وتح���دى نيران الع���دو دون اأن يهتم بخطورة الموقف، مع ع���دم وجود �ساتر يتح�سن 

خلف���ه، حتى ج���اءت وقت ال�سه���ادة حين انطلق���ت ر�سا�سة من �سلح الع���دو باتجاه 

راأ����ض ال�سهيد، وذلك بعد اأن ا�سطرت البا�سات العراقية اإلى التوقف حيث نزل اأحد 

القنا�س���ة و�سوب ني���ران �سلحه اإلى راأ�ض ال�سهي���د )11( فاأ�سابته بعد اأن اأبلى بلًء 

ح�سنا ي�سهد له به كل من كان معه في المع�سكر.

وبع���د لحظ���ات من اإ�سابته �س���اح زميله »اإبراهي���م طاح« »�سق���ط«، وب�سرعة فائقة 

انطل���ق حمد الري�ض ب�سي���ارة طراز وانيت نح���و مكان �سقوط ال�سهي���د وهو الر�سيف 

ال���ذي يتو�سط ال�س���ارع المقابل للبوابة، ف�سحبه ث���م ربعه اإلى داخ���ل ال�سيارة، بينما 

كان���ت نيران اأ�سلحة الع���دو توجه نحو حمد الري�ض، ولكن رغ���م ذلك وبحفظمن اهلل 

ا�ستط���اع نقل ال�سهيد اإلى داخل المع�سكر، وعندما تفح�سه الحظ اأن االإ�سابة جاءت 

ف���ي راأ�س���ه، وا�ست�سه���د، فو�سع فوقه غت���رة اأح���د رفاق���ه )12(، وكان اأول �سهيد في 

المع�سك���ر)13(، وقد ا�ست�سهد حوالي ال�ساعة 5.30 �سباحا، بعد اأن ظل يهدد العدو 

والمعتدي ويردد لقد قدمنا لكم العون في حربكم)14(.
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دفن الجثمان:

وف���ي ذلك الي���وم الحزين 8/2 عل���م والده بوا�سط���ة الهاتف ان ابنه ق���د ا�ست�سهد 

فانطل���ق اأ�ست�سل���م الجثمان الطاهر م���ن الم�ست�سف���ى الع�سكري، ولك���ن جنود البغي 

والع���دوان رف�سوا ت�سليمه الجثمان، وبعد م�سي خم�سة ع�سر يوما على ا�ست�سهاد ابنه 

اأي ي���وم  8/16  ا�ستلم جثمانه وتم دفنه في مقبرة ال�سليبيخات بملب�سه الع�سكرية 

الت���ي احبه���ا، ورغم هذا الم�س���اب االأليم ولوعة الف���راق فاإن والده ق���ال ل�سمو اأمير 

الب���لد حفظه اهلل الذي جاء اإليه للتعزية »عندي اأربعة اأبناء واأنا الخام�ض كلنا فداء 

للوطن«)15(.

لقد كان ح���ب الوطن وال�سجاعة �سلحه، فا�ست�سه���د بملب�سه الع�سكرية التي كان 

مولع���ا بها منذ طفولته، وقد �س���رب المثل االأعلى لل�سهام���ة والبطولة ولوالء للوطن، 

فواجه العدو وجه���ا لوجه وهو يدافع عن كرامة الوطن، ويتحدث والد ال�سهيد ال�سيد 

عب���داهلل نجم ال�سبيعي بزهو عن �سجاع���ة ابنه التي تحدث عنها كل من كان معه في 

ذل���ك اليوم وع���ن دوره الم�سرف والبطولي ويفخر والده اأن ابن���ه اأول �سهداء مع�سكر 

المباركية، وكان يتحدث عنه وكاأنه اأمامه يزهو بملب�سه الع�سكرية)16(.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( المي���لد: 1966/11/23 - اال�ست�سه���اد  1990/8/2- المهن���ة: عريف - وزارة 

الدفاع، الم�ستوى التعليمي: ال�سهادة المتو�سطة.

)1( عب���داهلل نج���م ال�سبيع���ي )والد ال�سهي���د( 1995/10/17، د.نج���اة عبدالقادر 

الجا�سم.

)2( حمد عبدالعزيز الري�ض - 1995/10/20 - �سعود المطيري.

)3( محمد عبداهلل المطيري 1995/10/19 - �سعود المطيري.

)4( .......1996/1/6 ، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
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)5( والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)6( خليف عواد الجفناوي - 1996/5/12 - �سعود المطيري.

)7( الم�سدر ال�سابق.

)8( محمد عبداهلل المطيري - 1995/10/19 - �سعود المطيري.

)9( ........ - المقابلة ال�سابقة.

)10( خليف عواد الجفناوي - المقابلة ال�سابقة.

)11( حمد الري�ض - المقابلة ال�سابقة.

)12(خليف عواد الجفناوي - المقابلة ال�سابقة.

)13( الم�سدر ال�سابق.

)14( محمد عبداهلل المطيري - المقابلة ال�سابقة.

)15( والد ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)16( والد ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/ جمال �سالم خلف اللنقاوي )٭(

ا�ستيق���ظ ال�سهي���د جم���ال يوم 2/8 ف���ي ال�سباح الباك���ر كعادته ولم يك���ن يعلم اأن 

القوات العراقية اجتاحت اأر�ض الوطن، ولذلك ا�ستقل �سيارته برفقة زوجته اإلى مقر 

عمله ف���ي الحر�ض الوطني، وكانت ال�ساعة تقترب م���ن ال�سابعة والن�سف اأما زوجته 

فقد و�سلت طريقها وكان اليوم بالن�سبة لهما من االأيام العادية)1(.

في المع�سكر:

�سيطرت على ال�سهيد م�ساعر الغ�سب والقلق عندما �سمع الخبر، وهو في المع�سكر 

وكان يري���د معرف���ة كل الحقائق وب�سرعة لذلك ظل يتحرك م���ن مكان اإلى اآخر كيف 

و�سل���ت هذه الق���وات اإلى اأر����ض الكويت، وعندما ب���داأت عملية توزي���ع االأ�سلحة على 

الع�سكريي���ن اأخذ ال�سهيد بندقيته وكان يريد القيام بعمل ما للدفاع عن الوطن)2(، 

وعن���د ال�ساع���ة الواحدة ظهرا كل���م زوجته، واأو�ساه���ا بابنتيهما، وطل���ب منها اأن ت 

طمئن عليه وال تقلق، ف�ساألته هل تنوي الخروج من المع�سكر اأجابها كل، واأكد لها اأنه 

�س���وف يبقى في مكانه مما زاد من قلق وذع���ر الزوجة عليه التي حاولت االت�سال به 

ع���دة مرات دون جدوى وعند ال�ساع���ة الثالثة ع�سرا هاتفها ولكن هذه المرة �سعرت 

من حديثه اأنه في و�سع �سعب جدا، وحزين وكاأنه يعاني من االإ�سابة، وقد كرر رحمه 

اهلل و�سيته لزوجته برعاية ابنتيهما، كما اأو�ساها على نف�سها، ثم اأغلق ال�سماعة ولم 

يترك لها فر�سة موا�سلة الحديث معه)3(.

اال�ست�سهاد:

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 اأبطال الحر����ض الوطني يتبادلون اإطلق 

الن���ار معهم ب�سرا�سة و�سجاعة، وف���ي تلك االأثناء �سعد ال�سهيد مع بع�ض ال�سباب اإلى 

ال���دور الثاني في اإدارة التوجي���ه المعنوي، لتر�سد القوات العراقي���ة خارج المع�سكر 

م���ن ال�سب���اك وكانت ال�ساعة ما بي���ن الثامنة والعا�سرة �سباح���ا، وبينما هو مع...... 

ينظران من ال�سباك، طلب اأحد ال�سبان من كل االأفراد الذين في ذلك الدور النزول 

خوف���ا عليهم من نيران القوات العراقي���ة التي كانت تنطلق من خارج المع�سكر، والأن 
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الق�س���ف العراقي بداأ يركز على ذلك الدور، وقد نزل كل االأفراد، اأما ال�سهيد جمال 

فق���د اأ�سر على البقاء ورف�ض الن���زول وقال اأنه يريد م�ساهدة القوات العراقية، وبعد 

قليل �سوف ينزل وكان ينتظر لحظة دخول تلك القوات اإلى المع�سكر لكي يطلق النار 

عليه���ا، وكان ق���د اأخرج ن�سف ج�س���ده خارج ال�سب���اك)4(، وبعد لحظ���ات نزل اإلى 

العي���ادة التي كان اأحدهم اأهم اأه���داف الق�سف العراقي الوح�سي، فانفجرت الكثير 

م���ن القذائف اأمام الباب، ولذلك اأمر الدكتور ولي���د الجميع بعدم الدخول والخروج 

اإل���ى وم���ن العي���ادة اإال لل�سرورة الق�س���وى خوفا عل���ى اأرواحه���م والأن حركةالدخول 

للعي���ادة كثيف���ة لكثرة الجرح���ى، وكان ال�سهيد جمال اأحد الذين دخل���وا العيادة، وال 

يج���زم الدكتور وليد اأن ال�سهيد جمال قد دخل اإل���ى العيادة من اإ�سابة ما اأم ال، وفي 

تلك االأثناء بينما كان الدكتور وليد يطلب من الرائد الدكتور يعقوب عدم الخروج من 

العيادة لخط���ورة الو�سع، فجاأة خرج ال�سهيد جمال منه���ا لكي ينقذ اأحد الم�سابين 

باإدخال���ه اإلى العي���ادة، فوجهت الق���وات العراقية قذيف���ة نحوها فاأ�ساب���ت ال�سظايا 

ال�سهي���د جم���ال و�سقط عل���ى االأر�ض عندئ���ذ اأ�سرع الدكت���ور الرائد يعق���وب و�سحبه 

اإل���ى العيادة، رغم خط���ورة الو�سع، فاأ�سيب الدكت���ور يعقوب اإ�ساب���ة اأفقدته ب�سره 

للحظ���ات، كما اأ�سيب كتفه، ولكن ال�سهامة والبطول���ة والرجولة اأفعت ال�سهيد جمال 

اإل���ى الخروج الإنقاذ الم�ساب، كما دفعت الدكتور يعق���وب هو االآخر اإلى الخروج من 

العيادة الإنقاذ ال�سهيد جمال رحمه اهلل.

وف���ي تلك االأثناء ازدادت االإ�سابات في العيادة وتحول���ت اإلى مجزرة لكثرة القتلى 

والجرح���ى، وم���ن بينه���م ال�سهيد جم���ال بينم���ا العيادة ل���م تكن مجه���زة لمثل هذه 

الظروف، وي تلك االأثناء كان الدكتور اأحمد العربيد وهو اأحد اأطباء الحر�ض الوطني 

يحاول اإنقاذ ال�سهيد جمال فكان ي�سرخ وينادي الدكتور وليد الذي اأ�سرع نحوه فوجده 

يجل����ض على االأر�ض وق���د و�سع ال�سهيد جمال على ركبتي���ه، وكان ي�سغط على �سدره 

ف���ي محاولة منه لمنع تدفق الدم الذي كان يخ���رج من بين اأ�سابعه، وبناء على طلب 

الدكت���ور وليد  رفع الدكتور اأحم���د يده فاإذا بالدم يتدفق بغزارة الأن ال�سظايا اأ�سابت 

قل���ب ال�سهيد جمال، فاأيقن الدكتور وليد اأنه ال ج���دوى من محاولة ا�سعافه، وبالفعل 

ف���ي تل���ك اللحظة �سعدت روحه الزكي���ة اإلى بارئها، وبع���د اأن اأدى دوره، وكان ينتظر 

دخ���ول القوات العراقية المعتدية اإلى داخل المع�سكر لك���ي يطلق نيران بندقيته نحو 
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�سدوره���م، وبعد ا�ست�سهاده و�سع جثمانه تحت اأح���د كرا�سي العيادة وذلك ل�سعوبة 

نقل���ه اإل���ى الم�ست�سفى م���ع ا�ستمرار الق�س���ف العراق���ي، بينما كانت ق���وات الحر�ض 

الوطن���ي البا�سل���ة توا�سل مقاومتها، وقد تحمل الكثير م���ن الجرحى اإ�سابته وا�ستمر 

ف���ي المقاومة، تل���ك المقاومة والبطول التي منعت قوات الع���دو من دخول المع�سكر، 

وعن���د ال�ساع���ة 9.30 و�سلت االأوامر اإل���ى الدكتور وليد من القي���ادة ب�سرورة اإخلء 

العي���ادة حر�س���ا على االأرواح لكن الدكتور رف�ض الأن العي���ادة كانت ممتلئة بالجرحى 

واالإخلء ي�سكل خطورة بالغة، ولكن بعد حوالي �ساعة وباالتفاق مع الدبابات الكويتية 

الت���ي قامت بق�سف القوات العراقية ا�ستطاع العدي���د من الع�سكريين الخروج، رغم 

خط���ورة هذه المحاول���ة ب�سبب انت�سار القوات والدباب���ات العراقية في معظم الطرق 

ولكن ال مفر من المغامرة النقاذ ارواح هوؤالء الجرحى، وا�ستطاع الدكتور وليد ب�سارة 

وم���ن معه من االأطباء نقل العدي���د من الجرحى والو�سول بهم باأم���ان اإلى م�ست�سفى 

الع���دان، وف���ي الوقت نف�سه نقل الكثي���ر من الع�سكريين جث���ث اإخوانهم ال�سهداء من 

المع�سكر اإلى الم�ست�سفى قبل ان ت�سيطر عليه القوات الغازية)5(.

و�سول خبر اال�ست�سهاد:

كان اأهل���ه يعلمون اأن���ه في المع�سكر يوؤدي واجبه، ف�ساألوا عن���ه في اليوم نف�سه دون 

جدوى، وفي اليوم التالي ذهبت زوجته مع �سقيقته اإلى الحر�ض الوطني تبحثان عنه، 

وهن���اك لم تتمالك الزوجة اأع�سابها فكانت تبكي وت�ساأل عن زوجها الغالي اأين هو؟ 

ه���ل اليزال على قي���د الحياة؟ هل تم اأ�سره؟ هل جرح ونقل اإل���ى الم�ست�سفى، لكن لم 

تثم���ر محاولتها فاأ�سرعت اإلى م�ست�سف���ى ال�سباح تبحث عنه بين الجرحى، فلم تعثر 

علي���ه، لق���د كانت متلهفة على معلومة واحدة مهما كان���ت تر�سدها اإلى مكان زوجها، 

دون ج���دوى اإل���ى اأن حان الوقت حي���ن قابلت واحدة من معارفه���ا كانت هي االأخرى 

ت�س���األ عن زوجها الع�سكري، فاأخبرتها اأنها �سوف تذه���ب اإلى م�ست�سفى العدان لكي 

ت�س���األ عنه و�سوف ت�ساأل اأي�سا عن ال�سهيد جمال، وهن���اك عرفت الحقيقة الموؤلمة، 

وم���ر اليوم بطيئا على الزوجة وهي تنتظر لعل وع�سى يدخل عليها زوجها اأو ت�سمع ما 

يمطئ���ن فوؤادها ولكن �ساءت اإرادة اهلل غير ذل���ك، ففي ذلك اليوم الحزين خابرتها 
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�سقيق���ة ال�سهيد جمال وطلبت منها المجيء اإل���ى منزل اأهل زوجها الأمر هام، ويالها 

م���ن لحظات قا�سية، امتزجت فيها م�ساعر الفرح والحزن، فقدكانت تظن اأن زوجها 

ق���د عاد، ول���م تنتظر االطمئنان علي���ه بنف�سها ف�ساألت �سقيقته ه���ل عاد جمال فجاء 

الرد الذي اأثار ال�سك في م�سيره حين اأجابتها »تعالي« عند ذلك اأدركت الزوجة اإنه 

ل���م يع���د، وما اأن و�سلت اإلى منزل اأهله حتى علم���ت بالفاجعة حين �سمعت بكاء اأهله 

فاأغم���ي عليها، فقد ذهب ال���زوج العزيز ولن تراه، ولكن رغم ذلك ظل ينتابها �سعور 

باالأمل في اأنها �سوف تراه كيف ولماذا؟ ال تعلم ولكنها ت�سعر اأنه �سوف يعود!)6(.

ولك���ن الحقيقة انه ا�ست�سهد ولن يعود، لقد افتق���دت زوجها ال�سهم الكريم المحب 

ال�سج���اع ال�سب���ور الذي كان يتمن���ى ال�سه���ادة)7(، وايقنت ان الع���لج الذي يدخل 

الراحة على قلبها هو االإيمان بق�ساء اهلل وقدره.

رح���م اهلل ال�سهي���د فقد اأ�سر على ال�سمود في المع�سك���ر وكان منكرا لذاته عندما 

حاول اإنقاذ الم�ساب فكانت ال�سهادة.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.

الهوام�س:

1990/8/2، الم�ست���وى التعليم���ي:  1962/1/11 - اال�ست�سه���اد:  )٭( المي���لد: 

المرحلة االبتدائية - المهنة: وكيل عريف - الحر�ض الوطني.

)1( ارملة ال�سهيد - 1995/10/21 - د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)2( النقيب...... 1995/11/1 - �سعود المطيري.

)3( ارملة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)4( النقيب..... - المقابلة ال�سابقة.

)5( رائ���د طبيب / ولي���د ب�سارة - 1996/3/12 - د.نج���اة عبدالقادر الجا�سم - 

�سعود المطيري.

)6( اأرملة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)7( الم�سدر ال�سابق.
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ال�سهيد / جمال �سعد �سلطان ال�سالم)٭(

لق���د ا�ستجاب هذا ال�سهيد ال�سجاع رحمه اهلل لنداء الوطن، و�سقط منذ ال�ساعات 

االأول���ى على اأر����ض القاعدة البحرية، وه���و يرف�ض اال�ست�سلم للع���دو الغا�سب، فقد 

كان���ت اإرادته قوية، وكان رحمه اهلل يتميز بحب العمل والتفاني في اأداء ما يوكل اإليه 

م���ن مه���ام، ورغم اأنه اأنهى درا�سته في انجلترا ثم ماليزي���ا، اإال اأنه كان يحر�ض على 

االلتح���اق بكل دورة يرى اأنها �سوف تزي���د من قدراته واتقانه لعمله ولذلك دخل عدة 

دورات للغوا�سين، ودورات �سفادع ب�سرية ومغاوير، وقوات خا�سة، في خارج الكويت 

وداخله���ا، وكان يتميز بالن�ساط والحيوية، وهو اإن�س���ان اجتماعي ريا�سي)1(، يوؤمن 

ب�س���رورة تنمي���ة قدرة االإن�سان والتطوي���ر ل�سمان اتقان العم���ل، ولذلك فقد خ�سرت 

البحري���ة الكويتية بفقدان ال�سهيد جمال �سلطان خ�سارة كبيرة)2(، فقد كان مو�سع 

اإعجاب كل المحيطين به.

اال�ست�سهاد:

ب�سب اإيمانه وحبه لوطن���ه اأ�سبح من اأوائل ال�سهداء، وفي ال�سفحات التالية �سوف 

نطرح كل المعلومات التي ح�سلنا عليها عن ظروف وملب�سات اال�ست�سهاد.

رواية الرائد �سلمان قبازرد:

عندم���ا علم باالجتي���اح العراقي الغادر لبى الن���داء واأ�سرع اإل���ى القاعدة البحرية 

حوالي ال�ساعة ال�سابعة �سباح يوم 8/2، واأراد الدخول من البوابة الجنوبية الأنه اأراد 

كم���ا يب���دو اخت�سار الطريق للو�س���ول اإلى مقر عمله الذي كان يق���ع بالقرب من تلك 

البواب���ة، رغم اأنه اعتاد الدخول من البواب���ة الرئي�سية، لكن كانت اإرادة اهلل اأن يغير 

بواب���ة الدخول هذه الم���رة، وفي تلك االأثناء كانت الق���وات المعتدية قد انت�سرت بعد 

نزولها من الزوارق الحربية في القاعدة، واحتلوا البوابات الرئي�سية، ووقف بع�سهم 

اأم���ام تلك البوابات وهم بملب�ض ع�سكرية لونها »زيت���ي«، وهي ت�سبه ملب�ض القوات 

الكويتي���ة البرية، ولذلك عندما و�سل ال�سهيد اإلى الباب، و�ساهد الجنود، اعتقد كما 
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يبدو اأنهم من اأفراد الجي����ض الكويتي، جاءوا لم�ساندة القوات الكويتية في القاعدة، 

وعندم���ا و�سل ال�سهي���د رحمه اهلل ب�سيارته، فوجئ اأن ال���ذي يتحدث معه عند الباب 

م���ن جنود العدو، فاأدرك حينئذ اأن القوات العراقية ق���د احتلت القاعدة، ولكن رغم 

ذلك رف�ض النزول من ال�سيارة، كما طلب منه الجندي، وكان يحاول اإخراج �سلحه، 

ث���م فتح ب���اب ال�سيارة الإطلق الن���ار على العراقي لك���ن االأخير عاجل���ه واأطلق النار 

عليه، فق���د كان اأ�سرع منه، فاأ�ساب فخذه االأي�سر وخا�سرته بطلقتين، ف�سقط رحمه 

اهلل لك���ن لم ي�ست�سهد، فحمله جنود العدو واألقوه في الوانيت الخا�ض بال�سهيد، وقام 

ال�سابط العراقي الموجود اآنذاك بقيادة ال�سيارة اإلى داخل القاعدة، وظل يدور وهو 

يحمل جنودا من قوات العدو ويو�سل غيرهم بينما كان ال�سهيد رحمه اهلل ينزف وهو 

على قيد الحياة.

وبع���د م���رور اأقل م���ن �ساعة، وبع���د التو�س���ل واالإلحاح م���ن الع�سكريي���ن الكويتيين 

لل�ساب���ط العراقي، وافق على نقل ال�سهيد اإلى عيادة ا لقاعدة حيث ا�ستقبله الدكتور 

محم���د اأ�سام���ة »م�سري الجن�سية«، وكان ال�سهيد بحاج���ة اإلى نقل دم نظرا الأنه كان 

ينزف بغزارة، فتم االت�سال ببنك الدم، ورغم االألم فقد كان رحمه اهلل يتمتع لروح 

معنوي���ة مرتفع���ة ي�سحك ويتح���دث ، ثم ب���داأت الماأ�ساة فحين و�سل���ت ال�سيارة التي 

تحم���ل الدم المطل���وب، عند البوابة الرئي�سية �سكب الجنود ال���دم، واعتقلوا ال�سباب 

ال���ذي نقل���وا الدم واقتادوه���م اإلى داخل القاع���دة حيث الكثير م���ن ال�سباط واأفراد 

البحرية الكويتية.

فل���م يح�سل ال�سهيد جمال، اإال على زجاجة دم واحدة »درب« وظل رحمه اهلل حتى 

ال�ساعة الخام�سة م�ساء وهو ينزف بغزارة، اإلى اأن ا�ست�سهد حوالي ال�ساعة ال�ساد�سة 

م�ساء)3(.

وبع���د ذلك ل���ف �سباط البحري���ة الجثمان وو�سع���وه في ثلجة كان���ت متخ�س�سة 
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للح���وم في مطبخ ن���ادي �سباط القاعدة، ثم نقلوا الجثمان اإل���ى غرفة التموين ومعه 

جثم���ان لرجل كويتي كبير ال�سن كان قد ا�ست�سهد اإث���ر اإطلق قوات العدو النار عليه 

في منطقة الوفرة.

وف���ي الي���وم الثاني نقلت �سلط���ات االحتلل �سب���اط واأفراد البحري���ة الكويتية اإلى 

الب�س���رة كاأ�س���رى ح���رب، ولم يكن ل���دى اأحد اأي عل���م عن م�سير جثم���ان ال�سهيد، 

وعندم���ا اأجبرت �سلطات االحتلل خم�سة من �سب���اط البحرية الكويتية على تدريب 

جن���ود االحت���لل على كيفية ا�ستخ���دام الزوارق والمع���دات البحري���ة الكويتية انتهز 

الرائ���د عبداهلل القلف الفر�سة و�س���األ ال�سابط العراقي عن المكان الذي دفن فيه 

جثم���ان ال�سهيد جم���ال حيث قال له عندنا �سابط توفي 8/2 ه���ل تعرفون اأين دفن؟ 

فاأ�س���ار اأح���د ال�سباط اإلى مكان عن���د البوابة الرئي�سية في الزاوي���ة باتجاه الحائط، 

اأم���ا الراأي االآخر فيق���ول اإنه دفن في وكان باتجاه المطاف���ئ، وبعد اأن تم حفر مكان 

الموقعين بعد التحرير للأ�سف لم يتم العثور على الرفات.

اأم���ا رواي���ة نقيب بحري حمدي الحبيب الذي �ساهد جثم���ان ال�سهيد فقد جاء على 

النحو التالي:

بع���د اأن �سيط���رت الق���وات العراقي���ة على القاع���دة، ب���داأت الخط���وة الثانية وهي 

ا�ستدع���اء كل �سابط كويتي في القاعدة، ف�ساألهم النقيب حمدي الحبيب عن جثمان 

ال�سهيد حيث كان قد �سمع من بع�ض ال�سباط انه ا�ست�سهد، وهل �سيتم ت�سليم جثمانه 

اإل���ى اأهل���ه، اأم اأن���ه �سوف يت���رك في القاع���دة، وهل �سيت���م دفنه، فلم يتل���ق الجواب 

ال���ذي يطمئ���ن البال، فقد رد عليه اأحد �سباط العدو باأنه ل���ن يقوم باأي اإجراء ب�ساأن 

الجثم���ان، عند ذلك ا قت���رح عليه النقيب حمدي اأن يحف���ظ الجثمان في واحدة من 

ثلجات المخازن الموجودة في القاعدة واأن يقوم النقيب حمدي بالتعاون مع طبيب 

القاع���دة بمعاينة الم���كان ونقل الجثمان اإلي���ه موؤقتا، فا�ستح�س���ن ال�سابط العراقي 

ه���ذا الراأي، وعند المغرب ي���وم 8/2 ذهب النقيب حمدي اإل���ى العيادة، حيث �سمد 
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ل���ه الدكتور محمد اأ�سامه ا�سبع���ه المجروح و�ساأله عن جثم���ان ال�سهيد جمال رحمه 

اهلل الموج���ود في العيادة، وقد و�سع علي���ه الدكتور غطاء، وقال له اإن ال�سهيد اأ�سيب 

بطلقتي���ن واح���دة في الكتف االأيم���ن، والثانية عند الخا�سرة، واأن���ه بعد نزف حوالي 

ثلث �ساعات، ا�ست�سهد ظهرا.

بع���د ذل���ك قام النقيب حمدي والطبي���ب محمد بنقل الجثمان اإل���ى المخازن حيث 

توج���د ثلجات للحم والم���واد الغذائية االأخرى، وقد حر����ض النقيب حمدي على اأن 

يكت���ب ا�س���م ال�سهيد عل���ى الغطاء ال���ذي و�سعه ف���وق الجثمان ثم غادر م���ع الطبيب 

المخ���زن، ويوؤكد النقيب اأن���ه ال ي�ستبعد اأبدا وب�سبب طبيع���ة �سخ�سية ال�سهيد جمال 

اأن���ه ق���د اأبدى مقاومة �س���د القوات العرقي���ة، الأنه لي�ض من ال�سخ�سي���ات التي يمكن 

ان ت�ست�سل���م ب�سهولة، ويرى النقيب حمدي اأنه ا�ست�سه���د داخل القاعدة، واأن القوات 

العراقي���ة جاءت ع���ن طريق البحر ولم تتم بعد �سيطرتها عل���ى القاعدة عندما دخل 

ال�سهيد جمال)4(.

الرواية الثالثة:

يقول المجند في البحرية خالد رجب ما يلي:

»عن���د ال�ساع���ة الثالثة فجر ي���وم 8/2 �سمعنا من اإذاعة المع�سكر ب���اأن القتال يدور 

عن���د الحدود البرية بي���ن القوات البرية الكويتي���ة والقوات العراقي���ة، ومنذ ال�ساعة 

الثالث���ة والن�سف بداأ ال�سباط والجنود يتوافدون اإلى القاعدة«، وكان خالد رجب قد 

ا�ستلم حرا�سة بوابة االأفراد مع بع�ض الع�سكريين وبالتحديد البوابة ال�سمالية وكانت 

�سي���ارات ال�سب���اط الكويتيين تدخل القاعدة اآنذاك، وعن���د حوالي ال�ساعة ال�ساد�سة 

�سباح���ا، دخلت القوات العراقية المعتدية اإلى القاع���دة، ثم بداأت اإطلق النار على 

مق���ر القيادة، والبوابة الرئي�سية اأي بوابة ال�سباط وقد واجهت مقاومة ولكن تمكنت 

ق���وات الع���دو من اأ�سر الكثي���ر من الع�سكريي���ن الكويتيين وكان ذل���ك حوالي ال�ساعة 

ال�سابعة اإال الثلث حيث �سيطرت على القاعدة.
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اال�ست�سهاد:

اأم���ا ع���ن ملب�سات اال�ست�سهاد، وكما يروي خالد الذي كان يقف على بعد 100 متر 

ع���ن بواب���ة االأفراد، ولذلك فه���و اإذن �ساهد عي���ان: و�سل ال�سهيد اإل���ى بوابة االأفراد 

م���ا بين ال�ساع���ة 6.15 و6.30 �سباحا، والحظ وجود حوال���ي ع�سرة من الع�سكريين 

العراقيي���ن، ويب���دو ان���ه اعتقد اأنهم م���ن القوات الكويتي���ة خا�سة اأنه ل���م يتمكن من 

الوق���وف ب�سيارته عن���د البوابة، بال�سبط ب�سبب وقوف اأكثر م���ن �سيارة اأمامها، وفي 

تل���ك االأثناء �سمع و�ساهد الع�سكري العراقي وهو ياأم���ر ال�سهيد بالنزول من ال�سيارة 

ع���دة م���رات لكنه رف�ض تنفي���ذ اأمر العراقي، وح���اول اإخراج ال�س���لح »م�سد�ض« من 

درج ال�سي���ارة ولكن عاجله ال�سابط العراق���ي واأطلق النار عليه، ثم فتح باب ال�سيارة 

و�سح���ب ال�سهيد بقوة اإلى االأر�ض، عندئذ تدخل بع����ض اأفراد القوات الكويتية الذين 

كان���وا يتواجدون عند الباب وطلبوا القي���ام بنقله اإلى العيادة الإ�سعافه، لكن ال�سابط 

العراق���ي رف�ض وادع���ى اأنه �سوف ينقله اإليه���ا ثم و�سع ال�سهيد ف���ي �سيارته الوانيت 

و�سع���د معه �سابان وق���اد ال�سابط العراقي ال�سيارة، وكان يتعم���د اللف والدوران في 

القاع���دة)5( لكي يتاأخر اإ�سع���اف ال�سهيد وينزف اأكبر كمية م���ن الدم، وبعد م�سي 

�ساعة اأدخل ال�سهيد اإلى العيادة وتم طلب الدم له، وقد اأ�سرنا اإلى الت�سرف الوح�سي 

لذي قام به �سباط العدو برف�سهم نقل كل الدم اإلى ال�سهيد، وتم اأ�سر ال�سبان الذين 

اأح�سروا الدم من م�ست�سفى العدان)6(.

وبع���د اأن عر�سن���ا رواي���ات االأ�سخا����ض الذي���ن كانوا ف���ي القاعدة ي���وم الثاني من 

اأغ�سط����ض، نج���د لزام���ا علينا اأن ن���دون هن���ا راأي �سقي���ق ال�سهيد، ح���ول ملب�سات 

ا�ست�سه���اد ال�سهي���د جمال، ون���ود االإ�سارة اإل���ى اأن ال�سيد نجيب رحم���ه اهلل لم ي�سهد 

الواقعة لكنه نقل ما �سمعه من االآخرين.

يق���ول ال�سي���د نجيب رحم���ه اهلل اإن �سب���ب ا�ست�سهاد �سقيق���ه هو مقاومت���ه للقوات 

العراقي���ة، فق���د و�سل اإلى القاعدة وهو في حالة ذهول وغ�سب الأنه لم يتحمل عندما 
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اأخب���ره �سديق���ه اأحم���د العي�سى ال���ذي كان معه في تل���ك اللحظات بوق���وع العدوان، 

وعندما و�سل القاعدة وبالتعاون مع ال�سباب الكويتي الموجود هناك اتفق معهم على 

اأن ي�ستل���م البواب���ة ال�سمالية، حي���ث اأوقف �سيارته عندها ثم ب���داأ تبادل اإطلق النار 

معه���م، فقد كان يحمل �س���لح اال�ستقلل فقتل وجرح عددا م���ن جنود العدو يتراوح 

عدده���م م���ا بي���ن 6 - 9، بين قتي���ل وجريح، لكن اأطل���ق العدو عليه الن���ار من �سلح 

R.B.G فاأ�سابت ال�سظايا فخذه االيمن وكذلك خا�سرته وكتفه وراأ�سه اإ�سابات بليغة 

فوقع على االأر�ض، ورف�ض ال�سابط العراقي اإ�سعافه وو�سعه في الوانيت، وتركه لمدة 

8 �ساع���ات وهو ينزف في ال�سيارة بينما كان ي���دور داخل القاعدة، وف�سلت محاوالت 

طبي���ب القاعدة في اقناع ال�سابط العراقي الإ�سعافه الأنه جريح معركة واأ�سير حرب، 

وكان ال�ساب���ط ي���رد اأنه ت�سب���ب في قتل عدد م���ن ع�ساكرنا، كما ح���اول اأحد �سباط 

القاعدة م���ن الكويتيين اقناعهم ب�سرورة اإ�سعافه لكن دون جدوى، وبعد نزف غزير 

اأدخل���وه ال�سي���ارة لكن منعوا عنه ال���دم الذي و�سل من م�ست�سفى الع���دان، بل اأطلقوا 

الن���ار على �سيارة االإ�سعاف، وي�سيف ال�سيد نجيب رحمه اهلل اإنه �سمع اأن ال�سهيد وهو 

في تلك الحالة ال�سعبة كان ي�سعر باالأمل بالن�سر، ولكنه ا�ست�سهد فجر الجمعة 3/8.

وبع���د اأربعة اأيام من ا�ست�سهاده، و�سل الخبر اإل���ى �سقيقه بوا�سطة اأحد االأ�سخا�ض 

»من�سور الخرافي« الذي �سمع الخبر من اأحد العاملين في القاعدة وهو من الجن�سية 

الفل�سطينية.

مكان الجثمان:

ل���م ي�ستدل اأهله على مكان الجثمان رغم محاوالته���م الم�ستمرة ولفترة طويلة الأن 

ال اأح���د يعرف مكان دفنه ومتى تم دفنه)7(. ومن المعروف اأن القوات العراقية بعد 

اأن �سيط���رت على القاع���دة قامت باأ�سر الكثير من ال�سباط واالأف���راد ثم نقلتهم اإلى 

ال�سجون العراقية.

ه���ذه هي الرواي���ات التي تناول���ت حيثيات اال�ست�سه���اد، وحتى اإذا كان���ت الروايات 
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االأول���ى هي االأق���رب اإلى ال�سواب بحكم اأن م�سادرها م���ن العاملين داخل القاعدة، 

وكان���وا هناك ف���ي 2/8. فاإن رف����ض ال�سهيد النزول م���ن ال�سي���ارة ومحاولته اإخراج 

�سلحه الذي رف�ض التخلي عنه لمقاومة الع�سكري العراقي اإن دلت على �سيء فاإنما 

تدل على �سجاعة هذا الرجل الذي اأبى اال�ست�سلم للعدو العراقي رغم ال�سلح القوي 

الذي كان يحمله ال�سابط العراقي ولكن من اأجل الوطن والحرية تهون الحياة، فقدم 

حياته فداء للوطن وكرامته.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( الميلد: 1956/1/22 - اال�ست�سهاد: 1990/8/2 - الم�ستوى التعليمي: دبلوم 

- دورات. المهنة: ملزم اأول البحرية - وزارة الدفاع.

)1( �سلمان قبازرد 1995/10/23 - �سلح العوفان.

)2( حمدي الحبيب 1995/11/5 - �سلح العوفان.

)3( الرائد �سلمان قبازرد 1995/10/31 - �سلح العوفان.

)4( حمدي الحبيب - المقابلة ال�سابقة.

)5( خالد رجب عبدالوهاب 1995/11/14 - �سعود المطيري - �سلح العوفان.

)6( خالدرجب - المقابلة ال�سابقة.

)7( نجيب �سعد �سلطان ال�سالم - 1995/10/16 - �سلح العوفان.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-87-

ال�سهيدان:

حمدان محمد �سالل العنزي )٭(

محمد مزيد خلف العبيد )٭ ٭(

لقدا�ستطاع���ت الق���وات الكويتي���ة الجوي���ة القيام بدور فع���ال في الت�س���دي للعدو 

فكبدت���ه الكثير من الخ�سائر، ورغ���م عدم اال�ستعداد للقتال، فق���د تمكن ن�سور الجو 

م���ن تجهيز الطائرات واإعدادها للقت���ال واإ�سلح المدرجات حتى بعد تدمير القوات 

العراقية لمدارج االإقلع ا�ستطاعت تلك الطائرات الت�سدي للقوات المعتدية الجوية 

والبحري���ة)1(، ولقد فقدت عددا من الطيارين الذين قدموا اأرواحهم فداء للوطن، 

لك���ن االأوامر �س���درت للطياري���ن للتوجه اإل���ى المملكة العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سقيقة 

للمحافظة على اأرواحهم وحماي���ة للطائرات، فكان ال�سهيد حمدان العنزي وال�سهيد 

محم���د مزيد من اأولئ���ك الطيارين الذين انطلقوا في طريقه���م اإلى المملكة العربية 

ال�سعودي���ة، ورغم تعدد الروايات حول ملب�سات اال�ست�سه���اد، فاإننا �سوف نطرح في 

هذه ال�سفحات كل المعلومات التي تو�سلنا اإليها حتى تكمتل ال�سورة اأمام القارئ.

اأنه���ى ال�سهيد حم���دان وزميله ال�سهيد محم���د دورة الطائ���رة الهليوكبتر »الغزال« 

ف���ي الوالي���ات المتحدة االأمريكية ف���ي 1988/7/15 وان�سما اإلى �س���رب التدريب ثم 

اإل���ى �سرب )34( وبعد ذل���ك اأتما دورة على �سواريخ الهوك وف���ي تلك االأثناء ربطت 

بينهما �سداقة حميمة)2(، وكان مثاال للمواطن المخل�ض الجاد، فقد تميزا باالأمانة 

واالن�سباط وااللتزام)3(.

وف���ي الثاني م���ن اأغ�سط�ض ومع بداية ذلك ال�سباح الحزي���ن، عندما بداأت القوات 

العراقية المعتدية اجتياح االأرا�سي الكويتية، ومع �ساعات الفزع والقهر التي اأحاطت 

بال�سع���ب الكويتي، انطلق رجال الجي�ض الكويت���ي البا�سل يوؤدون واجبهم المقد�ض في 

الدفاع عن الوطن فاأ�سرع ال�سهيد حمدان رحمه اهلل اإلى مقر عمله ال�ساعة الخام�سة 

�سباح���ا، ولكن حالت ح�س���ود الدبابات الع�سكرية العراقية عن���د ج�سر الجهراء دون 
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و�سول���ه ، فعاد اإلى المنزل وخابر قاعدة علي ال�سالم الجوية، ثم اأ�سرع بعد ذلك اإلى 

القاع���دة، ومن هناك حر����ض على اأن يطمئن اأهله حين قال له���م اأنا في مكان اآمن، 

وكانت ال�ساعة الحادية ع�سرة �سباحا)4(، ورغم الخطر الذي كان يحيط بالقاعدة 

الت���ي تعر�ست للهجوم الجوي العراقي حوالي ال�ساع���ة 5.30 �سباح الخمي�ض، اال ان 

ذلك لم يمنع ال�سهيد حمدان وال�سهيد محمد مزيد وغيرهما من البقاء في القاعدة، 

وكان ال�سهي���د محمد رحمه اهلل في القاعدة منذ ليل���ة الخمي�ض8/2)5(. وبناء على 

اأوامر القيادة فقد تم اإخلء قاعدة علي ال�سالم، حيث انطلق ن�سور الجو الذين كانوا 

ف���ي القاع���دة بطائراتهم اإلى قاع���دة اأحمد الجابر وكان ال�سهي���دان حمدان ومحمد 

م���ن بينهم، وقد و�سل اإلى القاع���دة، رغم عدم وجود م�سادات في الطائرتين بينما 

كان���ت طائرات الع���دو تقوم بق�سف مدارج الطائرات في قاع���دة علي ال�سالم، فكان 

يتم اإ�سلحها ب�سرعة، كما اأ�سرنا)6(، كما لم يكن معهما ذخيرة وتعتبر هذه العملية 

مجازفة)7(.

ومم���ا تجدر االإ�سارة اإلي���ه اأن هناك راأيا يقول)8(، اإنهما و�س���ل اإلى قاعدة اأحمد 

الجاب���ر بطائ���رة واحدة، وكان اآم���ر القاعدة في ذلك الوقت العقي���د »�سبتي بوغيث« 

ال���ذي طلب من الجميع انتظ���ار االأوامر)9(، كما طلب من الرائ���د وليد العطار الأنه 

اأق���دم الح�سور اأن يكون اآمر مجموعة تتكون م���ن ال�سهيدين حمدان العنزي ومحمد 

مزيد رحمهما اهلل، وجمال ال�سطي ووليد العطار)10(.

في القاعدة:

لق���د كان البق���اء في القاع���دة ي�سكل خطورة بالغ���ة ولكن البد من انتظ���ار االأوامر 

والتعليم���ات وكان ال�سهي���د محمد قد اأخب���ر اأهله اأنه وزملءه ينتظ���رون االأوامر واأن 

الق���وات العراقية المعتدية تحا�س���ر القاعدة، واأن الطائ���رات الكويتية قد تغادر اإلى 

ال�سعودي���ة وكان���ت ال�ساعة الثامنة م�س���اء)11(، ومنذ و�سولهما اإل���ى القاعدة ورغم 
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�سعورهما باالإرهاق فق���د كان رحمهما اهلل يحاوالن ال�سغط على الرائد وليد العطار 

لك���ي يطلب من اآمر القاعدة اأن ي�سمح لهما وغيرهما من الطيارين القيام باأي مهمة 

قب���ل الم�س���اء، وذل���ك ل�سعوبة الطي���ران بطائ���رات الهليكوبتر بعد ذل���ك، وفي تلك 

االأثن���اء ق���ام بتقديم الم�ساع���دة لطياري »�سكاي ه���وك« الذين اأبلوا ب���لء ح�سنا في 

الت�س���دي للع���دو)12(، ورغم ذلك فقد كان���ت الروح المعنوي���ة مرتفعة جدا)14(، 

وكان���وا يعلم���ون اأن الياأ�ض ال يجدي نفعا والبد من ال�سبر وال�سجاعة واللجوء اإلى اهلل 

�سبحان���ه وتعالى، وعق���ب �سلة الظهر ا�ستمع الطيارون اإل���ى النقيب جمال ال�سطي، 

وه���و يحدثهم عن الجهاد واأنه اأمر من اهلل �سبحان���ه وتعالى، كما حدثهم عن اأهمية 

ال�سهادة في �سبيل اهلل والوطن.

وف���ي ذل���ك الوقت كان العقيد/ �سبتي بوغيث قد طلب م���ن الطيارين القيام بجولة 

ا�ستطلعي���ة ف���وق القاعدة فق���ام بها النقي���ب طيار ناي���ف العتيب���ي، والنقيب طيار 

عبدالحمي���د العن���زي)15( ولتحا�سي الق�سف العراق���ي لجاأ الطي���ارون اإلى الملجاأ 

الكبي���ر »الهنغر« للحتماء به)16(، وكانت الطائ���رات العراقية قد اوقفت غاراتها، 

وت���م نق���ل الطائرات الكويتي���ة اإلى مكان يقع خل���ف نادي ال�سباط حي���ث يكثر �سجر 

»االثل« في محاولة لجعلها في مكان اآمن ي�سعب روؤيتها، وعندما خيم الظلم لم يعد 

باالإم���كان القيام باأي مهمة �سد الع���دو، ولم يكن اأمامهم اإال اإخلء القاعدة ولكن لم 

يكن من ال�سهل القيام بذلك.

ث���م �سدرت التعليمات عن���د ال�ساعة 9.30 للطيارين بحري���ة الخروج من القاعدة 

حي���ن قال لهم ال�سابط: »من يريد الخروج من القاعدة بامكانه اأن يخرج عن طريق 

الوفرة، وحذرهم من التوجه مبا�سرة اإلى المدينة لخطورة الو�سع«، وفي اأعقاب هذا 

االإذن اأ�س���رع ال�سباب اإلى �سي���ارة الرائد وليد العطار وانطلق���وا باتجاه البوابة ولكن 

اأمرهم اأح���د ال�سباط بالعودة، فازداد الو�سع �سعوبة لهم ال ي�ستطيعون الخروج، وال 

القي���ام ب���اأي مهمة مما يعني انتظ���ار لحظة اال�ست�سلم واالأ�س���ر)17(، وكان الجميع 
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ومن بينهم ال�سهيدان حم���دان العنزي ومحمد مزيد ي�سعرون باالإرهاق فتوجهوا اإلى 

ن���ادي ال�سباط، وحاول النقيب جم���ال ال�سطي الح�سول على اإذن لهم بالطيران كما 

حاول معه الرائد وليد العطار لكن دون جدوى، وكان جوابه اأنه ال توجد اأوامر)18(، 

وفي تلك االأثناء حاول ال�سهيد محمد مزيد اأن ياأخذ ق�سطا من الراحة ول�سدة التعب 

الذي كان ي�سعر به رحمه اهلل فقد ا�ستغرق في النوم)19(.

والإنق���اذ الموقف ولتجن���ب الكارثة، وبعد مداوالت بين اآم���ر القاعدة �سبتي بوغيث 

والنقي���ب جم���ال ال�سطي، تق���رر اأن تقوم طائ���رات الهليكوبتر بعملي���ة اإخلء للقيادة 

اإل���ى المملكة العربية ال�سعودية ال�سقيق���ة)20(، وبالتالي تتم المحافظة على االأرواح 

والطائرات، وتجنب الوقوع باأيدي المعتدين.

الخروج من القاعدة:

عن���د ال�ساعة 1.30 فجر ي���وم الجمعة 3/8 تلقى الجميع اآخ���ر التعليمات واالأوامر 

و�سع���روا بال�سع���ادة، رغ���م االإره���اق وخط���ورة القيام بعملي���ة االإخ���لء)21(، ولكن 

بن���اء عل���ى راأي واتفاق القيادة الم�سغ���رة الموجودة اآنذاك في القاع���دة التي تتلقى 

التعليمات من القيادة المركزية بداأ اال�ستعداد للخلء)22(.

وعند ال�ساع���ة الثانية فجر يوم الجمعة كان )7( من الطيارين في مركز العمليات 

وع���دد الطائ���رات)4()23( - )3( هليوكبت���ر والرابع���ة بيوم���ا وكان���ت م�ستع���دة 

للنط���لق)24(، فب���داأ العقي���د �سبتي بوغي���ث يلقي عليه���م التعليم���ات والن�سائح 

فاأخبره���م بع���دم وجود »اأ�س���لك« واأن الطيران المنخف�ض ال ي�سب���ب لهم م�سكلت، 

كم���ا وجههم اإلى اأق�سر طريق بين قاعدة اأحمد الجاب���ر والحدود ال�سعودية، باتجاه 

المناقي����ض، كما زودهم ال�سهي���د الطيار اأن���ور الرفاعي ببع�ض المعلوم���ات الخا�سة 

باأرقام القواع���د الجوية ال�سعودية والبحرينية)25(، ثم ت���م توزيع االأفراد والفنيين 

والطيارين على الطائرات الهليوكبتر والطائرة بيوما)26(، فاأ�سبح ال�سهداء االأربعة 
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حمدان العنزي ومحمد مزيد واأنور الرفاعي وخالد البعيجان في طائرة رقم)3(.

ورغ���م الظلم الدام�ض وعدم وجود معلومات كافي���ة عن قاعدة اأحمد الجابر فقد 

ا�ستط���اع ال�سباب ت�سغي���ل الطائرات بوا�سطة اللم�ض، وحلقوا ف���ي الجو)27(، ويقول 

الرائ���د وليد العطار اإن طائرة ال�سهداء كانت اأول من انطلقت من القاعدة واأنه �سمع 

ال�سهيد محمد وهو يتكلم مع برج القاعدة ويقول اأنا رقم)3(، وا�ستاأذن للطيران كما 

�سمع���ه يقول »اأنا فوق الن���ار« اأي اآبار النفط في المناقي�ض، ث���م قال لقد تعديت النار 

مم���ا يعني اأنه اقترب من الحدود ال�سعودي���ة، وي�سيف الرائد وليد اأن عدد الطائرات 

الت���ي انطلقت من القاع���دة في ذلك الي���وم كان )25( طائ���رة)28(، وهكذا انطلق 

ن�سور الجو قبل ال�سروق لكي ال ت�سبح طائراتهم في مرمى مدفعية العدو التي اأكدت 

المعلومات اقتراب قواته من القاعدة)29(.

الو�سول اإلى االأرا�سي ال�سعودية:

لق���د كان الطي���ران في تلك الظروف يحتاج اإلى مه���ارة عالية جدا، ومن الطيارين 

من يمتل���ك هذه المهارة والخب���رة، ومنهم اأولئك الذين خبرته���م متوا�سعة وحديثة 

خا�سة بالن�سبة للطيران الليلي، وكان ال�سهيد حمدان العنزي ومحمد مزيد من ذوي 

الخب���رة المتوا�سعة ف���ي الطيران الليل���ي باالإ�سافة اإلى االإرهاق ال���ذي كانا ي�سعران 

ب���ه وكان االتف���اق انه بع���د روؤية المركز ال�سع���ودي والدخول اإلى االأرا�س���ي ال�سعودية 

وبعد خم����ض دقائق يجب االتجاه نحو الجنوب ثم الطي���ران باتجاه قاعدة الظهران، 

وت�ستغرق هذه الرحلة ثلث �ساعات بالن�سبة لطائرات الهليوكبتر الأنها بطيئة)30(.

اال�ست�سهاد:

لقد اأثبت هوالء ال�سباب مهارتهم و�سجاعتهم فقد انطلقوا  من قاعدة اأحمد الجابر 

باإرادة قوية ال تهاب المعتدي، كان ال�سهيدان حمدان ومحمد رحمهما اهلل يلحان كما 

اأ�سرن���ا عل���ى �سرورة القيام باأي مهم���ة �سد العدو، ولذلك غمرته���م ال�سعادة عندما 
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حلق���وا في الج���و بطائراتهم، وفي الوق���ت ا لمتوقع و�سلت كل الطائ���رات اإلى قاعدة 

الظهران ب�سلم عدا طائرة ال�سهداء، مما اأثار القلق، فا�ستف�سر العميد ركن محمود 

غ�سب���ان من قاعدة اجبيل، وعلم بو�سول طائرات كويتي���ة اإليها، ولكنه لم يتاأكد من 

عدد تلك الطائرات، وعند ال�ساعة 9.30 م�ساء اليوم نف�سه و�سل خبر فقدان واحدة 

من الطائ���رات الكويتية)31(، و�سوف اأنقل للقارئ رواية النقيب جمال ال�سطي حول 

ملب�س���ات الحادث الت���ي ال تختلف عن رواية الرائد وليد العط���ار: يقول عندما طال 

االنتظ���ار حت���ى ال�ساعة الحادية ع�سرة م���ن �سباح يوم الجمعة، اأخب���ر العقيد �سبتي 

بوغيث اأن طائرة حمدان ومحمد لم ت�سل، وعند المغرب تلقى العقيد �سبتي مكالمة 

م���ن البحرين من اأحد الع�سكريين الكويتيين فا�ستف�سر منه عن الطائرة فاأجابه نعم 

موج���ودة، عندئ���ذ اطماأن الجميع، لكن بع���د ثلثة اأيام طلب النقي���ب جمال ال�سطي 

م���ن اأحد الطيارين الكويتيين الذي خابرهم م���ن البحرين اأن يو�سله بالطيار محمد 

المزي���د والطيار حم���دان العنزي، فكانت المفاجاأة حين اأخب���ره اأنهما لم ي�سل اإلى 

القاعدة، فاأجرى العقي���د �سبتي بوغيث ات�ساالته بالبحرين وتاأكد من هذه المعلومة 

كم���ا تاأكد اأنها لم ت�سل اإلى قاعدة الجبيل، فبداأت االت�ساالت بال�سفارة الكويتية في 

الريا����ض، التخاذ االإجراءات المنا�سبة للو�سول اإل���ى معلومات عن الطيارين االأربعة 

وكان يوم االأحد 5/8)32(.

وال�سوؤال ماذا حدث للطائرة؟

لق���د كان ه���ذا هو ال�سوؤال الذي كان الجميع يبحث عن جواب له، اأما الحقيقة فهي 

اأن الطائ���رة �سقط���ت بعد ن�سف �ساعة م���ن الطيران)33( في االأرا�س���ي ال�سعودية، 

وتناث���رت اأجزاوؤه���ا على م�ساح���ة كبيرة من االأر����ض، وقد �ساهدها بع���د يومين من 

�سقوطها اأح���د رعاة الغنم فاأبلغ الم�سوؤولين في اإمارة حفر الباطن الذين نقلوا جثث 

ال�سهداء االأربعة اإلى ثلجة م�ست�سفى الحفر واأبلغوا الم�سوؤولين الكويتيين هناك.

اأم���ا ع���ن حالة الجثث فقد كانت متفحمة من ح���رارة ال�سم�ض، ووجد جثمان اثنين 
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من ال�سهداء وهما مربوطان في كر�سيهما، وقد تم التعرف على اثنين من الطيارين 

من هويتهما، هذا ولقد تم دفن الجثث في مقبرة حفر الباطن)34(.

اأ�سباب اال�ست�سهاد:

لي�ض من ال�سهل تاأكيد االأ�سباب، ولكن 8هناك اأكثر من �سبب منها �سعوبة الطيران 

الليل���ي بالن�سبة لهذا النوع م���ن الطائرات، وعدم الخبرة في الطيران الليلي بالن�سبة 

للطياري���ن �سواء ال�سهيد محمد مزيد اأو ال�سهيد حم���دان العنزي، وعدم وجود رادار 

يوجه الطائرة، باالإ�سافة اإلى �سعورهما باالإرهاق فقد كان في قاعدة علي ال�سالم منذ 

ال�سباح الباكر بل اإن ال�سهيد محمد كان في تلك القاعدة قبل �سباح الخمي�ض)35(، 

وهك���ذا �سالت دماء ال�سهداء الزكية على اأر�ض المملك���ة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، 

وكان���ا يتطلعان اإلى الو�سول ب�سلم ثم الع���ودة في يوم ما اإلى اأر�ض الوطن للم�ساركة 

ف���ي تحريره���ا، ولكن يفعل اهلل م���ا ي�ساء فق���د اأراد لهما ال�سهادة م���ع زميليهما اأنور 

الرفاعي وخالد البعيجان رحمهم اهلل.
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كيف علم اأهله بخبر اال�ست�سهاد؟

كان اأهلهم���ا يتطلع���ون اإلى روؤيتهم���ا واالطمئنان عليهم���ا، فقد �سمع اأه���ل ال�سهيد 

حم���دان وهم في الكويت خب���ر �سقوط طائرة كويتية في االأرا�س���ي ال�سعودية، لكنهم 

كان���وا ي�سعرون باالطمئنان الأنهم �سمعوا اأن ابنه���م قد غادر اإلى البحرين، ولكن بعد 

اأن خرج اأهل ال�سهيد حمدان اإلى المملكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، بداأت ال�سكوك 

ت�ساوره���م حول م�سير ابنهم خا�س���ة اأن بع�ض االأهالي كانوا ي�ساألون باإلحاح، فحاول 

وال���د ال�سهي���د حمدان الو�س���ول اإليه في القواع���د الع�سكرية ال�سعودي���ة دون جدوى، 

فاتجه اإلى ال�سفارة الكويتية في الريا�ض ي�ساأل عن مكان ابنه، فاأخبروه با�ست�سهاده، 

فل���م يمل���ك اإال ا الإيمان بق�ساء اهلل وق���دره، اأما زوجته فلم تعل���م باال�ست�سهاد اإال في 

اأثناء الحرب الجوية.

وهك���ذا فقد ذهب ال�سهيد رحم���ه اهلل قبل اأن يرى ابنته االأول���ى)36(، التي �سوف 

تظ���ل تفخر باأنه���ا ابنة ال�سهي���د، الذي لبى ن���داء ا لواجب وقدم روحه ف���داء للوطن 

العزيز.

اأم���ا بالن�سبة لل�سهيد محمد مزيد فق���د كان �سقيقه خالد يوؤدي العمرة وبحفظ من 

اهلل �سبحانه وتعالى عاد اإلى الوطن بعد اأ�سبوع من االحتلل، فحاول الو�سول اإلى اأي 

معلومات عن م�سير �سقيقه فاأخبره اأحد ال�سباط اأن طائرة ال�سهيد �سقطت في حفر 

الباطن واحترقت، فلم يخبر والدته خوفا عليها وبعد التحرير ذهب خالد اإلى �سلح 

الق���وات الجوية، وكان في ذلك الوقت في الم�ست�سفى الع�سكري، و�ساألهم عن م�سير 

�سقيقه واأ�سباب الحادث، وبعد اأن تم التاأكد من ا�ست�سهاده تم اإبلغ والدته التي كانت 

تنتظ���ر عودته)37(، فكانت �سدمة بالن�سبة لها، ولك���ن البد من االإيمان بق�ساء اهلل 

وقدره والفخر بابنها ال�سهيد، الذي قدم حياته فداء للوطن.

لقد جمعت الدرا�سة بينهما وال�سداقة الحميمة وكانت ال�سهادة في اللحظة نف�سها.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-95-

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( المي���لد: 1966/5/8 . اال�ست�سهاد: 1990/8/3 . الم�ستوى التعليمي: الثانوي 

- دورات الطائرة الهليوكبتر. المهنة: ملزم اأول طيار - وزارة الدفاع.

)٭ ٭( المي���لد: 1968/3/16 . اال�ست�سه���اد: 1990/8/3 . الم�ست���وى التعليم���ي: 

الكلية الع�سكرية - المهنة: ملزم اأول طيران.

)1( العقي���د الرك���ن الدكتور محم���د عبداللطيف الها�سم - يوم الف���داء الكويتي- 

مطابع:    - الكويت 1991 - �ض108.

)2( نقي���ب طي���ار/ جمال نا�س���ر ال�سط���ي 1996/3/26 - �سعود المطي���ري، نا�سر 

القوي�سي.

)3( نقيب طيار/ عي�سى �سرهان العنزي 1996/3/3 - �سعود المطيري.

)4( يون�ض �سلل العنزي 1996/10/15 - عبدالعزيز ال�ساعي.

)5( با�سل �سايع الجيماز 1996/4/9 - عبدالعزيز ال�ساعي.

)6( عميد ركن طيار محمود غ�سبان الرزوقي 1996/7/17 - �سعود المطيري.

)7( نقيب طيار/ جمال نا�سر ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)8( الرائ���د طي���ار/ وليد اأحمد العط���ار 1996/4/15 - عبدالعزيز ال�ساعي، نا�سر 

القوي�سي.

)9( نقيب طيار/ جمال نا�سر ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)10( الرائد طيار/ وليد اأحمد العطار - المقابلة ال�سابقة.

)11( خالد مزيد العبيد 1996/1/23 ، د.بنيان �سعود تركي - عبدالعزيز ال�ساعي.

)12( الرائد طيار / عدنان ح�سني الف�سلي  1996/3/3- �سعود المطيري.

)13( النقيب طيار/ عدنان ح�سني الف�سلي 1996/3/3 - �سعود المطيري.

)14( النقيب طيار/ عي�سى �سرهان العنزي 1996/3/3 - �سعود المطيري.

)15( النقيب طيار/ جمال نا�سر ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)16( الرائد طيار/ وليد العطار - المقابلة ال�سابقة.
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)17( الرائد طيار/ وليد العطار - المقابلة ال�سابقة.

)18( الرائد طيار/ وليد العطار - المقابلة ال�سابقة.

)19( الم�سدر ال�سابق.

)20( النقيب طيار/ جمال نا�سر ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)21( الرائد طيار/ وليد العطار - المقابلة ال�سابقة.

)22( العميد ركن طيار/ محمد غ�سبان الرزوقي - المقابلة ال�سابقة.

)23( النقيب طيار/ جمال نا�سر ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)24( الرائد طيار/ وليد العطار - المقابلة ال�سابقة.

)25( النقيب طيار/ جمال نا�سر ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)26( العميد ركن طيار/ محمود غ�سبان الرزوقي - المقابلة ال�سابقة.

)27( النقيب طيار/ جمال نا�سر ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)28( الرائد طيار/ وليد العطار - المقابلة ال�سابقة.

)29( العميد ركن طيار / محمود غ�سبان الرزوقي - المقابلة ال�سابقة.

بالن�سب���ة لحيثي���ات ا�ست�سه���اد اأنور الرفاع���ي وخال���د البعيجان رحمهم���ا اهلل يمكن 

االإطلع عليها في الجزء الثاني الذي اأعده الدكتور بنيان تركي.

)30( النقيب طيار/ جمال نا�سر ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)31( العميد ركن طيار/ محمود غ�سبان الرزوقي - المقابلة ال�سابقة.

)32( النقيب طيار/ جمال نا�سر ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)33( العميد ركن طيار/ محمود غ�سبان الرزوقي - المقابلة ال�سابقة.

)34( لواء ركن/ را�سد بكر ال�سيف، 1996/7/2 - �سعود المطيري.

)35( النقيب طيار/ جمال نا�سر ال�سطي - المقابلة ال�سابقة.

)36( يون�ض العنزي - المقابلة ال�سابقة.

)37( خالدمزيد العبيد - المقابلة ال�سابقة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-97-

الف�سل الرابع

ال�سهيدان:

�سعد �ساير ال�سمري)٭(

حماد �ساير ال�سمري)٭ ٭(

اإن ه���ذا ال�سهي���د اأو ذاك ه���و ابن الكوي���ت البار التي اأب���ت نف�سه الزكي���ة وكرامته 

الخ�س���وع للمحت���ل العراقي ال���ذي دن�ض تراب الوط���ن الغالي، وال�س���ك ان موت هذا 

ال�سهي���د وغيره بعد اأن تعر�ض على اأيدي �سلطات االحتلل للتعذيب الوح�سي قد اأثار 

واليزال اللوعة والمرارة، ولكن �سوف تبقى في �سمير هذا ال�سعب ذكرى هذا ال�سهيد 

وغيره من اأبطال الكويت، تج�سد معنى الرجولة واالنتماء للوطن.

لق���د قتلت ال�سلط���ات العراقي���ة ال�سهيدين �سعد وحم���اد فلحقا بوالدهم���ا ال�سهيد 

�ساي���ر رحمه اهلل، الذي ا�ست�سهد في ح���رب اكتوبر عام 1973، وهو يدافع عن م�سر 

ال�سقيق���ة والعروبة �سد الق���وات االإ�سرائيلية، وهكذا غاب ال�سه���داء الثلثة، بعد اأن 

�سحوا باأرواحهم فداء للوطن والحق والعدالة.

وم���ع اأن ال�سهيد حماد رحمه اهلل كان ي�س���ارك �سقيقه ال�سهيد �سعد معظم عملياته 

الت���ي كان يق���وم بها �سد القوات العراقية، اإال اأن المعلوم���ات التي تو�سلنا اإليها تركز 

على ن�ساط ال�سهيد �سعد رحمه اهلل.

البداية:

لقد اأخذت عمليات المقاومة �سورا متعددة وكان ال�سمود بداية هذه العمليات ومنذ 

اليوم االأول رف�سا الخروج من الوطن، واأ�سرا على ال�سمود ولم يلحقا �سقيقهما عواد 

الذي ا�سطر اإلى ال�سفر خوفا على والدته الم�سنة واأ�سرته من بط�ض المحتل)1(.

ومن���ذ ال�ساع���ات االأول���ى للجتي���اح العراقي �سيطرت عل���ى ال�سهيد �سع���د م�ساعر 

الغ�س���ب والث���ورة، ول���م تفلح كل المح���اوالت التي بذله���ا اأهله ورفاقه ف���ي التخفيف 
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م���ن ثورته وحما�س���ه واندفاعه، فقد كان يريد القيام بعمل م���ا وب�سرعة �سد المحتل 

الغادر)2(، ولذلك اأيقن كل من كان معه اأن لن ي�ست�سلم اأبدا)3(.

جمع ال�سالح:

لق���د قام ال�سهيد �سعد رحمه اهلل بجمع ال�س���لح الذي ال يمكن اأن ت�سبح المقاومة 

فعال���ة بدون���ه، وجاء ذل���ك بعد اأن تط���وع في مخفر خيط���ان حيث توجه م���ع �سقيقه 

ال�سهيد حماد رحمه اهلل اإلى اأحد مخازن وزارة الداخلية وجمعا بع�ض االأ�سلحة)4(، 

كم���ا تعاونا مع اأحد رفاقهم���ا لجمع المزيد من االأ�سلحة من المخزن المذكور قبل اأن 

ت�سل اإليه القوات العراقية، ونقلوا تلك االأ�سلحة اإلى منزل ال�سهيد �سعد وكانت عبارة 

ع���ن ر�سا�سات وبن���ادق وذخائر)5( وت���م تخزينها في بالوعة المن���زل)6(، كما قام 

ال�سهيد �سعد بحفظ بع�ض قطع ال�سلح عند اأحد اأقربائه، لكنه ا�ستردها بعد يومين، 

ونقله���ا بالتعاون مع���ه اإلى منزله، وطلب من قريبه اأن يوف���ر له مجموعة من ال�سباب 

واأن ي�س���كل معهم خلية للمقاومة بحيث يكون قريبه رئي�سهم)7(، وكان ال�سهيد يريد 

تكوي���ن بع�ض الخليا بحيث ت�سبح تابعة للمجموعة الت���ي كان ال�سهيد اأحد اأفرادها 

وه���ي )مجموعة اأبو اأ�سامة( وكانت ت�سم بع�ض ال�سباب الكويتي باالإ�سافة اإلى اثنين 

م���ن الم�سريي���ن)8(، ورغم ذلك فقد كان ال�سهيد �سعد يق���وم بالكثير من العمليات 

الفردي���ة �سد جنود االحتلل، كما قام بجمع التموين م���ن اأحد المخازن في منطقة 

ال�سوي���خ وتوزيع���ه على الجي���ران واالأ�س���ر المحتاجة)9( ه���ذا باالإ�ساف���ة اإلى توزيع 

االأ�سلحة علي بع�ض اأهالي المنطقة)10(.

الن�ساط الم�سلح:

كانت حياة اأف���راد المقاومة مهددة با�ستمرار، ولكن الوطن هو االأهم، ولذلك فقد 

وا�س���ل ال�سهيد �سعد مثل الكثير من اأبط���ال المقاومة الن�ساط �سد االحتلل، بتنفيذ 

ع���دة عمليات م�سلحة بالتعاون مع �سقيقه حماد وبع�ض االأ�سدقاء ومن تلك العمليات 

ما يلي:
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- اأطلق ال�سهيد �سعد النار على �سيارة اأجرة عراقية كانت تقل ثلثة من العراقيين 

الذي���ن اعت���ادوا دخول الكوي���ت للنهب وال�سلب، وذل���ك باأن �سار خلفه���م مع �سديقه 

ب�سيارتهم���ا، ثم اقتربا من �سيارة االج���رة عندما و�سلت اإلى ال�سارع المقابل لحديقة 

خيط���ان، وبالقرب م���ن ال�سينما ا�سطر �سائ���ق �سيارة االأجرة عل���ى التخفيف نتيجة 

القتراب �سيارة ال�سهيد �سعد منها وب�سرعة فائقة عاجلهم ال�سهيد �سعد باإطلق النار 

على المقعد الخلفي ثم ب�سرعة باتجاه ال�سائق، وفرا ب�سرعة نحو منزل ال�سهيد �سعد، 

واأدخل ال�سيارة، وبعد قليل ذهبا لل�ستطلع، فلحظا وجود �سيارة االأجرة في مكان 

الح���ادث وبدون الركاب واآثار الدعم وا�سحة، وقد تمت هذه العملية حوالي منت�سف 

اأغ�سط�ض.

- اأم���ا العملي���ة االأخرى، فقد قام به���ا ال�سهيد واأحد اأ�سدقائه حي���ن اأوهم ال�سهيد 

�سع���د اأحد �سباط العدو وجنوده برغبته منحه���م هدية عبارة عن جهاز فيديو واتفق 

مع���ه عل���ى اللقاء خلف �سينما خيط���ان، بالقرب من اأحد المطاع���م العراقية، فوافق 

ال�ساب���ط وح�سر م���ع الجنود ف���ي الموعد المحدد، ث���م جاء ال�سهي���د �سعد ب�سحبة 

�سديق���ه وبعد اأن اأعطاهم جهاز الفيدي���و اقترب من �سيارتهم وب�سرعة خاطفة اأطلق 

الن���ار عليهم وكانت مفاجاأة كبيرة بالن�سبة لهم، فلم يتمكنوا من الدفاع عن اأنف�سهم 

بينما ا�ستطاع ال�سهيد و�سديقه الفرار ب�سرعة.

وال�سك اأن نجاح ال�سهيد في هذه العملية الجريئة التي ات�سمت بالمواجهة مع اأفراد 

العدو �سجعه على اال�ستمرار، فكان يتحين الفر�ض، وعندما �سنحت له فر�سة جديدة 

ل���م يتردد في اغتنامها ففي 9/13 �سادف ال�سهيد مع �سديقه ثلثة من جنود العدو 

ف���ي الفنيطي�ض كانوا يبحثون عن االأكل بع���د اأن هربوا من الجي�ض العراقي، واختباأوا 

ف���ي اأحد المن���ازل وهي خا�سة لعم ال�سهي���د �سعد، ولكن ب�سبب الج���وع ا�سطروا اإلى 

الخ���روج وقالوا له���م اإن هناك اأربعة م���ن الع�سكريين يختبئون ف���ي اأحد المنازل في 

الفنيطي����ض، وبعد اأن اأو�سل ال�سهيد �سعد و�سديقه والثلث���ة اإلى »دوار العظام« دوار 
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االأم���م المتح���دة عر�ض ال�سهي���د �سعد عل���ى �سديقه فك���رة العودة في الي���وم التالي 

اإل���ى الجنود االأربعة لقتله���م، فوافقه وفي الي���وم الثاني ذهب ال�سهي���د و�سديقه اإلى 

الفنيطي����ض وهناك قاال للجنود الذين كانوا يقودهم م���لزم اأنهما قد و�سل للتو من 

ال�سعودية، ويريدان اال�ستقرار بجوارهما الأن هذا هو منزلهما فاطماأن الجنود لهما، 

وبع���د ن�سف �ساعة عاجلهم ال�سهيد �سعد واأطلق الن���ار عليهم فقتل اثنين منهم، اأما 

الثال���ث فقد قتله �سديق���ه، بينما نقل الرابع اإلى منزل ال�سهي���د �سعد وهناك تخل�ض 

منه بالقتل بالتعاون مع �سديقه حماد)11(.

لقد عرف ال�سهيد بال�سجاعة والجراأة وال�سهامة، ولم يكن يتردد في حرا�سة منازل 

جيرانه والدفاع عنهم، حتى انه عر�ض القيام بذلك على اأحد الجيران حين قال له: 

»ارقد ونم« و�سوف اأحر�ض منزلك واأهلك)12(.

- وم���ن العملي���ات الجريئ���ة التي قام بها تل���ك العملية التي تمت ف���ي 21 اأغ�سط�ض 

حي���ن اأطلق النار بالتعاون مع �سقيق���ه ال�سهيد حماد واأحد االأ�سدقاء على مبنى ق�سم 

التخطي���ط التابع ل���وزارة الداخلية في خيط���ان الجديدة، ذلك المبن���ى الذي حولته 

ال�سلطات العراقية اإلى �سكن لقواتها واأظهر ال�سهيد �سجاعة كبيرة حين اأطلق نيران 

بندقيته الذاتية على الموقع وا�ستطاع الثلثة الفرار ب�سرعة اإلى منزل ال�سهيد �سعد، 

ث���م قام ال�سهي���د حماد باإدخ���ال ال�سيارة في واح���دة من مدار�ض المنطق���ة، ووا�سل 

ال�سهي���د ن�ساطه بعملية جريئة اأخرى وهي اإطلق الن���ار على مخفر خيطان في 9/1 

ال�ساع���ة 2.30 فج���را، ومن الوا�سح اإن الهدف من وراء ه���ذا النوع من العمليات هو 

اإثارة الذعر والخوف)13( في �سفوف القوات العراقية الموجودة في المناطق وبين 

االأهالي.

االعتقال:

لق���د اأبل���ى ال�سهيد �سع���د و�سقيقه حماد ب���لء ح�سنا خلل �سه���ر اأغ�سط�ض واالأيام 

االأول���ي من �سه���ر �سبتمبر، وكان���ا يريدان اال�ستم���رار في هذا الن�س���اط �سد القوات 
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المعتدية، واندفع���ا ب�سجاعة وا�سحة وكان البد من اأخذ االحتياطات اللزمة خا�سة 

ف���ي �سهر �سبتمب���ر عندما ازدادت عملي���ات البط�ض العراقي واح���كام ال�سيطرة على 

معظم مناطق الكويت وانت�سار اأفراد جهاز مخابراته لكن ال�سهيد �سعد رحمه اهلل لم 

يتوق���ف اأو يتردد، لذلك رحب بفك���رة طرحها عليه �سديقه الم�سري الذي كان يعمل 

في �سوق خيط���ان، وهو قبول ا�ست�سافة بع�ض اأفراد العدو من اال�ستخبارات العراقية 

ف���ي منزله بحجة دعوتهم على الع�ساء، ومن ث���م التخل�ض منهم، رحب ال�سهيد رغم 

خط���ورة هذا العمل، خا�س���ة ان زوجته الحامل تقيم معه في المن���زل، وحوله منازل 

م�سكون���ة باأهلها، فتم االتفاق مع اأفراد الع���دو على الح�سور م�ساء يوم 9/14 )14(، 

وبالفع���ل جاءوا في الموعد المحدد وكانوا �ستة فاأدخلهم ال�سهيد �سعد اإلى الديوانية، 

وبع���د اأن قام ال�سهيد �سع���د باإغلق الغرفة على زوجته في الدور الثاني)15(، وو�سع 

اأف���راد العدو اأ�سلحته���م)16(، جل����ض معهم و�سقيق���ه ال�سهيد حماد ف���ي الديوانية، 

ث���م خ���رج ال�سهيد �سعد ولحق���ه ال�سهيد حم���اد واأغلقا الباب الرئي�س���ي للمنزل، وفي 

لحظ���ة خاطف���ة دخل ال�سهيد وب���داأ اإطلق الن���ار عليهم من �سلح���ه الر�سا�ض، وفي 

تل���ك اللحظات فر المواطن الم�سري من المنزل اإلى �سطح المنزل المجاور الخالي 

من �سكانه، واختب���اأ في الحمام، حتى ال�ساعة التا�سعة من �سباح اليوم التالي)17(، 

لك���ن هناك رواية اأخري تقول اإنه اختب���اأ لمدة يومين في ذلك المنزل، ثم غادره اإلى 

منطق���ة الرميثي���ة، وبعد اأ�سبوع غادر الكوي���ت اإلى م�سر)18(، اأم���ا بالن�سبة ل�ساعة 

وق���وع الحادثة فاإن وثيق���ة من الوثائق التي خلفها العدو العراقي ت�سير اإلى اأنها وقعت 

ال�ساع���ة 2.30 �سباح يوم ال�سبت 9/15)198(، وبع���د اأن اأتم العملية اأ�سرع ال�سهيد 

�سع���د اإلى زوجته وهو ي�سعر بالفخر والزه���و وقال لها »خل�سنا، وارتحنا«، وكما تقول 

زوجت���ه كانت ال�ساعة الحادثة ع�سر م�ساء)20(، ولم يكن رحمه اهلل يعلم اأنها بداية 

رحل���ة العذاب، والخطوة االأولى في طريق اال�ست�سهاد، فقد كانت هناك نقطة تفتي�ض 

ف���ي منطقة خيطان، وبالتحديد عند بداية ا ل�سارع الذي يقع فيه منزل ال�سهيد �سعد 

رحم���ه اهلل، وهي ف���ي الوقت نف�سه قريبة م���ن منزل مختار خيط���ان ال�سابق مناحي 
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الع�سيم���ي، رحمه اهلل، حيث اعتاد مجموعة م���ن المواطنين الجلو�ض على الكرا�سي 

الموج���ودة عند منزل المختار، وكان عدد جنود النقطة يتراوح ما بين ثلثة واأربعة، 

وف���ي تلك الليلة كانوا ثلثة من ال�سب���اط ومجموعة من الجنود)21(، وبعد اأن اأطلق 

ال�سهي���د �سعد الن���ار انطلقت اأ�سوات العي���ارات النارية اإلى خ���ارج المنزل، فو�سلت 

اإل���ى م�سام���ع االأفراد الذي���ن كانوا يجل�س���ون عند من���زل المختار واإلى اأف���راد نقطة 

التفتي����ض)22(، وكان ال�سهيد �سعد رحمه اهلل قد اأطلق ف���ي البداية طلقات ر�سا�ض 

ث���م ا�ستخدم �سلح الر�سا�ض، وتراوح عدد الطلقات من �ست اإلى �سبع طلقات)23(، 

ويق���ول المواطن الم�س���ري الذي ا�ستطاع الفرار اأن ال�سهي���د �سعد اأطلق عليهم النار 

م���ن م�سد�ض كات���م ال�س���وت، وعندما الح���ظ اأن بع�سهم الي���زال على قي���د الحياة، 

ا�ستعم���ل �سلحه الر�سا�ض)24(، ولم يعلم ال�سهيد اأن هناك �سباطا وجنودا بالقرب 

م���ن المنزل، وهكذا وقع���ت الماأ�سة حين اثارت هذه الطلق���ات انتباه وذعر ال�سباط 

والجن���ود واالأهال���ي اأي�س���ا، وب�سرعة ا�ستطاع���وا تحديد م�سدر تل���ك الطلقات، وهو 

من���زل ال�سهيد �سعد فاأ�سرعوا اإلى �سيارتهم)25(، كما طلبوا قوة م�ساندة من مخفر 

خيط���ان، وتم تطوي���ق المنطقة ومداهمة المنزل وتفتي�سه، فعث���روا على الجثث، وتم 

اعتقال ال�سهيد �سعد وزوجته و�سقيقه ال�سهيد حماد، ثم تم تفتي�ض المنازل المجاورة 

حيث اعتقلوا حامد عبدالزهرة ما �ساء اهلل »المتروك« ومحمد حمود الطوا�ض وعلي 

نه���ار ونهار نه���ار، وجمال محمد خالد الجامري واأن���ور الع�سفور)26(، الذين كانوا 

يجل�سون في ديوانية اأحد المنازل ولم ي�ستركوا في العملية.

ومن���ذ اللحظ���ات االأول���ى للعتقال ب���داأ ال�سرب وال���ركل وفي اأثن���اء تفتي�ض منزل 

ال�سهي���د �سع���د كان���وا ي�سعون زوجت���ه اأمامهم الأنهم كان���وا يخ�سون من وج���ود اأفراد 

للمقاوم���ة في الغرف اأو ف���ي �سطح المنزل ولم ت�سلم الزوجة م���ن ال�سرب والتعذيب 

لك���ن ال���ذي حفظها اأن الق���وات العراقية عندما داهمت المن���زل وجدوها في الغرفة 

فوق، وق���د اأغلقها عليها زوجها من الخارج)27( وح���اول اأحد اأفراد المجموعة وهو 

ال�سهي���د ر�سا الفرار قبل اعتقاله لكن اأفراد الق���وة العراقية �ساهدوه و�سرخوا عليه 
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وهددوا باإطلق النار فا�سطر اإلى اال�ست�سلم)28(.

ومم���ا تجدر االإ�س���ارة اإليه اأن ال�سهي���د �سعد رحمه اهلل حاول قب���ل االعتقال �سحب 

الجث���ث اإل���ى ال�سي���ارة للتخل����ض منهم، لكن ل���م يمهله الق���در، فقد وج���دت القوات 

العراقي���ة جثة خارج باب الديواني���ة، واأخرى �سحبت عند الباب الخلفي بينما وجدت 

الجثث االأخرى في الديوانية)29(.

في المخفر:

اقتي���د كل ال�سباب اإلى مخفر خيطان وهن���اك تعر�سوا للتعذيب الج�سدي والنف�سي 

الوح�س���ي، وعمدت �سلطات العدو اإلى اقتي���اد زوجة ال�سهيد �سعد في �سيارة بمفردها 

اإلى اإحدى الديوانيات المجاورة وطلبوا منها اأن ت�سير اإلى االأ�سخا�ض الذين يتعاونون 

مع زوجها لكنها اأنكرت معرفتها بهم اأو علمها باأي �سيء)30(.

وف���ي المخفر حققت ال�سلطات العراقية مع ال�سبان الذين اأنكروا معرفتهم بن�ساط 

ال�سهي���د �سع���د و�سقيق���ه حماد وم���ن معهم، لك���ن بع�سه���م ا�سطر ب�سب���ب التعذيب 

المتوا�س���ل اإلى االأدالء بمعلومات مفادها اأن ال�سهي���د �سعد ومن معه كانوا يحتفظون 

بقطع من االأ�سلحة كما ت�سير الوثيقة)31(.

لق���د الق���ى ال�سهيد �سع���د و�سقيقه �سنوف التعذي���ب منها مثل التعذي���ب االأ�سلك 

الكهربائية والمطاطية وقد نزفا بغزارة، وكان الجميع في حالة يرثى لها من االإرهاق 

واالأل���م، وق���د �ساهدتهم زوج���ة ال�سهيد في المخف���ر )32(، وقد تغي���رت ملمحهما 

حت���ى اأنه �سعب عل���ى اأحد معارفهم���ا الذي كان اأي�س���ا في المخفر التع���رف عليهما 

ب�سهول���ة)33(، وبعد عدة �ساعات من التعذيب قررت ال�سلطات العراقية اإعدام �ستة 

م���ن ال�سباب الكويتي، وكان اأحد جنود العدو قد قال لجار ال�سهيد �سعد قبل التحقيق 

معه���م لقد قتل���وا �ستة منا، و�سوف نقتل �ست���ة منكم)34(، ومما تج���در االإ�سارة اإليه 

اأن���ه رغ���م التعذيب ال���ذي تعر�ض ل���ه ال�سهيد �سعد وم���ن معه فاإن �سلط���ات العدو لم 

تح�سل على معلومات عن اأفراد المجموعة اأو غيرهم من اأبطال المقاومة)35( وقد 

حفظهم اهلل عز وجل.
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اال�ست�سهاد:

عن���د ال�ساع���ة الرابعة ع�سر ي���وم ال�سبت المواف���ق 1990/9/15، نقل���ت �سلطات 

االحتلل ال�سهيد �سعد، و�سقيقه حماد، واربعة من ال�سبان بالقرب من منزل ال�سهيد 

�سع���د، ثم اأنزلوهم وربطوا عين زوجة ال�سهيد �سعد وعيون ال�سهداء وجاءت �سيارات 

ع�سكرية كثيرة تحمل مجموعة من ال�سباط والجنود، ثم تم اقتيادهم وهم في حالة 

�سدي���دة من االره���اق، وادخلوهم اإلى منزل ال�سهيد �سعد، ث���م اخرجوهم منه، وبعد 

ذلك قامت فرقة االإعدام العراقية باإطلق النار عليهم)36(: وهم:

�شعد �شاير ال�شمري، حماد �شاير ال�شمري

ر�شا محمد عراقي )م�شري(

حامد عبدالزهرة ما �شاء اهلل

محمد حمود الطوا�ش

وهكذا غاب ال�سهيد �سع���د و�سقيقه بعد جهاد متوا�سل �سد القوات العراقية، وبعد 

اأن اأتمت فرقة االإعدام جريمتها، األقت الجثث في اأحد الوانيتات، وبداأت عملية نهب 

و�سرق���ة منزل ال�سهيد �سعد، وبعد ذلك اأ�سعلت النار فيه وفي بع�ض البيوت المجاورة 

الخا�س���ة بال�سهداء، وق���د ات�سل االأهالي بمطاف���ئ الفروانية الت���ي اأ�سرعت الإطفاء 

الن���ار خوفا من امتداده���ا اإلى البيوت االأخ���رى، لكن رجال اال�ستخب���ارات العراقية 

منع���وا اتمام عملي���ة االإطفاء، فا�سطرت �سي���ارات المطافئ اإلى الع���ودة، ولكن اأقنع 

اأح���د الجي���ران اأحد ال�سباط فواف���ق على الذهاب مع���ه اإلى المطاف���ئ وطلب منهم 

الع���ودة وبالفعل تم ذل���ك حيث قاموا باإطف���اء الحريق الم�ستع���ل، وحالوا بذلك دون 

امتداد النار اإلى المنازل االأخرى)37(، اأما بالن�سبة للجثث فقد حاول اأحد اأ�سدقاء 

ال�سهي���د �سع���د العثور عليها، اأخبره اأحد ال�سباب الكويتي م���ن العاملين في م�ست�سفى 

الفروانية اأن الجثث بالفعل اأح�سرت اإلى الم�ست�سفى لكن ب�سبب عدم وجود مكان لها 

ف���ي الثلجة، اأعيدت اإلى ال�سي���ارة فتوجه اإلى م�ست�سفى مبارك فح�سل على الجواب 

نف�س���ه، اأما بالن�سبة لم�ست�سفى ال�سب���اح، فقد اأخبره اأحد ال�سباب الكويتي اأن الجثث 

لم تنق���ل اإلى الم�ست�سفى، ويبدو من هذه المعلومات اأن القوات العراقية قامت بدفن 

الجثث في اليوم نف�سه)38(.
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لقد كان الوقت طويل وممل وكان �سهداء الكويت اأبطال المقاومة الكويتية يعرفون 

اأن مهمته���م كبي���رة و�سعبة لك���ن البد من العم���ل للو�سول اإلى ي���وم التحرير. فكانت 

ال�سهادة.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( المي���لد: 1964/11/24، اال�ست�سه���اد: 1990/9/15، الم�ست���وى التعليم���ي: 

ثانوي، المهنة: موظف في موؤ�س�سة الخطوط الجوية الكويتية.

)٭٭( الميلد: 1970/6/12، اال�ست�سهاد: 1990/9/15، الم�ستوى التعليمي: طالب/ 

كلية الهند�سة- جامعة الكويت.

)1( عواد �ساي���ر ال�سمري 1996/10/18، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم - عبدالعزيز 

ال�ساعي.

)2( مبارك �سالح الجفران ال�سمري 1996/3/17، �سعود المطيري.

)3( خالد مناحي الع�سيمي 1996/1/28، �سعود المطيري.

)4( ارملة ال�سهيد ،1996/1/8 د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)5( فه���د مرزوق العنزي  1996/10/18، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم - عبدالعزيز 

ال�ساعي.

)6( ارملة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)7( مبارك �سالح ال�سمري 1996/3/17، �سعود المطيري.

)8( فهد مرزوق العنزي - المقابلة ال�سابقة.

)9( عبدالمجيد علي يو�سف 1996/1/23 - �سعود المطيري.

)10( بدر را�سي الجفران 1996/3/5 - �سعود المطيري.

)11( مبارك �سالح الجفران - المقابلة ال�سابقة.

)12( عبدالمجيد علي يو�سف - المقابلة ال�سابقة.

)13( فهد مرزوق العنزي - المقابلة ال�سابقة.

)14( فهد مرزوق العنزي - المقابلة ال�سابقة.

)15( ارملة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.
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)16( عبدالمجيد علي يو�سف - المقابلة ال�سابقة.

)17( عبدالمجيد علي يو�سف - المقابلة ال�سابقة.

)18( فهد مرزوق العنزي - المقابلة ال�سابقة.

)19( مديري���ة �سرط���ة الفرواني���ة 13- 1990/9/15 - ال���ى قي���ادة ق���وات ال�سرطة 

بالكوي���ت - تقري���ر خا�ض من عقيد ال�سرطة حبيب نجم محيي الدين - مدير �سرطة 

الفروانية )�سري(.

)20( ارملة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)21( مطلق ظافر الهاجري 1996/1/16 - �سعود المطيري.

)22( عبدالمجيد علي يو�سف المحميد - المقابلة ال�سابقة.

)23( خالد مناحي الع�سيمي 1996/1/28 - �سعود المطيري.

)24( فهد مرزوق العنزي - المقابلة ال�سابقة.

)25( مطلق ظافر الهاجري - المقابلة ال�سابقة.

)26( وثيقة عراقية - م�سدر �سابق.

)27( ارملة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)28( عبدالمجيد علي يو�سف المحميد - المقابلة ال�سابقة.

)29( عبدالمجيد علي يو�سف المحميد - وقد ا�ستطاع الدخول مع اأحد ال�سباط اإلى 

منزل ال�سهيد �سعد و�ساهد الجثث.

)30( ارملة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)31( وثيقة عراقية - م�سدر �سابق.

)32( ارملة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)33( فهد مرزوق العنزي - المقابلة ال�سابقة.

)34( خالد مناحي العجيمي - المقابلة ال�سابقة.

)35( فهد مرزوق العنزي - المقابلة ال�سابقة.

)36( ارملة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)37( مطلق ظافر الهاجري - المقابلة ال�سابقة.

)38( فهد مرزوق العنزي - المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد محمد حمود الطوا�س)٭(

رغم خطورة الو�سع في 8/2 اإال اأن ال�سهيد محمد حاول الو�سول اإلى مقر عمله في 

المط���ار، لكن القوات المعتدية منعت���ه)1(، ف�سعر بالقهر والمهانة وهو ي�ساهد قوات 

االحت���لل تعيث في البلد ف�س���اد، فرف�ض الخروج من الوط���ن واأ�سر على المرابطة 

وال�سمود، ولم يتمكن �سديقه من اإقناعه بالمغادرة.

وكان���ت لديه معرفة باثنين من ال�سب���ان كانا يقومان في االأيام االأولى من االحتلل 

باإط���لق النار عل���ى الجنود العراقيين عن���د نقاط التفتي����ض، اإال اأن �سديقه عبداهلل 

ا�ستطاع كما يبدو اقناعه باأن هذه العمليات ت�سكل خطورة بالغة ون�سحه بعدم القيام 

بمثل هذه االأعمال خوفا عليه، ثم غادر �سديقه الكويت في اآخر �سهر اأغ�سط�ض)2(، 

اأم���ا ال�سهي���د فاإن���ه لم يك���ن ي�ستقر في من���زل اأهل���ه وكان يق�سي اأكث���ر اأوقاته خارج 

المن���زل مع اأ�سدقائه، ثم بداأ يتردد على منزل اأهله لتغيير ملب�سه فقط، ويعود اإلى 

اأ�سدقائه، وبعد اأن كان يح�سر يوميا اإلى اأهله، بداأ ينقطع عنهم ثلثة اأيام اأو اأربعة، 

ث���م ياأت���ي لزيارتهم ويمكث لحظات فق���ط، ولم تثمر محاوالت وال���ده معه باأن يمكث 

معه���م خوف���ا عليه، فلم يك���ن ال�سهيد رحم���ه اهلل ي�ستمع لهذه الن�سيح���ة)3(، وكان 

يقول لوالدته نحن ل�سنا اأح�سن من الذين قتلتهم قوات العدو وكيف اأبقى في المنزل 

والعدو يقتل ال�سباب.

لقد حاولنا التعرف على المزيد من المعلومات عن ن�ساط ال�سهيد محمد لكن دون 

ج���دوى ويمكن القول اإن���ه نظرا ل�سداقته لبع�ض اأف���راد المقاومة، فقد �سارك معهم 

في هذه العمليات، ففي اأحد االأيام جاء اإلى المنزل ومعه �سلح ر�سا�ض واأخبر والدته 

اأن���ه يخ����ض �سديقه، الذي يطلق النار على الجنود عند نق���اط التفتي�ض)4(، كما اأن 

ال�سهي���د محمد �سافر عدة مرات اإل���ى العراق، حيث ا�سترك هناك في بع�ض عمليات 

التفجير)5(.

وفي اأوائل �سهر �سبتمبر عاد اإلى منزل اأهله، وعندما اأراد الخروج �سرخ اأحد جنود العدو 
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الذي كان يقف عند الباب »هذا هو« ثم اقتادوه واثنين من اأ�سدقائه اإلى داخل الديوانية، 

وبع���د التحقيق م���ع الثلثة اأطلقوا النار على نقطة تفتي�ض، اأم���ا ال�سهيد فقد اأخبرها اأنهم 

كانوا ي�ساألون عن المنزل المجاور)6(، وبعد لحظات غادر رحمه اهلل المنزل.

االعتقال:

هك���ذا كان ال�سهيد، فبع���د اأن ودع اأهله غاب لمدة ثلثة اأي���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�سبان الذين كانوا في ديوانية اأحد المنازل المجاورة لمنزل ال�سهيد �سعد ال�سمري، 

رحم���ه اهلل، وكما ت�سي���ر وثيقة عراقي���ة، فاإن القوة قام���ت بتفتي�ض ال���دور المجاورة 

ف���ي محال الح���ادث)7(، ثم تم اعتق���ال ال�سبان وم���ن بينهم ال�سهي���د محمد حمود 

الطوا�ض وقد جاء في الوثيقة نف�سها، انه لدى التحقيق معهم »اعترفوا بقيامهم بقتل 

المذكوري���ن« اأي العراقيين ال�ستة، ومن ثم �سدر قرار اإعدام ال�سباب الكويتي ومعهم 

المواط���ن الم�س���ري »ر�سا عراق���ي«)8(، وللأ�سف لم نعثر على وثائ���ق التحقيق مع 

ال�سهي���د محم���د حمود واأ�سدقائه من ال�سهداء، لكن م���ن مراجعة وثائق التحقيق مع 

الذين تم االإفراج عنهم تبين اأن ال�سهيد محمد الطوا�ض كان مع اأ�سدقائه في المنزل 

المج���اور، ولم ي�سترك في عملية قتل اأفراد الع���دو)9(، ومن المعروف اأن ال�سلطات 

العراقي���ة المحتلة لم تك���ن تنتظر العثور عل���ى اأدلة لكي ت�سدر حك���م االإعدام ولكن 

المهم هو اإعدام �ستة ومن ال�سارع نف�سه دون رحمة.

اال�ست�سهاد:

لق���د نقلت القوة العراقية ال�سهيد محمد رحم���ه اهلل مع ال�سباب اإلى منزل ال�سهيد 

�سع���د بع���د اأن تعر�سوا للتعذيب الوح�سي، ثم األقت بهم عن���د الحائط واأطلقت نيران 

اأ�سلحته���ا عل���ى روؤو�سهم ف�سقطوا جميعا، اأما اأهله فلم يعلم���وا با�ست�سهاده خا�سة اأن 

ال�سلط���ات العراقي���ة قامت بدف���ن الجثث كما اأ�سلفن���ا االإ�سارة، لكن ف���ي ذلك اليوم 

الحزي���ن وبينم���ا كانت االأم الحنون تنتظ���ر عودته رن جهاز الهات���ف وكان المتحدثة 

�سديق���ة �سقيقته���ا التي اأخبرته���م اأن الق���وات العراقية المعتدية ق���د طوقت منطقة 

خيط���ان، فاأ�سرع���ت االأم المتلهف���ة اإل���ى المنزل ال���ذي كان ابنها اأحيان���ا يجل�ض في 

ديوانيته الذي يقع في ال�سارع نف�سه، حيث منزل ال�سهيد �سعد، فكانت المفاجاأة حين 
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وجدت اأبواب المنزل مفتوحة، والمكيفات محترقة، مما اأثار فزعها، كما اأ�سرع االأب 

المفج���وع اإلى بع�ض �سكان الحي ي�ساأل عن ابن���ه فاأخبروه بالواقعة وانتقام ال�سلطات 

العراقي���ة بقتل �ستة م���ن الكويتيين ولم يذك���روا ا�سم ال�سهي���د)10(، فلم يعلم االأب 

اأن ابن���ه الغال���ي اأحد االأبطال الذي���ن قدموا اأرواحهم فداء للوط���ن، ولذلك ظل اأهله 

ينتظرون عودة ابنهم االأ�سير حتى يناير 1993، عندما اأطلعته اللجنة الوطنية ل�سوؤون 

االأ�س���رى والمرتهنين عل���ى الوثيقة العراقية الت���ي ت�سير اإلى اإع���دام ال�سهيد محمد، 

واالآنفة الذكر عندئذ اأيقن والده اأن ابنه)11( قد �سحى بحياته من اأجل الوطن، وال 

�سبيل اأمامه غير ال�سبر فهذا ق�ساء اهلل �سبحانه وتعالى وقدره.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( الميلد: 1959/10/29، اال�ست�سهاد: 1990/9/15، الم�ستوى التعليمي: ثانوي، 

المهنة: �سابط اأمن، المطار.

)1( والد ال�سهيد 1996/1/2 - �سعود المطيري.

)2( عبداهلل �سعد الدعا�ض - 1996/1/3 - �سعود المطيري.

)3( والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)4( والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)5( �سقيقة ال�سهيد خالد حمود الطوا�ض 1995/12/31 - �سعود المطيري.

)6( والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)7( مديري���ة �سرط���ة الفرواني���ة 1990/9/15 - �سري - اإلى قيادة ق���وات ال�سرطة 

بالكويت - تقرير خا�ض - عقيد �سرطة حبيب نجم الدين.

)8( وثيقة عراقية - م�سدر �سابق.

)9( وثيقة عراقية - م�سدر �سابق.

)10( والدة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)11( اللجن���ة الوطنية ل�سوؤون االأ�سرى والمفقودي���ن 1993/1/26 - ر�سالة خطية - 

حمود اأحمد الطوا�ض.
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ال�سهيد/ اإبراهيم اإ�سماعيل عبداهلل الكندري رحمه اهلل)٭(:

لق���د كان���ت الفاجعة التي وقعت ي���وم الخمي����ض 2 اأغ�سط�ض قا�سي���ة، ولكن لم يكن 

يعن���ي ذلك بالن�سبة لل�سعب الكويتي اال�ست�سلم والخ�سوع الأحا�سي�ض الخوف والذعر 

ف���ل يمكن قبول �سل���ب الوطن والبد من المقاومة، والتخل����ض من حالة الذهول التي 

اأ�ساب���ت الجمي���ع، ومنذ الي���وم االأول اأدرك �سباب الكويت اأنهم �س���ور الوطن وحماته 

والبد من تنظيم ال�سفوف والمقاومة، ولكن اأي�سا يجب االنطلق والمقاومة ب�سرعة 

دون انتظار قيام المجموعات والخليا، فكانت المقاومة الفردية التي �سقط خللها 

الكثير من الكويتيين في االأيام االولى، ومن هوؤالء كان ال�سهيد اإبراهيم، ذلك ال�ساب 

الوطن���ي المتحم����ض الذي كان يتحلى بال���روح المعنوية العالية فف���ي �سباح الخمي�ض 

لب����ض ملب�سه الع�سكرية وتوجه اإل���ى القاعدة الع�سكرية الت���ي كان يعمل بها من قبل 

وع���اد ع�س���ر االأحد)1(، وقد اأح�سر مع���ه بنادق ذاتية وطلق���ات)2(، ورف�ض ب�سدة 

الخروج من الوطن، مهما كانت نتائج ال�سمود، ومنع اأهله من مغادرة الكويت، واأ�سر 

عل���ى المقاومة، وكان يردد على م�سامع اأهل���ه اأن ال�سمود يعني الجهاد، وقدم رحمه 

اهلل الكثي���ر من الخدم���ات العامة، باالإ�سافة اإلى المقاوم���ة الم�سلحة، ولم يكن يهداأ 

اأبدا، وكان يردد نحن بخير وبلدنا �سوف تعود لنا)3(.

االن�سمام اإلى المقاومة:

لق���د كان رحم���ه اهلل اأح���د اأع�س���اء مجموع���ة للمقاومة ت�سكل���ت في الي���وم الثاني 

للحت���لل العراق���ي الغا�س���م، وكانوا يت�ساورون ف���ي منزل اأحدهم ح���ول دورهم في 

مقاوم���ة االحتلل، وما هي الخدمات التي يجب عليه���م تقديمها للمواطنين، وكانت 

الخط���وة االأولى ه���ي العمل بكل الطرق لجمع اأكبر كمية م���ن ال�سلح، �سواء بوا�سطة 

الع�سكريين اأو ال�سباب المدني الذي ا�ستطاع جمع اأ�سلحة من المع�سكرات والمخازن 

ثم بعد ذلك بداأوا عملية توزيع تلك االأ�سلحة، في االأيام االأولى من االحتلل حين لم 

تكن ال�سلطات العراقية قد اأحكمت قب�ستها على كل مناطق الكويت.
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ومن االأن�سطة التي كانت تقوم بها هذه المجموعة م�ساعدة االأ�سر الكويتية الراغبة 

ف���ي مغادرة الوطن، خا�س���ة الع�سكريين الذين )4( كان���وا م�ستهدفين من ال�سلطات 

العراقية.

الن�ساط الم�سلح:

لق���د تميز رحمه اهلل بالن�ساط والحيوية، وقد ق���ام بتنظيم ال�سباب في عدة خليا 

�سم���ت كل خلية 4 اأفراد)5(، ولقد تعدد ن�ساط ه���ذه الخليا فقد قام اأحد اأفرادها 

باإلق���اء قنبلة على �سي���ارة للعدو محملة باأ�سلحة عند ج�س���ر منطقة هدية، كما قاموا 

بتوزي���ع من�سورات كثيرة تحت ال�سعب الكويتي عل���ى المرابطة وال�سمود، ووزع اأفراد 

المجموع���ة بع����ض المن�سورات على اأف���راد الق���وات العراقية الذين كان���وا في بع�ض 

المواق���ع في البر، وذلك في اأثناء عودة ال�سباب من تو�سيل بع�ض االأ�سر الكويتية اإلى 

الح���دود الكويتية ال�سعودية، وكانوا يتظاه���رون اأنهم جاءوا من مزارع الوفرة، ورغم 

خط���ورة ه���ذه المحاولة اإال اأن ال�سب���اب بحما�سهم ووطنيتهم اأتموه���ا بنجاح، وكانت 

تل���ك المن�س���ورات تتحدث عن موق���ف الكويت وم�ساندته���ا ال�سابقة للع���راق، واأنه ال 

مب���رر للحتلل، باالإ�سافة اإلى توزيع بع�ض اأجهزة الراديو على العراقيين من جنود 

االحتلل، تلك االأجهزة التي كانوا يح�سلون عليها من الجمعيات، وكانوا يهدفون من 

وراء ذل���ك حث هوؤالء الجنود على اال�ستماع اإلى االأخبار واإلى التحالف الدولي الإثارة 

الذعر في قلوبهم.

وكان بع����ض اأفراد المجموعة قد ا�ستعانوا باأحد المواطنين من الجن�سية الم�سرية 

لم�ساعدته���م ف���ي التوزيع، وفي مج���ال الخدمة المدني���ة فقد قام اأف���راد المجموعة 

بتوزيع النقود على االأهالي لم�ساعدتهم على المرابطة وال�سمود باالإ�سافة اإلى توزيع 

التموي���ن على االأ�س���ر المحتاجة)6(، هذا ولم تت���ردد المجموعة في تقديم الذخيرة 

لمجموع���ة العدان وكان ال�سهيد »علي علم دار« يت���ردد على اأخ ال�سهيد ابراهيم لهذا 

الهدف)7(.
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ن�ساط ال�سهيد:

لق���د �سارك رحمه اهلل ف���ي ن�ساط المجموعة لكننا �سوف نح���اول التركيز على بع�ض 

االأن�سط���ة ا لت���ي قام بها فقد كان رحمه اهلل يحر�ض على القيام بعمليات �سد القوات 

العراقية بمف���رده وب�سجاعة، كما قام بجمع اأ�سلحة وتوزيعها في منطقة الرقة، حيث 

م�سكنه وفي منطقة كيفان، كما قام ال�سهيد رحمه اهلل بقتل عدد من جنود االحتلل 

الذي���ن كانوا يعيث���ون ف�سادا في الب���لد، باالإ�سافة اإل���ى تقديم الم�ساع���دات للأ�سر 

الكويتي���ة المحتاجة، وقد تمكن ال�سهيد من ا�سطح���اب بع�ض جنود االحتلل بحجة 

تو�سيله���م اإل���ى االأماكن التي يري���دون الذهاب اإليها ث���م يقوم بت�سليمه���م اإلى اأفراد 

المجموعة، وكان ي�سعر بالفرح الغامر كلما نجح في القيام بعمل ما �سد المحتل، الأنه 

يوؤدي واجبه الوطني ويقترب من يوم التحرير.

اال�ست�سهاد:

كان ال�سهي���د رحمه اهلل ق���د خطط مع بع�ض اأفراد المجموع���ة للهجوم على مخفر 

منطق���ة الرق���ة م�س���اء الجمع���ة 8/10)8(، وف���ي ذلك الي���وم وعند ال�ساع���ة الثانية 

والن�س���ف ظهرا خرج مع اأحد زملئه للتجول ف���ي المنطقة وفي الطريق �ساهد اأحد 

اأف���راد القوات المحتلة يقف ب�سيارة اأمام م���اء �سبيل يقع في ال�سارع العام بين قطعة 

)1( وقطع���ة )2(، فاأ�سر على زميله باأن يوقف ال�سيارة للقيام بتهديد هذا الجندي، 

واأخذ �سلحه منه لل�ستفادة منه في العملية الجديدة، وبالفعل نزل ال�سهيد وب�سرعة 

خاطف���ة و�سع م�سد�سه على راأ����ض الجندي وطلب منه ت�سلي���م �سلحه، لكن العراقي 

عاجل���ه باإطلق الن���ار عليه ف�سقط ال�سهيد بالقرب من ال�سي���ارة ورغم االإ�سابة فاإنه 

اأطل���ق النار من م�سد�سه ولكن الجندي كثف من اإطلق العيارات النارية من �سلحه 

باتج���اه ال�سهيد رحم���ه اهلل، و�سيارة زميله االأعزل الذي ا�سط���ر اإلى مغادرة المكان 

لتف���ادي نيران �س���لح العراقي )9(، اأم���ا الع�سكري العراقي فقد اأجب���ر قائد اإحدى 

ال�سي���ارات وتح���ت تهدي���د ال�سلح عل���ى تو�سيله اإلى مخف���ر الرقة ثم ق���ام الجيران 
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بنق���ل ال�سهيد اإل���ى م�ست�سفى العدان وكان على قيد الحي���اة، لكنه ا�ست�سهد في غرفة 

العملي���ات، وكانت اإ�سابته بليغة فقد اأفرغ العراقي معظم ذخيرة �سلحه في ج�سده، 

ومن مكان قريب جدا)10(.

وف���ي يوم ال�سبت 11/8 تم دفن جثمان ال�سهيد في مقبرة الرقة، بعد اأن اإنطلق في 

مقاومة المحتل بعزم ال يلين فقدم حياته للوطن.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( الميلد: 1964/6/10 - اال�ست�سهاء: 1990/8/10، الم�ستوى التعليمي: دبلوم، 

المهنة: م�سجل �سوؤون الطلبة، التعليم التطبيقي.

)1( عب���داهلل اإ�سماعي���ل الكن���دري 1996/12/23 - د.نجاة عبدالق���ادر الجا�سم - 

�سعود المطيري.

)2( اأحمد اإ�سماعيل الكندري 1996/9/8 - �سعود المطيري.

)3( عبداهلل اإ�سماعيل الكندري - المقابلة ال�سابقة.

يق���ول �سقيق���ه عب���داهلل اإن ال�سهي���د كان ق���د ا�ستق���ال م���ن الجي�ض وعمل ف���ي معهد 

التكنولوجيا منذ عام 1989 .

)4( عبداهلل هادي الجماح - 1995/12/26 - �سعود المطيري.

)5( �سعيب عبداهلل بخ�ض 1996/9/8 - �سعود المطيري.

)6( عبداهلل هادي الجماح 1995/12/26 - �سعود المطيري.

)7( اأحمد اإ�سماعيل الكندري - المقابلة ال�سابقة.

)8( اأحمد اإ�سماعيل الكندري - المقابلة ال�سابقة.

)9( عبداهلل اإ�سماعيل الكندري - المقابلة ال�سابقة.

)11( �سعيب عبداهلل بخ�ض واأحمد اإ�سماعيل الكندري - المقابلة ال�سابقة.
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الف�سل الخام�س

ال�سهيد/ اإ�سماعيل عبداهلل خلف ال�سطي )٭(

�س���وف تبقى هذه الق�سة وغيره���ا بمثابة نماذج حية خالدة ت�س���رح للعالم وح�سية 

االحت���لل العراق���ي الغادر  وممار�س���ات ال�سلطات العراقية المحتل���ة التي جعلت من 

البط�ض والتنكيل �سعارا واأ�سلوبا لها.

لق���د اعتاد ال�سهيد اإ�سماعي���ل رحمه اهلل الرجل الم�سن الذهاب اإلى الم�سجد الذي 

يق���ع خل���ف منزله في بي���ان، رغم االأل���م الذي كان ي�سع���ر به عندما ي�ساه���د القوات 

العراقي���ة، ولك���ن كان �سلح���ه ال�سب���ر  والدعاء اإل���ى اهلل �سبحانه وتعال���ى اأن ينزل 

عقاب���ه بالمعت���دي، وكان رحم���ه اهلل يعان���ي من مر����ض ال�سكري، والقل���ب وال�سعف 

ال�سدي���د بال�سم���ع وع���دم القدرة على النطق ف���ل حوله وال قوة، ورغ���م اإدراكه بط�ض 

المعت���دي وق�سوته فاإنه لم يلزم اأوالده  بالتوقف عن اإعداد بطاقات مموهة للكويتيين 

الع�سكريين وغيرهم)1(.

ولقد كان رحمه اهلل ينتظر يوم التحرير و�سلحه مثل غيره من ال�سامدين ال�سبر 

والت�س���رع اإل���ى اهلل �سبحانه وتعالى،  ولم  يكن يكث���ر الخروج من المنزل فاإلى جانب 

الذه���اب اإلى الم�سجد كان  اأحيانا يذهب  اإلى �سوق منطقة بيان حيث م�سكنه ل�سراء 

بع����ض الحاجيات، باالإ�سافة اإلى التردد اأحيانا عل���ى الجمعية التعاونية في المنطقة 

نف�سها،  ورغم ظروفه ال�سحية اإال اأنه قام بتوزيع الفلو�ض والخبز على الجيران)2(.

اال�ست�سهاد:

كان ال�سهي���د اإ�سماعي���ل رحمه اهلل يقف مع جاره م�س���اء الجمعة 1991/2/1، وهو 

يحب����ض األمه وحزنه مثل غيره من ال�سامدين  وقبل اأن ين�سرف �ساهد اأحد ال�سباب 

وه���و يرك����ض بالقرب منهم���ا ف�ساأل���ه ال�سيد محمد ماذا ح���دث فقال ل���ه اإن الجنود 

يطلق���ون الن���ار ب�سكل ع�سوائي وباتج���اه كل �سخ�ض يرتدي د�سدا�س���ة، وبعد اأن اأنهى 

ال�س���اب كلمه �سرح ال�سيد محمد لل�سهيد الموقف فدخل رحمه اهلل اإلى منزله)3(، 
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وف���ي تلك االأثناء كان���ت ال�سلطات العراقية قد عثرت على جث���ة اأحد الجنود بالقرب 

من الم�سجد)4(، والحظت ابنة ال�سهيد اأن والدها كان ينوي الخروج مرة اأخرى بعد  

دخول���ه مبا�سرة ف�ساألته اإلى اأين فاأ�سار اإلى الم�سجد، فحاولت اإقناعه  بعدم الخروج 

الأنه���ا كان���ت ت�سمع اإطلق الن���ار لكنه اأ�سر وه���و ي�سير البنته باأن���ه ال توجد خطورة، 

و�س���وف يذهب لل�سلة، وكان ذلك قبيل اأذان  المغ���رب،  وعندما �ساهد الجنود في 

ال�س���ارع ب�س���كل غير عادي، وه���و يطلقون  النار باتج���اه بع�ض ال�سب���اب فاأ�سرع يريد 

الع���ودة اإل���ى المنزل،  ف�سرخ 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 اأنهم خلف���ه، ودخل المنزل 

ث���م اأغلق الباب الخارجي، ثم باب المم���ر الداخلي، وفي تلك اللحظة حا�سر الجنود 

المنزل واعتلوا ال�سور واأخذوا يطلقون النار في كل اتجاه ب�سكل ع�سوائي على المنزل، 

وبينم���ا كان ال�سهيد يغلق باب الممر اأطلقوا النار باتجاه الباب فاأ�سابته ر�سا�سه في 

خا�سرت���ه، و�سق���ط رحمه اهلل على االأر�ض فحاولت زوجت���ه  اإ�سعافه فكانت تبلل فمه 

بالم���اء، لكنه اأ�سار اإلى قلبه ورف���ع »د�سدا�سته« فكانت المفاجاأة فقد برزت االأح�ساء، 

وكان ينزف بغزارة فات�سلت  بابنته باالإ�سعاف لنقله اإلى الم�ست�سفى مع ابنته االأخرى 

الم�ساب���ة بقدمه���ا والمغمى عليه���ا)5(، كما اأ�سيب���ت طفلة جيرانه���م ذات االأ�سهر 

الثلثة ب�سظية.

ومن���ذ تلك اللحظة، فقد ب���داأت الماأ�ساة، فاالإ�سابة  بليغة والب���د من نقل االأب اإلى 

الم�ست�سفى، ولكن كيف وقوات الظلم تطلق النيران فلم  تتمالك  ابنته نف�سها وخرجت 

اإل���ى فناء المنزل ت�سرح وتطلب من الجنود التوقف عن اإطلق النار وت�ساألهم لماذا 

اأطلق���وا الر�سا�ض على والدها،  كما حاول ال�سيد محمد اقناعهم بالكف عن  اإطلق  

النار لكن اأحدهم  �سرخ  بوجه الفتاة وهددها بالقتل ما لم ت�سكت)6(.

لق���د اأ�سبح اأهل ال�سهيد في حيرة من اأمرهم فهم يريدون اإ�سعاف والدهم، وكانوا 

يلح���ون عل���ى الجنود الذين  دخلوا اإلى داخل المنزل ب���اأن ي�سمحوا لهم بنقل والدهم  
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اإل���ى الم�ست�سف���ى ولك���ن الطغاة رف�س���وا وعندما نظ���ر اأحدهم  اإل���ى ال�سهيد قال في 

�سخري���ة »االآن بو����ض �سوف ينفعكم«، وبعد  قليل و�سلت �سي���ارة االإ�سعاف اإال اأن جنود 

الع���دو اأمروا قائدها بالتوقف في ال�س���ارع الثاني)7(، وفي الوقت  نف�سه  اقتادوا ابن 

ال�سهي���د وجارهم بحجة تو�سيلهم اإلى حيث تقف �سيارة االإ�سعاف لكي ي�سطحباهما 

اإل���ى منزلهما لنق���ل الم�ساب، ولكن الجنود تعمدوا الدوران ف���ي ال�سيارة بين مخفر 

�سرط���ة منطقة بيان ومخف���ر �سرطة منطقة الرميثية، دون مراع���اة لحالة الم�ساب 

وحاجته ال�سديدة لل�سعاف وقلق اأهله  عليه، وبعد حوالي ن�سف �ساعة طلب الجنود 

منهم���ا النزول من  ال�سيارة وال�سير عل���ى االأقدام ومعهما ابنته الم�سابة وكان رحمه 

اهلل يلف���ظ اأنفا�س���ه االأخيرة ويرف���ع ا�سبعه  وي���ردد اهلل اأكبر)8(، اأم���ام ابنه فوزي 

واأحد جيرانهم »اليمن���ي« و ابنته الم�سابة)9(، وعندما و�سلت �سيارة االإ�سعاف اإلى 

م�ست�سف���ى مب���ارك وكان ال�سهيد قد نزف بغزارة فتم نقله اإل���ى غرفة العمليات، كما 

نقلت ابنة ال�سهيد اإلى غرفة اأخرى، حيث تمت معالجتها من االإ�سابة، وبعد لحظات 

خ���رج الدكتور المعالج وهو ي���ردد ال حول وال قوة اإال باهلل  فق���د ا�ست�سهد والدهم وال 

مجال الإ�سعافهم)10(.

فتم و�سع جثمانة  في ثلجة الم�ست�سفى اإلى اأن تم  االإنتهاء من االإجراءات المطلوبة 

التي ا�ستغرقت ثلثة اأيام  ومن ثم تم دفن الجثمان)11( في مقبرة ال�سليبيخات.

هك���ذا �سقط ه���ذا المواطن المرابد ال�سامد، ولم  ترح���م يد البط�ض مر�سه وكبر 

�سن���ه، وبغيابه ب���داأت مرحلة حزن طويلة في حياة اأهل ال�سهي���د لفراق والدهم الذي 

لم���ي ك���ن اأحد اأفراد المقاومة،  لكنه اأحد اأفراد ال�سع���ب الكويتي الذي حاول النظام 

العراق���ي طم�ض هويته والق�ساء على كيانه، فلجاأ اإلى �ستخدام كل الطرق واالأ�ساليب 

الوح�سية ولكنه فوجئ ب�سموده ومقاومته البا�سلة.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.
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الهوام�س:

)٭( الميلد 1931/1/28 - اال�ست�سهاء 1991/2/1  - المهنة: حار�ض »متقاعد« في 

ميناء ال�سويخ، الم�ستوى التعليمي:

)1( محمد...... 1995/11/1 - عبدالعزيز ال�ساعي - �سلح العوفان.

)2( الم�سدر ال�سابق.

)3( محمد ...... الم�سدر ال�سابق.

)4( ابنة ال�سهيد نوال 1993/2/1 - �سلوى ال�سيباني - محمد ال�سداد.

)5( الم�سدر ال�سابق، ومحمد عبداهلل عثمان - المقابلة ال�سابقة.

)6( ابنة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)7( فوزي + ا�سماعيل ال�سطي - 1993/1/30 - محمد ال�سداد - �سلوى ال�سيباني.

)8( ابنة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)9( محمد..... - المقابلة ال�سابقة.

)10( ابن ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)11( محمد..... - المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيد/ حمد يو�سف اأحمد ال�سلطان )٭(

عرف���ان من خ���لل الق�س����ض الدامية م���اذا فعل النظ���ام العراقي باأه���ل الكويت 

الم�سلمي���ن، وهناك اأكثر من �سورة ت�س���رح للعالم الممار�سات  الوح�سية لقوات  ذلك 

النظ���ام، ولك���ن ال�سعب الكويتي المرابط ال�سامد اأثبت ف���ي تلك الظروف حبه لهذه 

االأر�ض الطيبة. ومن الق�س�ض الموؤلمة ق�سة هذا االإطفائي ال�ساب الذي قتلته نيران 

اأ�سلح���ة العدوان العراقي �سب���اح 2/8 وهو في طريقه الإطفاء الحري���ق الذي اأ�سعلته  

قوات  البغي والعدوان.

االإنطالق للواجب:

عندم���ا اأيقظت���ه زوجت���ه ال�ساع���ة ال�ساد�سة �سب���اح ي���وم 8/2 لم تكن تعل���م بوقوع 

الع���دوان الغا�سم، كذلك الح���ال بالن�سبة لل�سهيد حمد رحم���ه اهلل)1(، الذي اأ�سرع 

بارت���داء ملب�ض العمل وتوجه اإلى مركز المطاف���ئ في منطقة ال�سرق، وها هو ي�سل 

اإل���ى المركز بعد انتهاء اإجازته، وهناك علم بوقوع الكارثة، ف�سعر بالقهر واالألم وهو 

يتح���دث عن ابنته الت���ي بلغت �ستة �سهور الت���ي بداأت تخطو خطواته���ا االأولى، وعند 

ال�ساعة الثامنة والربع �سباحا)2( اأبلغت االإدارة العامة للمطافئ ال�سابط الم�سوؤول 

بان���دالع الحري���ق بالقرب من االأب���راج وعليهم التوجه اإلى هن���اك  وكان ال�سباط في 

المرك���ز ق���د حجز موظف���ي دوام االأربعاء  للظ���روف الطارئة، وعندم���ا و�سل البلغ 

طل���ب من موظف���ي دوام الخمي�ض القي���ام بالواجب فاأ�سرع ال�سب���اب وا�ستقلوا واحدة 

م���ن  ال�سي���ارات )جي���ب( وكان ال�سائق ه���و مب���ارك ابراهيم، ومع���ه ال�سباط خالد 

وال�سابط���ان عدنان  وال�سهيد حمد رحمه اهلل، ال���ذي اأ�سرع ب�سعود ال�سيارة  الجيب 

بينم���ا كان مكانه في اإح���دى �سيارات المطاف���ئ، لكنه عندما �سم���ع الم�سوؤول يطلب 

منهم �سرعة التحرك �سعد اإلى الجيب)3(، الأنه لم  يكن يرغب في التاأخر عن  اأداء  

الواج���ب،  وجل�ض رحمه اهلل في المقعد الخلف���ي )4(، اإنطلقت ال�سيارة م�سرعة اإلى 

موق���ع الحريق دون  اأن  تكون لديهم �س���ورة وا�سحة عن تطور االأحداث وعن خطورة 

الو�س���ع ووجود القوات العراقية في الموقع)5(، حيث لم يتم اإبلغهم ب�سيء، والأنها 
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�سيارة مطافئ فقد فتحت �سافراتها وانطلقت وعندما و�سلوا اإلى دوار ق�سر د�سمان 

�ساه���دوا مدرع���ة عراقية و�سيارة ال�سهي���د ال�سيخ فهد االأحمد، ول���م يلحظوا وجود 

قوات عراقية وما  اأن دخلت ال�سيارة في ال�سارع قبل ال�سفارة البريطانية الأنهم  كانوا 

يريدون الخروج  باتجاه البحر،  وبعد اأن  ابتعدوا عن المتحف القديم  �سمعوا اأ�سوات  

اإط���لق النار باتجاهه���م دون ان يتمكنوا من تحديد م�س���دره)6(، وكانت المفاجاأة 

حين �ساهدوا القوات  الع�سكرية خلف الحائط وقد غطوا اأج�سادهم بال�سجر، وكانوا 

يطلقون النيران  من اأ�سلحتهم ف�سرخ ال�سهيد حمد وقال »ربعنا رمونا الأنه كان يظن  

اأنهم اأفراد القوات العراقية«.

االإ�سابة:

ح���اول ال�سهيد رحمه اهلل النظر باتجاه اإطلق النار واأراد اأن يرى م�سدره فاأخرج 

ج�سم���ه م���ن ال�سباك وكان طوي���ل القامة،  فاأ�سابت���ه طلقته بظهره، ث���م الثانية التي 

اأ�سابت القلب)7( وكان مكانه رحمه اهلل خلف المقعد المجاور لل�سائق)8(، ف�سرخ 

وه���و يم�س���ك خا�سرت���ه: )رمون���ي( اأي اأطلق���وا النار عل���َيّ فحاول خال���د اأن يخف�ض 

ج�سده)9(، بينما كانت الطلقات تنطلق من كل الجهات اليمين  والي�سار،  وقد ته�سم 

زج���اج ال�سيارة االأمامي تماما وح���اول خالد وعدنان  تحا�سي تل���ك العيارات النارية 

باالختب���اء داخل ال�سيارة)10(،  وبينا كانت الطلقات من اأ�سلحة جنود العدو موجهة 

نح���و �سي���ارة ال�سباب �سرخ  ال�سهي���د رحمه اهلل مرة ثانية )قلب���ي قلبي( فقد اأ�سيب 

م���ن جهة الي�سار عن���د القف�ض ال�س���دري)11(، وحاول مبارك اأن يرج���ع بال�سيارة 

ويبتع���د ع���ن المكان لك���ن الطلقات كانت موجهة  م���ن االأم���ام)12(، فا�سطروا اإلى 

الوق���وف ب�سبب الخلل الذي اأ�سابه  ال�سيارة، فاأمرهم اأفراد العدو برفع اأيديهم  فوق 

وروؤو�سهم  واقتادوهم اإلى �سور ال�سفارة البريطانية )13(، وظل ال�سهيد في ال�سيارة  

يعاني)14( من ا الإ�سابة البليغة التي اأ�سابت قلبه، وكانت ال�سيارة واقفة عند الزاوية 

باتجاه ق �سر د�سمان، اأما ال�سباب فقد اقتيدوا اإلى الزاوية  باتجاه البحر، وفي تلك 

االأثناء حاول عدنان ومبارك  اإقناع الع�سكري العراقي لكي ي�سمح لهما بالذهاب اإلى 
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زميلهم���ا الم�ساب ف���ي ال�سيارة الإ�سعافه،  لكن رف�ض وبع���د اإلحاح �سمح لهما)15(، 

وذل���ك بع���د اأن تدخل اأحد ال�سب���اط الكويتيين )مقدم(، ال���ذي كان موجودا هناك،  

وبن���اء على موافقة ال�سابط  العراق���ي وكان  برتبة )رائد( ذهب مبارك وعدنان اإلى 

ال�سهيد حمد.

اال�ست�سهاد:

فتح عدنان باب ال�سيارة اليمين، الأن  ال�سهيد كان عند جهة الي�سار وحاول اإ�سعافه 

لك���ن ا�سابت���ه  كانت بليغة)16(، فطلب عدن���ان من العراقيين �سي���ارة اإ�سعاف لنقل 

زميله���م فلم يهتم���وا بطلبه كعادتهم، وعندم���ا الحظ عدنان خط���ورة  حالة ال�سهيد 

طل���ب منه اأن يت�سهد لكنه لم ي�ستطع النط���ق فقراأ عليه بع�ض االآيات القراآنية وت�سهد 

نياب���ة  عن���ه حتى توفي رحمه اهلل)17(، وقام عدنان ومب���ارك  بنقله اإلى جانب �سور 

ال�سف���ارة البريطاني���ة، وو�سعوا علي���ه غطاء وكان عب���ارة عن الملب����ض الواقية من 

الحريق الذي ي�ستخدمه االإطفائي)18(، وبعد  ذلك  ا�سطروا اإلى 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  اأجبرتهم قوات العدو 

عل���ى النزول م���ن �سياراتهم وفجاأة وبع���د حوالي ثلث �ساعة  بداأ اإط���لق النار �سوب 

القوات العراقية، فقد جاءت القوات  الكويتية من جهة الم�ست�سفى االأميري ومن جهة 

االأب���راج فارتبكت قوات الع���دو وانطلق اأفرادها نحو بع����ض المواقع لمواجهة القوات 

الكويتية)19(، فا�ستطاع ال�سب���اب والكثير من المدنيين وغيرهم الفرار من القوات 

العراقي���ة المرتبكة ف���ي مواجهة القوات الكويتية)20(، ثم توج���ه ال�سباب اإلى مركز 

مطاف���ئ ال�سرق واأبلغوا االإدارة العامة بما حدث لل�سهيد حمد ومكان وجود الجثمان، 

وعن���د المغرب  �سدرت تعليم���ات االإدارة  العامة  باإغلق المرك���ز ومغادرته، ونظرا 

لح�سا�سي���ة موق���ع المركز الذي تعر�ض لدخ���ول القوات العراقي���ة مرتين قرر عدنان 

اإغلق���ه  بعد اأن  تخل�ض من الملفات)22(، لك���ي ال تقع باأيدي قوات البغي وحكانت 

ال�ساعة حوالي ال�سابعة م�ساًء.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-121-

كيف علم اأهله با�ست�سهاده؟

ظ���ل جثمان ال�سهيد حمد رحمه اهلل ف���ي مكانه عند �سور ال�سفارة البريطانية حتى 

ي���وم ال�سبت حيث تم نقل���ه باالإ�سافة اإل���ى جثمانين)23(،  وفي الي���وم الخام�ض من 

وق���وع العدوان ح�سر عادل اأخو ال�سيهد يو�سف رحمه اهلل اإلى مركز مطافئ الفيحاء 

ي�س���األ عنه فاأخب���ره عدنان، ومن هناك ذهب���ا  اإلى الم�ست�سف���ى االأميري للبحث عن 

الجثم���ان،  كما ذهب اأخوت���ه اأي�سا  اإلى مكان  ا�ست�سهاده فوجدوا ال�سيارة ولم يجدوا 

الجثم���ان، فبحث���وا في  ثلج���ات  الم�ست�سفيات وف���ي �سالة التزلج الأن���ه قيل لهم اإنه 

ربم���ا يك���ون هناك فلم يعثروا عليه)24( حتى يوم 9/8 عندما �سمع عدنان  من  اأحد 

ال�سباب بوجود الجثمان في »مغي�سل« �سرق، والخا�ض بال�سيعة، فاأخبر �سقيق ال�سهيد 

ال���ذي ذهب اإلى هن���اك فاأخبره اأحد االأ�سخا�ض اأنه بالفع���ل كانت هناك جثث لثلثة  

اأ�سخا����ض، اأحده���م  كان يلب����ض ملب�ض ل���ون  اأزرق »بل�سوت اأزرق«  وطوي���ل، واأنه تم 

دفن���ه في مقبرة ال�سيع���ة فذهب اأخوة ال�سهيد اإلى هناك اأنه���م كانوا يريدون  التاأكد 

من  جثمان �سقيقهم، وقد  ا�سطحبوا معهم اأحد المندوبين من الم�ست�سفى االأميري 

وكامي���را وهن���اك في المقبرة �ساألوا العمال الذين  اإر�سدوه���م اإلى موقع قبور الجثث 

الث���لث فقام اأخ ال�سهي���د بحفر اأول قبر وكان قبر ال�سهي���د حمد رحمه اهلل الذي لم 

تفارق االبت�سامة وجهه، كما لم تظهر رائحة من الجثمان كما الحظ اأخوته ثم  اأعيد 

الجثمان  اإلى القبر)25(.

ومم���ا تج���در االإ�سارة اإليه اأن خال���د الذياب يقول اإنه بع���د اأن  اأ�سيب ال�سهيد حمد 

رحمه اهلل، وبينما كان في الرمق االأخير الحظ اأي�سا االبت�سامة على وجهه)26(.

اأم���ا زوجته فقد كانت ومنذ ال�سباح الباك���ر ،  وبعد اأن �سمعت بنباأ العدوان تحاول 

البحث عن زوجها للطمئنان  عليه دون جدوى وكانت في حالة �سديدة  من  االإعياء 

والقل���ق والحزن خوف���ا عليه، فاأثر اأهلها التري���ث وتاأجيل اإبلغه���ا با�ست�سهاده خوفا 

عليها،  وعندما علمت بعد ذلك لم يكن بيدها اأمام هذه الماأ�ساة)27(، غير االإيمان 

بق�ساء اهلل وقدره.
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وهك���ذا راح ه���ذا ال�ساب الم���رح الطيب)28(، نتيج���ة اإ�سابته بعي���ارات نارية من 

�س���لح العدو وترك ابنته وهي في �سهورها االأول���ى، والتي كان يتحدث عنها في ذلك 

الي���وم  الحزين، لق���د اأراد القيام  بواجبه ب�سرعة ف�سعد ال�سيارة الجيب، ولم ينتظر 

لك���ي ي�ستق���ل �سي���ارة اإطفاء الحري���ق التي عادت بعد ذل���ك باأمان، لقد لب���ى النداء،  

فكانت  ال�سهادة.

رحمهم اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.

الهوام�س:

)٭( الميلد:  1967/1/21- اال�ست�سهاد: 1990/8/2 - الم�ستوى التعليمي: متو�سط 

- المهنة: اإطفائي - اإدارة االإطفاء.

)1( اأرملة ال�سهيد 1996/1/7 - �سعود المطيري.

)2( خالد عبداهلل الذياب 1996/3/13 - �سعود المطيري.

)3( مبارك ابراهيم العزران 1996/3/5 - �سعود المطيري - محارب الحربي.

)4( خالد عبداهلل ذياب- المقابلة ال�سابقة.

)5( الم�سدر ال�سابق.

)6( مبارك ابراهيم العزران - المقابلة ال�سابقة.

)7( خالد عبداهلل الذياب - المقابلة ال�سابقة.

)8( عدنان علي الرزوقي 1996/1/30 - محارب الحربي - �سعود المطيري.

)9( خالد عبداهلل الذياب - المقابلة ال�سابقة.

)10( مبارك ابراهيم العزران - المقابلة ال�سابقة.

)11( عدنان علي الرزوقي - المقابلة ال�سابقة.

)12( مبارك ابراهيم  العزران - المقابلة ال�سابقة.

)13( عدنان علي الرزوقي - المقابلة ال�سابقة.

)14( مبارك ابراهيم  العزران - المقابلة ال�سابقة.

)15( عدنان علي الرزوقي - المقابلة ال�سابقة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-123-

)16( مبارك ابراهيم العزران - المقابلة ال�سابقة.

)17( عدنان علي الرزوقي - المقابلة ال�سابقة.

)18( عدنان علي الرزوقي - المقابلة ال�سابقة.

)19( خالد عبداهلل الذياب - المقابلة ال�سابقة.

)20( م���ن المع���روف اأن الجي�ض الكويت���ي ا�ستبك في اأكثر من موق���ع مع العدو، وقد 

واجه���ت قوات العدو مقاومة با�سلة من اأفراد الحر�ض الوطني  ومن  المواجهات تلك 

المواجه���ة التي تمت بين  الحر�ض االأمي���ري والقوات العراقية، وقد  ا�ستطاعت قوات 

الحر�ض االأميري منع القوات العراقية من دخول ق�سر د�سمان، لكن التعزيزات التي 

و�سلت بعد  ذلك خا�سة التي كانت قد ت�سللت من المنازل وال�سوارع الفرعية والمباني 

والهيئات الم�سيطرة على الق�سر، قامت بق�سف وفتح النيران واأعمال القن�ض وبعد 

ان دارت معرك���ة مري���رة بين قوات الحر����ض االأميري، وقوات الع���دو تمكنت االأخيرة 

م���ن ال�سيطرة على مداخل ومخارج الق�سر، ولك���ن بعد و�سول تعزيزات من الحر�ض 

االأميري  و�سرية من الحر�ض الوطني ومفارز من قوات الداخلي اأمكن فك الح�سار، 

وقتل عدد من قوات العدو، وا�ستطاعت القوات الكويتية »الحر�ض االأميري« ال�سيطرة 

عل���ى الق�سر حت���ى الحادية ع�سر، عندما ت���م تعزيز القوات العراقي���ة بقوات اأخرى 

واأبرار جوي وبحري حتى ال�ساعة الثانية ع�سرة حيث حا�سرت الق�سر)21(.

)21( عل���ي عبداللطيف خليف���وه - عقيد ركن متقاعد - تحري���ر ومراجعة د.يو�سف 

عبدالمعط���ي - المقاوم���ة الكويتي���ة م���ن  خلل الوثائ���ق العراقية - مرك���ز البحوث 

والدرا�سات الكويتية 1993 - �ض29.

)22( خالد عبداهلل الذياب - المقابلة ال�سابقة.

)23( عدنان  علي الرزوقي - المقابلة ال�سابقة.

)24( عادل يو�سف ال�سلطان، 1996/1/30 - محارب الحربي - �سعود المطيري.

)25( عادل يو�سف ال�سطان - المقابلة ال�سابقة.

)26( خالد عبداهلل الذياب - المقابلة ال�سابقة.

)27( ارملة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة.

)28( عدنان علي الرزوقي وعادل يو�سف ال�سلطان - المقابلة ال�سابقة.
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الم�سادر والمراجع:

اأوال: المقابالت ال�سخ�سية

الم�سدر التاريخ الباحث

1996/3/5 1996/2/6 د.نج���اة عبدالق���ادر الجا�س���م   اأبو�س���روق   - المق���دم/ 

- المقدم/ محمد الياقوت الفيروز 1996/5/20 د.نجاة عبدالقادر الجا�سم  اأحمد 

علي د�ستي 1996/7/3 �سعود المطيري  1994/6/20 د.نجاة عبدالقادر الجا�سم

- العقيد خالد عبدالكريم ال�سطي 1996/8/3 د.نجاة عبدالقادر الجا�سم

- �سليمان عبدالنبي م�سعل 1994/4/20 �سناء مبارك  1993/9/14 �سناء مبارك

- خليل بهاويد بدون تاريخ �سناء مبارك

- في�سل عبدالعزيز الهاجري 1996/1/16 �سعود المطيري

- جمال ابراهيم البناي 1994/6/14 عادل ال�سبتي 

--- 1996/6/12 عادل ال�سبيتي

- ارملة ال�سهيد ابراهيم  عبدالنبي 1996/2/9 �سناء مبارك

- محمد اأحمد علي د�ستي 1995/10/8 د.نجاة عبدالقادر الجا�سم

- اأرمل���ة ال�سهيد خالد د�ستي - مكتب ال�سهي���د - مركز المعلومات - ملف ال�سهيد - 

�سهادة �سهيد.

- اأخت ال�سهيد خالد د�ستي - مكتب ال�سهيد - مركز المعلومات - �سهادة �سهيد.

- والدة ال�سهيد ابراهيم عبدالنبي م�سعل 1993/9/12 �سناء مبارك

- عبا�ض البلو�سي-وليد العنزي 1995/11/14 �سعود المطيري - �سلح العوفان

- عزي���ز محمد عزيز 1995/11/15 �سعود المطيري - �س���لح العوفان عبدالعزيز 

ال�ساعي

- عيد �سبر ال�سمري 1996/5/20�سعود المطيري

- محمد علي خمي�ض ال�سعد  1996/4/6�سعود المطيري

- ماهر اأحمد الدخيل 1996/4/10 محارب الحربي - �سعود المطيري

- علي طلق العتيبي  1996/5/21محارب الحربي - �سعود المطيري

- اأمير مراد �سم�ض الدين 1996/4/14 �سعود المطيري
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- عبدالكريم العنزي 1993/5/16 عادل ال�سبتي - �سناء مبارك - اأحمد ال�سداد 

 1996/4/26  

د.نجاة عبدالقادر الجا�سم - عبداهلل نذر - عبدالكريم العنزي 1996/4/13 

- ابراهيم غلوم رجب 1995/10/24 �سعود المطيري

- بدر خ�سير �سعبان 1995/11/19 �سعود المطيري - عبدالعزيز ال�ساعي

- �سعاد محمد فايز  1995/10/21 

- ماجد مجيد علم دار  1995/10/21د.نجاة عبدالقادر الجا�سم

- فا�سل محمد العنزي 1996/5/20 �سعود المطيري

- اأحمد علي خمي�ض ال�سعد 1996/4/7 �سعود المطيري

- محمد نهار العتيبي 1996/4/19 �سعود المطيري

- �سعد عبداهلل ال�سرقاوي 1996/4/20 �سعود المطيري

--- 1996/4/20 �سعود المطيري

- عبدالكريم م�سير خلف العنزي 1996/4/15 �سعود المطيري

- حبيب م�سير العنزي 1996/7/23 �سعود المطيري

--- 1996/3/26 �سعود المطيري

- �سع���ود �سالم ال�سري���ع العازم���ي 1996/4/16 �سعود المطي���ري - نا�سر القوي�سي 

العازمي

- مقدم/ وا�سط منيح اهلل  البيغلي 1996/4/7 �سعود المطيري

- عبداهلل �سعود مكمخ المطيري 1996/3/26 �سعود المطيري

- �سالم  نهار محمد العازمي 1995/12/2 �سعود المطيري

- فلح مر�سي  العريعره 1995/12/12 �سعود المطيري

- �سعود هادي ال�سواغ 1995/12/26 �سعود المطيري

- عبداهلل نجم ال�سبيعي 1995/10/17 د.نجاة عبدالقادر  الجا�سم

- حمد عبدالعزيز الري�ض 1995/10/20 �سعود المطيري

--- 1996/1/6 د.نجاة عبدالقادر الجا�سم

- خليف عاد الجنفاوي 1996/5/12 �سعود المطيري
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- محمد عبداهلل المطيري 1995/10/19 �سعود المطيري

- ارملة ال�سهيد جمال اللنقاوي 1995/10/21 د.نجاة عبدالقادر الجا�سم

- النقيب/--- 1995/11/1 �سعود المطيري

- رائد/ د.وليد ب�سارة 1996/3/12 د.نجاة عبدالقادر الجا�سم - �سعود المطيري

- �سلمان قبازرد 1995/10/23 �سلح العوفان

- حمدي الحبيب 1995/11/5 �سلح العوفان

- خالد رجب عبدالوهاب 1995/11/14 �سعود المطيري - �سلح العوفان

- نجيب �سعد �سلطان ال�سالم 1995/10/16 �سلح العوفان

- نقيب  طيار/ جمال نا�سر ال�سطي 1996/3/26 �سعود المطيري - نا�سر القوي�سي

- نقيب طيار/ عي�سى �سرهان  العنزي 1996/3/3 �سعود المطيري

- يون�ض �سلل العنزي 1996/10/15 عبدالعزيز ال�ساعي

- با�سل �سايع الجمياز 1996/4/9 عبدالعزيز ال�ساعي

- عميد ركن طيار محمد غ�سبان الرزوقي 1996/7/17 �سعود المطيري

- الرائ���د طي���ار ولي���د اأحم���د العط���ار 1996/4/15 عبدالعزي���ز ال�ساع���ي - نا�سر 

القوي�سي

- خالد مزيد العبيدي 1996/1/23 د.بنيان  �سعود تركي - عبدالعزيز ال�ساعي

- نقيب طيار عدنان ح�سين الف�سلي 1996/3/3 �سعود المطيري

- لواء ركن را�سد بكر ال�سيد 1996/7/2 �سعود المطيري

- عواد �ساير ال�سمري 1996/10/18 د.نجاة عبدالقادر الجا�سم

- مبارك �سالح الجفران ال�سمري 1996/3/17 �سعود المطيري

- خالد مناحي الع�سيمي 1996/1/28 �سعود المطيري

- ارملة ال�سهيد �سعد �ساير ال�سمري 1996/1/18 د.نجاة عبدالقادر الجا�سم

- فه���د م���رزوق العن���زي  1996/10/18د.نج���اة عبدالقادر الجا�س���م - عبدالعزيز 

ال�ساعي

- عبدالمجيد علي يو�سف 1996/1/23 �سعود المطيري

- بدر را�سي الجفرا 1996/3/5 �سعود المطيري
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- مطلق ظافر الهاجري 1996/1/16 �سعود المطيري

- والدة ال�سهيد محمد حمود الطوا�ض 1996/1/2 �سعود المطيري

- عبداهلل �سعد الدعا�ض 1996/1/3 �سعود المطيري

- خالد حمود الطوا�ض 1995/12/31 

- عبداهلل ا�سماعيل الكندري 1995/12/23 

- اأحمد اإ�سماعيل الكندري 1996/9/8 �سعود المطيري

- عبداهلل هادي العجمي 1995/12/26 �سعود المطيري

- �سعيب عبداهلل بخ�ض 1996/9/8 �سعود المطيري

- محمد... 1995/11/1 عبدالعزيز ال�ساعي - �سلح المطيري

- نوال ا�سماعيل عبداهلل ال�سطي 1993/2/1 �سلوى ال�سيباني - محمد ال�سداد

- فوزي اإ�سماعيل ال�سطي 1993/1/30 �سلوى ال�سيباني -  محمد ال�سداد

- ارملة ال�سهيد حمد يو�سف ال�سلطان  1996/1/7�سعود المطيري

- خالد عبداهلل الذياب 1996/3/13  �سعود المطيري

- مبارك ابراهيم العزران 1996/3/5 �سعود المطيري -  محارب الحربي

- عدنان علي المرزوقي 1996/1/30 محارب الحربي - �سعود المطيري

- عادل يو�سف ال�سلطان 1996/1/30 محارب الحربي - �سعود المطيري 

ثانيا: الوثائق

وثائق االحتالل العراقي

- مديرية �سرطة الفروانية - 1990/9/15 - �سري اإلى قيادة ثوات ال�سرطة بالكويت 

- تقرير خا�ض، عقيد �سرطة حبيب نجم محيي الدين.

- اللجنة الوطنية ل�سوؤون االأ�سرى والمرتهنين -  1993/1/26- ر�سالة خطية حمود 

اأحمد الطوا�ض، االأراق الخا�سة.

-  مذك���رة ال�سيد فهد مرزوق العنزي - عن ال�سهيدين �سعد وحماد �ساير ال�سمري - 

مكتب ال�سهيد - مركز المعلومات.
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- مذك���رة من اأحد اأف���راد  مجموعة الرو�سة -  1996/8/6- مكتب ال�سهيد - مركز 

المعلومات.

- مذكرة ال�سيد عزيز محمد عزيز بعنوان »مجموعة العدان وملحات من  االحتلل« 

- مكتب ال�سهيد - مركز المعلومات.

- مذك���رة ال�سي���د عبدالكريم العنزي - مجموع���ة الفهود - مكت���ب ال�سهيد - مركز 

المعلومات.

- مذكرة ال�سيد عبداهلل نذر - مجموعة الفهود  - مكتب ال�سهيد - مركز المعلومات.

ثالثا: المراجع:

العقي���د الرك���ن  - المتقاعد علي عبداللطيف خليفوه - المقاومة  الكويتية من  خلل 

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�سم - ملحم يوم الفداء الكويتي 

- مطابع الكويت 1991 .

وف���ي الختام ربما تكون هناك المعلومات التي لم نتو�سل اإليها الأن اأ�سحابها اختاروا 

التزام ال�سمت الأ�سباب خا�سة وربما هناك بع�ض االأ�سخا�ض الذين لم نتو�سل اإليهم.

اأرجو اأن اأكون قد  وفقت في تقديم بع�ض ما ي�ستحقه �سهداء الكويت.
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الفهر�س

6كلمة �سكر

8مقدمة

الف�سل  االأول

10ال�سهيد/ محمد جا�سم يو�سف الرمي�سين

14ال�سهيد/  اإبراهيم  عبدالنبي م�سعل عبداللطيف

 19ال�سهيد/ خالد اأحمد علي الد�ستي

20ال�سهيد/ محمد جا�سم يو�سف الرمي�سين

الف�سل الثاين

35مجموعة العدان

42ال�سهيد/ عادل غلوم رجب د�ستي

 44ال�سهيد / عي�سى محمد فايز علي

46ال�سهيد/ اأحمد عبا�ض ال�سنا�سيري

49ال�سهيد/ مجيد علم دار

49ال�سهيد/ علي مجيد علم دار

49ال�سهيد/ حميد مجيد علم دار

الف�سل الثالث

63ال�سهيد/ �سالم م�سير خلف العنزي

69ال�سهيد / �سلمان نهار محمد العازمي

72ال�سهيد / ابراهيم عبداهلل نجم  ال�سبيعي

76ال�سهيد/ جمال �سالم خلف اللنقاوي

80ال�سهيد/ جمال �سعد �سلطان ال�سالم

87ال�سهيد/ حمدان محمد �سلل العنزي

87ال�سهيد/ محمد مزيد خلف العبيد
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الف�سل الرابع

97ال�سهيد/ �سعد �ساير ال�سمري

97ال�سهيد/ حماد �ساير ال�سمري

107ال�سهيد / محمد حمود الطوا�ض

110ال�سهيد/ ابراهيم اإ�سماعيل عبداهلل  الكندري

الف�سل اخلام�س

114ال�سهيد/ اإ�سماعيل عبداهلل خلف ال�سطي

118ال�سهيد/ حمد يو�سف اأحمد ال�سلطان

124الم�سادر  والمراجع




