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»اإهـــــــــــــــــــداء«

اإلى اأر�صي ال�صغيرة...

اإلى حبي الكبير...

اإلى من ي�صتحق الت�صحية والعطاء...

»اإلى الكويت«

مكتب ال�سهيد
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كلمة �صكر 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�صم يو�صف الكندري
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ال�صهيد / ابراهيم جابر نايف محمد الظفيري )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن :

اأخالق ال�صهيد و�صفاته ال�صخ�صية

ع���رف باأخلق���ه الرفيعة واأدبه الج���م، والرزانة وقلة الكلم وب���ره لوالديه وق�ساء 

حاج���ات المنزل وحب م�ساعدة االآخرين وح�سن علقته وتعامله مع جيرانه وزملئه 

فح���از على احترامهم ووثنائهم عليه، كما كان حري�سا على اأمور دينه وعلقته بربه 

مواظبا على ال�سلة وال�سيام وطاعة اهلل.

دور ال�صهيد في اأثناء االحتالل الغا�صم وا�صت�صهاده:

كان ال�سهي���د ف���ي يوم الغزو االآثم في اجازة خا�سة ولكنه م���ا ان �سمع نباأ الغزو في 

فج���ر اأول يوم منه حتى قطع اإجازته وارتدى ملب�سه الع�سكرية وتوجه اإلى مقر عمله 

في مع�سكر الجيوان في ال�سويخ للدفاع عن الوطن، وقد كان من المفتر�ض اأن يذهب 

ف���ي اليوم ذاته م���ع اأخيه يو�سف لزي���ارة والدتهم الراقدة ف���ي الم�ست�سفى حيث كان 

م���ن المقرر اأن تج���رى لها عملية جراحية في ه���ذا اليوم ولكنه خ�س���ي اإن ذهب اإلى 

الم�ست�سف���ى ان تفوت���ه الفر�سة في مواجهة المعتدين وق���د ال يتمكن من الذهاب اإلى 

المع�سك���ر بعد ذلك واأ�سر على الم�ساركة في القتال موؤكدا اأن هذا وقت �سداد الدين 

للوط���ن مبرهنا بذل���ك اأن العمل في الجي�ض واجب مقد�ض ولي����ض من اأجل الح�سول 

على الراتب فقط مع اأنه اأب ل�سبعة اأبناء، غير اأنه لم ياأبه بكل ذلك.

انطلق ال�سهيد ب�سيارته من الجهراء متوجها اإلى مع�سكر الجيوان وعند دوار االأمم 

المتح���دة »العظ���ام« كان هناك حاج���ز لل�سرط���ة الكويتية يمنع النا����ض من الذهاب 

جهة المع�سكر خ�سي���ة اأن ي�سابوا باأذى جراء تبادل اإطلق الر�سا�ض والقذائف بين 

الجي����ض الكويتي والعراقيي���ن المعتدين، ولكن ال�سهيد رف����ض الرجوع وعبر ب�سيارته 

عل���ى الر�سي���ف واجتاز حاجز ال�سرطة حت���ى و�سل اإلى مع�سك���ر الجيوان، ودخل من 

البواب���ة ال�سمالية للمع�سكر، ثم اتجه اإلى م�ستودع ال�سلح وت�سلم �سلحا واأخذ موقعا 

- الميلد: 1958/9/19 م                                       -الحالة االجتماعية : متزوج وله �سبعة اأبناء

- الم�ستوى التعليمي : ابتدائي

-اال�ست�سهاد : 1980/8/2م

- المهنة : رقيب - مديرية االإ�سارة - رئا�سة االأركان - وزارة الدفاع
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دفاعيا، ظل يدافع عن المع�سكر حتى ال ي�سقط في اأيدي القوات العراقية منذ و�سوله 

�سباح���ا وحتى ال�ساعة الثامنة ع�سرة ظه���را من يوم الغزو، وفي هذه االأثناء ان�سحب 

الع�سكريون الكويتيون اإلى المهاجع لتفادي الرمي الغزير، وهنا و�سل خبر اإلى اأفراد 

الجي����ض الكويتي اأن اأحد الجنود قد �سقط في �ساحة المع�سكر مقابل مديرية القيادة 

للت�ساالت وال�سيطرة، فهب اإخوانه لنجدته واإذا بهذا ال�سهيد هو اإبراهيم الظفيري 

وكان مايزال به رمق من حياة ولكنه يتنف�ض ب�سعوبة بالغة، لقد اأ�سابه قنا�ض عراقي 

بطلق ناري من الحجم الكبير في قلبه اخترق ج�سمه وخرج من ظهره، فنقلوه ب�سيارة 

اإل���ى عي���ادة القوة البحري���ة ولكن ما اأن و�سلوا ب���ه اإلى العيادة حت���ى اأ�سلم روحه اإلى 

بارئها.

ا�ست�سه���د اإبراهيم الظفي���ري ونقل اإلى م�ست�سف���ى الفروانية وو�سل���ت االأخبار اإلى 

وال���ده با�ست�سهاد ابنه فل���م يجزع ولم يندم وا�ستقبل ذل���ك بالر�سا والت�سليم بق�ساء 

اهلل وقدره فحمد اهلل و�سكره اأن مات ابنه �سهيدا مدافعا عن حيا�ض الوطن.

وفي يوم ال�سبت ثالث اأيام الغزو ذهب اإلى الم�ست�سفى فوجد ابنه في ثلجة  الموتى 

ولكن���ه لما نظر اإليه وجده كالم�ستغرق في نومه ووج���د دمه لم يتغير لونه فحمله اإلى 

مقبرة ال�سليبيخات وهناك وري الثرى جثمانه الطاهر.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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 ال�صهيد / اإبراهيم عبداهلل البلو�صي )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن :

اأخالقه:

كان اإبراهيم طيب القلب محبا للمرح دائم االبت�سامة �سجاعا مقداما.

هواياته:

عرف اإبراهيم بحبه ل�سيد الطيور و�سيد ال�سمك.

دور ال�صهيد في اأثناء االإحتالل الغا�صم:

كان الإبراهي���م دور كبير خ���لل فترة الغزو �سواء من جهة الم�ساعدات االإن�سانية اأو 

المواجهة الع�سكرية.

ظه���ر دور ال�سهي���د اإبراهي���م م���ن اأول ي���وم م���ن اأي���ام الغ���زو فف���ي ي���وم الخمي�ض 

1990/8/2م التح���ق بم�ست�سف���ى الع���دان للم�ساهم���ة ف���ي اإ�سع���اف الجرح���ى ونقل 

الم�سابي���ن وكذل���ك نق���ل التموي���ن كاالأرز وال�سك���ر ب�سيارت���ه الخا�سة اإل���ى المنازل 

باالإ�ساف���ة اإلى نقل الماء ف���ي �سهريج الماء من بركة كانت ف���ي القرين، و�سارك مع 

اإخوانه واأخواته واآخرين في تنظيم مظاهرة كبيرة امتدت من منطقة ال�سباحية اإلى 

منطق���ة الرقة، ثم تطورت طبيعة المقاومة بان�سامه اإلى اإحدى مجموعات المقاومة 

الت���ي عرفت با�سم «مجموعة الفه���ود» ن�سبة اإلى ال�سهيد فهد االأحمد الجابر ال�سباح  

وه���ذه المجموعة ت�سم باالإ�ساف���ة اإلى اإبراهيم البلو�سي كل م���ن اأخيه بدر البلو�سي 

وع���ادل غلوم ومجي���د علم دار وحميد عل���م دار وعلي مجيد عل���م دار وعي�سى د�ستي 

واأحم���د حمزة وعبدالكريم العنزي واآخرين ثم انق�سمت هذه المجموعة اإلى ق�سمين 

اأحدهم���ا بقيادة مجيد عل���م دار والثانية بقيادة عادل غلوم، حيث كان اإبراهيم تابعا 

له���ذا الق�س���م واأفراد هذه المجموعة عب���ارة عن اأ�سدقاء �سم���ر وترفيه منذ فترة ما 

قب���ل الغزو، ولكن خلل الغزو تغير نم���ط لقاءاتهم ف�سكلوا من اأنف�سهم خلية نخطط 

ل�س���رب االأه���داف الع�سكري���ة العراقية واتخذت له���ا مركزا في القري���ن تجتمع فيه 

وتنطلق منه للهجوم على االأهداف في مواجهة المعتدين ع�سكريا.

- الميلد:1969/8/6                                               - الحالة االجتماعية : اأعزب

-المهنة : جندي برتبة عريف

   بوزارة الدفاع
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تع���ددت اأعمال ال�سهيد اإبراهي���م في مواجهة المعتدين ع�سكري���ا حيث كان جريئًا 

ال يبال���ي �سيئًا في مواجهته���م، �سجاعًا مقداما في مقاومته���م، واأول عملية ع�سكرية 

�س���ارك فيها هي مهاجمة بع�ض الجن���ود العراقيين في جمعية هدي���ة التعاونية حيث 

نجح���ت مجموعت���ه ف���ي قتل اأربع���ة من جن���ود االحتلل م���ن بينهم �ساب���ط واأخذوا 

اأ�سلحته���م غنيمة، و�س���ارك في عمليات اأخ���رى وباال�سافة اإلى المقاوم���ة الم�ستركة 

كان���ت له اأعم���ال فردية مثل حمله لل�سلح، ف���اإذا وجد فر�سة هج���م على العراقيين 

وكذل���ك دوره ف���ي نق���ل ال�سلح م���ن مناط���ق الكويت المختلف���ة اإلى مراك���ز تخزين 

االأ�سلح���ة في منطقة القرين وكانت والدته ت�سترك اأحيانًا في نقل اال�سلحة معه كنوع 

م���ن التمويه عل���ى نقاط التفتي����ض وقد ا�ستخدم غرفت���ه في المن���زل ل�سناعة قنابل 

المولوتوف لرميها على العراقيين.

وظل اإبراهيم هكذا دوؤوبا في مقاومة المحتل يخرج من منزله �سباحا وال يرجع اإال 

في �ساعة متاأخرة من الليل واأحيانا يغيب عن بيته يوما اأواأكثر.

اال�صت�صهاد:

ج���اء اليوم الذي كان يتمن���اه اإبراهيم اأال وه���و ال�سهادة فقد كان يتوق���ع ا�ست�سهاده 

عل���ى اأيدي الغا�سبين وعندم���ا كان يطلب منه البع�ض عدم الم�سي في طريق مقاومة 

العراقيي���ن يرف����ض ذلك ويقول: اأنا اأم���وت بها التراب يقتلون���ي اأو اقتلهم» وكان يقول 

لوالدته اإذا يوم �سفتيني رحت ما رديت ال تبكين خل�ض اأنا رحت ال تبكين من وراي.

�س���ارك اإبراهيم في عملية كبيرة كانت �سببا في البح���ث عنه واعتقاله، ثم اإعدامه 

وذلك عندما هاجم في عملية جريئة مجموعة من االآليات العراقية علي ج�سر منطقة 

الظه���ر �س���رق الفنطا�ض فاأردى رائدا قتي���ًل و�سباطا وعددا من الجن���ود العراقيين، 

ورج���ع اإبراهيم ي���وم هذه العملية في منت�س���ف الليل اإلى المن���زل وا�ستغرق في النوم 

م���ن التعب وط���ول ال�سهر في غرفته بالدور االأول. وفي ال�ساع���ة الواحدة ظهرًا تقريبًا 

حا�س���ر العراقي���ون قطع���ة 3 من منطق���ة الرقة وقدم م���ا يقارب م���ن ثلثمئة جندي 
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عراقي ودهموا منزل اإبراهيم وقاموا بالبحث والتفتي�ض عنه لكنهم لم يدخلوا الغرفة 

الت���ي كان اإبراهي���م نائما فيها، و�ساألوا والده عبداهلل عنه فاأنكر اأن يكون له ولد ا�سمه 

اإبراهي���م ولما هم���وا بالخ���روج راأى اأحدهم ج���واز اإبراهيم مذكور ب���ه ا�سمه الكامل 

فرجعوا واأعادوا البحث عنه وك�سروا باب غرفة اإبراهيم واأيقظوه ركل باأقدامهم.

وكان ال�سابط العراقي يخاطب���ه »اأاأنت كفء لكي تتجراأ وتقتل رائدا«، فلم تتمالك 

والدته نف�سها من حزنها على ولدها فردت عليه »اأنه لو لم يكن كفئًا لما قتله« فاأنزلوه 

م���ن غرفته وهم ي�سربونه واأخرجوه خ���ارج المنزل وكتفوه وو�سعوا الحبل على رقبته 

واقتادوه اأ�سيرا في يوم 1990/9/10 اأو 1990/9/13م.

 وظ���ل اإبراهي���م في االعتق���ال يعاني من التعذي���ب المروع فقد حرق���وا رجليه باآلة 

الحفر »درل« وكتبوا ا�سم طاغيتهم باآلة الحرق على ظهره ف�سل عن ال�سرب المبرح 

ف���ي ج�سده كله وفي ي���وم 1990/9/23م، اأخذوه اإلى مكان قريب م���ن منزله بالرقة 

واأطلق���وا علي���ه النار في راأ�س���ه وتركوه جثة هام���دة في ال�ساع���ة الخام�سة والن�سف 

�سباح���ًا، وراأى جثته الم�سلون الخارجون من �سلة الفجر من الم�سجد القريب من 

منزل���ه فات�سلوا بالم�ست�سفى فجاءت �سيارة االإ�سع���اف ونقلته اإلى الم�ست�سفى واأخبر 

بع�ض البنات العاملت في الم�ست�سفى اأباه الذي قدم وراأى ابنه اإبراهيم وكذلك ابنه 

االآخر نجم وفي اليوم التالي من اال�ست�سهاد 1990/9/24م نقل اإبراهيم �سباحا اإلى 

المقبرة الجعفرية في منطقة ال�سليبيخات وغ�سل ثم دفن فيها.

لق���د كان الأ�سرة عبداهلل البلو�س���ي دور كبير في مواجهة الجي����ض العراقي الغا�سم 

فق���د كانت ت�سارك اأبنائها نقل اال�سلحة م���ن مكان اإلى اآخر وقد �ساركت اإحدى بناته 

اإخوانه���ا ب�سنع القنابل في منزلهم. لقد قدمت هذه االأ�سرة �سهيدين وهما اإبراهيم 

ونجم واالبن الثالث بدر مازال اأ�سيرا في يد العراقيين.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / اأحمد خلف دغيم العنزي )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن :

اأخالقه و�صفاته:

 ات�سف ال�سهيد ب�سفات حميدة عدة كال�سجاعة والرزانة والحنان وكان  اجتماعيًا 

ومحبا للقراءة

دور ال�صهيد في اأثناء االحتالل الغا�صم وا�صت�صهاده:

كان ال�سهي���د اأحم���د العن���زي يعمل في قط���اع الدباب���ات في الل���واء 15 في منطقة 

عريفج���ان، والدبابة الت���ي يقاتل بها ت�ستم���ل على عبدالمجيد المحم���د اآمرًا ودهام 

هامل �سائقًا وغزوان ح�سين معبئًا للذخائر بينما اأحمد العنزي راميًا ومدفعيًا.

التح���ق ال�سهي���د اأحمد العن���زي بعمله ف���ي ال�ساعة الثامن���ة ليل من ي���وم االأربعاء 

وه���ي الليلة التي �سبقت ي���وم الغزو الخمي�ض 1990/8/2 حي���ث كان الجي�ض الكويتي 

م�ستنف���رًا ومتخذا احتياطات���ه الحتمال تعر�ض دول الكويت لهج���وم عراقي، وان�سغل 

ال�سهي���د اأحمد مع باقي اأفراد الدبابة طوال الليل حتى بزوغ الفجر بتحميل الذخيرة 

في الدبابة ثم اأخذوا ق�سطًا من الراحة، وفي ال�ساعة الخام�سة فجرًا �سدرت االأوامر 

بالتحرك من اللواء 15 والتوجه اإلى مع�سكر الجيوان في ال�سويخ فتحركت الحاملت 

محمل���ة بالدباب���ات ومن بينها دبابة ال�سهيد اأحمد حتى و�سل���ت اإلى مع�سكر الجيوان 

بجه���ة منطق���ة الرقعي فتوقف���ت الحام���لت واأنزلت منه���ا الدبابات ث���م دخلت اإلى 

مع�سك���ر الجيوان من بوابة االتحاد الريا�سي الع�سكري وذلك بحدود ال�ساعة الثامنة 

�سباح يوم الخمي�ض 1990/8/2م.

كان���ت االأوامر ال�سادرة للدباب���ة التي تقل ال�سهيد اأحمد التوج���ه نحو بوابة رئا�سة 

االأركان فتوجه���ت الدبابة اإلى هناك، ولما و�سلت عند البوابة كانت اأعداد كبيرة من 

الق���وات العراقية محت�س���دة اأمامها فخرجت دبابة خارج اأ�س���وار المع�سكر وا�ستبكت 

م���ع القوات العراقية واأعطبت دبابتين من دباب���ات العدو و�ساركت م�ساركة فعالة مع 

- الميلد: 1958/6/4                                         -الحالة االجتماعية : متزوج وله ثلثة اأبناء

- المهنة : رقيب بالقوة الجوية - وزارة الدفاع 
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الق���وات الكويتية بتطهير هذه ال�ساحة من القوات الغازية ثم هداأ الو�سع بعد تنظيف 

ه���ذه المنطق���ة وب���داأت الدبابات الكويتي���ة باالن�سح���اب اإلى داخل مع�سك���ر الجيوان 

وذل���ك ف���ي ال�ساعة الواحدة ظهرًا تقريبًا، وبينما كان���ت دبابة اأحمد في طريقها اإلى 

بواب���ة الرئا�سة ا�ستدعى اآمر اللواء محم���د الحرمي اآمر الدبابة عبدالمجيد المحمد 

لي�سافه���ه في اأم���ر ع�سكري فلما ن���زل من دبابته واتج���ه اإلى اآمر الل���واء اإذ بالدبابة 

تنفجر وانقذف منها من �سدة االنفجار اأحمد خلف العنزي والنار م�ستعلة في ج�سمه 

وملب�س���ه وما لبث اأن تفحم ومات، وقد كان ه���ذا االنفجار اإما ب�سبب قذيفة اأطلقها 

العراقيون و�سقطت على الدبابة اأو ب�سبب ا�ستعال اأحد الح�سوات داخل الدبابة.

ا�ست�سه���د اأحم���د خل���ف العنزي بع���د بلء ح�س���ن وتفان ف���ي العم���ل واإخل�ض في 

المقاوم���ة وجهد متوا�سل ال يعرف الملل ا�ستغ���رق �ساعات عدة منذ الثامنة ليل من 

يوم االربعاء حت���ى ال�ساعة الواحدة ظهرا من يوم الخمي�ض وقد كانت ال�سهادة اأمنية 

طالما رددها وطمح اإليها.

وبع���د ا�ست�سهاده نقلت جثته عن طريق اال�سعاف اإلى م�ست�سفى مبارك الكبير. وفي 

يوم الجمعة 1990/8/3 دفن في مقبرة الرقة بعد �سلة الجمعة.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / اأحمد �صاكت �صوعان عجيب العنزي )رحمه اهلل(

كتب / د. �صعود الع�صفور :

ع�صكري ملتزم:

مطي���ع، هادئ الطبع، يميل اإلى الحياة الع�سكرية، دخ���ل التجنيد االإلزامي، فاأحب 

الع�سكري���ة، وا�ستم���ر فيها، وكان يعمل ف���ي الجي�ض الكويتي برتبة جن���دي في رئا�سة 

.
)1(

االأركان العامة، وكان عمره اآنذاك يناهز الرابعة  والع�سرين

اأحمد في خفارة

قب���ل ي���وم من بداية الغزو العراقي الغا�سم لدول���ة الكويت كان في دوامه، وكان من 

.
)2(

المفتر�ض اأن يخرج من خفارته �سباح يوم الغزو في ال�ساعة العا�سرة

مهمة خطرة

كل���ف في ذلك الي���وم، وهو االأول من اأغ�سط�ض �سن���ة 1990م، بمهمة نقل كتاب اإلى 

.
)3(

مديرية العمليات بالقوة البرية الكويتية فحواه في غاية االأهمية

وفاء اأحمد للوطن

طل���ب الرفاق م���ن اأحمد اأن يخرج م���ن الكويت، الأن الق���وات العراقية تقوم بتعقب 

الع�سكريي���ن الكويتيي���ن ثم تعتقله���م وتحقق معهم على ح�سب رتبه���م، وذلك الأهمية 

المعلوم���ات الت���ي يمكنها ا�ستخل�سه���ا منهم، لكن اأحمد رف�ض الخ���روج واأ�سر على 

.
)4(

البقاءداخل الكويت، دفاعا عن الوطن وعرفنا بجميله

.
)5(

كان اأحمد ياأتمر باأمر قيادته التي يراأ�سها مدير العمليات اآنذاك جا�سم �سهاب

محمد يبحث عن �صقيقه

فق���ده اأهله،  و�ساألوا عن���ه دون جدوى في الثلثة اأيام التي تل���ت بداية الغزو، وقام 

.7

)6(

�سقيقه محمد ب�سوؤال رفاقه، عنه لكنهم لم يكونوا على دراية من اأمره

)1(- محم���د �ساك���ت �سوعان العنزي )�سقي���ق ال�سهيد( مقابلة اأجرتها معه الباحثة د.نجاة الجا�سم بتاري���خ 1995/10/21م، وفرغها محارب الحربي 

بتاريخ 1995/10/22م، �ض4.

)2(- محمد �ساكت �سوعان العنزي، المقابلة ال�سابقة، �ض1

)3(- ورقة مرفقة في ملف ال�سهيد، موؤرخة في 1990/8/1م، بتوقيع �سابط الخفر، وهو برتبة ملزم، وعليها اي�سا �سور لهويات ال�سهيد.

)4(- محمد �ساكت �سوعان العنزي، المقابلة ال�سابقة ، �ض2-1

)5(- الم�سدر ال�سابق، �ض3

)6( 6- الم�سدر ال�سابق، �ض 2،1

)7( 7- الم�سدر ال�سابق، �ض2
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العثور على اأحمد

عندم���ا يئ�ض محمد من كثرة التردد على رف���اق �سقيقه اأحمد، ذهب اإلى م�ست�سفى 

ال�سب���اح، ولما ا�ستف�س���ر عن اأخيه قدموا له ك�سفًا فيه اأ�سم���اء من ا�ست�سهدوا اآنذاك 

.8

)7(

فوجد من �سمنهم ا�سم �سقيقه لكنه لم يره

االإ�صابة

وفي اليوم الثاني ت�سلم محمد واأفراد ا�سرته جثمان ال�سهيد اأحمد، وكان قد ا�سيب 

في الجهة الي�سرى من �سدره، وفي يده الي�سرى وعلى ج�سده الطاهر �سظايا متناثرة 

ف���ي اماكن مختلفة، وبح�سب �سه���ادة الوفاة فاإن ال�سهيد و�سل اإلى الم�ست�سفى متوفيا 

.9

)8(

وكان �سبب الوفاة طلق ناري

احتمالية االغتيال

ويعطين���ا �سب���ب الوفاة باإطلق النار علي���ه داللة على احتمال اأن يك���ون ال�سهيد قد 

تعر����ض لعملية اغتيال م���ن اأجهزة مخابرات القوات العراقي���ة، وذلك ب�سبب المهمة 

ال�سري���ة الخط���رة التي كل���ف بها، وهي الت���ي حمل بموجبه���ا ال�سهيد اأحم���د الكتاب 

المذك���ور الذي كلف بتو�سيله اإلى مديرية العمليات بالقوة البرية الكويتية والذي وقع 

عليه �سابط الخفرة باأنه غاية في االأهمية.

جثمان ال�صهيد

ت���م دف���ن جثم���ان ال�سهي���د الجن���دي اأحم���د �ساك���ت �سوع���ان العن���زي ف���ي ي���وم 

.10

)9(

1991/8/5م

رحم اهلل ال�صهيد اأحمد، واأ�صكنه ف�صيح جناته، واأعظم اهلل االجر 

والمثوبة الأهله واأبناء وطنه، واألهم الجميع ال�صبر وال�صلوان.

)8( 8- الم�سدر ال�سابق، �ض2، �سهادة وفاة ال�سهيد ال�سابقة.

)9(- محمد �ساكت �سوعان العنزي، المقابلة ال�سابقة �ض2
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ال�صهيد /اأحمد �صم�س الدين محمد �صالح �صم�س الدين )رحمه اهلل(

كتب / د. �صعود الع�صفور :

قدوة تحتذى:

�سديد في الحق، قوي في �سكيمته، محب للخير وال�سلح والفلح، يحبه من عرفه 

م���ن االأ�سدقاء، واالأرح���ام، اأينما و�س���ع كان نبرا�سا للأجيال بجمي���ل فعاله، تتجلى 

في���ه اأنب���ل االخلق في وقت الملم���ات وتقلب الخطوب، �سديد الت���وكل على اهلل اأحب 

ال�سه���ادة فنالها باقتدار، كان���ت هذه اأبرز �سفات ال�سهيد باإذن���ه تعالى اأحمد �سم�ض 

.
)1(11

الدين

تفاعل مع الحدث

ا�ستيق���ظ المق���دم ركن اأحمد �سم����ض الدين على �س���وت زوجته �سع���اد علي جعفر 

الكندري وهي تخبره بوجل اأن العراقيين قد دخلوا اإلى اأر�ض دولة الكويت غزاة. قام 

المق���دم اأحمد مذهواًل ولب�ض ثيابه عل���ى عجل وتوجه على الفور اإلى عمله في منطقة 

.
)2(12

الجيوان وكانت ال�ساعة وقتئذ ما بين ال�ساد�سة وال�سابعة اإال ربعا �سباحًا

مكث���ت الزوجة �سع���اد واالأبناء في منزلهم الكائن في منطق���ة العار�سية، وات�سلت 

باأهله���ا الذي���ن اأكدوا له���ا �سحة خبر دخ���ول العراقيين ث���م ات�سل���ت بزوجها اأحمد 

م�ستف�س���رة ع���ن االأو�ساع وع���ن امكانية مكثها ف���ي البيت اأو الذهاب اإل���ى بيت اأهلها 

فطلب منها اأحمد التوجه هي واالأبناء اإلى بيت اأهلها.

توجه���ت الزوجة �سع���اد باالأبناء من منطقة العار�سية حيث �سك���ن العائلة اإلى بيت 

اأهله���ا في منطقة �ساحية عبداهلل ال�سالم، وفي طريقه���ا كانت طائرات الهليوكوبتر 

تحل���ق ف���ي ال�سماء محدث���ة �سجيجًا فزعت من���ه الزوجة واالأبن���اء فات�سلت بزوجها 

)1( 11 1 - ول���د ف���ي 1949/9/23 متزوج، له �ستة ابناء، لطيفة وعلي ومحمد وعبدالرحم���ن وعبداهلل ومريم، ي�سكن منطقة العار�سية، قطعة 4 �سارع2، 

منزل 46، حا�سل على ال�سهادة الثانوية، يعمل بوزارة الدفاع كخبير متفجرات برتبة مقدم ركن، انظر بطاقة ال�سهيد ال�سادرة عن مكتب ال�سهيد التابع 

للدي���وان االأمي���ري باإفادة من زوجة ال�سهي���د ال�سيدة �سعاد علي جعفر الكندري بتاريخ 1992/7/27 اإعداد الباحث���ة علياء غلوم الح�سن، وبطاقة تعريف 

اأخرى بال�سهيد مثبتة في ملف ال�سهيد، و�سهادة وفاة �سادرة عن وزارة ال�سحة بتاريخ 1991/6/6.

)2( 212- �سع���اد عل���ي جعفر الكندري )زوجة ال�سهيد( مقابلة اأجراه���ا معها الباحث �سعود رفاعي المطيري، في ي���وم االثنين الموافق 2000/11/13م 

وفرغها عبداهلل االبراهيم، �ض 12، بطاقة ال�سهيد، �ض1
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المق���دم اأحم���د ال���ذي هداأ من روعه���ا واأخبره���ا اأنهم ه���و ورفاقه بانتظ���ار االأوامر 

.
)3(13

ال�سادرة اإليهم وكانت ال�ساعة وقتئذ التا�سعة والن�سف

وف���ي ال�ساع���ة العا�سرة من يوم الغزو العراقي الغا�س���م، ات�سل اإخوة الزوجة �سعاد 

بن�سيبه���م المقدم اأحمد و�ساألوه عن االأو�ساع ال�سائ���دة، فاأخبرهم اأنهم في جاهزية 

.
)4(14

تامة واأن اأ�سلحتهم في اأيديهم لكنهم في انتظار االأوامر ال�سادرة اإليهم

مهمة جليلة

وف���ي ال�ساع���ة الواحدة من �سب���اح اليوم الثاني دخ���ل المقدم اأحمد اإل���ى بيت اأهل 

زوجته �سع���اد، وملب�سه ملطخة بالدم���اء وكذا الحال بالن�سبة اإل���ى مقاعد �سيارته، 

فذه���ل الجمي���ع من ذل���ك المنظ���ر و�ساألوه عن خب���ر ذل���ك فاأجابهم اأن���ه كان ينقل 

الجرحى من الجن���ود الكويتيين الذين اأ�سيبوا في اال�ستباكات التي جرت مع القوات 

.
15)5(

العراقية الغازية 

قراءة لمجريات االأحداث

مكث���ت العائلة الكريمة في منزل اأهل الزوجة ف���ي منطقة �ساحية عبداهلل ال�سالم 

ثلثة اأيام، كان المقدم اأحمد خللها يجري ات�ساالته مع رفاقه في القوات الكويتية 

بغي���ة الوقوف عل���ى االأوامر ال�سادرة وفق ما تتطلبه مجري���ات االأحداث وكان بعدها 

. 
)6(16

يتوجه اإلى جهات لم يف�سح الأحد عنها، وال يتكلم بما يقوم به من اأعمال خللها

تدريب اأفراد المقاومة

رجع���ت العائل���ة اإلى بيتها في منطقة العار�سية وكان اإخ���وة الزوجة �سعاد يترددون 

عل���ى المقدم اأحم���د وي�سطحبونه اإلى م�سج���د منطقة قرطبة في وق���ت الع�سر اإلى 

وق���ت المغرب، حي���ث كان اأفراد المقاومة يتجمعون في ذل���ك الم�سجد وكان المقدم 

اأحمد- وهو الخبي���ر بالمتفجرات- يعلمهم كيفية تفخيخ ال�سيارات، وكان هذا االمر 

 13)3(- الم�سدر ال�سابق، �ض2

14)4(- الم�سدر ال�سابق

15)5(- الم�سدر ال�سابق

16)6(- الم�سدر ال�سابق، �ض3
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يتم بمعرفة رفاقه، مجبل بزيع اليا�سين وعبدالوهاب ال�سلحي وعبدالمح�سن �سبكوه 

.
17)7(

وفلح العنزي 

عمل اجتماعي مميز

ولزيادة التخف���ي وم�ساهمة في تخفيف المعاناة لل�سامدي���ن من اأهل الكويت عمل 

المق���دم اأحمد في جمعية العار�سية  التعاوني���ة مدة �سهرين مع ال�سهيد مبارك النون 

ف���ي ق�سم توزي���ع المواد التمويني���ة الأهالي المنطق���ة وا�ستخرج هوي���ة وهمية بوظيفة 

.
18)8(

مراقب في التموين لهذا الغر�ض 

كان المق���دم اأحمد حازما في توزيع المواد التموينية على من ي�ستحقها، الأن حاجة 

النا����ض اآنذاك ملحة، ونتيجة لحزم���ه وحر�سه، حدث له مع اأحد المواطنين م�ساحنة 

وم�س���ادة، فقد اأ�سر ذلك المواطن على اأخذ ح�سة اإ�سافية من المواد التموينية وهو 

اأمر رف�سه المقدم اأحمد، فما كان من ذلك المواطن الج�سع اإال اأن ا�ستكى الى القوات 

العراقية على المقدم اأحمد زورا وبهتانًا باأنه ال يوزع تلك المواد بطريقة عادلة، االأمر 

الذي اأف�سى اإلى اعتقاله وتهديده بالقتل اإن عادل لمثلها، ولم يقف االأمر عند ذلك بل 

ا�ستم���رت القوات العراقية في م�سايقت���ه وملحقته، فا�سطر المقدم اأحمد اإلى ترك 

العم���ل في جمعي���ة العار�سية التعاونية، والخروج من بيت���ه الكائن في ذات المنطقة، 

.
19)9(

والذهاب اإلى م�سكن اأهل زوجته �سعاد في منطقة �ساحية عبداهلل ال�سالم

ا�صتمرار مهتمه الع�صكرية

ا�ستم����ر المق����دم اأحمد خلل تواج����ده بنزل اأهل زوجته ف����ي �ساحية عب����داهلل ال�سالم في 

الذه����اب ع�س����رًا اإل����ى م�سجد قرطبة لنف�����ض المهمة التي ق����ام بها اآنفًا، وه����ي تدريب �سبان 

 

.
)10(

المقاومة على تفخيخ ال�سيارات بهدف اإيقاع اأق�سى االإيذاء بالقوات العراقية الغازية 

17)7(- الم�سدر ال�سابق، �ض8،7،4-3

18)8(- الم�سدر ال�سابق، �ض4 

19)9(- الم�سدر ال�سابق، �ض5

    )10( الم�سدر ال�سابق.
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اأحمد ع�سكري مهند�ص
20

كان المق���دم اأحم���د �سعلة ن�ساط، ال يع���رف الياأ�ض، وال تفت م���ن ع�سده الخطوب 

فعم���ل مهند�س���ا للبترول وف���ق هوية وهمية ت���م ا�ستخراجها ل���ه، وكان ذلك في �سهر 

�سبتمب���ر وا�ستطاع مرة الدخول اإلى حقول النفط التي ق���ام العراقيون بتلغيمها بغية 

تفجيره���ا عند دخول ق���وات التحالف لتكون عائق���ا اأمامهم ونج���ح المقدم في اأخذ 

اإ�سب���ع  ديناميت كعينة لفح�سها واختبار �سدة المواد المتفجرة فيها، وبعدما اأجرى 

عليها التحاليل اللزمة، قام باإر�سال تقرير مف�سل عن طريق جهاز الل�سلكي الذي 

.21

 )11(

كان يتقن االإر�سال به البطل عبدالعزيز علي جعفر �سقيق زوجة المقدم اأحمد 

توزيع اأحمد لالأموال

وم���ن االأعم���ال االأخرى الت���ي قام بها المقدم اأحم���د، اأنه كان يت�سل���م االأموال التي 

كانت تعطى له من جهات �سرية داعمة من داخل الكويت وخارجها ثم يقوم بتوزيعها 

على ال�سامدي���ن من المواطنين لتخفيف معاناتهم و�سم���ان توفير �سبل عي�سهم في 

تل���ك الظروف اال�ستثنائية القا�سي���ة، وكان المقدم اأحمد عاداًل كعادته في توزيع تلك 

االأم���وال على االأ�سر المحتاجة بحيث اأنه حرم اأ�سرت���ه ن�سيبها وكان يردد اأن عائلته 

.22

 )12(

في غير حاجة لها، واأن غيرهم اأحوج منهم اإليها 

بعد التحرير

وبعد اأن تحررت الكويت م���ن الغزو العراقي الغا�سم مبا�سرة، ت�سلم المقدم مخفر 

�ساحي���ة عبداهلل ال�سالم هو ورفاقه في المقاوم���ة الكويتية البا�سلة، وقام باالإ�سراف 

.23

 )13(

على الناحية االأمنية اإلى اأن �سلمه اإلى الجي�ض الكويتي عندما ا�ستقرت االأمور 

مهمة خطرة

كان المق���دم اأحم���د خبير متفجرات، وم���ن المهام الملقاة عل���ى عاتقه هو تطهير 

اأرا�س���ي دولة الكويت من االألغام ومن بقايا القذائ���ف واالأ�سلحة التي خلفتها القوات 

)11( 21- الم�سدر ال�سابق �ض6-5

)12( 22- الم�سدر ال�سابق �ض7

)13( 23- من حيثيات الوفاة، اإفادة لزوجة ال�سهيد، اإعداد الباحثة علياء غلوم الح�سن )�سفحة واحدة(

)14( زوجة ال�سهيد - المقابلة ال�سابقة، �ض8.
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العراقي���ة الغازية، وهي مهم���ة بالغة الخطورة تتطلب حذرًا �سدي���دًا، وانتباها يقظًا، 

نظرا لما ت�سفر عنه الغفلة والتهاون من موت محقق.

نبل و�صهامة

وع���رف المقدم اأحمد ب�سهامته وتفانية في حب الوطن، وبذل كل ما في و�سعه ل�سد 

النق����ض حيثما وجد، والتكي���ف مع كل اأمر ا�ستثنائي فقد كلف ف���ي غير اأوقات عمله 

اأن يتخل����ض م���ن كمية من المتفجرات بدال من زميله ط���ارق العميري الذي يبدو اأنه 

كان مري�سًا في ذلك اليوم وهو يوم 1991/5/26م، فقبل المقدم ذك العمل برحابة 

�سدر وجاهزية اأكيدة.

 تناول المقدم اأحمد �سم�ض الدين طعام الفطور،  ثم ارتدى ملب�سه الخا�سة واأخذ 

.
 )14(

حافظة الماء كعادته بعد ملئها وتوجه الى المهمة التي كلف بها

قلق �صعاد

كان���ت الع���ادة في مثل تلك المه���ام اأن يرجع المق���دم اأحمد اإلى بيت���ه قبل ال�ساعة 

الثاني���ة ظه���رًا اأو ف���ي ال�ساعة الرابعة على اأبع���د تقدير، اإال اأنه ل���م يرجع ولم يت�سل 

الإخب���ار زوجت���ه �سعاد ب�سب���ب تاأخيره عندها حاول���ت الزوج االت�سال ب���ه هاتفيًا، لم 

تح�س���ل عل���ى رد وا�ستم���ر الحال اإلى وق���ت المغرب ثم ج���اء الليل ف���زاد ا�سطراب 

الزوجة �سعاد وخوفها على زوجها اأحمد، وبعثت اأوالدها اإلى بيت زميله عبدالمح�سن 

�سبكوه لعلهم يقفون على خبر يعينها لكن االأمر لم ي�سفر عن �سيء.

ات�سل���ت الزوجة الفزعة بزوج���ة عبدالمح�سن �سبكوه، وطلب���ت منها �سوؤال زوجها 

عبدالمح�س���ن ع���ن خبرالمقدم اأحم���د، وكان عبدالمح�سن جال�سًا ف���ي الديوانية مع 

االأ�سح���اب فاأخبرتها اأنه���ا �ستفعل لكن االنتظار كان طويل عل���ى الزوجة القلقة. لم 

تج���د الزوجة �سعاد حيلة في ال�سوؤال عن زوجه���ا اأحمد، وات�سلت بابن اخيها ويدعى 

داود، وكان يعم���ل ف���ي الجي����ض وح���اول داود التخفيف م���ن روع عمت���ه، واأخبرها اأن 

المقدم اأحمد االآن مع الجنود االمريكيين في مهمة و�سوف يرجع بعد ذلك.
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ات�سلت زوجة عبدالمح�سن ليل بالزوجة �سعاد مخبرة اإياها اأن زوجها عبدالمح�سن 

اأخبره���ا انه �سوف يجري ات�ساالته اللزم���ة لمعرفة حقيقة تاأخر المقدم اأحمد عن 

.24

 )15(

العودة اإلى منزله، لكن لم يرد الجواب وطال االنتظار وكان القدر المحتوم 

عبدالمح�صن في القيادة

اأبل���غ النقي���ب عبدالمح�سن �سبكوه فج���را قيادة العملي���ات الم�ستركة ب���اأن الفريق 

المكل���ف بمهم���ة تطهي���ر بقاي���ا القذائ���ف والمتفجرات لم يع���د بعد م���ن مهمته وقد 

تلق���ى هذا الخبر من���ه العقيد الركن عثم���ان �سعود الع�سيم���ي، وكان مديرًا لل�سلح 

والمتفج���رات فانتقلت قوة التحرى والبحث مكون���ة من النقيب عبدالمح�سن �سبكوه، 

والعري���ف عب���داهلل نجم، والرقي���ب حامد ناظم باآلي���ة ع�سكرية ف���ي ال�ساعة الثامنة 

لي���ًل اإل���ى موقع المهمة ف���ي مع�سكر اأم الرو����ض في منطقة )B( وه���ي مجموعة من 

الم�ستودعات  بالقرب من مع�سك���ر اللواء الخام�ض والثلثين الكويتي، وو�سلت القوة 

اإل���ى الموقع في ال�ساع���ة العا�سرة ليًل وكانت الفاجع���ة بم�ساهدتهم للدخان الكثيف 

المنبع���ث من جراء حادث االإنفج���ار الذي تعر�ض له الفريق المكل���ف بعملية تطهير 

الموق���ع من المتفجرات وبقايا الذخائ���ر، وكان الفريق يتاألف من المقدم ركن اأحمد 

.25

 )16(

�سم�ض الدين، والرقيب اأول �سبرم خالد والرقيب ناجي حزام فرج 

وقت االنفجار

اأم���ا وقت حدوث االنفج���ار فل يمكن تقدي���ره بح�سب اإفادة العقي���د الركن عثمان 

�سعود الع�سيمي فلي�ض ثمة من ح�سر الواقعة، اأو من نجا من الذين ا�سيبوا من جراء 

االنفج���ار، لذا يمكن القول اأنه حدث في اأوقات ال���دوام الر�سمي، فح�سب المعتاد اأن 

ي�سل الفريق المكلف اإلى موقع العمل في ال�ساعة الثامنة �سباحًا، واأن يعود في حدود 

26 وفي تقرير اآخر قدم لمعاون رئي�ض االأركان العامة لهيئة 

)17(

الثالثة اأو الرابعة ع�سرًا 

)15( 24- الم�سدر ال�سابق، �ض9

)16( 25- عثم���ان �سع���ود الع�سيم���ي )عقيد ركن( مح�سر تحقيق اأج���رى معه في يوم الثلثاء الموافق 1991/7/2 ب�ساأن واقع���ة ا�ست�سهاد فريق التفجير 

المك���ون من ثلثة منه���م ال�سهيد المقدم ركن اأحمد �سم�ض الدين �ض3،2، عبدالمح�سن يعقوب �سبكوه، ا�ستكم���ال مح�سر تحقيق ب�ساأن واقعة ا�ست�سهاد 

فريق التفجير اآنف الذكر، في يوم االربعاء، الموافق 1991/7/3م �ض2-1

26)17(- عثمان �سعود الع�سيمي مح�سر التحقيق ال�سابق �ض1



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-23-

االإم���داد والتموين بتوقيع العقيد الركن عثمان �سعود الع�سيمي نف�سه ترجح االعتقاد 

باأن االنفجار حدث في وقت الظهيرة وقرينة ذلك اأن جثمان الرقيب ناجي وجد تحت 

ال�سيارة بما يوحي اأنه زحف بعد ا�سابته اإلى هذا الموقع طالبا الظل.

ويبدو اأن اأحد اأفراد الفريق بعد اال�سابة  حاول فتح اأبواب ال�سيارة وال�سعود اإليها 

للنج���اة بنف�سه اأو طلب الم�ساعدة ودليل ذلك وجود اآثار للدماء على مقاب�ض االأبواب 

.27

 )18(

ومقود ال�سيارة والمقعد االأمامي 

العثور على جثمان اأحمد

وعل���ى الرغم م���ن كثافة الدخان المت�ساعد من جراء االنفج���ار وعدم وجود اإنارة 

ف���ي ذلك الموقع عثر فريق البحث والتحري اأوال على جثمان الرقيب ناجي حزام في 

ال�ساعة الحادية ع�سرة، ثم بعدها بفترة عثر على جثمان الرقيب اأول �سبرم وا�ستمر 

البح���ث ط���وال اللي���ل حتى ال�ساع���ة ال�سابعة من �سب���اح اليوم التالي حي���ث عثر على 

جثم���ان المق���دم اأحمد �سم�ض الدين على م�سافة تبع���د �سبعمئة  متر تقريبا من موقع 

االنفجار. بعدها اأر�سل الجثمان اإلى م�ست�سفى ال�سباح في ال�ساعة ال�سابعة والن�سف 

.28

 )19(

الإجراء اللزم والحفظ 

حقيقة االنفجار

وح�س���ب التقرير ال�سادر عن مديري���ة ال�سلح والذخيرة التابع���ة لرئا�سة االأركان 

العام���ة للجي����ض المعتمد من مدي���ر ال�سلح والذخي���رة العقيد الرك���ن عثمان �سعود 

الع�سيم���ي، فاإن االنفجار حدث في اأثناء تجهي���ز الح�سوة المتفجرة التي لم ت�ستعل، 

واإنه توجد �سظايا للقنابل العنقودية اأكثر من واحدة، ويعتقد اأنه تم تجميع عدد منها 

في حفرة التفجير لتفجيرها، مرة واحدة، ولما كانت تلك القنابل �سديدة الح�سا�سية 

.29

 )20(

للحركة كان ذلك االنفجار المروع الذي اأودى بحياة ال�سهداء الثلثة 

27)18(- عثمان �سعود الع�سيمي، تقرير حادث انفجار مرفوع لمعاون رئي�ض االأركان العامة لهيئة االمداد والتموين بتاريخ 1991/5/27 �ض3

28)19(- عبدالمح�س���ن يعقوب �سبكوه مح�س���ر التحقيق ال�سابق، �ض2، عثمان �سعود الع�سيمي، مح�سر التحقيق ال�سابق، �ض3،2 وتقرير حادث انفجار 

�ض2

)20( 29- عثمان  �سعود الع�سيمي، تقرير حادث انفجار �ض2
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عث���ر عل���ى جثمان المق���دم الركن اأحم���د �سم�ض الدي���ن بالقرب من الب���رج الثاني 

للمع�سك���ر المذك���ور، وقد خلع قمي�سه وو�سع جواربه ف���ي حذائه وو�سعها بين قدميه 

وكان اتجاه���ه نحو الجن���وب حيث �سقط هناك ب�سبب غ���زارة الدماء التي نزفها من 

االإ�ساب���ات البليغ���ة بالثلث العلوي من ج�سمه وخ�سو�سا ف���ي منطقة ال�سدر والراأ�ض 

30، وبح�سب 

 )21(

باالإ�سافة الى �سظايا كثيرة منت�سرة بج�سمة اأخفت معظم معالم وجهه 

�سه���ادة الوفاة ال�سادرة ع���ن وزارة ال�سحة فاإن �سبب الوف���اة المبا�سر هو ك�سور في 

.31

 )22(

الجمجمة وتهتك بالمخ نتيجة ل�سظايا ج�سم متفجر 

ب�صائر ح�صن الخاتمة

تذكر الزوجة �سعاد اأن زوجها المقدم اأحمد وجد في و�سع الم�سلي، وباتجاه القبلة، 

32، وهذا االحتمال متحقق، وبخا�سة في و�سعه لقمي�سه وبقية 

 )23(

وكانت رائحته ذكية 

33ولما 

 )24(

اال�سي���اء بين قدمي���ه  واتجاه جثمانه �سوب الجن���وب ح�سب اإفادة ال�سه���ود 

عرف عنه من حر�سه الدائم على ال�سلة.

ومن ب�سائر ح�سن خاتمته، تذكر زوجته �سعاد علي اأن زوجها اأحمد قد زاد تقربه من 

اهلل عز وجل في اأواخر اأيامه، وكان ي�سل اأرحامه ويتفقد اأحوالهم وي�ساعد المحتاج 

منهم، وكذا الح���ال بالن�سبة الأ�سحابه، وت�سيف اأنه قبل يومين من ا�ست�سهاده ات�سل 

ب���ه االأه���ل الذين �سافروا اإلى خ���ارج الكويت ليح�سر اإليهم ويروح ع���ن نف�سه بعد اأن 

تحررت الكويت و�سجعه على ذلك رفاقه الذين كانوا يداومون على ال�سلوات معه في 

الم�سج���د لكنه لم يوافق على راأيهم ويقول لهم وما ادراكم لعلي اأالقي ربي وا�ست�سهد 

بعد يومين فكانت له هذه ال�سهادة التي تمناها.

وتذك���ر �سع���اد اأنه قب���ل ا�ست�سهاده بي���وم واحد جم���ع اإخوانها واأهله���ا كلهم، وكان 

.34

 )25(

يقا�سمها االح�سا�ض وال�سعور، وكاأنه يعلم خاتمة الم�سير 

)21( 30 - عبدالمح�سن يعقوب �سبكوه، مح�سر التحقيق ال�سابق، 2، عثمان �سعود الع�سيمي، مح�سر التحقيق ال�سابق، �ض2، تقرير حادث انفجار �ض3

)22( 31 - �سهادة وفاة ال�سهيد ال�سابقة

)23( 32 - زوجة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة، �ض10، بطاقة ال�سهيد، �ض2 من حيثيات اال�ست�سهاد )�سفحة واحدة(

)24( 33 - عثمان �سعود الع�سيمي، تقرير حادث انفجار، �ض3

)25( 34 - زوجة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة �ض12
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بق���ي اأن نقول اأن المقدم الركن اأحمد كان مواظبا عل���ى ال�سلوات في اأوقاتها وقد 

ق���ام باإط���لق لحيته -كم���ا تذكرزوجته- تطبيق���ا لل�سنة  وكان يتعاهده���ا ويخ�سبها 

.35

 )26(

ويدام على �سيام االثنين والخمي�ض من كل اأ�سبوع 

مثوى ال�صهيد

 ت���م دف���ن جثم���ان ال�سهيد المق���دم الركن اأحم���د �سم����ض الدين في ي���وم الثلثاء 

.36

 )27(

1991/5/28 في مقبرة الرقة �سباحًا 

رح���م اهلل ال�سهيد اأحم���د �سم�ض الدي���ن واأ�سكنه ف�سيح جنات���ه، واأعظم اهلل االأجر 

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

)26( 35 - بطاقة ال�سهيد، �ض2،1، زوجة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة، �ض12 

)27( 36 - زوجة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة �ض11
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ال�صهيد / اإدري�س با�صا مليحان ال�صمري )رحمه اهلل(

كتب / د. �صعود الع�صفور:

ذكره في معركة الج�صور:

ا�س���م ت���ردد كثيرا في معركة الج�س���ور الخالدة بين قوات الجي����ض الكويتي البا�سل 

والق���وات العراقي���ة الغازي���ة، اإذ كان اإدري����ض يقود اإح���دى مدرعات الل���واء الثمانين 

الم���درع قبيل بزوغ فج���ر الثاني من اأغ�سط�ض �سنة 1990م تل���ك المدرعة التي كانت 

ت�سير وعل���ى متنها اآمرها الوكيل رفاعي عبداهلل �س���اوي المطيري، وراميها الرقيب 

.37

 )1(

ح�سن رغيف �ساهر ال�سمري 

مهمة �صاقة:

انطلقت المدرعة �سوب �ساحة المعركة وفق التعليمات التي �سدرت اإليها من القائد 

38، وكانت مهمة ال�سائق �ساقة وخطرة تتمثل 

 )2(

الميدان���ي النقيب فهد مفلح المطيري 

ف���ي قيادة المدرع���ة وفق اأوامر وتعليمات مح���ددة على اأر�ض المعرك���ة وهذا يتطلب 

حنك���ة ودرب���ة ع�سكرية فائقة الق���درة، الأن اأي خطاأ غير مح�س���وب في التقدير �سوف 

ي���وؤدي اإلى عواق���ب وخيمة قد تف�سي اإل���ى اأن يلقى جميع من عل���ى المدرعة حتفهم، 

فقي���ادة مركبة مدنية ف���ي و�سط �سارع مكتظ تتطل���ب عناية وغاية انتب���اه، فما بالنا 

بقي���ادة مدرع���ة ع�سكرية في معركة حربي���ة ت�سدر االأوامر فيه���ا وتتغير في لحظات 

و�س���ط اختلط اأ�س���وات المقاتلين و�سيحاتهم باأ�سوات الطلق���ات والقذائف النارية 

المتبادلة. لذا كانت مهمة اإدري�س�ض با�سا ع�سيرة.

�صجاعة نادرة:

وزاد من االأمر �سعوبة وفداحة، اأن االبطال الثلثة الذين كانوا على ظهر المدرعة 

اتفقوا مع مدرعة اأخرى يقودها الرقيب خلف ع�سان العنزي على التعر�ض للعدو معًا 

وف���ي اآن واحد وكانت الخطة هي �سرب دبابة عراقية يتم اختيارها بعناية ثم ت�سديد 

)1( 37 - حج���ب ن���زال العنزي، عقي���د، مقابلة بتاريخ 2000/7/4م �ض6، مرزوق عيد المطيري، مقابلة بتاري���خ 2000/7/4 �ض2، فهد مفلح المطيري، 

نقيب، مقابلة بتاريخ 2000/7/18 �ض3، فالح فهد الر�سيدي، رائد، مقابلة بتاريخ 2000/7/11م �ض6.

)2( 38 -  فالح فهد الر�سيدي، المقابلة ال�سابقة، �ض6، فهدمفلح المطيري، المقابلة ال�سابقة،�ض3، حجب نزال العنزي، المقابلة ال�سابقة، �ض4.3
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39، وهذا االم���ر غاية في الخط���ورة ويتطلب مه���ارة عالية، وعلى 

 )3(

الني���ران نحوه���ا 

ال�سائق اإدري�ض با�سا المهمة االأخطر في تنفيذ توقيت التحرك والقدرة على المناورة 

وتحديد الموقع الذي من خلله تتم روؤية الهدف بغية توجيه اأبلغ االإ�سابات اإليه.

نتيجة مذهلة:

وكان���ت النتيج���ة مذهلة للجمي���ع، فقد ات�سح���ت االأهداف بفعل مه���ارات الجميع، 

واأ�سف���رت عن اإعطاب �س���ت دبابات عراقية غازية وفق خط���ة محكمة وقيادة اأ�سرت 

عل���ى تحقيق ن�سر موؤزر حق للجي�ض الكويتي ومنت�سبيه اأن يفخروا به، فميدان القتال 

ال يعرف �سوى الت�سحية وال�سجاعة في وقت يكون المعيار الحقيقي للختبار فيه هو 

فعال الرجال و�سدق الركون اإليهم وقت ال�سدائد.

�ساه���د اإدري�ض با�سا ورفاقه ما ح���ل باإخوانهم الذين �ساطروهم �سرف القتال، لقد 

40، لكن 

 )4(

ا�سيب���ت مدرعتهم وكان نتيجة ذلك ا�ست�سهاد الرقيب خلف ع�سان العنزي 

هذا االأمر لم يثن عزيمة االأبطال عن موا�سلة القتال واالأخذ بثاأر اإخوانهم.

تراجع تكتيكي تعبوي:

وو�س���ط تداف���ع الق���وات العراقية الغازي���ة نحو �ساح���ة المعركة بكثاف���ة، و�سعورها 

بالخط���ر الداهم نتيجة لتكبدها الخ�سائر الج�سيمة ف���ي المعركة اآنفة الذكر، اأ�سدر 

القائ���د الميدان���ي النقيب فهد مفل���ح المطيري اأوامره الآمر المدرع���ة الوكيل رفاعي 

عب���داهلل المطي���ري ب�س���رورة التراج���ع التكتيكي التعب���وي لمواجهة اندف���اع القوات 

.41

 )5(

العراقية الغازية وكثافتها ومحاولة تفادي اإلحاق ال�سرر 

 وكان عل���ى �سائق مدرعة االأبط���ال اإدري�ض با�سا اأن يتقيد باالأم���ر ال�سادر له بنحو 

دقي���ق وهنا يكمن اأبلغ الخطر، فالتراجع غالبا ما يكون غير نظامي والفرار والخوف 

ي�سيط���ر على المتراجعين عادة فالقلوب وجل���ة، واالأعين �ساخ�سة مترقبة الأي خطر 

)3( 39 - عبدالح���ي فه���د ال�سمحان، مقدم ركن، مقابلة بتاري���خ 2000/7/12، �ض7،8، حجب نزال العنزي، المقابل���ة ال�سابقة، �ض7، عطية ال�سمري،،       

تقريرعن تحقيق الق�ساء الع�سكري بتاريخ 1991/7/8م �ض2

)4( 40 - حجب نزال العنزي، المقابلة ال�سابقة �ض010،9

 )5( 41- فهد مفلح المطيري، المقابلة ال�سابقة، �ض4، 10،9
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داهم لكن ذلك ال يكون هو حال االأبطال الذين خبروا المعارك و�سنعوا الن�سر.

�س���ار اإدري�ض با�سا بالمدرع���ة �سيرا حثيثا طمعًا في اإنقاذ الجميع من نيران القوات 

42، وهو اأم���ر قد �ساهم 

 )6(

العراقي���ة الغازي���ة، وكان���ت المدرعة ق���د ملئتت بالذخي���رة 

ف���ي عرقلة �سيرها وبطء تراجعه���ا مما جعلها �سيدا �سهًل لني���ران القوات العراقية 

الغازي���ة، فق���د اأ�سيبت اإ�ساب���ة مبا�سرة من الجه���ة الي�سرى و�ساهم وج���ود الذخائر 

بكثاف���ة بداخلها م���ن قابليتها لل�ستعال و�سرعة تدميرها، االأم���ر الذي ا�ستحال معه 

.43

 )7(

خروج من كان فيها اأحياء فاأ�سحى الجميع �سهداء الوطن ومن اأبنائه البررة 

االإ�صابة والرفات:

وكان���ت االإ�سابة على ما رجحته الم�سادر في ال�ساع���ة ال�ساد�سة والن�سف �سباحا 

44، اأما رفات االأبط���ال الثلثة ومن بينهم 

 )8(

بالق���رب من مبنى اإدارة م���رور الجهراء 

ال�سهي���د اإدري����ض با�س���ا ال�سمري فقد تع���رف عليها من عرفهم م���ن منت�سبي الجي�ض 

45، رح���م اهلل اإدري�ض با�س���ا ومن كان معه، واأ�سكنه���م جميعا ف�سيح جناته 

 )9(

الكويت���ي 

واألهم اأهلهم ال�سبر وال�سلوان.

)6( 42- فه���د  مفل���ح المطيري، المقابلة ال�سابقة �ض5،  طامي مدلول الظفيري. مح�سر تحقيق مديرية الق�ساء الع�سكري بتاريخ 1991/10/8م،�ض2، 

مرزوق عيد المطيري، المقابلة ال�سابقة، �ض7-8-9  حجب نزال العنزي، المقابلة ال�سابقة �ض10  

)7( 43 - طامي مدلول الظفيري المقابلة ال�سابقة �ض2، عبدالحي ال�سمحان المقابلة ال�سابقة �ض8 

)8( 44- فهد فالح الر�سيدي، المقابلة ال�سابقة، �ض7، عبدالحي ال�سمحان، المقابلة ال�سابقة، �ض4، فهد مفلح المطيري، المقابلة ال�سابقة، �ض5، دبيان 

عبداهلل العجمي، رائد،، مقابلة بتاريخ 2000/9/13م.،�ض4 

)9( 45- عويد �سنان العنزي، مقابلة بتاريخ 2000/7/19م، �ض8، مرزوق عيد المطيري، المقابلة ال�سابقة �ض9-8-7  
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ال�صهيد / اأحمد نزال محمد العنزي )رحمه اهلل(

كتب / د. �صعود الع�صفور:

تاأهب للقتال:

ج���اءت التعليمات في حوالي ال�ساعة العا�سرة ليل م���ن يوم االأربعاء قبل يوم الغزو 

الأفراد الل���واء الثمانين المدرع بتعبئة الذخيرة واال�ستع���داد المر طارئ، وبعد اإتمام 

عملي���ة التعبئ���ة الت���ي ا�ستغرقت �ساعتي���ن كاملتين اأم���ر الجنود باإح�س���ار ملب�سهم 

46، وبع���د اأذان الفجر 

 )1(

الع�سكري���ة م���ن المهاجع والن���وم ا�ستعدادا للحركة �سباح���ًا 

تح���رك اأفراد اللواء وج���اء االآمر عبدالحي ال�سمحان وزاد م���ن جاهزية اأفراد اللواء 

فاأمر بتعبئة المدافع وتاأمينها واإزالة اأغطية فوهاتها، وكذا الحال بالن�سبة للر�سا�سات 

.47

 )2(

الجانبية للمدرعات 

كل ذل���ك يعطين���ا داللة وا�سحة باأن االأوامر قد و�سلت الآم���ر اللواء باأن المعركة مع 

الغ���زاة العراقيين باتت و�سيكة وقبيل تحرك الل���واء وخروجه من موقعه تغير ت�سكيل 

المدرع���ة التي فيها ال�سهيد اأحم���د نزال العنزي، فبع���د اأن كان اآمرها الوكيل حزام 

غن���ام المطي���ري، اأ�سبح الملزم عبدالكري���م طالب الكندري هو االآم���ر ا�سافة اإلى 

�سائقها اأحمد نزال ورامي مدفعيتها حميد مدلول ال�سمري، وكانت هذه المدرعة في 

.48

 )3(

مقدممة مدرعات اللواء الثمانين 

تح���رك الرتل المدرع وعندما و�سل اإل���ى دوار االإدارة العامة لمرور الجهراء توقف 

ون���زل منه اآم���ر المدرعة الم���لزم عبدالكريم الكن���دري للتحدث والت�س���اور مع اآمر 

ال�سري���ة النقيب عبدالرحمن الب���از، عندها نزل ال�سهيد اأحمد ن���زال لي�سلي �سلة 

49، وهذا يدل عل���ى �سدق االإيمان ويقين التوكل على 

 )4(

الفج���ر، ثم تبعه حميد مدلول 

اهلل عند هوؤالء الجنود االبطال.

)1( 46- حميد مدلول ال�سمري- مقابلة بتاريخ 1992/11/10م فالح فهد الر�سيدي �ض1- مقابلة بتاريخ 2000/7/11م- اإال اأنه ذكر اأن التعليمات جاءت 

في ال�ساعة التا�سعة ليل، فهد مفلح المطيري- مقابلة بتاريخ 2000/7/18م �ض2+1

)2( 2- حميد مدلول- المقابلة ال�سابقة �ض1

)3( 48- نف�ض الم�سدر ال�سابق �ض1-2 فالح فهد الر�سيدي- المقابلة ال�سابقة �ض3-4، حجب نزال العنزي- مقابلة بتاريخ 2000/7/4م �ض6

)4( 49- حميد مدلول- المقابلة ال�سابقة �ض2
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عين ال�صهيد الثاقبة:

وبعي���ن الثاقب الب�سير �ساح اأحمد ن���زال �سائق المدرعة ببقية اأفراد ت�سكيلها باأنه 

ي�ساه���د حركة مريبة تتطلب الحركة ال�سريعة، فا�ستجاب الملزم الكندري والرقيب 

50، وكان الكن���دري قد جاء بخب���ر مفاده اأن 

 )5(

حمي���د مدلول لذل���ك فركبا المدرع���ة 

العراقيي���ن  الغ���زاة قد دخلوا الكويت، واأن على الجمي���ع اال�ستعداد اإلى معركة قريبة 

51 وكان���ت التعليم���ات دقيقة لهذه المدرع���ة باعتبارها في مقدم���ة المدرعات التي 

 )6(

52 فقد جاءت تعليمات قائد اللواء العقيد 

 )7(

اأنيطت بها عملي���ة اال�ستطلع واال�ستباك 

�سليم���ان البرج����ض باأنه���ا �سوف تج���د اأمامها قوة عراقي���ة تم اإنزاله���ا الحتلل لواد 

المغاوي���ر الكويتي واأن مهمة المدرعة الم�ساركة ف���ي الق�ساء على مقدمة العدو التي 

تتك���ون من عنا�سر الم�س���اة المحمولين ف���ي حافلت كبيرة وبع����ض ناقلت الجنود 

53 وعندما ت�ساءل حميد مدلول ع���ن كيفية التمييز بين الجنود الكويتيين 

 )8(

المدرع���ة 

والجنود العراقيين الذين يلب�سون جميعا لبا�سا مت�سابها اأجابه الكندري باأن عليه اأن 

54 ثم جاءت االأوامر اأكثر دقة 

 )9(

ي�سوب نيران المدرعة نحو من يبدي المقاومة منهم 

وتحدي���دا باأن هذه المدرعة �س���وف تجد اأمامها دبابة وحافلة تح���ت الج�سر المقابل 

لل���واء المغاوير الكويتي،  واأن عليها تدمير تلك الدباب���ة وتلك الحافلة ثم ال�سير نحو 

.55

 )10(

الطريق الموؤدي اإلى منطقة العبدلي الحدودية القريبة من العراق 

بداية المعركة واحتدام الخطب:

يبدو اأن تدافع العراقيين اإلى الكويت كان كثيفًا و�سريعًا بحيث تتابع دخول ناقلت 

الجند والدبابات ب�سورة �سريعة االأمر الذي لم يتمكن معه اأفراد المدرعة  من تمييز 

)5( 50- الم�سدر ال�سابق

)6( 51- عبد الحي فهد ال�سمحان- مقابلة بتاريخ 2000/7/12، �ض2، حميد مدلول- المقابلة ال�سابقة �ض2

)7( 52- فال���ح فه���د الر�سي���دي- المقابلة ال�سابقة �ض4 حج���ب نزال العنزي- المقابل���ة ال�سابقة �ض5-6 فه���د مفلح المطيري- المقابل���ة ال�سابقة �ض2 

عبدالحي فهد ال�سمحان- المقابلة ال�سابقة �ض2 مرزوق عيد المطيري- مقابلة بتاريخ 2000/7/4م �ض3  

)8( 53- حجب نزال العنزي- المقابلة ال�سابقة �ض5، حميد مدلول ال�سمري- المقابلة ال�سابقة �ض2 

)9( 54- حميد مدلول ال�سمري- المقابلة ال�سابقة �ض2  

)10( 55- الم�سدر ال�سابق  
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اله���دف المطل���وب وفي غمرة ذل���ك التتابع ظن اأف���راد المدرعة اأي�س���ا ان الناقلت 

والدباب���ات الت���ي دخل���ت تابعة لق���وة درع الجزي���رة الحليف���ة للكوي���ت وبخا�سة واأن 

الحاف���لت وكذا الملب�ض جمعيها مت�سابهة بما فيها ملب�ض الجي�ض العراقي الغازي 

كما اأ�سلفنا، اإال اأن االأمر الذي قطع ال�سك باليقين هو ما �ساهده الرقيب حمد مدلول 

م���ن اأع���لم عراقية وهو اأمر  دع���اه اإلى االإم�ساك بيد الم���لزم عبدالكريم الكندري 

واأ�سار اإليه بهذه القرينة التي ال تقبل ال�سك فاأمره الكندري بت�سويب نيران المدرعة 

56 و�ساح عبدالكريم في اللحظة ذاتها بعبارة »تغريد ا�ستباك« وتنبيه لباقي 

 )11(

نحوها 

.57

 )12(

المدرعات باأنه يرى العدو بو�سوح، واأن على الجميع اال�ستعداد للقتال 

 بعده���ا اأمر رام���ي مدرعته حميد مدلول ال���ذي ا�ستجاب ب�سرع���ة، وكانت مدرعة 

االأبط���ال الثلثة قد �سعدت الج�سر وقبل الرماية طلب حميد من ال�سهيد اأحمد نزال 

زي���ادة ال�سرعة واأخذ موقع منا�سب فا�ستجاب اأحمد نزال لهذا الطلب وقاد المدرعة 

بثب���ات و�سرعة بديهة فنزل ب�سرع���ة منا�سبة مكنت الرامي حمي���د مدلول من تنفيذ 

مهمت���ه فوجه مدف���ع المدرعة نحو عدد كبي���ر من حاملت الجن���ود وبا�سر بالرماية 

عليه���ا فاأح���رق ع���ددا كبيرا منها واأخ���ذ الجن���ود العراقيون يقفزون منه���ا هربا من 

.58

 )13(

النيران الم�ستعلة 

وح���اول الم���لزم عبدالكريم الكن���دري الم�ساركة ف���ي الرماية من خ���لل المدفع 

الر�سا����ض المخ�س�ض له لكنه تفاجاأ من اأنه ال يعم���ل عندها اأخرج م�سد�سه الخا�ض 

في محاولة للت�سويب به اإال اأن حميد مدلول اأ�سار عليه اأنهم بحاجة الى هذا الم�سد�ض 

بع���د حين الأنهم كانوا يتوقعون اأن تتحول المعركة فيم���ا بعد اإلى ت�سابك باالأيدي واأن 

من المفيد بقاء ذلك الم�سد�ض معهم، فا�ستجاب الملزم عبدالكريم لهذه الن�سيحة 

عل���ى ح�سب ق���ول حميد مدلول، واأخذ يراقب المعركة ويوج���ه حميد مدلول من حين 

.59

 )14(

الآخر 

)11( 56- فالح فهد الر�سيدي- المقابلة ال�سابقة �ض5، حميد مدلول ال�سمري- المقابلة ال�سابقة �ض5

)12( 57- حميد مدلول ال�سمري- المقابلة ال�سابقة�ض4-5، - فالح فهد الر�سيدي- المقابلة ال�سابقة �ض6-5-3

)13( 58- حجب نزال العنزي- المقابلة ال�سابقة �ض8، حميد مدلول ال�سمري، المقابلة ال�سابقة �ض6-5

-حميد مدلول ال�سمري- المقابلة ال�سابقة �ض6 )14( 59- حميد مدلول ال�سمري- المقابلة ال�سابقة �ض2 
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االإ�صابة االأولى الأحمد نزال:

تف���رق جمي���ع العراقيين الغزاة وانت�سر الدخان في كل م���كان اإال اأن مجموعة منهم 

كانت عازمة على الق�ساء على مدرعة االأبطال الثلثة فتقدم العراقيون وهم يحملون 

�سلح���ا فتاكا يتمثل ف���ي �)اآر، بي . ج���ي( واأخذو ا يوجهون قذائفه���م على المدرعة 

الت���ي اأثبتت متانتها وقدرتها على تحمل تلك القذائ���ف وكانت تهتز عند �سربها دون 

اأن ت�ستطي���ع اأي قذيف���ة اختراقه���ا، وكان حمي���د مدلول يوا�سل توجي���ه نيران مدفعه 

الر�سا����ض نحو العراقيين اإال اأنه���م احتموا بالموانع الخر�سانية الموجودة على جانبي 

.60

 )15(

الطريق التي لم تتاأثر بطلقات المدفع الر�سا�ض 

ف���ي هذا الوقت الح���رج اأ�سيب ال�سهيد اأحم���د نزال بطلقة في ي���ده اليمنى ف�ساح 

مخب���رًا الملزم عبدالكريم الكندري والرقيب حميد مدلول وا�سعا يده الي�سرى على 

اليمنى لكن ال�سهيد البطل لم تثنه تلك االإ�سابة عن موا�سلة مهمته وا�ستمر في قيادة 

.61

 )16(

المدرعة 

التراجع التعبوي:

واأم���ام تزايد اأعداد الجن���ود العراقيين وتدافعهم نحو مدرع���ات القوات الكويتية، 

كان البد من تنفيذ عملية التراجع التعبوي اإلى ج�سر الجهراء ال�سرقي مع اال�ستمرار 

62 فاأ�سار حميد مدلول على الملزم الكندري بالتراجع 

 )17(

باال�ستباك و�سيد االأهداف 

اإلى الخلف في محاولة لتفادي الح�سار الذي حدث بعد اإ�سابة بع�ض االآليات الكويتية 

وعطبها في الخلف و�سيق الم�ساحة التي ت�سمح بالتحرك يمنة  وي�سرة لوجود الموانع 

.63

 )18(

الخر�سانية من جهة ووجود ال�سبك على جانبي الطريق من جهة اأخرى 

�ساح حمد مدل���ول باأعلى �سوته في المدرعات الكويتي���ة الواقفة ب�سرورة التراجع 

للخل���ف، وكان  االت�س���ال الل�سلكي ق���د انقطع بينهم فلم ي�ستجيب���وا ال�ستحالة ذلك 

. 64

 )19(

باال�سافة الى اإ�سابة بع�ض المقاتلين 

)15( 60- الم�سدر ال�سابق �ض7

)16( 61- الم�سدر ال�سابق �ض8-7

)17( 62- حجب نزال العنزي- المقابلة ال�سابقة �ض5 

)18( 63- فهد مفلح المطيري- المقابلة ال�سابقة�ض2، حميد مدلول ال�سمري- المقابلة ال�سابقة �ض8

)19( 64- حميد مدلول ال�سمري- المقابلة ال�سابقة �ض8



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-33-

اإ�صابة اأحمد نزال الثانية وا�صت�صهاده:

وا�س���ل االأبطال الثلث���ة الرماية بالرغم من توق���ف ال�سير، وت�سي���ر الم�سادر اإلى 

اأن عبدالكري���م واأ�سحابه قد اأبلوا بلء ح�سن���ا واأن المدرعات العراقية كانت ت�سقط 

65 ثم �ساح ال�سهيد اأحمد نزال بالتوقف عن الرماية الأنه �سمع 

 )20(

الواحدة تلو االأخرى 

�سوتا ينادي بمكبر ال�سوت بال�سماح للآليات باالن�سحاب فان�سحبت االآليات الكويتية 

اإلى الخلف بينما كانت مدرعة  االأبطال واقفة بمفردها الأن اأ�سحابها كانوا من�سغلين 

66 اأخذت الني���ران على اإثرها 

 )21(

بالرمالي���ة اإل���ى اأن اأ�سابتها قذيفة اإ�سابة مبا�س���رة 

تخ���رج منها واأ�سيب القائد عبدالكريم الكن���دري وال�سائق اأحمد نزال. وقد اختلفت 

الرواي���ات ف���ي وق���ت االإ�سابة فقد ذك���ر زميله حميد مدل���ول اأنها كانت ف���ي ال�ساعة 

ال�ساد�سة �سباحًا في حين ذكرت الروايات االأخرى اأنها كانت في الثالثة والن�سف اأو 

الرابعة والربع اأو الثلث اأو الخام�سة اإال ربعا.

كم���ا اختلف���ت الروايات ف���ي ذكر كيفي���ة ا�ست�سه���اد عبدالكريم الكن���دري وال يت�سع 

المج���ال هنا لذكرها لنية اإف���راد ترجمة خا�سة به لكننا ن���ورد م�سادرها للمتتبع في 

.67

 )22(

الحا�سية 

ال نجد اختلفا بين الم�سادر في �ساأن ا�ست�سهاد اأحمد نزال، بيد اأن قذيفة اأ�سابت 

.68

 )23(

اأي�سا الرامي حميد مدلول اإ�سابة اأفقدته الوعي 

ومهم���ا يك���ن من اأمر فل منا����ض من ذكر رواي���ة حميد مدلول في ذك���ر ا�ست�سهاد 

رفيقيه فاإنه عندما عاد الوعي اإليه تلفت حوله يتفقد اأحبابه، فنادى اأوال على ال�سهيد 

اأحم���د فلم يجبه فتلم�سه ف���اإذا �سدره قد تهتك، ونظر اإلى ال�سهي���د عبدالكريم واإذا 

رجله اليمنى قد بترت ووقعت في ح�سن حميد، وكانت عيناه مفتوحتان، فو�سع حميد 

ي���ده عليه ليرفع���ه ويخرجه من النيران الم�ستعلة اإلى خ���ارج المدرعة اإال اأنه فتح فاه 

)20( 65- فهد مفلح المطيري- المقابلة ال�سابقة �ض3، حميد مدلول ال�سمري- المقابلة ال�سابقة �ض9

)21( 66- حميد مدلول- المقابلة ال�سابقة �ض9 مرزوق عيد المطيري

)22( 67- عبدالح���ي فهد ال�سمح���ان- المقابلة ال�سابقة �ض5 فهد مفلح المطيري- المقابلة ال�سابقة �ض9-3 فالح فهد الر�سيدي- المقالة ال�سابقة�ض4، 

حجب نزال العنزي- المقابلة ال�سابقة �ض8، مرزوق عيد المطيري- المقابلة ال�سابقة �ض7، حميد مدلول ال�سمري- المقابلة ال�سابقة �ض20

)23( 68- حميد مدلول- المقابلة ال�سابقة �ض9  -مرزوق عيد المطيري- المقابلة ال�سابقة �ض3 حجب نزال العنزي المقابلة ال�سابقة �ض8
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و�سق���ط، وعندما تيقن حميد مدلول م���ن ا�ست�سهاد قائده و�سائق المدرعة خرج منها 

ف���ي محاولة الإنقاذ نف�س���ه من الموت المحتوم عندها �ساه���ده العراقيون وهو يحاول 

الخ���روج فوجه���وا نيران اأ�سلحتهم علي���ه واأ�سابوا خوذته و�سقط عل���ى زميليه وبداأت 

المدرع���ة تنفج���ر بفعل ما بداخلها م���ن الذخيرة اإال اأن حميد مدل���ول برغم اإ�سابته 

ا�ستط���اع اأن يقذف بنف�سه اإلى خارج المدرعة فتلقفته مجموعة مكونة من �ستة اأفراد 

م���ن الجي�ض الكويت���ي فاأ�سعفوه لكنه لم ي�ستطع اأن يلحق به���م نظرا ل�سعوبة الموقف 

اآن���ذاك وب�سب���ب اإ�سابته البليغة في  رجل���ه لذا تخلف على اأر����ض المعركة �سمن من 

.69

 )24(

اأ�سيب ثم زحف مبتعدًا عن اأنظار العراقيين فارا بنف�سه 

هكذا كانت ق�سة االأبطال الثلثة الذين �سطروا للأجيال اأعظم واأروع ال�سور فداء 

للوط���ن وللذود عن حيا�س���ه، وهكذا كانت نهاية ال�سهيد اأحمد ن���زال الذي لم تمنعه 

اإ�سابته االأولى من القيام بالواجب وموا�سلة طريق ال�سهادة.

وينقل حميد مدلول عن مجند ا�سمه ح�سين علي العنزي حيث اإنه قابله حين خرج 

اإل���ى المملكة العربي���ة ال�سعودية، وح�سين هذا كان قد تلق���ي دورة في االإ�سعافات في 

اأثن���اء تاأديته للخدمة االإلزامية ف���ي الجي�ض الكويتي. وقد طلب منه الم�سوؤولون م�ساء 

ي���وم الخمي�ض ف���ي حوالي ال�ساعة الرابعة والن�سف  م�س���اء اول يوم العدوان العراقي 

الغا�س���م اأن يق���وم م���ع اآخرين بجمع جث���ث الجن���ود الكويتيين الذي���ن �سقطوا خلل 

المعارك مع القوات الغازية، وقد �ساهد ح�سين جثة ال�سهيد نزال متفحمة وبقايا من 

راأ�سه وعموده الفق���ري ووجد اأي�سا �سير �ساعته المعدني يلف يده المتفحمة وبالطبع 

70 واإنما نقل جثة عبدالكريم الكندري التي قال 

 )25(

ل���م ي�ستطع نقله على هذه ال�سورة 

.71

 )26(

اإنها لم تحترق بالكامل 

)24( 69- الم�سدر ال�سابق �ض10-9

)25( 70-  الم�سدر ال�سابق �ض12-13، وثائق اأخرى تدل على اال�ست�سهاد يوم 1990/8/2 �سهادة وفاة �سادرة من وزارة الدفاع - ال�سوؤون القانونية برقم 

26بتاري���خ 1991/7/29م �سه���ادة وفاة �سادرة من وزارة ال�سحة برق���م 90/2348م انهاء خدمة �سادر من رئا�سة االأركان العامة للجي�ض- هيئة االدارة 

والق���وى الب�سرية- مديرية �سوؤون المرت���ب برقم 1690 بتاريخ 1991/8/25 �سرف البدل النقدي بر�سيد االجازات المتراكمة لل�سهيد �سادر عن رئا�سة 

االركان العام���ة للجي����ض برقم 2726 بتاريخ 1991/9/18 وثيقة �س���ادرة عن الجي�ض الكويتي- القيادة العامة عن واقع���ة اال�ست�سهاد موقعة من  المقدم 

حجب نزال العنزي والعقيد ركن خالد عبداهلل الع�سيمي وامر الوحدة العقيد ركن �سليمان برج�ض الحمود، وثيقة �سادرة عن الجي�ض الكويتي- القيادة 

العام���ة ع���ن تقرير ا�سابة ال�سهيد وا�ست�سهاده موقعة من الملزم اأول خالد عبدالرحم���ن الفيلكاوي والنقيب فالح فهد الهدبا والملزم اأول وليد المفتي 

واآم���ر الوحدة عبدالحي فه���د ال�سمحان، وثيقة �سادرة عن رئا�سة االأركان العامة للجي�ض- مديرية التوجي���ه المعنوي والعلقات العامة برقم 2811/31 

بتاريخ 1994/9/11م تت�سمن ك�سف با�سماء ال�سهداء الع�سكريين الذين تم اعتمادهم من قبل هيئة الق�ساء الع�سكري مر�سلة اإلى مكتب ال�سهيد

)26( 71- الم�سدر ال�سابق �ض13
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بق���ي اأن نع���رف اأن ف�س���ل العنزي وه���و االأخ ال�سقيق لزوجة ال�سهي���د كان على علم 

با�ست�سهاد ن�سيبه اأحمد نزال لكنه اأخفى ذلك عن زوجته ولم يعلمها به اإال بعد مرور 

اأ�سبوع حينما خرجت مع اأبنائها اإلى المملكة العربية ال�سعودية، واإن كانت الزوجة قد 

.72

 )27(

اأح�ست في نف�سها اأن زوجها اأحمد قد اأ�سابه مكروه 

اأم���ا عن �سفات ال�سهيد و�سمائل���ه فتلخ�سها لنا زوجته بقولها »اإنه كان طيبا �سهما 

.73

 )28(

دينًا م�ستقيما 

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته

)27( 72- �سارة عجاج العنزي )زوجة ال�سهيد( مقابلة بتاريخ 2000/5/30م �ض4.3

)28( 73- الم�سدر ال�سابق �ض6



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-36-

ال�صهيد / بي�صان مرزوق ظاهر محمد الظفيري )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن :

اأخالق ال�صهيد:

عرف ال�سهيد بي�سان بطيبة القلب وخفة الروح وكان محبوبا من معارفه واأ�سدقائه 

وقد حر�ض على تربية اأبنائه تربية �سالحة

هواياته:

ومن هواياته اأنه كان يحب الريا�سة وبخا�سة كرة القدم

دور ال�صهيد في اأثناء االحتالل الغا�صم:

لق���د كان ال�سهي���د كغيره من اأبناء الوطن راف�سًا الغ���زو على بلده الكويت لكنه لم 

يق���ف مكتوف االأيدي م�ست�سلمًا لهذا االعتداء الغا�سم وبخا�سة واأنه ع�سكري باإمكانه 

اأن يك���ون له دور في المقاوم���ة الع�سكرية، لذا ان�سم بعد �سه���ر تقريبا من الغزو اإلى 

اإح���دى خليا المقاومة الع�سكرية للمحتل الت���ي كانت برئا�سة عايد اأ�سود في منطقة 

الجهراء وهي من الخليا التي تتبع اللواء خالد عبداهلل بودي.

كان بي�س���ان محط ثقة اإخوانه ف���ي المقاومة متميزا من بينه���م، متحم�سًا جدا في 

مواجهة المعتدي، م�ستعدا لتنفيذ االأوامر مهما كانت خطرة ولذا تطوع اأن يكون دوره 

نق���ل الذخائ���ر واالأ�سلحة والمتفجرات من مكان اإلى اآخر ف���ي اأنحاء منطقة الجهراء 

وق���د كان ي�سع هذه الذخائر في ماكينة ال�سيارة بعد تفكيكها على �سكل قطع واأجزاء 

ف���اإذا تم نقلها اإل���ى المكان المطلوب ركبت مرة ثانية وهذه العملية تحتاج اإلى ترتيب 

دقي���ق ومراقب���ة ال�سوارع الت���ي �ستمر بها ال�سي���ارة، واإل���ى ذكاء وانتب���اه وكذلك اإلى 

�سجاعة و ا�ستعداد للت�سحية وعدم اكتراث بالمخاطر.

�س���ارك بي�س���ان اأي�س���ا في مواجه���ة ع�سكرية الإطلق الن���ار على الق���وات المعتدية 

الجاثمة على اأر�ض الوطن في اأماكن مختلفة في البلد كما جند اإخوانه للقيام بدور 

توزي���ع النقود على االأ�سر الكويتية وعندما ان�سحب���ت القوات العراقية من البلد كان 

له دور في اأ�سر عدد من الجنود العراقيين.
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اال�صت�صهاد:

ف���ي ي���وم 1991/2/26م اأخ���ذت القوات العراقي���ة باالن�سحاب م���ن الكويت �سماال 

باتجاه العراق فاغتنم �سباب المقاومة ذلك االن�سحاب غير المنظم للقوات المعتدية 

بمواجهته���ا وتعقب فلولها الأ�سرها، وكان ال�سهيد بي�سان اأثناءها متواجدا عند مفخر 

الجه���راء ال�سمال���ي وحر����ض اأن يك���ون له دور في اأ�س���ر هذه القوات فخ���رج من عند 

المخف���ر في ال�سباح واتجه �سوب موق���ع الق�سر االأحمر في منطقة الجهراء وهناك 

اعتر����ض �سيارة ع�سكرية عراقية يقودها �سابط وقتل عراقيين متجهة �سوب العراق 

ولك���ن ال�سابط لم ي�ست�سلم وفاج���اأ بي�سان بطلق ناري من م�سد�س���ه اأ�سابه في راأ�سه 

ف�سقط �سهيدًا.

وكان���ت مجموع���ة من المقاومة الكويتي���ة متواجدة عن بعد ق���د راأت تعر�ض بي�سان 

الإطلق الن���ار فهاجمت هذه القوات العراقية وتبادلت معها النيران ولكن هذه القوة 

اأفلت���ت وان�سم���ت اإلى االأرتال العراقية الهاربة اإلى العراق وج���اء اأفراد المقاومة اإلى 

بي�سان ونقلوه اإلى م�ست�سفى الجهراء ولكنه كان قد فارق الحياة.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته

- الميلد: 1964                                       -الحالة االجتماعية : متزوج 

-اال�ست�سهاد : 1991/2/26م                   - المهنة : وكيل عريف بكتيبة المغاوير بالجي�ض الكويتي
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ال�صهيد / ح�صن رغيف �صاهر ال�صمري )رحمه اهلل(

كتب / د.�صعود الع�صفور

نداء الواجب:

تحرك���ت قوات اللواء االآل���ي المدرع الثمانين قبيل الفجر وقب���ل بزوغ �سم�ض الثاني 

م���ن اأغ�سط����ض �سن���ة 1990م، ومن بينه���ا �سرية م���ن كتيبة المدرع���ات تحمل اإحدى 

مدرعاتها، الرقيب ال�سهيد ح�سن رغيف �ساهر ال�سمري كان رامي هذه المدرعة اأما 

اآمره���ا فالوكيل رفاعي عب���داهلل المطيري اإ�سافة اإلى �سائقه���ا الرقيب اإدري�ض با�سا 

)1(

ال�سمري 

نادرة في التاريخ:

وعن���د و�سول ه���ذه ال�سرية اإلى ج�سر الجهراء ال�سمال���ي ال�سرقي، وتحديدا ما بين 

.
)2(

اإدارة المرور والج�سر دارت معركة �سارية مع الجي�ض العراقي الغازي 

واختلفت الروايات في ذكر تفا�سيل المعركة الدائرة وما اإذا كانت مدرعة ال�سهيد 

ح�س���ن رغيف ورفيقه قد ا�سترك���ت فيها. فبينما يوؤكد العقي���د المتقاعد حجب نزال 

العن���زي- ال���ذي كان يومها ركن ا�ستط���لع الل���واء الثمانين، ورئي�ض ف���رع العمليات 

بالوكالة- اأن مدرعة االأبطال الثلثة �ساركت في القتال بفاعلية، وكانت على ات�سال 

دائم وتفاهم مع المدرعة التي يقودها الرقيب خلف عثمان العنزي االأمر الذي جعل 

ه���ذه المعركة ن���ادرة من نوادر التاريخ ح���ق للجي�ض الكويتي اأن يفخ���ر بها فقد اتفق 

االأبطال البوا�سل عن طريق الجهاز الل�سلكي على �سرب دبابة عراقية يتم اختيارها 

مع���ا وف���ي وقت واحد، نظرا لك���ون مدرعة �سلح الدين الت���ي يركبها كل فريق منهم 

ال ت�ستطي���ع الواح���د منها التاأثير على الدباب���ة العراقية واإذا ما ت���م �سربها بوا�سطة 

المدرعتين معا كانت الفاعلية اأكبر، وبذا ا�ستطاع االأبطال بدهاء وحنكة تدمير �ستة 

دباب���ات عراقية. هذا م���ا اأورده القائد الح�سيف حجب نزال العنزي الذي اأدار  تلك 

.
)3(

العملية بنجاح م�سهود 

اأم���ا بقية الم�سادر فلم ت�سر اإلى هذا االتفاق ال���ذي وقع بين المدرعتين، وا�ستبعد 

عبدالح���ي ال�سمحان حدوثه، اإال اأنه تردد في نفي االت�سال بينهما، وبخا�سة واأن لكل 

مدرع���ة جهازه���ا الل�سلكي الذي يمكن م���ن خلله االت�سال ببقية اأف���راد الت�سكيل، 

وعل���ل عبدالح���ي ال�سمح���ان كلمه ب���اأن موقع اإ�ساب���ة مدرعة ال�سهي���د ح�سن رغيف 

.
)4(

يختلف عن موقع اإ�سابة مدرعة خلف ع�سان 

)1( مرزوق عيد المطيري - مقابلة بتاريخ 2000/7/4 - �ض42 حجب نزال العنزي - مقابلة بتاريخ 2000/7/4 - �ض46 فهد مفلح المطيري - مقابلة 

بتاريخ 2000/7/18 - �ض43 فهد فالح الر�سيدي مقابلة بتاريخ 2000/7/11 - �ض6.

)2( حجب نزال العنزي - المقابلةال�سابقة �ض3 � 44 مرزوق عيد المطيري المقابلة ا ل�سابقة �ض3.

)3( المرجع ال�سابق كذلك )انظر �سيرة ال�سهيد خلف ع�سان(
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واأمام هذا االختلف في الروايات البد من ايجاد قرائن اأخرى ن�ستطيع من خللها 

اإج���لء الحقيقة، واأولى تل���ك القرائن التي يمكن اأن تفيد في ه���ذا  المجال ما ذكره 

ال�ساهد النقيب فهد مفلح المطيري الذي كان يومها ال�سابط الذي يتلقى منه الوكيل 

رفاع���ي االأوام���ر حيث اإن فهد التق���ى برفاعي عند بداية طري���ق الجهراء، وهو موقع 

قري���ب م���ن موقع معركة الج�سور اإلى مع�سكر قيادة الل���واء الثمانين فرد عليه رفاعي 

م�ستو�سح���ًا اإذا كان االأم���ر ينطبق على رفاقه، فاأجابه فه���داأن رفاقه غير متواجدين 

االأن ف���ي ذات الموق���ع وال يمكن الو�سول اإليهم الأن االأوام���ر �سدرت للجميع بالتراجع 

يتفق هذا 
)5(

واأن عليه  اأن يرجع بمن معه، وكان ذلك في ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف 

الوق���ت م���ع ما ذكره القائد ركن حج���ب نزال من كون عملية التراج���ع التعبوي بداأت 

ف���ي الوقت ذاته واأن ذلك االن�سحاب كان بطلب من المقدم ركن عبدالحي ال�سمحان 

ال���ذي يخاف اأن تدمر الكتيب���ة باأكملها ب�سبب كثافة الق���وات العراقية وقوة ت�سليحها 

اإ�ساف���ة اإلى �سقوط عدد من االأبط���ال االأفذاذ عقب انتهاء معرك���ة الج�سور الخالدة 

اإن وجود الوكيل رفاعي 
 )6(

الت���ي تتفق الم�سادر اأن الم�ساركين فيها اأبلوا ب���لء ح�سنا

في ذلك الموقع المتقدم من الجهراء القريب من موقع معركة الج�سور يعطينا اإ�سارة 

دال���ة على احتم���ال �سحة رواي���ة حجب نزال في ك���ون مدرعة ال�سهي���د ح�سن رغيف 

ورفيقه كانت تقف جنبا الى جنب مع طلئع القوات الكويتية التي �ساركت في معركة 

الج�س���ور. واإذا كانت الروايات تتفق في كون موقع اإ�سابة مدرعة خلف ع�سان يختلف 

ع���ن موقع اإ�سابة مدرعة ال�سهيد ح�سن رغيف ورفيقي���ه فاإن هذا ال ينافي ما ذكرناه 

الأن االأم���ر يمك���ن اأن يحمل على كون مدرع���ة ال�سهيد قاتلت اأوال ف���ي معركة الج�سور 

ث���م عادت اأدراجها مع المتراجعي���ن نحو مع�سكر اللواء الثمانين ويعزز ذلك ما ذكره 

�ساهد العيان مرزوق المطيري الذي كان ا�ست�سهاد االأبطال الثلثة على مناأى منه اإذ 

ق���ال اإن طاقم دبابة ال�سهيد �سلك طريق �سك���راب ال�سيارات عند تراجعه عن موقعه 

.
)7(

القريب من موقع معركة الج�سور 

ترا�صق وا�صت�صهاد:

ومهم���ا يكن من اأمر فاإن مدرع���ة ال�سهيد ح�سن رغيف التي كان���ت ت�سير متراجعة 

نح���و المع�سكر ا�ستبكت في طريقها م���ع دبابات عراقية لفترة لم تحددها الم�سادر، 

)4( عبدالحي فهد ال�سمحان - مقابلة بتاريخ 2000/7/12 - �ض7 -8

)5( فهد مفلح المطيري - المقابلة ال�سابقة - �ض10

)6( حجب نزال العنزي - المقابلة ال�سابقة -�ض8 -10، عبدالحي ال�سمحان المقابلة ال�سابقة -�ض 3

)7( مرزوق عيد المطيري - المقابلة ال�سابقة - �ض4.
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واأم���ام �سغط القوات العراقية اأمره���ا النقيب فهد بالتراجع من موقعها ثم حدث اأن 

تم الترا�سق بينها وبين الدبابات العراقية فاأ�سيبت المدرعة من جهة الي�سار بقذيفة 

 في حين يوؤكد فه���د اأن االإ�سابة كانت 
)8(

م�س���ادة للدبابات اخترقت غرف���ة المحرك

.
)9(

بفعل قذيفة من نوع )اآر.بي.جي( 

محاولة اإنقاذ:

وي�سي���ف م���رزوق المطيري ال���ذي كان يرقب الموقف عن ق���رب واأن مدرعته تبعد 

حوال���ي 500 متر عن مدرعة ال�سهيد ح�س���ن رغيف، واأنه وبعد اإ�سابة مدرعة ال�سهيد 

ن���زل اأحد رجال طاقمه ويدعى �سع���دون نا�سر المطيري، ورتبته رقيب، و�سار باتجاه 

مدرع���ة ال�سهيد ورفيقيه في محاولة الإنقاذهم وقبل و�سوله اإليها بم�سافة 150-110 

مت���را ا�ستعلت المدرعة بمن فيها وكان �ساهدًا عل���ى هذه الحادثة اأي�سا الوكيل نايف 

.
)10(

عاي�ض 

واختلف���ت الرواي���ات في تحديد وقت اإ�ساب���ة مدرعة ال�سهيد ورفيقي���ه فبينما ذكر 

الرائد فالح فهد الر�سيدي في اال�سافة خم�سة اأقوال: ال�ساعة الخام�سة، اأو الخام�سة 

. في حين ذكر 
)11(

والن�س���ف اأو ال�ساد�س���ة، اأو ال�ساد�سة والن�سف، اأو ال�سابعة �سباحًا

 اأما 
)12(

عبدالح���ي ال�سمحان اأنها كانت في ال�ساعة ال�ساد�س���ة �سباحًا اأو بعدها بقليل

مرزوق المطيري0 وهو �ساهد عيان في هذه الحادثة- فقد قال اإنها وقعت في الفترة 

.»
)13(

ما بين ال�ساعة العا�سرة اإلى ال�ساعة الحادية ع�سرة

رفات ال�صهيد:

وتجم���ع الم�س���ادر على اأن رفات ال�سهيد ومن كان مع���ه في المدرعة ظلت موجودة 

بداخله���ا اإلى ما بعد التحرير وقد �ساهد تل���ك الرفات جماعه من بينهم عويد �سنان 

العن���زي ومرزوق عي���د المطيري، والرائد فه���د فالح الر�سيدي، وق���د �ساهد الجميع 

.
)14(

رفات ال�سهداء من عظام وجماجم وهي محترقة ومتفحمة 

وتجم���ع الم�سادر عل���ى االإ�سادة بما فعل���ه ال�سهيد ح�سن رغي���ف ورفيقاه من عمل 

بطول���ي خالد يذكر االأجيال بما فعله اأبناء الكوي���ت ممن تفانوا  في حبها والذود عن 

كرامتها وعزتها.

)11( المقابلة ال�سابقة - �ض8-6. )8( الم�سدر ال�سابق، عبدالحي ال�سمحان - المقابلة ال�سابقة -�ض7. 

)12( المقابلة ال�سابقة - �ض4. )9( فهد مفلح المطيري - المقابلة ال�سابقة - �ض8-6.  

)13( المقابلة ال�سابقة - 6-5. )10( مرزوق عيد المطيري - المقابلة ال�سابقة - �ض5-4.  
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ال�صهيد / حمود �صحل ر�صدان ال�صمري )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالقه :

و�سف ال�سهيدحمود باالأخلق الح�سنة والطيبة وحب التعاون مع االآخرين وخدمتهم.

دوره في الغزو وا�صت�صهاده رحمه اهلل

�سم���ع حمود فجر ي���وم الخمي�ض 1990/8/2م، بخبر الغ���زو العراقي الغا�سم وكان 

مجازا فخرج من منزله في الخام�سة �سباحًا وقطع اإجازته ولبي نداء الوطن والتحق 

بالق���وات الكويتية لل���واء 35 المتمركزة بالق���رب من واحة الغانم وان�س���م اإلى فرقة 

االمداد والتموين برغم اأنه �سائق دبابة ولكن لم يت�سن له الو�سول اإلى قطاع الدبابات 

ل�سعوب���ة الحركة ب�سبب تواجد العراقيين. ث���م قدمت قوة عراقية من جهة المطلع 

وا�ستبكت مع القوات الكويتية ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا تقريبًا.

وكان لحم���ود دور ن�س���ط في نقل الذخائر م���ن اآلية اإلى اأخرى ا�ستع���دادا لمواجهة 

الغ���زاة ثم بعد ذلك وحوالي ال�ساعة التا�سع���ة �سباحًا من ذلك اليوم ذهب حمود مع 

مجموعة من الجنود الكويتيين من ق�سم االإمداد والتموين ومعهم الذخائر اإلى مكان 

خل���ف واحة الغانم على الخط الرئي�سي ليكون���وا على ا�ستعدا لتزويد الجي�ض الكويتي 

باالأ�سلحة والذخائر عندما يطلب منهم ذلك.

وف���ي ال�ساع���ة الحادية ع�س���رة �سباحا من ذل���ك اليوم هاجمت ق���وة عراقية فرقة 

االإم���داد والتموي���ن الكويتية وا�ستبكت معها وفي اثناء اال�ستب���اك ا�سيب حمود �سحل 

بطلق���ة نارية في حنجرت���ه اأدت اإلى نزيف حاد من فمه وحنجرت���ه وقام بع�ض اأفراد 

القوات باإ�سعافه اإلى م�ست�سفى الجهراء حيث ا�ست�سهد،رحمه اهلل.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته

- الميلد: 1952/5/5

-العمل: وزارة الدفاع - الجي�ض الكويتي - القوة البرية - �سائق دبابة برتبة عريف  

-تاريخ اال�ست�سهاد : 1990/8/2م                
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ال�صهيد / خلف ع�صان خلف العنزي )رحمه اهلل(

كتب / د.�صعود الع�صفور

زوجة ال�صهيد:

ل���م تكن تعلم زوجة خلف ع�سان اأنها لحظات الوداع مع زوج �سهيد يم�سي في ركب 

قافلة ال�سهداء الذين حق للكويت اأن تفخر بما �سطروه من بطوالت ولم يعد خلف اإلى 

74، اإنها اإرادة اهلل تعالى 

 )1(

بيته لينعم بعي�ض رغيد بين خلنه من زوجة واأبناء وع�سيرة 

التي اختارته �سهيدًا يفرح ب�سهادته مع من يرجو ثواب اهلل ونعيمه ا لباقي.

خ���رج خلف م22�سور الخال���دة كان ا�ست�سهاد خلف ع�سان وق���د ت�ساربت الروايات 

ف���ي دوره اآنذاك، فق���د ثمن البع����ض دوره واأعلى من �ساأنه وذكره ف���ي عداد االأبطال 

75 بينما قلل البع�ض االآخ���ر من دوره وعده �سمن ال�سهداء الذين 

 )4(

الذي���ن قل مثيلهم 

76 كما اأن الروايات قد 

 )5(

ا�ست�سهدوا وقت ان�سحاب القوات الكويتية بعد نفاد الذخيرة 

ت�ساربت اأي�سا في كيفية ا�ست�سهاده ومن كان معه في دباباته التي كان يقودها بنف�سه 

77 ومنهم من قال اإن���ه تعر�ض لطلقات ر�سا�ض كانت 

 )6(

فمنه���م م���ن قال اإنه احترق بها 

.78

 )7(

اإحداها ال�سبب الرئي�سي في ا�ست�سهاده 

ويح���ار الباحث ف���ي تناق�ض تلك الرواي���ات واختلفها وخا�س���ة اأن اأكثرها ترى اأن 

م���ا اأورده البع�ض ال يمكن قبوله بحال لكن الباح���ث ال يمكن اأن ي�سلم بحكم االأكثرية 

طالم���ا اأن هناك رواية يمكن حملها على ال�سدق و�س���درت عن �ساهد عيان متمر�ض 

�سلي���ع يعد في ع���داد القادة االأبطال في معركة الج�سور اإن���ه العقيد المتقاعد حجب 

ن���زال العنزي ركن ا�ستطلع اللواء المو�سوم بالثمانين ورئي�ض فرع العمليات بالوكالة 

يوم 1990/8/2م.

)1( 74- زوجة ال�سهيد- مقابلة بتاريخ2000/7/24

)4( 75- حجب نزال العنزي- المقابل ال�سابقة �ض7 فهد المطيري »نقيب« مقابلة بتاريخ 2000/7/18 �ض6

)5( 76- عبد الحي فهد ال�سمحان »مقدم ركن« مقابلة بتاريخ 2000/7/12م �ض5-6 مرزوق عيد المطيري مقابلة بتاريخ 2000/7/4 �ض 6

)6( 77- حجب نزال العنزي- المقابلة ال�سابقة - �ض 9-10 ؛ وثيقة رقم »1« �سادرة عن رئا�سة االركان العامة للجي�ض بتاريخ 1994/9/11م- �ض6

)7( 78-زوج���ة ال�سهي���د - المقابل���ة ال�سابق���ة - �ض5 عبدالحي فه���د ال�سمحان- المقابل���ة ال�سابقة- �ض5-6 عف���ر االأخ ال�سقيق لل�سهي���د- مقابلة بتاريخ 

2000/7/25، ����ض4-7-8 وثيق���ة رق���م »2« �سادرة عن الجي�ض الكويت���ي- القيادة العامة تتمثل ف���ي تقرير اإ�سابة و�سهادة ال�سه���ود: «الملزم اأول خالد 

خال���د عبدالرحم���ن اأحمد والملزم مرزوق عيد المطيري والنقيب عبدالوهاب عبدالرحم���ن الباز والرائد عبدالحي فهد ال�سمحان« بتوقيعهم في يومي 

3و1991/6/4م وثيق���ة رق���م »3« �س���ادرة عن الجي�ض الكويتي- القيادة العام���ة تتمثل في واقعة اال�ست�سهاد اأو اال�سابة مكتوب���ة بخط اآمر الوحدة العقيد 

�سليمان برج�ض، و�سهادة ال�سهود)المقدم حجب نزال العنزي- والمقدم الركن عبدالعزيز �سليمان ال�سعيد(، بتاريخ 1991/6/16
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دور ال�صهيد في اأثناء االحتالل الغا�صم:

وفح���وى رواية العقيد حجب اأن دور خلف ع�سان من االأدوار البطولية التي يجب اأن 

ت�سج���ل في التاري���خ اإذ اأن ال�سهيد اتفق مع اثنين من طاق���م دبابة كويتية اأخرى هما 

رفاع���ي المطي���ري واإدري�ض ال�سمري عن طري���ق جهاز الل�سلكي ب���اأن يقوموا جميعًا 

بت�سوي���ب نيران الدبابتين وهما من ن���وع �سلح الدين نحو دبابة عراقية ثقيلة �سواء 

من طراز )37ت( اأو )47ت( في اآن واحد على اعتبار اأن نيران الدبابة �سلح الدين 

الكويتية الواحدة ال يمكن اأن تدمر الدبابة العراقية، وتم تنفيذ االتفاق بدقة متناهية 

79 وهو اأم���ر يدل على فطنة 

 )8(

بحي���ث تمكن االبط���ال من تدمير �ست دباب���ات عراقية 

وحذاقة، وحنكة ينبغي اأن ي�ساد بها الأولئك االأبطال االأفذاذ.

وي�ستبعد المقدم الركن عبدالحي ال�سمحان ذلك االتفاق الذي تم بين خلف ع�سان 

وطاق���م الدبابة االأخ���رى ويعلل اأن مدرعة رفاعي واإدري�ض ق���د تم تدميرها في مكان 

80 لكن المتتبع  للرواي���ات االأخرى ومجريات 

 )9(

مختل���ف عن موقع دبابة خلف ع�س���ان 

االأحداث في ذلك اليوم ي�سل اإلى ا�ستنتاج مهم وهو اأن دبابة رفاعي واإدري�ض وح�سن 

رغي���ف قد تدميرها بال�سواريخ الم�سادة للدبابات واأنها احترقت بالكامل وا�ست�سهد 

طاقمهاجميعه���م. وعثر على رفاته���م فيها بعد التحرير  اأما دباب���ة خلف ع�سان فلم 

تدم���ر في ه���ذا الموقع بل كان���ت �سمن الدبابات الت���ي قاتلت اأوال ف���ي المعركة اآنفة 

الذك���ر ح�سب رواية حجب نزال. ثم كانت �سمن الدبابات التي نفذت عملية التراجع 

التعب���وي اإلى ج�سر الجهراء ال�سرقي مع اال�ستمرار باال�ستباك و�سيد االأهداف اإال اأن 

الق���وات العراقية الغازية قامت بتعزيز اآلياته���ا بكثافة وخا�سة بالدبابات الثقيلة من 

ط���راز )27ت( و )47ت(، وبالرغم من �ساآلة قوات الل���واء الكويتية المقاتلة اإال اأنها 

ا�ستطاع���ت تدمير عدد من اآليات القوات العراقي���ة الغازية وذلك با�ستخدام اأ�سلوب 

الك���ر والفر، واأم���ام �سقوط عدد م���ن ال�سهداء ونف���اد الذخي���رة كان االن�سحاب اإلى 

.81

 )10(

مع�سكر اللواء 

)8( 79- حجب نزال العنزي- المقابلة ال�سابقة-�ض9-7

)9( 80- عبدالحي فهد ال�سمحان- المقابلة ال�سابقة 8-7 

)10( 81- حجب نزال العنزي- المقابلة ال�سابقة - �ض5
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اإ�صابته وا�صت�صهاده:

كان خل���ف ع�سان �سم���ن اأولئك الذين كان���ت مهمتهم ت�سديد الرم���ي على القوات 

العراقي���ة المتقدمة بغي���ة التغطية على رفاق���ه المن�سحبين اإلى مع�سك���ر اللواء، وقد 

اأم�س���ك خلف ع�سان المدفع الر�سا����ض لدبابته �سلح الدين وراح ي�سوب بكل عزيمة 

وثب���ات اإلى اأن اأ�سابته ر�سا�سة ف���ي �سدره كانت �سببا مبا�سرا ف���ي ا�ست�سهاده وهذا 

الدور البطولي لل�سهيد يوؤكده اأي�سا ال�ساهد النقيب فهد المطيري الذي ذكر اأن خلف 

ع�س���ان كان بالمقدمة يقاتل بدبابته م���ع دبابة البطل ال�سهيد عبدالكريم طالب، كما 

.82

 )11(

كان هناك ات�سال دائم بين ال�سهيدين في اأثناء تلك المعركة 

83 فل 

 )12(

واأما قول العقيد الركن حجب نزال اأن خلف ع�سان ا�ست�سهد محترقا في دباباته 

يمك���ن قبوله من وجهين، االأول: على اعتب���ار اأن االأخ ال�سقيق لل�سهيد ويدعى عفر قد 

�ساه���د بنف�سه جثمان ال�سهيد وحدد بدقة متناهية مو�س���ع االإ�سابة وهو ال�سدر كما 

84 والوجه االآخر في اأ�سباب رد رواية احتراق 

 )13(

ح���دد اأن االأ�سابة كانت بطلقة واحدة 

ال�سهي���د: اأن ال�ساه���د حجب نزال ق���د ا�سطربت روايت���ه فقد اأثبت ف���ي �سهادته في 

واقع���ة اال�ست�سهاد ال�سادرة عن القيادة العامة للجي�ض الكويتي بتاريخ 1991/6/16 

اأن ال�سهي���د كان يقوم بواج���ب الرماية على العدو من ر�سا����ض المدرعة واأنه نقل اإلى 

85 بينم���ا ذكر في المقابل���ة التي اأجري���ت معه بتاريخ 

 )14(

الم�ست�سف���ى حي���ث ا�ست�سه���د 

86 لذا فاإننا نرج���ح الواقعة االأولى 

 )15(

2000/7/4، اأن ال�سهي���د قد احترق ف���ي دبابته 

التي مفادها اأن اال�ست�سهاد كان بفعل طلقات ر�سا�ض ولي�ض ب�سبب االحتراق.

وال نعل���م تحديدا وق���ت اإ�سابته فقد اختلف���ت الروايات في ذلك عل���ى النحو التالي: 

م���ا بين ال�ساعة الخام�سة والخام�سة والن�س���ف وال�ساد�سة والن�سف  وال�ساعة ال�سابعة 

)11( 82- فهد المطيري- المقابلة ال�سابقة- �ض6

)12( 83- حجب نزال العنزي- المقابلة ال�سابقة �ض6 عبدالحي فهد ال�سمحان- المقابلة ال�سابقة �ض6-3

)13( 84- فه���د المطي���ري- المقابل���ة ال�سابقة- �ض4-5-9 مرزوق عيد المطي���ري- المقابلة ال�سابقة �ض 2-4-7-8 فالح فه���د الر�سيدي مقابلة بتاريخ 

2000/7/11 �ض9-7

)14( 85-حجب نزال العنزي- المقابلة ال�سابقة -�ض5

)15( 86- حجب نزال العنزي- المقابلة ال�سابقة-�ض10-9
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87 كما اأننا ال نعلم من 

 )16(

وال�ساع���ة ال�سابعة والن�سف وكلها تجم���ع اأن ذلك كان �سباحًا 

كان معه في دبابته التي كان يقودها بنف�سه، وال نعرف عددهم، واإن كان طاقم الدبابة 

88 وقد يكون اأحدهم عويد دلي االآتي ذكره.

 )17(

�سلح الدين يتكون عادة من ثلثة اأفراد 

وعندما اأ�سيب ع�سان حاول زملوؤه اإ�سعافه، فاأخذه زميله عويد دلي وال�سهيد ينزف 

دما بغزارة فحمله اإلى الم�ست�سفى اإال اأن العراقيين الغزاة منعوه من ذلك فرد عليهم 

اأن الرج���ل يعتب���ر في حكم االأم���وات، واإن القانون عندنا اأن الع�سك���ري الم�ساب على 

هذا النحو ينبغي اإ�سعافه، لكنهم رف�سوا ذلك وطلبوا منه االبتعاد عن دبابة ال�سهيد، 

ولم���ا ابتعد العراقي���ون الغزاة عن الجريح خل���ف ع�سان تقدم منه اثن���ان من الجنود 

89 وهنا اختلفت 

 )18(

البوا�س���ل وحملوه اإل���ى م�ست�سفى الجهراء بعدما نزف نزفا غزي���را 

الروايات في كون وفاته قد حدثت قبل و�سوله اإلى الم�ست�سفى اأو اأنه توفي بعد و�سوله 

وعن���د محاول���ة اإ�سعافه فقد اأورد عف���ر وهو االخ ال�سقيق لل�سهي���د اأن محقق م�ست�سفى 

الجه���راء ق���ال ل���ه اإن خلف ع�س���ان ه���و اأول �سهيد و�سل ال���ى الم�ست�سف���ى  بينما ذكر 

ال�ساهد مرزوق المطيري اأن ال�سهيد عندما نقل كان فاقد الوعي اأو ميتًا، لكنه تدارك 

90 كما اأن هناك دالئل اأخرى 

 )19(

الق���ول وذكر اأنه نقل اإلى الم�ست�سف���ى واأنه توفي هناك 

توؤك���د على اأن الوفاة قد تمت في الم�ست�سفى في اأثناء اإ�سعاف ال�سهيد وهو ما جاء في 

الوثيقتي���ن ال�سادرتي���ن عن القيادة العامة للجي�ض الكويت���ي بتاريخ 3 و 1991/6/4م 

.91

 )20(

و1991/6/16م 

دفنه

وبع���د وفاته �ساأل عن���ه االخ ال�سقيق عفر في م�ست�سفى الجهراء فقيل له  اإن جثمانه 

اأر�سل مع جمل���ة من ا�ست�سهد الى ثلجات مع�سكر وزارة الدفاع في منطقة �سبحان، 

حيث ذهب االخوان عفر وخليف و�ساهدا ال�سهيد خلف ولم ي�سمح لهما باأخذه ودفنه 

)16( 87- عف���ر االأخ ال�سقي���ق لل�سهيد- المقابلة ال�سابقة- �ض7، حجب نزال العنزي- المقابلة ال�سابقة- �ض5 زوجة ال�سهيد المقابلة ال�سابقة- �ض4 فهد 

المطيري- المقابلة ال�سابقة- �ض8

)17( 88- حجب نزال العنزي - المقابلة ال�سابقة- �ض6 عفر االخ ال�سقيق لل�سهيد- المقابلة ال�سابقة �ض8

)18( 89- فهد المطيري- المقابلة ال�سابقة �ض6- عفر االأخ ال�سقيق لل�سهيد- المقابلة ال�سابقة �ض7-4

)19( 90- مرزوق عيد المطيري- المقابلة ال�سابقة- �ض7-6

)20( 91- وثيقة رقم »2« ال�سابقة ال�سادرة عن الجي�ض الكويتي- القيادة العامة وثيقة رقم »3« ال�سابقة ال�سادرة عن الجي�ض الكويتي- القيادة العامة
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وذل���ك ل�سعوبة الو�س���ع اآنذاك حيث طل���ب منهما الم�سوؤول ع���ن الثلجات االنتظار 

يومي���ن على اأق���ل تقدير اإلى اأن ت�ستقر االأو�ساع ثم دف���ن ال�سهيد بعد ذلك في مقبرة 

.92

 )21(

الرقة مع ال�سهداء من اأبناء هذه االأر�ض الطيبة 

خلف ع�صان االن�صان:

اأم���ا عن خلف االن�سان فق���د كان طيب المع�سر مع اأهله وا�سدقائه ولجيرانه، كريم 

93 المحب للكويت واأهلها، وال غرابة في ذلك فاإنها 

 )22(

الخل���ق مثال الع�سكري الملتزم 

خ�س���ال ال�سهداء قب���ل  رحيلهم، فاإنهم اآن�سوا من عرفوهم في حياتهم فخلدوهم في 

ذاكرتهم بعد مماتهم.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته

)21( 92- عفر االخ ال�سقيق ال�سهيد المقابلة ال�سابق- �ض7-6

)22( 93- عفر االخ ال�سقيق لل�سهيد- المقابلة ال�سابقة- �ض8 عويد العنزي- مقابلة بتاريخ 2000/7/19- �ض5
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ال�صهيد/ دهام مطلق ال�صمري )رحمه اهلل(

كتب / د. �صعود الع�صفور:

عزيمة دهام:

تع���ود دهام تحمل الم�سوؤولية بعزيمة الرجال، فهو يعيل اأ�سرة كبيرة مكونة من اأم، 

94، لذا علمته الحياة اأال ي�ستكين للخطوب، 

 )1(

واأخوين، واأخت، وزوجتين، وخم�سة اأبناء 

ناهيك عن حياة ع�سكرية حفلت بال�سجاعة وح�سن البلء.

كان ده���ام مطلق ال�سم���ري �سمن الكتيبة »251« من الل���واء المدرع الخام�ض ع�سر 

المتواجد في منطقة )عريفجان( والتحق دهام بمقر عمله يوم االأربعاء قبل خمي�ض 

.95

 )2(

الغزو العراقي الغا�سم بناء على ا�ستدعاء و�سله بهذا الخ�سو�ض 

عكف دهام واأف���راد كتيبته على تحميل الذخيرة في المدرعات واالآليات الع�سكرية 

ليل���ة االأربعاء كلها حتى فجر الخمي�ض، وبعد االنتهاء من هذه المهمة جل�ض مع رفاقه 

.96

 )3(

للراحة وبانتظار االأوامر اللحقة 

ول���م يدم االأمر كثيرا، ف�سرع���ان ما قرعت عليه ورفاقه االأب���واب على نحو مفاجئ 

ب�س���رورة االإ�سراع ف���ي تلبية النداء والتوجه اإلى مقر القي���ادة في منطقة )الجيوان( 

.97

 )4(

وكان الوقت اآنذاك قبل بزوغ ال�سم�ض 

حما�صة رجال:

كان���ت الدباب���ة الت���ي يقودها ده���ام  ورفاق���ه اأول دبابة تخ���رج من مع�سك���ر اللواء 

98 وهذا يدل دالل���ة يقينية على حما�سة من هم عل���ى متنها، وكانوا 

 )5(

الخام����ض ع�س���ر 

اأربعة: النقيب عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد وهو ال�سابط االآمر، ووكيل العريف 

)1( 94- ح���زام هام���ل ال�سم���ري )�سقيق ال�سهي���د(، مقابلة اأجراها مع���ه الباحث �سعود المطيري بتاري���خ 1998/8/20م. تفريغ �سي���اء ال�سعلن بتاريخ 

2000/5/14،  �سوف نذكرها بعبارة »المقابلة الثانية« �ض1، وانظر نموذج متابعة حيثيات اال�ست�سهاد اإعداد مكتب ال�سهيد التابع للديوان االأميري

)2( 95- عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد- نقيب اآنذاك )رائد عند اإجراء المقابلة، اآمر الدبابة التي كان يقودها ال�سهيد دهام، �ساهد عيان على واقعة 

اال�ست�سه���اد( مقابل���ة اأجراها معه الباحث �سع���ود المطيري بتاريخ 2000/7/18م تفريغ اأ�سامة ح�سين �سلط���ان بتاريخ 2000/8/9م، �ض1 حزام هامل 

ال�سم���ري، المقابلة ال�سابقة، ومقابلة اأخرى اأجراها معه الباحث مطلق المطيري والباحث نجيب العو�سي بتاريخ 1994/4/20م تفريغ محارب الحربي 

1994 �سوف نذكرها بعبارة »المقابلة االأولى« �ض1

)3( 96- عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة �ض2

)4( 97- الم�سدر ال�سابق، �ض2، وانظر اي�سا: ما ذكره حزام في المقابلة الثانية �ض2

)5( 98- عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض2



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-48-

ده���ام هام���ل ال�سم���ري �سائقه���ا، والرقيب غ���زوان ح�سي���ن ال�سمري ومهمت���ه تعبئة 

99 وال�ساعة اإذاك الخام�سة 

 )6(

الذخائر، والرقيب اأحمد خلف العنزي المدفعي الرامي 

.100

 )7(

�سباحا 

بع���د خ���روج االآليات م���ن المع�سكر كان وجهته���ا على خط ال�سف���ر ال�سريع )طريق 

المل���ك فه���د حاليا( عندئذ تم تنزي���ل الدبابات من الحام���لت الخا�سة بها، ووقف 

الجمي���ع باإنتظار االأوامر، واآم���ر اللواء اآنذاك هو العقيد محم���د الحرمي، وم�ساعده 

العقي���د توفي���ق الرزاقة، ولم يطل الوق���ت اإذ قام االثنان بالمرور عل���ى الرتل المدرع 

واأم���راه بتحمي���ل المدرعات م���رة اأخرى واالتج���اه ب�سرعة �سوب مبن���ى الرئا�سة في 

.101

 )8(

منطقة )الجيوان( 

و�سل الرتل المدرع اإلى طريق الدائري الرابع تحديدا مقابل �سركة م�سطفى كرم 

و�سرك���ة محمد نا�سر ال�ساي���ر لل�سيارات، عندها تم تنزي���ل الدبابات من الحاملت 

ودخلت اإلى مع�سكر الرئا�سة من خلل بوابة االتحاد الريا�سي الع�سكري.

توزيع مهام:

بع���د تجمع  الدباب���ات قام اآمر اللواء العقيد محمد الحرم���ي بتوزيعها على كل اآمر 

بحي���ث يكون م�سوؤوالعن قاطع بعينه، وكانت مهم���ة دبابة النقيب عبدالمجيد ورفاقه 

االتج���اه �سوب بوابة الرئا�سة المقابلة لمنطقة )الرقعي( وقد �ساطرت دبابة النقيب 

.102

 )9(

محمد �سليمان الكندري دبابة النقيب عبدالمجيد المهمة ذاتها 

رباطة جاأ�س دهام:

تحرك���ت دبابة النقيب عبدالمجيد التي يقودها دهام ال�سمري ورفاقه، وكان عليها 

اأن تتخ���ذ موقعًا هجوميًا ملئما ل�سير االأح���داث، وتطلب االمر اإزالة كل عائق، وكان 

)6( 99- الم�س���در ال�ساب���ق، �ض2-3 وانظر اي�سًا، حزام هامل ال�سمري، المقابلة االأولى �ض1، والمقابل���ة الثانية له،�ض3، وعلي ح�سين الكندري- مقدم 

اآنذاك ) رائد عند اإجراء المقابلة، �ساهد عيان على واقعة اال�ست�سهاد(، مقابلة اجراها معه الباحث �سعود المطيري بتاريخ 2000/6/25، تفريغ ا�سامة 

ح�سين �سلطان في ذات ال�سهر، �ض3

)7( 100- عبدالمجي���د عبدالمح�س���ن المحمد،�ض2، حزام هامل ال�سم���ري، المقابلة االأولى، �ض2، وفيها ان تحرك الرتل الم���درع كان في ال�ساعة الثانية 

والن�سف ليل، وهو اأمر بعيد يتعار�ض مع رواية عبدالمجيد �ساهد العيان

)8( 101- الم�سدر ال�سابق، وانظر اي�سا تاأكيد الوجهة، حزام دهام ال�سمري، المقابلة االأولى �ض1، والمقابلة الثانية له، �ض3-2

)9( 102- عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض2-3 حزام دهام ال�سمري المقابلة االأولى، �ض1
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العائق اال�سطناعي يتمثل في وجود �سياج حديدي يحول دون اأخذها الموقع المنا�سب، 

فاأمر النقيب عبدالمجيد ال�سائق دهام باإزالته بقوة الدبابة فعل دهام ذلك ولم يعباأ 

بخط���ورة فعله، فقد وقعت علي���ه طابوقة من ذلك ال�سياج وجرحته جرحًا غائرا �سال 

عل���ى اإثره الدم، االأمر الذي رق له النقيب عبدالمجي���د واأمره بمغادرة الدبابة لتلقى 

الع���لج المنا�سب، لكن دهام �سمم على موا�سلة المهمة الموكلة اإليهم وا�ستمر يقود 

.103

 )10(

الدبابة برباطة جاأ�ض، وعزيمة ال تلين 

مهمة خطيرة:

ون���ود اأن ننوه هن���ا اإلى اأن مهمة �سائ���ق الدبابة خطرة و�ساق���ة، فاالأمر يتطلب منه 

خب���رة ميدانية، وحنكة قتالية وقدرة فائقة في تنفي���ذ االأوامر ال�سادرة اإليه من اآمر 

الدباب���ة وفق تعليمات يتطلبها القتال على اأر�ض المعركة واأن واقع الحال يقول اإن اأي 

خط���اأ في القيادة قد يكلف الجميع حياتهم، لذا فاإن �سدة االنتباه و�سرعة اال�ستجابة 

هم���ا م���ن ال�سفات اللزمة لرجل  هذه المهمة  وهذا كل���ه قد تحقق في البطل دهام 

فيما �سيرد من اأحداث.

معركة رابحة:

ب���داأت المعرك���ة بترا�س���ق باال�سلح���ة الخفيفة بي���ن اأف���راد الدبابتي���ن وبين جنود 

104 ثم اأخ���ذ الحما�ض يدب  في نفو�ض االبطال عندما 

 )11(

عراقيي���ن محملين بالبا�سات 

�ساهدوا مجموعات اأخرى من الجنود العراقيين، تحت مرمى النظر، وهو ما اعتبروه 

�سي���دًا ثمين���ًا، فاأمر النقيب عبدالمجي���د ال�سائق دهام بالخروج م���ن �سور الرئا�سة، 

فعب���ر دهام بالدبابة ال�سارع الموؤدي اإلى ال�ساح���ة المقابلة للم�ست�سفيات حيث اأمطر 

االأبط���ال القوات العراقية المحملة ف���ي �سيارات واأخرى راجل���ة بوابل من القذائف، 

وا�ستبكوا معها في معركة �سارية اأبلوا فيها بلًء ح�سنا، واأعطبوا بدبابتهم- وهي من 

ن���وع �سفت���ن- خللها دبابتين  واأكثر من دبابات العدو- وهي من نوع T26- كما قتلوا 

.105

 )12(

من رجاله الكثيرين واأ�سروا الباقين وطهروا المنطقة التي كانوا فيها 

)10( 103- عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض3

)11( 104- نف�ض الم�سدر ال�سابق �ض2-3، علي ح�سين الكندري، المقابلة ال�سابقة، �ض2

)12( 105- علي ح�سين الكندري، المقابلة ال�سابقة، �ض2-4، عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض4-3
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   اورفاق���ه المزي���د م���ن الجنود لتنفي���ذ مهمة التق���دم بغية تطهير مواق���ع اأخرى. 

ا�ستج���اب الرائد يو�سف الفلح لهذا الطلب واأح�س���ر عربة محملة بالجنود ل�سرورة 

ع�سكري���ة مق�سودة تتمثل في وجوب تواجد جنود م�س���اة مع الدبابة قي اأثناء �سيرها 

106 اأخذت الدباب���ة التي يقودها 

 )13(

حماي���ة لها بح�سب ن���وع ت�سليحها ومدى ذخائره���ا 

ده���ام وتاأتمر باأم���ر النقيب عبدالمجيد ودبابة اأخرى يقوده���ا النقيب فهد الفار�سي 

موقعهم���ا ف���ي ال�ساحة القريب���ة من م�ست�سف���ى ال�سب���اح وذلك بعد تم���ام تطهيرها 

وكان الوق���وف زهاء ن�سف �ساعة اأو بعده���ا بخم�ض دقائق بمثابة ا�ستراحة محاربين 

التف���ت االآمر عبدالمجيد �سوب بوابة الرئا�سة ف�ساه���د مجموعة كبيرة من ال�سباط 

.107

 )14(

الكويتيين يرقبون الموقف ويودون معرفة تفا�سيل ما حدث في �ساحة المعركة 

م�صاب جلل

لم يك���ن ثمة ات�سال بين النقي���ب عبدالمجيد ورفاقه وبي���ن ال�سباط المتواجدين 

عند بوابة الرئا�سة وقد �ساهد النقيب عبدالمجيد قائده العقيد محمد الحرمي ي�سير 

اإلي���ه ب�سرورة النزول من الدباب���ة والمجئ اإليه للتحدث معه، بغية توجيه المزيد من 

االأوام���ر اللزمة، وكان فحوى االأوامر �سرورة تغيي���ر موقع الدبابة، الأنها في منطقة 

مك�سوفة ومر�سودة من قب���ل قوات العدو، فنزل النقيب عبدالمجيد لعبور ال�سارعين 

المو�سلين لبواب���ة المع�سكر، وعندما عبر ال�سارع االأول وو�سل الى المنطقة الفا�سلة 

بين ال�سارعين �سمع دويا هائًل التفت على اإثره خلفه ف�ساهد الدبابة ت�ستعل وتنفجر 

.108

 )15(

وخرج منها غزوان ح�سين ال�سمري واأحمد خلف العنزي والنار م�ستعلة فيهما 

ل���م يكمل النقي���ب عبدالمجيد طريق���ه اإلى العقي���د محمد الحرمي وم���ن معه من 

ال�سب���اط بل قفل راجعًا م�سرعا الى دبابته ليرى م���ا حل بها ومن فيها، وما اأن و�سل 

اليه���ا حت���ى �ساهد غزوان ين���ازع في رمقه االأخي���ر ويتلوى من اأث���ر اإ�سابته واحتراق 

ج�س���ده، اأم���ا اأحمد خلف فلم يبد اأي���ة حركة تدل على كونه على قي���د الحياة ثم جاء 

)13( 106- عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة �ض4

)14( 107- نف�ض الم�سدر ال�سابق

)15( 108- علي ح�سين الكندري المقابلة ال�سابقة، �ض2-4، عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض5-4 
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المق���دم ح�سين الكندري راك�سا بعدما عب���ر ال�سارعين، و�ساعد النقيب عبدالمجيد 

في �سحب غزوان واإبعاده عن النيران الملتهبة، هز غزوان راأ�سه وكاأنه يقول لرفيقيه 

اإن الم���وت ق���دره المحتوم، واأ�سار باإ�سبع���ه اإلى ال�سماء، ثم لقن���اه ال�سهادتين بعدها 

.109

 )16(

فارق الحياة 

ت���رك االثنان جثة ال�سهيد في مكانها لكثافة الق�سف الذي كان ياأتى من كل مكان، 

وب�س���ورة خا�س���ة م���ن دوار العظ���ام، وبع���د اأن هداأت االأح���وال قليل و�سل���ت �سيارة 

االإ�سعاف و�سي���ارات ال�سرطة الع�سكرية وحملت جثمان ال�سهيد اأحمد خلف، وجثمان 

.110

 )17(

ال�سهيد غزوان ح�سين 

دهام في اأتون النيران

اأما دهام هامل، فلم يفطن اإليه النقيب عبدالمجيد، اأو المقدم ح�سين واإن روؤيتهما 

لكل من غزوان واأحمد خل���ف والنار المت�سعلة فيهما، ومحاولتهما اليائ�سة في اإطفاء 

الني���ران عنهما بغية اإنقاذهم���ا، ثم ان�سغالهما باإنقاذ غ���زوان، �سغلهما كل ذلك عن 

تفق���د اأح���وال دهام، وخا�سة اأن النار كانت التزال م�ستعم���رة في الدبابة، ودهام في 

داخلها لم ي�سمع له �سوت، ويبدو اأن ا�ست�سهاده كان �سريعًا ب�سبب �سقوط برج مدفعية 

الدباب���ة علي���ه واإنغ���لق الطلقة- وه���ي الفتحة الت���ي يطل من خلله���ا ويختبئ في 

الدباب���ة- وبفعل �سدة االنفجار وا�ستحالة قدرة ده���ام على اإخراج نف�سه من النيران 

111 ولم يفطن اأي�سا اأفراد �سيارة االإ�سعاف واأفراد 

 )18(

الملتهبة، اأو طلب اال�ستغاثة بغيره 

ال�سرط���ة الع�سكرية- وهم الذين قاموا بنقل جثم���ان ال�سهيدين اأحمد خلف وغزوان 

.112

 )19(

ح�سين- اإلى وجود دهام في الدبابة محترقا 

ويوؤكد  النقيب عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد على وجود دهام في الدبابة وقت 

اإ�سابته���ا، كما يوؤكد على عدم خروجه منها، ويقطع يقينا اأن جثته اأ�سحت رفاتًا بعد 

)16( 109- عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، �ض5، علي ح�سين الكندري المقابلة ال�سابقة، �ض4-2

)17( 110- ح���زام هام���ل ال�سمري المقابلة االأولى، �ض4، عبدالمجيد عبدالمح�سن المحم���د، المقابلة ال�سابقة، �ض7-10، علي ح�سين الكندري، المقابلة 

ال�سابقة �ض4

)18( 111- عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض10-11، علي ح�سين الكندري المقابلة ال�سابقة، �ض6، حزام هامل ال�سمري، المقابلة 

االأولى، �ض1

)19( 112- حزام هامل ال�سمري، المقابلة االأولى، �ض1
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اإحتراقه���ا نتيجة ال�ستع���ال الدبابة وما فيها من ذخائر وخلف���ه، وا�ستحالة الو�سول 

.113

 )20(

اإليها في اأثناء ذلك 

وقت االإ�صابة و�صببها

اختلفت الم�سادر في تحديد وقت االإ�سابة فقد قيل اإنها كانت في ال�ساعة الحادية 

ع�س���رة اأو الثانية ع�س���رة وهو راأي المقدم علي ح�سين الكن���دري- الذي يعتبر �ساهد 

عيان- وهذا قريب من الوقت الذي ذكره حزام نقل عن �سائق االإ�سعاف الذي اأ�سار 

في���ه اإلى كونه قد نقل ال�سهيدين غزوان واأحمد خلف ف���ي ال�ساعة الثانية ع�سرة، اأما 

النقي���ب عبدالمجيد- وهو اأي�سا �ساهد عيان- فكان مترددا في تحديد الوقت، وذكر 

اأن���ه ف���ي الثالثة ثم عاد وقال اإنه ما بين الواحدة ظهرًا اإل���ى الثالثة ع�سرًا وعلى هذا 

يرجح قول المقدم علي، اأما قول حزام في مقابلته االأولى اإن وقت اإ�سابة الدبابة كان 

ف���ي التا�سعة والن�س���ف اأو العا�سرة، فهو اأمر بعيد، وخا�س���ة اأن حزام قد �ساأل �سائق 

.114

 )21(

االإ�سعاف فذكر له اأن الوقت كان في الثانية ع�سرة ولم ينكر حزام عليه قوله 

115 و�سيبقى 

 )22(

اأم���ا ع���ن �سبب انفج���ار الدبابة فقد احت���ار فيه الق���ادة الع�سكري���ون 

لغزا محي���را اأمام االأجيال القادمة، فاآمر الدباب���ة النقيب عبدالمجيد عبدالمح�سن 

المحم���د- وه���و �ساهد عيان على حالته���ا التي تركها فيها لوق���ت ق�سير- يوؤكد على 

خلوه���ا م���ن عطل اآلي يمكن اأن ي���وؤدي اإلى انفجارها ويت�ساءل ف���ي حيرة وده�سة عن 

�سب���ب ذاك االنفجار، ويعلله تارة بفع���ل قذيفة هاون اأ�سابتها بها قوات عراقية كانت 

تر�سده���ا، وه���و ما ترج���ح اأي�سا عن���د المقدم علي ح�سي���ن الكندري ال���ذي ذكر اأن 

الدبابة كانت مر�سودة ثم ق�سفت وهذا االأمر يمكن قبوله وخا�سة اأن دبابة ال�سهداء 

ق���د اأبلت ب���لء ح�سنا وكبدت الق���وات العراقي���ة الغازية الخ�سائر وت���ارة يعلله بخطاأ 

فن���ي ارتكبه ال�سهيد غزوان في اأثن���اء تعبئته للذخائر قائ���ًل اإن هذا االنفجار يمكن 

اأن يح���دث نتيج���ة تقليب الح�س���وات، وهذا م�سطل���ح ع�سكري، مف���اده اأن الح�سوات 

�سريعة اال�ستعال واأن كل قذيفة تو�سع لها ح�سوتها الخا�سة داخل المدفع، واأن هناك  

)20( 113- عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض11.10

)21( 114- عل���ي ح�سي���ن الكندري، المقابلة ال�سابقة، �ض3، حزام هامل ال�سمري، المقابلة االأولى �ض3، والمقابلة الثانية، �ض4، عبدالمجيد عبدالمح�سن 

المحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض6

)22( 115- عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض9
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احتم���اال اأن يكون الخلل �سببه القذيفة نف�سه���ا،  اأو اأن ا�ستعال الح�سوة كان بطيئا، اأو 

اأن غزوان لم يغلق ما ي�سمى بالمغلق اإغلقا محكما وهو اأمر يوؤدي بدوره الى حدوث 

انفج���ار داخ���ل المدفع وبرج���ه وا�ستعال الدباب���ة باأكملها وخا�سة اأن ب���رج االآمر وبرج 

الطاقم فيهما الكثير من الح�سوات والقذائف التي توؤدي في نهاية المطاف اإلى انفجار 

.116

 )23(

الدبابة من الداخل، وهذا االحتمال الذي ترجح عند النقيب عبدالمجيد 

حزام يبحث عن دهام:

�سب���اح ي���وم الغزو العراق���ي الغا�س���م، ات�سل حزام بمق���ر عمل اأخيه ده���ام ي�ساأل 

عن���ه، ولم يح�سل عل���ى معلومة تفيده، بهذا ال�ساأن فاأقنع نف�س���ه باأن ذلك من االأمور 

117 ا�ستمر القلق رفيق 

 )24(

الطبيعية، وخا�سة اأن الو�سع الع�سكري لم يكن قد ات�سح بعد 

درب ح���زام اإلى ليل���ة الجمعة، اإذ قرع ب���اب المنزل في حوالي ال�ساع���ة الواحدة، اأو 

الثانية اأو في الثانية والربع ليل فتح حزام الباب فاإذا بالطارق اأحد زملء دهام في 

العم���ل، وبعدما �ساأله عن �سحته اأخبره نباأ ا�ست�سهاد اأخيه دهام واأعطاه رقم الدبابة 

.118

 )25(

التي ا�ست�سهد فيها وترحم عليه وعلى فعاله 

كان وقع خبر ا�ست�سهاد دهام على اأخيه حزام �سديدا، وكان الغزو العراقي من قبل 

فاتح���ة اأحزان���ه، حاول حزام التحقق من خبر ا�ست�سه���اد اأخيه دهام وفق المعلومات 

المتاح���ة، ومن خلل رقم الدبابة الذي زوده به زميل دهام فذهب حزام يوم ال�سبت 

وف���ي رواي���ة اأخرى يوم االحد اإل���ى موقع الدباب���ة وبعد التحقق وج���د اأن الرقم الذي 

اأعط���ى له يختل���ف عن رق���م الدبابة المعني���ة، فالرق���م ال�سحيح ه���و )34( عندما  

وج���د دهام الدبابة طلب من الجن���ود العراقيين المتواجدين عنده���ا اأن ي�سمحوا له 

باالقت���راب منه���ا والبحث بداخلها عن جثة اأخيه دهام، لكنه���م اأخبروه اأن االأوامر ال 

.119

 )26(

ت�سمح له باالقتراب منها والبحث بداخلها عن جثة اأخيه دهام، 

ظ���ن حزام اأن دهام بعد ا�سابته قد نقل اإلى اأح���د الم�ست�سفيات فعزم على البحث 

)23( 116- الم�سدر ال�سابق، �ض7-10، علي ح�سين الكندري، المقابلة ال�سابقة، �ض2

)24( 117- حزام هامل ال�سمري، المقابلة الثانية �ض1

)25( 118- نف�ض الم�سدر ال�سابق

)26( 119- نف�ض الم�سدر ال�سابق،�ض3
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عن���ه و�س���ار في ذل���ك �سيرا حثيث���ا واالأمل يح���دوه الإثبات خلف ما نق���ل له من خبر 

طف���ق حزام يبحث في الم�ست�سفيات الواحد تلو االآخ���ر لعله يجد بغيته فقد بحث في 

م�ست�سف���ى الجه���راء، ث���م م�ست�سفى الفروانية، ث���م م�ست�سفى العدان ث���م الم�ست�سفى 

الع�سك���ري، دونم���ا بارق���ة اأمل ت�سف���ى غليله، ثم بحث ف���ي م�ست�سفى مب���ارك الكبير 

فوجد جثمان غ���زوان ح�سين ال�سمري، وجثمان اأحمد خلف العنزي، وهما متفحمان 

م���ن �سدة النيران الت���ي اأ�سابتهما اأما جثمان دهام فلم يعث���ر له حزام على اأثر رغم 

120 وبتكرار البحث تو�سل حزام اإلى معرفة �سائق 

 )27(

تكرار بحثه الذي بلغ ثلث مرات 

�سي���ارة االإ�سعاف التي حملت جثت���ي ال�سهيدين المذكورين وكان فل�سطيني الجن�سية، 

اأخب���ر حزام اأنه حمثل جثتيهم���ا وكانتا خارج الدبابة واحدة عن يمينها واالأخرى عن 

ي�ساره���ا، وكان الق�س���ف اإذاك �سديدا، وب�سوؤال���ه عن دهام، واإمكاني���ة اإخراجه من 

الدباب���ة ذكر ال�سائق ا�ستحالة اإنقاذه و�سط النيران الم�ستعلة، والقذائف التي تتفجر 

.121

 )28(

فيها 

اأيقن  حزام اأن البحث عن اأخيه دهام في ظل ظروف م�سطربة واأحوال غير عادية 

�س���رب خيال، لكن ذلك كله ل���م يمنعه من البحث وال�سوؤال ع���ن اأخيه، من حين اإلى 

.122

 )29(

اآخر حتى بعد خروجه اإلى المملكة العربية ال�سعودية 

رفات ال�صهيد:

وبع���د التحرير �س���األ حزام النقي���ب عبدالمجيد عبدالمح�سن المحم���د- وهو اآمر 

دباب���ة دهام وكان مع���ه فيها- عن دهام، فاأخب���ره بتفا�سيل اال�ست�سه���اد، وما ترجح 

عنده في كون جثمانه قد احترق جراء النيران الم�ستعرة، وذكر له اأنه لم يفطن اإليه 

.123

 )30(

اإال بعدما اأ�سحت الدبابة التي تحملهم جحيما م�ستعرًا ي�ستحيل معه اإنقاذه 

ونخل����ض من ا�ستعرا�سنا للروايات اأن جثم���ان ال�سهيد ال يخرج بحال عن كونه قد 

اأ�سب���ح رفاتا في دبابته بعد احتراقها �ساأنه �ساأن بقية ال�سهداء الذين �ساطروه اأمثال 

هذه الظروف.

)27( 120- نف�ض الم�سدر ال�سابق، �ض4

)28( 121- نف�ض الم�سدر ال�سابق، �ض4

)29( 122- نف�ض الم�سدر ال�سابق، المقابلة االأولى، �ض3

)30( 123- نف�ض الم�سدر ال�سابق، المقابلة الثانية، 5-4
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وقع الخبر على اأمه واأهل بيته:

ذهب���ت زوج���ة ال�سهي���د اأحمد خل���ف العن���زي تتفقد اأه���ل ال�سهيد هام���ل ال�سمري 

وت�ستطل���ع اأحوالهم- وهي الرفيقة ال�سفيق���ة- وتعزيهم بابنهم البار ال�سهيد فوجدت 

اأن اأم���ه قد تاأثرت بالخبر حتى كاد وقعه يفقدها عقلها، و�ساألت عن زوجته ال�سغيرة 

»الثانية» وكانت ت�سكن مع اأمه فقيل اإنها ذهبت اإلى الحج ولم ترجع بعد، اأما حماته- 

اأم زوجة ال�سغيرة- فقد اأخبرتها اأن ال�سهيد غزوان ح�سين، وال�سهيد اأحمد خلف قد 

.124

 )31(

دفنا في مقبرة الرقة،، بعدما �سلي عليهما عقب �سلة الجمعة 

دهام جميل الفعال:

كان ده���ام ب���را بوالدته، محب���ا الأبنائه �سغوفا عل���ى �سمان العي����ض الكريم الأفراد 

اأ�سرت���ه �سدوق���ا اأمينا، متوا�سعًا عال���ي الهمة ات�سح ذلك جليا- وكم���ا ذكرناه اآنفا- 

عندم���ا ا�سر على موا�سلة مهمت���ه الع�سكرية مع رفاقه، برغ���م االإ�سابة البليغة التي 

حدثت له.

 اثنى عليه اآمر دبابته النقيب عبدالمجيد، واأثنى على قيادته للدبابة بخبرة ودراية 

.125

 )32(

وترحم عليه كثيرا، كما اأثنى عليه رفاقه الذين عرفوه في العمل وخارجه 

رحم اهلل تعالى دهام على ما قدم من فعال حميدة وا�صكنه جنات الخالد 

والر�صوان، واألهم اأهله ال�صبر وال�صلوان.

)31( 124- زوج���ة ال�سهي���د اأحم���د خل���ف العنزي، مقابلة اأجراه���ا الباحث �سعود المطي���ري بتاري���خ 1998/12/26، تفريغ اأ�سامة ح�سي���ن �سلطان بتاريخ 

2000/5/14م. �ض5

)32( 125- عبدالمجي���د عبدالمح�س���ن المحمد، المقابلة ال�سابقة، ����ض11،10،5،3،2، حزام هامل ال�سمري، المقابلة الثاني���ة، �ض6، وانظر اي�سا بطاقة 

ال�سهيد، ومن حيثيات الوفاة الي اأدلى بها حزام لفريق توثيق حيثيات اال�ست�سهاد بمكتب ال�سهيد
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ال�صهيد / رفاعي عبداهلل �صاوي المطيري )رحمه اهلل(

كتب / د. �صعود الع�صفور:

علو قدره:

رفاع���ي وق���د نعت اأي�سا الوكيل رفاع���ي تردد ا�سمه كما ترددت رتبت���ه الع�سكرية على 

األ�سن من �ساركوا في معركة الج�سور الخالدة اأو �سهدوها بو�سفه اأحد �سناعها، وعندما 

126 ث���م ين�سب اإليه رفاقه وه���ذا يدل داللة 

 )1(

يذك���ر رفاع���ي عند �سهود العي���ان يذكر اأواًل 

قطعية على علو قدره ورباطة جاأ�سه وتفوقه على اأقرانه و�سدق اإخل�سه لوطنه الكويت.

وقع الخطب في نف�صه:

وكان���ت البداي���ة عندم���ا �سمع خبر الغ���زو العراق���ي الغا�سم على الكوي���ت فاإن وقع 

الخط���ب وج�سامته ل���م يدع للوكيل رفاعي مت�سعًا من الوقت ك���ي يقوم باإرتداء لبا�سه 

الع�سك���ري فخرج من بينه بلبا�سه المدني متجها نحو مع�سكر اللواء الثمانين المدرع 

127 وما اأن تيقن من �سحة الخبر حتى قام بتجهيز مدرعته مع رفيقيه: 

 )2(

حيث وحدته 

الرقيب ح�سن رغيف ال�سمري رامي المدرعة والرقيب اإدري�ض با�سا ال�سمري �سائقها 

128 وانطلق الجميع �سوب �ساحة المعركة وذلك ح�سب التعليمات ال�سادرة اإليهم من 

 )3(

النقيب فهد مفلح المطيري.

حما�صته ورباطة جاأ�صه:

اإن حما�س���ة اآم���ر المدرعة رفاعي ومن كان باأمرت���ه وتفانيهم في الذود عن وطنهم 

جعلته���م ي�سطرون ملحم���ة تاريخية، يمكن محاكاتها كنم���وذج يحتذى الأبناء الكويت 

وجنوده���ا البوا�س���ل، فق���د ا�ستطاعوا وبحنك���ة ع�سكرية تدمير �س���ت دبابات عراقية 

غازية وتم هذا االأمر بالتعاون والتاآزر مع المدرعة التي يقودها ال�سيهد الرقيب خلف 

ع�س���ان العنزي، حيث اتفق االأبطال على �سرب دبابة عراقية يتم اختيارها معًا، وفي 

)1( 126- انظ���ر مث���ًل، عبدالح���ي فه���د ال�سمح���ان، مق���دم رك���ن مقابل���ة بتاري���خ 2000/7/12، ����ض3، فال���ح فه���د الر�سي���دي، رائ���د، مقابل���ة بتاري���خ 

2000/7/11م،�ض6. عويد �سنان العنزي، نقيب، مقابلة بتاريخ 2000/7/19م �ض3، وما بعدها

)2( 127- فهد مفلح المطيري، نقيب، مقابلة بتاريخ 2000/7/18م �ض3

)3( 128- فال���ح فه���د الر�سي���دي، المقابل���ة ال�سابقة، �ض6، فه���د مفلح المطي���ري، المقابلة ال�سابق���ة، �ض3، حجب ن���زال العنزي، عقي���د، مقابلة بتاريخ 

2000/7/4م
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اآن واح���د ف���كان لهم م���ا ارادوا اإذ نجحوا في تدمي���ر دبابات �ست االأم���ر الذي األهب 

ميدان المعركة ودفع القوات العراقية الغازية لطلب المزيد من التعزيزات الع�سكرية 

.129

 )4(

وح���دث اأن اأعطبت الق���وات العراقية المدرع���ة التي يقودها الرقي���ب خلف ع�سان 

العن���زي، وكانت اإ�سابة خلف بليغة اأدت في نهاية المطاف اإلى ا�ست�سهاده وقد �ساهد 

130 لكن هذه الواقعة لم تثن عزيمة االأبطال، بل عززت اإرادتهم 

 )5(

المقاتلون ذلك عيانًا 

على موا�سل���ة القتال واالأخذ بتاأثر رفيقهم في الن�س���ال والكفاح وكان الوكيل رفاعي 

ممن كان لهم دور الريادة في اإذكاء الحما�سة في نفو�سهم.

كثافة القوات الغازية والتراجع التعبوي:

وكنتيج���ة حتمي���ة لكثافة الق���وات  العراقي���ة الغازية و�سرع���ة تدافعها نح���و مدينة 

الكويت، �سدرت االأوامر للقوات الكويتية ب�سرورة تنفيذ خطة التراجع التعبوي، بغية 

تقليل حجم االإ�سابات ف���ي االأفراد والمعدات، وخا�سة بعد اأن انك�سف غطاوؤها بفعل 

ا�ست�سهاد كثير من اأبطال الميدان االفذاذ الذين اأبلوا بلء ح�سنا، اأمثال: عبدالكريم 

الكندري، واأحمد نزال العنزي، وخلف ع�سان العنزي وغيرهم.

وق���د اأبلغ النقي���ب فهد مفلح المطي���ري الوكيل رفاعي بالتراجع وف���ق ما �سدر من 

اأوام���ر به���ذا الخ�سو�ض فنف���ذ الوكيل رفاعي ه���ذا االأمر برغم ما في���ه من مخاطر 

تمثل���ت في كيد الع���دو وعدم اعترافه بالقوانين واالأع���راف الع�سكرية القا�سية بعدم 

.131

 )6(

التعر�ض للقوات المن�سحبة 

واقعة اال�صت�صهاد:

ويب���دو اأن تجهي���ز مدرعة الوكيل رفاع���ي بالذخيرة كان كبيرا، وه���و يدل اأوال على 

جاهزيته���ا الق�سوى، ورغبة اأبطالها في اال�ستب���اك بالقوات الغازية، ومحاولة اإنزال 

اأكب���ر خ�س���ارة ممكن���ة وهذا ما تحق���ق على اأر����ض المعركة، فقد تمك���ن الطاقم من 

)4( 129- عبدالح���ي ال�سمح���ان، المقابل���ة ال�سابقة، �ض7-8، حج���ب نزال العنزي، المقابل���ة ال�سابقة، �ض8-7 ن�سمي عطية ال�سم���ري، تقرير عن تحقيق 

الق�ساء الع�سكري بتاريخ 1991/10/8م، �ض2

)5( 130- حجب نزال العنزي، المقابلة ال�سابقة، �ض9-10

)6( 131- فهد مفلح المطيري، المقابلة ال�سابقة، �ض10،9،4
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الترا�سق مع القوات العراقية الغازية لفترة طويلة بفعل كثرة الذخيرة التي بحوزتهم 

لك���ن هذا التجهيز الكبير كان من جهة اأخرى عام���ًل �سلبيًا عندما اأ�سيبت المدرعة 

وكان فيه���ا ما تبقى من ذخيرة فقد انفجرت تل���ك الذخيرة بفعل االإ�سابة المبا�سرة 

الت���ي نالته���ا، و�ساهمت في �سرعة اإ�ستعالها االمر ال���ذي ا�ستحال معه خروج طاقمها 

132 فاأ�سحوا جميعهم �سهداء الوطن.

 )7(

اأحياء 

ومهم���ا يكن من اأمر فاإن اآم���ر المدرعة الوكيل رفاعي كان حازم���ا، تواقا لموا�سلة 

القتال حتى النهاية تلك التي جاءت مت�سقة مع �سدق نوايا رفاقه فكانت ال�سهادة في 

�سبيل الوطن اأ�سمى الغايات.

ويوؤك���د �سهودالعي���ان اأن اإ�ساب���ة المدرع���ة كانت بفع���ل قذيفة مبا�س���رة من الجهة 

الي�س���رى، ث���م تتابع���ت االنفجارات عل���ى اإثرها بفعل م���ا ذكرناه من بقاي���ا للذخيرة 

133 وكانت اإ�سابة المدرعة في ال�ساعة ال�ساد�سة، اأو ال�ساد�سة 

 )8(

المخزن���ة في المدرعة 

والن�س���ف تقريبا وهو االأرجح باتفاق المقدم ركن عبدالحي ال�سمحان، والرائد فالح 

الر�سيدي، اأما النقيب فهد المطيري فقد ذكر اأنه اال�سابة كانت في ال�ساعة العا�سرة 

والن�س���ف اأو الحادي���ة ع�سرة �سباحا، اإال اأنه في رواية اأخرى ذكر اأنه غير متيقن من 

134 وكان موقع االإ�سابة بالقرب من مرور الجهراء وتحديدا بين المرور 

 )9(

وقت االإ�سابة 

.135

 )10(

والج�سر المقابل 

رفات ال�صهيد

لم تدع األ�سنة اللهب التي اندلعت اإثر القذائف المنفجرة الأج�ساد ال�سهداء دليل �سوى 

رف���ات اأجمع �سهود العي���ان على ن�سبته اإليهم، وقد اختطل���ت ج�سومهم لتوؤكد من جديد 

تلحمه���م و�س���دق توجههم وتفانيهم جميعا في حب وطنه���م الكويت، رحم اهلل الوكيل 

رفاعي ومن ا�ست�سهد معه واأ�سكنهم ف�سيح جناته، واألهم ذويهم ال�سبر وال�سلوان.

)7( 132- عبدالحي ال�سمحان، المقابلة ال�سابقة، �ض8، طامي مدلول الظفيري، مح�سر تحقيق مديرية ا لق�ساء الع�سكري، بتاريخ 1991/10/8م �ض2

)8( 133- م���رزوق عي���د المطي���ري- مقابلة بتاري���خ 2000/7/4، �ض7،5،2 فهد مفلح المطي���ري المقابلة ال�سابقة،�ض5 طامي مدل���ول المطيري، مح�سر 

التحقي���ق ال�ساب���ق، �ض2، عبدالحي ال�سمحان، المقابلة ال�سابقة، ����ض7،6، فالح فهد الر�سيدي، المقابلة ال�سابقة، ����ض9، عويد �سنان العنزي، المقابلة 

ال�سابقة �ض8، مرزوق عيد المطيري، المقابلة ال�سابقة، �ض7-8-9 حجب  نزال العنزي، المقابلة ال�سابقة �ض10

)9( 134- عبدالحي ال�سمحان، المقابلة ال�سابقة، �ض4، فهد فالح الر�سيدي، المقابلة ال�سابقة،�ض7، فهد مفلح المطيري، �ض5

)10( 135- عبدالحي ال�سمحان، المقابلة ال�سابقة، �ض4،3، فالح فهد الر�سيدي، المقابلة ال�سابقة، �ض6، عويد �سنان العنزي، المقابلة ال�سابقة، �ض8،3، 

فهد مفلح المطيري، المقابلة ال�سابقة �ض9،5،4، حجب نزال العنزي، المقابلة ال�سابقة، �ض7
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ال�صهيد / �صبرم خالد �صوباط الف�صلي )رحمه اهلل(

كتب / د. �صعود الع�صفور:

�صفاته:

�سجاع، كريم، ريا�سي، مرح، محبب الأ�سحابه، ي�سل الرحم ويحث على ذلك، يحب 

.136

 )1(

الكويت واأهلها، كانت تلك هي اأبرز �سفات ال�سهيد �سبرم خالد �سوباط الف�سلي 

كان الرقي���ب اأول �سبرم الف�سلي ف���ي الثاني من اأغ�سط�ض من �سنة 1990م في مقر 

عمل���ه برئا�سة االأركان ف���ي ق�سم المفتجرات في مديرية ال�س���لح والذخيرة، وحدث 

العدوان العراقي الغا�سم على دولة الكويت فكان �سبرم من الذين وقفوا وقفة الرجال 

.137

 )2(

في �سبيل الذود عن حيا�ض الوطن، والم�ساهمة بكل ممكن 

�صهامة �صبرم

وف���ي اأول ي���وم من اأي���ام الغزو الم�سوؤوم تعر����ض اأحد ال�سب���اط للإ�سابة من جراء 

اال�ستب���اكات التي جرت بين القوات الكويتي���ة البا�سلة وبين القوات العراقية الغازية، 

ويدع���ى ال�ساب���ط مب���ارك، فم���ا كان من �سب���رم اإال اأن ق���ام باإ�سعاف���ه واي�ساله اإلى 

.138

 )3(

م�ست�سفى مبارك الكبير، ثم رجع �سبرم اإلى عمله ليوا�سل المهام الموكولة اإليه 

تخفيه عن العراقيين

واأم���ام تدافع القوات العراقية و�سدة نيران اأ�سلحتها التي �سوبتها نحو مبنى رئا�سة 

االأركان ف���ي منطقة الجيوان تراجعت القوات التي كانت تقوم بواجب حماية المبنى، 

وكان الرقي���ب اأول �سب���رم من �سمن اآخر الف���رق التي تركت المبن���ى وان�سحبت وقد 

ت�سل���ق هو وبع�ض من كان معه �سور المبنى وظل���وا �سائرين اإلى اأن و�سلوا الى منطقة 

الخالدي���ة فرح���ب به���م االأهال���ي واألب�سوهم ثياب���ا مدني���ة واحتفظوا له���م بهوياتهم 

وملب�سه���م الع�سكرية، واأخفوا لهم اأ�سلحتهم خوفا م���ن اأن تكت�سف القوات العراقية 

)1( 136- بطاقة ال�سهيد،�ض2،1، علي خالد الف�سلي )�سقيق ال�سهيد( مقابلة اأجراها معه الباحث �سعود المطيري في يوم االأحد الموافق 2000/5/21، 

وفرغها تني العجمي بتاريخ 2000/5/23م.�ض12

)2( 137- علي خالد الف�سلي، المقابلة ال�سابقة، �ض1

)3( 138- الم�سدر ال�سابق، �ض2،1
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.139

 )4(

هوياتهم، بل بات معظمهم �سيوفا على اأهل المنطقة ومنهم �سبرم نف�سه 

عودته اإلى منزله

وف���ي اليوم الثاني من الغزو، وهو يوم الجمعة ات�س���ل �سبرم باأخيه علي وطلب منه 

اأن يح�س���ره من منطقة الجلي���ب وو�سف له المكان بدقة عن���د موقف با�ض بمحاذاة 

المنطقة هو واأحد رفاقه، ذهب علي فوجدهما في ذات المكان وكانت عليهما ملب�ض 

ن���وم اأخذاها من اأهالي منطق���ة الخالدية ثم اأركبهما في �سيارت���ه وا�سطحبهما اإلى 

.140

 )5(

منطقة الجهراء 

تدريبه الأفراد المقاومة

مكث الرقيب �سب���رم بعد ذلك حوالي ع�سرة اأيام قبل خروجه اإلى المملكة العربية 

ال�سعودي���ة، وقد جاءه خلله���ا بع�ض اف���راد المقاومة الكويتية فق���ام بتدريبهم على 

كيفي���ة تركيب بع�ض المتفجرات وبع�ض االأ�سياء المتعلقة بها وذلك ال�ستخدامها �سد 

 .141

 )6(

القوات العراقية الغازية  

الوفاء للجي�س الكويتي

خ���رج �سبرم مع عائلته الكريمة من الكويت،  واتجه نحو المملكة العربية ال�سعودية 

حي���ث التحق مبا�سرة بالقوات الكويتية التي اأعادت ترتيب �سفوفها في مدينة الملك 

خال���د، وا�ستمر ف���ي القاعدة حتى ب���داأت عملية التحرير، وفي ه���ذا داللةاأكيدة على 

.142

 )7(

والئه للجي�ض الكويتي، وحبه للوطن وللذود عنه 

دخول �صبرم بعد التحرير

كان �سب���رم م���ع طلئع الق���وات الكويتي���ة التي دخل���ت الكويت نظ���را الأهمية عمله 

وارتباطه بالمتفجرات التي قامت الق���وات العراقية بتركها وزرع مئات األوف االألغام 

.143

 )8(

في اأر�سها  

)4( 139- الم�سدر ال�سابق، �ض2

)5( 140- الم�سدر ال�سابق، �ض3،2

)6( 141- الم�سدر ال�سابق، �ض4،3

)7( 142- الم�سدر ال�سابق، �ض4

)8( 143- الم�سدر ال�سابق، �ض5
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كان الرقيب �سبرم ياأتمر باأمر قواده وعلى راأ�سهم المقدم ركن اأحمد �سم�ض الدين، 

والمق���دم ركن مجب���ل بزيع اليا�سين وغيرهم���ا، وقد ت�سكلت ق���وة بقيادتهما لتطهير 

دولة الكويت من المتفجرات التي خلفتها القوات العراقية الغازية وكان الفريق بداية 

يتلق���ى البلغات م���ن الع�سكريين والمواطنين، ث���م يتوجه �سوب اأماك���ن وجود تلك 

المتفج���رات ويقوم بجمعها في اأماكن بعيدة ع���ن المناطق الماأهولة بال�سكان بعدها 

.144

 )9(

يتم التعامل معها وذلك بتفجيرها والتخل�ض منها 

خطورة وظيفته

المهمةجد خط���رة وتتطلب دراية تامة بطبيعة تلك المتفج���رات والحيل وال�سراك 

الت���ي قد يخلفها الع���دو في اأر�ض المعركة، لذا كانت الحيطة والحذر وح�سور الذهن 

فاتحة كل عملية تفجير اأو تطهير، الأن اأي غفلة قد تقود اإلى مهلكة، وموت اأكيد، وقد 

اأدرك �سبرم تبعات وظيفته هذه وما تتطلبه من حذر.

قدر محتوم

وفي اإحدى المهمات التي كلف بها الرقيب اأول �سبرم، وكان معه اآمره المقدم ركن 

اأحم���د �سم�ض الدي���ن، ورفيقه الرقيب حزام ف���رج، اتجه اأفراد الفري���ق اإلى مع�سكر 

اأم الرو����ض في منطق���ة )B( وهي مجموع���ة م�ستودعات بالقرب م���ن مع�سكر اللواء 

الخام����ض والثلثين حيث و�سلوا اإلى هناك لتنفيذ مهمة تجميع المتفجرات في كي�ض 

داخ���ل حفرة التفجير، ثم التعامل معها، وذلك بتفجيرها عن بعد وكان ذلك في يوم 

.145

 )10(

1991/5/26م 

ا�صتنفار القيادة

كان���ت عادة الفريق في مثل ه���ذه المهام اأن ي�سل اإلى المقوع ف���ي ال�ساعة الثامنة 

�سباح���ا، ويعود اإل���ى مقر العمل برئا�سة االأركان في ح���دود ال�ساعة الثالثة اأو الرابعة 

)9( 144- الم�سدر ال�سابق، �ض6،5

)10( 145- عثم���ان �سع���ود الع�سيمي )عقيد ركن( مح�سر تحقيق اأجري معه في يوم الثلث���اء الموافق 1991/7/2م ب�ساأن واقعة ا�ست�سهاد فريق التفجير 

المك���ون م���ن ثلثة منهم ال�سهيد �سب���رم خالد �سوباط الف�سلي، �ض1 عبدالمح�سن يعقوب �سبكوه، ا�ستكمال مح�س���ر تحقيق ب�ساأن واقعة ا�ست�سهاد فريق 

التفجي���ر اآن���ف الذكر، في يوم االأربعاء، الموافق 1991/7/3، ����ض1 عثمان �سعود الع�سيمي، تقرير حادث انفجار مرف���وع لمعاون رئي�ض االأركان العامة 

لهيئة االمداد والتموين بتاريخ 1991/5/27،، �ض1
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عل���ى اأبع���د تقدير لكن في هذه المرة لم يعد الفري���ق فت�ساغلت القيادة لهذا التاأخير 

وا�ستنفرت رجالها بعدما اأخبرها النقيب عبدالمح�سن يعقوب �سبكوه باأن الفريق لم 

يعد من مهمته وقد تلقى هذا الخبر منه العقيد الركن عثمان �سعود الع�سيمي مدير 

ال�س���لح والمتفج���رات فاأوعز بت�سكيل قوة للتحري والبح���ث. فت�سكلت تلك القوة من 

النقي���ب عبدالمح�سن يعقوب �سبكوه، والعريف عبداهلل نج���م والرقيب حامد ناظم، 

.146

 )11(

وتوجهت على متن اآلية ع�سكرية اإلى الموقع المطلوب 

و�سل���ت الق���وة المكلفة بالبحث والتح���ري اإلى الموق���ع في ال�ساع���ة العا�سرة ليل، 

وكانت المفاجاأة بم�ساهدتها للدخان الكثيف المت�ساعد من الموقع، وكان االأمر بالغ 

 .147

 )12(

ال�سعوبة، وخا�سة في انعدام وجود اإنارة في ذلك الموقع 

العثور على جثمان ال�صهيد

ب���داأ الفري���ق بالبح���ث والتحري ع���ن رفاقهم، على الرغ���م من �سوء االأح���وال بفعل 

الدخ���ان المت�ساع���د وانعدام االإنارة ا�ستطاع الفريق العث���ور على جثمان ناجي حزام 

ف���رج في ال�ساعة الحادية ع�سرة ليل، ثم بعدها بفت���رة- لم يتم تقديرها- تم العثور  

عل���ى جثمان الرقيب اأول �سبرم خالد الف�سلي ف���ي حين ا�ستمر البحث طوال ما تبقى 

من الليل وحتى ال�ساعة ال�سابعة من اليوم التالي عن المقدم ركن اأحمد �سم�ض الدين 

.148

 )13(

اإلى اأن عثر على جثمانه على م�سافة تبعد عن موقع التفجير نحو �سبعمئة متر 

وقت االنفجار

كان وق���ت االنفج���ار ب���ل ريب خلل اأوق���ات ال���دوام الر�سمي التي تمت���د عادة من 

ال�ساع���ة الثامن���ة �سباحا اإلى ما بع���د الظهيرة ولكن المرج���ح كان في وقت الظهيرة 

ودلي���ل ذلك ما ذكره التقرير المق���دم اإلى معاون رئي�ض االأركان العامة لهيئة االإمداد 

والتموين بتوقيع العقيد ركن عثمان �سعود الع�سيمي، وقد جاء فيه اأنه تم العثور على 

جثم���ان الرقيب ناجي تحت ال�سيارة االأمر الذي يوحي باأنه قد زحف بعد اإ�سابته اإلى 

.149

 )14(

هذا المكان طلبا للظل واتقاء للحر 

)11( 146- عثم���ان �سع���ود الع�سيمي، تقري���ر حادث انفجار �ض1، ومح�سر التحقي���ق ال�سابق، �ض1 عبدالمح�سن عبد المح�س���ن �سبكوه، مح�سر التحقيق 

ال�سابق �ض2

)12( 147- عثمان �سعود الع�سيمي تقرير حادث انفجار، �ض1، ومح�سر التحقيق ال�سابق �ض3

)13( 148- عثمان �سعود الع�سيمي، مح�سر التحقيق ال�سابق، �ض3، وتقرير حادث انفجار �ض2-1

)14( 149- عبدالمح�س���ن يعقوب �سبك���وه، مح�سر التحقيق ال�سابق، �ض1، عثمان �سعود الع�سيمي مح�سر التحقي���ق ال�سابق، �ض1، وتقرير حادث انفجار 

�ض3
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حقيقة االنفجار

ووف���ق التقرير ال�س���ادر عن مديرية ال�سلح والذخي���رة المعتمد من العقيد الركن 

عثم���ان �سعود الع�سيمي فاإن االنفجار حدث في اأثناء تجهيز الح�سوة المتفجرة التي 

لم ت�ستعل واأنه توجد �سظايا للقنابل العنقودية اأكثر من واحدة ولما كانت تلك القنابل 

من الح�سا�سية ال�سديدة للحركة واللم�ض، فاإن المحتمل اأن تكون �سببا مبا�سرا لذلك 

.150

 )15(

االنفجار 

دور �صبرم

ويب���دو اأن الرقي���ب �سبرم ه���و الذي كل���ف بتجهيز الح�س���وات التي يت���م من خللها 

تفجير كد�ض المتفجرات ودليل ذلك اأن اإ�سابته كانت اأكثر في اليدين والوجه والراأ�ض 

باال�ساف���ة ال���ى ال�سظاي���ا الكثيرة في انح���اء متفرقة م���ن ج�سمه، وك�س���ور بالجمجمة 

واال�سلع والطرف العلوي االأي�سر، كما توجد قرينة اأخرى تتمثل في العثور على قاطعة 

.151

 )16(

»الكبا�سيل« مع الكب�سولة وفتيل االأمان ملقية خلفه مع تما�سكها ببع�سها بع�سًا 

�صبرم يحاول اإنقاذ الفريق

وعندم���ا حدث االنفجار واأ�سيب افراد الفري���ق ببع�ض ال�سظايا المتناثرة، يبدو اأن 

الرقي���ب �سبرم حاول الو�سول اإل���ى المنطقة االإدارية بغية طلب الم�ساعدة لكنه توفي 

.152

 )17(

في الطريق، وعلى م�سافة �سبعمئة متر من موقع االنفجار 

مثواه االأخير

.153

 )18(

تم دفن جثمان �سبرم خالد �سوباط الف�سلي في يوم 1991/5/27، بمقبرة الرقة 

رح���م اهلل ال�سهيد �سبرم، واأ�سكنه ف�سي���ح جناته، واأعظم اهلل االأجر والمثوبة الأهله 

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

)15( 150- عثمان �سعود الع�سيمي، تقرير حادث انفجار، �ض2

)16( 151- الم�سدر ال�سابق، مح�سر التحقيق ال�سابق، �ض2ي

)17( 152- الم�سدر ال�سابق، تقرير حادث انفجار �ض2

)18( 153- علي خالد الف�سلي، المقابلة ال�سابقة �ض10،9
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ال�صهيد / �صفنان مزعل رميح الظفيري )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

    اأخالقه وميوله:

ع���رف ال�سهيد باأخلق فا�سلة �سامية فقد كان طي���ب القلب ذا نية �سادقة متعاونا 

م���ع زملئ���ه في العم���ل خدوما،خلوقا يميل اإل���ى المرح، ح�سن الع�س���رة وله علقات 

اجتماعية وا�سعة.

وقد كان له هوايات مختلفة عدة منها حب الرحلت البرية والقن�ض

�صفنان مزعل في الغزو وا�صت�صهاده :

التحق ال�سهي���د بمقر عمله ال�ساعة العا�سرة من م�ساء ي���وم االربعاء 1990/8/1م 

كان ال�سهيد منذ فجر غد ذلك اليوم ن�سيطا في مواجهة المعتدين حيث كان يقوم مع 

بع����ض زملئه في الجي�ض بنقل الذخائر من اآلية اإل���ى اأخرى الإي�سالها اإلى الدبابات 

الكويتية ل�سد العدوان العراقي وزود كتيبته ب�سهريج مليء بالوقود.

وبع���د ا�ستب���اك القوات الكويتية »ل���واء 35« مع القوات الغازية ف���ي مكان قريب من 

واح���ة الغان���م في �سباح الي���وم االأول للغ���زو، اأرادت القوات الكويتي���ة االإن�سحاب اإلى 

منطق���ة االأطراف ف���ي المملكة العربي���ة ال�سعودية بع���د ن نفدت ذخيرته���م. وتطوع 

�سفنان باإح�سار الماء للقوات حيث راأى اأنه من ال�سروري توفير كمية من الماء تكفي 

حاج���ة هذه القوات عند االن�سحاب، اأخذ ال�سهي���د �سهريج الماء وتوجه به اإلى مكان 

قري���ب من �سف���اة االإبل حيث توجد �سيارة ثلج. وفي الوق���ت ذاته  وفي حدود ال�ساعة 

الحادي���ة ع�سرة �سباحًا من ي���وم 1990/8/2م اإلتقى عند  �سي���ارة الثلج هذه بجنود 

كويتيين اآخري���ن من بينهم عويد اإبراهيم ال�سبيعي ومحمد قعيد العنزي. وبينما هم 

عند �سي���ارة الثلج اأقبلت قوة عراقية ترفع علمًا اأخ�سر تمويها باأنها تابعة لقوات درع 

الجزيرة الخليجي. وتمركزت قريبا من �سيارة الثلج واقترب اأحد اأفرادها وهو برتبة 

نقيب، من الجنود الكويتيين ف�ساأله عويد عن هويتهم هل هي عراقية اأم اأنهم من قوة 
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درع الجزيرة. ولكن هذا العراقي بدال من اأن يجيبه اأم�سك ب�سلحه كاأنه ع�سا واأخذ 

ي�سرب عويد فما تمالك عويد اإال اأن اأخرج �سلحه لي�سرب العراقي فراأت ذلك القوة 

العراقي���ة المتمرك���زة قريبا من الثلجة فاأطلقت النار على عوي���د واأ�سابته برجليه. 

اأخ���ذ �سفنان و�سع االنبطاح وبداأ باطلق النار على العراقيين فرموه اأي�سا واأ�سابوه 

اإ�سابة بليغة في �سدره اأدت اإلى ا�ست�سهاده في الحال.

وفي يوم اال�ست�سهاد ذاته قام اأقرباء ال�سهيد بالبحث عنه فوجدوه ملقيا على االأر�ض 

ميت���ا تحت �سهريج الماء، فحملوه اإلى م�ست�سفى الجهراء حيث اأثبتت وفاته وظل في 

ثلج���ة الموتى في الم�ست�سفى م���ا يقارب ع�سرين يوما. قام بعدها بع�ض المتطوعين 

بنقله اإلى مقبرة الرقة حيث دفن هناك.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / عبد الح�صين عبداهلل �صقر البوغبي�س )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالقه:

تمي���ز عبدالح�سين ب�سفات حميدة عدة منها ال�سجاعة والكتمان والهدوء والحنان 

والب���ر بوالديه والعط���ف على اأخوات���ه ال�سغار والتدي���ن والحر�ض عل���ى تعلم الدين 

وح�سن العلقة مع االآخرين وقد كان محبوبًا من النا�ض.

هواياته:

كان لعبد الح�سين بع�ض الهوايات مثل لعب كرة القدم والذهاب اإلى البر وكتابة ال�سعر.

عبدالح�صين قبل الغزو العراقي الغا�صم:

عبدالح�سي���ن اإيران���ي االأ�سل هاج���رت اأ�سرته اإل���ى الكوي���ت 1966م اأو قبلها فن�ساأ 

وترعرع في دولة الكويت.

ب���داأ منذ طفولته بتحمل الم�سوؤوليات وم�ساعدة والده في االإنفاق على االأ�سرة فمنذ 

بلوغه �سن الثانية ع�سرة بداأ العمل في العطلة ال�سيفية التي غالبا ما ي�ستغلها من هم 

ف���ي �سنه كاإجازة وللراحة والترفية، لكنه كان يعمل مزارعا خلل اأ�سهر العطلة وبعد 

اأن يت�سلم راتبه كان ياأتى به وي�سعه في يد والده. وا�ستمر على ذلك حتى بعد انتهائه 

م���ن الثانوي���ة العامة وعمل موظفًا في اأكثر من م���كان، وكان اآخرها العمل في جمعية 

الجابرية التعاونية وذلك قبل الغزو العراقي الغا�سم.

دور عبدالح�صين خالل الغزو العراقي:

عندم���ا اجتاحت الق���وات العراقية دولة الكويت ظ���ل عبدالح�سين في دولة الكويت 

�سام���دًا ولم يغادر اإلى وطن���ه اإيران وا�ستمر في عمله في جمعية الجابرية ابتداء من 

ثان���ي اأيام الغ���زو 1990/8/3م متطوعًا لخدم���ة الكويت واأهلها وذل���ك بعد اأن تمت 

* الميلد: 1957/3/14                                    - اال�ست�سهاد : 1990/8/2
-الم�ستوى التعليمي : ال�سهادة المتو�سطة          - الحالة االجتماعية : متزوج وله اثنان من االبناء )ابن  وابنه(   

-المهنة: وزارة الدفاع - الجي�ض الكويتي - اللواء 35 )لواء ال�سهيد( - القوة البرية - االمداد والتموين برتبة عريف.               
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تزكيته من قبل اإدارة الجمعية لثقتهم به.

زاول عبدالح�سي���ن م�سوؤوليات عدة داخل الجمعية، منها �سف المواد اال�ستهلكية 

عل���ى الرفوف وترتيب دخول االأهالي الجمعية وت�سلي���م المواد التموينية وكان يراعى 

ظ���روف بع�ض االأ�سر التي تحت���اج اإلى مواد ا�ستهلكية اأكثر م���ن غيرها وكذلك كان 

م�سوؤوال عن ق�سم الثلجات.

ولم يقت�سر دور عب���د الح�سين داخل الجمعية بل ت�سلم مهمة نقل المواد التموينية 

من المخازن في الري وال�سويخ وال�سليبية الى الجمعية اأو توزيعها علي االأهالي، ولم 

تكن هذه المهمة �سهلة خلل الغزو ل�سعوبة التنقلت وكثرة نقاط التفتي�ض العراقية 

وبخا�سة واأنه غير كويتي لكنه لم ياأبه لهذه المتاعب.

وق���د ب���ادر باالإ�سافة اإلى ذلك اال�سط���لع بمهمة خطرة جدا وه���ي تو�سيل المواد 

الغذائية والم�ستلزمات ال�سرورية لبع�ض الع�سكريين الكويتيين الذين لي�ض بامكانهم 

الخروج من منازلهم خ�سية تعر�سهم للعتقال على اأيدي الجنود العراقيين.

فكان ال�سهيد يقوم بمهمة نقل المواد من المخازن وتو�سيلها للع�سكريين بعد انتهاء 

دوامه �سباحا في الجمعية.

ظروف ا�صت�صهاد عبدالمح�صن البوغبي�س:

كان ال�سهي���د ظهر ي���وم 1990/8/11م في منطقة الفرواني���ة التي كانت محا�سرة 

باأع���داد ال تح�س���ى من جنود الجي����ض العراقي اإثر تعر�سهم الإط���لق نار وكان يقود 

�سي���ارة النق���ل وقد ملئت بالم���واد التموينية والغذائية، وعند نقط���ة تفتي�ض في مكان 

مقاب���ل وزارة الداخلية طل���ب منه التوقف ولما راأى العراقي���ون �سيارته مليئة بالمواد 

الغذائي���ة اأمره بالنزول ثم اأخذ العراقيون ينهبون هذه المواد فاأراد منعهم وح�سلت 

م�س���ادة كلمية بين���ه وبين اأح���د �سباطهم ثم تط���ورت اإلى ت�سابك باالأي���دي فا�ستل 

ال�ساب���ط العراق���ي �سلحه و�سوبه نح���و عبدالح�سين فاأراد اأن يتجن���ب اإطلق النار 

وحاول الهرب اإال اأن ال�سابط العراقي رماه بر�سا�ستين ا�ستقرت اإحداهما في راأ�سه 
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واأخ���رى في ظهره ف�سقط على االأر�ض �سهيدًا ثم نقله بع�ض اأهل الخير اإلى م�ست�سفى 

مبارك.

وانتظ���رت اأ�س���رة ال�سهيد و�سوله اإليهم لكن���ه تاأخر وهنا ب���داأت المخاوف تنتابهم 

وكان وال���ده قد راأى روؤي���ة كاأن رحاة اأ�سنانه  قد خلعت وف�سر ذلك بموت ابنه واأنه لن 

يرجع اإليه.

ث���م ات�سل اأحد اأ�سدق���اء عبدالح�سين وهو محمد كاظم د�ست���ي باأحمد اأخ ال�سهيد 

وطل���ب منه الذهاب الى م�ست�سفى مبارك لل�سوؤال ع���ن عبدالح�سين. ذهب اأحمد مع  

والده والتقيا باثنين من االأطباء اللذين اأبلغوهما با�ست�سهاد عبدالح�سين اإثر تعر�سه 

لطلق ناري لم يتحمل االأب هذا النباأ ف�سقط على االأر�ض مغ�سيا عليه وحمل اإلى غرفة 

االإنعا����ض، وفي الم�ست�سفى راأى اأحم���د اأخاه عبدالح�سين مكفنا والدم ينزف من فمه 

واأنف���ه واأثر كدم���ة في الفك وفجوة كبيرة في ظهره وبع���د اأن اأفاق االأب رجع مع ابنه 

اإل���ى المنزل ثم قامت اإدارة الم�ست�سفى بت�سويره قبل و�سعه بثلجة الموتى وفي يوم 

1990/8/21م ح�س���رت اإلى م�ست�سفى مبارك اأ�س���رة ال�سهيد واأ�سرة زوجته وت�سلموا 

الجثة لنقلها اإلى مقبرة ال�سليبيخات الجعفرية حيث وريت الثرى.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته

* الميلد:1966/4/17                                         - اال�ست�سهاد : 1990/8/11
 -الم�ستوى التعليمي : ال�سهادة الثانوية                    -المهنة: بائع في جمعية الجابرية التعاونية 

 -الحالة االجتماعية : متزوج   
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ال�صهيد/ عبيد �صالم ح�صين ال�صمري )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد و�صفاته:

عرف ال�سهي���د عبيد بتدينه ومحافظته على ال�سلة وال�س���وم والزكاة والخوف من اهلل 

�سبحانه وتعالى وكما عرف بحب الخير للنا�ض وم�ساعدة االآخرين.

م���ن هواياته ممار�سة الريا�سة وكرة الق���دم والخروج اإلى البر والتجمع مع االأ�سدقاء في 

المخيمات.

دور ال�صهيد في اأثناء االحتالل الغا�صم وا�صت�صهاده:

ف���ي ال�ساع���ة الثالثة من فجر يوم الخمي�ض 1990/8/2م تلق���ى ال�سهيد عبيد ات�ساال من 

اأم���ره ف���ي وحدته الع�سكري���ة في الل���واء ال�ساد�ض يطلب من���ه االلتحاق بعمل���ه ف�سارع عبيد 

بارت���داء ملب�سه الع�سكرية والخروج من منزله لتلبية نداء الواجب ومر بطريقه على ثلثة 

من الجنود الكويتيين يعملون معه في نف�ض اللواء واتجهوا جهة ال�سمال وعند ج�سر المطلع  

واجهته���م نقط���ة تفتي�ض ع�سكري���ة عراقية لي�ض فيها رال جندي عراق���ي  واحد فطلب منهم 

الن���زول وخلع الملب�ض الع�سكرية والرجوع فنزل الجن���ود الثلثة وظل عبيد في �سيارته لم 

ينزل ثم رجع ب�سيارته الى الوراد وده�ض الجندي العراقي ظنا ان المنطقة ال يوجد بها غير 

ه���ذا الجن���دي يراقبهم اإال اأن العراقيين كان لهم نقط���ة تفتي�ض اأخرى على بعد ن�سف كيلو 

تقريب���ًا فراآه اأحدهم وه���و يده�ض زميله هذا ف�سوب النار عليه واأ�سابه بر�سا�سة في راأ�سه 

من الجهة اليمنى وخرجت من الجهة الي�سرى فا�ست�سهد على الفور وذلك في قرابة ال�ساعة 

العا�سرة �سباحا وظلت جثة عبيد في �سيارته من يوم الخمي�ض حتى ظهر يوم الجمعة حيث 

رف�ض العراقيون نقل جثته من الم�ست�سفى غيظًا منهم لقتله لزميلهم، وفي يوم الجمعة نقله 

بع����ض اقربائه اإلى م�ست�سفى الجه���راء وظلت جثته اأياما هناك ثم نقلت الى ق�سم الطوارئ 

ف���ي منطقة �سبحان وم���ن طوارئ �سبحان نقلت جثته الى مقب���رة الرقة حيث دفن في قبر 

جماعي وقد كان ال�سهيد عبيد يتمنى ال�سهادة في حياته فلعله نالها اإن �ساء اهلل.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته

* الميلد: 1957/1/29                                    - اال�ست�سهاد : 1990/8/2
-الم�ستوى التعليمي  : دون المرحلة المتو�سطة          - الحالة االجتماعية : متزوج وله خم�سة اأوالد   

-المهنة: رقيب- القوة البرية - اللواء ال�ساد�ض  - الجي�ض الكويتي - وزارة الدفاع .               
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ال�صهيد /غزوان ح�صين حوا�س ال�صمري )رحمه اهلل(

كتب / د. �صعود الع�صفور:

مثالية غزوان:

غ���زوان كان مثال الع�سكرية، مهذبًا ان�سباطيا، بهذه الكلمات النيرة افتتح المقدم 

عل���ي ح�سين الكندري حديث���ه في اإجابة ل�سوؤال وجه اإليه ع���ن �سمائل ال�سهيد غزوان 

154 والدالئ���ل اللحقة ت�سدق هذا 

 )1(

وذك���ر اأن���ه قد عمل مع���ه بنف�ض ال�سرية والكتيب���ة 

االإطراء النبيل.

وكان غ���زوان ح�سي���ن حوا����ض ال�سم���ري �سمن من التح���ق بوحدته قبل ي���وم الغزو 

العراقي الغا�سم على دولة الكويت وكان ينت�سب اإلى الكتيبة »251« من اللواء الخام�ض 

ع�س���ر المدرع المتواجد في منطقة �)عريفجان( كان الجميع ليلة الخمي�ض ينتظر ما 

.155

 )2(

ت�سفر عنه م�ستجدات االأحداث ال�سيا�سية وانعكا�ساتها على ال�ساحة الع�سكرية 

حما�صة غزوان:

�س���درت االأوامر ب�س���رورة جاهزية المدرعات كاأم���ر اإحترازي ف���كان الرقيب غزوان 

م���ن اأوائ���ل الذين نفذوا ه���ذه المهمة بب�سال���ة وحما�سة، ودليلنا على ذل���ك اأن اأول دبابة 

156، وكانت مهمة غزوان تعبئة 

 )3(

خرجت من مع�سكر اللواء تلك التي تحمل غزوان ورفاقه 

الذخائر، اأما بقية الرفاق فهم، النقيب عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، اآمر الدبابة، 

والرقي���ب اأحم���د خلف العن���زي المدفعي الرام���ي، ووكيل العريف ده���ام هامل ال�سمري 

.158

 )5(

157 وكان خروجهم في ال�ساعة الخام�سة من �سباح يوم العدوان االآثم 

 )4(

�سائقها 

)1( 154- عل���ي ح�سي���ن الكندري- نقيب اآنذاك )رائد عند اج���راء المقابلة معه، �ساهد عيان على واقعة اال�ست�سه���اد(. مقابلة اجراها معه الباحث �سعود 

المطيري بتاريخ 2000/6/25م، �ض6

)2( 155- عبد المجيد عبدالمح�سن المحمد- نقيب اآنذاك )رائد عند اإجراء المقابلة، اآمر الدبابة التي يعمل على متناها ال�سهيد غزوان، �ساهدعيان على 

وقاعة اال�ست�سهاد(، مقابلة اأجراها معه الباحث �سعود المطيري بتاريخ 2000/7/18. وفرغها اأ�سامة ح�سين �سلطان بتاريخ 2000/8/9م.

)3( 156- الم�سدر ال�سابق، �ض2

- و�سهادات ميلد بناته ال�سادرة عن وزارة ال�سحة )نوال بتاريخ 1984/6/20 ومنال بتاريخ 1986/1/23(- 1991/6/10 و�سهادة وفاة ال�سادرة عن  

وزارة ال�سحة بتاريخ 1991/7/18 بينما جاء في بع�ض الوثائق ت�سحيف بر�سم »حوا�ض« »بداًل من الحوا�ض«.

- ا�ست�سه���د ف���ي 1990/8/2م انظر مثل: وثيقة ال�سهداء لمديرية الرتب بتاري���خ 1991/7/18م ووثيقة تقاعد ال�سهيد بتاريخ 1991/8/28م و�سهادات 

ميلد اأبناءه

)4( 157- حزام هامل ال�سمري )�سقيق ال�سهيد دهام( مقابلة اأجراها معه الباحث مطلق المطيري والباحث نجيب العو�سي بتاريخ 1994/4/20، وفرغها 

مح���ارب الحرب���ي 1994/4/30 )�سوف ن�سير اإليه���ا بالمقابلة االأولى( �ض1، والمقابلة التي اجراها معه الباح���ث �سعود المطيري بتاريخ 1998/8/20، 

وفرغتها �سياء ال�سعلن بتاريخ 2000/5/14م )�سوف ن�سير اإليها بالمقابلة الثانية(، �ض3، عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة 2-3، 

علي ح�سين الكندري المقابلة ال�سابقة �ض3

)5( 158- عبدالمجي���د عبدالمح�س���ن المحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض2، حزام هامل ال�سمري، المقابلة االأولى، �ض1، والمقابلة الثانية له، وفيها ان تحرك 

الرتل كان في ال�ساعة الثانية ليل، وهو يخالف بذا رواية النقيب عبدالمجيد )�ساهد العيان( �ض2
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تحرك الرتل المدرع

بع���د تجمع االآلي���ات المدرعة على طريق ال�سف���ر ال�سريع- وهو طري���ق الملك فهد 

حالي���ا- ج���اء العقي���د محم���د الحرم���ي وم�ساع���ده العقيد توفي���ق الرزاق���ة واأ�سدرا 

اأوامرهم���ا بتحميل الدبابات على حاملتها المخ�س�سة واالتجاه ب�سرعة ق�سوى اإلى 

منطقة )الجي���وان( حيث مبنى القيادة هناك، وكان وقته���ا يتعر�ض لق�سف مدفعي 

.159

 )6(

مكثف من القوات العراقية الغازية 

�س���ار الرت���ل المدرع ال���ذي يحمل غ���زوان ورفاقه اإل���ى اأن و�سل اإلى مق���ر القيادة، 

وبع���د تنزي���ل الدبابات في موقع قريب منها دخل الرتل اإل���ى المقر من بوابة االتحاد 

.160

 )7(

الريا�سي 

توزيع المهام:

بعده���ا، قام العقي���د محمدالحرمي بتوزي���ع المهام على كل اآم���ر واأناط بكل واحد 

منه���م م�سوؤولي���ة قاطع بعينه، كانت مهمة الدبابة التي تحم���ل ال�سهيد غزوان التوجه 

�سوب بوابة القيادة المقابلة لمنطقة )الرقعي( ال�سكنية، ورفاقها في المهمة نف�سها 

.161

 )8(

الدبابة التي كانت تحمل النقيب محمد �سليمان الكندري ورفاقه 

اتجه���ت دبابة النقي���ب عبدالمح�سن المحم���د التي تحمل غزوان وم���ن معهما اإلى 

هدفه���ا وفي �سبي���ل اأخذها لموقع هجومي ملئم اأزالت م���ن طريقها �سياجًا حديديًا 

.162

 )9(

كان يقف عائقا اأمامها 

ب�صالة رجال:

بداي���ة المعرف���ة كان���ت ترا�سق دباب���ة االأبطال ودباب���ة عراقية باالأ�سلح���ة الخفيفة 

مع جن���ود عراقيين كانوا محملي���ن بالبا�سات ثم تطور االأمراإل���ى ا�ستباك باالأ�سلحة 

الثقيل���ة عندما �ساهد االأبطال هدفا مواتيًا تمثل في ر�سدهم لمجموعات من الجنود 

)6( 159- حزام هامل ال�سمري المقابلة االأولى، �ض1 والمقابلة الثانية له، �ض3،2، عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة �ض2

)7( 160- عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة �ض3،2

)8( 161- الم�سدر ال�سابق،�ض3،2

)9( 162- الم�سدر ال�سابق، �ض3
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العراقيي���ن، فدب الحما�ض ف���ي نفو�سهم واأمطروا القوات العراقي���ة بوابل �سديد من 

القذائ���ف، وا�ستبكوا معهم في معركة �سرو�ض اأعطب���وا خللها دبابتين وقتلوا فيهما 

الكثي���ر من الجن���ود واأ�سروا مجموعات اأخرى وبذا اأح���رزوا الن�سر في هذه المعركة 

.163

 )10(

ولم���ا كانت اأف���واج الق���وات العراقية الت���ي تدافعت الحت���لل مركز قي���ادة الجي�ض 

الكويت���ي كبيرة، طل���ب النقيب عبدالمجيد المحمد من الرائ���د يو�سف الفلح- الذي 

جاء ي�ستطلع ما اأ�سفرت عنه المعركة- المزيد من الدعم الب�سري والعتادي للت�سدي 

لمجموعات اأخرى من القوات العراقية ال محالة قادمة، فا�ستجاب الرائد يو�سف لهذا 

الطلب واأمر بعربة محملة بجنود من الجي�ض الكويتي تكون بمثابة قوة داعمة لم�سيرة 

.164

 )11(

دبابة االأبطال 

انتظار �صهادة:

انتظ���ر االأبط���ال بدبابتهم ق���دوم القوات الداعم���ة، واتخذوا ال�ساح���ة القريبة من 

م�ست�سف���ى ال�سباح نقطة تجمع وا�ستراحة بعد عن���اء المعركة وكان الوقوف في تلك 

165ولما كانت تلك ال�ساح���ة مك�سوفة فاإن  ر�سدها من 

 )12(

ال�ساح���ة زهاء ن�س���ف �ساعة  

قوات العدو ي�سبح اأمرا �سهل وهو ما اأ�سفرت عنه االأحداث االآتية.

وف���ي اأثناء االنتظار التفت النقيب عبدالمجيد المحمد �سوب بوابة الرئا�سة فرقب 

قائ���ده العقيد محمد الحرمي ي�سير اإليه باإ�س���ارة اأفهمته �سرورة نزوله من على متن 

دبابت���ه والمجئ اإلي���ه لغر�ض التحادث واإعط���اء التعليمات اللزم���ة، وكان االت�سال  

وقتئ���ذ مقطوع���ًا، نزل النقي���ب عبدالمجيد لعب���ور ال�سارعين اللذي���ن يف�سلن مقر 

القيادة عن موقع دبابة االأبطال، بعد عبوره ال�سارع االأول وو�سوله حارة االأمان بينهما 

�سمع النقيب عبد المجيد �سوت انفجار �سديد خلفه، التفت نحوه فاإذا بدبابته تنفجر 

.166

 )13(

وتحترق، فقفل م�سرعا نحوها 

)10( 163- علي ح�سين الكندري، المقابلة ال�سابقة، �ض2، عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض3،2

)11( 164- عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة �ض4

)12( 165- الم�سدر ال�سابق

)13( 166- علي ح�سين الكندري، المقابلة ال�سابقة، �ض2،4، عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة �ض5-4
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اإحتراق غزوان

و�س���ل النقيب عبدالمجيد اإلى دبابته ف�ساهد غزوان ح�سين ال�سمري، واأحمد خلف 

العن���زي خارجه���ا وهما يحترقان بع���د اأن قفزا منها اأما اأحمد خل���ف فلم يبد اإ�سارة 

تفيد اأنه على قيد الحياة واأما غزوان ح�سين فكان يتلوى من �سدة االإ�سابة واالحتراق 

عنده���ا جاء المقدم ح�سين الكندري بعد عبوره ال�سارعين الفا�سلين و�ساعد النقيب  

عبدالمجي���د ف���ي اإطفاء ج�س���دي غ���زوان واأحمد خلف م���ن الني���ران الم�ستعلة بهما 

واإبعادهما عن لهيب الدبابة الم�ستعرة ثم التفتا اإلى غزوان فوجداه في رمقه االأخير 

ينازع الموت م�سيرا باإ�سبعه اإلى ال�سماء فلقناه ال�سهادتين بعدها اأ�سلم غزوان روحه 

اإل���ى بارئها  وفي رواية اأخرى اأن���ه لم يمت بعدها مبا�سرة واإن موته كان بعد نقله اإلى 

.167

 )14(

م�ست�سفى مبارك الكبير 

�صبب انفجار الدبابة واإحتراقها:

وفيم���ا يتعلق ب�سبب انفج���ار واحتراق دبابة ال�سهيد غزوان، ف���اإن الم�سادر اأوردت 

احتم���االت عدة لذلك اأحده���ا، اأنها اأ�سيبت بقذيفة هاون، وي���رى اأن�سار هذا القول 

اأن الدباب���ة كانت ف���ي �ساحة مك�سوفة، واأن من ال�سهولة ر�سدها من قبل قوات العدو، 

وخا�س���ة اأنه���ا اأعطبت دبابتين واأبلت بلء ح�سنا في المعرك���ة اآنفة الذكر فكانت بذا 

هدف���ا مواتي���ا مق�س���ودا، وهذا ما ترج���ح عند المق���دم ح�سين الكن���دري واأحد اآراء 

النقيب عبدالمجيد المحمد، اأما االحتماالت االأخرى فقد �ساقها النقيب عبدالمجيد 

المحم���د نف�س���ه، من ك���ون الدبابة ق���د انفجرت ثم احترق���ت ب�سبب خط���اأ في تعبئة 

الذخائ���ر ارتكبه ال�سهيد غزوان عندما قلب الح�س���وات �سريعة اال�ستعال اأو اأن الخلل 

ف���ي القذيفة نف�سها، اأو اأن الح�سوة كان ا�ستعالها بطيئًا اأو اأن غزوان لم يحكم اإغلق 

المغلق االأمر الذي ينجم عنه حدوث انفجار في داخل المدفع نف�سه اأوفي برجه وهو 

اأمر ي�سهم في حدوثه كثرة القذائف والح�سوات التي يحتويها برج االآمر وبرج الطاقم 

.168

 )15(

وهذا ما ترجح عنده 

)14( 167- عبدالمجي���د عبدالمح�س���ن المحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض5، واإفادة عن واقعة اال�ست�سهاد لنف�ض الم�سدر في مح�سر تحقيق لمديرية الق�ساد 

الع�سكري، �ض1، علي ح�سين الكندري، المقابلة ال�سابقة، �ض4

)15( 168- علي ح�سين الكندري، المقابلة ال�سابقة، �ض2،عبدالمجيد عبدالمح�سن المحمد، المقابلة ال�سابقة، 10-7
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وقت اال�صابة

وف���ي وقت اإ�سابة الدبابة وانفجارها كذلك اختلفت الم�سادر فقد قيل اإنه في ال�ساعة 

الحادي���ة ع�سرة ظه���را، اأو في ال�ساع���ة الثانية ع�س���رة، وهو ما يرجح���ه المقدم ح�سين 

الكن���دري ويقرب هذا الوقت من الوقت الذي ذك���ره حزام �سقيق دهام على ل�سان �سائق 

االإ�سع���اف ال���ذي اأ�سار اإلى اأنه ق���ام بنقل ال�سهيدي���ن: غزوان ح�سي���ن، واأحمد خلف في 

ال�ساع���ة الثانية ع�سرة اأما النقيب عبدالمجيد فقد تردد في تحديد الوقت فذكر اأوال اأنه 

كان ف���ي ال�ساعة الثالث���ة ع�سرًا، ثم عاد وذكر اأنه حدث ما بي���ن ال�ساعة الواحدة ظهرًا 

اإل���ى ال�ساع���ة الثالث���ة ع�سرًا، وعلى �س���وء ذلك يترجح الق���ول اإن الوق���ت اإذاك كان في 

ال�ساع���ة الثانية ع�سرة ظهرًا، وهناك اأي�سا قول ح���زام في مقابلته االأولى اأن الوقت كان 

ف���ي ال�ساعة التا�سعة والن�س���ف �سباحًا اأو في ال�ساعة العا�سرة وه���و اأمر ال يمكن قبوله، 

.169

 )16(

وخا�سة حزام لم يعتر�ض على الوقت الذي ذكره على ل�سان �سائق اال�سعاف 

جثمان ال�صهيد

بع���د وفاته دفن ال�سهيد غزوان ح�سي���ن ال�سمري مع رفيق دربه اأحمد خلف العنزي 

.170

 )17(

في مقبرة الرقة 

رح���م اهلل غ���زوان على ما قدم من فعال حميدة واأ�سكنه ف�سيح الجنان، واألهم اأهله 

ال�سبر وال�سلوان

)16( 169- علي ح�سين الكندري، المقابلة ال�سابقة، �ض3، حزام هامل ال�سمري، المقابلة االأولى، �ض3. والمقابلة الثانية، �ض4، عبدالمجيد عبدالمح�سن 

المحمد، المقابلة ال�سابقة،�ض9

)17( 170- زوجة ال�سهيد اأحمد خلف العنزي، مقابلة اأجراها معها الباحث �سعود المطيري بتاريخ 1998/12/26م. وفرغها اأ�سامة ح�سين �سلطان بتاريخ 

2000/5/14م. علي ح�سين الكندري، المقابلة ال�سابقة، �ض6
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ال�صهيد/ فالح �صاير معا�س الظفيري )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد :

عرف ال�سهيد بتدينه وحبه لعمل الخير، وكما عرف بعلقاته االجتماعية الوا�سعة �سواء 

في عمله اأو بالخارج وحب النا�ض له وكان ديوانه عامرًا بال�سيوف وكان ال�سهيد قريبا من 

اأبنائه يعاملهم المعاملة الح�سنة ويهتم بتوجيههم واإر�سادهم

هواياته :

كان ال�سهيد يحب ممار�سة الريا�سة وبخا�سة كرة القدم و له ميل للقراءة واالطلع

دور ال�صهيد في اأثناء الغزو الغا�صم وا�صت�صهاده:

كان ال�سهي����د ف����ي يوم االربع����اء1990/8/1م مناوب����ا في مقر عمله ف����ي ق�سمم االإمداد 

والتموي����ن ف����ي منطقة �سبحان وف����ي ال�ساعة الثالثة فج����را من يوم الغ����زو الخمي�ض 8/2 

اأم����ر مع الرقيب غازي كاظم تبجهيز الحام����لت باآليات ونقلها اإلى اللواء 35 فقاما بهذه 

المهم����ة واأو�س����ل االآليات ث����م اأمرا بالرجوع الى مق����ر عملهما وفي الطري����ق مرا بمنطقة 

الجه����راء ف�ساهدا القوات العراقية ولكنهما ظنا اأنها ق����وات كويتية وبخا�سة واأن فالح لم 

يتوق����ع احتلل العراق للكويت ولما و�سل بالقرب م����ن ج�سر الجهراء في ال�ساعة الرابعة 

والن�س����ف م����ن فجر هذا اليوم تفاج����اأ بالنيران ت�سوب عليهما من قب����ل القوات العراقية 

الغازية فتعطلت �سيارتهما واأ�سيب غازي واقترح عليه اأن ي�ست�سلما للعدو الأنه لي�ض لديهما 

�سلح للمقاومة ولكن غازي رف�ض ذلك خ�سية اأن يقتلوهما فانتظر فالح دقائق ثم قرر اأن 

ي�ست�سل����م للعدو لما راأى جراحات غ����ازي تنزف دما وقد توؤدي اإلى وفاته فقام ووقف اأمام 

الجي����ب الع�سكري لكي ي�سل����م نف�سه ولكن العراقيي����ن اأطلقوا عليه الن����ار فاأ�سابوه واأردوه 

قتيل بينما نجا غازي من القتل حيث ح�سبه العراقيون ميتا ثم نقل بع�ض المدنيين فالح 

اإل����ى م�ست�سف����ى الجهراء وظل ف����ي الم�ست�سفى حتى يوم ال�سب����ت 1990/8/4م حيث دفن 

ع�سرا في مقبرة ال�سليبيخات وكانت ت�سم من ج�سمه رائحة طيبة.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته

* الميلد: 1945                                          - اال�ست�سهاد  : 1990/8/2
 - الم�ستوى التعليمي : المرحلة المتو�سطة     - الحالة االجتماعية : متزوج وله ت�سعة اأبناء

- المهنة: وكيل �سابط - مديرية النقل والتموين - وزارة الدفاع.
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ال�صهيد/ فداوي مديح جياد الظفيري )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد وهواياته:

 ع���رف ال�سهيد بالحنان ال���ذي كان يتجلى في حبه لمداعب���ة االأطفال، وقد و�سف 

بحما�سه للدفاع عن الوطن ومن هواياته م�ساهدة برامج الم�سارعة. 

دور ال�صهيد في اأثناء االحتالل الغا�صم:

كان ال�سهي���د ملتحقًا بدرع الجزيرة في المملكة العربية ال�سعودية عند غزو العراق 

للكويت في يوم الخمي�ض 1990/8/2م ثم رجع اإلى الكويت في 1990/8/4م، واأخرج 

اأ�سرت���ه اإل���ى ا ل�سعودي���ة وقد واجه���ت كثيرا م���ن الم�ساعب من المعتدي���ن في اأثناء 

طريقها قبل اأن ت�سل اإلى منطقة الجنادرية في ال�سعودية.

التح���ق فداوي بمع�سكر الفاتحين بقاعدة الملك خال���د في حفر الباطن، ثم انتقل 

اإل���ى منطق���ة النعيري���ة ليرابط في خنادق ف���ي ال�سحراء، وال يذه���ب الأ�سرته اإال في 

اأوقات العطل التي ال تتجاوز يوما كل ع�سرة اأيام.

دخ���ل اإلى الكويت في يوم التحري���ر 1991/2/26م مع لواء الفتح، الذي ا�ستقر في 

اإح���دى المدار�ض في منطقة تيماء مع اأف���راد »اللواء الثمانون» ثم التحق بمقر العمل 

االأ�سلي لهذا اللواء في الجهراء ونقل بعد ذلك اإلى منطقة الدوحة التي تتمركز فيها 

الق���وات االأمريكية، ثم اأفرز اإلى منطقة »اأم الجثاثين« على الحدود ال�سعودية، وذلك 

قبل ا�ست�سهاده بخم�سة اأ�سهر.

كان���ت مهمة الوح���دة الع�سكري���ة ف���ي اأم الجثاثين مراقب���ة المت�سللي���ن والهاربين 

الداخلين اإلى الكويت من اأرا�سي المملكة العربية ال�سعودية.

ف���ي 1993/3/11م كل���ف ال�سهيد فداوي مع ثلثة من رفقائ���ه الجنود وهم: مداد 

ال�سم���ري، وعب���دي عبيداهلل و�سك���ب م�سلح بتفقد �سي���ارة وانيت متفج���رة في تلك 

المنطقة تبعد كيلو مترا واحدا تقريبا عن مقر الوحدة الع�سكرية، وذلك في ال�ساعة 

الثانية ظهرًا.

* الميلد: 1964                                           - اال�ست�سهاد  : 1992/3/11
  - الم�ستوى التعليمي : المرحلة المتو�سطة     - المهنة : وكيل عريف - اللواء االآلي /80- الجي�ض الكويتي - وزارة الدفاع

  - الحالة االجتماعية : متزوج وله �ست اأبناء  
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ل���م يكن ال�سهيد خائفا لما قد ي�سيبه في تنفي���ذ هذه المهمة الخطرة، حيث اأبدى 

ا�ستعداده للم�ساركة بينما تردد البع�ض النت�سار االألغام في ذلك المكان.

ا�ستقل فداوي وزم���لوؤه �سيارة ع�سكرية، ولما  و�سلوا اإلى الوانيت المتفجر ترجلوا 

واتجهوا اإليه، وعندما اقتربوا منه انفجرت بهم االألغام التي اأدت اإلى ا�ست�سهاد اثنين 

م���ن الجنود ف���ي الحال، وهما مداد خل���ف وعبدي عبيد اهلل، واأ�سي���ب �سكب م�سلح 

وبج���روح طفيفة، بينما اأ�سيب فداوي بج���روح بليغة في جميع اأنحاء ج�سمه اأخطرها 

�سظية اأ�سابت بطنه.

ق���ام �سكب م�سل���ح بال�سير اإلى الوح���دة الع�سكرية، واإعلم االآم���ر بالحدث، فجاء 

مع بع����ض الجنود الم�سابين فعاينوا الموقع لكنهم ل���م ي�سعفوا الم�سابين خ�سية اأن 

تنفج���ر بهم االألغام فا�سط���روا الى ا�ستدعاء �سلح الهند�سة الذي ح�سر في غد يوم 

االنفجار. وقد ا�ست�سهد فداوي خلل هذه الفترة متاأثرًا بجراحه.

نقل���ت جث���ة ف���داوي وال�سه���داء االآخري���ن اإل���ى الم�ست�سف���ى الع�سك���ري وف���ي ي���وم 

1992/3/13م نقلوا اإلى مقبرة ال�سليبيخات ودفنوا فيها �سباحًا.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد/ فرحان �صحيل علي الرويلي )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

بطاق���ة تعريف لل�سهيد فرحات الرويلي مرفقة في مل���ف ال�سهيد رقم 192، بطاقة 

تعريفي���ة- مكتب ال�سهي���د، فريق توثيق حيثيات اال�ست�سه���اد لل�سهيد فرحات الرويلي 

مرفق���ة ف���ي مل���ف ال�سهيد رق���م 192، بالن�سب���ة لتاري���خ اال�ست�سهاد فح�س���ب �سهادة 

الوف���اة لوزارة ال�سح���ة العامة المرفقة مع ملفا ل�سهيد فرح���ات �سحيل الرويلي فانه 

بتاري���خ 1990/8/3م بينما المقابلت توؤكد اأن تاري���خ ا�ست�سهاد فرحان في اأول يوم 

الغ���زو 1990/8/2م انظر مقابل���ة مع ع�ساف فرحان الرويلي »اب���ن ال�سهيد« بتاريخ 

1990/11/32م.

اأخالق ال�صهيد فرحان الرويلي وهواياته:

عرف ال�سهيد بهدوئه وعلقاته االجتماعية الوا�سعة ومحبة النا�ض له وميله لقراءة 

ال�سعر.

دور ال�صهيد في اأثناء الغزو الغا�صم وا�صت�صهاده:

تعر�س���ت دولة الكويت في يوم الخمي����ض 1990/8/2م لغزو غا�سم من قبل القوات 

العراقي���ة. حاول���ت هذه الق���وات المعتدية ال�سيط���رة على ق�سر د�سم���ان حيث مكان 

اإقام���ة اأمير البلد �سمو ال�سيخ جابر االأحمد الجاب���ر ال�سباح. وكان ال�سهيد فرحان 

الرويل���ي ي�سكن ف���ي اأحد المنازل التابع���ة للق�سر حيث كان رئي�س���ا للفداوية، الذين 

مهمتهم حماية �سمو االأمير.

وف���ي ال�ساعة الخام�سة من فجر الي���وم االأول للغزو �سمع ال�سهيد اأ�سوات انفجارات 

داخل الق�سر فخرج من منزله ي�ستطلع م�سدرها و�سببها فقابل في طريقه في الحي 

ال���ذي يقطنه زملوؤه عايد خمي�ض العنزي وحميدي �سافي ال�سمري وخالد المطيري 

* الميلد: 1935/9/12                               - اال�ست�سهاد  : 1990/8/2م
  - الم�ستوى التعليمي : المرحلة االبتدائية      

  - الحالة االجتماعية : متزوج وله �ست اأبناء  
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الذين خرجوا للغر�ض ذات���ه ف�ساألوا في الق�سر عن م�سدر هذه االنفجارات وعرفوا 

اأنها من القوات العراقية.

رج���ع ال�سهيد اإل���ى منزله واأخرج بندقية «الذاتية» وطلب م���ن ابنه ع�ساف اأن يعبئ 

ع���ددًا م���ن مخ���ازن ال�س���لح بالر�سا�ض بينما ق���ام بنف�س���ه بتعبئة مخ���زن م�سد�سه 

بالطلقات.

وخ���رج من منزله بعدما اأو�سى ابنه برعاية اأ�سرت���ه، توجه ال�سهيد اأوال اإلى البوابة 

الخلفي���ة للق�سر جهة البحر و�سارك في اإخراج العائ���لت واالأ�سر لكيل يتعر�ض لها 

العراقيون باأذى حيث اأنه لم يكن باالمكان اإخراجهم من البوابة الرئي�سية لتعر�سها 

لرمي مكثف. ونجح ال�سهيد مع اإخوانه في هذه المهمة، ثم توجه اإلى موقع اإقامة �سمو 

االأمي���ر في الق�سر لين�سم اإلى مجموعة المدافعين عن���ه من جنود الحر�ض االأميري 

والحر�ض الوطني وال�سرطة.

كان العراقي���ون قد تمكنوا من دخول الق�سر اإما عن طريق االإنزال الجوي اأو ت�سلق 

اأ�س���وار الق�س���ر وتمركزت مجموعة منهم ف���ي اأحد المباني بالقرب م���ن �سكن �سمو 

االأمي���ر ومزرعته الم�سماة بمزرع���ة الجوهرة، ومع �سدة الق�س���ف وكثرة عدد العدو 

�سدر اأمر باالن�سحاب وعدم اال�ستمرار بالمقاومة لعدم التكافوؤ بين الطرفين وب�سبب 

�سيط���رة الق���وات المعتدية على الق�سر اإال اأن فرحان وزم���لءه رف�سوا ذلك واأ�سروا 

على المقاومة دفاعا عن الوطن.

وكان العراقي���ون يطلق���ون النار على القوات الكويتية المدافع���ة التي لم تتمكن من 

تحدي���د م�س���در الق�سف بدق���ة، واأخبر اأحد العاملي���ن في الق�سر فرح���ان الرويلي 

وعاي���د خمي�ض العن���زي وب�سير مطر باأنه راأى بع�ض الجن���ود العراقيين يت�سللون جهة  

مزرعة الجوهرة، فاتجهوا �سوبها ولما اقترب فرحان واأ�سحابه من المزرعة اتخذوا 

مواق���ع خلف اال�سجار ك�ساتر يحميهم م���ن ر�سا�ض العدو اإال اأن ال�سجرة التي احتمى 

به���ا فرحان كان���ت مك�سوفة، واأطل���ق العراقي���ون المتمركزون في المبن���ى النار على 
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فرحان الرويلي ف�سقط على االأر�ض متاأثرا باإ�سابته فحاول زميله عايد خمي�ض اإنقاذه 

لك���ن العراقيين اأطلقوا علي���ه النار اأي�س���ًا فقتلوه في الحال و�سق���ط بجانب فرحان، 

وذل���ك في حدود ال�ساعة التا�سعة �سباحًا وعندما هداأ الق�سف قامت �سيارة اإ�سعاف 

تابع���ة لوزارة ال�سحة بنقل فرحان اإلى اح���د م�ست�سفيات الكويت، وال يعلم بالتحديد 

وق���ت ا�ست�سهاد فرحان اإن كان عندما اأ�سيب مبا�س���رة في الق�سر اأو في الطريق في 

اأثن���اء نقله اإلى الم�ست�سفى اأو اأنه اأ�سلم روحه اإل���ى بارئها في الم�ست�سفى لكن الموؤكد 

اأنه ا�ست�سهد في نف�ض يوم اإ�سابته هو 1990/8/2م.

وظ���ل جثمان ال�سهيد في ثلجة الم�ست�سفى اأكثر من �سهر ثم نقل اإلى مقبرة الرقة 

ووري الثرى فيها.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / فريح بلهان عواد ال�صمري  )رحمه اهلل(

كتب / د. �صعود الع�صفور:

فريح يلبي النداء:

خ���رج فريح م���ن منزله في ال�ساع���ة الثالثة �سب���اح ي���وم 1990/8/2م تلبية لنداء 

الواج���ب اتجاه وطنه الغالي برب���اط جاأ�ض وعظيم ت�سميم، والتحق ب�سريته الم�سماة 

.171

 )1(

)بوبيان( �سمن قيادة لواء الدروع المو�سوم بالخام�ض والثلثين 

172 �سار بدبابته مع رفاقه اإلى مدينة الجهراء 

 )2(

وكان فريحا �سائقا متمر�سا للدبابات 

عب���ر طريق الدائ���ري ال�سابع �سمن طلئع الق���وات الكويتية ل�سد الق���وات العراقية 

الغازية التي تقف على م�سارف مدينة الجهراء.

معركة الج�صور:

وق���ف فريح بدبابت���ه كالطود ال�سامخ يذود ع���ن حيا�ض الوطن، وكان���ت دبابته مع 

173 اأحد 

 )3(

اأخ���رى ت�سكلن حماية لمدرعة قائد لواء الدروع الف���ذ العقيد �سالم م�سعود 

نج���وم واأبطال معركة الج�سور. نفذ فريح اأوامر قائده ب���كل فداء وت�سحية، وهو يعي 

تماما خطورة موقعه، فاإن مهمته هذه يترتب عليها  تبعات ج�سام ال يتحملها اإال فحول 

الرجال.

وف���ي معركة الج�سور كان التلح���م والترا�سق بالنيران مع القوات العراقية الغازية 

ممثل���ة بفرقة حمورابي المدرعة وذلك في ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف من �سباح يوم 

1990/8/2م وفيه���ا اأبل���ى لواء ا لدروع ب���لء ح�سنا ونجح في �س���د القوات العراقية 

الغازية وبعد قتال ا�ستمر زهاء �ساعة لم تلبث اأن اندحرت وتراجعت القوات العراقية 

الغازي���ة فاأمر العقيد �سالم م�سعود قائد لواء ال���دروع الكويتي بق�سف اإ�سناد القوات 

العراقي���ة الغازي���ة، اإال اأن العراقيين عن���د ان�سحابهم قاموا بق�س���ف عنيف كتغطية 

لذل���ك االن�سحاب ونجم عن ذلك تدمير عدد من ا لدباب���ات الكويتية التي كان اأولها 

.174

 )4(

دبابة ال�سهيد فريح التي كانت تقف قبالة واحة الغانم 

)1( 171- مح�سن م�سرف ال�سمري- مقابلة بتاريخ 1991/1/4، �ض1،2

)2( 172- نف�ض الم�سدر ال�سابق- �ض9

)3( 173- نف�ض الم�سدر ال�سابق- �ض3،5

)4( 174- نف�ض الم�سدر ال�سابق- �ض3،5
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اال�صت�صهاد:

ف���ي معركة الج�سور الخال���دة كان فريح بلهان على موعد م���ع اال�ست�سهاد وقد بذل 

ق�س���ارى الجه���د وذاد ب�س���رف وت�سحية عن اأر����ض االجداد واالآب���اء واالأحفاد كانت 

اإ�ساب���ة دبابت���ه اإ�سابة مبا�سرة نالت ني���ل بالغا من ج�سم ال�سهي���د الذي لم يكن في 

الدباب���ة �سواه اأما بقية اأفرادها فقد كانوا يقف���ون خارجها وقد اأنهكتهم حرارة الجو 

ف�س���ل عن ان�سحاب العراقيين الفجائي، ومن الذين كان���وا من اأفراد الدبابة ويقف 

خارجه���ا الجن���دي خالد كري���م الذي ما لب���ث اأن اأ�سي���ب ب�سظية اأدخل عل���ى اأثرها 

.175

 )5(

م�ست�سفى الجهراء للعلج 

كانت الدبابة تحترق، وحاول فريح النجاة بنف�سه برغم اإ�سابته البليغة، وخرج من 

باب الدبابة الخلفي ال�سغير واألقى بنف�سه خارجها فتقدم منه الرائد الركن ال�سجاع 

�سليم���ان فه���د الحويل الذي �سه���د اللحظات االأخيرة من حي���اة ال�سهيد فريح وحاول 

�سليم���ان اإنق���اذه دونما جدوى حتى فا�ست روح ال�سهيد الطاه���رة بين يديه فاأغم�ض 

عيني���ه، ووجه جثمانه الطاهر نحو القبلة ثم اأخذ ما في حوزته من اإثباتات �سخ�سية 

وهويت���ه الع�سكرية و�سور اأبنائه التي كان قد و�سعها للتذكرة في دبابته كما اأخرج ما 

.176

 )6(

في جيبه من نقود و�سلمها فيما بعد اإلى ابن عمه ون�سيبه 

وبع���د اأن انتهت معركة الج�سور مبا�س���رة و�سلت �سيارة االإ�سعاف بمعية اأحد القواد 

النجب���اء النقيب في�س���ل حمد المخيال اإل���ى اأر�ض المعركة ويب���دو اأن احتراق دبابة 

فري���ح ق���د ا�ستم���ر بحيث اأتى عل���ى رجل���ي ال�سهيد فلما اقت���رب النقي���ب في�سل من 

الجثم���ان هال���ه المنظر وبخا�س���ة واأن النار ق���د و�سلت الى �سرة ال�سهي���د فبادر اإلى 

اطفائه���ا بالتراب ثم �سحبها بعيدا عن الدباب���ة المحترقة ثم وجهه الى القبلة تاركا 

.177

 )7(

اإياه على اأر�ض المعركة 

)5( 175- نف�ض الم�سدر ال�سابق- �ض6،7

)6( 176- �سليم���ان فه���د الحويل- مقابلة رقم )1( �سالم م�سعود- مقابلة رقم )6( - مح�سن م�سرف ال�سمري- مقابلة بتاريخ 1999/1/14، �ض4، فا�سل 

عبداهلل الهزاع- مقابلة رقم )2(

)7( 177-  في�سل حمد المخيال- مقابلة بتاريخ 2000/8/13- �ض5،7،8،9،10
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هكذا امتزجت دم���اء ال�سهيد الطاهرة بتراب اأر�ض الوطن واحترقت بع�ض اأجزاء 

جثمانه لتنير ال���درب في �سبيل ال�سالكين من اأبناء الكويت ولت�سطر اأروع الت�سحيات 

واأ�سدق اأمثلة الوفاء.

اأحقية التكريم:

وما �سطره فريح من ت�سحية وفداء يقابله ما ات�سف به من مبادئ اإن�سانية �سامية 

ت���دل على اأحقية التكريم الأمثاله، لما يت�سف به من نبل طباع وهو ما اأجمع عليه من 

كان���وا يعرفونه حق المعرفة، وتمثل ذل���ك في روؤ�سائه كقائد لواء ا لدروع الفذ العقيد 

�سال���م م�سعود ال���ذي قال البن عمه ون�سيبه ال�سهيد ويدع���ى مح�سن م�سرف ال�سمري 

اإن عي���ال ال�سهي���د هم عيال كل كويتي �سريف،  وذلك عل���ى الرغم من اأن ال�سهيد لم 

يك���ن يحمل الجن�سية الكويتية قبل ا�ست�سهاده. اأما الرائد الركن �سليمان فهد الحويل 

178 اأما االقرباء فه���م اأي�سا يثنون على فريح خير 

 )8(

فق���د ف�سل���ه على نف�سه اأكرم مثواه 

الثناء فابن العم والن�سيب مح�سن يذكر اأن ال�سهيد كان محبوبا عند زملئه وخلنه، 

دّين���ًا �سيّنًا، �سدوقا ال يح���ب اإال ال�سالحين ويكره المخالفين الأوامر اهلل تعالى وكان 

.179

 )9(

ال�سهيد اي�سا يحب عمله كثيرا، واأن روؤ�ساءه كانوا يحترمونه ويقدرونه 

اأما فريح االأب فقد كان اأبا مثاليًا وزوجًا �سالحا، يحب اأبناءه وزوجته حبا جما في 

حل���ه وترحاله، ف���ي فرحه و�سدته واأبلغ مثال على ذلك اأن���ه كان ي�سع �سور اأبنائه في 

.180

 )10(

دبابته »10« وهو ي�سارع االأعداء ويرجو ال�سهادة 

 رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته

)8( 178- مح�سن م�سرف ال�سمري- المقابلة ال�سابقة �ض7،8

)9( 179- نف�ض الم�سدر ال�سابق- �ض10،11

)10( 180- �سليمان فهد الحويل- المقابلة ال�سابقة- مح�سن م�سرف- المقابلة ال�سابقة �ض4
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ال�صهيد / ماجد رجعان �صعود الخ�صيلي  )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد و�صفاته:

ع���رف ال�سهيد ب�سفات متعددة حميدة منها االأخ���لق الح�سنة وهدوء الطبع وكان 

حري�س���ا على اأداء العمرة وال�سلة وال�سيام وقد ح���ازت اأخلقه الكريمة على حب 

الجميع له.

هواياته:

من هوايات ال�سهيد حب  الفرو�سية وكرة القدم والخروج اإلى البر

دور ال�صهيد في اأثناء الغزو الغا�صم وا�صت�صهاده:

عل���م ال�سهيد بخب���ر الغزو العراقي الغا�سم في �سباح ي���وم الخمي�ض اأول اأيام الغزو 

فه���ب �سريع���ًا الإجابة ن���داء الوطن فلب����ض ملب�س���ه الع�سكرية وخرج م���ن منزله في 

ال�ساع���ة ال�ساد�س���ة �سباحًا متوجها اإل���ى مع�سكر الرقعي الذي يعم���ل فيه، واتخذ مع 

اإخوان���ه موقع���ًا دفاعي���ًا عن طري���ق المرابطة في اأح���د الخنادق في ه���ذا المع�سكر، 

ولم���ا زاد ت�ساقط القذائف عليهم من  كل �س���وب وبالقرب منهم، قرروا مغاردة هذا 

الخن���دق اإلى مكان اآخر اأكثر اأمنا وف���ي اأثناء االنتقال اأ�سابت ماجد ر�سا�سة طائ�سة 

في راأ�سه ف�سقط على االأر�ض وحمله زملوؤه اإلى م�ست�سفى الحر�ض الوطني حيث كان 

الي���زال في وعي���ه ولكنه ما لبث اأن ف���ارق الحياة في نف�ض يوم الغ���زو �سباحًا بحدود 

ال�ساعة الثامنة والن�سف ثم نقل جثمانه اإلى م�ست�سفى العدان وو�سع في ثلجة. وفي 

يوم 1990/8/16م دفن في مقبرة الرقة.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنة ف�صيح جناته
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ال�صهيد / مبارك علي مبارك طلق الميع العازمي )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد و�صفاته:

ع���رف ال�سهيد باأخلقه الحميدة مث���ل االأمانة واالإخل�ض ف���ي العمل وحب والديه 

وزوجت���ه واأبنائ���ه واإخوان���ه ووطن���ه، والرزان���ة والكرم وح�س���ن التعامل م���ع االآخرين 

والطيب، وكان اجتماعيا بطبعه محبوبًا من اأ�سدقائه

اأمنياته:

 كان ال�سهي���د يتمن���ى اأن تطب���ق ال�سرعي���ة ف���ي بلده ف���ي كل �س���يء واأن تتغير اإلى 

االأف�سل. 

دور ال�صهيد في اأثناء االإحتالل الغا�صم:

كان ال�سهي���د عن���د غزو الق���وات العراقية الغا�سمة لدولة الكوي���ت في يوم الخمي�ض 

1990/8/2م مجندا في الجي�ض الكويتي، ولما علم بالغزو ارتدى ملب�سه الع�سكرية 

والتح���ق بوحدت���ه في ال�ساعة العا�س���رة �سباحا ولكن ال�سابط الم�س���وؤول اأمر الجنود 

بالرج���وع اإل���ى منازله���م الأن العراقيين �سيطروا عل���ى كل �سيء، فرج���ع ال�سهيد اإلى 

منزله مكث ال�سهيد في الكويت مرابطا منذ بداية الغزو في 1990/8/2م وحتى �سهر 

نوفمب���ر 1990م حيث غادر اإلى المملك���ة العربية ال�سعودية، ولم تكن مغادرة ال�سهيد 

لوطنه هروبا اأو من اأجل الراحة والبحث عن االأمان ولكن بحثا عن طريق اآخر يكون 

ل���ه في���ه دور موؤثر اأكبر لتحري���ر الوطن ولذا لما و�س���ل الى ال�سعودي���ة كان متحم�سًا 

لللتح���اق بالجي�ض الكويتي هن���اك فالتحق بقاعدة الملك خال���د الع�سكرية وعندما 

عل���م ببعث���ة التدريب الع�سكري ف���ي مع�سكر ال�ساعقة في م�سر �س���ارع اإلى االلتحاق 

به���ذه البعثة متطوعا، فذهب ال���ى م�سر وتلقى التدريب���ات الع�سكرية في الفترة من 

- المهنة: مفت�ض جمارك في المطار الدولي ومجند في الجي�ض * الميلد: 1965/12/12  
- الحالة االجتماعية: متزوج وله ولد وبنت الم�ستوى التعليمي: المرحلة المتو�سطة 

- اال�ست�سهاد: 1991/2/27
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1990/21/8م حت���ي 1990/1/11م وكان خللها ج���ادا وملتزما بالتدريبات فاأتقن 

قيادة النقليات ب�سرعة واأعطيت له �سهادة باجتياز هذه الدورة التدريبية بنجاح.

وبع���د االنتهاء من الدورة رج���ع ال�سهيد اإلى المملكة العربي���ة ال�سعودية مع الجنود 

الكويتيي���ن الذي���ن ح�سروا مع���ه الدورة وكان ذلك ع���ن طريق البر يق���ودون االآليات 

الع�سكري���ة وال�ساحنات و�سهاريج الوق���ود، وكان ال�سهيد يقود �سهريج بنزين والتحق 

وزم���لوؤه باأحد المع�سكرات وظل ال�سهيد في هذا المع�سكر، ولم يرجع اإلى اأهله حتى 

تحرير الكويت.

ظروف ا�صت�صهاده:

عندم���ا تم تحري���ر الكويت وطرد المحتل في ي���وم 1991/2/26م دخل ال�سهيد مع 

كتيب���ة الفتح رقم 59 التي تتبع اللواء ال�ساد�ض ق�سم النقليات اإلى دولة الكويت وكانت 

مهمت���ه قيادة �سهريج الديزل، وكان ال�سهيد يحدث في الطريق زميله فهد المطيري 

عن �سوقه لروؤية والدته وابنته التي رزقها لكنه لم يرها، وكان قد ات�سل باأقربائه في 

الكوي���ت ليزورهم في يوم 1991/2/27م وهذه اأمنية كان ال�سهيد يتمناها ولكن قدر 

اهلل اأنه���ا ل���م تتحقق وتحققت اأمنية اأعظم منها- اإن �س���اء اهلل- وهي ال�سهادة والتي 

�س���رح بها قبل ذلك فقد ق���ال: اإن كان ا�ست�سهاده فيه تحري���ر الكويت �سيبذل الغالي 

في ذلك«.

وفيم���ا يتعل���ق بواقعة ا�ست�سه���اده فاإنه لما دخ���ل الكويت مع كتيبت���ه، ع�سكرت هذه 

الكتيب���ة في منطقة الزور اأواِل ثم تلقت اأوام���ر بالتحرك اإلى بر منطقة م�سرف، وفي 

الطري���ق توقف���ت الكتيبة في موقع م���ا بين ج�سر منطقة هدي���ة وج�سر منطقة الظهر 

وف���ي اثناء توقفها ف���ي فترة الظهيرة تعر����ض ال�سهيدمبارك العازم���ي وهو في اآليته 

الإطلق  نار اأ�سابت اإحدى الطلقات قلبه وخرجت من ظهره واأخرى في راأ�سه ويتوقع 

م�س���در اطلق الن���ار من بقاي���ا الجنوب العراقيي���ن المختبئين في من���ازل  منطقة 

الظه���ر المهج���ورة وقد اأرادوا  تفجي���ر اآلية ال�سهيد المحملة بوق���ود الديزل من اأجل 
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اإح���راق اآليات الكتيبة واأفراده���ا، ولكنهم اأخطاأوا الهدف واأ�ساب���وا ال�سهيد، ثم قام 

زميل���ه فهد المطيري بنقله في �سيارة مدنية اإلى م�ست�سفى العدان وقد و�سع يده على 

جرح���ه في قلبه ليوقف نزف الدم وبينما هو في الطري���ق اإلى الم�ست�سفى بداأ يخفت 

نف����ض ال�سهيد، فحاول اإ�سعافه اإ�سعافات اأولية حتى و�سل الى الم�ست�سفى وبه رمق ثم 

اأدخ���ل مبا�سرة اإل���ى غرفة العمليات ال�سغرى ولكن لم تم�ض خم�ض دقائق حتى خرج 

الطبيب واأخبر فهد باأن مبارك  العازمي قد فارق الحياة ثم دخل عليه فهد فراآه وقد 

و�سلم الروح ووجهه ي�سع نورًا.

اأخ���ذ فه���د  المطي���ري اأغرا�ض ال�سهي���د و�سلحه ورجع ال���ى كتيبته واأبل���غ قائدها 

عب���داهلل االأطرم با�ست�سهاد مبارك و�سلم���ه االأغرا�ض واأعطى القائد اأوامره الإح�سار 

ال�سهيد من الم�ست�سفى لكن اأقارب ال�سهيد في الكويت  علموا بخبر اإ�سابته في ذلك 

الوق���ت فح�سروا اإلى موقع الكتيبة وتاأكدوا من خب���ر وفاته ثم ذهبوا اإلى الم�ست�سفى 

وقام���وا باالإجراءات اللزمة الإخراجه، ثم اأح�سروه اإلى الكتيبه في وقت المغرب في 

يوم ا�ست�سهاده وكفنوه بعلم الكويت و�سلوا عليه ثم اأخذوه ودفنوه في مقبرة الرقة.

رحم اهلل ال�صهيد مبارك العازمي واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / محمد جا�صم جابر �صالح )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد و�صفاته:

ع���رف ال�سهيد بطيب���ة قلبه وحنان���ه وحبه م�ساع���دة االآخرين وكان يح���ب المزاح 

والمرح.

الهوايات:

كان ال�سهي���د يح���ب الح���داق «�سي���د ال�سم���ك» والقن����ض »�سي���د الطي���ور« و�سباق 

ال�سيارات

دور  ال�صهيد في اأثناء الغزو الغا�صم وا�صت�صهاده:

في ي���وم الخمي�ض 1990/8/2م ا�ستدع���ي ال�سهيد محمد �سباح���ا لللتحاق بمقر 

عمل���ه ف���ي الجيوان فلبى الدعوة �سريع���ا فلب�ض ملب�سه الع�سكري���ة وتوجه الى هناك 

وان�س���م مع اخوانه المدافعين ع���ن المع�سكر لمواجهة القوات المعتدية. خرج محمد 

م���ع بع����ض الجنود الكويتيي���ن خارج مبنى الجي���وان فلما كثر رم���ي الر�سا�ض عليهم 

اأرداوا االن�سح���اب اإل���ى الداخل ولكنه���م كانوا ابتعدوا عن البواب���ة فقفزوا اإلى داخل 

المع�سك���ر وكان محمد يحميه���م فاأ�سيب في رجله وبطنه وك�س���ر حو�سه في ال�ساعة 

الثانية ع�سرة ظهرا في نف�ض يوم الغزو ثم نقل الى م�ست�سفى مبارك.

 وظ���ل ف���ي الم�ست�سفى حتى يوم 1990/8/10م وقد اأدت ه���ذه الجروح واالإ�سابات 

اإلى ت�سمم في الدم وت�سببت في وفاته فنقل في نف�ض يوم وفاته الى مقبرة الرقة ووري 

التراب ومن وراآه عند وفاته وجد وجهه منورا كاأنه نائم ولي�ض بميت.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / محمد عمر محمد اأمين )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

االأخالق وال�صفات ال�صخ�صية:

ات�سف ال�سهيد محمد عمر بالتدين واال�ستقامة وحب قراءة القراآن الكريم، وبحر�سه 

عل���ى اأداء ال�س���لة مع الجماعة. ومما ع���رف عنه ال�سجاعة وحب الجه���اد واال�ست�سهاد 

ف���ي �سبيل اهلل. ظهر ذلك عنده منذ اإب���داء رغبته بالم�ساركة في الجهاد االأفغاني- �سد 

الغزاة، وا�ستجاب لنداء الوطن ومقاومة المعتدي العراقي الغا�سم، كما عرف عنه طيب 

قلب���ه وحبه للت�سامحج وح�سن التعامل الطيب مع االآخرين والعلقة الطيبة مع م�سوؤولية، 

وق�س���اء حاج���ات المحتاجين والقيام على راحتهم واإيثارهم عل���ى نف�سه، وكان مو�سوفًا 

بخف���ة الظل وحب الفكاه���ة، واالبت�سامة الدائم���ة والمميزة والحنان م���ع اأبنائه وزوجته 

واأقاربه ولهذه ال�سفات الطيبة حاز ال�سهيد محمد على حب ال�سغار والكبار على ال�سواء 

كما نال ثقة م�سوؤوليه في العمل الأمانته والتزامه بعمله.

دور ال�صهيد في ليلة الغزو العراقي 1990/8/2م

ف���ي ليلة الغزو االآثم لم ينم ال�سهيد اإال في وقت متاأخر من الليل، وهو مهموم البال 

لتوقع���ه غدر العراق بج���اره االآمن، وا�ستيق���ظ كعادته في ال�ساع���ة ال�ساد�سة �سباحًا 

ليتوج���ه الى مع�سكر الجيوان، وبينما ي�ستع���د للخروج اأخبره اأخوه حمد بدخول جي�ض 

الع���راق اإلى الكوي���ت، واأنه باإمكانه اأن ي���رى الجي�ض العراقي م���ن �سطح منزلهم في 

منطق���ة ال�سليبيخات مم���ا اأدى اإلى ا�ستعجاله بلب�ض ال���زي الع�سكري، وعندما خرج 

م���ن منزل���ه وهو يريد رك���وب ال�سيارة التق���ى به بع����ض جيران���ه واأرادوا ثنىعزيمته 

ع���ن الذه���اب اإلى المع�سكر حي���ث اأن العراقيين دخلوا البلد ولي����ض هناك فائدة من 

مقاومته���م، واأنه مجند، اإال اأن حبه لوطنه دفع���ه اإلى الذهاب للمع�سكر حتى ولو كان 

الموت محدقًا به، وطلب من اهلل اأن يكتب له ال�سهادة - وكان له ماطلب.

اتجه ال�سهيد اإلى مع�سكر الجيوان واأوقف �سيارته مقابل بوابة ال�سلح ودافع عن وطنه 
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وقاتل جنود الجي�ض الغا�سم الذين كانوا يريدون دخول المع�سكر وال�سيطرة عليه. ويبدو 

اأن مواجهت���ه للعراقيين كانت في بداية االأمر عند �سلح االإ�سارة، وهو المكان الذي كان 

يخ���دم فيه �سهيدنا، لكن ال�سهيد وح�سب ظروف القت���ال واالأوامر الع�سكرية العليا توجه 

للقت���ال في �سلح الهند�سة، وق���د ات�سل باأهله في ال�ساعة الثامنة �سباحًا ليطمئنهم عن 

نف�سه وكرر االت�سال بهم في ال�ساعة التا�سعة �سباحًا.

وظ���ل ال�سهيد محم���د يقاتل العراقيين م���ع اإخوانه المقاتلين حتى �س���لة الع�سر من 

الي���وم االأول للغزو  وفي اأثناء القتال �سمع المقاتلون نداءات من الجي�ض العراقي الظالم 

اأن م���ن اأراد الخروج م���ن المع�سكر فعلي���ه اأن يرمى �سلحه وملب�س���ه الع�سكرية، ولكن 

ال�سهي���د محم���د لم يقبل هذا العر�ض، واأكد اإن  كان اهلل قد كتب له الحياة ف�سيخرج من 

المع�سكر واأنه م�سر على القتال طالبا ال�سهادة في �سبيل اهلل والوطن.

وق���د كان مع�سكر الجي���وان ت�سوب نحوه القذائ���ف من المدافع المحطي���ة بالمع�سكر 

وكاأنه���ا المطر فاأ�ساب���ت قذيفة ال�سهيد محمد تحت ال�سرة عن���د قيادة مديرة الهند�سة 

بالق���رب من البرك�سات ول���م يفارق الحياة فور اإ�سابته. وقد ح���اول بع�ض اإخوانه اإنقاذه 

فحملوه اإلى عيادة المع�سكر لكنه ا�ست�سهد متاأثرًا بجراحه.

وبع���د ا�ست�سه���اده و�سع في ثلجة المعك�س���ر ثم حمله اأحد المتطوعي���ن اإلى م�ست�سفى 

الفرواني���ة حيث و�سع ف���ي ثلجة الم�ست�سفى، وكان ذلك في نف����ض اليوم الذي دخل فيه 

الغ���زاة، ثم ح�سر اإلى الم�ست�سفى اإخوانه خال���د وو�سام و�سهرهم فتحي ال�سطي وذهبوا 

اإل���ى الثلجة فوجدوا محمدا فيها وهو مبت�سم فكبروا ا�ستب�سارًا بذلك ونقلوه اإلى مقبرة 

ال�سليبيخ���ات ودفنوه بمفرده بجانب �سقيق زوجته ال�سهي���د �سالم م�سير العنزي. و�سهد 

دفنه باالإ�سافة اإلى من ذكرناهم اإخوان �سالم العنزي وهم: فار�ض وعبدالكريم وحبيب، 

و�سديق ال�سهيد اأحمد المتروك وكان ذلك يوم االثنين الموافق 1990/8/6م.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / محمد قعيد �صمير العنزي )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالقه وميوله:

ع���رف ال�سهيد بعدة اأخ���لق فا�سلة كال�سهام���ة وال�سدق وطي���ب القلب، محبوب، 

متدي���ن، تربطه بزملئه علقة جيدة، خدوم، ملتزم بعمله متعاون مع االآخرين فيما 

فيه خدمة الوطن.

وله هوايات اأبرزها ال�سفر وحب ال�سيد والقن�ض باالإ�سافة اإلى الميول االأدبية

دوره  في الغزو الغا�صم وا�صت�صهاده:

كان ال�سهي���د محم���د قعيد العن���زي مجازًا في ي���وم تعر�ض الكويت للغ���زو العراقي 

الغا�سم في يوم الخمي�ض 1990/8/2م ولكنه عندما ترامى اإلى م�سامعه غزو العراق 

لوطنه ت���رك اإجازته ولبى نداء الوطن والتحق باللواء 53 في ال�ساعة الخام�سة فجرًا 

وان�س���م اإل���ى فرقة االإمداد والتموي���ن حيث لم يتمكن من االلتح���اق بقطاع الدبابات 

ب�سب���ب وجود العراقيين، وعند و�سوله اهتم بتوزيع ال�سلح والذخيرة على المقاتلين 

باالإ�ساف���ة اإل���ى الماء لمن يحتاجه م���ن الجنود. وكانت هذه الق���وة الكويتية ا�ستبكت 

م���ع القوات العراقي���ة الغازية القادمة من جهة المطلع متجه���ة اإلى طريق الجهراء 

مقابل واحة الغانم تقريبا، ولما نفذت الذخيرة قامت القوة الكويتية باالن�سحاب اإلى 

االأط���راف في المملكة العربية ال�سعودية  وكلف ال�سهيد محمد قعيد العنزي مع عويد 

ال�سبيع���ي باإح�سار الماء والثلج للقوات حيث اأ�سابهم العط�ض فا�ستقل االثنان كارجو 

»اآلي���ة ع�سكرية« وذهب اإلى �سيارة الثلج المتواجدة عن���د �سفاة االإبل بحدود ال�ساعة 

الحادي���ة ع�سرة م���ن �سباح يوم الغزو 1990/8/2م وبينم���ا كان محمد قعيد العنزي 

يقوم بتك�سير الثلج بداخل �سيارة الثلج اإذ بقوة عراقية تقترب منهم وقد رفعت علمًا 

* الميلد: 1957/1/1                               - تاريخ اال�ست�سهاد  : 1990/8/2م
  - الموؤهل  العلمي : دون المتو�سط               - العمل : وزارة الدفاع الجي�ض الكويتي - �سائق  دبابة لواء 35 رتبة رقيب  

  - الحالة االجتماعية : متزوج ولديه اأربعة اأوالد ثلث ذكور وبنت واحدة .
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اأخ�س���ر تمويها باأنها قوة من درع الجزي���رة الخليجي فا�ستبه عويد ال�سبيعي باأمرهم 

و�س���األ ال�سابط العراق���ي عن هويتهم باأنه���م عراقيون اأو ق���وات درع الجزيرة ولكن 

ال�ساب���ط العراقي ا�ستخدم بندقيت���ه كالع�سا واأخذ ي�سرب عوي���د بها فاأخرج عويد 

ر�سي�س���ه ليرميه ولكن باقي القوة العراقية الت���ي كانت تراقب الموقف قامت باإطلق 

النار على عويد ف�سقط على االأر�ض وقد اأ�سيبت رجله ولما �سمع محمد قعيد اإطلق 

الن���ار خ���رج من �سي���ارة الثلج فلم���ا راأه العراقيون اأطلق���وا عليه الن���ار اأي�سا فاأ�سيب 

م���ن جهة جانب���ه االأيمن. وخرجت م���ن جانبه االأي�سر و�سقط بالق���رب من عويد وقد 

ا�ست�سهد ف���ي الحال ثم ان�سحب العراقيون من موقع اال�ستباك ونقل محمد قعيد بعد 

ذلك اإلى م�ست�سفى الجهراء وو�سع في ثلجة الموتى ثم نقله متطوعون من م�ست�سفى 

الجهراء اإلى  مقبرة الرقة ودفن في قبر جماعي رحمه اهلل.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / محمد فهيد مانع الدو�صري )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد و�صفاته:

ع���رف ال�سهيد باأخلق فا�سلة و�سفات حميدة عديدة، من اأبرزها اأنه كان متدينا، 

حري�سا على ال�سلة وياأمر اأهله بها، بارا بوالدته، متوا�سعًا، حنونا ومحبا الأ�سرته، 

�سجاعا طموحا، عاقًل، ح�سن الع�سرة، ال يوؤذي اأحدا، حري�سا على م�ساعدة اأقربائه 

واالآخرين، ولهذه االأخلق العالية فقد اأحبه من عرفه واحترمه االآخرون.

ال�صهيد والغزو العراقي الغا�صم:

كان ال�سهي���د يعمل بوظيفة اخت�سا�س���ي اجتماعي، وعند الغزو كان في اإجازة ولما 

�سم���ع بخبر دخول القوات العراقية لدول���ة الكويت في فجر اليوم االول من الغزو يوم 

الخمي����ض 1990/8/2م �سعد اإلى �سطح منزل���ه ليتاأكد من هذه االأنباء فراأى القوات 

الغازي���ة باآلياتها واأعلمها وجنودها على الطريق العام لمنطقة الجهراء التي يقطن 

به���ا وتاأثر تاأثرًا �سديدا بغزو العراق لبلده فلم ي���اأكل ولم ي�سرب في هذا اليوم وظل 

ال�سي���ق والحزن ظاهرًا علي���ه منذ اأول يوم من الغزو الغا�سم لك���ن ال�سهيد لم يترك 

عواطف الحزن تاأ�سره اأو ينعزل في منزله يرثي حال وطنه بل تحرك اإيجابيا للتعامل 

مع الو�سع الجديد والقيام بما هو ممكن ومواجهة تلك القوات الغازية.

اأعمال  ال�صهيد في اأثناء الغزو الغا�صم وا�صت�صهاده:

تعددت اأدوار ال�سهيد خلل الغزو على النحو االآتي:

اأوال: الدور االإن�صاني وال�صلمي:

1- ق���ام بفت���ح ديوانية ف���ي منزله بعد �سلة المغ���رب يوميا ليجتمع به���ا المواطنون 

القاطن���ون في منطقت���ه ويتباحثون في اأم���ور المنطقة واحتياجاته���ا وم�سكلتها 

 الميلد: 1950/7/24                                        - تاريخ اال�ست�سهاد  :1990/10/7م

  - الم�ستوى التعليمي  :ال�سهادة الجامعية            - المهنة : اخت�سا�سي اجتماعي  

  - الحالة االجتماعية : متزوج وله �ست اأبناء . 
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وكيفي���ة حله���ا ونقل االأخبار وكان له���ذه الديوانية اأثر طيب ف���ي المنطقة ولم يعر 

ال�سهي���د اهتماما للقوات الغازية التي كانت تراق���ب الديوانية وتجمع النا�ض فيها 

وعر����ض نف�س���ه للخطر بل كان م�س���را على اأن ت�ستم���ر الديوانية حت���ى ولو غادر 

منطق���ة الجه���راء اأهلها ظل���ت هذه الديواني���ة م�ستم���رة قرابة ال�سه���ر حتى يوم 

اعتقاله 1990/9/8م.

2- حر����ض ال�سهي���د على ال�سلة بالم�سجد القريب من منزل���ه والقيام بعد ال�سلة 

بالحدي���ث مع رواد الم�سج���د والتباحث معهم بعمل ما هو ممك���ن لمواجهة الغزو 

الم�س���كلت التي ترتب���ت عليه وكان له اأف���كار يطرحها على الم�سلي���ن ويناق�سها 

معهم.

3- ا�ستثمر ال�سهيد مهنته وعلمه كاخت�سا�سي اجتماعي في ن�سح النا�ض وتوجيههم 

واإر�سادهم.،

4- اهت���م ال�سهيد باأم���ر القمامة والمخلفات الت���ي تراكمت اأمام المن���ازل وا�ستطاع 

�سباب الح���ي الح�سول على �سيارة من �سيارات بلدي���ة الجهراء وا�ستخدامها في 

جمع القمامة وكان ال�سهيد على راأ�ض من يقوم بهذا العمل.

5- كان لل�سهي���د دور بارز ف���ي تثبيت النا�ض وال�سمود وعدم مغ���ادرة البلد وبث روح 

الحما����ض وال�سجاعة وال�سبر على محن الغزو. وقد رف����ض ال�سهيد رف�سا قاطعا 

مطالب���ة بع�ض اأقاربه له اعتب���اره  رب اأ�سرة بالخروج من البلد والبحث عن مكان 

اآمن الأ�سرته.

6- اهت���م ال�سهيد بتوفي���ر المواد الغذائية للنا�ض فكان يذه���ب ب�سيارته الخا�سة اإلى 

مخ���ازن الم���واد الغذائية والجمعي���ة التعاونية ويقوم بتوزيع الم���واد الغذائية على 

النا�ض برغم �سعوبة التنقلت وكثرة مراكز التفتي�ض.

7- �سارك ال�سهيد في توزيع االأموال التي كان يح�سل  عليها من محمد الب�سيري.

8- ق���ام ال�سهيد بتكليف اأبناء اأ�سرته بكتابة ن�سرات تن���دد بالغزو ونقدحاكم العراق 

واإثبات اأن حكام الكويت هما ال�سيخ جابر االأحمد وال�سيخ �سعدالعبداهلل.
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9- طل���ب ال�سهيد من اأفراد اأ�سرته في االأيام االأولى من الغزو اأن ي�سعدوا اإلى �سطح 

المنزل والهتاف بالن�سيد الوطني و�سيحات اهلل اكبر.

ثانيا: الدور الع�صكري:

ل���م يقت�سر دور ال�سهيد خلل الغزو الغا�سم على الدور االن�ساني وال�سلمي فقط بل 

تعدى ذلك الى الدور الع�سكري الذي يتمثل في تو�سيل االأ�سلحة اإلى المقاومة الكويتية 

حيث قام بتو�سيل �سندوق ملئ بالقنابل اليدوية  اإلى  بع�ض اأفراد المقاومة..وحر�ض 

ال�سهيد على اقتناء ال�سلح وكان هدفه من ذلك حماية اأ�سرته واأهله في حال تعر�ض 

العراقيي���ن لهم باأذى، وكذل���ك مهاجمة القوات الغازية الجاثم���ة، على اأر�ض الوطن 

ف�سل عن ا�ستخدام هذا ال�سلح �سد القوات العراقية في حال مهاجمة هذه القوات 

م���ن قبل قوات خارجية فيكون لم���ن بداخل الكويت دور ف���ي المقاومة الداخلية عند 

ان�سحاب القوات العراقية، ولذا كان ال�سهيد يطالب الجميع باقتناء ال�سلح.

وال�سهي���د كان يتمنى ال�سهادة وكرر ذلك في اأكثر من موقف وبخا�سة عندما و�سل 

اإل���ى علمه ا�ست�سهاد ال�سيخ فهد االأحمد واأح���د اأقربائه، وا�ستطاع ال�سهيد اأن يح�سل 

عل���ى �سلح من جاره وليد ال�سعيد وخالد من���اور اأحد ال�سباط بالحر�ض الوطني وهو 

عبارة عن ر�سا�ض اأو كل�سنكوف ومخازن �سغيرة له.

كان لل�سهي���د تحركات ليلية ع�سكرية في معظمها ذل���ك اأن ال�سهيد كان كتوما جدا 

وال يخب���ر اأح���د بهذه التحركات وحتى الى اأقرب النا�ض اإلي���ه وقد ذكر اأبناوؤه اأنه كان 

يخ���رج من منزله بعد اأن ينام اأفراد اأ�سرته ويغيب عن المنزل �ساعة اأو �ساعتين وفي 

الليل���ة الت���ي �سبقت اعتقاله خرج كعادت���ه ولم يرجع اإال مع الفج���ر وكان مرهقًا جدًا 

«و�سير» �ساعته مقطوعًا وعندما �سئل عن ذلك لم يعط جوابا وا�سحا.

مالب�صات اعتقال ال�صهيد:

ق���ام العراقي���ون بمحا�سرة منطقة الق�س���ر في الجهراء الت���ي يقطنها ال�سهيد في 

ي���وم 1990/9/8م وفت�س���وا المن���ازل وكان م���ن بينها من���زل ال�سهيد ال���ذي حر�سوا 
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عل���ى تفتي�سه تفتي�سا دقيقا، فقد دخل منزله ما يق���ارب خم�سين عراقيا برتب وفرق 

ع�سكري���ة مختلفة وعندما دخلوا المنزل �ساألوا ال�سهي���د اإن كان يقتني �سلحا فاأنكر 

ذل���ك ث���م اأخ���ذوا بتفتي�ض غرف المن���زل حتى و�سلوا اإل���ى غرفة بنات���ه فطلب منهم 

ال�سهي���د اأن يف�سح���وا له المجال ليخرج بنات���ه من غرفتهم ف�سمح���وا له بذلك وكان 

ال�سي���د قد و�سع ال�سلح تحت اأ�س���رة البنات ولما اختلى مع بنات���ه بالغرفة طلب من 

اإحداه���ن اأن ت�س���ع الر�سا�ض والذخيرة تحت العباءة وال تخ���اف من العراقيين الأنهم 

لن يفت�سوا الن�ساء ولكنها اعتذرت لخوفها ال�سديد وعدم قدرتها على فعل ذلك وبعد 

خ���روج بناته من الغرفة دخلها العراقيون وقام���وا بتفتي�سها فوجدوا في اأحد االدراج 

مخ���زن ذخي���رة ف�ساألوه عن ال�سلح ال���ذي تعباأ به هذه الذخي���رة فاأجابهم باأنه لي�ض 

لدي���ه �س���لح وهذا المخزن وج���ده االأطفال في ال�س���ارع واأح�سروه للمن���زل، لكنه لم 

يقتنعوا باإجابته وا�ستمروا في البحث عن الر�سا�ض بهمجية وك�سروا  »التجوري« بحثا 

عنه واأمام هذا الو�سع المتوتر واإلحاح العراقيين ب�سوؤال ال�سهيد عن ال�سلح تدخلت 

زوجته محاولة تهدئة الو�سع وتقول لهم اإنكم جيراننا وال فرق بيننا لكنهم لم ياأبهوا 

لكلمه���ا و�ساأل اأحدهم في�سل ابن ال�سهيد البالغ من العمر اأربعة ع�سر عاما اإن كان 

وال���ده يخفي �سلح���ا وخ�سيت زوجته اأن يقوم هوؤالء المجرم���ون ب�سرب زوجها اأمام 

ابنائه فاأعلمتهم  اأن ال�سلح موجود تحت اأ�سرة البنات فاأخرجوه وهنا اأ�سقط في يد 

ال�سهيد واأخذ ينظر اإلى اأبنائه وبناته نظرة ال�سفقة والراأفة الأنه يعلم اأن القتل م�سير 

م���ن يقتني ال�سلح عند العراقيي���ن، ولكنه تمالك نف�سه لما اقتادوه وطلب من اأ�سرته 

اأال تخاف واأنه �سيرجع وعبثا قال ال�سابط العراقي لزوجته اإنهم �سياأخذونه للتحقيق 

ث���م يرجعون���ه واأخذ العراقيون ال�سهيد اأواًل اإلى الم�سج���د القريب من منزله واآخر ما 

ودع به  ال�سهيد اأ�سرته قوله «خلو اإيمانكم باهلل قوي«.

وا�ستم���ر العراقي���ون في تفتي�ض المن���زل فوجدوا عبارة مكتوبة عل���ى مذكرة تقويم 

�سن���وي كان كتبها في�سل ابن ال�سهيد واأح���د اقربائه وهي »ي�سقط �سدام ويعي�ض بابا 

جاب���ر وبابا �سعد« و�ساأل ال�سابط في�سل هل هو كتبه���ا و�سربه واأخذوا في�سل خارج 
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المنزل فا�ستعطفته���م والدته باأال ياأخذوه واأنه �سغير وقالت لهم اأحرقوا هذا الكلم 

وينته���ي ه���ذا المو�س���وع  ورد ال�ساب���ط اأن ال���كلم يت�سم���ن �ستم رئي�س���ه وال يمكن 

العف���و ع���ن ذلك فاأخذوا االبن اإل���ى اأبيه في الم�سجد القريب م���ن المنزل ولكن اأحد 

الم�سوؤولين العراقيين رد االبن اإلى منزله ثم اأركبوا ال�سهيد في �سيارة في المنت�سف 

بي���ن جنديي���ن كاأن ال�سهيد اأحد كبار المجرمين وذهبوا ب���ه اإلى اإحدى المدار�ض في 

الجه���راء وظ���ل بع�ض العراقيي���ن عند منزل ال�سهي���د وقام اأحده���م بت�سويب �سلح 

«الب���ازوكا« عل���ى المنزل يري���د اأن يدمره ولك���ن اهلل �سلم بتدخل اأح���د الفل�سطينيين 

كان م�ستاأج���را عند ال�سهي���د وطلب من العراقيين اأن ال يفعلوا ذلك واأنه يتكفل باأن ال 

ي�سيبه���م اأذى من ه���ذا المنزل ثم غادروا المنزل بعد اأن ح���ذروا اأ�سرة ال�سهيد من 

الخروج من المنزل اأو ا�ستقبال اأحد فيه وو�سعوا المنزل تحت المراقبة الم�ستمرة.

وفي ع�س���ر يوم االعتقال 1990/9/8م ذهب فهد �سقي���ق ال�سهيد مع ابنة ال�سهيد 

مبا�س���رة اإلى المدر�سة التي اعتق���ل فيها ال�سهيد ليطمئنوا عل���ى حاله ويتعرفوا على 

اأخب���اره فرف�س���وا اإدخالهم عليه في اأول االم���ر وبعد محاوالت عدي���دة �سمحوا لهما 

بالدخول فوجدوه في غرفة التحقيق واإلى جانبه ال�سلح وملف، وطماأنهم ال�سهيد اأن 

التحقي���ق ل�سالح���ه وطلب من ابنته ان تبلغ والدتها اأن���ه راجع وقد الحظت ابنته اآثار 

ال�سرب على وحهه.

ال�صهيد في اأثناء االعتقال

مك���ث ال�سهيد في المعتقل ما يقارب ال�سه���ر كان فيه مثاال لل�سمود وال�سبر برغم 

تعر�سه ل�ستى اأنواع التعذيب من �سرب و�سعق بالكهرباء وتجويع واإهانات وقد حققوا 

مع���ه مرات كثيرة ومع ذلك كان وفيا وكتوما فلم يبلغ عن اأحد من رفاقه ممن اأعطوه 

ال�س���لح. واأح�س���ر العراقيون م���ن ي�سهد �سده ويتهم���ه باأنهم راأوه يرم���ي العراقيين 

ويقتله���م، وخ���لل االعتق���ال كان ال�سهيد اأكث���ر المعتقلين التزاما بالدي���ن واأكثرهم 

�سلة ويحاول تخفيف االآالم عمن يعذبه العراقيون ويقراأ عليها القراآن.
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انقطعت اأخبار ال�سهيد عن اأ�سرته وحاول �سقيقه اأن يتعرف على اأحواله وذهب اإلى 

�سج���ون عديدة في بغداد والب�سرة والنا�سرية ولكنه لم يعثر له على اأثر كما ات�سلت 

زوج���ة ال�سهيد باأحد اأ�سدقائ���ه وهو هادي الم�سند وطلبت من���ه اأن ي�ساأل عن زوجها 

وكان له���ادي علقات طيبة م���ع بع�ض ال�سباط العراقيين الأن���ه كان يعطيهم الهدايا 

واالأدوات الكهربائية فاأعطى مبلغا من المال الأحد ال�سباط الذي رجع بالخبر باأنه ال 

يمكن اإطلق �سراح ال�سهيد الأنه ارتكب جريمة كبيرة.

وقب���ل اإع���دام ال�سهيد بيومين ح�س���ر اإلى منزل���ه عراقي بلبا�ض مدن���ي وطلب من 

اأه���ل ال�سهيد ا�ستعمال الهات���ف وات�سل ب�سخ�ض وكلمه كلمًا غير مفهوم كاأنه �سفرة 

متعارف���ة بينهم وقبل ا�ست�سهاده بي���وم ات�سل باأ�سرته �سخ����ض واأخبرهم اأن والدهم 

�سياأت���ي للمنزل غ���دا وبالفعل اأح�سروه ولك���ن لي�ض ليطلقوا �سراحه ب���ل ليقتلوه اأمام 

منزله.

اإعدام ال�صهيد:

كان ال�سهيد خلل االعتقال يتوقع قتله على اأيدي المجرمين العراقيين

اأح�س���ر ال�سهي���د محم���د فهي���د مان���ع الدو�س���ري ف���ي ال�سب���اح الباك���ر م���ن يوم 

1990/01/7م اإلى منزل���ه الكائن في منطقة الق�سر في الجهراء مع�سوب العينين 

ومرب���وط اليدين و�ساأله العراقيون اإن كان يريد اأمنية قبل اإعدامه فاأجابهم اأنه يريد 

اأن يرى بناته فتركوه يطرق باب ديوان المنزل ولكن لم يجبه اأحد فلم يمهلوه لتحقيق 

هذه االأمنية ف�سحبوه ووجهوه جهة باب الديوانية ثم اأطلقوا عليه ثلث طلقات واحدة 

ف���ي راأ�سه من الخلف واأخ���رى في كتفه وثالثة في قلبه ف�سقط على االر�ض على وجهه 

وتك�سرت على اإثر ذلك اأ�سنانه االأمامية.

و�سمع ابنه في�سل واآخر من اأقربائهم �سوت الطلقات النارية ففتحوا باب الديوانية 

ووج���دوا رجل م�سجى على االأر����ض ينزف منه الدم فلم يعرفوه ف���ي اأول االمر ذلك 

اأن هيئت���ه وج�سمه و�سكله ال ي�سابه ال�سخ����ض الذي يعرفونه، فقد كان ال�سهيد ممتلئ 
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الج�سم ولونه اأبي�ض ولكن لما اأعدم كان هزيل الج�سد جدًا ولونه اأ�سود وم�سوهًا وعليه 

اآث���ار التعذيب الوح�سي من حفر و�سع���ق بالكهرباء واأظافر اأ�سابع رجليه مك�سرة ولم 

يتاأكدوا من �سخ�سه اإال من »ندبة« كانت في رجله اليمنى، ثم قامت اأ�سرته واأقربائه 

بتغطي���ة ال�سهيد وو�سعه �سقيقه في �سيارة وذهب به الى مقبرة ال�سليبيخات لدفنه. 

ولكن م�سوؤول الدفن طلب منه اأن ياأتي بت�سريح من الم�ست�سفى يبين �سبب وفاته وهذه 

االأوراق الر�سمي���ة مهمة لمرحلة مع بعد الغ���زو فاأخذه الى م�ست�سفى ال�سباح واأعطاه 

طبي���ب الم�ست�سف���ى تقريرًا يت�سمن وفات���ه الطبيعية بال�سكتة القلبي���ة ولي�ض بال�سبب 

الحقيقي خ�سي���ة من العراقيين وجوا�سي�سهم التي كان يغ����ض بها الم�ست�سفى، ولكن 

بع���د ذلك جاء ل�سقي���ق ال�سهيد مندوب م���ن الحكومة الكويتية وطل���ب منه اأن يخبره 

بتفا�سي���ل واقع���ة اال�ست�سهاد حيث اأن���ه ال يمكن اال�ستف�سار ف���ي الم�ست�سفى عن ذلك 

فاأخب���ره بالتفا�سيل الوافية ثم اأعلم المن���دوب �سقيق ال�سهيد اأن هذا االإجراء اإجراء 

عادي يقوم به المندوبون الذين ير�سلون المعلومات الى الحكومة الكويتية بالخارج.

نق���ل ال�سهيد اإلى مقبرة ال�سليبيخات ودفن به���ا وكانت رائحة زكية ت�سم من الدم 

الذي يخرج من وجهه.

وكان ال�ست�سهاده األم وحزن كبير في قلوب اأ�سرته وذويه.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنة ف�صيح جناته
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ال�صهيد / محمد مرزوق العازمي )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد و�صفاته:

ع���رف ال�سهيد  محمد العازمي ب�سفات ح�سنة واأخلق طيبة فقد عرف بابت�سامته 

الدائمة وحبه للمرح وهدوء الطبع وقلة الغ�سب وات�سف بالحنان وال�سدق والوفاء- 

وكان محب���ًا للخي���ر مادًا يده لم�ساع���دة النا�ض وخدمتهم وكان ح�س���ن التعامل معهم 

كريما في بذل ماله ولذا اكت�سب محبة االآخرين والثناء عليه.

وكان ال�سهي���د حري�س���ا على اأمور دين���ه، فقد كان مواظبا عل���ى ال�سلة في وقتها 

متمنيا ال�سهادة في �سبيل اهلل والدفاع عن الوطن.

دور ال�سهيد في اأثناء االإحتلل الغا�سم:

ينق�سم دور ال�سهيد اإلى ق�سمين

االأول : خلل مكثه في الكويت قبل المغادرة اإلى المملكة العربية ال�سعودية 

عندما دخل العراقيون اإلى الكويت يوم الخمي�ض 1990/8/2م.

كان ال�سهي���د محم���د العازمي مجندا ف���ي الجي�ض الكويتي برتب���ة وكيل عريف وفي 

�سب���اح ذلك الي���وم عندما علم باأم���ر الغزو العراق���ي تاأثر تاأثرا كبي���را لهذا الحدث 

الكبي���ر عل���ى وطنه فلم يرغ���ب بالطع���ام اأو ال�سراب حزن���ا على ما ح���ل ببلده وكان 

حري�س���ا على ان يفعل �سيئًا لمواجهة هذا الغزو االآثم فلب�ض ال�سهيد لبا�سه الع�سكري 

وتوج���ه الى مع�سك���ر الجيوان لكي ي�س���ارك اإخوانه في قتالهم �سد الق���وات العراقية 

ولكنه لم يتمكن من الدخول اإلى المع�سكر فرجع اإلى المنزل وكله حرقة لعدم القدرة 

  » عل���ى الم�ساركة في القت���ال. وحاول مرة اأخرى في مكان اآخر وهو مع�سكر اللواء »15

فذه���ب مع ابن عمه نا�سر  مطلق العازمي اإلى ذلك المع�سكر ولكن الجنود الكويتين 

 الميلد: 1965/10/24                             - تاريخ اال�ست�سهاد  :1991/3/1

  - الم�ستوى التعليمي  :المرحلة الثانوية        - المهنة : كاتب بم�ستو�سف ، مجند في الجي�ض الكويتي اأثناء الغزو العراقي للكويت برتبة وكيل عريف

  - الحالة االجتماعية : اأعزب  . 
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لم ي�سمح���وا لهما بالدخول لعدم وجود اأوامر واإذن بذل���ك فحاول ال�سهيداأن يقنعهم 

بال�سم���اح له وانتظر في فترة الظهيرة حتى ال�ساعة الرابعة ع�سرًا ولكن دون جدوى 

فرجع اإلى منزله في منطقة �سباح ال�سالم- ولكنه ما لبث اأن خرج متجهًا اإلى مع�سكر 

الحر����ض الوطني لع���ل المجال يكون فيه اأوفر حظا من �سابق���ه ولكنه اي�سا لم ي�سمح 

ل���ه بالدخول، فلما وجد اأن االبواب كلها ق���د �سدت في وجهه توجه الى مخفر منطقة 

�سب���اح ال�سالم واأبدى ا�ستع���داده الكامل للمقاوم���ة الع�سكرية فطلب���وا منه اأن يترك 

رق���م هاتفه واأخبروه انهم �سيقوم���ون با�ستدعائه اإن تطلب االأمر، ولكن العراقيين ما 

لبث���وا اأن �سيطروا على كل �سيء دون اأن ت�سنح له الفر�سة باللحاق باأي جهة ع�سكرية 

ولكن���ه م���ع ذلك لم يقبل البقاء ف���ي بيته دون اأن يكون له دور ف���ي مجال اآخر اأال وهو 

التط���وع في العمل ال�سعبي فان�سم اإلى اإخوان له �سخروا انف�سهم لخدمة االآخرين في 

منطق���ة �سباح ال�سالم. فكان يقوم بتوزيع الم���واد الغذائية على االأهالي في منازلهم 

والعمل في الجمعية التعاونية وتنظيف ال�سوارع وتوزيع المن�سورات واإ�سعاف المر�سى 

والم�سابين والم�ساركة في  ت�سوير القتلى  الكويتيين على ايدي القوات العراقية قبل 

دفنهم ليكون �ساهدا على وح�سيتهم وعدم اإن�سانيتهم.

الثاني: دور ال�سهيد محمد العازمي في مواجهة الغزو العراقي والم�ساركة في 

تحرير الكويت بعد مغادرته الكويت اإلى المملكة العربية ال�سعودية.

غ���ادرت اأ�سرة ال�سهيد محمد العازمي الكوي���ت اإلى ال�سعودية خلل االأ�سابع االأولى 

م���ن الغزو، خوفا عل���ى اأعرا�سهم من اأن تدن�ض على اأي���دي العراقيين، ولكن ال�سهيد 

محم���د رف����ض الخروج لك���ي ي�ساهم في خدم���ة المواطني���ن فظل ف���ي الكويت حتى 

اأوائ���ل �سهر نوفمبر 1990م حيث ا�ستط���اع المغادرة اإلى المملك���ة العربية ال�سعودية 

ليق���وم بدور اآخر في مقاومة جي�ض المعت���دي فلم يكن خروجه من الكويت خوفا على 

نف�س���ه اأو بحث���ا عن االأمان اأو طلب���ا للراحة وي�سهد له ما ذكرناه م���ن حر�سه ال�سديد 

عل���ى الم�سارك���ة القتالية من���ذ ال�ساعات االأولى م���ن الغزو ودوره ال���ذي �سنذكره بعد 

قلي���ل بع���د مغادرته ار�ض الوط���ن للم�ساركة في تحرير الكويت. فف���ي وقت مبكر من 
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خروج���ه ان�س���م اإلى تنظيم من العنا�سر الكويتية ف���ي منطقة الخفجي الحدودية مع 

الكويت يخطط للدخول اإلى الكويت من جهة النوي�سيب لكن قوات التحالف في هذه 

المنطق���ة منعتهم من الدخول من ه���ذه الجهة اإلى الكويت ب�سب���ب  اكت�ساف القوات 

العراقي���ة لتلك المنافذ واعتقالهم كل من يدخل اإلى الكويت ون�سحوا بالتريث وعدم 

تعري����ض انف�سهم للتهلكة دون اأن يكون لهم اأثر ف���ي مواجهة الجي�ض العراقي، وطلب 

منه���م االنتظ���ار حتى يفتح ب���اب التطوع وبالفعل بع���د فترة وجيزة فت���ح باب التطوع 

لمواجه���ة المعتدين فكان ال�سهيد محمد العازمي م���ن اأول المتطوعين في مدينة اأم 

الجماج���م في ال�سعودي���ة، ثم نقل ال�سهيد من مدينة اأم الجماجم الى منطقة الدمام 

وذل���ك لتلقي التدري���ب الع�سكري اللزم فاأدخل ف���ي دورة ع�سكرية مدتها �سهر تلقى 

فيها ا�سا�سيات مختلفة في ال�سوؤون الع�سكرية وقد ح�سل على �سهادة تخرج في حفل 

ح�سره وزير الدفاع اآنذاك ال�سيخ نواف االأحمد الجابر ال�سباح.

وبع���د هذه الدورة باأ�سب���وع اأو با�سبوعين لم يلبث �سهيدنا اأن ا�ستجاب لنداء الوطن 

للم�سارك���ة ف���ي دورة اأخرى لمن اجتاز الدورة االولى وذل���ك في منطقة حفر الباطن 

فذه���ب ال���ى هناك وبعد ثلثة اأيام م���ن االلتحاق نقلوا الى جمهوري���ة م�سر العربية 

لدورة تدريبية ع�سكرية مدتها خم�سون يوما تقريبا تدرب فيها على اأنواع مختلفة من 

اال�سلحة في وحدة ال�ساعقة اإ�سافة اإلى تلقيه تدريبا في �سلح المدرعات.

وق���د كان ال�سهيد محمد العازم���ي متفوقًا على اأقرانه في ه���ذه الدورة فقد ح�سل 

عل���ى المرك���ز االأول في مجال الرماي���ة وبخا�سة «اآر. بي.ج���ي» وكان هذا االتفان في 

وق���ت ق�سي���ر مم���ا يدل دالل���ة وا�سحة عل���ى تفانية في الت���درب وحما�س���ه البالغ في 

اإج���ادة ا�ستخدام ال�س���لح- وبعد انتهاء الدورة غادر م�سر اإل���ى قاعدة ع�سكرية في 

منطق���ة حف���ر الباطن في ال�سعودية في منت�سف �سهر يناي���ر ل�سنة 1991م، وفي يوم 

1991/1/17م ب���داأ التح���رك الع�سك���ري لدول التحال���ف في عملية تحري���ر الكويت 

بال�سرب���ة الجوي���ة الذي يعتب���ر تاريخا مميزا في ذاك���رة اأهل الكوي���ت حيث ظهرت 

الفرح���ة الغامرة �سواء ممن عانوا داخل الكوي���ت اأو خارجها ومن بين هوؤالء ال�سهيد 
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محم���د العازمي الذي كان قد و�س���ل لتوه اإلى ال�سعودية قادم���ا من م�سر في طريقه 

اإل���ى القاعدة الع�سكرية في حفر الباط���ن وكان لهذه المنا�سبة بالغ االأثر من الناحية 

العملي���ة ف���ي الحما�ض للم�سارك���ة مع الجه���ات المختلفة حيث ظه���رت الجدية لدول 

التحال���ف ف���ي عملية تحري���ر الكويت،  وكان اآخ���ر هذه المحطات ل���لأدوار المتعددة 

لل�سهي���د محمد في الم�ساركة لمواجهة الغزو العراقي االآثم هي الم�ساركة الفعلية في 

عملية التحرير وذلك عندما دخل محمد العازمي اإلى الكويت بتاريخ 1991/1/24م 

م���ع فرق���ة المدرعات للواء الفت���ح بقيادة العقيد ف���وؤاد الحداد من جه���ة النوي�سيب 

وذل���ك بعد اأن اأدى الجنود �سلة الفجر عند الحدود ال�سعودية الكويتية، وكانت هذه 

الم�سارك���ة لل�سهي���د محمد نابعة من اإح�سا�سه العميق باأنه���ا �سرف له اإذ لي�ض للحياة 

قيم���ة والمعتدون قابعون على اأر�ض الوطن، وكان ال�سهيد محمد مع فرقته الع�سكرية 

من اأوائل من دخل الكويت و�سارك في عملية التحرير.

عندما دخلت فرقة المدرعات التي �سمت ال�سهيد محمد اإلى الكويت واجهتها بقايا 

فيل���ق من الجنود العراقيين ال يتع���دى عددهم المئة والخم�سين بمعنويات منهارة ما 

لبث���وا اأن �سلم���وا اأنف�سه���م للفرق���ة الكويتية ثم مروا عل���ى ميناء ال���زور فوجدوا فيها 

مجموعة من الموظفين العاملين م�سجونين فاأطلقوا �سراحهم ثم اتجهوا اإلى منطقة 

الوفرة ومكثوا فيها يوم 24، 1991/1/25م ثم تحركوا فجر يوم 1991/1/26م اإلى 

منطق���ة اأم الهيمان الت���ي ظلوا فيها ي���وم 26، 1991/1/27م وفي يوم 1991/2/8م 

توجهوا اإلى منطقة الفنطا�ض ثم جاءت اأوامر الى الفرقة بالتوجه الى منطقة �سباح 

ال�سالم والقرين لتحل مح���ل القوات القطرية، ثم اأمروا بالتوجه اإلى منطقة م�سرف 

وف���ي الطريق تعطلت المدرعة التي كانت تق���ل ال�سهيد محمد مع زملئه على الخط 

ال�سري���ع للملك فهد بن عبدالعزيز بالجهة المقابل���ة لمعر�ض م�سرف الدولي، وطلب 

اآم���ر ال�سرية من محم���د واأ�سحابه البقاء فيه���ا اإلى حين ذهاب الفرق���ة اإلى الموقع 

المحدد ثم ير�سل لهم نجدة ل�سحب مدرعتهم.
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ظروف اال�صت�صهاد:

كان محمد العازمي حري�سا على ال�سهادة فكان يطلب من والدته باإلحاح اأن تدعو 

ل���ه بال�سهادة فلم���ا تعطلت المدرعة وكان���ت ال�سم�ض قد قاربت عل���ى الغروب في جو 

مغب���ر وريح �سديدة ح���اول المجندون اإ�س���لح المدرعة بينما ذه���ب ال�سهيد محمد 

ف���ي الب���ر جهة الجنوب ال�سرقي عل���ه يجد قطعة اأو اأي �س���يء ي�ساعدهم على اإ�سلح 

العطل ولم ياأخذ �سلحه معه في وقت قد انت�سرت اأخبار باأن مجموعة من العراقيين 

والفل�سطينيي���ن يرتدون ملب�ض مدنية ويقودون �سي���ارات مدنية يتحركون في �سوارع 

الكويت بحثا عن جنود من دول التحالف انعزلوا عن فرقهم لقتلهم والق�ساء عليهم، 

وعندم���ا ح���ل الم�ساء رجع محمد اإلى فرقته ولكن من جه���ة ال�سمال غير الجهة التي 

ذه���ب منها وكان ق���د �سمع اإطلق نار من جهة المعر�ض الدولي فاأراد الرجوع لياأخذ 

�سلح���ه ويخبر زملءه فراأى اأ�سحابه �سخ�سا في الظلم مقبل عليهم فظنوه عدوا 

لهم فطلبوا منه الوقوف ولكن ل�سدة الريح لم ي�سع محمد ال�سوت فاأطلقوا الر�سا�ض 

في الهواء فا�ستلقى على االر�ض ثم نه�ض متجها �سوب المدرعة فاأطلق عليه اأ�سحابه 

النار فاأ�سابوه في كتفه االأيمن ف�سقط على االأر�ض ظنا منهم اأنه من العراقيين فنه�ض 

متجها اإلى اأ�سحابه فازدادوا به ريبة ف�سربوه مرة اأخرى ف�سقط على االأر�ض ثم اأخذ 

يزح���ف تجاههم فظنوه عدوا قد �سحن نف�سه بااللغام يريد اأن يفجرهم مع المدرعة 

فاأطلوقواعليه النار فاأ�سابته ر�سا�سة في بطنه وخرجت من ظهره ثم ر�سا�سة اأخرى 

ا�ستقرت في قلبه ثم جاء اإليه اأ�سحابه فعرفوه وكان في النزع االأخير فاأخذوا �سيارة 

وتوجه���وا به ال���ى م�ست�سفى العدان وكانوا يلقنونه ال�سهادتي���ن فنطق بهما ثم فا�ست 

روح���ه وهم ف���ي طريقهم اإلى الم�ست�سف���ى وكان ذلك يوم الجمع���ة 1991/3/1م في 

ال�ساع���ة ال�سابعة م�ساء تقريبا وفي الي���وم الثاني من اال�ست�ساهد 1991/3/2م ذهب 

ابن عمه مطلق العازمي مع اآخرين اإلى م�ست�سفى العدان لياأخذوه اإلى المقبرة الرقة 

ودف���ن فيها قبل �سلة الع�سر. وبعد ثلثة اأيام من دفنه ذهب اأخوه االأ�سغر فهد مع 

اب���ن عمه الى ال�سعودية واأخبر والدت���ه با�ست�سهاد ابنها فبكت قليل حزنا على فراقه 

ولكنه���ا ما لبث���ت اأن فرحت ال�ست�سهاده فقد م���ات ميتة �سريفة ف���ي �سبيل وطنه وقد 

كانت تريد له ال�سهادة وقد ح�سل عليها اإن �ساء اهلل تعالى.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / محمد معجون اأحمد العنزي )رحمه اهلل(

كتب / د. �صعود الع�صفور:

ترقب وحيلة

كان وكي���ل العريف محمد معج���ون اأحمد العنزي في عمله ف���ي محافظة االأحمدي 

عندم���ا حدث الغزو العراقي الغا�سم على دولة الكوي���ت، وكان يرقب اأحداثه ب�سورة 

دقيق���ة، ويخبر والده تباعا عن االأماكن الت���ي �سيطر عليها العراقيون، وعندما اأح�ض 

بق���رب دخولهم مبنى المحافظة قام بتغيير ملب�س���ه الع�سكرية باأخرى مدنية، وبعد 

دخولهم قام الجنود العراقيون باعتقال معظم العاملين في المحافظة بينما ان�سحب 

.181

 )1(

الباقون اتقاء ل�سر االعتقال وكان محمد معجون �سمن من اعتقلوا 

لجاأ محمد معجون اإلى حيلة انطلت على العراقيين، حيث زعم اأنه لي�ض من الجنود 

الع�سكريي���ن واأن عمل���ه مدن���ي فح�سب، �ساعده عل���ى ذلك حداثة �سن���ه، وا�ستمر في 

.182

 )2(

ترديد هذه المقالة اإلى اأن �سدقها العراقيون فاأطلقوه 

نبل و�صهادة

وف���ي يوم الجمعة من االأ�سب���وع الثاني للغزو العراقي الغا�س���م غادر محمد معجون 

183 وقرب الح���دود ال�سعودية حدث 

 )3( 

واأف���راد اأ�سرته ال���ى المملكة العربية ال�سعودي���ة 

موق���ف يدل على نب���ل م�ساعر محمد معج���ون و�سهامته، ففي وق���ت كان الجميع يفر 

بنف�س���ه من االأهوال الت���ي جلبها الغزو العراق���ي الغا�سم على اأه���ل الكويت االآمنين، 

تعطل���ت �سي���ارة محمد العنزي في طري���ق رملي، وكانت من ن���وع )�سوبر فان( وفيها 

عائلت���ه، فم���ا كان من محمد معج���ون-  وكان معه اأي�سا عائلت���ه - اإال اأن قام بجرها 

ب�سيارت���ه وه���ي من نوع )ف���ان( لم�سافة طويلة ف���ي الرمال اإلى نح���و 21 ميل اإلى اأن 

* ولد في 1969/1/12   ي�سكن بمنطقة القرين - حا�سل على �سهادة الثانوية -  يعمل وكيل عريف بوزارة الداخلية 
)1( 181- معج���ون اأحم���د العن���زي، )وال���د ال�سهيد( مقابل���ة اأجراها معه الباحث  محم���د الحبي�سي بتاري���خ 2000/6/3م. تفريغ �سي���اء ال�سعلن بتاريخ 

2000/6/4م. ����ض1-2، معج���ون اأحمد العنزي وول���ده اأحمد)�سقيق ال�سهيد( مقابل���ة اأجراها معه محمد الحب�سي بتاري���خ 2000/8/28، تفريغ �سياء 

ال�سعلن بتاريخ 2000/8/30، �ض2،1

)2( 182- نف�ض الم�سدرين ال�سابقين

)3( 183- معجون اأحمد العنزي، المقابلة ال�سابقة،�ض2



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-106-

.184

 )4(

و�سلوا اإلى مركز الحماطيات بالمملكة العربية ال�سعودية 

ال�صيخ  علي يحفز على مقاومة العدوان

و�سل���ت عائلة محمد معجون اإلى المملكة العربية ال�سعودية، وبعد اأيام قليلة اجتمع 

ال�سيج علي عباهلل ال�سالم ال�سباح بال�سباب الكويتي في نادي الحفر، وحفزهم على 

مقاوم���ة الغ���ازي و�سرورة الرجوع ال���ى اأر�ض الوطن للذود عن حيا�س���ه، واأبدى لهم 

مخاوف���ه من احتمال تدويل االأزم���ة وحدوث ت�سويت على تقري���ر الم�سير في االأمم 

.185

 )5(

المتحدة و�سرورة التواجد في اأر�ض الوطن من اأجل الم�ساركة في ذلك 

كان واق����ع الكلم����ات الت����ي األقاها ال�سيخ علي عب����داهلل ال�سالم ال�سب����اح في قلب محمد 

معج����ون موؤث����رًا بحيث لم ي�ستجب لتو�سلت والده ب�س����رورة التريث قليًل قبل ال�سروع في 

تنفي����ذ المطل����وب، فالحما�ض والرغبة االأكي����دة في تلبية نداء الوط����ن دفع محمد معجون 

اإل����ى اأن ي����ردد في ثبات «ال الزم اأرجع وهذا الواجب اللي علينا الحين«، وفي عبارة اأخرى: 

»هذاالوق����ت اللي اأ�سدد دين البلد«، اأرجع، وت�سديقا لمحاوالت الجميع وياأ�سهم عن �سده 

في فورية تنفيذ االأمر، ما قاله اأحد االإخوة في المملكة العربية ال�سعودية في ذاك الموقف 

حت����ى ينهاه عن عزمه »بلدكم م����ا فيها �سجرة وال وعر« وفي عبارة اأخرى »يا نا�ض ما في 

.186

 )6(

جبال وال �سيء حاول يثنيه عن قراره، لكن الفكرة كانت في راأ�سه وخلنا ورجع« 

 ل���م يمكث محمد معجون ف���ي المملكة العربية ال�سعودي���ة اإال اأ�سبوعا واحدا بعدها 

غادرها الى الكويت، هذا ما اأكده محمد العنزي الذي التقى به ثانية في يوم الجمعة 

الموافق الرابع والع�سرين من اأغ�سط�ض وباتا معا في منطقة حفر الباطن ال�سعودية، 

واتفق���ا عل���ى دخول الكويت ف���ي �سباح اليوم التال���ي، واأن يك���ون دخولهما عن طريق 

المرك���ز الح���دودي الكويتي، على اعتب���ار ان دخول الكويتيين ال���ى بلدهم من االأمور 

.187

 )7(

االعتيادية 

)4( 184- محم���د محم���د خت���لن العن���زي، مقابل���ة اأجراه���ا مع���ه الباحث عب���د العزي���ز ال�ساع���ي بتاري���خ 2000/10/1م، تفري���غ �سياء �سع���لن بتاريخ 

2000/10/3م، �ض2،1 

)5( 185- معجون اأحمد العنزي، المقابلة ال�سابقة،�ض2

)6( 186- معجون اأحمد العنزي وولده اأحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض2، معجون اأحمد العنزي، المقابلة ال�سابقة، �ض2

)7( 187- محمد محمد ختلن، المقابلة ال�سابقة، �ض2
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محاولة الدخول اإلى اأر�س الوطن

توجه���ت ال�سي���ارة التي تحمل محمد معج���ون واأحمد العنزي ومالكه���ا عناد - وهو 

�سدي���ق اأحم���د العنزي- الى مرك���ز ال�سالمي الكويت���ي الحدودي وم���ا اأن و�سلوا الى 

المرك���ز حت���ى قالوا للعاملي���ن من العراقيين في���ه اأنهم عازمون عل���ى دخول الكويت 

بحج���ة اأنهم كان���وا قبل االأحداث في الخ���ارج، واأن اأهلهم في داخ���ل الكويت ويودون 

االلتحاق بهم.

مراوغة الغزاة

كان ج���واب العاملي���ن في المركز اأن االأمر ي�سي���ر واأن الحاجة تتطلب خم�ض دقائق 

بعده���ا يتم ت�سليمهم كتاب فح���واه ي�سمن عدم التعر�ض لهم ف���ي اأثناء دخولهم اإلى 

الكوي���ت ثم يغادرون المركز، وكانت ال�ساعة وقتئ���ذ ما بين العا�سرة والحادية ع�سرة 

�سباح���ًا، ثم تغي���ر كلم العراقيين وقالوا له���م البد اأن يتم ترحيلك���م ب�سيارتكم اإلى 

قاع���دة عل���ي ال�سالم الجوي���ة ثم يكون ت�سليمك���م الكتاب اآنف الذك���ر، بعدها بخم�ض 

دقائ���ق يمكنكم دخول الكويت ب�س���لم، وتم الترحيل اإلى القاع���دة المذكورة، ومكث 

الثلثة في القاعدة اإلى ال�ساعة الحادية  ع�سرة ليًل بعدها نقلوا الى مخفر الجهراد 

ال�سمال���ي، وتم اإخبارهم فيه اأن خروجهم �سوف يك���ون �سباحًا الأن التجوال في الليل 

.188

 )8(

ممنوع 

اأدخ���ل الثلث���ة الحب����ض الموؤق���ت )النظ���ارة( كان المفاج���اأة اإذ كان بداخل���ه اأعداد 

كبي���رة من الموقوفين الكويتيي���ن وكان جرمهم الوحيد هو ذات ج���رم الثلثة، اأي اأنهم 

ارادوا دخ���ول بلده���م الكويت، وااللتح���اق باأهلهم هناك. كان الثلث���ة في طريقهم وفي 

اأثن���اء تنقلهم، وحتى ف���ي اأثناء مكثهم في الحب�ض الموؤقت، يحدث���ون اأنف�سهم ويتوعدون 

.189

 )9(

باالنتقام من الغزاة ويتعهدون باالن�سمام للمقاومة الكويتية لدحر العدو والنيل منه 

ا�صتغالل ظرف

وف���ي اأثن���اء مكث الثلثة في الحب����ض الموؤقت �سجل محمد معج���ون موقفا ينم عن 

)8( 188- الم�سدر ال�سابق،�ض3،2

)9( 189- الم�سدر ال�سابق، �ض3
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ق���درة بارع���ة في المن���اورة والمراوغة وا�ستغ���لل الظرف فقد عم���د الرفاق الثلثة 

اإل���ي و�س���ع جوازاتهم الكويتي���ة تحت مقع���د �سيارتهم خوفا م���ن م�سادرتها من قبل 

العراقيي���ن وخاف الرفاق من ترحيلهم اإلى مكان اآخر م���ن غير �سيارتهم، لذا كانت 

الحاج���ة ملحة ف���ي اإخراج الج���وازات من ال�سي���ارة واالإتيان بها اإليه���م، فكانت تلك 

مهم���ة معجون الذي خاطر بها في نف�سه، وقد افتع���ل رواية للعراقيين مفادها رغبته 

الملح���ة للذهب اإلى ال�سيارة الإح�سارء دواء له فانطلت الحيلة عليهم وذهب واأح�سر 

.190

 )10(

الجوازات 

اإهانة وتنكيل

مك���ث الرف���اق الثلث���ة ف���ي محب�سهم من ي���وم ال�سب���ت  اإلى ي���وم الثلث���اء وكانوا 

يتعر�سون فيها اإلى االإهان���ات والم�سايقات من قبل الجنود العراقيين، منها الب�سق 

ف���ي الوجوه، والرف�ض باالأرجل وتكليفهم  بالمهام الو�سيعة كتنظييف الممرات اأو نقل 

االأثاث وخلفه، اأما عن مكان الحب�ض فقد كان �سيقًا ومكتظًا بالموقوفين ويتعذر فيه 

ن���وم الجميع لذا كان البع����ض ينام على االأر�ض، والبع�ض االآخر يظل واقفًا مع انعدام 

الطع���ام ب�س���ورة �ساق فيها الح���ال، وكانت اإحدى اأمهات الم�ساجي���ن تح�سر الخبز 

.191

 )11(

لولدها فيتلقفه الجميع ي�ساف اإلى هذا وذاك الحر ال�سديد 

ترحيل اإلى الزبير

وف���ي يوم الثلثاء قام الجنود العراقيون بترحيل م���ن في الحب�ض الموؤقت اإلى كلية 

ال�سرط���ة بعدم���ا قاموا بع�س���ب اأعينهم وو�س���ع كل واحد منهم في �سي���ارة منف�سلة 

واأجل�س���وه بج���وار �سائقه���ا، وفي خلف���ه اي�سا جندي ي�س���وب �سلحه نح���وه، وما ان 

و�سل���وا الى كلية ال�سرطة حت���ى طلب منهم ملفات التحقيق، ول���م تكن قد عملت لذا 

ت���م ترحيلهم ثاني���ة اإلى مخفر الجهراء ال�سمالي حيث حق���ق معهم وكانوا يدخلونهم 

ال���ى المحققين على �سفة اثنين اثني���ن، وكان ال�سهيد محمد معجون ب�سحبة محمد 

العن���زي، ث���م اأدخ���ل بعدها �سديقه���م عناد. كان���ت اأ�سئل���ة التحقيق تتعل���ق باأ�سباب 

)10(  الم�سدر ال�سابق

)11(  الم�سدر ال�سابق، �ض4،3
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دخولهم اإلى بلدهم الكويت، وعن مكان تواجدهم قبل االأحداث، وعن راأيهم بما اآلت 

اإلي���ه االأو�ساع، بعده���ا تم ترحيل الجميع اإلى كلية ال�سرط���ة حيث اأم�سى الجميع في 

الكلي���ة ليلتي الثلث���اء واالربعاء، ثم في �سباح االربع���اء اأركبوهم في با�سات توقفت 

ف���ي محطات عدة منه���ا قاعدة علي ال�سال���م، ومخفر الجهراء ثم رجع���ت ثانية اإلى 

الكلية ووجد الجميع اأمامهم اأي�سا حافلت محملة بالموقوفين من الكويتيين و�سارت 

الحاف���لت اإل���ى اأن عبرت الح���دود الكويتية العراقية، ثم انتهى الح���ال بالجميع اإلى 

مخف���ر الزبير العراقي وكان���ت ال�ساعة اآنذاك الحادية ع�س���رة �سباحا، حيث وجدوا  

في���ه مجموعات اأخرى من  الكويتيين المعتقلين والتهمة الوحيدة الموجهة اإليهم هي 

.192

 )12(

�سبب دخولهم الي الكويت اأو �سبب خروجهم منها 

براءة ملفقة

قب����ل المغرب تم اإخب����ار جميع المعتقلين الكويتيين اأن القا�س����ي حكم ببراءتهم بعد اأن 

عر�س����ت عليه جميع اأوراقهم المتعلقة بالتحقيق! ه����ذه هي نهاية الم�سرحية الهزلية التي 

.193

 )13(

لم تراع فيها اأب�سط حقوق االن�سان في نظام بعثي �سام الجميع �سنوف الذل والهوان 

كرم وفادة

ت�سل���م الرفاق الثلثة بطاقاتهم المدنية التي كان���ت بحوزة العراقيين، كان الوقت 

يقت���رب من موعد حظ���ر  التجوال في مدينة الزبير، لذا لم ي�ستطيعوا مغادرة الزبير 

والع���ودة اإلى الكويت وفي حينها اأ�سار عليهم اأح���د ممن كانوا معهم في محب�سهم اأن 

يذهب���وا ال���ى بيت خاله ليبيتوا عنده تل���ك الليلة، وهو من عائل���ة اآل ال�سعدون الكرام 

فا�ستجاب���وا لعر�سه، وتوجهوا اإلى �ساحب الدار الذي اأكرم وفادتهم وقدم لهم طعام 

الع�س���اء، وباتوا عن���ده، ثم ايقظهم �سباح���ا واأعد لهم طعام الفط���ور، وا�ست�سمحهم 

ب�س���رورة مغادرته���م بيته لما في ذلك من خط���ورة عليه وعلى اأهل���ه باعتبارهم من 

الجن�سية الكويتية الت���ي يكن لها البعثيون العداء، ف�سكره الرفاق الثلثة على �سنيعه 

.194

 )14(

معهم 

)12( 192- الم�سدر ال�سابق، �ض5،4

)13( 193- الم�سدر ال�سابق، �ض5

)14( 194- الم�سدر ال�سابق
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العودة اإلى اأر�س الوطن

وف���ي �سباح يوم الخمي�ض توجه الرفاق الثلثة اإلىالكويت بعد اأن ا�ستاأجروا �سيارة 

با�ض، ثم و�سلوا الى مخفر الجهراد حيث اأوقفوا �سيارتهم من قبل وطلب الرفاق من 

العراقيين ت�سليمهم �سيارتهم اإال اأنهم  رف�سوا ذلك واأمام هذا الرف�ض ا�سطروا الى 

.195

 )15(

ا�ستئجار �سيارة وانيت اأو�سلتهم اإلى بيوتهم 

عاد محم���د معجون اإلى بيت اأهله، فلم يجدهم فيه، و�ساأل جارهم جا�سم عبداهلل 

المع���ل فاأجاب���ه اأنهم قالوا اإنهم ذهبوا الى �سورية. فذكر له محمد رغبته في اللحاق 

به���م فاأدخل���ه جا�سم الى بيت���ه وتناول معه ال�س���اي و�ساأله عن �سب���ب غيبته الطويلة، 

وح���ذره من كون العراقيين الع�سكريين يترددون على منزلهم ل�سرقة محتوياته، لكن 

محم���د تهرب من االجابة ع���ن �سوؤاله، وقد غ�سب عند �سماع���ه خبر �سرقتهم بيتهم 

وكان���ت �سخ�سيته كما يقول جا�سم غام�س���ة، ومن ذلك اأن كان يتردد على بيتهم في 

فت���رات واأوق���ات تدعو اإلى ال�سك والحي���رة، فهو ياأتي اإلى البي���ت ب�سورة متقاربة ثم 

يغي���ب اأياما، ثم يرج���ع اإليه من جديد وكانت االأوقات غريبة ف���ي وقت الع�سر اأو في 

.196

 )16(

منت�سف الليل اأو في الواحدة �سباحًا اأوبعدها وكاأن في االأمر ريبة 

ن�صاط خفي

197 وكان 

 )17(

كان محمد معجون يتردد  على بيت اأهله ب�سيارته )B.M.W(  ال�سوداء 

لدي���ه ما يخفيه عن جيرانه مخافة افت�س���اح اأمره، فقد كان في حقيقة االمر يت�سيد 

العراقيين وبخا�سة في نقاط التفتي�ض هذا ما �سعر به الجميع وما اآلت اإليه االأحداث، 

وقد فعلها مرارًا، وكان ذلك تطبيقا عمليا لما �سمعه من ال�سيخ علي عبداهلل ال�سالم 

ال�سب���اح، ف�سل لمقته ال�سديد للعراقيين الغ���زاة الذين ما انفكو يترددون على بيت 

اأهل���ه وي�سرقون محتوياته وكان جاره جا�س���م المعل يتقرب منه �سيئًا ف�سيئًا ون�سحه 

)15( 195- الم�سدر ال�سابق

)16( 196- جا�سم عبداهلل المعل، مقابلة اأجراها معه الباحث م�ساعد الم�سعل بتاريخ 2000/10/10م، تفريغ �سياء ال�سعلن بتاريخ 2000/010/11م، 

�ض2،3

)17( 197- الم�سدر ال�سابق �ض4
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م���رارا باإخلء محتويات بينهم فا�ستج���اب لذلك مرة واأح�سر �سيارة » وانيت« وحمل 

فيها بع�ض االأجهزة الكهربائية كالثلجة والغ�سالة وبع�ض الحاجيات المنزلية، وكان 

حانقًا على ال�سراق من العراقيين.

�صجاعة نادرة

كان الجن���ود العراقي���ون في بع�ض االأحي���ان يبيتون داخل بيت اأه���ل محمد معجون 

وف���ي اإح���دى المرات، ذهب محم���د اإلى البيت ف���ي منت�سف الليل فوج���د فيه جنودا 

عراقيي���ن فقرع باب جاره جا�سم المعل، فخرج له ن�سيبه، ف�ساأله محمد معجون عن 

جا�س���م فتعج���ب الن�سيب من طلب محمد لجا�سم في هذا الوق���ت المتاأخر من الليل، 

فق���ال ل���ه محمد اإن في من���زل اأهله جن���ودا واأن االمر ي�ستل���زم اإخراجهم منه وطلب 

من���ه اأن ي�ساع���ده هو وجا�سم في هذا االمر واأخرج محمد م���ن جيبه م�سد�سًا، وو�سع 

في���ه ذخيرت���ه لتنفيذ المهمة. خ���اف الن�سيب من عواق���ب هذا الفع���ل وبخا�سة واأنه 

كان ي�سك���ن مع اأهله، واأن العراقيين �س���وف ينتقمون من فعله، لذا اعتذر لمحمد عن 

امكاني���ة م�ساركته في فعلته، وما هي اإال فترة وجيزة حتى �سمع الن�سيب طلقات النار 

وراأى الجن���ود العراقيون يرك�سون ومحمد يلحقهم ويطلق النار عليهم، وهذا الفعل 

.198

 )18(

يدل داللة قطعية على �سجاعة محمد معجون وا�ستعداده لركوب المخاطر 

م�صاعدة بكل ممكن

ويحك���ي اأحمد ح�سي���ن الرامزي- وهو ج���ار محمد معج���ون- اأن محمد حركي في 

طبع���ه، ومن ذلك اأنه م���رة عر�ض عليه وعلى رفاقه اأن ي�ستخ���رج لهم اإجازات قيادة 

باأ�سماء مختلفة عن اأ�سمائهم وبخا�سة للع�سكريين منهم وذلك ل�سمان عدم ملحقة 

العراقيين لهم كما عر�ض عليهم في مرات اأخرى الم�ساعدة في اإخراجهم اإلى ايران 

اأو �سوري���ة، وعر����ض عليه���م ا�ستعداده في اإح�س���ار فيديو اأو الم�ساع���دة في اأي �سيء 

.199

 )19(

ممكن وكان يدرك ما يمكن اأن يفعله 

)18( 198- الم�سدر ال�سابق، �ض5-4

)19( 199- اأحم���د ح�سين الرام���زي، مقابلة اأجراها معه الباحث م�ساعد الم�سعل بتاريخ 2000/10/17م، تفريغ �سياء ال�سعلن بتاريخ 2000/10/18م، 

�ض6،2، جا�سم عبداهلل المعل، المقابلة ال�سابقة �ض5-4
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تهديد ووعيد

ومرة دخل محمد معجون بيت اأهله فوجد �سورته وهو بلبا�سه الع�سكري، وقد و�سع 

فوقه���ا الجنود العراقيون طلقات ر�سا����ض ف�ساأل جاره جا�سم المعل عن مغزى ذلك 

فن�سح���ه جا�سم بع���دم المكث داخل  المن���زل والأن محمد �سبق اأن اأطل���ق النار على 

.200

 )20(

الجنود العراقيين وقال اإن هذا مغزاه االأكيد التهديد والوعيد 

اعتقل و�صجن

ا�ستج���اب محم���د معجون لن�سيحة ج���اره جا�سم المع���ل، ولم يت���ردد بعدها على 

بي���ت اأهله وع���زم على اللح���اق باأهله في �سورية وبع���د قرابة �سهري���ن وفي منت�سف 

ال�سه���ر العا�س���ر قرع محمد معجون ب���اب جاره جا�سم و�سلم علي���ه ف�ساأله جا�سم عن 

اأحوال���ه و�سبب غيبته هذه فاأجابه محم���د اأنه حاول دخول �سورية عن طريق حدودها 

م���ع العراق، اإالاأن الق���وات العراقية اعتقلته واأودعته ال�سج���ن �سهرا كامل ثم تقلبت 

ب���ه االأح���وال اإلى مجيئه للكوي���ت و�سلم محمد ج���اره جا�سم خبزة م���دوره من �سعير 

ت�ستخدمه���ا القوات العراقي���ة كغذاء في الجي����ض، وتقدم للم�ساجي���ن اأي�سا كطعام، 

.201

 )21(

وطلب منه اأن يحتفظ بها عنده على �سبيل التذكار 

موا�صلة ن�صال

وا�س���ل محم���د معجون حيات���ه التي اعتاده���ا فور خروج���ه من ال�سجن ال���ذي زاده 

اإ�س���رارا على الكفاح �سد الق���وات العراقية الغازية وكان يتردد عل���ى بيت اأهله الذي 

اتخ���ذه بمثاب���ة ا�ستراحة مح���ارب، وفي اأثنائه���ا كان على �سلة وطي���دة بجاره جا�سم 

 )22(

المع���ل وجاره االآخر اأحمد الرام���زي دون اأن يخبرهما بحقيقة ما يفعله في ال�سر 

202 ويب���دو للباحث اأن وجود م�ساكن ماأهولة من بينها م�سكن جاره جا�سم، وجاره اأحمد، 

ه���و ال�سبب االأ�سا�سي ف���ي عدم اإخبارهما بحقيقة اأمر ما يفعل���ه في ال�سر من مقاومة 

للعراقيي���ن نظرا لما يترت���ب على ذلك االأمر من ذعر للقاطني���ن اأما بالن�سبة لمحمد 

معجون نف�سه فبيت اأهله كان ملذا اآمنا له.

)20( 200- جا�سم عبداهلل المعل، المقابلة ال�سابقة �ض5

)21( 201- الم�سدر ال�سابق، �ض6

)22( 202- اأحمد ح�سين الرامزي، المقابلة ال�سابقة �ض2، جا�سم عبداهلل المعل، المقابلة ال�سابقة، �ض6
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من  ماآثر محمد معجون

وم���ن ماآث���ر محمد معجون وحبه ال�سدي���د الأهله اأنه قال يوما لج���اره جا�سم المعل 

ي�ست�سي���ره ف���ي كون���ه يمتلك ماال يمكن���ه من �سراء اث���اث منزل اأهله ال���ذي �سرق من 

قب���ل العراقيين وبعدما �سمع ع���ن هجوم لتحرير الكويت من القوات العراقية الغازية 

فن�سحه جا�سم بعدم التعجل في ذلك الأن العراقيين مازالوا يترددون على منزل اأهل 

.203

 )23(

محمد معجون واأن عليه اأن يدخر ذلك المال اإلى ما بعد التحرير 

قطعية انتمائه للمقاومة

هناك عمليات مقاومة تن�سب  اإلى محمد معجون لكن االأمر يحتاج الى اأدلة قطعية 

ومنه���ا قول اأخيه اأحمد اأنه �سمع عن قي���ام محمد بمهاجمة قوات عراقية عند محول 

للكهرب���اء في منطق���ة خيطان، واأنه كان اأي�س���ا �سمن من هاجموا الق���وات العراقية 

.204

 )24(

المتواجدة في نادي ال�سباب الريا�سي وغيرها من الروايات 

وم���ن الروايات التي يمك���ن توثيقها ما نقله �سقيقه اأحمد عن �سديق محمد معجون 

في المقاومة المدعو وليد محمد، اأنهما كانا ي�سافران معا اإلى العراق، وينفذان بع�ض 

العملي���ات. م���ن ذلك اأنهما مرا على نقطة تفتي�ض مقره���ا على �سكل خيمة من�سوبة، 

.205

 )25(

وعندما تجاوزاها اأطلق محمد معجون الر�سا�ض �سوبها، ثم الذا معا بالفرار 

وف���ي العا�سرة م���ن اليوم ال�سابع ع�سر من يناير، �سم���ع الجيران �سوت اإطلق نار، 

و�سي���ارات ع���دة كانت تلك ملحقة من القوات العراقي���ة لمحمد معجون الذي اأوقف 

�سيارت���ه ودخ���ل م�سرعا لبي���ت اأهله فلحقته الق���وات العراقية، ووجه���ت اإليه قذيفة 

R.B.G اأحدثت خرقا مت�سعًا في البيت واأ�سابته اإ�سابة بليغة نالت من يده وخا�سرته 

ورجل���ه ثم قب�سوا عليه وهو ي�سرخ ويق���ول اإنه لي�ض المعني باالأمر بعدها تم اقتياده. 

ه���ذه الحادث���ة �سمعها و�سهد وقائعها جي���ران محمد معجون، وب�س���ورة خا�سة جاره 

)23( 203- جا�سم عبداهلل المعل، المقابلة ال�سابقة، �ض7،6

)24( 204- معجون اأحمد العنزي، وولده اأحمد، المقابلة ال�سابقة، �ض5

)25( 205- الم�سدر ال�سابق
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جا�س���م المعل وجاره اأحمد الرامزي والمهم في ه���ذه الحادثة ما ذكره الرامزي اأن 

ال�سابط العراقي بعد انتهاء الحادثة قال عن محمد معجون:« الكلب ما �سدق هذول 

امري���كان رموا،ج���اء �سيرا على الج�س���ر ي�سربنا، من على الج�س���ر م�ساد للطائرات 

وكان اأه���و جاي ي�سربه���م، وهذا اأي�سا يعطينا داللة قطعية اأخ���رى على ما كان عليه 

.206

 )26(

محمد معجون من اأعمال للمقاومة يمكن ت�سجيلها له بكل فخر واقتدار 

ا�صت�صهاده باالإعدام

بع���د م�سي قرابة اأ�سبوعين على اإ�سابة محمد معج���ون وبعد اأن نقله العراقيون اإلى 

م�ست�سفى العدان للعلج جاءوا به اإلى عند بيت اأهله لتنفيذ حكم االعدام فيه، و�سمع 

الجي���ران، ومنهم اأحم���د الرامزي ومحمد رجب، وجا�سم المع���ل، �سوت الطرق على 

ب���اب منزل اأهل محمدمعجون ثم بعده �سمع �سوت طلق���ات ر�سا�ض ما بين ثلث اإلى 

خم�ض ر�سا�سات، فخرج الجيران ال�ستجلء االأمر ف�ساهد محمد رجب رجل بملب�ض 

عراقي���ة وقد قتل، فاأخبر �سديقه اأن القتيل عراق���ي الجن�سية، فتقدم اأحمد الرامزي 

من���ه فاإذا هو محمد معجون وق���د األب�سه العراقيون ملب�سهم بنط���اال وقمي�سا، وكان 

حاف���ي القدمين وكانت االإ�سابة في راأ�سه وكان بع����ض �سعره قد علق بحائط المنزل، 

ويب���دو اأن الر�سا����ض قد طال بع�ض اأجزاء من ج�سمه، وه���ذا ما يوؤكده �سقيقه اأحمد، 

.207

 )27(

وقد تكون تلك االإثارة من اإ�سابته االأولى التي اأدخل على اإثرها م�ست�سفى العدان 

جثمان ال�صهيد

عا����ض جي���ران محمد معجون ليلة رعب، وفي ال�سباح نق���ل العراقيون جثة ال�سهيد 

محم���د معجون بعد اأن �سحبوها لم�ساف���ة طويلة على االأر�ض ح�سب اإفادة ال�سهود من 

جيران���ه، ثم و�سعت في ثلجة م�ست�سفى العدان، وظل جثمانه في الم�ست�سفى اإلى اأن 

.208

 )28(

تم دفنه بعد التحرير في مقبرة الرقة 

)26( 206- اأحمد ح�سين الرامزي، المقابلة ال�سابقة، �ض3-4، جا�سم عبداهلل المعل، المقابلة ال�سابقة، 8-7

)27( 207- جا�س���م عب���داهلل المعل المقابلة ال�سابقة، �ض7-10، معجون اأحمد العنزي، المقابل���ة ال�سابقة �ض8، اأحمد ح�سين الرامزي، المقابلة ال�سابقة 

�ض6-4

)28( 208- معجون اأحمد العنزي، المقابلة ال�سابقة، �ض6، معجون اأحمد العنزي، وولده اأحمد المقابلة ال�سابقة �ض 6-8
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بع�س �صفاته

محم���د معجون ذك���ي، كتوم، الأ�س���راره، عنيد في طبع���ه، ن�سط، يح���ب المغامرة، 

ج���ريء ال يهاب الخطوب، علقته باأمه طيبة مثالي���ة، اأكثر االأبناء قربًا ومحبة لقلب 

.209

 )29(

والده، يحب خدمة الغير دونما مقابل 

رحم اهلل محمد معجون العنزي، واأ�صكنه ف�صيح جناته، واألهم اأهله وجيرانه 

ال�صبر وال�صلوان.

)29( 209- جا�سم عبداهلل المعل، المقابلة ال�سابقة، �ض10، معجون اأحمد العنزي، المقابلة ال�سابقة، �ض7، معجون احمد العنزي وولده اأحمد، المقابلة 

ال�سابقة، �ض10،11، اأحمد ح�سين الرامزي، المقابلة ال�سابقة �ض2،6
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ال�صهيد / مداد خلف م�صحن العنزي )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد:

ع���رف ال�سهي���د باأخلقه الطيبة وبهدوئ���ه وحب المرح واالإخل����ض في العمل ومن 

ميوله وهواياته حب القراءة

دور ال�صهيد  في اأثناء الغزو الغا�صم:

ف���ي يوم الغ���زو الخمي����ض 1990/8/2م التحق ال�سهي���د بوحدت���ه الع�سكرية، وظل 

غائب���ا عن بيت���ه بعد خم�سة اأيام من الغزو، وبعد اثني ع�سر يوما انتقل مع اأ�سرته اإلى 

ال�سعودي���ة وهن���اك التحق بقاعدة المل���ك خالد في منطقة حف���ر الباطن �سمن لواء 

ال�سهي���د �سالم م�سع���ود، وظل في عمله هذا حتى يوم تحري���ر الكويت 1991/2/26م 

الذي دخل فيه اإلى اأر�ض الوطن والتحق بمقر عمله.

اال�صت�صهاد:

عن���د ا�ست�سه���اده كان ال�سهيد يعمل ف���ي المنطقة الحدودية بي���ن الكويت والمملكة 

العربي���ة ال�سعودي���ة ف���ي م���كان ي�سم���ى »اأم الجثاثين« ومهمته���م مراقب���ة المت�سللين 

والمهربين الداخلين اإلى اأر�ض الكويت من جهة المملكة العربية ال�سعودية.

ف���ي يوم 1992/3/11م في ال�ساعة الثانية ظهرا توجه ال�سهيد مع ثلثة من رفاقه 

الجن���ود لتفتي����ض �سيارة واني���ت متفجرة كان���ت م�ستخدمة من قبل بع����ض المهربين 

ف���ي م���كان يبعد عن مقر عملهم قرابة الكيلومتر وبعدم���ا و�سلوا اإلى هناك نزلوا من 

�سيارته���م واقتربوا من الوانيت لتفتي�سه فانفجرت بهم االلغام فا�ست�سهد ثلثة منهم 

م���ن بينهم مداد الذي ا�سيب بع���دة �سظايا اأدت اإلى احتراق وتقط���ع اأجزاء ج�سمه، 

ونج���ا الراب���ع وهو م�سلح �سك���ب الم�سري الذي ق���ام بمناداتهم بع���د انفجار االلغام 

* الميلد: 1960/5/3                                        - اال�ست�سهاد  :1992/3/11م
  - الم�ستوى التعليمي  :ال�سهادة المتو�سطة            - المهنة : جندي - ال�سرطة الع�سكرية - الجي�ض الكويتي - وزارة الدفاع    

  - الحالة االجتماعية : متزوج وله ثلث اأبناء . 
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لكنه���م ل���م يجيبوا ثم اطلق الر�سا����ض من ر�سا�ض معه ي�ستنج���د بالدوريات في مقر 

عملهم فلم ي�سمعوا ف�سار على قدميه حتى و�سل الى مع�سكره فاأبلغ  اآمر المع�سكر بما 

ح���دث فح�سر االآمر مع بع����ض الجنود، وعاينوا مداد ورفاق���ه لكنهم لم ينقذوهم اأو 

ينت�سلوه���م خ�سية اأن تتفجر بهم األغ���ام اأخرى فا�ستدعى �سلح الهند�سة الذي ح�سر 

ف���ي غد يوم 1992/3/11م وانت�سلت الجثث الثلث ونقلت اإلى الم�ست�سفى الع�سكري 

وف���ي ي���وم 1992/3/13م حملت الجث���ث اإلى مقب���رة ال�سليبيخات ودف���ن ال�سهداء 

الثلثة فيها في ال�ساعة الحادية ع�سرة �سباحًا.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / م�صير فرحان �صنيتر ال�صمري )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد:

ع���رف ال�سهي���د باأخلق���ه الحميدة وتدين���ه وحر�سه عل���ى ال�سل���وات الخم�ض في 

الم�سجد.

هواياته:

من هوايات ال�سهيد حب الخروج للبر و�سيد الطيور »القن�ض«

دوره  في اأثناء االحتالل الغا�صم وا�صت�صهاده:

عل���م ال�سهي���د بخبر الغزو ع���ن طريق اأخيه ف���ي ال�سباح الباكر من ي���وم الخمي�ض 

1990/8/2م، فلب�ض ملب�سه الع�سكرية وتوجه ب�سيارته اإلى »اللواء الثمانون« القريب 

من �سكنه بالجهراء بدال من التوجه اإلى وحدته الع�سكرية القريبة من المطار، وذهب 

مع���ه اأحد اأ�سدقائ���ه وهو  زاهي مثني وهو ع�سكري اأي�س���اً. بينما هما متوجهان للواء 

وجدا اأن كثيرا من الطرق الموؤدية اإليه قد �سيطر عليها العراقيون فا�سطروا التخاذ 

ط���رق اأخرى ولكن واجهته���م في اإحدى الطرق القريبة من اللواء قوة عراقية فطلبت 

منهم���ا التوقف واال�ست�س���لم ولكنهما لم ي�ستجيب���ا لهما واأ�سرعا ف���ي ال�سير فقامت 

ه���ذه القوة باإطلق الر�سا�ض عليهما فاأ�سيب م�سي���ر فرحان بجروح تهتكية و�سظايا 

بظه���ره في المنطقة القطني���ة و�سلت اإلى النخ���اع ال�سوكي م�سببة �سل���ًل باالأطراف 

ال�سفلي���ة. كما اأ�سيب زميل���ه زاهي وفقد الوعي. ثم ا�سعفتهما مجموعة من المدنيين 

ونقلوهما الى الم�ست�سفى واأجريت لم�سير العمليات اللزمة ومكث في الم�ست�سفى من 

1990/8/2م حتى 1990/8/7م حيث اأ�سيب بجلطة كبيرة في رئتية اأدت اإلى الوفاة 

الفجائية ثم حمل اإلى المقبرة ودفن ع�سرا في نف�ض يوم الوفاة.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته

 الميلد: 1957/12/21                                        - اال�ست�سهاد  :1990/8/7م

  - الم�ستوى التعليمي  :ال�سهادة االبتدائية                  - المهنة : رقيب اأول -�سلح الطيران - القوة الجوية - وزرارة الدفاع   

  - الحالة االجتماعية : متزوج وله �ست اأبناء . 
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ال�صهيد / م�صاري يعقوب يو�صف بن جبل )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالقه و�صفاته:

ات�س���ف ب�سفات فا�سل���ة عدة فقد كان متوا�سعًا، طيب القل���ب، مرحا، اجتماعيا، 

محترما، من الجميع محبا لم�ساعدة االآخرين ولذا اأحبه النا�ض الأخلقه هذه.

هواياته:

كان يح���ب �سيد الطيور- واالأ�سماك باال�سافة اإلى تعلم اللغات المختلفة حيث كان 

يتقن لغات عدة.

اأثر الغزو على ال�صهيد:

كان خب���ر الغزو عل���ى ال�سهيد م�ساري  بليغًا جدا، و�سدم���ة كبيرة، فتغير حاله من 

ح���ب المزاح وكثرة الحديث فاأ�سبح جادا نادر ال���كلم وقد ترجم رف�سه لهذا الغزو 

الغا�س���م  باأعم���ال ع�سكرية لمواجهته مع ان���ه  مدني ولي�ض ع�سكري فق���د ان�سم اإلى 

اإح���دى مجموعات المقاوم���ة وكان يخرج من منزله نهارًا ولي���ل وال ياأوي اإلى منزله 

ف���ي اأحيان كثيرة اإال في �ساعة متاأخرة م���ن الليل واحيانا عند الفجر، وكان  يموه في 

ملب�سه فاأحيانا يلب�ض د�سدا�سة عادية واأحيانا يخرج بثياب النوم «البيجاما» واأخرى 

بالبنطل���ون وكما  كان يغي���ر ال�سيارة التي يتنقل بها وق���ام بتكوين  علقات مع بع�ض 

الع�سكريين العراقيين بطريقة ذكية لياأخذ منهم معلومات تفيده في مواجهتهم. ولم 

يكن يعلم اأحد بتحركاته وال باأعماله المختلفة حتى اأخ�ض النا�ض اإليه.

دوره  في اأثناء االحتالل الغا�صم وا�صت�صهاده:

ظه���ر دور ال�سهيد في الغزو في مواجهة المعت���دي الغا�سم ع�سكريا فقد كان يحمل 

�سلح���ه ويقتن�ض الفر����ض لرمي الجن���ود العراقيين بالر�سا����ض وكذلك عن طريق 

* الميلد: 1947/10/28                                                        - تاريخ اال�ست�سهاد  :1991/1/19م
  - الم�ستوى التعليمي  :الثانوية العامة - دبلوم محا�سبة            - المهنة :  موظف ق�سم ا لمحا�سبة في �سركة البترول  

  - الحالة االجتماعية : متزوج وله خم�سة اأبناء . 
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تفجي���ر �سياراتهم بالقنابل وم���ن ذلك الهجوم الذي تم على �سي���ارات المعتدي على 

ج�سر الجابرية الذي يف�سل بين الجابرية وحولي.

اال�صت�صهاد:

كان ال�سهيد يخطط مع اإخوانه في المقاومة باأف�سل  الطرق للم�ساهمة في اإ�سعاف 

العراقيي���ن وت�سهي���ل عملية تحرير الكوي���ت فلما بداأ الق�سف الج���وي لدول التحالف 

عل���ى مواقع القوات العراقية االآثمة ف���ي يوم الخمي�ض 1991/1/15م وجدوها فر�سة 

�سانحة باأن ت�سترك المقاومة من الداخل مع الهجمات الجوية مع الخارج.

ف���ي هذا اليوم ي���وم الخمي�ض رجع �سهيدنا في �ساعة متاأخ���رة من الليل وبدل ثيابه 

وفي �سباح1991/1/16م في ال�ساعة ال�سابعة والن�سف تقريبا ا�ستيقظ وعندما هم 

بالخ���روج طلب م���ن زوجته اأن ت�سامحه حيث كان يتوقع ا�ست�سهاده واأن هذا هو اللقاء 

االأخي���ر به���ا فخ�سيت من هذا الق���ول واألحت عليه بعدم الخروج حي���ث اأن العراقيين 

متواجدي���ن في كل مكان والتجول ممنوع، ولكنه ل���م ي�ستجب لرجائها فقد كان  نداء 

الوط���ن والدفاع عنه اأقوى من هذا الرجاء فخرج وقد كان متفقا مع �سبعة من �سبان 

المقاوم���ة في مهاجمة مخف���ر الرميثية الذي يتخذه العراقي���ون مركزا لهم ف�سوبوا 

اأ�سلحتهم عليهم ورموا بما يملكون من ر�سا�ض و�سلح ولما  ا�ستد الرمي على المخفر 

خرجت قوة عراقية من المدر�سة المقابلة للمخفر يع�سكر بهاجنود عراقيون  اآخرون 

وهاجم���ت اأف���راد المقاومة وحا�سرتهم فقتلت اأربعة منه���م واأ�سرت االأربعة االآخرين 

وكان منه���م �سهيدنا م�ساري بن جبل فاقتيدوا اأ�س���رى الى مخفر الرميثية وفي اأثناء 

االعتقال ح���اول بع�ض الجنود العراقيين  ابتزاز اأهل ال�سهيد باإيهامهم باالإفراج عنه 

في حال دفعهم مبالغ من المال اأو تزويدهم باأجهزة كهربائية اأو باإعطائهم �سيارة.

وف���ي االعتق���ال القى م�ساري �سنوفا ب�سع���ة من التعذيب البدني فق���د قطعوا اأذنيه 

وقلع���وا عينيه و�س���رب بكعب البندقي���ة في وجهه ف�س���ل عن اآثار التعذي���ب ال�سديد 

ف���ي اأماك���ن كثيرة من ج�سمه. وقد فعل���وا ذلك لكي يعطيهم معلوم���ات عن المقاومة 
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واأفرادها لكنه لم يعترف لهم ب�سيء وظل �سابرا متحمل لهذا التعذيب الرهيب فقد 

اأبت نف�سه ورف�ض �سميره اأن يكون �سببا في اإيذاء اإخوانه االآخرين.

ولما لم يح�سلوا على �سيء اآثروا االنتقام منه فتم اإعدامه في 1991/1/19 بطلق 

ن���اري في راأ�س���ه ورميت جثته خارج مخف���ر الرميثية وظلت جثت���ه ملقاة حتى جاءت 

�سي���ارة االإ�سعاف وحملته اإلى م�ست�سفى ال�سباح وظل ف���ي ثلجة الموتى حتى �سباح 

ي���وم التحري���ر 1991/2/26 حيث نقل م���ع �سه���داء اآخرين ودفن ف���ي ملب�سه التي 

ا�ست�سهد فيها في قبر جماعي في مقبرة الرقة.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / م�صحب مروي �صافي مطلق )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيدوهواياته:

ات�س���ف ال�سهي���د  ب�سف���ات حميدة عدة م���ن اأبرزه���ا ال�سجاعة وال�سب���ر والحلم 

و�سعة ال�سدر واله���دوء والجدية في العمل وح�سن التعامل مع االآخرين، والتفاني في 

خدمة اأ�سرت���ه واأقاربه واأ�سدقائه وكان بمثابة االأب الإخوانه ال�سغار  وذلك بعد وفاة 

والدهم، وله هوايات كثيرة من بينها الفرو�سية وركوب الخيل وال�سعر ورفع االأثقال.

دور ال�صهيد  في اأثناء االحتالل الغا�صم وا�صت�صهاده:

كان ال�سهي���د في ليلة الغ���زو العراقي الغا�سم الخمي����ض 1990/8/2م م�ساركا  في 

حف���ل زواج �سديق له وظل ف���ي الحفل اإلى �ساعة متاأخرة من اللي���ل، وجاءته االأوامر 

لتلبي���ة ن���داء الوط���ن، ومقاومة الغ���زاة، فرجع اإلى منزل���ه في ال�ساع���ة الثالثة فجرًا 

وارت���دى ملب�س���ه الع�سكرية وتوجه اإل���ى مقر عمله في مع�سك���ر المغاوير، لكنه  وجد 

المع�سك���ر تحا�سره الق���وات العراقية فلم يتمكن من الدخول فتوجه اإلى لواء الحر�ض 

االأمي���ري وتحرك  من هناك مع قوة بقيادة الملزم عادل بوحيمد اإلى ق�سر د�سمان 

حي���ث مقر اإقامة �سمو اأمير دولة الكويت ال�سيخ جابر االأحمد الجابر ال�سباح لنجدة 

القوات الكويتية المدافعة عن الق�سر وذلك بحدود ال�ساعة التا�سعة �سباحًا.

و�س���ل م�سحب مع اأفراد القوة اإلى الق�س���ر  ووزعوا االأدوار لمقاومة المحتل. بادر 

ال�سهي���د م�سح���ب بالتوجه اإلى البوابة الرئي�سية قبل زملئ���ه  واأظهر �سجاعة  فائقة 

ف���ي مواجهة العراقيين فقتل ع���ددًا منهم واأ�سر اآخرين،  وو�سلت اإليه مجموعة بينما 

كان يراق���ب االأ�سرى وكان قد اأمرهم باال�ستلقاء عل���ى االأر�ض وفي اأثناء ذلك اأ�سيب 

بطلق���ات ناري���ة في اأماكن عدة من ج�سمه، وكان اأخطره���ا الذي اأ�سابه في قلبه ولم 

يعل���م م�س���در الطلق الن���اري اإن كان من اأح���د االأ�س���رى العراقيين اأو م���ن القنا�سة 

الميلد: 1962/12/18                                        - اال�ست�سهاد  :1990/8/2م

  - الم�ستوى التعليمي  :ال�سهادة المتو�سطة                - المهنة : وكيل عريف - وزارة الدفاع   

  - الحالة االجتماعية : اأعزب
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المتمركزين في المباني المجاورة للق�سر.

ح���اول الملزم عادل بوحيم���د اإ�سعافه اإال اأن ال�سهيد اأخبره اأن اأ�سابته لي�ست بليغة 

ولم يكن باالمكان نقله في الحال اإلى الم�ست�سفى ب�سبب الق�سف المكثف. بعد هدوء 

الق�س���ف توج���ه اإليه زملوؤه فوجدوه ق���د ا�ست�سهد ب�سبب نزي���ف دم غزير وذلك في 

ح���دود ال�ساعة العا�سرة والن�سف من �سباح اليوم  االأول للغزو 1990/8/2م ثم نقل 

ال�سهيد ب�سيارة اإ�سعاف الى م�ست�سفى مبارك ثم اإلى مقبرة ال�سليبيخات حيث وورى 

الثرى في قبر جماعي  مع مجموعة من ال�سهداء.

رحم اهلل ال�صهيد مروي م�صحب �صافي مطلق واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / مطر غنيم مجدل الماجدي )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالقه و�صفاته:

ات�س���ف ال�سهي���د بعدة �سف���ات ح�سن���ة كال�سجاعة والرحم���ة والت�سام���ح والوطنية 

والك���رم وح�س���ن المعاملة لزوجته واأبنائ���ه وذويه واأ�سدقائه وع���رف بالحزم ورف�ض 

الخطاأ اأو الخلط بين الجد والهزل وقد تميز اأي�سا بعلقاته االجتماعية الوا�سعة وله 

ديواني���ة يرتادها كثير من اأ�سدقائه ومحبي���ه، ولهذه االخلق كان خبر ا�ست�سهاده له 

بالغ االأثر على اأ�سرته وزملئه.

دور ال�صهيد  في اأثناء الغزو الغا�صم وا�صت�صهاده:

�سم���ع ال�سهي���د مطر بخبر تعر�ض دول���ة الكويت للغزو العراق���ي االآثم يوم الخمي�ض 

1990/8/2م ع���ن طري���ق جيران���ه فخرج من منزل���ه ليتثبت من الخب���ر فرجع وهو 

م�ستيقن من الغزو حيث راأى القوات العراقية في اأر�ض الوطن فاأخذ ي�ستعد لللتحاق 

بوحدت���ه الع�سكرية ف���ي الحر�ض الوطني، وقد كان ال�سهيد قب���ل الغزو باأيام قليلة في 

اإج���ازة لكن���ه قطعها ليلتح���ق بعمله دفاعا ع���ن اأر�ض الوط���ن دون اأن ي�ستدعيه اأحد، 

وبينما كان يهم بالخروج طلب منه اأهله عدم الذهاب والتعر�ض للخطر فرف�ض ذلك 

ورد باأن���ه ق���د اأق�سم على الق���راآن للدفاع عن الوطن الغالي واأن���ه م�ستعد لل�سهادة من 

اأجله ولن يترك العراقيين يعي�سون في بلده.

خرج مطر في ال�ساعة الخام�سة والن�سف �سباحًا من منزله مرتديا ملب�ض مدنية 

وم�سطحب���ا مع���ه ملب�سه الع�سكري���ة واتجه �س���وب مع�سكر الحر����ض الوطني وعند 

و�سول���ه اتخذ موقعًا دفاعيًا م���ع اإخوانه المدافعين وظل يقاوم ويرمي العدو بال�سلح 

والذخيرة منذ ال�سباح وحتى الغروب من يوم الخمي�ض. وقد ات�سل باأهله مرات عدة 

خلل تلك الفترة ليطمئن عليهم من عدم تعر�ض الغزاة لهم واأو�سى زوجته بالذهاب 

 * الميلد: 1953/1/15                                        - اال�ست�سهاد  :1990/8/2م
  - المهنة : وكيل �سابط - �سرية المو�سيقى- الحر�ض الوطني   

  - الحالة االجتماعية : متزوج وله ت�سعة اأبناء
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الى اأحد اأقاربه واأن تهتم باأبنائه وال ت�سغل بالها في التفكير به، وبعد الغروب اأ�سابت 

�سظي���ة من �سظايا قذيف���ة متطايرة ال�سهيد في راأ�سه وي���ده الي�سرى فنقل اإلى عيادة 

المع�سكر وظل فيها ما يقارب �ساعتين يتلقى العلج اإال اأن العراقيين ق�سفوا العيادة 

اأي�س���ا فانهارات على من فيها من جنود كويتيين م�سابين فا�ست�سهدوا جميعهم ومن 

بينهم  �سهيدنا مطر.

وبع���د ا�ست�سهاده نقل اإل���ى الم�ست�سفى وبعد التاأكد من وفاته نقل اإلى المقبرة ودفن 

فيها

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / مطلق ملفي عواد المطيري )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد و�صفاته:
210

عرف ال�سهيدبالطيب والكرم واالإح�سا�ض بالم�سوؤولية وكان اجتماعيا يحب الخير للنا�ض.

دور ال�صهيد في اأثناء االحتالل الغا�صم وا�صت�صهاده:

عل���م ال�سهيد بخبر الغ���زو في فجر ي���وم الخمي�ض 1990/8/2م فل���م ي�سدق الخبر 

ابت���داءًا وظنها من���اورات ع�سكرية ولكن مع ذلك ارت���دى ملب�سه الع�سكرية وخرج من 

منزله ال�ساعة ال�سابعة والن�سف والتحق بوحدته الع�سكرية »اللواء الخام�ض والثلثون« 

ولكنه في ال�ساعة التا�سعة رجع الى منزله وبدل ملب�سه وارتدى ملب�ض مدنية واأو�سى 

اأ�سرت���ه اأنه اإذا لم يرجع اإليهم اأن يذهبوا اإلى اأقربائهم ثم خرج من منزله مرة اأخرى 

لمواجهة الغزو الغا�سم ويبدو اأن جنود اللواء قد  وزعوا على �سكل مجاميع �سغيرة ومنها 

مجموع���ة ال�سهيد مطلق التي كان���ت مهمتها الم�ساركة في حماي���ة قاعدة علي ال�سالم 

الجوي���ة وبينما كانت هذه المجموع���ة متجهة اإلى القاعدة تعر�س���ت لها قوات عراقية 

رافع���ة اأعلما كويتية و�سعودي���ة تمويها لهذه المجموعة باأنها ق���وات �سديقة فان�سمت 

له���ا مجموعة ال�سهيد مطلق فغدر بهم العراقيون واأظهروا العلم العراقي واأحاطوا بهم 

وجردوه���م من اأ�سلحتهم ثم بعد ذلك اأطلقوا �سراحه���م ظنًا منهم اأنهم �سيهلكون من 

التع���ب والجوع والعط�ض في ال�سحراء. واتجهت ه���ذه المجموعة جهة القاعدة وبينما 

هم ف���ي طريقهم تعر�ض لهم جنود عراقيون مرة اأخ���رى ورموهم بالر�سا�ض فاأ�سيب 

مطلق المطيري وا�ست�سهد في الحال وقام اإخوانه بدفنه في البر في المكان الذي توفي 

فيه وبعد التحرير ذهب عمه مع اأحد الجنود الكويتيين الذين كانوا برفقة مطلق حين 

ا�ست�سهاده وحفروا قبرًا ونقلوا جثمانه اإلى مقبرة الرقة.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة  واأ�صكنه ف�صيح جناته

- اال�ست�سهاد: 1990/8/2م * الميلد: 1950   
- المهنة: رقيب اأول- القوة البرية- وزارة الدفاع - الم�ستوى التعليمي: ال�سهادة المتو�سطة  

- الحالة االجتماعية: متزوج وله �سبعة ابناء
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ال�صهيد / من�صور حمود من�صور حمود )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالقه و�صفاته:

ات�سف ال�سهيد بعدة �سف���ات ح�سنة منها ال�سجاعة والكرم والطيب والحنان وكان 

محبوبًا من اأ�سدقائه.

دور ال�صهيد  في اأثناء االحتالل الغا�صم وا�صت�صهاده:

كان من�س���ور قبل الغزو قد قدم ا�ستقالته من عمل���ه في الحر�ض الوطني للعمل في 

جهة اأخرى. واأثناء ذلك حدث الغزو في يوم الخمي�ض 1990/8/2م فالتحق بمع�سكر 

الجي���وان يق���اوم المعتدين مع المدافعين ث���م ان�سحب مع اإخوانه ال���ى منطقة كيفان 

وتجمع���وا ف���ي بيت بالقرب من مخفر كيف���ان للتخطيط لمواجه���ة العراقيين، و�سكل 

من�سور واآخرون م���ن اأبرزهم في�سل البحر وعماد �سلطان اأمان ومنذر ال�سيف خلية 

مقاومة.

ظه���ر دور من�س���ور في المقاوم���ة الع�سكرية ف���ي جانبين: االأول هو جم���ع االأ�سلحة 

ونقله���ا من م���كان الآخر ال�ستخدامها ف���ي مواجهة العراقيين. فق���د اأح�سر في اليوم 

الثان���ي والثال���ث من الغزو �سيارة مليئ���ة باالأ�سلحة ح�سل عليها م���ن �سيارة ع�سكرية 

كويتي���ة معطل���ة واأح�سره���ا اإلى منزل عماد �سلط���ان. وقد تم توزيعه���ا على عدد من 

الكويتيي���ن  واأح�سر مرة ثانية لعنا�سر المقاومة �سيارة »وانيت« محملة باالأ�سلحة من 

منزل �سديق له في منطقة ال�سليبيخات.

اأم���ا الجانب الثاني: فقد ب���رز في المواجهة الع�سكرية حي���ث كان لمن�سور حما�ض 

كبي���ر جدًا ف���ي مقاومة العراقيين ولم يك���ن مكترثا بعدده���م اأو اأ�سلحتهم الع�سكرية 

ال�سخم���ة لق���د ح���اول جه���ده اإرباكه���م واإ�سعافه���م ومقاومته���م وقد تمث���ل هذا في 

مهاجمتهم والتعر�ض لهم في المناطق االآتية:

* الميلد: 1969/9/11                                        - اال�ست�سهاد  :1990/8/26م
  -  المهنة : رقيب بالحر�ض الوطني                         - الحالة االجتماعية : متزوج وله ولدان 
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1- منطق���ة كيفان: في يوم الخمي�ض اأول اأي���ام الغزو ليل تر�سد ال�سهيد من�سور  مع 

بع����ض رجال المقاومة للجنود المعتدين فرموهم بالر�سا�ض عندما كانوا يمرون 

بالقرب من اإحدى حدائق المنطقة وكان عددهم يبلغ الع�سرين تقريبًا.

2- منطق���ة الرو�سة: طارد ال�سهيد من�سور وفي�سل البحر �سيارتين تقلن عراقيين 

ع�سكريين ومدنيين واأطلق النار عليهم فقتل اأحدهم.

3- منطق���ة ال�سوي���خ ال�سناعية: هاجم من�سور وفي�سل البح���ر ثلثة من العراقيين 

نهب���وا اأمواال من اأحد البنوك هن���اك فقتلوهم واأخذوا منه���م االأموال الم�سروقة 

التي وزعت على ذوي الحاجة.

4- منطق���ة العديلية: قب�ض من�سور على اأحد الجنود العراقيين واأخذه معه ب�سيارته 

اإلى العديلية واأعدمه في اأحد مدار�ض المنطقة.

5- منطق���ة الجابري���ة »العملي���ة االأخي���رة«: ف���ي الي���وم الخام����ض م���ن اأي���ام الغ���زو 

1990/8/6م كان ع���دد من الجنود العراقيين يبلغ عددهم الثمانية ع�سر تقريبًا 

متمركزي���ن ليل في منطق���ة الجابرية على طري���ق الفحيحيل مقاب���ل م�ست�سفى 

اله���ادي ومعه���م �ساحنتان ع�سكريت���ان تحمل كل واحدة منهم���ا دبابتين وذخائر 

واأ�سلح���ة كثي���رة. ر�سد من�س���ور هذه الق���وة العراقية ثم تقدم �سريع���ًا اإلى خاله 

عماد اأمان وحثه على �سرورة اقتنا�ض الفر�سة ومهاجمتهم ولكن الوقت لم يكن 

منا�سب���ا لتنفي���ذ اأي عملية ع�سكرية فالتجول ممنوع لي���ًل وبالرغم من ذلك فقد 

خ���رج من�سور وخاله وعاينا الموقع �سيرا على االأقدام من خلف الم�ست�سفى وبعد 

رجوعه���ا حاول عماد اقن���اع من�سور ب�سعوبة مهاجم���ة العراقيين اإال اأن من�سور 

ل���م يتقنع واألح على خاله بالتحرك لمهاجمتهم واقترح عليه المرور على �سديقه 

في�س���ل البحر الذي ا�سترك معه في اأكثر من عملية ع�سكرية فذهبا اليه و�سرحا 

ل���ه الو�سع واأبدى في�سل ا�ستعداده التام للم�ساركة في هذه العملية فرجع الثلثة 

اإل���ى بيت عماد وقاموا بالتخطي���ط للعملية الهجومية وا�ستعاونوا به و�ساركهم في 

التخطيط منذر ال�سيف ومحارب عبدالكريم.

وت���م التخطي���ط عل���ى اأن يخرجوا بث���لث �سي���ارات يتقدمهم عماد اأم���ان ودوره 

توجيهه���م باإمكاني���ة مهاجمة الق���وة العراقي���ة. وكان دور ال�سيارتي���ن االآخريين 
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رم���ي القوة العراقية باالأ�سلحة والذخائر ثم التوجه الى طريق الدائري الخام�ض 

باتج���اه الجهراء وكانت اإحدى هاتين ال�سيارتين تقل محارب عبدالكريم ومهمته 

قي���ادة ال�سيارة ومن�سور حمود مهمت���ه الرمي بينما ال�سي���ارة االخرى تقل منذر 

ال�سي���ف قائ���دا لل�سيارة وفي�سل البح���ر راميا. وفعل خرج���ت ال�سيارات الثلث 

وتوجه���ت الى طري���ق الفحيحيل ال�سريع بمح���اذاة منطقة الجابري���ة وم�ست�سفى 

اله���ادي وهاجم���ت �سيارة من�س���ور و�سيارة في�س���ل القوة العراقي���ة بالكل�سات 

واأردوا منه���م خم�س���ة قتلى. وفي اأثناء تب���ادل اإطلق النار راأته���م دورية عراقية 

فا�سطروا للنزول الى جهة منطقة الرميثية في �سارع الفحيحيل ال�سريع بداًل من 

التوج���ه اإلى الدائري الخام�ض بطريق الجهراء وتمت المطاردة بين هذه الدورية 

العراقي���ة ت�ساندها دوري���ات عراقية اأخرى وبين �سيارة في�س���ل ومن�سور وتبادل 

اإطلق انار بينهما اإلى اأن تم اعتقال  االأربعة في�سل البحر ومن�سور حمود ومنذر 

ال�سي���ف ومحارب عبدالكريم بعدم���ا ا�سطدمت �سيارتيهما كم���ا يظهر بحواجز 

ا�سمنتي���ة في منطقة ميدان حول���ي ب�سبب المطاردة العنيف���ة فقد وجدت اإحدى 

�سيارتي المقاومة مدعومة بالقرب من حاجز اإ�سمنتي بالقرب من ثانوية عبداهلل 

ال�سالم ث���م اأودع االأربعة في زنزانة واحدة في ثانوية عبداهلل ال�سالم التي حولت 

ال���ى �سجن من قبل الق���وات العراقية. وفي اأثناء االعتقال نقل���وا اإلى الب�سرة ثم 

اأعي���دوا مرة اأخرى اإلى �سجن ثانوية عب���داهلل ال�سالم، وقد ذهبت والدة من�سور 

م���ع اأخيها لتطمئن على حال ابنها في ال�سج���ن ولكنهما طردا عند باب ال�سجن. 

بينم���ا كان من�س���ور واإخوانه الثلثة ف���ي ال�سجن دخل عليه���م الزنزانة ع�سكري 

عراقي فهجموا عليه واأخذوا �سلحه وحاولوا الهرب من ال�سجن وترا�سقوا بالنار 

مع العراقيين فقتلوا ما يقارب من الع�سرين منهم ولكن قب�ض عليهم مرة اأخرى 

و�س���درت اأح���كام باإعدامه���م فاأعدم من�سور بطل���ق ناري في راأ�س���ه بعد تعذيب 

واألقيت جثته بالقرب من اإحدى الحدائق في منطقة القاد�سية اأو الدعية في يوم 

1990/8/26م �سباحًا ثم نقل اإلى م�ست�سفى مبارك ومنه اإلى مقبرة الرقة حيث 

وري ج�سده الثرى في يوم 1990/8/27م.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / من�صور قنا�س نقيع الخ�صيلي )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد وهواياته:

ات�س���ف ال�سهي���د من�سور به���دوء الطب���ع  والحن���ان والعطف والرحم���ة وم�ساعدة 

المحتاج وح�سن االأدب والخلق وقوة ال�سخ�سية حري�سا على ال�سلة وال�سيام واأداء 

العمرة.

دوره  في اأثناء االحتالل الغا�صم وا�صت�صهاده:

ف���ي ال�سب���اح الباكر من يوم الخمي����ض 1990/8/2م �سمع ال�سهي���د من�سور بخبر 

الغ���زو وتعر�ض ب���لده العتداء عراق���ي فخرج من منزل���ه في منطق���ة ال�سليبيخات 

و�ساهد االآليات الع�سكرية العراقية والجنود العراقيين راب�سين على اأر�ض الوطن في 

الطري���ق العام في هذه المنطقة فرجع  اإلى منزله وارت���دى ملب�سه الع�سكرية واراد 

التوج���ه اإل���ى وحدته الع�سكري���ة فطلبت منه والدت���ه واأخوه اأن ال  يذه���ب فالعراقيون 

دخل���وا البلد واحتلوه���ا و�سيطروا عليها فلي����ض هناك فائدة م���ن المقاومة ولكنه لم 

ي�ستم���ع الى ه���ذا النداء واأ�سر على الخ���روج فخرج في ال�ساع���ة ال�ساد�سة والن�سف 

�سباح���ًا ولكن���ه رجع بعد �ساعة حيث وجد اأن الطريق مغل���ق عند دار رعاية الم�سنين 

القريب���ة  من دوار االأمم المتح���دة واغتنمت والدته وخاله رجوعه الى المنزل فر�سة 

الإقناعه بعدم الخروج مرة اأخرى لمقاومة الغزاة فا�ستجاب لهم لكنه لم يكن مقتنعًا 

بذل���ك �ساعرًا بتاأنيب ال�سمير والحزن  ظاهر علي���ه فلم يلبث طويل حتى خرج مرة 

اأخ���رى في ال�ساعة التا�سع���ة �سباحا من هذا اليوم حيث لم يتحم���ل روية ال�ساحنات 

واالآليات الع�سكرية رافعة العلم االأحمر تجول في بلده ولم ي�ستجب الإلحاح اأهله عليه 

بالمكوث ولب�ض الد�سدا�سة »الثوب الكويتي« فوق ملب�سه الع�سكرية تمويها للعدو.

* الميلد: 1969/11/25                                        - اال�ست�سهاد  :1990/8/2م
  - الم�ستوى التعليمي  :المرحلة المتو�سطة                - المهنة : وكيل عريف - الوحدة االولى - الحر�ض الوطني  

  - الحالة االجتماعية : اأعزب
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وكان يقول ما معناه انه يف�سل الموت وال يترك العراقيين يخو�سون في وطنه واتجه 

من�س���ور اإلى مع�سك���ر الحر�ض الوطني واأخ���ذ ي�سارك الجن���ود الكويتيين في مقاومة 

المعتدي���ن وارتقى �سطح جمعية الحر�ض الوطن���ي واأخذ يطلق النار على الغزاة ولكن 

بندقيت���ه تعطلت فنزل من على �سطح الجمعية لي�ستبدلها باأخرى وعند نزوله اأ�سيب 

بطلق ناري اأ�سابه براأ�سه من تحت اأذنه وخرجت من الجهة االأخرى عن طريق قنا�ض 

عراقي اتخذ من �سطح وزارة الكهرباء المقابلة لمع�سكر الحر�ض الوطني موقعًا لقتل 

الجن���ود الكويتيين، و�سقط ال�سهيد من�سور على االأر�ض م�سرجًا بدمائه ومازالت به 

روح فغ�س���ل رفاقه وجهه واأ�سقوه ماء لكنه ما لب���ث اأن اأ�ست�سهد وانتقل الى رحمة اهلل 

وبع���د ا�ست�سهاده نقل اإل���ى م�ست�سفى العدان ثم اأخذ الى مقب���رة الرقة ودفن في قبر 

جماعي.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / نايف مجلعد محمد العجمي )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد:

تخلق ال�سهيد نايف باأخلق فا�سلة كثيرة فقد كان ذا �سمعة طيبة متوا�سعًا �سمحًا 

وا�س���ع ال�سدر، حليمًا يعام���ل الجميع المعاملة الح�سنة بغ����ض النظر عن جن�سياتهم 

ح�سن االأدب، ينتقي الكلم الطيب، والمفيد في اأحاديثه وكان �سجاعا وجريئًا، طيب 

القل���ب يحب خدمة النا����ض وال يرد طالب حاج���ة، اأمينا هادئ الطب���اع، كثير الب�سر 

واالبت�سام���ة م���ع النا�ض حلو الع�سرة ولذا اأحبه كل من خالطه وعا�سره وعا�ض معه وله 

ذكرى طييبة في نف�ض كل من عرفه.

هواياته:

القراءة وال�سعر.

دوره في مقاومة المعتدي:

كان ال�سهيد نايف خلل الغزو �سعلة من الن�ساط والحركة تبداأ من ال�سباح الباكر 

وحتى ي���اأوي اإلى فرا�سه ليل با�ستثناء �سويعات يرتاح بها وقد تعددت اأدوار نايف في 

الغزو في مجاالت مختلفة �سواء من الناحية المدنية اأو الع�سكرية

»اأ« دوره في الجانب المدني:

حر�ض نايف عل���ى العمل في محطة الزور لتحلية الماء وتوفير الكهرباء منذ بداية 

الغ���زو معتق���دا اأن ا�ستمراره به���ذا العمل مهم ج���دًا في تثبيت النا�ض ع���ن المغادرة 

وت���رك البلد، فل �سك اأن الو�سع لل�سامدين �سيك���ون �سعبًا اإذا انقطعت الكهرباء اأو 

الم���اء ول���ذا كان يذهب يوميا لمحطة الزور ويمر في طريق���ه على بع�ض المهند�سين 

ياأخذه���م معه الى المحطة. وقد كان في ذهابه واإياب���ه يواجه كثيرًا من الم�سايقات 

* الميلد: 1956/1/1                                        - اال�ست�سهاد  :1991/2/26م
  - الم�ستوى التعليمي  :جامعي                              - المهنة : مهند�ض كيميائي - محطة الزور - وزارة الكهرباء والماء   

  - الحالة االجتماعية : متزوج وله اأربعة اأوالد
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م���ن العراقيي���ن ومن نق���اط التفتي�ض لكنه لم يعب���اأ بذلك فق���د كان حري�سا على اأن 

ت�ستمر المحطة في تزويد النا�ض بالكهرباء والماء. ولما منع العراقيون بع�ض المواد 

الكيميائي���ة ال�سرورية لت�سغيل المحطة لم يتوان ف���ي الو�سول اإلى ال�سابط الم�سوؤول 

لي�س���رح ل���ه ب�سجاعة وج���راأة وقناعة �س���رورة توفير ه���ذه المواد وكان���ت نتيجة تلك 

المقابلة اأن ال�سابط اأبدى تجاوبا في تلبية هذا الطلب.

وا�ستم���ر نايف في عمله بالمحطة منذ االيام االأول���ى من الغزو حتى بداية ال�سربة 

الجوي���ة ف���ي 1991/1/16م وكان لتواج���ده الدائ���م بالمحط���ة اأثر كبير ف���ي تثبيت 

العاملي���ن ف���ي المحطة خلل هذه الفت���رة الأنه م�سوؤولهم فيها وه���م مرتبطون ب�سكل 

رئي�س���ي باالإ�سافة اإلى توفيره الموؤن واالأموال لهم خا�سة لمن كان م�ستمرًا في العمل 

بالمحط���ة. وبع���د ال�سربة الجوية منع من الو�سول للمحطة وق���د كان الطريق خطرًا 

مليئًا بااللغام والمتفجرات خا�سة اأن العراقيين قاموا بهدم الطريق الرئي�سي الموؤدي 

للمحطة ومع  هذا فقد حاول الذهاب لكنه كان يرد عند منطقة ميناء عبداهلل.

وكذل���ك ق���ام ال�سهيد بتثبي���ت النا�ض ع���ن طريق خطبه ف���ي يوم الجمع���ة واإلقائه 

الخواط���ر بع���د ال�سلوات يحثه���م على ال�سم���ود والتحمل باأنها �س���دة و�سوف تنفرج 

وغيره���ا من الموا�سيع االإيمانية الت���ي كان لها دور في تهدئة النا�ض و�سمودهم. ولم 

يكت���ف ببث مثل هذه الموا�سيع االإيمانية بالم�ساجد بل كان اأي�سا يمر على النا�ض في 

دواوينهم ينتقل بين المناط���ق المختلفة خا�سة منطقة ال�سباحية والرقة واأبوحليفة 

والفحيحيل والقرين وقد قام بهذه المهمة منذ بدايات الغزو.

وب�سبب مواعظه االإيمانية األقى عليه العراقيون القب�ض لتحدثه عن مو�سوع الرحمة 

حيث قد فهموا منه اأنه يعنيهم باأنهم خالون من الرحمة ف�سجن يوما واحدا ثم تدخل 

بع�ض الكويتيين الم�سوؤولين في الجمعيات التعاونية التي كان لهم ف�سل على مجموعة 

من العراقيين بتوفير الطعام لهم ، فاأطلق �سراحه بعد اأن األزموه بالتوقيع على تعهد 

بع���دم التعر�ض لهم. ولل�سهيد نايف دور اأي�سا في توزيع الخبز والمواد التموينية على 

النا����ض خ���لل الغزو مع لج���ان التكافل في منطق���ة الفحيحيل والقري���ن، وقام بنقل 

معلومات عن �سرقات العراقيين لمعدات بمحطة الزور.

»ب« دوره في المجال الع�صكري:

اهت���م نايف بتكوي���ن علقة مع بع����ض ال�سب���اط العراقين لياأخذ منه���م معلومات 

تتعلق بالغزو وتحركاتهم الع�سكرية، اهتم باإقامة علقات مع المهند�سين العراقيين 
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الذي���ن اأتوا من العراق للعمل في المحطة فقد نقل عنهم معلومات مهمة تتعلق بقيام 

الغ���زاة بمد اأنابيب في المناطق الحدودية يمر بها النفط لتفجيرها عند تقدم قوات 

التحال���ف ف���ي االأرا�سي الكويتية وكذلك ق���ام نايف اأي�سا بنق���ل م�ساهداته للمناطق 

الحدودية القريبة من الزور فيما يتعلق بخطوط النفط الممتدة.

اال�صت�صهاد:

عا����ض ال�سهي���د ال�ساع���ات االأولى في ي���وم التحري���ر الثلث���اء 1991/2/26م وقد 

غمرت���ه الفرح���ة وال�سع���ادة واأخذ يم���ر على جيران���ه يهنئهم بالن�سر ث���م �سمع نداء 

باالذاع���ة الكويتية ينا�سد المهند�سي���ن الكويتيين ب�سرورة االلتح���اق ببرج المراقبة 

ف���ي منطقة الجابرية للعم���ل على اإي�سال الماء والكهرباء الأهال���ى الكويت فلم يتوان 

عن تلبية ه���ذا النداء مع اأن البع�ض ن�سحه بعدم الخروج خارج منطقته الأن الكويت 

ل���م تطه���ر بالكامل من الفل���ول العراقية، لكنه رف����ض واأعتبر اأن ذل���ك اأمر يجب اأن 

يلبي���ه لتخ�س�سه في ه���ذا المجال، فاأخذ اأ�سرته من منطقة �سكنه القرين اإلى منزل 

وال���د زوجته ف���ي منطقة الفحيحي���ل وقبل اأن يتوج���ه اإلى منطق���ة الجابرية مر على 

منطق���ة �سبحان ليت���زود بالوقود بمحاذة �س���ور المطار. وكان بتل���ك المنطقة بع�ض 

الق���وات العراقي���ة المختبئة، فلما  راآه العراقيون قرب ال�س���ور اأطلقوا عليه الر�سا�ض 

فاأ�ساب���وه براأ�سه من الجهة اليمن���ى فمالت به ال�سيارة وا�سطدم���ت بال�سور وتوقفت 

وم���ا لبث ناي���ف اأن فارق الحياة وظ���ل في �سيارته م���ن يوم الثلث���اء1991/2/26م 

حت���ى يوم الجمعة 1991/2/29م اإلى اأن راأته فرقة �سعودية من قوات التحالف فنقل 

اإل���ى الم�ست�سفى وو�سع في الثلجة. ومن كان يراه يظن���ه نائما ولم تتغير رائحته وال 

لون���ه ثم نقل يوم ال�سبت 1991/2/30 �سباح���ًا اإلى مقبرة الرقة ودفن فيها وقد �سم 

الم�سيعون رائحة زكية من دمه.

لق���د كان ال�سهيد يدعو اهلل بعد ال�سلوات وفي قيام الليل اأن يقر اهلل عينه بتحرير 

الكوي���ت واأن يرزقه ال�سهادة، لقد عاي�ض ال�سهيد ال�ساعات االأولى من فرحة التحرير 

ولعل اهلل بموته قد رزقه ال�سهادة.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-135-

ال�صهيد/ نجم عبداهلل عبداهلل البلو�صي )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اخالقه و�صفاته:

و�سف ال�سهيد نجم بهدوء الطبع ونقاء القلب والحنان وحب الخير للنا�ض.

هواياته:

�سيد البر و�سيد البحر وميكانيكا ال�سيارات.

موقفه من الغزو االآثم:

كان ال�سهي���د نج���م �ساهرا عل���ى �ساطى البحر م���ع زوجته وابنه الوحي���د �سعود في 

ليل���ة الغ���زو العراق���ي وبينما هم كذل���ك جاءت دوري���ة كويتية وطلبت منه���م مغادرة 

الم���كان دون بيان ال�سبب فذهبوا اإلى المنزل وفي ال�سب���اح الباكر من يوم الخمي�ض 

1990/8/2م علم���وا باأم���ر الغ���زو  فقرر نجم باعتب���اره ع�سكريًا االلتح���اق بقاعدته 

الع�سكري���ة وتلبية نداء الوط���ن فلب�ض ملب�سه الع�سكرية وتوجه ف���ي ال�ساعة التا�سعة 

�سباح���ًا الى القاعدة الع�سكرية البحرية في منطق���ة الجليعة ودخل المع�سكر وبا�سر 

عمله وهو توزيع الذخيرة على المدافعين ولكن الهجوم العراقي كان اأكبر مما يتحمل 

و�سقط���ت القاعدة ف���ي اأيديهم فطلب ال�سابط الكويتي من الجن���ود مغادرة القاعدة 

الأنه ال طائل من وراء المقاومة. فخرج نجم وتوجه اإلى بيته لكنه لم يقبل اأو ي�ست�سلم 

له���ذا الغزو الذي حل بوطنه وظهرت عليه مظاهر ال�سي���ق والغ�سب فاأ�سبح ع�سبي 

المزاج �سريع االنفعال مع اأنه معروف بهدوئه

دوره في مقاومة المعتدي:

قرر نج���م مقاومة المعتدين بمايملك من اإمكانات معب���را عن هذه القناعة بكلم 

مقت�س���اه اأن���ه ال يمكن ال�سك���وت على هذا االحت���لل والبد من مقاومت���ه وقتل جنوده 

*الميلد:1960/1/6                                        - اال�ست�سهاد  :1990/9/23م
  - الم�ستوى التعليمي  :ال�سهادة المتو�سطة           - المهنة : وكيل عريف بالبحرية - وزارة الدفاع   

  - الحالة االجتماعية : متزوج وله اأبن واحد
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ولي�ض الخوف على االأبناء عذرا في ترك المقاومة وال يليق بمن احتل وطنه اأن يغادره 

ويترك���ه في اأيدي »ال�سعاليك» لم يكن نجم يف�سل العمل المنظم الذي ي�سم اأعدادًا 

كبي���ره معتقدا اأن ق�ساء الوقت في التخطيط والنقا����ض والحوار م�سيعة لهذا الوقت 

واأن ه���ذا العدد الكبي���ر مدعاة النك�ساف اأم���ره وف�سح اأ�سراره ول���ذا فاإنه لم يح�سر 

اإال اجتماع���ا واحدا الأبناء مقاومة مجموعة الفه���ود وظل �ساكتا ال ي�سارك في الحوار 

والنقا�ض ولم يعجبه هذا االأ�سلوب في المواجهة ولذا لما دعي اإلى اجتماع اآخر اعتذر 

عن عدم الح�سور.

وق���د اأ�سر نجم اأن تغادر زوجت���ه وابنه الكويت خوفا م���ن اأن ي�سيبهما اأذى ب�سببه 

وظل �سادما في اأر�ض الوطن.

ق���ام نجم ببع�ض االأعم���ال لمقاومة االأعداء تمثلت اأوال ف���ي الن�ساط االإن�ساني ومن 

ذل���ك اأن���ه كان يتردد كثيرا عل���ى م�ست�سفى الع���دان الإ�سعاف  الم�سابي���ن وم�ساعدة 

المر�س���ى وق���د حاول اأي�س���ا ت�سوير من�س���ور وتوزيعه حول كيفي���ة الحماية من خطر 

االأ�سلح���ة الكيماوي���ة ولكن العراقيي���ن راأوه وهو  يهم بت�سوير ه���ذا المن�سور في اأحد 

محلت الت�سوير المهجورة في منطقة الرقة فهرب ولكنه لم ي�ستطع التخل�ض منهم 

اإال بعد جهد وقد اأ�سيب بجروح عديدة من جراء هذه المطاردة.

ثانيا- الن�صاط الع�صكري:

ح�س���ل نجم عل���ى كمية من االأ�سلح���ة من اأحد مخ���ازن االأ�سلح���ة وا�ستخدمها في 

مواجه���ة العراقيين ومن ذلك اأنه كان يركب دراجة نارية مع اأخ لزوجته ا�سمه اأحمد 

بحيث اأحدهما يقود الدراجة واالآخر يرمي العراقيين وكانا يبحثان عن اأماكن تجمع 

جن���ود االحتلل اأو مرور اآلياتهم الع�سكرية خا�سة ف���وق الج�سور ورميهم بالر�سا�ض 

اأو اإلق���اء القناب���ل عليهم وقد نجحا في قتل خم�س���ة اأو�ستة من الجنود العراقيين فوق 

ج�سر منطقة الظهر.

وكان نج���م ي�ستخدم اأحيانا �سيارته في تنقلته لقن����ض العراقيين �سواء في نقاط 
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التفتي����ض اأو مهاجمتهم في منطق���ة الرقة بالقرب من م�سارب المي���اه وقد ا�ستخدم 

اأ�سطح بع�ض المنازل مجاال لرمي العراقيين فكان كثيرا ما يخرج في �ساعة متاأخرة 

من الليل وال يرجع اإال مع بزوغ الفجر على الرغم من اأن الخروج في هذه الفترة خطر 

ب�سبب حظر التجول وقام نجم بتعليم بع�ض ال�سبان كيفية ا�ستعمال ال�سلح لمعرفته 

في هذا المجال باعتباره ع�سكريا.

اال�صت�صهاد:

كان لنجم اأخ ا�سمه اإبراهيم ع�سو في المقاومة �سمن مجموعة الفهود وقد كان له دور 

بارز في مواجهة العراقيين. وقد نجح في قتل رائد في الجي�ض العراقي فتعقب العراقيون 

اأخب���اره وعرفوا منزل والده فاقتحم���وا المنزل وقب�سوا على اإبراهيم في 1990/9/10م 

واقت���ادوه اأ�سيرا معهم. وح�سر نجم  واأخوهما الثالث بدر اإلى المنزل بعد ثلث �ساعات 

واأخبرهم والدهم باعتقال اأخيهما فتوجها اإلى منزل مجيد علم دار في غرب الفنطا�ض 

ال���ذي كان مركزًا لتجمع مجموعة الفه���ود الإخباره باأمر القب�ض عل���ى اإبراهيم لياأخذوا 

حذره���م من العراقيين. ولك���ن العراقيين و�سعوا هذا المنزل تح���ت المراقبة ال�سديدة 

وتر�س���دوا لم���ن يح�سر اإلى هذا المنزل فلم���ا قدما اإلى منزل مجيد عل���م دار حا�سروا 

المنزل وقب�سوا على نجم وبدر وكذلك قب�سوا على مجيد علم دار وابنيه.

وواج���ه نج���م �سنوفا من التعذي���ب المروع خ���لل اعتقاله فقد �سرب راأ�س���ه بالفاأ�ض 

وخرق���وا رجلي���ه باآل���ة الخ���رق، »درل« ث���م قطعوهم���ا بالمن�س���ار ث���م اقتي���د نج���م ف���ي 

1990/9/23م اإل���ى �ساح���ة بالق���رب م���ن من���زل والده في منطق���ة الرقة ف���ي ال�ساعة 

الخام�سة والن�سف �سباحا واأعدم رميا بالر�سا�ض في راأ�سه. ثم نقلت �سيارة اال�سعاف 

جثته وجثة اأخيه اإبراهيم الذي اأعدم معه الى م�ست�سفى العدان. واأخبر االأب با�ست�سهاد 

ابني���ه فح�سر اإلى الم�ست�سفى فل���م يتمالك نف�سه و�سقط مغ�سيا علي���ه وحمل اإلى غرفة 

االنعا����ض وظل فيها ثلث���ة اأيام حتى تماثل لل�سفاء وفي يوم1990/9/24م نقل نجم من 

الم�ست�سف���ى اإل���ى المقبرة الجعفرية في ال�سليبيخات في ال�ساع���ة الثامنة �سباحًا وقام 

بتغ�سيله اأخوه االأكبر محمد مع اأخواته الثلث ثم وري جثمانه الثرى.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / نواف مبارك ح�صان الح�صان )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

كان ال�سهيد نواف مبارك الح�سان يدر�ض في الواليات المتحد االمريكية تخ�س�ض 

هدن�سة كمبيوتر وعاد اإلى دولة الكويت في العطلة ال�سيفية لعام 1990م، وذلك قبل 

الغزو العراقي الغا�سم ب�سهر على اأن يرجع ال�ستكمال درا�سته بعد انتهاء العطلة ولكن 

قدر اهلل اأن يعود لوطنه وي�سهد الغزو الهجمي لبلده وي�ست�سهد خلله.

عل���م ال�سهي���د بخبر اجتياح الق���وات العراقية للكويت في ي���وم الغزو 1990/8/2م 

ف���ي ال�ساعة الثامنة �سباحا عندم���ا ق�سف العراقيون مبن���ى االت�ساالت في منطقة 

ال�سباحية. ا�ستيقظ ال�سهيد واأ�سرته على �سدة ال�سوت الذي اأحدثه هذا الق�سف ثم 

فتحوا التلفاز و�سمعوا االأخبار التي تحدثت عن غزو العراقي لدولة الكويت.

دور ال�صهيد خالل الغزو:

رف�ض ال�سهيد الخروج من الكويت واأ�سر على ذلك مما ا�سطر والده ووالدته للبقاء 

معه في الوطن.

ل���م يكت���رث ال�سهيد بالق���وات العراقية التي اأقام���ت نقاط التفتي�ض  ف���ي كل اأنحاء 

الوط���ن ومنعت المواطني���ن من التنقل في ال�ساع���ات المتاأخرة م���ن الليل، فقد كان 

ال�سهيد يتنقل ب�سيارته في مناطق الكويت المختلفة ويزور اأ�سدقاءه ويخرج في الليل 

المتاأخ���ر متحديا تل���ك القوات. وقد كان لنواف الح�سان دور في تو�سيل االأ�سلحة اإلى 

المقاومة منذ االأيام االأولى من الغزو.

ظروف واقعة ا�صت�صهاد نواف الح�صان:

كان ال�سهي���د في يوم 1990/8/12م يقود �سيارته مع زميله عادل غانم الر�سود في 

الطريق الدائري الخام�ض ال�سريع في ال�ساعة الثامنة اأو الثامنة والن�سف ليل والحظ 

* الميلد: 1971/3/20                                                                                                            - اال�ست�سهاد  :1990/8/2م
  - الم�ستوى التعليمي  :طالب جامعي في ا لواليات المتحدة تخ�س�ض هند�سة كمبيوتر             - المهنة : طالب   

  - الحالة االجتماعية : اأعزب
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ن���واف قلة البنزين ف���ي �سيارته فتوقف عن���د »تنكر« كان واقفا عل���ى طريق الدائري 

الخام����ض ونزل هو و�سديقه عادل ل�سحب الوقود من هذا التنكر اإلى �سيارتهما وكان 

في نيتهما حرقه بعد �سحب الوقود منه لكن في اأثناء محاولتهما �سحب الوقود �سمعوا 

�سراخ���ًا و�سوتا عالي���ًا من الجنود المعتدي���ن واإطلق الر�سا�ض فم���ا كان من نواف 

وزميل���ه اإال اأن  ركبا �سيارتهما لينجوا بنف�سيهما والذي حدا بالعراقيين الأن يتعر�سوا 

لهم���ا اأن �سي���ارة اأخرى كانت ت�سير على طريق الدائ���ري الخام�ض وقد اأطفاأ �ساحبها 

اأنواره���ا ولما اقت���رب من بع����ض العراقيين المتواجدي���ن في ذلك الم���كان تعر�سوا 

الإط���لق نار ويب���دو اأن ذلك كان ال�سبب ف���ي تعر�ض العراقيين ل�سي���ارة نواف واأنهم 

توقعوا اأن الرمي اأتاهم من جهة �سيارة نواف وال�سيارة االأخرى.

ولما هرب نواف وزميله ب�سيارتهما تعقبهما العراقيون وطلبوا منهما التوقف اإال اأن 

نواف تابع القيادة وهو يتوقع ا�ست�سهاده فاأخذ يتذاكر ال�سهادتين مع زميله و�سادفته 

اإح���دى نقاط التفتي�ض ولم يتوق���ف اأي�سا بل مر عليها  م�سرع���ًا ب�سيارته وربما �سدم 

بع�ض عنا�سر النقطة واأخذ العراقيون يرمون �سيارة نواف فاأعطبوا اإطاراتهاو حطموا 

نوافذه���ا واأ�سابوا نواف في راأ�سه واأخذ الدم ي�سيل بغزارة منه وا�ست�سهد من �ساعته 

ومال���ت ال�سيارة يمينا ودارت ث���م توقفت وذلك تحت الج�سر عند برج التحكم لوزارة 

الكهرب���اء بين طريق الدائري الخام�ض وطريق المغرب ال�سريع. و�سل العراقيون الى 

موق���ع ال�سيارة فراأوا نواف وقد فارق الحياة فتركوه واقتادوا زميله عادل الر�سود الى 

فندق �سا�ض الذي حولوه الى مركز لهم وهناك �ساأل ال�سابط العراقي جنوده عما اذا 

وج���دوا ا�سلحة اأو ذخيرة ب�سيارة نواف فاأجابوا بالنفي ثم �ساألهم عن �سبب قتلهم له 

فاأخب���روه اأنه رف�ض اأن يتوقف. وبعد ا�ست�سه���اده �ساهدت �سيارته امراأة تعرف �سيارة 

ال�سهيد  فاأخبرت والدته بوجود �سيارة ابنها عند برج التحكم.

ونق���ل بعد ذل���ك نواف ال���ى م�ست�سفى مبارك وذه���ب والده ال���ى الم�ست�سفى واأخذ 

جثمان ابنه وتم دفنه في مقبرة الرقة في يوم 1990/8/13م.

رحم اهلل ال�صهيد نواف مبارك ح�صان الح�صان واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد/ وارد مزبان �صعود جدران )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد:

ع���رف ال�سهيد باأخلقه الحميدة وبال�سلح والتدين والحر�ض على ال�سلة واأداء 

العمرة وال�سدق والرحمة وح�سن التعامل مع االآخرين، طيبًا مت�سامحًا قليل الكلم، 

دائ���م التب�س���م والب�س���ر وكتم���ان ال�سر مخل�س���ا ف���ي عمل���ه وكان ذا راأي، ذكيا، قوي 

الذاكرة قوي ال�سخ�سية �سجاعًا وحري�سا على تربية اأبنائه تربية �سالحة. حاز على 

محبة اأخواته واأ�سدقائه وكان لموته اأثر في نفو�سهم.

هواياته:

من هوايات ال�سهيد حب ال�سفر وبخا�سة للعمرة وكذلك حب القراءة

دور ال�صهيد في اأثناء الغزو الغا�صم وا�صت�صهاده:

عل���م ال�سهي���د بخب���ر الغ���زو م���ن اأخي���ه ف���ي ال�سب���اح الباك���ر م���ن ي���وم الخمي�ض 

1990/8/2م فات�س���ل بمقر عمله بقاعدة علي ال�سال���م الجوية فاأكدوا له خبر الغزو 

فتعج���ل بلب�ض ملب�سه الع�سكرية، وتوجه اإلى القاع���دة وان�سم اإلى الجنود الكويتيين 

المدافعي���ن عن الكويت حي���ث و�سل اإلى هن���اك قرابة ال�ساعة التا�سع���ة �سباحًا ولم 

يك���ن خائفا من مواجهة المعتدين بل كان واثقا من نف�سه ومعنوياته مرتفعة م�ستعدًا 

للت�سحية والموت دفاعا عن الوطن.

ظ���ل ال�سهيد في القاعدة ي�سارك في المقاومة من���ذ و�سوله حتى ال�ساعة الخام�سة 

م���ن ع�سر يوم الخمي�ض وقد طلبت منه زوجت���ه الرجوع اإلى المنزل كما فعل البع�ض 

بدعوى اأنه لي�ض هناك فائدة من المقاومة لكنه رف�ض ذلك. ثم قامت طائرة عراقية 

بق�س���ف مبنى القيادة الت���ي كان بالقرب منها ال�سهي���د وارد فاأ�سابت اإحدى �سظايا 

القنبل���ة وارد في بطنه فق�سمت ج�س���ده ن�سفين وتوفي في الحال. وقد و�سفه من راآه 

وهو بهذه الحال اأنه كان فاتحًا عينيه وكاأنه مبت�سم وبعد ا�ست�سهاده نقل اإلى م�ست�سفى 

الجهراء وبعد اأيام نقل اإلى مقبرة الرقة  ودفن فيها.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته

* الميلد: 1953/4/5                                        - اال�ست�سهاد  :1990/8/2م
  - الم�ستوى التعليمي  :المرحلة المتو�سطة                - المهنة : وكيل �سابط وحدة القوة الجوية- قاعدة علي ال�سالم - وزارة الدفاع   

  - الحالة االجتماعية : متزوج وله �ست اأبناء
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ال�صهيد/ يعقوب يو�صف ح�صن عبا�س )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

مواهب ال�صهيد واأخالقه:

كان ال�سهي���د يجي���د ال�سباحة والنجارة ومبدع���ًا في عمل الم�سابي���ح بطريقة فنية 

رائعة تده�ض الجميع.

وع���رف ال�سهيد بحر�سه على ال�س���لة وباأخلقه العالية، فق���د كان عطوفًا حنونًا 

على اأهله واأخوته، هادئ الطبع، حري�سا على م�ساعدة االآخرين وتفقد اأحوالهم.

دور ال�صهيدخالل الغزو الغا�صم:

قام ال�سهيد باأعمال عدة خلل الغزو، منها:

1- التكبير على اأ�سطح المنازل ليعلن للعراقيين رف�سه غزوهم لبلده وليثير الرعب 

في قلوبهم.

2- ا�ست���رك ال�سهي���د مع بع����ض اإخوانه بتجهيز الخب���ز في مخبز منطق���ة اليرموك 

وتوزيعه على النا�ض وكان ياأخذ ق�سمًا منه اإلى اأهالي منطقته في الفردو�ض الذين 

كانوا ينتظرونه بفارغ ال�سبر.

3- اهت���م ال�سهي���د بتوزيع المن�سورات الت���ي تندد بالغزو الغا�س���م وي�ستغل توزيع هذه 

المن�سورات عند توزيع الخبز للنا�ض.

4- المقاوم���ة الع�سكري���ة وهي اأب���رز هذه االأعم���ال واأهمها، فقد ان�س���م ال�سهيد اإلى 

اإحدى خليا المقاومة الع�سكرية في منطقة الفردو�ض منذ بداية الغزو الغا�سم. 

فال�سهيد رف�ض اأن يغادر الوطن وكان يتمنى اأن يح�سن تراب الوطن رفاته واأخبر 

وال���ده حين دع���اه للخروج من الب���لد باأن »ه���ذا وطننا الزم ن�سح���ي من اأجله« 

واهت���م بالتدرب علي حمل ال�سلح فكان حديث���ه وتفكيره مع اأ�سرته عن االأ�سلحة 

* الميلد: 1970/12/25                                                   - اال�ست�سهاد  :1990/11/7م
  - الم�ستوى التعليمي  :طالب في المرحلة الثانوية                - المهنة :طالب   

  - الحالة االجتماعية : اأعزب
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واأنواعه���ا وط���رق فكها وتركيبها وتعبئتها، وكانت له ات�س���االت هاتفية مكثفة مع 

اأف���راد المقاومة وكان يخرج من منزله ليل وال يرج���ع اإال قبل الفجر وتبدو عليه 

اآث���ار التع���ب والجهد ويحاول اأن يخفي ذلك عن والدي���ه وعندما ي�ساأله والده عن 

خروج���ه ال يخبرهما بالحقيقة حيث حر�ض اأن يبقي تحركاته الع�سكرية �سرًا ولو 

اإلى اأقرب النا�ض اإليه.

ظروف ا�صت�صهاده:

كان ال�سهي���د  في يوم ا�ست�سهاده بتاري���خ 1990/11/7م مع مجموعة من المقاومة 

ف���ي اأح���د المن���ازل المهج���ورة يتدربون عل���ى ال�س���لح ويخططون لمقاوم���ة المحتل 

الغا�س���ب ولم ينتبهوا اإلى مراقبة القوات العراقية له���ذا المنزل ففوجئوا بمحا�سرة 

هذه الق���وات لهم واإطلق النار عليهم ومطالبتهم باال�ست�سلم، لكن اأفراد المقاومة 

ردوا عليه���م باإطلق مماثل وا�ستبك���وا معهم ورف�سوا اال�ست�س���لم. وا�ستطاعت تلك 

الق���وات اأن تردي بع�سهم ثم اأح�ض اأف���راد المقاومة اأن المعركة غير متكافئة فقرروا 

مغ���ادرة المنزل وات�سلوا بمجموعة اأخرى من المقاومة لير�سلوا اإليهم �سيارة تنقلهم 

اإل���ي مكان اآخر وا�ستط���اع اأفراد الخلية الخروج من المن���زل وبينما كان ال�سهيد يهم 

بركوب ال�سيارة وكان اآخرهم اأ�سيب بطلق ناري في ظهره وخرج من �سدره.

�سقط  ال�سهيد على االأر�ض ولم ي�ستطع اإخوانه نقله معهم ثم اأخذه العراقيون ورموه 

عن���د اإحدى حاويات القمام���ة، وبعد ذلك راآه بع�ض اأهل الخي���ر ونقلوه اإلى م�ست�سفى 

الفرواني���ة وكان قد فارق الحياة. وافتقدته ا�سرت���ه  ولما طال انتظارهم ذهب والده 

واأخوه عادل اإلى مخفر المنطقة حيث طلب منهم مراجعة الم�ست�سفى وبالفعل وجدوه 

ف���ي ثلجة الموتى ف���ي م�ست�سفى الفرواني���ة، وكان وجهه ي�سع بيا�س���ا كالبدر، وتعلو 

االبت�سام���ة �سفتيه وله رائحة زكية، ثم نقله اأهله اإل���ى المقبرة ودفنوه، وبعد اأيام من 

ا�ست�سهاده جاء اإلى منزله ثلثة �سبان ملثمين واأخبروا والده اأن ابنه ا�ست�سهد دفاعا 

عن الوطن.

رحم اهلل  ال�صهيد يعقوب رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / يو�صف محمد هالل بخيت الرومي العجمي )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالق ال�صهيد و�صفاته ال�صخ�صية:

امتاز ال�سهيد يو�سف ب�سفات ح�سنة واأخلق طيبة ظهرت عليه مع �سغر �سنه، فقد 

ات�س���ف بح���ب الوطن، وكراهية المعت���دى اأيا كان، وظهر هذا بحب���ه ل�سماع االأغاني 

الوطني���ة في البي���ت والمدر�سة، وكرهه للمعت���دي، كما ات�س���ف بال�سجاعة والجراأة، 

فقد كان جريئًا على العراقيين المعتدين الذين نزعوا منه الب�سمة والفرحة بتدني�ض 

اأر�س���ه، واالعتداء على اأهلها، فاإذا راآهم يجوبون ال�سوارع رماهم بالحجر واإذا �سمع 

�سوت اإطلق الر�سا�ض يخرج من منزله ليرى م�سدر هذه االأ�سوات وكان رحمه اهلل 

اجتماعيًا يحب زملءه وجيرانه.

المهارات والقدرات:

ع���رف عن ال�سهيد يو�سف اأن���ه كان محبًا للر�سم وبخا�سة  الر�س���وم التي تعبر عن 

الوطن.

اال�صت�صهاد:

ا�ست�سه���د يو�س���ف في وقت حرج جدًا، حي���ث كان ا�ست�سه���اده بتاريخ 1991/2/28 

وذلك بعد يومين من االإعلن الر�سمي لتحرير دولة الكويت من الغا�سبين المعتدين 

وال���ذي كان غرة ال�ساد�ض والع�سرين من فبراي���ر �سنة 1991، فامتزجت دموع الفرح 

بدم���وع الحزن في الوقت الذي كانت في���ه فرحة التحرير قد عمت اأهل الكويت �سواء 

من كان داخلها اأو خارجها حيث تم دحر القوات العراقية وطردها من الكويت، عدا 

مجموع���ات قليلة عجزت عن الهرب مع الهاربين، ومن بين هذه المجموعات جماعة 

كانت تع�سكر في مزرعة تبعد م�سافة مئتي متر تقريبا خلف منزل ال�سهيد يو�سف في 

* الميلد: 1984/3/9                                                          - اال�ست�سهاد  :1991/2/28م
  - الم�ستوى التعليمي  :المرحلة االبتدائية                            - الحالة االجتماعية : اأعزب
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منطق���ة ال�سباحية، وكانت هذه الجماعة تكثر من اطلق الر�سا�ض الع�سوائي خوفا 

على نف�سها من ان يتعر�ض لها اأحد، وب�سبب هذه الت�سرفات الهمجية غير الم�سوؤولة 

اأ�سابت ر�سا�سة طائ�سة من بنادق المعتدين ال�سهيد يو�سف الذي كان خارج المنزل 

فاأ�سابت منه مقتًل حيث اخترقت ال�سدر وا�ستقرت في القلب ثم �سقط على االأر�ض 

والدم���اء ت�سيل منه معط���رة االأر�ض الزكية بال���دم الطاهر، فهرعت اأم���ه بعد �سماع 

�سوت���ه واحت�سنته وهي تن���ادي باأعلى �سوتها م�ستغيثة بمن ينقذ طفلها من الموت اإال 

اأن اأحد لم ي�سمع �سراخها على ولدها ومكثت حوله ما يقرب من ال�ساعتين وال�سهيد 

ين���زف دم���ا حتى مر به اأح���د الكويتيين فحمل���ه م�سرعا اإلى م�ست�سف���ى العدان الذي 

يق���ع ف���ي المنطقة نف�سها، ولما و�سل اإلى الم�ست�سفى تبي���ن للأطباء اأن ال�سهيد فارق 

الحي���اة قبل و�سول���ه. ولما علم اأهله بوفاته ذهب جده ه���لل بخيت الرومي العجمي 

اإل���ى الم�ست�سفى وتاأكد بنف�سه من وفاة حفيده، وفي �سباح اليوم التالي 1991/2/29 

ذه���ب االأب مع بع�ض االأقارب ال���ى الم�ست�سفى وحملوه في �سي���ارة خا�سة اإلى مقبرة 

الرقة ودفن هناك في قبر بمفرده.

رحم اهلل ال�صهيد رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته
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ال�صهيد / يون�س محمد يو�صف مال اهلل  )رحمه اهلل(

كتب / د. اأحمد الح�صن:

اأخالقه و�صفاته:

ات�س���ف ال�سهي���د ب�سفات حمي���دة عدة حي���ث كان متدينا و�سوال لرحم���ه، بارا�ض 

بوالدي���ه قريب���ا منهما ملبيا لحاجتهما، حنون���ا، كتوما، وفيًا الأهل���ه ووطنه، �سجاعًا، 

محبوبًا ومحترما من زملئه واأ�سدقائه، خدوما للجميع، ال ي�ستكي منه اأحد اأو يذكره 

.211

 )1(

ب�سوء، ولذا كان لنباأ ا�ست�سهاده اأثر قوي اأورث حزنًا عميقًا في قلوب محبية 

قدراته المهنية والحرفية:

كان لل�سهي���د ق���درات متمي���زة ف���ي اأكث���ر من حرف���ة، فقد كان���ت له معرف���ة باالأعمال 

الكهربائي���ة والميكانيكي���ة وت�سلي���ح االأدوات ال�سحي���ة باالإ�ساف���ة ال���ى قدرت���ه ف���ي 

.212

 )2(

الح�سابات 

ال�صهيد يون�س مال اهلل في مقاومة القوات العراقية:

كان ال�سهي���د يون����ض قد اأنه���ى الخدمة الع�سكري���ة في 1990/7/1م ث���م تزوج بعد 

اأ�سبوعي���ن بتاري���خ 1990/7/15م وذلك قب���ل اأيام قليلة من الغ���زو العراقي الغا�سم 

213م.

 )3(

لدولة الكويت الذي حدث بتاريخ 1990/8/2 

كان للغزو وقع �سديد على ال�سهيد يون�ض فلم ت�سغله حياته الزوجية الجديدة عن واجبه 

تجاه وطنه وعن االجتهاد بما ي�ستطيع عمله من اجل تخلي�سه من اأيدي الغزاة.

وق���د �سملت مظاه���ر مقاومته للغ���زو العراقي الجانب المدن���ي والجانب الع�سكري 

ف���ي حياته وذل���ك منذ الي���وم االول من الغ���زو 1990/8/2م وحتى ي���وم اعتقاله في 

1990/9/3م.

)1( 211 - مقابل���ة ج���رت م���ع جمال ح�سين ال�سطي )زوج اأخ���ت ال�سهيد( بتاريخ 2004/8/31، �ض 1، 2، 6، اأفاد اأن اأخ���رى لجمال ح�سين ال�سطي مرفقة 

م���ع مل���ف ال�سهيد تتعلق باأبرز �سفات ال�سهيد بعنوان »بطاقة �سهيد« �سادرة عن مكتي ال�سهيد �ض 1، 2، مقابلة مع والد ال�سهيد محمد يو�سف مال 

اهلل بتاري���خ 2004/7/11م، ����ض 6، مقابل���ة مع يا�سين محمد مال اهلل )�سقيق ال�سهيد( بتاري���خ 2004/8/31م ن �ض 7 )مرفقة مع مقابلة جمال 

ال�سطي(.

)2( 212 - �سيرة مخت�سرة عن ال�سهيد يون�ض، بطاقة �سهيد �سادرة عن مكتب ال�سهيد �ض1. 

)3( 213 - مقابلة مع والد ال�سهيد محمد يو�سف مال اهلل �ض 3.
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اأواًل الدور المدني لل�صهيد في مقاومة الغزو

كان لل�سهيد اأن�سطة مدنية عدة في مواجهة المعتدين وت�سمل:

.214

 )4(

اأ    - تو�سيل الم�ساعدات االإن�سانية كالغذاء والمعونات المالية اإلى االأ�سر الكويتية 

ب   -  طباع���ة الن�س���رات الت���ي تن���دد بالغ���زو وتحث ال�سع���ب الكويتي عل���ى ال�سمود  

ومقاوم���ة العراقيي���ن وتوزيعه���ا عل���ى االأهال���ي وذلك ع���ن طريق اآل���ة ت�سوير 

اأح�سره���ا من �سركة والده. وله م�ساهمة جادة في توزيع ن�سرة »ال�سمود« التي 

ت�سدره���ا اإحدى جه���ات المقاومة الكويتي���ة وكان مقتنعا باأن���ه �سيكون لها اأثر 

.215

 )5(

كبير في �سمود اأهل الكويت و�سد اأزرهم 

ج����-  الم�ساهم���ة في اإخ���راج بع����ض االأ�س���ر الكويتي���ة واأ�سحاب الظ���روف الحرجة 

كالع�سكريين والمر�سى اإلى خارج البلد عن طريق اإ�سدار اإثباتات ر�سمية من 

.216

 )6(

ال�سفارة االإيرانية وهويات ودفاتر �سيارات وهمية 

217 ، وهو دور له اأهميته الكبيرة، حيث 

 )7(

د     -  جمع اأكيا�ض القمامة من اأمام المنازل 

اأن عدم جمعها والتخل�ض منها يوؤدي اإلى تكد�سها وانت�سار االأمرا�ض واالأوبئة.

218 ال�سلمية التي توؤكد للمحتل رف�ض ال�سعب 

 )8(

ه���� -  الم�ساركة في بع�ض المظاه���رات 

الكويتي لهذا الغزو الهمجي.

219 التي كانت توفر الأهال���ي المنطقة الحاجات 

 )9(

و     -  العم���ل ف���ي الجمعي���ة التعاوني���ة 

ال�سروري���ة وم�ستلزم���ات الحياة مما ي�ساع���د على ثباته���م و�سمودهم في اأر�ض 

الوطن.

)4( 214 - مقابلة مع جمال ال�سطي �ض 33.

)5( 215 - بطاقة �سهيد �سادرة عن مكتب ال�سهيد �ض2، تقرير بعنوان »من حيثيات الوفاة« �سادرة عن مكتب ال�سهيد.

)6( 216 - مقابلة مع جمال ال�سطي �ض4.

)7( 217 - بطاقة �سهيد �ض1.

)8( 218 - بطاقة �سهيد �ض1.

)9( 219 - بطاقة �سهيد �ض1.
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ثانيا: المقاومة الع�صكرية:

اإن المقاوم���ة المدني���ة التي �سارك فيها ال�سهيد برغم تع���دد اأن�سطتها واأهميتها اإال 

اأنه���ا ال تمثل الجانب الرئي�سي له فالمقاوم���ة الع�سكرية كانت هي الدور االأكثر بروزا 

في مقاومة المعتدين.

ال�سك اأن الخبرة الع�سكرية التي اكت�سبها من الخدمة الع�سكرية اأهلته الأن يكون له 

م�ساهمة فعالة في هذا الجانب. فال�سهيد  ومنذ اليوم االأول من ا لغزو قرر اأن يواجه 

المعتدي���ن. فعندما راأى طائ���رات المعتدين »الهليكوبتر« تج���وب �سماء الوطن انتابه 

الغ�س���ب والحرقة على وطنه فقفز من مكانه قائًل: »�سوف اأذهب والتحق باللواء 53 

وفع���ل خرج من بيته متوجهًا اإلى المع�سكر رغم طلب البع�ض منه التريث فتوجه اإلى 

مقر اللواء لكنه لم يتمكن من الو�سول اإليه حيث اإن القوات العراقية حا�سرت جميع 

المع�سك���رات الكويتي���ة ومنعت كل من يح���اول الدخول اإليها، فرجع اإل���ى منزله وكله 

ح�س���رة لكنه ا�ستطاع اأن يح�سل على قطعة �س���لح لي�ستخدمها في مواجهة المعتدي 

.220

 )10(

في الوقت المنا�سب 

وف���ي اليوم الثاني  من الغزو 1990/8/3م ان�سم اإل���ى المقاومة الم�سلحة في منطقة 

221 الكائن في 

 )11(

كيف���ان �س���د القوات المحتلة ثم ان�سحب ف���ي 1990/8/4م اإلى منزل���ه 

منطق���ة الرميثي���ة ليبداأ بم�ساهم���ات اأخرى في مواجه���ة القوات العراقي���ة فان�سم الى 

اإح���دى خليا المقاومة م���ع الملزم اأحمد الدو�سري والملزم �سالح اأبل والتي كان لها 

222« فمن الن�ساطات الم�سلحة 

 )12(

ارتب���اط م���ع مجموعة المقاومة الم�سماة ب� »25 فبراي���ر 

الت���ي ق���ام بها كان حر�س���ه على اقتن���اء االأ�سلحة فقد ذه���ب مع اأخيه يو�س���ف واآخرين 

اإل���ى مبن���ى الدفاع المدني الكائ���ن على الدائ���ري ال�ساد�ض وا�ستطاع���وا الح�سول على 

بع����ض االأ�سلحة الخفيفة والر�سا�سات وقاموا بتوزيعها عل���ى اأفراد المقاومة في منطقة 

223، باالإ�سافة اإلى االأ�سلحة التي يح�سلون عليها من الجنود العراقيين الذين 

 )13(

الرميثية 

)10( 220 - مقابلة مع جمال ال�سطي �ض2.

)11( 221 - مقابلة مع جمال ال�سطي �ض3.

)12( 222 مقابلة مع جمال ال�سطي �ض3. 

)13( 223 - مقابلة مع جمال ال�سطي �ض4.
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224، وقام ال�سهيد مع اأخيه يو�سف باإخفاء كمي����ة من  االأ�سلحة في حديقة 

 )14(

يت���م ت�سفيته���م 

.225

 )15(

منزلهم 

و�س���ارك ال�سهي���د في عملي���ات مقاومة عدة في �س���ارع عمان الرئي�س���ي في منطقة 

226، حيث يتواجد فيه عدد من الع�سكريين العراقيين، وكذلك في الهجوم 

 )16(

ال�سالمية 

على مخفر منطقة �سباح ال�سالم باالتفاق مع عدد من خليا المقاومة لل�سيطرة عليه 

وتخلي�ض  ال�سجناء والمحجوزين من الكويتيين والكويتيات في هذا المخفر.

وا�ستغ���رق ه���ذا الهجوم ن�س���ف �ساعة تقريب���ا ا�ستطاعوا خللها اإحب���اط محاولة 

اإ�سن���اد عراقية لهذا المخفر ولكن نف���اد الذخيرة ا�سطر اأفراد المقاومة للن�سحاب 

.227

 )17(

دون اأن ي�ساب  اأحد منهم باأذى 

228 لي�ستخدمه �سد المعتدين 

 )18(

 كان ال�سهي���د يحر�ض على و�سع ال�سلح في �سيارته 

مت���ى ما وج���د الفر�سة �سانحة لذلك ووج���دت اآثار لطلقات ناريه عل���ى �سيارته وكما 

229 عن اقرب النا�ض اإليه.

 )19(

حر�ض ال�سهيد على كتمان تحركاته 

وجعل ال�سهيد من منزل عائلته مركزًا للجتماعات والتخطيط للعمليات الع�سكرية 

وت�سوي���ر المن�سورات حت���ى خ�سي اأهله لكثرة هذه االجتماع���ات اأن يلحقهم اأذى من 

.230

 )20(

العراقيين فطلبوا منه اأن ينتقل اإلى مكان اآخر 

ومع اهتمام الشهيد باالجتماعات ألهميتها وضرورتها للتنظيم والتخطيط فقد كان يقول 

.»231

»يجب تقليل االجتماعات وتكثير األعمال )21( 

ال�سك اأن الجهد الذي بذله ال�سهيد يون�ض مال اهلل كان كبيرا في مقاومة الغادرين 

ب�سقيه المدني والع�سكري.

فهذه االأن�سطة تركزت في �سهر واحد وتحديدًا من يوم الغزو الغا�سم 1990/8/2م، 

)14( 224 - مقابلة مع يا�سين محمد يو�سف مال اهلل �ض7.

)15( 225 - مقابلة مع يا�سين محمد يو�سف مال اهلل �ض7.

)16( 226 - مقابلة مع يا�سين محمد يو�سف مال اهلل �ض7. 

)17( 227 - مقابلة مع يا�سين مال اهلل �ض7.

)18( 228 - مقابلة مع منى ملك )زوجة يو�سف مال اهلل �سقيق ال�سهيد( �ض7، مقابلة مه محمد يو�سف مال اهلل، �ض3.

)19( 229 - مقابلة مع منى ملك �ض7  جمال ال�سطي �ض4.

)20( 230 - مقابلة مع منى ملك �ض7.

)21( 231 - بطاقة �سهيد �ض7.
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وحتى يوم اعتقاله في 1990/9/3م، توؤكد وفاء ال�سهيد للوطن وبذله اأق�سى ما يمكن 

ودفاع���ه الم�ستميت لتخلي�ض الوطن من اأيدي الغزاة، وب�سبب هذه االأن�سطة المكثفة 

كان اأقارب���ه يخ�س���ون عليه من العراقيي���ن فكثيرا ما كان ي�ستدعيه خ���ال والده وعمه 

ويلح���ون عليه بالتوقف عن تلك االأن�سطة لكث���رة عدد المعتدين والأنه لي�ض من ال�سهل 

مقاومتم ومواجهته���م ويقولون اإن الكثرة  تغلب ال�سجاعة لكنه ولحبه ال�سديد لوطنه 

 )22(

وحر�سه على طرد المعتدي من بلده لم تكن تلك التحذيرات تجد اأذنا م�سغية 

232 وبخا�س���ة واأنه لم يمكن ياأب���ه بالموت بل كان يتمنى ال�سهادة، لقد كانت لديه فر�سة 

ذهبية لينجو من وطاأة الغا�سبين ويغادر وطنه اإلى مكان اآمن وذلك عندما اأح�سر له 

بع�ض اأ�سدقائه ت�سريحا ر�سميًا من ال�سفارة البحرينية يثبت باأنه بحريني الجن�سية 

وباإمكان���ه اأن يغ���ادر دون اأي عوائ���ق لكنه رف����ض ذلك العر�ض واأ�س���ر على البقاء في 

233، لمقاومة المعتدين. ال�سك اأن ال�سهيد كان يعرف النتائج الخطرة لهذه 

 )23(

الكوي���ت 

المقاوم���ة فاالإعدام كانت عقوبة من يحمل المن�س���ورات التي تندد باحتللهم فكيف 

بمن يحمل ال�سلح ويحاربهم.

ظروف اعتقال يون�س مال اهلل

كان ال�سهي���د يون�ض مختبئًا في منطقة �سباح ال�سال���م الإدارة ن�ساطاته �سد القوات 

.234

 )24(

العراقية لكنه في يوم اعتقاله 1990/9/3م عادل اإلى منزله 

 وف���ي وقت الظهيرة داهمت مجموع���ة من الجي�ض الجمهوري المن���زل و�ساألوا عن 

235، واأخرجوا الن�س���اء واالطفال من 

 )25(

يون����ض باال�سم مما ي���دل على اأنه كان مطلوب���ا 

المن���زل واأخ���ذوا يون����ض و�سقيقه يو�س���ف معهما، وعن���د التفتي�ض عث���روا على �سلح 

ومن�س���ورات واآل���ة ت�سوير و�سور ل�سمو اأمير البلد ورم���وز ل�سفرات ومذكرات تدريب 

عل���ى ال�سلح، وكان مع العراقيين �ساب كويتي بدت علي���ه اآثار التعذيب ربما كان هو 

ال���ذي دلهم عل���ى منزل يون�ض و�سقيق���ه فقد كان من �سمن مجموع���ة المقاومة التي 

)22( 232 - مقابلة مع محمد يو�سف مال اهلل.

)23( 233  - مقابلة مع محمد يو�سف مال اهلل �ض3.

)24( 234 - مقابلة مع جمال ال�سطي �ض 4، 5.

)25( 235 - مقابلة مع جمال ال�سطي �ض 5.
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ينتم���ى اإليه���ا يون�ض وقد اعتقله العراقيون وعذبوه فربما ق���ام تحت التعذيب ال�سديد 

.236

 )26(

باالعتراف على يون�ض و�سقيقه واآخرين 

اقت���اد العراقي���ون يون����ض و�سقيقه يو�س���ف معهم وقال���وا لذويهم باأنه���م �سيقومون 

بالتحقي���ق معهما ثم يعيدونهما بع���د �ساعة ولكن الحظ االأهل م���ن الطريقة العنيفة 

عن���د اعتقالهم���ا واإحاطة الجن���ود بهما اأن االأم���ر لي�ض كذلك، واأ�س���رت والدتهما اأن 

تذه���ب مع ابنيها بالرغم من اإهان���ة العراقيين لها  لكنها بعد اإلحاح �سديد من ابنها 

يو�س���ف ال���ذي بي���ن اأن ذهابها معهم���ا �سي�سرهما ول���ن يفيدهما �سيئ���ًا، وافقت على 

.237

 )27(

الرجوع مكرهة ثم اأبلغت اال�سرة بمرارة اأن ولديها لن يعودا 

238، وفي اآخر 

 )28(

اعتق���ل ال�سقيقان ف���ي مدر�سة اأم �سليم االأن�سارية في منطقة �سلوى 

النه���ار من يوم االعتقال ات�سل يو�سف �سقيق يون�ض بن�سيبهما جمال ال�سطي وطماأنه 

ع���ن حالهما ولكن كانت المكالمة ق�سيرة ج���دا فلم يتمكن من اأخذ اأي تفا�سيل عنه 

.239

 )29(

وعن �سقيقه 

كان���ت هناك محاوالت ع���دة الإطلق �سراح يون�ض ويو�سف فق���د قامت منى ملك - 

زوجة يو�سف - بالذهاب في اليوم الثاني من االعتقال مع والدتهما وجدتهما الى مقر 

االعتقال وعند الباب دخلت االأم والجدة بينما ظلت منى ملك في الخارج تنتظرهما 

باعتب���ار انهما كبي���ري ال�سن فقد ترق قل���وب العراقين عند روؤيتهم���ا ويطلقوا �سراح 

االأخوي���ن. �سم���ح ال�سابط العراقي ل���لأم والجدة بمقابلة يون����ض ويو�سف مدة ن�سف 

�ساع���ة تقريب���ا لكنه كان لقاء حزينًا فقد الحظت االأم اأن ابنيها  غير طبيعين وال�سك 

اأن هذا ب�سبب التعذيب الذي لحق بهما.

وبع���د المقابل���ة رجعت منى والج���دة واالأم اإلى المن���زل وانتاب االأم حزن���ًا �سديدا، 

240، ثم ذهب���ت منى ملك في 

 )30(

واخ���ذت تبكي بكاء مري���را وخيم الحزن عل���ى االأ�سرة 

)26( 236 - مقابلة مع جمال ال�سطي �ض5، مقابلة مع منى ملك، �ض 1، 2، تقرير »تقرير من حيثيات الوفاة«. 

)27( 237 - مقابلة مع منى ملك �ض 2، 3.

)28( 238 - مقابلة مع منى مالك �ض 4، تقدير »من حيثيات الوفاة«.

)29( 239 - مقابلة مع جمال ال�سطي �ض 5.

)30( 240 - مقابلة مع جمال ال�سطي �ض 3، 4.
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اليوم الثالث الى المعتقل وطلبت مقابلتهما لكن ال�سابط العراقي اأخبرها اأنه نقلهما 

اإل���ى جهة اأخرى ف�ساألته ع���ن هذه الجهة فرف�ض اإبلغها بذلك مب���ررا اأن اإخباره لها 

241، ثم اأخذ ذوو يون�ض ويو�سف بالبحث 

 )31(

�سيوؤدي اإلى اإعدامه كما اأنه ي�سر بالمعتقلين 

عنهم���ا في اأماكن ع���دة مثل مخفر الرميثي���ة ومخفر �سلوى و�سج���ن االأحداث وق�سر 

ناي���ف باالإ�سافة اإل���ى الزيارة اليومية من قب���ل منى ملك لم���كان اعتقالهما الرئي�سي 

لكن دون جدوى، وفي اإحدى المرات �ساألها ال�سابط العراقي الم�سوؤول في مدر�سة اأم 

�سلي���م ه���ل زوجها »االأ�سلع« اأو ذو ال�سعر مما يفهم باأن���ه لديه معلومات عنهما فطلبت 

من���ه اأن ي�ساعده���ا فواف���ق ب�سرط اأن تقدم له اأم���واال واأدوات كهربائي���ة فاأح�سرت له 

242، وقام اأي�سا ن�سيبهما جمال ال�سطي 

 )31(

ذل���ك لكنها لم ت�س���ل معه اإلى نتيجة اإيجابية 

بمح���اوالت  مختلف���ة من جهته ع���ن طريق اأح���د الفل�سطينيين الذي اأو�سل���ه اإلى اأحد 

اأف���راد المخابرات العراقية ولكن هذا المخبر بعد التحري اأخبر جمال اأنه ال ي�ستطيع 

اأن يفع���ل �سيئًا الأن ملفيهما قد رفعا اإلى ح�سن المجيد ب�سبب اآالت الت�سوير واالأ�سلحة 

.243

 )32(

وتهم اأخرى 

وبعد فترة و�سلت اأخبار اإلى اأ�سرة ال�سهيد يون�ض باأنه و�سقيقه معتقلن في مطافئ 

الجه���راء وذلك عن طريق �ساب كويت���ي كان معتقل في هذا المكان واأفرج عنه، كما 

اأفاد اأي�سا باأنه تم عزل يو�سف عن �سقيقه يون�ض واأنه �سدر حكم باالإعدام �سد يون�ض 

.244

 )33(

وتم نقل اأخيه يو�سف اإلى اأحد �سجون بغداد 

ظروف ا�صت�صهاد يون�س مال اهلل

ات�س���ل رجل يتكل���م بلهجة كويتية باأ�سرة يون�ض في ي���وم 1990/10/6م، واأخبرهم 

باأنه في الغد �سيكون لكم زيارة الأوالدكم فا�ستعدوا ففرحت االأ�سرة بهذا الخبر ولكن 

ه���ذا الخب���ر لم يكن �س���وى �سخرية وا�ستهزاء به���ذه االأ�سرة المكلوم���ة بفقد ولديها، 

وزي���ادة في اآالمه���ا وذلك الأنه ف���ي الغد المواف���ق 1990/10/7م بينم���ا كانت اأ�سرة 

)31( 241 - مقابلة مع منى ملك �ض 4، 5.

)32( 242 -  مقابلة مع منى ملك �ض 4.

)33( 243 - مقابلة مع جمال ال�سطي �ض 5، 6.

)34( 244 - مقابلة مع منى ملك �ض 5.
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يو�سف تتوقع زيارة اأوالدها اإذ بيون�ض يح�سر في فجر هذا اليوم في ال�ساعة الخام�سة 

�سباحًا ويتم اإعدامه بر�سا�سة في راأ�سه عند باب المنزل لي�سقط جثة هامدة وت�سمع 

االأ�س���رة �س���وت اإطلق الن���ار كما ت�سمع طرق���ًا �سديدًا على الباب وتخ���رج منى ملك 

لترىجث���ة على االأر�ض ث���م تخرج زوجة يون�ض ووالدته وتتعرف���ان عليه وياأخذ الن�سوة 

.245

 )35(

في البكاء عليه 

تذك���ر من���ى ملك اأنه���ا و�سلت اإليه���ا معلومات تفيد ب���اأن يون�ض اعت���رف بكل التهم 

المن�سوب���ة اإليه مث���ل حيازة المن�س���ورات واالأ�سلحة، واأنها تخ�س���ه بالذات وال تخ�ض 

�سقيقه يو�سف لكي يبرئه ولذلك اأعدم يون�ض وتم ترحيل يو�سف اإلى العراقي.

وبع���د ا�ست�سه���اد يون�ض ات�سلت اأ�سرته بالهلل االأحمر ال���ذي اعتذر عن نقل الجثة 

قب���ل ا�ستخ���رج ت�سري���ح من المخفر فذه���ب بع�ض معارف���ه اإلى المخف���ر حيث اأخذ 

العراقي���ون يحقق���ون معهم باأ�سئل���ة مختلفة مثل هل له اأعداء وه���ل راأوا القاتل، وهل 

اأخبرك���م ب�سيء قبل وفات���ه وغيرها من االأ�سئلة وكاأنهم ال يعلم���ون �سيئًا مع اأنهم هم 

الذي���ن قتلوه، ثم اأعطوهم الت�سريح ونقل يون����ض اإلى م�ست�سفى مبارك حيث �سدرت 

�سورة �سهادة بوفاته وتم غ�سله، ودفنه.

رحم اهلل ال�صهيد يون�س محمد مال اهلل رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته

)35( 245 - مقابلة مع منى ملك �ض 5، مقابلة مع محمد يو�سف مال اهلل �ض 4، 5.. 
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الفهر�س

6 كلمة �شكر وعرفان

8ال�شهيد/ اإبراهيم جابر نايف محمد الظفيري

10ال�شهيد/ اإبراهيم عبداهلل البلو�شي

13ال�شهيد/ اأحمد خلف دغيم العنزي

 15ال�شهيد/ اأحمد �شاكت �شوعان عجيب العنزي

 17ال�شهيد/ اأحمد �شم�س الدين محمد �شالح �شم�س الدين

26ال�شهيد/ اإدري�س با�شا مليحان ال�شمري

29ال�شهيد/ اأحمد نزال محمد العنزي

36ال�شهيد/ بي�شان مرزوق ظاهر محمد الظفيري

 38ال�شهيد/ ح�شن رغيف �شاهر ال�شمري

41ال�شهيد/ حمود �شحل ر�شدان ال�شمري

42ال�شهيد/ خلف ع�شان خلف العنزي

47ال�شهيد/ دهام هامل مطلق ال�شمري

56ال�شهيد/ رفاعي عبداهلل �شاوي المطيري

59ال�شهيد/ �شبرم خالد �شوباط الف�شلي

64ال�شهيد/ �شفنان مزعل رميح الظفيري

66ال�شهيد/ عبدالح�شين عبداهلل �شقر البوغبي�س

69ال�شهيد/ عبيد �شالم ح�شين ال�شمري

70ال�شهيد/ غزوان ح�شين حوا�س ال�شمري

75ال�شهيد/ فالح �شاير معا�س الظفيري

76ال�شهيد/ فداوي مديح جياد الظفيري

78ال�شهيد/ فرحان �شحيل علي الرويلي

81ال�شهيد/ فريح بلهان عواد ال�شمري
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84ال�شهيد/ ماجد رجعان �شعود الخ�شيلي

85ال�شهيد/ مبارك علي مبارك طلق الميع العازمي

88ال�شهيد/ محمد جا�شم جابر �شالح

89ال�شهيد/ محمد عمر محمد اأمين

91ال�شهيد/ محمد قعيد �شمير العنزي

93ال�شهيد/ محمد فهيد مانع الدو�شري

100ال�شهيد/ محمد مرزوق العازمي

105ال�شهيد/ محمد معجون اأحمد العنزي

116ال�شهيد/ مداد خلف م�شحن العنزي

118ال�شهيد/ م�شير فرحان �شنيتر ال�شمري

119ال�شهيد/ م�شاري يعقوب يو�شف بن جبل

122ال�شهيد/ م�شحب مروي �شافي مطلق

124ال�شهيد/ مطر غنيم مجدل الماجدي

126ال�شهيد/ مطلق ملفي عواد المطيري

127ال�شهيد/ من�شور حمود من�شور حمود

130ال�شهيد/ من�شور قنا�س نقيع الح�شيلي

132ال�شهيد/ نايف مجلعد محمد العجمي

135ال�شهيد/ نجم عبداهلل عبداهلل البلو�شي

138ال�شهيد/ نواف مبارك ح�شان الح�شان

140ال�شهيد/ وارد مزبان �شعود جدران

141ال�شهيد/ يعقوب يو�شف ح�شن عبا�س

143ال�شهيد/ يو�شف محمد هالل بخيت الرومي العجمي

145ال�شهيد/ يون�س محمد يو�شف مال اهلل




