


ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-2-

�شهـداء الكـويـت

بطوالتهـم وت�شحياتهـم

توثـيـق وت�سجـيـل

الجـزء الخام�س

د. في�سل الكندري د. عادل العبد الجادر   

د. نايف ال�سمروخ د. نـــايــف ال�ســهيــــل   

تـاألـيـــــف



فـهـــر�ســــة

مكـتـبــة الكويـت الوطـنيـة اأثنـاء النـ�ســر

920.9538 �سهداء الكويت : بطوالتهم وت�سحياتهم توثيق وت�سجيل - الجزء الخام�س - عادل عبدالجادر .

... )واآخ( - ط2 - الكويت : مكتب ال�سهيد 2011

... �س، 24 �سم.

ردمك : 8 - 27 - 84 - 99906 - 978

1. ال�سهداء        2. الكويت - تراجم        3. الغزو العراقي للكويت - االآثار االإجتماعية     

4. الكويت - تاريخ - الع�سر الحديث        اأ. عادل العبد الجادر )م. م�سارك(

رقـــم االإيـــداع : 495 / 2007

ردمــــك : 8 - 27 - 84 - 99906 - 978



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-4-

)اإهـــــــــــــــــــداء(

اإلى اأر�سي ال�سغيرة...

اإلى حبي الكبير...

اإلى من ي�ستحق الت�سحية والعطاء...

)اإلى الكويت(

مكتب ال�سهيد
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كلمة �سكر وعرفان

يقول تعالى: في محكم كتابه العزيز:

{وال تح�سبن الذين قتلوا في �سبيل اهلل اأمواتًا بل اأحياٌء 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 هوالء ال�سه���داء �ستظل منبع 

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

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

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

باأج�سادهم لتعي�ض كريمة عزيزة.

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

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

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

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

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

رئي�س مجل�س االأمناء

اأ.د. جا�سم يو�سف الكندري
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ال�سهيد / اأحمد عبدالرحمن الغائب )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سمروخ:

من المفتر�ض عند الحديث عن ال�سهيد اأحمد عبدالرحمن الغائب اأن نوؤكد على اأن 

ال�سهيد قد تمثلت فيه كل مظاهر المقاومة الكويتية �سد االحتلل ال�سدامي الغا�سم 

لدولة الكويت في1990/8/2 فال�سهيد قد قاوم بكل الو�سائل المتاحة وكان خير مثال 

يحت���ذى للكويتي، المخل�ض لوطنه الوف���ي الر�سه، كافح �سد المحتل منذ اليوم االول 

للحت���لل و�س���ارك في المقاومة ب�سكل فع���ال اإلى ان ا�ست�سهد ف���ي االيام االأولى من 

تحرير دولة الكويت.

نح���ن اأمام محب للحياة منطلق���ا ي�سعر بعنفوان ال�سب���اب علقاته من المحيطين 

 اإال اأنه عندم���ا �سعر بنداء الوطن لم يتردد ولم يتقاع�ض 
)1(

ب���ه تت�سم بالود والمحبة  

وين�سح���ب ب���ل اآث���ر المواجهة ولم ي���ر غير روحه يحمله���ا على كفي���ه ويقدمها قربانا 

للأر�ض التي ع�سقها.

اأن���ت اأم���ام �سخ�سية األقت بثقلها للدفاع عن حيا�ض الوط���ن، ولن تجد مظهرا من 

مظاه���ر المقا وم���ة للمحتل وال و�سيلة من و�سائ���ل الدفاع لردع المحت���ل اإال وقام بها 

ال�سهيد اأحمد عبدالرحمن الغائب.

عرف ال�سهيد بطيبة القلب وبمحبت���ه المفرطة الأقاربه وبتقديره الكبير الأ�سدقائه 

 فطبيعة عمل���ه كمدير في بنك الكويت الوطني، ف���رع مجمع الوزارات 
)2(

الكثيري���ن  

الكائ���ن في قلب مدين���ة الكويت حر�ض ال�سهيد على االرتق���اء بعمله عن طريق تنمية 

قدراته االإ�سرافية والم�سرفية فانتظم في العديد من الدورات التدريبية لرفع كفاءته 

- اال�ست�سهاد: 1990/8/2 - الميلد: 1954  

- المهنة: مدير بنك - لبنك الكويت الوطني                              

- الحالة االجتماعية: متزوج وله ثمانية ابناء - الجن�سية:كويتي  

)1( الزوجة �ض12، واي�سا براك عبدالمح�سن الحريبي �ض20.

)2( الزوجة �ض12.

)3( انظر وثائق الملحقة ذات االرقام التالية: 6،5،4.
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 كما اأن ال�سهيد كان ذا ميول فنية مميزة اأهلته اأن ي�سارك بفرقة 
)3(

ف���ي مج���ال عمله 

 واأن ي�ساهم في العديد من االحتفاالت 
)4(

التلفزي���ون التابعة لتلفزيون دولة الكوي���ت 

والمهرجانات التي اأحيتها الفرقة �سواء داخل الكويت اأو خارجها وقد ح�سل ال�سهيد 

.
)5(

على الكثير من �سهادات ال�سكر والتقدير نتيجة لم�ساركته في فرقة التلفزيون 

منذ االأيام االأولى من الغزو بداأ ال�سهيد ينخرط في خليا المقاومة وتم التعاون مع 

مجموع���ة �سمت �سباطا في الجي�ض وال�سرطة الكويتية باالإ�سافة اإلى بع�ض المدنيين 

 كان اله���م ال�ساغل له ولرفاقه في ه���ذه المجموعة هو الح�سول على ال�سلح وتم 
)6(

له���م ذلك فف���ي ال�ساعة الحادية ع�سرة ليل من ي���وم 1990/8/7 تمكنت المجموعة 

م���ن الو�سول اإلى اأح���د م�ستودعات وزارة الداخلية لدولة الكوي���ت الكائن في منطقة 

ال�سوي���خ، التي ل���م ي�سل اإليها المحتل بعد وتم اال�ستيلء على اكثر من 21 بندقية مع 

كمية ال باأ�ض بها من الطلقات والذخائر.

بعد ب�سعة اأيام تمكنت المجموعة من الح�سول على المزيد من االأ�سلحة كانت في 

ق�س���ر ال�سيخ �سالم العلي)ال�سهيد على معرفة �سخ�سي���ة به( وكانت اال�سلحة عبارة 

ع���ن ب�سع���ة �سناديق م���ن الذخيرة وبنادق وبع����ض الم�سد�سات تكفى عل���ى راأي اأحد 

 نقلت االأ�سلحة ب�سيارتين، ال�سحنة 
)7(

ال�سهود لت�سليح قرابة ثلثين اأو اربعين �سخ�سًا 

 بينم���ا ال�سحنة االأخرى كانت من 
)8(

االأول���ى من اال�سلحة نقل���ت اإلى منطقة الرو�سة 

 وقد تم توزيع ال�سحنتين على 
)10(

 الذي نقلها ب�سيارته الخا�س���ة 
)9(

ن�سي���ب ال�سهيد 

 تم ت�سجيل من وزعت االأ�سلحة عليهم وحرقت هذه االأوراق 
)11(

االأقارب واال�سدق���اء 

.
)12(

الحقا خ�سية اأن تقع في يد المحتلين 

)4( تم تاأ�سي�ض فرقة تلفزيون الكويت بجهود �سخ�سية من قبل االعلمي القدير اال�ستاذ محمد نا�سر ال�سنعو�سي، وكيل وزارة االعلم الكويتية اال�سبق 

ف���ي �سن���ة 1978، وذلك به���دف المحافظة على التراث الغنائي ال�سعبي ف���ي دولة الكويت بعد ب�سع �سنين من قيام الفرق���ة بلغت هذه الفرقة �سهرة 

وا�سعة في الخليج العربي.

)5( انظر الوثائق الملحقة باالرقام التالية 8.7.

)6( جمال عبدالرحمن الغايب �ض1.

)7( براك عبدالمح�سن الحريبي �ض2، جمال عبدالرحمن الغايب �ض2.

)8( براك عبدالمح�سن الحريبي �ض3.

)9( جمال عبدالرحمن الغايب �ض2.

)10( زوجة ال�سهيد �ض2، وبراك عبدالمح�سن الحريبي �ض2.

)11( جمال عبدالرحمن الغايب �ض2.

)12( جمال عبدالرحمن الغايب �ض2، واي�سا عبدالمح�سن الحريبي �ض3.
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قام ال�سهيد باأن�سطة عديدة ليقاوم االحتلل منها ما ات�سم بال�سبغة المدنية ومنها 

م���ا ات�س���م بال�سبغة الع�سكرية ومن الممكن القول اإن من اأه���م االأعمال المدنية التي 

قام بها ال�سهيد هي:

اأ- توزيع المواد الغذائية:

ق���ام ال�سهيد مع مجموع���ة من المواطنين في االأيام االأولى م���ن الغزو بالتوجه اإلى 

منطق���ة ال�سوي���خ، قبل اأن ت�سل اإليه���ا القوات ال�سدامية حيث مخ���ازن وم�ستودعات 

ال�س���ركات الغذائي���ة الكويتية، وتم اال�ستي���لء على كميات من االأطعم���ة قام ال�سهيد 

بتوزي���ع هذه االأطعم���ة على المواطني���ن  وخا�سة �س���كان منطقة الرو�س���ة والرميثية 

وذل���ك اعتب���ار ان ال�سهيد يعرف هاتين المنطقتين اأكثر م���ن غيرهما  لكثرة معارفه 

.
)13(

وا�سدقائه فيهما 

ب- توزيع المياه على المواطنين:

ا�ست���رك ال�سهيد بتوزيع المياه عل���ى المواطنين م�ستغل في ذلك �سيارات حكومية، 

كانت الحاجة ما�سة اإل���ى المياه ال�سالحة 
 )14(

تتب���ع حكوم���ة الكويت قبيل االحت���لل 

لل�س���رب، منذ االأيام االأولى وذلك الأن االحت���لل قد وقع في �سهر اأغ�سط�ض المعروف 

بارتفاع درجات الحرارة فيه التي ت�سل اإلى قرابة الخم�سين درجة.

ج- توزيع االأموال الحكومية:

�ساه���م ال�سهيد بتوزيع االأموال علىالمواطنين ف���ي مناطق عديدة في دولة الكويت 

 تلك االأم���وال التي حر�ست حكومة 
)15(

مث���ل الرميثية والرقة و�سل���وى اإبان االحتلل 

دول���ة الكوي���ت وهي ف���ي المنفى، ف���ي المملك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة، اأن تو�سلها الى 

المواطنين ويجب اأن اأنوه اأن القيام بهذه المهمة جدًا خطيرة فمن كان يتم اكت�سافه 

بالقيام بمثل هذه المهمة من قبل �سلطات االحتلل كان م�سيره االإعدام، الأن دخول 

)13( جمال عبدالرحمن الغايب �ض3، براك عبدالمح�سن الحريبي �ض18.

)14( براك عبدالمح�سن الغايب �ض13.

)15( جمال عبدالرحمن الغايب �ض2، واي�سا عبدالمح�سن الحريبي �ض18.
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ه���ذه االموال وتوزيعها عل���ى المواطنين يعني ا�ستمرارية �سرعي���ة الحكومة  الكويتية 

بتحمل م�سوؤولياتها تجاه مواطنيها.

د- جمع القمامة:

اتجه ال�سهيد مع مجموعة من ال�سباب اإلى مخازن بلدية الكويت وقاموا باال�ستيلء 

عل���ى �سيارة لنقل القمام���ة تابعة لحكومة دولة الكويت وتكف���ل ال�سهيد بنف�سه بقيادة 

 
)16(

اإح���دى ال�سيارات لنق���ل القمامة وكان ل�سان حاله يقول: نري���د اأن ننظف الديرة 

كما قام ال�سهيد باأعمال  ع�سكرية الطابع منها:

1- جمع م�شتندات خا�شة بالمباحث الجنائية:

ا�سترك ال�سهيد، �سمن مجموعة مكونة من 16 فردًا �ساهم فيها �سابط من الجي�ض 

والداخلي���ة ربم���ا في اال�سب���وع االأول من الغ���زو ال�سدام���ي لدولة الكوي���ت، وتمكنت 

المجموعة م���ن اال�ستيلء على الم�ستندات والوثائق الخا�سة بالمباحث الجنائية في 

مقرها الرئي�سي في منطقة �سلوى.

تمكنت المجموعة من دخول المقر، واأن ت�ستولي على كميات كبيرة من الم�ستندات 

ذات االأهمي���ة الكبيرة للحكوم���ة الكويتية، لما لها من اعتبارات اأمنية، تم و�سعها في 

 وقد اأثبت ال�سهيد في هذه العملية 
)17(

حقيب���ة  كبيرة اأخذه���ا ال�سهيد معه الى البيت 

�سجاعة منقطعة النظير فعند االنتهاء من العملية بنجاح كان ال�سهيد اآخر المغادرين 

.
)18(

للمكان وذلك حتى يحمي المجموعة ويغطي ان�سحابها 

2- مهاجمة مخفر الرميثية:

بع���د اأن ا�ستول���ت عليه قوات االحتلل �سم���ن مجموعة من اأف���راد المقاومة وتعتبر 

 كان���ت القوة المهاجمة 
)19(

ه���ذه اأول عملية ع�سكرية ا�ستخ���دم فيها ال�سهيد ال�سلح 

ت�ستقل �سيارتين انطلقتا من منطقة الرو�سة حيث منزل اقرباء ال�سهيد متجهة �سوب 

)16( جمال عبدالرحمن الغايب �ض2، براك عبدالمح�سن الحريبي �ض31.

)17( ال اأحد يعرف م�سير هذه الحقيبة وان كان يحتمل انها احرقت الحقا.

)18( براك عبدالمح�سن الحريبي �ض 4-5 واي�سا �ض31.

)19( جمال عبدالرحمن الغايب �ض2.
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الرميثي���ة تولى ال�سهيد قيادة اإحدى ال�سيارتي���ن ولح�سن الحظ لم تتعر�ض ال�سيارتان 

 بعد و�سول المجموعة اإلى الرميثية 
)20(

الأي نق���اط تفتي�ض من قبل الجي�ض ال�سدامي 

اأخ���ذت تراق���ب المخفر من الخارج ت���م خلل معرفة عدد الحرا�ض ث���م بداأ بعد ذلك 

اأفراد المجموعة باطلق وابل من النيران عليهم بعد ب�سع دقائق ان�سحبت المجموعة 

ب�سرعة من غير اأن ي�ساب اأحد من اأفرادها. علمت المجموعة فيما بعد من م�سادرها 

.
)21(

الخا�سة، اأنها قد تمكنت من قتل جندي عراقي واإ�سابة اثنين بجراح خطيرة 

3- تفجيرات �سيارات مفخخة في حولي والنقرة:

�ساهم ال�سهيد ب�سكل مبا�سر في تفجير �سيارتين مفخختين في �سهر دي�سمبر 1990 

االأولى فجرت في �سوق يقع في �ساحة قريبة من مبنى االت�ساالت ال�سلكية والل�سلكية 

الكائ���ن في منطقة النقرة، اعتاد ان يتجمع فيه الكثيرون من الجنود العراقيين، اأما 

عن ال�سيارة الثانية فقد قادها ال�سهيد بنف�سه وتم تفجيرها في منطقة حولي ب�سارع 

ابن خلدون وهو من ال�سوارع التجارية الهامة في منطقة حولي.

4- جمع معلومات عن القوات العراقية:

ا�ستغ���ل ال�سهيد �سداقته ومعرفته ال�سخ�سي���ة ببع�ض ال�سباط العراقيين في �سبيل 

الح�سول عل���ى معلومات ت�ستفيد منها المقاومة الكويتي���ة وقد كانت �سداقته ببع�ض 

ال�سب���اط العراقيين متينة لدرجة اأنهم �ساعدوا في اإط���لق �سراحه عندما تم اأ�سره 

 لم يتم 
)22(

م���ن قبل القوات العراقي���ة في الوفرة وبقي معتق���ل قرابة الع�سرة اأي���ام 

اط���لق �سراحه اإال بعد اأن راآه اأح���د ال�سباط الذين يعرفهم ال�سهيد معرفة �سخ�سية 

وق���د قال لل�سهيد حي���ن راآه )اأبونواف �سنهو جايبك.. ثم ق���ال ل�سابط عراقي اآخر.. 

.
)23(

هذا �ساحبنا وال عنده �سيء( 

رف����ض ال�سهيد اأن يذكر الأحد من اأقربائه تفا�سيل اعتقاله في الوفرة، مثل اأ�سباب 

)20( جمال عبدالرحمن الغايب �ض2.

)21( جمال عبدالرحمن الغايب �ض2.

)22( جمال عبدالرحمن الغايب �ض2.

)23( الزوجة �ض10.
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اعتقال���ه والكيفية التي تم���ت فيها عملية االعتقال وال من كان مع���ه حين اعتقاله وال 

ظ���روف اعتقال���ه كل هذه اال�سئلة بقيت مجهولة لحر����ض ال�سهيد على كتمانها كل ما 

ذك���ره ال�سهي���د اأنه قد دفعت عنه ومن معه كفالة بوا�سط���ة )نا�ض( وذكر اأنه هو ومن 

مع���ه قد ادعوا اإنه���م متوجهين للمملك���ة العربية ال�سعودية، مغادري���ن الكويت ب�سكل 

نهائي، لكن الجنود العراقيين لم ي�سدقوهم و�سكوا باأمرهم الأنهم كانوا �سبابا ولي�ض 

معه���م ال اطفال وال ن�ساء، اأما عن مهمة ال�سهيد في الوفرة فهناك من قال اإن مهمته 

كان���ت ار�سال ملعومات عن تحرك القوات العراقية اإلى الحكومة الكويتية واإلى قوات 

 بينما ذكر البع�ض االآخر انه كان ينوي الح�سول على ا�سلحة 
)24(

الحلفاء في المملكة 

.
)25(

ال�ستخدامها في مقاومة المحتل 

5- الم�ساهمة في اإطالق �سراح معتقلين كويتيين:

 فلم يهناأ 
)26(

ف���ي �سه���ر اكتوبر 1990 ت���م اإلقاء القب�ض على اأح���د اأقرباء ال�سهي���د 

ال�سهي���د حت���ى تمكن م���ن اأن يخرجه من معتقل قري���ب من مدينة العم���ارة العراقية 

م�ستغل ال�سهيد تارة معارفه ال�سخ�سية من العراقيين، خا�سة اأولئك الذين يكرهون 

ح���زب البعث، وتارة اأخ���رى م�ستخدما الر�ساوي اإلى اأن تكلل���ت جهوده بالنجاح لي�ض 

فق���ط باإطلق �سراح قريبه بل باإخراج عدد من المعتقلين منهم اأربعة كويتيين و�ستة 

م�سريي���ن، كان لنجاح ال�سهيد في اإطلق �سراح قريبه من المعتقل اأن اأخذ يفكر هو 

وقريب���ه في اإطلق كوكبة م���ن المعتقلين الكويتيين والع���رب الذين زج بهم في نف�ض 

المعتق���ل وهم عبارة عن 18 كويتي���ًا و6 م�سريين دخلوا ال���ى االأرا�سي الكويتية عبر 

المملك���ة العربية ال�سعودية في �سهر �سبتمبر، اأي محتجزين منذ قرابة ال�سهر، كانت 

ت�سم �سرائح مختلفة من المجتمع الكويتي منهم من كان منتظما في الجي�ض الكويتي 

.
)27(

وال�سرطة ومنهم من كان يعمل باأعمال مدنية 

)24( جمال عبدالرحمن الغايب �ض3.

)25( جمال عبدالرحمن الغايب �ض3، الزوجة �ض5.

)26( ال�سيد براك عبدالمح�سن الحريبي.

)27( لمزيد من التف�سيلت انظر براك عبدالمح�سن الحريبي43-6.
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6- اأعمال ع�سكرية اأخرى:

ا�سترك ال�سهيد بعدد من العمليات الفدائية �سد الجند ال�سدامي منها:

اأ- عملي���ات قن����ض: ا�ست���رك ال�سهي���د  م���ع اأح���د اأقارب���ه بعمليات قن����ض للجند 

.
)28(

ال�سدامي وكان ي�سميانها بعمليات )�سيد( 

ب- رم���ي زجاجات المولوت���وف: قام ال�سهي���د بعمليات متك���ررة برمي زجاجات 

 هذا وقد 
)29(

المولوت���وف الحارقة على العرب���ات الع�سكرية للجي�ض ال�سدامي 

.
)30(

ورد على ل�سان زوجة ال�سهيد اأنه كان يقوم ب�سناعة المولوتوف 

ج- هاج���م ال�سهي���د م���ع مجموعة من اأف���راد المقاوم���ة الجن���د ال�سدامي نقطة 

�سيط���رة عن���د الج�سر المو�س���ل بين منطقة بي���ان والرميثية وق���د ردت قوات 

االحتلل بنيران كثيفة واأو�سكت اأن ت�سيب ال�سهيد اإال انه)..الطلقة ما حا�سته 

.
)31(

ب�ض طاح وزحف..( وتمكن من االن�سحاب مع مجموعته 

ال�سهادة

ينتاب ا�ست�سهاد اأحمد الغائب الكثير من الغمو�ض وعدم و�سوح ال�سورة ب�سكل جلي 

وذل���ك لعادة الكتم���ان ال�سديد التي اعتاد عليها ال�سهيد، ه���ذا من جهة ولقلة ال�سهود 

الذي���ن اأمكن الو�سول اإليهم من جهة اأخرى على اأي���ة حال ما لدينا من م�سادر ت�سير 

اأنه في الليلة ال�سابقة ال�ست�سهاد ال�سهيد كان متوترًا جدا ولما �سئل عن �سبب توتره لم 

 ما هو متوفر من معلومات لدينا حتى االأن ت�سير اإلى اأن ال�سهيد قام مع اأحد 
)32(

يجب 

 لمن نعود 
)33(

ا�سدقائ���ه بمحاولة اقتحام �سقة في منطق���ة حولي بتاريخ 1991/3/2،

ملكي���ة ه���ذه ال�سقة على وجه اليقين ال اأحد يدري البع�ض ق���ال انها تعود لفل�سطينيين 

متعاملي���ن مع حزب البح���ث العراقي، واإن كان هناك راأي يح���اول الدمج بين االثنين 

بقول���ه اإن هناك معرفة �سابقة ربما كانت ذات �سلة بثارات �سخ�سية جدا ارتكبت من 

)28( جمال عبدالرحمن الغايب �ض2.

)29( جمال عبدالرحمن الغايب �ض2، واي�سا الزوجة �ض5

)30( الزوجة �ض4.

)31( الزوجة �ض6.

)32( جمال عبدالرحمن الغايب �ض6.

)33( جمال عبدالرحمن الغايب �ض6.
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قب���ل �ساكني هذه ال�سقة وله���ذا ا�ستحق �ساكنوها اأن يت���م مهاجمتهم. في نهاية االأمر 

ا�سيب ال�سهيد بجروح خطرة نقل على اإثرها ب�سيارة اإ�سعاف اإلى م�ست�سفى مبارك في 

منطق���ة الجابرية وهناك توفي وظل هناك اإلى اأن تع���رف على جثمانه اأحد اأ�سدقائه 

القدامى عن طريق ال�سدفة فاأخبر اأهل ال�سهيد ومن ثم دفنه في مقبرة الرقة.

نع���م لقد تكحلت عيناك يا اأحمد بتحرير الكويت، ف���كاأن االأر�ض التي دافعت عنها 

دفاع���ا عظيم���ا وبذلت في �سبيلها كل ما بذلت من جه���د اأثرت اأن تكافئك بالتحرير، 

فقلب���ك الذي اأ�سابه ال�سداأ م���ن وقع االحتلل رق�ض رق�سا فيه كل الطرب الأنك قد 

راأي���ت عل���م الكويت مرة اأخرى يرفرف في �سمائها في���ا طوبى لنف�ض قد اكت�سبت كل 

الح�سنيين االنت�سار الذي راأيته وال�سهادة التي �سعدت بها.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / اأ�سرف محمود نافع عبداهلل )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

احت�سن���ت الكويت الكثير من االأف���راد والجماعات العربية المختلف���ة، وفدوا اإليها 

وعا�س���وا بي���ن جنباتها واأكلوا م���ن خيراتها وا�ستن�سق���وا هواءها وكونوا ع���ددًا كبيرا 

م���ن اال�س���ر العربية الت���ي ال تزور بلده���ا اأو اأهلها اإال لمام���ا، بينما ول���د اأبناوؤها على 

اأر�ض الكويت فاتخذوا م���ن اأبناء الكويت اأ�سدقاء حميمين، يلعبون معهم، ويجل�سون 

بجواره���م  في المدار�ض، ويح�سلون معًا على �سهادة تلو االأخرى، ون�سى الجميع اإزاء 

تل���ك ال�سلت القوية جذورهم و�سار انتماوؤهم الفعلي للبلد الذي يعي�سون في كنفه، 

ف���كان حريًا بهم  اأن يدافعوا عنه، ويبذلوا النف�ض والنفي�ض في �سبيل رفعته وكرامته، 

ومن هوؤالء الذين ولدوا بالكويت  ون�ساأوا وترعرعوا على اأر�سه ال�سهيد البطل اأ�سرف 

محمود نافع عبداهلل.

اأخالق ال�سهيد و�سفاته الـ�سخ�سية:

ول���د اأ�س���رف محمود ناف���ع بالكويت ف���ي ال�ساد�ض ع�سر م���ن �سهر يوني���و �سنة األف 

وت�سعمائ���ة وت�س���ع و�ستين من الميلد، فن�ساأ ن�ساأة كريمة ف���كان م�سالما، يحب المرح 

عازف���ا عن دني���ا ال�سيا�سة، فتروي اأخته �سحر عنه قائلة، كان من النوع الم�سالم جدًا 

.
)1(

ال له بال�سيا�سة، وال له باالأخبار وال له بالحوادث 

التح���ق اأ�سرف بالمدر�سة االبتدائية ثم تدرج في مراح���ل التعليم اإلى اأن و�سل الى 

المرحلة الثانوية ثم �سافر - ح�سب رواية اأخته �سحر - اإلى هنغاريا للدرا�سة، لكن لم 

يقدر له اأن ي�ستكمل درا�سته خارج الكويت، اذ وقعت له حادثة، فانك�سرت يده، فطلب 

منه اأبوه اأن يعود اإلى الكويت ال�ستكمال علجه، فعاد الى الكويت.

- اال�ست�سهاد: 1991/2/5 - الميلد: 1969/6/16   

- المهنة: مح�سل للنقود )كا�سير( �سركة يو�سف احمد الغانم - الم�ستوى التعليمي: الثانوية العامة  

- الحالة االجتماعية: اأعزب - الجن�سية:اأردني   

)1( انظ���ر اق���وال ال�سيدة �سحر محمود نافع )اخت ال�سهيد اأ�سرف المدونة في نم���وذج تفريغ مقابلة، والمجودة في ملف خا�ض بال�سهيد اأ�سرف بمكتب 

ال�سهيد �ض9.
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عم���ل اأ�س���رف مح�سل للنقود )كا�سي���ر( في �سركة يو�سف اأحم���د الغانم، وا�ستمر 

يعمل بها حتى اأول يوم للغزو العراقي الغا�سم.

ف���ي �سباح يوم الخمي�ض الموافق الثاني م���ن اأغ�سط�ض عام األف وت�سعمائة وت�سعين 

خ���رج اأ�سرف كعادت���ه اإلى مقر عمله، اإالاأن���ه فوجئ باإغلق الطري���ق، ورجوع النا�ض 

اإل���ى منازلهم مرة اأخرى، فعاد هو االآخر اإلى منزل���ه فقد كان الغزو الغا�سم مفاجاأة 

للجمي���ع فل���م يتوقع اأحد، ولم يعد الأ�سرف عمل منذ بداي���ة الغزو، وجل�ض في بيته مع 

اأهل���ه ب���دون عمل، ونظرا للحاج���ة الما�سة للم���ال - اآنذاك - حي���ث كان والده رجًل 

م�سن���ًا، وله اأخ �سغير يبلغ من العمر حوالي �سبع �سن���وات ف�سل عن اأخواته الخم�ض، 

فق���د فكر ف���ي العمل حيث قال )الزم اأ�ستغل �سغل ع���ادي واأح�سر فلو�ض( وكان والده 

راف�س���ا فكرة العمل، وا�سترط عليه اأن يكون العمل منا�سبا، وقال له: )اإن و�سع البلد 

غير طبيعي، والعراقيون في كل مكان(.

اأخ���ذ اأ�س���رف يبحث عن عمل منا�سب، حت���ى قدر له العمل في فن���دق الهيلتون في 

وظيفة مح�سل نقود )كا�سير( تابعا لق�سم المحا�سبة بالفندق، وعندما علم والده اأن 

الهيلتون هو مركز اال�ستخبارات العراقية، اعتر�ض على عمله فيه، ولكن اأ�سرف اأ�سر 

عل���ى موا�سل���ة العمل بالفندق، ويبدو اأن���ه كان قد ارتبط بالمقاوم���ة الكويتية، و�سار 

واحدا من اأبطالها.

ف���ي �سه���ر دي�سمبر 1990، خرج���ت االأ�سرة م���ن الكويت لكن اأ�س���رف رف�ض ب�سدة 

الخروج مع اأ�سرته، رغم اإلحاح والده عليه بترك العمل والخروج معهم، وبقي اأ�سرف 

وحده في �سقة االأ�سرة، وا�ستمر يعمل في فندق الهيلتون.

االن�سمام  للمقاومة:

اإن�س���م اأ�سرف اإل���ى المقاومة الكويتية، ف���كان �سمن )مجموع���ة 25 فبراير( تلك 

المجموع���ة العظيم���ة التي كانت ت�س���م مجموعة من الخليا والتي ب���رز منها اأبطال 

�سدق���وا ما عاه���دوا اهلل عليه بع�سه���م قدر له ال�سه���ادة، وبع�سهم قدر ل���ه الحياة، 
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فم���ن اأفراد المجموع���ة الذين ا�ست�سهدوا وف���اء اأحمد العامر- �سع���اد الح�سن، علي 

الب���در، اأ�سامة الفيلكاوي، �ساكر مبارك، م�ساع���د مبارك،من�سور مبارك، �سامر اأبو 

دقر، اأ�سرف محمود، عبدالرحم���ن العلي، عبدالعزيز الوهيب، خالد االأحمد، اأحمد 

االأحمد، عبدالعزيز ال�سرهان.

وم���ن اأبط���ال المجموعة الذين كتبت له���م الحياة، ناجع م�سل���م العجمي، اإبراهيم 

محمد د�ستي، ح�سين الم�ساري، علي البلو�سي، �سعود ال�سمري، وليد القلف.

زك���ت ال�سهيدة وفاء العامر ال�سهيد اأ�سرف وزميله ف���ي الفندق ال�سهيد �سامر لدى 

قي���ادة المجموعة، وكانت ال�سهي���دة وفاء دقيقة جدًا ف���ي اختياراتها، ولم تكن ت�سم 

اأح���دا للمجموعة اإال بع���د الموافقة عليه من اأفراد المجموع���ة، ومن ثم عقد اجتماع 

 وتمت الموافقة 
)2(

للت�س���اور �سم اأ�سرف و�سامر عل���ى اإعتبار اأنهما من جن�سية اأخرى 

رغم معار�سة البع�ض لهذه الفكرة، و�سار اأ�سرف تحت قيادة ال�سهيدة وفاء العامر.

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

كان ان�سمام اأ�سرف اإلى المجموعة 25 فبراير في غاية االأهمية فقد كان يعمل -كما 

ذكرن���ا م���ن قبل - في فندق الهيلت���ون، وهو فندق يحوي عددًا كبي���را من الم�سوؤولين 

العراقيي���ن، وم���ن ثم كان يقوم بنقل المعلومات عن الجي����ض العراقي اإلى اأحد افراد 

المجموع���ة وهو المواطن اإبراهيم محمد د�ستي،)وهو م���ن اأبرز اأفراد المجموعة(، 

ويق���وم اإبراهيم بتبليغ ما �سمعه  اإلى بقية االفراد، ومن المعلومات التي نقلها اأ�سرف 

للمجموع���ة اإن هناك قيادات عراقية كبيرة �ستنزل ف���ي الفندق مع بداية �سهر يناير 

1991، وم���ن ثم بداأ التخطيط للقيام بعملية تفجيرية كبرى داخل فندق الهيلتون في 

نف�ض مكان وزمان تواجد هذه القيادات.

  كان دور ا�س���رف ف���ي هذه العملي���ة مهما جدًا، فهو الذي �سيق���وم باإدخال العبوات 

)2( من اأ�سول عربية فل�سطينية على وثائق اأردنية.
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النا�سف���ة اإل���ى داخ���ل الفندق عل���ي اعتبار اأن���ه اأح���د العاملين فيه، ف���ل تحوم حوله 

ال�سبه���ات، خا�س���ة اأن الحرا�س���ة كانت م�سددة جدًا نظ���رًا لوجود القي���ادة العراقية 

داخله، وكان دور اأ�سرف وزميله �سامر تنفيذيًا فقط ولي�ض تخطيطيًا.

كان���ت الخطة المو�سوعة لتفجي���ر الفندق هي و�سع عبوات نا�سف���ة موقوته بالدور 

الخام����ض بالفن���دق، بحيث تو�سع واحدة تح���ت الطاولة في المدخ���ل والثانية تو�سع 

ف���ي اأول الجناح، والثالثة في و�سط الجناح، والرابعة في اآخره، واأن ت�سبط ال�ساعات 

الموؤقت���ة ل���كل عبوة بحيث تك���ون هناك فروق ف���ي توقيت االنفجار لم���دة دقائق بين 

عب���وة واأخ���رى كما و�سع���ت المجموعة في ليل���ة االنفجار �سيارة ملغوم���ة على مدخل 

الفندق حتى اإذا لجاأ اليها الفارون من الفندق يحدث انفجار بداخلها وقام المواطن 

اإبراهيم د�ستي بت�سليم العبوات النا�سفة لل�سهيدة المنا�سلة وفاء العامر، التي قامت 

بت�سليمه���ا اإلى ال�سهيدي���ن اأ�سرف و�سام���ر، واأعطتهما التعليم���ات والتوجيهات، وفي 

الموع���د المحدد ت���م التفجير ونجحت العملي���ة نجاحًا باهرًا، وكان���ت �سربة موجعة 

للعراقيين.

اأ�سن���ت هذه ال�سرب���ة الموجعة م�ساج���ع العراقيين، واأفقدته���م �سوابهم فاأجرت 

هناك مراقبة على تليفونات الفندق، ون�سطت ا�ستخباراتهم، وبداأت االعتقاالت  وتم 

القب����ض على 14 فردا من المجموعة ف���ي يومين، وكان منهم ال�سهيد اأ�سرف محمود 

نافع.

قب���ل ال�سربة الجوية بثلث���ة اأيام ات�سلت اأخ���ت ال�سهيد اأ�س���رف )وا�سمها �سحر، 

وكان���ت ال تزال م���ع زوجها في الكويت( بالفندق لت�ساأل عن���ه، ولتحثه على البقاء في 

البي���ت، وعدم الخروج قبل موعد ال�سرب���ة الجوية، الأن الموعد كان معروفا من قبل، 

حي���ث حددته قوات التحالف كاآخر مهلة اأعطتها للعدو العراقي للن�سحاب من اأر�ض 

الكويت الطاهرة ولم تكن اأخته على ات�سال م�ستمر به ذلك الأنه قال لها من قبل: )ال 

تت�سلي كثيرا، اأنا اأت�سل فيك(.
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وبعد فترة انقطاع بينه وبينها اأرادت اأخته اأن تطمئن عليه، فعلمت من اأحد العاملين 

في هواتف الفندق اأنه قد تم القب�ض على اأ�سرف منذ ثلثة اأيام، ولما طلبت من هذا 

الموظ���ف المزيد من المعلومات اأعطى �سماع���ة الهاتف الى �سخ�ض اآخر، فل�سطيني 

الجن�سي���ة، وا�سمه زهير، وكان يعمل بالفندق، ويعرف اأ�سرف معرفة �سخ�سية، فاأكد 

له���ا زهير معلوم���ة القب�ض على اأ�س���رف فاأ�سيبت االأخت بحال���ة هي�ستيرية، فاأخذت 

ت�س���رخ باأعل���ى �سوتها، وات�سل زوجه���ا بالفندق لي�ستف�سر ع���ن المو�سوع-من الذي 

اأخ���ذه؟ فلم ي�س���ل اإلى رد قاطع، ولم ي�ستطيعوا التو�سل اإل���ى اأخبار مفيدة حول هذا 

االعتقال.

بع���د ثلثة ا�سابي���ع تقريبًا من هذا ا العتق���ال جاء ات�سال هاتفي ف���ي منزل اأخت 

ال�سهي���د اأ�س���رف، حيث اأخبرها المت�س���ل اأن اأ�سرف في �سجن االأح���داث، واأنه يريد 

بع����ض االغرا�ض من ملب����ض و�سجائر ونقود، فاأ�سرعت على الف���ور هي وزوجها اإلى 

�سجن االأحداث بالفردو�ض حاملة معها بع�ض االأغرا�ض ولكن �سابطا عراقيا اعتر�ض 

طريقهم���ا على باب ال�سجن وقام بتعنيفهما ولم ي�سم���ح لهما بمقابلة اأ�سرف فاألحت 

عليه وا�ستحلفته اأن ياأمر بتو�سيل ا الأغرا�ض اإلى اأخيها اأ�سرف فاأخذ االأغرا�ض واألقى 

به���ا عل���ى االأر�ض واأخذ يفت����ض فيها بقدميه، ث���م طلب من اأح���د الموجودين تو�سيل 

االأغرا����ض الأ�سرف ف�ساأل���ت اأخت  اأ�سرف عن جريمة اأ�س���رف، ولماذا يوجد في هذا 

الم���كان؟ فناداه���ا النقيب قائ���ًل )تعالي يا كلبة ي���ا بنت الكلب �سو قاع���دة تقولين، 

اأنت���ي �سدخل���ك؟( فبكت اأخت ال�سهيد بحرقة �سديدة وطلب���ت من زوجها عدم الرد، 

اأو التدخ���ل في االأمر الأن رده-اآنذاك- �سيكون له عواقب وخيمة عليهم، وعلى اأ�سرف 

بالذات، الأنه حبي�ض لديه، ثم عادت االأخت وزوجها بخفى حنين، دون اأن يريا اأ�سرف 

و�سلما اأمرهما هلل.

ف���ي فجر يوم 1991/2/5، و�سلت اإلى نف����ض ال�سارع الذي ت�سكن فيه اأخت ال�سهيد 

اأ�س���رف بع����ض ال�سيارات الت���ي تحمل جن���ودا عراقيين مدججين بال�س���لح، ووقفت 

ال�سي���ارة اأمام البيت الذي ت�سكن فيه اأخت���ه واأح�ض بع�ض الجيران ب�سجة في ال�سارع 
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ففتح���وا النواف���ذ،، ولكن العراقيي���ن هددوهم وطلب���وا منهم اإغ���لق النوافذ فاأغلق 

ال�س���كان نوافذه���م خوفا على حياتهم من ظالمين متجبري���ن ثم �سمعوا بعدها بع�ض 

الطلق���ات دون اأن يعرفوا ماذا يحدث ثم تحركت العربات تاركة حرا�سة عراقية على 

جثم���ان ملقى في ال�س���ارع ت�سيل منه الدماء، وظلت الحرا�سة حت���ى  التا�سعة �سباحًا 

وف���ي تلك الفترة الزمني���ة اأي من الثانية والن�سف �سباحًا حت���ى التا�سعة �سباحًا لم 

يج���روؤ اأح���د اأن ي�سل اإل���ى الجثمان ليتعرف عل���ى ذلك الأن الجن���ود العراقيين كانوا 

يمنعون النا�ض من محاولة االقتراب منه.

وف���ي التا�سعة من �سباح ي���وم 1991/2/5، ت���رك العراقيون الجثم���ان في ال�سارع 

فالت���ف حول���ه بع�ض الجي���ران، حيث كانت راأ�س���ه منف�سلة عن الج�س���د، وغارقة في 

الدم���اء فل تعرف لها ملمح فقام اأحد الجي���ران بو�سع الراأ�ض فوق الج�سد وتغطية 

الجثم���ان بغطاء اأح�سره من بيت���ه و�سارت �سجة في ال�س���ارع فاأح�ست بهذه ال�سجة 

�سحر،)اأخ���ت ال�سهيد اأ�س���رف( فطلبت من زوجها ا�ستطلع االم���ر، فنزل لي�ستطلع 

االأمر، ثم عاد ليخبرها اأنه ربما تكون هناك م�ساجرة ثم ا�ستمرت ال�سجة في ال�سارع 

فن���زل مرةاأخرى ثم عاد واأخبر زوجته  بان هناك قتيًل في ال�سارع ربما يكون ب�سبب 

م�ساجرة بين ال�سباب وذهب بع�ض الجيران اإلى المخفر واأخبروا اأن هناك قتيًل في 

ال�س���ارع الذي ي�سكنون فيه ولكن العراقيين في المخفر قالوا لهم اتركوه هكذا ليكون 

عب���رة لكم فطلب الجيران �سيارة اال�سعاف فح�سرت وحملت الجثمان اإلى م�ست�سفى 

مبارك كل هذا واأخت ال�سهيد ال تعرف اأن هذه الجثة هي الأخيها اأ�سرف.

�سمع زوج اأخت ال�سهيد اأ�سرف بع�ض االأو�ساف لهذه الجثة التي حملت اإلى م�ست�سفى 

مب���ارك ف�س���اوره ال�سك الذي ي�ساوره، وحاول اأن يتاأك���د اأوال، وكانت لهذا الزوج اأخت 

تعم���ل في م�ست�سف���ى مبارك فطلب���ت منها اأن تتعرف عل���ى اأ�سماء الجث���ث الجديدة 

الت���ي و�سلت اإلى الم�ست�سفى ف�سكت في اإحدى الجث���ث اأنها لل�سهيد اأ�سرف فح�سرت 

الإخب���ار اأخيها فذهب الزوج واأخته واأخوه ووالده اإلى الم�ست�سفى ولم يخبر زوجته بما 

يق�سدون واإنما اأخبروها اأنهم ذاهبون اإلى ال�سوق ل�سراء بع�ض الخ�سروات.
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وف���ي الم�ست�سفى تع���رف الزوج على جث���ة ا�سرف عن طريق بع����ض العلمات التي 

كان يعرفها في ج�سده ذلك اأن التعرف على الجثة لم يكن باالأمر ال�سهل فالجثة كان 

به���ا اآثار تعذي���ب والراأ�ض به طلق ناري، و�سربة باآلة ح���ادة اأدت اإلى ته�سيمه وف�سله 

ع���ن الج�سد، ولم يكن االأنف والعينان على طبيعتهما بل كان االأنف مه�سما، والعينان 

خارجتان عن الراأ�ض ومن ثم لم يكن التعرف عليه عن طريق الملمح واإنما كان عن 

طريق بع�ض العلمات.

رج���ع زوج �سحر واأهل���ه الى المنزل مرة اأخ���رى في حالة يرثى له���ا، وعلمت �سحر 

ان اأخاه���ا اأ�س���رف �س���ار بين ي���دي اهلل �سبحان���ه وتعال���ى، وبكت االخت ب���كاء حارًا 

ث���م عادوا م���رة اأخرى اإل���ى الم�ست�سفى وا�ستخرجوا ل���ه �سهادة وفاة، ث���م حملوه الى 

مقب���رة ال�سليبيخ���ات حيث تم دفنه هن���اك، وي�ساء القدر اأن يك���ون مثواه االأخير مع 

بع����ض رفاقه في المقاومة، الذين ا�ست�سهدوا اأي�سا، حيث يروي المواطن ناجع م�سلم 

العجمي )اأحد رجال المقاومة االأبطال( ان ال�سهداء �سامر اأبو دقر، واأ�سرف محمود 

وعل���ي الب���در، واأ�سامة الفيلكاوي قد دفن���وا في قبر واحد وبجواره���م قبر اآخر ي�سم 

مجموعة اأخرى من ال�سهداء.

وهك���ذا قدر لهذا ال�ساب الهادئ الو�سي���م اأن يكون �سهيد الواجب، واأن يحفر ا�سمه 

في �سجل الخالدين بعد اأن قدم روحه فداء الأر�ض الكويت الغالية.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / ب�سام محمد �سادق محمد عبدالكريم �سدقة )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

االنتم���اء لب�ض كلمة تق���ال، اأو �سعار يرفع، اأو جملة رنانة تت���ردد على الل�سان، واإنما 

االنتم���اء قول وعمل فمن خلل القول يح�سن االن�سان بانتماء هذا اأو ذاك اإلى الوطن 

ولك���ن هذا االإح�سا�ض يتاأكد حينما يتحول ه���ذا القول الى عمل، خا�سة عند االأزمات 

حيث تظهر معادن الرجال، فيتعرف النا�ض على الغث منهم والثمين، وهلل در ال�ساعر 

اإذ يقول:

جزى اهلل ال�سدائد   

عرفت بها عدوي من �سديقي  

وفار����ض هذه ال�سفحات �س���اب قدر له اأن يولد على اأر�ض دول���ة الكويت، واأن ي�سب 

ويترعرع ف���وق ترابها، فا�ستن�سق هواءها وارتوى بمائه���ا، وتعلم في مدار�سها، وكون 

�سداق���ات قوية عل���ى اأر�سها، ومن ثم كان حريا به اأن يداف���ع عنها ويكون واحدا من 

رج���ال المقاومة ال�سرف���اء الذين قدموا اأرواحهم فداءًا له���ذه االر�ض الغالية- اأر�ض 

الكوي���ت- فكانوا ق���دوة لغيرهم، ومثاال يحت���ذى في العطاء والف���داء، اإن فار�ض هذه 

ال�سفحات هو ال�سهيد البطل ب�سام محمد �سادق عبدالكريم.

ول���د ب�س���ام بالكويت عام 1971، ون�ساأ ف���ي اأ�سرة كبيرة ن�سبيًا، م���ن اأب واأم واأربعة 

اأبن���اء ذكور وخم�ض بنات، واأراد له اأبوه اأن ينال ق�سطًا من التعليم فاألحقه بالمدر�سة 

االبتدائي���ة فاأخذ يتدرج ف���ي ال�سلم التعليمي حتى و�سل ال���ى المرحلة الثانوية، حيث 

كان يدر����ض ف���ي مدر�سة عب���اد بن ب�سربمنطق���ة اأبي حليف���ة، ولكن���ه كان اإلى جانب 

درا�سته مهتما بالريا�سة البدنية فكان �سابا مفتول الع�سلت يمار�ض لعبة )الجودو( 

ف���ي نادي ال�ساحل بالفحيحيل فتقدم في ه���ذه اللعبة حتى ح�سل على المركز الثاني 

- اال�ست�سهاد: 1991/2/5 - الميلد: 1969/6/16   

- المهنة: مح�سل للنقود )كا�سير( �سركة يو�سف احمد الغانم - الم�ستوى التعليمي: الثانوية العامة  

- الحالة االجتماعية: اأعزب - الجن�سية:اأردني   
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يوم 1990/8/15، ولكن الغزو العراقي الغا�سم قد ق�سي على هذه االأمنية.

ن�س���اأ ال�سهيد ب�سام في اأ�س���رة كريمة فتربى تربية ح�سنة، وتعلم كثيرًا من الخ�سال 

الحمي���دة، فكان مرتبطا بدين���ه ال تفوته �سلة، حتى اإن �سلة الفجر كان يوؤديها في 

وقتها، ويذكر عنه �سديقه وليد  �سمير �سالم اأنه كان مخل�سا، ومحبا للكويت بدرجة 

كبي���رة، واأنه كان يح���ث ا�سدقاءه اأثناء الغزو باال يغادروا الكوي���ت، واأن ي�سبروا واأال 

يقف���وا مكتوفي االأيدي، بل عليهم اأن يقاوم���وا، وكان يقول ل�سديقه وليد. )مو �سرط 

تقاوم ب�سلحك قاوم بجمعية )اأي بالعمل في جمعية لخدمة اأبناء الوطن( قاوم باأي 

.
)1(

�سئ يفيد البلد( (

وهك���ذا ن���رى هذا ال�ساب يح���ث اأ�سدقاءه عل���ى العمل من اأجل الكوي���ت، ويدفعهم 

اإل���ى عدم التواكل والخنوع، وهذا جعل �سديقه وليد يتطوع في جمعية �ساحية �سباح 

ال�سالم.

اأخالقه و�سفاته ال�سخ�سية:

وم���ن �سفات ال�سهي���د ب�سام- كم���ا يذكر �سديقه ولي���د- اأن���ه كان ال يحب الحرام 

اب���دًا، واأن���ه كان ح�سا�سا بدرجة كبي���رة، واأن فكره كان ي�سبق عم���ره بكثير، واأنه كان 

رج���ل المواقف ال�سعبة، فما اإن اأح����ض اأن وليدا يمر باأزمة مالية حتى ذهب اإلى بيته 

واقتر�ض بع�ض االموال من اأحد ابويه، ثم عاد اإلى وليد، واأق�سم اأن ياأخذ ذلك المبلغ 

م���ن المال، ثم يرده اإليه بعد ذلك حين مي�سرة، وهكذا يكون ال�سديق، رجال بمعنى 

الكلمة.

وكانت علقة ب�سام باأ�سرته قوية جدًا، فكان يحب اأباه  واأمه حبا �سديدًا لدرجة اأنه 

كان يجل�ض الى جانب امه ليخفف عنها اإذا ما مرت ب�سائقة اأو م�سكلة، ومن ثم كانت 

اأمه تحبه حباًّ جماَّ.

)1( من اقوال: وليد �سمير �سالم المدونة في )نموذج تفريغ مقابلة( وهذه االأقوال موجودة في ملف خا�ض بال�سهيد ب�سام محمد �سادق بمكتب ال�سهيد 

�ض11
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دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

وكما كان الغزو العراق���ي الغا�سم للكويت مفاجاأة للجميع، كان ذلك الغزو مفاجاأة 

لتل���ك االأ�سرة الوديعة- اأ�س���رة ال�سهيد ب�سام- حيث ا�ستيقظ���وا �سباح الغزو في فزع 

ول���م يق���ف البطل ب�سام مكتوف االي���دي واإنما خرج مع اأخيه االأكب���ر �سادق )23�سنة 

اآن���ذاك( فعلمت اال�س���رة اأن �سادقًا تطوع ف���ي الجي�ض بتاري���خ 1990/8/2 بينما لم 

تع���رف اال�سرة �سيئا عن ب�سام الذي عاد الى البي���ت ثم اأخذ يخرج فيما بعد ثم يعود 

دون اأن بخبر اأحدا عن �سبب هذا الخروج الم�ستمر.

ل���م يكن ب�س���ام اإال �سابا محبا للكويت حب���ا �سديدًا ف�سل عن اأن���ه كان �سابا جلدا، 

معتزا بكرامته ومن ثم اآثر اأن يكون واحدا ممن المدافعين عنها فان�سم الى المقاومة 

الكويتي���ة، وبداأ مع رفاقه في المقاومة بالقيام بعمليات ع�سكرية �سد العراقيين على 

اأر�ض الكويت فا�سترك في عدد من هذه العمليات لكنه كان كتوما ال يحكي �سيئا عما 

يق���وم به، وكانت اأم���ه تلح عليه بال�سوؤال عم���ا يفعله طوال نه���اره اأو ليلة خارج البيت 

ف���ل يحك���ي لها �سيئًا لكنه ا�سطر اأم���ام اإلحاح اأمه اأن يخبره���ا باإحدى عملياته �سد 

العراقيي���ن خا�سة اأنه عاد ذات ليلة، وملب�س���ه معفرة بالتراب ف�ساألته عما حدث له 

فاأخبره���ا ان���ه كان مع اثني ع�سر �سابا كويتيا واأنهم قام���وا بعملية مقاومة في مطعم 

)اأبوجا�س���م( بج���وار المقهى ال�سعبي بمنطقة ابي حليفة واأن���ه كان معه ر�سا�سا، واأن 

�سب���ب ات�ساخ ملب�سه انه كان يوؤدي دوره في العملية وهو منبطح اأر�سا، حتي يتفادى 

ر�سا����ض الع���دو واأن العملية قد تم���ت بنجاح، وطلب من اأمه اأال تخ���اف عليه، خا�سة 

بع���داأن حذرته امه من عواقب هذا العمل، لكنه كان �سجاعًا ال يخاف ولم يتوقف عن 

المقاومة.

وتحك���ي اأم ال�سهي���د ب�سام اأن ب�ساما ا�سترك فيما بعد ف���ي عملية اأخرى في مدر�سة 

عب���اد بن ب�سر ف���ي منطقة ابي حليفة، واأن هذه العملية كان���ت ال�ساعة العا�سرة ليل، 

واأنه���ا علمت بهذه العملية من رفيق له �سارك ف���ي العملية - لبناني الجن�سية - حيث 
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اخبرها اأنه هو وب�سام و�ساب كويتي قد اأطلقوا النار على مجموعة من العراقيين عند 

مدر�سة عباد بن ب�سر.

كان���ت علقة ال�سهيد ب�سام ب�سديقه وليد التميمي علقة حميمة، لكنه انقطع عنه 

منذ  بداية الغزو العراقي للكويت مدة ثمانية اأيام، فاأ�سيب �سديقه بالقلق عليه، الأنه 

ل���م يع���رف عنه �سيئًا ثم التقى ب���ه �سدفة، فعاتبه وليد على غياب���ه، واتفقا على لقاء 

ف���ي منزل وليد، وفي اأثن���اء اللقاء اأخبر ب�سام �سديقه وليد ب���اأن لديه بع�ض اال�سلحة 

والذخيرة، وانه يريد اأن يخفيها عنده لوقت الحاجة فوافق وليد، واتفقا على اإخفائها 

ف���ي الحديق���ة، ثم ت���رك �سديقه وليدا وذهب عل���ى اأمل اأن يعود اإلي���ه فيما بعد ومعه 

ال�س���لح والذخيرة، وانتظره �سديقه اأيام���ا، وطال انتظاره لكنه لم يعد، فذهب وليد 

لل�سوؤال عنه في بيته، فاأخبره اأخوه اأنه ا�ست�سهد.

ويب���دو اأن ال�سهيد البطل ب�سام قد ا�سترك في عملي���ة اأخرى �سد المقاومة، فركب 

م���ع اأح���د افراد المقاومة الكويتية دراجة نارية واأطلق���ا النار على جنود عراقيين في 

منطق���ة �ساحية �سباح ال�سال���م اأمام المخفر، ثم انطلقا باأعل���ى �سرعة عائدين بعد 

اإنه���اء العملي���ة،  ولكن ر�سا����ض العدو قد اأ�سابهم���ا، وقد حكى اأح���د الذين �ساهدوا 

الحادث���ة تفا�سيلها الأخيه �س���ادق حيث ذكر اأنه بعد اإتم���ام العملية �سوب العراقيون 

ر�سا�سه���م نحو الدراجة فاأ�سيب االثن���ان، ولكن اأحدهما قد ا�ستط���اع عبور ال�سارع 

وا�ستقل �سيارة كانت تقف هناك اأما االآخر )ويبدو اأنه ب�سام( فكانت اإ�سابته خطيرة 

فتم القب�ض عليه وحب�ض في المخفر.

ويحك���ي �سادق )اأخو ال�سهي���د ب�سام( اأنه وباقي اأفراد االأ�س���رة اأخذوا يبحثون عنه 

كثي���رًا ثم ذه���ب �سادق اإلى المخفر لي�س���األ عن اأخيه، فقب�سوا علي���ه، وحب�سوه لكنه 

كان ي�سم���ع �سوت اأخيه في زنزانة مجاورة، وكان ال�سابط العراقي في المخفر يقول 

ل�س���ادق: )انتو ع�سابة مقاومة(، ويذكر �س���ادق اأن اأخاه لم يمت فور اإ�سابته، واإنما 

تعر����ض للتعذيب، ك���ي يعترف على زملئ���ه، اأو يدلي باأية اأخبار، ث���م قتل على اأيدي 
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العراقيي���ن وتم نقله اإلى م�ست�سفى ال�سباح بعد اأن فارق الحياة وانتقل الى جوار ربه 

وكان ذلك بتاريخ 1990/8/18م.

ذه���ب اأهل ال�سهيد الى م�ست�سفى ال�سب���اح وب�سوؤال الطبيب عن �سبب وفاة ال�سهيد 

ب�س���ام ذك���ر اأن ال�سهيد قد حم���ل اإلى الم�ست�سفى حي���ث و�سل متوفي���ا، وان فكه كان 

مك�س���ورًا نتيج���ة �سربة قوي���ة واأن الجثة كان���ت م�سابة ب�سبع ر�سا�س���ات في مناطق 

متفرق���ة ولك���ن الطلقات االأولى الت���ي ا�سابته كانت ف���ي �ساقه ويب���دو اأن ال�سهيد قد 

اأ�سي���ب في �ساقه بعد اإنهاء العملية االنتحارية اأثناء ركوبه الدراجة النارية، وهذا هو 

ال���ذي جعله ي�سقط من فوق الدراجة، ثم قب�ض علي���ه، وتم نقله الى المخفر، ثم قام 

العراقيون بتعذيب���ه للعتراف على زملئه، ولما لم يح�سلوا منه على اأية  معلومات 

�سوبوا ر�سا�سهم الغادر اإلى ج�سده فقتلوه.

ت�سل���م اأهل ال�سهيد جثمانه الطاهر، وقاموا بدفنه في مقبرة الرقة، وعادت النف�ض 

المطمئن���ة اإلى بارئها را�سية مر�سية بع���د اأن اأدت واجبها، و�سربت مثل عظيما في 

الت�سحي���ة والف���داء، فلتهناأ ه���ذه النف�ض بج���وار ال�سديقين وال�سه���داء وال�سالحين 

وح�سن اأولئك رفيقا.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / جا�سم نداء عواد نزال الف�سلي )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ول���د جا�سم ن���داء عواد الف�سلي في 1953/1/10م وعا�ض ف���ي اأ�سرة كبيرة العدد، 

يبل���غ عددها اأحد ع�سر فردًا، ومن ثم اآث���ر اأن يخفف عن والده عبء الحياة فبعد اأن 

�سب عن الطريق عمل جنديا في مديرية ال�سرطة الع�سكرية بالجي�ض الكويتي، واأخذ 

يرتقي في عمله اإلى اأن و�سل اإلى رتبة )رقيب اأول(.

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

كان ال�سهي���د البطل جا�سم ن���داء عواد محبوبا بين زملئه ف���ي العمل محبوبا بين 

اأهله وذويه، وكان رجل بمعنى الكلمة لدرجة اأن اأباه كان يعتمد عليه في اأمور كثيرة، 

ف���كان كما يقول اأخوه حامد: )عزوة االأ�سرة كلها تقريبا.. هو اللي عليه االعتماد من 

بع���داهلل اعتماد كلي تقريبا خ�سو�سا من اأبيه، يعن���ي �سخ�سية لها تقديرها عندنا(

.
)1(

ت���زوج جا�سم في �سن الخام�سة والع�سرين ث���م اأنجب �ستة اأبناء وكان ليلة الغزو في 

منزل���ه الكائن بمنطقة تيماء بالجهراء، فقد  كان-كما يذكر اأخوه- في اإجازة، فهب 

م���ن نومه - كغيره م���ن اأبناء الكويت- على �سوت طلقات نارية مدوية فخرج من بيته 

لي�ستطل���ع االأم���ر، ثم عاد وارتدى ملب�س���ه الع�سكرية، ثم ودع زوجت���ه واأبناءه وبع�ض 

الجي���ران، وانطلق الى مقر عمله في ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا يوم 1990/8/2، فقد 

كان دوامه على بوابة رئا�سة االأركان.

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

لقد كان لل�سهيد البطل جا�سم نداء عواد مواقف عظيمة تت�سم بال�سجاعة، فعندما 

- اال�ست�سهاد:  - الميلد: 1953/1/10  

- المهنة: رقيب اأول )رئا�سة االأركان العامة - الم�ستوى التعليمي:  

- الحالة االجتماعية: متزوج وله �ستة اأبناء - الجن�سية:   

)1( اأنظر اأقوال- حامد نداء عواد الف�سلي )اأخي ال�سهيد جا�سم( المدونة في نموذج تفريغ مقابلة )بتاريخ 2000/7/18�ض8، والموجودة بملف خا�ض 

بال�سهيد جا�سم بمكتب ال�سهيد.
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ح���اول العدو العراقي اقتح���ام مبنى رئا�سة االأركان وقف له���م ال�سهيد البطل جا�سم 

وزم���لوؤه بالمر�ساد واأخ���ذوا يرمونهم بالر�سا�ض لمنعهم م���ن اقتحام المبنى، وقد 

نجحوا في ذلك اأكثر من مرة.

ا�ستمر جا�سم وزملوؤه في رمي العدو بالر�سا�ض اإلى اأن نفدت ذخيرة زملئه وبقي 

مع���ه بع�ض الذخيرة فطلب من زملئه اأن يدخلو في المبنى للبحث عن ذخيرة، وفي 

اأثن���اء ذلك ك�سف العدو العراقي عن تواجده، وو�سل���ت للعراقيين تعزيزات ع�سكرية 

من مدفعية ودبابات وقنا�سة وغيره.

وف���ي اأثناء تبادل اإط���لق النار بين البط���ل جا�سم من ناحية وبي���ن العراقيين من 

ناحي���ة اأخرى، ا�ستطاع اأن يقتل اثنين من القنا�س���ة العراقيين بينما ا�ستطاع الثالث 

اأن ي�سيب���ه بطلق ناري فوق حاج���ب عينه الي�سرى، ثم جاءت �سي���ارة اإ�سعاف واأخذه 

زم���لوؤه اإلى م�ست�سفى الجه���راء، ولكنهم وجدوا م�سايقات من العراقيين، نظرا الأنه 

كان يرت���دي ملب�ض ع�سكرية، فذهب به زملوؤه اإلى م�ست�سفى الفروانية، حيث و�سع 

في ثلجة حفظ الموتى.

اأخ���ذ اأخوت���ه يبحثون عن���ه في كل م���كان وت�سادف وج���ود مواطن���ة كويتية- كانت 

له���ا علقة باأه���ل ال�سهيد جا�س���م- كانت تبحث ع���ن زوجها المفقود ف���ي م�ست�سفى 

الفروانية، وكان زوجها ع�سكريًا فوجدت ال�سهيد جا�سم في ثلجة الم�ست�سفى، وكان 

ا�سمه مكتوبا على ملب�سه الع�سكرية فاأخبرت اأهله بما راأت.

اأ�س���رع اأخوة ال�سهيد جا�سم وبع�ض اأقاربه اإل���ى م�ست�سفى الفروانية، فوجدوا بع�ض 

الجثث ومنها جثة ال�سهيد جا�سم، وكان م�سابا بطلق ناري في راأ�سه من جهة الي�سار، 

فوق عينه الي�سرى، فاأخذوا ت�سريحًا بالدفن، وتم دفنه، في مقبرة ال�سليبخات يوم 

1990/8/4، لين�س���م اإل���ى �سهداء الواجب ويكون من الذي���ن �سدقوا ما عاهدوا اهلل 

عليه، وهوؤالء جزاوؤهم الجنة اإن �ساء اهلل.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / خالد عبداهلل م�ساري  ال�سمحان )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سمروخ:

ال�سهيدخال���د عبداهلل م�س���اري ال�سمحان طموحات���ه كثيرة واآمال���ه عظيمة بعي�سة 

هانئ���ة، مقبل على العلم مت���زوج وله ثلثة اطفال ذكور، محب���ا الأ�سرته، عطوفا على 

اأبنائه، كما اأنه كان محبا لوالديه عطوفا عليهما لم يبخل عليهما ب�سيء تقديرا لهما 

.
)1(

واإجلال لمكانتهما 

عم���ل موظفا على جهاز الل�سلكي بمحطة اإطفاء الفيحاء التي تعرف اليوم بمركز 

ال�سهي���د وف���ي الوقت نف�سه كان يوا�س���ل تعليمه في كلية التربي���ة اال�سا�سية في ال�سنة 

النهائي���ة ق�سم درا�س���ات اإ�سلمي���ة، التابعة لهيئ���ة التعليم التطبيق���ي بدولة الكويت 

. ه���ذا وكل م���ن عرف ال�سهيد امتدح اأخلقه، وذكر تل���ك ال�سفات الحميدة التي 
)2(

  ولم ير 
)4(

 و�سخ�ض همه الوحيد ربعه 
)3(

ات�سف بها فهو رجل )طيب الحد النهاية( 

.
)5(

اأ�سحابه منه اإال الخ�سال الح�سنة 

 فقد خ�س�ض اإحدى حجرات 
)6(

ع���رف عن ال�سهيد ب�سغفه ال�سديد للعلم والمعرفة 

بيته في منزله الكائن في منطقة كيفان ال�سكنية كمكتبة، حيث كان يق�سي فيها على 

 كما كان يحر�ض على ح�سور المحا�سرات وخا�سة 
)7(

راأي اأح���د ال�سهود وقتا طوي���ل 

 كما اأنه 
)8(

ذات الطاب���ع الديني منها في م�سجد العد�ساني الكائن في منطقة كيفان 

كان يلقي درو�سا منتظمة كل يوم اأحد بعد �سلة المغرب في نف�ض الم�سجد باال�سافة 

- المهنة: موظف على الجهاز الل�سلكي- االدارة العامة للإطفاء محطة اإطفاء الفيحاء     

- الحالة االجتماعية: متزوج وله ثلثة ابناء - الجن�سية:كويتي  

)1( ال�سيدة اأم يو�سف، زوجة ال�سهيد �ض11+12 واي�سا ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ض11.

)2( ال�سيدة اأم يو�سف10، ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان، 14، ال�سيد �سريف �سالح مندي7.

)3( ال�سيد عبدالعزيز علي ال�سلطان �ض4.

)4( ال�سيد اأحمد �سالح �سعيب �ض2.

)5( ال�سيد محمد ال�سيباني كيفان اأيام االحتلل، الجزء االأول/ 371، ال�سيد �سريف �سالح مندي �ض1 ال�سيد فهد يعقوب الم�ساحكة �ض6.

)6( ال�سيد محمد ال�سيباني، كيفان اأيام االحتلل الجزء االأول/371.

)7( ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ض12.

)8( ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ض4، وفهد يعقوب الم�ساحكة 4.

)9( ال�سيد فهد يعقوب الم�ساحكة �ض6، ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان3.
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 بل وهناك من ذكر اأن ال�سهيد األف 
)9(

الى درو�ض كان يلقيها في بع�ض )الديوانيات( 

 كذلك حر����ض ال�سهيد على وعظ 
)10(

بع����ض الكتيبات الديني���ة ذات ال�سلة بالدعوة 

زملئه في العمل في مركز اإطفاء الفيحاء فكان يجل�ض معهم بعد االنتهاء من �سلة 

.
)11(

الع�سر ويتذاكر معهم ما تي�سر من اآيات القراآن الكريم 

ال�سهيد والغزو

اأوال: العمل في المطافئ:

لما اأذنت اإرادة اهلل اأن يغزو العراق دولة الكويت الحبيبة، في �سبيحة يوم الخمي�ض 

المواف���ق 1990/8/2م. كان ال�سهي���د كعادته يقوم بعمله في محط���ة اإطفاء الفيحاء 

عل���ى جه���از الل�سلكي بل ويق���ال اإن ال�سهيد قام بت�سغيل جر�ض االإن���ذار الداخلي في 

مرك���ز اإطف���اء الفيح���اء ليخبر زملئه ف���ي المركز باإحت���لل الع���راق الغا�سم لدولة 

.
)12(

الكويت 

ات�س���ل ال�سهيد بعد ذلك بزوجته ف���ي م�سكنه في كيفان ليطمئن عليها وعلى اأوالده 

فاخبرت���ه باأنه���ا خائف���ة وطلبت من���ه الح�س���ور اإلى المنزل عل���ى عجل لكن���ه اآثر اأن 

ي���وؤدي عمل���ه في محط���ة االإطفاء في هذه اللحظ���ات الع�سيبة الأن واجب���ه كان كبيرا 

ور�سالت���ه كان���ت عظيم���ة فطلب من زوجت���ه اإذا اأحب���ت اأن تذهب اإلى من���زل والدها 

ف���ي منطقة ال�سامية ال�سكني���ة وفعل ح�سر اإليها اأخوها وا�سطحبه���ا مع اأبنائها الى  

.
)13(

ال�سامية

وم���ع اأن ال�سهيد كان موظفًا عل���ى جهاز ال�سلكي وعمله يفتر����ض اأال يتجاوز تنظيم 

خ���روج �سي���ارات المطافئ اإل���ى الحرائ���ق المختلفة اإال اأن���ه نتيجة للنق����ض العددي 

ال�سدي���د في ع���دد العاملين في المركز اإبان الغزو من جه���ة، ومن جهة اأخرى نتيجة 

لحر�س���ه على الم�ساهمة في اإطفاء الحرائق. �ساهم ال�سهيد في الم�ساركة في اإطفاء 

)10( ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ض4.

)11( ال�سيد �سريف �سالح مندي �ض1، ال�سيد عمر المقي�سيب2، ال�سيد خالد اأمان6.

)12( ال�سيد خالد �سالح اأمان �ض2.

)13( ال�سيدة اأم يو�سف �ض2، ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ض2.
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عدد كبير من الحرائق مع زملئه في مركز اإطفاء الفيحاء، ومن تلك الحرائق التي 

�س���ارك فيها ال�سهي���د حريق وقع في �س���وق الذهب في مجمع الفه���د، في قلب مدينة 

الكوي���ت ربم���ا يكون في اال�سبوع االول من �سهر اأغ�سط����ض 1990 اأكد اأحد ال�سهود اأن 

حما�ض ال�سهيد في اإطفاء الحريق كان �سديدا لدرجة انه كان يتحدى زملءه في قوة 

 )15(
 فكان م�سغ���وال بدرجة كبيرة بعمله في المطافئ 

)14(
التحم���ل في اإطفاء الحريق 

فقد اعتاد اأن يذهب اإلى عمله في ال�ساعة التا�سعة �سباحًا ويعود لبيته قرابة ال�ساعة 

 عاد ال�سهيد اإلى منزله، ف���ي مرة من المرات التي �سارك فيها في 
)16(

التا�سع���ة ليًل 

اإطف���اء اإحدى الحرائق، وي���داه عليها اآثارحريق ف�ساألته زوجت���ه عن �سبب ذلك فقال 

له���ا اأنه �سارك للتو ف���ي اإطفاء حريق فقالت له زوجته، خوف���ا عليه هذا لي�ض عملك! 

فاأجابه���ا ال�سهي���د: �سلون هذه مو�سغلتي وهذه مو�سغلتي م���ا ي�سير اإللي اأقدر عليه اأنا 

.
)17(

ب�سويه 

وق���د ذك���ر عددكبير ممن عمل في مطافئ الفيح���اء اأن الحرائق في مدينة الكويت 

 وذلك الأن 
)18(

اإبان االحتلل العراقي كانت كثيرة خا�سة في االأيام االأولى للإحتلل 

معظمها كان مدبرًا من قبل الغزاة ليغطي على ال�سرقات التي قاموا بها)19( في كل 

المناطق وخا�سة ف���ي المخازن والمعار�ض وال�سركات والمح���ال التجارية بها، كانوا 

ي�سرقونه���ا ثم يحرقونها، وقد �ساعد ف�سل ال�سيف الحار الذي عادة ما ت�سهده دولة 

الكويت في �سهر اأغ�سط�ض على زيادة الحرائق وزيادة حدتها.

ويج���ب اأن نذكر اأن عم���ل ال�سهيد في مركز المطافئ كاإطفائي ل���م يكن اأمرا هينا 

فه���ذا الموظ���ف قد اعت���اد اأن يكون موظفا عام���ل على جهاز الل�سلك���ي فقط واالآن 

اأ�سبح رجل مطافئ ومع كل المخاطر التي من الممكن ان يواجهها في عمله الجديد 

ال���ذي ال�س���ك يتطلب تدريبا وا�ستعدادا خا�سا، ومع ذل���ك ا�ستمر ال�سهيد ي�سارك في 

.
)20(

اإطفاء الحرائق لي�ساهم في خدمة بلده لغاية اعتقاله 

)14( ال�سيد خالد �سالح اأمان �ض4،2.

)15( ال�سيد فهد يعقوب الم�ساحكة2. واي�سا جمال عبداهلل ال�سمحان2، ال�سيد عمر محمد المقي�سيب3.

)16( ال�سيدة اأم يو�سف �ض2.

)17( ال�سيدة اأم يو�سف �ض5.

)18( ال�سيد اأحمد �سالح �سعيب �ض1. ال�سيد �سريف �سالح مندي �ض9.

)19( ال�سيد محمد ال�سيباني، كيفان اأيام االحتلل الجزء االأول/372.

)20( ال�سيد اأحمد �سالح �سعيب �ض2.
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ثانيا: توزيع اأ�سلحة ونقل معلومات:

كم���ا اأن ال�سهي���د قد قام م���ع مجموعة من ال�سب���اب، معظمهم م���ن �سباب منطقة 

ال�سامية، باال�ستيلء على االأ�سلحة الموجودة في مخازن وزارة الداخلية في ال�سامية، 

 ويذكر اأن اال�سلحة كانت عبارة عن ب�سعة بنادق، 
)21(

قبل ان تحتلها القوات العراقية 

.
)22(

م�سد�سات والهدف من ذلك هو الدفاع عن النف�ض والممتلكات 

 واإن كان 
)23(

ورد على ل�سان اأحد ال�سهود اأن ال�سهيد كان ينقل معلومات اإلى المقاومة 

ال توج���د اإدلة موثقة عل���ى ذلك اإال اأنه من المحتمل ج���دا اأن تكون �سحيحة العتبارات 

عدي���دة منه���ا اأن ال�سهيد اب���ن كيفان، تلك المنطق���ة التي �سمدت ف���ي وجه االحتلل 

العراق���ي، وقدم���ت ال�سحاي���ا و�سه���دت اأ�سر����ض مقاومة �سعبي���ة تلحم فيه���ا الجي�ض 

والحر����ض الوطن���ي والمواطنين �سد االحت���لل و�سهد الجميع ب���دور المطافئ في نقل 

المعلومات.

ثالثا: االعتقال:

اأ�سيب ال�سهيد بمر�ض )جديري الماء( في االأ�سبوع االأول من الغزو العراقي لدولة 

الكويت، ربما في 1990/8/9 على ما يذكر اأحد ال�سهود مما اأقعده في البيت وانقطع 

ف���ي هذه الفترة عن الذهاب الى العمل وق���د زاره زملوؤه في العمل وذكروا اإن حالته 

ال�سحي���ة كان���ت �سيئة جدًا، وجمي���ع من �ساهده في هذه الفترة ذك���ر اأن هناك بثورا 

كان���ت ظاه���رة على وجه ال�سهيد م���ن تاأثير الجدري! ومع اأن ال�سهي���د كان يعاني من 

الج���دري اإال اأنه اآثر الذهاب اإلى عمله في المطاف���ئ لعلمه بمدى الحاجة اإليه هناك 

.
)24(

بمثل تلك االأيام الع�سيبة التي تمر بها الكويت 

خ���رج ال�سهيد من بيت والد زوجته في ال�سامية حيث يقيم م�ستغًل �سيارته متوجها 

اإلى عمله في مطافئ الفيحاء، وفي الطريق اعتقل، تكاد الكيفية التي اعتقل فيها من 

)21( ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ض2.

)22( ال�سيدة اأم يو�سف �ض2وال�سيد عبداهلل ال�سمحان �ض2..

)23(ال�سيد عبدالعزيز ال�سلطان �ض2..

)24( �سريف �سالح مندي، واأي�سا خالد اأمان �ض6
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قبل العراقيين ينتابها الغمو�ض وعدم الو�سوح التام، والحقيقة هناك اأكثر من رواية 

لكيفية اعتقاله، وللمكان الذي اعتقل فيه، ولل�سبب الذي من اأجله اعتقل ال�سهيد.

�س���وف نحاول اأن نطرح ال�سور المختلفة الت���ي وردت على األ�سنة ال�سهود جميعًا ثم 

ن�سع ت�سورنا لما نعتقد باأنه اأقرب اإلى الحقيقة.

قب���ل كل �سيء اختلفت الروايات حول الم���كان الذي اعتقل فيه ال�سهيد، فهناك من 

ق���ال اإن���ه اعتقل في ال�سامية وهناك من زعم اأنه اعتق���ل عند مدخل كيفان  من جهة 

ال�سامي���ة، وهناك من قال اإن اعتقاله كان عند نقطة تفتي�ض قرب دوار جمعية كيفان 

التعاوني���ة بينما قال البع����ض االآخر انه اعتقل عند نقطة تفتي�ض في مدخل كيفان من 

.
)25(

جهة الخالدية 

على اأي حال اإن ال�سواهد التي بين ايدينا، حتى هذه اللحظة، ت�سير اإلى اأن ال�سهيد 

كان متوجها اإلى عمله في اإطفاء الفيحاء وفي الطريق توقف عند �سيدلية في كيفان 

حتى ي�ستري دواء يعينه على مر�سه، ومن هناك اعتقد اأن ال�سهيد توجه الى بيته في 

كيف���ان ليطمئن عليه، خا�سة اإذا علمنا اأن بيته المذكور قد تعر�ض لل�سرقة في االأيام 

 ومن ثم خرج م���ن بيته عازما على التوجه اإلى مقر عمله وعند 
)26(

االأول���ى من الغزو 

مخرج كيفان جهة الخالدية تم اعتقاله على يد نقطة تفتي�ض عراقية بعد اأن عثر لديه 

.
)27(

على من�سورات مناه�سة للحتلل العراقي تحت �سجادة ال�سيارة 

وحت���ى ق�سة المن�س���ور المذكور ق�سة غربية، فقد ات�س���ل ال�سهيد بزوجته ال�ساعة 

الثاني���ة ع�سرة ظه���را تقريبًا ليخبرها باأن���ه معتقل من قبل العراقيي���ن ومحجوز في 

مخفر كيفان واأنه باإذن اهلل �سوف يخرج بعد قليل، ولما �ساألته عن �سبب اعتقاله قال 

ال�سهي���د لزوجته اإن اأحد االأ�سخا����ض و�سع من�سورا ب�سيارته �س���د االحتلل العراقي 

عندم���ا نزل لي�ستري دواء من ال�سيدلية حر�ض ال�سهي���د على طماأنة زوجته باأن قال 

.
)28(

لها اإن ال�سابط الذي يحقق معه كان طيبًا 

)25( ال�سيد جمال عبداهلل ال�سمحان �ض 5. واي�سا ال�سيد �سريف �سالح مندي6.

)26( ال�سيد محمد ال�سيباني، كيفان اأيام االحتلل الجزء االأول/273.

)27( ال�سيدة اأم يو�سف 5+6، جمال ال�سمحان 3 ال�سيد فهد الم�ساحكة6، ال�سيد عبدالعزيز ال�سلطان3.

)28( ال�سيدة اأم يو�سف6.
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م���ن المحتم���ل اأن المن�سور الذي عثر عليه في �سيارة ال�سهيد لي�ض له وذلك اأنه ورد 

على ل�سان اأحد ال�سهود اأن ال�سهيد �سلى �سلة الع�ساء في الليلة ال�سابقة العتقاله في 

م�سج���د ابن حبير في كيفان، واأنه عق���ب االنتهاء من �سلته خرج من الم�سجد فعثر 

عل���ى من�سور كان مو�سوعا على �سيارت���ه فاأخذه معه وو�سعه في �سيارته تحت �سجادة 

.
)29(

المقعد االأمامي على اأمل اأن يقراأه فيما بعد 

احتمال اأن يكون ال�سهيد قد احتفظ في المن�سور المذكور ليقوم بت�سويره في منزله 

الكائن في كيفان، خا�سة اأنه قد ذكر اأحد ال�سهود اأن ال�سهيد كان يملك اآلة ا�ستن�ساخ 

في منزله واأنه كان في اأوقات مختلفة يح�سر منا�سير �سد االحتلل اإلى مركز عمله، 

.
)30(

واإلى بيت والد زوجته في ال�سامية وهذا على االأقل ما ورد على ل�سان زوجته 

وف���ي الي���وم ال�ساب���ق العتقال  ال�سهيد ذك���رت زوجته اأنه عاد م���ن عمله وهو يحمل 

من�س���ورات مع���ه تندد باالحت���لل واأ�سافت اأن زوجها ق���د اأخبرها اأنه ق���د اوقفت به 

نقط���ة تفتي�ض عراقية فاأخرج لهم هويته المدنية كموظ���ف في المطافئ اأن ف�سمحوا 

ل���ه بالمرور، من غي���ر اأن يقوموا بتفتي�سه، وقد قالت له ل�س���دة خوفها عليه، هلمرة 

�سلم���ت.. الم���رة الثانية ما ت���دري �سبي�سي���ر، فقال لها: ط���ول ما اأنا مدن���ي اأوريهم 

 واأ�ساف���ت الزوجة كان ال�سهيد 
)31(

الهوي���ة مالت المطافي خل�ض ما ي�س���وون �سيء 

يح�س���ر المن�سورات المناه�س���ة للحتلل العراقي لدولة الكوي���ت ب�سكل يومي واأنها 

كان���ت تخفيهم تح���ت �سجادة ف���ي منزلها ولم���ا بدء المحتلي���ن العراقيي���ن يقومون 

بتفتي����ض المنازل ف���ي ال�سامية طلبت من زوجها اأن يدف���ن المن�سورات خارج المنزل 

.
)32(

ففعل

لم���ا اعتقل ال�سهيد حر�ض اأن يخفي م�سدر المن�س���ور االأ�سلي وقال لل�سابط الذي 

عث���ر عليه ف���ي �سيارته اإن هذا المن�سور قد و�سعه خل�س���ة اأحد اال�سخا�ض عندما كان 

)29( ال�سيد اأحمد �سالح �سعيب �ض2.

)30( ال�سيدة اأم يو�سف2.

)31( ال�سيدة اأم يو�سف �ض2.

)32( نف�ض الم�سدر ال�سابق �ض5.

)33( ال�سيدة اأم يو�سف �ض11.
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ي�ست���ري الدواء م���ن �سيدلية جمعية كيفان حقا اإنها ت�سحي���ة كبيرة �سطرها ال�سهيد 

ليحمي بها �سباب منطقة كيفان التي كانت ت�سهد انتفا�سة عارمة �سد االحتلل.

وه���ذا وزع���م البع�ض اأن اعتقاله مرجع���ه اإلى و�ساية كيدية من قب���ل اإمراأة عراقية 

كان���ت ت�سكن ف���ي بيت مجاور لبيت والد زوجته في منطق���ة ال�سامية وربما تكون هذه 

المراأة قد راأت ال�سهيد وهو يحمل االأ�سلحة ويقوم بتوزيعها على �سكان منطقته خا�سة 

.
)33(

اإذا علمنا اأن هذه المراأة كان  بيتها بمثابة وكر للمخابرات العراقية 

عندم���ا اعتق���ل ال�سهيد ات�سل بزوجته في حوالي ال�ساع���ة الواحدة ظهرًا واأخبرها 

انه معتقل في مخفر كيفان على يد �سلطات االحتلل العراقية ب�سبب العثور معه على 

من�سورات مناه�سة للحتلل العراق���ي لدولة الكويت. هذا وقد اأكد ال�سهيد لزوجته 

ان ه���ذه المن�س���ورات ال تخ�سه، وبين لها اأن من يحق���ق معه �سابط عراقي ذو )وجه 

�سم���ح( واأنه �سوف يقوم باإطلق �سراحه و�سيكا، وعليها اأال تخف فاالأمر م�ساألة وقت 

 كان الوق���ت يم�سي بطيئًا على زوجة ال�سهيد ولما طال االنتظار ذهبت 
)34(

ولي����ض اإال 

الزوجة اإلى مخفر كيفان وبخطوة جريئة، عر�ست على حاكم كيفان الع�سكري ممثل 

 اأن تعطيه مبلغا من الم���ال و�سيارة 
)35(

االحت���لل العراقي ال���ذي يدع���ى اأب���ا راكان 

وبع����ض االأجه���زة الكهربائية في �سبي���ل اأن يطلق �سراح زوجه���ا اإال اأنه رف�ض ب�سدة.. 

واأردف قائ���ًل )االأمر عبارة ع���ن تحقيق ب�سيط واإن �ساء اهلل كله���ا اأيام قليلة ونطلق 

.
)36(

�سراحه(

وف���ي حوال���ي ال�ساعة ال�ساد�س���ة م�ساء ات�سل���ت بزملء زوجها ف���ي مركز مطافئ 

الفيح���اء واأخبرته���م اأن خالد قد األق���ي القب�ض عليه في مخفر كيف���ان وطلبت منهم 

 لبى زملء ال�سهيد في العمل ن���داء الزوجة وبذلوا كل 
)37(

التدخ���ل الطلق �سراح���ه 

م���ا في و�سعهم من جهد الإط���لق �سراح زميلهم اإال اأن محاوالته���م جوبهت بالرف�ض 

)34( ال�سيدة اأم يو�سف �ض6.

)35( اأورد ال�سيباني ان المقاومة الكويتية فكرت في اغتيال ال�سابط العراقي المذكور. انظر ال�سيباني، كيفان اأيام االحتلل الجزء االأول/61.

)36( ال�سيدة اأم يو�سف �ض6.

)37( ال�سيدة اأم يو�سف �ض6.
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ه���ي االأخرى بل واأكد لهم اأحد ال�سباط العراقيين في مخفر كيفان اأن اال�ستخبارات 

العراقي���ة ق���د اأخبرتهم اأن���ه اإذا تكررت محاوالته���م في طلب اإطلق �س���راح ال�سهيد 

ف�س���وف )يجرون( اإلى التحقيق!! واأ�س���اف الم�سدر لهم اأن خالد عبداهلل ال�سمحان 

.
)38(

)جريمته �سيا�سية( 

لم تتوقف الزوجة عن محاوالت اإطلق زوجها، فذهبت مع اأخيها الى ال�سيد محمد 

 باأن يت�سل 
)39(

ال�سيباني وهو من وجهاء اأهل كيفان وكان يعرف ال�سهيد حق المعرفة 

 ات�س���ل ال�سيد محمد ال�سيباني ب�سابط 
)40(

بالمخف���ر ويحاول اإطلق �سراح ال�سهيد 

المخف���ر المدع���و اأبا راكان تليفونيا وقال له اإن خال���د ال�سمحان رجل مدني يعمل في 

 ولك���ن مع االأ�سف ال�سديد مع كل محاوالت���ه المخل�سة، ف�سل في اإقناع 
)41(

المطاف���ئ 

ال�سابط العراقي في اإطلق �سراح ال�سهيد، وقد زعم ال�سابط العراقي لل�سيد محمد 

ال�سيبان���ي اأن خالد ال�سمحان عليه (مم�سك كبي���ر( وقال اأي�سا اإن خالد قد عثر معه 

.
)42(

على )من�سورات هواية( 

اأم���ا عن المكان  الذي احتجز في���ه ال�سهيد ففي بداية االأمر تم احتجازه في مخفر 

كيف���ان ثم بعد ذلك اأخذ العراقيي���ن ينقلونه اإلى اأماكن عدي���دة كان ي�ستغلها الغزاة 

 )43(
كمعتق���لت الأبن���اء الكويت منها م�سات���ل العمرية، ونادي الكويت ون���ادي كاظمة 

.
)44(

والجهراء وربما نقلوه اإلى خارج الكويت مثل مدينة الب�سرة في جنوب العراق 

لدينا �ساهد قد التقى بال�سهيد في اأحد هذه المعتقلت وربما يكون اآخر من �ساهد 

خالد عبداهلل ال�سمحان على قيد الحياة، وتعرف عليه وكان اذا �ساأل خالد عن �سبب 

 ال ندري �سبب ذل���ك واإنما لربما من 
)45(

وج���وده في المعتق���ل كان ال�سهيد ال يجي���ب 

خ�سيته من الجوا�سي�ض الذين ربما يكونون مند�سين بين المعتقلين.

)38( ال�سيد اأحمد المذن 1.

)39( ال�سيد محمد ال�سيباني. كيفان اأيام االحتلل، الجزء االأول 378-371.

)40( ال�سيدة اأم يو�سف �ض6.

)41( محمد ال�سيباني، كيفان اأيام االحتلل الجزء االأول �ض17 واي�سا �ض372.

)42( محمد ال�سيباني، كيفان اأيام االحتلل 1/372.

)43( ال�سيد عبدالعزيز ال�سلطان �ض3.

)44( ورد على ل�سان جمال عبداهلل ال�سمحان، اأخ ال�سهيد، اأن اعدام اخيه ربما يكون قد تم في اأحد المدار�ض في مدينة الجهراء جمال ال�سمحان �ض2.

)45( �سهادة جمال الدبو�ض في (كيفان اأيام االحتلل، لل�سيد محمد ال�سبياني الجزء االأول 378-375.
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كان ال�سهي���د ي���وؤم المعتقلين ف���ي ال�سلة ويحر�ض كل الحر�ض عل���ى قراءة ال�سور 

 وله���ذا ال�سبب كان العراقيون ف���ي كثير من االأحيان 
)46(

المن���ددة بالطغ���اة والظلم 

ياأخذونه بعد اأداء ال�سلة ثم يرجعونه اإلى زنزانته بعد فترة وهو بحالة غير طبيعية، 

وهذا ربم���ا يف�سر لنا عدم وجود اآثار تعذيب 
 )47(

ربم���ا من اأثر ال�سعقات الكهربائية 

بارزة على ال�سهيد اإبان وفاته.

 والغريب اأنه قبيل و�سول االأخبار 
)48(

مكث ال�سهيد في االعتقال قرابة خم�سة ع�سر يوما 

با�ست�سه���اد ال�سهيد الأهله وذويه و�سل اإلى علمهم اأن اإط���لق �سراحه �سوف يكون و�سيكا 

واأن يكون غير وا�سح م�سدر ذلك وقد �سهد اأحد العاملين بالمطافئ اأنه قد ح�سر اإليهم 

�سخ����ض في مركز اإطفاء الفيحاء كان معتقل مع ال�سهيد وقد اأطلق �سراحه، ال يذكرون 

ا�سم���ه، واأخبرهم ان خالد عبداهلل م�س���اري ال�سمحان �سوف يتم اإطلق �سراحه و�سيكًا، 

فه���ل هن���اك اأحد ممن يعمل في المطافئ قد اأخبر اأهل ال�سهيد بقرب اطلق �سراحة  اأو 

.
)49(

يكون ال�سخ�ض المجهول نف�سه هو الذي ات�سل باأهل ال�سهيد 

ال�سهادة:

ال 
 )50(

عثر متطوعون من الهلل االأحمر الكويتي على جثة ال�سهيد في �سارع بغداد 

ن���دري الكيفية التي و�سل اإليها جثمان ال�سهي���د اإلى هذا المكان وال ندري اأين اأعدم، 

ق���ام بع���د ذلك العاملون باله���لل االأحمر الكويت���ي بنقله اإلى م�ست�سف���ى الرازي وتم 

التعرف على جثمان ال�سهيد بوا�سطة زملئه في مركز مطافئ الفيحاء، فقد خرجت 

�سي���ارة اإ�سعاف من مطاف���ئ الفيحاء لتنقل �سخ�سا م�سابا م���ن جراء حادث �سيارة 

بي���ن منطقتي الفيحاء والنزهة بالقرب من مرك���ز اإطفاء الفيحاء، تم نقل الم�ساب 

ال���ى م�ست�سفى مب���ارك وهناك وعن طري���ق مجهولي الهوية تم تعمي���م �سورهم على 

 وت�س���اء ال�سدف اأن يكون 
)51(

الم�ست�سفي���ات المختلف���ة بوا�سطة متطوعي���ن كويتيين 

)46( ال�سيباني كيفان اأيام االحتلل 1/375.

)47( ال�سيد جمال ال�سمحان 01.

)48( ال�سيدة اأم يو�سف �ض8.

)49( ال�سيدة اأم يو�سف �ض9، ال�سيد �سريف �سالح مندي �ض8.

)50( ال�سيدة اأم يو�سف 9، ال�سيد جمال ال�سمحان8، ال�سيد اأحمد المذن2.

)51( والذي قام بت�سويرهم الممر�سة اأم محمدومحمد الخارجي وح�سن ميرزا، انظر كتاب المباهلة للدكتور اإبراهيم بهبهاني �ض232-222.
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م���ن �سمنهم ال�سهي���د خالد عبداهلل م�س���اري ال�سمحان، زميلهم ف���ي مركز مطافئ 

الفيحاء.

وذك���رت الممر�س���ة اأن ال�سهي���د ربما يكون ق���د قتل بتاري���خ 1990/9/2م واإن كان 

 مرجعها اأن 
)52(

�سهادة وفاته التي تم ا�ستخراجها من الم�ست�سفى بتاريخ 1990/9/4

هذا التاريخ يمثل يوم العثور على جثمان ال�سهيد مرميا في ال�سارع وال يمثل يوم قتله 

الأن الحال���ة التي كانت عليه���ا جثة ال�سهيد تدل على اأنه قتل قب���ل تاريخ 9/4 اأما عن 

�سب���ب الوف���اة فهو عبارة عن طلق ناري في الراأ�ض من جهة الي�سار واإن الطلقة دخلت 

.
)53(

ما بين االإذن والعين الي�سرى 

ق���ام زملء ال�سهي���د باالت�سال باأهل���ه الإخبارهم باأن خالد عب���داهلل ال�سمحان قد 

 فذهب ال�سيدان محمد الفرحان 
)55(

 واأن جثمانه في م�ست�سفى الرازي 
)54(

ا�ست�سهد 

ومو�س���ى ال�سراف، وهم���ا زوجا اأختي ال�سهيد، لم�ست�سفى ال���رازي، وبدورهما تعرفا 

عل���ى ال�سهي���د، ومن هناك نقل جثمانه ليدفن في مقب���رة ال�سليبيخات واللذان قاما 

.
)56(

بحفر القبر هما والد ال�سهيد وال�سيد محمد الفرحان

�ستبق���ى )خال���دًا( يا خالد ف���ي قلوبنا و�سوف يظ���ل ا�سمك م�سطرًا ف���ي اأفئدة كل 

الكويتيي���ن فرحم���ة م���ن اهلل وا�سعة لك ودعوان���ا اأن تكون من الذي���ن ت�سرفوا بجنان 

الخلد التي تكون م�سرعة اأبوابها لل�سهداء.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته

)52( جميع الوثائق واالأوراق ذات ال�سلة بوفاة ال�سهيد ذكرت ان وفاته هو 1990/9/4، انظر في ذلك الوثائق المرفقة.

)53( انظر )�سهادة الوفاة( ال�سادرة من مراقبة ال�سجل المركزي للمواليد والوفيات، وزارة ال�سحة العامة دولة الكويت.

)54( ال�سيد اأحمد �سعيب7 �سريف �سالح مندي �ض5.

)55( ال�سيدة اأم يو�سف9.

)56( ال�سيدة اأم يو�سف �ض9 جمال ال�سمحان �ض9.
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ال�سهيد / را�سد خلف �سبيح الظفيري )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ول���د را�سد خل���ف �سبيح الظفي���ري في 1954/4/4، ث���م ن�ساأ وترع���رع في منظقة 

الجه���راء، و�س���ب على حب الكوي���ت حبا جعله يفرح له���ا، ويغ�سب اأ�س���د الغ�سب اإذا 

تعر�س���ت العت���داء، اأو جن���ى عليها ج���ان، ومن ثم التق���ت ميوله الفطري���ة مع ميوله 

الوظيفي���ة، حيث مال ال���ى العمل في الجي����ض الكويتي، فالتحق بالخدم���ة الع�سكرية 

بتاري���خ 1977/2/1 ليك���ون واح���دا من اأبطال ال�سري���ة الثانية بكتيب���ة الم�ساة االآلية 

الثاني���ة التابع���ة للواء ال���دروع الخام�ض ع�سر، وظل البطل را�س���د خلف يعمل في هذا 

الموقع اإلى اأن  ر قي اإلى رتبة  )رقيب(.

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

لقد كان البطل را�سد خلف الظفيري رجل بمعنى الكلمة ب�سهادة روؤ�سائه وزملئه 

واأ�سدقائه وجيرانه واأهله، فكلهم اأجمع على اأنه كان محترما خلوقا ملتزما في عمله، 

محب���ا له، فرئي�س���ه المبا�سر في ال�سرية ال�سابط عبدال�س���لم �سلطان ب�سير يتحدث 

ع���ن را�سد خلف بم�ساعر تجمع بين الحزن واالأ�سى حينا والفخر ب�سجاعته و�سلبته 

حين���ا اآخر، فيقول عن���ه، كان وايد خلوق وملتزما جدا ومحترم، كان يفر�ض احترامه 

عل���ى ال�سباط،.. ويتلقى االم���ر بكل رحابة �سدر بدون تذم���ر، وكان يعجبني فيه انه 

.
)1(

خلوق جدًا 

ويذك���ر ال�ساب���ط عبدال�سلم اأن البط���ل را�سد خلف كان محبًا لعمل���ه، �سبورا اإلى 

اأبع���د الح���دود، فيقول عنه لم���ا ت�سغله من ال�ساع���ة 6 �سباحًا حتى 7 م�س���اًء ما يقول  

.
)2(

�سيء

- اال�ست�سهاد: 1990/8/2. - الميلد: 1954/4/4  

- الحالة االجتماعية: متزوج وله ثمانية اأبناء - المهنة: رقيب - وزارة الدفاع 

)1(ال�سابط عبدال�سلم �سلطان ب�سير المدونة في نموذج تفريغ مقابلة بمكتب ال�سهيد بتاريخ 2001/4/8 �ض1.

)2( نف�ض المقابلة ال�سابقة �ض3.
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وكان ال�سهي���د را�س���د يعم���ل �سائق���ا ل�سيارة )جي���ب( برتبة رقيب ولكن���ه لم يكتف 

بطبيعة عمله �سائقًا، واإنما كان ي�ساعد زملءه في تجهيز المدرعات وتعبئتها.

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

كان البط���ل را�س���د خلف ف���ي مقر عمله ليل���ة الغ���زو العراقي الغا�س���م للكويت في 

1990/8/2، فا�ست���رك م���ع زملئ���ه ف���ي ال�سري���ة في تجهي���ز المدرع���ات وال�سلح 

 )3(
والذخي���رة، وكان ل�سان حالهم يردد: )يا�سباب الي���وم يومكم والكويت تناديكم( 

وكان ال�سهي���د )اأي را�س���د خلف( ي�سيل �سندوق الذخيرة بروح���ه مع العلم اأنه ثقيل، 

وكان يعمل بجد.

بعد تجهيز ال�سرية تجهيزا كامل �سدرت لهم االأوامر بالتوجه الى رئا�سة االأركان، 

فتحرك���ت ال�سرية الع�سكرية الى مبنى رئا�س���ة االأركان بجيوان، واأخذت موقعها على 

بوابة رئا�سة االأركان، ولم تكن هذه ال�سرية وحدها في هذا الموقع واإنما كانت هناك 

قوات ع�سكرية كويتية اأخرى، منها ال�سرية الع�سكرية التي كان يقودها ال�سابط اأحمد 

�سال���م ال�سمري، حيث اأخذت هذه القوات مواق���ع دفاعية عند بوابات رئا�سة االأركان 

ووزارة الدفاع.

ل���م يرد ال�سهيدالبط���ل را�سد خلف اأن ينال وحده �سرف الدف���اع عن الوطن، واإنما 

اأراد اأن  ي�سرك اأهله اأي�سا في هذا ال�سرف العظيم، فات�سل باأهله من موقعه الجديد 

ف���ي رئا�س���ة االأركان، وطلب منهم التطوع للدفاع عن الوط���ن، وقال الأخيه �سريف في 

 وهذا يدل على وطنيته 
التليف���ون: "روحوا �سجلوا في المخفر حق الدفاع المدني" )4(

وحبه للكويت، وحر�سه على حريتها  و�سلمتها وا�ستقلل اأرا�سيها.

دارت عدة معارك بين القوات الكويتية المدافعة عن مبنى رئا�سة االأركان والقوات 

العراقي���ة المعتدي���ة التي تحاول اقتح���ام هذا المبن���ى، واأبلى ال�سهي���د البطل را�سد 

خل���ف في هذه المعارك بلء ح�سنا ب�سهادة رفاقه في هذه المعارك ال�سر�سة، ومنهم 

)3( نف�ض المقابلة ال�سابقة �ض3. 

)4(  كان ال�سابط اأحمد �سالم ال�سمري برتبة )ملزم( في ذلك الوقت بينما كان مر�سي عيد ن�سار برتبة )رقيب(.

)5( من اقوال: �سريف خلف الظفيري )اأخي ال�سهيد را�سد( المدونة في نموذج تفريغ مقابلة مكتب ال�سهيد بتاريخ 2001/2/17.
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 وكانا من 
)5(

عل���ى �سبيل المثال ال�سابط اأحمد �سالم ال�سم���ري، ومر�سي عيد ن�سار 

ا�سدقائه المقربين، وقد �سهدا واقعة ا�ست�سهاده وذكرا اأنه كان رجل بمعنى الكلمة، 

داف���ع بب�سال���ة عن وطنه اإل���ى اأن �سقط �سهيدا في اأر�ض المعرك���ة على اأثر قذيفة من 

دباب���ة عراقية اأ�سابت الموقع ففارق ال�سهيد را�سد الحي���اة، وبعدها باأيام تلقى اأهله 

مكامل���ة تليفوني���ة تفيد ا�ست�سهاد را�س���د خلف، واأن جثمانه في مبن���ى رئا�سة االأركان 

فذه���ب اإخوت���ه وتعرف���وا عليه ثم ا�ستدع���وا �سيارة اإ�سع���اف من م�ست�سف���ى ال�سباح، 

وحملوه الى الم�ست�سفى حيث �سرح له بالدفن، فدفن في مقبرة ال�سليبيخات بتاريخ 

1990/8/8، لين�س���م اإل���ى �سه���داء الوطن االأب���رار الذين ينعمون ف���ي جنة عر�سها 

ال�سموات واالأر����ض فنال ال�سهيد خير الدنيا بتلك الذكرى وخير االآخرة بهذه الرفقة 

العظيمة مع ال�سديقين وال�سالحين وح�سن اأولئك رفيقًا

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / رائد محمد �سعيد �سبري )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ح���ب الكويت غريزة اأودعها اهلل قلب كل اإن�سان عا�ض على اأر�سها، وتن�سم هواءها، 

ويزداد هذا الحب ويكبر بقدر ارتباط االن�سان بالكويت، فمن �سهدت الكويت ميلده 

وطفولت���ه و�سباب���ه يكون اأكثر ارتباطا بها، ومن ثم ال يج���د غ�سا�سة في الدفاع عنها 

وب���ذل كل م���ا يملك في �سبيل اأن تكون حرة اأبية، ومن ه���وؤالء الذين ارتبطوا بالكويت 

ميلدًا ون�ساأة ال�سهيد البطل رائد محمد �سعيد �سبري.

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

ول���د ال�سهيد رائ���د محمد �سعيد بالكوي���ت بتاريخ 1968/2/15، ون�س���اأ في منطقة 

خيط���ان، ثم ح�سل عل���ى الثانوية العامة، ،كانت فرحته غام���رة عندما التحق للعمل 

ب���وزارة الدف���اع فعمل جنديا ف���ي �سلح الدف���اع الج���وي، وكان �ساب���ا ريا�سيا يتمتع 

باأخلقه العالية، يلعب كرة القدم، ويمار�ض ريا�سة )كمال االأج�سام( بنادي خيطان 

وما كان يحب احد ينظلم كان رغم انه معتز بج�سمه كان ج�سمه ريا�سي جدًا لكن ما 

.
)1(

عنده اأي م�ساكل، رجال �سيدا م�ستقيم حت بعمله 

ع���اد رائد من عمله ف���ي الجي�ض الكويتي ي���وم االأربعاء، وكان اأخ���وه -عماد- الذي 

يعمل هو االآخر بالجي�ض الكويتي- في اإجازة فق�سيا وقتا �سعيدًا مع اأ�سرتهما، ثم خلد 

للن���وم، وفي �سباح يوم 1990/8/2 ا�ستيقظت االأ�س���رة على �سوت طرق على الباب، 

واإذا باأح���د جيرانهم- �سديق ال�سهيد رائد - يخبره���م بخبر الغزو العراقي للكويت 

حيث كان ذاهبا اإلى عمله، فوجد القوات العراقية تعتر�ض طريقه فعاد من حيث اأتى 

فانزعج رائد من هول المفاجاأة وقال: م�ستحيل ما اأ�سدق البارحة كنت في الطيران 

- اال�ست�سهاد:  - الميلد: 1968/2/15   

- المهنة: جندي في �سلح الدفاع الجوي - وزارة الدفاع - الم�ستوى التعليمي: الثانوية العامة  

- الحالة االجتماعية:

)1( انظر اقوال �سامي عبدالهادي مرتجى المدونة في نموذج تفريغ مقابلة بمكتب ال�سهيد بتاريخ 2000/7/5م �ض7.
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ما فيه �سيء وفتحوا المذياع، فتاأكدوا من الخبر.

نه�ض البطلن عماد ورائد، وقررا الذهاب الى عملهما، مع اأن عماد كان في اجازة 

مر�سي���ة فلب�ض االأخوان ملب�سهما الع�سكرية ثم خرجا في ال�ساعة ال�سابعة والن�سف 

�سباح���ًا لتلبي���ة نداء الواجب فذهب عماد الى مقر عمله ف���ي جيوان وذهب رائد الى 

�سبحان.

دور ال�سهيد  في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

بع���د فترة ق�سيرة من �سباح نف����ض اليوم عاد ال�سهيد رائد مرة اأخرى اإلى بيته، اإذ 

لم ي�ستطع موا�سلة ال�سير، فقد اأغلق الجنود العراقيون الطريق ف�ساألته والدته )لي�ض 

 ثم ذهب اإلى مخفر خيطان- وكان 
)2(

رجعت؟ قال: الكلب م�سكرين ال�سوارع كلها( 

بالق���رب م���ن م���كان  اإقامتهم ثم ع���اد مرة اأخرى بع���د ربع �ساعة ثم ات�س���ل به اأحد 

قادت���ه ال�سباط من �سبحان، وق���ال له )اإنا باحتياجك( فاأ�س���ارت عليه والدته بخلع 

ملب�س���ه الع�سكري���ة وا�ستبدالها باأخرى مدني���ة ثم خرج الى عمله ف���ي �سبحان ولم 

يع���د اإال ال�ساعة الثاني���ة بعد منت�سف الليل وقال الأمه، اأنا مي���ت من الجوع)، فتناول 

طع���ام الع�ساء ثم خلد الى النوم، اأما اأخوه عماد فقد عاد هو االآخر في الخام�سة من 

�سباح يوم الجمعة، اأي بعد عودة ال�سهيد رائد بثلث �ساعات تقريبا، وبرفقته زميله 

ف���ي العمل عبدالعزيز خل���ف العدواني، وكانا يرتديان ملب�سهم���ا الع�سكرية ومعهما 

بع����ض االأ�سلحة، وا�ستيقظ رائد على الفور وتناول���وا جميعا طعام الفطور وقرر عماد 

وعبدالعزي���ز الخروج مرة اأخ���رى ولكن رائد اأ�سر هو االآخر عل���ى م�ساحبتهما على 

)3(
الرغم من معار�سة اأخيه عماد لذلك ودار بينهما الحوار التالي: 

عماد: تبقي يم اأمي تدير بالك عليها.

رائد: ال هذا واجبي الزم اأاأديه.

)2( من اقوال ام ال�سهيد رائد المدونة في نموذج تفريغ مقابلة بمكتب ال�سهيد بتاريخ 2000/7/5م �ض3

)3( م���ن اق���وال عماد محمد �سعيد المدونة ف���ي نموذج تفريغ مقابلة بمكتب ال�سهي���د بتاريخ 2000/7/5، �ض16، وانظر اي�س���ا اقوال عبدالعزيز خلف 

العدواني المدونة بمكتب ال�سهيد بتاريخ 2000/7/5م. �ض2
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عماد: اثنين يموتون حرام، تبقى اأمك من دون اأحد، ابقي وياها

رائد: ال اأنا قبلك اأنا ماني حرمة قاعد في البيت، الزم اأروح

وخرج االأبطال الثلثة عم���اد محمد �سعيد، ورائد محمد �سعيد، وعبدالعزيز خلف 

العدوان���ي، وتوجه���وا الى مخفر خيط���ان، واأخبروا من في المخف���ر اأن قيادة الجي�ض 

الكويت���ي �سارت بكيفان، فمن اأراد اأن يذهب الى كيفان فليذهب، ثم مرواعلى مخفر 

الفرواني���ة واأخبروه���م نف�ض الخبر، ثم عادوا اإلى مخف���ر خيطان، وا�سطحبوا معهم 

مجموع���ة من الحر�ض الوطني كان���وا في مخفر خيطان، وذهب���وا جميعًا الى كيفان، 

وكان ال�سهيد رائد يحمل م�سد�سه الع�سكري واتجهوا اإلى مخفر كيفان، وحمل ال�سهيد 

رائ���د م���ن مخزن ذخيرة في مخف���ر كيفان قناب���ل دخانية ويدوي���ة ور�سا�سا، وحملوا 

كراتي���ن ذخيرة وو�سعوها ف���ي ال�سيارة ثم خرجوا ثلثتهم واأخذوا موقعًا متقدما في 

مدخ���ل كيفان، ث���م و�سلهم الخبر باأن جنودا عراقيين نزل���وا منطقة الرو�سة فتطوع 

الثلث���ة عماد ورائ���د وعبدالعزيز، وان�سم اليهم اأحد اأبن���اء منطقتهم وا�سمه �سامي 

عبدالهادي مرتجى، وانطلق االأربعة الى الرو�سة راكبين �سيارة يقودها عبدالعزيز.

اأخ���ذ االربعة يبحثون ع���ن مكان تواجد الجنود العراقيين حت���ى دلهم على مكانهم 

اأحد اأبناء المنطقة، ور�سموا خطة المواجهة معهم، حتى �ساروا وجها لوجه فاأطلقوا 

النار على هذه المجموعة فقتلوا منهم ثلثة والذ الباقي بالفرار، وكان ال�سهيد رائد 

ف���ي قم���ة ال�سعادة والف���رح، وكان يقول )قتلن���ا هالخونة اللي ما يخاف���ون اهلل، فكان 

 ثم راأوا مجموعة اأخرى عراقي���ة، فحدث تبادل اطلق 
)4(

فرح���ان وفرحته عارم���ة( 

النار بين الفريقين فاأ�سيب عماد في ذراعه واأ�سيب رائد في �سدره، فهرع اإليه اأخوه 

عماد نا�سيًا اإ�سابته، وحمل اأخاه وهو ينادي عليه رائد رائد �سفيك، قال ما اأدري قال 

اأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل واأ�سهد اأن محمدا ر�سول اهلل وكثف عبدالعزيز من الرمي على 

الع���دو، واأخبر عماد زميله عبدالعزي���ز اأن رائدًا ينزف دما غزيرًا ويجب ان نن�سحب 

)4( من اأقوال: عماد محمد �سعيد �سبري )هام�ض �سابق �ض22(
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فحم���ل عبدالعزيز ال�سهيد رائ���د وو�سعه في �سيارة )�سيفركحل���ي( كانت ملكا الأحد 

اأهال���ي منطقة الرو�سة وركب فيها عم���اد اأي�سا واتجهوا �سوب م�ست�سفى مبارك وفي 

الم�ست�سف���ى اأجري���ت لعماد اأكثر من عملي���ة جراحية في ذراعة بينم���ا توفي ال�سهيد 

البط���ل رائد بعد و�سول���ه الى الم�ست�سفى مبا�س���رة، واأخفى االطفاء خب���ر وفاة رائد 

عل���ى اأخي���ه حتى ال يوؤثر ذلك عليه تاأثيرًا �سلبيًا، وات�س���ل عماد باأمه، واأخبرها اأنهما 

بم�ست�سفى مبارك، واأنهما بخير فقالت االأم ال�سبور الموؤمنة بق�ساء اهلل وقدره "اهلل 

 وعندم���ا علمت با�ست�سهاد 
)5(

يحميك���م اهلل ي�سفيكم، ب���ارك اهلل فيكم ما ق�سرتوا( 

 وعندم���ا علم عماد 
)6(

ابنه���ا رائ���د قالت: )الحم���د هلل ال�سهيد عن���د رب العالمين( 

وهو نزيل نف�ض الم�ست�سفى با�ست�سهاد اأخيه بكى بكاء �سديدًا وات�سل باأمه عن طريق 

الهاتف وقال لها وهو ينتحب (اأنت االآن اأم ال�سهيد رائد فطلبت منه اأال يبكي، ونزلت 

.
)7(

عليها ال�سكينة، وقالت له )يا حبيبي يفدى الوطن والكويت( 

نقل جثمان ال�سهيد رائد اإلى م�ست�سفى الرازي )ح�سب اأقوال اأمه( اأو اإلى م�ست�سفى 

اب���ن �سينا )ح�سب اأقوال اأخيه عماد(، وو�سع ف���ي ثلجة حفظ الموتى نظرًا المتلء 

ثلجات حفظ )الموتى في م�ست�سفى مبارك( وجاء هذا النقل بتو�سل من عماد الأحد 

اأطباء م�ست�سفى مبارك حتى ال يتم دفنه جماعيًا دون اأن يعرفوا عنه �سيئًا.

وف���ي يوم الجمعة  المواف���ق 1990/8/10 حمله اأقاربه واأحب���اوؤه الى ال�سليبيخات 

حي���ث ت���م دفن جثمان���ه بع���د اأن �سعدت روح���ه اإلى بارئه���ا لتثوي في جن���ة عر�سها 

ال�سموات واالأر�ض مع ال�سهداء وال�سالحين وح�سن اأولئك رفيقا.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / �سحمي محمد �سريم ال�سبيعي )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ول���د ال�سهيد البطل �سحمي محمد �سريم ال�سبيع���ي بالكويت بتاريخ 1945/5/5م. 

فترب���ى وترعرع على اأر�ض الكوي���ت، وا�ستن�سق هواءها و�سرى حبه���ا في قلبه ف�سرى 

الدم في العروق لقد اأحب الكويت حبا جما، فاأحبته الكويت حبا ال يقل عن حبه لها، 

وم���ا  اأن �سب ع���ن الطوق حتى اأخذ ي�سق طريقه في الحي���اة العملية ، فالتحق بوزارة 

الدفاع، واأخذ يرتقي  في عمله حتى بلغ رتبة )وكيل �سابط( بكتيبة الدبابات )152( 

التابعة للواء )15( بالقوة البرية، وكان من اأقدم اأفراد الكتيبة.

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

والحقيق���ة التي يجمع عليها زم���لوؤه وروؤ�ساوؤه المبا�سرون م���ن �سباط وغيرهم اأن 

ال�سهي���د �سحم���ي محم���د �سري���م كان رجل بمعنى الكلم���ة، ال يخاف ف���ي الحق لومة 

 كان قديما وكبيرا، وكان اهلل 
)1(

الئ���م، ويقول عنه ال�سابط عاي�ض مبارك ال�سابري 

، وكان روؤ�ساوؤه 
)2(

يرحم���ه ملتزما وحري�سا على االن�سب���اط، وحري�سا على ال���دوام 

يثق���ون فيه ثقة كبي���رة نظرا لخبرته واأمانته، ومن اأجل ه���ذا كان يتولى بنف�سه اإنهاء 

كاف���ة المعام���لت الخا�سة بالكتيبة، فيق���ول ال�سابط عاي�ض ع���ن ال�سهيد �سحمي (

كان من���دوب الكتيبة ف���ي المعاملت وكان رحم���ة اهلل عليه ذا خب���رة واأمانة عل�سان 

 ويقول عنه ال�سابط عاي�ض اأي�سا: )كنا 
)3(

�سذي �سلمناه اأمور الكتيبة في المعاملت 

نعامله مثل الوالد، وكانت عنده ان�سباطية وكان متعاونا ومحبوبا مع زملئه، ومردود 

العم���ل الم�سند اإلي���ه جيد، والحقيقة كان �سخ�ض ل���ه والء بالكتيبة ورحمة اهلل عليه، 

- اال�ست�سهاد: 1990/8/2 - الميلد: 1945/5/5  

- المهنة: وكيل �سابط- وزارة الدفاع - الم�ستوى التعليمي:  

- الحالة االجتماعية: متزوج ولديه ثمانية اأوالد - الجن�سية:   

)1( كان ال�سابط عاي�ض مبارك ال�سابري برتبة )نقيب( اأثناء الغزو.

)2( انظ���ر اق���وال المقدم: عاي����ض مبارك ال�سابري، المدونة بمل���ف ال�سهيد، في نموذج تفري���غ مقابلة تلك المقابلة التي تمت بمكت���ب ال�سهيد بتاريخ 

2001/4/3م.

)3( نف�ض المقابلة ال�سابقة.

)4( المقابلة ال�سابقة.
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.
)4(

وكانت عنده نوع من الفكاهة، وكان ملتزما ومتدينا وي�سلي بالم�سجد

اأم���ا ال�ساب���ط م�ساع���د خالد الحق���ان )وه���و �سابط ال�سهي���د �سحمي اأثن���اء وقعة 

اال�ست�سهاد( وكان يومئذ برتبة )نقيب( فيقول عن ال�سهيد �سحمي: "كان خلوق جدا، 

وال عن���ده التكب���ر، وكان متوا�سع والكل يحترمه، وكان كبي���ر بال�سن، وخدمته كبيرة، 

 
)5(

وكان من النا����ض المحبوبين، محب للعمل، وال يتاأخر، ومحافظ على اآليته و�سغله 

ثم يقول اأي�سا، وكان محبوب وهو من النا�ض اللي كان لهم تقدير واحترام من جميع 

�سب���اط الكتيبة.. كان يخل�ض المعاملت من ع���لوات وبدالت وهو كان �سلة الو�سل 

 وهك���ذا ي�ستطيع القارئ اأن ي�ستنبط �سخ�سي���ة ال�سهيد �سحمي، حيث 
)6(

م���ع الكتيبة 

تت�س���م بالرزانة وحب العمل، والخب���رة، واالأمانة، وال�سدق، ف�سل عن التوا�سع، مما 

جعله محبوبا من الجميع.

دور ال�سهيد في اأثناء االحتلل الغا�سم وا�ست�سهاده.

كان ال�سهيد �سحمي محمد �سريم بمنزله ليلة الغزو العراقي الغا�سم لدولة الكويت 

وفور �سماعه نباأ الغزو اأ�سرع بارتداء ملب�سه الع�سكرية ليلبي نداء الوطن، ورغم اأنه 

كان يعاني اآنذاك- من مر�ض ال�سكري، ورغم اأنه كان لديه ثمانية اأوالد فاإن ذلك لم 

يقع���ده عن تلبية نداء الواجب، فاأ�سرع بااللتح���اق بكتيبته، وما اأن و�سل الكتيبة حتى 

ب���داأ مع رفاقه م���ن اأفراد الكتبة اإعداد العدة انتظارا الأوامر قادته فا�سترك في تعبئة 

الدبابات بالذخيرة وكان لل�سهيد دور بارز في التحميل والتجهيز وتعبئة الذخيرة.

و�س���درت االأوام���ر للكتيب���ة بالتحرك ف���ي ال�ساد�سة م���ن �سباح الخمي����ض الموافق 

1990/8/2م. فتحرك���ت الكتيبة وتمركزت عند ج�س���ر اأم الهيمان للدفاع عن اللواء 

)15( وكان���ت ال�سرية التي يتبعها ال�سهيد �سحم���ي هي اأول �سرية تتحرك ثم �سدرت 

االأوام���ر للكتيبة مرة اأخ���رى بالتحرك �سوب رئا�س���ة االأركان بالجيوان للدفاع عنها، 

)5( انظ���ر اأق���وال المقدم م�ساعد خالد الحق���ان، المدونة بملف ال�سهيد �سحمي في )نموذج تفريغ مقابلة( تل���ك المقابلة التي تمت بمكتب ال�سهيد يوم 

االربعاء الموافق 2001/3/21م.

)6( نف�ض المقابلة ال�سابقة.
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وكان اآم���ر الكتيبة -اآنذاك - هو العقيد محم���د ال�سلحي، وكان �سمن اأفراد الكتيبة 

الرائ���د عبي���د المري، والرائد حم���د الكن���دري، والنقيب نا�سر ال�سوي���دي، والنقيب 

بطيحان المطيري، والنقيب حربي الحربي، والنقيب م�ساعد خالد الحقان، )والذي 

كان ال�سابط المبا�سر لل�سهيد �سحمي اأثناء وقعة اال�ست�سهاد(.

و�سل���ت كتيبة الدبابات )152( - وفيه���ا البطل �سحمي - اإلى مبنى رئا�سة االركان 

ح�س���ب االأوامر ال�سادرة له���ا في ال�ساعة التا�سعة من �سب���اح الخمي�ض 1990/8/2، 

وت���م توزي���ع ال�سراي���ا والف�سائل عل���ى البواب���ات واالأماك���ن الرئي�سية لمبن���ى رئا�سة 

االركان، ودارت مع���ارك عنيفة-اآن���ذاك- بي���ن الق���وات الكويتية والق���وات العراقية 

الغازي���ة، وا�ستب�س���ل الجن���ود الكويتيون اأم���ام الق�س���ف ال�سديد للآلي���ات العراقية، 

وا�ستطاع���ت القوات الكويتية دحر القوات العراقية، التي تحاول اقتحام مبنى رئا�سة 

االركان فا�سطرت القوات العراقية للتقهقر الى م�ست�سفى ال�سباح، وتابعتهم القوات 

الكويتي���ة، واأ�سرت منهم عددًا غير قليل، وا�ستمرت هذه المعارك منذ و�سول الكتيبة 

)152( في التا�سعة �سباحا حتى ظهر نف�ض اليوم، ثم هداأ الموقف ن�سبيًا، وفي ع�سر 

ذلك اليوم �سدرت االأوامر للكتيبة بالتوجه �سوب كيفان.

تحركت الكتيبة �سوب كيفان في ع�سر يوم 1990/8/2م. فو�سلت مع غروب �سم�ض 

نف����ض اليوم، وكانت الخطة ترمي اإلى غلق منطقة كيفان في وجه الجنود العراقيين، 

وت���م توزي���ع الم�سوؤولي���ة على الق���وات الموجودة في كيف���ان �سواء الكتيب���ة )152( اأو 

غيرها وكانت مهمة الكتيبة )152( غلق ال�سارع الممتد من نادي الكويت وفرع الغاز 

المجاور ل�سالة بودي وحديقة كيفان الواقعة خلف المبنى الحالي للجمعية وتم توزيع 

االأفراد في الحديقة.

ظ���ل الو�س���ع هادئا في ه���ذه المنطقة طوال تل���ك الليلة حتى الفج���ر، وعند الفجر 

و�سل���ت قوات عراقي���ة باأعداد كبيرة ودبابات وعربات مدرع���ة ودارت معركة �سر�سة 

بين الجانبين، وكان ال�سهيد البطل �سحمي محمد �سريم يحمل �سلحه مع المجموعة 
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المكلف���ة بق�س���ف العراقيين من داخ���ل الحديقة، ولكن بع�ض الجن���ود العراقيين قد 

احتلوا مبنى االت�ساالت )وكان حينئذ اليزال تحت االإن�ساء( كما احتلوا بع�ض البيوت 

المقابلة ل�سالة بودي، ومن ثم �سارت القوات الكويتية في هذه المنطقة مك�سوفة بع�ض 

ال�سيء، وا�ستدت المعركة وحمي وطي�سها فا�سطرت القوات الكويتية للن�سحاب اإلى 

مركز القيادة عند مخفركيفان، واأخذوا مواقع دفاعية.

كان ال�سهيد  البطل �سحمي يقاتل العراقيين من داخل الحديقة، ويدافع بب�سالة عن 

زملئ���ه، ويحمي ظهورهم اثناء عملية االن�سح���اب وتقدمت القوات العراقية الكثيفة 

�س���وب الحديقة واأ�سرت عددا م���ن الكويتيين ولكن ال�سهيد البط���ل �سحمي ف�سل اأن 

يموت �سهيدًا عن اأن يقع اأ�سيرًا في اأيدي  العراقيين فظل يقاتل ويدافع، ولم ي�ست�سلم 

لهم حتى اأ�سيب بطلق ناري في وجهه، ف�سقط على االأر�ض �سهيدًا،  وفي يده �سلحه 

لم يفارق���ه، ويبدو اأنه كان اآخر المقاتلين داخل الحديقة، فلم يحمله اأحد اإلى خارج 

الحديق���ة اأو اأن رفاق���ه قد �ساه���دوه وهو ي�سقط �سهيدًا لكنه���م راأوه وقد فارق الحياة 

ف�سغل���وا بنق���ل  الم�سابين حينئذ ث���م اأنهم لم يتمكنوا بعد ذلك م���ن دخول الحديقة 

نظرا الأن العراقيين كانوا ير�سدون هذه االماكن.

وبع���د اأ�سب���وع كامل لواقع���ة اال�ست�سهاد اي في ي���وم 1990/8/9، ذه���ب اثنان من 

الكويتيي���ن لفت���ح فرع الغ���از المجاور للحديقة بكيف���ان، وهما اأحمد عل���ي ال�سلطان، 

وعبدالعزيز عل���ي ال�سلطان وهما اخوان فلحظا وجود رائحة بالقرب من فرع الغاز 

وبع���د ا�ستط���لع االأمر وجدوا بع����ض ال�سهداء ف���ي الحديقة ومنه���م ال�سهيد �سحمي 

ومعه �سلحه وبملب�س���ه الع�سكرية، وكان ا�سمه مكتوبا على ملب�سه الع�سكرية فقام 

االخ���وان بدفن ال�سهداء بحديق���ة كيفان، واأخذو ا�سمائهم كامل���ة و�سجلوها عندهم 

بالم�سجد، ومما هو جدير بالذكر اأن ال�سهيد البطل �سحمي قد تم دفنه وو�سع بجواره 

�سلحه.

ويذكر عبداهلل )اأخو ال�سهيد �سحمي( اأنه بعد التحرير تم نقل رفات اأخيه ال�سهيد 
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البط���ل �سحمي اإلى مقب���رة الرقة، لكنه لم يو�سح في اأي يوم بال�سبط تم هذا النقل، 

ولك���ن المه���م اأن روح ال�سهيد �سحمي ق���د �سعدت اإلى بارئها را�سي���ة مر�سية حينما 

كان يداف���ع عن وطنه دف���اع االأبطال، فكتبت له ال�سهادة، قال تعالى }يا اأيتها النف�ض 

المطمئنة ارجعي اإلى ربك را�سية مر�سية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي(، �سدق 

اهلل العظيم

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / �سبار عارف نا�سي العنزي )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ال توج���د اأمة عا�ست حرة كريمة اإال ب�سواعد فتية اآمن���ت بربها وبحقها في الحياة، 

فبذل���ت  النف����ض والنفي����ض وعقدت الع���زم على موا�سل���ة الكفاح، ليظ���ل وطنها حرًا 

كريم���ًا، ومن هوؤالء الذي���ن �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ال�سهي���د �سبار عارف نا�سئ 

العنزي.

ولد �سبار عارف العنزي عام 1958 فكانت الكويت اأمه الروؤوم، التي اأح�ض بالحنان 

ف���ي اأح�سانها فعلمته كي���ف يحمى االأ�سد عرينه، وكيف يحاف���ظ االإن�سان على اأر�سه 

وعر�سه.

وقب���ل  اأن يتج���اوز �سبار الع�سرين م���ن العمر تزوج فاأنجبت له زوجت���ه اأربعة اأبناء 

ث���م اآث���ر اأن ينفق على نف�س���ه، وعلى اأ�سرته م���ن عمل يده فالتحق بالق���وات الم�سلحة 

الكويتي���ة، وعم���ل في قاعدة اأحمد الجاب���ر الجوية، وارتقى في عمل���ه حتى و�سل الى 

رتبة )رقيب(

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

كان �سب���ار يت�سم ب�سفات حمي���دة، منها االأدب الجم، واالأخ���لق  ف�سل عما كان 

يتمتع به من ح�ض مرهف وموهبة كبيرة في كتابة ال�سعر الوطني.

باأنه كان ب�سو�سا، ودودًا مت�سامحا، 
 )1(

اأماعن اأخلقه فقد �سهد له بها كل من عرفه 

طيب القلب وكانت عبارته التي تجري على ل�سانه اأغفر، اهلل يغفر لك، ولم تكن بينه 

وبي���ن اأحد ع���داوة،  ولكنه الحب الذي جمع بينه وبين غي���ره من النا�ض، وكان كريما 

- المهنة: رقيب - وزارة الدفاع الميلد: 1958   

- الحالة االجتماعية: متزوج وله اأربعة اأبناء

)1( انظ���ر اق���وال اح���د المواطنين )طل���ب عدم ذكر ا�سم���ه( تلك االأقوال التي ت���م تدوينها في )نم���وذج تفريغ مقابل���ة( بمكتب ال�سهيد ي���وم الثلثاء 

2000/8/1م.
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اإل���ى اأبعد الحدود، ال يرد الأحد طلب���ا، اإذا كان ما عنده �سيء يعطيك اللي تبيه، حتى 

.
)2(

لو د�سدا�سته

واأم���ا ع���ن موهبت���ه ال�سعرية، فق���د كان يكتب ال�سع���ر الوطني ويحف���ظ الكثير من 

ال�سعر، يلقي ال�سعر والق�سائد، حافظ ق�س�ض قديمة كان �ساعر جدا، يلقي ق�سيدة 

.
)3(

من قلبه مبا�سرة 

كان الغ���زو العراق���ي الغا�سم للكويت ف���ي الثاني من اأغ�سط�ض ع���ام 1990 مفاجاأة 

ل���م تك���ن في الح�سبان ذلك اأن الكويت بلد اآمن م�ستق���ر، و�سديق لكل العرب، والأهله 

مواق���ف عظيم���ة مع اإخوانهم الع���رب تجعل ا�سم هذا البلد بارزا ف���ي �سجل العظماء 

الخالدين.

واإزاء ه���ذا االحتلل الغا�سم �سربت المقاومة الكويتي���ة اأروع االأمثلة في الت�سحية 

والف���داء، و�سقط خلل هذه المقاومة عدد من ال�سه���داء االأبرار بعد اأن كبدوا العدو 

العراقي خ�سائر فادحة في االأرواح والمعدات، وكان من هوؤالء ال�سهداء ال�سهيد �سبار 

عارف العنزي.

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

التح���ق �سب���ار بمقر عمل���ه )قاعدة اأحم���د الجابر الجوي���ة( منذ بداي���ة الغزو في 

1990/8/2، ولكن���ه ا�سط���ر اأم���ام اجتي���اح الجن���ود العراقيين لمع�سك���رات الجي�ض 

الكويت���ي اأن يت���رك مكان���ه، ويفكر في موقع اآخ���ر يخدم فيه كويت���ه الحبيب، فان�سم 

ال���ي اإحدى مجموعات المقاوم���ة، التي هبت في وجه هذا الع���دوان وكان �سبار اأحد 

البارزين في مجموعته.

ومم���ا هو جدي���ر بالذكر اأن �سبار رف����ض العر�ض الذي عر�سه علي���ه ا�سدقاوؤه في 

المجموع���ة باأن يخرج من الكويت ليلح���ق باأ�سرته التي خرجت بعد بداية الغزو بنحو 

اأربعة اأيام الى المملكة العربية ال�سعودية، و�ساألهم �سبار عن المبرر الذي دفعهم اإلى 

)2( انظر نف�ض المقابلة ال�سابقة �ض16.

)3( نف�ض المقابلة ال�سابقة �ض16.
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عر�سه���م هذا فاأخبروه باأنه���م لم يتزوجوا بعد ولي�ض عنده���م اأوالد يخافون عليهم، 

بينم���ا هو متزوج ويع���ول اأربعة اأبناء فهم يخ�سون على اأوالده اإذا اأ�سابه مكروه، ولكنه 

اأ�سر على البقاء معهم وتاأدية ما عليه من واجب تجاه هذا البلد الذي اأعطاه كل �سيء، 

وقال لهم: اأنتو مرخ�سين اأرواحكم اأنا روحي غالية يعني لي�ض اأغادر؟ فرد عليه اأحد 

افراد المجموعة: "على ا�سا�ض تعي�ض وتعي�ض عيالك" قال: )اأنا وعيالي واللي قدامي 

 وا�سر على ا�ستكمال م�سوار المقاومة �سد الغزاة 
)4(

واللي وراي كلنا فدوة للكويت(  

الغادرين، الى ان يق�سي اهلل امر كان مفعوال.

وتع���ددت اأوجه  االعمال البطولية وا�ساليبها التي برع فيها �سبار وذلك على النحو 

التالي:

1- كان يقوم هو واأفراد مجموعته بنقل االأ�سلحة والذخيرة من مع�سكرات الحر�ض 

االأميري والدفاع الجوي، وغيرها من االأماكن وكان اأفراد المجموعة على قدر 

كبير من الذكاء، فلم ي�سعوا االأ�سلحة والذخيرة في بيت واحد حتى ال تتعر�ض 

جميعه���ا لل�سط���و، اأو التدمير من قبل جي����ض االحتلل اإذا م���ا ك�سف اأمرهم، 

واإنما كانوا يقومون بتخزين االأ�سلحة والذخيرة في اأكثر من بيت، وفي مناطق 

مختلف���ة فو�سعوا بع�سها بالقرين، وبع�سها بالرقة، وبع�سها بال�سباحية وغير 

ذلك من االأماكن واأحاطت المجموعة هذه البيوت المليئة باالأ�سلحة والذخيرة 

بال�سرية التامة، فل يعرف اأحد بوجود اأ�سلحة داخل هذه البيوت.

2- كان يق���وم بتدري���ب ال�سبان على كيفي���ة المقاومة وا�ستخ���دام ال�سلح خا�سة 

اأن���ه كان رجًل ع�سكريا لديه م���ن الخبرات ما يوؤهله له���ذا العمل، فتعلم على 

يدي���ه ع���دد غير قليل من ال�سب���ان كيفية ا�ستخدام مدفع اله���اون، وكيفية نزع 

القنبل���ة اليدوية، وتركيبه���ا، وت�سغيل الناظور الليل���ي، وكان الأ�سلوبه وطريقته 

الدبلوما�سية كبير االأثر في ان�سمام عدد من ال�سبان الى قوافل المقاومة 

)4( المقابلة ال�سابقة �ض3-2
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ب�سياراته���م )الل���وري وال�سوبربان وغيره���ا( وا�ستخدامها في نق���ل اال�سلحة من 

الم�ستودع���ات اإل���ى البي���وت، وكان يلقي عليه���م ق�سائد �سعري���ة وطنية تلهب 

الم�ساعر واالحا�سي�ض.

3-كان���ت اآخر عملية م�سلحة له تلك التي ا�سترك فيها مع بع�ض اأفراد مجموعته، 

والتي ا�ستهدفت نقطة عراقية من نقاط التفتي�ض في جنوب ال�سباحية، ويروى 

  وقائع ه���ذه العملية الم�سلحة فيذكر اأن 
)5(

المواط���ن �سعود عاي�ض المطيري 

�سب���ارا خرج راكبا �سي���ارة وانيت برازيل���ي، وكان خروجه هذا م���ن بيت اأحد 

المواطني���ن بمنطق���ة ال�سباحية، وكان هذا البيت مق���را لهم ومخزنا لل�سلح 

والذخي���رة ولم يكن �سبار وح���ده في ال�سيارة واإنما كان  مع���ه �سائق ال�سيارة، 

و�ساب اآخر بجوار ال�سائق، بينما كان �سبار فوق ال�سيارة على اأهبه اال�ستعداد 

ذلك اأنه كان ع�سكريا يجيد ا�ستخدام ال�سلح، وعند مرورهم بنقطة التفتي�ض 

العراقي���ة المكونة م���ن �ستة عنا�سر اأطلق �سبار النار عل���ى الغزاة فقتل منهم 

اثنين وجرح واحدًا.

ج���ن جنون العراقيين بعد ه���ذه العملية فاأخذوا يبحثون ع���ن ال�سيارة الم�ستخدمة 

ف���ي هذا الهجوم وظلوا يراقبون المنزل الذي خرج���ت منه وقد كان قريبا من نقطة 

التفتي�ض المدحورة.

وفي ي���وم 1990/8/27 عاد �سبار الى نف�ض المنزل، ربما لي�ستطلع االأمر اأو لياأخذ 

بع����ض الذخيرة، فكان جن���ود االحتلل له بالمر�س���اد، فاأحاطوا بالمن���زل، واأطلقوا 

عليه قذائ���ف )اأر.بي.جى( واأخذ يدافع عن موقعه، ولم يتمكن من الفرار فاعتقلوه، 

وغي���ره من �سبان المنطقة على �سبيل المث���ال: �سبحان علي �سخنان، ومطر عبداهلل  

العنزي.

)5( اأنظر اأقوال المواطن �سعود عاي�ض المطيري المدونة في )نموذج تفريغ مقابلة( بمكتب ال�سهيد بتاريخ 2000/7/29 �ض1.
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ت���م حب����ض �سبار في بي���ت يقع بالقرب م���ن ال�سف���ارة العراقية بالكوي���ت، ثم �سب 

العراقي���ون ج���ام غ�سبهم علي���ه، وا�ستخرجوا ما ف���ي جعبتهم م���ن اأ�ساليب التعذيب 

الق���ذرة، فكانوا يعذبونه بو�س���ع الكهرباء على ج�سده ثم يعيدون���ه اإلىغرفة الحجز، 

وه���و في حالة يرثى له���ا، فالج�سد يرتجف والعرق يت�سبب، واالإعي���اء باد عليه، ولم 

يك���ن �سبار وح���ده محبو�سا في هذا المكان، واإنما كان مع���ه اأفراد اآخرون منهم فهد 

�سعود �سالم العازمي، ومطر العنزي، و�سعود الثلب، و�سخنان عاني �سخنان، ويذكر 

فه���د �سع���ود العازمي ان���ه تم تعذيبهم اأكثر م���ن مرة، ويقول: وفي ي���وم من االأيام تم 

ا�ستدع���اء �سبار عارف اإلى التحقيق ومن ثم جاء اإلينا ب�سورة مروعة حيث تبين اأنه 

وق���ع تحت تاأثير تعذيب قا�ض، حيث انفرد بمطر العنزي وتحدث معه ثم اأبلغني مطر 

.
)6(

العنزي اأن �سبار عارف اعترف بحيازة االأ�سلحة لينقذ زميله مطر العنزي 

وبع���د ع�سرة اأيام تقريب���ا من تاريخ اعتقال���ه، و�سل الى منطق���ة ال�سباحية ثلث 

�سي���ارات تحمل جن���ودا عراقيين يحملون معه���م �سبار العنزي، وغي���ره من ال�سباب 

وكان �سب���ار مع�س���وب العينين، وي���داه مقيدتان خلف ج�سمه، ث���م توقف ركب الغدر 

اأمام المنزل الذي اعتقل فيه، وهو نف�ض المنزل الذي خرجت منه ال�سيارة )الوانيت 

البرازيلي(.

وبطريقة وح�سية، وبقلوب ميتة اأطلق عليه جنود العدو ر�سا�ستين في موؤخرة راأ�سه 

خرجت���ا من جبهته، فطرح على وجهه، ث���م تركوه في نف�ض المكان ينزف، وكان ذلك 

ما بين ال�ساعة الحادية ع�سرة والثانية ع�سرة ظهرا تقريبا، وهرع اإليه بع�ض الجيران 

وال�سب���ان، ومنهم المواط���ن �سعود عاي�ض المطيري، ال���ذي يذكراأنه قام بتبليغ ق�سم 

االإ�سعاف���ات بم�ست�سفى العدان وتم التن�سي���ق معهم على اأن يكون نقله الى الم�ست�سفى 

ف���ي الفترة الم�سائية ويقول "الأن كانوا اذا راأن���ا )اأي العراقيون( بالنهار نحمل جثث 

 وتم نقله الى م�ست�سفى العدان في وقت المغرب تقريبًا، دفن 
يطلقون علينا النار" )7(

)6( اأنظر ن�ض �سهادة المواطن فهد �سعود العازمي المرفقة بملف ال�سهيد �سبار.

)7( اأنظر �سهادة المواطن �سعود عاي�ض المطيري المدونة )نموذج تفريغ مقابلة( والم�سار اإليها �سابقًا، �ض2.
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بمقبرة الرقة �سباح اليوم التالي ال�ست�سهاده.

وهك���ذا �سعدت الروح الطاهرة اإل���ى بارئها را�سية مر�سية، هانئ���ة بخيري الدنيا 

واالآخ���رة، ف�سرب ه���ذا ال�سهيد البطل المثل االأعلى للأجي���ال اللحقة في الت�سحية 

والفداء و�ستظل ذكراه العطرة عالقة في النفو�ض: "وال تح�سبن الذين قتلوا في �سبيل 

اهلل اأمواتا بل اأحياء عند ربهم يرزقون".

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / �سالح ح�سين �سالح ح�سين )رحمه اهلل(

كتب / د. عادل العبدالجادر:

التعريف بال�سهيد:

م���ن موالي���د الكوي���ت 1966/10/2م من غير مح���ددي الجن�سية توف���ي والده ولم 

 45 عاما و�سب في 
)1(

يتج���اوز �سال���ح العا�سرة من عم���ره فكلفه اأخوه االأكبر ح�سي���ن 

 ب�سحبة والدته عزيزة من�سور اإبراهيم 
)2(

كنفه وعا�ض في منزله بمنطقة ال�سليبية 

 ومن اأ�سرته اأخواته مري���م 40 عاما وفاطمة 39 عاما ونعيمة 
)3(

الخارج���ي 70  عاما 

.
)4(

35 عاما وعائ�سة 30 عاما 

در����ض ال�سهيد المرحلتين االبتدائي���ة والمتو�سطة ثم الثانوية من الق�سم العلمي في 

مدار����ض الكوي���ت والتحق كطالب بكلية الهند�سة والبت���رول - جامعة الكويت في عام 

1985 وبع���د اأن اأنهى 59 وح���دة درا�سية بتقدير عام 3.080 ق���ام بالت�سجيل للف�سل 

.
)5(

الدرا�سي ال�سيفي، ولم يمهله االحتلل من اإكمال درا�سته وال حياته 

االأحداث:

ف���ي ع�س���ر 2 اأغ�سط����ض 1990م اليوم  االأول م���ن االحتلل وبع���د اأن �ساهد �سالح 

وزوج اخت���ه محمد عبدالعزيز اإبراهي���م ال�سبتي اأن العراقيين ق���د و�سلوا بدباباتهم 

- المهنة: طالب جامعي - الميلد: 1966/10/2   

- الجن�سية:غير محدد الجن�سية  

)1( يب���دو ان ح�سي���ن الذي �سمي با�سم والده يتحدث باالإ�سافة الى العربية باإح���دى اللهجات الفار�سية، وهي لهجة مختلفة يتحدث بها �سكان برفار�ض، 

الذي���ن ا�ستق���ر بع�سه���م في الكويت منذ اأمد بعيد وعرفوا بالكنادرة، ن�سبة اإلى )الكندري( وهو ال�سق���ا، حامل الماء بق�سد البيع، والتزال تلك اللهة اإلى 

الي���وم غي���ر متداولة وال معروف���ة، واإنما متناقلة بحدود �سيقة ويتحدث به���ا كبار ال�سن من الكنادرة، راجع: مقابلة من�س���ور عبداهلل من�سور الخارجي، 

بتاريخ 1997/12/10، الوجه االأول من ال�سريط قارن . ال�سعيدان : المو�سوعة الكويتية المخت�سرة، ج1352،3.

)2( ال�سليبي���ة منطق���ة تقع على م�ساف���ة 27كم �سمال غرب مدينة الكويت، وا�ستمدت ا�سمها من مياه اآباره���ا االرتوازية التي ك�سفت عام 1951 فالمياه 

عالي���ة الملوح���ة ت�سمي عند الكويتيين مي���اه )�سليبية( وقد كانت لفترة وجي���زة ما�سية ال تتعدى الثلثين عاما منطقة م���زارع تربى فيها الما�سية 

واالأغنام، حتى غ�ساها الزحف ال�سكاني فاأ�سبح جل اأرا�سيها �سكنية اأنظر: خارطة دولة الكويت 1994م، مقيا�ض20000:1، اإنتاج وزارة الخارجية 

واإ�س���راف وزارة الدف���اع بدول���ة الكويت اأطل�ض الكويت للمناط���ق التنظيمية، بلدية الكويت ق���ارن: ال�سعيدان: المو�سوعة الكويتي���ة المخت�سرة،ج2، 

.951

)3( وزارة ال�سحة: �سهادة ميلد رقم  66/7126  بتاريخ  1967/2/4، وزارة العدل، ح�سر وراثة رقم 2004 بتاريخ 1991/11/28م.

)4( وزارة التخطيط: االإدارة المركزية للإح�ساء ا�ستمارة الحالة ال�سكنية وعدد افراد االأ�سرة رقم 22272 بتاريخ 1986/11/11، ملحظة: تم ا�سافة 

20 عاما على ا الأعمار الواردة باال�ستمارة. 

)5( جامعة الكويت0 عمادة القبول والت�سجيل: رقم الطالب 85111067، بطاقة االإر�ساد للف�سل ال�سيفي 89-90 بتاريخ 1990/3/31م.

)6( د�سم���ان  منطق���ة عل���ى �ساحل جون الكويت تقع بين منطقتي ال�س���رق وبنيد القار، وقد �سميت كذلك ن�سبة لق�سر د�سم���ان الذي اأ�س�سه ال�سيخ جابر 

مبارك ال�سباح عام 1904م وهو محل �سكني اأمير البلد ال�سيخ جابر االأحمد الجابر ال�سباح.
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 انتقل �سالح مع والدته واأ�س���رة اأخيه ح�سين من ال�سليبية اإلى منزل 
)6(

ال���ى د�سمان 

 ونعيمة تقطنان نف�ض 
)7(

�سقيقت���ه عائ�سة في ال�سباحية حيث كان���ت �سقيقتاه فاطمة 

 بعد 
)8(

المنطق���ة اأي�سا بداأت لقاءات اأع�س���اء المجموعة تتكرر يوميا ف���ي الديوانية 

انق�س���اء االأ�سب���وع االأول من االجتياح العراقي للكويت اأم���ا قبل ذلك فقد بداأ التجمع 

هناك من يوم ال�سبت 1990/8/4 ل�سماع االأخبار، حينئذ نه�ض �سالح و�ساحبه خالد 

يجمعان الذخيرة من اأقرب م�ست���ودع ع�سكري ل�سكناهما وهو 
 )9(

اإبراهي���م اللح���دان 

 فكانا يجمعان 
)10(

م�ست���ودع الذخيرة التاب���ع لقوات الدفاع الجوي بمنطقة �سبح���ان 

الطلقات النارية بمختلف اأنواعها والتي ت�ستخدم في االأ�سلحة الخفيفة كالم�سد�سات 

والر�سا�سات المحمولة والبنادق.

ول���م تك���ن عملية جمع االأ�سلحة ه���ي االأولى بالن�سبة ل�سالح فق���د �سحبه زوج اأخته 

 وبع����ض من اأ�سدقاء �سالح ه���ذا االأخير اإلى نف����ض الم�ستودع، وحملوا 
)11(

)م.����ض( 

ب�سيارته���م بع�ض الذخائر، لم يكن ل�سالح اأي خبرة في االأ�سلحة اأو ذخائرها، ولكنه 

كان يجم���ع الكثير منها، وفي اأي���ام متتالية موقنا باأن الحاجة �ستكون اأكثر فعالية من 

غيرها، و�ستكون الحاجة اإلى ا�ستعمالها �سرورية ولكن اأحد اأفراد المقاومة الكويتية 

للحتلل العراقي، وهو النقيب )ن.�ض( الذي كان يعمل �سمن خلية مقاومة اأخرى، 

وه���ي مجموع���ة الرميثية اأكد ل���ه اأن القنابل التي جمعها لم تك���ن �سوى قنابل دخان، 

ول���م تكن اإمكاناته توؤهله ال�ستعمال االألغ���ام التي كانت اأي�سا من �سمن الذخائر التي 

جمعه���ا، مم���ا اأدى اإلى تجمع عدد كبي���ر من الذخائر لدى المجموع���ة ا�ستطاعت اأن 

ت�سربها اإل���ى باقي اأفراد المقاومة المنت�سرة في اأرج���اء الكويت. والحقيقة اأن اأفراد 

)7( وه���ي اأخ���ت �سالح الكبرى، وقد كانت عل���ى فرا�ض المر�ض قبل الغزو باأ�سبوعين، لذل���ك لزمتها اأمها، بينما انتقل �سالح اإل���ى بيت اأ�سغر �سقيقاته 

عائ�سة.

)8( عندما نذكر الديوانية دون تحديد فاإننا نق�سد ديوانية ال�سهيد محمود عبدالمجيد عبد الخالق اأحمد في ال�سباحية انظر المقدمة.

.94:4- 4a ،9( �ساهد عيان على االأحداث، واأحد م�سادر البحث االأ�سا�سية، راجع: مكتب ال�سهيد: المقابلت الم�سجلة مع اأ�سر ال�سهداء(

)10( �سبح���ان: منطق���ة �سناعية جنوبي مدينة االأحمدي وتابعة لمحافظتها تتكون من  ت�سع قطع �سناعية ي�سغلها القطاعان الخا�ض والعام على ال�سواء 

انظر خارطة دولة الكويت.

)11( �ساهد عيان على االأحداث، واأحد م�سادر البحث اال�سا�سية، راجع: مكتب ال�سهيد: المقابلت الم�سجلة مع اأ�سر ال�سهداء، 49:2
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المجموع���ة لم تك���ن لهم علقة مبا�سرة اإال بمجموعة الرميثي���ة التي لم يعرفوا منها 

ع�سكريي���ن �سوى نبيل البلو�سي، الذي كان بحكم موقعه وطبيعة عمله في تلك االأثناء 

مت�سل بخليا مقاومة اأخرى.

لق���د كان المدني���ون يعملون جنبًا الى جنب م���ع الع�سكريين ف���ي مقاومة االحتلل 

والعك����ض �سحيح���ا حين عم���ل رجال الجي����ض وال�سرط���ة والحر�ض الوطن���ي الكويتي 

ف���ي ميادي���ن ال تمت اإل���ى طبيعة اأعمالهم االأ�سلي���ة باأي �سلة فمنهم م���ن عمل خبارًا 

 اأو في مج���االت النظافة اأو 
)12(

اأو ممر�س���ًا اأو بائع���ًا في اإحدى الجمعي���ات التعاونية 

توزي���ع الم���وؤن وينقلها  ب�سيارته الخا�س���ة من جمعية ال�سباحية اإل���ى االأ�سر في نف�ض 

المنطقة.

 باأنه كان يذه���ب اإلى المخبز االآلي التابع ل�سركة المخابز 
)13(

ويوؤك���د �سهود العيان 

الكويتي���ة ف���ي منطقة االأحم���دي القريبة ال�ستج���لب كميات كبيرة م���ن الخبز وقام 

بتوزيعه���ا عل���ى االأهالي، هذا م���ن ناحية ومن ناحي���ة اأخرى لم يكت���ف �سالح بتوزيع 

المن�سورات التي تندد باالحتلل العراقي للكويت بين اأهالي منطقته بل جمع ورفاقه 

الكثير من الذخائر. لق���د كان ي�ستنه�ض اأ�سحابه للتحرك في مبادلة بع�ض الذخائر 

 ولم يكن لل�سهيد في تلك 
)14(

باأ�سلح���ة من تلك التي جمعه���ا خليا المقاومة االأخرى 

الفت���رة علقة اأو معرفة باأحد من المقاومة لتكون تل���ك المبادلة اإال اأنه كان عن�سرًا 

ن�سط���ًا ف���ي مقاومة االحتلل لي�ض فق���ط في تق�سي المعلومات ونقله���ا بل في التنقل 

وا�ستك�س���اف مواقع تجمعات نق���اط التفتي�ض، والبحث عن مخ���ازن االأ�سلحة التي لم 

يعث���ر عليها الغزاة بعد لقد كان يقوم بكل الجوالت لوحده، فير�سد المواقع  ويخطط 

ال�ستج���لب ال�س���لح من المخ���ازن وح�سب ما كان علي���ه الحال ف���ي االأ�سابيع االأولى 

)12( الجمعية التعاونية عبارة عن موؤ�س�سة اأهلية كويتية ذات طبيعة فريدة، فهي عبارة عن �سوق مركزي في منطقة �سكنية ت�ساهم الدولة في تخ�سي�ض 

اأر����ض لبن���اء ه���ذا ال�سوق وتدعم بناءه مالي���ا ويقوم اأهالي المنطق���ة باالكتتاب في ا�سهم هذا ال�س���وق، وتجمع منهم االأموال مقاب���ل �سرائهم لتلك 

اال�سهم، فت�سبح راأ�ض مال ل�سراء الم�ستلزمات الغذائية والحاجيات المنزلية، والكماليات بمختلف �سنوفها، ولتعاون االأهالي وجمعهم لراأ�ض المال 

�سميت )جمعية تعاونية(.

)13( وه���وؤالء هم خال���د اإبراهيم اللحدان ونعيمة وعائ�سة �سقيقتي �سالح اأنظر: مكتب ال�سهيد ملف حيثي���ات ال�سهيد �سالح ح�سين �سالح ح�سين راجع 

.94:4-4a 94:1 مكتب ال�سهيد: المقابلت الم�سجلة مع ا�سرة ال�سهداء

)14( مكتب ال�سهيد: المقابلت الم�سجلة مع اأ�سرة ال�سهداء،94:2، مقابلة محمد ال�سبتي.
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للحت���لل. فقد كانت نق���اط التفتي�ض العراقية المنت�سرة ف���ي ال�سوارع الكويتية غير 

دقيق���ة في تفتي�سه���ا للمركبات اأو االأفراد وربما يعود ذلك ال���ى اأن اأكثر الجنود كانوا 

.
)15(

مما ي�سمى بالجي�ض ال�سعبي العراقي 

 ممن �ساحبه من المجموعة حادثة وقعت عند اإحدى 
)16(

ويروي لنا اأكثر من �ساهد 

 وذلك عندما خرج اأربعة من اأفراد المجموعة وهم ال�سهيد �سالح 
)17(

نقاط التفتي�ض 

وخال���د اإبراهيم اللحدان، وعبدالخال���ق عبدالمجيد محمود واأيوب)زوج اأخت خالد(

، ب�سي���ارة يقودها �سالح ف���ي اإحدى العمليات طلبًا لجم���ع الذخيرة من الم�ستودع 
)18(

ف���ي �سبحان، ففوجئ���وا بنقطة تفتي�ض ع�سكري���ة لم يعهدوها ف���ي طريقهم، ولم يكن 

هناك �سبيل للتراجع اأو المناورة، لقد كان كل واحد منهم يحمل �سلحا، ثلثة منهم 

م�سلحون بم�سد�سات اأما اأيوب فكان معه ر�سي�سًا، حاول الجميع  اإخفاء اأ�سلحتهم تحتد 

مقاع���د ال�سيارة اأو تح���ت اأرجلهم، اإال خالد الذي اأدخل م�سد�س���ه في بنطاله، ووقفوا 

.
)19(

ب�سيارتهم عند جنود التفتي�ض الذين طلبوا هويات الركاب ال�سخ�سية

كان خالد قد ن�سى بطاقته المدنية في منزله، وعندما طلبت  منه اأكد باأنها لي�ست 

معه، فطلب الجندي منه الترجل والخروج من ال�سيارة كما اأمر �سالح ورفاقه الذين 

معه باإح�سار هوية خالد من المنزل لم يكن هناك اأي خيار لخالد �سوى المثول الأمر 

الجن���دي فخرج من ال�سيارة موقنا باأن الم�سد�ض الذي مع���ه �سوف يفت�سح اأمره لقد 

كان الم�سد����ض من ن���وع ماجنوم Megnum وه���و ثقيل الوزن وكبي���ر الحجم ن�سبيًا 

مم���ا يجعل اأمر اإخفائه بالطريقة التي اتبعها خال���د اأمرا م�ستحيًل. لقد اأدرك خالد 

ذل���ك فم�س���ى اإلى نافذة باب �سائ���ق ال�سيارة وهم�ض ل�سديقه �سال���ح اأن خذ ال�سلح 

ال���ذي معي ففهم �سالح م���ا اأ�سار  اإليه خالد واأخذ الم�سد�ض وق���د كانت عملية ت�سلم 

)15( الجي����ض ال�سعب���ي العراقي في الكويت عبارة عن مجاميع من المجندين من مختلف االأعم���ار، تتراوح اأعمارهم ما بين 17-60 �سنة يزعم النظام 

العراقي باأنهم متطوعون لهذا العمل.

)16( روي ه���ذه الحادث���ة بع�ض افراد المجموع���ة كخالد اإبراهيم اللحدان وعبدالخال���ق عبدالمجيد راجع مكتب ال�سهيدالمقاب���لت الم�سجلة مع اأ�سر 

.94:9،94:4-4a ال�سهداء

)17( ال�سيطرة هكذا ا�سطلح الجي�ض العراقي على ت�سمية نقاط التفتي�ض، و�ساع ا�ستخدام هذه الت�سمية عند الكويتيين.

)18( لم يت�سن لنا معرفة ا�سمه الكامل.

)19( يحم���ل الكويتي���ون والمقيمون بدولة الكويت دائما هويات �سخ�سية ت�سم���ى بالبطاقات المدنية Civi ID ي�ستعملها المواطنون والمقيمون في اثبات 

هوياتهم وتخلي�ض معاملتهم، وهذا النظام عالمي تقريبا، وال يزال العمل بتلك الهويات قائما�ض
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وت�سليم الم�سد�ض �سريعة ولكن اأحد جنود التفتي�ض الحظ ذلك ونبه اأ�سحابه �سارخًا 

ب���اأن �سلح���ًا مع خالد ل���م يكن لخالد من �سبي���ل �سوى القفز من فتح���ة نافذة �سائق 

ال�سيارة فارطتم راأ�سهما بالمقود ون�سف ج�سمه خارج ال�سيارة اأما �سالح فقد كانت 

ردة الفع���ل لديه اآن���ذاك �سريعة وفاعلة حي���ث انطلق باأق�سى �سرع���ة يمكن ل�سيارته 

اأن ت�سله���ا وق���ام باالنعط���اف واالنحراف بقيادت���ه لل�سيارة حتى ال ي�س���اب اأحد من 

رفاق���ه بالطلقات النارية التي انهمرت عليهم من الجنود العراقيين. لم يتمكن جنود 

االحتلل من ملحقة المجموعة فنجى  اع�ساوؤها ولم يتكبدوا اأي ا�سرار �سوى طلقة 

يتيمةمن �سيل الطلقات ا�ستقرت في ج�سم ال�سيارة.

وبع���د تلك الحادثة اأ�سبح اأف���راد المجموعة اأكثر حذرًا عما كانوا عليه في ال�سابق، 

ووجهوا بع�سا من جهوده���م القتالية اإلى ال�سيطرات، بهدف تخويف جنود االحتلل 

العراق���ي واإرعابهم. فقد تعلم �سالح اأ�سا�سيات ف���ك وتركيب وا�ستعمال ال�سلح على 

ي���د محم���د ال�سبتي. لقد تعلم ال�سهيد �سالح في اأثناء فت���رة مقاومته للحتلل فقط 

كيفي���ة ا�ستخ���دام اال�سلحة الخفيفة، ومار����ض ذلك م�ستعينا بخب���رات اأ�سحابه، من 

 
)20(

الع�سكريين والمجندين، ف�سديقه خالد كان من قبل مجندًا في الجي�ض الكويتي

وعزز ذلك اأن  بع�ض االأ�سلحة التي تجلب اإلى المجموعة كانت مفككة في �سناديقها، 

وغالبا ما يكون في �سندوق ال�سلح كتيب اإر�سادات Manual لتركيب نف�ض ال�سلح، 

ف���كان ال�سديقان يت�سفح���ان الكتيبات ويقراآها ولمعرفتهما باللغ���ة االإنجليزية قاما 

 فعرفا طرق تركيب البندقية والر�سي�ض الم�سد�ض 
)21(

بممار�سة ما قراآه عن التركيب 

وكان���ا ينق���لن تلك المعرفة اإل���ى اأ�سدقائهما م���ن اأفراد المجموعة كم���ا تعلم اأي�سا 

 التي قام با�ستخدامها 
)22(

 Molotov Cocktail سن���ع قنابل المولوتوف الحارق���ة�

مرارا وتكرارا، واإلقائها على ال�سيطرات وال�ساحنات العراقية المحملة عادة بالجنود 

)20( طالب ال�سعب الكويتي ممثل بمجل�ض االمة الحكومة الكويتية في عام 1972م بعد حادثة ال�سامتة ال�سهيرة فر�ض التجنيد االلزامي على ال�سباب 

الكويتي.

.94:1،94:4-4a 21( مكتب ال�سهيد: المقابلت الم�سجلة مع اأ�سر ال�سهداء(

)22( مولوتوف Mlolov Cocktail، قنبلة يدوية عبارة عن زجاجة مليئة ب�سائل �سريع اال�ستعال، تغلق باإحكام ويخرج من غطائها فتيل عادة ما ي�سرب 

بما تحويه الزجاجة، ي�سعل الفتيل ويقذف على ال�ساحنات والمركبات اأو االفراد فيحدث انفجارًا ولهبًا يمكن ال�سيطرة عليه.
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واال�سلح���ة وكان���ت اأول العمليات التي ا�ستخدمت بها القناب���ل الحارقة تلك التي كان 

ال�سهيد �سال���ح وخالد اللحدان يتبعان ب�سيارتهما اإحدى �ساحنات اال�سلحة على خط 

. وعند ج�س���ر م�ست�سفى العدان قاد ال�سهيد ال�سيارة 
)23(

ال�سف���ر ال�سريع مقابل هدية 

حت���ى اأ�سبح���ت موازية لل�ساحن���ة فاألقي���ت قنابل المولوت���وف الم�ستعل���ة عليها، وفر 

�سال���ح وخالد ب�سيارتهما ب�سرعة فانعطفا الى ال�سارع المعاك�ض يرقبان لفترة وجيزة 

ال�ساحنة المحترقة عن بعد.

في اآخر اال�سبوع الثاني من االحتلل ذهب ال�سهيد لوحده اإلى م�ستودع الذخيرة في 

�سبح���ان ويبدو اأن العراقيين قد و�سل���وا اإلى هناك ولم يجد �سالح �سيئا ليحمله معه 

وعن���د وجوده ف���ي الم�ستودع �سمع �سوت مركبة قادمة نح���و الم�ستودع. كان في حوزة 

 قد حمله معه فا�ستعد وجهز �سلح���ه الأي طارئ مفاجئ، وعند 
)24(

ال�سهي���د ر�سي�س���ا

 تتجه اإلى الم���كان واأيقن اأن من 
)25(Cargo ب���اب الم�ستودع لمح �ساحنة نقل جن���ود

فيها هم جنود عراقيون فاأطلق عليهم النار حتى قتل ال�سائق وجرح االثنين االآخرين، 

وف���ر من الموقع م�ستغل �سيارته لقد تعلم ال�سهيد بع�ض االأمور التكتيكية االأولية لمثل 

ه���ذه العمليات اأولها وج���وب التغطية عند الدخول في مثل ه���ذه االماكن وهذا الذي 

دع���اه كما �سنرى فيما بعد اإل���ى ا�سطحاب اأحد اأو بع�ض من رفاق���ه عند اإنجازه مثل 

تل���ك المهمات، وثانيها عن�سر المفاجاأة فل���وال مفاجاأته للجنود العراقيين لما تمكن 

من اإلح���اق االإ�سابات بهم واإرباكهم بطريقة اأفقدته���م ال�سيطرة على ال�ساحنة التي 

ا�سطدمت بالم�ستودع ولم يتمكنوا من خللها حتى الدفاع عن اأنف�سهم وعندما اأمن 

�سالح الطريق رجع اإلى بيته.

وما ان نمى اإلى علم �سالح باأن مخزنا للأ�سلحة الخفيفة التابع لل�سرطة في منطقة 

)23( هدية: من مناطق الكويت ال�سكنية التابعة لمحافظة االأحمدي، اأخذت ا�سمها من معركة هدية 1910م.

)24( الر�سي����ض اأو الر�سي�س���ة Tommy gun الر�سا�ض الق�سير، وهو �سلح ناري اإفرادي خفيف يتميز ب�سغر الحجر و�سهولة الحمل والنقل واال�ستخدام 

ال���ى جانب معدل الرمي العالي واإمكانية اال�ستخدام ف���ي مختلف اأو�ساع الرماية والحركة لمزيد من التفا�سيل عن هذا ال�سلح انظر: المو�سوعة 

الع�سكرية ج3.31.

)25( cargo كلمة انجليزية بمعنى )حمولة( وما تحمله ال�سفينة اأو الطائرة اأو العربة من الب�سائع وت�ستخدم هذه الكلمة في الجي�ض الكويتي للداللة على 

ال�ساحنات المخ�س�سة لنقل االفراد والتعاد والموؤن.

)26( جيوان )جي ون G1( منطقة ع�سكرية والتزال، وهي تابعة لمحافظة الكويت، تقع اإلى ال�سمال من منطقة ال�سويخ ال�سناعية، خارطة دولة الكويت 

حمد ال�سعيدان: المو�سوعة الكويتية المخت�سرة،ج1، 375.
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 ق���د غفلت عن���ه قوات االحتلل ذه���ب اليه مع خالد اللح���دان. لقد كان 
)26(

جي���وان 

اأفراد المجموعة يتخذون الظهر موعدا للخروج بتلك الطلعات فلم تكن قوات الجي�ض 

ال�سعبي لتقوى على تحمل حر الكويت في اأغ�سط�ض، لهذا ال�سبب راأى ال�سهيد ورفيقه 

ان يذهب���ا اإلى ذلك المخزن ف���ي ذلك الوقت وعند و�سولهما هن���اك الحظ خالد اأن 

 كانت واقفة على بع���د و�سك خالد في اأن يكون بها 
)27(

�سي���ارة �سح���ن ب�سائع �سغيرة 

م���ن يراقب المخزن من الجنود العراقيين وقد �سرح ب�سك���ه اإلى �سالح الذي طماأنه 

باأنه���ا قد تكون �سيارة معطلة وبعد اأن دخل االثنان مخزن االأ�سلحة اأخذا ما تبقى من 

�سنادي���ق االأ�سلحة التي لم يبق منها �سوى القليل حيث كان هذا المخزن قبلة لرجال 

المقاوم���ة من مختلف اأنح���اء الكويت. لم يمكث ال�سديقان في المخزن اأكثر من ربع 

�ساع���ة وعند خروجهم���ا من المخزن �ساهدا ثلثة جن���ود عراقيين م�سلحين مقبلين 

عليه���م من �سي���ارة ال�سحن ال�سغي���رة، فاأودع���ا حمولتهما من االأ�سلح���ة في موؤخرة 

�سيارتهما وتناوال �سلحيهما واأطلقا النار على الجنود وقتلوهم.

ويب���دو لنا ونحن نت�سفح تاريخ العمليات التي ق���ام بها ال�سهيد، اأن الخبرة الكاملة 

كان من ال�سعب اأن تتبلور في اأ�سهر معدودة واأن اأخطاء تكتيكية كان البد اأن توؤدي به 

 ومن ذل���ك اأن �سالحا قد جلب يوما جنديًا عراقيا 
)28(

اإل���ى مواجهة �سعوبات مهلكة 

اأردا اأن يوؤويه فا�ست���اأذن �سالح اأ�سدقائه وا�ستر�سد براأي نبيل البلو�سي الذي ن�سحه 

ب���اأن يو�سل ذلك الجن���دي اإلى المكان الذي يريد وذلك خوف���ا من من اأن يكون ذلك 

 وعندما �ساع���د �سالح اأ�سرة 
)29(

الجن���دي مد�سو�س���ا عليه���م اأو اأن يكون لهم كمين���ا 

كويتية كان ربها م�سلوال للخروج من الكويت عبر الحدود العراقية االإيرانية، و�سحب 

ف���ي طريق عودته �سابطا عراقيا فقد ظن �سال���ح اأنه ا�ستطاع من خلل �ساعات من 

الح���وار مع ذاك ال�سابط ف���ي ال�سيارة ان يقنعه بتخليه ع���ن مهمتة الع�سكرية وعدم 

محاربة الكويتيين. ويبدو اأنه قد وفر ماأوى لذلك ال�سابط قبل اأن يذهب الى رفقائه 

 one 27( واني���ت هك���ذا ا�سطلح عام���ة الكويتيين على ت�سمية هذه النوعية من ال�سيارات واأ�سل ذلك باأن حمول���ة ال�سيارة=1.8 طن، وهي باالنجليزية(

eight ف�سميت كذلك قارن: حمد ال�سعيدان: المو�سوعة الكويتية المخت�سرة، ج3، 1722.
)28( مكتب ال�سهيد: مقابلة المقدم نبيل البلو�سي، 94:7.

)29( راجع في ذلك مقابلة محمد ال�سبتي، مكتب ال�سهيد المقابلت الم�سجلة مع اأ�سر ال�سهداء 94:2
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ي�ستر�سده���م عن الخطوة التالية التي �سيقوم بها وبينما اختلف ا�سحاب �سالح فيما 

يفعل���ون بال�سابط العراقي ن�سحه نبي���ل البلو�سي اأن ي�سكن هذا ال�سابط مع اقربائه 

الذين ادعى باأنهم موجودون في الكويت. لقد كان �سالح ي�ستقي معلومات كثيرة من 

ذل���ك ال�سابط الذي ك�سف ع���ن نف�سه باأنه �سابط ا�ستخب���ارات عراقي خ�سر والديه 

عندم���ا قتل من قبل النظام العراقي اأثناء الح���رب العراقية االيرانية، وقد �سجل له 

�سريط فيديو يعترف فيه ويبوح عن اأ�سرار وخطط ع�سكرية ولم يعلم اأحد بعد اعتقال 

�سالح ما هو م�سير ذلك ال�سابط، فقد اختفى واختفى ال�سريط الم�سجل معه.

االعتقال:

عندم���ا اقترب���ت ال�ساعة م���ن منت�سف الليل للي���وم الثاني م���ن �سبتمبر 1990 عل 

�س���وت �سعب الكوي���ت بالتكبير، االأمر ال���ذي اأدى اإلى قيام الق���وات المحتلة باطلق 

ني���ران البنادق ع�سوائيًا على المن���ازل، وانت�سرت اآليات تم�سط ال�س���وارع حينها كاأن 

االأ�سدق���اء مجتمعين ف���ي الديوانية غير عالمين بما خباأته االأق���دار اأو بذاك الكمين 

المن�س���وب لهم في الخارج. وكان���ت الديوانية ت�سم كل من ال�سهداء �سالح ومحمود 

عبدالمجي���د وما�سي �سارع العجمي وعبداهلل من�سور العجمي ومعهم خالد اإبراهيم 

لح���دان ومحمد عبدالمجيد وعبدالخالق ومحم���د جا�سم وخالد عبدال�سلم وعندما 

ا�ستدعي محمد عبدالمجيد اإلى خارج البيت لم يعرف االأ�سدقاء ال�سبب، ولما تاأخر 

اأكثر من ن�سف �ساعة خرج خالد لحدان ومحمود عبدالمجيد ومحمد جا�سم يبحثون 

عنه فتم اعتقالهم اأي�سا.

ل���م يعل���م باقي المجموعة ما قد جرى ولكن �سرعان م���ا اعتقلوا و�سيقوا الى ثانوية 

.
)30(

ال�سباحية للبنات، التي تحولت الى ثكنة ع�سكرية 

كان���ت التهمة االأولى العتق���ال المجموعة ه���ي )التكبير( ولكن �سرع���ان ما توالت 

الته���م فاأ�سبحت توزيع المن�سورات وحيازة ال�سلح. �سيق���ت المجموعة بكاملها وقد 

)30( انظر الحمادي والعبدالرزاق اطلق جرائم الحرب العراقية في دولة الكويت، 319-318
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غطي���ت اأعينه���م بع�ساب���ات اإلى ف�سل من ف�س���ول المدر�سة بع���د اأن او�سوعوا �ستما 

و�سرب���ا وركل. وف���ي الي���وم التالي نقل���ت المجموعة ف���ي �ساحنة اإل���ي مدر�سة �سالم 

لم 
 )32(

 حيث اأ�سبحت المدر�سة مركز قيادة ع�سكرية 
)31(

المبارك في منطقة الرقة 

 حيث مركز القيادة 
)33(

تمكث المجموعة وقتا طويل حتى نقلت الى منطقة االحمدي 

ال�سيا�سية العراقية.

ف���ي الثال���ث م���ن �سبتمبر ت���م التحقيق م���ع اأع�ساء المجموع���ة، وج���اء دور �سالح 

ال���ذي جيء به مع�س���وب العينين اإلى غرفة التحقيق ويب���دو اأن مناورة �سالح لرجال 

المخاب���رات ف���ي التحقيق قد اأدت اإل���ى اأن ي�ستعملوا معه طرقًا م���ن التعذيب مختلفة 

كان اع�س���اء المجموع���ة ممن كتب لهم النج���اة ي�سمعون �سراخه م���ن األم التعذيب. 

ل���م ي�ستط���ع خالد اللحدان اأن ي���رى اأكثر من قدمي �سالح المتورمتي���ن واأثر الحروق 

عليهم���ا، وق���د تعرف على �سالح من اأطراف ثيابه لقد كان���ت الم�ساحة ال�سئيلة التي 

يرى منها خالد من تحت الع�سابة ال ت�سمح بالروؤية الأكثر من ذلك.

وق���د جيء ب�سالح مقيدا اإلى من���زل اأخته ليدلهم على اأماك���ن الذخيرة واالأ�سلحة 

المخب���اأة بالمنزل وبعد مداهمة المنزل والعث���ور على ال�سلح والذخيرة اقتيد �سالح 

م���رة اأخرى اإلى المعتقل. ويوؤكد محمد ال�سبت���ي زوج اأخت ال�سهيد ومن�سور عبداهلل 

الخارج���ي ابن عم �سالح اأن ال�سهيداعترف على نف�س���ه بمجمل اأعمال المقاومة من 

.
)34(

تجميع ونقل وتوزيع اأ�سلحة وتزوير وثائق ر�سمية لكي ينقذ اأقرانه من االعتقال 

اال�ست�سهاد

عندم���ا اقتربت ال�ساعة من التا�سعة �سباح يوم الجمعة الثامن من �سبتمبر 1990م 

اأع���دم �سالح ف���ي �ساحة بجوار منزل���ه، وغطيت جثت���ه الم�سجاة بغط���اء بل�ستيكي 

)31( الرق���ة: منطق���ة �سكني���ة محاذية لل�سباحية �سماال، �سميت البي�ساء، ثم غير ا�سمها ن�سبة اإلى موقع���ة الرقة 1783،م التي كانت بين حاكم الكويت 

وحاكم عرب�ستان: ال�سعيدان: المو�سوعة الكويتية المخت�سرة، ج2، 690-689.

)32( الحمادي والعبدالرزاق: المرجع ال�سابق 314 - 315.

)33( االأحم���دي: مين���اء ومدينة ان�سئت عام 1946 و�سميت ن�سبة اإلى اأمير الكويت الراحل اأحمد الجابر ال�سباح، تقع اإلى الجنوب من العا�سمة بم�سافة 

73كم، انظر مو�سوعة ال�سعيدان،43، اأطل�ض الحمادي والعبدالرزاق: 513-413.

)34( راجع مقابلت مكتب ال�سهيد 94
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وق���د ع�سبت عيناه بالل���ون االحمر علم الكويت الذي عثر علي���ه العراقيون �سمن ما 

عثرواعلي���ه عند �سالح م���ن المحظورات التي يته���م بها النظام العراق���ي الكويتيين 

ول���م يعلم اأه���ل ال�سهيد اأن جثته تحت الغطاء اإال بعد م���رور �ساعات من اإطلق النار 

علي���ه. وقام اأخوه ح�سين بنقله اإلى م�ست�سفى العدان ظهرا. و�سجل في الم�ست�سفى اأن 

ال�سب���ب المبا�سرة للوفاة ه���و تهتك باأن�سجة المخ نتيجة ا�ستب���اه طلق ناري ودفن في 

 وقد كان ال�سهي���د اأول من اأعدم من اأع�ساء 
)35(

مقب���رة الرقة بتاري���خ 1990/9/9م 

المجموعة.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة  وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته

)35( وزارة ال�سحة العامة - مراقبة ال�سجل المركزي للمواليد والوفيات: �سهادة وفاة رقم 336 / 90 بتاريخ 1991/6/26.
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ال�سهيد / عبدالرحمن نايف عبدالرحمن حطاب )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ل���م يك���ن حب الكويت مق�س���ورا على اأبنائه���ا فح�سب، واإنما هناك م���ن عا�ض على 

اأر�سه���ا، وا�ستن�سق هواءها، وا�ستظل ب�سمائها، ف�سرى حب الكويت في ج�سده م�سرى 

ال���دم ف���ي العروق، فلم ياأل جهدًا في �سبيلها، ولم يبخ���ل عليها بكل عزيز لديه، ومن 

هوؤالء الذين �سحوا باأنف�سهم من اأجل رفعة الكويت ال�سهيد البطل عبدالرحمن نايف 

عبدالرحمن حطاب.

ولد عبدالرحمن حطاب في 1940/2/12 وعا�ض طفولته و�سباه في ال�سفة الغربية 

 وفي اأثن���اء هذه الفترة تزوج واأنجب 
)1(

ث���م وف���د الى الكويت وعا�ض فيها فترة طويلة 

خم�سة اأبناء، وفي خلل هذه الفترة اأي�سا عمل في مديرية الهند�سة بالجي�ض الكويتي 

بتاريخ 1980/2/1م. ثم ارتقى في عمله الى ان و�سل الى رتبة )رقيب(.

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

كان ال�سهي���د عبدالرحم���ن حطاب يحب بيته واأوالده حبا جم���ا، ومن �سفاته اأنه كان 

يح���ب ال�سحك، ويحب النا����ض، فكان خيرا لبيت���ه وخيرا للنا����ض، واإذا طلب اأحد منه 

م�ساعدة ال يمكن ما ي�ساعده، يحاول ي�ساعده باأي و�سيلة، دائما حتى لو كان زعلن لما 

.
)2(

يفوت على البيت خل�ض ي�سحك مع هذا ويتكلم مع هذا ويحب االوالد وال�سغار 

كان عبدالرحم���ن ف���ي بيته ليلة الغ���زو، �سهر مع زوجته واأوالده اإل���ى اأن ا�ستمع الى 

ن�س���رة االخبار االأخيرة، ثم نام حتى ال�سابعة م���ن �سباح الخمي�ض 1990/8/2، فقد 

اأيقظت���ه زوجته واأخبرته باأن �سيئا غير عادي قد حدث في الكويت، واأنها �سمعت هذه 

االأخبار من ابن عمتها الذي ات�سل بها تليفونيا في �سباح نف�ض اليوم.

- اال�ست�سهاد: 1990/8/2 - الميلد: 1940/2/12  

- الجن�سية: اأردني - المهنة: رقيب - وزارة الدفاع 

- الحالة االجتماعية: متزوج وله خم�سة اأبناء

)1( يذكر ال�سهيد  في حوار مع زوجته �سباح يوم ا�ست�سهاده في 1990/8/2، انه متواجد في الكويت من 36 �سنة فاذا كان هو من مواليد 1940 فمعنى 

ذل���ك اأن���ه ح�س���ر الى الكويت وعمره 14 �سنة، اأي في ع���ام 1954 تقريبا)انظر �سهادة زوجة ال�سهيد، المدونة في نم���وذج تفريغ مقابلة، والتي تمت 

بمكتب ال�سهيد 2001/2/12.

)2( نف�ض المقابلة ال�سابقة.
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دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وال�سهادة:

نه����ض عبدالرحمن وارت���دى ملب�سه ف�ساألت���ه زوجته عن �سب���ب ارتدائه الملب�ض 

فقال )بروح على المع�سكر( فقال له: )اأنت ما تروح يوم الخمي�ض قال: الحين الدنيا 

مخبوط���ة، و�ساألت���ه زوجة اأخ���ي زوجته، لي�ض ت���روح الدنيا مخبوطة؟ ف���رد عليها ردًا 

.
)3(

يحمل معاني الحب للكويت، وقال لها )36�سنة بالكويت والحين ما اأروح؟

انطل���ق ال�سهي���د عبدالرحم���ن ف���ي ال�سابع���ة والن�س���ف من �سب���اح ي���وم الخمي�ض 

1990/8/2م م���ن مق���ر �سكن���ه بمنطقة حولي اإل���ى مقر عمله في مديري���ة الهند�سة 

لكنه لم يجر اأي ات�سال باأهله حتى ال�ساعة الثانية ظهرًا فقد ات�سل تليفونيا بمنزله 

ليطمئ���ن على عودة ابنه نايف من ال���دوام، وليطمئن اأي�سا على زوجته وباقي اأوالده، 

وطلب منهم جميعًا عدم مغادرة البيت.

وت���روى زوجة ال�سهي���د وابنه نايف ما جاء عل���ى ل�سان بع�ض زملئه ف���ي العمل اأن 

ال�سهي���د عبدالرحم���ن اأدى �س���لة الع�سر في اأول ي���وم للغزو ثم اأخ���ذ يبا�سر عملية 

تاأمين مقر عمله ويطلب من العمال و�سع اأكيا�ض الرمال اأمام المداخل وكان زملوؤه 

يحثون���ه على عدم الوقوف خارج المقر، خا�س���ة واأن العدو العراقي كان قد كثف من 

ق�سفه للحر�ض، فاأ�سيب ال�سهي���د عبدالرحمن بعدة �سظايا اأدت الى تعر�سه لجروح 

ناف���ذة ومتهتكة بال�سدر والقلب والرئ���ة والكتف االأيمن، فا�ست�سهد في الحال قبل اأن 

ت�سل �سيارة االإ�سعاف بينما �سار رفاقه في الموقع جرحى، فحملت �سيارة اال�سعاف 

الجرحى ومعهم ال�سهيد عبدالرحمن اإلى الم�ست�سفى الع�سكري حيث و�سع في ثلجة 

حفظ الموتى.

وفي يوم 1990/8/3 جاء الخبر اإلى ابنه نايف باأن والده قد ا�ست�سهد،  لكنه لم يرد 

اأن يخب���ر اأمه اأو اأخوته بذلك، واأخبرهم فقط باأن والدهم قد اأ�سيب وجاءهم الخبر 

اأي�س���ا اأن الم�سابي���ن قد نقلوا اإلى مخفر كيفان، فخ���رج نايف ومعه خاله وجار لهما 

)3( نف�ض المقابلة ال�سابقة.
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للبحث عن ال�سهي���د عبدالرحمن فذهبوا اإلى مخفر كيفان، حيث اأخبرهم م�سوؤولون 

هناك باأنهم لي�ض عندهم جرحى، وفي اأثناء عودتهم من المخفر اخبرهم نايف باأنه 

قد �سمع اأن اأباه قد ا�ست�سهد، لكنه طلب منهم عدم اإذاعة هذا الخبر.

ج���د نايف في البحث عن والده في الم�ست�سفي���ات فبحث عنه في م�ست�سفى مبارك 

والع���دان وال�سب���اح فلم يعثر عليه، اإل���ى اأن جاءه الخبر عن طري���ق اأحد االأطباء في 

الم�ست�سفى الع�سكري باأن والده قد ا�ست�سهد وانه بالم�ست�سفى الع�سكري.

لم ي�ستطع االإبن نايف دخول الم�ست�سفى الع�سكري رغم تردده على الم�ست�سفى مدة 

ع�س���رة اأيام، اإلى اإن �سمح له بالدخول في ي���وم 1990/8/13 فتعرف على جثة والده 

واأب���دى للم�سوؤولي���ن بالم�ست�سفى رغبته في ت�سلم جثة اأبي���ه لدفنها، اإال اأنه لم ي�ستطع 

ت�سلمه���ا اإال في يوم 1990/8/15، حي���ث تم دفن ال�سهيد البطل عبدالرحمن حطاب 

بمقبرة ال�سليبيخات ليطوي بذلك �سفحة من �سفحات البطولة الخالدة

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / عبداهلل عيد �سالح )رحمه اهلل(

كتب / د. في�سل الكندري:

ه���و ال�سهيد عبداهلل عيد �سالح من موالي���د عام 1954م والتحق بمدار�ض الكويت، 

ول���م تك���ن لديه ميول درا�سي���ة لذا بمجرد اأن اأنه���ى ال�س���ف االأول الثانوي )؟( ترك 

مقاعد الدرا�سة والتحق بال�سلك الع�سكري لي�سبع ميوله الع�سكرية وكان ذلك في عام 

.1974

وف���ي ع���ام 1979 قرر عبداهلل اأن يدخ���ل القف�ض الذهبي فعق���د قرانه على كريمة 

عذي���ب رداد �سل�ض ورزق بكل من: هان���ي )1979( ووفاء )1980( وماجد )1983( 

واأمل )1985( وحامد )1987(.

وفي  عام 1985 عقدعبداهلل قرانه الثاني على كريمة خ�سير عطية جراح فرزقهما 

اهلل: م�ساري في عام )1985( وخالد في عام )1988(

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

كان عب���داهلل الوظيف���ي ذا �سمعة ح�سن���ة ف���ي اإدارة التوجيه المعن���وي ا�ستطاع اأن 

يحظى بثقة زملئه وتقديرهم حتى�سار من اأكفاأ الم�سورين في االإدارة.

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم واال�ست�سهاد:

التحق ال�سهيد عبداهلل عيد بمقر عمله فور �سماعه بقدوم القوات العراقية الغازية 

ف���ي �سباح يوم الخمي����ض الموافق 1990/8/2 حاله في ذلك حال بقية رجال الجي�ض 

الذي���ن تقاط���روا اإلى مقرعمله���م للقيام بعمل ما ق���د يعرقل تقدم الق���وات العراقية 

وتجمع نفر من رجال الجي�ض الكويتي في منطقة الجيوان حيث مقر مديرية التوجيه 

المعنوي التابع لوزارة الدفاع، وقاموا بتوزيع ال�سلح على الموجودين ليقوم كل منهم 

- اال�ست�سهاد: 1990/8/2 - الميلد: 1954   

- الحالة االجتماعية: متزوج وله ثمانية اأبناء
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بالدفاع عن الوطن ورد المعتدين.

وكان ال�سهي���د عب���داهلل اأحد اأولئ���ك الذين تجمع���وا في مبنى االع���لم بالمديرية 

ولم تم����ض دقائق معدودة اإال وكانت القوات العراقي���ة تحيط بالمبنى فقامت بعملية 

اإن���زال وب���داأ ترا�س���ق االأعي���رة النارية بي���ن الطرفين ف���ي البداية ثم و�سل���ت اآليات 

الجي�ض العراقي فاأحاطت الدباب���ات العراقية بالمبنى واأخذت تق�سفه من  الخارج.

وانت�س���ر اأف���راد الجي����ض الكويتي في اأرج���اء المبنى و�س���درت االأوامر ب���اأن يتوجه 

كل م���ن عب���داهلل عي���د �سال���ح وكلي���ب �ساف���ي ومرع���ي نا�س���ر وغيرهم اإل���ى �سطح 

مبن���ى االع���لم، ول���م تكن هن���اك اأية �سللم تق���ود لل�سع���ود فو�سعوا �سلم���ا خ�سبيًا 

وارتق���وا �سط���ح المبن���ى وتم تب���ادل اإط���لق النار م���ع العراقيي���ن ولم تم����ض �سوى 

دقائ���ق مع���دودة حت���ى ب���داأ الغ���زاة الق�س���ف المدفع���ي، والح���ظ العراقي���ون وجود 

ه���وؤالء ف���وق �سط���ح ا لمبن���ى فاأطلق���وا قذيف���ة مدفعي���ة فاأخط���اأوا اله���دف فاأطلقوا 

الثاني���ة ف���اإذا به���ا ت�سيب الج���دار الموجود خلف الرف���اق الثلثة وانت�س���رت �سظايا 

القذيف���ة ف���ي كل م���كان فاأ�سابتهم ف���ي راأ�سهم من الخل���ف وا�ست�سه���دوا في الحال.

وهن���ا �سدرت اأوامر باأن يتوج���ه اأحد االفراد الى ال�سط���ح للطمئنان على من هم 

ف���وق المبنى بعد القذيفة الثاني، فعاد ال�سخ�ض واأخبرهم با�ست�سهاد رفاقه الثلثة.

ونظ���را لحالة الحرب بقيت جث���ث ال�سهداء فوق �سطح المبنى مدة ثلثة اأيام وقام 

خلله���ا اأحد االف���راد واأخبر عائلة ال�سهيد عبداهلل عيد باأم���ر ا�ست�سهاده وتوجه اأخو 

عب���داهلل واأعمامه يوم ال�سبت المواف���ق 1990/8/4 اإلى �سطح المبنى والحظوا تغير 

ملمح ال�سهداء ب�سبب �سدة حرارة الجو وبقائهم تحت اأ�سعة ال�سم�ض الحارقة ثلثة 

اأي���ام فنقلوا جثث ال�سهداء اإل���ى م�ست�سفى ال�سباح وقام اأهال���ي ال�سهداء با�ستخراج 

ت�ساري���خ الدف���ن فدف���ن ال�سهي���د عب���داهلل عيد �سال���ح ف���ي مقب���رة ال�سليبيخات.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / عبداهلل من�سور محمد العجمي )رحمه اهلل(

كتب / د. عادل العبد الجادر:

التعريف بال�سهيد:

كويتي الجن�سية من مواليد 1965/2/15م، الأب واأم كويتيين. تزوج في العا�سر من 

فبراي���ر 1987 وله ابنتين هما هنوف )1989/11/14(، ولم ي�سهد والدة ابنته عهد، 

التي ولدت بعد ا�ست�سهاد ابيها ب�سهر تقريبًا  )1990/11/4(.

اأنه���ى درا�سته الثانوي���ة فعمل في القط���اع الع�سكري اإلى اأن و�س���ل لرتبة رقيب في 

�سلح الطيران بوزارة الدفاع.

بع���د اأن اأخ���رج اأهل���ه من الكوي���ت انخرط في �سل���ك المقاومة، وعم���ل �سمن خلية 

مجموع���ة ال�سباحية، كان ن�ساطه في المقاومة مكثفا في م�ست�سفى العدان، وكان له 

هوي���ة ممر�ض، ويوم االعتقال كان اآتيا لتوه من الم�ست�سف���ى اإلى الديوانية. كان عمل 

عب���داهلل في الم�ست�سف���ى في العلقات العامة كاتب ا�ستقب���ال المر�سى وم�ساعدتهم 

مما �ساعده اإلى الو�سول للأجنحة ب�سهولة، وقد كان يلتقي ببع�ض اأفراد المقاومة في 

اأحد مكاتب الم�ست�سفى.

اعتق���ل في 1990/9/2، بتهمة حيازة االأ�سلحة، في نف�ض اليوم والفترة التي اعتقل 

به���ا اأ�سحابه عندما ج���يء بهم في طابور م���ن ديوانية ال�سهيد محم���ود عبدالمجيد 

عبدالخال���ق، م�سي���ًا عل���ى االأق���دام، القتيادهم، الى ثانوي���ة ال�سباحي���ة للبنات التي 

ا�ستخدموه���ا معتق���ًل الأبناء البلد، ويب���دو اأن االأ�سير قد اعتق���ل عندما كان ي�سلي 

فق���د ا�ستاأذن من اأ�سحابه في الديوانية الأداء �سلة الع�ساء التي لم يدركها الن�سغاله 

فذه���ب الى بيته القري���ب وقد الحظ اأحد اال�سرى، من زملئ���ه المقتادين م�سيا الى 

المعتقل، وهو خالد عبدال�سلم اأحمد، باأن �سجادة ال�سلة كانت مفرو�سة في الفناء 

- اال�ست�سهاد: 1990/10/7 - الميلد: 1965/2/15   

- المهنة: رقيب في �سلح الطيران- وزارة الدفاع - الم�ستوى التعليمي: الثانوية العامة  

- الحالة االجتماعية:  متزوج وله ابنتان - الجن�سية:كويتي   

)1( وي�سمية الكويتيون (الحو�ض( قارن: المنجد في اللغة واالإعلم، مادة )حا�ض(



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-74-

 وعند الباب كان ال�سهيد عبداهلل ي�سحب مقيدا لللتحاق بطابور 
)1(

الداخلي للمنزل 

االأ�سرى.

قت���ل واألق���ي بجثمان���ه اأم���ام م�سجد بيب���ي البدر ف���ي منطق���ة ال�سباحي���ة بتاريخ 

1990/10/7. نقل���ه �سديقه في م�ست�سفى العدان عبداهلل عبدال�سلم اأحمد ب�سيارة 

اال�سع���اف الخا�سة بالم�ست�سفى حي���ن راآه ملقى على االأر�ض وقد كانت مقيدتين يداه 

ورج���له واأثر الطلق الناري ف���ي راأ�سه وا�سحاً. قتل بر�سا�سة واحدة في الراأ�ض ونقل 

اإل���ى م�ست�سف���ى العدان الإتمام اإج���راءات ما قب���ل الدفن، ف�سوروا جث���ث اأقرانه من 

المجموعة الثبات حالة وفاته، اإلى اأن اأتى دور ال�سهيد فلم يتم ت�سويره النتهاء الفيلم 

ف���ي اآل���ة الت�سوير، وتلك كانت م���ن �سمن الم�ساكل التي كانت تواج���ه القائمين على 

دفن ال�سهداء، ودفن في مقبرة الرقة بتاريخ 1990/10/8م.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة  وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / علي حمد محمد �سعيد )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

مم���ا ال �سك في���ه اأن المواطنة تعن���ي الميلد والن�س���اأة والحياة عل���ى اأر�ض معينة، 

فاالن�س���ان ال���ذي ولد في منطق���ة ما، ون�س���اأ فيها وترع���رع، وتن�سم هواءه���ا وتغطى 

ب�سمائها، فاإن هذه المنطقة هي وطنه الذي يحبه،حتى واإن كانت اأ�سوله من بلد اآخر 

فال�سهيد الذي نحن ب�سدد الكتابة عنه �ساب عراقي االأ�سل لكنه ولد بالكويت، وتعلم 

فيها، وعمل بها، وله ا�سدقاء كويتيون كثيرون، ومن ثم اأحب الكويت حبا جما، واحبه 

الكويتيون حبا ال يقل عن حبه لهم.

ول���د ال�سهيد  علي محمد حم���د �سعيد بالكويت بتارخ 1969/2/25، والأنه كان اأكبر 

اإخوت���ه فقد تحمل م�سوؤولي���ة اأ�سرته في �سن مبكرة خا�سة بع���د اأن توفي والده، وكان 

ال�سهي���د علي يدر�ض في المرحلة الثانوية فترك الدرا�سة، واتجه الى الحياة العملية، 

كي ي�ساعد والدته في االإنفاق على اإخوته البنين والبنات، وكان حري�سا كل الحر�ض 

عل���ى اإخوان���ه �سديد المحافظ���ة على اأخواته البن���ات، وكان �سديد الخ���وف على اأمه 

لدرج���ه اأنه اأح�ض باآالم في بطنه فذه���ب الى م�ست�سفى الفروانية واأخبره الطبيب انه 

يج���ب اأن يدخ���ل الم�ست�سفى الإجراء عملي���ة الزائدة الدودية فلم ي���رد اأن يخبر اأحدا 

خوف���ا على اأم���ه، وكتب اإقرارا على نف�سه باإجراء العملية، وت���م اإجراء العملية بنجاح 

ث���م ات�سل باأهله بعد ذلك والخل�سة اأنه كان محبوبا بين اأهله وجيرانه وزملئه في 

العمل.

وق���ع الغزو العرقي للكويت على م�سامع ال�سهيد وقع ال�ساعقة، فلم يتوقع اأن يدخل 

العراقي���ون- وهم الذين تعود اأ�سول���ه اإليهم- الكويت بهذه ال�س���ورة الوح�سية، دون 

- اال�ست�سهاد: 1990/10/15 الميلد: 1969/2/25  

- الجن�سية: عراقي   الم�ستوى التعليمي:المرحلة الثانوية 

 الحالة االجتماعية: اأعزب
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مراع���اة للدين والعروبة والج���وار واالعراف، ومن ث���م كان ال�سهيد البطل علي حمد 

من اوائل الذين �سجلوا اأ�سماءهم في مخفر الفرود�ض ليقتني �سلحا يقاوم به هوؤالء 

المعتدين الغا�سمين.

كان ال�سهي���د البطل علي حمد ال يقل حما�سة ووطنية وحبا للكويت عن اأبناء الكويت 

اال�سليي���ن فحينما اقترحت عليه اأخته هيفاء اأن يت���رك الكويت، ويذهب الى المملكة 

العربي���ة ال�سعودية، ق���ال لها علي: )اأنا عمري م���ا تركتها، اأنا انول���دت فيها، وتربيت 

فيه���ا، اأنا موجب���ان، وعندما اح�ست اأمه في اأيام الغزو انه يق���وم باأعمال هي ال تدري 

عنه���ا �سيئًا، فقالت له-من �سدة خوفها عليه- (ال تطلع ال تروح، ييقول لها: نعم اليوم 

النا����ض يقولون لك (اأم علي( لكن باكر م���ا راح ينادونك )اأم علي( راح ينادونك )اأم 

البطل علي(.

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم:

كان ال�سهي���د علي �سمن اأفراد المقاومة الت���ي كبدت العدو العراقي خ�سائر فادحة 

ف���ي ال�س���لح واالأرواح، وبداأت بطوالته تظهر منذ الي���وم التالي للغزو حيث ذهب اإلى 

مخفر الفردو�ض وقام بت�سجيل ا�سمه �سمن اأفراد المقاومة، وح�سل على �سلح، وكان 

اأف���راد المقاومة في هذه المنطق���ة يتجمعون في مخفر الفردو����ض، ولكن العراقيين 

�سيط���روا على المخفر في االأيام االأولى للغزو، وتع���ددت بطوالت ال�سهيد البطل علي 

حمد محمد �سعيد في مقاومة الغزو العراقي، وتذكر من هذه البطوالت ما يلي:

1-كان الأف���راد المقاومة �سيارة )جيم�ض( في مخفر الفردو�ض مليئة بال�سلح قد 

تركوها حينم���ا و�سل العراقيون اإلى المخفر و�سيط���روا عليه فا�ستطاع البطل 

ب�سجاعة نادرة اأن يت�سلل ويدخل المخفر من الخلف، ويركب ال�سيارة في غفلة 

م���ن الجن���ود العراقيين ويخرج بها م�سرع���ًا واأخذ العراقي���ون يرمون ال�سيارة 

لكنه ا�ستطاع انقاذها.

2- قام بتفجير �ساحنتين عراقيتين كانتا تقفان بين العار�سية والفردو�ض، حيث 
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و�سع تحتهما قطعة من القما�ض مبللة بالبنزين ثم ا�سعل النار فيها فانفجرت 

ال�ساحنتان.

3- ق���ام بالتخطيط م���ع رفاقه ف���ي المقاومة الإح���داث انفجارات داخ���ل العراق 

نف�سه���ا، فذه���ب الى الب�سرة م�سطحبًا معه اأختيه ون���زل في منزل خالته في 

الب�س���رة، ولم يخبر اأختيه ب�سيء مما يحدث ثم قرر النوم فوق �سطح المنزل 

وقال الأخته: )الفجر ت�سمعين �سوت حلو ما تتوقيعنه وفعل حدث انفجار وكان 

االنفج���ار ف���ي ال�ساعة الثالثة فج���رًا، ثم عاد مع اأختيه ال���ى الكويت بعد طلوع 

ال�سم�ض في نف�ض اليوم.

4- كان يق���وم برم���ي الجن���ود العراقيين �سواء الذي���ن كانوا ي�سي���رون في �سوارع 

الفردو����ض اأو ف���ي نقاط التفتي�ض وكان ياأخذ اختيه مع���ه كنوع من التموية على 

العراقيي���ن ولما كان���ت اأخته �سعاد تق���ول له:)حرام هذول �سن���و ذنبهم؟ كان 

يقول: )ذنبهم لي�ض يدخلون الديرة(.

5- تفجير دبابة عراقية على ج�سر تقاطع االألبان )ال�سليبية(.

6- اإط���لق الن���ار على )�سي���ارة جيب( عراقي���ة محملة بالجن���ود العراقيين عند 

تقاطع �سارع دم�سق مع الدائري الرابع.

7- كان يق���وم بم�ساعدة النا�ض في فترة الغ���زو، وكان ي�ساأل عن ربعه للطمئنان 

عليه���م واللي ما عن���ده فلو�ض يحاول يعطي���ه فلو�ض، وكان يق���وم بتوزيع بع�ض 

المواد الغذائية على النا�ض.

8- ا�سترك في م�سيرات �سعبية، وكان يحمل فيها اأعلم الكويت.

9- �س���ارك في اإطفاء حريق ا�ستعل في منزل خال من ال�سكان حيث كان ا�سحابه 

قد خرجوا الى ال�سعودية.

ف���ي خلل ه���ذه الفترة تم اعتق���ال ال�سهيد علي مرتين في مخف���ر الفردو�ض ولكن 

والدت���ه كانت تذه���ب الى المخفر وتبذل محاوالت م�سنية حت���ى يتم االفراج عنه ثم 
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كث���رت عمليات المقاومة، ففي كل مرة ياأخذون �سبابا اإلى المخفر يكون من �سمنهم 

ال�سهي���د علي، ثم يفرجون عنه���م و ذات مرة ذهب العراقيون الى منزل ال�سهيد علي 

بالفردو����ض و�ساألوا عن���ه، اإال اأن اأمه واأخوته اأنكروا اأنهم يعرف���ون واحدا بهذا اال�سم 

فهددهم العراقيون باإحراق منزلهم، ولكنهم ظلوا على موقفهم.

اال�ست�سهاد:

ق���ام ال�سهي���د عل���ي حمد بعملي���ة بطولية، حي���ث قام برم���ي نقطة تفتي����ض عراقية 

وا�ستط���اع النجاة غير اأنه عاد اإلى نف�ض المنطقة في نف�ض اليوم في ال�ساعة العا�سرة 

واربعين دقيقة، م�ساء ي���وم 1990/9/20، اإما لي�ستطلع االأمر، اأو ليقوم بعمل بطولي 

اآخ���ر،، وكان يرك���ب �سي���ارة  )ف���ورد( حمراء وكان الع���دو قد كمن له ف���ي المنطقة، 

فبمجرد ظهور ال�سيارة في المنطقة اأطلق عليها العراقيون النار، فنزل منها ال�سهيد 

عل���ي م�سرعًا، اإال اأن طلق���ة ا�سابته في  �ساقه الي�سرى، ثم اأ�س���رع خم�سة من الجنود 

العراقيي���ن يحملون مدافعه���م الر�سا�سة، واأطلقوا عليه الن���ار فاأ�سابه طلق ناري في 

ال�سدر والبطن والفخذ االأيمن اإ�سافة الى اإ�سابته بال�ساق الي�سرى، ثم تركوه ينزف 

دم���ا فاأ�سرع اإلي���ه الجيران وحملوه  في محاولة النق���اذه، وو�سعوه في المقعد الخلفي 

ل�سيارة جار لهم، واأ�سرع به اإلى م�ست�سفى الفروانية حيث اأجربت له عملية جراحية، 

وا�ستم���ر بالم�ست�سف���ى الى اأن لقي ربه في الثالثة من فجر يوم 1990/10/15، ثم تم 

دفن���ه ال�ساعة العا�سرة والن�س���ف من �سباح ي���وم 1990/10/15، وهكذا لقيت تلك 

النف�ض المطمئنة ربها را�سية مر�سية، فدخلت في عباده ودخلت جنته.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / فهيد رحيل متعب ال�سعيدي الظفيري )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

قال اهلل تعالى: "من الموؤمنين رجال �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من ق�سى 

نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل" �سدق اهلل العظيم

نع���م هناك رجال وقفوا مع الحق، و�سحوا باأنف�سهم من اأجله، فكتبت لهم ال�سهادة 

ليكون���وا ف���ي جنة الخلد ينعم���ون بخيراتها م���ع ال�سديقين وال�سه���داء وال�سالحين، 

وم���ن ه���وؤالء الذين �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ال�سهي���د فهيد رحيل متعب ال�سعيدي 

الظفيري.

كان ال�سهيد البطل فهيد رحيل الظفيري من اأ�سل �سعودي لكنه ولد بالكويت، ون�ساأ 

فيه���ا وتن�سم هواءها، وعا�ض فيها طفولته و�سبابه، وكان له فيها اأ�سدقاء كثر، يخرج 

معهم اأحيانا - في وقت فراغه - اإلى البر، اأو ليمار�ض كرة القدم التي كان يهواها.

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

ع���رف ال�سهيد فهيد رحيل بي���ن رفاقه وجيرانه باالأخ���لق الحميدة الم�ستمدة من 

الدي���ن اال�سلم���ي، فق���د كان حري�سا كل الحر����ض دائما على اإر�س���اء اهلل �سبحانه 

وتعال���ى، ومن ثم اأراد اهلل ل���ه اأن يذهب الأداء العمرة وزيارة قب���ر الر�سول �سلى اهلل 

علي���ه و�سل���م، قبل الغ���زو الغا�سم باأ�سب���وع تقريبا، وه���ذا دليل قاطع عل���ى ر�سا اهلل 

�سبحانه وتعالى عليه، ومما يدل اأي�سا على ارتباطه بالدين قوال وعمل، اأنه كان يكتب 

مذكرة-على �سبي���ل الو�سية- تحوي ماله وما عليه من اأموال، وهذا �سلوك اإ�سلمي، 

ربما ال يفعله الكثيرون مع لزومه و�سرورته.

دور ال�سهيد في اأثناء الغزو الغا�سم وا�ست�سهاده:

كان ال�سهيد  البطل فهيد رحيل يعمل ع�سكريا بوزارة الدفاع في قاعدة علي ال�سالم 

- اال�ست�سهاد: 1990/8/2 الميلد:   

- المهنة: عريف - اإداريا - قاعدة علي ال�سالم الجوية - وزارة الدفاع الم�ستوى التعليمي:  

- الحالة االجتماعية:  الجن�سية: �سعودي  

)*(انظر نموذج تفريغ مقابلة بمكتب ال�سهيد بتاريخ2001/1/30 وهي من اقوال متعب رحيل الظفيري
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الجوي���ة برتبة "عريف" ولكنه كان يعمل عمل اإداريا، وبينما كان ليلة الغزو العراقي 

الغا�س���م في بيته بالجهراء م���ع اأ�سرته اأيقظته والدته من نومه فور �سماعها نباأ الغزو 

فهب من نومه، وارتدى ملب�سه الع�سكرية دون تردد وهرع اإلى مقر عمله ليوؤدي واجبه 

مع رفاقه، وليدافع عن تراب هذه االأر�ض - اأر�ض الكويت - التي ي�سري حبها في قلبه 

م�سرى الدم في العروق، فخرج في ال�ساد�سة والن�سف من �سباح 1990/8/2 متجها 

الى مقر عمله في قاعدة علي ال�سالم الجوية، فالتحق برفاقه هناك.

لقد كان ال�سهيد البطل فهيد رحيل الظفيري نموذجًا م�سرفا في حبه لعمله، وللبلد 

ال���ذي يحت�سن���ه فقد ات�س���ل باأهله ع�سر ذل���ك الي���وم )1990/8/2( واأخبرهم ان 

روؤ�س���اءه اعطوهم الحرية في االن�س���راف او البقاء واأنهم قالوا لهم: "اإللي يبي ينزع 

لب�س���ه ويطل���ع م�سموح له"، ولكنه اآث���ر البقاء مع رفاقه وقال: "اأنا م���ع ربعي وال اأطلع 

اأب���دا، ما راح انزع ملب�سي واأطلع مع النا����ض اإللي طلعوا")1( وهذه �سجاعة عظيمة 

ونادرة.

وفي م�س���اء 1990/8/2 ق�سفت الطائ���رات العراقية الغادرة قاع���دة علي ال�سالم 

الجوي���ة فاأ�سيب البط���ل فهيد رحيل الظفي���ري اإ�سابات بالغة، ا�ست�سه���د على اأثرها 

ف���ي الح���ال، حي���ث كان ي���وؤدي واجب���ه الوطني، وت���م نقله ال���ى م�ست�سف���ى ال�سباح، 

ولك���ن العراقيين رف�سوا دخول���ه الم�ست�سفى، فاأخذه بع�ض الرج���ال المتطوعين اإلى 

الم�ست�سفى الع�سكري ب�سبحان، حيث و�سع في ثلجة حفظ الموتى.

اأخ���ذ اأهل���ه يبحثون عنه هنا وهناك اإلى اأن اأخبرهم اح���د العاملين في الم�ست�سفى 

اأن ال�سهي���د موجود ف���ي الم�ست�سفى داخل اإحدى ثلجات حف���ظ الموتى فهرعوا الى 

الم�ست�سف���ى وت�سلم���وا الجث���ة ي���وم 1990/8/10، اأي بع���د اأ�سبوع تقريب���ا من عملية 

اال�ست�سهاد وتم دفنه في مقبرة ال�سليبيخات.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / ما�سي �سارع محمد العجمي )رحمه اهلل(

كتب / د. عادل العبدالجادر:

التعريف بال�سهيد:

كويت���ي الجن�سية من موالي���د  1968/10/18 اأعزب، حا�سل عل���ى �سهادة الثانوية 

العامة يعمل م�ساعد م�سغل )ب( في �سركة البترول الوطنية.

اعتق���ل ف���ي 1990/9/2م بتهمة حي���ازة االأ�سلح���ة، اقتي���د وباق���ي المجموعة اإلى 

ثانوي���ة ال�سباحية بنات، م�سيًا على �سكل طابور، اأيديهم فوق روؤو�سهم اإلى اأن و�سلوا 

المدر�سة، التي كانت قريبة من المنزل، فباتوا ليلتهم هناك، حيث اأخذت المعلومات 

االأولي���ة عنهم كاأ�سمائه���م واأماكن عملهم وف���ي اليوم التالي ع�سب���ت اأعين االأبطال 

ونقل���وا ف���ي �سيارة �سحن االأف���راد )Cargo( مغطيين بالبطانيات اإل���ى ثانوية �سالم 

المب���ارك في الرقة، ث���م اقتيد الجميع اإلى مبنى محافظ���ة االأحمدي، هناك عاينهم 

اأحد اأ�سنام النظام العراقي يغلب الظن اأنه علي ح�سن مجيد.

اغتي���ل اأم���ام م�سكن���ه بتاري���خ 1990/10/7، ودف���ن ف���ي مقب���رة الرق���ة بتاري���خ 

1990/10/8م.

كان �سديق���ًا قديم���ًا لمحمود، اأخرج اأهله من الكويت والزم محمود في بيته، اإال اأنه 

ف���ي وقت المبي���ت كان يذهب اإلى بيته المجاور لينام هن���اك. عمل مع المجموعة في 

م�ساع���دة بع�ض االأهالي للخروج من الكويت وكان يخرج مع محمود �سويا في عمليات 

فدائية لجمع وا�ستجلب االأ�سلحة، ال�ستخدامها في مقاومة جنود االحتلل وكان جل 

ه���ذه االأ�سلحة من الم�سد�سات والر�سا�سات الخفيفة والبن���ادق الفردية ، اإ�سافة اإلى 

- اال�ست�سهاد: 1990/10/7 - الميلد: 1968/10/18   

- المهنة: م�ساعد م�سغل )ب( �سركة البترول الوطنية - الم�ستوى التعليمي: الثانوية العامة  

- الحالة االجتماعية:  اأعزب - الجن�سية:كويتي   
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الذخائر التي كانوا يجمعونها وياأتون بها من مخازن الذخيرة في منطقة �سبحان.

يحكي م�س���وؤول المقبرة علي خلف الفيلكاي اأن جثة ال�سهي���د كانت فيها اآثار كثيرة 

ووا�سح���ة عل���ى التعذيب واأن الطلقة التي قتل بها ال�سهي���د قد رميت في �سقف الحلق 

وخرج���ت من الط���رف االآخر من الراأ�ض بحيث اأن اأجزاء م���ن مخ الفقيد قد خرجت 

من تلك الفتحة.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة  وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / متعب �سالم عو�س ال�سمري )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

الحدي���ث عن ال�سهداء االأبرار ال ينته���ي، فهم موؤمنون �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه 

فبذل���وا ف���ي �سبيل اأوطانه���م النف�ض والنفي�ض، ث���م ق�سوا نحبهم دفاع���ا عن �سرفهم 

وكرامة اأوطانهم، من هوؤالء ال�سهداء االأبرار ال�سهيد متعب �سالم عو�ض ال�سمري.

 ون�ساأ في منطق���ة الجهراء، 
)1(

ول���د ال�سهي���د متعب �سالم ال�سم���ري ع���ام 1952م  

ث���م تدرج في مراح���ل التعليم حتى ح�سل عل���ى الثانوية العامة لكنه قب���ل اأن يتجاوز 

الع�سري���ن من عمره خطا خطوتين هامتين في حيات���ه، االأولى هي زواجه الذي اأثمر 

ثماني���ة اأبناء )�سب���ع بنات وولد واحد( فهم فل���ذة كبده وكل حيات���ه، واإن ميلد اأبنه 

اأحمد من اأ�سعد اأيام حياته.

والخط���وة الثاني���ة التحاق���ه بالعم���ل ف���ي ق���وة ال�سرط���ة ب���وزارة الداخلي���ة بتاريخ 

1971/4/5، وكان اأول ي���وم يذه���ب فيه للعمل يوما �سعيدا اأي�س���ا بالن�سبة له،ثم ظل 

يعم���ل في موقعه اإلى اأن و�سل اإلى رتب���ة )رئي�ض عرفاء( تلك الوظيفة التي كان يعمل 

فيها اإلى اأن ا�ست�سهد بتاريخ 1990/8/2م.

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

لق���د كان ال�سهيد متعب محبا لوطنه ولجيرانه، والأهل بيته، فكانت علقته مع اأهل 

بيته طيبة للغاية، وكان هادئ الطبع يهتم باأوالده ويتابع درا�ستهم في مدار�سهم، فهو 

اإذن اأب مثالي، وتقول اأبنته )ي�سرى( عن علقة اأبيها بجيرانه، اأغلب العزائم دائما 

ف���ي البيت ويعزم جيرانه وي���روح لهم من فترة اإلى فترة وربع���ه يجون عنده بالبيت، 

- اال�ست�سهاد:1990/8/2 - الميلد: 1952   

- المهنة: رئي�ض عرفاء -وزارة الداخلية - الم�ستوى التعليمي:الثانوية العامة  

- الحالة االإجتماعية: متزوج وله ثمانية اأبناء

)1( يذكر فريق التوثيق مرة اأنه من مواليد 1952، ويذكر مرة اأخرى اأنه من مواليد 1949م.

)2( من اقوال: ي�سرى متعب �سالم ال�سمري )ابنة ال�سهيد متعب( المدونة في نموذج تفريغ مقابلة بتاريخ 2000/7/10، والموجودة بملف خا�ض

بال�سهيد متعب �سالم بمكتب ال�سهيد.
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.
)2(

ويجون عنده بالديوانية 

ل���م يكن ال�سهيد متعب قبيل الغزو الغا�سم للكويت ف���ي حالة نف�سية طبيعية، ويبدو 

اأن �سلف النظام العراقي جعل النا�ض - وبخا�سة الع�سكريون - يح�سون بخطر قادم، 

وم���ن ثم �س���اروا في حالة نف�سية �سيئ���ة، وهذا ما كان عليه ال�سهي���د متعب ال�سمري، 

فتقول ابنته )ي�سرى( اإنه كان زعلن قبل الغزو حتى لما يروح الدوام ويرجع الحظت 

.
)3(

قبل الغزوبخم�سة اأيام اأو �ستة كانت نف�سيته متغيرة

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

وفي �سبيحة الغ���زو العراقي للكويت ا�ستيقظ ال�سهيد متعب ال�سمري، على اأ�سوات 

طلقات نارية مدوية فهب من نومه ثم ارتدى ملب�سه الع�سكرية، وخرج من بيته دون 

اأن يتن���اول طعام الفط���ور، فحبه لوطنه وحر�سه على االن�س���ام اإلى زملئه في موقع 

عمل���ه وم�ساركتهم الدفاع عن الوطن الحبيب كل ه���ذا جعله ي�ستقل �سيارته، وينطلق 

بها اإلى مقر عمله.

وعل���ى طريق الجهراء كان ال�سهيد على موعد مع الق���در، اإذ حدث ق�سف من قبل 

العراقيي���ن ا�سي���ب على اثره وا�ست�سهد عدد غير قليل من اأبن���اء الكويت نقلوا جميعا 

ال���ى م�ست�سف���ى الجهراء وكان م���ن هوؤالء ال�سهي���د متعب ال�سمري وزميل���ه في العمل 

المواط���ن مم���دوح را�سي �سلل العنزي الذي ت�س���ادف مرورهما في وقت واحد في 

نف�ض مكان الق�سف، وهما متجهان اإلى عملهما في ال�ساد�سة والن�سف �سباحا.

وف���ي الم�ست�سفى تم اإ�سعاف المواطن ممدوح را�س���ي العنزي ونظرا الأنه من قوات 

ال�سرط���ة فقد جاء ب���ه الم�سوؤول���ون بالم�ست�سفى للتعرف على ال�سه���داء، فوجد فيهم 

زميله في العمل ال�سهيد متعب �سالم ال�سمري، فتعرف عليه واأخبر الم�سوؤولين با�سمه 

ومقر عمله.

وفي ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم 1990/8/2 ذهبت زوجة ال�سهيد متعب �سالم 

)3( نف�ض المقابلة ال�سابقة.
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وابنت���ه ب�سرى ال���ى م�ست�سفى الجه���راء دون اأن يعرفا ماذا يخفي لهم���ا القدر، واإنما 

ذهبت���ا ال���ى الم�ست�سفى لعلمهما اأن بع����ض اأهلهما قد اأ�سيب���وا واأن االآخرين قد توفوا 

فذهبت���ا للم�ساركة ف���ي هذه النكبة التي حلت ببع�ض اأقربائهم���ا ولم يكن في ح�سبان 

الزوجة اأبدا اأن القدر ي�سوقها هي وابنتها لروؤية زوجها ال�سهيد والدماء تغطى �سدره 

ب�سبب العدوان العراقي الغا�سم.

فعل���ى ب���اب الم�ست�سفى واأثن���اء مطالعة االبن���ة الأ�سماء ال�سهداء ت�سم���رت قدماها، 

و�سرخ���ت حينم���ا راأت ا�سم والدها في قائم���ة ال�سهداء المعلقة عل���ى باب الحوادث 

وكان���ت فجيعة كبرى، ولكن قدر لهما اأن يلقيا عليه النظرة االأخيرة في اأثناء اإدخاله 

اإل���ى الم�سع���د لو�سعه في ثلج���ة حفظ الموتى وت���م دفن ال�سهيد متع���ب مع الدفن 

الجماعي في مقبرة الرقة ليكون مع ال�سهداء وال�سديقين وال�سالحين وح�سن اأولئك 

رفيقا.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / مح�سن عزيز ذياب العنزي )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ول���د ال�سهيد البط���ل مح�سن عزيز ذياب العن���زي بالكويت بتاري���خ 1953/3/12، 

و�سع���د بالحي���اة الم�ستقرة الهادئة على اأر�ض الكويت التي ل���م تبخل ب�سيء في �سبيل 

االرتقاء باأبنائها والمقيمين على اأر�سها ليلحقوا بركب التقدم ويكونوا عنا�سر فعالة 

تفيد اأهلهم ووطنهم واأمتهم االإ�سلمية.

التح���ق مح�سن عزيز ذي���اب بالمدر�سة و�سق طريقه نح���و التعليم حتى ح�سل على 

ال�سه���ادة الثانوية ولكنه لم يوا�سل درا�ست���ه الجامعية واآثر اأن يخو�ض الحياة العملية 

بالعمل والزواج، ومن ثم التحق بالجي�ض الكويتي واأخذ يرقى في عمله حتى و�سل الى 

رتب���ة )رقيب اأول( ب�سلح االإ�سارة وفي هذه االثناء تزوج مح�سن ثم رزقه اهلل ب�سبعة 

اأبناء.

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

كان  البط���ل مح�سن عزيز رجل خلوقا، محبا لعمله، حري�سا عليه والأنه كان محبا 

للدرا�س���ة فقداأوفده الم�سوؤولون ب�سلح االإ�سارة اإل���ى الواليات المتحدة االمريكية في 

بعث���ة درا�سي���ة متخ�س�سة في مجال عمل���ه، ويقول عنه المقدم فه���د �سالح طويو�ض 

الر�سي���دي- وكان مع���ه اثن���اء وقعة اال�ست�سه���اد كان رجل ه���ادئ كان مطيعًا.. رجل 

ي�ستح���ي ويق���در االخل�ض بالعمل، وكان وقتها اهلل يرحمه م���ن النا�ض الثابتين يعني 

.
)1(

ثبات الموقف عنده وا�سح جدا في 8/2  

كان البط���ل ال�سهي���د مح�سن عزيز في اإج���ازة �سنوية قبيل الغ���زو العراقي الغا�سم 

للكوي���ت، وكان عل���ى اتف���اق م�سبق مع بع����ض اأهله لل�سف���ر اإلى القاه���رة ولكن الغزو 

- اال�ست�سهاد: 1990/8/2 الميلد: 1953/3/12   

- المهنة: رقيب اول - �سلح اال�سارة- الجي�ض الكويتي الم�ستوى التعليمي:  ال�سهادة الثانوية  

- الحالة االإجتماعية: متزوج وله �سبعة اأبناء

)1( انظر اقوال المقدم فهد �سالح طوير�ض الر�سيدي، المدونة في نموذج تفريغ مقابلة والتي تمت بمكتب ال�سهيد بتاريخ 2000/8/8  �ض10.
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العراق���ي الغادر قط���ع عليهم اأفكارهم، فحينما �سمع بنباأ ه���ذا الغزو ارتدى ملب�سه 

الع�سكري���ة، ولم يتخلف لحظة واح���دة عن اأداء واجبه الوطن���ي، فانطلق اإلى وحدته 

الع�سكري���ة ف���ي مع�سكر �سلح االإ�س���ارة، )مقاب���ل م�ست�سفى ال�سب���اح(، حيث توجد 

رئا�سة االركان العامة للجي�ض الكويتي في منطقة الجيوان.

ومم���ا هو جدير بالذكر اأن القوات العراقي���ة الغا�سمة قد ا�ستهدفت رئا�سة االأركان 

فمن���ذ ال�ساد�سة وع�سر دقائق من �سباح يوم1990/8/2م بداأت قذائف )اآر بي جي( 

تنه���ال عل���ى مبنى رئا�س���ة االأركان ويق���ول المقدم فه���د �سالح (زاد علين���ا الق�سف 

تقريب���ا ال�ساع���ة 9 كانوا يق�سفون منطقة جيوان كله���ا، اأو مع�سكر المباركية مع كلية 

.
)2(

ال�سرطة

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

ان�سم البطل مح�سن عزيز اإلى رفاقه في �سلح االإ�سارة ولم يكن لديهم - اآنذاك- 

اأ�سلحة ثقيلة، واإنما كانت معهم اأ�سلحة خفيفة، والأن هذه المنطقة بها قيادة الجي�ض 

الكويتي فاإن االوامر قد �سدرت با�ستدعاء بع�ض الكتائب الع�سكرية لحماية المنطقة 

والدفاع عن مبنى رئا�سة االركان.

قام���ت عدة معارك بين القوات العراقية والق���وات الكويتية وكانت القوات الكويتية 

تتعام���ل معه���م بحر�ض �سديد حتى ال ت�س���ل الطلقات الى مبن���ى م�ست�سفى ال�سباح، 

وكان���وا حري�سون على اأن يكون التعامل الع�سكري معه���م مبا�سرة، وا�ستب�سل الجنود 

الكويتي���ون في الدفاع والقت���ال حتى اجبروا العراقيين عل���ى التراجع، ولكنهم عادوا 

للق�سف مرة اأخ���رى وا�ستمر تبادل اإطلق النار طيلة يوم الجمعة 1990/8/3 وكان 

ال�سهي���د عبا�ض �سوعان )الذي ا�ست�سهد معه في نف�ض الوقت والمكان(ويذكر المقدم 

فه���د �سال���ح انه �سلى �سلة الع�س���ر في ي���وم 1990/8/2، وكان  ال�سهيدان مح�سن 

)2( نف�ض المقابلة ال�سابقة �ض2.
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عزي���ز، وعبا�ض �سوع���ان �سممن المجموعة الت���ي �سلت الع�سر خلف���ه حينئذ، بينما 

�سلى هو اإماما.

بع���د �س���لة الع�س���ر اآثربع�ض الجن���ود الكويتيي���ن، ومنه���م ال�سابط فه���د �سالح 

وال�سهي���دان مح�س���ن عزيز، وعبا����ض �سوع���ان اأن يكونوا خارج �س���ور المبنى، ومعهم 

�سلحه���م خ�سي���ة اأن يفاجئهم بع����ض العراقيين فيقفزون من ف���وق ال�سور اإلى داخل 

المبن���ى ويبدو اأنهم قد اأدركوا بخبرتهم الع�سكرية اأن هذا الق�سف قد يتبعه اقتحام 

الم�س���اة العراقيي���ن لمبن���ى رئا�س���ة االركان، ومن ث���م ف�سل���وا اأن يكونوا عل���ى اأهبة 

اال�ستع���داد خارج �سور المبنى، وبينما ه���م م�ستعدون لملقاة هوؤالء الغازين �سقطت 

عليه���م قذيف���ة فيما بين ال�ساع���ة الرابعة والن�س���ف والخام�سة م�ساء ي���وم الخمي�ض 

1990/8/2 فاأ�سي���ب ال�ساب���ط فهد �سال���ح الر�سيدي ا�سابات بالغ���ة واأ�سيب اأي�سا 

مح�سن عزيز، وعبا�ض �سوعان، اإ�سابات مختلفة اأودت بحياتهما.

كانت ا�سابة مح�سن  عزيز خطيرة جدًا، فقد اأ�سيب ب�سظايا ا�ستقرت في الجانب 

االأي�سر، من الكتف حتى البطن ويبدو اأنه نزف كثيرا لدرجة اأن المقدم �سالح طوير�ض 

يق���ول ع���ن مح�سن عزيز بع���د �سقوط القذيفة عليه���م: اأنا اأعتقد اأن���ه كان ميت، ب�ض 

بال�سبط ال�ساعة كم مات، ما اأدري عنه، اأو اأنه مغ�سي عليه اإلى ان مات بالم�ست�سفى 

لك���ن كان���ت حالته ك�سيفة.. اأ�سوف �سكله �سكل واحد مي���ت، ويبدو اأن ال�سهيد مح�سن 

عزيز كان في النزع االأخير بعد �سقوط القذيفة عليهم فحمله الذين حملوا غيره  من 

الجرحى، واأ�سرعوا به اإلى م�ست�سفى الفروانية لكنه لفظ اأنفا�سه االأخيرة قبل و�سوله 

الم�ست�سفى اأو بعد و�سوله مبا�سرة، ومن ثم و�سع في ثلجة حفظ الموتى بم�ست�سفى 

الفروانية.

انتظ���ر اأهل البطل مح�سن العنزي اأخبارا عنه منذ تركهم يوم الخمي�ض 8/2 وطال 

انتظاره���م طيلة يوم الخمي�ض يوم الجمعة 8/3 فبداأوا يبحثون عنه في الم�ست�سفيات 

لك���ن دون جدوى، وفي ي���وم ال�سبت الموافق 1990/8/4 ع���اودوا البحث اإلى اأن عثر 
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علي���ه ابن اأخت���ه �سهاب جهاد متعب في ثلج���ة حفظ الموتى بم�ست�سف���ى الفروانية، 

و�سط عدد من ال�سهداء الكويتيين، وغير الكوتيين. واأخبر �سهاب ا�سرته بالخبر، ثم 

ح�س���روا وحملوه في �سيارة اإ�سعاف تابع���ة لم�ست�سفى الفروانية، وتم دفنه بعد �سلة 

الع�س���ر من يوم ال�سبت 1990/8/4 اأو االح���د 1990/8/5 حيث اأن االأقوال تتاأرجح 

في تاريخ الدفن بين ال�سبت واالأحد لكن البع�ض يوؤكد اأنه دفن بعد �سلة الع�سر يوم 

االحد 1990/8/5، ولكنهم يجمعون على اأنه دفن بمقبرة ال�سليبيخات.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته 
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ال�سهيد / محمد بدر نا�سر محمد ال�سرف )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

حب الوطن غريزة اأودعها اهلل قلب كل كائن حي، وال�سك اأن اأي وطني يحب وطنه 

ويخ���اف عليه ال يمك���ن اأن يكون نباتا ترعرع ف���ي اأر�ض جرداء، فالعق���ل ال يمكنه ان 

يتخيل هذا، ولكن المقبول والمعقول هو اأن االن�سان نتاج بيئته، فاالأ�سرة لها دور كبير  

في توجيه االإن�سان وجهة معينة، وقديما قال ال�ساعر:

وين�ساأ نا�سئ الفتيان فينا    

على ما كان عوده اأبوه   

لق���د  كانت بع�ض االأ�س���ر تبارك اأعمال اأبنائها وت�سجعهم، ف���اإذا ما ان�سم فرد اإلى 

المقاوم���ة من اأجل تحرير الوط���ن كان االآباء يباركون ذلك حتى واإن كانوا ي�سرحون 

اأحيانا ب�سرورة اأخذ الحيطة والحذر، اأو بالتوقف عن هذه االأعمال، اإال اأنهم كانوا في 

قرارة اأنف�سهم يدعون لهم بالتوفيق وال�سلمة.

اإن ال�سطور القليلة القادمة ال تفي حق هذه اال�سرة - مو�سع الدرا�سة - فهي اأ�سرة 

كويتي���ة تعر�ست كلها للأ�سر، فت���م اأ�سر االأب واالأم واالأبناء وزوجاتهم واالأحفاد، وزج 

بهم في ال�سجون، ثم تعر�سوا للترحيل الى العراق، ثم قدر لهم بعد التحرير اأن يعود 

بع�سه���م اإلى الكوي���ت بينما بقي البع�ض ف���ي غياهب ال�سجون العراقي���ة ولم يقت�سر 

االأم���ر على االثار النف�سية الت���ي ترتب على االأ�سر والترحيل، واإنم���ا كان هناك تاأثير 

اأ�س���د واأعنف اأال وه���و فقدان اأحد ابنائها، حيث اأ�سر ثم اأع���دم، بعد اأن عذب تعذيبا 

�سدي���دا، وهذه االأ�سرة العظيمة المنا�سل���ة ال�سبورة، ال نملك ازاءها اإال اأن نقدم لها 

التحي���ة عرفان���ا بدورها  ف���ي الن�سال الوطني، اإنه���ا اأ�سرة البط���ل المنا�سل ال�سهيد 

محمد بدر محمد ال�سرف.

- اال�ست�سهاد:1991/1/21 - الميلد: 1965/6/30  

- المهنة: الجي�ض الكويتي- كتيبة ال�سواريخ - )عريفجان( رتبة عريف - الم�ستوى التعليمي:  

- الحالة االجتماعية: متزوج وله ابنا وبنتًا - الجن�سية: كويتي  
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ول���د ال�سهيد  محمد بدر نا�س���ر ال�سرف بالكويت ف���ي 1965/6/30م، ون�ساأ محبا 

لوطن���ه والأهل���ه، وجيرانه، ثم التح���ق بالجي�ض الكويتي، وعمل ف���ي كتيبة ال�سواريخ، 

بعريفج���ان، وح�سل عل���ى رتبة )عريف( وبع���د اأن اطماأن على حيات���ه العملية خطا 

خطوة اأخرى نحو اال�ستق���رار العائلي، فكان زواجه بتاريخ 1988/1/27، واأثمر هذا 

الزواج ابنًا وبنتًا.

كان محم���د نا�س���ر �سجاعًا اإلى اأبعد الحدود ب�سهادة كل م���ن رافقوه في الجي�ض اأو 

ف���ي المقاومة، فمن رجال المقاومة الذين رافقوا محمد في بع�ض عمليات  المقاومة 

المواط���ن محمد مجبل فهد العلج ال���ذي يقول: )اللي �سفته منه، وب�سالته ما �سفتها 

عند اأ�سجع رجال عملت معاهم في المقاومة، والعراقيين لما م�سكوه م�سكوا م�ساك�ض 

وبطل، ولو كان عطوه المجال قبل االعتقال كان �سوى فيهم الهوايل، حتى اأمه واأخته، 

وحت���ى الن�سل كام���ل اأخذوه من الكويت خافوا ان يكونوا ابطال، حتى االأم خافوا منها 

، وال�س���ك ان هذه االق���وال تعك����ض الوطنية التي كان���ت عليها هذه 
)1(

تك���ون بطل���ة(، 

اال�سرة المنا�سلة.

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

كان ال�سهيد محمد بدر في �سقته ليلة الغزو العراقي الغا�سم، فجاءه ات�سال هاتفي 

م���ن وحدت���ه با�ستدعائه فذهب عل���ى الفور اإال اأن���ه ات�سل باأخيه فه���د قائًل: )احنا 

موجودي���ن في االأحمدي في قاعدة �سواريخ عن���د المن�ساآت ال�سمالية( علما باأن هذا 

الم���كان لي�ض مقر عمله االأ�سل���ي، ويبدو اأنه ا�ستدعى اإلى هذه القاعدة وظل فيها اإلى 

ي���وم الجمع���ة الموافق 1990/8/9، حيث عاد الى البيت ف���ي ال�ساعة الحادية ع�سرة 

�سباح���ا، ومن���ذ ذلك الحين وهو يخرج من البيت، ثم يع���ود اآخر النهار، حيث ان�سم 

لمجموعة  من مجموعات المقاومة الكويتية البا�سلة، وكان يجتمع مع بع�ض ال�سباط 

الكويتيي���ن لكن اأعماله���م كلها كانت تت�س���م بال�سرية التامة، فلم يك���ن يتحدث �سيئًا 

)1( انظر اقوال محمد مجبل فهد العلج، المدونة في نموذج تفريغ مقابلة والمحفوظة في ملف خا�ض بال�سهيد محمد بدر نا�سر بمكتب ال�سهيد.
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عم���ا كان يقوم به، ولي�ض هذا فح�سب، واإنما عم���ل مع المتطوعين في الجمعية فكان 

يق���وم بتوزيع الم���واد الغذائية على المحتاجين من النا�ض، وم���ن ثم كان محبوبا من 

الجميع اإال اأن عمله في الجمعية لم ي�ستمر طويل نظرا الن�سغاله في مقاومة العدوان 

العراقي.

كان البط���ل محمد مهموما دائمًا بما جرى لوطن���ه واأهله، ومن ثم عقد العزم على 

اأال يهداأ له بال، اأو يغم�ض له جفن اإال بعد اأن يعود وطنه حرا عزيزا، ويذكر المواطن 

محم���د مجبل العلج اأن ال�سهيد قام باأعم���ال جليلة من اأجل الوطن ولكنه - كطبيعة 

بقية اأفراد المقاومة- لم يكن يتحدث عن هذه االعمال، ويروي اأنه راأى ال�سهيد ذات 

م���رة مع مجموعة من االأفراد عائدين من عملية �سد العراقيين وكان ال�سهيد محمد 

يجل�ض داخ���ل ال�سيارة وعليه علمات الفرح ون�سوة االنت�سار بعد نجاح تلك العملية. 

وكان ال�سهي���د محم���د يقوم م���ع زملئه باإلقاء القناب���ل اليدوية على الع���دو العراقي 

بطريقة تت�سم بالبطولة والفداء وال�سجاعة النادرة واإنكار الذات، تلك ال�سجاعة التي 

عبر عنها زميله في المقاومة محمد مجبل العلج حينما قال عن ال�سهيد محمد بدر: 

)هو �ساب كويتي غيور يبي ال�سهادة في اأي �سيء وال يخاف من ظالم متجبر.. وكنت 

.
)2(

ت�سوفه يبي يموت 100 مرة ويبي يدافع عن الوطن مليون مرة( 

كان البط���ل محمد بدر نا�سر ع�سكريا كما ذكرنا م���ن قبل وكان له اخ ي�سمى فهد، 

كان ق���د تم اأ�سره من قبل العراقيين في االأيام االولى للغزو، وتم ترحيله الى العراق، 

وزج ب���ه ف���ي غياهب اأحد ال�سجون هن���اك اأما اأخواه، خالد واأحم���د، فكانا ع�سكريين 

اأي�سا، وكان لخالد ن�ساط مع المقاومة الكويتية.

وفي م�ساء يوم 1990/12/25 داهم بع�ض الجنود العراقيين بيت الوالد في �ساحية 

�سب���اح ال�سال���م، واألقوا القب����ض على االأخ���وة الثلثة، محمد واأحم���د وخالد، وكانت 

التهم���ة الموجهة اإليهم هي عدم التحاقه���م بالجي�ض ال�سعبي العراقي، وذلك لكونهم 

)2( انظر االقوال ال�سابقة )هام�ض �سابق(
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ع�سكريي���ن، واقتادوهم الى مخفر �سب���اح ال�سالم، وظلوا فيه حتى يوم 1991/1/19 

ول���م ي�ستطع اخوهم نا�سر زيارته���م اإال مرتين حيث حمل لهم الزاد وبع�ض الملب�ض 

والمفرو�سات ثم علم انهم قد تم ترحيلهم الى محافظة االأحمدي، فهرول الى هناك 

لي�ساأل عنهم، فلم يعثر عليهم.

وف���ي ي���وم 1991/1/10 داه���م العراقي���ون من���زل االأ�سرة م���رة اأخرى ف���ي عملية 

غيراإن�ساني���ة وتت�سم بالوح�سية حيث تم القب�ض على كل اأفراد االأ�سرة كبارا و�سغارا: 

الوالدين، وابنهما نا�سر، وزوجات اأخوته، وبناتهم، وحملوهم جميعا اإلى مخفر �سباح 

ال�سال���م، ثم اإلى االأحمدي في نف�ض الليلة وكانت التهم���ة  الموجهة اإليهم هي الت�ستر 

عل���ى ع�سكريين، فهل هذه تهمة توجه اإل���ى االأب واالأم واالأخوة؟ هل كان ير�سيهم اأن 

يتج���رد االأبوان واالخوة والزوجات من م�ساعرهم، في�سلم���ون اأبناءهم، باأيديهم الى 

العراقيي���ن، وه���م يعلمون اأنهم غزاة ظالمون؟ وهل م���ن ال�سجاعة واالإن�سانية بل من 

االإ�س���لم اأن يت���م القب�ض على االأبوي���ن، والن�ساء، واالطفال ال�سغ���ار، ويزج بهم في 

ال�سجون؟ يا لحمرة الخجل!! اإنها كارثة اإن�سانية بكل المعاني.

ت���م ترحيل اأفراد االأ�سرة اإلى الب�سرة واأودعوا ف���ي �سجن الب�سرة، وراأوا في نف�ض 

ال�سج���ن ابنهم ال�سهيد محمد، �سجينًا في غرف���ة ذات باب حديدي به فتحات ت�سمح 

لم���ن بالخ���ارج ان يرى م���ن بالداخل ولم���ا اأدرك العراقيون اأن هن���اك �سلة بين هذا 

ال�سجين، وبين هوؤالء القادمين الجدد اخذوا محمد اإلى الداخل فلم يروه بعد ذلك، 

وت���م نقلهم جميع���ا- با�ستثناء محمد- في الثالث���ة في ع�سر نف�ض الي���وم اإلى �سجن 

بمحافظة النجف، ثم اإلى �سجن بو�سخير ومكثوا فيه 20 يوما، ومع ا�ستمرار ال�سربة 

الجوي���ة اأعادوهم مرة اأخرى اإلى �سجن النجف وقد اأدى الق�سف الجوي الى ا�ستعال 

النار في ال�سجن، وا�ستط���اع اأحد الموجودين خارج ال�سجن ك�سر القفل فخرجوا من 

ال�سج���ن واأخ���ذ نا�سر يبحث عن اأخيه محمد فلم يعثر علي���ه، حيث انقطعت اخباره، 

ولم يروه منذ اأن �ساهدوه في �سجن الب�سرة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-94-

ويب���دو اأن ال�سهي���د محمد قد تعر����ض للتعذيب في ال�سجن من قب���ل العراقيين، هو 

وم���ن معه-اآنذاك- من االأ�سرى ث���م اأعدموه ثم جاءوا به اإل���ى م�س�سفى العدان، ولم 

يع���رف اأحد حتى االآن م���ن الذي اأتي به من الم�ست�سفى، واأي���ن ومتى تم اأعدامه على 

وجه التحديد ونظرا لكثرة التعذيب الذي تعر�ض له  وتنوع ا�ساليبه، واختلف مواقعه 

ف���ي ج�سمه، ف���اإن ملمح وجهه لم تكن وا�سحة حيث كان وجهه منتفخًا، ويوجد طلق 

ن���اري في موؤخ���رة راأ�سه، باال�سافة اإلى اأنه لم يكن معه م���ا يثبت �سخ�سيته، ومن ثم 

ق���ام الم�سوؤولون بم�ست�سفى العدان بت�سويره، واأخذ ب�سمته حتى يمكن التعرف عليه 

فيم���ا بعد ويبدو اأن بع����ض المتطوعين قد اأخذوا هوؤالء ال�سه���داء- مجهولي الهوية- 

ودفنوه���م جميع���ًا في قب���ر جماعي بمقب���رة الرقة، وبع���د مطابقة تل���ك الب�سمة مع 

ب�سم���ات المفقودي���ن واالأ�سرى اأت�سح ان هذه الب�سمة تتطاب���ق مع اإحدى الب�سمات 

المحفوظ���ة باالإدارة العامة للأدل���ة الجنائية وهي للمواطن محمد بدر نا�سر محمد، 

ومن ثم تم ابلغ وحدته الع�سكرية حيث قام الم�سوؤولون هناك باإبلغ اأ�سرته، فذهب 

اأخ���وه والتق���ى باأح���د االأطب���اء الكويتيين ال���ذي اأكد له عل���ى ما ذكرناه م���ن قبل، ثم 

ا�ستخرج �سهادة وفاة با�سم اخيه محمد بتاريخ 1991/1/21.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / محمد كاظم ح�سين د�ستي )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سمروخ:

عم���ل ال�سهيد محمد كاظ���م د�ستي موظفا في العلقات العام���ة في م�ست�سفى مكي 

جممع���ة لمكافح���ة ال�سرطان، وذلك من���ذ �سنة 1989، ولما احتل���ت القوات العراقية 

الكوي���ت ف���ي 1990/8/2 كان ال�سهي���د ف���ي اإجازته االعتيادي���ة اإال اأنه اآث���ر اأن يقطع 

.
)1(

اإجازته ويعود اإلى عمله في الم�ست�سفى 

انتظم ال�سهيد م���ع مجموعة من الموظفين وبع�ض المتطوعين من الكويتيين وغير 

الكويتيي���ن ف���ي العمل في الم�ست�سف���ى وكانوا يهدفون من وراء ذل���ك م�سلحة الوطن 

.
)2(

والمواطنين 

كان م�ست�سف���ى مك���ي جمعة، قب���ل الغزو، يعم���ل بكامل طاقته فمعظ���م اأجنحته قد 

اكتظ���ت بالمر�س���ى الذي���ن كان���وا باأم�ض الحاج���ة اإلى المتابع���ة والع���لج نظرا الى 

الم�ست�سف���ى المذك���ور، م�ست�سفي تخ�س�س���ي مرتبط باالمرا����ض ال�سرطانية، ب�سكل 

مبا�س���ر، �س���م الم�ست�سف���ى المذكور قبيل الغ���زو عددًا كبي���رًا م���ن الموظفين و�سل 

تعداده���م اإل���ى قرابة 370 موظفا بين اإداري وفني باال�ساف���ة الى اأكثر من 60 طبيبا 

.
)3(

ينتمون اإلى جن�سيات مختلفة 

ا�ستم���ر هوؤالء يمار�سون عملهم حتى نهاية االأ�سب���وع االأول من الغزو العراقي لدولة 

الكوي���ت، وبع���د ذلك تقل�ست اأعداده���م تباعا خا�سة اأولئك الذي���ن ينتمون اإلى غير 

الجن�سية الكويتي���ة، الم�ست�سفى على اأية حال، الق�سم الجديد منه على االأقل، حديث 

البني���ان تم اإع���داده ليواكب التقدم الطبي ف���ي معالجة اأمرا����ض ال�سرطان والتقدم 

العمران���ي ال���ذي �سهدته الكويت قبي���ل الغزو، فلما ق���دم وزير النظ���ام العراقي اإلى 

- اال�ست�سهاد: 1990/9/12

- المهنة: موظف- العلقات العامة- م�ست�سفى مكي جمعة لمكافحة ال�سرطان

- الجن�سية:كويتي

)1( عبدالعزيز حيدر �ض28.

)2( يعقوب القبندي �ض4.

)3(الدكتور ح�سين الجزاف �ض2.
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الم�ست�سف���ى اإبان االحتلل وكان م�سطحبًا مع���ه زوجته، ورد على ل�سان اأحد ال�سهود 

اأنه���ا قال���ت بانبه���ار �س���دد )اإن مركز مك���ي جمعة اف�سل م���ن فن���دق ال�سيراتون في 

 وه���ذا ال �س���ك داللة على فخام���ة بن���اء الم�ست�سفى وجم���ال عمارته كما 
)4(

بغ���داد( 

ح���وى الم�ست�سف���ى على اأجهزة في غاي���ة التطور والدقة وذات �سل���ة بعلج االأمرا�ض 

ال�سرطانية والتي ال�سك اأنها كلفت الدولة مليين الدنانير ولذلك كان لزاما اأن يبقى 

ال�سهي���د مع زملئه من الموظفين واالأطباء في هذا ال�سرح الطبي ال�سامخ ليخدموا 

.
)5(

الكويت واأبنائها وليحافظوا على الم�ست�سفى من دن�ض العابثين 

كان ل���دى ال�سهي���د اإح�سا�ض واإيمان قوي ب���اأن الكويت �سوف يت���م تحريرها ولذلك 

كان يردد ب�سكل دائم ه���ذه المقولة:"مثل ما دخلوا، يق�سد العراقيين، الزم يطلعون 

.
ق�سب عليهم" )6(

 
)7(

ع���رف ال�سهيد وا�ستهر بح�سن اأخلقه وبعلقاته الطيب���ة مع زملئه في العمل 

لدرج���ة اأن ال�سهيد عندما كان ي�سرب في التحقيق من قبل الجي�ض العراقي يقول له 

.
ال�سابط الذي كان يقوم بتعذيبه: "لي�ض الكل يحبك وي�سولف عنك" )8(

ال�سهيد والغزو:

قب���ل اأن ن�ستهل حديثنا عن ال�سهيد ودوره الذي قام به في اأثناء الغزو، من االأهمية 

بمكان ان ننوه اأن العاملين في م�ست�سفى مكي جمعة اإبان االحتلل العراقي من هيئة 

تمري�سي���ة اأو هيئة اإدارية قد قدم���وا الت�سحيات الج�سام �سواء من ا�ست�سهد اأو الذين 

مازال���وا على قيد الحياة منهم. ه���ذه كلمة يجب اأن نذكرها للتاري���خ وللأجيال التي 

�سوف تقراأ �سيرة ال�سهيد محمد كاظم د�ستي.

بع���د اأن احتلت الكويت من قب���ل القوات العراقية الغا�سمة في 1990/8/2م حر�ض 

مجموعة م���ن االأطباء الكويتيين واالإداريين العاملين ف���ي م�ست�سفى مكي جمعة، من 

)4( عبدالعزيز حيدر �ض8.

)5( الدكتورح�سين الجزاف3.

)6( احمد عبدال�سلم �ض5.

)7( جا�سم د�ستي �ض6.

)8( عبدالعزيز حيدر 3.21.
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بينه���م ال�سهيد محمد كاظم د�ستي على اال�ستمرار ف���ي اإدارة الم�ست�سفى و�سعروا اأن 

وجوده���م ككويتيين ف���ي اإدارة الم�ست�سفى اأمر ملح جدًا وفي �سالح الوطن والمر�سى 

الذي���ن مازالوا في الم�ست�سفى بل وو�سل لديهم التفكي���ر من فرط الحما�ض والتفاني 

في الحفاظ على الم�ست�سفى بعيدا عن اأيدي العراقيين اأنهم فكروا في منع العراقيين 

من دخول الم�ست�سفى.

�سع���ي موظف���و العلقات العامة ف���ي الم�ست�سفى ومنه���م كان ال�سهيد عل���ى العناية 

بالمر�س���ى داخ���ل الم�ست�سف���ى وخا�س���ة اإذا علمن���ا بطبيع���ة الم�ست�سف���ى المذك���ور 

كم�ست�سف���ى متخ�س�ض باالأمرا�ض ال�سرطانية، فل �سك �سوف نقدر �سعوبة وخطورة 

االأم���ر. تم نقل بع�ض المر�سى الذين حالتهم ت�سمح بذلك اإلى الم�ست�سفيات القريبة 

م���ن الم�ست�سف���ى ونقل البع����ض االآخر ال���ى بيوتهم، بينم���ا ترك م���ن ال ت�سمح حالته 

بالخروج من الم�ست�سفى تحت عنايتهم في الم�ست�سفى.

م���ن الم�س���اكل الت���ي واجه���ت العاملين ف���ي الم�ست�سفى ومنه���م ال�سهي���د في فترة 

االحت���لل ه���ي توفير الطع���ام للمر�سى وق���د نجح العامل���ون في ذل���ك نجاحا كبيرا 

فق���د قاموا بالح�سول عل���ى الطعام من م�سادر عديدة منها مخ���ازن وزارة ال�سحة 

الكويتية ومن الجعيات التي لم تزل تعمل باالإ�سافة من المحلت والمخازن الغذائية 

 كما �سعى موظفو 
)9(

المهجورة قبل اأن يتم اال�ستيلء عليها من قبل القوات العراقية 

العلق���ات العام���ة على نظاف���ة الم�ست�سفى وه���ذه النظاف���ة �سملت النظاق���ة العامة 

 وذلك نتيجة لمغادرة 
)10(

للم�ست�سفى باالإ�سافة اإلى غرف المر�سى بما فيها ال�سرائر 

اأعداد كبيرة من عمال النظافة وتقل�ض اأعداد الهيئة التمري�سية في الم�ست�سفى كما 

اأ�سلفنا �سابقا.

كما قام اأي�سا موظفو العلقات العامة في الم�ست�سفى بن�ساط دوؤوب �سد االحتلل 

العراقي ومن الممكن اأن نذكر �سورا من هذا الن�ساط الذي كان  من رجاالته ال�سهيد 

محمد كاظم د�ستي.

)9( الدكتور ح�سين الجزاف 3.5 واأحمد عبدال�سلم2 واي�سا عبدالعزيز حيدر.

)10( الدكتور ح�سين الجزاف �ض5 - 17.
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اأوال: القيام باإخفاء معدات طبية هامة عن اأعين العراقيين:

ق���ام موظف���و العلقات العام���ة باإخفاء بع�ض المع���دات الطبية الهام���ة التي كلفت 

الدول���ة مليي���ن من الدناني���ر وتم و�سعها في غ���رف خا�سة في المبن���ى القديم من 

 وذلك بعد اأن تم اإزالة االأوراق الل�سق���ة الدالة عليها والتي تحتوي 
)11(

الم�ست�سف���ى 

عل���ى و�سف وتعريف بها وذلك للتموية كما تم اإخفاء ال�سجلت الخا�سة بالم�ست�سفى 

 وقد كانت 
)12(

الت���ي تحت���وي على و�س���ف تف�سيلي له���ذه المعدات وتبي���ن وظائفه���ا 

ه���ذه المعدات من االأهمية بم���كان اأن ي�سرح اأحد االأطب���اء العاملين في الم�ست�سفى 

الأح���د موظفي العلقات العامة باأن���ه اإذا تمكنت القوات العراقية من ا ال�ستيلء على 

 ومع اأن العراقيين 
)13(

المع���دات الطيبة فاإنه �سوف يعيق عمل االطباء اإعاقة كبي���رة 

كان���وا حري�سي���ن كل الحر�ض على اال�ستيلء على هذه المع���دات اإال اأن ال�سهيد ومن 

معه في العلقات العامة نجحوا في اأن تكون هذه االجهزة بعيدة عن اأعين العراقيين 

.
)14(

على االأقل في ال�سهر االأول من االحتلل 

ثانيا: ن�سر من�سورات تندد باالحتالل العراقي لدولة الكويت:

م���ن االأعمال الوطنية الكبيرة الوق���ع واالأثر التي قام بها موظف���و العلقات العامة 

ه���ي ن�سخ وت�سوير ن�سرات تن���دد باالحتلل العراقي للكويت وتح���ث المواطنين على 

التم�س���ك باالر�ض وعدم مغادرة الكويت وتدع���و المواطنين والمقيمين بعدم التعاون 

م���ع المحت���ل باأي �س���كل من اال�س���كال، وقد كانت ت�س���ل ن�سخة من ه���ذه المن�سورات 

اإل���ى الم�ست�سفى فيق���وم موظفوا العلقات العامة ومنهم ال�سهي���د بت�سوير مئات من 

الن�س���خ ثم يتم توزيعها بين اال�سدقاء واالقارب وق���د تم العثور على هذه المن�سورات 

ف���ي مكاتب موظفي العلق���ات العامة عندما تم اعتقال ال�سهي���د ورفاقه من موظفي 

.
)15(

العلقات من قبل العراقيين 

)11( ابراهيم د�ستي �ض5،4،2- الدكتورح�سين الجزاف �ض17، ومحمد عبدال�سلم 3.

)12( الدكتور ح�سين الجزاف �ض3، اأحمد عبدال�سلم 7.

)13( عبدالعزيز حيدر �ض9.

)14( الدكتور ح�سين الجزاف �ض21.

)15( عبدالعزيز حيدر 61- م�سعل مبارك31.
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ثالثا: تزوير الوثائق والم�ستندات الر�سمية:

نظ���را الأن المحتلين العراقيين كان���وا يبحثون ب�سكل دوؤوب على الكويتيين العاملين 

باالأماك���ن الح�سا�سة في البلد ليعتقلهم مثل اأولئ���ك الملتحقين بالجي�ض والمخابرات 

واأمن الدولة وال�سرطة والمباحث وحت���ى الموظفين العاملين في االإدارات الحكومية 

المدني���ة المختلفة، فق���د لجاأ الكثير منهم اإل���ى تغيير اأماكن �سكنه���م اأو البحث عن 

طريق���ة من الطرق في تزوير وثائقهم الع�سكرية اإل���ى وثائق مدنية بعد تغيير المهنة 

.
)16(

االأ�سلية وربما تغيير اال�سم ومكان ال�سكن  

�ساه���م ال�سهيد محم���د كاظم مع موظفي العلقات العامة ف���ي الم�ست�سفى بالقيام 

ا�ستخدم 
 )17(

بعملية تزوير لوثائق كثيرة �سهدها م�ست�سفى مكي جمعة اإبان االحتلل 

ال�سهي���د ورفاق���ه اآالت الن�سخ والتغليف الت���ي كانت متوفرة ف���ي الم�ست�سفى والتي تم  

و�سعه���ا في غرفة خا�سة اأطلق���وا عليها ا�سم غرفة العمليات للقي���ام بعمليات تزوير 

.
)18(

ن�سطة للوثائق والم�ستندات 

تو�سع���ت المجموع���ة ف���ي تزوي���ر الوثائق وورد عل���ى ل�سان اأح���د ال�سه���ود اأن اأفراد 

المجموع���ة قد زورت اأكثر من 3000 هوية وه���ذا ال �سك رقم مبالغ فيه وكبير في كل 

المقايي����ض، ف���اإذا علمنا اأن هذه الوثائق قد تم تزويرها بفت���رة ق�سيرة فيوم القب�ض 

عل���ى محمد كاظم ورفاقه كما �سوف نبينه الحقا بتاريخ 1990/9/12، ولو افتر�سنا 

اأن المجموعة قد بداأت عمليات التزوير في اليوم الثاني من الغزو اأي في 1990/8/3، 

هذا يعني اأن المجموعة كانت تزور قرابة 30 هوية يوميا وهذا ال �سك كان كبيرًا ورقم 

في���ه الكثير من المبالغة، اإال اأنه من المه���م اأن المجموعة قامت بتزوير اأعداد كبيرة 

م���ن الوثائق مم���ا فتح اأعين الخون���ة والجوا�سي�ض الذين بثته���م المخابرات العراقية 

داخل الم�ست�سفى من الممكن اأن نعتبر )مجموعة م�ست�سفى مكي جمعة( ومنهم كان 

ال�سهي���د من كب���ار المجموعة في الكوي���ت اإن لم يكن من اأهمها، الت���ي �ساهمت اإبان 

)16( اإبراهيم جا�سم د�ستي 2 واأي�سًا عبدالعزيز حيدر 2- م�سعل مبارك30.

)17( اإبراهيم جا�سم د�ستي 2 واأي�سًا محمد علي عبدال�سلم 4.

)18(اأحمد علي عبدال�سلم 4 واي�سا عبدالعزي حيدر2.
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االحت���لل العراقي في اإنقاذ اأعداد كبيرة م���ن الم�سوؤولين والقياديين من ع�سكريين 

ومدنيين من الوقوع في براثن اأيدي المحتل العراقي.

االعتقال:

كان اندف���اع العاملين في العلقات العامة لخدمة الوطن والمواطنين وم�ساعدتهم 

ف���ي تغيي���ر وثائقهم الر�سمي���ة، جعلهم يتنا�سون ف���ي زحمة وزخ���م الحما�ض الحيطة 

  ولذلك تم اعتقال  ال�سهيد 
)19(

الواجبة من الوقوع تحت قب�سة المخابرات العراقية 

 )20(
م���ع المجموعة في حوالي ال�ساعة الثانية ع�س���رة والن�سف بتاريخ 1990/9/12 

وهن���اك فر�سيات عدة حول االأ�سباب التي اأدت اإلى ك�سف اأفراد المجموعة لل�سلطات 

العراقية نذكر منها ما يلي:

اأوال: ق���د تك���ون هن���اك و�ساية قد تم���ت من قبل اأح���د العاملي���ن بالم�ست�سفى الذي 

ق���ام بتبلي���غ العراقيين بما يقوم ب���ه اأفراد المجموعة من عملي���ات تزوير وقد حامت 

ال�سبه���ات حول دكتور عرب���ي الجن�سية ممن �ساروا في ركاب المحتل العراقي، واأثروا 

ت�سيي���ق الخن���اق على الكويتيي���ن العاملين ف���ي الم�ست�سفى خا�سة بع���د اأن تم تعيين 

.
)21(

الطبيب المذكور رئي�سا للق�سم من قبل ح�سن المجيد 

عم���ل الطبيب المذكور في ق�سم الطب النووي ف���ي الم�ست�سفى وتمكن بعد اأيام من 

الغزو من اأن يح�سل على كتاب تعيين من قبل ح�سين المجيد كمدير لم�ست�سفى مكي 

جمع���ة، وعلى الرغ���م من اأن الحكومة الكويتية ممثلة ب���وزارة ال�سحة، لم تبخل على 

الطبيب ب�سيء فقد وفرت له الفر�سة لموا�سلة درا�سته التخ�س�سية في الطب النووي 

في المملكة المتحدة، ووفرت له العي�ض الهنئ في الكويت، ومكنته من اأن يمتلك عددا 

م���ن الم�سان���ع في االأردن والعراق ذات �سلة بقطاع االأدوي���ة، اإال اأن الطبيب المذكور 

قل���ب للكويت ظهر  المجن اإب���ان محنتها تحت ظل االحت���لل العراقي فلم يتورع عن 

اإهان���ة الكويت ممثلة ب�سيوخها ورم���وز الحكم فيها بال�سب العلني، ولم يتردد اأبدًا في 

)19( الدكتورح�سين الجزاف �ض4.

)20(  عبدالعزيز حيدر �ض10

)21( الدكتور ح�سين الجزاف 6 واأي�سا اإبراهيم جا�سم د�ستي 5 وعبدالعزيزحيدر3.
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اأن يك���ون عينا �ساه���رة للعراقيين التي تتبع كل الكويتيين ف���ي م�ست�سفى مكي جمعة، 

تح�سى خطواتهم، ويكون  همه االأول هو ال�سيطرة على الم�ست�سفى عن طريق افتعال 

 والذي يجع���ل احتمالية كون هذا االأمر حقيقة 
)22(

الم�س���اكل بمنا�سبة وبغير منا�سبة 

اأن الق���وة الع�سكري���ة العراقية التي اقتحم���ت الم�ست�سفى كان لديه���ا قائمة باالأ�سماء 

الت���ي تريد القب�ض عليها وكان عدد القوة المهاجم���ة كبيرا و�سل الى قرابة الثلثين 

 وه���ذا االأمر قد يقود اإلى اأمرين جديري���ن باالهتمام وهما اأن هذا العدد 
)23(

جندي���ا 

م���ن الجنود اأتي متيقنا اإلى الم�ست�سفى بوجود ب���لغ حول ما يجري في الم�ست�س�سفى 

االمر االآخر ان عدد الم�ساركين في التنظيم كان كبيرًا.

ثانيا: هناك من يعتقد ان للمخابرات العراقية دورا كبيرا في ك�سف العمليات التي 

كان يقوم بها العاملون في العلقات العامة في الم�ست�سفى ومنهم كان ال�سهيد محمد 

كاظ���م د�ستي، وخا�سة فيما يتعلق بعمليات التزوي���ر فقد ورد على ل�سان اأحد ال�سهود 

مم���ن كانوا يعملون ف���ي الم�ست�سفى اأنه في نف�ض يوم االعتق���ال تفاجاأ ال�ساهد، الذي 

كان يتول���ى عملي���ة اال�سراف على البواب���ة الرئي�سية للم�ست�سف���ى ب�سخ�ض يدعى باأنه 

ع�سك���ري يعمل في �سلك الجي�ض الكويتي وقد ذك���ر لل�ساهد اأنه يخاف على نف�سه من 

العراقيين واأنه يود الح�سول على هوية مدنية بدال من هويته الع�سكرية، واأ�ساف اأنه 

ق���د �سمع اأن هناك عمليات تزوي���ر تتم داخل الم�ست�سفى والغري���ب في االأمر اأن هذا 

الع�سك���ري المزيف قد �ساأل عن محمد كاظ���م د�ستي، وبين  لل�ساهد اأن ال�سهيد يقوم 

بعملي���ات تزوير الم�ستندات الع�سكري���ة الى م�ستندات مدني���ة كان ال�ساهد اإلى ذلك 

.
)24(

الحين يجهل عمليات التزوير التي كانت تحدث في الم�ست�سفى 

الواق���ع الذي يفر����ض نف�سه اأن هناك احتم���اال كبيرا ان يكون ه���ذا الرجل لي�ض له 

علقة ال من قريب وال من بعيد بالجي�ض واإنما ربما يكون مر�سل من قبل المخابرات 

العراقي���ة خا�سة انه لم يذكر ا�سمه لل�ساهد، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى كان من 

)22( الدكتور ح�سين الجزاف �ض10 واأي�سًا يعقوب القبندي 4-3.

)23( عبدالعزيز حيدر �ض6-7 واأي�سا اأحمد عبدال�سلم 5-4.

)24( محمد علي عبدال�سلم 5-2.
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االأجدى، له اأن يبقى هذا )الدعي) االأمر �سرا حتى يلتقي بال�سهيد بدال من الحديث 

هك���ذا مع موظف )البدالة( مبا�سرة من غير اأن ياأخذ اأي احتياطات على الرغم من 

.
)25(

خطورة الموقف 

عل���ى اأية حال ات�سل ال�ساهد بمحمد كاظم د�ست���ي يخبره اأن هناك �سخ�سا يطلب 

اأن يعم���ل له هوية مزورة حتى يت�سنى له االختباء من اأعين العراقيين، اإال اأن ال�سهيد 

قال )للدعي( اأن���ه ال يقوم بتزوير وثائق للع�سكريين والمدنيين الكويتيين بل واأكد له 

بقوله:(اإحن���ا مجرد قاعدين عل�سان المر�سى و�سنو يبون المر�سى.. وال ن�ستغل بهذه 

.
)26(

ال�سوالف( 

ربم���ا يكون ال�سهيد ق���د �سك باأمر هذا الرجل فرف����ض اأن ي�ستخرج له هوية مزورة 

وربم���ا ان الع�سك���ري الكويت���ي المزعوم قد �ساه���د �سيئا له علقة بعملي���ات التزوير 

اأثن���اء لقائ���ه بال�سهيد في مكتب���ه، كاآلة ت�سوير اأو اآلة تغلي���ف اأو اأوراق اأو هوية مزورة 

لم تكتمل، ربما كانت ملقاة هنا اأو هناك في مكتب ال�سهيد محمد كاظم د�ستي، بعد 

مغ���ادرة الع�سكري المزيف يقال اأن ال�سهيد قد ذكر العبارة التالية: "اإن اليوم ب�سير 

�سيء

، وفي نف����ض الليلة اقتحمت تلك القوة العراقية 
.. الزم نخ����ض كل �سيء عنهم" )27(

الم�ست�سف���ى ومعها قائمة بالمطلوبين وقد تم اكت�س���اف كمية كبيرة  من االأدلة  تثبت 

 ل���م يت�سن لل�سهيد 
)28(

بالدلي���ل القاط���ع دور ال�سهي���د ومن معه في عملي���ات التزوير 

وم���ن معه اأن يبع���دوا كل �سيء عن اأعين الجن���ود العراقيين وهذا ي���دل دليل قاطعًا 

عل���ى المفاجاأة التي تفاجاأ بها ال�سهيد ومن معه مع اأنهم قبلها بدقائق قاموا بتمزيق 

بع�ض الوثائق التي تم تزويرها واالأوراق الخا�سة بذلك وجمعوها بكي�ض للقمامة، لكن 

.
)29(

الوقت لم يكن كافيا فقد قام الجنود العراقيين باقتحام المكان 

)25( محمد علي عبدال�سلم �ض3.

)26( محمد علي عبدال�سلم 3.

)27( محمد علي عبدال�سلم �ض3.

)28( محمد علي عبدال�سلم 3، واأي�سا اأحمد علي عبدال�سلم 7.

)29( اأحمد علي عبدال�سلم 4-25 م�سعل مبارك 16.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-103-

ثالثا: مع االأيام االأولى من االحتلل قام المحتل العراقي باحتلل معظم المن�ساآت 

الحكومي���ة واالأهلية في الكويت ومن المن�ساآت القليلة الت���ي لم تزل تدار باأيدي اأبناء 

.
)30(

الوطن كان م�ست�سفى ح�سين مكي جمعة، 

بق�س���د اأو بغي���ر ق�سد قالت اإح���دى المحط���ات االإذاعية في الخلي���ج العربي، في 

نف����ض يوم االعتقال في مجموعة مكي جمعة، اأن م�ست�سفى مكي جمعة هو الم�ست�سفى 

، قد يك���ون هذا الخبر قد 
)31(

الوحي���د ف���ي الكويت الذي لم يزل ي���دار باأيدي كويتية 

، ليجدوا م���ا وجدوه من اأوراق 
)32(

اأث���ار العراقيين ودعاهم اإل���ى اقتحام الم�ست�سفى 

وم�ستندات و�سلح في الم�ست�سفى.

وم���ع كل ما قامت ب���ه المجموعة من مح���اوالت لتنظيف المكان واإخف���اء ما يمكن 

اإخف���اوؤه عن اأعين العراقيين اإال اأن العراقيي���ن قد اكت�سفوا تقريبا كل �سيء وتم ذلك 

بنف����ض اليوم الذي اأعلن ذل���ك الخبر في اإحدى المحط���ات االإذاعية في الخليج وقد 

ت���م اعتقال المجموعة كاملة والتي �سم���ت باالإ�سافة اإلى ال�سهيد محمد كاظم د�ستي 

االأ�سماء التالية:

1- م�سعل مبارك

2- اأحمد علي اأحمد عبدال�سلم، كان يعمل في وزارة الكهرباء في محطة الدوحة 

ال�سرقي���ة، ثم تطوع اإب���ان الغزو للعمل في الم�ست�سف���ى اأطلق �سراحه بعد فترة 

وجيزة من اعتقاله.

3- محمد علي اأحمد عبدال�سلم، متطوع للعمل في الم�ست�سفى اأطلق �سراحه بعد 

اعتقاله بفترة وجيزة.

4- محم���ود الج���زاف، كان متواج���دا م���ع المجموع���ة اب���ان مداهم���ة العراقيين 

للم�ست�سف���ى لكنه نجح ف���ي اأن يخدع العراقيين ويه���رب خارجه ومن ثم غادر 

)30( عبدالعزيز حيدر 9.5.

)31( عبدالعزيز حيدر5-6 واأي�سا اأحمد عبدال�سلم 2 وعلي د�ستي 15.

)32( عبدالعزيز حيدر 6 واأي�سا اأحمد عبدال�سلم.
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.
)33(

الكويت في اليوم التالي، خ�سية اأن يلقى القب�ض عليه 

5- عبدالعزيز حيدر جوهر ح�سن اأطلق �سراحه بعد ثلثة اأيام من التحقيق تعر�ض 

فيها لل�سرب ال�سديد والتعذيب.

6- حمدينو، م�سري الجن�سية، كان يعمل رئي�سا للطباخين في الم�ست�سفى، تعر�ض 

بدوره للتحقيق ومور�ض �سده �سنوفا مختلفة من العذاب ثم اأطلق �سراحه.

وف���ي �سبيح���ة الي���وم التالي من اإلق���اء القب�ض عل���ى محمد كاظم د�ست���ي تم اإلقاء 

القب����ض على ال�سهي���د عبدالحميد عبدالرحمن البلهان، رئي����ض العلقات العامة في 

م�ست�سف���ى مكي جمع���ة، باال�سافة اإل���ى م�سعل مب���ارك و)األبير( رئي����ض الممر�سين 

فل�سطيني الجن�سية، يعمل في الجناح الثالث في الم�ست�سفى تم اإطلق �سراح الجميع 

بع���د تحقيق قا�ض معهم با�ستثن���اء محمد كاظم د�ستي وم�سع���ل مبارك وعبدالحميد 

.
)34(

البلهان

رابع���ا: هناك من قال اإن وراء اعتقال المجموعة هو نجاحها ممثلة بال�سهيد محمد 

د�ست���ي بتهري���ب رجل بريطان���ي الجن�سية اإب���ان االحتلل بعد اأن تم عم���ل م�ستندات 

م���زورة له وتمكن من اأن يغ���ادر الكويت بنجاح تحت اأعي���ن العراقيين واأن ي�سل اإلى 

 تعر�ض اأفراد المجموعة لتعذيب من قبل المخابرات العراقية في حديقة 
)35(

اإيران!!

ال�سع���ب التي كانت اإبان االحتلل ت�ستخدم كمقر لل�ستخبارات العراقية ويذكر اأحد 

ال�سهود اأن ال�سهيد كان ي�سرب بق�سيب من الحديد، وبعد تحويل المجموعة اإلى مقر 

ما ي�سمى باأمن الدولة والذي كان مقره في مخفر حولي.

تم ترحيل المجموعة اإلى مخفر حولي وزج بهم في زنزانة كبيرة مع عدد كبير من 

المعتقل���ون منهم كويتيون وفل�سطينيون واآخرون من جن�سيات اأخرى وبقوا على هذه 

الحال حتى ال�ساعة الثامنة م�ساء تقريبًا، ويذكر اأحد ال�سهود اأنه تم اأخذهم فرادا 

)33( عبدالعزيز حيدر 7.

)34( �سوف ترد ق�سة م�سعل مبارك الحقا اأما بخ�سو�ض ال�سهيد عبدالحميد البلهان فقد تم اإعدامه بتاريخ 1990/2/23.

)35(م�سعل مبارك.
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اإل���ي غرف منف�سلة ويذكر ال�ساهد اأنه ق���د تم تعذيبه ب�سورة وح�سية حتى ال�ساعة 

الثالث���ة �سباحا من الي���وم التالي العتقالهم واأنه لما عاد اإل���ى الزنزانة �ساهدو للتو 

.
)36(

ال�سهيد قد تم اإح�ساره وقد �سقط مغ�سيا عليه من �سدة االإعياء نتيجة لتعذيبه

واأ�س���اف ال�ساهد اأن المجموعة مكثت في مخفر حولي قرابة ثلثة اأيام كانت اأيام 

يخيل للمرء باأنها طويلة من �سدة ما لقيه اأفراد المجموعة من تعذيب، و�سرب مبرح 

وق�سيب هذه االأيام على �سوت �سراخ المعتقلين، والجدير بالذكر اأن طوال التحقيق 

معه���م كان المعتقلون يوؤكدون اأنهم موظفون في م�ست�سف���ى مكي جمعة، ولم يعترفوا 

 تم نقل  المعتقلين بعد 
)36(

ب���اأي علق���ة لهم كانت من قريب اأو بعيد بعملية التزوي���ر 

ذلك جميعا مع�سوبي االأعين اإلى مبنى المحافظة في )ق�سر نايف( في قلب مدينة 

الكوي���ت، حيث مقر ما ي�سمى بحاكم الكوي���ت الع�سكري المدعو ح�سن المجيد، وبعد 

تحقي���ق معه���م لم ي�ستمر طوي���ًل خلعوا الع�سابة ع���ن اأعينهم  الع�ساب���ة التي كانت 

مو�سوع���ة من���ذ اأن خرجوا من مخفر حول���ي وتم �سفهم جميعا ف���ي �ساحة االإعدام، 

ويق���ول اأح���د ال�سهود باأننا كن���ا م�سدقين اأن لحظة االإعدام ق���د اقتربت وي�سيف اإنه 

ق���د �سمع اأحد ال�سباط العراقيين يقول له���م تحركوا، ثم تم نقلهم جميعا في �سيارة 

 اتحه���ت ال�سيارة بهم �سماال مخترقة 
)37(

واح���دة واأعيد و�سع الع�سابة على اأعينهم 

اأحياء �سكنية حتى تجاوزت العا�سمة وتعدتها فاقتربت من مدينة الجهراء ثم توغلت 

جه���ة ال�سمال حتى اأو�سكت ان ت�سل اإلى مدينة الب�سرة العراقية، واإذا بها تعود مرة 

اأخرى متجهة اإلى الحدود الكويتية لتحط في مدينة الجهراء ومن  ثم في مبنى بلدية 

الجه���راء وهناك في مبنى البدية الق���ي بالمعتقلين بعد تع�سيب اأعينهم في �سرداب 

.
)38(

فيه كان ي�ستخدم ك�سجن للمعتقلين الكويتيين 

ي���وم 1990/9/23 تاري���خ ال ين�س���ى في تاري���خ المقاوم���ة الكويتية �س���د المحتلين 

)36( عبدالعزيز حيدر8.

)37( عبدالعزيز حيدر9.

)38( عبدالعزيز حيدر8
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العراقيين ففي هذا اليوم ارتكب العراقيون جريمة �سنعاء بحق اأهل الكويت، فقد تم 

و�س���ع اأعداد كبيرة من ال�سباب في �سيارة نقل ركاب �سغيرة الحجم بعدما تم تكبيل 

اأيديهم من الخلف، وع�سبت اأعينهم تم اإعدامهم تباعا وحتى يجعل المحتلون االأمر 

اأكث���ر دموية فقد تم تعذيبهم عذاب���ا لم يمار�سه حتى النازيين ف���ي الحرب العالمية 

الثاني���ة، فزباني���ة البع���ث ال�سدامي اأرادوا من ه���ذا االأمر ارهاب اأه���ل الكويت فقد 

اأنزلوا المعتقلين تباعا عند منازلهم واالأحياء التي يقطنوا فيها ثم بقلب ال يعرف اإال 

الق�سوة بداأوا باطلق النار عليهم امام اأهاليهم وذويهم، من هوؤالء الذين ا�ست�سهدوا 

به���ذه الطريقة ال�سهيد محمد كاظم د�ستي وت�ساء اإرادة الخالق اأن يكون لدينا �ساهد 

عي���ان لم يح�سب الجنود العراقيي���ن باأنه �سوف يعي�ض لينقل لنا تلك الجريمة الب�سعة 

الت���ي ارتكبوه���ا �سد �سباب الكويت ذل���ك ال�ساهد هو م�سعل مب���ارك لنجعل ال�ساهد 

م�سعل يتكلم وينقل لنا اللحظات االأخيرة لل�سهيد ومن معه كحديث �ساهد عيان.

اأفاد م�سعل مبارك باأنهم اأركبوا �سيارة ورافقتهم �سيارة اأخرى ربما �سيارة )وانيت( 

 والتي كانت بمثابة 
)39(

يعتق���د اأنها تقل جنودا م���ن اأفراد الجي�ض الجمهوري العراق���ي 

�سي���ارة تقل فرقة االإعدام لم يكن يعلم هذا االأمر م�سعل وال من معه لكن اأخبر به فيما 

بع���د من قب���ل اأحد ال�سهود الذي���ن �ساهدوا تلك ال�سي���ارة المرافقة لل�سي���ارة التي تقل 

المعتقلي���ن بما فيهم ال�سهيد محمد كاظ���م د�ستي وم�سعل مبارك وكان معهم اأي�سا في 

ح�سب ما اأفاد م�سعل ال�سهيد عبدالحميد البلهان، رحمه اهلل، الذي �سوف يتم اإعدامه 

ف���ي نف����ض يوم اإع���دام ال�سهيد محم���د د�ستي، هذا واأ�س���اف م�سعل مب���ارك اأنه الحظ 

اأن ال�سي���ارة كان���ت تقف في اأماكن عدي���دة من هذه االأماكن الت���ي توقفت عند منطقة 

الرميثي���ة حيث اأنزلت ع���ددا من المعتقلين كم���ا ذكر ال�ساهد هنا الح���ظ اأن ال�سيارة 

عندما كانت تقف في مكان كنت ملحظ �سغله غريبة ان البا�ض ب�ض يوقف ينزل واحد 

اأو اثني���ن يحرك البا�ض م�سافة ويوقف مرة ثانية ويعلي جهاز )الراديو( على حدة اأبي 

)39( خالد البغلي �ض2 وانظر �سهادة �سالم اأي�سًا �ض72.
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 ،
)40(

اأع���رف �سنهو هالحركة ه���ذه ولي�ض ماني فاهم، �سارت هالحرك���ة مرة اأو مرتين

الظ�اهر ان عملية رفع �سوت جهاز )الراديو( في ال�سيارة المق�سود منها حتى ال ي�سمع 

�سوت الر�سا�ض الذي يتم فيه اإعدام المعتقلين بعد اإنزالهم من ال�سيارة.

ويوا�س���ل م�سع���ل القول " كنا مع�سوب���ي العينين وان محمد كاظ���م د�ستي طلب من 

ال�سائ���ق اأن يت���م اإنزاله مع م�سعل عند بيته في العار�سي���ة( فعل تم اإنزالهما عند بيت 

م�سع���ل واأجل�سوهم على االأر�ض مكبلين اليدي���ن، وي�سيف م�سعل اأنه فجاأة اأح�ض بطلق 

ن���اري براأ�س���ه مما اأدى اإل���ى �سقوطه اأما ال�سهي���د محمد كاظم د�ست���ي فاإنه هو االآخر 

تعر����ض لطلق ن���اري براأ�سه وتوفي مبا�سرة، بع���د ذلك نقل ال�سهي���د محمد د�ستي مع 

م�سع���ل مبارك اإل���ى م�ست�سفى الفرواني���ة بالن�سبة لم�سعل مبارك اأخ���رج فيما بعد من 

الم�ست�سف���ى ثم تم نقله بعد ذلك اإلى منزله وم���ن هناك تم تهريبه على وجه ال�سرعة 

اإل���ى اإي���ران وتم متابعة علجه ف���ي انجلترا فيما بع���د، ومازال على قي���د الحياة وهلل 

الحم���د، واإن كان م���ازال يعان���ي الكثير من الم�س���اكل ال�سحي���ة ذات ال�سلة بمحاولة 

.
)41(

اإعدامه

ف���ي م�ست�سفى الفروانية ت���م ا�ستدعاء والد ال�سهيد محمد د�ست���ي الذي قام بت�سلم 

جثم���ان ال�سهيد، وي�سف لن���ا احد ال�سهود جثم���ان ال�سهيد باأنه في���ه طلقة نارية في 

الراأ����ض وهن���اك قلع الأظافر اليدي���ن، واآثار تعذي���ب وا�سحة على ظه���ر ال�سهيد على 

�س���كل مربع كبير في ظهره، ربما تكون اآثار تعر����ض لحريق اأو مكواة كهربائية كبيرة 

، دفن جثمان ال�سهيد في المقبرة الجعفرية.
)42(

الحجم

وف���ي الختام لتكن اكفنا مت�سرعة هلل عز وجل باأن يغفر ل�سهدائنا االأبرار وي�سعهم 

برحمت���ه ويحت�سبهم في جنان الخلد اإنه �سميع مجيب الدعاء، والحمد هلل وال قوة اإال 

باهلل العلي العظيم.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته

)40( م�سعل مبارك 26.

)41( علي د�ستي �ض25- م�سعل مبارك 30.

)42( علي د�ستي �ض 22  - انظر وثيقة اللجنة الوطنية لمتابعة االأ�سرى المحتجزين . الكويت 1991/5/17.
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ال�سهيد / محمد  جمعان اإبراهيم العيباني )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ق���ال تعال���ى: "وال تح�سبن الذي���ن قتلوا في �سبي���ل اهلل اأمواتا بل اأحي���اء عند ربهم 

يرزقون"

لم يقف اأهل الكويت مكتوفي االأيدي حيال ما األم بهم في تلك الليلة ال�سوداء، ليلة 

الثان���ي م���ن اأغ�سط�ض �سنة 1990 حي���ث كانت الهجمة التتري���ة ال�سر�سة على الكويت 

الحبي���ب، و�سعبه���ا االآم���ن وهب اأه���ل الكويت كل في موقع���ه في وجه ه���ذا المعتدي 

م�سحين بالغالي والرخي�ض في �سبيل تحقيق الن�سر، ودحر المعتدي وكان من هوؤالء 

االأبطال ال�سجعان ال�سهيد البطل محمد جمعان اإبراهيم العيباني.

ول���د محمد جمعان العيباني بالكويت 1958/8/30م، ون�س���اأ بين اأهله ن�ساأة كريمة 

اإل���ى اأن بداأ حياته العملية، فعمل بالكتيب���ة الثالثة التابعة للحر�ض الوطني، وظل فيها 

اإلى اأن بلغ رتبة "عريف".

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية

كان محم���د جمعان متميزا بين اأهله وذويه فكان محبا لعمله مرحا، متفائًل، قوي 

ال�سخ�سية ذكيا، كريما اإلى اأبعد الحدود، وكان من هواياته ال�سفر والرحلت ونظرا 

الأن���ه كان محبا لعمله فق���د اهتم بالح�سول على دورات في مج���ال عمله، حتى يكون 

متميزا، ومتجددا، وعلى درايه كاملة بكل ما هو جديد وكان محمد اجتماعيا بدرجة 

كبيرة فكان يحب اأن يلتقى باأ�سدقائه في الديوانية فكان من اأ�سدقائه �ساب �سعودي 

الجن�سي���ة ا�سمه محم���د عبدالمح�سن المطي���ري و�ساب كويتي ا�سم���ه رجعان و�سمي 

را�س���د العازم���ي وكان رجعان ه���ذا زميل لمحمد في عمله، يرافق���ه في الذهاب الى 

العم���ل وفي االإياب منه فكانا يذهاب اإلى العمل ثم يعودان معًا في �سيارة واحدة تارة 

ب�سيارة محمد جمعان وتارة خرى ب�سيارة رجعان و�سمي.

- اال�ست�سهاد:1990/8/2 - الميلد: 1958/8/30  

- المهنة: عريف - الحر�ض الوطني - الم�ستوى التعليمي:  

- الحالة االجتماعية:
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دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

وف���ي ال�سابعة من ي���وم االربع���اء المواف���ق 1990/8/1م خ���رج ال�سديقان محمد 

جمع���ان، ورجعان و�سمي العازمي متجهين اإلى مقر عملهما بمجل�ض الوزراء، وات�سل  

محم���د في الثانية ع�سرة ليًل باأخيه، وه���و ات�سال عادي، كان يتم عادة للطمئنان، 

ول���م يدر محم���د ورفاقه في العم���ل اأن هجومًا غادرا �سوف يق���ع، واأن القائمين بهذا 

الهجوم لم ياأبهوا بعرف، اأو جوار اأو روابط اأو دين.

فوجئ محم���د جمعان ورفاقه بالهجوم على مبنى مجل����ض الوزراء، ودارات معركة 

ف���ي �ساحة المجل�ض فاأبلى محم���د ورفاقه في المعركة بلء ح�سنا، وقتل محمد اثنين 

م���ن الجنود العراقيي���ن وفي اأثناء اإغلقه الباب الرئي�س���ي اأ�سابته ر�سا�سة من اأحد 

القنا�س���ة العراقيي���ن وكان على �سطح اأح���د المنازل القريبة، وا�ستق���رت الر�سا�سة 

بج���وار اأذن���ه ف�سقط على االأر����ض واأ�سرع اإلي���ه �سديقه ورفيقه رجع���ان و�سمي الذي 

اأ�سي���ب ه���و االآخ���ر بر�سا�س���ة ا�ستقرت ف���ي قلبه و�سق���ط البطلن عل���ى االر�ض في 

الخام�سة وع�سر دقائق من م�ساء يوم الخمي�ض 1990/8/2م.

�سالت دماء ال�سهيد البطل محمد جمعان على اأثر هذا الطلق الناري وا�ستمر نزيف 

الدم���اء �ساع���ة كاملة فلم ي�سمح العراقيون الأحد بانق���اذه كنوع من االنتقام منه فهم 

يعلمون اأنه البطل الذي قتل منهم اثنين اثناء محاولة اقتحام مبنى مجل�ض الوزراء.

وف���ي ال�ساد�س���ة وع�سر دقائق اأي بع���د �ساعة من اإ�سابته - حمل���ه رفاقه في �سيارة 

خا�س���ة كان���ت مملوكة الأحد زملئ���ه الذي جاء اإل���ى الموقع متاأخ���رًا يرتدي ملب�ض 

مدني���ة كن���وع من التموية عل���ى العراقيين فحمل رجع���ان و�سمي اإل���ى الم�ست�سفى اأما 

رجع���ان فقد توفي بع���د و�سوله ويبدو اأن النزيف كان غزيرا فاأدى الى هبوط حاد في 

الدورة الدموية.

ج���د اأه���ل ال�سهي���د محم���د جمع���ان في البح���ث عن���ه، وفي ي���وم ال�سب���ت الموافق 

1990/8/4م ذهب اأخوه مبارك اإلى الم�ست�سفى االأميري، وبعد البحث عثر على 
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جثم���ان اأخي���ه محمد، وتاأكد م���ن ا�ست�سهاده واأخب���ره الم�سوؤول���ون بالم�ست�سفى اأنه 

�سوف يدفن في مقبرة الرقة مع عدد اآخر من ال�سهداء دفنا جماعيًا.

ع���اد مبارك- اأخ���و ال�سهيد محمد جمعان- اإلى اأمه عاق���دًا العزم على اأال يخبرها 

ب�س���ىء خوفا عليه���ا اأو يخبرها باأن اأخاه �سار �سمن االأ�سرى، وهو اأمر قد يكون اأخف 

وقع���ًا على النف�ض من خبر الوف���اة ولكن مبارك كان يحترق م���ن الداخل ويتاألم األما 

�سديدًا على فراق اأخيه وعلى كتمانه لهذا الخبر.

وبع���د خم�سة ع�س���ر يوما من بداية الغزو خرجت اأ�س���رة ال�سهيد محمد جمعان الى 

ال�سعودية ولم تعد الى الكويت اإال بعد التحرير، فاأخبروا بعده عودتهم بنبًا ا�ست�سهاد 

محم���د جمع���ان، واأنه دفن ف���ي مقبرة الرقة م���ع الدفن الجماعي لكنه���م لم يعرفوا 

بال�سبط متى تم هذا الدفن.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / محمد �سليمان نهار العنزي )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ق���ال تعالى: " م���ن الموؤمنين رجال �سدقوا ما عاه���دوا اهلل عليه فمنهم من ق�سي 

نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل" �سدق اهلل العظيم.

ولد محمد �سليمان العنزي  عام 1955، وقبل اأن يتجاوز الع�سرين من عمره تزوج، 

ث���م اأنجبت له زوجته خم�سة اأبناء باالإ�سافة اإلى مول���ودة �ساد�سة كانت التزال جنينًا 

في ال�سهر التا�سع مع بداية الغزو العراقي للكويت.

عم���ل محمد �سليمان بمرك���ز االت�ساالت التابع لمديرية االإ�س���ارة بالجي�ض الكويتي 

برتبة "عريف".

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

كان يت�س���م باالأخ���لق الحميدة الم�ستم���دة من المبادئ اال�سلمي���ة، فكان يت�سف 

ب���االأدب الجم، وعفة النف�ض وح�سن الخلق مع زملئه في العمل وجيرانه في ال�سكن، 

باال�ساف���ة اإلى اأمانته وطيبة قلبه، فاأحب النا�ض واأحبوه، وحر�سوا على �سداقته ولما 

اراد ان يت���رك البي���ت الذي كان ي�سكنه  هو واأوالده ف���ي منطقة اأبوحليفة، لينتقل الى 

�سك���ن اآخ���ر ب�سبب بع�ض االعط���ال الكهربائية تم�سك به جيران���ه، وكل ما يبي يرحل 

راع���ي البيت يقول ما تطلع اأنت يا محمد حتى لو بدون اإيجار انت ما تطلع من عندي 

)1(
�سايف هو واأهله متدين وكانت اأخلقه عالية. 

لقد كان محمد �سليمان على درجة كبيرة من الحياء، ومن ثم فهو موؤمن حقا، ومما 

ه���و جدير بالذكر اأن بع�ض النا�ض حثوه على الخروج من الكويت بعد الغزو مثل فعل 

غي���ره، ولكنه رف�ض هذه الن�سيحة وقال: " ما اأق���در  اأطلع اإذا ما ا�ستحيت من ربعي 

- الميلد: 1955    

- الحالة االإجتماعية: متزوج وله �ستة اأبناء - المهنة: عريف -وزارة الدفاع 

)1( من اقوال المواطن راكان �سليمان العنزي )�سقيق ال�سهيد( والتي دونت في )نموذج تفريغ مقابلة( وذلك بمكتب ال�سهيد يوم االحد 2000/7/30م 

�ض2.

)2( من اقوال مبارك عواد العتيبي والتي تم تدوينها في )نموذج تفريغ مقابلة( وذلك بتاريخ 94/6/19 2�ض6
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 ولق���د كان م�سليا ورعًا، ال تفوته �سلة، وكان 
)2(  " ا�ستح���ي من اهلل �سبحانه وتعالى

يحا�س���ب نف�سه قبل اأن يحا�سب���ه اهلل، ومما يذكر اأنه ات�سل بزوجت���ه قبل ا�ست�سهاده  

بليل���ة واح���دة، وقال له���ا: "�سامحيني اأنا ممكن اأذيتك اأو ك���ذا فالدنيا هذي ما اأدري 

.
ت�سوفيني اأو ما ت�سوفيني"  )3(

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

كان محم���د �سليمان في عمله حينما وقع الغزو الغا�سم، وكان يعمل في بدالة رئا�سة 

االأركان، الت���ي ت�سم���ى االآن مركز االت�ساالت، وبينم���ا كان محمد يوؤدي عمله في اأمان 

وه���دوء جاءته���م قوات الغدر، فهجم���ت على جيوان من جميع الجه���ات، ولكن محمد 

ورفاقه قاوموهم مقاومة �سدي���دة، ولكن دبابات العدو ا�ستطاعت ك�سر الباب، فاأفلت 

محمد ورفاقه اإلى ال�سويخ ثم اإلى كيفان على متن �سيارة ع�سكرية، وذلك حينما علموا 

ان مركز القيادة هو مخفر كيفان، وكان ذلك م�ساء الخمي�ض 1990/8/2، وبداأت في 

نف�ض الليلة عملية تق�سيم الجنود اإلى مجموعات وتوزيعهم على المواقع المهمة.

كان محم���د �سليمان �سمن المجموعة الت���ي اخت�ست بالمراقبة عند م�سجد كيفان 

بالق���رب من الجمعية، و�س���رح لهم قادتهم طبيع���ة عملهم، وهو المراقب���ة فاإذا راأوا 

جن���ودًا عراقيي���ن فعليه���م اأن يعطوا ا�س���ارة للمجموع���ة التالية لهم، وه���ي مجموعة 

القي���ادة، لينق�سوا عليهم كاالأ�سود فاإذا رجع اأحد العراقيين فارا بنف�سه من ر�سا�ض 

مجموع���ة القيادة يكون محمد ورفاقه له بالمر�س���اد، فيقتلونه، اأو يقب�سون عليه، ثم 

ي�سوقون���ه اإلى مجموعة القيادة وقد نجحت هذه الخط���ة في اأكثر من هجوم، وكبدوا 

الع���دو خ�سائ���ر فادحة في االأرواح والمع���دات، ووقع بع�سهم اأ�سرى ف���ي اأيدي محمد 

ورفاقه وقاموا بت�سليمهم اإلى مجموعة القيادة.

وكان للأهال���ي دور كبي���ر ف���ي المقاومة، وم���ن هذا ال���دور اأنهم �ساع���دوا الجنود 

الكويتيي���ن في التمويه عل���ى الغزاة العراقيي���ن فاأخذوا منهم ملب�سه���م الع�سكرية، 

واأعطوه���م ملب����ض اأخ���رى مدني���ة، واأخ���ذوا منه���م بطاقاته���م، وكل �س���يء يثب���ت 

�سخ�سياتهم ولم يبق معهم اإال ال�سلح والذخيرة.
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 )زميل محمد �سليمان في الكفاح، وفي المجموعة 
)4(

ويروي  مبارك عواد العتيبي 

والموق���ع وهو �ساهد عيان على وقعة ا�ست�سهاده( ق�سة ا�ست�سهاد محمد كاملة فيذكر 

اأن���ه م�ساء ال�سبت )اأي م�ساء يوم 1990/8/4( قام مب���ارك بتبليغ اأحد ال�سباط اأنه 

ه���و ومحمد �سليمان قد اأ�سابهما التعب واالإرهاق، بعد ثلثة اأيام من الغزو لم يذوقا 

فيه���ا طعم الن���وم وفي العا�س���رة م�ساء جاءهما اثن���ان من الجنود لينوب���ا عنهما في 

المراقب���ة بينم���ا ذهب محمد ومبارك لياأخ���ذا ق�سطًا من الراحة ث���م ا�ستيقظا فجر 

االأح���د 1990/8/5 ف�سليا الفجر، ثم ركنا للراحة قليل، ثم ا�ستيقظ مبارك وذهب 

الإيق���اظ محمد �سليمان فوجده متعبًا ج���دًا، ومع ذلك نه�ض محمد، ثم تو�ساأ، و�سلى 

ركعتين ثم ذهبا معا الى موقعهما للمراقبة بدال من زميليهما االآخرين.

في ال�سابعة من �سباح االأحد الموافق 1990/8/5 )اليوم الرابع للغزو( جل�ض محمد 

�سليم���ان ومب���ارك العتيبي يتجاذب���ان اأطراف الحدي���ث ويتناوالن بع����ض الرطب من 

النخيل حول الم�سجد وكان يرتديان ملب�ض مدنية )د�سادي�ض( وزعت عليهم من قبل 

االأهال���ي كنوع م���ن التموية- كما ذكرت من قبل- واأثن���اء جلو�سهما راأى محمد �سيارة 

عراقي���ة مقبل���ة عليهما، فاأعطى اإ�س���ارة لزميله مبارك وكانت اال�س���ارة المتفق عليها 

(انتب���اه( وكانت ال�سيارة العراقية تحمل ثمانية من الجنود العراقيين، فاختباأ محمد 

�سليمان ومبارك العتيبي خلف �سور الم�سجد، ثم توقفت ال�سيارة بجوار �سور الم�سجد 

م���ن الجه���ة االأخرى، على بع���د ثلثة اأمتار فق���ط من محمد ومب���ارك، ال يف�سل بين 

هوؤالء واأولئك �سوى �سور الم�سجد ويبدو اأن الجنود العراقيين قد �ساهدوا اأحدا يحمل 

�سلح���ًا في المجموع���ة التالية )مجموع���ة المقاومة( فوقفوا ينظ���رون اإليهم واأدرك 

مب���ارك ومحمد ان�سغ���ال العراقيين بمجموع���ة القيادة التي تبعد عنه���م اأكثر من 50 

مت���را تقريبًا فت�سلل مبارك واختباأ ف���ي غرفة الحار�ض دون اأن يراه العراقيون ثم تبعه 

محمد �سليمان ولكن محمد قد تعثرت قدماه في ثوبه الطويل، -اذا لم يكن هذا الثوب 

مف�س���ل عليه، واإنما كان من الملب�ض التي وزعها االأهالي ف�سقط على االأر�ض فانتبه 

)4( انظر اقوال مبارك العتيبي في النموذج ال�سابق الذكر.
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اإلي���ه جنود االحتلل ف�سوب اأحدهم �سلحه تجاه محم���د، واأطلق النيران فا�ستقرت 

ر�سا�س���ة في قلبه ف�سقط على ظه���ره، وب�سرعة البرق وب�سجاع���ة نادرة �سوب محمد 

�سلح���ه اإلى قلب العراقي واأطلق ر�سا�سة ا�ستقرت ف���ي قلبه اأي�سا، فاردته قتيل، ثم 

اأمطرت مجموعة المقاومة العراقيين بوابل من الر�سا�ض فقتلوا عن اآخرهم.

بعد انت�سار مجموعة المقاومة في هذا اال�ستباك، هرع مبارك �سوب محمد فوجده 

 )5(
بي���ن الحي���اة والموت فغ�سل له وجهه بالم���اء ونادى على النقيب جم���ال الخ�سري

واأخبره اأن محمد قد ا�ست�سهد، فاأقبل النقيب جمال، واأخذه الى م�ست�سفى مبارك ولم 

يكن محمد �سليمان قد فارق الحياة بعد، وفي الطريق الى الم�ست�سفى �سمعه النقيب 

جم���ال ينط���ق بال�سهادتين، ثم �سعدت روحه الطاهرة ال���ى ربها را�سية مر�سية ومع 

ذلك ا�ستمر النقيب جمال في الم�سير حتى و�سل الى م�ست�سفى مبارك فاأنزله هناك 

مع غيره من ال�سهداء والجرحى.

ويب���دو اأن ال�سهي���د محمد �سليمان حمل مع غيره م���ن ال�سهداء وتم دفنه في مقبرة 

الرقة مع الدفن الجماعي في يوم 1990/8/6 وهو اليوم التالي لوقعة اال�ستباك التي 

ا�ست�سهد على اثرها.

وهك���ذا انتق���ل محم���د �سليمان العن���زي الى جوار رب���ه في جنة عر�سه���ا ال�سموات 

واالأر����ض اأعدت للمتقين وليكون رفيقا للذي���ن اأنعم اهلل عليهم من النبيين وال�سهداء 

وال�سالحين وح�سن اأولئك رفيقا.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته

)5( ه���و المواط���ن جم���ال عبداهلل احمد الخ�سري وكان اآن���ذاك برتبة نقيب بالجي�ض الكويت���ي ويبدو اأنه كان �سمن مجموعة القي���ادة التي كان ال�سهيد 

محمد �سليمان تابعا لها.
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ال�سهيد / محمود عبدالمجيد عبدالخالق اأحمد )رحمه اهلل(

كتب / د. عادل العبد الجادر:

التعريف بال�سهيد:

كويت���ي الجن�سية م���ن مواليد 1963/1/13م، متزوج من حليم���ة علي عبدالرحيم، 

ابنت���ه بدرية مواليد 1989، وابنه محمود الذي ولد بعد ا�ست�سهاد والده 1991 حا�سل 

على ال�سهادة الثانوية يعمل في �سركة البترول الوطنية.

ي�سكن في منطقة القرين، العدان، قطعة1، �سارع 47، منزل 41 )عنوان اأخوه( 

وبعد االحتلل �سكن ال�سباحية، قطعة3، �سارع3 منزل 410

كان���ت ديوانية ال�سهيد في منزله في ال�سباحية ملتقى الأفراد المقاومة. اعتقل في 

1990/9/2، بتهمة حيازة االأ�سلحة.

اغتي���ل اأم���ام م�سكن���ه بتاري���خ 1990/10/7م ودف���ن ف���ي مقب���رة الرق���ة بتاري���خ 

1990/10/8م.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة  وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته 

- الميلد: 1963/1/13                                                             - اال�ست�سهاد: 1990/10/7

- الم�ستوى التعليمي: حا�سل على ال�سهادة الثانوية                     - المهنة: موظف -�سركة البترول الوطنية

- الجن�سية:كويتي                                                                        - الحالة االجتماعية:  متزوج وله بنت وولد
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ال�سهيد / محمود جوهر الجا�سم * )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سمروخ:

باطل" على  وهم  حق  على  احنا  ي�سير  "ا�سراح 
كلم���ات ذات معنى عظي���م خرجت من فم ال�سهي���د محمود خليف���ة الجا�سم، اإبان 

 وال�سك اإن الذي دفع ال�سهيد اإل���ى ذلك هو اإيمانه وثقته 
)1(

اعتقال���ه في مخفر بي���ان 

بعقيدت���ه وع�سق���ه الأر�سه فانبرى اإلى تح���دي المحتلين العراقيي���ن حتى غ�سل تراب 

الكوي���ت دمه وهو يدافع عن االأر�ض التي ع�سقها وانتمى اإليها فلم يتراجع حين دعته 

للدفاع عنها.

ول���د ال�سهيد محمود جوهر الجا�سم في مدينة الكويت بتاريخ 1961/5/1م متزوج 

ولدي���ه اأربع���ة اأوالد وبنت واحدة كان قبي���ل االحتلل العراقي يعم���ل فنيا للتبريد في 

وزارة الكهرب���اء والم���اء في دولة الكوي���ت، مربوع البنية وب�سرت���ه بي�ساء وكان مطلق 

.
)2(

اللحية 

حيات���ه ات�سمت بالب�ساطة فقد كان دائما يرتدي الثوب الكويتي )الد�سدا�سة( الذي 

ي�سل اإلى ن�سف الركبة مع �سروال طويل تحتها ونادرا ما يرتدي الجوارب وقد و�سفه 

 وال اأعتقد اأن من اأطلق عليه هذا 
)3(

اأح���د اأ�سدقائه اأن من يراه يظن اأن���ه من الدعاة 

الو�س���ف قد ابتعد عن وجه الحقيقة فمحمود مع قل���ة موؤهله العلمي الذي لم يتجاوز 

 اإال اأنه ثقف نف�سه بنف�سه، فق���د كان كثير القراءة واالطلع 
)4(

المرحل���ة المتو�سط���ة 

يحر�ض على طلب العلم وح�سور الندوات والمحا�سرات خا�سة الدينية منها وذات 

)*( الميلد: 1961/5/1  

- المهنة: فني تبريد - وزارة الكهرباء والماء الم�ستوى التعليمي: المرحلة المتو�سطة 

- الحالة االجتماعية: متزوج وله خم�سة ابناء             

)1( �سهادة وليد عبداهلل الهملن �ض3. واأي�سا �سهادة محمد عبدالوهاب القلف �ض3.

)2( �سه���ادة ن�سار الم�سبحي �ض6. عبداهلل ا�سحق �سهداء اأر����ض ال�سمود �ض71 الطبعة االأولى- الكويت1991، وكذلك اأحمد ال�سرقاوي، من ب�سمات 

االأزمة �ض19 الطبعة االأولى. الكويت.

)3( انظر �سهادة جمال الدو�سري �ض1 والديوانية هي مكان في البيت يتخذ خ�سي�سًا لجلو�ض الرجال بمثابة ناد يتناولون فيه �ستى اأمور حياتهم وعادة 

يك���ون مكان���ا خا�سًا م�ستقل ع���ن ال�سكن ولها باب خارجي خا�ض بها ال يفت���ح اإال للرجال الذين يلتقون بها في الم�ساء وف���ي االعياد وفي المنا�سبات 

والوالئ���م ويت���م ف���ي الديوانية تداول مختلف �سوؤون الحياة من معي�سي���ة اأو تجارية اأو �سيا�سية اأو ادبية او فكرية انظر ف���ي ذلك ال�سعيدان المو�سوعة 

الكويتي���ة الج���زء الثاني �ض 605 وانظر اي�سا خالد محمد مقام�ض الديوانية الكويتية وتاأثيرها في الحياة النيابية الطبعة االول الكويت 1986 وحول 

دور الديوانيات الكويتية اثناء االحتلل العراقي لدولة الكويت انظر ع�سام عبداللطيف الفليج التكافل تاريخ وانجازات �ض42، واي�سا خالد محمد 

مقام�ض الديوانية الكويتية وتاأثيرها في الحياة النيابية، �ض19 الطبعة االولى الكويت 1986.

)4( قوافل ال�سهداء 102
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.
)5(

ال�سلة بالفقه والعقيدة 

وق���د ذكر (ال�سيبان���ي( اأن ال�سهيد كان يتردد عليه ف���ي ديوانيته في منطقة كيفان 

ط���وال خم�ض �سنوات 78-1983، لي�ستمع اإلى در�ض ي���وم الثلثاء الذي كان يعقد في 

.
)6(

ديوانيته واأ�ساف اأن ال�سهيد من رواد )مركز المخطوطات والتراث والوثائق(

 وكان ال�سهيد دائما يلقي 
)7(

تمكن ال�سهيد من تاأليف كتيبات دينية لها �سلة بالدعوة 

 كذلك اعتاد ان 
)8(

الدرو�ض الدينية ب�سكل يومي بعد �سلة الع�سر والمغرب والع�ساء 

يق�سي يوم الخمي�ض مع ال�سباب ال�سغار يقوم بتحفيظهم �سور القراآن الكريم.

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

ع���رف عن ال�سهيد محمود الجا�سم، رحمه اهلل  ح�سن الخلق وحلوة الل�سان ولهذا 

كان���ت له القدرة على جذب النا�ض اإليه واإجبارهم على احترامه كما اأن حديثه دائما 

يت�س���م بالعذوبة يجبرك عل���ى اأن تن�ست اإليه بتقدير واحترام ج���د عظيم، اإذا �سمع 

وراأى منك���رًا ال يتجاهل���ه بل يناق�سه بكل مو�سوعية ويحر����ض على تقويمه بطريقة ال 

.
)9(

تحرج ال�سخ�ض المعني باالأمر 

كل م���ن ع���رف محمود يتحدث ع���ن دماثة اأخلق���ه وح�سن ع�سرت���ه وطيب حديثه 

وتفاني���ه في خدمة اأهل منطقته )ال�سالمي���ة( حتى اأن البع�ض عندما اأراد اأن يتحدث 

.
عن اأخلق محمود قال اإن "خلقه القراآن الكريم" )10(

)5( انظر �سهادة نا�سر ال�سبحي �ض2.

)6( محمدال�سيباني كيفان اأيام االحتلل الجزء االول 463.

)7( قام ال�سهيد بتاليف مجموعة من الكتيبات الدينية على �سكل ر�سائل ق�سيرة مثل:

اأ- ال�سحر في �سوء الكتاب وال�سنة.

ب- �سفة النار.

ج- العناية باأحوال الهداية.

د- النفخ في ال�سور.

ه�- الح�سر.

كما األف ر�سائل باال�ستراك مع ال�سيخ حاي الحاي منها:

اأ- �سلم االأماني في الو�سول الى فقة االلباني

ب- �سجاعة ال�سلف.

انظ���ر ف���ي ذلك محمد ال�سيباني كيف���ان اأيام االحتلل 1/464 كتاب قوافل ال�سه���داء لجان التكافل القافلة الثانية ����ض104 واي�سا اأحمد ال�سرقاوي من 

ب�سمات االأزمة �ض70.

)8( �سهادة نا�سر الم�سبحي �ض7.

)9( �سهادة نا�سر الم�سبحي �ض6.

)10( �سهادة جمال الدو�سري �ض9.
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ثانيا ال�سهيد والغزو:

من���ذ اللحظ���ات االأولى للغزو العراقي الكويت في 2 اأغ�سط����ض 1990 بداأ الكويتيون 

يع���دون الع���دة لمقاومة االحت���لل والت�سدي للغزاة من غير وج���ل اأو وهن اأو خوف و 

رهبة ففي تاريخ 1990/8/3، اليوم الثاني من احتلل العراق البغي�ض للكويت اجتمع 

ال�سهي���د محم���ود الجا�سم في اإح���دى ديوانيات منطق���ة ال�سالمية، تبع���د عن مدينة 

 مع نخبة من �سبابها للت�ساور حول االأعمال التي 
)11(

الكويت العا�سم���ة م�سافة 11كم 

.
)12(

من الممكن اأن يقوموا بها لمواجهة االحتلل 

فت���م ت�سكيل مجموعة من اللج���ان لتنظيم منطقة ال�سالمي���ة وم�ساعدة المواطنين 

والمقيمي���ن فيه���ا، من هذه اللجان كان���ت اللجنة الع�سكرية ومهمته���ا ت�سجيل اأ�سماء 

الع�سكريي���ن اأو الذي���ن لهم خبرة في التجني���د االإجباري وذلك حت���ى يتم اال�ستفادة 

منه���م ف���ي تعليم النا�ض كيفية التعامل مع العدو كما ت���م ت�سكيل اللجنة ال�سحية وتم 

ت�سجي���ل م���ن يفقه بمهنة الط���ب فيها حتى يت���م م�ساعدة المواطنين ف���ي حالة تعذر 

ا�ستخ���دام الم�ستو�سف���ات والم�ست�سفيات. واللجنة التعاونية وق���د ان�سم اإليها من له 

خبرة ف���ي المجال التعاوني ومهمتها االإ�سراف على �س���رف المعي�سة وتنظيم جمعية 

 لتوفير ما يحتاجه المواطن���ون والوافدون في 
)13(

ال�سالمي���ة التعاونية اال�ستهلكي���ة 

.
)14(

المنطقة من ماأكل وم�سرب وخلفه 

كما تم ت�سكيل لجنة دعوة واإر�ساد �ساهم ال�سهيد فيها بدور فعال، ومهمتها ان تلتقي 

م���ع النا�ض في م�ساجد المنطق���ة وتدعوهم اإلى ال�سبر اأمام المحتل وتحر�ض اللجنة 

على ربط االأحداث التاريخية اال�سلمية االأولى بما قام به الغزاة في الكويت.

ثم تاأتي بعد ذلك اللجنة االعلمية والتي تعتبر من اأخطر اللجان على االإطلق 

)11( �سهادة نا�سر الم�سبحي �ض2.

)12( ورد في �سهادة جمال الدو�سري ان االجتماع كان في اليوم الرابع انظر �ض1.

)13( يق�سد بالجمعيات اال�ستهلكية طبقًا لما ورد في قانون التعاون الكويتي تلك الجمعيات التي ين�سئها االأفراد بهدف ارتفاع بم�ستواهم االقت�سادي 

واالجتماعي وتوفير متطلباتهم من ال�سلع باال�سعار المنا�سبة في الزمان والمكان منا�سب فوزي ال�ساذلي واآخرين الحركة التعاونية في دولة الكويت 

32 وانظر في ذلك اي�سا �سهادة جمال الدو�سري عن دور ال�سهيد ون�ساطه في جمعية ال�سالمية اأثناء االحتلل �ض2.

)14( ح���ول دور الجمعي���ات التعاونية في الكوي���ت اإبان الغزو العراقي الغا�سم انظر غازي الخلف انت�س���ار االرادة الكويتية �ض 71، ع�سام عبد اللطيف 

الفليج، التكافل تاريخ وانجازات �ض19 وعذبي ال�سباح �ض 117.
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لل�سهي���د في ه���ذه اللجنة ح�س���ور طيب ودور كبير حت���ى اأن البع����ض ي�سميه )�سك 

.
)15(

اللجنة االإعلمية( 

ول���م يتوقف دور محمود عند ذلك فقد كان ي�ساهم باللجنة اال�سرافية التي ت�سرف 

على جميع اللجان اآنفة الذكر.

وهك���ذا كان  لل�سهي���د دور فعال في جميع اللج���ان اإال اأن اإمكانياته الدعوية وقدرته 

الكبي���رة عل���ى ا الإقناع كان���ت اأكثر و�سوحًا ف���ي اللجنة االعلمي���ة كان ال�سهيد يقوم 

بخطب���ة الجمع���ة ف���ي الم�سج���د وبع�ض الدرو����ض ويحث النا����ض على الجه���اد وطلب 

.
)16(

ال�سهادة 

كان العم���ل في اللجنة االعلمية مجازفة كبيرة على راأي اأحد ال�سهود لكن محمود 

.
)17(

ما كان يفكر في نف�سه واإنما كان يفكر في تثبيت النا�ض والم�سلحة العامة 

حر�ض ال�سهيد على التنقل بين م�ساجد منطقة ال�سالمية حتى يلتقي باأكبر عدد من 

اأهلها لدرجة اأن البع�ض قال عنه انه كان ي�سلي كل فر�ض في م�سجد من م�ساجدها، 

وبع���د اأدائه لل�سلة يلقي عل���ى الم�سلين كلمة تثبت فيها قلوبه���م ويبين لهم االأمور 

الخافية عليهم وذات �سلة باحتلل العراق للكويت.

ثالثا: ال�سهيد ون�سرة �سوت الحق:

اأ�س���در ال�سهيد ن�س���رة "�سوت الحق" والت���ي كانت تعد من قب���ل اللجنة االإعلمية 

 وقبل الخو�ض في اأهميتها وف���ي الدور الذي قامت به هذه 
)18(

ف���ي منطق���ة ال�سالمية 

الن�سرة يجب اأن نذكر الحقائق التالية حولها:

1- �س���در من هذه الن�س���رة اإثنا ع�سر عددا، بداأ العدد االأول بتاريخ 1990/8/8م 

اأي بعد اأقل من ا�سبوع واحد فقط من االحتلل العراقي الغا�سم لدولة الكويت 

)15( �سهادة جمال الدو�سري �ض2 و�سهادة ال�سعيد �ض2.

)16( محمد ال�سيباني كيفان اأيام االحتلل 464 كما ورد في وثيقة عراقية ان الجوامع في جميع المناطق ا�سبحت ملتقى المعار�سين للحتلل وتذكر 

انه يجب ان يتم زرع العملء في الجوامع والم�ساجد في مختلف المناطق لمتابعة هذا االمر انظر في ذلك كتاب ال�سيخ عذبي ال�سباح �ض74.

)17( نا�سر الم�سبحي �ض3.

)18( جمال الدو�سري 2.
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 والع���دد االأخير �سدر بتاريخ 1990/8/22 اأي قب���ل اعتقال ال�سهيد باأيام 
)19(

ولربم���ا تك���ون الن�سرة التي عث���ر عليها مع ال�سهي���د اإبان اعتقال���ه تمثل العدد 

 من اأعداد الن�سرة.
)20(

الثالث ع�سر 

2- ورد عل���ى ل�سان ال�سهود اأن ال�سهيد هو الذي فك���ر باإ�سدار الن�سرة، وهو الذي 

كان يجم���ع بياناته���ا ويكتبها على م�س���ودة وبعد ذلك ي�سلمه���ا للم�سوؤولين عن 

.
)21(

اإ�سدارهااأو طباعتها 

3- ا�س���م الن�سرة "�سوت الحق" كان من اقت���راح ال�سهيد وقد كان هناك مقترحا 

اآخ���ر لت�سمية الن�سرة با�سم "جنود الرحم���ن" هذا ولم يتجاهل ال�سهيد الراأي 

.
)22(

االآخر فقد كان يذيل الن�سرة بهذا اال�سم تقديرا لمن اقترحه 

4- اعتق���د اأن هناك اأ�سخا�سا اآخرين �ساركوا م���ع ال�سهيد في اإ�سدار الن�سرة واإن 

.
)23(

كنا نجل اأ�سماءهم ولكن من واقع اأقول ال�سهود هناك اإ�سارات اإلى ذلك 

5- �سمت الن�سرة عددا من االأبواب الثابتة كاالفتتاحية واالأخبار والن�سائح.

6- اإن الن�س���رة ف���ي جميع اأعدادها لم تك���ن تتجاوز ال�سفحة الواح���دة با�ستثناء 

.
)24(

العدد الثاني ع�سر فقد و�سل عدد �سفحاته اإلى ثلث �سفحات 

7- من���ذ الع���دد الثاني بداأت تظهر على الن�سرة ر�سوم���ات تمثل ق�سر ال�سيف العامر 

كرم���ز يمثل الكوي���ت اأميرا وحكومة و�سعبًا وم�سجد م���ن م�ساجد ال�سالمية والذي 

اعتق���د اأن���ه يمث���ل المكان ال���ذي تنطلق من���ه هذه الن�س���رة وهو قري���ب من منزل 

ال�سهيد. 

)19( قوافل ال�سهداء 105.

)20( انظر اعداد )�سوت الحق( المرفقة في نهاية الورقة.

)21( يتفق جميع ال�سهود بل ا�ستثناءعلى ان ال�سهيد محمود خليفة الجا�سم هو الذي ا�سدر ن�سرة (�سوت الحق( انظر في ذلك �سهادة ال�سهود التالية 

ا�سمائه���م، جم���ال الدو�سري ����ض6، وخالدال�سعيد �ض3، ونا�سر الم�سبحي ����ض3، كذلك ورد على ل�سان محمد عبدالوه���اب القلف ووليد عبداهلل 

الهم���لن ����ض2، الذي قال ان ال�سهيد قال له اثناء تواجده في مخفر بيان انه اعتقل من اجل ا�سداره )�سوت الحق(، وانظر اي�سا في ذلك انت�سار 

االرادة الكويتية 96، ومحمد ال�سيباني كيفان اأيام االحتلل 1/465.

)22( انظ���ر ف���ي ذلك �سهادة خالد ال�سعيد �ض3، و�سهادة الدو�سري الذي يذكر ان هناك مجموعة من ال�سباب كانت ت�ساعد ال�سهيد في ا�سدار )�سوت 

الحق( وي�سيف الدو�سري ان هناك امراأة ت�ساعدهم في ذلك انظر �سهادة جمال الدو�سري �ض2.

)23( انظر �سهادة جمال الدو�سري.

)24( مع اأ�سف ال�سديد لم اأجد تف�سيرا لهذا ال�سبب.
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8- هن���اك حر�ض دائم م���ن قبل معدي الن�سرة على اأن ت�س���ور وتوزع على النا�ض 

وه���ذا االم���ر قد تكرر ف���ي جميع الن�سرات ب���ل ا�ستثناء في ذي���ل الن�سرة هذه 

العب���ارة �سورها ووزعه���ا واأقراأها على اأهلك اأو على اأ�سحاب���ك اأو جيرانك اأو 

نحو ذلك )25( ن�سخة وذلك حتى يقراأها اأكبر عدد ممكن من اأهل الكويت.

وق���د ورد على ل�سان اأحد ال�سهود اأنه تم ت�سكيل خليا لتوزيعها على جميع مناطق 

الكويت فكان كل �سخ�ض من هذه الخليا ياأخذ عددا من ن�سخ "�سوت الحق" 

.
)26(

ليتم توزيعها على البيوت ب�سرية تامة 

هذا وقد ورد على ل�سان ال�سيد خالد ال�سعيد اأن اللجنة االإعلمية التي كان ي�سرف 

عليها ال�سهيد محمود خليفة الجا�سم اأخذت تقوم بتوزيع " �سوت الحق" خارج 

منطقة ال�سالمية وي�سيف قائًل: كان كل �سخ�ض ياأخذ عددا من الن�سخ ليقوم 

.
)27(

بتوزيعها على البيوت ب�سرية تامة 

9- هن���اك دالئ���ل ت�سي���ر اإلى اأن م���ن كان يكتب الن�س���رة كان على دراي���ة ومتابعة 

للأح���داث الداخلي���ة والخارجية اإب���ان االحت���لل العراق���ي وذات �سلة بدولة 

الكويت.

اأما اأهمية الن�سرة فيمكن اأن نقول التالي:

1- اإظهار مكانة ال�سهداء ومنزلتهم واأن من قتل دون ماله اأو دمه اأو دينه اأو اأهله 

 وورد اأي�سا عن ال�سهادة اأن اأبواب الجنة تحت ظلل ال�سيوف اأو 
)28(

فهو �سهيد 

.
كما قالت الن�سرة "وفي هذه االأيام تحت ظلل الدبابات والقنابل" )29(

2-الح���ث على الجه���اد الأنه باب من اأب���واب الجنة وعدم الخوف م���ن العراقيين 

)25( انظر جميع اعداد )�سوت الحق( المرفقة.

)26( انظر �سهادة خالد ال�سعيد.

)27( )�سوت الحق( العدد االأول والثاني.

)28( )�سوت الحق( العدد الرابع.

)29( )�سوت الحق( العدد الثامن والحادي ع�سر وال�سيباني 465.

)30( )�سوت الحق( العدد الرابع.
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المحتلي���ن الأنهم ظالم���ون لي�ض لهم اأن�سار واأن الحق ف���ي نهاية االأمر البد اأن 

ينت�س���ر بعون اهلل واإرادت���ه و�سوف ينت�س���ر الحق عن طريق تاأدي���ة العبادات 

.
)30(

والطاعات هلل 

3- تذكي���ر ب�سجاعة ال�سحابة  وكيفية وقوفه���م بتحد عظيم اأمام الظلم وقتالهم 

 ولذلك على ال�سباب الكويتي اأن يقبل على الموت في �سبيل 
)31(

بب�سالة االأعداء 

 ولهذا طلبت 
)32(

الوط���ن والجبان ح�سب م���ا ورد في الن�سرة يموت األف م���رة  

الن�سرة ممن يح�سن الرمي اإلى اأن ي�ستخدمه.

4- عل���ى الم�سل���م اأن ال ي�ستعجل الن�س���ر واأن يجاهد في �سبي���ل اهلل ب�ستى ال�سبل 

وطبق���ا لما ورد ف���ي الن�سرة )... من مات ولم يغزو ول���م يحدث  نف�سه بالغزو 

مات على �سعبة من �سعب النفاق(.

5- مم���ا ال �س���ك فيه اأن الن�س���رة قد اأرعبت الغ���زاة العراقيين واأحي���ت في قلوب 

الكويتيي���ن االأم���ل بعودة النور اإلى الكويت والحري���ة ل�سعبها ف�سوت الحق كان 

.
)33(

تاأثيرها على العراقيين على راأي اأحد ال�سهود اأكثر من ال�سلح 

6- دعت الن�سرة الكويتيين اإلى التثبت باأر�سهم والتم�سك بها وعدم مغادرة الكويت 

مهم���ا تك���ن الظروف واأنه مع كل م���ا يجده الكويتيون الخارج���ون من البلد في 

ال���دول العربية من حفاوة وتكري���م اإال اأنه تبقى عي�ستهم هناك فيها ).......... 

 وانه يجب 
)34(

ذل دائم البتعادهم عن وطنهم واالأجدى اأن يعودوا اإلى وطنهم( 

عل���ى المواطنين عدم مغادرة الكويت الأن ذلك من االأجدى لهم والخير لهم في 

.
)35(

بقائهم على اأر�سهم).... فالزموا اأر�سكم ومنازلكم واهلل معنا(

7- ت�سبيه طيب م���ن قبل الن�سرة فمن اأجل زيادة التلحم بين الكويتيين والعرب 

المقيمين في الكويت اإبان االحتلل وخا�سة ان الن�سرة ت�سدر في ال�سالمية 

)31( )�سوت الحق( العدل االأول.

)32( انظر في ذلك �سهادة جمال الدو�سري �ض6.

)33( )�سوت الحق( العدد ال�سابع وال�سيباني 564.

)34( )�سوت الحق( العدد التا�سع.

)35( )�سوت الحق( العدد الحادي ع�سر.
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حي���ث يقطن فيها عدد كبير من غير الكويتيين فق���د ورد في العدد الحادي ع�سر 

اأن  "االأن�س���ار" ه���م الكويتيي���ن واأن "المهاجري���ن" ه���م الع���رب المقيمي���ن 

ف���ي ال�سالمي���ة، وذل���ك كله م���ن اأج���ل التكات���ف والوق���وف �سفا واح���دا اأمام 

.
)36(

المحتل

8- تبي���ان جه���ود المقاومة الكويتي���ة �سد االحت���لل فقد ذكرت الن�س���رة اأنه في 

ي���وم الثلث���اء من غي���راأن تح���دد تاريخا محدد بعين���ه قام���ت المقاومة بعدد 

م���ن العمليات الع�سكري���ة في عدة مناطق من الكويت مث���ل الجابرية وخيطان 

والدائ���ري ال�سابع والرو�سة والرميثية كما ذكرت الن�سرة اأن المقاومة نجحت 

 )37(
في قت���ل ثلثة طياري���ن عراقيي���ن وقائد عراق���ي وتدمير بع����ض االآليات 

كم���ا بينت الن�سرة اأن هن���اك عملية مقاومة قام به���ا فل�سطينيون �سد القوات 

العراقية في الكويت.

9- حر����ض معدو الن�سرة على ن�سر ال�سائع���ات حول �سحة الطاغية �سدام ح�سين 

واأن هناك حركة معار�سة بداأت تنت�سر في العراق تنذر بقرب �سقوط )فرعون 

الع���راق( كما كان���ت ت�سميه الن�سرة، وذك���رت الن�سرة اأن االأو�س���اع ال�سيا�سية 

ف���ي الع���راق غي���ر م�ستق���رة واأن هن���اك دالئل على ق���رب ح���دوث انقلب في 

.
)38(

العراق

10- اأوردت الن�س���رة اأن الجي�ض العراقي جي����ض قد انهارات معنوياته واأن الجي�ض 

 وهو 
)39(

ال�سعب���ي جي����ض غير متدرب على الح���رب و�سفة الجبن ملزم���ة له،

.
)40(

جي�ض �سهل التناول واأكثرهم من كبار ال�سن 

وحفلت الن�سرة باأمثلة متعددة عن م�سادمات وقعت بين وحدات الجي�ض العراقي 

ف���ي الكويت منها ذلك اال�ستب���اك الذي جرى بين اأف���راد الجي�ض العراقي في 

)36( )�سوت الحق( العدد الثاني ع�سر �ض3-2.

)37( )�سوت الحق( العدد االأول، وكيفان اأيام االحتلل، محمد ال�سيباني 465.

)38( )�سوت الحق( العدد الثالث.

)39( )�سوت الحق( العدد االأول.

)40( )�سوت الحق( العدد الثالث والعدد الخام�ض.
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مدين���ة االحم���دي تبعد عن مدين���ة الكويت 54كم، نتج عنه ج���رح 250 جنديا 

عراقيا، ح�سب ما ورد في الن�سرة كذلك ورد في الن�سرة ق�سة اإعدام اأكثر من 

125 ع�سكري���ا من كبار �سابط الجي�ض العراقي وذل���ك العترا�سهم على غزو 

�س���دام للكويت واأوردت الن�سرة �سورا اأخرى من �س���ور االنهيار داخل الجي�ض 

العراقي منها هروب اأعداد كبيرة منهم الى المملكة العربية ال�سعودية وت�سليم 

.
)41(

خم�ض طيارين لطائراتهم العراقية اإلى المملكة العربية ال�سعودية 

11-  بين���ت الن�سرة اأن هناك اإجماعا عربيا عل���ى اإدانة العدوان العراقي للكويت 

وا�ستثنت بع�ض الدول العربية التي لم ت�سمها الن�سرة وقد ذكرت الن�سرة باأدب 

�سديد- على الرغم من الظروف ال�سعبة التي كان يمر بها اأهل الكويت تحت 

وط���اأة االحت���لل- فلم تذكر موق���ف بع�ض ال���دول العربية الت���ي تجاهلت حق 

الكوي���ت في الوج���ود موؤيدة العراق واإنم���ا قالت الن�سرة ب���اأدب راق "اإال بع�ض 

.
الدول العربية هداها اهلل" )42(

12- حر�ست الن�سرة على اإ�ساعة الطماأنينة بين االأهالي وخا�سة الن�ساء فقد ورد 

اأنه عل���ى الرجال اأن يحر�سوا على تبليغ اأهاليه���م بب�سائر الن�سر واأن يذكروا 

اأمامهم ما يعيد اإلى قلوبهم ال�سكن ويبعث في اأفئدتهم الطماأنينة واأن يخدموا 

.
)43(

والديهم خا�سة الكبار بال�سن منهم الن ذلك من الجهاد 

13- حث���ت الن�س���رة الن�ساء عل���ى التيقظ واالنتباه �س���واء كانوا كويتيي���ن اأو غير 

كويتيي���ن والوق���وف �سف���ا واح���دا اأمام انت�س���ار المفا�س���د في الكوي���ت والتي 

حر����ض المحتل العراقي على ن�سرها بي���ن النا�ض مثل العاهرات والم�سروبات 

.
)44(

الروحية

)41( )�سوت الحق( العدد الرابع.

)42( )�سوت الحق( العدد الثاني.

)43( )�سوت الحق( العدد الحادي ع�سر.

)44( )�سوت الحق( العدد االأول والعدد الحادي ع�سر.
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14- دع���وة ال�سب���اب اإلى الثبات عل���ى الحق والم�ساركة في خدم���ة االأهالي وعدم 

اتب���اع ا�سلوب المتفرج اأو ح�سب ما ورد في الن�سرة "ال تكن فارغا من اأي عمل 

.
اأو خدمة للأهالي" )45(

15- ورد في الن�سرة مجموعة من الن�سائح منها:

اأ- ا�ستعم���ال االإ�ساءة الخارجي���ة الأبواب المنازل ط���وال الليل وذلك طلبا 

.
)46(

للأمن والطماأنينة الأهل الكويت 

.
)47(

ب- عدم  خروج الن�ساء ليًلاإال بم�ساحبة رجل من محارمهم 

ج- ع���دم الخروج م���ن المناطق ال�سكنية بعد غ���روب ال�سم�ض اإال لل�سرورة 

.
)48(

الق�سوى 

.
)49(

د- حث المواطنين والمخل�سين على اتباع الن�سرات الوطنية 

.
)50(

ه�- نقل اأكيا�ض القمامة بعيدا عن المنازل والحر�ض على حرقها 

.
)51(

و- تبيان كيفية الوقاية من القنابل الكيميائية 

خام�سا: االعتقال:

وفي يوم االثنين في اإحدى ديوانيات ال�سالمية نوق�ض في عمل اللجان المختلفة التي 

ت���م ت�سكيله���ا في ال�سالمية عزم محم���ود جوهر الجا�سم في حوال���ي ال�ساعة الحادية 

 حاول عدد من  رواد الديوانية 
)52(

ع�س���رة ليل العودة اإل���ى منزله في منطقة القرين 

ثني���ه عن ذلك وان يبيت ليلته ف���ي الديوانية خا�سة اأن اأح���د رواد الديوانية كان لتوه 

قادما من منطقة �سباح ال�سالم قد اأخبر محمود باأن هناك نقطة تفتي�ض عراقية قد 

فت�سته���م تفتي�سا دقيقا، قب���ل اأن ياأتوا الى الديوانية في ال�سالمية، اإال اأن محمود اأ�سر 

)45( )�سوت الحق( العدد الثاني ع�سر.

)46( نف�ض الم�سدر والعدد ال�سابق.

)47( نف�ض الم�سدر والعدد ال�سابق.

)48( نف�ض الم�سدر والعدد ال�سابق.

)49( )�سوت الحق( العدد االأول.

)50( نف�ض الم�سدر والعدد ال�سابق.

)51( انظر في ذلك �سهادة جمال الدو�سري5.

)52( انظر �سهادة نا�سر الم�سبحي �ض4 وخالد ال�سعيد �ض4 وجمال الدو�سري.
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عل���ى الذهاب اإلى القرين واأجاب اأنه قد اعتاد اأن يفت�ض من قبل هذه النقطة كل يوم 

ولم يكن يتعر�ض له اأحد بل كان في بع�ض الحاالت ال يقوم الجنود العراقيين بتفتي�سه 

.
)53(

ا�سل، واإنما يتركونه يمر عبر ال�سيطرة من غير اأن يفت�ض 

وق���د ورد على ل�سان اأح���د ال�سهود، ممن التق���ى بال�سهيد اأثن���اء اعتقاله في مخفر 

بيان، اأن ال�سهيد قد اأخبره اأنه قد خرج من بيت والده في ال�سالمية متوجهًا الى بيته 

في منطقة القري���ن ال�سكنية فتم اعتقاله بحجة خروجه بعد العا�سرة ليل وذلك الأن 

هناك حظر تجول واأ�ساف ال�ساهد اأن محمود اأخبره اأن ال�سبب في اعتقاله اأنه ملتح 

 اأو قد يكون ال�سبب الرئ�سيي في القب�ض عليه هو في العثور على ن�سخة من ن�سرة 
)54(

 وفعل غادر محمود ال�سالمية متوجها 
)55(

"�سوت الحق" كان قد ن�سيها في �سيارته 
اإل���ى منطق���ة القرين، هذا وقد اختلف في المكان الذي اعتق���ل فيه فقد ذكر البع�ض 

اأن���ه اعتقل عن���د جوازات حولي بينما يذكر ال�سيباني اأن���ه اعتقل في منطقة م�سرف، 

وهن���اك من يذكر اأنه اعتقل في منطقة بيان وهن���اك راأى يقول اأن ال�سهيد قد اعتقل 

.
)56(

في منطقة القرين 

وال���راأي االأرجح هو اأن اعتقال ال�سهيد ق���د تم في منطقة بيان على الج�سر باعتبار 

اأن ال�سيط���رة الت���ي عند دوار الج���وازات هي للقادم من الدائ���ري الخام�ض لل�سالمية 

بينم���ا �سيطرة بيان هي للمتجه لمنطقة  القرين على اأية حال تم اعتقال ال�سهيد بعد 

اأن عث���ر لديه على من�س���ورات "�سوت الحق" ف���ي �سيارته واأر�سل اإل���ى مخفر منطقة 

.
)57(

بيان

�ساد�سا: في مخفر "بيان":

اأح�س���ر محمود مكبًل بالحديد اإلى مخفر بيان حوال���ى ال�ساعة الثانية ع�سرة ليل 

من يوم االثنين وتعر�ض في هذا اليوم ل�ستى �سنوف العذاب، فقد اأوكل بالتحقيق 

)53( �سهادة يعقوب القائد �ض3، و�سهادة جمال الدو�سري 7.

)54( نا�سر الم�سبحي �ض5.

)55( انت�سار االإرادة الكويتية 186.

)56( ورد في كتاب )انت�سار االإرادة الكويتية( ان ال�سهيد اعتقل في منطقة القرين 186 واعتقد اأن هذا احتمال خاطئ.

)57( �سهادة محمد عبدالوهاب القلف �ض2 - 3.
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مع���ه �سرذمة من المخاب���رات العراقية وكان يقوم بالتحقيق معه على حد قول اأحد 

ال�سهود �ساب���ط عراقي برتبة عالية في يده اليمنى و�سم، مار�ض �سد محمود �سنوفا 

من التعذيب بينما محمود كان عملقا في �سجاعته وفي �سبره م�سلما اأمره هلل.

ذك���ر لنا  اأحد ال�سهود اأنه التقى بمحمود ف���ي اليوم الثالث من القب�ض عليه اأي في 

يوم الخمي�ض ما بين ال�ساعة الثالثة والرابعة فجرًا اأنه قد راأى محمود بعد اأن اأعادوه 

اإل���ى الزنزانة وقد جرح���ت لحيته )بالمو����ض( وكان ي�سب عليها الليم���ون زيادة في 

.
)58(

المعاناة والتعذيب ويقول ال�ساهد: اإني كنت اأتعجب من �سجاعته 

كم���ا ذكر اأح���د ال�سهود وكان معتقل في مخف���ر بيان في الي���وم الرابع من اعتقال 

محمود اأي يوم الجمعة اأنه قد �سمع اأن محمود �سوف ياأخذونه اإلى مخفر �سلوى حيث 

 هذا كلم ال�ساهد.
)59(

التعذيب اأ�سد 

ل���م يعرف محم���ود اال�ست�سلم اأبدا ولم يتف���وه ب�سيء ي�سر بلده ف���كان �سابرا الأنه 

طلب ال�سهادة التي كان يبتغيها منذ اليوم االأول لدخول الغزاة اإلى اأر�ض الكويت فكم 

م���رة اأخبر المقربين م���ن اأ�سدقائه اأنه راأى حور العين وكم م���رة �سمع قبيل اعتقاله 

ان���ه يحلم بال�سهادة وي�ستعجله���ا بل واأكثر من ذلك كان يقول جه���ارا اأمام اأ�سدقائه 

اإن ال�سه���ادة قد اأقبلت اإلينا ويجب اأن نقبل عليها بل وهناك من يوؤكد اأن ال�سهيد كان 

يتمناها ولدين���ا �سهود قد �سمعوا ال�سهيد قبيل اعتقاله اأنه يتمنى اأن تاأتيه الر�سا�سة 

وحدد موقعها وقد نال ال�سهادة.

اإن محم���ود كان يع���رف اأدق االأم���ور عن منطق���ة ال�سالمي���ة ويعرف اأف���راد المقاومة 

والع�سكريين فيه���ا وكيفية العمل باللجان المختلفة اإال اأنه حفظ ال�سر في �سدره م�سلما 

اأمره لربه وخالقه وعندما �سمع ال�سهيد �سوت خطبة الجمعة من م�سجد بيان الذي يبعد 

قراب���ة ب�سع مئات من االأمتار عن زنزانته تفوه بدعاء اأثار اأحد الجنود العراقيين الذي 

)58( �سهادة يعقوب القائد �ض7.

)59( �سهادة محمد عبدالوهاب القلف �ض2.
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قال لمحمود بتهكم �سديد "اإنت راح تدخل الجنة قبل ربعك" فما كان من محمود اإال اأن 

.
قال بتحد �سديد وثقة عظيمة بربه.."نعم �سوف اأدخلها قبلك اأيها البعثي" )60(

ل���م يعرف محمود المهانة ولم يعرف اال�ست�س���لم اأبدا حتى اأن من راآه من ال�سهود 

ف���ي مخفر بي���ان كان يتعجب من �سجاعته في مواجهة العراقيي���ن لدرجة اأن �سابطا 

م���ن ال�سب���اط العراقيين بالمخفر قال لبع�ض المعتقلين مم���ن اأطلق �سراحهم "اأنتم 

 وهذه العبارة قد تقود اإلى اأمرين: 
�سوف تطلعون عدا محمود �سوف يبقى معانا" )61(

االأول وهو اأن ما قام به محمود البد اأنه كان في نظر العراقيين كبيرًا وعظيما، واالأمر 

الثاني وهو ال�سك نتيجة للأول اأن محمود  كان ينتظره تعذيبا �سديدا.

وورد عل���ى ل�س���ان اأحد ال�سهود اأن محم���ود قد اأخذ من زنزانت���ه واأعادوه بعد ثلث 

�ساعات تقريب���ا وكان مرهقا منهك القوى يكلم نف�سه ويق���ول" )تعبوني.. دمروني.. 

غربلوني.. طقوني(.

وف���ي يوم ال�سبت الموافق 1990/9/1 اأخذ محمود مكبل مع ثلث معتقلين كويتي 

وم�س���ري م�ستقلين ثلث �سيارات اإلى م�ستو�سف حولي ال���ذي كان ي�ستخدم كمركز 

للمخابرات العراقية حتي ال يجلب االنتباه.

ي�س���ف لن���ا الكويتي المعتقل مع محم���ود باأنهم عندما و�سلوا ال���ى الم�ستو�سف تم 

و�سع كل واحد منهم على �سرير متحرك وكانت  وجوههم مع�سوبة بقطعة من قما�ض 

وي�سي���ف ال�ساهد اأنها كان���ت لحظات جد ع�سيبة خا�سة اأن���ه كان ي�سمع اأ�سواتا من 

عراقيي���ن تقول ب�سكل ا�ستف���زازي.. اإعدام اإعدام.. ويوؤكد ال�ساه���د اأن من ا�ستلمهم 

في التحقيق كان يعلم بقدومهم. اأخذوا الثلثة اإلى الدور االول من المبنى و�سفوهم 

ف���ي ممر �سيق كانت وجوه الثلثة متجهة الى الحائط وكلمة اإعدام.. اإعدام مازالت 

تتردد كان محمود يبعد عن ال�ساهد م�سافة قريبة ال تتجاوز المتر لي�ض اأكثر على حد 

قول ال�ساهد واأن الجنود العراقيين قد اأخذو محمود الى غرفة قريبة كان ال�ساهد 

)60( �سهادة محمد عبدالوهاب القلف �ض3.

)61( انظر في ذلك �سهادة جمال الدو�سري4.
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ي�سم���ع محمود بو�س���وح يقول للعراقي"ال تمد اإي���دك" وكان العراقي ي�ستمه.. فيرد 

محم���ود "ال تم�سك لحيت���ي".. ا�ستمراالأمر على هذه الحال قراب���ة الربع �ساعة وبعد 

ذلك تم اإعادة محمود ليجل�ض بقرب ال�ساهد منهك القوى.

�سابعا ال�سهادة:

وف���ي حوالي الثالثة ظهرًا قبيل �سلة الع�سر بقليل من نف�ض يوم ال�سبت اأركب محمود �سيارة 

مكبل���ة ي���داه بالحديد م���ع �سابط عراق���ي، ذي رتبة كبيرة، عل���ى اإحدى يديه و�س���م وفي راأ�سه 

�سع���رات بي�ساء وبعدها عثر على محمود مقتوال بطلق ناري ملقى في �سارع عمان قرب المحول 

 بل وهناك راأي اآخر يقول 
)63(

 واإن كان البع����ض يعتقد اأنه قتل في �سارع بغ���داد 
)62(

الكهربائ���ي،

واإن كان اأ�سع���ف االآراء اإل���ى هذه  اللحظة يقول اأن محمود ق���د وجد مقتوال قرب نادي اليرموك 

 ويعتقد  اأن 
)64(

الريا�س���ي بمنطقة م�سرف ال�سكنية، واآثار التعذي���ب ظاهرة على وجهه وج�سده 

الذي عثر على جثة محمود هم متطوعو الهلل االأحمر الكويتي الذين قاموا بدورهم بنقله اإلى 

.
)65(

م�ست�سفى مبارك في منطقة الجابرية ال�سكنية 

ثامنا الدفن:

دف���ن محم���ود في مقب���رة الرقة ف���ي م�سهد عظيم اأو كم���ا قال اأح���د ال�سهود كانت 

 )67(
 فقد ح�سر الجن���ازة اأكثر من 300 �سخ�ض 

)66(
جنازت���ه م�سهودة اأيام االحتلل 

وهذا العدد ال�سك اأنه عدد عظيم قيا�سا لظروف الغزو.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته

)62( محمد ال�سيباني كيفان اأيام االحتلل 1/467 واي�سا وثيقة معنونة با�سم )دولة الكويت اللجنة الوطنية لمتابعة �سوؤون االأ�سرى والمحتجزين، ذكر 

فيه���ا نا�س���ر خليف���ة الجا�سم- اأخ ال�سهيد- ان ال�سهيد توفي في يوم االحد 1990/9/2 كما ورد اي�سا ف���ي الوثيقة ال�سادرة من وزارة العدل- اإدارة 

التوثيقات ال�سرعية- ان وفاة ال�سهيد كانت في 1990/9/2، وورد اي�سا في �سهادة وفاة ال�سهيد ال�سادرة من وزارة ال�سحة العامة - مراقبة �سجل 

ال�سهيد ان ال�سهيد قد توفي في 1990/9/2.

)63( علي الدمخي كويتي تحت االحتلل 97 �سهادة يعقوب القائد7.

)64( قوافل ال�سهداء 106 �سهادة جمال الدو�سري �ض4.

)65( �سهاد جمال الدو�سري.

)66( محمد ال�سيباني كيفان اأيام االحتلل الجزء االأول، قوافل ال�سهداء �ض106.
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ال�سهيد / مرعي نا�سر علي العنزي )رحمه اهلل(

كتب / د. في�سل الكندري:

ول���د مرع���ي نا�سر العنزي في ع���ام 1954، والتحق بالجي�ض الكويت���ي وبعد اأن كون 

نف�س���ه قرر اأن يتزوج من كريمة مح�س���ن حرابه واأنجب منها: نا�سر )1976( وتهاني  

)1978( و�سع���د )1979( وبدور )1981( وهن���اء )1983( وم�ساعل )1984( واآمال 

)1987( ومحمد )1989(

وله من كريمة حمدان عبا�ض خم�سة اأطفال وهم: م�سعل )1984( ورحاب )1985( 

ومي�ساء )1987( وعبداهلل )1989( وب�ساير )1990(

كان ال�سهي���د نائما في بيته ليلة الخمي����ض الموافق 1990/8/2 وكان يمر وقتها في 

ظروف �سحية �سعبة حيث توفي والده قبل ب�سعة اأ�سهر وكان يعاني من ارتفاع �سغط 

ال���دم بعده���ا، لذا فقد اأخ���ذ حبوب ال�سغط، وتوج���ه الى مقر عمل���ه ا�ستجابة لنداء 

الواجب حيث ات�سل به المقدم اأحمد الدوب.

وم���ا ان و�سل مرع���ي نا�سر اإلى مق���ر عمله اأخ���ذ ال�سلح وتوجه اإل���ى �سطح مبنى 

االإع���لم بالمديرية العام���ة للتوجيه المعن���وي وا�ستبك مع العراقيي���ن ولكن مامدى 

بندقي���ة ذاتية ف���ي مواجهة قذائف المداف���ع والدبابات وماذا تفع���ل ب�سع ر�سا�سات 

وزع���ت عل���ى كل جن���دي من الجي����ض الكويت���ي مقابل ع�س���رات ومئ���ات الر�سا�سات 

الخارج���ة عن القوات العراقي���ة الغازية. ولكن وبرغم كل ذلك فق���د اأ�سر الكويتيون 

على الدفاع عن وطنهم.

وعل���ى �سطح المبنى التقى مرعي نا�سر برفيقيه كليب �سافي وعبداهلل عيد وتمكن 

العراقي���ون من توجيه قذيفة اإلى �سطح مبنى االعلم فاأ�سابت �سظاياها الموجودين 

واأدت الى ا�ست�سهادهم في الحال، ولم يتمكن رفاق مرعي نا�سر في ال�سلح من نقله 

الى االأ�سفل الن�سغالهم بمقاتلة القوات الغازية. ولهذا فقد ترك و�ساحباه لمدة ثلثة 

- اال�ست�سهاد:  - الميلد: 1954   

- الحالة االجتماعية: متزوج وله ثلثة ع�سر ابنًا وابنه - المهنة: ع�سكري بوزارة الدفاع - وزارة الدفاع 

- عدد االأبناء: 13 )5( اأبناء  و)8( بنات
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اأي���ام وبع���د اأن و�سل نب���اأ ا�ست�سهاده اإلى اأخي���ه جابر نا�سر توجه اإل���ى �سطح مبنى 

االع���لم ولكن���ه لم يتمكن من التع���رف على جثة اأخيه حيث احدث���ت القذيفة واأ�سعة 

ال�سم�ض اآثارهما  في جثث ال�سهداء الثلثة.

ول���م يتمكن من التعرف عل���ى اأخيه اإال من خلل الخاتم وال�ساع���ة وتم بعدها نقل 

جثث ال�سهداء الثلثة اإلىم�ست�سفى ال�سباح حيث تم ا�ستخراج ت�ساريح الدفن، وتم 

دفن مرعي نا�سر في مقبرة ال�سليبيخات.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / م�ساعد عبدالرحمن اإبراهيم الع�سكري )رحمه اهلل(

كتب / د. في�سل الكندري:

ه���و ال�سهيد م�ساعد عبدالرحم���ن اإبراهيم الع�سكري من مواليدالكويت، حيث  ولد 

بتاريخ 1968/1/12، عا�ض وترعرع بدولة الكويت واأتم مراحل درا�سته في مدار�سها 

وم���ا ان بل���غ �سن الرجول���ة، حتى اآث���ر اأن يخدم وطن���ه، ويلتحق بال�سل���ك الع�سكري، 

فا�ستغل عريفا بالحر�ض الوطني اعتبارًا من تاريخ 1987/3/29م.

وكان رحم���ه اهلل محم���ود ال�سي���رة، واأ�ساد باأخلق���ه كل من عرفه م���ن رفاق دربه 

واأ�سدقائ���ه كما كان كثير االحتكاك باالآخري���ن ويحب مجال�سة اأقرانه ممن في �سنه، 

ل���ذا افتتح له���م مجل�سا في بيت جدته ف���ي منطقة الفيحاء حي���ث كان يقيم، ويعرف 

هذا المجل�ض في الكويت با�سم الديوانية، وهو مجل�ض يجتمع فيه الرجال واالأ�سحاب 

ب�سورة دورية، لتجاذب اأطراف الحديث وللوقوف على اآخر الم�ستجدات في مختلف 

الم�سائل التي تتعلق باهتمامات رواد الديوانية.

وف���ي الثاني من اأغ�سط�ض كان ال�سهيد م�ساع���د مع اأخيه خالد في بيت جدتهما في 

منطقة الفيح���اء، ولما علم ال�سهيد م�ساعد باجتياح الق���وات العراقية لدولة الكويت 

توج���ه اإلى مقر عمل���ه واأبى اإال اأن يقاوم الغ���زاة، ولكنه اأدرك باأن مث���ل هذه االأعمال 

الفردي���ة ل���ن ت�سمد طويًل اأمام جيو����ض �سدام لفترة طويلة ولم���ا اأيقن من �سيطرة 

الغ���زاة على رئا�سة الحر�ض الوطني عاد م�ساعد اإل���ى بيته عاقدا العزم على مقاومة 

االحتلل، ومحاربة الجيو�ض الغازية في جبهات اأخرى.

وبع���د ع�س���ر ذلك اليوم قرر ب���اأن يغير �سكنه حت���ى ال يقع فري�سة �سهل���ة في اأيدي 

العراقيي���ن الذين و�سعوا اأيديهم على جميع ملفات و�سجلت الحر�ض الوطني فتوجه 

ال���ى بيت خالته في منطقة ال�سرة، ولم يمكث هناك م���دة طويلة اإذ �سرعان ما جاءه 

- اال�ست�سهاد: 1990/8/8 - الميلد:  1968/1/12   

- المهنة: عريف - الحر�ض الوطني
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اأحد رفاقه في العمل وهو اإما عبداهلل الحنيفي اأو عبداهلل اإبراهيم من �سكان منطقة 

�سب���اح ال�سال���م وتوجها معا اإلى منطق���ة الد�سمة حيث مكث هن���اك اأربعة اأيام، كان 

خللها يت�ساور مع رفاقه عن دورهم في مقاومة الجيو�ض العراقية الغازية.

كان ال�سب���اب الكويتي قد اأخذ على عاتقه مقاومة المعتدين فكانت العمليات تظهر 

في منطقة وتختفي في اأخرى، ب�سبب عدم كفاءة الجانبين من جهة و�سخامة الجيو�ض 

الغازي���ة مقارن���ة باأع���داد اأف���راد المقاومة م���ن جهة اأخ���رى وبرغم ذلك فق���د اأ�سر 

الكويتيون عل���ى اأن يقلقوا منام القوات الغازية، واأن يجعلوهم يعي�سون في قلق نف�سي  

اأطول فترة ممكنة وهذا ما دفع ال�سهيد اإلى اأن يقف بجانب رفاقه في خندق مقاومة 

المعتدي���ن بكل �سلح توفر لهم لذا ان�سم م�ساع���د الإخوانه من �سباب منطقة كيفان 

التي �سهدت مقاومة عنيفة ا�ستمرت لعدة اأيام.

ولم���ا نفدت ذخي���رة رجال المقاوم���ة الكويتية في منطقة كيف���ان توجه م�ساعد مع 

ثلثة من رفاقه هم: اأحمد وعبداهلل وبدر الكندري لجلب ال�سلح  من مناطق اأخرى 

ليتمكنوا من اإيقاف القوات العراقية الغازية علي قدر اال�ستطاعة، وهنا ذهب م�ساعد 

م���ع رفاقه الى مخفر مرك���ز �سرطة الفيح���اء، لعلمهم بوجود بع����ض االأ�سلحة هناك 

وبينم���ا كان الرفاق الثلثة يجوب���ون مخفر الفيحاء بحثا ع���ن االأ�سلحة اإذا باأحدهم 

يح�ض باقت���راب القوات العراقية من المخفر فيطلب م���ن رفاقه الخروج ب�سرعة من 

المخفر واإذا بقنا�ض عراقي يختبئ فوق �سطح مبنى المخفر وفي اأثناء خروجهم من 

مخف���ر الفيحاء حدث ترا�سق اإط���لق نار بين م�ساعد ورفاقه من ناحية وبين القوات 

العراقي���ة، وهنا يتمكن القنا�ض من غر�ض ر�سا�س���ات غادرة في ظهر ورقبة م�ساعد 

ليفارق الحياة  �سهيدا في 1990/8/8م رحمه اهلل  رحمة وا�سعة.

اأث��ن��اء فترة االحتلل  اأن يقومو  بدفن موتاهم ف��ي  اأه��ال��ي الكويت  وك��ان على 

اأو االأم��ي��ري   اأو ال��ه��ادي   اإل��ى م�ست�سفى م��ب��ارك   فنقل جثمان ال�سهيد م�ساعد 

اأدلة مادية  وهناك كان البع�ض  يقوم بت�سوير الموت واإ�ساباتهم ليقدموا للعالم 
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ع���ن وح�سية النظام العراقي، وتو�سيح مدى فظاعة الجرائم التي ارتكبها في دولة 

الكويت.

ول���م يعلم اأه���ل م�ساعد ما اآل اإليه م�سير ابنهم، ولم يعلموا عن ا�ست�سهاده لهذا لم 

يتم دفن ال�سهيد م�ساعد حتى تاريخ 1990/8/21 على اأنه مجهول الهوية، وتم دفنه 

في مقبرة جماعية في مقبرة الرقة  وبعد عدة اأيام علم اإخوانه با�ست�سهاده.

وق���د ت�سبب النظام العراقي بغزو الكوي���ت بتفكيك الروابط االأ�سرية، وت�سدى لكل 

من قاوم االحتلل وجعله عر�سة للتعذيب اأو حاربهم ب�ستى انواع االأ�سلحة التي جلبها 

معه عند غزو الكويت.

وق���د تع���رف والده على �سورة ابنه بع���د اأن اأنعم اهلل على الكوي���ت بنعمة التحرير، 

ليقيد ا�سمه في �سجل الخالدين ممن ا�ست�سهدوا في اأوائل اأيام الغزو.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته 



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-135-

ال�سهيد / م�سعل نافع حمدان �سقر العدواني )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

الدفاع عن الوطن واجب مقد�ض، وعمل يرفع االن�سان اإلى اأعلى الدرجات فاإن كتب 

ل���ه البقاء في الدنيا فاإنه يعي�ض اإلى اآخر عمره فخورا بما فعل رافعًا راأ�سه دائمًا، واإن 

كتب���ت ل���ه ال�سهادة، فاإنه في جنة الخلد اإن �ساء اهلل ينعم بنعيمها، ومن اأولئك الذين 

�سدقوا ما عاهدو اهلل عليه فق�سى نحبه �سهيدًا من اأجل وطنه، ال�سهيد البطل م�سعل 

نافع حدان العدواني.

ول���د البطل ال�سهيد ناف���ع العدواني بتاريخ 1969/1/7، بمنطق���ة الفحيحيل فرباه 

اأب���واه تربي���ة ح�سن���ة، فن�ساأ على ح���ب الخير، ي�ساع���د المحتاج ثم ت���درج في مراحل 

التعلي���م، حتى ح�سل على �سه���ادة الثانوية العام���ة )الق�سم العلم���ي( وبعد ح�سوله 

علىه���ذه ال�سه���ادة فكر في اأن ي�سق حياته العملية مبا�س���رة فتقدم بطلب للتعيين في 

�سرك���ة البت���رول الوطنية، وعي���ن فيها في وظيف���ة )م�سغل م�سف���اة( بتاريخ 10/24 

/1987، ث���م التحق  بعدها بالجي����ض الكويتي ليوؤدي خدمت���ه االإلزامية، فتم تجنيده 

بالحر����ض االأمي���ري بتاري���خ 1989/1/30، وظ���ل ي���وؤدي خدمت���ه للوط���ن حتى وقت 

ا�ست�سهاده بتاريخ 1990/8/2، وهو يوم الغزو الغا�سم.

اأخالقه و�سفاته ال�سخ�سية:

كان ال�سهيد  م�سعل يت�سم ب�سفات حميدة تدل على بيئة قويمة وتربية ح�سنة، فكان 

يت�س���م باالأخلق الم�سفاة والخ�س���ال المنتقاة، ن�ساأ على حب والديه بارًا بهما محبا 

الأخوت���ه، وجيران���ه وزملئه، وعلى علق���ة طيبة بهم مما دفع بع�سه���م فيما بعد الي 

ت�سمي���ة اأبنائهم با�سمه )م�سعل( ويقول عنه �سديق���ه المواطن عيد محمد الهاجري 

)م�سع���ل اهلل يرحم���ه دائم���ا ي�سحك وهو م���رح الأبعد درج���ة، واإذا يق���در ينفعك ما 

- اال�ست�سهاد: 1990/8/2 الميلد: 1969/1/7   

- المهنة: موظف )م�سغل م�سافاة(- ب�سركة البترول الوطنية الم�ستوى التعليمي:  ال�سهادة الثانوية العامة  

- الحالة االإجتماعية: اأعزب الجن�سية:كويتي   



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-136-

يق�سر،خلوق حبوب، اأي اإن�سان يقعد معاه لو ع�سر دقائق الزم يحبه ويعتز ب�سداقته، 

وال اأذك���ر يوم م���ن االأيام اأنه ع�سب���ي، والزعلت عليه، واأغلب االأي���ام كان يحب يغني 

.
)1(

للت�سلية كان بارا بوالديه 

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

ع���اد البط���ل م�سعل ناف���ع العدواني م���ن دوامه في الحر����ض االأميري اإل���ى بيته في 

الخام�سة من م�ساء ي���وم االربعاءالموافق 1990/8/1 وق�سى ليلته مع اأبويه واأخوته، 

و�سه���روا مع���ًا حتى وق���ت متاأخر م���ن الليل، ثم ج���اءه ات�سال من وحدت���ه الع�سكرية 

با�ستدعائ���ه على وجه ال�سرعة، فلب�ض ملب�سه الع�سكري���ة ب�سرعة فائقة، واأخذ يفتح 

اأب���واب الغرف ليطل اإطلل���ة على جميع اأفراد اأ�سرته وكاأن���ه يودعهم الوداع االأخير، 

دون اأن يزعج اأحدًا منهم، وكاأنه كان يح�ض اأن هذه هي اآخر اإطللة على وجوه اأ�سرته 

الت���ي تربى بين اأفرادها، ثم ات�سل بزميله عيد محمد الهاجري )زميله في الدوام( 

واأخبره باأنه قادم اإليه ليذهبا معا اإلى مقر عملهما، حيث جرت العادة بينهما على اأن 

يذهبا معا اإلى وحدتهما الع�سكرية.

خ���رج م�سعل وعي���د اإلى وحدتهما الع�سكرية في ال�ساد�س���ة والن�سف من �سباح يوم 

الخمي����ض الموافق 1990/8/2، وو�سل الى مقر عملهما ف���ي لواء الحر�ض االأميري، 

فترك ال�سهيد م�سعل �سيارته، واأ�سرع اإلى داخل اللواء، وا�سترك مع زملئه في تعبئة 

االأ�سلح���ة والذخيرة، ثم بداأوا في التحرك �سوب د�سم���ان، وما اأن �ساروا عند ق�سر 

الموؤتم���رات ببيان حتى  اعتر����ض طريقهم بع�ض العراقيين وح���دث ا�ستباك وتبادل 

اإط���لق الن���ار بين الجانبي���ن الكويت���ي والعراقي، وكان���ت الغلبة في ه���ذا اال�ستباك 

الأبطال الكويت، فقتل من العراقيين من قتل واأ�سر من اأ�سر، ثم وا�سل اأبطال الكويت 

طريقه���م اإلى د�سمان، وفي هذا اال�ستباك كان ال�سهيد البطل م�سعل نافع حمدان مع 

زملئه داخل �سيارة يرد على ر�سا�ض العدو بر�سا�سات قتلت بع�سهم، واأرغمت 

)1( م���ن اأق���وال المواطن عيد محم���د الهاجري المدونة في نموذج تفريغ مقابلة، والتي تمت بمكتب ال�سهي���د وذلك في ملف خا�ض بال�سهيد م�سعل نافع 

حمدان العدواني.
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االآخري���ن على اال�ست�س���لم حتى كتب له ال�سه���ادة، فاأ�سيب بطلق ن���اري في راأ�سه 

فانكف���اأ علي وجهه داخل ال�سيارة وحوله بركة من الدماء ثم وا�سل الجنود الكويتيون 

�سيره���م حاملين معهم من وقع في اأيديهم م���ن االأ�سرى العراقيين، وذهبوا بهم اإلى 

ق�سر الموؤتمرات.

ل���م ي�سدق المواطن عي���د الهاجري ان زميل���ه ورفيق طريقه ق���د ا�ست�سهد خا�سة 

اأن���ه كان مجاورا له داخ���ل ال�سيارة واأخذ يقل���ب راأ�سه يمينا وي�س���ارًا فتاأكد اأن روحه 

ق���د �سعدت اإلى بارئها،فاأ�سيب بحالة من االعياء ال�سدي���د خا�سة اأنه كان هو االآخر 

م�ساب���ا، ويذك���ر المواطن عيد الهاجري اأنهم قد تحركوا �س���وب د�سمان، واأن بع�ض 

زملئ���ه قد اأنزل���وه من ال�سيارة وو�سعوه ف���ي �سيارة مدنية واأو�سل���وه الى الم�ست�سفى 

االأمي���ري، حي���ث تم علج���ه واأنه ال يدري م���اذا ح���دث لزميله م�سعل بع���د ذلك وال 

يع���رف من الذي حمله اأو دفنه، ويقول ربما يك���ون الذي قام بدفنه هم رجال الهلل 

االأحم���ر. ويروي المواطن خلف ناف���ع حمدان )اأخو ال�سهيد م�سعل( اأن ثلثة اأيام قد 

م���رت منذ بداية الغ���زو دون اأن يعرف ع���ن اأخيه �سيئا لكنه عل���م اأن المواطن احمد 

العدوان���ي )زميل م�سعل في الجي�ض( قد عاد اإل���ى منزله م�سابا، فذهب للطمئنان 

عليه وال�سوؤال عن اأخيه م�سعل، فروى له اأحمد ما حدث لهم، واأخبره اأنه ال يدري اأين 

ذهبوا به، وبغيره من الم�سابين ذلك اأنه هو االآخر كان م�سابًا.

خ���رج المواطن خلف )اأخو ال�سهيد م�سعل( من بي���ت المواطن اأحمد العدواني في 

حال���ة يرثى لها ذلك الأن���ه ال يعرف عن اأخيه غير واقعة اال�ست�سهاد، اأما الجثمان فل 

يع���رف عنه �سيئًا، ومن ث���م اأخذ يبحث في الم�ست�سفيات، فل���م يعثر له على اأثر، ومع 

اأنه قد �سمع نباأ اإ�سابة اأخيه على ل�سان اأحمد العدواني اإال اأن ات�ساال هاتفيًا ال يعرف 

م�سدره قد اأخبرهم اأن اأخاه اأ�سير لدى العراقيين، ومن ثم جد خلف في البحث عن 

اأخيه لدى نقط التفتي�ض العراقية، وطلب منه بع�ض العراقيين اأمواال الإعطائه اأخبارًا 

ع���ن اأخي���ه، ثم اأعطوه اأخبارا غي���ر �سحيحة، حيث اأخبروه باأن اأخ���اه اأ�سير بالعراق، 

ومن ثم �سافر خلف اإلى العراق واأخذ ي�ساأل عنه في بع�ض ال�سجون العراقية لكنه رجع 
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م���ن العراق بخفي حني���ن، وفقدت االأ�سرة االأمل في العثور عل���ى ابنها م�سعل، ونظرا 

الأن االأ�س���رة قد �سمعت اأكثر م���ن �سهادة في هذا االمر، فاإنها اعتبرت ابنها في عداد 

المفقودين.

بع���د تحرير الكويت م���ن العدو الغا�س���ب اأعلن اأه���ل ال�سهيد م�سعل ف���ي ال�سحف 

اليومي���ة اأن���ه مفقود، ونا�س���دوا كل من يع���رف عنه �سيئ���ًا اأن يت�سل باأهل���ه، وبالفعل 

جاءه���م ا�ستدع���اء من مخف���ر الد�سمة، فذهب وال���ده اإلى مخفر الد�سم���ة، فاأعطوه 

�سهادة وفاة با�سم ال�سهيد م�سعل، و�سورة لل�سهيد م�سعل وهو ملفوف بكفنه، وبطاقته 

المدني���ة، ورخ�سة القيادة الخا�سة به، ومن ثم تاأكد لدى الوالد واالأهل اأن ابنهم قد 

ا�ست�سه���د ف���ي �ساحة الواجب، وقد عل���م االأب، وهو في المخف���ر اأن بع�ض المواطنين 

ق���د عثروا على ابنه، فحملوه اإلى مخفر الد�سمة، وتعرفوا عليه من بطاقته لكنهم لم 

ي�ستطيع���وا االت�سال باأهله، وم���ن ثم قام بع�ض المتطوعين بدفن���ه مع اأحد ال�سهداء 

)م���ن اآل ال�سلط���ان( في مقب���رة ال�سليبيخات، حيث اطلع االب عل���ى مكان قبر ابنه 

م�سع���ل، ثم عاد الى بيته بعد اأن ق���راأ الفاتحة على روح ابنه ال�سهيد، وعلى روح غيره 

م���ن ال�سه���داء االأبرار واطماأن قلبه بعد اأن علم اأن ابن���ه �سيكون في جنة الخلد رفيقا 

لل�سهداء وال�سالحين وح�سن اأولئك رفيقا.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته 
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ال�سهيد / مفرح خالد �ساير العنزي )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

النا����ض مع���ادن، بع�سها غال، واالآخر عك����ض ذلك، وال�سك اأن ال�سه���داء كالمعادن 

النفي�س���ة التي ال ي�سيبها �س���داأ، وال يعتريها عطب، بل تظل قيمته���ا باقية، وال�سهيد 

منزلته رفيعة عند اهلل، الأنه يدافع عن اأر�سه فهو �سهيد واجب بالدرجة االأولى، ومن 

�سهداء الواجب ال�سهيد البطل مفرح خالد �ساير العنزي.

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

ولد ال�سهيد مف���رح خالد العنزي بتاري���خ 1957/4/21، ون�ساأ في منطقة الجهراء 

وعا����ض فيها اأ�سعد اأيام حياته، و�س���ط اأهله واأ�سدقائه، وي�سهد له اأهله واأ�سدقاوؤه اأنه 

كان كريما، طيب القلب، محبوبا من الجميع، وكان يحب عمله، ويقبل على التدريبات 

بحب و�سوق، وكانت له علقات اجتماعية طيبة فكان يخرج مع اأ�سدقائه في رحلت 

ال���ى الب���ر، وكانت له ديوانية، حيث ي���رد اإليها اأحبابه فيتجاذب���ون اأطراف الحديث، 

وكان كريم���ا معهم، اإذ كان يقدم لهم في نهاي���ة الجل�سة الوالئم، ويخرج الجميع من 

ديوانيت���ه فرحي���ن م�سرورين، وال �سك اأن هذه العلقات ق���د كونت �سخ�سيته وجعلته 

رجل من الطرز االول، يحب عمله واأهله، واأ�سدقاءه وزوجته، وابنه الوحيد اأنور.

كان ال�سهي���د مفرح خالد يعم���ل في وزارة الدفاع برتبة رقيب ث���ان بال�سرية الثالثة 

التابع���ة للكتيبة التا�سعة والثلثين باللواء ال�ساد�ض وكان قبيل الغزو العراقي الغا�سم 

ف���ي مهمة تدريبية ا�ستوجب���ت تواجده في عمله خم�سة ع�سر يوم���ا فعاد اإلى بيته قبل 

الغزو العراقي بيوم واحد، وعلى وجه التحديد في �سباح االربعاء الموافق 1990/8/1 

عل���ى اأن يعود اإلى عمله �سباح الخمي�ض 1990/8/2 وق�سى يومه وجزءا من ليلته مع 

- اال�ست�سهاد: 1990/8/2 الميلد: 1957/4/21  

- المهنة: رقيب ثان - بال�سرية الثالثة التابعة للكتبية التا�سعة والثلثين باللواء ال�ساد�ض - وزارة الدفاع

- الحالة االإجتماعية: متزوج وله ابن
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اأهله واأ�سدقائه ثم خلد الى النوم ا�ستعدادا للذهاب اإلى عمله في اليوم التالي.

ا�ستيق���ظ ال�سهي���د مف���رح خال���د وزوجته - كم���ا ا�ستيقظ غي���ره من اأه���ل الكويت 

- عل���ى �س���وت الطلقات الغادرة تدوي ف���ي �سماء الكويت فهب من نوم���ه في ال�ساعة 

الرابع���ة �سباح يوم الخمي�ض 1990/8/2 فتو�ساأ و�سلى �سلة الفجر، ولب�ض ملب�سه 

الع�سكرية، واأ�سر على الخروج اإلى وحدته الع�سكرية، رغم محاولة زوجته اإثناءه عن 

الخ���روج حتى يتحقق  م���ن االأمر، وكانت زوجته في حالة ذع���ر �سديد، وخوف عليه، 

خا�س���ة اأنه زوجها، ووالد ابنها الوحيد ذي الث���لث �سنوات الذي رزقهما اهلل به بعد 

طول انتظار، ولكن ال�سهيد البطل قال لها بكل عزم واإ�سرار )�سرفي نف�سك( وخرج 

ب�سيارت���ه في ال�ساعة الرابعة والن�سف قا�سدًا اللواء ال�ساد�ض، حيث مقر عمله بينما 

اأخذت زوجته ابنها الوحيد بين اأح�سانها وت�سرعت الى اهلل اأن يحفظ لها زوجها.

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

انطل���ق ال�سهيد البطل مفرح خالد العنزي ب�سيارته في طريق )الجهراء-العبدلي( 

ووج���د حركة الم���رور غير طبيعي���ة، فبع�ض النا�ض يع���ودون واآخرون يتخ���ذون طرقًا 

ترابية، وعلم اأن مجموعة من العراقيين يقفون عند ج�سر المغاوير ي�سدون الطريق، 

ويمنعون النا�ض من العبور، ويتعاملون معهم ب�سدة وق�سوة، ووجد الطريق مغلقًا تماما 

دون الو�سول اإلى مقر عمله.

كان ال�سهي���د البطل مفرح يوؤمن دائما اأن االن�سان يمكنه اأن يوؤدي واجبه نحو وطنه 

ف���ي اأي موق���ع وباأية طريقة، ولي����ض �سرطًا اأن يكون ذلك  من خ���لل مقر عمله فقط 

وم���ن ثم فكر ف���ي االلتحاق بلواء المغاوي���ر القريب -حينئذ- من���ه  فاتجه في طريق 

تراب���ي قا�سدا ل���واء المغاوير لي�سترك م���ع رجال هذا اللواء في الدف���اع عن الوطن، 

ولك���ن العراقيين �سوب���وا نحو �سيارت���ه ر�سا�سهم الغ���ادر فاأ�سابت طلقت���ان موؤخرة 

�سيارته اإحداهما اخترقت الزجاج الخلفي لل�سيارة وا�ستقرت في راأ�سه ويبدو اأن هذه 

االإ�سابة قداأودت بحياته في الحال.
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ومما تجدر االإ�سارة اإليه اأن مجموعة من المتطوعين من اأجل اإنقاذ الم�سابين قد 

حاول���وا ف���ي نف�ض اليوم حمله اإلى الم�ست�سفى اإال اأنهم لم يوفقوا في ذلك نظرا لقرب 

موقع اال�ست�سهاد من نقطة تفتي�ض عراقية ويبدو اأن العراقيين لم يمكنوهم من ذلك 

ولكن المتطوعين ا�ستطاعوا اأن ياأخذوا بطاقته وحافظة نقوده، واأودعوها بم�ست�سفى 

الجه���راء و�سجلوا ا�سمه ف���ي الم�ست�سفى �سمن ال�سهداء، م���ع اأن جثمانه كان اليزال 

م�سجى في �سيارته لم يحمل بعد.

جد اأهل ال�سهيد مفرح واأ�سدقاوؤه في البحث عنه، ومن اأ�سدقائه الحميمين الذين 

ل���م ياألوا جهدا ف���ي البحث عن���ه �سديقه ماجد �سلط���ان الخالدي، ال���ذي ذهب الى 

م�ست�سفى الجهراء للبحث عنه فوجد ا�سمه �سمن قائمة  ال�سهداء،فبحث عن جثمانه 

فلم يج���ده، واأخذ يبحث ويجري ات�ساالت مع بع����ض اأ�سدقائه بالجهراء، واإعطاهم 

موا�سف���ات �سي���ارة ال�سهيد مفرح، فات�سل ب���ه �سديق له هاتفيًا واأخب���ره اأن ال�سيارة 

المعني���ة متوقفة على  طريق )الجهراء -العبدل���ي( ولكن في طريق فرعي ترابي في 

اتجاه لواء المغاوير.

وكان فرح���ان خال���د �ساير- اأخو ال�سهيد مفرح يبحث ع���ن اأخيه في كل مكان، وفي 

ي���وم الجمعة 1990/8/3، جاءه ات�سال هاتفي باأن ا�سمه معلق �سمن قائمة ال�سهداء 

بم�ست�سف���ى الجه���راء فهرول ال���ى الم�ست�سفى وتاأكد من وجود ا�س���م اأخيه وبحث عن 

جثت���ه، فلم يجدها، فا�ستقل �سيارته مح���اوال الو�سول اإلى مقر عمل اأخيه، وهو اللواء 

ال�ساد����ض، وكان معه وكي���ل �سابط- اآنذاك -  ا�سمه عجيل عل���ي حمد، وفي الطريق  

الموؤدي���ة اإلى اللواء ال�ساد�ض وهو طريق الجهراء �ساهدا �سيارة اأخيه فاتجها �سوبها، 

فوجدا بها جثمان ال�سهيد مفرح.

اأ�س���رع فرحان وعجيل اإلى م�ست�سف���ى الجهراء، واأخب���را الم�سوؤولين بمكان الجثة، 

كم���ا اأن ماج���د �سلطان الخالدي- �سديق ال�سهيد- قد ق���ام بنف�ض العمل، وطلبوا من 

الم�ست�سفى اأن تخرج معهم �سيارة ا�سعاف، وعند و�سولهم اإلى مكان الجثة لم يمهلهم 
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العراقيون، واإنما هاجمتهم دورية عراقية ولم يمكنوهم من حمل الجثمان.

ح���اول اأخو ال�سهيد اكثر من مرة الو�سول اإلى جثم���ان اأخيه مفرح لكن دون جدوى 

ول���م ي�ستطع انت�سال رفات اأخيه، اإال بعد انتقال نقط���ة التفتي�ض العراقية القريبة من 

جثم���ان ال�سهيد اإل���ى مكان اآخر، وكان ذل���ك بعد �سهرين تقريبا م���ن الغزو العراقي 

ويق���ول فرح���ان خال���د )اأخ���و ال�سهيد مف���رح(: وبعد اإزالة ه���ذه النقط���ة- اأي نقطة 

التفتي����ض العراقي���ة- قمت بانت�سال م���ا تبقى من جثة اأخي، وقم���ت بدفن رفات اأخي 

ف���ي منطقة اال�سجار في الجهراء مقابل مكان )الحادث( )1( ويذكر ماجد �سلطان 

الخالدي انه قد �سمع بعد عودته من ال�سعودية اأن المطاوعة قد دفنوا جثمان ال�سهيد 

مف���رح بع���د �سهر او �سهرين في مكانه ثم نقلوه بعد ذل���ك في قبر جماعي في مدافن 

الرقة، ولكن يلحظ ان اأهله ال يعرفون بال�سبط قبره الذي نقل اإليه وال يعرفون على 

وجه التحديد تاريخ دفنه.

واللف���ت للنظ���ر اأن واجب���ه الوطني فترك زوجت���ه وابنه الوحي���د )وكان طفل في 

الثالث���ة من عمره( ولب�ض ملب�سه الع�سكرية، واأ�سرع في الرابعة والن�سف من �سباح 

يوم الخمي�ض 1990/8/2 بمقر عمله باللواء ال�ساد�ض.

اأم���ا االأمر الثاني: فه���و ال�سلوك الم�سين للقوات العراقي���ة اإذ اأنهم لم يهتموا بدفن 

ال�سهي���د ولم يتركوا اأحدًا يقوم بهذا العمل، ووقفوا بالمر�سادلكل محاولة تهدف اإلى 

حمل جثمانه ودفنه، وهذا اأمر ال يتفق مع دين، وال عرف، وال مبادئ اإن�سانية.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / ميثم ح�سين غلوم ح�سين المولي )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سمروخ.

مدخل:

ال�سهي���د ميث���م ح�سين، نجم اآخر من نج���وم الكويت الخالدة الت���ي �سوف تتذكرها 

االأجي���ال القادمة، من اأبناء هذا البلد الحبي���ب فالت�سحية التي قدمها كبيرة، لكنها 

كان���ت �سغيرة فبعين المحب لهذه االأر�ض المتم�سك بقيم المواطنة الحقيقية لنجعل 

التاريخ يتكلم ويحدثنا عن ال�سهيد ميثم ح�سين المولي.

كان طالب���ا في كلية التربية االأ�سا�سية، وريا�سي يلعب كرة الماء في نادي القاد�سية 

اأح���د اأ�سهر االندية الريا�سية في دولة الكويت والخليج العربي،، كما اأنه مثل منتخب 

الكويت في هذه اللعبة، وهذا داللة عن مهارته فيها، عرف عنه بدماثة الخلق وبطيبة 

 ولذلك اأحبه رفاقه.
)2(

 وبتوا�سع جم حتى اأنهم ي�سمونه )الجوهرة( 
)1(

القلب 

ال�سهيد والغزو:

لم���ا بداأت جحافل الجي����ض العراقي  التتار الجدد، تزحف جهة الكويت اآثر ال�سهيد 

 وحتى حين األحت علي���ه والدته اأن يخرج الى 
)3(

البق���اء في الكويت وعدم المغ���ادرة 

اأقارب���ه في الجمهورية اال�سلمي���ة االإيرانية رف�ض رف�سا قاطع���ا بقوله لها "ما اأطلع 

 واأي�سا قال م���رة "النريد اأن ننذل نحن 
 و"ومالن���ا اإال ديرتنا" )5(

م���ن الكويت.." )4(

نا�ض معززين مكرمين ما نروح اأي ديرة حتى ولو كانوا اأهلنا.. اأي بلد نذهب لها ماذا 

 وقد اآثر اأن يبقى ويلت�سق باالأر�ض التي 
)6(

يقولون لنا الجئين يمدون اأيديهم يعطونا!! 

ننتمي اإليها.

عم���ل ال�سهيد اإب���ان الغزو العراق���ي لدولة الكوي���ت ببع�ض االأعم���ال التطوعية مثل 

)1( ح�سين محمد اأحمد المهنا �ض3، مقابلة قام بها مكتب حيثيات اال�ست�سهاد بتاريخ 1994/2/5. 

)2( انور علي كرم مقابلة قام بها مكتب حيثيات اال�ست�سهاد بتاريخ 1994/1/29.�ض 4 عمران �سم�ساه. )3(  المقابلة قام بها مكتب حيثيات اال�ست�سهاد 

بتاريخ 1994/1/16 وطالب ح�سين غلوم ح�سين المولي )اأخ( ال�سهيد المقابلة الثانية قام بها مكتب حيثيات اال�ست�سهاد بتاريخ2000/6/11 �ض3.

)4( ح�سين محمد اأحمد المهنا �ض3.

)5( طالب ح�سين غلوم ح�سين المولى المقابلة الثانية �ض7، وح�سين محمد اأحمد المهنا �ض3.

)6( ح�سين محمد اأحمد المهنا�ض3.
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ا�ستراكه مع بقية اإخوته، في العمل في مخبز ال�سعب االآلي ل�سركة المطاحن الكويتية 

.
)7(

في منطقة "ال�سعب" حيث �سكنه 

 قريبة من منزله، والجدير بالذكر 
كما كان يذهب ب�سكل منتظم اإلى "ديوانية" )8(

اأن���ه كان للديواني���ة ب�سكل عام  دور فع���ال اأثناء االحتلل العراق���ي لدولة الكويت في 

، اعتاد ال�سهيد ق�ساء معظم ام�سياته في الديوانية 
)9(

تثبيت النفو�ض ورفع المعنويات 

وف���ي بع�ض االحيان اذا تاأخر ف���ي الليل ينام كحال بقية اأ�سدقائه فيها خا�سة عندما 

.
)01(

يحدث منع تجول من قبل القوات العراقية الغازية 

قي���ل اإن ال�سهي���د كان يمل���ك م�سد�س���ا وبندقي���ة وهناك م���ن �ساهده يت���درب على 

، فهل كان يعتزم 
)12(

 وورد اأي�سا اأنه كان يعتزم االلتحاق بالمقاومة 
)11(

ا�ستخدامهما 

القي���ام بعملية فدائية التي ب���داأت تزداد �سراوة �سد المحتل ف���ي هذه المرحلة منذ 

 ال ندري الأن ال�سهيد قد تم القب�ض عليه و�سيكا ولم يت�سن 
)13(

االأيام االأولى للحتلل 

.
)14(

له ذلك وما لدينا من اأدلة غير كافية لتوؤيد اأو تنفي ذلك 

االعتقال:

خ���رج ال�سهيد من منزله في يوم الخمي�ض الموافق 1990/8/15 مع �سديقيه خالد 

، م�ستغل �سيارة اأخيه االأكبر 
)15(

وفي�سل زملئه في فريق كرة الماء بنادي القاد�سية 

 متجها اإلى مدينة االأحمدي وذلك من اأجل اأن يرى الجميع بع�ض رفاقهم في 
)16(

علي 

، واإذا �سنحت الفر�سة لهم 
)17(

فريق كرة الماء والذين يعملون في مطافئ االأحمدي 

.
)18(

لربما يتطوعون للعمل في المطافئ 

)7( طالب ح�سين غلوم ح�سين المولي المقابلة الثانية �ض7.

)8( انور علي كرم مقابلة قام بها مكتب حيثيات اال�ست�سهاد بتاريخ 1994/1/29�ض1 وكذلك طالب المقابلة الثانية �ض2 وفي�سل خنفر محمد الح�ساوي 

وخالد جواد علي ال�سواف مقابلة م�ستركة قام بها مكتب حيثيات اال�ست�سهاد بتاريخ 2000/8/26.

)9( وهي ذلك الجزء من البيت الخا�ض بجلو�ض الرجال، وهي بمثابة ناد يتناول فيه الرجال �ستى اأمور حياتهم انظر د.يعقوب يو�سف الكندري الدواوين 

الكويتية- دورها االجتماعي وال�سيا�سي �ض47.

)10( نف�ض الم�سدر ال�سابق

)11( انور علي كرم �ض4.

)12( علي ح�سين المولى مقابلة قام بها مكتب حثيثات اال�ست�سهاد بتاريخ 2004/12/6 �ض5.

)13( ح�سين محمد اأحمد المهنا 2، واي�سا علي ح�سين المولي �ض4.

)14( ابراهيم احمد الرا�سد، اأيام ال�سمود )عظات وعبر( �ض20.

)15( علي ح�سين المولى �ض5.

)16( خالد جواد علي ال�سواف وفي�سل خنفر محمد الح�ساوي.

)17( عل���ي ح�سي���ن المولى �ض1، وخالد جواد علي ال�س���واف، �ض1، وطالب ح�سين غلوم ح�سين المولي �ض8. والمقابلة الم�ستركة )في�سل  خنفر وخالد 

ال�سواف( �ض2.

)18( خالد جواد علي ال�سواف �ض1.
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وف���ي طريقهم، عبر طري���ق الفحيحيل ال�سري���ع ح�سب ما ورد عل���ى األ�سنة ال�سهود 

، فنقاط التفتي����ض اأخذت تزداد 
)19(

ا�ستوقفته���م تباعا ث���لث نقاط تفتي�ض عراقي���ة 

ب�س���كل ملحوظ ف���ي �ستى اأنح���اء الكويت نتيجة لزي���ادة حركة المقاوم���ة منذ  تاريخ 

.
)20(

1990/8/11، والتفتي�ض اأ�سبح اأكثر دقة 

اأول���ى نقاط التفتي�ض كانت عند ج�سر"بيان" والثانية عند ج�سر "المهبولة" لم يتم 

العثور على �سيء في ال�سيارة اإلى اأن و�سل ميثم ومن معه اإلى مدخل مدينة االأحمدي، 

وبالق���رب من مبنى المحافظة ت���م تفتي�ض ال�سيارة تفتي�سا دقيق���ا، ربما الأن ال�سيارة 

ي�ستغله���ا �سباب لم تتجاوز اأعمارهم الع�سري���ن ربيعا ومتجهين الى منطقة االأحمدي 

�سي���ارات كثيرة ت�ستقلها عائلت �سمح لها بالمرور من غير تفتي�ض بينما �سيارة ميثم 

.
)21(

قد تم تفتي�سها بدقة 

وكان���ت مفاج���اأة الجمي���ع عندما ت���م العثور على "من�س���ور" في �سي���ارة ميثم تحت 

مقع���د ال�سيارة االأمامي هذا المن�س���ور عبارة عن وجه رجل يفتر�ض اأنه يمثل الرئي�ض 

، باال�سافة اإلى ذلك كتب بيان قد 
)22(

العراق���ي المخلوع �سدام ح�سن بج�سم حم���ار 

األح���ق با�سف���ل المن�سور ي�س���رح للكويتيين وللمقيمي���ن في الكويت كيفي���ة التعامل مع 

.
)23(

اال�سلحة الكيميائية 

ول���م يكن هذا فح�سب بل ق���د تم العثور على �سور الأمير البلد حفظه اهلل - ال�سيخ 

جاب���ر االأحمد ال�سب���اح باال�سافة اإلى �سور اأخ���رى ل�سمو االأمير الوال���د ال�سيخ �سعد 

العب���داهلل ال�سالم ال�سباح كذل���ك عثر على علم لدولة الكويت ف���ي �سندوق ال�سيارة 

.
)24(

الخلفي 

)19( خالد ال�سواف �ض9، اطلب غلوم �ض8، والمقابلة الم�ستركة )في�سل خنفر وخالد ال�سواف( �ض2.

)20( المقابلة الم�ستركة )في�سل الح�ساوي وخالد ال�سواف)�ض4.

)21( الرا�سد اأيام )ال�سمود) )ع�سات عبر( �ض20.

)22( المقابلة الم�ستركة )في�سل الح�ساوي وخالد ال�سواف( �ض4.

)23( خالد ال�سواف �ض2، واي�سا طالب غلوم �ض2.

)24( ف���ي معظ���م الن�سرات التي �سدرت في الكويت اإبان الغزو تناولت )مبداأ رف����ض العدوان والمطالبة بال�سرعية والحث على المقاومة وال�سمود ومن 

امثل���ة ه���ذه الن�سرات، ال�سمود ومو�ض وابناء جابر و�سوت الحق والقب�ض ون�ساء واأطفال الكويت واحرار الكويت حول مزيد من االي�ساح انظر اأحمد 

ال�سرق���اوي م���ن ب�سمات االزمة �ض 45-72 وكذل���ك انظر د. علي الدمخي الكويت تح���ت االحتلل �ض207-211 واي�س���ا خ�سير عبداهلل الكويت، 

وجراد بغداد �ض 35-36 وكذلك محمد عبدالهادي جمال الكويت واأيام االحتلل �ض38-34.- خالد ال�سواف �ض2.
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، فقد 
)25(

ما تم العثور عليه في ال�سيارة لم يكن ال�سهيد وال من معه على علم به اأبدا 

و�سل���ت اإل���ى اأحد اأخوة ال�سهيد من �سديق لهم كان لديه اآل���ة ت�سوير ويقوم بتوزيعها 

فتب���رع اأحد اأخ���وة ال�سهيد ميثم باأن يق���وم بالتوزيع في منطقة "بي���ان" والظاهر اأن 

ورق���ة  اأو ورقتي���ن من المن�س���ور قد �سقطت �سهوا ف���ي �سيارة االأخ االكب���ر التي اعتاد 

.
)26(

ال�سهيد اأن ي�ستقلها اإبان الغزو 

اأم���ا ما يتعل���ق ب�سور االأمير وولي عهده االأمين واأع���لم الكويت التي عثر عليها في 

ال�سن���دوق الخلفي في ال�سيارة فهي من بقايا "يوم التكبير" الذي تم في يوم ال�سبت 

 حي���ث وق���ف الكويتي���ون عل���ى اأ�سط���ح المنازل يرفع���ون اأ�سواتهم 
)27(

 1990/8/11

.
)28(

بالتكبير 

بعد ذلك تم تقييد ال�سهيد ميثم مع �سديقه في�سل بالكوفية "الغترة" بينما تم ربط 

�سديقه���م خالد ب�سلك كهربائي الغريب باالأمر اأن من اكت�سف الورقة ردد اأن ال�سهيد 

وم���ن معه من المقاومة عندما ردد "�سدن���ا المقاومة" ثم بعد ذلك تجمهر عدد من 

الجن���ود وال�سب���اط العراقيين حول  الفتية الثلثة المكبلي���ن بالقيود، األقوا بهم على 

 وانهالوا عليهم �سربا ا�ستمر قراب���ة ع�سر دقائق ثم ا�سطحبوهم الى 
)30(

الر�سي���ف 

مدينة االأحمدي التي تمنوا اأن يروها اأحرارا فدخلوها مكبلين.

وف���ي مكات���ب ال�سركة هن���اك التي حوله���ا المحتل ال���ى معتقل انزل عليه���م الجنود 

العراقي���ون الوجب���ة االأولى "م���ن التعذيب ال���ذي كان عبارة عن �س���رب بالع�سي على 

موا�س���ع مختلفة م���ن اأج�سامهم وف���ي التحقيق انهال���ت اال�سئلة عليه���م مثل )من هم 

ربعك���م(؟ ومن اأين اأتيت���م بالمن�سور؟ ومن ه���و م�سدره؟ واأين يت���م توزيعه؟ وما ا�سم 

المجموعة التي تنتمون اإليها؟ ومن رفاقكم؟ ولم تكن هناك اأي اإجابة الأن المعتقلين 

)25( الم�سدر ال�سابق �ض1.

)26( طالب المقابلة الثانية �ض7.

)27( علي ح�سين المولي �ض2.

)28( تك���رر م�سه���د )يوم التكبير( اي�سا في يوم 1990/9/1 وقد كان ل�)يوم التكبير( االثر الكبير على المحتل لدرجة هن هناك وثيقة عراقية �سادرة 

بتاريخ 1990/8/31 تدعو  بفتح النيران على �سطوح المنازل التي تقوم بالتكبير بكافة اال�سلحة د.يو�سف عبد المعطي المقاومة الكويتية من خلل 

الوثائق العراقية �ض 113.

)29( خالد ال�سواف �ض2.

)30( نف�ض الم�سدر ال�سابق �ض3-2.
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ال يعرفون �سيئا عن هذا المن�سور؟

ث���م تلقوا بعد ذل���ك الوجبة الثانية  م���ن التعذيب حتى اأن اأح���د ال�سباط الموكلين 

بتعذي���ب ال�سب���اب ق���ال باإ�سلوب اعت���اد العراقي���ون ا�ستخدامه في عملي���ات التعذيب 

الجب���ار المعتقلين على االعتراف قائل )اإع���دام خل�ض.. ودوهم واأعدموهم(.. ثم 

اأردف قائًل: كل واحد خم�ض ر�سا�سات، ومن منطقة االأحمدي تم نقلهم اإلى مدر�سة 

في منطقة الرقة وتم موا�سلة التحقيق معهم ومنها تم نقلهم اإلى مخفر الرقة.

العراقي���ون المدجج���ون بال�س���لح، ولي����ض هذا فح�س���ب فقد كانت خلفه���م �سيارة 

ع�سكري���ة تق���ل عدد من الجن���ود العراقيين وح���ال و�سولهم المخف���ر ا�ستمرت وجبة 

التعذيب.

كان ال�سهيد ي�سعر بالذنب الكبير تجاه �سديقيه وكان يردد اأنه هو ال�سبب في كل ما 

حدث وما �س���وف يحدث لهم، فهو الذي اقترح عليهم التوجه اإلى االحمدي وال�سيارة 

التي عثر على المن�سور فيها كانت �سيارة اأخيه والمن�سور لي�ض لهم علقة به.

وف���ي مخف���ر الرقة يقول خال���د اإن التحقي���ق كان اأ�س���د ق�سوة فق���د كان المحققين 

يحاول���ون انتزاع اعترافاته���م بالقوة ولذلك ال�سرب اأ�سبح )ب���ل هوادة وبل توقف( 

وا�ستعمل���ت فيه���ا و�سائ���ل متعم���دة مثل ال�س���رب ب�)اله���وز( والع�س���ي باال�سافة الى 

ال�سدم���ات الكهربائي���ة، ولما لم يجد الجند العراقيون فائدة لج���اأوا الى الخداع باأن 

زعموا اأن ال�سهيد قد اعترف لهم باأنه هو رئي�ض المجموعة واأن �سديقيه هما اأطراف 

رئي�سي���ة فيها!.. وقد ورد لدى ال�سه���ود اأنهم كانوا يركزون على ال�سهيد بال�سرب اأكثر 

منهم واأن اآثار التعذيب كانت ظاهرة على وجهه لدرجة اأنهم علموا فيما بعد اأن طبلة 

اأذن���ه ق���د خرمت من �س���دة ال�سرب على وجهه كم���ا اأن هناك اآث���ار تعذيب على رجله 

وظهره.

وف���ي حوال���ي ال�ساعة ال�سابعة من �سبيح���ة يوم الجمعة المواف���ق 1990/8/16 تم 

اقتي���اد الفتية الثلثة بعد اأن اأحكمت القيود ح���ول االأيادي وتم تع�سيب عيونهم هذا 
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)31( خالد ال�سواف �ض4.

)32( طالب ح�سين غلوم المولي �ض2.

)33( طالب ح�سين غلوم المولي المقابلة الثانية �ض5.

)34( علي ح�سين المولي �ض2 خالد ال�سواف �ض6-5.

وقد و�سع ميثم وحده بينما االآخران ربطا معا وقد ورد على ل�سان اأحد ال�سهود وا�سفا 

الموق���ف باأنه كان طوال الطري���ق )يت�سهد) ل�سعوره باأنه ومن معه �سوف يعدومون ثم  

يلق���ى بجثثهم في ال�سحراء لكن ال�سيارة التي اأقلتهم توقفت فجاأة وتم اإنزالهم عند 

مخفر �ساحية ال�سباحية.

وف���ي مخفر ال�سباحية ادخل المعتقلون على محققين بلبا�ض مدني وبداأوا يوجهون 

له���م نف�ض االأ�سئل���ة ال�سابقة متزامنة مع تعذي���ب اأ�سد وطاأة وا�ستم���ر التعذيب قرابة 

، وهناك كان التعذيب اأكثر �سرا�سة 
)32(

 ثم تم نقلهم اإلى مخفر الرقة 
)31(

ال�ساعتين 

وتم �سربهم دون هوادة وا�ستمر دون توقف وا�ستخدم معهم �سنوف من التعذيب مثل 

الفلق���ة وال�سعقات الكهربائية وا�ستم���ر التعذيب معهم من المغ���رب حتى ال�ساعات 

االأولى من ال�سباح ثم بعد ذلك تم موا�سلة التحقيق معهم في الدور االول من مخفر 

، وفي ليل���ة يوم الجمعة تم جم���ع المعتقلين الثلثة ليت���م اإبلغهم باأنهم 
)33(

الرق���ة 

جميع���ا �سوف يتم اطلق �سراحه���م فيما عدا ال�سهيد وفعل ت���م اإطلق �سراح خالد 

وفي�سل وبقي ميثم معتقل لحين ا�ست�سهاده.

لعب���ت اأخلق���ات ال�سهي���د دورا كبيرا ف���ي اإط���لق �سراحهم فقد اعت���رف ال�سهيد 

.
)34(

للعراقيين باأنه هو �ساحب المن�سور واأن �سديقيه لي�ض لهما علقة باالأمر 
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محاوالت الإطالق �سراح ال�سهيد:

بع���د اأن ت���م اإطلق �سراح رفيقيه خالد وفي�سل علم اإخ���وة ال�سهيد باعتقال اخيهم 

فاتج���ه اأحد اأخوة ال�سهيد مع اأخته اإل���ى مخفر االحمدي فعثروا على �سيارته، ف�ساألوا 

م���ن كان ف���ي المخفر من الجن���ود العراقيين عن���ه فاأخبروهم باأنه ق���د نقل هو ومن 

. وهناك في مخفر الرق���ة لم ي�سمح له���م بالدخول فقد 
)35(

مع���ه ال���ى مخفر الرق���ة 

ت���م مقابلتهم عن���د بوابة المخفر مقابلة غي���ر الئقة ولما �ساألوا ع���ن اأخيهم قيل لهم 

اإنه���م ال يعرفون اال�سماء واأبلغوهم اأنه تم اإطلق �سراح اثنين من الثلثة المعتقلين، 

المرحلين من مخفر االأحمدي وتبقي �سخ�ض ال يعرفون ا�سمه لم يزل محجوزا، وهو 

ح�سب و�سفهم �ساحب (اللحية( واأبو )اللحية( هذا كان ال�سهيد ميثم، رحمه اهلل.

ف�س���األ االأخ بعفوي���ة مت���ى يطلق �سراح���ه فتم اإجابت���ه بطريقة يفهم منه���ا التهديد 

.
)36(

والوعيد بلكنة عراقية )التجون وال تجيبون اإخوانكم بعدين اإحنا نت�سرف( 

بذل اأق���ارب واأ�سدقاء ال�سهيد جهدا كبيرًا في محاولة الإطلق �سراحه لكن جهودهم 

 وقد كان ال�سهيد قد تم نقله اإلى معتقلت مختلفة بعد اطلق �سراح 
)37(

ب���اءت بالف�سل 

رفيقي���ه، من ال�سعوبة بمكان اأن يتم توثيقها ب�س���كل دقيق لعدم اكتمال االأدلة، لكن من 

الممكن القول اإن من �سمن المعتقلت التي تم نقل ال�سهيد اإليها االأحمدي وال�سباحية 

.
)38(

وق�سر نايف والجهراء والب�سرة وق�سر ال�سيف ومجمع بيبي ال�سالم والرقة 

ال�سهادة:

ات�س���ل العراقي���ون باه���ل ال�سهي���د ليخبروهم باأن له���م "زيارة" لميث���م في مخفر 

 وربما بهذا 
)40(

 وذلك في �سبيحة يوم ال�سبت الموافق 1990/10/13 
)39(

الفردو�ض 

، حتى 
)41(

االت�س���ال اأراد العراقي���ون ان يتاأكدوا م���ن وجود اأهل ال�سهيد ف���ي المنزل 

)35( طالب ح�سين غلوم المولي المقابلة الثانية �ض5.

)36( نف�ض الم�سدر ال�سابق وال�سفحة.

)37( انور علي كرم �ض2، وكذلك عمران �سم�ساه �ض2.

)38( عمران �سم�ساه �ض 2، وعلي ح�سين المولي �ض2.

)39( طالب ح�سين غلوم ح�سين �ض2.

)40( ح�سين محمد اأحمد المهنا �ض2 وكذلك اأنور علي �ض2 علي ح�سين المولى �ض3.

 )41( طالب ح�سين غلوم المولى المقابلة الثانية �ض4.
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تكتمل الم�ساهد االأخيرة من الجريمة التي �سوف يقوم بها )الجنود االأ�ساو�ض(.

�سي���ارة ع�سكرية عراقية تمث���ل فرقة )االعدام( في ال�ساع���ة ال�ساد�سة �سباحا من 

يوم االثنين الموافق 1990/10/15 تقف اأمام منزل اأ�سرة ال�سهيد ياأمر اأحد الجنود 

ميث���م بالنزول من ال�سيارة وين���زل حافي القدمين وبلحية و�سعر راأ�ض طويل وملب�ض 

رث���ة، وال�س���ك اأن اآثار التعذي���ب بادية علية. الأنه���م كانوا يعدمون كل م���ن يحمل اآثار 

، )دق جر�ض الباب(
)42(

تعذي���ب  وا�سحة على ج�سم���ه، اأو يعاني من عاهه م�ستديمة 

 وعندما دق الجر�ض وبقلوب تنعدم فيها الرحمة اأطلقوا عليه النار!! اأ�سيب بطلق 
)43(

.
)45(

ناري بالراأ�ض مخترقا الوجه واأعلى الحاجب االأي�سر، واأخرى على رجله 

وال���دا ال�سهيد مت�سوقان لتكحيل اأعينه���م بابنهم، الذي انقطعت اأخباره عنهم منذ 

اأكث���ر من �سهر، واإذا ب�سوت الطلق���ات النارية يمزق �سكون ال�سباح قادما من خارج 

المن���زل و�سوتها قريب جاء م���ن المنزل، خرج االأب و�سدم من ه���ول ما �ساهد ابنه 

الحبي���ب ال���ذي ينتظره ملقى عل���ى االأر�ض م�سرج���ا ببركة من الدم���اء، واإذا باالأب 

الم�سكي���ن ي�س���رخ من �سدة ال�سدمة في ال�سارع "اهلل اكب���ر.. اهلل اكبر" وتبعته بعد 

.
ذلك والدة ال�سهيد التي اأخذت هي االأخرى تنتحب "اذبحوه... اذبحوه" )46(

وطل���ب الجنود من االأ�س���رة المفجوعة بابنه���ا عدم تحريك جثم���ان ميثم، وطلبوا 

منه���م اأن ال يتم دفن الجث���ة اإال بموجب "ورقة ت�سريح"!! ول���م يتوقفوا عند ذلك بل 

ت�سدى اأح���د ال�سباط العراقيين للتحقيق مع والد ال�سهي���د ب�سوؤال غريب جدا يدعو 

 الظاهر اأن 
اإل���ى ال�سخري���ة واال�ستهج���ان للأب قائ���ًل له "هل لل�سهي���د اأع���داء" )47(

ال�سهيد بقي مطروحا على االأر�ض م�سرجا بدمائه ب�سع �ساعات قبل نقله باالإ�سعاف 

)42( العقيد ح�سين مال اهلل مجرمو الحرب العراقيون �ض216.

)43( طالب ح�سين غلوم المولى المقابلة الثانية �ض4.

)44( القت���ل به���ذه الطريق���ة اعنى اعدام المعتقلي���ن الكويتيون اأمام منازلهم ا�سلوب تك���رر مرات عديدة انظر على �سبيل المث���ال ال الح�سر اأ.د. نجاة 

عبدالقادر الجا�سم �سهداء الكويت الجزء االول ال�سفحات التالية 111.110.101.88.73.62.54.41 واي�سا  الجزء الثاني ال�سفحات التالية: 

115.111.62.6. واي�سا انظر كذلك  زبن العتيبي، المرابطون تحت االحتلل �ض63.

)45( اأنور علي كرم �ض2.

)46( طالب ح�سين المولى7، واي�سا عمران �ساه 3.

)47( عل���ي ح�سي���ن المول���ى �ض2، طال���ب ح�سين المول���ي المقابل���ة الثاني���ة7، المقابلة الم�سترك���ة مقابلة ق���ام بها مكت���ب حيثيات اال�ست�سه���اد بتاريخ 

2000/8/26م. �ض12.
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.
)48(

اإلى الم�ست�سفى ومنه اإلى مقبرة ال�سليبيخات حيث تم دفن جثمان ال�سهيد 

كلمة اأخيرة:

ق���دم ال�سهيد �سورة رائعة من �سور الت�سحية والفداء والتي اأظهرت معدن ال�سهيد 

عل���ى حقيقته واأثبت مدى حبه لبل���ده الكويت وتم�سكه بتراب وطن���ه. مظهرا م�سهدا 

رائع���ا قلم���ا نراه ف���ي الواقع وذلك عندم���ا �سهد على نف�س���ه باأنه يتحم���ل الم�سوؤولية 

الكامل���ة فيما عثر عليه من من�سورات مناه�سة للحتلل.. بادعائه اإن ال�سيارة التي 

يقله���ا �سيارت���ه وبذلك تمكن من اأن يحم���ي اأوال اأخوته ووالدي���ه فال�سيارة ملكا الأخيه 

االكبر، وثانيا تمكن من اأن يبعد اأعين العراقيين عن �سديقيه وتحمل وزر االأمر كله.. 

باعترافه على نف�سه باأنه وراء المن�سور ومدبر كل �سيء.

م���ا اأروعه���ا من بطولة وما اأج�سرها م���ن �سهامة ويا لمتان���ة اإرادتك وقوة عزيمتك 

وباأ����ض �سبرك وح�سن اإيثارك هنيئًا لك يا ميث���م ال�سهادة، فقد اأظهرت فداء عظيما 

ووف���اء كبيرا ل�سديقيك واآخر دعوانا.. واأكفنا مت�سرعة اإلى رب ال�سماء.. تتمنى لك 

الغفران واالإح�سان والأهلك ال�سبر وال�سلوان

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته

)48( علي �ض4 وفي�سل خنفر الح�ساوي وخالد جواد ال�سواف �ض12 وطالب ح�سين غلوم �ض8.
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ال�سهيد / نا�سر ح�سين نا�سر �سفر العجمي )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ل���م يبخ���ل اأهل الكويت بنف�ض اأو نفي�ض في �سبيل الدف���اع عن وطنهم، كي تعود راية 

الحري���ة عالي���ة خفاقة ترفرف في كل م���كان على اأر�ض الكوي���ت الغالية، فهناك من 

ان�س���م الى مجموع���ة المقاومة ال�سعبية داخل اأر�ض الكوي���ت، وهناك من قدم نف�سه 

متطوع���ًا للدفاع عن الوطن، فان�سم اإلى الجي�ض الكويت���ي ليكون له �سرف الم�ساركة 

ف���ي تحرير بلده من اأي���دي الطغاة الظالمي���ن، ومن هوؤالء المتطوعي���ن في الجي�ض 

الكويتي ال�سهيد البطل نا�سرح�سين نا�سر العجمي.

ول���د نا�س���ر ح�سين العجمي ف���ي 1971/8/9م فتربى تربية ح�سن���ة، ون�ساأ متم�سكًا 

بدين���ه، محبًا لوطن���ه، واأراد له والده اأن يكون عن�سرًا فعاال في المجتمع ليخدم اأهله 

ووطن���ه، فاألحق���ه بالمدر�سة حتى نجح ف���ي ال�سف الثاني الثان���وي، وكان في طريقه 

للنتق���ال الى ال�سف الثالث الثانوي، اإال اأن الغزو العراقي الغا�سم للكويت قد اأفقده 

واأهله هذا االمل.

كان���ت اأ�سرة ال�سهيد نا�س���ر تقطن في منطقة الرقة قطع���ة4، وقبل الغزو العراقي 

الغا�سم للكويت �سافرت اأ�سرته في زيارة لمنطقة الدمام بالمملكة العربية ال�سعودية، 

ولم يتبق بالكويت من تلك االأ�سرة �سوى ال�سهيد نا�سر ووالده، وفي يوم 1990/8/1م 

اأي قب���ل الغزو العراقي للكويت بيوم واحد �سافر الوال���د ومعه ابنه نا�سر الى الدمام 

الإح�س���ار اأ�سرتهما والع���ودة بها اإلى الكوي���ت، لكنهم مكثوا جميعا هن���اك بعد الغزو 

العراقي للكويت.

كان���ت الن���ار تتاأجج في �سدر  ال�سهيد نا�سر في كل ي���وم يمر والعدو العراقي جاثم 

عل���ى اأر����ض الكويت ثم تحرك ف���ي نف�سه ما ترب���ى عليه من حب الوط���ن، وما تعلمه 

- اال�ست�سهاد: 1991/3/3 - الميلد:1971/8/9  

- المهنة: طالب - الم�ستوى التعليمي: الثاني الثانوي 

- الحالة االجتماعية: اعزب
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م���ن تعاليم دينية توج���ب على االإن�سان الدفاع عن وطنه، وب���داأ يفكر في عمل بطولي 

ي�ست���رك في���ه مع االأبطال من اأبناء وطنه، والأنه كان يتابع االأحداث جيدا فقد علم اأن 

هناك قوات كويتية مرابطة بالظهران خلف قاعدة الملك فهد بن عبدالعزيز، ففكر 

في االن�سمام اإليها على �سبيل التطوع.

كان ال�سهي���د البط���ل نا�س���ر ح�سين نموذج���ًا للإن�سان المتحم�ض للدف���اع عن وطنه، 

فاأبدى رغبته لوالده بالتطوع دفاعا عن الوطن، وقال لوالده، اأريد اأن اتطوع.. اأنا �سوف 

اأروح اإم���ا حياة اأو ا�ست�سه���اد، فوافقه الوالد على الفور، وقال له: روح كلنا فداء للكويت 

، وهكذا تت�سح روح الت�سحية والفداء بادية على االأب واالبن معًا.
)1(

وحكامها 

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

انطل���ق ال�سهي���د نا�سر الى الظه���ران و�سطر بيده طلبا للتط���وع، وان�سم الى رفاقه 

المتطوعين من قبله في لواء بدر، الذي كان يقوده في ذلك الوقت العقيد عبدالهادي 

 )2(
الراجح���ي الر�سي���دي، وكان �سمن اأفراد اإحدى �سرايا الكتيب���ة 61 من هذا اللواء

تل���ك ال�سري���ة التي كان يقوده���ا ال�سابط محمد راف���ع عبيد الديحان���ي، وكان برتبة 

)نقي���ب( ف���ي ذلك الوق���ت، وال�سابط محم���د ب���راك حم���اد العجمي)م�ساعد قائد 

ال�سرية( وكان اأي�سا برتبة )نقيب( اآنذاك.

نظ���ر النقيب محمد براك العجمي الى ذلك ال�ساب �سغي���ر ال�سن المتحم�ض للتطوع 

واأخ���ذ يو�سح له المخاطر التي يمك���ن اأن تواجهه فيما بعد، خا�سة اأنه ال يزال �سغيرا، 

ولك���ن ال�سهي���د البطل اأ�سر على التطوع والدفاع عن الوطن، وق���ال له: (اأبي اأدافع عن 

 ومن ثم ت���م تدريبه مع باقي زملئ���ه المتطوعين على 
)3(

بل���دي، واأب���ي اأحرر بل���دي(  

القتال في المناطق ال�سكنية، وذلك في دورة للتدريب على اإجراءات الحرب واإجراءات 

الدفاع عن النف�ض وكانت التدريبات تتم في ال�سعودية في منطقة بها مباني، وبالذخيرة 

الحية، فتدربوا تدريبا جيدًا وا�ستمرت فترة التدريب حوالي �سهر ون�سف ال�سهر.

)1( انظر اأقوال المواطن ح�سين نا�سر �سفر العجمي )والد ال�سهيدنا�سر( المدونة في "ورقة تفريغ البيانات" والتي اأدلى بها في مكتب ال�سهيد بتاريخ 

1994/5/1 �ض3.

)2( يذكر ال�سابط محمد رافع عبيد الديحاني اأن رقم الكتيبة هو )61( بينما يذكر م�ساعده في ال�سرية ال�سابط محمد براك العجمي اأن رقم الكتيبة 

هو )62( لكنهما اتفقا على اأنهم كانوا تابعين للواء بدر واأن ال�سهيد نا�سر كان �سمن المتطوعين في �سريتهم.

)3( من اأقوال الرائد محمد براك العجمي في المقابلة التي تمت بمكتب ال�سهيد بتاريخ 2000/6/20، والمدونة في "نموذج تفريغ مقابلة" �ض2
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كان ال�سهيد نا�سر ح�سين- ب�سهادة قائده المبا�سر ال�سابط محمد براك العجمي- 

من خيرة ال�سباب، ومن ذوي الخلق وكان يتلقى التعليمات وينفذها جيدا وعلى اأكمل 

وج���ه، وبع���د اأن اأتم التدريب طل���ب من قائده ال�سماح له بالذه���اب الى مكة المكرمة 

الأداء العم���رة، وبعد اإ�سرار منه على ذلك �سمح له قائده بالذهاب، ثم عاد بعدتاأدية 

العمرة، وان�سم اإلى رفاقه، وكانت القوة تتاأهب للرحيل الى الكويت.

تحرك���ت الق���وة الع�سكري���ة الكويتي���ة م���ن الظه���ران بال�سعودي���ة اإل���ى الكويت في 

1991/3/1، ف���ي فت���رة المغ���رب تقريبًا، فو�سل���ت الخفجي قبل منت�س���ف الليل ثم 

وا�سل���وا �سيرهم، فو�سلوا فجر يوم 1991/3/2، وكانت مهم���ة هذا اللواء الع�سكري 

التمركز في المنطقة الجنوبية وبداأ توزيع االأعمال فكانت الكتيبة التي يتبعها ال�سهيد 

نا�سر متمركزة في منطقة الفحيحيل.

اأخ���ذت الكتيب���ة موقعه���ا في الفحيحي���ل، واأخ���ذت كل �سرية من �سراياه���ا الثلثة 

موقعه���ا، حيث اأقامت كل �سرية في بناية خالية، وت���م توزيع االأعمال داخل كل �سرية 

فق���د تم تق�سيم الجنود داخل ال�سرية الت���ي يتبعها ال�سهيد نا�سر اإلى مجموعات وكل 

مجموع���ة 6 اأف���راد يتناوب���ون الحرا�سة عل���ى المع�سكر وفي ع�سر ي���وم 1991/3/3 

وبينم���ا كان ال�سهيد نا�سر اأحد اأفراد الحرا�سة عل���ى المع�سكر فوجئوا بنيران تنهال 

عليه���م من الجانبين واأعط���ت قيادة ال�سرية االأوامر بالتراج���ع ودخول المبنى، والأن 

المبن���ى كان مك�سوفا وكان ال�سهيد نا�سر ف���ي ذلك الوقت خارج المبنى �سمن اأفراد 

الحرا�سة فقد اأخذ يرد بالرمي اأي�سا على الرماة في البنايات المقابلة فاأ�سيب بطلق 

.
)4(

ناري في قلبه ف�سقط على االأر�ض 

ات�سل ال�سابط محمد براك العجمي ب�سيارة اإ�سعاف، حيث حمل نا�سر ح�سين اإلى 

م�ست�سفى العدان وا�سطحبه في �سيارة االإ�سعاف ال�سابط فهد �سنت هليل الحربي، 

)4( يذك���ر النقي���ب محمد رافع عبيد الديحاني)قائد ال�سرية( اأن هذه الواقعة قد حدثت يوم 1991/3/3 قبل الظهر تقريبًا، فهو غير متاأكد من الوقت 

بال�سبط)اأنظر هذه االأقوال بتاريخ 11/20 بملف ال�سهيد نا�سر ح�سين العجمي( بمكتب ال�سهيد.

ويذك���ر النقي���ب محمد براك العجمي باأن ه���ذه الواقعة حدثت يوم 3/3 ال�ساعة 4.30 بعد الع�سر واأنه كان �ساه���د عيان عليها )اأنظر هذه االأقوال 

المدونة في نموذج تفريغ مقابلة( بمكتب ال�سهيد بتاريخ 2000/6/20م �ض7.

ويذكر اأبوه واأمه انهما �سمعا اأن الواقعة حدثت ال�ساعة 2، ويقولون ربما تكون الثانية ليًل، فهما غير متاأكدين من الوقت.
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وبع�ض رفاقه، ولكن ال�سهيد نا�سر قد فارق الحياة قبل اأن يدخل بوابة الم�ست�سفى، 

ولك���ن رفاقه ظلوا بجواره اإلى اأن ت���م الك�سف عليه، وتاأكدوا من ا�ست�سهاده، ثم عادوا 

مرة اأخرى اإلى موقعهم الع�سكري.

واإذا كان تاري���خ ا�ست�سه���اد ال�سهي���د نا�س���ر ح�سي���ن العجم���ي معلوم���ا وه���و ي���وم 

1991/3/3، ف���اإن تاري���خ دفنه غير معل���وم، فقد تركه رفاقه ف���ي الم�ست�سفى وكانت 

اأ�سرت���ه كما ذكرت من قبل في ال�سعودية ولم يع���رف اأحد منهم متى دفن، واإن كانوا 

قد علموا اأنه دفن في مقبرة الرقة.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته 
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ال�سهيد / نا�سر غافل زايد العدواني )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ول���د ال�سهي���د نا�سر غافل زايد العدوان���ي بتاري���خ 1966/1/25م ون�ساأ في منطقة 

الفرواني���ة، ث���م انتقل مع اأ�سرته اإل���ى منطقة الفردو�ض قطعة6 وترب���ى تربية ح�سنة، 

فكان هادئ الطبع، محبًا لوطنه، ذا خلق كريم.

عم���ل البط���ل نا�سر غاف���ل العدواني جنديا بوح���دة الم�ساة االآلي���ة التابعة للحر�ض 

الوطن���ي برتبة )حار����ض وطني( وذلك في 1989/11/4، ف���كان من�سبطا في عمله، 

محبا له فاأحبه روؤ�ساوؤه وزملوؤه.

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم:

ف���ي ي���وم 1990/8/2 ا�ستيق���ظ البطل نا�سر غاف���ل من نومه كعادت���ه في ال�سباح 

الباك���ر، ثم خرج في ال�ساد�سة والن�سف متوجهًا اإلى مقر عمله بالحر�ض الوطني في 

جي���وان، ويبدو اأنه لم يكن على علم وقتئذ بالغ���زو العراقي، وعند جيوان وجد حركة 

ال�سي���ر �سبه متوقفة ب�سبب الدبابات العراقية التي تعوق حركة المرور ولكنه ا�ستطاع 

ب�سعوبة بالغة الو�سول الى مبنى الحر�ض الوطني، وترك ال�سيارة وان�سم اإلى زملئه 

ف���ي العمل، ث���م حدث تب���ادل الإطلق النار بي���ن الق���وات العراقية، وق���وات الحر�ض 

الوطن���ي، وكان���ت طلقات العراقيي���ن ت�سيب كل �س���يء اأمامها دون تركي���ز فاأ�سابت 

ال�سيارة التي تركها ال�سهيد نا�سر اأمام مبنى الحر�ض الوطني اإ�سابات بالغة.

ظ���ل ال�سهيد نا�سر م���ع زملئه يقاومون الع���دو طيلة ذلك الي���وم )8/2( ولم يعد 

اإل���ى البي���ت اإال بعد منت�سف الليل تقريب���ا، ولكن رجل ع�سكريا كه���ذا لم يكن له اأن 

يه���داأ، اأو يغم�ض له جفن والعدو جاثم عل���ى اأر�ض الوطن، ومن ثم بداأ منذ ذلك يوم 

1990/8/2 وحتى تاريخ ا�ست�سهاده في 1990/9/25 يقوم باأعمال بطولية �سد العدو 

العراقي نذكر منها:

- اال�ست�سهاد: 1990/9/25 - الميلد: 1966/1/25  

- المهنة: )حار�ض وطني( بوحدة الم�ساة االآلية- الحر�ض الوطني - الم�ستوى التعليمي:  



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-157-

1- ا�ست���رك في اإح���دى مجموعات المقاوم���ة الكويتية، وا�ستط���اع الح�سول على  

مدف���ع ر�سا����ض وكان يخ���رج ليل من بيت���ه بالفردو����ض قطع���ة6، ويذهب الى 

قطعة7، في نف�ض المنطقة، حيث يتمركز العراقيون في المدار�ض في�سترك في 

رم���ي العدو، ولذلك كان ي�سمع �سوت ال�سربات بع���د خروجه من البيت بفترة 

ق�سي���رة، واأحيانا كان تب���ادل اإطلق النار ي�ستمر بي���ن المقاومة. والعراقيين 

حت���ى اآذان الفجر ثم يع���ود ال�سهيد اإلى بيته، وكانت ه���ذه اال�ستباكات تحدث 

مرتين اأو ثلثة في اال�سبوع، حيث تبداأ بعد منت�سف الليل حتى الفجر.

2- ا�ست���رك في مظاه���رة �سعبية بمنطق���ة الفردو�ض، وكان اأح���د البارزين فيها،  

وقام برفع علم الكويت فوق اأحد منابر الم�ساجد فيها.

3- ك���ون مجموعات من المواطنين وقاموا بجم���ع القمامة في منطقة الفردو�ض، 

وحرقه���ا، وذلك لحماية اأبن���اء المنطقة من االآثار ال�سيئ���ة التي قد تنجم عن 

تكد�ض القمامة واإهمالها.

4- قام بتخزين بع�ض االأ�سلحة في غرفته الخا�سة ببيته، وذلك ال�ستخدامها عند 

الحاجة اإليها.

5- عم���ل هويات �سخ�سية مدنية الإخوانه الع�سكريي���ن، ويعتقد اأنه كان يغير فيها 

اال�س���م والعنوان ورق���م الهاتف، حت���ى ال يتعرف على �سخ�سيته���م العراقيون 

مم���ا يوؤدي اإلى ال�سرر بهم اأو باأهلهم ومما يوؤك���د ذلك قوله لوالده: "اأن مغير 

.
عنواني، ومغير ا�سمي وما عليكم حتى التليفون مغيرينة" )1(

ا�ست���رك ال�سهي���د البطل نا�سر غاف���ل العدواني في المقاومة �سه���رًا كامًل كبد فيه 

- باال�ست���راك مع زملئه - العدو خ�سائر فادحة ف���ي االأرواح وال�سلح، وكانت ال�سمة 

الب���ارزة في���ه في تلك الفت���رة هي الكتمان، اأي اأن���ه لم يخبر اأح���دا بطبيعة عمله على 

)1( انظ���ر اأق���وال المواط���ن غاف���ل زايد العدوان���ي )والد ال�سهي���د نا�س���ر( المدونة في نم���وذج تقريغ مقابل���ة والتي اأدلى به���ا بمكتب ال�سهي���د بتاريخ 

2000/5/28�ض4.
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االإط���لق وتحدث معه اأبوه ذات مرة نا�سحًا اإياه بع���دم التهور، فلم يخبره ب�سئ وكان 

رده عل���ى اأبي���ه: )�س�سوي ب���دون الكويت، م���ا اأ�سوى �س���يء بدون الكوي���ت( ودار حوار 

بي���ن االأب واالأب���ن يحاول فيه تهدئ���ة ابنه، خائفًا من نتيجة ما يق���وم به، وكان الحوار 

التالي:

االأب: يبه يذبحونك اإيد وحده ما ت�سفق، واإن �ساء اهلل الكويت راجعة.

االأبن: يبه �سبي بروحي عقب الكويت

االأب: يبه نخاف على عر�سنا ونخاف على خواتك

االبن: ال التخاف ما عليك اأنا مغير عنواني ومغير ا�سمي وما عليكم حتى التليفون 

مغيرينه

ويت�س���ح من هذا الحوار حب ال�سهيد البطل نا�س���ر غافل العدواني للكويت، واأنه ال 

�س���يء يهم من دون الكويت، واأنه على ا�ستعداد للت�سحية بنف�سه من اأجلها، فل حياة 

من دونها.

اال�ست�سهاد:

خرج البطل نا�سر م���ن بيته بالفردو�ض كعادته قبل ا�ست�سهاده بعدة اأيام )2( لكنه 

ل���م يعد، وفي ي���وم 1990/9/2، جاء ات�س���ال هاتفي لوالده م���ن م�ست�سفى الجهراء 

يفي���د باأن جثة ولدهم بالم�ست�سفى فاأ�سرع اأخوه )بدر( اإلى الم�ست�سفى، وتعرف عليه 

ووج���ده م�سابا بطلق ناري في موؤخرة راأ�سه مع وجود نزيف من اأذنيه واأنفه، وا�سفل 

بطن���ه وخيوط �سوداء بج�سم���ه كاأنها اآثار تعذيب، وعلم اأخ���وه ان ثلثة مجهولين قد 

اأح�س���روا اأخاه متوفيا، الي الم�ست�سفى، وترك���وه ذاكرين اأنه قد حدث له حادث على 

طريق العبدلي.

)2( يذكر والد ال�سهيد اأن ال�سهيد نا�سر قد غاب عن البيت اأربعة اأيام قبل ا�ست�سهاده )انظر االقوال ال�سابقة �ض6( بينما يذكر المواطن بدر غافل زايد 

العدوان���ي )اأخ���و ال�سهيد نا�سر( ان نا�سر قد غاب عن البيت خم�سة اأيام قبل ا�ست�سهاده )انظ���ر اقوال بدر غافل الموجودة في ملف ال�سهيد نا�سر 

بمكت���ب ال�سهي���د حيث يق���ول: اختفى ال�سهيد قبل وفاته بخم�سة اأيام وال نعلم عنه اأي �سيء. بينما يذك���ر نف�ض ال�ساهد )بدر غافل( في الطلب الذي 

قدمه اإلى رئي�ض اللجنة الوطنية لمتابعة �سوؤون االأ�سرى والمفقودين بتاريخ 91/5/18 اأن اأخاه اختفى في �سهر 8 قبل وفاته باأ�سبوع.
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والحقيق���ة اأن ظروف ا�ست�سهاد ال�سهيد نا�سر غافل غي���ر وا�سحة، واأن المعلومات 

الخا�س���ة بكيفية ا�ست�سهاده غي���ر كافية، واأن القول باأنه توفي في حادث قول م�سكوك 

ف���ي �سحته، فاأخ���وه يذكر اأنه بعد ت�سل���م الجثة في نف�ض اليوم وبع���د دفنه في مقبرة 

ال�سليبيخ���ات ق���د ذهب الى طريق العبدل���ي فلم يجد هناك اأي اث���ر لحادث كما ان 

ال�سهي���د لم تكن فيه اإ�سابات تدل على وجود ح���ادث، واإذا كان ال�سهيد قد تغيب عن 

البيت اأكثر من اأربعة اأيام فاأين كان طيلة هذه المدة؟

 اأعتق���د اأن ال�سهي���د البطل نا�سر غافل قد خرج في اإح���دى بطوالته لمقاومة الغزو 

العراق���ي فربم���ا يكون قد حدث ا�ستب���اك بين المقاومة والع���دو العراقي فوقع ا�سيرا 

ف���ي اأيديهم وبعد ع���دة اأيام اأعدموه، والأنه كان يحمل هوي���ة با�سم مختلف عن ا�سمه 

الحقيق���ي وعن���وان مختلف عن عنوانه فقد اأتوا به واألق���وا بجثته بالقرب من العنوان 

الموج���ود ف���ي الهوية، وهذا احتم���ال وارد اأو اأنهم القوا به في طري���ق العبدلي - بعد 

اإعدام���ه - والأن رفاق���ه ف���ي المقاوم���ة كان���وا يعرفونه جي���دا، وربما يعرف���ون ا�سمه 

الحرك���ي، فقد اأتوا ب���ه الى م�ست��سفى الجهراء واأخب���روا الم�سوؤولين بالم�ست�سفى عن 

ا�سم���ه الحقيق���ي ورقم تليفونه، ول���م يخبروهم ع���ن اأي �سيء يخ�سه���م وربما تكون 

اأقوالهم باأنه قد حدث له حادث على طريق العبدلي هو نوع من التموية حتى ال ي�سك 

فيه���م اأحد بالم�ست�سف���ى باأنهم من اأفراد المقاومة فيتتبعه���م اأو يعطي بيانات عنهم 

للعدو العراقي.

وهك���ذا طوي���ت �سفحة من ال�سفح���ات الم�سرق���ة للقماومة الكويتي���ة التي �سربت 

القدوة والمثل في الت�سحية والفداء.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-160-

ال�سهيد / نغمي�س مدلول علي ال�سمري )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ول���د نغيم�ض مدلول ال�سمري بتاريخ 1956/8/25، وتربى تربية ح�سنة فكان هادئ 

الطب���ع، محترما بي���ن اأهله وذويه، مخل�سا، كريما متعاونا اإل���ى اأبعد الحدود، واأثناء 

.
)1(

لغزو، وجيرانه وجماعته ذكروه بالخير، وال هو ق�سر وياهم وكان ي�ساعدهم

اأخلق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

عم���ل نغيم����ض بالجي�ض الكويت���ي ف���ي 1976/10/9، وا�ستمر في عمل���ه حتى و�سل 

اإل���ى رتب���ة عريف باللواء ال�ساد����ض، وي�سهد له زملوؤه اأن���ه كان من�سبطًا في عمله ذا 

�سمعة طيبة، ومن ثم اختير ليكون واحدا من الم�ساركين في درع الجزيرة قبل الغزو 

العراقي الغا�سم.

كان ال�سهي���د نغيم����ض -اأثناء الغ���زو- على م�ستوى الموقف، فهو كم���ا يقول زملوؤه 

اأثن���اء الخدم���ة، ما ق�س���ر و�ساهم باللي يقدر علي���ه، فقد ان�سم البط���ل نغيم�ض الى 

اإح���دى مجموعات المقاومة الكويتية وكان م���ن رفاقه في المجموعة ال�سابط حوا�ض 

 كان هذان 
)2(

محم���د رجع���ان الظفي���ري، وال�سابط عب���داهلل ر�سيد مط���ر الحرب���ي 

ال�سابطان هما الم�سوؤوالن عن المجموعة.

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

قام ال�سهيد البطل نغيم�ض مع اأفراد المجموعة باأعمال بطولية، والأنه كان ع�سكريًا 

فق���د كان يق���وم بر�س���د تحركات الجي����ض العراقي، وجم���ع معلومات ح���ول االأ�سلحة 

والمدرع���ات والعرب���ات والدبابات الت���ي ي�ستخدمه���ا العراقيون، من حي���ث اأنواعها 

وعدده���ا، وغي���ر ذلك مما ي���راه، وينقل هذه المعلوم���ات اإلى قيادته ف���ي المجموعة 

- اال�ست�سهاد: 1991/2/27 - الميلد: 1956/8/25  

- المهنة: عريف باللواء ال�ساد�ض- وزارة الدفاع

- الحالة االجتماعية: متزوج وله اأربعة اأبناء - الجن�سية: �سعودي  

)1( من �سهادة )بداح ر�سيد( المدونة في تفريغ مقابلة بتاريخ 2001/2/10 بمكتب  ال�سهيد.

)2( كان ال�سابط حوا�ض محمد رجعان اأثناء الغزو برتبة )نقيب( بينما كان ال�سابط عبداهلل ر�سيد الحربي برتبة )ملزم اأول(.
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لل�ستف���ادة م���ن هذه المعلوم���ات في معرفة تح���ركات العدو ونواياه ث���م ينقلون هذه 

المعلوم���ات اإلى القيادة ال�سيا�سية  بالمملكة العربية ال�سعودية لتقدير الموقف ح�سب 

المعلومات الواردة.

 وا�ستم���ر البط���ل نغيم�ض م���ع زملئه االأبطال ف���ي مقاومة الع���دو العراقي، وكانت 

فرحته غامرة عندما اندحر هذا العدو، وبداأ الخروج من الكويت يجر اأذيال الخزي 

والع���ار، وتحقق���ت اأمنية ال�سهي���د البطل نغيم�ض فق���د كانت له اأمنيت���ان- كما يذكر 

المقرب���ون منه- االأول���ى اأن يرى الكويت ح���رة اأبية، والثانية اأن يرب���ي اأوالده االربعة 

اأح�س���ن تربية فيكونون بالن�سبة له الظه���ر وال�سند، خا�سة اأنه كان وحيد اأبويه فحقق 

له القدر اأولى االمنيتين، ولكنه لم يمهله لتحقيق اأمنيته الثانية، التي قد تتحقق باإذن 

اهلل بعد ا�ست�سهاده، فيكون اأبناوؤه خير خلف لخير �سلف.

وف���ي و�سط هذه الفرحة الغام���رة بتحرير الكويت كان ال�سهي���د نغيم�ض على موعد 

مع القدر، ففي يوم 1991/2/27، وهو اليوم التالي لتحرير الكويت تم تكليف البطل 

نغيم�ض مع اأفراد المجموعة بمطاردة فلول العدو العراقي الغا�سم، التي اأجبرت على 

ت���رك الكويت فبداأت في االن�سحاب مهزومة مدحورة، وعلى طريق الجهراء العام تم 

تبادل اطلق النار بين اأفراد المقاومة الكويتية وجنود االحتلل المهزومين فتعر�ض 

ال�سهي���د نغيم�ض لع���دة �سظايا اإ�سابات ف���ي اأماكن عديدة من ج�س���ده، وقام زملوؤه 

بنقل���ه اإلى م�ست�سف���ى الجهراء، ويذك���ر ال�سابطان حوا�ض محم���د رجعان، وعبداهلل 

ر�سيد الحربي اأنهما ال ي�ستطيعان تحديد مكان اإ�سابته، ويبدو اأنها كانت في اأكثر من 

مكان، الأن ج�سمة كله كان ينزف دمًا كما يقران باأنه لفظ اأنفا�سه االأخيرة بعد و�سوله 

اإلى م�ست�سفى الجهراء.

ويعتقد اأخو زوجة ال�سهيد نغيم�ض اأن ال�سهيد دفن في اليوم التالي لل�ست�سهاده وقد 

تم دفن جثة ال�سهيد في مقبرة الجهراء وذلك تباريخ 1991/2/28م.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / وليد اإبراهيم محمد بندر المحمد )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ولد ال�سهيد ابراهيم محمد بندر المحمد في جزيرة فيلكا بتاريخ 1967/12/13م، 

 اإلى منطقة الرميثي���ة- قطعة 10 ثم 
)1(

ث���م انتقل قبل الغ���زو بت�سع اأو ع�سر �سن���وات 

األحق���ه والده بالتعليم ليتدرج من مرحلة اإلى اأخرى، حتى ح�سل على الثانوية العامة 

م���ن مدر�سة عب���داهلل الجابر ثم تقدم بطل���ب للعمل بالحر�ض الوطن���ي، وكان تعيينه 

 اإال اأن الغزو 
)2(

بالحر�ض الوطني �سيتم في �سهر �سبتمبر اأو اأكتوبر على حد قول والده 

العراقي الغا�سم على الكويت اأ�ساع الكثير من االآمال واالأحلم.

اأخلق ال�سهيد  و�سفاته ال�سخ�سية:

كان ولي���د اإبراهيم بندر )الفيلكاوي( محبوبا بين اأ�سدقائه وجيرانه، ويذكر والده 

انه كان خلوقًا وطيبا لدرجة اأن كثيرا من اأ�سدقائه الذين اأنجبوا اأطفاال بعد التحرير 

.
)3(

قد اأطلقوا عليهم ا�سم )وليد( تكريما له، وحبا فيه 

ع���اد وليد اإلى منزل���ه ليخبر والديه واأخوت���ه اأن العراقيين دخل���وا الكويت معتدين 

وكان البطل وليد اإبراهيم بندر على درجة كبيرة من الوطنية، فقد الحظ اأبوه واأخوته 

اأن وراء غيابه عن البيت كثيرا منذ بداية االحتلل �سيئا غير عادي، ف�ساأله اأبوه اأكثر 

م���ن م���رة عن �سبب تغيب���ه لكنه لم يخبره ب�س���يء، وبعد اإلحاح من وال���ده اأخبره باأنه 

ان�س���م اإلى مجموعة من مجموعات المقاومة الكويتية، فلقي ت�سجيعًا من والده، ومن 

ثم �سار يخرج ويتغيب عن البيت بمباركة من اأبيه.

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

 وقاموا 
)4(

ان�سم وليد بندر الى المقاومة الكويتية، وعمل مع الرائد خليل بهاويد 

- الم�ستوى التعليمي: �سهادة الثانوية العامة  - الميلد:1967/12/13  

                           - الحالة االجتماعية: اأعزب

)1( اأنظر اقوال مواطنة كويتية، وهي اأقوال مدونة في ملف خا�ض بال�سهيد بمكتب ال�سهيد، وقد تمت المقابلة مع ال�ساهده بتاريخ 1994/4/20�ض2

)2( انظ���ر اق���وال المواطن اإبراهيم محم���ذ بندر المحمد )والد ال�سهيد ولي���د( المدونة في نموذج تفريغ مقابلة والتي تم���ت بمكتب ال�سهيد يوم االأحد 

2000/7/9 �ض22.

)3( نف�ض المقابلة ال�سابقة �ض11.

)4( كان �سابطا بالجي�ض الكويتي اآنذاك برتبة رائد.
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باأعمال بطولية اأ�سابت العدو بهلع وفزع في مناطق مختلفة على اأر�ض الكويت، ثم 

 وكانت هذه 
)5(

ان�سم مع بع�ض رفاقه اإلى مجموعة اأخرى يراأ�سها الرائد خالد �سابح 

المجموعة ت�سم عددًا من االأبطال منهم: خالد �سالح، واإبراهيم الكندري )محامي( 

وا�سماعي���ل الكندري)�سابط ب�سلح الطيران( وعلى ثويني، ووليد اإبراهيم ال�سالح 

وع���ادل �سالم اإبراهيم، واأحمد رجب )الفيل���كاوي( والفي العازمي، واأحمد العازمي، 

وم�ساعد العازمي، ومعهم وليد اإبراهيم محمد بندر.

كان���ت اأول اأعمال وليد محمد بندر البطولية في منطقة كيفان، فقد قام هو واأحمد 

رج���ب )الفيل���كاوي( ووليد الدو�س���ري، واإياد ال�سبت���ي، وغيرهم بالتعام���ل مع العدو 

 وبعد اقتحام الدبابات 
)6(

بال�سلح اليدوي، واأ�سابوا عددا من جنود النظام العراقي 

العراقية منطقة كيفان، واإطلق القذائف على المنازل انتقل البطل وليد بندر برفقة 

زملئ���ه الى منطقة ال�سويخ حيث ي�سك���ن المواطن اإياد ال�سبتي، وهناك اأطلقوا النار 

عل���ى جنديين عراقين قتل اأحدهم���ا وفر االآخر، ثم غادر وليد وزم���لوؤه اإلى منطقة 

الرو�س���ة، حيث ا�ستركوا في عدة عمليات وقتلوا عددًا من العراقيين، وقاموا باإخفاء 

جثثه���م في اإحدى المدار�ض حتى انك�سف االمر واأخ���ذ العراقيون يداهمون المنازل، 

فغ���ادر ال�سهي���د وليد ورفاقه الم���كان اإلى منطقة خيطان حيث قام���وا بتفجير �سيارة 

عراقي���ة في �سوق خيط���ان، ثم انتقلوا ال���ى منطقة ال�سرة وهن���اك تظاهر وليد بندر 

واأحم���د رجب واإياد ال�سبتي بالتقرب واإقام���ة علقة مع خم�سة من الجنود العراقيين 

كان���وا يع�سكرون عند ال�سف���ارة الليبية واأح�سر اإليهم المواط���ن اأحمد رجب م�سروبا 

م�سك���رًا ف�سرب العراقيون الخم�سة حتى �سك���روا فقام اأفراد المقاومة بقتلهم جميعًا 

واأخ���ذوا �سلحهم وتركوا المكان ويبدو اأنهم نقل���وا عملياتهم بعد ذلك اإلى الرميثية 

قطعة4.

)5( كان �سابط���ا بالجي����ض الكويت���ي اآنذاك، وكان برتبة )رائد( وهو االآن �سابط بوزارة الداخلية اأنظر اق���وال المواطن خالد �سالح، والمدونة في ورقة 

تفريغ البيانات بمكتب ال�سهيد بتاريخ 1994/4/25 �ض18

)6( من �سهادة رئي�ض المجموعة الموجودة بملف ال�سهيد )وليد بندر( بمكتب ال�سهيد �ض2.
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ول���م تقت�س���ر اأعم���ال وليد على العملي���ات الع�سكرية فق���ط، واإنم���ا كان يقوم بنقل 

االأ�سلح���ة والذخيرة في �سيارته وتوزيعها على رفاق���ه في المقاومة وكانت له اأ�ساليبه 

الت���ي جعلت���ه ينقل االأ�سلحة ف���ي اأم���ان، ودون تفتي�ض م���ن قبل العراقيي���ن ومن هذه 

االأ�ساليب.

اأواًل: كان ياأخ���ذ مع���ه في �سيارته اأمه، واأخته، اأو خالت���ه، وكثيرًا ما كانت اأخته وفاء 

هي التي تقوم بهذه المهمة فتتظاهر الواحدة منهن عند اقترابهم من نقطة التفتي�ض 

العراقية، ويذكر لهم وليد اأنهم ذاهبون الى الطبيب في�سمح لهم العراقيون بالمرور، 

ومن ثم يقوم بتو�سيل االأ�سلحة والذخيرة.

ثاني���ا: كان يتظاه���ر باإقامة علقات بين���ه وبين العراقيين فيتع���رف على بع�سهم، 

ف���اإذا م���ا �سار ب�سيارته من �سارع اإلى اآخر ال يتعر����ض للتفتي�ض ومن ثم ينقل اال�سلحة 

والذخي���رة اإلى حيث ي�ساء. وتذكر اإحدى المواطن���ات الكويتيات انه كان ي�سحك مع 

العراقيي���ن وتقول: )حتى م���رة قلت له �سلون ت�سحك مع كلب مثل هذا؟ قال: انتي ما 

تدري���ن، هذا اأ�سلوب لما اأتعام���ل فيه ي�ستاأن�سون علي.. ب�ض كله ل�سالحي، ما يفت�سون 

.
)7(

�سيارتي، اأي واحد يجئ يقول هذا ال تفت�سونه 

حينما ازداد التواجد العراقي في الكويت، وكثف الطاغية من مخابراته جنح اأفراد 

المقاوم���ة اإلى الهدوء، فخفت اأعمال المقاومة، وان�سم وليد بندر اإلى ال�سباب الذين 

يعمل���ون ف���ي فرع جمعي���ة الرميثية قطعة10، ف���كان يعمل على �سي���ارة فياأتي بالمواد 

الغذائي���ة من المخ���ازن ويوزع على البيوت. وق���ام بم�ساعدة الكثيري���ن وتقول اإحدى 

المواطن���ات الكويتيات، وهي جارة له في ال�سك���ن، وكان كل وقته ما يقعد بالبيت كله 

.
)8(

يطلع يودي اأكل للنا�ض فكل وقته م�ساعدات للنا�ض 

كان وليد يعتبر عمله في الجمعية واجبا وطنيا يوؤديه نحو اأبناء وطنه ولم ي�سغله هذا 

العمل عن االت�سال برفاقه في المقاومة الذين انتقلوا الى بيت الهولي بالرميثية 

)7( انظر �سهادة مواطنة كويتية )من جيران ال�سهيد وليد( واأقوالها مدونة في ورقة تفريغ البيانات بملف خا�ض بال�سهيد، وليد بندر في مكتب ال�سهيد 

وتمت هذه المقابلة مع ال�ساهد بتاريخ 1994/4/20�ض5

)8( نف�ض االقوال ال�سابقة �ض2
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قطع���ة4، ف���كان يذهب اإليهم ويق�س���ي معهم اأياما، ثم يعود م���ع اهله في قطعة 10 

ويق�س���ي مع اأهله اأياما، اأ و يذهب الى منطقة �سلوى، ويق�سي بع�ض الوقت في اإحدى 

ال�سقق بمنطقة �سلوى حيث يخفي بع�ض االأ�سلحة.

م���ع بداية ال�سرب���ة الجوية التي وجهته���ا دول التحالف �سد الغ���زاة العراقيين في 

1991/1/17، ات�سل���ت به قيادة مجموعته وكانوا في الرميثية قطعة4، فلبى النداء، 

وذه���ب م�سرعا، وفي نف����ض الليلة بداأت االت�س���االت بالمجموع���ات المختلفة لتوزيع 

االأ�سلح���ة، واتفقوا على اأن يك���ون توزيع اال�سلحة مع اأول �سوء في �سباح اليوم التالي، 

وف���ي الخام�س���ة والن�سف �سباح���ًا تقريبًا تم فت���ح مخزن ال�س���لح بالرميثية وتوزيع 

االأ�سلحة.

احتاج���ت المجموع���ة اإلى ما يعينه���م على المعي�س���ة من غاز وخب���ز وغير ذلك 

خا�س���ة انه���م ال يعرفون متى تنته���ي هذه الم�سكل���ة، وما هي الحال���ة التي �سيكون 

عليها جنود االحتلل وتطوع وليد بندر باح�سار هذه االأ�سياء ال�سرورية فذهب في 

ال�سابع���ة والن�سف من �سباح اليوم التالي لل�سرب���ة الجوية اإلى بيت اأهله بالقطعة 

رق���م 10 بالرميثي���ة وطلب من اأمه اأن ت�سنع لهم خبزا وبعد تجهيز ما يحتاجه من 

اأغرا����ض انطلق ب�سيارته في ع�سر نف�ض اليوم من بي���ت اأبيه متجها اإلى رفاقه في 

بي���ت الهولي بالرميثية قطعة4، ولكنه لم ي�سل اإليه���م، ولم يعلم عنه رفاقه �سيئا. 

ويذك���ر اأب���وه اأن اثني���ن من رفاقه اأتي���ا في ال�ساع���ة الثامنة من م�س���اء نف�ض اليوم 

ي�س���اأالن عنه، فاأخبرهم اأب���وه اأن وليدا قد ذهب اإليهم فقالوا له وليد ما ندري عنه 

م���ا �سفناه، واأخب���روا االأب اأن هناك ا�ستباكًا مع العدو العراق���ي في المنطقة، واأن 

اال�ستب���اك م�ستمر م���ن الع�سر حتى االآن )اأي حت���ى ال�ساعةالثامنة م�ساء( فطلب 

منهم االأب البقاء معه خوفا على اأرواحهم ولكنهم رف�سوا البقاء وقالوا له، ال ودنا 

مقرنا باليرموك عندهم مقر باليرموك، وديتهم عند جماعة باليرموك وقطيتهم 

.
)9(

وجيت 

)9( انظر اقوال والد ال�سهيد )هام�ض �سابق( �ض6-5.
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ومن���ذ ذل���ك الحين انقطع���ت اأخبار وليد بندر ع���ن اأهله ورفاقه، ول���م يعرفوا عنه 

�سيئ���ًا، واأخ���ذ اأهله في البحث عن���ه، دون جدوى وبعد اأيام من غياب���ه وجدوا �سيارته 

تق���ف اأمام بيت بالرميثية وفتحوها فوجدوا بع����ض ملب�سه، والخبز الذي حمله معه 

لكنه���م لم يج���دوا �سلحه ومعنى هذا اأن هناك م�سكلة حدث���ت له في الطريق منعته 

من الو�سول اإلى رفاقه.

ويب���دو  اأنه ف���ي اليوم التال���ي لل�سربة الجوية- وبع���د توزيع االأ�سلح���ة على اأفراد 

المقاوم���ة كم���ا ورد من قبل- خ���رج بع�ض اأف���راد المقاومة عن هدوئه���م ال�سابق، 

فوجه���وا �سرباتهم اإل���ى الجنود العراقيي���ن الذين كانوا في حال���ة ذعر ورعب بعد 

بداي���ة ال�سربة الجوية، وم���ن ثم ك�سفت بع�ض مناطق المقاوم���ة فبداأ اطلق النار 

الم�ستم���ر م���ن قبل العراقيي���ن على المن���ازل، وكثف العدو من تواج���ده في منطقة 

الرميثي���ة ويبدو اأن ه���ذا االمر �سادف عودة ال�سهيد وليد بن���در من بيت اأبيه للقاء 

رفاق���ه حامل االأغرا�ض التي يحتاجونها فربما اعتر�ض العراقيون �سبيله، فاأطلقوا 

علي���ه الر�سا�ض فتعامل معهم بالمثل، فكان واح���دا من ال�سهداء في هذه االحداث 

خا�س���ة م���ن اأن اب���اه حينما وج���د �سيارته ل���م يجد فيه���ا �سلحه، وه���ذا يعني اأنه 

تعام���ل معهم ب�سلحه، اأوربما يكون الع���دو قد اعتر�ض طريقه، واأنزلوه من �سيارته 

وفت�سوه���ا، فوج���دوا فيها �سلحًا، فعرفوا اأنه من اأف���راد المقاومة فقب�سوا عليه ثم 

رم���وه بالر�سا����ض، وتركوه ينزف دم���ا حتى لفظ اأنفا�سه االأخي���رة، واعتقد اأن هذه 

الرواية هي االأقرب اإلى الحقيقة.

في اليوم التالي للتحرير جاء اثنان من الجيران واأخبرا االب باأنهما راأيا في ثلجة 

م�ست�سف���ى ال�سباح بع�ض ال�سه���داء، واأن  اأحدهم ي�سبه ابنه وليدا، ف�سارع االب ومعه 

ابن���اه خليل وخالد وبع�ض الجيران اإل���ى الم�ست�سفى وتعرفا عليه وكان مربوط اليدين 

والرجلين ويداه خل���ف ظهره والدم يغطي وجهه وملب�سه، وكان م�سروبا بوجهه من 

جهة اليمين �سربة �سديدة ربما تكون كما يقول والده �سربة بندقية، وفيه طلق ناري 

في موؤخرة راأ�سه وطلقتان في اأعلى ظهره وحمله اأهله الى مقبرة الرقة حيث دفن.
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وهك���ذا تحققت اأمنية تمناها ه���ذا ال�سهيد البطل وليد اإبراهيم محمد بندر، الذي 

 فتحققت له هذه االأمنية الغالية، 
)10(

اأ�س���ر لبع�ض جيرانه اأنه يتمنى اأن يموت �سهيدًا 

ليكون ف���ي جنة عر�سها ال�سم���وات واالأر�ض مع ال�سديقين وال�سه���داء وال�سالحين، 

وح�سن اأولئك رفيقا.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته

)10( انظر اقوال مواطنة كويتية )وهي من جيران ال�سهيد( في المقابلة التي تمت معها بمكتب ال�سهيد بتاريخ 1994/4/20�ض 5.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-168-

ال�سهيد / وليد خالد م�سعان المطيري )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ول���د ولي���د خالد م�سعان المطي���ري في غرة اأبري���ل �سنة 1965 ثم �س���ق طريقه في 

الحي���اة العملية، فعم���ل باالإدارة العامة للإطف���اء وكان اإلى جان���ب �سخ�سيته القوية 

يت�سم بالهدوء ال�سديد.

ومن���ذ بداية الغ���زو تحركت في نف�ض ولي���د ما تربى عليه من وطني���ة �سديدة وحب 

الكويت، فكان يجتمع مع بع�ض ال�سباب في بيته بالقاد�سية قطعة 8، اأو يجتمعون عند 

اأحدهم، وكان على اإت�سال دائم ببع�ض اأفراد المقاومة الكويتية، يهاتفونه ويهاتفهم، 

ومنه���م المواطن وليد الكندري وكان من رفاقه في الكفاح اأي�سا - ح�سب رواية اأخيه 

- ب�سام الحوقة وعلي د�ستي.

ويبدو اأن بيت وليد خالد كان مر�سودًا من قبل العراقيين فتارة يقب�سون على اأخيه 

محم���د وت���ارة يقب�سون على وليد، وت���ارة على االأب، واأخرى عل���ى االأم حيث اأخذوها 

ال���ى الب�س���رة، ثم اإلى بغداد فق�س���ت في اال�سر اأ�س���واأ االأيام، ثم اأفرج���وا عنها يوم 

1991/2/21م اأي بعد ا�ست�سهاد ابنها وليد ودفنه بيومين.

وتروي والدة ال�سهيد اأن مطاردة العراقيين الأ�سرتها جعلت االأ�سرة في قلق م�ستمر، 

مما ا�سطر االأ�سرة اإلى االنتقال اإلى اأكثر من مكان بالكويت، ومن هذه االماكن التي 

ا�سطروا للنتقال اليها بيت عمهم بالقاد�سية وبيت �سليمان الهويدي بالفيحاء، وبعد 

اأن اكت�س���ف مكانهم بالفيحاء ا�سطروا للنتقال اإلى بيت اأحمد ال�سهاب في م�سرف، 

وتذك���ر والدة ال�سهيد وليد اأي�سا اأن هذه المط���اردة جعلتهم يفكرون في الخروج من 

الكويت ولكنهم عدلوا عن هذه الفكرة.

ويب���دو اأن علق���ة ال�سهيد البطل وليد خالد المطي���ري القوية بابن عمته فهد جابر 

- اال�ست�سهاد:1991/2/19 - الميلد: 1965  

- المهنة: موظف- االدارة العامة للطفاء

- الحالة االجتماعية: متزوج وله اإبن - الجن�سية: كويتي  
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االأحمد ال�سباح، كانت وراء و�سع بيتهم تحت المراقبة العراقية، فقد كان فهد جابر 

االأحم���د وعذب���ي فهد االأحمد من ال�سب���اب الوطنيين، حيث قام���ا بتكوين مجموعات 

للمقاوم���ة، وكب���دوا العدو العراقي خ�سائ���ر فادحة، ومن ثم اأخ���ذ العراقيون يبحثون 

عنهما في كل مكان، فكان ذلك اأحد اأ�سباب القب�ض على وليد واأخيه محمد اأكثر من 

م���رة ولم تكن علقة وليد بفهد و�سل���ة القرابة بينهما هي ال�سبب االأوحد في القب�ض 

علي���ه، واإنما كان ولي���د واأخوه حقا وطنيين، كان بيتهم بالقاد�سية مكانا الإخفاء بع�ض 

اأ�سلحة المقاومة، وهذا االأمر عر�ض بيتهم للتفتي�ض اأكثر من مرة فلم يجد العراقيون 

�سيئ���ا ذلك الأنهم كانوا يخفون االأ�سلحة في اأماك���ن ال تخطر للعراقيين على بال مثل 

اأجهزة التكييف وغيرها.

ومم���ا هو جدير بالذكر ان ال�سهيد  وليد قد تم القب�ض عليه ثلث مرات اأفرج عنه 

ف���ي اثنتين منها وا�ست�سهد ف���ي الثالثة. ففي المرة االولى تم القب�ض عليه في منطقة 

الفحيحيل واأخذوا �سيارته، ثم اأفرجوا عنه.

اأم���ا المرة الثانية فكانت ي���وم ال�سبت 1990/9/22 حيث داه���م العراقيون منزله 

بالقاد�سي���ة واقتحموا غرفة نومه- وقد كان نائما- فاأخذوه من �سريره، واأخذوا اأخاه 

محم���د اأي�سا وذهبوا بهم���ا اإلى علي ح�سين مجيد، وكانت هن���اك و�ساية اأو�ست بهما 

ل���دى العراقيين باأنهما يعرفان مكان فهد جابر االأحمد، وعذبي فهد االأحمد، واأنهما 

اأي�س���ا يخفي���ان بع����ض االأ�سلحة، وم���ن ثم �ساألهم���ا علي ح�سن مجيد ع���ن فهد، وعن 

عذب���ي، وعن ال�سلح، وبالطبع اأنكر ال�سهي���د وليد واأخوه معرفتهما بمكان وجود فهد 

وعذب���ي، واأوحى لهما علي ح�سن مجيد اأن هناك م�سدرًا �سريا يدلي ببيانات خا�سة 

ج���دًا عن محم���د ووليد، وبعد ثلثة اأي���ام اأفرج العراقيون عن ولي���د، ثم اأفرجوا عن 

محمد بعد ذلك مقابل ر�سوة 100.000 دينار عراقي تقريبا.

اأم���ا المرة الثالث���ة التي تم القب�ض فيها على ال�سهيد وليد فكانت بمنطقة حولي في 

�سهر يناير 1991 في ال�ساعة الثالثة فجرا، ويذكر اأخوه محمد اأنه ال يعرف بال�سبط 

التاريخ الذي تم القب�ض فيه على اأخيه وليد، ولكنه يذكر اأنه في �سهر يناير، ويروي 
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اأي�سا اأن اأ�سرتهم اآنذاك كانت تقطن منطقة م�سرف، ولكن وليدا لم يكن معهم في 

م�سرف، واإنما ظل بالقاد�سية يجتمع فيها مع اأ�سدقائه بالمقاومة.

ذه���ب وليد مع بع�ض اأ�سدقائه في المقاومة- وهم ب�سام الحوقة وعلي د�ستي- اإلى 

منطق���ة حولي ل�س���راء بع�ض االأ�سلحة التي يحتاجونها للمقاوم���ة، فتم القب�ض عليهم 

بتهم���ة حمل �س���لح، واحتجزهم العراقيون بمخف���ر النقرة، ويذك���ر اأخوه محمد ان 

العراقيي���ن اأفرج���وا ع���ن زميليه بعد ثلث���ة اأيام ولم يفرج���وا عن ولي���د، وكان اأهله 

يزورون���ه بمخف���ر النقرة، وع���اد اأبوه ي�سك���ن القاد�سية، مرة اأخرى ليك���ون قريبا من 

حول���ي، الأنه كان ي�سطر الى الذهاب لروؤية ابن���ه م�سيا على االقدام وكان ابوه يعطيه 

نقودًا كثيرة، كان يدفع منها ر�سوة للعراقيين كي ي�ستخدم التليفون وبذل والده جهدا 

جهيدا في �سبيل االإفراج عنه، وتردد على مخفر حولي كثيرا وعر�ض على العراقيين 

�سيارة ومبلغا كبيرًا من المال بلغ ن�سف مليون دينار عراقي على �سبيل الر�سوة ولكن 

دون فائ���دة، ويق���ول اأخوه محمد )هذا �سيء انتهى و�سيء مكت���وب، ربعه طلعوا وقتها 

.
)1(

ولم يدفعوا �سيئًا 

ويروي محمد م�سعان )اأخو ال�سهيد وليد( اأنه في يوم 1991/2/18 ال�ساعة التا�سعة 

م�ساء جاء به جنود االحتلل اإلى القاد�سية واأمام بيت عمه تم اإعدامه، وتركوه ينزف 

دم���ا فراآه اح���د المارة من اأبناء القاد�سية- ويبدو اأن���ه كان قد فارق الحياة- فاأح�سر 

غط���اء وغطاه ثم تعرف عليه اأح���د ا�سدقاء والده فاأبلغه باأن ابنه قد ا�ست�سهد ف�سرخ 

االأب، وه���رول نح���و ابنه وح�سر بع�ض الجيران وادخلوه بي���ت عمه وكان م�سابا بطلق 

ناري تحت االذن نافذًا من الجانب االآخر للراأ�ض. ويروي بع�ض الذين حملوه مع الوالد 

ف���ي �سي���ارة اال�سعاف اإلى الم�ست�سفى، وقام���وا بتغ�سيله اأن ال�سهي���د وليد كانت به الى 

جانب الطلق الناري اآثار تعذيب، وفي اليوم التالي اأنهوا اجراءات دفنه، بمقبرة الرقة 

بتاريخ 1991/2/19، وهو التاريخ الذي �سبق عودة اأمه من اأ�سرها بيومين تقريبا.

)1( انظر اقوال محمد م�سعان )اأخو ال�سهيد وليد( المدونة بتاريخ 1994/2/19 والموجودة بملف خا�ض بال�سهيد وليد م�سعان بمكتب ال�سهيد �ض18
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ويلح���ظ على تاريخ الوف���اة ااأن محمد )اأخا ال�سهيد وليد( ي���روي اأن الوفاة كانت 

بتاري���خ 1991/2/18، واأن دفن���ه كان في اليوم التال���ي اأي 1991/2/19 بينما تذكر 

اأم���ه اأن الوفاة كانت بتاريخ 1991/2/19 وهو نف����ض التاريخ المدون ب�سهادة الوفاة، 

ويمك���ن التقريب بين الراأيين باأن ال�سهيد وليد قد ا�ست�سهد بالفعل م�ساء يوم 2/18، 

واأن اإجراءات ت�سريح الدفن ومن ثم الدفن تم يوم 1991/2/19،.

ل���ذا اعتبر يوم الدفن هو يوم الوفاة فا�ستخرجت �سه���ادة الوفاة بهذا التاريخ دون 

اأن يتدارك اأحد الموقف في حينه خا�سة واأنهم كانوا في ظروف اأ�سواأ من اأن يفكروا 

في تعديل يوم الوفاة.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته 
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ال�سهيد / وليد �سالح اإبراهيم العلي )رحمه اهلل(

كتب / د. في�سل الكندري:

كان ال�سهي���د ولي���د �سال���ح العل���ي م���ن مواليد ع���ام 1950  وهو من �س���كان منطقة 

الرميثية اأحد اأكبر اأحياء الكويت، كان رحمه اهلل حلو الع�سرة اأ�سمر الب�سرة، خفيف 

اللحي���ة، �سرع التعرف على النا�ض، وكان ال يتاأخ���ر في خدمة كل ذي حاجة لذا اأحبه 

كل م���ن عرفه، ورزقه اهلل ببنت كبرى هي طيب���ة، ولهذا عرف بين اأ�سدقائه وخلنه 

باأب���ي طيبة حتى غطى هذا اللقب على ا�سمه، وكان رحمه اهلل تعالى ال يترك فر�سا، 

ويحر����ض عل���ى تعويد بناته عل���ى فرائ����ض االإ�س���لم وكان ي�سجع بنت���ه الكبرى على 

ال�سلة وال�سيام لدرجة اأنها كانت ت�سوم وهي في ال�سف االأول االبتدائي، كما كان 

يع�سق الحداق )وهو �سيد ال�سمك(والطيور واال�ستماع ل�سوت المطر.

ذه���ب ع�سية الغزو العراقي االآثم على دولة الكويت اإلى مقر عمله في �سركة كافكو 

وه���ي ال�سركةالكويتي���ة لتزويد الطائرات  وهناك تلقى خبر الغ���زو، وهاله ما �سمعه، 

وذهب من فوره وتحدث عبر الهاتف مع زوجته واأخبرها بالغزو العراقي وطلب منها 

اأخ���ذ جميع الم�ستن���دات الر�سمية والذهاب لبيت اأهلها ثم فر م���ن المطار وعاد اإلى 

منطقته ليبا�سر عمله الجديد.

مهنة جديدة:

بعد اأن تمكن العراقيون من الكويت و�سيطروا عليها �سيطرة كاملة رف�ض الكويتيون 

التعام���ل معهم ورف�سوا الذه���اب الى وظائفهم وقاموا بع�سيانه���م المدني ليبرهنوا 

للتاري���خ هذا الموق���ف التاريخي الذي وقف���ه اأبناء الكويت العزل ف���ي وجه رابع اأكبر 

جي����ض في العال���م وكان عليهم القيام بمتطلب���ات الحياة ال�سروري���ة للمحافظة على 

اأرواحه���م لمواجهة الطغيان، فانبرى الكويتيون للقي���ام بوظائف الحياة اليومية تلك 

- اال�ست�سهاد: 1991/1/20 - الميلد: 1950   

- المهنة: موظف في �سركة كافكو
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الوظائ���ف الت���ي كان ال ي�ستغل بها الكويتي قبل الغزو، وكان���ت تترك للعمالة االأجنبية 

وال�سيم���ا االآ�سيوية ف�سم���ر الكويتيون عن �ساع���د الجد وانخرطوا ف���رادى وجماعات 

للقي���ام بتلك المهام والتي منه���ا النجارة والحدادة وال�سمك���رة والتنظيف والبيع في 

البقاالت وفروع الجمعيات التعاونية المنت�سرة في كافة اأنحاء المناطق ال�سكنية.

تطوع ال�سهيد وليد �سالح اإبراهيم العلي للعمل في تنظيف �سوارع المنطقة ال�سكنية 

الت���ي يعي�ض بها، ونمت لديه الفكرة عندما عثر م���ع زميله ثابت الماجد على تراكتور 

ب���داأت علمات الزم���ن عليها وا�سحة، فقد كانت مكد�س���ة بالغبر، واالإطارات فارغة 

الهواء وبل بطارية فقال لزميله علي ما  راأيك باأن ن�سغلها، فرد عليه زميله با�ستغراب 

ه���ذه ميتة، فاأوجد وليد له���ا بطارية، وقام بنفخ االإط���ارات واأدار المحرك فا�ستغلت 

المركب���ة، كم���ا اأح�سرا �سيارة نقل كبيرة لحمل ما يت���م تجميعه من االأنقا�ض، و�سار 

ي�ستغ���ل عليه���ا ال�سديقان وليد وعلي، وبداأ االثنان بعملي���ات التنظيف، وكان عملهما 

يبداأ منذ بزوغ الفجر حيث كانا ي�سليان ثم يتناوالن طعام االإفطار، وي�سرعان بعدها 

بتنظي���ف �سوارع وحارات منطق���ة الرميثية حتى اأذان الظهر، ليتوجها اإلى البيت بعد 

ال�س���لة لتناول الغ���داء والخلود للراحة حتى �سلة الع�س���ر، ليوا�سل عملهما حتى 

اأذان المغرب.

ويعتب���ر ال�سهيد وليد العلي رحمه اهلل تعالى �سعلة ن�ساط حيث لم يكتف بهذا العمل 

فقط واإنما افتتح محل لت�سليح ال�سيارات في جمعية الرميثية م�ستغل بذلك اإلمامه 

ببع�ض االمور الميكانيكية، ولكنهما لم ي�سلما من م�سايقات العراقيين، وانتهى ا المر 

باإغلق المحل.

وف���ي خ�سم اآالم الكويتيين من جراء الغزو الغا�س���م مار�ض ال�سهيد وليد العلي لونا 

اآخ���ر من الن�ساطات حيث �ساهم بنقل االأموال بين االفراد الي�سالها لم�ستحقيها في 

اأثن���اء االأزمة وهناك عدة اأف���راد وعائلت ا�ستفادوا من تل���ك المعونات المالية التي 

كانت ت�سلهم عن طريق ال�سهيد وليد رحمه اهلل.
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ومن مهام ال�سهيد الجديدة التي األقيت على عاتقه بعد الغزو قيامه بمقاومة الجي�ض 

العراق���ي، ومن اأولى عملياته قت���ل اثنين من الجنود العراقيين مم���ن اأقاموا �سيطرة 

عن���د �سينم���ا االأندل�ض بمنطقة حولي، واأخ���ذ اأ�سلحتهما لنف�س���ه، ولينفذ بها عمليات 

اأخ���رى وكان ينفذ هجمات عل���ى ال�سيطرات العراقية ويذب���ح اأفرادها كما كان ينقل 

الجنود العراقيين من منطقة الأخرى ب�سيارته وفي الطريق يقتلهم، وياأخذ اأ�سلحتهم 

كم���ا األقى قنبلتي���ن يدويتين على �سيارات ع�سكري تقل جن���ودا عراقيين عند الج�سر 

بي���ن حول���ي والجابرية، وم���ن عملياته اأي�سا تفخي���خ  بع�ض المركبات الت���ي ي�ستغلها 

الجنود العراقيون كتلك الحافلة التي فخخها في منطقة الفروانية.

وكل م���ن كان يقاوم الوجود العراقي تلحقه لذا فقد عممت ال�سلطات �سفات وليد 

على منت�سبيها وعرفوا بيته االأمر الذي جعل ال�سهيد وليد العلي رحمه اهلل يغير محل 

اإقامته من مكان الآخر وقلما كان يمكث في بيته مع زوجته وبناته، حتى ال تناله اأيدي 

العراقيين باالأذى اإال اأنه لم ي�ستطع اأن يختفي طويل عن عيون العراقيين اإذ �سرعان 

ما وقع في قب�ستهم.

وقوعه في االأ�سر وا�ست�سهاده:

ت�سارب���ت الروايات حول كيفي���ة وقوع وليد العلي في اأ�سر الق���وات العراقية فهناك 

من يقول اإنه كانت ثمة خلية ت�ستعد للقيام بعمليات كبيرة �سد العراقيين في منطقة 

الرميثية، عند افت�ساح اأمرها، اأحاط العراقيون بالبيت وبداأ تبادل اإطلق النار بين 

الفريقين، وهنا ظهر �سخ�ض وقام بر�سق العراقيين من الخلف ليلفت انتباههم اإليه 

ونجح في ذلك وهذا اأعطى الفر�سة لكثير من عنا�سر الخلية فر�سة للفرار من بيت 

الآخر وليتواروا عن العيون، وقال بع�سهم اإنه وليد، وهنا وقع في اأيدي العراقيين.

وهناك من يقول اإن وليد خرج ل�سلة الع�سر وما اأن فرغ من �سلته حتى اأخبر باأن 

الق���وات العراقية تحيط ببيت عمه والد زوجت���ه ون�سحه بع�ض رفاقه بعدم الذهاب، 

ولم يلتفت وليد لتلك الن�سيحة، وقال اإنها �سيطرة عادية ولما توجه اإليهم اعتقلوه.
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وهن���اك فريق اآخر يقول  اإنه بع���د العمليات الجوية بداأ العراقيون باأ�سر كل من تقع 

اأيديه���م عليه���م من �سكان الكوي���ت، وكان وليد من �سمن اأولئ���ك الذين اعتقلوا عند 

خروجه من البيت وبالقرب من فرع الجمعية التعاونية.

واأي���ا كان م���ن اأمر ف���اإن وليد وقع اأ�سيرًا ف���ي اأيدي القوات ا لعراقي���ة التي ال تعرف 

الرحم���ة بتاريخ1991/1/17 واقتيد االأ�سير الى مخفر الرميثية للتحقيق معه، ثم تم 

ترحيل���ه الى ق�سر نايف الذي يق���ع في مدينة الكويت والذي اتخذه العراقيون مركزا 

لتعذييب االأ�سرى الكويتيين.

ويقول اأحد زملئه في  ال�سجن اإن وليد كان بعد اعتقاله كثير ال�سكوت وقلما يتكلم، 

وكان يقت���اد مربوط اليدي���ن ب�سلك من حديد، ويختفى فترة ليرج���ع وتبدو عليه اآثار 

التعذي���ب وا�سحة، وي�سيف اأن اح���د الجنود العراقيين قال لزملئ���ه دعوا وليد لي، 

الأتول���ى اأمره، وق�سموا االأ�سرى اإلى ق�سمين، فاخت���اروا منهم بع�سهم، واأطلقوا �سراح 

البقي���ة ث���م قام العراقيون بقتل م���ن وقع عليهم االختيار وكان عدده���م ثمانية اأفراد 

واأطلق���وا عليهم النار ب�سوارع منطقة الرميثية بتاريخ 1991/1/02 ليدبو الرعب في 

قل���وب اأبن���اء المنطقة واألقى العراقي���ون جثمان  وليد رحمه اهلل ف���ي قطعة 3 وطلبوا 

م���ن االأهال���ي عدم االقتراب من���ه، وكان �سكان ه���ذا الحي ال يعرفون���ه، الأنه من حي 

اآخ���ر بنف�ض المنطقة وبما اأن التجوال كان ممنوع���ا في اأثناء العمليات الجوية لقوات 

التحال���ف فق���د ظل وليد ملقى في ال�س���ارع �ساعات عدة حتى ق���ام بع�سهم بنقله اإلى 

م�ست�سف���ى )مبارك واالأميري والفروانية(، وظل هناك عل���ى اأنه مجهول الهوية ومن 

�سكان منطقة الرميثية.

وب�سب���ب غي���اب  ولي���د ع���ن بيته طوال ه���ذه الم���دة اأخذ اأهل���ه واأ�سحاب���ه يجوبون 

الم�ست�سفي���ات وينظرون ف���ي ثلجاتها بحثا عن جثمان وليد العل���ي حتى تم التعرف 

عليه وقام رفاقه واأهله بدفنه في مقبرة ال�سليبيخات.

وبهذا اأ�سدل ال�ستار على حياة اأحد اأبناء الكويت البررة الذين �سحوا بحياتهم من 
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اأج���ل بلده���م، هذا هو ال�سهيد ولي���د �سالح العلي رحمه اهلل رحم���ة وا�سعة فقد عانى 

كثي���را في اال�سر، وبدت عليه علمات التعذيب وا�سح���ة حيث فقعت عيناه وانتزعت 

اأظاف���ره، وخرم ج�سده باآل���ة الثقب الكهربائي���ة )الدرل( ولوحظ وج���ود اآثار اإطفاء 

ال�سجائ���ر في موا�سع عدة من ج�سده هذا باال�ساف���ة اإلىال�سبب المبا�سر للوفاة وهو 

الطلق الناري الذي تلقاه في راأ�سه.

وبه���ذا نال وليد العل���ي �سرف ال�سهادة، تلك االأمنية التي كثي���را ما كان يتغنى بها، 

ويرجوه���ا وقدره اهلل اأن يحقق ل���ه هذه االأمنية، ون�ساأل اهلل العل���ي القدير اأن ي�سكنه  

وا�سع جناته

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / وليد علي حمد اأحمد المن�سور )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ول���د ال�سهيد ولي���د علي حمد اأحم���د المن�سور بتاري���خ 1968/4/13، ثم در�ض في 

الرو�س���ة وفي ال�س���ف االول والثاني االبتدائي بالخالدية، ث���م اأكمل درا�سته بكيفان، 

حتى ح�سل على الثانوية العامة من ثانوية كيفان، وبعد ح�سوله على الثانوية العامة 

عمل بال�سوؤون ثم ب�سركة نفط الكويت.

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

ن�س���اأ ال�سهيد وليد محب���ًا لوطنه، محبا الأهله، كريما اإلى اأبعد الحدود، فوالده يقول 

عن���ه الل���ي بيده ما هو له، وكريم لحد اإن ملب�سه يعطيها اأ�سحابه، ولقد كان ال�سهيد 

وليد اأقرب االبناء اإلى قلب والده.

ل���م يكد ال�سهيد ولي���د يتجاوز الع�سري���ن ربيعا بقليل حتى تزوج، ث���م اأنجب طفل، 

فانتق���ل للمعي�سة من كيفان حيث منزل والده اإلى منطقة م�سرف، ليعي�ض مع زوجته، 

وول���ده، لكنه كان بارا باأهله، فما اأن �سمع بالغزو العراقي الغا�سم للكويت حتى اأ�سرع 

اإل���ى بيت اأبيه ليطمئن عليه وعلى اأخوته، وكان يتردد  على بيت والده با�ستمرار طيلة 

�سه���ر اأغ�سط����ض، وبداية �سهر �سبتمبر، ولقد عر�ض عليه وال���ده اأن يترك الكويت في 

ه���ذه الفترة هو وزوجت���ه، واأن يذهب الى البحرين ومنها اإل���ى م�سر حيث توجد اأمه 

واأخت���ه،  ولكن���ه رف�ض هذا العر�ض رغم تكرار والده ذلك اأكثر من مرة، وفي كل مرة 

كان وليد يقول لوالده:)ال يبه اأنا ماني طالع، اأنا اآخر ال�سهر بروح( وكان دائما يكرر 

اأنا اآخر ال�سهر بروح، وكاأنه يح�ض باقتراب اأجله، فقد ا�ست�سهد بالفعل في اآخر ال�سهر 

)اآخر �سهر9( وانتقل اإلى جوار ربه.

دور ال�سهيد في اثناء االحتالل الغا�سم وا�ست�سهاده:

- اال�ست�سهاد:1990/9/29 - الميلد: 1968/4/13   

- المهنة: موظف ب�سركة نفط الكويت - الم�ستوى التعليمي: �سهادة الثانوية العامة  

- الحالة االجتماعية: متزوج وله ابن
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كان ال�سهيد البطل وليد المن�سور على درجة كبيرة من الوطنية، فما اأن راأى بع�ض 

اأفراد المقاومة في بيت والده، حيث كان والده ي�ست�سيف بع�سهم من حين الآخر حتى 

ر غب في االن�سمام اإليهم، وقال الأبيه: "اأنا بلتحق وياهم" فقال له اأبوه: اإنت �سغير، 

ولك���ن ه���ذه الفكرة ظلت تراوده حت���ى ح�سل على ر�سا�سين م���ن االأ�سلحة التي كانت 

ت���وزع ف���ي المخفر وقال لوالده، واحد لي وواحد لك، فق���ال له والده، روح عطه واحد 

من ربعك وخل بالك من نف�سك".،

ان�سم  ال�سهيد البطل وليد علي المن�سور اإلى مجموعة من مجموعات المقاومة في 

منطق���ة م�سرف، فكان يخرج من البي���ت ليل، وال يعود اإال اآخر  الليل، وقد كبد العدو 

خ�سائر فادحة في ال�سلح واالأرواح.

ويب���دو اأن العراقيين وقد بلغتهم اأنباء ع���ن تحركات ال�سهيد وليد واأنه �سمن اأفراد 

المقاوم���ة وكان ال�سهي���د وليد في زيارة لبيت والده ي���وم 1990/9/18، ثم خرج ولم 

يدر والده عنه �سيئًا، اإذاأنه لم يذهب الى بيته في م�سرف، ولم يعد اإلى بيت و الده في 

كيفان، وجد والده في البحث عنه اإلى اأن بلغه النباأ باأنه محتجز في كيفان، حيث تم 

القب�ض عليه، ووجد العراقيون في �سيارته �سلحًا.

ذه���ب الوالد اإلى اثنين من الرج���ال االفا�سل الذين كانوا -اآنذاك - م�سوؤولين عن 

جميع���ة كيفان، وهما المواطنان، محمد فلح الجيماز، ويو�سف عبداهلل الحليل، كي 

يتو�سط���ا لدى الم�سوؤولين بمخفر كيفان للإفراج ع���ن ال�سهيد وليد، وقال لهما االأب: 

"انتو في الجمعية ويمكن لكم خاطر عندهم" وذهب الرجلن في محاولة للإفراج 
ع���ن ال�سهيد وليد، ولكن محاوالتهم باءت بالف�سل حيث قال لهم رئي�ض المخفر، وهو 

عراق���ي الجن�سية - ال "ه���ذا مقاومة، حنا اأهل المقاومة نبيه���م، احنا ندور عليهم" 

وق���ال لهما اأي�سا: "اأن���ا اأن�سحكم اإن تبلغون اأبوه ان  عن���ده م�سد�ض والزم يجيبه لنا، 

 )1( 
وقول���وا الإخوانه اأن يجون " وكان اخوه احمد ومحم���د ي�ستغلون بال�سرطة الكويتية

ورف�ض الم�سوؤول العراقي رف�سا قاطعًا االإفراج عنه.

)1( من اقوال المواطن يو�سف عبداهلل الحليل، والتي اأدلى بها يوم 2000/11/5، بمكتب ال�سهيد، والمدونة في نموذج توزيع مقابلة.
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�ساءت  حالة والد ال�سهيد وليد في تلك الفترة وتوقف عن الطعام تقريبا، اإال بع�ض 

م���ا يوف���ر له الحياة، واأخذه اأوالد عمه اإلى ال�ساحي���ة ليعي�ض معهم هناك ومنذ تاريخ 

القب����ض علي���ه في 1990/9/18، حتى ي���وم 1990/9/29، لقي ال�سهي���د البطل وليد 

المن�س���ور األوان���ا م���ن التعذيب تنوء بها الجب���ال في محاولة م���ن العراقيين الإجباره 

بالق���وة عل���ى االعتراف عن زملئه ف���ي المقاومة لكن البطل ولي���د كان على م�ستوى 

الموق���ف، فعلى الرغم مما القى من تعذيب ب�سع اإال اأنه ف�سل الموت على االإدالء باأية 

معلومات اأو اعترافات وهذه بطولة اأخرى.

وف���ي العا�سرة م���ن �سباح ي���وم 1990/9/29 وفي م�سهد ي�سيب ل���ه الولدان فوجئ 

�سكان المنازل المجاورة لمنزل والد ال�سهيد وليد- وكان المنزل خاليًا من ال�سكان- 

ب�سي���ارات "الجي���ب العراقية" و�سي���ارة نقل "واني���ت" به جنود عراقي���ون م�سلحون، 

ووقف���وا اأمام منزل ال�سهي���د وليد المن�سور، ثم �سمع الجي���ران �سوت طلقة نارية ثم 

تحرك���ت ال�سي���ارات، وتركت الم���كان، واإذا بال�سهي���د وليد  ملقى عل���ى االر�ض يلفظ 

اأنفا�س���ه االأخيرة، بعدم���ا اأطلقوا عليه النار ف���ي موؤخرة راأ�سه فاأ�س���رع اإليه الجيران 

وحمل���وه اإلى داخ���ل المنزل ث���م ات�سلوا باأهل���ه في ال�ساحي���ة وات�سل���وا بم�ستو�سف 

الفيحاء فج���اءت �سيارة االإ�سعاف وحمل الى الم�ست�سفى االأميري، ثم ذهب اأهله الى 

الم�ست�سف���ى فوجدوا فيه اآثار تعذيب �سديد وف���ي اليوم التالي تم ت�سلم الجثمان، وتم 

دفنه بمقبرة الرقة، وظل بيت والده تحت مراقبة العراقيين فترة من الزمن.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته
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ال�سهيد / يو�سف خاطر ح�سن خمي�س ال�سوري )رحمه اهلل(

كتب / د. نايف ال�سهيل:

ول���د يو�سف خاطر ال�سوري في 1958/9/21 ثم تربى وترعرع على اأر�ض الكويت، 

فالتحق يو�سف بالمدر�سة، ثم وا�سل تعليمه اإلى اأن ح�سل على دبلوم معهد المعلمين، 

واتفقت ميوله الدينية مع درا�سته التي اأهلته للتعيين في وزارة التربية ليقوم بتدري�ض 

مادة التربية اال�سلمية وليكون ثمرة من ثمار النه�سة التعليمية في الكويت.

اأخالق ال�سهيد و�سفاته ال�سخ�سية:

ويب���دو اأن درا�سته االإ�سلمية كان لها كبير االأثر في تكوين �سخ�سيته، ويظهر ذلك 

جليا في اأمور عدة منها:

اأواًل: اختي���اره للفت���اة الت���ي �ست�سارك���ه حياته وتك���ون زوجه له، فلق���د اختارها من 

طالب���ات كلية ال�سريعة بجامعة الكويت، ومن ثم يك���ون هناك تقارب بينهما، ويت�سح 

ذل���ك التقارب ف���ي الفكر، حينما رف�ض الخروج من الكويت بع���د الغزو العراقي لها، 

خا�س���ة واأن اأخاه ح�سين- الذي كان في عمان اآنذاك- ح�سر الى الكويت، وطلب من 

اأهله الخروج الى عمان، فخرجوا اإال يو�سف فقد رف�ض الخروج وان�سم الى المقاومة 

الكويتي���ة، ورف�ست زوجته فكرة الخروج اأي�س���ا، وان�سمت الى المتطوعات للعمل في 

دور الرعاية في تلك الفترة

ثانيا: حبه للقراءة، خا�سة قراءة الكتب الدينية.

ثالث���ا: �سفاته الخلقية التي كان عليها، فكان يتعام���ل بالح�سنى مع زوجته واأوالده، 

فتذك���ر زوجت���ه اأنه كان طيبا، وعلى خلق، وتقول: ف���كان وايد طيب حتى تعامله معاي 

 وتذكر الزوجة اأن 
)1(

ف���ي البيت يعني متفهم، مو م���ن النوع اللي ي�سرخ ويهاو����ض(، 

- اال�ست�سهاد: 1990/10/7 - الميلد: 1958/9/21   

- المهنة: مدر�ض - التربية اال�سلمية - وزارة التربية - الم�ستوى التعليمي: دبلوم معهد المعلمين  

- الحالةاالإجتماعية: متزوج وله ابنان )ولد وبنت( - الجن�سية: كويتي   

)1( اأنظر اأقوال زوجة ال�سهيد يو�سف خاطر ال�سوري المدوّنة في )نموذج تفريغ مقابلة( بتاريخ 2000/7/25 بمكتب ال�سهيد �ض23.
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يو�س���ف كان يحب اأهله ويح���ب اأهلها، فكان يهتم جدًا ب�سل���ة الرحم، وكثيرا ما كان 

يتناول مع اأمه طعام الغداء، اأو يذهب اإليها ع�سر كل يوم لي�سرب معها ال�ساي، ومن 

ث���م كانت اأمه تحبه كثيرًا، كما كانت علقته باإخوته متميزة فلم يبخل على اأي منهم 

ب�س���يء، ولم يقت�سر االأمر على اأهل���ه فح�سب، بل كان يحب اأهل زوجته اأي�سًا، فتذكر 

زوجت���ه اأن���ه كان اإذا دخل على اأبويها يقبل راأ�سيهما، ومن ث���م كانا يحبانه حبا جما، 

وكان���ت علقته بالنا�ض على  وجه العموم طيبة، وكان يمي���ل اإلى الت�سدق واالإح�سان 

فتق���ول زوجته: ) اأذكر مرة طاح���ت بالم�ست�سفى مري�سة احتاجت فلو�ض قام عطاها 

.
)2(

300 دينار مع اأن احنا على قد حالنا على المعا�سات 

كان يو�س���ف خاطر ي�سكن بالدوحة- قطعة1، وكان يعمل مدر�سًا للتربية اال�سلمية 

ب���وزارة التربية وق���ل الغزو العراقي الغا�س���م للكويت كان يو�سف مجن���دا في الجي�ض 

الكويتي في هند�سة المن�ساآت بوزارة الدفاع.

كان الغ���زو العراق���ي للكويت مفاج���اأة للجميع، وكان يو�سف ليلة الغ���زو في بيته مع 

زوجت���ه وولديه �سليم���ان و�سمية، فا�ستيقظت زوجته على ط���رق الباب، حيث اأخبرها 

اأبوه���ا بما حدث، ثم اأخبرته���ا خالتها باأن اأحدا من افراد هند�س���ة المن�ساآت بوزارة 

الدف���اع ق���د ات�سل واأخبره���ا باأنهم يريدون يو�س���ف، ولما اأخب���رت يو�سف بما حدث 

ه���ب على الفور، وقال لزوجته )هذا وقت الزم نقوم بديرتنا(...  ولب�ض لب�ض الجي�ض 

 وفي طريقه اإلى مقر عمله بالجي�ض الكويت���ي مر على اأحد ا�سدقائه وا�سمه 
)3(

وطل���ع

اأحم���د ال�سي���د ليعطيه باق���ي ح�سابه نظي���ر قيامه ببع����ض االأعمال الخا�س���ة بمنزله 

 اأي البد من 
)4(

الجدي���د فق���ال له اأحمد ال�سيد: ه���ذوال احتلوا الديرة ال تلب�ض جذي���ه 

التموية على المعتدين بارتداء ملب�ض مدنية.

عاد يو�سف اإلى البيت وارتدى ملب�ض مدنية، ثم خرج متوجهًا اإلى عمله في هند�سة 

المن�س���اآت وح���اول اأن ي�سلك طريقا لم يكن فيه عراقي���ون ف�سلك طريق الخليج ولكن 

)2( نف�ض المقابلة ال�سابقة، ونف�ض ال�سفحة.

)3( المقابلة ال�سابقة �ض2.

)4( نف�ض المقابلة �ض2.
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العراقيين اأم�سكوا به عند مجل�ض االمة، ووجهوا له �سوؤاال يدل على ما يكنونه للكويت 

م���ن حق���د، �ساألوه (�سرايك بال�سي���خ جابر؟ قال لهم احنا ما �سفن���ا منه اإال كل خير، 

 وكان  ذلك في الحادية ع�سرة والن�سف من �سباح يوم 
)5(

فاأم�سك���وه ودخلوه وربطوه 

الخمي����ض 1990/8/2)اأول اأي���ام الغزو( وبعد �ساعتين تقريبا اأف���رج عنه العراقيون 

فعاد اإلى بيته ع�سر ذلك اليوم تقريبًا.

دور ال�سهيد في اأثناء االحتالل الغا�سم و ا�ست�سهاده:

بداأت المقاومة الكويتية اأعمالها المتوا�سلة فاأفزعت المعتدين و�ستت اأفكارهم في 

كل م���كان بالكويت، وكان يو�س���ف خاطر اأحد اأفرادها فلم يتخ���اذل اأو يتواكل، واإنما 

ان�س���م اإلى مجموعة ال�سب���اب الذين يعملون في الجمعيات لتقدي���م الخدمات الأبناء 

بلده���م العزيز، وكان واحدا من البارزين في ه���ذا المجال فكان م�سوؤوال عن جمعية 

ال�سليبيخات.

ل���م يكتف يو�سف بعمله هذا واإنما كان ي�سترك مع اأفراد المقاومة في اأعمال اأخرى 

وم���ن زملئه ف���ي المقاومة خال���د مبارك الرا�س���د و�سالح ال�سالحي، ف���كان يت�سلم 

المن�س���ورات من المواطن خال���د مبارك الرا�سد في ال�سباح ث���م يقوم بتوزيعها على 

م�ساج���د المنطق���ة، وكان يخفى اأ�س���رار عمله حتى على زوجته، ف���اإذا �ساألته زوجته: 

)ان���ت وي���ن ت���روح؟ ي���رد عليها: ه���ذي �سغلت اأمني���ة( وال يق���ول �سيئ���ًا وكانت هذه 

المن�س���ورات  تحمل طابع���ا اإخباريا تحث النا�ض على ال�سب���ر والتثبت وتطلعهم على 

اخبار المقاومة واأخبار الحكومة خارج الكويت.

ف���ي ي���وم 1990/9/9 عث���ر العراقي���ون عل���ى ن�س���رة ف���ي اإح���دى �سي���ارات جمعية 

ال�سليبخ���ات فدخل���وا الجمعي���ة واأم�سكوا باأح���د العاملي���ن بالجمعي���ة وا�سمه �سالم 

ال�سمري، فقال لهم يو�سف خاطر: (ال ما تاخذونه بروحه اأنا اأروح وياكم وراح وياه( 

وعند التحقيق نفى �سالم علقته باالأوراق معرفته بها وقام يو�سف بدور بطولي �سجاع 

)5( نف�ض المقابلة �ض3.
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حي���ث اعترف على نف�س���ه باأنه هو الذي كان يعد الن�سرة ويقوم بتوزيعها واأن �سالما ال 

علق���ة له به���ذه االوراق فاأفرجوا عن �سالم بعد ثلثة اأيام م���ن القب�ض عليه ومع اأن 

الن�س���رة التي عث���روا عليها لم يكن فيها �سيء م�سين �سوى ح���ث على ال�سبر والتثبت 

والهدوء، اإال اأنهم  لم يفرجوا عن يو�سف خاطر، واأخذوا ينقلونه من معتقل اإلى اآخر 

وتروى زوجته اأن اأحد المواطنين ذكر لها اأن يو�سف كان يروي على رفاقه في الحب�ض 

ق�س�س���ا، ورواي���ات تحثهم على ال�سب���ر والتثبت وتذكرهم باأن الف���رج قريب وتروي 

اأي�سا اأن يو�سف انتقل من معتقل الى اآخر اإلى اأن  انتهى به المطاف في الب�سرة.

ف���ي ال�ساع���ة التا�سعة من �سباح ي���وم االأحد 1990/9/7 قام���ت الزوجة من نومها 

فزعة على �سوت طلق ناري فخرج اأبوها لي�ستطلع االأمر فراأى ثلث �سيارات عراقية 

اإحداه���ا )واني���ت عناب���ي( مغطاة و�سيارتان )جي���ب( ولم ير اأحدا ف���ي ال�سارع وفي 

حوال���ى ال�ساع���ة 11.15 تقريبا وفي اأثناء خروج اأخت زوجت���ه م�سطحبة معها ابنته 

ال�سغي���رة من بيت اأبيها بالدوحة عثرت على جث���ة ال�سهيد  يو�سف خاطر ملقاة على 

االأر����ض ف�سرخ���ت من هول المفاج���اأة فهرولت الزوج���ة اإليها فوج���دت زوجها جثة 

هام���دة نحيًل، اأبي�ض ال�سفاة، مفت���وح العينين يغمر الدم حلقه، وفوق اأذنه اآثار طلق 

ن���اري ودخلت الزوجة على اأبيها في حالة ذه���ول تام، ثم عادت وطلبت من اأختها اأن 

تعطيه���ا م�سحفًا ث���م هرولت اأختها وراء بع����ض العراقيين معتق���دة اأنهم هم الذين 

اأطلق���وا عليه النار، وهي في حال���ة )ه�ستيريا( وتقول له���م )واهلل اأجيب المقاومة( 

ثم اأم�س���ك بها اأبوها واأعادها الى البيت ثم جاء بع�ض ال�سباب ومنهم �سديقه اأحمد 

ال�سي���د فحملوه داخل الكراج وا�ستدعوا الطبيب الذي ذكر لهم فيما بعد اأنه كانت به 

اإ�سابات في رجله من اأثر التعذيب.

ف���ي ال�ساعة 12.15 جاءت �سي���ارة اإ�سعاف وحملته الى م�ست�سف���ى ال�سباح، وجاء 

�ساب���ط عراق���ي، واأخذ الزوجة واأباه���ا للتحقيق معهما ثم عادا م���رة اأخرى، ومكثت 

الجث���ة ف���ي م�ست�سفى ال�سب���اح حتى يوم الجمع���ة، وفي تلك الفت���رة كان والد زوجته 

وبع����ض اأ�سدق���اء ال�سهيد يترددون عل���ى الم�ست�سفى في محاولة لل�سم���اح لهم باأخذه 

ودفن���ه، ولك���ن العراقيين قالوا له���م اإذا اأردت���م اأن تدفنوه هاتوا �سي���ارة وخذوه الى 

الب�سرة اأوال 
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ليت���م ت�سري���ح الجثة لمعرفة �سب���ب الوفاة، واأخ���ذوا ي�ساألون وال���د زوجته عن قاتل 

يو�سف في نوع من التموية.

ف���ي ال�ساعة  ال�ساد�س���ة من �سباح يوم الجمعة المواف���ق 1990/10/12ذ هب والد 

زوجت���ه ومعه عبدال�س���لم الخالدي ومح�س���ن ال�سالحي وركبوا �سي���ارة عبدال�سلم 

وحملوا فيها جثمان ال�سهيد الطاهر اإلى الب�سرة وهناك ا�ستخرجوا له �سهادة وفاة، 

وعادوا به في نف�ض اليوم حوالي ال�ساعة الخام�سة والن�سف من نف�ض اليوم في مقبرة 

الرقة.

 

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-185-

ال�سهيدة / اأ�سرار محمد مبارك القبندي  )رحمها اهلل(

كتب / د. جمال الزنكي

كان���ت حي���اة ال�سع���ب الكويتي اأثن���اء االحتلل قا�سي���ة ومريرة، فق���د تعر�ض للقتل 

واالغت�س���اب والت�سريد، والنه���ب، ومع ذلك فقد اأ�سر على ال�سم���ود واأثبت �سجاعة 

بمقاومت���ه االحت���لل العراقي حين وقف �سف���ا واحدا �سد هذا االحت���لل، فلم يكن 

من ال�سه���ل على المواطن الكويت���ي الخ�سوع والخنوع للبط����ض العراقي واال�ست�سلم 

ل�سلطات تف�سد وتق�سي على ا�ستقلله.

وق���د �سارك���ت المراأة الكويتي���ة الرجل في ه���ذا ال�سمود والتح���دي واقتحمت هذا 

المي���دان ال�سعب، وال�سك اأن اأثمن العواطف الب�سرية ه���ي حب الوطن، اإنها عاطفة 

نح����ض احتدامها ف���ي �سدورنا ونندفع بقوة هذا االحتدام اإلى العمل في �سبيله، هكذا 

كان���ت ال�سهيدة اأ�س���رار رحمها اهلل وهي – مثال للمراأة الكويتي���ة المكافحة الوطنية 

ذات ال�سخ�سي���ة القوي���ة، ال�سجاع���ة الجريئ���ة، والأنه���ا كان���ت تدافع ع���ن اأكبر قيمة 

ف���ي الحياة، ه���ي »الوطن«، فقد كان���ت كلما مر ي���وم ازداد اإ�سرارها عل���ى ال�سمود 

والتح���دي، بل حتى ف���ي اأثناء وجودها في المعتقل، ورغم م���ا تعر�ست له من تعذيب 

وح�سي كانت تتلهف على الخ���روج من هذا ال�سجن اللعين، لموا�سلة كفاحها، وكانت 

.
)1(

تردد »اليزال اأمامي الكثير الذي اأريد القيام به« 

والب���د من االإ�س���ارة اإلى اأنه ي�سعب ح�سر الن�ساط ال���ذي قامت به ال�سهيدة اأ�سرار 

رحمه���ا اهلل اأثن���اء �سهور المحنة، و�سبب ذلك هو تعدد وكث���رة اأن�سطتها، حيث كانت 

تقوم باأكثر من ن�ساط في وقت واحد، فقد اأ�سهمت اإ�سهاما رائعا وبطوليا في مقاومة 

االحت���لل، وكانت رحمها اهلل تتعاون مع اأكثر من �سخ�ض ومجموعة في الوقت نف�سه 

.
)2(

من مجموعات المقاومة الكويتية البا�سلة 

)T( الميلد 1959/11/23، اال�ست�سهاد 1991/1/14

 المهنة، مديرة مدر�سة خليفة الخا�سة لرعاية الم�سابين بال�سلل الدماغي،                       الم�ستوى التعليمي: ال�سهادة الجامعية، تخ�س�ض الحا�سوب.

)1( ال�سي���دة عزيزة المفرج، وكانت معها في المعتق���ل 1995/3/15، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم، لقد اعادت الدكتورة نجاة عبدالقادر الجا�سم كتابة 

حيثيات ا�ست�سهاد ال�سهيدة اأ�سرار، وذلك بعد اأن اأجرت المقابلت اللزمة.

)2( نزيه خاجه 1995/6/14، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

ومن الذين عملت معهم ال�سيخ فهد ال�سالم العلي ال�سباح، وال�سيخ با�سل �سالم �سباح ال�سالم، وال�سيخ عذبي فهد االأحمد ال�سباح، وال�سيخة اأمثال اأحمد 

الجابر، وال�سيخ م�سعل اليو�سف ال�سباح.
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رعاية اأ�سدقاء الكويت في ال�سدائد والمحن

قام���ت من���ذ الي���وم االأول للحت���لل في متابع���ة اأح���وال االأجان���ب الموجودين في 

الكوي���ت الذين تربطهم بها علقات �سداقة وتقديم الم�ساعدات لهم فقد ذهبت في 

 وعملت على توفير 
)3( 

ذل���ك الي���وم اإلى مجمع بهبهاني حي���ث يوجد عدد كبير منه���م

اأماك���ن اآمنة لهم، وا�ستمر اهتمامها به���م خا�سة بعد اأن عمد البعثيين اإلى اعتقالهم 

، ولذلك لم تتردد 
)4(

وا�ستخدامه���م كدروع ب�سرية يتح�سن بهم �س���د الهجوم الجوي

ف���ي م�ساعدته���م، ورغم ما �سكله ذل���ك من خطر على حياتها، فق���د كانت تقوم على 

رعاي���ة مائة �سخ����ض اأجنبي من االألم���ان واالإنجليز واالأمري���كان، وكانت تنقلهم من 

 )5(
منطقة م�سرف اإلى مدينة االأحمدي وتحاول قدر الم�ستطاع تجنب نقاط التفتي�ض 

.
)6(

وكانت تمدهم باالأكل والنقود، بالتعاون مع ال�سيخة ح�سة �سعد العبداهلل

وكان لن�س���اط ال�سهي���دة هذا اأث���ره الفعال في خدمة ق�سية الكوي���ت فقد نقل هوؤالء 

بع���د ذلك �س���ورة حية واقعي���ة للعالم عن معان���اة ال�سعب الكويتي ف���ي ظل االحتلل 

الغادر، وبعد اأن غادروا اإلى اأوطانهم ن�سطوا في �سرح هذه المعاناة، وكذلك الحديث 

ع���ن �سهام���ة و�سجاعة اأفراد المقاومة الكويتية الأن الكثي���ر منهم اأي�سا قاموا برعاية 

االأجانب في اأثناء �سهور المحنة.

ان�سمام اأ�سرار للمقاومة البا�سلة

وف���ي نطاق العمل وم���ن اأجل ت�سجيع االأهالي على ال�سم���ود، ولتاأكيد رف�ض ال�سعب 

الكويتي للحتلل فقد ن�سطت ال�سهيدة بالتعاون مع ال�سيدة فاطمة ح�سين ومجموعة 

م���ن ن�ساء الكويت في هذا المجال، وكانت المجموع���ة ت�سدر ن�سرة با�سم »الكويتية« 

عن حركة ن�ساء واأطفال الكويت، وكانت توؤكد على ا�ستمرار االنتماء والوالء لل�سرعية 

)3( الم�سدر ال�سابق.

)4( لو�سي توبيليان 1992/12/16 – اأحمد ال�سداد.

)5( الم�سدر ال�سابق.

)6( ال�سيخة ح�سة �سعد العبداهلل ال�سباح 1992/12/8- اأحمد ال�سداد.
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الكويتي���ة وللوط���ن الم�ستقل، وتعبر ع���ن رف�سها للغ���زو ال�سدامي، وال�س���ك اأن هذا 

العم���ل كان من االأعمال ال�ساقة التي تحيط ب���ه المخاطر في تلك االأيام، وكانت هذه 

الن�س���رة التي لم ي�ستم���ر �سدورها طويل مثل غيرها من الن�س���رات التي �سدرت في 

اأثن���اء االحت���لل ذات اأثر فعال رغم ب�ساطتها، الأنها كان���ت تحمل الكثير من المعاني 

.
)7(

والقيم

االإيمان باهلل وبتحرير الكويت

دف���ع ال���والء واالنتماء للوط���ن ال�سهيدة رحمه���ا اهلل اإلى القيام بكثي���ر من االأعمال 

البطولي���ة ولم يكن ذلك اأم���رًا هينًا على فتاة يرزح وطنها تح���ت االحتلل الوح�سي، 

ولكن���ه االإيم���ان ب���اهلل واالأمل بالتحري���ر، ومن اأهم االأعم���ال التي قام���ت بها رحمها 

اهلل رب���ط الكوي���ت ال�سامدة بالقيادة ال�سرعية في مدين���ة الطائف ومدينة الخفجي 

بالتع���اون مع ال�سيخ عل���ي �سالم العلي الذي دخل الكويت ي���وم 8/4، وقد ركز ن�ساطه 

ف���ي العم���ل من اأج���ل اإيجاد �سبك���ة ات�س���االت، لربط الكوي���ت بالحكوم���ة ال�سرعية، 

وتوزي���ع االأموال على المرابطين، وقام بدور رئي�ض وفاعل في هذا المجال، وبالن�سبة 

للت�سال بالقيادة ال�سرعية فقد كانت البداية حين التقى �سدفة بعد عودته مبا�سرة 

بال�سهي���دة في منزل مختار منطقة الجابري���ة، فاأخبرته عن اأحد المنازل في منطقة 

م�سرف وهو منزل »بهبهاني« والذي يمكنه االإقامة فيه، وكانت هناك علقات عائلية 

تربط ال�سهيدة م���ع ال�سيخ علي، وفي االأ�سبوع االأول للحتلل وبينما كان ال�سيخ علي 

يق���وم بزيارة لل�سيد ح�سين.. في منطقة الدعية، تع���رف على اأحد ال�سبان الكويتيين 

العاملي���ن في مجال الموا�سلت والذي اأخبر ال�سيخ علي وكذلك ال�سيد ح�سين.. عن 

وج���ود جهاز كان قد تم تركيبه من قبل في من���زل ال�سيخ �سالم حمود ال�سباح يمكن 

اال�ستفادة منه في اإجراء االت�ساالت بالخارج، وكانت هذه المعلومة بداية االنطلقة، 

حي���ن ذهب ال�سيخ علي وال�سهيدة اأ�سرار وال�ساب المذكور واأحد ال�سباب الكويتي اإلى 

)7( الكويتية – ت�سدرها حركة ن�ساء واأطفال الكويت – الخمي�ض 1990/9/6.
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من���زل ال�سيخ �سالم ونقلوا الجهاز المطلوب وبخا�س���ة اأن الجي�ض ال�سدامي في تلك 

االأي���ام االأول���ى لم تك���ن قد اأحكمت بع���د �سيطرتها عل���ى كل �سوارع الكوي���ت، وعناية 

اهلل �سبحان���ه وتعال���ى �سهلت لهم الو�سول باأمان لبدء عملي���ة من اأهم العمليات وهي 

االت�سال بالقيادة ال�سرعية.

لق���د كان ال�سيخ علي ال�سال���م في ذلك الوقت يقيم في منزل ر�سا نقي زوج ال�سيدة 

عبا�س���ة بهبهاني، ث���م انتقل اإلى منزل الدكت���ور ها�سم بهبهاني، وق���د اقترحت عليه 

عبا�س���ة االنتق���ال اإلى منزل خالها ال���ذي كان خارج الكويت، وتم ذل���ك بالفعل حيث 

 ولكن ل���م يكن ال�سيخ علي ي�ستقر في مكان واحد بل كان كثير 
)8( 

ت���م تركيب االأجهزة

التنقل وكذلك االأجهزة.

وهكذا بداأت عملية االت�سال بالقيادة ال�سرعية بعد اأن كان المحتل قد عزل الكويت 

ع���ن العالم. وكان لل�سهيدة الدور االأ�سا�سي في هذه االت�ساالت �سواء الهاتفية اأو عن 

طري���ق الفاك�ض، ول���م تتردد عن اال�ستمرار في هذا العم���ل البطولي فقد كان لها من 

ال�سجاع���ة ما جعلها توا�سل ن�ساطها حيث كان لها الف�سل في تزويد القيادة الكويتية 

ال�سرعي���ة بتقاري���ر مهمة عن الو�س���ع في الكويت، فقد اأح�س���رت جهاز فاك�ض خا�ض 

 وقامت 
)9(

ب�سرك���ة »جا�سنمال« واأي�سا فاك�ض م���ن منزل ال�سيد عبداهلل يو�سف الغانم

رحمه���ا اهلل بت�سغي���ل جه���از الحا�سوب الذي جلبت���ه من منزل ال�سي���خ طلل مبارك 

االأحم���د بمنطقة بيان لتخزين المعلومات الخا�سة بعملها ورفاقها حتى تتفادى كثرة 

 وكان عملها هذا يتم 
)10(

ا�ستخ���دام االأوراق خ�سية وقوعها باأيدي �سلطات االحت���لل

بالتعاون مع ال�سيخ علي ال�سالم كما اأ�سرنا.

وم���ع ذلك فاإن الكثير من االأعمال الت���ي قامت بها ال�سهيدة في اأثناء �سهور المحنة 

)8( ال�سيخ علي �سالم العلي ال�سباح 1995/6/7، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم، ال�سيد عدنان محمد القبندي.

)9( ال�سيخ علي ال�سالم – المقابلة ال�سابقة.

)10( محمود الدو�سري 1992/11/26 – عبدالحميد حمادة.
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حتى اعتقالها كانت عبارة عن مبادرات فردية دون انتظار تعليمات اأو نتيجة للتن�سيق 

، وبعد اأن تم 
)11(

م���ع االآخرين الذين ل���م يكونوا على عل���م بتفا�سيل كل ما قامت ب���ه

و�س���ع اأجهزة االت�سال وتركيبها حيث قام ذلك وبالتع���اون مع ال�سهيدة اأحد ال�سبان 

الكويتيي���ن وبعد اأن قامت بعملي���ة البرمجة لجميع االأجهزة م���ع اأحد المواطنين كما 

زودته بجميع االأرقام وال�سفرات، بداأت مهمة �ساقة وفي غاية الخطورة وهي االت�سال 

بالقي���ادة ال�سرعية في الطائ���ف وكذلك في الخفجي، اأ�سبح���ت مهمة االت�سال هذه 

ج���زءا مهما من ن�ساط ال�سهيدة اأ�سرار رحمه���ا اهلل، فكانت تر�سل التقارير بوا�سطة 

جه���از الفاك����ض والل�سلكي من���ذ االأ�سبوع االأول م���ن اأغ�سط����ض 1990، ولقد تعددت 

وتنوع���ت التقارير، حيث كانت تقوم باإعداد بع�سها، والبع�ض االآخر ي�سل اإلى ال�سيخ 

عل���ي ال�سالم فيقوم���ان باإر�ساله، من ذلك مثل تقارير كتبه���ا بع�ض اأفراد المقاومة، 

ومن بع����ض القطاعات مثل المطافئ والم�ست�سفيات، وتقاري���ر الممار�سات الوح�سية 

العراقي���ة اليومية في الكويت مث���ل عمليات االإعدام والنه���ب والتدمير باالإ�سافة اإلى 

ذلك فقد كانت تحاول عن طريق التلفون طماأنة الكثيرمن االأ�سر الكويتية في الخارج 

خا�س���ة اأ�سر الم�سوؤولين في الطائف وغيرهم، وكان���ت التقارير التي تعدها ال�سهيدة 

تذيله���ا بتوقيعها وعبارة »الكوي���ت للكويتيين«، »الكويت لنا«، م���ن الكويت المن�سورة 

 في الطائف 
)12(

ب���اإذن اهلل، وكان���ت رحمها اهلل تر�س���ل التقارير اإل���ى اأخيها عدن���ان

والذي ي�سلمها بدوره اإلى الم�سوؤولين الكويتيين هناك وكان ال�سيخ علي �سباح ال�سالم 

ف���ي مدينة الخفج���ي الم�سوؤول ع���ن االت�ساالت التي تت���م مع المقاوم���ة الكويتية في 

.
)13(

الكويت

تمي���زت تقاري���ر اأ�سرار بالحما����ض والوطنية، فقد جاء في اأحده���ا »تحاول القوات 

العراقي���ة اإقام���ة تمثال للمجرم هدام العراق ف���ي دوار ال�سليبيخات )دوار العظام( 

)11( ال�سيخ علي ال�سالم – المقابلة ال�سابقة.

)12( عدنان القبندي 1995/3/12، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم، وقد ح�سلنا منه على ن�سخ من تلك التقارير.

)13( ال�سيخ علي ال�سالم – وزير الداخلية 1995/4/22، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم – ال�سيد عدنان محمد القبندي.
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وه���و دليل عقيم لعبادة االأ�سخا�ض ون�سيان ال�سعوب والت�سحيات التي يقدمها الب�سر، 

وعل���ى اأي حال ف���اإن م�سير الدكتاتور واأمثاله من الرع���اع معروف ولن ين�سى ال�سعب 

اأفعالهم«، كما كتبت في ر�سالة اإلى اأخيها عدنان في الطائف ما يلي:

»نظ���م ال�سداميون �سفوفهم بالكوي���ت بقوة، والمخابرات تم���وه بلب�ض الد�سادي�ض 

وا�ستعمال ال�سيارات الكويتية المدنية وتوزيعهم على مناطق الكويت«.

 تقاريرها التي تتناول فيها مو�سوع ح�سود نظام 
)14(

ومن التقاري���ر المهمة االأخرى

�سدام باتجاه الحدود ال�سعودية، كما نبهت في اأحد التقارير الم�سوؤولين في الطائف 

اإل���ى االآث���ار ال�سلبية وخط���ورة نتائ���ج المقاب���لت التلفزيونية التي تبث م���ن الخارج 

للكويتيي���ن الذين يتحدث���ون خللها عن ن�ساط المقاومة الكويتي���ة، حيث يقوم بع�ض 

ه���وؤالء بذكر اأ�سم���اء المناطق التي تن�سط فيه���ا عمليات المقاوم���ة اأو تلك التي فيها 

اأف���راد المقاومة وقد لوحظ اأن ق���وات االحتلل تداهم هذه المناطق في اليوم التالي 

لب���ث المقابلت واالأحاديث، وتق���وم بممار�ساتها الوح�سي���ة المعروفة من قتل و�سلب 

وتدمير.

كم���ا و�سفت رحمه���ا اهلل في اإحدى ر�سائله���ا اأ�سلوب معاملة جن���ود نقاط التفتي�ض 

للكويتيي���ن، واأر�سلت خبر اعتقال بع�ض اأع�س���اء جمعية الهلل االأحمر الكويتي وكان 

لذل���ك دوره في �سعي الحكوم���ة الكويتية لدى ال�سليب االأحمر الدولي وغيره للإفراج 

، ومن المعلومات المهم���ة اأي�سا تلك الخا�سة بال�س���وؤون الع�سكرية، فكلما 
)15(

عنه���م

�ساه���دت بع�ض االأمور التي تثي���ر االنتباه كانت تر�سل اإلى ال�سي���خ علي �سباح ال�سالم 

في الخفجي ملحظاتها، مثل ر�سالتها عن الرادارات والطيارات العراقية وبخا�سة 

والحقيقة اأن 
 )16(

قب���ل بدء الق�سف الجوي حيث اأعطتهم معلومات عن حجم ال�سلح

)14( تخلو معظم التقارير من ذكر تاريخ االر�سال.

)15( ابراهيم بهبهاني وعبدالرحمن المحيلن، ال�سيد عبدالقادر العجيل، ال�سيد عبدالكريم جعفر، لو�سي توبيليان 1992/12/16- اأحمد ال�سداد.

)16( ال�سيخ علي �سباح ال�سالم، وزير الداخلية 1995/4/22، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم- ال�سيد عدنان محمد القبندي.
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ه���ذه التقاري���ر الع�سكرية لم تكن كله���ا من اإعداد ال�سهيد بل م���ن اإعداد الع�سكريين 

الكويتيين ال�سامدين من اأفراد المقاومة.

كما كانت ال�سهي���دة تتلقى اأي�سا عن طريق جهاز الفاك�ض ر�سائل من اأخيها عدنان 

تت�سمن بع�ض اال�ستف�سارات المحددة وذلك بناء على تعليمات الم�سوؤولين الكويتيين 

ف���ي الطائف، وكانت حري�سة على االإجاب���ة والتو�سيح ولم تكن هذه التقارير المهمة 

تخلو من التو�سيات واالقتراحات، ومما تجدر االإ�سارة اإليه بهذا ال�سدد اأن الحكومة 

الكويتي���ة اأر�سل���ت اأربعة اأجه���زة للت�ساالت اإل���ى الكويت وقد اأدخله���ا ال�سيد �سياح 

اأبو�سيب���ة، و�سلمه���ا اإلى ال�سيخ عل���ي ال�سالم الذي ق���ام بتوزيعها عل���ى م�سوؤولين من 

وزارت���ي الداخلية والدفاع من اأفراد المقامة، وقد قامت ال�سهيدة اأ�سرار رحمها اهلل 

بتو�سي���ل اأحد ال�سبان الفنيين المتخ�س�سي���ن اإلى اأحد المنازل لتركيب جهازين من 

.
)17(

االأربعة

وم���ن الر�سائ���ل والتقارير المهمة الت���ي اأر�سلتها ف���ي اأغ�سط����ض تقريرها في 8/9 

ع���ن الجريم���ة الب�سعة الت���ي ارتكبها اأتباع ه���دام العراق في 8/8 ف���ي منطقتي بيان 

والجابرية حين قتلت اثنين من عائلة المو�سوي في منطقة بيان واأمام والديهما وفي 

منزلهم���ا، ثم منعت رفع الجثة لمدة �ساعتي���ن وعندما حاول اأحد الجيران وهو رجل 

يبل���غ من العم���ر )55( عاما رفع الجث���ث قامت تلك القوات بقتل���ه، وقتلت اآخر حين 

حاول تهدئة اأع�ساب والدي ال�سهيدين.

كما كتب���ت اأي�سا في تقريرها عن حرق منزل عبداهلل د�ستي في منطقة الجابرية، 

واأر�سل���ت ال�سهي���دة �سم���ن تقريرها ه���ذا الكثير م���ن المعلومات ح���ول الممار�سات 

الوح�سية ل�سلط���ات االحتلل في االأ�سبوع االأول من اأغ�سط����ض مثل ال�سرقات والنهب 

وتقاع����ض تلك ال�سلطات عن ت�سليح اأجهزة التكيي���ف في مبنى المعوقين في منطقة 

ال�سليبيخات مما اأدى اإلى وفاة عدد من المعاقين، وكتبت عن دور ال�سبان الكويتيين 

)17( ال�سيخ علي ال�سالم، المقابلة ال�سابقة.
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في اإي�سال التيار الكهربائي اإلى المبنى بعد ذلك.

وم���ن التقاري���ر المهمة اأي�س���ا ذلك التقرير ال���ذي طلبت من اأخيه���ا اأن ي�سلمه اإلى 

ال�سيخ علي �سباح ال�سالم، والذي ت�سلمته ال�سهيدة من »مجموعة اأبوذر« كما جاء في 

نهاي���ة ذلك التقري���ر وهو بتاريخ 1990/10/1، ومما جاء في���ه »يلحظ تزايد تغلغل 

وتعاون عنا�سر كثيرة من الفل�سطينيين مع الغزاة ال�سداميين خ�سو�سا في:

اأ – اإدارة بع�ض االأجهزة الحكومية وبخا�سة االإدارة العامة للمرور.

ب- للتعرف والداللة على بع�ض ال�سخ�سيات الكويتية ومنازلهم واأملكهم«.

كما نقل التقرير خبر ا�ست�سهاد الدكتور ه�سام العبيدان وزميله رحمهما اهلل، وعن 

عمليات النهب التي قامت بها �سلطات العدو العراقي للمراكز الطبية والم�ستو�سفات 

ف���ي منطقتي بيان وم�سرف، وعبر هذا التقرير عن م�ساع���ر المرابطين القلقة تجاه 

الق���رارات الت���ي ت�سدرها �سلط���ات االحتلل مثل قلقه���م من اإ�ساعة ع���زم �سلطات 

االحت���لل فر�ض الجن�سية والهوي���ة العراقية على المواطني���ن الكويتيين، وما يترتب 

عل���ى ذل���ك من نتائ���ج مثل اإجباره���م على العم���ل في المناط���ق العراقي���ة والتجنيد 

، ومن 
)18(

االإلزام���ي، وت�ساءل كاتب التقرير عن كيفي���ة التعامل مع مثل هذه االإ�ساعة

المع���روف اأن ه���ذه االإ�ساعة اأجبرت بع����ض الكويتيين على الخروج م���ن الكويت، اأما 

االأغلبي���ة من المرابطين ال�سامدين، فقد اآثرت البقاء وال�سمود مهما كانت النتائج 

خا�سة واأن ال�سعور الكويتي العام كان يرى اأنها مجرد اإ�ساعة، واأن �سلطات االحتلل 

ل���ن تقدم عليها، وتن���اول التقري���ر تنظيم الم�ساج���د والح�سينيات ف���ي كافة مناطق 

الكويت، الإي�س���ال المعونات والمعلومات والتعليمات لكاف���ة المواطنين، وعن اإر�سال 

الغزاة بع�ض االأ�سخا�ض العراقيين من المخابرات العراقية لل�سلة التي ال يعرفونها 

في الم�ساجد، وذلك لمعرفة ما يجري في هذه الم�ساجد، كما تعر�ض التقرير الرتياح 

المواطني���ن لق���رار مجل����ض الوزراء الكويت���ي حول ثب���ات التعامل بالدين���ار الكويتي، 

)18( انظر التقرير في الملحق.
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وارتي���اح الكويتيي���ن واالأمل البالغ ال���ذي نتج عن زي���ارة �ساحب ال�سم���و اأمير البلد 

للرئي����ض االأمريك���ي ال�سابق ج���ورج بو�ض وخطابه ف���ي مقر االأمم المتح���دة ومحاولة 

الغزاة بث االإ�ساعات للتفرقة بين المواطنين، كما اأ�سار التقرير اإلى ا�ستمرار االرتال 

المتزاي���دة م���ن العربات الع�سكري���ة والدبابات باتج���اه الحدود م���ع المملكة العربية 

ال�سعودي���ة ال�سقيقة، وكذلك قيام �سلطات االحت���لل بزرع االألغام في بع�ض المناطق 

مثل �ساحية �سباح ال�سالم وبر م�س���رف وال�سريط ال�ساحلي، وكذلك ا�ستمرار عملية 

تغيير اأ�سم���اء ال�سوارع والميادين والطرق، ومما جاء في التقرير بهذا الخ�سو�ض ما 

يلي: »في محاولة مك�سوفة للتغيير ال�سكلي حيث يبقى الجو نقيا في نفو�ض المواطنين 

مهم���ا حاول الغزاة ومهما �سرعوا ف���ي التبديل اأو التغيير«، وهذه كلها معلومات مهمة 

كان يترتب عليها اتخاذ القيادة الكويتية ال�سرعية الكثير من االإجراءات والتحركات 

في الخارج، واإر�سال التعليمات اإلى الداخل.

كم���ا اأر�سلت ال�سهي���دة رحمها اهلل ر�سالة في 9/26 با�سم اأطف���ال الكويت باللغتين 

العربي���ة واالإنجليزي���ة اإلى د.ح�س���ن االإبراهيم ولل�سف���ارة الكويتية ف���ي وا�سنطن عن 

طريق �سقيقها عدنان ت�سرح فيها معاناة اأطفال الكويت وممار�سات القوات العراقية، 

وهن���اك ر�سال���ة اأر�سلتها ال�سهي���دة، ولكن ا�سم المر�س���ل اأو المجموع���ة غير وا�سح، 

وكان���ت موجهة اإلى ال�سيد �سليم���ان المطوع وكانت ر�سالة �سريح���ة ووا�سحة وجهت 

بع����ض االنتق���ادات للإعلم الكويت���ي في الخارج ومم���ا جاء فيها »حت���ى اليوم وعبر 

القن���وات التلفزيوني���ة واالإذاعية ال ن�سع���ر اأن هناك قلقا عل���ى م�سيرنا نحن هنا في 

داخل الديرة.. نحن نعي�ض تحت �سغط نف�سي كبير ويتعاظم كل يوم نتيجة الإجراءات 

الزح���ف عل���ى كل منجزاتن���ا داخ���ل ه���ذا الوط���ن..« وت�سرح ه���ذه الر�سال���ة معاناة 

المرابطي���ن وت�ستطرد: »نحن نعي�ض اأياما حالكة ال�س���واد، ولهذا نتمنى على اإعلمنا 

الخا����ض واالإعلم ال�سديق اأن يهت���م بهذا االأمر، كلنا رهائ���ن، وردود الفعل على ما 

يجري من ت�سريح���ات خارج الوطن ندفع ثمنه نحن، وهناك الكثير من االأمثلة على 

ذل���ك منها على �سبيل المثال ال الح�سر ت�سريح مندوب المقاومة في موؤتمر �سحفي 
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عن اأ�ساليب نقل المعدات الع�سكرية، وا�ستراك الن�ساء، وتخزين الخبز في المنازل، 

�سبب لنا الكثير من الم�سايقات في تفتي�ض كل بقعة نرتادها«.

كم���ا طالب التقرير ب�سرورة عدم ذكر ا�س���م العائلة عند الت�سريح الأن ظهور ا�سم 

العائل���ة يعر�ض كل اأفراده���ا للتدقيق والتفتي�ض، كما جاء ف���ي التقرير ما يلي: »نحن 

ن�سع���ر اأنكم تريدون تخفيف وطاأة الو�سع على الكويتيين الذين يعي�سون خارج البلد 

بالنظ���ر لقلقهم على اأهاليهم هنا دعوهم يقلق���ون.. اإنهم ال يعانون ذرة مما نعاني.. 

فالتوجه االإعلمي يجب اأن يكون ل�سالحنا ولي�ض ل�سالحهم«.

كما طلب »منع ظهور الن�ساء الكويتيات وهن يبكين في تلفزيون دولة االإمارات اأثناء 

اإر�س���ال التحية الأهلهم في الكويت، واقترحت المذك���رة اأن يقت�سر ذلك على الن�ساء 

دون ا�ستج���داء واالأطف���ال والرج���ال م���ن كبار ال�س���ن واأال يكون ذلك و�س���ط الفنادق 

الفخم���ة وكل �سخ�ض يعطي رقم حجرت���ه، الأن ذلك اأمر مخز ويثير اال�سمئزاز داخل 

البلد المحتل كما ذكر التقرير اأن حوادث حرق البيوت بالبازوكا ازداد يوما بعد يوم 

ولكننا �سامدون«.

ومن التقارير المهمة اأي�سا تقرير حول عمليات االإنتاج والغاز حيث تم منذ البداية 

ت�سكي���ل فريق من عمليات �سركة البترول وذل���ك للقيام بتوفير الوقود اللزم ل�سمان 

ا�ستمراري���ة الكهرب���اء والماء ويتن���اول التقري���ر معلومات عن و�سع دائ���رة المخازن 

والنقليات واالت�ساالت لل�سركة واالإطفاء وال�سلمة، والو�سع في مدينة االأحمدي التي 

تعر�ست مثل باقي مناطق الكويت لل�سلب والنهب.

وم���ن الر�سائ���ل الهامة الت���ي اأر�سل���ت بوا�سطة ال�سهي���دة اإلى القي���ادة الكويتية في 

الطائ���ف تلك التي تناولت ع���دة ق�سايا جوهرية وانتقدت الب���ث االإذاعي والتلفزيون 

الكويتي الأنه لم يظهر اإال بع�ض التقدم الب�سيط في نوعية البرامج واالأغاني واالأخبار 

ومما جاء فيها: »بل نجد اأن هناك �سذاجة في التعامل مع الحدث، مما يلحق ال�سرر 

بال�سامدي���ن«، وقد نبهت الر�سال���ة اإلى الت�سوي�ض الم�ستمر للإذاع���ة الكويتية وعدم 
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اال�ستقب���ال الجيد له���ا ولمحط���ات التلفزيون الخليجي���ة واإلى عدم و�س���وح ال�سورة 

وال�س���وت، بينما موجات الع���راق االإذاعية اأو التلفزيون وا�سح���ة، وانتقدت الر�سالة 

قل���ة الن�سرات االإخبارية وانع���دام التحليلت ال�سيا�سية لل�سيا�س���ات العالمية و�سعف 

الر�سال���ة االإعلمية الكويتية التلفزيونية و�س���رر المقابلت مع المواطنين الكويتيين 

ف���ي التلفزيونات »الخليجية على الجبه���ة الداخلية، وعدم وجود خطة اإعلمية عامة 

لمواجهة التحديات االإعلمية العراقي���ة الموجهة بعدة اأ�ساليب وعلى عدة م�ستويات 

بدءا من راأ�ض الدولة وحتى اأ�سغر فرد عراقي اأو بعثي في اأق�سى االأر�ض«.

ه���ذا وقد احتوت هذه الر�سالة على عدة مقترحات مهمة منها على �سبيل المثال ال 

الح�سر اقتراح ي�سرح كيف يمكن الق�ساء على الت�سوي�ض الم�ستمر للإذاعة الكويتية، 

واقت���راح االإكثار من ن�سرات االأخبار وباأوقات مختلفة واتباعها بالتحليلت ال�سيا�سية 

واأه���م اأقوال ال�سحف العربية واالإ�سلمي���ة والدولية والقيام بالرد العلمي والمنطقي 

عل���ى المقاالت ال�سحفية والبرامج االإذاعية وعدم ت���رك المجال للإعلم العراقي، 

واقترح���ت ا�ستخدام االأ�سلوب العقلني والمنطقي دون الدخول في مهاترات كلمية 

لل���رد على االإداعات العراقية، ونا�سدت الرقي ف���ي االأ�سلوب اإلى »المناهج التاريخية 

واالقت�سادي���ة واالجتماعية« واأهم النقاط التي اقترح���ت الر�سالة التركيز عليها هي 

»ال���رد على ادعاء عودة الفرع اإلى االأ�سل من خلل كت���ب التاريخ الكويتية والعراقية 

وخ�سو�س���ا االطروحات العلمية والبحوث االأكاديمية والوثائق البريطانية والهولندية 

وغيرها«.

كم���ا اأر�سلت ال�سهيدة ر�سالة من اللجنة الع�سكرية اإلى وزير الدفاع وهي عبارة عن 

تقري���ر ي�سرح االأح���وال العامة في الكويت، حيث بداأ التقرير بم���ا يلي: »ي�سود الحياة 

العام���ة التوتر من جراء اإجراءات العدو التع�سفية ثم األقى التقرير ال�سوء على بع�ض 

ه���ذه االإجراءات، من ذلك حرق بع����ض المنازل في منطقة الرو�سة يوم ال�سبت 9/8 

ف���ي اأعقاب عثور العدو على جثث عراقية في المنطقة، واإحراق منزل عائلة الد�ستي 

ف���ي الجابرية واأخبار ال�سرق���ات والنهب التي كانت تقوم به���ا �سلطات االحتلل فقد 
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كان���ت �ساحناتها تحمل كيب���لت ومحوالت الكهرباء، كما تح���دث التقرير عن زيادة 

اأع���داد المعتقلت ابتداء من كلية ال�سرطة ،الكلي���ة الع�سكرية وق�سر مبارك الحمد 

وق�س���ر �سلمان الحم���ود ووزارة الخارجية وقاعدة علي ال�سال���م والمخافر، حيث تم 

تعذي���ب االأ�سرى ثم اإعدام بع�سه���م رميا بالر�سا�ض، وع���ن دور الجمعيات الم�ستمر 

ف���ي توزي���ع التموين على االأهالي و�سرك���ة االألبان التي كانت تق���وم باإمداد الجمعيات 

التعاونية وكذلك الجي�ض ال�سدامي الجائر.

وعن اأعمال ال�سل���ب والنهب وطوابير محطات البنزين، كما تناول ن�ساط المقاومة 

التي ا�سطرت اإلى التخفيف ب�سبب كثافة الحواجز والتفتي�ض ومداهمة المنازل ولكن 

اأكد التقرير اأنه بعد اأن تم التعاون بين ف�سائل المقاومة وتوزيع االأعمال �سوف تن�سط 

المقاومة كما تناول بع�ض ما قامت به من قبل اإعداد التقرير.

ور�سال���ة اأخ���رى موجهة من ال�سي���د �سليمان العني���زي اإلى الدكت���ور في�سل ال�سالم 

من���دوب دولة الكوي���ت الدائم لدى اليون�سكو وكان يهدف اإل���ى اي�سال معاناة ال�سعب 

الكويت���ي ال�سب���ان واالأطفال وغيره���م تحت ظل االحت���لل العراقي اإل���ى المنظمات 

الدولية والعربية واالإ�سلمية«.

وهك���ذا نلح���ظ الدور المه���م الذي قامت ب���ه ال�سهيدة ف���ي ربط القي���ادة الكويتية 

ال�سرعي���ة في المملكة العربي���ة ال�سعودية بالكويت واأهلها، وال م���راء اأن هذا الن�ساط 

يع���د من اأخطر االأن�سطة في تلك الفت���رة الع�سيبة، وكما قال عنها ال�سيخ علي �سباح 

ال�سال���م فقد كانت ال�سهيدة رحمه���ا اهلل عيونه التي من خللها كان يعرف ما يجري 

ف���ي الكوي���ت في اأثن���اء �سهور المحن���ة، فقد كان���ت م�سوؤولة عن الرب���ط اأي االت�سال 

بال�سي���خ علي دائما حيث تنقل له ما يجري ف���ي الكويت وتتلقى التعليمات التي تنقلها 

.
)19(

اإلى ال�سامدين، واإلى بع�ض اأفراد المقاومة الكويتية البا�سلة

عزل���ت �سلطات االحتلل الكويت عن العال���م، ومنعت المرا�سلين ومندوبي وكاالت 

)19( ال�سيخ علي �سباح ال�سالم ، المقابلة ال�سابقة.
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االأنباء العربية والعالمية من الدخول اإليها، وكان من الوا�سح بالن�سبة للنظام العراقي 

اأن ا�ستم���رار نهب الكويت، والتنكيل بال�سعب الكويتي يتطلب بال�سرورة الحفاظ على 

الكوي���ت معزول���ة، ولذا فاإن ن�ساط ال�سهي���دة في تو�سيل معاناة اأه���ل الكويت في ظل 

االحت���لل العراقي عن طريق االت�سال المبا�سر بو�سائل االإعلم الخارجي من داخل 

الكوي���ت تعد من االأعم���ال البطولية والتي كانت لها نتائجها الملمو�سة اإلى جانب اأنها 

اأعطت فك���رة رائعة عن بطولة و�سجاعة المواطن الكويت���ي وحما�ض و�سجاعة المراأة 

الكويتي���ة، ورغ���م اأن كل من ا�سطر اإلى الخروج من الكويت حاول نقل �سورة حية لما 

�ساه���ده وتعر����ض له، اإال اأن ن�ساط ال�سهيدة في هذا المج���ال بالتعاون مع ال�سيخ علي 

ال�سال���م وال�سيخ فه���د ال�سالم وغيرهما من اأفراد المقاوم���ة كان اأ�سبه بالمعجزة في 

ظ���ل تلك الظ���روف القا�سية حتى اإن اإحدى المحط���ات التلفزيونية لم ت�سدق ال�سيخ 

عل���ي ال�سال���م حين قال اإن���ه من الكويت ولك���ن اإ�سراك االأجانب ف���ي عملية االت�سال 

باالإعلم الخارجي اأكدت لتلك المحطات اأن هذه االت�ساالت ت�سل اإليهم من الكويت 

.
)20(

المحتلة

لقد كانت ال�سهيدة اأ�سرار تعلم اأن االإعلم العراقي، واأجهزة اال�ستخبارات العراقية 

تر�سد كل ن�ساط وتعلم اأن تلك االأجهزة لم تكن غافلة عن متابعة االإعلم الخارجي، 

ورغم ذلك لم تاأبه ولم ت�سيع فر�سة نقل معاناة وطنها اإلى العالم والمهم هو الدفاع 

عن ق�سية الكويت العادلة، واي�سال �سوت اأهل الكويت اإلى الخارج، وبذلك تكون قد 

ك�س���رت الحاج���ز اأو الطوق الذي اأقامته �سلطات االحتلل ح���ول الكويت حين اأجرت 

اأكثر من ات�سال عبر »ال�ستااليت« مع محطات تلفزيونية عالمية، وكانت البداية حين 

ناق�ض ال�سي���خ علي ال�سالم وال�سهيدة وكذلك ال�سي���دة فاطمة ح�سين جدوى وخطورة 

االت�س���ال باالإعلم الخارجي وا�ستقر الراأي على اأهمي���ة هذا العمل الوطني وفائدته 

 ففي يوم 9/7 عملت على ترتيب لقاء تلفزيوني 
)21(

و�سرورته، وبداأت ال�سهيدة عملها

)20( ال�سيخ فهد ال�سالم، 1995/9/6 محارب الحربي.

)21( ال�سيخ علي ال�سالم، المقابلة ال�سابقة.
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مع محطة A.B.C التلفزيونية، وكان ات�سالها هذا من المكا�سب االإعلمية للمحطة 

فق���د كان االإعلم العالم���ي يتلهف في تلك االأيام على معرفة م���ا يجري في الكويت، 

كم���ا اأتاحت ال�سهيدة لعدد م���ن االأمريكيين فر�سة االت�سال م���ع هذه المحطة حيث 

نقل���وا اإليها معاناتهم، وقد اأثنى هوؤالء على دور اأفراد المقاومة الكويتية في اإيوائهم، 

والمحافظ���ة على �سلمتهم خوفا من وقوعهم باأيدي �سلطات االحتلل ونقلهم بغداد 

لك���ي يتخذه���م النظ���ام العراقي دروع���ا ب�سرية، هذا وق���د اأذيعت كلم���ة ال�سهيدة اأو 

المقابل���ة في اأثناء ن�سرة االأخبار حيث اأجابت على اأ�سئلة المذيعة الم�سهورة )بربارة 

والترز( ع���ن الو�سع في الكويت والمقاومة والممار�س���ات الوح�سية العراقية وو�سائل 

 .
)22(

العلج

وه���ذا وق���د ت�سابق���ت الكثير م���ن المحط���ات التلفزيوني���ة العالمية اإل���ى اإعادة بث 

 لمواطنة كويتي���ة وهي رهينة االحتلل العراقي الوح�سي، ولم يكن للخوف 
)23(

اللقاء

م�ساح���ة عند ال�سهيدة اأ�س���رار رحمها اهلل، التي قامت اأي�س���ا باإجراء عدة ات�ساالت 

هاتفي���ة مع بع�ض اأع�ساء مجل�ض ال�سي���وخ االأمريكي ومن بينهم اأ�ستاذها ومع اأع�ساء 

مجل����ض العموم البريطاني، حيث �سرحت لهم الو�سع في الكويت، وطلبت منهم دعم 

 وتوؤكد ه���ذه االت�ساالت �سجاعة وج���راأة ال�سهيدة اأ�سرار 
)23(

ق�سي���ة الكوي���ت العادلة

رحمه���ا اهلل التي كانت تعرف اأن االت�س���ال بالعالم الخارجي اأحد اأ�سلحة الدفاع عن 

الوط���ن واأن �سرعة انت�سار المعلومات الت���ي ذكرتها �سوف تثمر الثمرة المرجوة منها 

ف���ي خدمة ق�سي���ة الكويت العادل���ة وال�سعب الكويت���ي المرابط ال���ذي كان يعاني من 

البط����ض واالإرهاب العراقي، فقد حاول���ت ال�سهيدة ا�ستخدام قدراتها اأثناء االحتلل 

العراق���ي، وكان���ت ترى �سرورة التحرك با�ستمرار والقيام ب���كل عمل يمكن القيام به 

م���ن اأجل الدفاع عن الكويت، ورغم كل التحديات، ولذلك فقد تحدثت اأي�سا لمحطة 

)22( ال�سي���خ فتح���ي الر�سيد 1995/7/19، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم – بوا�سطة الهاتف وقد كان ف���ي الواليات المتحدة و�سمع مقابلة ال�سهيدة، وقد 

اقترح عليها مخاطبة االإعلم الخارجي.

)23( اإقبال القبندي 1992/11/30، اإيمان ال�سبيكي – عبدالحميد حماده.

)23( عدنان محمد القبندي، المقابلة ال�سابقة.
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.
)24(

C.N.N التلفزيونية

وباالإ�سافة اإلى ن�ساطها هذا، فقد زودت اإحدى ال�سيدات االأمريكيات وهي »كاترين 

بيك���ر« ب�سريط فيديو يحت���وي على بع�ض ال�سور لهجوم الجي����ض البربري على ق�سر 

د�سم���ان والدم���ار الذي اأ�سابه، وقد اأجرت محط���ة C.N.N مقابلة مع هذه ال�سيدة، 

كم���ا �سرح���ت لمجل���ة »نيوي���ورك تايمز« معان���اة ال�سع���ب الكويتي نتيج���ة لممار�سات 

، هذا وقد زودت ال�سهيدة اأحد المواطنين ببع�ض ال�سور التي 
)25(

االحت���لل العراقي

اأمدته���ا به���ا زميلتها عبا�سة بهبهاني والت���ي ح�سلت عليها من ابن���ي اأختها اإبراهيم 

وفي�س���ل وكانا من المتطوعين ف���ي جمعية الهلل االأحمر الكويت���ي، وهي عبارة عن 

�س���ور لجثث بع����ض ال�سهداء الذي���ن األقت �سلط���ات االحتلل العراق���ي جثثهم اأمام 

منازله���م وعلى قارعة الطريق وقد ق���ام المواطن الكويتي ال�سج���اع، بت�سليم ال�سور 

اإل���ى الم�سوؤولي���ن في الخارج، وقد تم ن�سر ال�سور وكان ذل���ك اأثره الفعال على الراأي 

، والأنه لم يكن من ال�سهل ف���ي تلك الظروف االنتقال بهذه ال�سور 
)26(

الع���ام العالمي

م���ن مكان اإلى اآخر في داخل الكويت، ف���اإن كل من حملها كان يخاطر بنف�سه، ولكننا 

نتحدث عن مواطنين �سيطر عليهم الحما�ض و�سعور الوالء للوطن.

توفير وتوزيع االأموال لالأ�سرة الكويتية:

اندفع���ت ال�سهي���دة رحمها اهلل بحما�ض ف���ي العمل من اأجل توفي���ر الحياة الكريمة 

للأهال���ي في ظل تلك الظروف المعي�سية القا�سي���ة، وكانت تقوم بهذا العمل الخطير 

وه���ي اأ�سد �سلبة وق���وة، ومن المعروف اأن ال�سيخ �سباح نا�س���ر ال�سباح قام بالدور 

الرئي�سي في هذا المجال منذ االأ�سبوع االأول للحتلل حين اتفق مع المهند�ض خالد 

بوحمرة من �سركة البترول على جمع النقود الموجودة في �سناديق محطات البنزين 

)24( فتحي الر�سيد، المقابلة ال�سابقة.

)25( كاترين بيكر 1992/12/15- اأحمد ال�سداد.

)26( لولوة الغانم 1992/10/18 – اإيمان ال�سبيكي.
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المنت�س���رة في اأنح���اء الكويت، كما اتفق ال�سيخ �سباح مع بع����ض تجار الكويت لتوفير 

االأم���وال اللزمة، لم�ساعدة االأهال���ي، ثم خولت الحكومة الكويتي���ة بعد ذلك ال�سيخ 

عل���ي ال�سالم ال�سب���اح م�سوؤولية ال�س���وؤون المالي���ة وكذلك االأموال الت���ي بداأت ت�سل 

م���ن الحكوم���ة في الطائ���ف، كما تم بعد ذلك تكلي���ف اللواء خالد ب���ودي بهذا العمل 

باالإ�ساف���ة اإلى ال�سيخ علي ال�سالم، وركز ال�سيخ �سب���اح نا�سر ن�ساطه على الخدمات 

العام���ة، وق���د انتهج اأ�سلوب التعامل مع مندوبين عن المناط���ق، وعندما ازداد العدد 

وتو�س���ع الن�ساط، تم ت�سكي���ل اللجنة العليا وكان ال�سيخ �سب���اح نا�سر الم�سوؤول عن 7 

، ولكن لي�ض معن���ى ذلك اأن كل مجموعات المقاومة الكويتية تعتبر �سمن 
)27(

مناطق

هذه اللجنة.

ومن���ذ �سهر اأكتوب���ر ارتبط ن�س���اط ال�سهيدة اأ�س���رار بال�سيخ �سب���اح النا�سر، ومن 

هذا وقد 
 
المع���روف اأن مجموعته اأطلق عليها بع���د التحرير ا�سم مجموع���ة اأبونا�سر

.
)28(

ا�ستمر تعاون ال�سهيدة مع ال�سيخ علي ال�سالم

اأم���ا ف���ي مج���ال توزيع النق���ود فق���د كانت تج���وب مناط���ق الكويت وه���ي تحت�سن 

كمي���ات كبيرة من االأموال للأ�سر المحتاجة، والأ�س���ر الع�سكريين وال�سهداء واالأ�سرى 

والنازحي���ن م���ن جزيرة فيلكا، فكان���ت تحمل مبالغ تتراوح ما بي���ن خم�سين األفا اإلى 

 وقب���ل اعتقالها بيومين كان 
)29(

�سبعمائ���ة وخم�سين األف دينار عراق���ي دفعة واحدة

رحمه���ا اهلل قد �سلمت والده���ا مائة األف دينار عراقي فقام بتوزيعها حيث اأعطى كل 

اأ�سرة )500( دينار، وقد كان ن�ساطها م�سدر قلق الأهلها الذين حذروها من خطورة 

، لكن لم يكن يخامر ال�سهيدة ال�سك في جدوى واأهمية 
)30(

حمل هذه المبالغ الكبيرة

هذا العمل الوطني االإن�ساني ولذلك ال يمكن الخ�سوع لقيود االحتلل العراقي.

)27( ال�سيخ �سباح نا�سر �سعود ال�سباح 1995/7/1، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)28( ال�سيخ علي ال�سالم ال�سباح، المقابلة ال�سابقة.

)29( الم�سدر ال�سابق.

)30( اقبال القبندي، المقابلة ال�سابقة.
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هذا وقد امتد ن�ساط ال�سهيدة ف�سمل العمل على توفير اأماكن اآمنة لرجال المقاومة 

الكويتي���ة الإجراء العلج ال���لزم لهم، كما �ساع���دت الكثير م���ن الكويتيين وبخا�سة 

اأف���راد اأ�س���رة ال�سباح الذين ا�سطرته���م الظروف للخروج من الوط���ن فكانت تقوم 

ب���دور المن�س���ق وتوفير الجوازات البحريني���ة الأفراد االأ�سرة بالتع���اون مع �سفير دولة 

، كما كانت تتفق مع الراغبي���ن في المغادرة للتجمع في مكان 
)31(

البحري���ن ال�سقيقة

محدد وتقوم بتو�سيلهم اأحيانا اإلى منطقة الوفرة ثم تعود، كما قامت بدور مميز في 

.
)32(

توفير الكثير من الهويات للع�سكريين وغيرهم

انطلق���ت ال�سهي���دة كغيرها م���ن اأبناء الكويت ف���ي المقاومة دون انتظ���ار لقرارات 

ال�سرعي���ة، فق���د ا�ستمد اأبناء الكويت العون من اهلل القوي عل���ى اأعوان ال�سيطان، اإن 

كيد ال�سطان كان �سعيفا.

تعطيل بع�س المرافق التي قد ي�ستفيد منها العدو

تمتع���ت ال�سهيدة اأ�س���رار رحمها اهلل بحما�ض ووطنية �سهد له���ا بها الجميع، ويبدو 

اأنها كانت ترى باأن المقاومة بكل اأ�سكالها المدنية والم�سلحة هي ال�سياج الذي يحمي 

الوط���ن، وكانت الظاهرة العامة ف���ي ن�ساط ال�سهيدة اأ�سرار ه���ي التتابع واال�ستمرار 

من���ذ الي���وم االأول للحتلل وقد حققت الكثير من النج���اح، فقد قامت بتعطيل عمل 

بع����ض المرافق لكي تح���ول دون ا�ستغلل �سلطات االحتلل له���ا، فقد عطلت اأجهزة 

المراقب���ة الهاتفية ف���ي مق�سمي النزهة حيث دخلت المبن���ى كعاملة نظافة وتم ذلك 

قبل اأن ت�سل اإليه القوات، كذلك الحال بالن�سبة لمق�سم منطقة م�سرف، وقد اأفادت 

م���ن تخ�س�سه���ا وخبرتها الفنية في ه���ذا العمل، كما قام���ت با�ستخراج د�سكات من 

 وقامت بالتع���اون مع اثنين من 
)33(

مرك���ز المعلوم���ات المدنية في منطق���ة الجابرية

)31( ال�سيخ فهد ال�سالم 1995/9/6 – محارب الحربي.

)32( ال�سيخ علي ال�سالم، المقابلة ال�سابقة.

)33( الم�سدر ال�سابق.
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االأجان���ب م���ن العاملين في البنك المرك���زي با�ستخراج د�س���كات البنك، كما دخلت 

بمفرده���ا وزارة الخارجي���ة كعاملة نظاف���ة واأخرجت اأي�سا الد�س���كات، كما اأخرجت 

، ورغ���م �سعوبة تحدي���د تواريخ ه���ذه العمليات اإال 
)34(

د�س���كات م���ن وزارة الداخلية

اأن���ه يمكن الق���ول باأنها تمت في اأوائل �سهر اأغ�سط�ض حي���ث لم تحكم قوات االحتلل 

�سيطرتها على كل المناطق.

الن�ساط الم�سلح:

اأم���ا في مجال الن�ساط الم�سلح فقد قامت باأكثر من عملية نقل �سلح، �سواء قنابل 

 )35(
اأو م�سد�سات كما قامت بتخزين بع�ض االأ�سلحة في منزل الدكتور ها�سم بهبهاني

ونقلت اأ�سلحة اإلى ال�سيخ فهد ال�سالم كما نقلت اأ�سلحة من ال�سيخ عذبي فهد االأحمد، 

واأ�سلحة اأخرى من بع�ض اأفراد المقاومة في منطقة �سباح ال�سالم وقنابل في منطقة 

، كما نقلت اأ�سلحة 
)36(

�سباح ال�سالم وقنابل دخانية، وكانت برفقة ال�سيخ علي ال�سالم

.
)37(

اأكثر من مرتين بالتعاون مع ال�سيخ فهد ال�سالم

ول���م تك���ن تتردد في القيام باأي ن�ساط م�سلح ولك���ن الثابت اأنها في هذا المجال لم 

تق���م باأكثر من عمليات نقل االأ�سلحة واإعداد �سي���ارات لرجال المقاومة ال�ستخدامها 

 ونقل بطاري���ات وبع����ض االأ�سلك من 
)38(

ف���ي التفخي���خ وكان ذل���ك ف���ي اأغ�سط����ض 

الجابري���ة لبع����ض رج���ال المقاوم���ة ال�ستخدامها في �سن���ع القنابل، كم���ا ذهبت مع 

زميلها نزيه خاجة وحمد ال�سعيد اإلى اأمريكي كان يعمل في وزارة الدفاع وطلبوا منه 

م�ساعدته���م في اإعداد قنبل���ة ال�ستخدامها في تفجير �سيارة تحت���وي على مبلغ كبير 

م���ن المال يت���راوح ما بين مليون ومليون ون�سف )دين���ار عراقي( ودفتر ي�سم قائمة 

باأ�سم���اء االأ�سخا����ض الذين يت�سلمون ه���ذه االأموال، واأ�سماء الذي���ن يقومون بالتوزيع 

)34( ال�سيخ �سباح نا�سر �سعود ال�سباح، ونزيه خاجه، المقابلة ال�سابقة.

)35( د.ها�سم بهبهاني 1993/11/16 – اأحمد ال�سداد.

)36( ال�سيخ علي ال�سالم، المقابلة ال�سابقة.

)37( ال�سيخ فهد ال�سالم، المقابلة ال�سابقة.

)38( نزيه خاجه، المقابلة ال�سابقة.
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حي���ث كان حمد ال�سعي���د قد ا�سطر اإلى اإيقاف هذه ال�سي���ارة بعيدا عن المنزل، بعد 

اأن و�س���ع ال�سيخ �سباح بداخلها هذا المبلغ من الم���ال ب�سبب قيام �سلطات االحتلل 

بحملة تفتي�ض في المنطقة، وحدث اأن ح�سر الجنود واأخذوا ال�سيارة وو�سعوها قرب 

مخف���ر منطقة بي���ان وظلت هناك ثلثة اأو اأربعة اأيام، وخوف���ا على االأ�سخا�ض الذين 

ت�سم القائمة اأ�سمائهم فقد ا�ستقر الراأي على �سرورة تفجيرها، وعندما ذهب نزيه 

خاج���ه لل�ستك�ساف �ساهد ثلثة من الع�سكريي���ن العراقيين بملب�ض مدنية بالقرب 

م���ن ال�سيارة وهم يوزع���ون النقود بينهم ول���م يعيروا اهتماما للمفك���رة التي تحتوي 

على االأ�سماء، ويبدو اأنهم اآثروا تجاهلها لكي ال يطالبهم اآمرهم باالأموال التي عثروا 

 و�ساء اهلل �سبحانه وتعالى اأن يتوقف االأمر عند هذا الحد.
)39(

عليها في ال�سيارة

الخروج من الكويت

ذكرن���ا اأن هناك علقة ات�سمت بالتوا�س���ل واال�ستمرارية بين ال�سهيدة رحمها اهلل 

والقي���ادة الكويتية في الطائف، وال�سك اأن القارئ وبخا�س���ة الكويتي الذي كان يقبع 

تح���ت االحتلل العراق���ي يدرك اأهمية ه���ذا التوا�سل، وما �سبق قول���ه يو�سح طبيعة 

ن�ساط هذه ال�سهيدة التي لم تتردد عن القيام بزيارة الم�سوؤولين الكويتيين في مدينة 

الخفج���ي والعودة اإلى الكويت رغم ما تمثله ه���ذه المحاولة من خطر على حياتها – 

.
)40(

فقد خرجت مرتين

ويذك���ر �سقيقها عدنان اأن زيارتها االأولى اإلى مدينة الخفجي تمت حوالي منت�سف 

�سه���ر �سبتمب���ر حين تحدث���ت معه بوا�سطة الهات���ف واأخبرته عن رحلته���ا اإلى مدينة 

الخفج���ي وكي���ف ا�ستطاعت الو�سول اإليها ورغم الخطر ال���ذي تعر�ست له من نقاط 

التفتي����ض المنت�سرة في الطريق، اإال اأنها لم تك���ن تتمالك نف�سها عن الرد على اأ�سئلة 

الجن���ود بعنف، واأخبرته اأنها ربطت الد�سكات التي كان���ت قد حفظتها بحزامها، ثم 

)39( نزيه خاجه، المقابلة ال�سابقة.

)40( ال�سيخ علي �سباح ال�سالم، المقابلة ال�سابقة.
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، كانت هذه الزيارة االأولى 
)41(

�سلمت تل���ك الد�سكات اإلى ال�سيخ علي �سباح ال�سال���م

الت���ي تم���ت بمبادرة فردي���ة، وكانت تحمل اأي�س���ا بع�ض المعلوم���ات المهمة للحكومة 

الكويتية وفي ذلك الوقت كان ال�سيخ علي ال�سالم العلي في مدينة الخفجي، ثم توجه 

.
)42(

اإلى مدينة الطائف قبل عودته مرة اأخرى الى الكويت

اأم���ا الزي���ارة الثانية التي تم���ت في 9/23 فقد كانت قد اأخب���رت ال�سيخ علي �سباح 

ال�سالم اأن لديها بع�ض المعلومات التي تريد تو�سيلها اإليه، فاتفق معها على المجيء 

اإلى مدينة الخفجي وتم ذلك، حيث نقلت لل�سيخ علي معلومات قيمة مهمة منها مثل 

م���ا يتعلق بامكانية قي���ام ال�سلطات العراقي���ة بمراقبة االأجهزة ف���ي المملكة العربية 

.
)43(

ال�سعودية، كما اأعطته معلومات مهمة عن الو�سع في الكويت

وكان���ت ال�سهيدة اأ�س���رار قد قررت ال�سفر اإلى الواليات المتح���دة بناء على اتفاقها 

م���ع �سيخة ابنة �سمو ولي العهد بهدف التركيز عل���ى االإعلم الخارجي وكانت تتطلع 

اإل���ى مقابلة الرئي�ض االأمريك���ي ال�سابق »بو�ض« بوا�سطة اأ�ستاذه���ا ع�سو الكونجر�ض، 

فق���د اأرادت نقل ما يجري ف���ي الكوي���ت، والممار�سات الوح�سية لل�سلط���ات العراقية 

المحتل���ة، وق���د اأخبرت �سقيقها عدنان بذلك وبعد اأن اأج���رى ات�ساالته مع ال�سلطات 

الكويتي���ة في الطائف طلب منها وهي ف���ي مدينة الخفجي ال�سفر اإلى مدينة الريا�ض 

لك���ي تت�سلم جواز ال�سفر بدال من جوازها الذي �سادرته ال�سلطات العراقية في اأثناء 

خروجه���ا كما فعلت مع المواطنين الذين ا�سطروا اإل���ى مغادرة الوطن والهروب من 

جحي���م االحتلل، ورغم اتفاقها مع �سقيقها عدن���ان على ال�سفر في اليوم التالي اإلى 

مدينة الريا�ض اإال اأنها ظلت في مدينة الخفجي وقالت له »اإنني اأ�ساهد اأنوار الكويت 

من هنا«، وكانت رحمها اهلل عاجزة عن ال�سيطرة على م�ساعر ال�سوق واللهفة للعودة 

)41( عدنان محمد القبندي 1993/3/12، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

اختلف���ت االأق���وال ب�س���اأن تحديد تاريخ زي���ارة ال�سهيدة االأولى اإلى مدينة الخفجي، ولك���ن على اأية حال فقد قامت بزيارتين يظه���ر اأنهما كانتا في اأواخر 

�سهر �سبتمبر.

)42( ال�سيخ علي �سباح ال�سالم، المقابلة ال�سابقة.

)43( ال�سيخ علي �سباح ال�سالم، المقابلة ال�سابقة.
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اإل���ى الوطن ولكنها وعدت �سقيقه���ا باأنها �سوف تغادر اإل���ى الريا�ض، ولكن يفعل اهلل 

�سبحانه وتعالى ما ي�ساء.

العودة اإلى الوطن:

كانت ال�سلطات الكويتية قد قررت اإر�سال بع�ض االأموال اإلى الكويت ولكن ال�سخ�ض 

ال���ذي كان �سيتول���ى مهمة الدخ���ول اإلى الوطن اعت���ذر لظروف طارئ���ة، ولذلك كان 

البحث جاريا عن �سخ�ض يقوم بهذه المهمة النبيلة والخطيرة، ولم يكن من ال�سعب 

العثور على �سابين للقي���ام بهذه المهمة الوطنية، ولكنهما كان يريدان من ير�سدهما 

اإل���ى العناوي���ن في داخ���ل العا�سمة اأي مدين���ة الكويت، فاأبدت ال�سهي���دة رحمها اهلل 

ا�ستعداده���ا ولكن في بادئ االأمر ت���ردد ال�سيخ علي �سباح ال�سالم ف���ي الموافقة، اإال 

اأن الحاج���ة كانت �سديدة اإلى االإ�سراع في القيام بهذه المهمة ولم يكن اأمامه غيرها 

فوافق، وكانت الخطة تق�سي باأن يرافق ال�سابين بع�ض الماعز على اأ�سا�ض اأنهما من 

.
)44(

الرعاة واقترحت ال�سهيدة اأن تتظاهر بالتخلف والجنون واأنها اأختهما

وهك���ذا ب���داأت ال�سهي���دة رحلة الع���ودة ولم تغ���ادر اإل���ى الواليات المتح���دة وتركت 

الحي���اة االآمنة في مدينة الخفج���ي اإلى الوطن الغالي وبعد عن���اء في الطريق البري 

ال�سح���راوي و�سل���ت اإلى الكويت، وق���د فوجئ �سقيقها عدنان وه���ي تتحدث معه من 

.
)45(

الكويت م�ساء ذلك اليوم بينما كان ينتظر مكالمتها من مدينة الريا�ض

لق���د عادت اإل���ى الوطن وق���د حفظها اهلل بحفظ���ه، وعا�ست لكي تكم���ل دورها في 

مقاوم���ة المحتل حي���ث قامت باأربع زي���ارات اإلى الب�سرة برفق���ة زميلها نزيه خاجه 

وبمب���ادرات فردية وقد قاما با�ستك�س���اف اأماكن تجمع الق���وات العراقية وال�سيارات 

الكويتي���ة الم�سروقة، ثم نقل المعلوم���ات اإلى اأفراد المقاوم���ة الكويتية الذين قاموا 

.
)46(

بدورهم بعمليات التفجير في الب�سرة

)44( ال�سيخ علي �سباح ال�سالم، المقابلة ال�سابقة.

)45( عدنان محمد القبندي، المقابلة ال�سابقة.

)46( نزيه خاجه، المقابلة ال�سابقة.
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لق���د تميزت ال�سهي���دة بال�سجاعة والج���راأة، ولم تكن تتردد ع���ن مواجهة �سلطات 

االحت���لل دون حذر، فعندم���ا اعتقلت تلك ال�سلطات زميله���ا نزيه خاجه عند اإحدى 

نقاط التفتي�ض في منطقة م�سرف بحجة اأنه يقود �سيارة م�سروقة واحتجز في مخفر 

بي���ان لم تتحمل ال�سهيدة الركون اإلى اله���دوء واال�ست�سلم لهم رغم اأن ن�ساطها كان 

يلزمه���ا الحذر ولكنها اأ�سرع���ت تبحث عنه، وفي مخفر بيان حيث احتجز نزيه كانت 

تخاط���ب ال�سباط بغ�سب وتقول لهم اأنت���م ل�سو�ض واإنكم ال�سبب لكثير من الم�ساكل 

الت���ي نتعر�ض له���ا واأ�سرت على اأن يتم اإطلق �سراح اب���ن خالها، وكان نزيه ي�سمعها 

اآن���ذاك، لكن دون ج���دوى فاأ�سرعت اإلى ق�سر ال�سلم محاول���ة منها لمقابلة المدعو 

»ح�سي���ن مجي���د« ولكن لم تثمر محاولته���ا، اإال اأن اأحد كبار �سب���اط العدو طلب منها 

الع���ودة اإلى مخفر بي���ان واإبلغ ال�سابط الم�سوؤول اأنها ج���اءت من المكتب فاأ�سرعت 

 وتم 
)47(

اإل���ى المخفر وفعلت ما طل���ب منها، وا�ستطاعت اإطلق �س���راح زميلها نزيه 

ذلك نتيجة ل�سجاعتها واإ�سرارها وعون اهلل �سبحانه وتعالى لها، ومما تجدر االإ�سارة 

اإليه اأن ال�سابط في المخفر عندما نظر في هويتها قال لها هويتك �سحيحة اأما هوية 

.
)48(

نزيه فاإنها مزورة، والعك�ض هو ال�سحيح

لق���د قدم���ت ال�سهي���دة اأ�سرار رحمه���ا اهلل الكثير ف���ي كل فرع من ف���روع المقاومة 

الكويتي���ة، المدنية والم�سلحة، وقد حاولنا الو�سول اإلى المعلومات الخا�سة بن�ساطها 

المتعدد ومن عدة م�سادر �ساركتها هذا الن�ساط، التي اأكدت اأن ال�سهيدة كانت تقوم 

ببع����ض االأعمال بمفردها ولم تترك رحمها اهلل وثائق تتناول اأعمالها في اأثناء �سهور 

المحنة.

االعتقال وكيف تم اكت�ساف اأمرها:

اعتقل���ت ال�سهي���دة ع�سر ي���وم 1990/11/4 من قب���ل اإحدى نق���اط التفتي�ض عند 

 بعد اأن وزعت �سلط���ات العدو �سورتها على 
)49(

تقاط���ع منطق���ة م�سرف بمنطقة بيان

)47( نزيه خاجه، المقابلة ال�سابقة.

)48( الم�سدر ال�سابق.

)49( عزيزة المفرج، المقابلة ال�سابقة
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نقاط التفتي�ض وهي اآخر �سورة التقطتها عند م�سور فل�سطيني في منطقة الجابرية، 

واأول �س���وؤال يتبادر اإلى الذهن هو كيف و�سلت هذه ال�سورة اإلى �سلطات العدو؟ وهل 

الم�سور هو الذي اأعطاهم �سورتها؟

دخلت ال�سهيدة ع�سر ذلك اليوم الحزين عند ال�ساعة الرابعة والن�سف اإلى منزل 

ال�سي���د اأحمد خاجه والذي كان يوجد في���ه ال�سيخ �سباح نا�سر ال�سعود وزوجته ونزيه 

خاجه وعبدالعزي���ز الفرحان وحمد ال�سعيد وكان الحديث يدور حول ق�سيدة نظمها 

ال�سي���د �سلح الري�ض ع���ن رئي�ض النظ���ام العراق���ي، فا�ستاأذنت ال�سهي���دة الح�سور 

للخ���روج اإلى المنزل ال���ذي كانت تقيم فيه وهو منزل ال�سيخ ط���لل مبارك الإح�سار 

الق�سيدة، وكانت ال�ساعة بين الرابعة والن�سف والخام�سة.

ويق���ول ال�سي���خ �سباح اأنها خرج���ت بعد اأن تناول���ت وجبة الغ���داء للطمئنان على 

المن���زل ال���ذي كانت تقيم فيه وهو منزل ال�سيخ طلل مب���ارك في منطقة بيان حيث 

كان يقي���م معه���ا ال�سيخ م�سعل اليو�سف ونزيف خاج���ه واأرادت اأن تطمئن على اأنه قد 

.
)50(

اأحكم اإغلقه

وبع���د انتظار عدة �ساعات، خرج نزيه خاجه وال�سي���خ م�سعل اليو�سف للبحث عنها 

، اأما 
)51(

ف���ي المخاف���ر دون جدوى وكانت ال�ساعة تتراوح بي���ن 9.30 و10.30 م�ساًء

ه���ي فقد اأوقفه���ا جنود التفتي�ض واأخ���ذوا هويتها، وبعد اأن قراأ الجن���دي ا�سمها �ساأل 

زميل���ه اأه���ل هي �سارة اأم اأ�س���رار؟ الأن هويتها كانت تحمل ا�س���م �سارة محمد مبارك 

»رب���ة بيت«، وب�سرعة �سعد ثلثة من الجنود اإل���ى �سيارتها وهي بداخلها وكانت تظن 

اأنه���م يريدون �سرقة ال�سيارة ولذلك اأخذت تكيل له���م ال�سباب، ولم يدر بخلدها في 

 المواطنة القوية ال�سجاعة التي بداأت مقاومتهم 
)52(

تلك اللحظات اأنهم يريدونها هي

من���ذ الثاني م���ن اأغ�سط�ض، وعندما و�سلوا اإلى الم�سات���ل اأدركت الحقيقة المرة وهي 

)50( ال�سيخ �سباح نا�سر �سعود ال�سباح، المقابلة ال�سابقة.

)51( نزيه خاجه، المقابلة ال�سابقة.

)52( عزيزة المفرج، المقابلة ال�سابقة- وقد �سرحت لها ال�سهيدة ظروف االعتقال.
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�سقوطها باأيدي االأعداء ولكن لم تكن تعلم بالتحديد ال�سبب، اأهل هو توزيع النقود اأم 

نتيج���ة ال�سطرار اأحد اأفراد المقاومة ذكر ا�سمها تحت �سغط التعذيب، اأم ات�سالها 

بالحكوم���ة ال�سرعية واالإع���لم الخارجي، ولكن بع�ض التحقي���ق معها قالت لزميلتها 

ف���ي المعتقل عزي���زة المفرج اأن �سب���ب اعتقالها ه���و ت�سجيل مكالمته���ا مع المحطة 

االأمريكي���ة واأن المحقق قال لها تهمتك اأنك »بدالة« كما قالوا لها اإنهم يبحثون عنها 

؟
)53(

منذ فترة

والحقيقة ال ن�ستطيع تحديد تاريخ بداية البحث عنها، اإال اأنه وكما يبدو لم يكن قبل 

اعتقاله���ا بفترة طويلة بدليل اأنه قبل اعتقالها باأ�سبوع كانت قد ا�ستكت عند المخفر 

عل���ى عدد من الفل�سطينيي���ن واللبنانيين الذي���ن حاولوا �سرقة �سي���ارة ال�سيخ طلل 

 ولم يتم اعتقالها.
)54(

المبارك

وفي م�ساء ذلك اليوم الحزين وعند ال�ساعة 11 اقتحمت قوة عراقية منزل والدها 

واعتقلوه مع �سقيقه وابنه، وقد �ساأل اأحد ال�سباط الفل�سطينيين والذي كان مع القوة 

العراقي���ة والدها عن ابنته فاأجابتهم اأختها اإنها خارج الكويت، وبعد التفتي�ض اأخذوا 

مفك���رة اأرق���ام تلفونات اعتقدوا اأنها تحت���وي على اأرقام زملء ال�سهي���دة ثم اقتادوا 

 وكان المعتقل في الم�ساتل عبارة عن 
)55(

الثلث���ة اإلى المعتقل حيث توجد ال�سهي���دة

ممر �سيق وبع�ض )الغرف( التي تف�سل بينها حواجز خ�سبية، وقد تم اإلقاء ال�سباب 

الكويتي في الممرات وهو يعاني من التعذيب الوح�سي ومن برودة الطق�ض فقد تركوا 

بملب�سه���م الداخلية فق���ط، وكانت جروحهم تنزف من اأث���ر التعذيب اأمام ال�سهيدة 

اأ�س���رار فق���د نقلت اإلى غرفة م���ع عدد من الن�س���اء االأ�سيرات، ورغ���م التحقيق معها 

وتعذيبها لمدة اأ�سبوعين بال�سدمات الكهربائية، لل�سغط عليها لكي تدلي بمعلومات 

ع���ن المقاومة، اإال اأنه���م ف�سلوا في محاوالتهم، فتم ربطها باإح���دى الطاوالت وكانوا 

)53( الم�سدر ال�سابق.

)54( نزيه خاجه، المقابلة ال�سابقة.

)55( محمد مبارك القبندي، بدون تاريخ، عبدالحميد حمادة.
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يجبرونه���ا على م�ساهدة االأ�سرى الكويتيين في اأثناء تعذيبهم، وكانت رحمها اهلل قد 

 لم يتمكنوا من الخروج 
)56(

ا�ستطاعت اأن تخدع ال�سباط حيث روت لهم ق�سة طويلة

منه���ا باأي فائدة ورغم �سجاعتها و�سلبته���ا اإال اأنها لم تتحمل روؤية والدها و�سقيقها 

وعمه���ا في المعتق���ل يتعر�سون للإهانة وال�سرب والتعذي���ب ولذلك فقد اأغمي عليها 

فعمدوا اإلى �سربها اأمام والدها – لكنها اأ�سرت على ال�سمود وعدم االإعتراف.

ال�سهيدة في المعتقل:

تميزت بال�سجاع���ة وال�سمود والتحدي واالإرادة القوي���ة وكان يراودها االأمل دائما 

في االإف���راج عنها وبخا�سة واأن اأحد ال�سباط كان يق���ول للأ�سرى �سوف يتم االإفراج 

ولكن ال�سهيدة ل���م تكن قادرة عل���ى اأن تتمالك نف�سها 
 )58(

عنك���م جميعا قب���ل 1/15

وته���داأ م���ن ثورته���ا وغ�سبه���ا، ولذلك كانت حت���ى في المعتق���ل تثور وتكي���ل ال�سباب 

وال�ستائ���م للعراقيين، وتب�سق في وجوههم، ورغ���م معاناتها فاإنها ن�سطت في تقديم 

الع���ون لل�سب���اب الكويت���ي في المعتق���ل الذين كان���ت جراحهم تن���زف ولذلك رحبت 

باإقت���راح زميلته���ا عزيزة المف���رج بالقيام بتنظي���ف الحمامات م���ع زميلتها، حيث 

طلب���ت االإذن من ال�سابط الم�سوؤول وكان يدع���ى »اأبوم�ستاق« وا�ستطاعتا اإقناعه باأن 

الق���ذارة المنت�س���رة �سوف توؤدي اإلى اإنت�سار االأمرا�ض الت���ي �سوف ت�سيب كل من في 

المعتق���ل فوافق عل���ى الطلب، كما اأن ال�سهيدة ا�ستطاعت اإقن���اع ال�سابط لكي ي�سمح 

لها بالخروج اإلى المن���زل لجلب بع�ض االأدوية واالأغذية، فخرجت معها قوة ع�سكرية 

وجلب���ت معه���ا الكثير من المنظفات والم���واد الغذائية كما اأح�س���رت ملب�ض وبع�ض 

 وال�سك اأن مثل هذه االأعمال في ظل تلك 
)59(

االأغطية التي اأفادت منها بع�ض االأ�سرى

الظ���روف القا�سية تحتاج اإلى �سجاع���ة واإرادة �سلبة، وهكذا كان���ت ال�سهيدة رحمها 

اهلل.

)56( عزيزة المفرج، المقابلة ال�سابقة.

)57( محمد مبارك القبندي، المقابلة ال�سابقة.

)58( عزيزة المفرج، المقابلة ال�سابقة.

)59( الم�سدر ال�سابق.
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ل���م تكتف بذل���ك فق���د اأرادت اأن ت�سير الحياة ف���ي المعتقل ولذلك قام���ت باإعداد 

الوجب���ات وكانت تحر�ض مع زميلتها على حفظ جزء من االأكل لل�سباب الكويتي يتم 

اإمداده���م به بعد اأن ين���ام ال�سباط وكان بع�سهم االآخر يفق���د الوعي ب�سبب الخمر، 

وعن���د ذل���ك يتم اإقناع الجن���دي الحار�ض بال�سم���اح لها بتقدي���م االأكل للأ�سرى، كما 

قامت رحمها اهلل بالتعاون مع زميلتها بغ�سل ملب�ض االأ�سرى الكويتيين، وفي �سبيل 

، فقد عرفت ال�سهي���دة باإيثارها 
)61(

ذل���ك قمن اأي�سا بغ�س���ل ملب�ض و�سباط الع���دو

االآخري���ن على نف�سه���ا وحبها للتعاون وم�ساع���دة االآخرين فقد احتج���ت ب�سكل علني 

عندما تم اعتقال اأ�سرة بكاملها باأطفالها ون�سائها وقالت ل�سلطات العدو: »اإن الدفاع 

ع���ن الوطن ح���ق م�سروع وطبيعي ولقد ق���ال ر�سول اهلل �سلى اهلل علي���ه و�سلم اأف�سل 

الجه���اد كلمة عدل عند �سلط���ان جائر«، ولكن هذا الحما�ض والوطنية لم يكن ير�سي 

الع���دو حتى اأن اأح���د �سباط العدو قال لها كنا قد جهزن���ا اأوراقك للإفراج عنك بعد 

محاكمت���ك ولكنك بطريقتك هذه �سوف ت�سرين نف�سك، واإن التحدي الذي تظهرينه 

غي���ر كل �س���يء ثم مزق ورقة كانت بي���ده وقال لها: اأما االآن فاإنن���ا �سوف نبداأ معاملة 

 لقد عززت رحمها اهلل 
)63(

، وبالفعل منعه���ا من الحركة في المعتقل
)62(

اأخ���رى معك

�سمود المعتقلين ب�سبرها و�سجاعته���ا، وكان �سلحها االإيمان باهلل �سبحانه وتعالى 

وال�س���لة والدعاء فهو خير عون لها في محنتها، وكانت في تاأديتها لل�سلة تتعر�ض 

للإهانة والرف�ض والركل من جنود و�سباط العدو ولكنها تكمل �سلتها وبعد االإنتهاء 

. وكانت تتعر�ض 
)64(

منه���ا ت�سرخ ف���ي وجه المعتدي »اأنت �سنم« فيبادر اإل���ى �سربها

للتعذي���ب وبخا�سة في اأثناء التحقيق معها وكان �سراخها ي�سل اإلى م�سامع االأ�سرى، 

.
)65(

كما كانت تكيل ال�ستائم للجنود وال�سباط في اأثناء تعذيبها

)60( ال�سيخ فهد ال�سالم، المقابلة ال�سابقة.

)61( عزيزة المفرج، المقابلة ال�سابقة.

)62( اقبال القبندي، المقابلة ال�سابقة.

)63( محمود الدو�سري 1992/11/26، عبدالحميد حمادة.

)64( عزيزة المفرج، المقابلة ال�سابقة.

)65( ال�سيخ فهد ال�سالم، المقابلة ال�سابقة.
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محاولة االإفراج عنها:

وهك���ذا كان���ت تم�سي االأي���ام الحزين���ة وال�سهيدة ف���ي المعتقل �ساب���رة تتطلع اإلى 

الخروج منه لموا�سلة كفاحها، وقد حاول اأهلها اإطلق �سراحها بتقديم ر�سوة كبيرة 

اإل���ى اأحد ال�سب���اط ولكن لم تثمر محاوالتهم اأو م�ساعي ال�سيد ح�سن الجار اهلل رغم 

.
)66(

اأن اأحد ال�سباط ت�سلم بع�ض الهدايا والذهب

اال�ست�سهاد:

فاإذا جاء اأجلهم ال ي�ستاأخرون �ساعة وال ي�ستقدمون{ �سدق اهلل العظيم}.

اأفرجت �سلطات االحتلل عن بع�ض زميلت ال�سهيدة اأ�سرار في المعتقل وبع�سهم 

 وظلت ال�سهيدة وحيدة في الزنزانة، تنتظر 
)67(

االآخر تم نقله اإلى بغداد يوم 12/28

اأن يف���رج اهلل كربتها، وهي تعاني من الوح�سة وق�س���وة الجي�ض ال�سدامي وم�ساء يوم 

1991/1/11 اأخبره���ا اأح���د �سباط الع���دو اأنها �سترحل اإلى الب�س���رة وهناك �سوف 

تعق���د لها محاكمة �سورية ثم يتم االإفراج عنها بكفالة، ال�سك في اأن هذا الخبر اأثلج 

�سدره���ا و�سعدت به ولذلك اأخبرت زميلها ف���ي المعتقل محمود الدو�سري الذي كان 

يف�سله���ا عن���ه حائط من الخ�سب ي�سهل نف���اذ ال�سوت منه، فطل���ب منها اأن تطمئن 

. ولك���ن الحقيقة لم تكن كذل���ك، فاإن اأمر اإعدامها كان ق���د �سدر ففي يوم 
)68(

اأهل���ه

1/12 فت���ح اأحد جن���ود العدو باب الغرفة وق���ال لها �سوف نرحل���ك فقامت ال�سهيدة 

و�سل���ت ثم �سرعت تطوي فرا�سها لكي تحمل���ه معها، لكن الجندي العراقي اأمرها اأن 

.
)69(

تتركه وقال لها �سوف تذهبين لمقابلة المدير

وال�سوؤال الذي يتبادر اإلى الذهن يا ترى ما م�سمون الحوار الذي دار بين ال�سهيدة 

وذل���ك المدير؟ اإن �سخ�سية ال�سهي���دة الجريئة ال يمكن اأن تجعلها ت�ست�سلم وبخا�سة 

)66( اإقبال القبندي، المقابلة ال�سابقة، عن رواية زميلتها في المعتقل ال�سيدة مكية الميل.

)67( عزيزة المفرج، المقابلة ال�سابقة.

)68( محمود الدو�سري، المقابلة ال�سابقة.

)69( محمود الدو�سري، المقابلة ال�سابقة.
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واأن���ه لم يتم اإعدامها اأمام باب منزل اأهلها كما اعت���ادت �سلطات االحتلل العراقي 

وبالتال���ي فاإن���ه ال�سك في اأن ال�سجاع���ة التي تميزت بها ال�سهي���دة قد زادت من حنق 

االأع���داء واأدت اإل���ى اال�ستمرار ف���ي تعذيبها الوح�س���ي في مكان ما ومم���ا ال�سك فيه 

اأنه���ا نقل���ت اإلى معتقل اآخ���ر، وال يمكن تخيل تل���ك اللحظات اأو و�سفه���ا حين يقب�ض 

الع���دو العراقي عل���ى االأ�سير الكويتي وياأخذه بكل ق�سوة اإل���ى الم�سير المجهول، وهو 

ال يع���رف اإلى اأين؟ ولكن ال ن�ستبعد اأن ال�سهيدة حتى في تلك اللحظات كانت تتحدى 

االأع���داء ولم ت�ست�سلم، الأن و�سف الجثمان يوؤكد اأن التعذيب الوح�سي ازداد في نف�ض 

ي���وم اإعدامها، وبعد يومين وبالتحديد مع نهاية يوم 1/13 اأعدمت �سلطات االحتلل 

اأ�سرار ال�سجاعة ال�سامدة، حيث اأطلقوا عدة طلقات على ج�سدها الطاهر.

وبع���د منت�سف الليل يوم 1/13 ال�ساع���ة الثانية ع�سرا والن�سف �سباح 1/14 �سمع 

ال�سيد ماج���د ال�سبيح – اأحد جيران اأهل ال�سهيدة، وكان من المتطوعين في مخبز 

منطق���ة �ساحي���ة عبداهلل ال�سالم مع مجموعة من ال�سب���اب ال�سامد – �سوت �سيارة 

تق���ف ف���ي ال�سارع بالقرب من المنزل، فاأ�سرع اإلى فن���اء منزله ونظر مع اأخيه �سالح 

اإل���ى ال�سارع من ثقب الباب ف�ساهد �سي���ارة ع�سكرية طراز »وانيت« تقف بالقرب من 

من���زل ال�سهيدة ون���زل منها جنديان وكانا ينظ���ران �سماال ويمينا م���دة ثلثة دقائق 

ث���م ان�سرف���ا، وكان الظلم يخيم على الم���كان، وعند ال�ساع���ة ال�سابعة �سباحا فتح 

ال�سي���د ماجد باب منزله ف�ساهد �سرة كبيرة عبارة عن بطانية لونها اأخ�سر مخطط 

اأم���ام ب���اب منزل وال���د ال�سهيدة، وق���د ربطت بحبل وف���ي تلك اللحظ���ة و�سل ال�سيد 

محم���د ذياب ال�سالح وهو اأحد الجيران وت�ساءل م���ع ال�سيد ماجد ماذا تحتوي هذه 

ال�س���رة؟ حي���ث لحظا وجود �سع���ر عند طرف البطاني���ة ودماء ت�سي���ل منها، عندئذ 

اأدركا الحقيق���ة، فاأ�سرعا اإلى منزل اأعمام ال�سهي���دة في منطقة كيفان واأخبرا عمها 

ال�سي���د عبدالرحمن وعمها نجيب بما �ساهداه اأمام من���زل �سقيقهما محمد، فاأ�سرع 

اإل���ى الم���كان وعندما رفع الغط���اء عن وجهها ل���م ي�ستطع اأن يميزه بالنظ���ر للت�سويه 

ال���ذي تعر�ض له، ثم تم نقل الجثمان اإلى منزل خالد تيفوني في منطقة كيفان حيث 
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توجد عيادة طبية هناك لعلج الم�سابين من اأفراد المقاومة، فتم فح�ض الجثمان 

وت�سوي���ره ثم كتب الدكتور محم���د ال�سرهان تقريره عن حالته���ا و�سبب الوفاة وبعد 

ذل���ك نقل الجثمان اإلى م�ست�سفى مبارك، حيث كتب الدكتور خالد ال�سهلوي �سهادة 

الوف���اة ثم ذهب اأعمام ال�سهيدة اإلى مخفر �سرطة �ساحية عبداهلل ال�سالم للح�سول 

عل���ى ت�سري���ح لدفن الجثمان فطلب ال�ساب���ط العراقي اإر�سال الجثم���ان اإلى العراق 

لت�سريحه ولكن بعد اأن دفع ح�سن الجاراهلل ر�سوة لل�سابط اأعطاه ت�سريح الدفن في 

؟
)70(

الكويت

و�سف الجثمان

اأطلق���ت �سلط���ات العدو اأرب���ع ر�سا�سات على �س���در واأ�سفل ال�س���در، كما تم قطع 

الجمجم���ة باآلة ح���ادة »من�سار كهربائي« وت���رك الراأ�ض وال وجود للج���زء العلوي من 

الجمجم���ة، وتم���ت اإزالة المخ، وتم اإطلق النار على الفك، كما تم نزع االأظفار، وقد 

تعر�ست ال�سهيدة رحمها اهلل للتعذيب الوح�سي، ويوؤكد الدكتور خالد ال�سهلوي اأنها 

.
)71(

تعر�ست للتعذيب الوح�سي االنتقامي

وهك���ذا قدم���ت اأ�س���رار القبندي روحه���ا فداء للكوي���ت وللحق، ورف�س���ت الخ�سوع 

واال�ست�س���لم للعدو، فارتفعت روحها العزي���زة لبارئها ت�ستمطر الرحمة من الرحمن 

وت�سهد على ظلم حزب ال�سيطان.

رحم اهلل ال�سهيدة رحمة وا�سعة واأ�سكنها ف�سيح جناته.

)70( محمد مبارك القبندي، المقابلة ال�سابقة.

)71( د.خالد ال�سهلوي، برنامج اإذاعة على الهواء، االإذاعة الكويتية، بدون تاريخ.
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ال�سهيدة / وفاء اأحمد العامر )رحمها اهلل(

كتب / د. جمال الزنكي

ت�سج���ل ه���ذه ال�سفحات بطوالت �سابة قامت بدور م�س���رف، في الدفاع عن الوطن 

ومقاوم���ة االحتلل العراق���ي، فقد كانت �سعي���دة، عندما ان�سمت ر�سمي���ا للمقاومة 

الكويتي���ة، وكاأنها ترف�ض اأن يطلق عليها الجن�ض ال�سعي���ف فهذه الكلمة لي�ست كافية 

الإعفائه���ا مما ال يعفى منه الرجل، ولذلك كافحت ول���م تتردد، فقد عرفت بالن�ساط 

والحيوية واالإيجابية، وفي ذلك اليوم الحزين ا�ستيقظت ال�سهيدة وفاء العامر فزعة 

حي���ن اأخبرتها ابنة خالها رقية المتعب اأن الجي�ض العراقي اجتاح االأرا�سي الكويتية، 

لق���د اأذهله���ا نب���اأ االحتلل وانتابه���ا الخوف والقلق خا�س���ة واأن والديه���ا كانا خارج 

، ورغ���م ذلك فقد رف�ست المغ���ادرة كما اأكدت ذل���ك لوالدتها التي طلبت 
)1(

الوط���ن

.
)2(

منها المجيء اإليها

والحقيقة اأنها لم تكن جريئة قبل وقوع االحتلل، بحيث تتحول اإلى ع�سو فعال في 

مجموعة للمقاومة كما �سنرى، ولكن المحنة، واحتلل الوطن ومتطلبات الدفاع عنه 

ق�ست على كل م�ساعر الخوف عند ال�سهيدة، وغيرها من اأبناء الكويت.

لق���د لجاأت ال�سهيدة وفاء اإلى االإكث���ار من �سيام التطوع، والدعاء اإلى اهلل �سبحانه 

 واقترن الدعاء اإل���ى المولى عز وجل 
)3(

وتعال���ى عن���د فطرها اأن يفرج كرب���ة الكويت

بالعمل الجاد.

ال�سمود والتحدي:

لم تتحم���ل ال�سهيدة وفاء رحمها اهلل الركون اإلى الهدوء وال�سبر واالنتظار، ويوما 

بع���د يوم كان غ�سبه���ا يزداد، ولذلك قامت في االأيام االأول���ى عندما لم تكن خطوط 

الهوات���ف تحت المراقبة، باالت�سال بمخافر ال�سرط���ة، ومحاوره ال�سباط العراقيين 

)×( المي���لد: 1967/5/3 - اال�ست�سه���اد: 1991/2/6 – المهن���ة: وزارة ال�سح���ة – ق�س���م الوقاية من االإ�سع���اع، الم�ستوى التعليم���ي: دبلوم – معهد 

التكنولوجيا – فني مختبرات.

)1( رقية المتعب 1992/10/28 �سناء مبارك.

)2( والد ال�سهيدة اأحمد العامر – بدون تاريخ.

)3( عبدالرحيم فخرو – 1992/10/22 – محمد ال�سداد.
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ومجادلتهم في اأ�سباب االحتلل وا�ستقلل الكويت وحريتها، ولم تكن تتردد عن الرد 

عل���ى كل من يتطاول على وطنها اأو عليها م���ن اأولئك ال�سباط والجنود، وكانت تعتبر 

، كما اأنها بذلك كان���ت تعبر عن بغ�سها 
)4(

ه���ذه و�سيلة م���ن و�سائل الحرب النف�سي���ة

ورف�سه���ا للحتلل، والأنه���ا تعلم اأهمية المرابطة وال�سمود فق���د داأبت بن�ساط على 

حث االأهالي على المرابطة وال�سمود، وكلما �سمعت عن نية اأ�سرة ما على المغادرة، 

كان���ت ت�سرع اإليها، وتح���اول ت�سجيع اأفرادها على ال�سبر والمرابطة في الوطن مهما 

.
)5(

كان الثمن

كم���ا ن�سطت ال�سهيدة في مجال الخدمات المدني���ة العامة، فقد كانت تقوم بتوزيع 

 ،
)6(

الم���واد الغذائية على االأ�سر المحتاجة، خا�سة في منطقت���ي الرميثية وال�سالمية

وكان���ت تق���وم بذل���ك دون انتظار �سك���ر اأو جزاء من اأح���د �سوى اهلل الغن���ي الكريم، 

واأرادت بذلك الم�ساعدة على توفير االحتياجات التي ت�ساعد االأهالي على المرابطة.

وقام���ت ال�سهي���دة بالتعاون مع ابنة عمتها م���ي المتعب بم�س���روع لم�ساعدة الن�ساء 

الحوام���ل خا�س���ة زوجات االأ�س���رى، الأن �سلط���ات االحتلل فر�س���ت ر�سوما مرتفعة 

عل���ى الن�ساء الحوام���ل مقابل الوالدة، وق���د ا�ستفادت مجموعة م���ن الن�ساء من هذه 

الم�ساعدة، هذا وقد قامت ال�سهيدة رحمها اهلل بتوزيع االأموال على االأ�سر المحتاجة، 

، وكان هذا العمل يعد مخاطرة كبيرة 
)7(

تل���ك االأموال التي وفرتها ال�سرعية الكويتية

عقوبته���ا االإع���دام، ولكن ال�سهيدة قامت به بكل �سجاعة واإق���دام رغم �سعوبة اإخفاء 

هذه االأموال ونقلها.

االن�سمام اإلى المقاومة:

كان���ت �سلط���ات االحتلل تري���د اإذالل ال�سعب الكويت���ي واإجباره عل���ى الخروج من 

)4( عبدالرحيم فخرو، المقابلة ال�سابقة.

)5( ابراهيم د�ستي 1992/10/13 – �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.

)6( عبدالرحيم فخرو، المقابلة ال�سابقة.

)7( رقية المتعب، المقابلة ال�سابقة.
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وطن���ه، ولك���ن �سمود ه���ذا ال�سع���ب اأذهل تل���ك ال�سلطات، ف���اإذا اقترن���ت المرابطة 

وال�سمود بتقديم الخدمات المدنية العامة ثم تحولت اإلى المقاومة الم�سلحة، فاإنها 

بطولة بل�سك.

هك���ذا كانت ال�سهيدة وف���اء رحمها اهلل التي ذاقت لذة المقاوم���ة المدنية، ولكنها 

ل���م ترغب في الوق���وف عند هذا الحد من العم���ل الوطني، ولذلك كان���ت تتطلع اإلى 

القيام ب���دور اآخر في مجال مقاومة االحتلل مثل االإنخراط في المقاومة الم�سلحة، 

وكان���ت تبحث عن مجموعة لكي تن�سم اإليها، وكان���ت البداية حين تعرفت على خلية 

مفي���د مبارك في �سهر اأكتوب���ر فحاولت االن�سمام اإليها وبالفع���ل تم ذلك في ال�سهر 

، ففي ال�سهر نف�سه وفي اأعقاب 
)8(

نف�س���ه عندما بداأت بنقل االأخبار بين اأفراد الخلية

ان�سمام ال�سهيد علي البدر وال�سهيد اأ�سامة الفيلكاوي اإلى مجموعة 25 فبراير، اأخبر 

ال�سهيد علي – اإبراهيم د�ستي اأن هناك فتاة متحم�سة تريد االن�سمام اإلى المجموعة 

واأن لديه���ا ما يفيد ن�س���اط اأفرادها في المقاومة، وافق اإبراهي���م وتمت مقابلتها في 

اأح���د المنازل الواقعة في منطق���ة الرو�سة حيث الحظ اإبراهي���م حما�سها ووطنيتها 

، ولكن ه���ذا القرار اأثار 
)9(

و�سجاعته���ا مما �سجعه على الترحي���ب بان�سمامها اإليهم

قلق بع�ض اأفراد المجموعة وتخوفوا من ان�سمام عن�سر ن�سائي اإليهم، لكن اإبراهيم 

د�ستي وجد الحل لهذا التخوف في ت�سكيل الخليا بحيث ت�سبح ال�سهيدة وفاء �سمن 

اإح���دى خليا المجموعة التي ال يعرف اأفرادها بع�سه���م البع�ض. وكان ال�سهيد علي 

الب���در، واإبراهي���م د�ستي حلق���ة الو�سل بين الخلي���ة التي تنتمي اإليه���ا ال�سهيدة وفاء 

.
)10(

والخليا االأخرى

ن�ساط ال�سهيدة:

بداأت ال�سهي���دة وفاء ن�ساطها بحما�ض و�سجاع���ة وكان دورها هو تزويد المجموعة 

)8( غيداء اأحمد العامر 1992/10/24 – �سناء مبارك.

)9( ابراهيم د�ستي، المقابلة ال�سابقة.

)10( الم�سدر ال�سابق.
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وب�سبب �سجاعتها وقوة 
 )11(

بالعجائن وال�ساعات ال�ستخدامها في عمليات التفجيرات

�سخ�سيته���ا وحما�سه���ا فقد برز دور ال�سهي���دة في الخلية وفر�س���ت وجودها وراأيها، 

وكان لل�سهيدة دور هام في ان�سمام بع�ض االأفراد اإلى الخلية.

لقد تميزت ال�سهيدة بالن�ساط الم�ستمر دون كلل اأو ملل في كفاحها �سد االإحتلل، 

، وكانت 
)12(

فق���د لعب���ت دورا هاما في عملية تفجير �سهريج مياه في �س���ارع الريا�ض

ال�سهي���دة رحمها اهلل تقوم بتمويل المجموعة بم���ا يحتاجون اإليه من متطلبات مالية 

وبكل م���ا يت�س���ل بالمقاومة المدني���ة والع�سكري���ة، باالإ�سافة اإلى عجائ���ن التفجير، 

و�ساع���ات التوقي���ت وه���ي عب���ارة ع���ن �ساع���ات الغ�س���االت االأتوماتيكية الت���ي كانت 

ت�ستخرجه���ا م���ن غ�س���االت الملب����ض الخا�س���ة بمعارفها بحج���ة حاجته���ا اإلى هذه 

ال�ساع���ات لتركبه���ا على غ�سالتها، ه���ذا وكانت ت�ستعي���ن باأختها غي���داء لتوفير هذه 

، وال�سك اأن ال�سهيدة رحمها اهلل كانت تقوم بمخاطرة كبيرة في اأثناء 
)13(

ال�ساع���ات

نقله���ا ال�ساع���ات المطلوبة وغيرها من المواد لقي���ادة مجموعة 25 فبراير ولكنها لم 

تك���ن تتردد، هذا وقد وفرت ال�سهيدة رحمه���ا اهلل جهاز فاك�ض للمجموعة، وتم ذلك 

بوا�سط���ة ابنة عمتها رقية. كما وف���رت الأفراد المجموعة مقرا بمنطقة الدعية، وكان 

اله���دف من���ه في ب���ادئ االأمر ه���و ا�ستخدامه للتح�سي���ر لعملية تفجير فن���دق �سفير 

.
)14(

انترنا�سيونال

وهك���ذا فقد اأ�سبح���ت ال�سهيدة وفاء رحمه���ا اهلل جريئة في اأثن���اء �سهور المحنة، 

فق���د دفعها القه���ر التي �سعرت به ب�سب���ب االحتلل العراقي الأر����ض الوطن وانتهاك 

الق���وات العراقية حرم���ات وكرامة ال�سعب الكويتي، اإلى القي���ام بعمليات جريئة ومن 

ه���ذه العمليات عملي���ة منطقة الح�س���اوي، فقد قام���ت رحمها اهلل ب���دور رئي�سي في 

االإعداد لهذه العملية، وذلك بالتخطيط مع مفيد مبارك، وبع�ض اأفراد الخلية، حيث 

)11( الم�سدر ال�سابق.

)12( عبدالرحيم فخرو، المقابلة ال�سابقة.

)13( غيداء العامر، المقابلة ال�سابقة.

)14( مفيد مبارك – 1994/4/3 - �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.
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وفرت وجهزت لهم �ساعات التوقيت اللزمة لتفجير الحقيبتين اللتين و�سعها اأفراد 

المجموعة في ال�سوق ال�سعبي في منطقة الح�ساوي، كما قامت ال�سهيدة وفاء بتدريب 

ال�سه���داء اأحمد االأحمد و�ساكر محمود فرج وم�ساعد محمود فرج على اإتقان اللهجة 

ال�سودانية لكي ي�سهل لهم دخول ال�سوق دون اإثارة �سك جنود االحتلل، حيث و�سعوا 

 وقد نجح���ت العملية، كما قامت ال�سهيدة بو�سع ال�سم في بع�ض اأنواع 
)15(

الحقيبتين

.
)16(

»الكيك« وكانت تقدمه اإلى جنود االحتلل عند نقاط التفتي�ض

رك���ز بع����ض اأف���راد المقاوم���ة الكويتية عل���ى تفجير ال�ساحن���ات الت���ي كانت تقوم 

بنق���ل الم�سروقات الكويتي���ة، وكان هدف المقاومة الق�ساء عل���ى عمليات ال�سرقة اأو 

التقليل منها ق���در الم�ستطاع، ومن المعروف اأن الكثير من مواطني الدول الم�ساندة 

للحتلل كانوا يقومون بنق���ل هذه الم�سروقات خارج الكويت، وكذلك اال�ستراك مع 

العراقيي���ن في عملي���ات ال�سرقة، وكانت ال�سهي���دة وفاء ترى �س���رورة اإرهاب اأولئك 

االأ�سخا����ض الذين كانوا يقومون بهذه العمليات ولذل���ك قامت بالتعاون مع اثنين من 

اأف���راد الخلي���ة بزرع متفجرة عب���ارة عن عجينة موقوت���ة بوا�سطة �ساع���ة غ�سالة في 

.
)17(

اإحدى تلك ال�سيارات ووقع االنفجار اإال اأنه لم يحدث اإ�سابات

وال�س���ك ف���ي اأن زرع هذه المتفج���رة لم يكن م���ن العمليات ال�سهلة ولك���ن االنتماء 

وال���والء لهذا الوط���ن، كان اأقوى من الخوف والتردد عند ال�سهي���دة وفاء، التي لعبت 

دورا هام���ا في ت�سجي���ع اأفراد الخلية على اال�ستمرار ف���ي المقاومة مثل مفيد مبارك 

.
)18(

الذي يقول اأن حما�ض ال�سهيدة ووطنيتها قد �سجعاه على اال�ستمرار

وم���ن العمليات الهام���ة التي اأثارت ذعر وغ�سب �سلط���ات االحتلل عملية التفجير 

الت���ي تمت ف���ي فندق انترنا�سيونال، ولق���د ا�سلفنا االإ�سارة عنه���ا بالتف�سيل، اأما عن 

)15( ابراهيم د�ستي، المقابلة ال�سابقة.

)16( عبدالرحيم فخرو، المقابلة ال�سابقة.

)17( عبدالرحيم فخرو، المقابلة ال�سابقة.

)18( مفيد مبارك 1995/6/11 – د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
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دوره���ا العملي في ه���ذه العملية فقد دخلت ال�سهيدة برفق���ة ال�سهيدة �سعاد الح�سن، 

وال�سهي���د اأ�سام���ة الفيلكاوي اإلى الفن���دق بهويات عراقية مزورة، كم���ا قاموا بت�سليم 

عب���وات التفجير والتي كانت عبارة عن اأربع علب »حل���وى« لل�سهيدين اأ�سرف محمود 

، ورغم اأن هذه العملية لم تحقق اأهدافها، اإال اأنها اأدت اإلى اإرهاب 
)19(

و�سامر اأبودقر

قي���ادة �سلط���ات االحتلل التي اأدرك���ت اأنها لن تك���ون باأمان اأو بعيدة ع���ن المقاومة 

الكويتي���ة البا�سل���ة، كما كان لهذه العملية الجريئة اأثرها ف���ي التنكيل والتعذيب الذي 

تعر�ض له �سهداء مجموعة 25 فبراير.

وال�س���وؤال ال���ذي يطرح نف�سه هو ه���ل كانت ال�سهي���دة وفاء ح���ذرة ومدركة الأهمية 

التكتم على ن�ساطها، وهي الفتاة التي لم تكن لها تجربة �سابقة في المقاومة اأو خبرة 

في هذا المجال؟ وهل التزمت ال�سمت؟!

الواق���ع اأن ال�سهي���دة رحمه���ا اهلل كانت ف���ي البداية حذرة وحري�س���ة ولذلك كانت 

با�ستمرار تعمل على التخل�ض من اأ�سئلة ابنة خالها رقية التي كانت تقيم معها وت�سعر 

بالقل���ق لكثرة خروج ال�سهيدة وف���اء وغيابها، حيث كانت تتظاهر باأنها تقوم بعمليات 

البي���ع وال�سراء مثل العطور وغيره���ا وكانت اأحيانا تلجاأ اإلى االإقامة عند اأقاربها لكي 

تتجن���ب اأ�سئلة ابنة عمتها التي كانت ت�سك ف���ي اأن لل�سهيدة علقة بالمقاومة خا�سة 

عندما طلبت �سخ�سا له دراية بالكمبيوتر.

وفي اأول دي�سمبر تقريبا اأخبرتها اأنها تعمل مع المقاومة وقالت لها ال تخاف�ي، واأن 

مع���ي فتاة اأي�سا وكانت تق�سد ال�سهي���دة �سعاد الح�سن، كما اأخبرتها اأنهم عبارة عن 

، واأ�سبح كل من اأختها غيداء وابنتي عمتها 
)20(

ع���دة خليا، واأنهم مجموعة منظم���ة

م���ي ورقية يعلم���ون بان�سمامها للمقاومة وطبيعة ن�ساطه���ا، وكانت رحمها اهلل تحمل 

 ،
)21(

هوي���ة مزورة، كما كانت حري�سة عل���ى تغيير ال�سيارة التي ت�ستقلها في تنقلتها

كذلك الحال بالن�سبة لعناوينها فقد تعددت وكذلك اأرقام الهواتف التي كانت تتركها 

)19( الم�سدر ال�سابق.

)20( رقية المتعب – 1995/6/10 – د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)21( مفيد مبارك 1994/3/27 – د.بنيان ال�سمري.

)22( �سقيقة ال�سهيدين   اأحمد وخالد االأحمد 1993/1/18 – �سلوى ال�سيباني.
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.
)22(

عند �سقيقة ال�سهيدين اأحمد وخالد االأحمد

االعتـقـــال

كانت ال�سهيدة وفاء رحمها اهلل في اأعقاب عملية الهيلتون قد انتقلت للإقامة عند 

، وكانت مي تعرف 
)23(

ابنة عمتها م���ي المتعب زوجة اأنور عبداهلل في منطقة قرطبة

 ،
)24(

بن�س���اط ال�سهيدة، اأما زوجها فقد كان يعلم اأنه���ا متطوعة في م�ست�سفى مبارك

وكان���ت ال�سهيدة قلقة في اأعق���اب اعتقال ال�سهيدة �سعاد، وكان���ت تردد على م�سامع 

ابن���ة عمته���ا رقية اأن �سع���اد لن تتمكن من ال�سم���ود واأنها �سوف ت�سط���ر اإلى االإدالء 

، وكان���ت ال�سهيدة وفاء في ذلك 
)25(

بمعلومات ع���ن المجموعة اإذا تعر�ست للتعذيب

الي���وم قد اأو�سلت ال�سهيدة �سعاد اإلى منزله���ا، والأنها لم تجد اأهلها فقد ذهبت معها 

اإل���ى منزلهم في العديلية حيث تناولت ال�سهيدة �سع���اد الع�ساء، ثم خرجت ال�سهيدة 

وف���اء لتو�سيله���ا ب�سيارة ابنة عمته���ا رقية، وقد اأو�سحنا ملب�س���ات اعتقال ال�سهيدة 

�سع���اد، من قبل ولكن الذي يهمنا هنا اأن ال�سهي���دة وفاء راأت الع�سكري العراقي وهو 

ي�سح���ب يد ال�سهيدة �سعاد اإلى داخل المنزل، كما الحظت والدة ال�سهيدة �سعاد وهي 

تلوح لها باالإ�سراع في الفرار، ومن تلك اللحظات انتاب القلق ال�سهيدة وفاء، فطلبت 

من اأهلها مغادرة المنزل خا�سة وان ال�سهيدة �سعاد تعرف عنوانه ولكن يفعل اهلل ما 

ي�ساء، فاأخوها ه�سام لم يكن يعرف بطبيعة ن�ساط اأخته وكان يظن اأن �سعاد مرتبطة 

بتوزي���ع الفلو����ض الذي قام به وكذلك اأخته ال�سهيدة وف���اء، واأنه قد وزع ما تبقى لديه 

م���ن نقود، لذلك ل���م يجد ما ي�سطره اإلى ترك منزلهم، وبقي���ت معه ابنة عمته رقية 

، كما ذهب���ت في اليوم 
)26(

و�سيفته���م االأمريكي���ة، بينم���ا غادرت معها اأخته���ا غيداء

الثان���ي العتقال ال�سهيدة �سعاد اإلى منزل االأخيرة، حيث جمعت من هناك ال�سعارات 

الت���ي كانت قد اأعدتها بالتع���اون مع ال�سهيدة �سعاد وكذلك اأختها غيداء، والتي كانت 

)23( ابراهيم د�ستي 1995/6/19 – د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)24( مي المتعب – ابنة عمة ال�سهيدة وزوجة ال�سيد اأنور عبداهلل وكانت ال�سهيدة تقيم في منزلهما – 1995/6/7 - د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)25( رقية المتعب، المقابلة ال�سابقة.

)26( رقية المتعب، المقابلة ال�سابقة.
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كتب���ت عليها »دولة الكوي���ت – قوة 25 فبراي���ر« لكي يرتديها اأف���راد المجموعة عند 

.
)27(

التحرير ونقلتها معها اإلى المنزل في منطقة قرطبة

وف���ي اليوم الثاث ع�سر من يناير، اأعادت �سلطات االحتلل ال�سهيدة �سعاد الح�سن 

اإل���ى منزلها، في محاولة من تل���ك ال�سلطات العتقال المزيد م���ن اأفراد المجموعة، 

الذي���ن ربما يت���رددون على منزلها اأمث���ال ال�سهيدة وفاء العام���ر، ولذلك فقد كلمت 

ال�سهي���دة �سعاد م�سطرة ال�سهي���دة وفاء وطماأنتها على �سلمته���ا قائلة لها اأن �سبب 

اعتقاله���ا ه���و اال�ستباه بر�سال���ة من�سوبة لزوجه���ا االأ�سير، وكانت ف���ي تلك اللحظات 

محاط���ة بجن���ود االحتلل ورغ���م اأن ال�سهيدة وفاء �سعرت باالرتي���اح نوعا ما اإال اأنها 

ل���م تطمئ���ن، كما عبرت ع���ن �سعوره���ا اإلى ابن���ة عمتها حي���ن قالت له���ا اإنها �سوف 

تعتق���ل الأنها تتوقع اأن تكون ال�سهيدة �سعاد ق���د ا�سطرت اإلى االإدالء بمعلومات عنها، 

ولك���ن نتيجة للإره���اق الذي كانت ت�سع���ر به دخلت اإل���ى الغرف���ة وا�ست�سلمت للنوم، 

وبجواره���ا وكعادته���ا قبل الن���وم جهاز ال�سلكي كان���ت تتلقى بوا�سطت���ه مكالمات من 

، ولكن ف���ي ال�ساعة الثاني���ة �سباح يوم ال�سب���ت 1/14 ك�سرت 
)28(

اأف���راد المجموع���ة

ق���وة ع�سكرية ب���اب منزل اأهلها في منطقة العديلية وت���وزع اأفرادها في كل مكان من 

المن���زل، وتوجهوا اإلى ال�سطح، وبداأوا التفتي�ض وه���م ي�ساألون عن ال�سهيدة وفاء ولم 

يتمك���ن اأفراد القوة م���ن اعتقال ال�سهيدة لعدم وجودها، فا�سط���ر ه�سام اأخوها اإلى 

، خا�سة واأنه لم يك���ن يعرف عن ن�ساطها 
)29(

تعريفه���م بعنوانه���ا في منطقة قرطب���ة

اأي �س���يء كم���ا اأ�سلفن���ا االإ�سارة، عندئ���ذ اعتقلت الق���وة العراقية ه�س���ام وابنة عمته 

رقي���ة، باالإ�سافة اإل���ى ال�سيفة االأمريكية ونقل���وا ال�سيدتين اإل���ى محافظة العا�سمة، 

فيما اأخ���ذوا ه�سام اإلى قرطبة، وحوال���ي ال�ساعة الثالثة،ا�ستيق���ظ اأهل المنزل واإذا 

بق���وة ع�سكرية كبي���رة توزع اأفرادها ف���وق �سطح المنزل وفي ال�ساح���ة، بينما اقتحم 

)27( غيداء العامر، المقابلة ال�سابقة.

)28( مي المتعب، المقابلة ال�سابقة.

)29( رقية المتعب، المقابلة ال�سابقة.

)30( مي المتعب، المقابلة ال�سابقة.
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، ف�ساأل ال�ساب���ط الم�سوؤول رب االأ�سرة »اأنور عبداهلل« 
)30(

المن���زل قوة عراقية كبيرة

ع���ن االأ�سخا�ض الذين يقيمون معه، فاأجابهم زوجت���ي واأختها وابني الطفل عبداهلل، 

ف�ساأله ال�سابط العراقي من هي اأخت زوجتك هل هي وفاء – اأجابه اأنور »نعم«، وفي 

الوقت نف�سه انده�ض من رد ال�سابط العراقي وا�سمه »اأبودرع« الذي كان يم�سك بيده 

ع�س���اه مثل تل���ك التي ت�ستخدم مع الخي���ل، في تلك اللحظات كان���ت ال�سهيدة نائمة 

وب�سبب نومها العميق لم ت�سعر بما يحدث في المنزل، �ساأل العراقي عن غرفة وفاء، 

في اللحظ���ات نف�سها كانت مي المتعب ابنة عمتها تح���اول ايقاظها وذلك باالت�سال 

به���ا لعله���ا تتمكن من اإنقاذ نف�سه���ا قبل اأن يقتحموا الغرفة، ولك���ن دون جدوى اتجه 

اأن���ور نحو باب الغرفة يحاول اإيقاظه���ا وعندما لم ي�سمع اإجابة قال ال�سابط العراقي 

»اأب���ودرع« »طالت« وفتح الب���اب دون ا�ستئذان وفي هذه اللحظ���ة ا�ستيقظت ال�سهيدة 

واإذا بال�سابط ي�ساألها اأنت وفاء »دوختينا منذ �سهر ونحن نبحث عنك« ثم طلب منها 

االإ�س���ارات التي اأعدتها والت���ي اأ�سرنا اإليها من قبل، كما قاموا بتفتي�ض الغرفة فعثروا 

عل���ى جهاز الل�سك���ي، وفي تلك اللحظ���ات القا�سي���ة اأظهرت ال�سهي���دة رحمها اهلل 

�سجاع���ة فائق���ة وكانت �سامدة و�سامته، مثل الجبل، ولك���ن عندما �سمعت الع�سكري 

العراق���ي يطل���ب من اأه���ل البي���ت مرافقتهم اإلى التحقي���ق قالت ال اأن���ا مجرد �سيفة 

. فتركوهما، وا�سطحبوا 
)31(

عندهم، وخ���ذوا الكلم مني، الأنهما ال �ساأن لهما ب�سيء

ال�سهي���دة معهم، وبعد اأقل م���ن ثلث �ساعات اأعيدت ال�سهي���دة اإلى المنزل ب�سحبة 

خم�س���ة من ا�ستخبارات الع���دو بملب�سهم المدنية، وباأ�سلحته���م وبدئوا ي�ساألون اأهل 

المن���زل »ال�سيد اأن���ور« بع�ض االأ�سئلة وكذلك زوجته، اأم���ا ال�سهيدة فقد كانت �سامته 

وو�سع���وا التلفون بجانبها، وكانوا ق���د اأمروها اأن ترد على المكالمات، ب�سكل طبيعي، 

وبالفع���ل بداأت تتلقى المكالم���ات، فقد ات�سل اإبراهيم د�ست���ي، ولكنها حر�ست على 

اأن تبع���د �سماعة التلفون عن اأذنه���ا وت�ساأل ال�سابط ب�سوت م�سم���وع »ماذا اأقول له« 

)31( مي المتعب، المقابلة ال�سابقة.

)32( ابراهيم د�ستي 1995/6/19 – د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.
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وكاأنها اأرادت بذلك تو�سيل ر�سالة اإلى اإبراهيم د�ستي باأنها معتقلة، والحظ اإبراهيم 

، فقامت القوة العراقية 
)32(

الو�سع، لذلك قال لها �سوف اأذهب اإلى م�ست�سفى مبارك

باأخ���ذ ال�سهيدة اإلى الم�ست�سفى لمقابلته وتركوها ت�سير بمفردها وهي تحت المراقبة 

لك���ي يتم اعتقال اإبراهي���م، ولكنه بالطبع لم يح�سر الأنه وكم���ا اأ�سلفنا علم بالو�سع، 

وكان���ت ال�سهي���دة عل���ى موعد �ساب���ق مع ال�سهيدي���ن على الب���در واأ�سام���ة الفيلكاوي 

ال�ستلم هوايات مزورة، ولكنهما لم ي�ستدال على عنوانها في منطقة قرطبة فا�سطرا 

اإل���ى مخابرته���ا من منزل مجاور في قرطبة دون اأن يعرف���ا ذلك، المهم اأن ال�سابط 

العراق���ي اأمرها اأن تطلب اإليهما المجيء وبعد اإعطاء العنوان، واأمرها اأن تفتح لهما 

الباب، والأنهما في المنزل المجاور فقد و�سل اإلى العنوان ب�سرعة، وفي الوقت نف�سه 

كان الخم�س���ة من �سباط الع���دو قد وزعوا اأنف�سهم، وم���ا اأن اقتربا من المنزل وهما 

يق���والن ها هي وفاء حتى �س���رخ الع�سكري العراقي باأعلى �سوته قفا، وبداأ العراقيون 

باإط���لق النيران في اله���واء الإرهابهما وهكذا ت���م اإعتقالهما، وكان���ا يحملن بع�ض 

ال�س���ور التي �سوف ت�ستخدم ف���ي الهويات المزورة، ومن �سمنه���ا �سورة ابن عمتها، 

ولكن ال�سهيدة اأنكرت معرفتها به وبكل ال�سور. ثم تم نقل ال�سهيدة وفاء اإلى المعتقل 

بع���د اأن ظلت رهن االعتقال، ولم يكن ي�سمح لها بالحركة اإال 
 )33(

ع�س���ر اليوم الثالث

الأداء ال�س���لة بينما تم اإطلق غيداء اأخ���ت ال�سهيدة ورقية ابنة عمتها واأخ ال�سهيدة 

.
)34(

ه�سام والمراأة االأمريكية بعد التحقيق معهم

وال�س���وؤال المط���روح ه���و كي���ف تو�سلت �سلط���ات االحت���لل اإلى عنوان من���زل اأهل 

ال�سهي���دة في منطق���ة العديلية! يب���دو اأن مخ���اوف ال�سهيدة من احتم���ال اأن ت�سطر 

ال�سهيدة �سعاد للإدالء بمعلومات عن المجموعة كانت في محلها، ويذكر اأحد جيران 

اأه���ل ال�سهيدة في العديلية اأنه قبل اعتقالها بليلتين، �ساهد �سيارة وبداخلها �سخ�ض 

�سئي���ل الحجم يلب�ض غترة ونظارة رف���ع راأ�سه باتجاه المنزل ويبدو اأن هذا ال�سخ�ض 

)33( مي المتعب، المقابلة ال�سابقة.

)34( غيداء العامر، المقابلة ال�سابقة.
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هو ال�سهيدة �سعاد الح�سن التي تعر�ست للتعذيب القا�سي، والتخدير اأي�سا فا�سطرت 

اإل���ى االإدالء بمعلومات عن المجموعة ون�ساطها، ه���ذا وقد اأجبرت �سلطات االحتلل 

ال�سهي���دة �سع���اد على اأن تكت���ب لهم ما ال يقل عن ثلث �سفح���ات كبيرة الحجم وقد 

، ورغم ذلك فاإن ال�سلطات العراقية 
)35(

قامت بذلك وكانت مطمئنة وتنتظر االإفراج

كان���ت تبحث عن ال�سهيدة وفاء قبل اعتقال ال�سهي���دة �سعاد، بدليل ما قاله ال�سابط 

العراقي لل�سهيدة اإنهم يبحثون عنها منذ اأكثر من �سهر، كما اأن المحقق في محافظة 

العا�سم���ة وفي اأثناء التحقيق اطلع ابن���ة عمتها رقية على اأ�سماء و�سور وهويات لعدد 

، ربما تكون هي تلك الهويات التي عثروا عليها في 
)36(

من اأفراد مجموعة 25 فبراير

�سهر �سبتمبر في اأعقاب ف�سل محاولة اإطلق النار على اثنين من الجنود وقد اأ�سرنا 

اإليها من قبل حين اقتحم جنود االحتلل مقر المجموعة في منطقة الجابرية.

وبالن�سب���ة لن�س���اط ال�سهيدة وفاء فقد ات�سح اأن اال�ستخب���ارات العراقية كانت على 

عل���م به، حت���ى اأن ال�سابط العراق���ي قال لها اإن اأح���د كبار ال�سباط قت���ل في عملية 

 ولكن ربما تكون هذه التفا�سيل قد ح�سلوا عليها من ال�سهيدة �سعاد.
)37(

الح�ساوي

وهك���ذا توقف ن�س���اط ال�سهيدة الذي بداأته من���ذ ال�ساعات االأول���ى للحتلل، وتم 

نقلها اإلى �سجن االأحداث في منطقة الفردو�ض حيث تعر�ست الأ�سد اأ�ساليب التعذيب 

م���ن �سرب مب���رح اإلى ال�سعق بال�سل���ك الكهربائي ووخز باالإب���ر خا�سة عند مف�سل 

، ورغم محاوالت اأهلها االإطمئنان عليها، اإال اأنهم 
)38(

القدمين وعلى �ساعدها االأي�سر

ل���م يتمكنوا م���ن ذلك، لقد تحملت ال�سهي���دة ال�سابة ال�سعيفة البني���ة ق�سوة المعتقل 

ووح�سية العدو العراقي، ورغم ذلك لم تعترف باأ�سماء المجموعة اأو تدلي بمعلومات 

ي�ستفيد منها العدو، والدليل على ذلك اأن هناك اأماكن اأ�سلحة كانت تعرف عناوينها 

هي وال�سهيد علي البدر وكذلك ال�سهيد اأ�سامة الفيلكاوي، ومع ذلك لم تتم مداهمتها 

)35( رقية المتعب، المقابلة ال�سابقة.

)36( الم�سدر ال�سابق.

)37( غيداء العامر، المقابلة ال�سابقة.

)38( غيداء العامر، المقابلة ال�سابقة.

)39( ابراهيم د�ستي، المقابلة ال�سابقة.
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من قبل ال�سلطات العراقية المحتلة، ويوؤكد اإبراهيم د�ستي ان عدم اعتراف ال�سهيدة 

.
)39(

حفظ اأفراد المجموعة

اال�ست�سهاد:

لق���د لب���ت ال�سهيدة ن���داء الوطن وبذل���ت كل ما تملك م���ن اأجل الدف���اع عنه، وفي 

�سباح الثلثاء المواف���ق 1991/2/6 اأعدمت قوات االحتلل ال�سهيدة وفاء ب�سنقها، 

 التي خرجت بها من المنزل بعد 
)40(

واألق���ت جثمانها الطاهر بعد اأن تم لفه بعباءتها

اعتقالها.

وج���اء �سمن تقري���ر االإدارة العام���ة للأدلة الجنائي���ة التابعة ل���وزارة الداخلية اأن 

فح����ض ال�سدر اأظهر وج���ود حز مت�سجح بالعنق بجزئها العل���وي، والحز بلون اأحمر 

داك���ن م�ستعر����ض الو�س���ع بمقدم العن���ق ويمين العنق ويب���دو الح���ز منتظما بجزئه 

االأمام���ي بمقدم العنق مع عدم انتظام ال�سجح بحوافه بالجزء الموجود يمين العنق، 

و�س���كل ه���ذا الحز على غرار ما يحدث من لف ج�س���م �ساغط على العنق مما يحدث 

.
)41(

الوفاة خنقا نتيجة لل�سفك�سيا العنيفة

رحم اهلل ال�سهيدة رحمة وا�سعة واأ�سكنها ف�سيح جناته

)40( غيداء العامر، المقابلة ال�سابقة.

)41( ملف ال�سهيدة.
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ال�سهيد/ عبدالعزيز �سالح اإبراهيم ال�سرهان )رحمه اهلل(

كتب / د. جمال الزنكي

نكبة االحتالل وان�سمام ال�سهيد للمقاومة:

ا�ستيق���ظ ال�سهي���د �سبيحة ي���وم االحتلل ف���اإذا بوالدته تخبره ب���اأن اإذاعة الكويت 

اأعلن���ت اأن الجي����ض العراق���ي ق���د احت���ل االأج���زاء ال�سمالية م���ن الوطن، ول���م يعلم 

عبدالعزي���ز اأن قوات االحتلل قد ملأت الكويت تلك ال�ساعة ولذا ذهب لعمله ليقوم 

بواجب���ه في الدفاع عن وطنه، ففوجئ باأرتال ق���وات االحتلل تجوب ال�سوارع وكاأنها 

ف���ي �سياح���ة، فاتجه اإلى من���زل اأخته في منطق���ة الرو�سة وبات عنده���ا ليلتين حتى 

ه���داأت االأو�ساع حيث ذهب لمنزل اأهل���ه، لكن اإقامته كانت في منطقة الرو�سة حتى 

، وكان ال�سهيد رحمه اهلل يبحث عن و�سيل���ة اأو �سخ�ض ما ي�ساعده 
)1(

قبي���ل اعتقال���ه

للن�سم���ام اإل���ى المقاومة الكويتي���ة لمعرفته بم���ا تبذله من جهد ف���ي مقاومة قوات 

االحت���لل واإرعابها حتى ال تهناأ بالمقام في كوي���ت ال�سمود، وقد كانت بداية تعرفه 

، وكان �ساكر 
)2(

بالمقاوم���ة عن طريق �سحبته القديم���ة لل�سهيد �ساكر محمود ف���رج

اآنذاك ع�سوا في مجموعة مقاومة يقودها اأحد اأقربائه »مفيد مبارك«، وبالرغم من 

اأن ال�سهي���د �ساكر كان من�سما لهذه المجموعة منذ �سه���ر �سبتمبر عام 1990 اإال اأنه 

ل���م يفاتح ال�سهيد عبدالعزيز باالن�سمام اإليها اإال في �سهر نوفمبر حيث بادر ال�سهيد 

 لما فيه من �سرف االن�سمام اإلى مقاومة المحتلين 
)3(

بقبول هذا العر����ض دون تردد

الذين دن�سوا الحرمات ونهبوا االأموال.

وق���د اأظهر رحمه اهلل، �سجاعة ف���ي العمل بالمقاومة الكويتي���ة البا�سلة منذ االأيام 

االأول���ى الن�سمامه، فقد اتخ���ذ مع ال�سهيدين �ساكر وم�ساع���د محمود فرج من العمل 

بمطع���م »كنتاك���ي« بمنطقة العديلية مو�سع���ا الإلتقاء اأفراد الخلي���ة الأن هذا المطعم 

)×( الميلد: 1960/1/11م                               االإ�ست�سهاد: 1991/2/5

- المهنة: في القطاع الخا�ض »يمتلك مكتبا للتخلي�ض الجمركي«

الم�ستوى التعليمي: الثانوية العامة.

)1( اأحمد الخليل 1993/4/14 – �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.

)2( �سقيق ال�سهيد �سعد ال�سرهان، 1993/14/14 – �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.

)3( مفيد مبارك 1993/4/3م – �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.
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م���كان ع���ام يدخله جميع النا����ض دون ا�ستثن���اء، حتى اإنه���م ا�ستلم���وا متفجرات في 

المطع���م كما حدث عندما قدم���ت �سقيقة ال�سهيد �سامر اأبودق���ر اإحدى المتفجرات 

التي فخخت لتو�سع في فندق انترنا�سيونال ل�سرب قيادة المحتلين الموجودة هناك 

.
)4(

ولكنها اأعيدت اإليهم لعدم �سلحيتها

وق���د قام ال�سهي���د عبدالعزيز بتوفير مقر الأفراد مجموعت���ه حيث اتخذ منزل عمه 

بمنطقة العمرية – والذي كانت اأ�سرته اآنذاك موجودة خارج الوطن – كملجاأ يختبئ 

، كما ق���ام ال�سهيد بتزويد 
)5(

ب���ه هو واإخوانه في المقاوم���ة عن اأعين جنود االحتلل

مجموعته بما يحتاجونه من اأموال ل�سراء احتياجات معينة ال�ستخدامها في العمليات 

الع�سكري���ة �سد قوات االحتلل، وتذكر والدته اأنه ذات يوم اأخذ من المنزل حقائب، 

يب���دو اأن ال�سهي���د ومجموعت���ه ا�ستخدموها في عملي���ة تفجير »الح�س���اوي« وقد �سبق 

الحديث عن تلك العملية عند الكتابة عن »مجموعة 25 فبراير«.

وق���ام عبدالعزي���ز بتعري���ف »مجموع���ة 25 فبراي���ر« بال�سهيدي���ن �سام���ر اأبودق���ر 

، وقد كان ال�سهيد 
)6(

واأ�س���رف محمود، حيث زك���ى ال�سهيدين عند قيادة المجموع���ة

يع���رف ال�سهي���د اأ�سرف قب���ل االحت���لل، فاأثبت ال�سهي���دان بت�سحيتهم���ا وجهادهما 

لق���وى االحتلل طي���ب معدنهما، وهن���ا ملحظة جديرة باالهتمام وه���ي عدم توافر 

معلوم���ات تف�سيلية للعمليات التي �س���ارك فيها ال�سهيد عبدالعزيز ال�سرهان بالرغم 

م���ن كثرة المقابلت الت���ي اأجراها »مكتب ال�سهيد« مع كثير م���ن اأفراد مجموعة 25 

فبراي���ر، وربم���ا يكون �سبب ذل���ك هو اأن اأفراد الخلي���ة التي ينتمي اإليه���ا ال�سهيد قد 

ا�ست�سهد اأغلبها عدا فرد واحد وهو مفيد مبارك والذي ال تتوافر لديه كل المعلومات 

التف�سيلية الأفراد الخلية كما اأ�سرنا من قبل.

)4( مفيد مبارك 1995/6/11 – د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)5( �سعد ال�سرهان، المقابلة ال�سابقة.

)6( �سعد ال�سرهان – المقابلة ال�سابقة، وكذلك اإفادة مفيد مبارك 1993/4/3.
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اعتقال ال�سهيد:

لق���د اأ�سبح���ت مجموع���ة 25 فبراير، من���ذ 1/10 اأي في اأعقاب اعتق���ال ال�سهيدة 

�سع���اد الح�س���ن في و�سع ح���رج و�سع���ب، وكان اأفرادها خا�سة اأف���راد خلية ال�سهيدة 

وفاء يتوقعون اعتقالهم في اأية لحظة، ولذلك حاولوا االختفاء عن اأعين ا�ستخبارات 

الع���دو، حيث ذه���ب ال�سه���داء عبدالعزيز ال�سره���ان وعبدالعزيز الوهي���ب وم�ساعد 

محم���ود فرج اإلى منزل ع���م ال�سهيد عبدالعزيز ال�سرهان ف���ي منطقة العمرية، لكن 

�سلط���ات االحتلل ا�ستطاع���ت الو�سول اإليهم من خلل مراقب���ة ال�سهيد عبدالعزيز 

الوهي���ب كم���ا اأ�سرنا من قبل، فف���ي يقوم 1/13 وبينم���ا كانوا مختبئي���ن في المنزل 

داهمته قوات االحت���لل واعتقلتهم، وقد و�سل الخبر عن طريق جيرانهم اإلى ال�سيد 

 عم ال�سهيد، وبالتالي علمت اأ�س���رة ال�سهيد ولكن كما يبدو لم 
)7(

عب���داهلل ال�سره���ان

يتم تبليغ والدته خوفا عليها من ال�سدمة.

وف���ي المعتقل تعر����ض ال�سهيد رحمه اهلل للتعذيب القا�س���ي، كما اأكد ذلك من كان 

معه من االأ�سرى، ولكن قبل ا�ست�سهاده بيومين اأوقف جنود االحتلل تعذيبه واأخبروه 

.
)8(

اأنه �سوف يتم االإفراج عنه بموجب قرار �سدر وكان ذلك بخلف الحقيقة

اال�ست�سهاد:

اأعدمت �سلطات االحتلل ال�سهيد يوم 2/5 واألقت جثمانه بمنطقة كيفان بعيدا عن 

منزله، ويبدو اأنه رحمه اهلل لم يخبرهم بعنوان منزله حينها، ولذلك لم يتم التعرف 

عل���ى هويته، وت���م دفنه مع اإخوانه ال�سهداء بعد ثلثة اأي���ام من ا�ست�سهاده في مقبرة 

، ويبدو اأن خب���ر ا�ست�سهاده لم ي�سل الأفراد المجموعة وبعد التحرير، وبناء 
)9(

الرق���ة

عل���ى طلب والدة ال�سهيد الت���ي كانت تنتظر عودة فلذة كبدها، تم اإدراج ا�سمه �سمن 

قائمة االأ�سرى، وفي الوقت نف�سه قام ن�سيبه ال�سيد اأحمد الخليل بالبحث عن �سورته 

)7( �سعد ال�سرهان، المقابلة ال�سابقة.

)8( �سعد ال�سرهان، المقابلة ال�سابقة.

)9( اأحمد الخليل، المقابلة ال�سابقة.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-229-

 ومن ثم اأخبر والدته، التي 
)10(

بي���ن ال�سهداء في م�ست�سفى االأميري، وتعرف عليه���ا 

اأيقنت اأن ابنها الغالي لن يعود اإليها، ولكن العزاء لهذه االأم واأمثالها ان ابنها �سحى 

بحياته فداء للوطن الغالي، واأنه اأحد �سهداء الكويت االأبطال الذين رف�سوا الخ�سوع 

واال�ست�سلم للحتلل الغا�سم، فلبد من ال�سبر، الأنه ق�ساء اهلل وقدره.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

)10( الم�سدر ال�سابق.
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ال�سهـيـد/ علـي فــوؤاد نعمـة الـبـدر    )رحمه اهلل(

كتب / د. جمال الزنكي

كان ال�سهيد علي رحمه اهلل �سابا متحم�سا للدفاع عن وطنه، ومنذ ال�ساعات االأولى 

للعدوان الغا�سم، انطلق اإلى مقر عمله ببدلته الع�سكرية، رغم خطورة الو�سع اآنذاك، 

حي���ث قام بواجبه في محاول���ة الت�سدي للقوات الغازية، وانقطع���ت اأخباره عن اأهله 

.
)1(

حتى عاد اإليهم يوم ال�سبت الموافق 8/4

االن�سمام اإلى المقاومة:

كانت تربط ال�سهيد �سداقة بقائد مجموعة 25 فبراير اإبراهيم د�ستي الذي اأخبره 

باأمر تكوين المجموعة وذلك في �سهر �سبتمبر، فكان من الطبيعي اأن ين�سم ال�سهيد 

اإليه���ا، خا�س���ة واأنه كان يتطلع با�ستمرار اإلى اأن يك���ون اأحد اأفراد مجموعة للمقاومة 

، وبذلك انتق���ل ال�سهيد من االإ�سرار عل���ى المقاومة، ذلك 
)2(

�سد االحت���لل الغازي

ال�سعور الذي ظل يراوده منذ الثاني من اأغ�سط�ض، اإلى مرحلة العمل الفعلي.

لق���د اأقبل ال�سهيد علي العمل بحما�ض، وكان يمتلك ق���درات عالية، وكفاءة ممتازة 

رغ���م �سغ���ر �سنه، ونظ���را لمعرفة قائ���د المجموعة بكف���اءة ال�سهيد عل���ي الذي كان 

ملزما له، فقد اأوكلت اإليه المجموعة قيادة اإحدى خلياها، فكان ال�سهيد خير عون 

، وكان مع اإبراهيم د�ستي ي�سكلن 
)3(

للمجموع���ة نظرا لما يتمتع من خبرة ع�سكري���ة

حلق���ة الو�سل بين خلية ال�سهي���دة وفاء العامر رحمها اهلل والخلي���ا االأخرى التابعة 

.
)4(

للمجموعة

ن�ساط ال�سهيد:

م���ن الوا�سح اأن ال�سهيد كان يتطلع اإلى ال�سه���ادة، فكان يكثر من الحديث مع اأهله 

ح���ول مكان���ة ال�سهيد، وكلما �سمع والدت���ه تتحدث عن منزلة ال�سهي���د في الجنة كان 

يعق���ب بقوله �سوف تعرفون ماذا �سيح�سل، ونظ���را لن�ساطه في المقاومة كان رحمه 

)×( الميلد: 19970/12/20                                                                 اال�ست�سهاد: 1991/2/6، 

المهنة: وكيل عريف – القوات الخا�سة،                                                   الم�ستوى التعليمي: ال�سهادة المتو�سطة، دورة �سباط �سف.

)1( محمد فوؤاد نعمة البدر، 1995/5/2، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)2( ابراهيم د�ستي – 1992/10/29 – نادية محمد الرويح.

)3( ابراهيم د�ستي – المقابلة ال�سابقة، و�سعود ال�سمري 1993/3/7، اأحمد ال�سداد – �سلوى ال�سيباني.

)4( ابراهيم د�ستي، المقابلة ال�سابقة.
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اهلل يم�س���ي اأغلب اأوقاته خارج المن���زل، وعندما ياأتي لزي���ارة اأهله كانوا يلحظون 

، لقد ق���ام ال�سهيد بدور متميز ف���ي المقاومة، حيث �ساهم 
)5(

علي���ه االرتب���اك والقلق

بو�س���وح في االإعداد والتن�سيق لكثير من عملي���ات المجموعة، كما كان له دور وا�سح 

في تدري���ب اأفرادها على اأعمال المقاومة مثل عمليات التفخيخ، وريا�سة الدفاع عن 

، و�سارك في التخطيط 
)6(

النف�ض )الكاراتيه(، التي اتقنها من عمله بوزارة الداخلية

لع���دة عمليات �س���د االحتلل ومنها عملي���ة �سوق الح�ساوي التي نفذه���ا بع�ض اأفراد 

، كما كان ل���ه دور في ان�سمام بع����ض اأفراد المقاوم���ة اإلى المجموعة 
)7(

المجموع���ة

مث���ل ال�سهيدة وفاء العام���ر وال�سهيد اأ�سام���ة الفيلكاوي الذي كان يعم���ل معه بوزارة 

.
)8(

الداخلية

االعتـقــال:

كان وال���د ال�سهي���د رحم���ه اهلل يعمل في ال�سل���ك الع�سكري، ورغم ان���ه ا�ستقال من 

عمل���ه قب���ل االحتلل الغازي، بم���دة لي�ست ق�سيرة اإال اأن تل���ك ال�سلطات، وبناء على 

معلوم���ات و�سل���ت اإليها كم���ا يبدو قررت اعتقال���ه، بتهمة قيادته الإح���دى مجموعات 

المقاومة، وعن���د ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف ليلة 12/18 حا�سرت قوة ع�سكرية 

غازي���ة المن���زل من جميع الجه���ات وكان اأفراد الق���وة يوجهون اأ�سلحته���م الر�سا�سة 

باتج���اه المن���زل، وب�سرعة اقتحموه وه���م ي�سيحون: »تفتي�ض تفتي�ض« ث���م �ساألوا والد 

ال�سهيد رحمه اهلل عن ابنه علي، وعن ابنه الثاني جلل وهو ع�سكري، كان قد اأ�سيب 

ف���ي الثان���ي من اأغ�سط�ض، وا�ستط���اع النجاة بعون من اهلل �سبحان���ه وتعالى، على اأية 

ح���ال فقد كان جلل خ���ارج المنزل، فاأجابهم والده رحمه اهلل اأن علي وجلل غادرا 

اإل���ى المملكة العربية ال�سعودية، عندئذ اأ�سرع الجن���ود باعتقال والدهما وابنه االآخر 

»محم���د« ونقلوهم���ا اإلى مخفر منطق���ة الرميثية وظل هناك لم���دة اأربعة اأيام حيث 

)5( محمد فوؤاد البدر، المقابلة ال�سابقة.

)6( �سعود ال�سمري، المقابلة ال�سابقة.

)7( ابراهيم د�ستي – 1993/3/2 – �سلوى ال�سيباني.

)8( الم�سدر ال�سابق.
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تعر�سا لل�سرب، والرف�ض باالأحذية وال�سعق بالكهرباء، وكان الوالد يعاني من مر�ض 

ال�سكري، ثم نقلوهما اإلى مخفر المدينة وظل رهن االعتقال، والتعذيب، والتحقيق، 

فق���د اأرادت �سلطات االحتلل اإجبارهما على االإدالء بمعلومات تو�سلهما اإلى ال�سهيد 

عل���ي وكذلك جلل، ولكن دون جدوى، فتم تحويلهما اإلى معتقل ق�سر نايف، وهناك 

تعر�س���ا اأي�سا للتعذيب، وبعد �سهر ون�سف نقل اإلى �سجن ال�سماوة في العراق، حيث 

مكث���ا هن���اك في غرفة مظلم���ة، ومنها اإلى �س���رداب في �سجن كرب���لء ولقد تعر�سا 

خ���لل م���دة االأ�سر ل�ستى �سن���وف التعذيب، ثم �س���اءت اإرادة اهلل �سبحانه وتعالى اأن 

تبداأ عا�سفة ال�سحراء لتحرير الكويت وكانا مع عدد من االأ�سرى الكويتيين في ذلك 

.
)9(

ال�سجن، اإلى اأن اأخرجهم الثوار وتمكنا من العودة اإلى الكويت

وم���ن الوا�س���ح اأن اإلحاح �سلطات االحت���لل على معرفة م���كان ال�سهيد علي رحمه 

اهلل، وكذل���ك ال�س���وؤال ع���ن اأخيه ج���لل كان نتيجة لمعلوم���ات وردت اإليه���ا عنهما، 

واأنهم���ا من الع�سكريين رغ���م اإن جلل لم يكن من اأفراد المقاوم���ة، ولكن يكفي اأنه 

م���ن الع�سكريين لكي تعمل �سلطات االحتلل على اعتقال���ه، وال يمكن الجزم اأن تلك 

ال�سلطات قد و�سلت اإليها في ذلك الوقت معلومات عن ن�ساط ال�سهيد علي رحمه اهلل 

في المقاومة، ولكن ال يمكن اأن ن�ستبعد ذلك.

اأما ظروف اعتق���ال ال�سهيد علي رحمه اهلل يوم 1991/1/13 فقد حدثت بوا�سطة 

كمي���ن ن�سبته قوات االحتلل له لل�سهيد اأ�سامة الفيلكاوي، وذلك في اأعقاب اعتقال 

ال�سهيدة وفاء العامر، رحمها اهلل.

فق���د كان بينهم���ا وال�سهيدة وف���اء موعد �سابق لك���ي يت�سلما منها هوي���ات مزورة، 

فات�س���ل بها، تح���ت �سغط �سباط اال�ستخبارات العراقية قال���ت لهما تعاال، وبالفعل 

اأ�س���رع ال�سهيد علي وزميله ال�سهيد اأ�سامة اإليها، وعندما ترجل اأحدهما من ال�سيارة 

باتج���اه ب���اب المن���زل ودق جر����ض الب���اب، خرج���ت اإليه ال�سهي���دة وف���اء، وهي غير 

)9( محمد فوؤاد البدر، المقابلة ال�سابقة.
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راغب���ة وت�سع���ر باالألم والحزن، وف���ي هذه اللحظ���ة وبعد اأن اطلقت ق���وات االحتلل 

طلق���ات في الهواء وب�سكل �سريع تم اعتقالهم���ا حيث تعر�سا لل�سرب والركل باأحذية 

 لكي يفرح 
)10(

الجن���ود، لكنهما لم يتاألم���ا، و�سمدا برجولة ولم ينطقا بكلم���ة واحدة

جن���ود االحتلل الذين يتل���ذذون بتعذيب اأبناء الكويت، ثم قام���ت القوة نف�سها بنقل 

ال�سهي���د عل���ي وزميله ال�سهيد اأ�سام���ة اإلى المنزل التي اعت���ادا االإقامة به في منطقة 

الدعي���ة والذي وفرته لهم���ا ال�سهيدة وفاء رحمها اهلل، وذلك في محاولة من �سلطات 

االحت���لل العتقال المزيد من رجال المقاومة وكان لل�سهيدين موعد م�سبق لللتقاء 

بقي���ادة المجموعة، فعندما تاأخرا، ات�سل بهم���ا اإبراهيم، واأحد االأع�ساء وهو »ناجع 

العجمي« وقد الحظ اإبراهيم د�ستي اأن طريقة ال�سهيد علي رحمه اهلل معه قد تغيرت 

 وحين قال ل���ه اإبراهيم اإنه �سوف ياأخذ 
)11(

واأن���ه يتحدث معه بجدية وب�سكل ملحوظ

وال���ده اإلى م�ست�سفى مب���ارك، رد عليه ال�سهيد علي متى �س���وف تذهب اإلى م�ست�سفى 

الف���داء وهو اال�سم ا لذي اأطلقته �سلط���ات االحتلل على م�ست�سفى مبارك هكذا كان 

، عندئذ اأدرك 
)12(

رد ال�سهي���د عل���ي رغم علمه ان وال���د اإبراهيم كان خارج الكوي���ت

اإبراهي���م اأن ال�سهي���د عل���ي رهن االعتقال ولذل���ك ا�ستطاع تغيير مق���ر اإقامته وباقي 

اأف���راد المجموع���ة، وال�سك ف���ي اأن ه���ذا الت�سرف ال�س���ادر من ال�سهي���د علي اأنقذ 

اإبراهي���م ومن مع���ه، ولكنه اأثار حنق وحق���د �سلطات االحتلل مم���ا اأدى اإلى تعر�ض 

ال�سهي���د اإلى المزيد من التعذيب الوح�سي، نظرا العتقاد �سلطات االحتلل واتهامها 

.
)13(

لل�سهيد اأنه ال�سبب في عدم اعتقال قائد المجموعة

وكعادة �سلطات االحتلل في ترحيل ونقل االأ�سرى، فقد تم تحويل ال�سهيد علي اإلى 

�سجن االأحداث مع بقية اأفراد المجموعة، وهناك تعر�ض للتعذيب القا�سي من �سرب 

)10( مي المتعب، 1992/10/28 – نادية محمد الرويح.

)تم اعتقالهما اأمام منزل ال�سيد اأنور عبداهلل حيث كانت ال�سهيدة وفاء العامر(

)11( ابراهيم د�ستي، 1995/6/19، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)12( �سعود ال�سمري، المقابلة ال�سابقة.

)13( ابراهيم د�ستي 1992/10/29، المقابلة ال�سابقة.

)بناء على رواية ال�سيد عطا اهلل الذي كان في المعتقل مع ال�سهيد علي(
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مب���رح و�سعقات كهربائية وغيرها من و�سائل التعذي���ب الوح�سية التي كانت �سلطات 

االإحت���لل تذيقها الأبناء ال�سع���ب الكويتي الذين قاوموهم واأذاقوه���م مر االإقامة في 

الكويت االأبية.

اأم���ا بالن�سب���ة الأ�سرته فقد عا�ست في ظروف قا�سية حزين���ة، فقد اعتقل ثلثة من 

اأفرادها وال تعلم م�سيرهم في ظل تلك الظروف الع�سيبة، ولكن لم تكن تملك غير 

ال�سبر والدعاء اإلى اهلل �سبحانه وتعالى اأن يفرج الكربة.

اال�ست�سهاد:

بنيم���ا كان���ت االأم الحن���ون تنتظر الف���رج القريب ب���اإرادة اهلل، ات�س���ل اأحد جنود 

االحت���لل وطلب منها اإح�سار بع����ض الملب�ض واالأكل البنه���ا ال�سهيد علي، ففرحت 

االأم الحزين���ة، واأح�سرت المطلوب لفلذة كبدها لكنها لم تتمكن من روؤيته، فقد اأمر 

ال�ساب���ط ال�سهيد عل���ي اأن يلب�ض الملب�ض الت���ي اأح�سرتها والدته، ث���م قاموا بنقله، 

واإعدام���ه بالق���رب من منزله، عند بداي���ة ال�سارع اأمام مدر�س���ة اأم �سلمة في منطقة 

الرميثية قطعة )5( فجر يوم 6 فبراير 1991.

وف���ي ذلك ال�سباح الحزين خرجت والدة ال�سهيد الإح�سار اإ�سطوانة غاز، فالحياة 

يجب اأن ت�سير وال تتوقف، ويظل االأمل بعودة زوجها وابنيها بعون من اهلل، وفي اأثناء 

�سيره���ا �ساهدت مجموع���ة من ال�سباب تحي���ط بجثمان الأحد ال�سه���داء، ولم يخطر 

ببالها اأنه ابنها الغالي، ولذلك عادت اإلى المنزل، وفي الوقت نف�سه و�سل خبر الأخت 

ال�سهي���د اأن جثم���ان �سقيقها في ال�سارع، فخرجت اإلى موق���ع الجثمان وتعرفت عليه، 

نع���م اإنه �سقيقه���ا ال�ساب ال�سهيد علي رحمه اهلل، ولقد تعرفت عليه رغم اأن التعذيب 

الذي تعر�ض له قد �سوه ملمحه.

وعندم���ا علم���ت االأم، انطلقت لترى جثم���ان فلذة كبدها، فكان���ت ت�سير خطوة ثم 

ت�سق���ط عل���ى االأر�ض، فلم تك���ن قادرة على تحم���ل ال�سدمة والح���زن والقلق واالألم، 

وو�سل���ت اإلى مكان الجثم���ان و�ساهدته، ويالها من لحظات قا�سي���ة موؤلمة، لقد �ساع 
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ابنها علي ولكن البد من ال�سبر فقد كان ي�ساألها عن مكانة ال�سهيد، وها هو ذا االبن 

ي�سقط وهو يدافع عن كرامة وطنه وي�ست�سهد، لقد اأكرمها اهلل با�ست�سهاد ابنها.

وبعد اأن ا�ستخرجت اأخت���ه �سهادة الوفاة، حمله اأهل الحي و�ساروا بجثمانه يزفونه 

.
)14(

وكاأنه في موكب ليلة زفافه

وبعد التحرير، الذي لم ي�سهده ابنها علي، عاد اإليها ابنها محمد وزوجها المري�ض 

ال���ذي ل���م ترحم �سلط���ات الطاغية مر�س���ه، ورحمة ب���ه وخوفا عليه ق���رر اأهله عدم 

اإخباره با�ست�سه���اد ابنه، ولكن عندما علموا اأن �سمو اأمير البلد �سوف يح�سر اإليهم 

لتقديم العزاء، ا�سطروا اإلى اإخباره وهو الذي كان ينتظر عودته، فلم يتحمل الخبر، 

وبمج���رد خروج �ساحب ال�سمو حفظه اهلل من منزلهم، خرج والده رحمه اهلل لزيارة 

قب���ر ابنه ال�سهيد وهناك كان يجمع الرمل في ي���ده ويقول: »اإن �ساء اهلل الرمل الذي 

�سمك يا ابني ي�سمني معك«، ثم األقى الرمل من يديه و�سلى، وغادر المقبرة، ولكنه 

. وهكذا 
)15(

ل���م يتحمل الفاجعة حيث نقل اإلى الم�ست�سف���ى، ووافته المنية بعد اأ�سبوع

�سمه التراب الذي �سم ابنه ال�سهيد علي.

رحمهما اهلل رحمة وا�سعة وا�سكنهما ف�سيح جناته.

)14( محمد فوؤاد البدر، المقابلة ال�سابقة.

)15( الم�سدر ال�سابق.
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ال�سهيد/ عبدالعزيز را�سد عبدالرزاق الوهيب   )رحمه اهلل(

كتب / د. جمال الزنكي

رغ���م اأنه كان خارج الوطن يم�س���ي اإجازته ال�سنوية عندما وقع العدوان الغا�سم على 

وطن���ه، واحتلت جحاف���ل الغدر االأر�ض الكويتية، اإال اأن نف�س���ه اأبت البقاء في جمهورية 

م�س���ر ال�سقيق���ة حي���ث االأمن بينما وطن���ه واأهله يواجه���ون بط�ض �سلط���ات االحتلل، 

و�سع���ر ه���ذا الرجل اأنه البد من الع���ودة اإلى الوطن، والبد من الدف���اع عنه مهما كانت 

الت�سحي���ات، وكانت البداي���ة حين �سارع اإل���ى ت�سجيل ا�سمه في ال�سف���ارة الكويتية في 

القاهرة �سمن ك�سوف الذين يريدون العودة اإلى الوطن في ظل تلك الظروف القا�سية.

ث���م بداأ الخطوة الثانية وهي االنخراط �سم���ن دورة تدريبية على ا�ستعمال ال�سلح 

والمغاوي���ر، واأراد بذل���ك اال�ستع���داد للع���ودة لمقاوم���ة االحت���لل لكي يح���وز �سرف 

الم�سارك���ة في حرب تحري���ر الوطن، وعندما ق���ررت اأخته المقيمة ف���ي القاهرة مع 

زوجه���ا ال�سفر اإلى المملكة العربية ال�سعودية ال�سقيق���ة، عر�ست على اأخيها ال�سهيد 

عبدالعزيز الذي رف�ض الخروج وكان قد اأعرب قبل ذلك الأخته عن رغبته في العودة 

اإلى الوطن، فاأبدت هي االأخرى رغبتها في الدخول معه.

وف���ي اأعق���اب �سفر اأخت���ه، غادر ال�سهي���د جمهورية م�س���ر العربية اإل���ى االأردن ثم 

.
)1(

العراق، ومنها اإلى اأر�ض الوطن التي دخلها قبل بدء الحرب الجوية

لق���د ا�ستاق اإلى الوطن واإلى وال���ده ووالدته واأهله، وقد تحقق له اأمله، وعاد اإليهم، 

حيث و�سل عند المغرب يوم 1991/1/9 وفرحت به والدته وكل اأفراد اأ�سرته، ولكن 

اأح�ست والدته الحنون الخوف عليه في تلك الظروف الع�سيبة، ورغم ال�سوق اإليه اإال 

. اأما هو 
)2(

اأنه���ا اأرادت له البقاء في الخارج خوفا عليه م���ن بط�ض �سلطات االحتلل

فق���د غمرته الفرحة وال�سعادة واالأم���ل واأم�سى جزءا من الوقت وهو يهاتف �سقيقاته 

)×( الميلد: 1969/7/20، المهنة: اإطفائي )االإدارة العامة للإطفاء(، اال�ست�سهاد: 1991/2/5، الم�ستوى التعليمي: رابعة متو�سط، ثم دورة اإطفاء.

)1( اأخت ال�سهيد: 1993/4/17، �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.

)2( والدة ال�سهيد: 1993/4/17، محمد ال�سداد – �سلوى ال�سيباني.
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ويطمئن عليهن، وفي ال�سباح قام بتوزيع بع�ض االأغرا�ض على اأ�سحابها في الكويت، 

وفج���اأة وف���ي الم�س���اء اقتحم جنود االحت���لل منزل اأهله ع���ن طريق ال�س���ور و�ساألوا 

عن���ه، وعندم���ا رد عليهم اأهله باأنه غي���ر موجود قال ال�سابط نح���ن نعلم اأنه قد عاد 

اإل���ى الكويت عن طري���ق االأردن، وفي محاولة منهم لل�سغط عل���ى اأهله، هدد الجنود 

باعتق���ال والده الم�سن المري�ض ووالدته التي تج���اوزت ال�سبعين عاما اأو ابنة �سقيقه 

وه���ي طفلة، كما كرروا التفتي����ض، دون اأن يعثروا على ما يثبت اأن ال�سهيد عبدالعزيز 

اأحد اأفراد المقاومة الكويتية، لكنهم قاموا بو�سع بع�ض الطلقات تحت �سرير ال�سهيد 

لك���ي يتهموه فيما بعد باأنه من المقاومة، كما عم���دوا اإلى �سرب زوج اأخته الذي كان 

في المنزل اآنذاك ثم خرجوا.

ونتيج���ة لهذه التهدي���دات والتع�س���ف والوح�سية ا�سط���ر اأهل ال�سهي���د اإلى مغادرة 

منزله���م في �سباح اليوم التالي، ولكنه���م عادوا اإليه حر�سا منهم على محتوياته من 

اأن ي�سرقه���ا جنود البغي والعدوان، خا�سة واأنهم يعلمون اأن ابنهم عاد باالأم�ض فقط، 

ومن الخارج واأنه لي�ض اأحد اأفراد المقاومة.

وبالن�سب���ة لل�سهي���د عبدالعزيز فقد كان في تلك الليلة في من���زل اأخته جميلة وهي 

زوج���ة مفيد مب���ارك اأحد اأف���راد مجموعة »25 فبراي���ر« )خلية وف���اء العامر( وظل 

، وفي الليلة الثالثة 
)3(

ال�سهي���د في منزل اأخته ليلتين بعي���دا عن اأعين جنود االحتلل

وخوف���ا عليه من االعتقال، وكم���ا ت�سير اأخته فقد اأر�سلوه مع اأ�سدقاء زوجها اإلى اأحد 

المن���ازل ف���ي منطقة العار�سي���ة، لكنه بعد ذلك بثلث���ة اأيام عاد اإليه���م وكان ي�ساأل 

ع���ن مفيد مبارك، وذلك في اأعق���اب اعتقال ال�سهيدة �سع���اد الح�سن، وعندما قابل 

مفيد مبارك اأك���د له االأخير اعتقال ال�سهيدة �سعاد الح�سن، ولذلك ن�سحه ب�سرورة 

الخروج من منطقة العار�سية، وكان ال�سهيد في ذلك الوقت يبدو عليه القلق وال�سيق 

وكان ينتظ���ر هوي���ة مزورة تعدها له ال�سهيدة وفاء العام���ر لكي يتمكن بوا�سطتها من 

.
)4(

التحرك بحرية

)3( والدة ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

)4( اأخت ال�سهيد: 1993/4/17، محمد ال�سداد – �سلوى ال�سيباني.
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، ولكنه ا�سطر 
)5(

كان يري���د القيام بعمليات �س���د االحتلل رغم خطورة الموق���ف

اأم���ام ه���ذه التطورات وقب���ل اأن ي�سترك في اأي ن�س���اط اأو عملية �س���د االحتلل، اإلى 

االنتق���ال م���رة اأخ���رى من منطق���ة العار�سية اإلى منطق���ة العمرية، حي���ث منزل عم 

ال�سهيد عبدالعزيز ال�سرهان، وفي تلك االأثناء جاء جنود االحتلل اإلى منزل ال�سهيد 

 ،
)6(

عبدالعزي���ز وقالوا لوالدته: ال مانع لديهم من عودة ابنها عبدالعزيز اإلى المنزل

ففرحت االأم الحنون ولم تكن تعلم اأنها كذبة اأراد العدو منها الو�سول اإلى ال�سهيد.

اعتقال ال�سهيد:

رغم اأن اعتقال ال�سهيدة �سعاد الح�سن رحمها اهلل باأيدي قوات االحتلل كان بداية 

العتقال اأف���راد الخلية، اإال اأن هناك اأي�سا ملب�سات اأخرى مرتبطة باعتقال ال�سهيد 

عبدالعزيز رحمه اهلل.

م���ن المع���روف اأن مجموعة من جنود االحت���لل اقتحمت المنزل ال���ذي كان يقيم 

في���ه ال�سهي���د باالإ�سافة اإلى زميلي���ه عبدالعزيز ال�سرهان وم�ساع���د محمود فرج في 

منطقة العمرية يوم 1991/1/13 واعتقلتهم، وفي اليوم الثاني من االعتقال اأخبرت 

المدعوة �سهام وهي عراقية، وزوجة �سقيق ال�سهيد عبدالعزيز الوهيب اأخت ال�سهيد 

باعتقال���ه، وكان له���ذه المراأة علقة مع ا�ستخبارات �سلط���ات االحتلل، ولذلك فقد 

تو�سل���ت اإليها اأخ���ت ال�سهيد زوجة مفيد مبارك اأن ت�سعى من اأجل االإفراج عنه رحمة 

بوالديه، ولكنها ادعت اأنه من المقاومة، واإنه تم العثور معه على من�سورات، واأنه جاء 

بع���د اأن تدرب على حمل ال�سلح خارج الكويت، واأنهت حديثها باأنه ال مانع لديها من 

.
)7(

ال�سعي للإفراج عنه ولكن ب�سرط اأن ي�سلم مفيد مبارك نف�سه

وهكذا تت�سح ال�سورة، فاإن ال�سهيد عبدالعزيز رحمه اهلل، تعر�ض لملحقة �سلطات 

االحتلل منذ اليوم الثاني لو�سوله اأر�ض الوطن، وجاء ذلك ب�سبب تعاون هذه المراأة 

م���ع �سلطات االحتلل، ه���ذا وكان ال�سهيد قبل ذهابه اإلى منطق���ة العمرية قد توجه 

)5( مفيد مبارك: 1993/4/3، �سلوى ال�سيباني.

)6( اأخت ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.

)7( الم�سدر ال�سابق.
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اإل���ى منزل �سقيقه في منطقة العار�سية حيث وجد زوجة اأخيه »المدعوه �سهام« التي 

 فذهب 
)8(

طلبت من���ه الخروج ب�سرعة بقولها له اإن قوات االحت���لل �سوف يراقبونك

م�سرعا دون اأن يعلم اأن هناك من يتبعه ويراقبه بالفعل.

اال�ست�سهاد:

عندم���ا كان ال�سهي���د في القاهرة ل���م ي�سعر بالراحة بعيدا ع���ن الوطن، لذلك عاد 

اإلي���ه و�ساءت اإرادة اهلل �سبحانه وتعالى اأن يكون اأحد �سهداء الكويت، فقد قام جنود 

االحت���لل باإطلق النار عليه ي���وم 2/5 واإلقاء جثمانه الطاهر مع عدد من رفاقه في 

منطقة الفيحاء، ثم نقل جثمانه اإلى م�ست�سفى االأميري، ودفن في مقبرة الرقة.

و�سف الجثة:

طلقت���ان براأ�سه، وطلقة ف���ي الفك واأخرى في الركبة، وهن���اك طلقة للتعذيب وهي 

موؤلم���ة جدا ف���ي الركبة حيث ال توج���د �سرايين، ويعتقد اأنها »�سابون���ة« الركبة، وقد 

.
)9(

تعر�ض ال�سهيد للتعذيب ال�سديد

اأم���ا اأهل���ه فقد كانوا ينتظ���رون رجوعه بف���ارغ ال�سبر وكانت والدت���ه تعتقد اأنه مع 

االأ�سرى و�سوف يعود، ولم يفقد اأهله االأمل، وكانت والدته الحنون تحمل معها �سورته 

با�ستمرار وت�ساأل عنه ولكن فلذة كبدها قد زف في مواكب ال�سهداء.

وبع���د عام م���ن ا�ست�سهاده وبع���د اأن فت�ض اإخوته ع���ن �سورته بي���ن ال�سهداء �سمن 

االألب���وم الذي ي�سم �سور �سهداء الكوي���ت االأبطال، تعرفوا على �سورته رغم التعذيب 

ال���ذي تعر�ض ل���ه، كما تمت مطابقة ب�سمات���ه التي اأخذت بع���د ا�ست�سهاده بب�سماته 

ب�سجلت وزارة الداخلية.

لق���د �س���اءت اإرادة اهلل اأن ي�سهد وال���ده ووالدته وهما في ه���ذه المرحلة المتقدمة 

م���ن العم���ر جي�ض البط�ض والع���دوان وهو يحتل الوط���ن، ثم ا�ست�سه���اد ابنهما الغالي 

عبدالعزيز رحمه اهلل.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

)8( الم�سدر ال�سابق.

)لقد نالت هذه الخائنة جزاء ما اقترفته بعد محاكمة عادلة(

)9( د.�سباح يحيى الحديدي 1993/2/20، محمد ال�سداد – �سلوى ال�سيباني.
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ال�سهيد/ �سامر محمود اإبراهيم اأبودقر   )رحمه اهلل(

كتب / د. جمال الزنكي

احت�سن���ت دولة الكويت منذ االأربعينيات من هذا الق���رن الكثير من العرب ومنهم 

اأبن���اء فل�سطين واالأردن، وخا�سة في اأعقاب حرب ع���ام 1948 حين خرج الكثير من 

الفل�سطينيي���ن م���ن بلدهم اإلى العديد من البلدان العربي���ة ومنها الكويت التي وفرت 

لهم االأمان والعي�ض الكريم.

وف���ي محنة الكويت، عرف ال�سديق من العدو، فهن���اك من �ساند ال�سعب الكويتي، 

ورف����ض الع���دوان العراق���ي وهن���اك م���ن ا�ستب���اح الع���دوان ورغ���م اأن الكثيرين من 

الفل�سطينيي���ن واالأردنيي���ن وقف���وا اإلى جانب النظ���ام العراقي ف���ي عدوانه واحتلله 

الكوي���ت وت�سري���د �سعبه���ا، اإال اأن ال�سهي���د �سامر محم���ود اختار الوق���وف مع ال�سعب 

الكويت���ي وم�سان���دة اأ�سدقائه م���ن رجال المقاوم���ة الكويتية فقد ول���د ال�سهيد �سامر 

رحم���ه اهلل في الكويت ودر�ض في مدار�سها حت���ى ح�سل على �سهادة الثانوية العامة، 

ثم غادرها اإلى الجمهورية التركية الإكمال تعليمه الجامعي.

العودة اإلى الكويت

وعندما وق���ع العدوان العراقي، قرر ال�سهيد �سامر الع���ودة اإلى الكويت للطمئنان 

عل���ى اأهله، فلم يك���ن من ال�سهل عليه اال�ستمرار بعيدا ع���ن االأر�ض التي ولد وترعرع 

فيه���ا، وبالفعل و�سل اإل���ى الكويت عن طريق البر، من االأردن يوم 9/5 وكان ذلك في 

اأثن���اء حظر التجول، فا�سطر اإلى ال�سير م�سيا على االأقدام من منطقة ال�سليبيخات 

اإل���ى منزل اأهله في منطقة ال�سالمية، وكان يحم���ل حقيبتين، ونظرا ل�سعوبة الحياة 

في تلك االأيام القا�سية، فقد اجتهد ال�سهيد �سامر في البحث عن وظيفة، ووفقه اهلل 

.
)1(

�سبحانه وتعالى حين عمل في بدالة فندق �سفير انترنا�سيونال منذ يوم 11/5

)×( الميلد: 1970/1/28                           اال�ست�سهاد: 1991/2/6 

المهنة: طالب جامعي،                                    الم�ستوى العلمي: الثانوية العامة.

)1( �سمير محمود اإبراهيم اأبودقر 1993/4/6 – �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.
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االن�سمام اإلى مجموعة 25 فبراير

كانت ترب���ط ال�سهيد �سامر بال�سهيد عبدالعزيز ال�سره���ان �سداقة قديمة، ولذلك 

ر�سح���ه ال�سهيد عبدالعزيز للن�سمام للمجموعة فواف���ق اأفرادها، فان�سم اإلى خلية 

ال�سهي���دة وفاء العامر، اإذن فاإن ال�سهيد عبدالعزيز هو الذي �سم ال�سهيد �سامر اإلى 

. وكان ال�سهيد �سامر ملزما لل�سهيدين عبدالعزيز 
)2(

المجموعة التي اطماأنت اإلي���ه

ال�سره���ان ومحمود �ساك���ر فقد كانا يترددان عل���ى منزله، حيث كان���ا يمكثان م�ساء 

حت���ى اإنتهاء فترة حظر التج���ول ثم يخرجان حوالي ال�ساع���ة الخام�سة �سباحا، ولم 

يك���ن اأهل���ه يعلمون اأنه اأحد اأف���راد المقاومة، وعندما �ساأل والده ف���ي اأحد االأيام عن 

راأي���ه ف���ي مقاومة االحتلل، ل���م يجد ت�سجيعا من���ه كما لم يفهم �سبب ه���ذا ال�سوؤال 

. ولكن 
)3(

خا�س���ة واأن ال�سهيد ا�ستدرك االأمر وقال لوالده اإن���ه اأراد فقط معرفة راأيه

ل���م يثنه راأي وال���ده الذي كان يخ�سى عليه من بط�ض �سلط���ات االحتلل، وا�ستمر في 

ان�سمامه للمجموعة، وا�ستغ���ل وظيفته في التج�س�ض على مكالمات نزالء الفندق من 

، وف���ي اأثناء عمله 
)4(

�سب���اط االحتلل وغيرهم ف���كان ينقلها اإلى اأف���راد المجموعة

تع���رف ال�سهي���د �سامر على ال�سهيد اأ�سرف محمود، ال���ذي كان يعمل اآنذاك في ق�سم 

.
)6(

، واأحد اأ�سدقاء ال�سهيد عبدالعزيز ال�سرهان
)5(

المحا�سبة في الفندق 

عملية تفجير الفندق

الحقيق���ة ي�سع���ب التعرف عل���ى ن�ساط ال�سهي���د �سامر وذلك ب�سب���ب ا�ست�سهاد كل 

اأع�س���اء الخلية الت���ي ينتمي اإليها عدا مفيد مبارك، اأما اأب���رز ن�ساطه فاإنه يظهر في 

 ،
)7(

عملي���ة تفجير الفندق، ولل�سهيد دور م�سرف في االإع���داد لهذه العملية وتنفيذها

فق���د اأبلغ المجموع���ة عن وجود قادة �سلط���ات االحتلل في الفن���دق مثل علي ح�سن 

 ،
)8(

مجي���د، ولذلك قرر اأفراده���ا القيام بعملية تفجير الدور االأخي���ر الذي يقيم فيه

)2( مفيد مبارك 1993/4/3 – �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.

)3( محمود ابراهيم اأبودقر 1993/4/6 – �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.

)4( الم�سدر ال�سابق.

)5( �سمير اأبودقر 1993/4/6 – �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.

)6( �سعد ال�سرهان 1993/4/14 – �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.

)7( مفيد مبارك، المقابلة ال�سابقة.

)8( مفيدمبارك 1994/3/27 د.بنيان ال�سمري.



ت
يـــ

و
ــــ
ك
ل
 ا

ء
دا

ــــ
ه

�ش

-242-

وق���د اأوكلت المجموعة لل�سهي���د �سامر وال�سهيد اأ�سرف محم���ود مهمة تحديد الوقت 

الفا�س���ل بي���ن المتفج���رات التي ت���م اإعداده���ا، وكانت عب���ارة عن اأرب���ع علب حلوى 

»ماكنتو�ض«، لكي توزع في اأدوار الفندق، وبالفعل فقد حدد ال�سهيدان �سامر واأ�سرف 

الف���رق بين االنفج���ار االأول والثاني الذي تقرر اأن يتم عن���د مدخل الجناح بدقيقتين 

ون�سف، واأن يتم االنفجار الثالث بعد دقيقة واحدة فقط، واالنفجار الرابع بعد ع�سر 

دقائ���ق وه���ذا االنفجار خطط له باأن يتم عند باب الفندق »الطوارئ« على اأ�سا�ض اأنه 

بعد االنفجارات في داخل الفندق �سوف يخرج الكثير من �سباط النظام العراقي اإلى 

الخ���ارج وعنذئذ يتم الق�س���اء عليهم بوا�سطة االنفجار االأخي���ر الذي كان التخطيط 

ل���ه اأن يتم بوا�سطة �سيارة مفخخة يتركها بع�ض اأف���راد المجموعة اأمام الفندق على 

اأ�سا�ض اأنها �سيارة معطلة كما اأوكل لل�سهيدين مهمة زراعة العبوات االأربع في اأماكنها 

الت���ي حددته���ا قيادة المجموع���ة فتم ذلك، ورغ���م محاولة اأف���راد المجموعة القيام 

بالعملي���ة بدق���ة تامة، اإال اأنها لم تتم كم���ا اأرادوا فقد وقع بع����ض الخطاأ في التفخيخ 

والتوقيت، حيث انفجرت العبوة االأولى ال�ساعة الثالثة فجر ال�ساد�ض من يناير 1991 

واأحدث���ت الرعب بين الق���وات العراقية، كما انفجرت واحدة بع���د ثلث �ساعات من 

االنفجار االأول، بينما تم اكت�ساف العلب االأخرى ب�سرعة.

ل���م يحدث االإنفج���اران خ�سائ���ر كبي���رة، ولكنهما اأوقع���ا رعبا بين �سف���وف قوات 

االحت���لل الذين كانوا يعتقدون اأنهم في ماأمن من عمليات اأفراد المقاومة الكويتية، 

وف���ي اأعقابها ازداد ف���زع ون�ساط اال�ستخب���ارات العراقية ب�سبب ه���ذه العملية، ولذا 

.
)9(

ا�ستنفرت كل طاقاتها للو�سول اإلى مدبري هذه العملية الجريئة

ولحماي���ة ال�سهيدين �سام���ر ومحمود فقد طلبت قيادة المجموع���ة منها تغيير مقر 

�سكنهم���ا واالنتقال اإل���ى اأحد المنازل في منطقة االأندل�ض ولكن كان راأيهما غير ذلك 

.
)10(

على اأ�سا�ض اأن ترك العمل وتغيير ال�سكن �سوف يثير ال�سك وال�سبهة حولهما

)9( ابراهيم د�ستي 1993/3/2 – �سلوى ال�سيباني – �سعود ال�سمري 1993/3/7 �سلوى ال�سيباني – اأحمد ال�سداد – مفيد مبارك، المقابلة ال�سابقة.

)10( ابراهيم د�ستي 1992/10/29 – نادية محمد الرويح.
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االعتـقــال

ا�ستطاع���ت اال�ستخبارات العراقية الو�سول اإلى دور ال�سهيد �سامر في هذه العملية 

وت���م اعتقال���ه في مقر عمله ف���ي بدالة الفندق، ونق���ل اإلى مقر قي���ادة اال�ستخبارات 

 وذلك يوم 1/13 ف���ي اأعقاب اعتق���ال ال�سهيدة �سعاد 
)11(

العراقي���ة في ق�سر ناي���ف

الح�سن اأحد اأفراد المجموعة يوم 1/10.

وبع���د االعتقال بثلثة اأيام ات�س���ل اأحد االأ�سخا�ض واأخبر اأهل���ه بمكانه وهو ق�سر 

، وحاول اأهله م�ساهدت���ه لكنه نقل اإلى 
)12(

ناي���ف وطلب له بع����ض البطاني���ات واالأكل

�سج���ن االأحداث، وتكللت جهوده���م بالنجاح حيث قابلته والدته لم���دة ن�سف �ساعة 

فق���ط، ول���م ي�سمحوا لوالده بروؤيته وق���د الحظت عليه االإره���اق وال�سعف العام، وقد 

حاول ال�سابط الم�سوؤول عن ال�سجن ا�ستغلل ظروف اأهل ال�سهيد واأكثر من الطلبات 

منهم مثل مولد كهرباء، وملب�ض ن�سائية وتارة اأخرى يطلب النقود باإدعاء اأنه �سوف 

، وبالن�سبة الأهله فاإنهم لم ي�سدقوا اأنه من المقاومة 
)13(

يعمل على االإفراج عن ابنهم

وكان �سقيقه يظن اأن اعتقاله تم نتيجة لمكالماته له حول تبديل العمله و�سعر الدينار 

.
)14(

والدوالر

اال�ست�سهـاد:

وبع���د معان���اة في المعتقل وعند ال�ساع���ة ال�ساد�سة والربع اأو الثل���ث �سباح الثلثاء 

1991/2/5 اأطل���ق جن���ود االحت���لل اأربع طلقات عل���ى ج�سد ال�سهي���د الطاهر،وظل 

جثمان���ه ملقى على االأر�ض واإلى جانبه اأحد ال�سه���داء وذلك بجانب منزل والده وفي 

ال�سب���اح وعندما فتحت والدة ال�سهيد �سامر باب البلكون���ة لكي تن�سر الملب�ض فوق 

الحب���ل، �ساه���دت جثمان ال�س���اب دون اأن تلح���ظ جثمان ابنها الغال���ي، حيث كانت 

)11( �سمير محمود اأبودقر – بناء على رواية ابن عم ال�سهيد الذي كان يعمل في الفندق نف�سه، المقابلة ال�سابقة.

)12( �سمير اأبودقر، المقابلة ال�سابقة.

)13( �سمير اأبودقر، الم�سدر ال�سابق.

)14( الم�سدر ال�سابق.
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�سي���ارة تقف وحال وقوفه���ا دون روؤيته، ولكن �سرعان ما لمح���ت ملب�سه واأيقنت اأنه 

جثم���ان ابنه���ا �سامر ففزعت ولكن لم يك���ن بيدها غير ال�سبر فه���و �سهيد �سد قوى 

الظلم والطغيان.

تم نق���ل الجثمان اإلى الم�ست�سف���ى، وهناك حاول اأهله الح�س���ول على �سهادة وفاة 

ولك���ن الطبيب العراق���ي رف�ض، فتدخل اأحد االأطباء الكويتيي���ن من »عائلة ال�سميط« 

فح�سل���وا على �سهادة الوفاة، وهنا �ساهد وال���ده الجثمان وكذلك والدته التي ذكرت 

.
)15(

اأنها لم ت�ساهد اآثار التعذيب على ج�سده

وت���م دف���ن جثمان ال�سهيد يوم االأربعاء 2/6 في قب���ر جماعي مع جثمان زميليه في 

.
)16(

المقاومة ال�سهيد اأ�سامة الفيلكاوي وال�سهيد علي فوؤاد البدر

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

)15( محمود اأبودقر، المقابلة ال�سابقة.

)16( الم�سدر ال�سابق.
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ال�سهيد/ اأ�سامة عبداهلل رجب الفيلكاوي     )رحمه اهلل(

كتب / د. جمال الزنكي

كان ه���ذا ال�س���اب رحمه اهلل في الع�سرين���ات من عمره، ع�سق وطن���ه، و�سحى من 

اأجل���ه دون تردد اأو خ���وف، وكان ال�سهيد اأ�سامة جريئا في التعامل مع قوات االحتلل 

، الأنه لم يكن يتحمل روؤيتهم في �سوارع ومناطق 
)1(

ال�سدام���ي، و�سديد اللهجة معهم

وطنه الغالي يعبثون به، في�سرقون ويقتلون.

ان�سمامه اإلى المقاومة

عندم���ا وق���ع العدوان الغا�سم كان رحم���ه اهلل في مقر عمله ف���ي الدفاع المدني – 

الدائ���ري ال�ساد����ض – ثم ذه���ب اإلى منزل �سديق���ه محمد ح�سن ها�س���م وفي اليوم 

الثالث طماأن اأهله الذين كانوا يحاولون االت�سال به، ومنذ اليوم الرابع �سكل مع عدد 

 لكن���ه اآثر االن�سمام اإلى مجموع���ة اأكبر، ولذلك 
)2(

م���ن ال�سب���اب مجموعة للمقاومة 

 وتم ذل���ك بوا�سطة ال�سهيد على 
)3(

ان�س���م في �سهر اأكتوبر اإل���ى مجموعة 25 فبراير

.
)4(

فوؤاد البدر

ن�ساط ال�سهيد

لق���د كان ان�سم���ام ال�سهيد اإلى مجموعة 25 فبراير عن�سر قوة ودعم لها، حيث اإن 

ال�سهي���د رحمه اهلل كانت لديه خبرة جيدة في التفخيخ، وكانت المجموعة اآنذاك قد 

، وفي اأحد اأيام �سهر اأكتوبر ا�سطحب 
)5(

ترك���ز ن�ساطها على هذا النوع من العمليات

ال�سهي���د اأخ���اه رجب اإل���ى اأحد المن���ازل في منطقة غ���رب الفنطا����ض، الأخذ عجينة 

متفج���رات واأ�سلك كان قد جلبها من قبل من مق���ر عمله، وطلب من اأخيه اأن ي�سير 

به في طريق يخلو من نقاط التفتي�ض، وبالفعل نفذ له ما اأراد حتى و�سل اإلى المنزل 

باأم���ان وكانت هذه العملية من العمليات الخطيرة، وبعد دقائق معدودة غادر ال�سهيد 

)×( الميلد: 1968/9/18                                                               اال�ست�سهاد: 1991/2/5

 المهنة: وزارة الداخلية، ق�سم عمليات االأمن – مطار الكويت            الم�ستوى التعليمي: ال�سهادة المتو�سطة – دورة خا�سة بك�سف المتفجرات.

)1( محمد ح�سن الفيلكاوي، 1993/2/7 – �سلوى ال�سيباني.

)2( عبدالعزيز محمداأحمد الفيلكاوي 1993/2/23 – محمد ال�سداد – �سلوى ال�سيباني.

)3( رجب عبداهلل رجب الفيلكاوي 1993/2/3 – محمد ال�سداد – �سلوى ال�سيباني.

)4( ابراهيم د�ستي 1993/2/3 – �سلوى ال�سيباني.

)5( ابراهيم د�ستي، المقابلة ال�سابقة.
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.
)6(

المنزل ب�سيارة والده

اأم���ا اأول عملية قام بها بالتعاون مع اأف���راد المجموعة فقد كانت هي تفخيخ �سيارة 

ق���رب �سوق مركزي بمنطق���ة ال�سعب، وا�ستهدفت هذه العملي���ة �سباط االحتلل من 

مخاب���رات وحر�ض جمهوري، وكان ال�سوق يبيع ب�سائ���ع مرتفعة الثمن ال ي�ستريها في 

تلك الفترة غير هوؤالء، وقد تمت هذه العملية يوم 10/15 حيث دوى انفجار قوي عند 

ال�ساعة العا�سرة �سباحا، هز ال�سوق وقد اأ�سرنا اإليها في ال�سفحات ال�سابقة.

والحقيق���ة اأن هذه العملية تعد من اأه���م العمليات التي نفذتها مجموعة 25 فبراير 

بالتن�سي���ق مع مجموعة االأندل�ض، وق���د كان لل�سهيد اأ�سامة رحم���ه اهلل �سرف تفخيخ 

، لقد اأثبت ال�سهيد اأ�سامة قدرة و�سجاعة فائقة عندما قام بهذه العملية، 
)7(

ال�سي���ارة

ولذل���ك اختير قائ���دا الإحدى خليا المجموعة، فقد وجد في���ه قائد المجموعة قدرة 

وكف���اءة عالية في التخطيط للعمليات، وكان كثي���را ما ي�ست�سيره في كثير من االأمور، 

.
)8(

خا�سة واأن ال�سهيد كان يم�سي اأكثر اأوقاته عند قائد المجموعة

وباالإ�ساف���ة اإلىن�ساطه في عملي���ات التفخيخ فقد درب رحمه اهلل اإخوانه من اأفراد 

المجموع���ة على كيفية التفخيخ، ويعود ذل���ك اإلى خبرته كما اأ�سرنا في هذا المجال، 

خا�س���ة واأنه كان قد اجتاز دورة المتفج���رات بوزارة الداخلية، كما دربهم اأي�سا على 

ريا�سة الدفاع عن النف�ض.

لق���د قام ال�سهيد رحم���ه اهلل اأي�سا بتفخيخ �سيارة )كاديلك( طراز )1981( عند 

مقر منظمة التحرير في منطقة الجابرية، بالتعاون مع اإبراهيم د�ستي ومحمدح�سن 

ها�س���م وال�سهيد عل���ي البدر، وكان يراق���ب موقع االنفجار مع �سديق���ه محمد وذلك 

بالق���رب من م�ست�سف���ى هادي، ثم عاد اإل���ى المنزل وطلب من اأخي���ه رجب اأن ي�سمع 

 فاطماأن ال�سهيد، و�سعر بال�سعادة 
)9(

�سوت االنفجار المرتقب وبالفعل دوى االنفجار

)6( رجب عبداهلل، المقابلة ال�سابقة.

)7( ابراهيم د�ستي، المقابلة ال�سابقة.

)8( ابراهيم د�ستي – 1992/10/29 – نادية محمد الرويح.

)9( رجب الفيلكاوي، المقابلة ال�سابقة، وابراهيم د�ستي 1993/3/2.
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الإتمام العملية بنجاح.

وم���ن اأن�سطة ال�سهيد رحمه اهلل قيامه بتفخيخ حقيب���ة زرعتها المجموعة بالتعاون 

مع خلية مفيد مبارك ووفاء العامر في ال�سوق ال�سعبي بمنطقة الح�ساوي ذلك ال�سوق 

ال���ذي اأقامته �سلطات االحتلل لبيع الم�سروقات الت���ي كانت ت�سرقها من الكويتيين، 

.
)10(

وقد اأ�سفرت هذه العملية عن وقوع قتلى وجرحى قدر عددهم بثلثة ع�سر اإ�سابة

والحقيق���ة اأن ال�سهي���د اأ�سام���ة رحمه اهلل لم يك���ن يهداأ، وكان يري���د اإرهاب قوات 

االحت���لل واإث���ارة الذعر بي���ن اأفراده���ا، وكيف له اأن يه���داأ ووطنه ي���رزح تحت هذا 

 ،
)11(

االحتلل البغي�ض ورغم اأن والده لم يكن يعلم اأنه اأحد اأفراد مجموعة للمقاومة

لك���ن حما�سه وغيابه عن المن���زل اأثار قلق اأهله وحاولوا تحذي���ره من خطورة القيام 

بعملي���ات �سد االحت���لل خوفا عليه، ولك���ن دون جدوى، فقد كان يم�س���ي اأكثر وقته 

ويتحا�سى روؤية والده الأن���ه يفهم معنى قلقه 
 )12(

خ���ارج المن���زل مع اأفراد المجموع���ة

وخوفه على فلذة كبده، ولكنه في الوقت نف�سه غير قادر على التزام الهدوء واالإكتفاء 

بالع�سيان المدني.

اعتقال ال�سهيد:

كان���ت اال�ستخبارات الغازية تبحث عن ال�سهيد رحمه اهلل، قبل اعتقاله باأ�سبوعين 

ولذل���ك تعر����ض منزل اأهله للتفتي����ض الدقيق، وتعر�ض وال���ده لتهديدهم ب�سبب عدم 

تمكنه���م من اعتق���ال ال�سهيد اأ�سامة، لك���ن كان اعتقال ال�سهيدة �سع���اد الح�سن يوم 

1/10 بداي���ة ل�سقوط عدد م���ن اأفراد المجموعة، وبالتحديد خلي���ة وفاء العامر عدا 

مفيد مبارك، حيث كثفت �سلطات االحتلل جهودها العتقالهم.

وف���ي ذلك اليوم كان ال�سهيد اأ�سامة رحم���ه اهلل وال�سهيد علي البدر على موعد مع 

ال�سهي���دة وف���اء العامر ال�ستلم هويات م���زورة لعدد من اأف���راد المجموعة، وعندما 

)10( مفيد مبارك 1993/4/3 – �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد – ابراهيم د�ستي 1993/3/2 �سلوى ال�سيباني.

)11( والد ال�سهيد عبداهلل رجب الفيلكاوي 1993/1/31 – محمد ال�سداد – �سلوى ال�سيباني.

)12( رجب الفيلكاوي، المقابلة ال�سابقة.
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ت���م اإعتقال ال�سهيدة وف���اء، وظلت قوة من �سلطات االحتلل تقي���م في المنزل الذي 

اعتقل���ت فيه ال�سهيدة لمراقبة مكالماتها واعتق���ال كل من يح�سر اإليها، وفي اأعقاب 

ات�سالهم���ا بال�سهيدة وف���اء ا�سطرت اإلى دعوتهم���ا ح�سب االتف���اق، فاأ�سرع ال�سهيد 

اأ�سام���ة وزميل���ه ال�سهي���د عل���ي اإلى المنزل ال���ذي تقيم في���ه ال�سهيدة وف���اء وبمجرد 

و�سولهم���ا اإل���ى المن���زل وب�سرعة اأطلق���ت قوات االحت���لل طلقات م���ن اأ�سلحتها في 

الهواء لترهبهم���ا ثم اعتقلتهما، فلم يتمكنا من الفرار اأمام هذه القوة الم�سلحة وتم 

اإدخالهما اإلى المنزل بالطريقة الوح�سية الهمجية التي ات�سفت بها القوات الغازية.

ث���م بداأت عملية تعذيبهما بال�سرب باالأك���ف واأعقاب الر�سا�سات والرف�ض باالأقدام 

لك���ن �سم���د ال�سهي���دان ووقفا موق���ف الرجال االأبط���ال، فل���م يتاألما ولم يدلي���ا باأية 

معلوم���ة، حتى بع���د اأن ح�سر �ساب���ط يدعى اأبو درع وب���داأ يمار����ض دوره في التنكيل 

، فقد قام هذا ال�سابط ب�سد لحي���ة ال�سهيد اأ�سامة وخلع بع�سها وهو 
)13(

بال�سهيدي���ن

 وهي اإ�سارة اإلى ن�ساط ال�سهيد في اإعداد العجائن التي 
)14(

يق���ول له »االآن �سنعجنك«

قتل���ت الكثير من اأفراد الجي�ض المعتدي، وفي محاولة من �سلطات االحتلل العتقال 

المزي���د من اأف���راد المجموعة نقلتهما اإلى المنزل الذي كان���ا يقيمان فيه في منطقة 

 لكن ف�سلت في تحقيق اأهدافها.
)15(

الدعية

وبع���د ذلك ب���داأت مرحل���ة جديدة من رحل���ة العذاب حي���ن نقلت ق���وات االحتلل 

ال�سهيد اأ�سامة مع �سديقه ال�سهيد علي رحمهما اهلل اإلى �سجن االأحداث حيث تعر�ض 

للتعذيب الوح�سي، وكان جنود االحتلل ي�سمون ال�سهيد اأ�سامة ب�»اأبي العجائن« ورغم 

معانات���ه في المعتقل اإال اأنه لم يتحم���ل روؤية اأحد المعتقلين وهو »عطااهلل« يعاني من 

.
)16(

البرد فاأعطاه معطفه

)13( رقي���ة المتع���ب ابن���ة عمة ال�سهي���دة وفاء العامر وكان���ت مع ال�سهيدة ف���ي منزل زوج اأخته���ا اأنور عبداهلل حي���ث اعتقلت ال�سهيدة وف���اء العامر – 

1992/10/28 – نادية محمد الرويح.

)14( مي المتعب 1995/6/7، د.نجاة عبدالقادر الجا�سم.

)15( �سعود ال�سمري 1993/3/7 – اأحمد ال�سداد – �سلوى ال�سيباني.

)16( ابراهيم د�ستي، »نقل عن رواية عطااهلل الذي كان مع ال�سهيد في المعتقل« 1993/3/2 – �سلوى ال�سيباني.
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لق���د اأعطى ال�سهيد مثاال لل�سجاعة وال�سهامة فرغم التعذيب وق�سوة االعتقال فاإنه 

ل���م يدل بمعلومات ي�ستفيد منها العدو م���ع اأنه كان يعرف الكثير من المعلومات حول 

.
)17(

اأماكن حفظ االأ�سلحة والذخيرة

وبينم���ا كان ال�سهي���د ف���ي المعتقل، تلق���ى اأهله مكالم���ة من اأح���د االأ�سخا�ض الذي 

اأخبره���م اأن ال�سهيد ي�سعر بالجوع ويريد فرا�س���ا، فاأ�سرع والده ووالدته ومعهما اأحد 

االأ�سخا����ض من الجن�سية ال�سورية لروؤية ابنهم���ا الغالي، ولكنهما تعر�سا للإهانة من 

جن���ود االحتلل فحاوال في الي���وم التالي، وهم في حالة �سدي���دة من القلق والحزن، 

حي���ث ذهب والده اإلى ق�سر نايف، ولكن���ه تعر�ض اأي�سا للإهانة من المحتلين، فكرر 

محاوالت���ه، دون جدوى، فلم تفل���ح الو�ساطات اأو النقود فقد نق���ل ال�سهيد رحمه اهلل 

اإل���ى �سجن االأحداث، وعندما كرر والده الحن���ون محاوالته لروؤية ابنه وكان يحمل له 

ملب����ض وبع�ض االأغرا����ض – ف�سل في محاولته تلك ومع ذل���ك اأخذ جنود العدو منه 

الحاجيات التي اأح�سرها البنه.

اال�ست�سهاد:

وهك���ذا لم تثمر مح���اوالت والده الحن���ون الحزين اأما ال�سهيد فق���د ظل يعاني من 

التعذي���ب الوح�سي على يد جنوب االحتلل له، وعند ال�ساعة الرابعة �سباح يوم 2/5 

�سمع اأهل ال�سهيد عدة طلقات لكن في ظل تلك الظروف كان �سوت اإطلق النار من 

االأمور العادية، ورغم اأنها اأثارت انتباههم وقلقهم اإال اأنهم انتظروا حتى ينتهي حظر 

التجول، وعند ال�ساع���ة الثامنة �سباحا طرق اأحد �سكان المنطقة منزل اأهل ال�سهيد 

و�ساأل عن اأخيه »رجب« الذي لم يكن قد ا�ستيقظ من النوم، فا�سطر اإلى اإخبار والدة 

ال�سهي���د اأن هناك جثة قد األقيت على الر�سي���ف عند مدخل قطعة)3( باتجاه منزل 

ال�سهي���د وب�سرعة ذهب وال���د ال�سهيد وعمه اإلى الموقع المذك���ور وفي بادئ االأمر لم 

يتعرف���ا على الجثم���ان، خا�سة واأن ابن عمة ال�سهيد ال���ذي كان منزله مواجها لموقع 

)17( ابراهيم د�ستي، المقابلة ال�سابقة.
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وجود الجثة، قام بو�سع الغطاء على الجثمان دون اأن يعرف اأنه ال�سهيد اأ�سامة ب�سبب 

تعر�سه للتعذيب الوح�سي، ولكن لم ت�ستمر الحيرة فقد تعرفوا على �ساحب الجثمان 

وه���و ابنهم الغال���ي ال�سهيد اأ�سامة، فقاموا بنقله اإلى الم�سج���د بوا�سطة �سيارة عمه، 

وهن���اك وجدوا ف���ي جيبه الم�سحف الكريم ال���ذي كانت والدته ق���د اأر�سلته اإليه في 

اأثناء وجوده في المعتقل في �سجن االأحداث وقد اأ�سيب من اأثر الطلقات.

ث���م تم نقل الجثمان اإل���ى م�ست�سفى مبارك وبعد ا�ستخراج �سه���ادة الوفاة دفن في 

.
)18(

مقبرة الرقة

و�سف الجثة:

ا�ست�سهد في اأثر اإطلق النار على موؤخرة الراأ�ض، وكانت يده مك�سورة وتوجد ثقوب 

في رجله ب�سبب تعذيبه باآلة »الدريل« ومما تجدر االإ�سارة اإليه اأن اأحد الجيران الذي 

�ساه���د لحظات اال�ست�سهاد من داخل منزله يقول اإن ال�سهيد اأ�سامة رحمه اهلل حاول 

.
)19(

الفرار من جنود العدو قبل ا�ست�سهاده ولكنهم اأطلقوا النار عليه ثم �سحبوه

وهك���ذا انتهت حياة هذا ال�ساب، ال���ذي ا�ستطاع بوطنيته و�سجاعته قتل العديد من 

جنود االحتلل وقد اأكرمه اهلل بال�سهادة، اإن �ساء اهلل.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

)18( رجب الفيلكاوي، المقابلة ال�سابقة.

)19( والد ال�سهيد، المقابلة ال�سابقة.
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ال�سهيدة/ �سعاد علي ح�سين الح�سن   )رحمها اهلل(

كتب / د. جمال الزنكي

اأ�سيبت هذه ال�سابة طالبة الحقوق ب�سدمة االحتلل الغادر مثل كل اأبناء الكويت، 

وعندم���ا خ���رج زوجها الع�سكري ب���وزارة الداخلية في ذلك ال�سب���اح الباكر الحزين 

اإل���ى مق���ر عمله الأداء واجبه في الدف���اع عن الوطن، لم يخط���ر ببالهما اأنها لحظات 

ال���وداع و�سوف لن تراه، ولن يلتقي بها، فقد تم اأ�س���ر زوجها ال�سيد يا�سر العبيد وهو 

ف���ي الطري���ق، اأما ال�سهيدة �سعاد رحمه���ا اهلل فقد انتابها القل���ق على م�سير زوجها 

وظل���ت تنتظر عودته ب�سوق كما اعتادت منذ زواجهما في مار�ض 1989، لكن للأ�سف 

، ومنذ ذل���ك التاريخ بداأت رحلة القلق 
)1(

ل���م يعد فقد و�سلها خبر اأ�سره في �سبتمبر

والعذاب في حياة ال�سهيدة، التي اأبت اإال اأن تم�سي في مقاومة االحتلل رغم �سعف 

اإمكاناتها، ولكنها رحمها اهلل عبرت عن �سدق االنتماء لهذا الوطن.

ن�ساط ال�سهيدة:

لم تركن رحمها اهلل اإلى الهدوء، ولكنها بذلت ما ت�ستطيع في تلك االأيام، فقد عملت 

بج���د مع ن�ساء الكويت ال�سامدات في مج���ال توفير المواد الغذائية للأ�سر المحتاجة 

وتوزيع االأموال التي وفرتها ال�سرعية الكويتية، بالتعاون مع زميلتها اأمل الكندري التي 

.
)2(

غادرت الكويت اإلى المملك العربية ال�سعودية ال�سقيقة في اأثناء االحتلل

االن�سمام اإلى المقاومة:

لق���د ن�سطت ال�سهي���دة في مجال عملها ال�سابق وهو الخدم���ات المدنية، من خلل 

تعاونها مع مجموعة للمقاومة يطلق عليها ا�سم »مجموعة الفيحاء« منذ �سهر دي�سمبر 

وه���ي مجموع���ة كان يقودها ال�سيد »فهد الوقيان« �سديق زوجه���ا، وقد ان�سمت اإليها 

بناء على ن�سيحة زوجها لها وذلك في اأثناء زيارتها االأولى واالأخيرة له وهو في االأ�سر 

)×( الميلد: 1971/4/7                                                        اال�ست�سهاد: 1991/2/6

المهنة: طالبة، كلية الحقوق )جامعة الكويت(،                        الم�ستوى التعليمي: الثانوية العامة.

)1( والدة ال�سهيدة –بدون تاريخ – �سلوى ال�سيباني.

)2( الم�سدر ال�سابق.
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. ولقد تعاون���ت مع هذه المجموعة وذلك بتوزيعها 
)3(

ف���ي �سجن المو�سل في دي�سمبر

، وباالإ�سافة اإلى 
)4(

االأموال واالأغذي���ة التي تح�سل عليها عن طريق هذه المجموع���ة

ن�ساطه���ا هذا فقد ان�سم���ت ال�سهيدة رحمها اهلل اإلى خلية »وف���اء العامر« عن طريق 

مفي���د مب���ارك ولم تكن ترف�ض العمل م���ع كل مجموعة تقاوم االحت���لل الغا�سم فقد 

كان���ت متحم�سة، وحي���ن احتاجت هذه الخلية اإلى امراأة تق���وم بتاأجير �ساحنة بحجة 

اأنه���ا �سوف تنق���ل اأثاثها من مكان اإلى اآخر، وبينما تاأخذ قائ���د ال�ساحنة اإلى العنوان 

المطل���وب، ي�سرع ف���ي الوقت نف�سه اأف���راد الخلية بنقل ال�ساحنة بعي���دا ال�ستخدامها 

بعد ذلك في عملية تفجير خطط لها – طرح على اأفراد الخلية ا�سم ال�سهيدة �سعاد 

حي���ث تم االت�سال بها وعر�ض االأمر عليها فوافقت على الم�ساهمة، ورحبت بالتعاون 

.
)5(

معهم

نقل ال�سالح:

يعتب���ر ه���ذا النوع م���ن االأن�سطة من اأخط���ر االأعمال، ورغم ذلك فق���د قامت بنقل 

ال�سلح دون خوف، حين نقلت بالتعاون مع ال�سهيدة وفاء العامر ثلثة ع�سر م�سد�سا 

واأخفتهم عن اأعين جنود االحتلل، على الرغم من مرورها في ذلك اليوم على اأربع 

نق���اط تفتي����ض، كما نقلت بالتعاون مع فهد الوقيان م���ادة T.N.T ال�سديدة االنفجار 

، كما وفرت بالتعاون مع ال�سهيدة وفاء العامر ذخائر وعجائن 
)6(

لمجموعة 25 فبراير

، ومن اأخطر عمليات نقل االأ�سلحة التي 
)7(

لعمليات التفجير التي تقوم بها المجموعة 

قامت بها هي نقل �سلح من منطقة ال�سباحية، حين ذهبت ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء 

اأي قبل بداية حظر التجول الذي كانت تفر�سه �سلطات االحتلل والذي يبداأ ال�ساعة 

.
)8(

ال�سابعة م�ساء، ثم عادت باالأ�سلحة اإلى اأفراد المجموعة

)3( يا�سر العبيد – زوج ال�سهيدة: »اأطلق �سراح ال�سيد يا�سر في 1991/3/23« 1992/2/24 فاطمة ال�سمري.

)4( فهد الوقيان 1993/1/8 – اأحمد ال�سداد.

)5( مفيد مبارك 1993/4/3 – �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.

)6( فهد الوقيان، المقابلة ال�سابقة.

)7( ابراهيم د�ستي 1993/3/2 – �سلوى ال�سيباني.

)8( فهد الوقيان، المقابلة ال�سابقة.
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لم تكن هذه االأعمال �سهلة وال يقوم بها اإال �سخ�ض يت�سف بالجراأة وال�سجاعة، اأما 

ه���ذه ال�سهيدة فق���د كان �سلحها حب الوطن واالإنتماء له مث���ل باقي اأفراد المقاومة 

الكويتية البا�سلة.

كم���ا نقل���ت بالتعاون مع ال�سهي���دة وفاء العام���ر المتفجرات الت���ي و�سعت في علب 

الحلوى اإلى داخل فندق �سفير انترنا�سيونال، وحيث تم ت�سليمها اإلى ال�سهيدين �سامر 

.
)9(

اأبودقر واأ�سرف محمود رحمها اهلل

وال�س���ك ف���ي اأن نجاح ال�سهي���دة في المهام الت���ي اأوكلت اإليها، اأو تل���ك التي بادرت 

بالقيام بها قد �سجعها على اال�ستمرار في المقاومة.

االعتقال:

لقدكان���ت رحمه���ا اهلل �سعي���دة وفخورة بن�ساطه���ا، وكانت ترى اأنه���ا بذلك تقترب 

اأكث���ر فاأكثر من تحرير االأر�ض، ولق���اء زوجها، ولكن لوحظ عليها القلق حين ا�ستكت 

وعب���رت عن قلقها لقائد المجموع���ة اإبراهيم د�ستي قبل اعتقالها، واأخبرته باأن اأحد 

، تعر�ست ال�سهيدة اأي�سا 
)10(

االأ�سخا�ض يراودها عن نف�سها، ويهددها وبتاريخ 1/10

لتهدي���د من اأحد االأ�سخا����ض كان على خلف معها وكان يحاول اإذاللها دون اأن يكون 

، اأما والدتها فاإنها ت�سير باأ�سابع االتهام اإلى 
)11(

لديه علم باأنها اأحد اأفراد المقاومة

اإح���دى الن�س���اء العراقيات التي كانت تقيم اآنذاك في منطق���ة كيفان، حيث ترى اأنها 

.
)12(

وراء اعتقال ال�سهيدة �سعاد

ففي يوم 1/10 ات�سلت اإحدى الن�ساء المد�سو�سات وكانت تتحدث اللهجة العراقية 

واأخب���رت والدة ال�سهيدة عن و�سول ر�سالة من زوجه���ا االأ�سير، فطلبت منها القدوم 

اإل���ى منطقة كيفان حيث �سكنها لك���ي تاأخذ منها الر�سالة، خا�س���ة واأن المراأة كانت 

)9( ابراهيم د�ستي 1992/10/29 – نادية محمد الرويح.

)10( ابراهيم د�ستي 1993/3/2 – �سلوى ال�سيباني.

)11( مفيد مبارك 1993/4/3 – �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.

)12( والدة ال�سهيدة، المقابلة ال�سابقة.
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تتح���دث كما زعمت من منطق���ة الدوحة، وهي البعيدة عن منطق���ة كيفان، وي�سعب 

على والدة ال�سهيدة الذهاب اإليها.

لك���ن الم���راأة رف�س���ت وطلبت م���ن والدة ال�سهي���دة المج���يء اإلى جمعي���ة الرو�سة 

التعاوني���ة الإ�ستلم الر�سالة منها، وحددت لها الموعد وكان ال�ساعة الثالثة والن�سف 

، فوافق���ت على طلبها وكيف ال وهي متلهفة للطمئن���ان على زوج ابنتها، 
)13(

ع�س���را

وف���ي تلك اللحظ���ة خابرت ال�سهي���دة والدتها الت���ي ب�سرتها بخبر و�س���ول ر�سالة من 

زوجه���ا االأ�سير، فطلب���ت منها اأن تنتظرها لك���ي ت�سطحبها الإ�ستلمه���ا، لكن نظرا 

لتاأخ���ر ال�سهيدة فقد ا�سطرت والدتها اإلى الذهاب بناء على الموعد المحدد، ومعها 

.
)14(

اأطفالها

ورغ���م عدم وجود نقاط تفتي�ض، اإال اأن االأم الحظت �سيارة ت�سير وتدور في الطريق 

اإل���ى اأن و�سل���ت ال�سيارة التي تحم���ل المراأة، كما الحظت وجود اأح���د االأ�سخا�ض من 

الجن�سي���ة العراقي���ة يجل�ض اإلى جانب الم���راأة، ويقول لها ب�سرع���ة اأعطيها الر�سالة، 

وبالفع���ل تناول���ت االأم الحنون الر�سالة وه���ي فرحة، ولم تكن تعلم اأنه���ا مكيدة اأريد 

بها فل���ذة كبدها، وفجاأة وفي اأثناء عودتها اأوقفتها نقطة تفتي�ض و�سرخ بوجهها اأحد 

الجنود، وقام بتفتي�سها، فعثر على الر�سالة بحوزتها.

وكانت المفاجاأة فالر�سالة لم تكن من زوج ال�سهيدة، لكنها مد�سو�سة وتحتوي على 

كلم���ات �سد الطاغية وفيها المدي���ح لل�سرعية الكويتية، وهكذا ب���داأت الماأ�ساة، فقد 

اعتقل���ت والدة ال�سهيدة مع اأطفالها ونقلوا اإلى مخفر منطقة العديلية، وبداأ التحقيق 

معه���ا بل مع طفلته���ا البالغة من العمر ت�س���ع �سنوات التي تعر�س���ت للإهانة، خا�سة 

بع���د اأن و�سفت الطاغية باأنه »حيوان«، كما لم ي�سمع المحقق تو�سيح االأم بخ�سو�ض 

الر�سالة المد�سو�س���ة، وبعد االإهانات نقلت اإلى منزلها حيث اأقام معها بع�ض الجنود 

)13( والدة ال�سهيدة.

)14( الم�سدر ال�سابق.
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، وبعد لحظات و�سلت ال�سهيدتان 
)15(

في محاولة منهم العتقال ابنتها ال�سهيدة �سعاد

�سعاد ووفاء، وقد حاولت االأم ان تلوح لهما بعدم دخول المنزل ولكن �سعاد لم تلحظ 

اإ�سارته���ا ودخلت ف�سحبها اأحد الجنود، وفوجئت بوجودهم وهم يقفون خلف والدتها 

 ،
)16(

فتظاهرت بالهدوء وعدم االكت���راث وعلقت »يا ترى زافينك« اأي »يحتلفون بك«

، فلم 
)17(

اأم���ا ال�سهي���دة وفاء فقد الحظت الع�سك���ري وهو ي�سحب يد ال�سهي���دة �سعاد

تتاأخ���ر واأ�سرعت اإلى منزلها حيث حذرت اإخوتها من البقاء فيه خوفا من اأن ت�سطر 

ال�سهي���دة �سع���اد اإلى االإدالء بمعلوم���ات ومنها عنوان المنزل تح���ت �سغط التعذيب، 

ثم غادرت المنزل، وبالن�سب���ة لل�سهيدة �سعاد فاإن ال�سابط ا�ستغل عدم اإطلع والدة 

�سع���اد على الر�سالة، وكذلك جه���ل ال�سهيدة بم�سمونها واأخذ يردد على م�سامعها اأن 

الر�سال���ة تحتوي عل���ى معلومات تفيد قي���ام ال�سهيدة �سعاد بعملي���ات �سد االحتلل، 

.
)18(

ولذلك علقت ال�سهيدة بقولها »اهلل ي�سامحك يا يا�سر فقد دمرتنا معاك«

ومن���ذ تلك اللحظة بداأت رحلة العذاب حيث تم نق���ل ال�سهيدة ووالدتها اإلى مخفر 

منطق���ة العديلية ال�ستكمال التحقيق معهما، ثم اإلى ق�سر نايف الذي حولته �سلطات 

االحت���لل اإلى مقر قيادة لها ومعتقل للتعذي���ب، وا�ستمر التحقيق وتتابعت االإهانات، 

وفي محاولة منهم للكذب عليها قالوا لها اإنهم �سوف ينقلونها بطائرة لزيارة زوجها، 

ومن اأجل ا�ستخراج المعلومات من ال�سهيدة �سعاد عمدت �سلطات االحتلل اإلى د�ض 

مادة مخدرة في طعامها، وتذكر والدتها ان ابنتها اأخبرتها اأنها في اأثناء التحقيق لم 

تك���ن تعي ما تقول اأو ت�سيطر على كلمه���ا، هذا وقد تاأكدت والدتها من وجود المادة 

المخ���درة حين اأكلت من طعام ابنتها ف�سعرت بدوران في راأ�سها، ومن الوا�سح وكما 

قال���ت ال�سهيدة لوالدتها اأنه ب�سبب هذا التخدير فقد اأخبرت ال�سهيدة �سعاد �سلطات 

االحت���لل ب���اأن الكثير م���ن اأقربائها هم من اأف���راد المقاومة بما فيه���م خالها الذي 

)15( الم�سدر ال�سابق.

)16( الم�سدر ال�سابق.

)17( رقية المتعب 1992/10/28 – �سناء مبارك.

)18( الم�سدر ال�سابق.
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كان يت���ردد عليها في اأثناء االعتق���ال للطمئنان عليهما وتوفير ما تحتاجان اإليه هي 

ووالدتها.

كم���ا اأخب���رت والدتها اأي�س���ا اأنها ا�سطرت اإل���ى تعريف �سلطات االحت���لل بعنوان 

من���زل ال�سيد فه���د الوقيان الذي كان ق���د تعر�ض لمداهمة جن���ود االحتلل، وعناية 

اهلل حفظت���ه الأنه لم يكن موج���ودا في المنزل، وبعد اإج���راء التحقيق معها جاء اأحد 

ال�سباط وزعم اأن اأمرا باالإفراج عنهما قد �سدر وا�سطحبهما لمنزلهما مع مجموعة 

من الجنود، لكي يقوموا بمراقبة المكالمات الهاتفية واعتقال من يح�سر لزيارتهما، 

وف���ي اأثناء ذلك ات�سلت ال�سهيدة ب�سديقتها وفاء حيث اأمر ال�سابط ال�سهيدة �سعاد 

ب���اأن تطل���ب اإليها الح�سور اإل���ى منزلهم لكن �سعاد ل���م تقم بذلك، ولكنه���ا طماأنتها 

بقولها اإنه مجرد ا�ستباه ب�سلتهم بر�سالة من�سوبة لزوجها االأ�سير.

بعد ذلك زادت نقمة �سلطات االحتلل، لكنهم تركوا والدتها، واأخذوها اإلى �سجن 

االأح���داث، حي���ث بداأت مرحل���ة التعذيب وكان���ت ال�سهيدة قد اأدرك���ت اأنه ال مفر من 

اال�ست�سهاد حيث اأو�ست والدتها بالمبيت عند جارتها عندما تبداأ عا�سفة ال�سحراء، 

، يالها من لحظات حزينة موؤلمة 
)19(

واأف�س���ت اإليها بهذه العب���ارة: »لقد انتهى اأمري«

لحظ���ات الفراق، ففي المعتقل، ورغم المعاناة اإال اأن والدتها وهي معها كانت ت�ستمد 

منها بعد اهلل �سبحانه وتعالى ال�سجاعة وت�سعر بالحنان والدفء، وتتحدث معها، اأما 

االآن فقد اأ�سبحت وحيدة، خائفة، وكان البد من العمل من اأجل االإفراج عنها وحاول 

والده���ا الذي اأخبره خالها باأمر االإعتقال، لكنه لم يتمكن من اإنقاذ ابنته اأو عمل اأي 

، وكلم خال ال�سهيدة اأحد ال�سباط الذي اأخبرهم باأن اأمر اإطلق �سراحها 
)20(

�س���يء

.
)21(

بيد اال�ستخبارات العراقية

وبع���د ثلثة اأيام �سمح���وا لها باالت�سال بوالدتها التي كان���ت بمفردها في المنزل، 

)19( والدة ال�سهيدة، المقابلة ال�سابقة.

)20( والد ال�سهيدة 1992/10/24، فاطمة ال�سمري.

)21( الم�سدر ال�سابق.
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حي���ث نقلت اأوالدها للإقامة عند خالهم خوف���ا عليهم فطلبت ال�سهيدة منها اإح�سار 

، وبالفعل قامت 
)22(

دواء التنف����ض له���ا، الأنها في و�سع قا�ض وتريد اأن يطل���ق �سراحها

والدته���ا باإح�س���ار بع�ض الحاجي���ات البنتها ي���وم 1/26 ورغم تو�سله���ا اإلى ال�سابط 

الم�س���وؤول ع���ن �سج���ن االأحداث ب���اأن ي�سم���ح لها بروؤي���ة ابنته���ا اإال اأنه رف����ض ب�سدة 

اال�ستجابة لطلب االأم الحزينة.

وقبل اال�ست�سهاد باأيام معدودة �سمحوا لها باالت�سال بوالدتها، مما زاد من لوعتها 

.
)22(

على فراق ابنتها ومعاناتها في المعتقل من التعذيب الوح�سي

اال�ست�سهاد:

كان ل���دى ال�سهي���دة الكثير م���ن المعلومات عن اأف���راد المقاوم���ة ون�ساطهم، ومن 

الجائز اأن���ه تحت �سغط التعذيب الوح�سي الذي تعر�ض ل���ه ج�سدها الطاهر، وتحت 

.
)24(

تاأثير المخدر ا�سطرت اإلى ك�سف هذه المعلومات لل�ستخبارات

بع���د تعذيب ج�سدي ونف�سي تعر�ست له هذه ال�سابة الوطنية، وفي يوم 1991/2/6 

قام���ت �سلطات االحت���لل ب�سنقها واألقت جثمانها الطاهر بالق���رب من منزل اأهلها، 

وكان���ت والدته���ا قد ذهب���ت ل�سراء بع�ض الحاجي���ات، وعندما ع���ادت راأت جمعا من 

ال�سب���اب يحيطون بجثمان لم تظن اأنه جثم���ان ابنتها الغالية، ولذلك دخلت المنزل، 

و�سرع���ان م���ا تلقت مكالمة من والد ابنتها الذي طلب منه���ا التاأكد من الجثمان فقد 

 وعندئذ 
)25(

عل���م عن���د ال�ساعة الحادية ع�س���ر اأن هناك جثمان قد األقي ف���ي ال�سارع

خرج���ت االأم ب�سرعة خائفة، قلقة وتاأكدت اأنه جثم���ان قرة عينها، ويالها من �سدمة 

 ،
)26(

قا�سية ولحظات حزينة ولكن ما هو الحل؟ البد من نقل الجثمان اإلى الم�ست�سفى

وبع���د مماطل���ة وا�سرار �سلط���ات االحتلل على ت�سري���ح الجثة ح�سل���وا على �سهادة 

)22( والدة ال�سهيدة، المقابلة ال�سابقة.

)23( الم�سدر ال�سابق.

)24( مفيد مبارك، المقابلة ال�سابقة، وابرهيم د�ستي 1993/3/2 – �سلوى ال�سيباني.

)25( والد ال�سهيدة، المقابلة ال�سابقة.

)26( والدة ال�سهيدة.
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، ثم تم الدفن في المقبرة، وهكذا انتهت حياة هذه 
)27(

الوفاة دون ت�سريح يوم 2/23 

ال�ساب���ة، وبداأ الفراق الفعلي ولم يك���ن بيد االأم غير ال�سبر على هذا البلء العظيم، 

فقد نالت ابنتها �سعاد �سرف ال�سهادة في ن�سرة الحق على الباطل.

اأم���ا عن حال���ة الجثمان فقد كانت هن���اك علمات �سنق ب�سل�سل���ة اأو حبل في رقبة 

.
)28(

ال�سهيدة، واالأرجح اأنها �سل�سلة كما احتقن الدم في الجزء االأ�سفل من ج�سمها

رحمها اهلل رحمة وا�سعة وا�سكنها ف�سيح جناته.

)27( والد ال�سهيدة، المقابلة ال�سابقة – وثيقة عراقية »مركز �سرطة كيفان« العدد 151 – 1991/2/13.

)28( د.�سباح يحيى الحديدي 1993/2/8 – �سلوى ال�سيباني – محمد ال�سداد.
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144ال�سهيد / ميثم ح�سين غلوم ح�سين المولي

153ال�سهيد / نا�سر ح�سين نا�سر �سفر العجمي

157ال�سهيد / نا�سر غافل زايد العدواني

161ال�سهيد / نغيم�ض مدلول علي ال�سمري

163ال�سهيد / وليد ابراهيم محمد بندر المحمد

169ال�سهيد / وليد خالد م�سعان المطيري

173ال�سهيد/ وليد �سالح اإبراهيم العلي

178ال�سهيد / وليد علي حمد اأحمد المن�سور

181ال�سهيد / يو�سف خاطر ح�سن خمي�ض ال�سوري

185ال�سهيدة / اأ�سرار محمد مبارك القبندي

214ال�سهيدة / وفاء اأحمد العامر

226ال�سهيد/ عبدالعزيز �سالح اإبراهيم ال�سرهان

230ال�سهـيـد/ علـي فــوؤاد نعمـة الـبـدر

236ال�سهيد/ عبدالعزيز را�سد عبدالرزاق الوهيب

240ال�سهيد/ �سامر محمود اإبراهيم اأبودقر

245ال�سهيد/ اأ�سامة عبداهلل رجب الفيلكاوي

251ال�سهيدة/ �سعاد علي ح�سين الح�سن




