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« �إهــــــــداء »
	�إىل �أر�ضي ال�صغرية ...
	�إىل حبي الكبري ...
	�إىل من ي�ستحق الت�ضحية والعطاء...
« �إىل الكويت »

				

�شـهــــداء الـكــــويـت
-3-
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كلمة �شكر وعرفان
يقول تعايل يف حمكم كتابه العزيز :

				

« �صدق اهلل العظيم »

« �إىل �أرواح �شهداء الكويت الأبرار الذين رحلوا وتركوا ب�صمة م�ضيئة
يف �سماء وطنهم لتكون نربا�س ًا وعز ًا لذويهم وللآخرين » .
ي�سر مكتب ال�شهيد �أن يقدم هذا الكتيب الذي يحوي بني دفتيه موجز ًا
حليثيات اال�ست�شهاد لكوكبة من الرجال والن�ساء الذين قدموا �أنف�سهم
فداء لعز الكويت وكرامة �أر�ضها .
ً
هذا الإ�صدار الأول من نوعه وهو يهدف �إىل توثيق مالحم وبطوالت
كوكبة من ال�شهداء يفتخر مكتب ال�شهيد �أن ي�ضمهم �إىل �سجالته و�سجالت
اخلالدين يف هذه الأر�ض الطيبة ويوثق �سريتهم العطرة لتبقى نربا�س ًا
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للحق  ،و�إع�لاء لكلمة ال�شهادة  ...ولتبقى ق�ص� ًصا تنهل منها الأجيال
القادمة قيم احلق  ،ودرو�س ًا تنري لها دروب الف�ضيلة واخلري
وت�سهي ًال للمراجعة والإطالع فقد اعتمدنا نظاما خا� ًصا ومتميز ًا يف

عر�ض حيثيات ال�شهداء  ،و�سعينا �إىل �أن تكون احليثيات مت�ضمنة للبيانات
الأ�سا�سية لل�شهيد  ،تتلوها نبذة موجزة عامة عن �إجن���ازات ال�شهيد
وبطوالته ثم واقعة ا�ست�شهاده  ،وبذلك يكون هذا الإ�صدار �سج ًال متكام ًال
 ،و�إن كان موجز ًا يتميز ب�سهولة املراجعة وي�سر الإط�لاع للوقوف على
ال�سرية العطرة جلميع ال�شهداء الأبرار لهذه الأر�ض الطيبة .
وقد يكون مهم ًا �أن ن�شري ون�ستذكر �أنه على الرغم من �إن ه�ؤالء ال�شهداء
الأبرار يختلفون ويتباينون يف معطيات كثرية كاجلن�س واجلن�سية � ،إال
�أن هناك رابطة جمعت من رحمها يولد الإن�سان من جديد ليهب احلياة
للأوطان ويحفظها �شاخمة  ..هذه الرابطة هي التي جمعت هذه الكوكبة
ال�شاخمة التي عا�شت على هذه الأر�ض الطيبة ، ،هي التي �صهرتها وجمعتها
لتقدم منوذج ًا رائع ًا للبطولة والتالحم والإيثار  ..وهو من��وذج مفعم
بدالالت �إن�سانية عظيمة � ..إن ت�ضحيات ه�ؤالء ال�شهداء �ستظل منبع خري
لهذه الأر�ض الطيبة  ..وحمركة لعواطف النا�س و�أحا�سي�سهم فال�شهادة
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هي قوة الأمم وحياتها وهي تعزيز للدين  ..ومتجيد للحق و�إرتقاء
للإن�سان  ..ولهذا كله �سعى مكتب ال�شهيد �إىل توثيق هذه ال�شهادة له�ؤالء
اخلالدين الذين رووا �أر�ض بالدهم ب�أج�سادهم لتعي�ش كرمية عزيزة .
ختام ًا  ..ن�أمل �أن ي�ساهم هذا ال�سجل التاريخي يف تخليد وتكرمي

��داء لهذه الأر���ض الطيبة ،
�شهدائنا الأب��رار الذين قدموا �أرواحهم ف ً
ورفعوا راية وطنهم �شاخمة عزيزة  ..و�أخذوا موقع ًا بني ثنايا القلوب
والأفئدة  ..و�أ�صبحوا ق�ص� ًصا ودرو�س ًا وعرب ًا تنهل منها الأجيال القادمة
معاين احلق والكرامة  ..راجني املوىل العلي القدير �أن يظلهم بظله يوم
احل�ساب ويدخلهم جناته �إنه �سميع جميب الدعاء .
			

رئي�س جمل�س الأمناء

			�أ.د .جــا�سـم يـو�ســف الــكـنــدري
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ال�شهيد �أحمد عبداهلل م�صطفى حممد هادي(رحمه اهلل)

كتب  /د.في�صل الكندري:
يف عام  1954ولد ال�شهيد �أحمد عبد اهلل م�صطفي هادي ودر�س يف مدار�س
الكويت حتى تخرج من مدار�سها وبعد �أن نال �شهادة الثانوية العامة عام  1971م
التحق ب�شركة البرتول الوطنية ليعمل موظف ًا بها مدة عامني �إىل �أن �أخذت العراق
تظهر نواياها جتاه الكويت وقامت يف عام  1973باحتالل مركز ال�صامتة الواقعة
على احلدود الكويتية العراقية(.)1
فرتك هذا االحتالل �أثر ًا كبري ًا على �شخ�صية �صاحب الرتجمة جعله يغري جمري
حياته فقرر �أحمد ترك العمل يف �شركات النفط وما فيها من دخل مادي كبري (، )2
واالنخراط يف �سلك الع�سكرية ودخل الكلية الع�سكرية �ضمن من ان�ضموا �إىلها يف
الدفعة الثامنة يف عام 1975م  ،وجتدر الإ�شارة هنا �إىل انه كان متزوج ًا عندما قرر
االلتحاق بالكلية الع�سكرية  ،ومل مينعه زواجه عن �أداء واجبه جتاه الوطن .
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ويف الكلية اظهر مي ًال �شديد ًا للع�سكرية وترجم ذلك �إىل مثابرة واجتهاد ورغبة
جاحمة يف التح�صيل العلمي  ،واقرتن هذا كله مع دماثة الأخالق مما جعله يتفوق
على كل �أقرانه  ،فح�صل عن جدارة على املرتبة الأوىل  ،ونال درجة االمتياز وكان
كل ذلك دافع ًا لدى القيادة لأن متنحه لقب ًا فخرية وهو رتبة رقيب �أول  ،و�أ�ضحي
بذلك م�سئو ًال عن �سرايا الطلبة جميعا �أمام قيادة الكلية  ،وكانت هذه �أعلى رتبة
تعطى لطالب يف الكلية ودرجت العادة ب�أن ال تعطي �إدارة الكلية الع�سكرية هذه
الدرجة �إال ملن تنطبق عليه موا�صفات معينة لينال ثقتها  ،وح�صل عليها �أحمد
بجد واجتهاد و�صار حلقة الو�صل بني القيادة والطلبة (.)3
وكان ال�شهيد احمد مهتما لق�ضايا وهموم الطلبة  ،وكانت االبت�سامة ال تفارق
حمياه لذا كان حمبوبا من جميع الطلبة  ،وكان ينقل م�شكالت وهموم �أقرانه �إىل
�إدارة الكلية  ،ويقف معهم ليجدوا �أف�ضل ال�سبل لإزالتها �أو معاجلتها  ،وقد اك�سبه

هذا قدرة على احلوار واملناق�شة �سواء مع الطلبة �أو مع �إدارة الكلية .
وا�ستمر �أحمد يف حت�صيله العلمي واملثابرة يف الكلية حتى تخرج  ،وحاز على
درع التفوق  ،وقلده �أمري دولة الكويت الراحل ال�شيخ �صباح ال�سامل ال�صباح رحمه
اهلل تعايل �سيف ال�شرف على تفوقه واجتهاده (. )4
وبعد تخرجه ق��رر موا�صلة حت�صيله العلمي ف�سافر �إىل ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية  ،ونال درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص احلا�سب الآيل  ،ليعني رئي�سا لق�سم
احلا�سب الآيل يف كلية على �صباح ال�سامل الع�سكرية ( )5وهكذا ظل احمد يف
عمله يخدم ب�إخال�ص  ،وعلى ات�صال دائم بزمالئه يف العمل فحاز على ودهم
وتقديرهم  .وكيف ال يحوز على ذلك رحمه اهلل �إذا طلب �أحدهم منه خدمة كان
ال يرتاح باله حتى ي�ؤديها له ,
كما كان يف�ضل الغري على نف�سه  ,و�إذا �سمع بوجود �أفراد �أو ع�ساكر حمجوزين
يف الكلية كان يذهب �إىل قادتهم ويطلب منهم ب�أن يحتجز بدال منهم  ،و�أن يطلق
�سراحهم (.)6
ودارت الأيام على �أحمد وهو مع رفاقه و�أخواته و�أقربائه حتى يوم اخلمي�س الثاين
من �آب (�أغ�سط�س) عندما جاءت جحافل �صدام ح�سني لتغزو الكويت وحطمت بذلك
كل �أوا�صر الأخوة وال�صداقة التي طاملا كان يتغنى بها �أثناء حربه مع �إيران وليدك
�إ�سفينا يف ج�سد الأمة العربية جعلتها تتجرع �أالمها وويالتها حتى يومنا هذا .
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وذهل �أحمد ل�سماع �أخبار الغزو  ,و�أخذ ي�شاهد القوات العراقية وهي جتوب
�شوارع الكويت يف ذلك اليوم امل�ش�ؤوم  ,فتحركت الغرية واحلمية  ,وفار الدم يف
عروقه  ,و�أبي �إال �أن يلتحق مبقر عمله مع ن�سائم �صباح الثاين من �أغ�سط�س ,
وان�ضم �إىل �صفوف املقاومني لالحتالل العراقي والراف�ضني لوجوده على تراب
الكويت وقام مع ثلة من �أ�صحابه ب�صد القوات العراقية ومنعها من التقدم الحتالل

منطقة اجليوان وجنحوا يف �ضرب اجلنود العراقيني و�أ�سروا عددا منهم  ,ولكن
ال�شجاعة مل تقف �سدا منيعا �أمام تقدم �أعداد خيالية للقوات الغازية  ,فو�صلت
التعزيزات �إىل القوات العراقية فلم يكن �أمام �أف��راد املقاومة �إال �إخالء املكان
جتنبا لوقوع املزيد من ال�ضحايا  ,فتخل�صوا من اجلنود العراقيني ممن وقعوا يف
قب�ضتهم وان�سحبوا عائدين �إىل منازلهم (. )7
ومل ينته دور �أحمد عند هذا احلد وقام بالبحث عن �أقرانه من الع�سكريني لت�شكيل
خالياملقاومةاالحتالل,ف�شكلخلية�أطلقعليهاجمموعةالأندل�س,و�أخذيجوبمناطق
الكويت ليقف على الت�شكيالت الأخرى مثل ديوانية الرميثية وديوانية ال�صباحية على
�سبيل املثال ال احل�صر لر�صد الأخبار وجمع املعلومات للت�شاور ولتن�سيق العمل معهم()8
ومت ت�سريب كميات كبرية من الأ�سلحة من مع�سكرات اجليوان ومن منطقة �صبحان
 ,وكان �أفراد املقاومة يقودون �سياراتهم �إىل هناك ميل�ؤونها مبختلف �أنواع الأ�سلحة
 ,وحمل احمد �سيارته بكمية كبرية من الأ�سلحة والذخرية لدرجة �أن م�ؤخرة ال�سيارة
كادت تالم�س الأر�ض من ثقل وزنها ( ,)9وجنح يف �إي�صالها �إىل �أفراد املقاومة.
و�أ�ضحى �أحمد يقوم مبا ميليه عليه واجبه و�ضمريه يف مقاومة املعتدين ب�شتى
الو�سائل املتاحة �أمامه  ,ولي�س هذا فقط و�إمنا جازف بحياة زوجته عندما ا�شرتكت
طواعية معه يف تنفيذ بع�ض العمليات فقد كان ي�صطحبها معه لتقوم بعمليات
متويه وتغطية ملا كان ينوي القيام به( ,)10وظل احمد يوا�صل عمله حتى وقع �أ�سريا
يف �أيدي القوات العراقية.
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واختلفت الروايات وت�ضاربت حول �سبب اعتقاله فمنهم من يقول ب�أن عراقيا
كان يعمل يف مق�سم لهواتف املنطقة  ,ويبدو انه كان مد�سو�سا من قبل ال�سلطات
العراقية ليقوم مبراقبة املكاملات الهاتفية  ,ورمبا �سمع �شيئا من مكاملات �أحمد مع
رفاقه حيث عمد �إىل التحدث بكرثة يف الهاتف عند بداية الغزو لتن�سيق العمل مع
الراغبني يف االن�ضمام للمقاومة .

كما كان هناك عراقي يعمل �سائقا ل�سيارة �أجرة  ,وقف هذا العراقي بجانب
اثنني من اجلنود العراقيني عند نقطة تفتي�ش  ,فت�شاجر �أحمد معهم حول م�س�ألة
ما  ,وانق�ض احمد على ذلك العراقي و�أ�شبعه �ضربا  ,فتلطخ ثوب احمد بدماء
العراقي  ,وملا �شاهد اجلنديان ما حدث ل�صاحبهم العراقي خافا من احمد وتركا
�أ�سلحتهما وهربا .
وتوجه بعدها �أحمد �إىل البيت  ,ومل مت�ض ن�صف �ساعة �إال وح�ضرت ثالث
�سيارات ع�سكرية مليئة بالع�ساكر  ,فحا�صر الع�سكر البيت وكانوا يف ت�أهب لإطالق
النار وطلبوا ال�شخ�ص الذي ت�شاجر مع رفيقهم العراقي  ,وهددوا بن�سف البيت ,
وال �سيما �إذا علمنا ب�أن القوات التي حا�صرت منزله �أح�ضرت دبابة للقيام بهذا
العمل (. )11
وهناك من يقول ب�أن �سبب االعتقال يعود �إىل كرثة حوادث قتل العراقيني يف
املنطقة مما �أزعج ال�سلطات العراقية ودفعها لت�شديد الرقابة ف�أخذت الأعني
تتفتح على احمد ورفاقه (. )12
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و�أيا كان ال�سبب فقد جاءت جمموعة �سيارات ع�سكرية وطوقت املكان  ,و�أغلقت
ال�شارع  ,ويف ال�ساعة اخلام�سة �أو ال�ساد�سة من فجر يوم اجلمعة � 17آب (�أغ�سط�س
) و�صل اجلنود �إىل البيت  ,و�س�ألوا عن �أحمد فذهبت زوجته لإخباره ف�أراد احمد �أن
يجهز �أ�سلحته للمقاومة ف�أخربته زوجته ب�أال يظهر �أي نوع من املقاومة لوجود جي�ش
كامل عند الباب فقال ال�ضابط لأحمد « نريد �أن نفت�ش البيت « فرد عليهم « تف�ضلوا»
وفت�شوا البيت ومل يعرثوا على �أي دليل لإدانة �أحمد  ,وعند خروجهم فت�شوا ال�سيارة ,
فعرثوا على �سالح وعدد من املن�شورات  ,فاقتادوه �إىل التحقيق (. )13
وجلـا العراقيون �إىل ا�ستخدام املباين املدنية يف الكويت مقار للتحقيق وتعذيب
املعتقلني النتزاع االعرتافات منهم  ,ومثال ذلك ما حدث مع �أحمد حيث اقتيد �إىل
مقر بلدية اجلهراء الذي كان مقرا لالهتمام ب�ش�ؤون البلدية والنظافة يف املنطقة

 ,فغري العراقيون مهام تلك امل�ؤ�س�سة املدنية فلم يهتموا ب�ش�ؤون و�أمور النظافة
وال�صحة بل حولوها �إىل مركز للتعذيب  ,ولزرع اخلوف يف نفو�س الكويتيني .ويف
الأ�سر بد�أت معاناة �أحمد مع ال�سلطات العراقية  .ونظرا ل�شجاعته فقد كان ال
يخ�شي اجلنود العراقيون  ,ويرد عليهم ب�صالبة  ,لذا جل�أ اجلنود العراقيون �إىل
و�ضعه يف �سجن انفرادي  ,وكان ي�ؤخذ �إىل جل�سات التعذيب ثم يعاد مرة �أخرى
�إىل �سجنه  ,ورغم ذلك فقد كانت �إرادته عالية  ,ومعنوياته مرتفعة لدرجة �أنه كان
يحاول �أن يطمئن بقية املعتقلني ب�أن هذا الو�ضع لن ي�ستمر طويال(. )14
وكان العراقيون يع�صبون عيون املعتقلني خالل الأ�سر وخالل جل�سات التحقيق
كيال يتعرف املعتقل على هوية ال�شخ�ص الذي يحقق معه( )15وا�ستمر حال �أحمد
على هذا املنوال ما بني حتقيق وتعذيب حتى قررت ال�سلطات العراقية نقله �إىل
مديرة �أمن الب�صرة يف العراق.
ويف �أمن الب�صرة مل يكن حال امل�أ�سورين �أف�ضل مما كانوا عليه يف الكويت .وكان
التغيري الوحيد هو �أن ال�سلطات العراقية رفعت الع�صابات عن عيون امل�أ�سورين ,
ولكنها كانت تعقد معهم جل�سات م�ستمرة ما بني تعذيب وحتقيق  ,حيث بد�أت
جل�سات التعذيب ترتك �آثارها على �أحمد( )16ويف نهاية اجلل�سة كانوا يخربون
امل�أ�سورين ب�أن حكم الإعدام �صدر يف حقهم  ,وهم بانتظار الأوامر لتنفيذ احلكم
( )17وذلك لبث الرعب والهلع يف نفو�سهم  ,ولتحطيم معنوياتهم  ,ورمبا كانت يف
الوقت نف�سه حماولة لإجبارهم على الإدالء مبعلومات تعينهم على اعتقال املزيد
من الكويتيني ممن كانوا يقاومون االحتالل العراقي .
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وبد�أ ال�شهيد �أحمد ي�شتكي من �آالم ب�أذنه من جراء التعذيب  ,ومع ذلك بقي
احمد ثابتا على ر�أيه و�صلبا يف موقفه من العراقيني  ,ورغم كل ما تعر�ض له من
�أ�سر وتعذيب ظل وهو يف مركز �أمن الب�صرة يرد على العراقيني  ,ومل يخنع لهم ,
لذا كانوا ي�ضربونه �أمام بقية امل�أ�سورين �ضربا مربحا ( )18وهكذا كان و�ضع احمد

مع بقية رفاقه من �أ�سرى الكويت ممن �أ�سرتهم القوات العراقية  ,وظلوا لفرتة
طويلة يتجرعون ويالت و�سوء معاملة ال�سجان العراقي الذي مل يعرف الرحمة وال
ال�شفقة  ,وظل يعاملهم معاملة ال متت �إىل الإن�سانية ب�صلة .
وظل �أحمد يف الأ�سر لفرتة غري معلومة  ,وبعد حترير الكويت �أخذت ال�سلطات
الكويتية تطالب املجتمع الدويل ب�ضرورة �إل��زام العراق ب�إطالق �سراح الأ�سرى
واملفقودين الكويتيني ممن �أ�سرتهم القوات العراقية �إبان غزوها للكويت ولكن
النظام العراقي البائد كان ينكر ويناور ويدعي عدم وجود �أ�سرى كويتيني لديه ,
ومل يقدم �أي معلومات عنهم  ,ولكن بعد �أن من اهلل �سبحانه وتعايل على العامل
بالتخل�ص من نظام حكم �صدام ح�سني وزمرته الباغية بد�أت احلقائق تتك�شف
للعامل  ,و�أخذت فرق التفتي�ش جتوب املناطق العراقية بحثا عن الأ�سرى الكويتيني
لدى النظام ال�سابق  ,ولكنها مل تعرث على �إن�سان حي من الأ�سرى واملفقودين من
الكويت  ,و�إمنا بد�أت املقابر اجلماعية تتك�شف  ,و�أخذت تظهر للعيان ممار�سات
النظام العراقي ال�سابق .
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وعند البحث يف احدي املقابر اجلماعية يف منطقة جنوب كربالء دلت التحاليل
املخربية على تطابق اجلينات مع احدي الرفات التي تعود للأ�سري ال�شهيد �أحمد
عبد اهلل م�صطفي هادي  ,وتعود �سبب الوفاة للإ�صابة ب�أعرية نارية ( )19وقامت
وزارة ال�صحة بدولة الكويت ب�إ�صدار �شهادة وفاة لل�شهيد �أحمد  ,وحددت وفاته
يف  2004/3/22وهو لي�س يوم ا�ست�شهاده بالطبع و�إمنا يوم العثور على رفاته يف
املقربة اجلماعية  ,وعن �سبب الوفاة �أفادت ب�أنه كان ب�سبب �إطالق �أعرية نارية يف
ال�صدر واحلو�ض(. )20
وهذا يدل على �أن اجلنود العراقيني مل يكتفوا ب�سجنه وتعذيبه و�إمنا قاموا
بتنفيذ حكم به رميا بالر�صا�ص ,ظنا منهم ب�أن ذلك �سيغطي على ممار�ستهم
الوح�شية الهمجية.
ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يرحم �شهداءنا الأبرار و�أن ي�سكنهم ف�سيح جناته .

امل�صادر:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(- )1مقابلة مع �سليمان عبد اهلل هادي بتاريخ  2004/8/30م � ,ص2
(- )2مقابلة مع ( عادل عبد الهادي ) �أبو خالد بتاريخ  2004/8/30م �,ص.2
( -)3مقابلة مع ( احمد املال ) �أبو على بتاريخ  2004/8/30م �,ص. 2
( -)4مقابلة مع �أبوعلي 2004/8/30م �،ص .
(- )5مقابلة مع ( �سامي عبد الهادي ) �أبو عبداهلل بتاريخ  2004/8/30م � ,ص. 2
(- )6مقابلة مع ( عادل عبد اهلل هادي ) �أبو خالد بتاريخ 2004/8/0م � .ص. 3
(- )7مقابلة مع ( عادل عبداهلل هادي ) �أبو خالد بتاريخ 2004/8/0م � .ص. 3
(- )8مقابلة مع ( حممد عبداهلل هادي ) بتاريخ 2004/8/30م � .ص. 2
(- )9مقابلة مع ( حممد عبداهلل هادي ) بتاريخ 2004/8/0م � .ص. 3
( -)10مقابلة مع ( حممد عبداهلل هادي ) بتاريخ2004/8/0م �,ص & 4مقابلة مع
(� - )11آمال الدوي�سان زوجة ال�شهيد �أحمد ) بتاريخ 2005/1/2م � ,ص. 4
(- )12مقابلة مع ( عادل عبداهلل هادي ) �أبو خالد بتاريخ 2004/8/0م � ,ص. 4
(- )13مقابلة مع ( �أمال الدوي�سان زوجة ال�شهيد �أحمد) بتاريخ 2005/1/2م�,ص.6
(- )14مقابلة مع (�سامي عبداهلل هادي ) �أبو عبداهلل بتاريخ 2004/8/30م �,ص 4مقابلة مع
حممد عبد اهلل هادي  -بتاريخ 2004/8/30م�,ص &5مقابلة مع (عبداهلل اجلا�سر)�أبو خالد
بتاريخ 2004/9/ 1م �ص. 4
(-)15مقابلة مع بدر حممد القطان بتاريخ 2004/7/6م� ,ص. 4
(-)16مقابلة مع (�سامي عبداهلل هادي) �أبو عبداهلل بتاريخ 2004/8/30م�,ص.4
(-)17مقابلة مع بدر حممد القطان بتاريخ 2004/7/6م �.ص.4
()18مقابلة مع ( عبداهلل اجلا�سر)�أبو خالد بتاريخ 2004/9/1م� ,ص4
(� - )19شهادة �صادرة عن الفريق الفني بالإدارة العامة للأدلة اجلنائية بدولة الكويت  ,وثيقة رقم
 1واملحفوظة يف ملف ال�شهيد �أحمد عبداهلل هادي مبكتب ال�شهيد20
(�- )20شهادة وفاة �صادرة عن وزارة ال�صحة بدولة الكويت بتاريخ 2004/5/2م  ,وثيقة رقم 5
واملحفوظة يف ملف ال�شهيد احمد عبداهلل هادي مبكتب ال�شهيد .

ال�شهيد � /أحمـد علي حمـمـد عبداهلل (رحمه اهلل)
ال�شهيد� /إ�سماعيل �إبراهيم حممد عبد الرحمن(رحمه اهلل)
ال�شهيد  /خـالـد حــ�سني عـون العـطـية(رحمه اهلل)
كتب  /د.مهزع الديحاين:
ه�ؤالء ثالثة من �شهداء الكويت الربرة  ،الذين قاوموا الغزو العراقي الغادر
لدولتنا احلببية يف الثاين من �أغ�سط�س من عام  1990وذلك منذ ال�ساعات الأوىل
لتلك الهجمة الهمجية التي مل ي�شهد الن�صف الثاين من القرن الع�شرين مثيال
لها  .كانوا يف ريعان �شبابهم  ،ولدوا وترعرعوا يف هذه الأر�ض الطيبة � ،سكنوا
يف الأحياء ذاتها ودر�سوا يف مدر�سة واحدة حتى نهاية املرحلة الثانوية  ،توحدت
�أحالمهم و�آمالهم ،وت�ألفت �أرواحهم  ،فك�أنهم عا�شوا احلياة بج�سد واحد وبقلب
واحد  ،لأجل حرية هذا الوطن وا�ستقالله لذلك مل يكن غريبا �أن يعتقلوا جميعا
يف مكان واحد ويغيبوا عن �أعيننا زهاء �أربعة ع�شر عاما ثم تكت�شف رفاتهم يف
مكان غريب موح�ش يف غرب كربالء  .لقد �أعدموا يف حلظة واح��دة بكي فيها
القمر وانتحبت فيها النجوم  ,ودفنوا يف �أر�ض واحدة فتعانقت �أج�سادهم الطاهرة
يف تلك املقربة اجلماعية ل�سنوات طويلة فك�أنهم ال يريدون �أن ينف�صلوا حتى بعد
ا�ست�شهادهم كانوا �أح��رارا مل ير�ضوا بحياة ال��ذل والعبودية التي جلبها جي�ش
�صدام البعثي لأر�ض الكويت و�شعبها الكرمي  ،قاموا بكل و�سيلة جي�ش االحتالل
حيت ظفروا ب�أعلى منزلة عند اهلل عز وجل �أال وهي ال�شهادة ب�إذن اهلل .
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ال ي�ستطيع �أي باحث  ,فيما �أح�سب � ،أن يف�صل الأع�م��ال البطولية له�ؤالء
ال�شهداء الثالثة الأبرار عن بع�ضها البع�ض  ،لأنهم ومن خالل الوثائق وال�شهادات
التي بني يدي  ،ك�أنهم ميثلون رجال واحدا له ثالثة �أ�سماء هي �أ�سماء �شهدائنا
الثالثة الأبرار  ،كما �سيت�ضح الحقا يف هذا البحث .

البيانات الأ�سا�سية لل�شهداء الأبرار :
 -1ال�شهيد  /احمد علي حممد عبداهلل (رحمه اهلل)
مكان وتاريخ امليالد :الكويت . 1969/11/13
احلالة االجتماعية� :أعزب
امل��ؤه��ل ال��درا��س��ي  :الأول ث��ان��وي ( ) 1989م��ن ثانوية ع�ب��داهلل ب��ن ال��زب�ير –
ال�صليبية.
املهنة :ال يعمل �إال �أنه تقدم بطلب االلتحاق يف اجلي�ش الكويتي ومل يت�سن له �إكمال
الإجراءات املطلوبة حلدوث كارثة الغزو .
مكان الإقامة :ال�صليبية قطعة (. )10
تاريخ االعتقال :الأحد . 1990/8/12
تاريخ اال�ست�شهاد2004/3/13 :
كيفية ا ال�ست�شهاد� :إ�صابة بعيار ناري يف ال�صدر.
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�شخ�صيته  :كان ال�شهيد �أحمد وترتيبه الثالث بني �أفراد �أ�سرته � ,شجاعا
قوي ال�شخ�صية  ,وكان والده فخورا به وم�ساندا له  ,وهذا يرجع �إىل �أن ال�شهيد /
�أحمد كان تفكريه نا�ضجا ومتزنا  ,فنادرا ما كان ي�صادق ويجال�س �إال الذين كانت
�أعمارهم تزيد عن عمره بب�ضع �سنوات (. )1
كان يعرف �أن احلياة كفاح و�صرب ولذا ر�أي �أن ين�ضم �إىل اجلي�ش الكويتي بجانب
�أخيه حممد الذي �سبقه باالن�ضمام �إىل هذا ال�صرح الذي يفخر به اجلميع.

 -2ال�شهيد � /إ�سماعيل �إبراهيم حممد عبد الرحمن (رحمه اهلل)
البيانات الأ�سا�سية لل�شهيد :
مكان وتاريخ امليالد  :الكويت 1972/3/8
احلالة االجتماعية� :أعزب
امل�ؤهل الدرا�سي� :شهادة الثانوية العامة – الق�سم العلمي ( يونيو  ) 1990من
ثانوية عبداهلل بن الزبري  -ال�صليبية .
املهنة  :ال يعمل
مكان الإقامة  :ال�صليبية قطعة () 10
تاريخ اال�ست�شهاد2004/3/23 :
كيفية اال�ست�شهاد� :إ�صابة ب�أعرية نارية بالر�أ�س.
�شخ�صيته  :كان ال�شهيد �إ�سماعيل  ,وترتبيه الرابع بني �أفراد �أ�سرته الكبرية
يت�صف بالهدوء وال�سكينة و�سمو الأخ�لاق منذ طفولته  .كان عطوف ًا( )2ر�ؤوف ًا
بوالدته و�أخوته يف كل الظروف وات�صف ال�شهيد كذلك ب�أنه كان �صبورا كتوما ال
يف�ضي �أ�سراره �إىل �أحد(. )3
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وقد ح�صل ال�شهيد بعد مثابرة وجد على �شهادة الثانوية العامة ( الق�سم
العلمي ) وهو مل يتجاوز الثامنة ع�شرا عاما �إال بثالثة �أ�شهر  ,وذلك قبل
الغزو الغادر ب�شهرين فقط .

 - 3ال�شهيد /خالد ح�سني عون العطية (رحمه اهلل)
البيانات الأ�سا�سية لل�شهيد :
مكان وتاريخ امليالد :الكويت .1971/11/25
احلالة االجتماعية� :أعزب
امل�ؤهل الدرا�سي� :شهادة الثانوية العامة (. )1990
املهنة  :ال يعمل .
مكان الإقامة  :ال�صليبية قطعة (. )10
تاريخ االعتقال :الأحد . 1990/8/9
تاريخ اال�ست�شهاد. 2004/3/23 :
كيفية اال�ست�شهاد� :إ�صابة ب�أعرية نارية يف الر�أ�س.
�شخ�صيته :كان ال�شهيد  /خالد ال��ذي كان ترتيبه الثاين بني �إخ��وان��ه ,ذا
�شخ�صية حمببة جلميع من يعرفه .كان مرحا منطلقا له القدرة على تكوين
ال�صداقات �سواء �أكانوا طالبا داخل مدر�سته �أو خارجها .
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لقد ا�شتهر ال�شهيد  /خالد وكما يروي �شقيقه حممد( )4بقدرته على �صنع
املقالب الربيئة بني �أفراد �أ�سرته و�أ�صدقائه .انخرط يف فرتة ما  ,يف �أثناء درا�سته
الثانوية  ,يف فريق الك�شافة ( )5مما �أك�سبه القدرة على التحمل وال�صرب ومواجهة
ال�شدائد لقد افتقده اجلميع �صغارا وكبارا عندما اعتقل وغاب ال�شهيد خالد
عن عيون حمبيه وهو يف زهرة العمر يف �سبيل ر�سالة مقد�سة �آمن بها مع رفيقيه
ال�شهيدين �أال وهي �أن تبقي الكويت حرة و�إىل الأبد مهما كانت الت�ضحيات .

ال�شهداء وقرار املقاومة �ضد االحتالل :
يف �صباح يوم اخلمي�س الثاين من �أغ�سط�س عام 1990م  ،وعندما احتل الطغاة
العراقيون �أر�ض الكويت الطاهرة  ،كان ال�شهداء الثالثة الأبرار م�صدومني من
هول ما يرون وي�سمعون عن اجلرائم والفظائع التي ارتكبها جي�ش الغزاة �ضد �أبناء
الكويت ( )6فبقوا �صامتني واجمني ال يتكلمون طوال ذلك اليوم الأ�سود وتزامن
�صمت ال�شهيد � /أحمد الكندري على وجه اخل�صو�ص مع الأخبار ال�سيئة التي
و�صلت �إىل العائلة على �أن �أخيه الأكرب حممد الذي كان جنديا يعمل يف رئا�سة
الأركان قد �أ�صيب �إ�صابة بالغة ونقل �إىل م�ست�شفي مبارك الكبري  ,حممد الذي
كان �أكرث من �أخ بالن�سبة لل�شهيد بل كان تو�أمه الروحي كان يف حالة خطرة ومن
هنا انفجر الربكان املتوقد يف نف�س ال�شهيد � /أحمد عندما ذهب لزيارة �أخيه يف
اليوم التايل وهو الثالث من �أغ�سط�س  ،لقد �شاهد �أخاه وهو يف حاله طبية حرجة
 ،لقد �أ�صيب حممد ب�شظية قذيفة هاون من جي�ش �صدام الهمجي وهو يقاوم
مع زمالئه الذين ا�ست�شهدا منهم الكثريين لقد �أق�سم ال�شهيد � /أحمد بعد هذه
الزيارة الأليمة �أمام �صديقيه ال�شهيد  /خالد العطية و�أحمد يو�سف الكندري ب�أنه
�سيقتل كل جندي عراقي دخل �أر�ض الكويت متى �سنحت له الفر�صة املالئمة (. )7
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ويبدو �أنه يف م�ساء يوم اجلمعة  1990/8/م اجتمع ال�شهيد � /أحمد مع رفاق
دربه يف املقاومة وهم ال�شهيد� /إ�سماعيل �إبراهيم حممد وال�شهيد /خالد ح�سني
العطية و�أحمد يو�سف الكندري ويف ذلك االجتماع اتخذوا قرارا مبقاومة الغزاة
بكافة ال�سبل املمكنة ( ، )8و�أن تبقي ات�صاالتهم واجتماعاتهم مع بع�ضهم البع�ض
يف طي الكتمان وال�سرية ال�شديدة .
يبدو �أن ال�شهيد � /أحمد هو �أكرثهم اندفاعا نحو مقاومة الغزاة العراقيني ب�أي
و�سيلة ( )9و�سواء كان ذلك ب�سبب �شخ�صيته اجلريئة القوية التي كانت �سمة من
�سمات ن�ش�أته ’ �أو بحكم �سنه حيث كان �أكرب �سنا من رفيقيه يف ال�شهادة � ،أو لأنه

ودون انتقا�ص لدور رفيقيه يف ال�شهادة  ,رئي�سا لتلك اخللية النا�شئة ،حتى وان مل
تف�صح املقابالت التي �أجريت مع �أ�صدقائه و�أقربائه �شيئا عن هذه اجلزئية .
ويف اليوم التايل وهو يوم ال�سبت  1990/8/4م التقي ال�شهداء الثالثة مع داوود
دروي�ش البلو�شي وهو ع�سكري متمر�س يف لواء املغاوير باجلي�ش الكويتي (، )10
و�صديقا لأخواتهم الكبار  ،و�أبلغوه برغبتهم يف املقاومة �ضد اجلي�ش ال�صدامي وقد
قالوا عنه �أنه ع�سكري ويعرف بالأمور الأمنية والفنية الع�سكرية �أكرث منهم ولذلك
طلبوا منه امل�ساعدة وقد ا�ستجاب داوود لطلبهم و�أو�صاهم باحلذر ال�شديد .
من ثم ا�ست�ضافهم داوود يف منزله القريب من منازلهم  ,وقام بتدريبهم على
ا�ستخدام ر�شا�ش  MBSوالبندقية الذاتية  ,وكذلك على الفك والرتكيب لهذه
الأ�سلحة ( )11ومن هنا بد�أوا �أعمالهم البطولية بكل �شجاعة واقتدار وينبغي �أال
يغفل القارئ الكرمي عن �أن كثافة الوجود الع�سكري العراقي يف الكويت يف ذلك
الوقت تفوق الو�صف  ,الأمر الذي يجعل التحرك واملقاومة �ضدهم �أمرا �صعبا
وحمفوفا باخلطر ,ولكن ذلك مل يكن عائقا �أمام �إرادة الرجال �أمثال ال�شهيد /
�أحمد و�أخويه ال�شهيدين � /إ�سماعيل وخالد .

الأعمال البطولية لل�شهداء الثالثة الأبرار :
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ت�ؤكد امل�صادر التي بني �أيدينا �أن ال�شهيد � /أحمد مل يكن يعمل منفردا عن
زمالئه يف املقاومة وهم ال�شهيد � /إ�سماعيل وال�شهيد  /خالد و�أحمد يو�سف
الكندري  ،بل كان يعمل معهم بروح اجلماعة الواحدة ’ لذلك كانوا يجتمعون يف
�أحد املنازل اخلالية من �ساكنيها يف منطقة ال�صليبية واملجاور ملنزل ال�شهيد /
خالد ( )12ثم يبدءون بعد ذلك نقا�شهم حول عمل ما �ضد القوة الغازية ثم ي�ضعون
اخلطة الكاملة لتنفيذ ذلك العمل ويبد�أوا بعد ذلك بتنفيذها وذلك حتت غطاء
كامل من ال�سرية .

وهذه هي �أبرز الأعمال البطولية التي قاموا بها :
� – 1أول الأع�م��ال التي ق��ام بها ال�شهيد �/أحمد وال�شهيد � /إ�سماعيل
وال�شهيد/خالد هي ا�ستيال�ؤهم على كثري من الأ�سلحة اخلفيفة من خمفر
ال�صليبية ( )13ومن املرجح جدا �أنهم قاموا بذلك العمل يوم اجلمعة املوافق3
1990/8/م وذل��ك قبل و�صول القوات العراقية �إىل املخفر والتمركز فيه
بعد ذلك بيوم واحد فقط على �أقل تقدير ثم عمل ال�شهداء وبكل حذر على
�إخفاء تلك الأ�سلحة التي تتكون يف جمملها من بنادق ذاتية وم�سد�سات كولت
وذخرية يف �أماكن �سرية ال يعلمها �أحد غريهم ( )14لهذا ال�سبب طلبوا من
داوود البلو�شي وبحكم انه ع�سكري ذو خربة  ,ويف �أول لقاء جمعهم معه ’
�أن ي�ساعدهم على نقل تلك الأ�سلحة التي لديهم �إىل �إخوانهم يف املقاومة يف
منطقة كيفان والذين كانوا ال يزالون يقاومون الطغاة (. )15
ولكن يبدو �أن داوود ن�صحهم باالحتفاظ بالأ�سلحة التي ح�صلوا عليها حلني
احلاجة �إىلها ثم طلب منهم م�شاركته يف عملية م�شابهة حتقق الأهداف ال�سامية
التي �أتوا من �أجلها  ،وقد ا�ستجابوا جميعا لطلبه بدون تردد  .فذهب معهم يوم
ال�سبت � 1990/8/4إىلم�ستودع خا�ص للأ�سلحة تابع لوزارة الداخلية يف منطقة
ال�شويخ وهناك �أخذوا كمية من الأ�سلحة من بينها بنادق ور�شا�شة  MBSوذخرية
« طلقات» ثم توجهوا بها �إىل مقر قيادة املقاومة يف كيفان وقد مروا يف العديد من
نقاط التفتي�ش العراقية يف �أثناء ذهابهم وعودتهم ولكن اهلل جل وعال حفظهم
من كل �سوء (. )16
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 -2قام كل من ال�شهيد � /أحمد وال�شهيد � /إ�سماعيل وال�شهيد/خالد بعملية
ع�سكرية �ضد القوات الغازية وذلك مع رفيقهم يف الكفاح داوود البلو�شي الذي
يبدو �أنه كان قائد هذه العملية ( )17ويتلخ�ص ما قاموا به ب�أنهم اخذوا مواقعهم
عند اجل�سر الذي يربط منطقة جابر العلي ومنطقة الظهر وذلك يوم الثالثاء
املوافق 1990/8/7م  ،وقاموا ب�إطالق النار على كارجوات « عربات نقل جنود «

ع�سكرية عراقية وقد متت العملية بنجاح (. )18
 -3قام ال�شهيد �/أحمد ومب�شاركة رفاقه الأبطال ال�شهيد� /إ�سماعيل وال�شهيد
 /خالد وداوود البلو�شي بعملية نقل �أ�سلحة خمتلفة  ،منها بنادق ر�شا�شة MBS
وم�سد�سات وطلقات � ،إىل منطقة القاد�سية ومن ثم ت�سليمها �إىل احدي خاليا
املقاومة  ،وذلك يوم اخلمي�س املوافق 1990/8/9م (.)19
 -4حاول ال�شهيد � /أحمد ومعه كل من ال�شهيد � /إ�سماعيل وال�شهيد  /خالد
وداود البلو�شي و�أحمد يو�سف الكندري  ،القيام بقتل جنديني عراقيني تعطلت
�سيارتهما وهي من نوع جيب «�سوزوكي» قرب مدر�سة يف منطقة ال�صليبخات ولكن
تنفيذ العملية مل يتم .
وال�سبب يف ذلك كما يقول �أحمد يو�سف الكندري( )20يعود �إىل �أن اجلنديني
العراقيني قد �أح�سا باخلطر املحدق بهما من قبل ال�شهيد � /أحمد ورفاقه الذين
تظاهروا �أمامهم ب�أنهم توقفوا لأجل م�ساعدتهما يف ت�شغيل �سيارتهما  /واحلقيقة
�أن احد اجلنديني كما ي�ؤكد احمد الكندري يف �شهادته  ،قد �أخذ و�ضع اال�ستعداد
الع�سكري الكامل م�صوبا �سالحه باجتاههم فكان ذلك عائقا �أمام �إمتام العملية
لكن ال�شهيد �أحمد كان م�صرا على تنفيذ العملية  ،غ�ضب ال حقا غ�ضبا �شديدا
�أمام رفاقه الذين منعوه خلطورة تنفيذها على �أرواحهم(. )21
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� -5صدم ال�شهيد � /أحمد ب�سيارته دارج��ة نارية ع�سكرية حتمل جنديني
عراقيني مما �أ�سفر عن �إ�صابتهما بجروح بليغة كما يروي احد ال�شهود( )22وقد
كان معه يف ال�سيارة رفيقاه ال�شهيدان �إ�سماعيل وخالد .
 -6ر�صد ال�شهداء الثالثة الأب�ط��ال ع��ددا من البيوت املتفرقة يف منطقة
ال�صليبية والتي ك��ان يدخلها الع�سكريون من اجلي�ش العراقي  ،وكانت تلك
البيوت التي يقوم �سكانها بتقدمي الطعام واملواد الغذائية للع�سكريني العراقيني

بكافة املواقع مبنطقة ال�صليبية وبعد �أن عرفوا �أ�صحاب هذه البيوت بدقة وهم
من غري الكويتيني الذين باعوا �ضمائرهم للجي�ش العراقي الغادر قام ال�شهداء
الأبرار بكتابة تقارير مف�صلة عنهم وعن �أولئك الذين يتعاونون مع جي�ش االحتالل
العراقي ب�أي �شكل من الأ�شكال �ضد �شعب الكويت و�ضد ال�شرعية الكويتية املتمثلة
بحكم �آل ال�صباح الكرام .
ف�ك��ان ف�ضال م��ن اهلل �أن تتم معاقبة ه� ��ؤالء اخل��ون��ة بعد حت��ري��ر الكويت
 1991/2/26م مبا�شرة جزاء ًا على �أفعالهم الدنيئة (. )23
 -7قام ال�شهداء الأبرار� ،أحمد و�إ�سماعيل وخالد  ،ب�إعالن ال�شعارات املكتوبة
�ضد قوى االحتالل العراقي  .فقاموا بالكتابة على جدران املدار�س ال�سابقة يف
منطقة �سكنهم بال�صليبية وبد�أوها يف مدار�س قطعة  10وهي مكان �سكنهم ثم
املدار�س الواقعة يف قطعة  6وقطعة  7و�أخريا يف املدار�س الواقعة يف قطعة .)24( 8
كانت تلك العبارات ال�صادقة تزلزل الأر���ض من حتت �أق��دام زبانية
�صدام وت�صدح باحلق وت�شتت ظالم االحتالل عن عيون الكويتيني ال�صامدين
وتب�شرهم ب�أن الن�صر �آت من اهلل لهذا ال�شعب الطيب ومن مناذج العبارات
التي كتبوها ما يلي  ( :ال حكم �إال حكم �آل �صباح )  (،يعي�ش �آل �صباح ) ،
(ي�سقط �صدام وي�سقط البعث )  ( ،عا�شت الكويت حرة �أبية )  ( ،باجل�سد
ال ت�ستطيع وباملال ال ت�ستطيع ) (. )25
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كذلك قام ال�شهداء الأبرار بل�صق �صور �سمو الأمري و�سمو ويل العهد حفظهما
اهلل تعايل جنبا �إىل جنب مع �أعالم الكويت على �أعمدة النور و�أب��واب املدار�س
املختلفة يف منطقة ال�صليبية (. )26

اعتقال ال�شهداء الثالثة ورحلة الآالم الطويلة :
اعتقل ال�شهيد � /أحمد الكندري ورفيقاه ال�شهيد  /خالد العطية  /وال�شهيد
�إ�سماعيل �إبراهيم يف منطقة ال�صليبية يف القطعة الثامنة منها بجانب احدي
املدار�س وهم يكتبون ال�شعارات املناوئة لالحتالل العراقي البغي�ض على جدران
تلك املدر�سة  ،وذل��ك ي��وم الأح��د املوافق  1990/8/12ما بني ال�ساعة 7.30
وال�ساعة الثامنة م�ساء يف �أرجح الأقوال ( )27ونقلوا فورا �إىل خمفر ال�صليبية ومت
حجز �سياراتهم التي تعود ملكيتها لل�شهيد �/أحمد الكندري وهي من نوع �ستانزا
ني�سان يف املخفر نف�سه ومنذ اعتقالهم يف ذلك اليوم الأ�سود  ،مل ي�ستطع �أي من
�أقربائهم �أن يراهم بعينه حتى �صدور �شهادات ر�سمية من الإدارة العامة للأدلة
اجلنائية يف دولة الكويت ت�ؤكد ا�ست�شهادهم يف �شهر مار�س 2004م (� )28أي بعد
غيابهم عن �أعني حمبيهم حوايل �أربعة ع�شر عاما .
ومنذ ال�ساعات الأوىل العتقالهم ذهب والد ال�شهيد � /أحمد ووالد ال�شهيد  /خالد
وحممد �شقيق ال�شهيد � /إ�سماعيل �إىل املخفر وهناك حاولوا بكافة ال�سبل والإغراءات
املادية التفاو�ض ب�ش�أن �إطالق �سراحهم مع �أحد العقداء العراقيني الذي كان يعمل يف
املخفر ولكن كل حماوالتهم مل تنجح ( )29ومنع العراقيون عنهم املعلومات عن م�صري
�أبنائهم داخل املخفر بل وحرموهم حتى من زيارتهم ور�ؤيتهم ( )30وكانت التهم
املوجهة له�ؤالء ال�شهداء تتمحور حول ثالث تهم رئي�سية ( )31وهي:
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 – 1حمل �صور �سمو الأمري و�صور ويل العهد حفظهما اهلل تعاىل وهما رمزا
ال�شرعية الكويتية �أثناء االحتالل العراقي البغي�ض .
 -2حيازة �أ�سلحة وذخائر يدعي زبانية النظام العراقي انهم وجدوها يف
ال�سيارة العائدة ملكيتها لل�شهيد � /أحمد الكندري .
 -3كتابة �شعارات معادية لر�أ�س النظام العراقي البائد وحلزب البعث احلاكم
يف العراق  ،وكما ي�ؤكد �أحد ال�شهود فان التهمة الثالثة هي يف تقديرهم �أقوى

التهم املوجهة �ضد ه�ؤالء ال�شهداء الأبرار  ،وهذا ما بينه احد العقداء لذوي
ال�شهداء عندما طالبوه ب�إطالق �سراحهم  ،حيث قال ذلك العقيد �أن التهمة
الأوىل والثانية بالإمكان التغا�ضي عنها من وجهة نظره ولكن تبقي تهمة �سب
الرئي�س العراقي ومعاداته هي من التهم التي ال تنفع معها �شفاعة « وا�سطة
« من كان على حد قوله (.)32

ما بعد االعتقال:
رغم �أن املعلومات ت�صبح �شحيحة جدا عن ه�ؤالء ال�شهداء الأبرار بعد اعتقالهم
� ،إال �أن هناك بع�ض �شهادات موثوق بها لعدد قليل جدا من ال�شهود الكويتيني
الذين �أكدوا ر�ؤيتهم لواحد على الأقل من ه�ؤالء ال�شهداء يف ال�سجون العراقية
وبعيدا عن التخمينات ( ، )33ف�إنه من املرجح جدا �أنهم ظلوا حمتجزين يف خمفر
ال�صليبية مدة يومني �أو ثالثة على الأكرث ثم نقلوا ب�سرعة �إىل �سجن الب�صرة يف
�أوائل الن�صف الثاين من �شهر �أغ�سط�س .)34( 1990
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ومن املمكن قبول �شهادة من يقول �أن اثنني من ه�ؤالء ال�شهداء هما ال�شهيد /
�أحمد الكندري وال�شهيد � /إ�سماعيل �إبراهيم بقيا يف �سجن الب�صرة حتى تاريخ
نوفمرب  1990على �أقل تقدير (.)35
لهذا من املمكن �أي�ضا �أن ال�شهيد  /خالد العطية كان موجودا يف �سجن الب�صرة
يف الفرتة بني  1990/8/16و  1990/9/28على الأق��ل كما ت�صرح ال�شهادة
املنفردة والوحيدة عن هذا ال�شهيد ( )36ومن املفارقة امل�ؤملة  ،وبعد ا�ستقراء وحتليل
�شهادات ال�شهود � ،أنه من الراجح جدا �أن ال�شهيد  /خالد قد عزل عن رفيقيه
ال�شهيدين �أحمد و�إ�سماعيل منذ الأيام الأوىل لالعتقال وعلي النقي�ض من ذلك
من املمكن جدا �أن ال�شهيد � /أحمد وال�شهيد � /إ�سماعيل بقيا متالزمني �شهورا
طويلة يف املعتقالت العراقية املختلفة  ،و�آخر مرة �شوهد فيها معا على الأقل كانت
يف معتقل الر�شيد ببغداد يوم  1991/2/24كما ت�ؤكد ذلك �شهادتان منف�صلتان
�شبه متوافقتني الثنني من ال�شهود(. )37

وت�سهيال للقارئ الكرمي ،نورد روايات ال�شهود الذين �أكدوا م�شاهدتهم لل�شهداء
الثالثة بعد اعتقالهم مرتبة ترتيبا زمنيا وهي كالتايل:
 – 1ال�شاهد الأول :كويتي اجلن�سية – ومن مواليد عام . 1956
�أكد ال�شاهد ب�أنه ر�أى ال�شهيد  /خالد ح�سن العطية يف �سجن الب�صرة منتاريخ � 1990/8/16إىل  1990/9/8من ثم �أكد ر�ؤيته مرة �أخرى يف نف�س ال�سجن
( �سجن الب�صرة ) من تاريخ � 1990/9/19إىل . )38( 1990/9/28
 -2ال�شاهد الثاين  :كويتي اجلن�سية ومن مواليد . 1974
 متكن ال�شاهد من التعرف على ال�شهيد �/أحمد الكندري وم�شاهدته يفمعتقل �أمن الب�صرة ال�سيا�سي يف الفرتة ما بني . )39( 1990/8/25
 -3ال�شاهد الثالث  :كويتي اجلن�سية ومن مواليد . 1968
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 �أكد ال�شاهد ر�ؤيته لكل من ال�شهيد �/أحمد على الكندري وال�شهيد �/إ�سماعيل�إبراهيم حممد وذلك يف �ساحة معتقل الر�شيد ببغداد يوم  ، 1991/2/23وهو
تاريخ دخول ال�شاهد لذلك املعتقل لأول مرة ثم ي�ؤكد ال�شاهد وهو الذي له معرفة
�سابقة بال�شهيدين انه يف اليوم التايل لو�صوله �أي  1991/2/24قامت �سلطات
ال�سجن بنقل جمموعة تقدر بثالثمائة �سجني باحلافالت وكان من �ضمنهم كل
من ال�شهيد �/أحمد الكندري وال�شهيد �/إ�سماعيل �إبراهيم وذلك �إىل جهة غري
معلومة (. )40
 -4ال�شاهد الرابع  :كويتي اجلن�سية من مواليد . 1953
 ر�أى ال�شاهد كل من ال�شهيد � /أحمد الكندري وال�شهيد � /إ�سماعيل �إبراهيميف معتقل الر�شيد ببغداد يوم . 1991/12/24

وي�ؤكد ال�شاهد �أن �سلطات ال�سجن رحلت ال�شهيدين يف نف�س ذلك اليوم ( �أي
 )1991/2/24مع جمموعة من ال�سجناء الذين مل ي�ستطع تقدير عددهم �إىل
جهة غري معلومة وال�شاهد يقر ب�أنه ال يعرف ال�شهيدين �سابقا ولكنه ميزهما داخل
املعتقل لأنهما كانا الوحيدين من �صغار ال�سن وقد ر�سخت يف ذهنه �صورتهما داخل
ال�سجن والتي ا�ستطاع ال�شاهد �أن يتعرف عليها الحقا بعد �إطالق �سراحه وعودته
�إىل وطنه (. )41
ورغم املحاوالت احلثيثة التي بذلتها اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين
يف دولة الكويت  ،ف�إنه مل ترد �أي معلومة موثوق بها على الإطالق عن ه�ؤالء ال�شهداء
منذ  1991/2/24لقد ماطل النظام العراقي البائد بق�ضية الأ�سرى ومل يتجاوب
�أبدا مع كل اجلهود الإن�سانية الدولية ال�ساعية ملعرفة م�صريهم .
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وعند �سقوط النظام يف التا�سع من �أبريل لعام 2003م �سقط القناع عن الوجه
اخلبيث والأ�سود حلكم البعث البولي�سي ال��ذي جثم على �صدور مواطنيه على
مدى  35عاما وانزاح ال�ستار عن احلقيقة املرة عندما اكت�شفت ع�شرات املقابر
اجلماعية التي ت�ضم رفات ع�شرات الألوف من الأبرياء الذين �سقطوا �ضحية ذلك
النظام وبط�شه فكان �أن عرث على رفات �شهدائنا الثالثة الأبرار يف احدى املقابر
يف غربي كربالء وقد �أثبتت التحاليل املخربية الدقيقة التي قام بها يف الأدلة
اجلنائية يف دولة الكويت على عينات من تلك الرفات تطابقها اجليني لكل واحد
من ه�ؤالء ال�شهداء الثالثة اخلالدين  .فتم ت�شييع رفاتهم يف موكب ر�سمي مهيب
يف �أواخ��ر �شهر مار�س عام  2004م  ،واحت�ضنهم ثرى �أر�ض الكويت التي طاملا
�أحبتهم و�أحبوها حتى ا�ست�شهادهم �أما من �أجرم بحق الإله وبحقهم ف�إنه الآن
خمفورا ينتظر الق�صا�ص يف كل حلظة واهلل �صادق بوعيده دائما و�أبدا ( �إنا من
املجرمني منتقمون )�صدق اهلل العظيم .
امل�صادر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( - )1مقابلة مع �شقيق ال�شهيد  /حممدعلي الكندري و�شقيقة ال�شهيد  /فوزية على الكندري
بتاريخ 2004/7/

�شـهــــداء الـكــــويـت
-29-

( - )2مقابلة مع �شقيق ال�شهيد  /حممد �إبراهيم حممد عبد الرحمن بتاريخ 2004/8/15م.
( - )3مقابلة مع �صديق ال�شهيد  /احمد يو�سف الكندري بتاريخ  2004/7/5م.
( - )4مقابلة مع �شقيق ال�شهيد  /حممد ح�سني عون العطيه بتاريخ 2004/8/16م.
( - )5مقابلة مع رفيق ال�شيهد يف املقاومة  /داوود دوري�ش البلو�شي بتاريخ  2008/10/4م .
( - )6حممد ح�سني العطية – املقابلة ال�سابقة ’ حممد ابراهيم حممد – املقابلة ال�سابقة حممد
على الكندري -املقابلة ال�سابقة .
(� - )7صديق ال�شهيد وزميله يف املقاومة �/أحمد يو�سف الكندري – املقابلة ال�سابقة .
(� - )8أحمد يو�سف الكندري – املقابلة ال�سابقة  ,حممود ابراهيم حممد  -املقابلة ال�سابقة .
( - )9كما ي�ؤكد احمد يو�سف الكندري – املقابلة ال�سابقة ’ وداد البلو�شي – املقابلة ال�سابقة
( - )10داوود البلو�شي – املقابلة ال�سابقة .
( - )11داوود البلو�شي – املقابلة ال�سابقة .
( - )12حممد ح�سني العطية – املقابلة ال�سابقة .
( - )13داوود البلو�شي – املقابلة ال�سابقة  ,حممد ح�سن العطية – املقابلة ال�سابقة .
( - )14احمد يو�سف الكندري – املقابلة ال�سابقة  ،حممد على الكندجرية وفوزية على الكندري
– املقابلة ال�سابقة .
( - )15داوود البلو�شي – املقابلة ال�سابقة .
( - )16داوود البلو�شي – املقابلة ال�سابقة واحمد يو�سف الكندري – املقابلة ال�سابقة .
( - )17داوود البلو�شي املقابلة ال�سابقة .
( - )18امل�صدر ال�سابق .
( - )19امل�صدر ال�سابق
(� - )20أحمد يو�سف الكندري -املقابلة ال�سابقة .
( - )21امل�صدر ال�سابق .
( - )22امل�صدر ال�سابق .
( - )23داوود البلو�شي – املقابلة ال�سابقة .
( - )24يو�سف عبداهلل عبد العزيز حممد – مقابلة بتاريخ  2004/10/12وكان هو املمول
الرئي�سي لل�صور والأعالم والأ�صباغ امللونة لل�شهداء الثالثة الأبرار .
(- )25حممد ح�سني العطية – املقابلة ال�سباقة  ،حممد على الكندري -املقابلة ال�سابقة .
( - )26يو�سف عبد اهلل عبد العزيز – املقابلة ال�سابقة  ،حممد على الكندري املقابلة ال�سابقة ،
حممد ابراهيم حممد – املقابلة ال�سابقة .
( - )27احمد يو�سف الكندري – املقابلة ال�سابقة  ،حممد ابراهيم حممد ابراهيم حممد –
املقابلة ال�سابقة .
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(- )28الفريق الفني للأدلة اجلنائية  -1 :تقرير م�صور لرفات رقم ( )30217واملنطبق على
الأ�سري ال�شهيد احمد على حممد الكندري  -2.تقرير م�صور لرفات رقم ( )30212واملنطبق على
الأ�سري ال�شهيد �/إ�سماعيل �إبراهيم حممد عبد الرحمن  -3.تقرير م�صور لرفات رقم ()30225
واملنطبق علي
(� -)29أحمد يو�سف الكندري  -املقابلة ال�سابقة
( - )30امل�صدر ال�سابق حممد ح�سني العطية – املقابلة ال�سابقة  ،حممد الكندري – املقابلة
ال�سابقة  ،حممد ابراهيم حممد – املقابلة ال�سابقة .
( - )31امل�صدر ال�سابق.
(- )32احمد يو�سف الكندري – املقابلة ال�سابقة  ،حممد على حممد الكندري – املقابلة ال�سابقة
ومنها �أنهم نقلوا من خمفر ال�صليبية �إىل امل�شاتل �أو �إىل �سجن الأحداث �أو �إىل رئا�سة الأركان وهي
اقوال بنيت يف الأ�سا�س على الظن والتخمني واال�شاعات �أنظر :حممد على الكندري املقابلة ال�سابقة
 ،حممد ابراهيم حممد – املقابلة ال�سابقة  ،حممد ح�سن العطية – املقابلة ال�سابقة .
( - )33انظر تفا�صيل �أقوال ال�شاهد الأول والثاين الحقا .
( - )34انظر �إفادة ال�شاهد الأول الحقا .
( - )35انظر �أفادة ال�شاهد الأول الحقا .
( - )36انظر �شهادة ال�شاهد الثالث والرابع الحقا .
( - )37ال�شاهد الأول اعتقل من منزله من قبل القوات العراقية بتاريخ  1990/8/12م ،ومت
الإفراج عنه بتاريخ � 1990/9/30أورد ال�شاهد �أقواله �إىل مكتب التخطيط واملتابعة يف اللجنة
الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين بتاريخ . 1996/9/24
( - )38ال�شاهد الثاين اعتقل من قبل القوات العراقية بتاريخ  1990/8/20و�أفرج عنه بتاريخ
� . 1990/11/20أديل ال�شاهد الثاين ب�شهادته �إىل مكتب التخطيط واملتابعة يف اللجنة الوطنية
ل�شئون الأ�سرى واملفقودين بتاريخ . 1996/12/28
( - )39اعتقل ال�شاهد الثالث من قبل ال�سلطات العراقية يف الكويت بتاريخ  1991/2/6و�أطلق
�سراحه يف يوم  1991/3/25م � .أديل ال�شاهد الثالث ب�شهادته �إىل ممثلني من اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر وذلك بتاريخ . 1993/1/25
( - )40اعتقل ال�شاهد الرابع من قبل القوات العراقية يف الكويت بتاريخ  1991/2/21و�أطلق
�سراحه عن طريق اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر بتاريخ � . 1991/3/25أديل ال�شاهد ب�شهادته �إىل
ممثلني من اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر وذلك بتاريخ . 1993/12/28

ال�شهيد � /أحمد حممود حممد احلطاب (رحمه اهلل)
كتب  /د�.أحمد احل�سن:

الكويت يف 2004/12/11
البطاقة ال�شخ�صية

()1

اال�سم� :أحمد حممود حممد احلطاب
اجلن�سية :م�صري
احلالة االجتماعية� :أعزب
املهنة :مدرب �سباحة – الواجهة البحرية – �شركة امل�شروعات ال�سياحية.
امل�ؤهل العلمي  :ال�شهادة اجلامعية بكالوريو�س الرتبية الريا�ضية .
تاريخ امليالد 1962/1/5 :
تاريخ الأ�سر . 1990/11/1 :
تاريخ �إثبات اال�ست�شهاد 2003/10/15 :
�أخالق ال�شهيد احمد احلطاب :
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عرف ال�شهيد بتدينه وح�سن �أخالقه و�إخال�صه يف عمله وعالقاته الطيبة مع
الآخرين لذا كان حمبوبا من اجلميع (. )2

حياة ال�شهيد:
�أحمد حممود احلطاب من مواليد حمافظة دمياط  ،ن�ش�أ يف �أ�سرة حمافظة

’ تلقى تربية �أخالقية ودينية يف �صغره وكان مل�سجد احلطاب يف قريته الذي بناه
�أحد �أجداده دور �أ�سا�سي يف هذه الرتبية الإ�سالمية ح�صل على �شهادة الثانوية
العامة من مدر�سة املعايل يف دمياط ثم ح�صل على �شهادة البكالوريو�س من كلية
الرتبية الريا�ضية بجامعة �أ�سيوط �سنه  1986ثم التحق باخلدمة الع�سكرية يف
القوات امل�سلحة امل�صرية و�أنهى هذه اخلدمة يف  ، 1988/6/1خالل حياته هذه
كان حمبوبا من �أبناء و�شباب قريته حل�سن خلقه ومعاملته الطيبة لهم ولدوره
الن�شط يف تنظيم ال��دورات الريا�ضية وامل�سابقات الثقافية والدينية ويف �أثناء
درا�سته اجلامعية كان له �أي�ضا دور ريا�ضي واجتماعي بارز مع زمالئه و�أ�ساتذة
الكلية (. )3
قدم للعمل يف الكويت �سنة  1988حيث عمل مدرب �سباحة م�سئوال عن تدريب
ال�سباحة للأطفال من ال�سن الرابعة حتى �سن العا�شرة ومن خالل هذا العمل
ولروحه االجتماعية تكونت له عالقات و�صداقات مع �أولياء �أمور الأطفال(. )4

دوره يف الغزو :
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عندما غزا اجلي�ش العراقي دولة الكويت يف  1990/8/2م واحتلها رف�ض
�أحمد احلطاب مغادرة الكويت �إىل وطنه م�صر  ،وعلى الرغم الإحلاح ال�شديد
من قبل �أ�سرته وزمالئه وحاجة والدته �أن يكون بجوارها حيث انه يتيم الأب �إال
انه �أ�صر على البقاء  ،وكان هذا الإ�صرار نابعا من �شعوره بكرامته و�شهامته التي
ال ت�سمح له �أن يغادر الكويت يف حمنتها وهي بلد �أكل من خريها ورزقه منها وكان
يرد على من يطلب املغادرة بقول « �أنا ال اترك هذا البلد بهذه املحنة( « )5لن اترك
بلدي هذه حتى تتحرر قريبا �إن �شاء اهلل( ... )6هذه الأر�ض التي �أعي�ش فيها ورزقه
منها( )7ماذا يقول عني �أبناء بلدي وكيف �أتخلى عن �شهامة �أبناء بلدي امل�صريني
(� )8إن رف�ضه مغادرة الكويت مل يكن فقط من �أجل ال�صمود فيها بل �أي�ضا ملقاومة
املعتدين  ،فقد �شكل ال�شهيد احمد خلية مقاومة مع بع�ض �أبناء الكويت الذين

تعرف عليهم خالل عمله مدربا لل�سباحة ومن ه�ؤالء �سعد م�شعل العنزي و�أبناء
عمومة �سعد و�أحد �أبناء القالف( )9واتخذت هذه اخللية مركزا لإدارة ن�شاطاتها
وهو �شقة احمد احلطاب يف منطقة �صباح ال�سامل(. )10
قامت هذه اخللية بعدة �أن�شطة خالل الغزو العراقي الغا�شم من �أبرزها :
 -1ت�سهيل مغادرة الكويتيني وغريهم �إىل خارج البالد عن طريق �إ�صدار دفاتر
�سيارات وت�أ�شريات و�إثباتات وهمية .
 -2توزيع املواد الغذائية واالحتياجات ال�ضرورية على الأهايل .
 – 3تنظيف الأحياء من القمامة واملخلفات .
 -4تنفيذ عمليات مقاومة �ضد اجلنود العراقيني(. )11
هذا الن�شاط الزاخر �أوقفته و�شاية �آثمة من �أحد �أ�صحاب النفو�س ال�ضعيفة
الذي �أبلغ العراقيني بتحركاتهم فقام املحتل الغا�صب مبراقبتهم حتى مت القب�ض
على جميع �أفراد اخللية �أثناء اجتماعهم يف �شقتهم يف منطقة �صباح ال�سامل()12
ذاق �أحمد احلطاب و�أفراد خليته �شتى �صنوف العذاب عند التحقيق معهم
مبقر الأمن العام يف الكويت ( )13ثم مت �سجن احمد احلطاب يف عدة �سجون ففي
الكويت اعتقل يف �سجن الأح��داث ( )14ويف ق�صر نايف ثم مت ترحيله �إىل �أحد
�سجون الب�صرة ثم �إىل �أحد �سجون بغداد (. )15

�شـهــــداء الـكــــويـت
-33-

وبعد حترير دولة الكويت من �أيد الغزاة يف  1991/2/26م لفرتة �شهر �سبتمرب
 1992تلقي على احلطاب �شقيق ال�شهيد ات�صاال من وال��دة �سعد العنزي �أحد
زمالئه يف خلية املقاومة – يخربه ب�أن �شقيقه اعتقل مع ابنها �سعد يف نف�س املعتقل
وكما تلقي على احلطاب ات�صاال �آخر من جلنة ال�صليب الأحمر تعلمه ب�أنه مت
ترحيل احمد احلطاب �إىل جهة غري معلومة مل يتم الإف�صاح عنها وذلك يف نهاية

�سنة  )16( 1992وبعد ذلك انقطعت �أخبار ال�شهيد احمد احلطاب حتي �سقوط
نظام �صدام البائد على يد قوات التحالف وخالل هذه الفرتة توفيت والدته حزنا
عليه وهي ال تعلم عن حاله �شيئا ( )17ويف �أول اجتماع بعد �سقوط نظام �صدام
للجنة الثالثية التي متثل دولة الكويت والعراق واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
�أبلغ وفد العراق ال�صليب الأحمر انه متت حماكمة جمموعة من ال�شباب عددهم
� 151أ�سريا بتهمة مقاومة االحتالل وحكم على اجلميع بالإعدام رميا بالر�صا�ص «
ونفذ هذا احلكم يف �شهر نوفمرب �سنة  1991وكان من بينهم ال�شهيد احمد حممود
احلطاب ودفنوا جميعا يف مقربة مبنطقة ال�سماوة جنوب بغداد ( )18وقد حتقق
الفريق الفني للإدارة العامة للأدلة اجلنائية بوزارة الداخلية من رفات �أحمد
احلطاب عن طريق مطابقة جينات �أفراد �أ�سرته مع جينات الرفات ( )19و�أ�صدر
التقرير التايل :

�شـهــــداء الـكــــويـت
-34-

« يف مقربة جماعية قرب منطقة ال�سماوة العراقية مت العثور على �إحدى رفات
الأ�سرى الــ 605وقد �أثبتت التحاليل املختربية تطابق اجلينات مع �إحدى الرفات
والتي تعود للأ�سري ال�شهيد  /احمد حممود احلطاب من مواليد  1962وكان
مدرب �سباحة يف امل�شروعات ال�سياحية وقد مت �أ�سره بتاريخ )20( 1990/11/1
« وخري رئي�س جلنة البحث والتحري �شقيقه على احلطاب بني نقل رفات ال�شهيد
احمد �إىل م�صر مع حتمل دولة الكويت جميع التكاليف وبني دفنه يف دولة الكويت
فاختارت �أ�سرته دفنه يف الكويت وذلك لإ�صرار ال�شهيد البقاء فيها ( )21ومت دفن
رفات ال�شهيد يف موقع دفن ال�شهداء يف مقربة ال�صليبخات يف 2003/10/15
وكما �صلي عليه �صالة الغائب يف م�ساجد حمافظة دمياط وغ�ص م�سجد احلطاب
يف قرية ال�شهيد بامل�صلني يف جمهورية م�صر العربية (. )22
وكان ال�ست�شهاد احمد احلطاب �صدى يف العالقات بني دولة الكويت وجمهورية
م�صر العربية فقد �أر�سل �سمو ويل العهد ال�شيخ �سعد العبد اهلل ال�سامل ال�صباح
( )23و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ( )24والنائب

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح
برقيات تعزية �إىل �أ�سرة ال�شهيد احمد احلطاب كما قال ال�سفري امل�صري لدى
دول��ة الكويت �أن ا�ست�شهاد احمد احلطاب ( )25فخر جلميع املقيمني على هذه
الأر�ض الطيبة التي رف�ض احلطاب مغادرتها يف �أثناء الغزو (. )26
بينما �أكد امل�ست�شار الإعالمي يف ال�سفارة امل�صرية �أن ا�ست�شهاد احمد احلطاب
ر�سالة تظهر مدى تالحم ال�شعبني ال�شقيقني امل�صري والكويتي ووحدة امل�صري
بينهما (. )27
رحم اهلل ال�شهيد احمد احلطاب رحمة وا�سعة وا�سكنه ف�سيح جناته .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1بطاقة تعريفية مبلف ال�شهيد احمد حممود احلطاب رقم � 1246صادرة عن مكتب ال�شهيد –
ق�سم التخليد املعنوي – فريق توثيق احليثيات  ،جريدة القب�س تاريخ � 2003/10/24ص، 4تقرير
عن �سرية ال�شهيد احمد حممود احلطاب كتبه �شقيقه على احلطاب �ص. 2، 1
( -)2مقابلة مكتب ال�شهيد مع على حممود حممد احلطاب �شقيق ال�شهيد �أحمد احلطاب بتاريخ
2004/10/6م �ص 2، 1تقرير على احلطاب �ص2، 1
( -)3مقابلة مكتب ال�شهيد مع على احلطاب� ،ص 2، 1تقرير على احلطاب �،ص.2
( -)4مقابلة مكتب ال�شهيد مع على احلطاب� ،ص ،2تقرير على احلطاب �ص. 2
( -)5مقابلة مكتب ال�شهيد مع على احلطاب �ص ، 2تقرير على احلطاب �ص  ، 3 ، 2دجريدة اخبار
�إىل وم تباريخ 2003/10/25م  ،مقابلة مع على احلطاب .
(-)6مقابلة مكتب ال�شهيد مع على احلطاب �ص. 3
( -)7تقرير على احلطاب �ص.3، 2
( -)8جريدة �أخبار اليوم بتاريخ  2003/10/25م مقابلة مع على احلطاب.
( -)9مقابلة مكتب ال�شهيد مع على احلطاب �ص ، 5تقرير على احلطاب �ص. 3
( -)10جريدة �أخبار اليوم بتاريخ  2003/10/25م مقابلة مع على احلطاب .
( -)11مقابلة مكتب ال�شهيد على احلطاب �ص 5، 4تقرير على احلطاب �ص 3جريدة القب�س بتاريخ
 200/10/24م �ص 4مقابلة مع �شقيق على احلطاب جريدة الوطن بتاريخ  2003/10/26م مقابلة
مع �شقيقه على احلطاب .
( -)12مقابلة مكتب ال�شهيد مع على احلطاب �ص 6، 5تقرير على احلطاب �ص .

( -)13مقابلة مكتب ال�شهيد على احلطاب �ص 6تقرير على احلطاب �ص. 3
( -)14مقابلة مكتب ال�شهيد مع على احلطاب �ص 6تقرير على احلطاب �ص .
( -)15ثامر حمد الع�ساف حيث �شاهد احمد حممود احلطاب معتقال يف ق�صر نايف خالل الفرتة
� 1990/11/9إىل  1990/11/20م انظر وثائق اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين – مكتب
التخطيط واملتابعة – ا�ستمارة املقابلة مع ال�شاهد ثامر حمد الع�ساف.
( -)16فادة على حممود احلطاب ك�شاهد اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين – مكتب
االت�صاالت واملتابعة .
( -)17مقابلة مكتب ال�شهيد مع على احلطاب �ص 7،8تقرير على احلطاب �ص4
( -)18تقرير على احلطاب �ص. 4
( -)19تقرير على احلطاب �ص4
( -)20تقرير يف ملف ال�شهيد احمد احلطاب تقرير م�صور لرفات رقم  3008واملنطبق على الأ�سري
ال�شهيد  /احمد حممود حممد احلطاب
ملف الأ�سر «»27
( -)21مقابلة مكتب ال�شهيد مع على احلطاب �ص 6تقرير على احلطاب �ص. 4
( -)22مقابلة مكتب ال�شهيد مع على احلطاب �ص ، 7تقرير على احلطاب �ص. 4
( -)23برقية �سمو ويل العهد لأ�سرة ال�شهيد احمد احلطاب بتاريخ . 2003/1/25
( -)24جريدة ال�سيا�سة بتاريخ . 2003/10/25
( -)25برقية النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية لأ�سرة ال�شهيد احمد احلطاب
بتاريخ . 2003/10/25
( -)26جريدة الوطن بتاريخ � 2003/10/22ص. 5
( -)27جريدة الأنباء بتاريخ � 2003/10/24ص. 6

�شـهــــداء الـكــــويـت
-36-

ال�شهيد  /جمال مبارك مون�س املون�س (رحمه اهلل)
كتب  /د�.أحمد احل�سن:

البطاقة ال�شخ�صية

()1

اال�سم  :جمال مبارك مون�س املون�س .
اجلن�سية  :كويتي
احلالة االجتماعية� :أعزب
امل�ؤهل العلمي  :ال�شهادة االبتدائية .
املهنة  :فني متديدات كهربائية – الإدارة العامة للإطفاء
تاريخ امليالد 1969/8/8 :
تاريخ الأ�سر1990/8/15:
تاريخ �إثبات اال�ست�شهاد. 2004/3/23:

�أخالق ال�شهيد جمال وهواياته
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كان ال�شهيد �شجاعا ( )2طموحا حمبوبا وله عالقات جيدة مع �أ�صدقائه والنا�س
عموما ( )3ومن هواياته جمع ال�سالح (. )4

دور ال�شهيد خالل الغزو العراقي الغا�شم:
عند غزو العراق لدولة الكويت يف  1990/8/2م كان ال�شهيد �شابا عمره ت�سعة
ع�شر عاما توظف حديثا يف الإدارة العامة للإطفاء ( )5وقد كان يتمني من خالل
هذه الوظيفة جمع املال الالزم ليت�سنى له الزواج وتكوين �أ�سرة (. )6

اهتم ال�شهيد منذ الأي��ام الأوىل للغزو بجمع ال�سالح ملقاومة املعتدين
 ،فقد كان يذهب مع �إخوانه �إىل خم��ازن الأ�سلحة والذخرية للواء  15يف
منطقة �صبحان يف �ساعة مت�أخرة من الليل وملدة ثالثة �أيام على التوايل لنقل
الأ�سلحة من هذه امل�ستودعات �إىل منزل �أخيه وليد مبارك املون�س يف منطقة
القرين ( )7وهو الأمر الذي اكت�شفه العراقيون بعد ذلك وقاموا ب�إحراق هذا
املنزل ( ، )8وكان جمال حري�صا على اخلروج من املنزل ليقوم بعمل �شئ �ضد
الغزاة ومل ي�ستجب لنداءات �أحد �إخوانه بعدم اخلروج حتي ال يتعر�ض للخطر
 ،وكان يردد دائما «ديرتي» �أنا بتحرك على كيفي ( )9مما يعك�س حرقته على
وطنه وا�ستعداده لتقدمي الت�ضحيات من اجل حترير الوطن ومتني �أن ين�ضم
للمقاومة لكن العراقيني عاجلوه با لأ�سر )10( .

ظروف ا�سر ال�شهيد جمال مون�س :
خرج ال�شهيد يف يوم  1990/8/15م ب�سيارة �أخيه مون�س لتو�صيل زميله هاين
�إىل منطقة الفر وانية ( )11ويف الطريق واجهته نقطة تفتي�ش يف منطقة ال�ضجيج
وملا فت�ش العراقيون ال�سيارة ع�ثروا بحوزته على م�سد�س وطلقات حتت مقعد
ال�سائق ( )12فاتهموه زورا بقتل احد جنودهم فقب�ضوا عليه هو وزميله واقتادوهما
�إىل خمفر الفر وانية (. )13
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ات�صل اح��د الفل�سطينيني بخال جمال املون�س و�أبلغه ب��أن جمال قد �أوقف
مبخفر الفروانية ب�سبب ح��ادث �سري وان العراقيون يريدون كفيال له لإطالق
�سراحه ف�أو�صل خال جمال هذه الر�سالة �إىل وليد املون�س �شقيق جمال فذهب
وليد �إىل خمفر الفروانية يف يوم  1990/8/16و�أخربهم انه قدم ليكفل �أخاه
ولكن العراقيني اعتقلوه �أي�ضا و�أودعوه احلب�س ( )14ومل تكن ق�صة حادث ال�سري
�إال تلفيقا ليتم القب�ض على وليد فقد اخربه العراقيون عندما دخل املخفر �أنهم
كانوا يبحثون عنه ( )15ويبدو �أن �سبب اعتقال وليد �أن هاين ال��ذي اعتقل مع

جمال اخربهم ان لوليد عالقة جيدة مع �آل ال�صباح ( )16وبخا�صة ال�شيخة فريحة
الأحمد اجلابر ال�صباح وكذلك له عالقة باملقاومة ( )17ومت حب�س وليد يف زنزانة
م�ستقلة من يوم 1990/8/16م حتى يوم 1990/8/21م ثم نقل �إىل زنزانة مع
�أخيه جمال ثم �أطلق العراقيون �سراحه يف اليوم ذاته ( )18الحظ وليد �آثار ال�ضرب
على �أخيه جمال وكدمات وجروح حول عينيه ( )19وقد كان العراقيون يتفننون يف
تعذيب الأ�سرى حيث تربط �أيديهم وي�ضربونهم بال�سياط ويعلقونهم باملراوح وعلى
الأب��واب ( )20وغري ذلك وعندما مت اعتقال جمال ثم وليد ذهب �أخوهما الثالث
طالل �إىل خمفر الفروانية لي�س�أل عن �أخويه فتلقي ردا �سيئا وهدد باحلجز �أي�ضا
ثم �أمر ب�أن يح�ضر طعاما لأخويه  .رجع طالل �إىل املنزل واخرب والدته مبا حدث
معه فذهبت مع ابنها طالل �إىل املخفر على �أمل �أن ت�ستعطف قلوب العراقيني
على ابنها جمال فيطلقوا �سراحه ولكن �أن لهذه القلوب القا�سية ان تعرف الرحمة
والر�أفة فما �أن ر�أوها مع ابنها يف املخفر حتي تفوه �أحدهم بكالم �سئ على طالل
و�صوب �سالحه عليهما ودفعهما �إىل خارج املخفر (. )21

ظروف ال�شهيد جمال املون�س خالل فرتة الأ�سر :
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عندما �أطلق العراقيون �سراح وليد املون�س يف يوم 1990/8/21م �أخربوه �أنهم
�سيطلقون �سراح �أخيه جمال من املعتقل �إذا دفعت لهم الأم��وال ولكنهم نكثوا
بوعدهم بعد ذلك وقالوا �إن الأمر خارج عن �أيديهم ( )22وملا �س�أل �أهل جمال عنه
يف يوم 1990/8/22م �أخربهم العراقيون انه غري موجود باملخفر ( )23نقل جمال
من خمفر الفروانية �إىل �سجن الأحداث يف الكويت ( )24وتلقي وليد املون�س مكاملة
هاتفية من جمهول ب�أن �أخاه جمال يحتاج �إىل جواز يف منطقة �صفوان ولكن مل
يتمكن �أحد من �أ�سرته من الذهاب �إىل هناك ( )25ويف العراق نقل جمال املون�س
�إىل �سجون عدة .
فقد �أفاد �شهود �أنهم ر�أوا جمال يف �سجن الب�صرة يف الفرتة بني 1990/9/14م

و1990/9/22م ( )26ويف ال�سجن �أودع يف زنزانة انفرادية ( )27وكما �شوهد بعد
ثالثة �أ�شهر من اعتقاله يف �سجن مبنطقة النا�صرية ( )28و�شوهد يف فرباير
1991م يف معتقل بالنجف ( )29ويف �سجن ت�سفريات بغداد من �شهر فرباير 1991م
حتى الأ�سبوع الأول من �شهر يونيو 1991م ( ، )30وحاول ذووه �إطالق �سراحه
ب�شتي الطرق  ،منها ذهاب والدته �إىل �سجن الب�صرة ولكن كل هذه املحاوالت
باءت بالف�شل ( )31بل �إن العراقيني مل يكتفوا ب�أ�سر جمال فقط ولكن تتبعوا �إخوانه
يو�سف وخالد وبا�سل و�أ�سروهم وطلوا يف الأ�سر طوال فرتة الغزو الغا�شم ثم �أطلق
�سراحهم بعد الغزو با�ستثناء جمال .
وبعد �سنوات من الغزو ات�صل بطالل -احد �إخوان جمال – رجل من الأردن
واخربه ان لديه معلومات و�صورا عن جمال وان العراقيني م�ستعدين لإطالق �سراح
جمال مقابل مبلغ من املال .
و�أو�صل طالل هذه املعلومة �إىل وزارة الداخلية الكويتية فطلبوا منه �أن يجاريه
 ،فطلب طالل من الرجل الأردين �أن ير�سل �صورة �آو ب�صمة عن �أخويه ولكن رد
ب�أن العراقيني يريدون مبلغ  1500دينار ب�أقرب وقت و�سيبعث له �شخ�ص بالكويت
لت�سلم املبلغ لكي يو�صله �إليه بالأردن وبعد ات�صاالت م�ستمرة ملدة �شهر كامل تبني
لطالل �أن هذا الرجل ح�صل على معلومات من ملف الأ�سر جلمال فا�ستغلها للعبث
مب�شاعر �أ�سرته وان �أمر �إطالق �سراح �أخويه لي�س �إال وهما ومن تلفيقه ( )32ثم
انقطعت �أخبار جمال منذ ذلك الوقت �إىل �أن مت الإعالن عن العثور على رفات
(.)33
جثمانه وا�ست�شهاده بتاريخ 2004/3/23م

�شـهــــداء الـكــــويـت
-40-

ا�ست�شهاد جمال مبارك املون�س :
عرث على رف��ات ال�شهيد يف مقربة جماعية يف غرب كربالء يف العراق وقد
ا�ست�شهد بطلقتني بالر�أ�س وهو مع�صوب العينني ومكتوف اليدين ( . )34و�أفادت
الإدارة العامة للأدلة اجلنائية بالتقرير الأتي :

يف مقربة جماعية والواقعة غرب كربالء مت العثور على رفات عدد من الأ�سرى ،
وقد �أتثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع احدى الرفات التي تعود للأ�سري
ال�شهيد جمال مبارك مون�س املون�س من مواليد 1969م وقد مت �أ�سره بتاريخ
 1990/8/15م وتعزي الوفاة �إىل الإ�صابة بعيار ناري �آو �أعرية نارية (.)35
«وال حت�سنب الذين قتلوا يف �سبيل اهلل �أمواتا بل �أحياء عند ربهم يرزقون»
رحم اهلل ال�شهيد جمال املون�س برحمته الوا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته

�شـهــــداء الـكــــويـت
-41-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1بطاقة تعريف بال�شهيد جمال املون�س – ق�سم التخليد املعنوي – فريق توثيق احليثيات –
مكتب ال�شهيد بعنوان «حمتويات امللف  ،بطاقة تعريف �أخرى بعنوان « منوذج متابعة حيثيات �شهيد
 ،بطاقة تعريف ثالثة �صادرة عن اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين بعنوان « بيانات املتغيب
�ضمن عمليات االحتالل والتحرير .
( -)2مقابلة مع �شقيقي ال�شهيد جا�سم مبارك املون�س بتاريخ 2004/7/14م�،ص. 4
( -)3مقابلة مع �شقيق ال�شهيد با�سم مبارك املون�س بتاريخ �، 2004/9/1ص ، 2مقابلة مع �شقيق
ال�شهيد با�سم مبارك املون�س بتاريخ . 2004/9/1
( -)4مقابلة مع با�سم املون�س �ص. 2
( -)5مقابلة مع جا�سم املون�س �ص 1مقابلة مع با�سم املون�س �ص. 1
( -)6مقابلة مع با�سم املون�س �ص ، 1مقابلة مع مكتب ال�شهيد مع �شقيق ال�شهيد وليد مبارك املون�س
بتاريخ 2004/10/4م �،ص. 4
( -)7مقابلة مكتب ال�شهيد مع وليد املون�س �ص ، 3تقرير يف ملف ال�شهيد بعنوان « �أ�سماء ال�شهود
الذين وردت �أ�سمائهم مع �سرية ال�شهيد واملعلومات م�ستقاة من �شقيق ال�شهيد وليد املون�س �ص. 3
( -)8مقابلة مكتب ال�شهيد مع وليد املون�س �ص. 3
( -)9مقابلة مع طالل املون�س �ص. 4 ، 2 ، 1
( -)10مقابلة مع جا�سم املون�س � ،ص. 2
( -)11مقابلة مع جا�سم املون�س �ص ، 2جريدة القب�س – مقابلة مع جا�سم املون�س بتاريخ
2004/4/12م �،ص ، 10مقابلة مع طالل املون�س �ص ، 2مقابلة مع وليد املون�س �ص 3ولكنه ذكر
�أن ال�شهيد جمال ذهب لتعبئة الوقود لل�سيارة يف طريق الدائري ال�ساد�س واجهته نقط تفتي�ش ومت
القب�ض عليه .
( -)12مقابلة مع وليد املون�س �ص 3و�أ�شار �أن هذا امل�سد�س لأخيه مون�س ومل يكن جمال يعلم بوجوده
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بال�سيارة ،مقابلة مع جا�سم املون�س وذكر ان امل�سد�س يخ�ص جمال .
( -)13مقابلة مع جا�سم املون�س �ص. 2
( -)14مقابلة مع طالل املون�س �ص ، 2مقابلة مكتب ال�شهيد مع وليد املون�س �ص ، 1مقابلة مع جا�سم
املون�س �ص. 2
( -)15مقابلة مكتب ال�شهيد مع وليد املون�س �ص. 2
( -)16مقابلة مع مكتب ال�شهيد مع وليد املون�س �ص. 2
( -)17مقابلة اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين مع وليد املون�س بتاريخ 1992/12/13م
( -)18مقابلة اللجنة الوطنية مع وليد املون�س .
( -)19مقابلة مع طالل املون�س �ص ، 3مقابلة مع با�سم املون�س �ص. 2
( -)20مقابلة مع طالل املون�س �ص. 3 ، 2
( -)21مقالة مع طالل املون�س �ص. 3 ، 2
( -)22مقابلة مع جا�سم املون�س �ص ، 3مقابلة مكتب ال�شهيد مع وليد املون�س �ص. 2
( -)23مقابلة اللجنة الوطنية مع وليد املون�س .
( -)24مقابلة مع جا�سم املون�س �ص. 3
( -)25مقابلة اللجنة الوطنية مع وليد املون�س .
( -)26اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين – مكتب التخطيط واملتابعة – ا�ستمارة املقابلة
ال�شخ�صية مع �شاهد رقم ملف ال�شاهد  -59/ا�سم ال�شاهد نوره عبد اهلل احلري�ص .
( -)27مقابلة مع با�سم املون�س .
( -)28مقابلة مكتب ال�شهيد مع وليد املون�س �ص. 2
( -)29اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين -مكتب التخطيط واملتابعة – ا�ستمارة املقابلة
ال�شخ�صية مع �شاهد رقم ملف ال�شهد /ن -26/ا�سم
ال�شاهد نوره عبداهلل احلري�ص.
( -)30اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين – مكتب مهمات خا�صة – منوذج املقابلة
ال�شخ�صية مع �شاهد – ا�سم ال�شاهد �سوريندر �سنج كيوال �ص2
( -)31مقابلة مع طالل املون�س �ص. 3
( -)32مقابلة مع طالل املون�س �ص. 4
( -)33وزارة ال�صحة – مراقبة ال�سجل املركزي للمواليد والوفيات – �شهادة وفاة لل�شهيد جمال
مبارك مون�س مو�سي ملون�س  ،مكتب ال�شهيد – ق�سم التخليد املعنوي –فريق توثيق احليثيات –
منوذج متابعة حيثيات ال�شهيد جمال مبارك املون�س .
( -)34مقابلة مع با�سم املون�س �ص ، 3مقابلة مع طالل املون�س �ص ، 6تقرير الإدارة العامة للإدالة
اجلنائية – فريق الأدلة اجلنائية – الفريق

جمموعة �شهداء الدعية
 -1ال�شهيد  /حبيب حمد �صالح عي�سى الزقاح (رحمه اهلل)
 -2ال�شهيد  /حممد على �صالح الزقاح (رحمه اهلل)
 -3ال�شهيد هاين �أحمد مو�سى امل�صيليخ (رحمه اهلل)
 -4ال�شهيد  /عدنان حممد عباحلـ�سـني بهبــهاين(رحمه اهلل)
 -5ال�شهيد  /يـعـقــوب يــو�ســـف بــــدر الأ�ســـتـاذ (رحمه اهلل)
كتب  /د.من�صور بو خم�سني:

مقــدمــة :
ي�صدر هذا اجلزء من �سل�سة توثيق �شهداء الكويت بعد ثالثة �أعوام من حترير
العراق وزوال النظام العفلقلي الذي جثم على �صدور العراقيني ون�شر الدمار
واخلراب يف املنطقة لعقود ثالثة .
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وبد�أ يظهر للعيان قبح و�شناعة النظام والقائمني عليه  .وما �إن زال الطاغوت حتى
انك�شفت �أمام العامل معامل اجلرائم التي ارتكبها ذلك النظام �ضد �شعبه و�شعوب
املنطقة .وكان من �أب�شع تلك املعامل املقابر اجلماعية التي انت�شرت بطول العراق
وعر�ضه و�شاهد العامل بهلع وجزع �صور القبور املفتوحة والهياكل البالية ب�أ�سمالها
املهرتئة وبقايا القيود على املعا�صم و�أثار الر�صا�ص يف اجلماجم وهياكل الب�شر من
ن�ساء ورجال و�أطفال وقد تكد�ست يف حفر وخنادق مطمورة بال معامل �آو �شواهد .
وكان قد �ساد الكويت بعد اندحار النظام البعثي املجرم بع�ض الأمل بالعثور
على �أ�سرانا ومفقود ينا  ،وتعلقت الأرواح بالإخبار والإ�شاعات  ،وبذلت ال�سلطات
الكويتية اجلهد اجلهيد للتحقق من كل بارقة �أمل مهما كان م�صدرها لعلنا جند
�أ�سرانا ومفقود ينا ولكن الآمل اخذ بالتال�شي وبد�أت الأخبار املحزنة تتوارد حول

م�صري بع�ض الأ�سرى واملفقودين وهكذا ما �إن مر بع�ض الوقت حتى كان للكويت
موعد يتجدد كل ب�ضعة �أ�شهر ب�إعالن ا�ست�شهاد ثلة من �أبناء الكويت يتم الت�أكد من
تراثهم يف بقعة هنا �آو هناك من �أر�ض العراق .

جمموعة الدعية:
كان ممن ت�أكد ا�ست�شهادهم بعد �سقوط النظام البعثي يف العراق هذه املجموعة
من �شهدائنا الذين مت التعرف على تراثهم يف واحدة من مقابر العراق اجلماعية
تقع �إىل الغرب من مدينة كربالء ولقدمت العثور على رفاتهم يف مكان واحد �ضمن
رفات �أ�شخا�ص �آخرين وكانت تلك املجموعة قد اعتقلت يف نف�س الفرتة ولنف�س
الأ�سباب ويبدو �أن ظروف وتوقيت ا�ست�شهادهم كانت متماثلة كذلك .

وت�ضم املجموعة خم�سة �أفراد هم :
 – 1حبيب حمد �صالح الزقاح وهو �أكرب املجموعة �سنا و�أولهم وقوعا يف الأ�سر .
 – 2حممد على �صالح الزقاح وهو ابن عم حبيب ون�سيبه حيث كان حبيب متزوجا
من �أخت حممد الزقاح .
 – 3هاين احمد مو�سي امل�صيليخ وهو ابن �أخت حممد الزقاح  .وكان هاين �أ�صغر
املجموعة �سنا �إذ كان يف �سن الثامنة ع�شرة حني مت �أ�سره .
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 – 4عدنان حممد عبد احل�سني بهبهاين وكان �صديقا لهاين  ،وكان يكربه بعامني
ولقد توثقت �صداقة هاين وعدنان بعد االحتالل وعن طريق هاين تعرف عدنان
على حبيب وحممد ورافقهما خالل �أ�شهر االحتالل الأوىل .
 – 5يعقوب بدر الأ�ستاذ وكان جارا لهاين يف �شارع ابن �سينا مبنطقة الدعية وعن
طريق هاين تعرف يعقوب على بقية املجموعة وتر �سخت عالقته بهم .

ولقد قامت ال�سلطات العراقية باحتجاز ال�شهداء اخلم�سة  ،بالإ�ضافة �إىل �أفراد
�آخرين من منطقة الدعية على فرتات متقاربة يف الن�صف الأول من �شهر �أكتوبر
عام  . 1990ومت التعامل معهم بنف�س الأ�سلوب ومت احتجازهم يف معظم الأوقات
يف نف�س مراكز االحتجاز  .وكان ه�ؤالء ال�شبان اخلم�سة من الأقرباء والأ�صدقاء
جمعتهم �صلة الرحم وال�صداقة واجلرية  .مت �أ�سرهم من قبل قوات االحتالل يف
نف�س الوقت تقريبا وعانوا ما عانوه �سوية .
وكان من �أ�سباب �أ�سرهم عالقتهم الوثيقة ببع�ضهم البع�ض وكان �أ�سرهم ب�سبب
ورود �أ�صواتهم او�صورهم يف �شريط فيديو �صادرته اال�ستخبارات العراقية من يد
ال�شهيد حبيب الزقاح ويبدوا �أنهم ا�ست�شهدوا يف نف�س الوقت ولنف�س الأ�سباب
وعلى �أكرث االحتماالت يف نف�س املكان ولقد مت العثور على رفاتهم يف احدي املقابر
اجلماعية التي مت اكت�شافها بعد حترير العراق وتقع يف ال�صحراء املمتدة �إىل
الغرب من مدينة كربالء الواقعة يف غرب الفرات الأو�سط .
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�إن من امل��ؤمل واملحزن يف ق�صة ه��ؤالء الأربعة هو �سبب اعتقالهم و�سجنهم
وتعذيبهم ثم ا�ست�شهادهم وان مل تكن ق�صتهم ا�ستثناء لق�ص�ص الكثريين من
غريهم من الأ�سرى وال�شهداء � .إذ مل يحمل �أي منهم ال�سالح ومل يكونوا من
الع�سكريني ومل يهاجموا قوات االحتالل �أو يطلقوا النار عليها � .إن �أق�صى ما ميكن
�أن يكونوا قد قاموا به هو مما قد يندرج حتت عنوان املقاومة ال�سلمية وهو مما
الجترمه اعتي الدكتاتوريات والأنظمة الفا�شية ولكنهم كانوا �أمام عدو غا�شم
ظامل ال يرحم وال يفرق بني حمارب �أو م�سامل وال بني كبري �أو �صغري يبط�ش ذات
اليمني وذات الي�سار ال يعرف �إال وال ذمة وال يحرتم قانونا �أو �شريعة  .نحمد اهلل
العزيز اجلبار الذي �شاء �أن تكون نهاية �أزالم ذلك النظام الفا�شي كنهاية غريهم
من الغا�شمني الظاملني وان ينتقم ل�شهدائنا منهم .
كان ال�شهداء اخلم�سة من �سكان منطقة الدعية وهي منطقة قريبة من مدينة

الكويت ي�سكنها ب�صورة عامة ا�سر منحدرة من منطقة �شرق يف مدينة الكويت
والتي انتقلوا منها �إىل الدعية يف بداية ال�ستينيات من القرن املا�ضي وتتميز
املنطقة بوجود العديد من الأ�سر الكبرية املمتدة فيها التي تربطها ببع�ضها البع�ض
عالقات اجلرية وامل�صاهرة والن�شاط امل�شرتك والمتداد فرتة العي�ش امل�شرتك بني
�سكانها  ،تتميز الدعية ب�صفات التالحم والت�آخي التي �سادت املجتمع الكويتي .
تعر�ضت املنطقة خالل الغزو ل�ضغوط كثرية اذ مت فيها �إنزال جوي عن طريق
طائرات الهليوكوبرت يف اليوم الأول للغزو كما مت احتالل معظم املدار�س واملن�ش�آت
العامة بها وحتويلها ملراكز اعتقال �آو مراكز لال�ستخبارات ومع�سكرات للجي�ش
ال�شعبي وكانت الرو�ضة املوجودة يف قطعة  1مركزا للمدفعية امل�ضاد للطريان ومت
حما�صرة املنطقة ومداهمة بيوتها و�إخ�ضاعها للتفتي�ش �أكرث من مرة .
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وقامت �سلطات االحتالل بحمالت متكررة العتقال �شباب املنطقة وم�صادرة
ممتلكات �سكانها وعلى الأخ�ص ال�سيارات كما �أقاموا نقاط التفتي�ش على مداخل
املنطقة وخمارجها وكانت تلك النقاط �أماكن ل�سلب ممتلكات املواطنني و�إيذائهم
والتحر�ش بهم كما قامت تلك القوات باحتالل البيوت اخلالية من �أ�صحابها
و�إ�سكان قواتها فيها وعلى الرغم من تلك ال�ضغوط والإ�ساءات تابع �سكان املنطقة
حياتهم  ،ومت�سكوا ببيوتهم وممتلكاتهم وكانت ممار�سة احلياة اليومية بالن�سبة
للمواطنني نوعا من التحدي لقوات االحتالل التي مل تتمكن من ك�سرهم �أو النيل
من كرامتهم وكانت اجلمعية التعاونية مركزا لتنظيم �ش�ؤونهم ومقرا للتوا�صل فيما
بينهم وتدبري الأمور املتعلقة بحاجاتهم ولقد حاولت تلك القوات مرارا ال�سيطرة
على اجلمعية دون �أن تنجح ب�سبب �إ�صرار املواطنني على البقاء فيها وعدم التخلي
عنها وعن ممتلكاتها �إذ كانت اجلمعية ون�شاطها وعمل املواطنني من خاللها رمزا
لإرادتهم احلرة وتعبريا عن �سيطرتهم على �ش�ؤونهم اخلا�صة .من ناحية �أخرى مل
يكن املواطنني من �سكان الدعية مهي�ضي اجلناح �أمام القوات الغازية  ،بل كانت
املنطقة مركزا للمقاومة ال�سلمية لالحتالل .

اذ جابتها منذ اليوم الأول للغزو مظاهرات من الرجال والن�ساء الذين مروا
�أمام ال�سفارتني النم�ساوية والكندية املوجودتني يف املنطقة ويف كل مكان ارتفعت
ال�شعارات املنددة بالغزو وامل�ؤيدة حلكومة الكويت و�أمريها .
وانتظم بع�ض ال�شبان يف جمموعات تقدم اخلدمة العامة ل�سكان املنطقة ،
كتوزيع الأغذية و�إزال��ة النفايات وت�شغيل خدمات املنطقة الأ�سا�سية كال�سوق
املركزي واملخبز وامل�ستو�صف وغريها من مرافق .
كان ال�شهداء اخلم�سة من �ضمن تلك املجموعات من ال�شبان ومل يكن �أي
منهم من الع�سكريني �آو ممن حملوا ال�سالح  ،بل كانوا من ال�شبان الذين حملهم
�شعورهم باملواطنة ووالئهم لبلدهم �إىل التكاتف معا وعمل ما ا�ستطاعتهم للدفاع
عن ق�ضيتهم والتعبري عن �شعورهم وحتت وطاءه احتالل غا�شم باط�ش كان ذلك
ال�شعور وذلك العمل  ،بل �أقل من ذلك يف �أحيان كثرية كافيا لكي يلقى ه�ؤالء الفتية
حتفهم بعيدين عن بلدهم و�أهلهم و�إخوانهم ولأن يبقى م�صريهم جمهوال حتى
�سقوط ذلك النظام و�سوف ن�سرد فيما يلي نبذة عن كل واحد من ه�ؤالء ال�شهداء
وظروف اعتقاله وما نعرفه عن م�صريهم بعد ذلك ثم ما نعرفه الآن من ظروف
ا�ست�شهادهم

 -1ال�شهيد حبيب حمد �صالح عي�سي الزقاح (رحمه اهلل)
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كان املحور يف هذه املجموعة من ال�شهداء هو ال�شهيد حبيب حممد �صالح
عي�سي الزقاح  .كان حبيب حني �أ�سره يوم  1990/9/30يف الثالثة والأربعني من
عمره  .التحق حبيب بوزارة الإعالم بعد ان �أكمل الدرا�سة املتو�سطة حيث عمل
م�صورا يف تلفزيون الكويت وكان ال�شهيد مغرما بالت�صوير الذي كان بالن�سبة له
عمل وهواية يف نف�س الوقت .
وتعرب ال�سيدة ف�ضيلة على الزقاح زوجة ال�شهيد عن ولع زوجها بالت�صوير بقولها

ب�أن ال�شهيد كان عقله وروحة الت�صوير والكامريا وكان مغرما بت�سجيل الأحداث
العائلية واملنا�سبات وت��روي زوجته ال�سيدة ف�ضيلة انه كان يف تلك املنا�سبات
ميار�س هوياته بالت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي فهو يتجول بالفيديو على كتفه
والكامريا معلقة على �صدره .
كان حبيب قد ترك العمل يف وزارة الإعالم قبيل الغزو العراقي للكويت ولكنه
بقي ميار�س الت�صوير كهواية اعد لها ب�شراء كامريا فيديو من �أف�ضل ما كان يف
ال�سوق عندئذ وكان يخطط للبدء يف ممار�سة مهنة الت�صوير ب�شكل م�ستقل عن
طريق �إن�شاء �أ�ستوديو خا�ص به .
كانت واقعة الغزو فاجعة حلبيب كما كانت لغريه من الكويتيني ولكنه مع
�إح�سا�سه بفداحة اخلطب فقد �أدرك وبح�س فطري �أن ما يجري من �أحداث كان
عابرا وان م�آله للزوال  ،وبقي �إميانه بعودة احلق را�سخا وثابتا وكانت �أحداث
الغزو وتداعياتها جماال حلبيب ليمار�س فنه  ،ولكي يخدم وطنه بالطريق الأمثل
الذي يعرفه .

�شـهــــداء الـكــــويـت
-48-

لذا حر�ص على �أن يكون �شاهد ا بكامرياته على ما حدث كان همه هو ت�صوير
الأح��داث والوقائع كل الأح��داث والوقائع وهكذا قام بت�صوير التلف واخلراب
والعدوان وجرائم الغزاة كما قام بت�صوير مقاومة النا�س وردة �أفعالهم  ،و�سجل
حال النا�س حتت نريان االحتالل �صور اجلنود والدبابات �سجل النهب وال�سلب
واحلرائق املتعمدة و�صور الفتية يكتبون ال�شعارات على اجلدران وقام بت�صوير
طوابري النا�س �أمام املخابز كما قام بت�سجيل �أول تكبرية للنا�س حني قام الكويتيون
بعد مرور �شهر من االحتالل بال�صعود �إىل �أ�سطح املنازل ليكربوا با�سم اهلل حتديا
لقوات االحتالل كما قام بت�صوير ما غري ذلك من �أحداث و�صور .
ولقد كان حني قيامه بذلك يقوم مبخاطرة كبرية  ،وكان عاقبة ذلك هائله
عليه وعلى اقر�أنه ورفقائه اذ كان الغزاة حري�صني غاية احلر�ص على منع و�صول

�أي معلومة عما يح�صل يف الكويت للعامل اخلارجي بل حر�صوا على قطع ال�صلة
بني العامل والكويت حتت االحتالل .
�إذ قطعوا االت�صاالت الهاتفية والربيدية و�أزال ��وا �أط�ب��اق التقاط الأقمار
اال�صطناعية والف�ضائيات وعطلوا �شبكة الهواتف والهاتف النقال ومل ي�سمحوا
بزيارة �أي �صحايف �آو دبلوما�سي �آو ممثل للمنظمات الدولية �آو الأهلية للكويت
 ،وفر�ضوا تعتيما �إعالميا �شامال حول ما كان يجري داخل دولة الكويت وكانوا
يدهمون البيوت يف كل مناطق الكويت يبحثون عما يعتربونه مواد خطرة وكان
حر�صهم على م�صادرة �أدوات الت�صوير والكمبيوتر والفاك�س ي�ضاهي حر�صهم
على م�صادرة الأ�سلحة  .ولكن ذلك مل مينع حبيب من املخاطرة بحياته للقيام مبا
اعتقد انه واجبه الوطني حماوال ما ا�ستطاع اتخاذ �أ�سباب احليطة واحلذر.
وحني مت ا�سر حبيب كان ي�صور حدثا من �أحداث الغزو ولكن من نوع �أخر قد ال
يت�صل بالعدوان �آو املقاومة مبا�شرة ولكنه كان ت�سجيال لبع�ض �إفرازات االحتالل
يتمثل يف كيفية تعاي�ش النا�س حتت نريان املحتل وروح املواطنة والتكاتف التي
برزت وظهرت للعيان يف تلك الفرتة .

�شـهــــداء الـكــــويـت
-49-

كان من �أهم �إفرازات االحتالل توقف احلياة املدنية بكل تفا�صيلها ال�صغرية
واملعتادة توقف العمل يف الدوائر احلكومية  ،ومعظم ال�شركات وامل�صانع و�أماكن
العمل االخرى وتعطلت املدار�س ومل يعد للأجهزة البلدية وجود و�أقفلت الأ�سواق
وخلت ال�شوارع وهد�أت املدينة و�سادها ال�صمت وخ�صو�صا بعيد امل�ساء ومل يعد
لل�شرطة �آو املرور وجود ومل يحاول املحتل �آو مل يرغب يف توفري �أي من ذلك .
يف كل مناطق الكويت تعاون النا�س على القيام مبا يلزم لتي�سري معا�شهم ،
وكان للجمعيات التعاونية دور بارز وحممود يف كل ذلك وا�ستطاع النا�س ترتيب
احتياجاتهم وحماية �أنف�سهم بروح التكاتف والتعاون واجلرية الطيبة وكان من
م�شكالت تعطل احلياة م�شكلة النفايات � ،إذ مع توقف اخلدمات البلدية تراكمت

النفايات وزادت و�أ�صبحت م�صدرا للتلوث ومركز جذب للحيوانات ال�سائبة
واحل�شرات ويف �سبيل معاجلة امل�شكلة �شرع النا�س بتجميع النفايات يف �ساحات
عامة بعيدا عن البيوت  .وبعد تراكمها كانوا يقومون بحرقها �إذ مل تكن النا�س
ت�ستطيع نقل القمامة خلارج املدينة خلطورة الأو�ضاع ولعدم توفر و�سائط النقل.
ويف املن�صورية حيث كانت ت�سكن عائلة زوجة حبيب كان النا�س حينئذ يقومون
بتجميع النفايات يف �ساحة وا�سعة بالقرب من �شارع، 26يف القطعة  ، 2ويقوم
مكان تلك ال�ساحة اليوم حديقة �صغرية واذكر الآن �أن تلك النفايات كانت جتذب
املئات من طيور النور�س التي كانت ت�أتي من البحر القريب بعد �أن قلت جلبة ال�سري
وتناق�ص �إزعاج ال�سيارات و�ضجيجها الذي كانت النوار�س تخ�شاه  .لذا جتمعت
النوار�س لتقتات من تلك النفايات وكان النا�س يجمعون النفايات يف �أكيا�س �آو
حاويات يف تلك ال�ساحة بعيدا عن البيوت وال�شارع العام
وذات يوم يف �أواخ��ر �شهر �سبتمرب وبالتحديد يف م�ساء يوم الأح��د املوافق
 1990/9/30جتمع �شبان احلي ورجاله ملعاجلة النفايات املرتاكمة يف ال�ساحة
عن طريق فرزها ثم �إ�شعال النار فيها وكان بني ه��ؤالء الرجال الذين تطوعوا
للقيام بذلك العمل املدر�س والتاجر واملوظف والطبيب كل واح��د منهم يلب�س
مالب�س العمال وي�شمر ال�سواعد للقيام مبا كان بالأم�س من الأعمال الو�ضيعة
التي ال يدانيها احد  .ولكن ه�ؤالء النفر مل يرتددوا بالقيام بذلك خدمة لأهلهم
وجريانهم .
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يف ذلك امل�ساء كان حبيب عائدا ملنزل �أهله يف �شارع  29مبنطقة املن�صورية ،
وعند مروره على املكان توقف لي�شاهد ما يحدث �أثار هذا املنظر الإعجاب يف نف�س
ال�شهيد حبيب الزقاح  ،و�أراد ت�سجيل تلك احلادثة فتوجه ملنزله ليجلب الكامريا
وعندما احتجت زوجته اخربها ب�أنه ال يجد بدا من ت�صوير املنظر وال ميكنه ب�أي
حال من الأحوال �أن يفوت فر�صة ت�سجيل هذا املوقف  ،فهنا �أبناء الكويت بغ�ض

النظر عن موقعهم االجتماعي يتداعون ويتكاتفون للقيام ب�شي كان ال ميكن تخيله
قبل �أ�شهر .
�أخذ حبيب الكامريا و�أكد لزوجته انه عائد بعد قليل ثم توجه من املنزل �إىل
حيث اجتمع الرجال الذين يعاجلون النفايات .
ويف ال�ساحة الرتابية �أمام �شارع  29وبالقرب من م�سجد الزبري املقام هناك
اخذ حبيب ي�صور امل�شهد الذي �أمامه ويتبادل احلديث مع بع�ض ال�شبان امل�شاركني
يف التخل�ص من �أك��وام النفايات ويبدو �أن الدخان املت�صاعد من كوم القمامة
امل�شتعلة جذب انتباه رجال اال�ستخبارات العراقية املنت�شرين يف منطقة املن�صورية
وحولها وخالل فرتة وجيزة من و�صول حبيب ومبا�شرته الت�صوير ح�ضرت �إىل
املوقع �سيارة �سبريبان حتمل لوحات كويتية زجاجها مغطي بطالء ا�سود وترجل
منها جمموعة من زبانية �صدام و�سحبوه �إىل داخل ال�سيارة ومعه كامريا الت�صوير
و�أخ��ذوه لأحد مراكزهم الذي كان على الأرج��ح مقر النادي العربي الريا�ضي
القريب من موقع النفايات والذي كان من الأماكن التي اتخذها الغزاة مقرا لهم
ومن هناك مت حتويله �إىل خمفر �ضاحية عبداهلل ال�سامل .
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وتذكر زوجة ال�شهيد �أن �أحد الواقفني ممن يعرفون زوجها �سارع �إىل منزله
لإخبارهم عن اعتقاله  ،فهرعت الزوجة وبع�ض الأقرباء للبحث عنه وكان �أول
مكان ق�صدوه مقر النادي العربي  ،حيث �أنكر رجال اال�ستخبارات العراقيني
املوجودون هناك �أي معرفة لهم باملو�ضوع فذهبوا من هناك �إىل خمفر القاد�سية
ومل يجدوا �أحدا يجيب على �أ�سئلتهم ثم اجتهوا �إىل ق�صر نايف الذي كان مقرا
لإدارة الأمن العام وهو مكان �أخر ظن �آهل حبيب انه قد يكون حمتجزا فيه ولكن
دون جدوي وبقيت الأ�سرة تبحث عن ال�شهيد حبيب �آو �أخباره من مكان �إىل �أخر
ولكن اجلميع يف تلك الأماكن �أنكر اي معرفة له باملو�ضوع .
كان اهتمام اجلهة التي �أ�سرت حبيب وحققت معه من�صبا على �شريط الفيديو

الذي يف الكامريا  ،حيث قاموا بتفريغه واالطالع على حمتوياته وثبتت �شهادات
ال�شهود انه تعر�ض لتعذيب �شديد على يد املحققني وكان عذابهم له من جهتني
عقابا له على ما فعل  ،ولأجل معرفة من كان معه عند الت�صوير و�أماكن الأحداث
التي يف ال�شريط ويفيد ال�سيد فا�ضل عي�سي جا�سم الزقاح الذي كان معتقال معه
يف خمفر �ضاحية عبداهلل ال�سامل انهما تعر�ضا لل�ضرب املربح والتعذيب ب�أدوات
كهربائية وحني مت ا�سر الأربعة الباقيني وهم حممد الزقاح وه��اين امل�صيليخ
وعدنان بهبهاين ويعقوب يو�سف بدر الأ�ستاذ  ،مت عزلهم عن بقية الأ�سرى الآخرين
وتعري�ضهم لتعذيب �شديد وبعد فرتة جري ترحيل حبيب والآخرين �إىل �سجن
الأحداث ويفيد ال�سيد عبد النبي عبد الر�ضا �سفر الذي �شاهد ال�شهيد حبيب �إبان
اعتقاله يف �سجن الأحداث ب�أن و�ضع ال�شهيد حبيب كان �سيئا للغاية  ،وكانت �أثار
التعذيب وا�ضحة عليه كما كانت الدماء تلطخ ثيابه كما �شاهده يف �سجن الأحداث
�شخ�ص �أخر هو ال�سيد عي�سي را�شد القالف الذي �أفاد ب�أنه كان موقوفا معه يف
�سجن الأحداث يف �أواخر �شهر �أكتوبر عام 1990م وكان �إفادته حول و�ضع ال�شهيد
حبيب م�شابهة لإفادة بقية ال�شهود .
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ووفقا للأدلة املتوفرة لدينا و�شهادات ال�شهود فان اجلهة التي اعتقلت حبيب
كانت اال�ستخبارات العراقية ولقد اعتقل �أول الأمر يف خمفر �ضاحية عبداهلل
ال�سام ثم قاموا بنقله �إىل ق�صر نايف ومن هناك �إىل مكان ثالث قد يكون بلدية
ال�صليبخات او بلدية اجلهراء وقد بقي يف كل واحدة من تلك الأماكن ب�ضعة �أيام
ومت نقله يف �أواخر �شهر �أكتوبر عام � 1990إىل ما كان يعرف وقتئذ ب�سجن الأحداث
وهو املكان الذي بقي فيه حتى هزمية القوات العراقية اثر حرب حترير الكويت يف
�شهري يناير – فرباير عام  1991ويف وقت ما خالل تلك احلرب مت نقل ال�شهيد
حبيب مع جمموعة كبرية من رفاقه �إىل جهة �أخرى داخل العراق .
اختفت اثار ال�شهيد بعد ا انتقاله �إىل العراق و�سافر احد �أقربائه �إىل هناك
لتتبع �أخباره ولكن دون جدوى وظلت العائلة وزوجته وبناته على �أمل عودته حيا

مدة اثنتي ع�شرة �سنة يف �آخر الأمر مت العثور على رفاته يف احدي املقابر اجلماعية
�إىل الغرب من مدينة كربالء ومت الت�أكد من هويته بتطابق احلم�ض النووي وت�شري
الدالئل �إىل �أن ال�شهيد تويف اثر �إطالق النار عليه من جهة الر�أ�س وان حادثة
ا�ست�شهاده ح�صلت على الأرجح يف عام . 1991
خلف ال�شهيد ورائه زوجة وثالثة بنات تغمد اهلل ال�شهيد بوا�سع رحمته وح�شره
مع ال�شهداء وال�صديقني.

 -2ال�شهيد حممد على �صالح الزقاح (رحمه اهلل)
ال�شهيد الثاين يف هذه املجموعة هو حممد الزقاح وهو قريب لل�شهيد الأول
حبيب من ناحية الأب فهم من نف�س الفرع الزقاح .
كما يرتبط بال�شهيد حبيب برابطة الن�سب حيث كان حبيب متزوجا من �أخت
حممد  ،وهي ال�سيدة ف�ضيلة على �صالح الزقاح �أكمل ال�شهيد حممد تعليمه
املتو�سط يف مدار�س الكويت وكان يعمل مفت�شا للأغذية ببلدية الكويت كان عمر
ال�شهيد حني وقوعه يف الأ�سر �أربعني عاما  ،وكان وقتها ي�سكن يف بيت عائلته يف
القطعة الثانية من املن�صورية وهو البيت الذي انتقلت �إىله عائلة حبيب بعد �أيام
من وقوع االحتالل .
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عندما وقع الغزو العفلقي على الكويت كان حممد على و�شك ال�سفر لرتكيا
لق�ضاء �إجازة هناك  .وكان من املقرر �سفرهم يف ذات اليوم �أي 1990/8/2لكن
ال�شهيد حممد �ألغي �أي خطط لل�سفر ،و�أ�صر على البقاء يف الكويت  ،وكان يح�ض
النا�س على ال�صمود والبقاء ويعرب للنا�س عن خ�شيته من مغبة ترك النا�س لبلدها
وبيوتها .
وكان حممد �صديقا حميما حلبيب وعندما �شرع حبيب يف توثيق الأحداث
بت�صويرها بكامريا الفيديو �شاركه حممد بالتنفيذ .كان حممد ميتلك حافلة

ركاب �صغرية لها �ستائر على النوافذ .
وكان االثنان ي�ستخدمونها لغر�ض الت�صوير  ،وبينما يقوم حممد بالقيادة ،
يقوم حبيب بالت�صوير من خلف النافذة حمتميا بال�ستائر  .وكان االثنان عند
الت�صوير يتناوبون احلديث و�إعطاء الإر�شادات كل للأخر .
ولقد تعرف املحققون ب�سرعة على �صوت حممد وا�سمه من ال�شريط  ،وحتركوا
ب�سرعة لإعتقاله .
وهكذا ويف نف�س اليوم الذي مت فيه اعتقال حبيب  ،وعند منت�صف الليل ترجل
م�سلحان بثياب مدنية من �سيارة فولفو حمراء ليطرقا باب منزل حممد يف منطقة
املن�صورية  ،طالبني منه الذهاب �إىل املخفر  ،وعند خروج ا�صحاب املنزل وجدوا
امل�سلحان عند الباب و�أ�شخا�صا �آخرين داخل ال�سيارة وبعد �صراع ب�سيط ام�سكوا
مبحمد واخذوه معهم وقالوا لأهله الذين �أ�صابهم الهلع واجلزع انهم �سوف يخلون
�سراحه خالل فرتة وجيزة بعد ان يقوم بتوقيع تعهد يف املخفر  .ولكن ال�ساعات
مرت وبزغ نهار اليوم التايل ومل يظهر ملحمد �أثر  ،و�شرعت زوجته ال�سيدة فاطمة
عي�سي جا�سم الزقاح و�إخوانه بالبحث عنه من خمفر �إىل خمفر ومن موقع �إىل
موقع ويف كل مكان من تلك الأماكن كان زبانية الطاغية ينكرون معرفتهم ب�أمره.
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�أما ال�شهيد حممد فقد اقتاده معتقلوه �إىل خمفر �ضاحية عبداهلل ال�سامل ومنذ
حلظة اعتقاله بد�أت رحلة عذاب مل تنته اال با�ست�شهاده كان يف املخفر الذي نقل
�إىله ال�شهيد حممد بعد منت�صف الليل ال�شهيد حبيب الزقاح الذي كان قد تعر�ض
ومنذ اعتقاله م�ساء  1991/9/30لتعذيب �شر�س وم�ستمر وحتقيق �شديد حول
حمتوي �شريط الفيديو و�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين ظهروا فيه و�أماكن الت�صوير
ومن كان معه عند الت�صوير .
ا�ستجوبوه كذلك حول نف�سه وعائلته و�أ�صدقائه وكان �صوت حممد ظاهرا يف

ال�شريط ورد ا�سمه عندما كان حبيب يوجهه وهو يقوم بالت�صوير لذا كانت رغبة
املحققني �شديدة باعتقال حممد ومل ينظروا حتي �صباح اليوم التايل العتقاله
وما ان ت�سلموه حتى بد�أوا يف تعذيبه ويبدو من �إفادات ال�شهود �أنهم ا�ستعملوا معه
كل �أنواع التعذيب من ال�ضرب املربح بالأ�سالك والأنابيب والتعليق من الأطراف
والتعذيب بالكهرباء .
بعد اعتقال مدة يومني يف خمفر عبد اهلل ال�سامل مت نقل ال�شهيد حممد �إىل
ق�صر نايف وبعد ب�ضعة �أيام مت نقله �إىل مقر البلدية بال�صليبخات الذي كان
قد مت حتويله �إىل مركز لال�ستخبارات من هناك قام العراقيون بنقله �إىل �سجن
الأحداث الذي بقي فيه اكرث من �شهرين .
وت�شري �إف��ادات ال�شهود الذين �شاهدوه هناك �إىل تعر�ضه للتعذيب امل�ستمر
مع ظروف اعتقال يف غاية ال�صعوبة طوال تلك الفرتة و�شاهده هناك املواطن
عي�سي را�شد القالف يف �شهر �أكتوبر  1990و�أفاد يف �شهادته عنه ان حممد تعر�ض
با�ستمرار لل�ضرب املربح حتي بعد انتهاء التحقيق معه ولكن حممد كان �شديد
ال�صالبة والقوة ومل ينك�سر ويرد املواطن فا�ضل عي�سي الوقاح نف�س املالحظة عن
حممد الذي �شاهده يف �سجن الأحداث يف نف�س الفرتة تقريبا فهو يقول كذلك ب�أن
حممد تعر�ض للتعذيب ال�شديد وال�ضرب امل�ستمر.
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عند اندحار القوات العراقية يف �أواخ��ر �شهر فرباير  ، 1991قامت بنقل
جماميع من املعتقلني �إىل داخل العراق ويفيد �أحد الكويتيني الذين كانوا من
املعتقلني يف تلك الفرتة وهو ال�سيد حممد عبداهلل على عبد اهلل وهو من �سكان
منطقة الأندل�س ب�أن ال�شهيد حممد الزقاح كان موجودا معه يف معتقل �أبو �صخري
يف حمافظة الب�صرة وقد متكن ال�سيد حممد من العودة للكويت خالل االنتفا�ضة
ال�شعبانية  ،التي اندلعت جنوب العراق �ضد النظام البعثي ال�صدامي اثر اندحار
ذلك النظام على يد قوات التحالف يف معركة حترير الكويت .

وكانت �أخر معلومة متوفرة عن ال�شهيد حممد هي ما افاد به ال�سيد عبا�س
حمزة العلي وهو من �سكان الد�سمة الذي كان حمتجزا لدى القوات العراقية يف
العراق و�أطلق �سراحه يف  1991/7/31وقد �أفاد ال�سيد عبا�س ب�أن ال�شهيد حممد
كان حمتجزا لدى القوات العراقية يف �سجن الرمادي مبحافظة الأنبار ولي�س من
الوا�ضح متاما ان كان ال�سيد العلي قد �شاهد حممد هناك �أم �أنه �سمع ا�سمه �ضمن
بقية املعتقلني .
ت�أكد ا�ست�شهاد حممد عندما مت العثور على رفاته يف مقربة جماعية غرب
مدينة كربالء ومت التعرف عليه عن طريق حتليل احلم�ض النووي وكان ا�ست�شهاده
بطلقة او طلقات �أ�صابته بالر�أ�س  .تغمد اهلل ال�شهيد برحمته ور�ضوانه ترك ال�شهيد
حممد الزقاح خلفه زوجته ال�سيدة فاطمة الزقاح وبنت ا�سمها زينب وولدا واحد
ا�سمه جا�سم .

 -3هاين احمد مو�سي امل�صيليخ (رحمه اهلل)
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كان ال�شهيد الثالث يف هذه املجموعة هو هاين امل�صيليخ وهو �شاب يافع مل
يتجاوز الثامنة ع�شرة حني مت اعتقاله يجمع كل من عرف ال�شهيد هاين على متيزه
وح�سن �أخالقه كان متدينا ملتزما بالفرو�ض متفوقا بدرا�سته ح�سن املع�شر يحب
ال�شعر وينظمه يق�ضي �أوقات فراغه يف ممار�سة هواياته املتعددة كااللكرتونيات
والت�صوير كان هاين قد امت الثانوية العامة قبل الغزو العراقي للكويت ب�سنة
وبعد تخرجه من الثانوية التحق بكلية الهند�سة ليحقق طموحه بالعمل كمهند�س
كهربائي وكان ي�سكن يف بيت عائلته بقطعة  4مبنطقة الدعية
كان حممد الزقاح خاال لل�شهيد هاين امل�صيليخ  ،وكان هاين يرتدد با�ستمرار
على بيت العائلة باملن�صورية منذ الأيام الأوىل للغزو وعندما با�شر حبيب وحممد
م�شروع الت�صوير ا�شرتك هاين معهما ملعرفته بالت�صوير ولرغبته مبمار�سته وكان
كثريا ما يذهب معهما يف حافلة ركاب �صغرية ي�ستخدمونها للت�صوير ن�شط هاين

كذلك مع �شبان منطقة الدعية اذ قام معهم بكتابة ال�شعارات على اجلدران وتعليق
�صور �سمو الأمري يف الأماكن العامة �ساهم هاين كذلك يف �أعمال اخلدمة العامة
التي ت�صدي لها ال�شباب الكويتي �أيام االحتالل لت�سهيل �أمور النا�س وتدبري �أمور
معا�شهم .
بعد يومني من اعتقال حبيب الزقاح وحممد الزقاح  ،ويف ال�ساعة الثامنة من
م�ساء الثالثاء الثاين من �أكتوبر  ، 1990توجهت قوة من جالوزة النظام �إىل �شارع
ابن �سينا يف منطقة الدعية حيث كان م�سكن ال�شهيد هاين .
وهناك قاموا ب�إغالق ال�شارع وحما�صرة البيت توقفت �أم��ام املنزل �سيارة
مدنية ترجلت منها جمموعة من امل�سلحني يرتدون املالب�س املدنية ويقول بع�ض
ال�شهود �أنهم �شاهدوا رجال مقيد بالأ�صفاد داخل ال�سيارة قرع امل�سلحون الباب
ويريدون اعتقال ال�شهيد هاين امل�صيليخ واقتحموا املنزل يفت�شونه ويقلبونه ر�أ�سا
على عقب ومل ي�شفع لهاين �صراخ امه وتو�سلها ال مت�سك والده العجوز ال�ضرير به
وانتزعوا من بني يدي والديه وادخلوه ال�سيارة عنوة وحاول احد امل�سلحني االحتيال
على اهله بالقول لهم ان هاين مطلوب للمخفر فقط للتوقيع على تعهد وان ب�إمكان
العائلة ت�سلمه �صباح غد من خمفر القاد�سية .
ويف ال�صباح التايل هرع الأهل ملخفر القاد�سية يبحثون عنه وكان اجلواب ان ال
وجود له  .وبد�أت رحلة العذاب لأهل هاين وهم يحاولون ان يجدوا اثره يف مراكز
االحتجاز والتعذيب التي كانت قد انت�شرت بطول الكويت وعر�ضها .
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ذهبوا �إىل النادي العربي وخمفر �ضاحية عبداهلل ال�سامل والأحداث والعمرية
وغريها من الأماكن ولكن دون جدوي وبرز ب�صي�ص من الأمل بعد �أ�سبوعني من
احتجازه حيث ات�صل احد الأ�شخا�ص مبنزل ال�شهيد قائال انه من �ضباط االحتالل
وان مقره يف خمفر القاد�سية حتدث ف�ؤاد �شقيق ال�شهيد هاين مع ذلك ال�شخ�ص
و�س�أله بلهفة عن مكان ال�شهيد هاين وعن حاله .

قال ال�شخ�ص ان هاين بخري ثم �أخربه ب�أن ب�إمكانه �إطالق �سراح هاين اذا
قامت الأ�سرة ب�إح�ضار �سيارة هاين �إىل خمفر القاد�سية وكان هاين ميتلك �سيارة
يابانية جديدة  ،وبالفعل قام ف�ؤاد امل�صيليخ �شقيق ال�شهيد هاين باح�ضار ال�سيارة
�إىل خمفر القاد�سية فت�سلمها منه ال�ضابط العراقي وعند �س�ؤال ف�ؤاد عن �أخيه
هاين نهره ال�ضابط العراقي وهدد باعتقاله هو الأخر فما كان من ف�ؤاد �إال ان عاد
�إىل املنزل ليخرب العائلة املتلهفة لر�ؤية ولدها مبا ح�صل وبعد ع�شرة ايام من تلك
احلادثة تويف والد هاين .
بعد اعتقال هاين مت نقله �إىل خمفر �ضاحية عبداهلل ال�سامل ومن هناك �إىل
ق�صر نايف ثم �إىل �سجن الأحداث  ،تعر�ض ال�شهيد هاين يف كل الأماكن للتعذيب
واملعاملة القا�سية ويقول ال�شاهد عي�سي القالف الذي �شاهده يف �سجن الأحداث
ب�أن و�ضعه كان يف غاية ال�سوء من �شدة التعذيب ومن �سوء التغذية اذ مل يكن
يح�صل الأ�سرى لدى قوات االحتالل العراقي �سوى على قطعة خبز ياب�سة باليوم
وبع�ض املاء �شاهده كذلك وليد الفيلكاوي و�شاهده يف �سجن الأحداث فا�ضل عي�سي
جا�سم الزقاح الذي كان م�سجونا معه � ،شاهده كذلك يف �سجن الأحداث ال�سيد
يو�سف �سراب حممد �أمري الذي كان م�سجونا معه ويفيد احد ال�شهود ممن كانوا
مع ال�شهيد هاين يف ال�سجن ب�أن ال�شهيد هاين امل�صيليخ وبالرغم من الظروف
ال�سيئة التي كان يعي�شها واملعاناة التي كان مير بها او رمبا ب�سبب تلك الظروف
واملعانة كان يواظب على تنظيم ال�شعر خالل تلك الأيام احلالكة ال�سواد �إنها روح
ت�أبى االنك�سار .
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انقطعت �أخبار هاين بعد  1990/11/7ويبدو من الأدلة التي لدينا ب�أن القوات
العراقية عند اندحارها من الكويت قامت بنقله مع كثري من الأ�سرى �إىل داخل
العراق وعلى الأرج��ح �إىل مكان ما يف حمافظة الب�صرة ويفيد الأ�سري يو�سف
جرب الذي متكن من العودة للكويت من العراق يف �شهر مار�س انه كان مع ال�شهيد
هاين امل�صيليخ و�آخرين يف اثناء احتجازهم يف جنوب العراق يف �شهر مار�س

حني اندلعت االنتفا�ضة ال�شعبانية وهي الثورة التي قام بها �سكان جنوبي العراق
و�شماليه �ضد احلكم البعثي بعد الهزمية املذلة للنظام يف �أواخ��ر �شهر فرباير
 1991ويفيد ال�سيد يو�سف جرب ب�أن الثوار العراقيني قاموا بتحريره هو و�آخرين
متكنوا من الو�صول �إىل الكويت �سريا على الأقدام �أما هاين وجمموعة �أخرى معه
فلم يعرف مب�صريهم .
يف بداية عام  2004مت التعرف على رفات ال�شهيد هاين احمد مو�سي امل�صيليخ
عن طريق احلم�ض النووي و�أدلة �أخرى  .والثابت من الفح�ص والتحليل ان ال�شهيد
قد تعر�ض لإط�لاق الر�صا�ص عليه و�أ�صيب يف منطقتي الر�أ�س واحلو�ض وكان
ا�ست�شهاده على الأرجح عام  1991ولقد عرث على جثمانه مدفونا مع �آخرين يف
مقربة جماعية غرب مدينة كربالء ومل يكن ال�شهيد متزوجا وله �إخوة و�أخوات .
تغمد اهلل ال�شهيد بوا�سع رحمته وا�سكنه ف�سيح جناته .
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 -4ال�شهيد عدنان حممد عبد احل�سني بهبهاين (رحمه اهلل)
ال�شهيد الرابع يف هذه املجموعة من �شهداء الكويت الربرة هو ال�شهيد ال�شاب
عدنان بهبهاين  .كان ال�شهيد عدنان يف الع�شرين من عمره عند اعتقاله كان قبل
الغزو العراقي الغا�شم لدولة الكويت يعمل موظفا بوزارة الأ�شغال العامة .
مل يكن قد تزوج بعد وكان ما يزال ي�سكن مع والدته و�إخوانه و�أخواته يف منزل
العائلة بقطعة �أربعة مبنطقة الدعية  .ويقول كل ممن عرف ال�شهيد عدنان انه
كان هدي الطبع متدينا يحر�ص على القيام بال�صلوات وكان نحيف القوام ذا قامة
معتدلة  .ومل يكمل ال�شهيد عدنان تعليمه الثانوي بل ف�ضل االلتحاق بالعمل مبكرة
وكانت وظيفته قبل الغزو العراقي للكويت م�ساعد لأمني خمزن .
ت�أثر ال�شهيد ت�أثرا �شديدا بالغزو  ،ويروي �أخوه ال�سيد على بهبهاين انه بعد �أن
�شاهد القوات الغازية جتتاح املدينة �سارع مع �آخيه وجمموعة �أخرى من ال�شباب
بالذهاب �إىل منطقة كيفان  ،حني عرفوا ب�إمكانية احل�صول على ال�سالح من
هناك ملقاتلة الغزاة  .ولكنهم مل يتمكنوا من احل�صول على ال�سالح وحينما �شاهد
بع�ض النا�س يخرجون من الكويت رف�ض ذلك و�أ�صر على ال�صمود والتم�سك برتاب
الوطن .
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كان ال�شهيد عدنان بهبهاين �صديق وزميال لل�شهيد هاين امل�صيليخ وكان جار
له حيث كانا ي�سكنان يف �شارعني متجاورين يف القطعة الرابعة من منطقة الدعية
ولقد انتظم هذان ال�شابان مع غريهما من �شبان املنطقة يف جتمع رائع بهد دخول
القوات الغازية للكويت اذ متركزت قوات اجلي�ش ال�شعبي واال�ستخبارات يف العديد
من الأماكن يف منطقة الدعية .
واتخذت العديد من املدار�س والأبنية احلكومية والريا�ضية مراكز لهم فما كان
من �شباب الدعية اال ان تداعوا للحفاظ على منطقتهم وبيوتهم وكنت �أرى ه�ؤالء

ال�شبان يجولن يف املنطقة ويعملون باملخبز ويقومون ب�شئ�ؤون اجلمعية التعاونية
ويجمعون النفايات والقمامة ويعملون على تزويد البيوت بالغاز واي�صال احل�ص�ص
التموينية اليها من خمزون اجلمعية
ويف الليل تراهم يتناوبون ال�سهر يراقبون االحياء ويحر�سون البيوت الفارغة او
من ال معيل لأ�صحابها حر�صا على تلك البيوت من ممار�سات االنتهاك وال�سرقة
والنهب التي انت�شرت ب�شكل كبري يف تلك االيام اما على ايدي القوات الغازية او
على يد افراد وع�صابات توافدت على الكويت للقيام بتلك املمار�سات اخلبيثة
خ�صو�صا يف الأماكن التي قل �ساكنوها .
كان لل�شهيد عدنان بهبهاين ن�شاط اخر باال�ضافة �إىل ما كان يقوم به من
ن�شاطات مع �شبان احلي  .اذ كان يقوم مع اخرين حني ن��زول الظالم بكتابة
ال�شعارات املناه�ضة لالحتالل واملنددة برئي�س النظام البعثي على جدران االماكن
العامة  ،بل وعلى جدران االبنية التي اتخذها الغزاة مقرا لهم وكان عدنان يحتفظ
ب�أدوات الكتابة يف غرفته باملنزل وقد اكت�شفت ا�سرته تلك االدوات بعد ا�سره اذ مل
يكن يرغب يف ان يت�سبب ال�سرته بالقلق جراء ما كان يعمل .
وكان افراد قوات االحتالل ينزعجون كثريا من تلك الكتابات وكان لديهم فرق
خا�صة جتوب ال�شوارع ليال لإزالة تلك ال�شعارات وكتابة غريها وكانت تلك القوار
ت�صب العذاب ال�شدي على من تعتقله وهو يقوم مبمار�سة تلك الكتابات وحتي ان
�شكت يف انه يقوم بذلك.
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ت�شري �أكرث االدلة �إىل ان �سبب ا�سر ال�شهيد عدنان بهبهاين كان قيامه بتلك
الكتابات اذ يبدو ان �صورته و�صوته كان م�سجلني على �شريط الفيديو الذي �سجله
ال�شهيد حبيب الزقاح فيما �سجل من مظاهر وممار�سات تلك الفرتة ورمبا كان
الت�صوير لعدنان وهو يقوم بالكتابة او وهو يعلق �صور �صاحب ال�سمو االمري وويل
العهد دون ان ن�ستطيع اجلزم بذلك.

مت ا�سر ال�شهيد يف �ساعة مت�أخرة من م�ساء اجلمعة  12اكتوبر  1990عند
منت�صف تلك الليلة قامت جمموعة كبرية من عنا�صرخمابرات النظام ال�صدامي
وال�سيارات بتطويق ال�شارع الذي يقع فيه املنزل و�سدت منافذه وا�ستمر احل�صار
�ساعتني ون�صف ال�ساعة وح�ضر �إىل املنزل عن�صر م�سلح يلب�س املالب�س املدنية
يحيط به ا�شخا�ص اخرون م�سلحون و�شرع ذلك ال�شخ�ص يهدد ا�سرة ال�شهيد
عدنان بالقتل ان مل ي�سلموه عدنان .
وت�صف ا�سرة ال�شهيد عدنان ذلك ال�شخ�ص ب�أنه طويل القامة كث ال�شوارب
بذئ الل�سان ومل يكن عدنان يف املنزل يف تلك ال�ساعة ومل جتد اق��وال اال�سرة
�شيئا مع ذلك ال�شخ�ص البذئ اذ ا�ستمر يف ال�سباب وارهاب اال�سرة بينما انت�شر
م�سلحون اخرون يف ال�شارع يبحثون عن عدنان .
وبعد �ساعة من الزمان ح�ضر احد اجلنود العراقيني �إىل املنزل ليقدم الهوية
ال�شخ�صية لعدنان الذي كانوا قد اعتقلوه مع جمموعة �أخرى من ال�شبان اما من
ال�شارع الذي يقع فيه منزل ال�شهيد وهو ال�شارع  49يف القطعة الرابعة من منطقة
الدعية او من ال�شارع املجاور لذلك ال�شارع .
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بعد ان ت�أكدت تلك القوات من هوية ال�شهيد عدنان بهبهاين ان�سحبت من
ال�شارع م�صطحبة معها من اعتقلتهم من ال�شبان  .وكان بينهم عبداهلل جا�سم
ح�سن ال�شيبة وهو جار لل�شهيد ويفيد ال�سيد عبداهلل ان قوات االحتالل اخذتهم
ملدر�سة الدعية املتو�سطة للبنات التي كانت مقرا لأحد اجهزة االحتالل وكان
من الوا�ضح ان غايتهم هي عدنان وعندما متكنوا من التثبت من هويته اطلقوا
�سراح الباقيني كان م�سار ال�شهيد عدنان بهبهاين مع قوات االحتالل م�شابها مل�سار
ال�شهداء االربعة االخرين حممد الزقاح وهاين امل�صيليخ والقالف ومت ترحيل
عدنان �إىل خمفر �ضاحية عبداهلل ال�سامل حيث تعر�ض للتعذيب ال�شديدومن
هناك مت ترحيله لق�صر نايف ومن ثم �إىل �سجن االحداث .

بعد ان قامت القوات العراقية ب�أ�سر ال�شهيد عدنان حاولت ا�سرته تتبع اخباره
كان اول مكان ق�صدوه هو متو�سطة الدعية للبنات حيث كان عبداهلل جا�سم قد
اخربهم باحتجاز عدنان فيهاولكن الرجال الذين كانوا هناك �صرفوهم بدعوى
اال وجود لعدنان لديهم .
من هناك توجهوا ملخفر الدعية الذي كان حمتال من قبل القوات العراقية
كذلك ويفيد ال�سيد على بهبهاين �شقيق ال�شهيد ان �ضابطا يف ذلك املخفر يدعي
خالد  ،اخربه انه ب�إمكانه االفراج عن ال�شهيد عدنان بهبهاين مقابل دفع ر�شوة
معينة فعر�ض عليه ال�سيد على بهبهاين �شقيق ال�شهيد عدنان ان يعطيه �سيارتني
وقام بالفعل بت�سليم ال�سيارتني لل�ضابط املدعو خالد ولكن ذلك ال�ضابط وبعد ان
ت�سلم ال�سيارتني اخربه �أنه ال ي�ستطيع حترير عدنان الن عدنان كان موقوفا لدى
اال�ستخبارات العراقية .
معظم ال�شهادات التي لدينا عن احوال ال�شهيد عدنان خالل فرتة ا�سره ت�أتي
من خالل �شهادات الأ�سرى الذين كانوا معه يف �سجن االحداث حيث �شاهده هناك
اال�سريعي�سي القالف  ،الذي �أف��اد ب�أن و�ضع عدنان كان يف غاية ال�سوء  ،وانه
تعر�ض للتعذيب ال�شديد ومل يكن ي�أكل �شيئا .
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لكنه ك��ان �شديد اجللد ورغ��م حماولة معذبيه انتزاع اع�تراف��ات منه حول
زمالئه واخوانه اال انه �أبى ذلك وكان اخر من �شاهد ال�شهيد عدنان اال�سري حممد
مفلح الدو�سري الذي �أفاد ب�أنه �شاركه الزنزانة يف �سجن االحداث خالل فرتة
احتجازه يف ذلك املكان وكان اخر علمه به يوم الثالثاء  13نوفمرب عندما نقل
حممد الدو�سري من �سجن الأحداث � ،إىل مكان اخر ولقد انقطعت اخبار ال�شهيد
عدنان بعد نوفمرب  ، 1990وبقيت والدته واهله يدعون اهلل ان يفك ا�سره  ،دون ان
ي�صلهم اي خرب عنه .
ت�شري االدلة التي لدينا �إىل ان ال�شهيد عدنان بهبهاين قد ا�ست�شهد يف وقت ما

�سنة  1991وقد مت العثور على رفاته يف مقربة جماعية غرب مدينة كربالء �ضمت
كذلك رفات �شهداء اخرين .
ومت التعرف عليه عن طريق حتليل احلم�ض النووي  .وقد وافت ال�شهيد املنية
ب�سبب عيارات نارية ا�صابت اجلمجمة واحلو�ض تغمد اهلل ال�شهيد عدنان حممد
عبد املح�سن بهبهباين بوا�سع رحمته وا�سكنه ف�سيح جناته و�ألهم والدته واخوانه
واخواته ال�صرب وال�سلوان واحت�سبه عنده مع ال�شهداء وال�صديقني .

 - 5يعقوب يو�سف بدر الأ�ستاذ (رحمه اهلل)
ال�شهيد اخلام�س يف هذه املجموعة هو يعقوب بدر ح�سن اال�ستاذ  .كان يعقوب
يف ال�سابعة والع�شرين من عمره عندما مت �أ�سره  ،كان اكرب اخوته وكان يعي�ش يف
غرفة بالطابق العلوي يف بيت ا�سرته ب�شارع ابن �سينا يف القطعة الرابعة من منطقة
الدعية  .وكان ال�شهيد جارا لل�شهيد عدنان بهبهاين وال�شهيد هاين امل�صيليخ
الذين يقاربونه يف ال�سن � .أمت ال�شهيد تعليمه يف مدار�س الكويت وتخرج من معهد
الدرا�سات التجارية ( تخ�ص�ص بنوك ) ومل يكن يعمل عندما وقع يف اال�سر كان
ال�شهيد هادئ الطباع ي�صفه والده بالدماثة وح�سن اخللق وب�أنه قليل اخلروج من
املنزل وب�أن ا�صدقاءه كانوا من امثاله من اال�شخا�ص الهادئني امل�ساملني .
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كان وقع حادثة االحتالل الغا�شم للكويت �شديدا على نف�س يعقوب ويقول والده
ان تعيريا وا�ضحاطر�أ على �سلوكه بعد االحتالل  ،اذ بينما كان يف ال�سابق مالزما
للبيت قليل اخلروج �شرع بعد االحتالل بق�ضاء معظم وقته خارج املنزل  .كان
من اوائل ال�شبان الذين بد�أوا بالتجمع وتنظيم انف�سهم خلدمة منطقة الدعية
واملحافظة عليها ف�ساهم يف اعمال اجلمعية من توزيع االغذية وخدمة املواطنني
ورعاية ال�سكان والتخل�ص من النفايات كما كان واترابه يقومون ب�أعمال احلرا�سة
الليلية للحارات والبيوت منعا لأعمال النهب وال�سرقة التي انت�شرت يف معظم
انحاء البلد يف تلك االيام امل�شئومة .

�إىل جانب هذا الن�شاط يبدو ان ال�شهيد يعقوب �ساهم م�ساهمة فاعلة يف
�أن�شطة املقاومة املدنية � ،إذ تزعم جمموعة من ال�شبان ممن �شاركوا يف كتابة
ال�شعارات على اجلدران وهي ال�شعارات التي ملأت منطقة الدعية تندد بالنظام
البعثي ورئي�سه وت�ؤيد القيادة ال�شرعية لدولة الكويت  .كما كانوا يعلقون �صور
�صاحب ال�سمو ال�شيخ جابر وويل عهده ال�شيخ �سعد كما قاموا بنزع الالفتات التي
حتمل ا�سماء ال�شوارع واراقام البيوت لكي ال ت�ستدل اجهزة املخابرات على عناوين
املواطنني .
ويعتقد والد ال�شهيد يعقوب ان �صورته و�صوته وهو يقوم بتلك االعمال مع
رفقائه كانا وا�ضحني على �شريط الفيديو الذي �صادرته اال�ستخبارات العراقية
حني اعتقالها ال�شهيد حبيب الزقاح  ،كما يعتقد اال�سري عي�سي را�شد القالف
وهو جار لل�شهيد يعقوب ان املخابرات العراقية بانتزاع ا�سم يعقوب واخرين من
هاين امل�صيليخ حتت التعذيب ب�س�ؤاله عمن كان ي�شارك بالأعمال التي ظهرت على
�شريط الفيديو ولي�س االمر بامل�ستبعد اذا عرفنا ارتباط ال�شهيد يعقوب بال�شهداء
عدنان بهبهاين وحبيب الزقاح وهاين امل�صيليخ.
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اعتقل ال�شهيد يعقوب ليلة الثاين من اكتوبر  ، 1990يف فجر تلك الليلة ومع
اذان الفجر تقريبا وتقول الأ�سرة ان �سيارة �شحن ع�سكرية توقفت عند البيت
يف حدود ال�ساعة الرابعة �صباح يرافقها جمموعة من الع�سكريني يرتدي بع�ضهم
زي احلر�س اجلمهوري وانت�شروا يف ال�شارع واقتحموا منزل ال�شهيد وعندما نزل
هو وافراد عائلته ال�ستطالع االمر مت احتجازه بعد التعرف على هويته ومت اخبار
العائلة املفجوعة ب�أن ابنهم من املطلوبني .
وتفيد �شهادة ال�شهود ب�أن �سيارة ال�شحن التي كانت ترافق اجلنود كانت قد
امتالءت باملعتقلني ال�شبان من منطقة الدعية .
مت نقل يعقوب �إىل خمفر �ضاحية عبداهلل ال�سامل مع من كان معه وتعر�ض
ملا تعر�ضوا له من تعذيب و�شدة ومرارة ومن هناك مت نقله �إىل ق�صر نايف ثم

�إىل ال�صليبخات او اجلهراء ومن هناك مت نقله �إىل �سجن االحداث بعد اعتقاله
بع�شرة ايام ويبدو من ت�سلل االحداث و�شهادات ال�شهود ان اماكن ال�ضاحية وق�صر
نايف وال�صليبخات هي اماكن التحقيق التابعة لأجهزة امن النظام املختلفة حيث
يتم التعامل مع املوقوفني بوح�شية بالغة وو�سائل تعذيب مهينة مفرطة يف الق�سوة .
وبعد انتهاء التحقيق يتم نقل املوقوفني ممنوعني من احلديث ويتعر�ضون لل�ضرب
والتعذيب ب�سبب وبدون �سبب  ،حمرومني من ادين و�سائل النظافة او النوم او
اال�سرتاحة وكان غذائهم الوحيد ك�سرة اخلبز وبع�ض املاء .
�شاهد ال�شهيد يعقوب يف ا�سره عدة �شهود منهم عبداهلل جا�سم ح�سن ال�شيبة
وهو من �ساكني منطقة الدعية وقد كان �شاهدا على عملية االعتقال  ،واحتجز معه
يف ال�ساعات الأوىل العتقاله .
كما �شاهده ورافقه يف اال�سر يو�سف �سراب حممد �أمني والذي كان معه يف
�سجن االحداث  .كما كان معه يف �سجن االحداث عي�سى را�شد �أحمد القالف وهو
ع�سكري يف وزارة الداخلية وي�سكن يف منزل جماور لعائلة يعقوب وكان عي�سى قد
احتجز يف ليلة  12اكتوبر مع من مت احتجازهم من �سكان منطقة الدعية يف تلك
الليلة  .ويفيد عي�سي ب�أن يعقوب كان ال يزال حمتجزا يف �سجن االح��داث حتي
تاريخ . 1990/11/25
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كان لأحد جريان بيت ال�شهيد ابنا متزوج ًا من امر�أة عراقية  ،وكان �أخو تلك
املر�أة جمند ًا باجلي�ش ال�شعبي بينما كان �أخو زوجها الكويتي حمتجز ًا لدى القوات
العراقية مع من احتجزوا من منطقة الدعية مبن فيهم ال�شهيد يعقوب .وقد قام
ذلك املجند بنقل �أخبار ن�سيبه و�أخبار يعقوب �إىل العائلتني و�أخربهم ذلك املجند
ب�أن يعقوب مت نقله هو ورفاقه �إىل الب�صرة بتاريخ 1991/1/14م �أي قبيل بداية
حرب حترير الكويت كما �أفاد اال�سري العائد �سعد الغريب ب�أنه �شاهد يعقوب حيا
يف احد املع�سكرات العراقية يف �شهر �سبتمرب . 1991

وقد حاولت عائلة ال�شهيد يعقوب تتبع �أخباره ب�أي �صورة من ال�صور ولكن دون
جدوي ويف �سبيل ذلك ذهب وال��ده �إىل االردن يف عام  1992حيث �أخربه احد
اال�شخا�ص الأردنيني ب�أنه �سري�سل احد ابنائه �إىل العراق لتتبع اخباره ولقد عاد
ذلك الولد من بغداد مدعيا ب�أنه علم ب�أن يعقوب ي�سكن عمارة يف منطقة املن�صورة
و�أنه بخري  .ولكن هنالك �شك برواية هذا ال�شخ�ص �إذ �أن الأدلة تفيد ب�أن يعقوب
�أعدم قبل ذلك التاريخ بعام .
مت العثور على رفات ال�شهيد يف قرب جماعي غرب مدينة كربالء بالعراق  .ومل
يكن ذلك القرب يحمل اي عالمة مميزة و�ضم القرب جمموعة كبرية من اجلثامني
 .ومت التعرف على رفات ال�شهيد عن طريق احلم�ض النووي .
وتفيد نتائج معاينة الطب ال�شرعي للرفات ب�أن وفاة ال�شهيد كانت نتيجة اطالق
�أعرية نارية على ر�أ�سه �أ�صابته بته�شم يف اجلمجمة وترجح الأدلة ب�أن الرفات تعود
�إىل �أواخر العام  . 1991رحم اهلل ال�شهيد وتغمده بوا�سع رحمته ور�ضوانه .
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الـخــاتـــمة
تربطني بق�صة ه�ؤالء ال�شهداء وباالخ�ص الفتية منهم عالقة �شخ�صية فقد
كنت وال ازال من �سكان منطقة الدعية وبقيت فيها طوال فرتة االحتالل  .وكنت
ا�شاهد وباعجاب اعمال ه ��ؤالء الفتية وه��م يقومون باال�شراف على اجلمعية
وتنظيف املنطقة وتوزيع الأغذية ورعاية �ش�ؤون اال�سر املحتاجة وتفقد البيوت التي
مل تكن م�سكونة  .وكنت دائما اراقب باعجاب �شعارات مناه�ضة العدوان التي ما
ان يقوم زبانية الطغاة مبحوها اال وظهرت من جديد وكانها مبارزة ارادة بني
جمموعتني االويل �سالحها الفر�شاة والثانية �سالحها احلديد والنار .
ومل اكن اعرف انذاك وب�شكل �شخ�صي ايا من ه�ؤالء ال�شبان واالن لرمبا التقيت
باحدهم دون ان اعرفه ولرمبا كان احدهم ممن ا�ست�شهدوا اومت ا�سرهم او ممن
عادوا �إىل حياتهم الطبيعية ممن طرقوا باب بيتي يف الليل لي�سلمني ح�صتي من
(التموين) او ممن كنت ا�شاهد عملهم باعجاب يف تلك االيام ال�سود .
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لقد كنت دائم االعجاب بقدرة منطقة الدعية على ال�صمود والبقاء واملحافظة
على نوعية احلياة الأقرب �إىل العادية املتح�ضرة يف ظل ظروف يف غاية ال�صعوبة
وكنت اعرف دائما ان الف�ضل يف ذلك يعود لفئة ال�شبان الذين ب��ادروا لتحمل
امل�س�ؤولية بدافع �شخ�صي والتزام وطني خال�ص دون انتظار اي توجيه او ترقب
او مكافئة ونحن نعرف عن طريق هذا البحث جمموعة ه ��ؤالء ال�شبان الذين
دفعوا حياتهم ثمنا اللتزامهم الوطني كما نعرف جمموعة �أخرى تعر�ضت للأ�سر
والتعذيب واملعانة ولكن من ذكرناهم يف هذا البحث مل يكونوا الوحيدين ممن
تعر�ضوا لذلك .فلقد مت ا�سر ما يقارب االربعني �شخ�صا من �سكان الدعية مت
اط�لاق �سراح البع�ض منهم  ،وعرفنا م�صري البع�ض االخ��ر وال ي��زال اخرون
جمهويل امل�صري حتي يومنا هذا .

-1ال�شهيد خالد احمـد حممـد الرا�شـد (رحمه اهلل)
 -2ال�شهيد حممد احمد حمـمد الرا�شـد (رحمه اهلل)
 -3ال�شهيد رائد عبد اهلل خليل بو را�شد (رحمه اهلل)

كتب  /د.نايف ال�شمروخ:

من ال�صعوبة مبكان �أن نتحدث عن ثالثة �شهداء يف مبحث واحد  ،ولكننا هنا
م�ضطرون لأن نقوم بهذا الأمر لدواع عديدة �سوف نبينها الحقا .
لكننا قبل �أن نتحدث عنهم ب�شكل مت�صل � ،سوف نتعرف عليهم ب�شكل منف�صل
 ،ثم بعد ذلك يتم دجمهم على �صعيد واحد وقد قمت برتتيب �أ�سماء ال�شهداء
ح�سب ال�سن .
ال�شهيد حممد احمد حممد الرا�شد من مواليد  1964م  ،كبري �إخوته  ،وقد
تويل امل�سئولية مبا�شرة بعد وفاة والده  ،وذلك يف �سنة  1985م فكان لزاما عليه
�أن يوقف درا�سته اجلامعية وهو يف ال�سنة الثانية من بدء التحاقه بجامعة الكويت
ويلتحق ب��دورة درا�سية مدتها �سنتان �أهلته يف نهاية الأم��ر لأن يكون مفت�شا يف
اجلمارك ومن ثم عمل يف مطار الكويت الدويل مدة من الزمن (. )1
مت ا�ستدعاء حممد لأداء اخلدمة الإلزامية يف اجلي�ش الكويتي وذلك قبيل الغزو لدولة
الكويت  .ومع ارتفاع وترية التهديدات العراقية يف �شهري يونيو ويوليو من عام 1990
لدولة الكويت كان حممد مكلفا باحلرا�سة يف احد مع�سكرات اجلي�ش الكويتي (. )2
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ورد �أن حممد تهي�أ نف�سيا ومعنويا للقتال وذكر انه قال لوالدته « �إين رايح �إىل
جمهول وما ادري �إين راح ارجع بعدين �أو ما ارجع» وكان ال�شهيد م�ؤمنا كل الإميان
بواجبه جتاه وطنه فقد قال  ...« :لكني ان�أ جندي من جنود حماية الوطن «  .مع
بداية الغزو ال�صدامي الغا�شم لدولة الكويت يف يوم اخلمي�س املوافق � 2أغ�سط�س
 1990ويف �أثناء تقدم اجلي�ش العراقي  ،انقطعت �أخبار حممد عن �أهله حتى �إنهم

ظنوا انه قد ا�ست�شهد �آو على الأقل مت �أ�سره  ،فمعظم رفاقه يف املع�سكر الذين
تعرفهم الأ�سرة قد عادوا �إىل بيوتهم  .يف �صبيحة يوم الثالثاء املوافق 1990/8/6
عاد حممد �إىل البيت لي�صف لنا ما جري يف املع�سكر من مواجهات مع القوات
الغازية  ،والت�ضحيات التي قدمها الأف��راد وال�ضباط وقال �إن القوات الكويتية
ا�ضطرت لالن�سحاب من املع�سكر حفاظا على �أرواح من بقي من اجلنود وال�ضباط
(. )3
يف مواجهة ذلك العدو الكبري من القوات املعتدية التي هاجمت املع�سكر
�أما ال�شهيد خالد احمد حممد الرا�شد فهو من مواليد 1967م  ،الأخ الأ�صغر
ملحمد عرف بع�شقه ال�شديد للحياة الع�سكرية فقد كان ا�سم الكلية الع�سكرية
را�سخا يف ذهنه وهدفا عظيما حلم به  ،منذ �أن كان �صغريا (. )4
ومن �شدة ر�سوخ هذا الأم��ل يف ذهنه فقد كان يقلد جنود و�ضباط اجلي�ش
ب�سكناتهم وبحركاتهم وبالطبع هذا الع�شق جعله يف نهاية الأمر يلتحق بالكلية
الع�سكرية يف دولة الكويت ومن ثم تخرج منها ( ،)5وجر�أته وجديته هي التي قادته
بعد التخرج من الكلية �إىل �أن ين�ضم بكل اندفاع �إىل « دورة املغاوير الت�أ�سي�سية «.
ونتيجة حلما�سه وح�سن تدريبه و�إقباله على التعاليم املعطاة له متكن من
احل�صول يف نهاية الأمر على املركز الأول يف تلك الدورة (.)6
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ح�صل خالد يف �صيف  1990قبيل الغزو العراقي لدولة الكويت على �إجازة من
عمله مدتها ثالثة �أ�شهر لكي يعالج عينيه يف رو�سيا  ،وعاد �إىل الكويت بعد انهي
العملية ولكن طلب منه �أن يرتدي نظارة وان يحر�ص �أن ال يعر�ض عينيه لل�شم�س
فرتة من الزمن .
لكن خالد ال ميكن �أن ير�ضي ب�أن يكون بعيدا عن م�سرح الأحداث التي مير بها وطنه
فال �شخ�صيته ت�سمح وال تلك « النجمة الع�سكرية « التي تقلدها مبر�سوم �أمريي �ضابطا
تخرج حديثا من الكلية الع�سكرية هذا املر مل ميكن بالن�سبة له �سهال وال مقبوال .

لذلك يف �صبيحة يوم 1990/8/2م ارتدي مالب�سه الع�سكرية لي�ؤدي واجب
الدفاع عن وطنه  ،ك�أنه يرتدي بدلة عر�سه وملا كان يهم باخلروج من منزله
خرج من غري �أن يرتدي نظارته  ،التي كان يفرت�ض �أن يرتديها ح�سب ن�صيحة
الأطباء له  ،وكان ال�شهيد يعاين من ق�صر يف النظر ولذلك اجته �إىل رو�سيا بتاريخ
 1990/7/1وذلك للعالج  ،وقد ن�صحه الأطباء اذ عاد �إىل الكويت عليه ان ال
يعر�ض عينيه لل�شم�س لكن الواجب قد �أن�ساه ذلك وملا كلمته والدته قال لها « العني
تروح والكويت ما تروح ( « )7ويف طريقه �إىل املع�سكر علم ب�سقوطه ب�أيدي الغزاة
فعاد �إىل منزله .
و�أخ�يرا ال�شهيد رائد عبد اهلل على بور ا�شد من مواليد  1970عمل بكتيبة
املغاوير يف اجلي�ش الكويتي والتي من خاللها ،لرمبا تعرف على خالد ومنه تعرف
على �أخيه حممد .
عندما �سقط مع�سكر املغاوير ب��أي��دي اجلي�ش العراقي متكن ال�شهيد من
االن�سحاب والعودة �إىل منزله حوايل ال�ساعة الواحدة والن�صف من �صباح يوم
اجلمعة 1990/8/3م وقد و�صفت لنا ال�سيدة والدته حالته التي كان عليها عندما
قدم �إىل املنزل ب�أنه كان بحالة نف�سية حمطمة فقد كان يرتدي مالب�س ريا�ضية وملا
دخل البيت � ،ضم والدته �إىل �صدره ثم �أجه�ش بالبكاء وهو يقول « الكويت راحت
� ....صدام د�ش الكويت » ثم بعد ذلك اندفع �إىل غرفته وخرج منها و�شيكا وهو
يحمل بيده �سالحا (.)8
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رافق ذلك امل�شهد �صياح من قبل والدته و�إخوته وتبع ذلك �سقوط والدته على
الأر�ض وهي حتاول منعه �أمام هذا الأمر توقف ال�شهيد عن مغادرة البيت ليهدئ
من روع والدته � ،إال انه بعد ب�ضع �ساعات خرج مرة �أخرى لأنه كان يريد �أن يث�أر
مما فعله املحتل مبع�سكر املغاوير وببلده .

�أما عن العمليات التي قامت بها املجموعة فهي وان كان املوثق منها قليال �إال
انه قيا�سا للمدة االفرتا�ضية التي عا�صروا بها مرحلة االحتالل قبيل اعتقالهم
تعترب بال �شك كثرية  ،هذا من جهة ومن جهة �أخرى متت يف مرحلة فاعلة وم�ؤثرة
فاعتقالهم كما ذكرنا �سابقا مت بتاريخ � 1990/8/17أي بعد مرور حوايل �أ�سبوعني
على دخول اجلي�ش ال�صدامي لدولة الكويت .
تظل العمليات الع�سكرية التي قامت بها املجموعة على الأقل والتي مت توثيقها
حتي هذه اللحظة قليلة لكنها �إذا قي�ست بالفرتة الزمنية التي نفذت فيها هذه
العمليات على الأق��ل على املحتل العراقي وم��ن اج��ل خلق �أم��ل عند املواطنني
واملقيمني ب�أن هذا ال�شعب برغم قلة عدد �سكانه �إال انه يرف�ض االحتالل ويزدري
املحتل وي�سعي للفكاك من قيوده ب�أ�سرع وقت .
�إنه من غري املنطقي التحدث عن « تنظيم» �أو م�سمى خلية فدائية م�شكلة من
قبل ال�شهداء يف هذه املرحلة املبكرة من الغزو العراقي الغا�شم لدولة الكويت � ،إن
يفرت�ض �أن االعتقال مت يف 1990/8/17م  ،املواطنون يف الأيام الأوىل من الغزو
كان همهم مواجهة املحتل ب�أي طريقة كانت وكان الأمر كله يف تلك املرحلة على
الأقل يتم ب�شكل �أو ب�أخر كرد فعل لي�س �أكرث وال �أٌقل ومل يكن الأمر قد و�صل كما
حدث الحقا �إىل مرحلة من التنظيم
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�أثرت �أن اجمعهم يف �صعيد واحد لعدة اعتبارات منها �صلة القرابة التي تربطهم
فالأول هو �أخ للثاين والثالث هو �صديق لالثنني  ،والأمر الأخر �أنهم �شاركوا معا
يف الت�صدي للمحتل بو�سائل خمتلفة �سوف نبينها الحقا � ،آو �أنهم على علم م�سبقا
بتفا�صيل هذه العمليات و�أخريا ولي�س �أخرا لقد مت �أ�سرهم معا بعد عملية م�شرتكة
قاموا بها  .وان ما �سبق يجعل من الأهمية مبكان �أن تكتب ترجمتهم جمتمعني يف
مبحث واحد .
تعاهدوا على الدفاع عن وطنهم وال��ذود عن حيا�ضه مهما كلفهم ذلك من

ت�ضحيات وقد �ساعدتهم على ذلك جمموعة من العوامل للقيام بذلك على �أكمل
وجه  ،من ذلك �أنهم كانوا ينتمون �إىل اجلي�ش الكويتي �إما ب�شكل مبا�شر كحال
خالد ورا�شد او ب�شكل غري مبا�شر كحال حممد الذي كان �ضمن الكويتيني الذين
ي�ؤدون خدمة التجنيد الإجباري والذي ان�ضم قبيل الغزو مبا�شرة لأداء اخلدمة .
مما ال �شك فيه ان هذا جعلهم على دراية كبرية يف معرفة التعامل مع الأ�سلحة
املختلفة وقد �أكدت ذلك تلك العمليات التي قاموا بها والتي �سوف نتطرق �إىلها
تباعا .
وقد �أهلهم ذلك ملعرفة �أماكن اال�سحلة والذخرية التابعة ل��وزارة الدفاع �أو
التابعة لوزارة الداخلية  ،وهذا ما قاموا به بالفعل عندما ا�ستولوا منذ الأيام الأوىل
من الغزو ودخلوا خمازن ال�سالح املختلفة التابعة للوزارتني وقاموا بتوفريها او
بتخزينها عن طريق توزيعها على املعارف والأقارب والأ�صدقاء .
كما ان انتماءهم للجي�ش الكويتي �أهلهم �إىل ان يكونوا على معرفة كبرية
با�ستخدام الأ�سلحة  ،املتوفرة يف خمازن ال�سالح والذخرية اململوكة للكويت � ،آو
التي كان قد ا�ستوىل عليها اجلي�ش العراقي  .وقد ترجموا خربتهم تلك ترجمة
عملية يف تلك ا لعمليات الع�سكرية املختلفة التي قاموا بها �ضد العراقيني.
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وميكن �إ�ضافة عوامل �أخرى م�ساعدة  ،منها معرفتهم ب�أ�سماء الكثريين من
اجلنود وال�ضباط يف اجلي�ش الكويتي ومن ثم  ،رمبا وان كان ال توجد �أدلة كافية
على ذلك قد يكون قد حدث ات�صال ما او تن�سيق معني فيما بني جمموعة من
ال�ضباط العاملني يف اجلي�ش الكويتي .
�أما عن العمليات التي قاموا بها قيا�سا مع الفرتة التي �سبقت �أ�سرهم ال �شك
كانت كثرية  .يف اليوم الأول من االحتالل بدء با�ستدعاء جمموعة من ال�شباب يعتقد
�أنهم يف معظمهم ينتمون �إىل اجلي�ش الكويتي وكان التجمع يتم بعد منت�صف الليل
وكانوا حري�صني �أن تقف ال�سيارات بعيدا عن مكان االجتماع �إمعانا بال�سرية.

�أو ًال:حاولوا احل�صول على ال�سالح والذخرية :
رمبا كانت �أهم خطوة على ال�شهداء القيام بها هي توفري ال�سالح والذخرية
الالزمة للقيام ب�أي عمل ع�سكري �ضد قوات االحتالل  ،لذلك اندفعوا بحما�س
�شديد نحو خمازن ال�سالح وثكنات اجلي�ش الكويتي للح�صول على �أكرب قدر من
ال�سالح .
وقد �ساعدهم على ذلك �أنهم ينتمون �إىل اجلي�ش الكويتي  ،لذلك كانوا
على علم ب�أماكن وجود ال�سالح كانوا يحر�صون �إىل التوجه �إىل �أماكن وجود
ال�سالح ليال وامل�ستودعات التي ميكن �أن ي�سيطر عليها جي�ش االحتالل بعد
وقد ورد �أن ذلك كان يتم بك�سر « �أبوابها �أو دخولها من فوق الأ�سوار من
اجلهة التي ال تلفت االنتباه اليها ( « )10ثم بعد ذلك يتم �إح�ضار ال�سالح ليتم
توزيعه على الأقارب والأ�صدقاء وبهذه الطريقة ح�صلوا على �أنواع خمتلفة
من الأ�سلحة اخلفيفة وال��ذخ�يرة والقنابل من �أم��اك��ن عديدة من منطقة
�صبحان وجيوان (.)11

ثاني ًا :تفجري دبابة :
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وذلك بالقرب من منطقة خيطان عند الدائري اخلام�س وو�صف خالد الأمر
لأحد ال�شهود ( )12يخربه عن الكيفية التي مت بها تدمري الدبابة فقد ورد على ل�سان
ال�شهيد خالد انه قام بعمل ا�ست�شهادي عندما قام بفتح الغطاء العلوي لدبابة
عراقية ومن ثم رمي القنبلة � ،أو كما قال خالد « رمينا وهربنا « املالحظ يف
املقولة ال�سابقة الظاهر �أن خالد مل يكن يف هذه العملية وحده  ،فقد وردت العبارة
ب�صيغة اجلمع « رمينا»  ،فتحنا الغطاء � ...أن هناك جمموعة وراء هذه العملية
ولي�س اجتهاد فردي .

ثالث ًا  :تدمري طائرة مدنية كويتية :
قامت املجموعة با�شرتاك جمموعات �أخرى لأن الأمر يحتاج �إىل عدد وافر من
املعلومات و�إىل عدد اكرب من الأفراد وذلك عندما قامت املجموعة بتدمري طائرة
كويتية �أطلق عليها مدفع �أو هاون من عمارات العربيد وقد مت تدمري الطائرة .
وقد ورد يف م�صادر �أخرى معا�صرة ذكر فيها �أن �إ�سقاط الطائرة قد مت يف �شهر
�سبتمرب  1990فكيف يكونوا قد �أ�سقطوها وقد مت �أ�سرهم يف �أغ�سط�س من نف�س
العام  .وهذا بالتايل قد ي�ضع دائرة من ال�شك حول م�صداقية ان يكون ال�شهداء
قد ا�سقطوا الطائرة املذكورة �أ�ضف �إىل ذلك ان هذا اخلرب مل يرد على ال�سنة
ال�شهود املقربني �إىل « ال�شهداء»

رابع ًا  :هناك عمليات �أخرى قامت بها املجموعة :
وان مل يتم الت�أكد منه بعد  ،وذلك ل�شحه املعلومات عنها  ،مثل تفجري �سيارة يف
�صبحان وتفجري مت يف مطعم بالقرب من �سينما غرناطة يف خيطان ( )13وتفجري
مت مبركز جتاري يف خيطان  ،كما �شاركت املجموعة كذلك يف مقاومة القرين يف
منطقة كيفان �أي�ضا كما �أن هناك من قال قاموا بتوزيع من�شورات تندد باالحتالل
العراقي وتدعو لعودة �شرعية احلكومة (.)14

االعتقال (: )15
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يف تاريخ 1990/8/17م اجته ال�شهداء �إىل �صبحان حتى يتزودوا مبزيد من
الأ�سلحة والذخرية وذلك ب�سيارتني الأوىل كان ي�ستقلها رائد وخالد  ،والثانية على
متنها حممد وفي�صل (. )16
وال�س�ؤال الذي ميكن �أن يفر�ض نف�سه هنا  ،هل كان الق�صد من هذه الأ�سلحة
اال�ستعمال ال�شخ�صي فقط ؟ �أم �أن الق�صد منها تزويد املقاومني يف املناطق التي

كانت ت�شهد توترا كبريا �ضد االحتالل كحال منطقة كيفان مثال وهذا هو املحتمل
والدليل �أنها ملا ح�صلوا على ال�سالح والذخرية اجتهوا مبا�شرة �إىل كيفان (. )17
وهذا يقود �إىل ا�ستنتاج �أنهم كانوا ينقلون الأ�سلحة والذخرية �إىل املقاومني فيها
(.)18
علي �أي حال متكن الأبطال الثالثة من احل�صول على �أ�سلحة وذخ�يرة ويف
�أثناء توجههم �إىل كيفان واجهتهم نقطة تفتي�ش عراقية ف�ألقوا قنبلة على الدورية
العراقية ووا�صلوا طريقهم من غري توقف  ،مما �أدي �إىل مطاردتهم
دخل ال�شهداء �إىل منطقة العمرية لت�ضليل الدورية العراقية وهناك متكنوا
من ا�ستبدال ال�سيارة وقاموا بنقل الأ�سلحة والذخرية التي كانت بحوزتهم ومن ثم
اجتهوا �إىل منطقة كيفان (. )19
كانت منطقة كيفان يف ذلك احلني ت�شهد عمليات مقاومة تتحمل العبء الأكرب
منها وعند حلظة دخول  ،ال�شهداء كيفان �صادفهم قبيل دخولهم عملية �إطالق
نريان من قبل املقاومني جتاه منزل اتخذته القوات العراقية مركزا لها عند احد
التقاطعات الرئي�سية داخل كيفان  ،فما كان من قوات االحتالل �إال ان طوقت
املنطقة وقامت بتفتي�ش ال�سيارات ول�سوء احلظ كانت هناك �سيارة ال�شهداء على
و�شك ان تدخل املنطقة ويف �إثناء التفتي�ش عرث داخل ال�سيارة على �أ�سلحة وذخرية
فتم اعتقالهم جميعا .
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يف املعتقل :
يعتقد انه مت حجزهم يف �أماكن عديدة منها خمفر كيفان حيث مت اعتقالهم
�أول مرة ثم رحلوا �إىل خمفر منطقة �صباح ال�سامل  ،ومنه �إىل م�شاتل الرابية ثم
�إىل مديرية امن الب�صرة .
يف �سجن مديرية الب�صرة كانوا يعتربونهم معتقلني �سيا�سيني ولي�سوا �أ�سرى

حرب لذلك كانت الأحكام ال�صادرة �ضدهم وهي الإعدام ( )20و�أ�ضاف �إىل ما
كانوا يتعر�ضون له من تعذيب مثل ال�صعقات الكهربائية « واخليازرين» ( )21وبطرق
خمتلفة ومهينه (. )22
مت و�ضع ال�شهداء مع �آخرين اعتقلوا من �أماكن خمتلفة من الكويت  ،بالإ�ضافة
�إىل معتقلني عراقيني و�سيا�سيني ممن كانوا يرف�ضون حكم حزب البعث  ،يف
�أماكن ال تكاد تكفي لأربعة �أ�شخا�ص  ،مت و�ضع فيها ما يقارب الأربعني معتقال ()23
ونتيجة للمعاملة ال�سيئة التي كان يعامل فيها املعتقلون فقد كانوا يتمنون ان يتم
ق�صف املعتقل (. )24

و�أما ما ي�ستجد من �أخبار « الديرة» كانت ت�صل �إىل املعتقلني عن طريق املعتقلني
اجلدد من الكويتيني � ،أو عن طريق املعتقلني العراقيني (.)25
وكان من ال�صعوبة مبكان �أن يتحدث املعتقلون فيما بينهما بحرية يف �ساحة
ال�سجن �أو يف املمرات الداخلية فكانت الأحاديث بينهم تتم يف الزنازين ليال بعيدا
عن م�سمع ونظر احلرا�س (. )26
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حر�ص ال�شهداء يف �سجن الب�صرة على الأق��ل يف الأ�سابيع الأوىل على
البقاء معا ( )27وات�سمت ت�صرفاتهم بال�صرب والآمال يف اخلروج من املعتقل
فكانوا يريدون للمعتقلني الكويتيني الآخرين املتواجدين يف املعتقل  ،ممن
يثقون بهم ما قاموا به من عمليات ع�سكرية �ضد املحتل وكان دافعهم هو
العطاء والت�ضحية يف �سبيل الوطن (. )28
كانت عزائمهم قوية مل يفت فيها التعذيب وال الأ�سر فلما كان الآخرون من
املعتقلني ي�صيبهم الإحباط ال�شديد من �شدة الظلم الذي وقع عليهم من حجز يف
�سراديب املعتقلني ومن انقطاع عن الديار والأهل جلرائم بع�ضهم مل يرتكبها ،

كان جل همهم هو انتما�ؤهم للكويت  ،وكان ال�شهداء لديهم الأمل يف اخلروج من
املعتقل والعودة �إىل الديار من اجل مقاومة �أكرث (. )29

حماوالت االفراج :
لقد حاولت �أ�سرهم يف الكويت ال�سعي لإطالق �سراحهم بطرائق �شتى ولكنها
مع الأ�سف مل جتد نفعا �سوف نحاول ذكر بع�ض هذه املحاوالت ح�سب �سردها
التاريخي ،ما حدث عندما كان املعتقلون يف خمفر كيفان  ،حيث مت ا�ستخدام �سالح
الر�شوة من قبل الأ�سر ،وفعال مت االت�صال بال�ضابط العراقي امل�سئول عن املخفر
ومت االتفاق املبدئي معه على �إطالق �سراحهم مقابل مبلغ من املال بالإ�ضافة �إىل
�أجهزة كهربائية خمتلفة ت�سلم ل�ضابط املخفر (.)30
ومت حتديد �ساعة ال�صفر للبدء بعملية الت�سليم مقابل ما مت االتفاق عليه  ،وذلك
يف ال�ساعة الرابعة م�ساء  ،رمبا كا ن ذلك يف تاريخ � 19أو  20من �شهر �أغ�سط�س
 1990لكن يف اللحظات الأخرية مت نقل جميع املعتقلني مبن فيهم ال�شهداء �إىل
مكان �أخر (. )31
�صلت الأخبار �إىل �أ�سرهم بعد ثالثة �أيام ب�أنه قد مت نقلهم �إىل خمفر منطقة
�صباح ال�سامل ومنه رحلوا �سريعا �إىل امل�شاتل يف منطقة الرابية (. )32
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م�شاتل الرابية �شكل منها اجلي�ش العراقي قاعدة ع�سكرية حم�صنة ال ي�سمح
مبرور املدنيني يف املنطقة املحيطة بها ولذلك تعذر على �أقارب ال�شهداء الو�صول �إىل
م�شاتل الرابية �إىل ان و�صلت الأنباء �إىلهم ب�أنه قد مت نقلهم �إىل الب�صرة (. )33
توجهت الأ�سر �إىل الب�صرة ملتابعة �أخبار �أبنائهم لكن احد ال�ضباط امل�سئولني
عن معتقل الب�صرة اخربهم ب�أ�سماء �أبنائهم على ان يعودوا بعد �أ�سبوع ليت�سني
لهم الت�أكد من وجودهم يف املعتقل  ،عادوا مرة �أخرى �إىل الكويت .

ونظرا خلوف الأ�سر عليهم وخ�شيتهم ب��أن يتم اعتقالهم طلب منهم عدم
الذهاب �إىل الب�صرة ( اللي كان رايح ي�صري ) لأن الأخبار قد و�صلت �إىلهم ب�أن
هناك كويتيون اجتهوا �إىل الب�صرة لل�س�ؤال عن �أقربائهم لكنهم يف نهاية الأمر مت
اعتقال البع�ض منهم .
كما متت حماولة �أخرى وهي قد تكون �أكرث خطورة وذلك عن طريق دخول
عبداهلل �أخو ال�شهيدين خالد وحممد احمد الرا�شد �إىل العراق عرب الأردن ،
وذلك عند االت�صال ب�ضابط ا�ستخبارات عراقي � ،أبدى ا�ستعداد للم�ساعدة ولكن
�أمام �ضغط وخوف والدته التي خ�شيت �أن تفقد ابنها الثالث  ،طلبت منه احل�ضور
وعدم املخاطرة بدخول العراق خوفا عليه قائله له ( احلني ترجع والذي كاتبه اهلل
راح ي�صري وان�أ حا�سة انك لو دخلت العراق ما راح ترجع وارجع حاال لأننا يف حاجة
�إىلك يف الكويت ) ( , )34وبعد هذه املحاولة مل تتم �أي حماولة �أخرى .

اال�ست�شهاد:
�أما عن ا�ست�شهادهم فقد عرث على رفاتهم يف مقربة جماعية غرب مدينة كربالء
وتعزى وفاتهم �إىل �إ�صابتهم ب�أعرية نارية وقد �ضمت املقربة �أكرث من  150جثة ()36
 .و�أخر دعوانا اللهم ارحم �شهداءنا رحمة وا�سعة واجعلهم يف جنان اخللد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�أو ًال :اجلرائد
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 – 1جريدة الوطن بتاريخ  « 20047/2/15حديث �شقيق رائد عبداهلل خليل بو را�شد حول ظروف
ا�سر �شقيقه وا�ست�شهاده .
 -2جريدة القب�س الكويتية بتاريخ . 2004/4/26
 -3جريدة الأنباءبتاريخ . 2004/5/31

ثانيا ً :املقابالت ال�شخ�صية
� « – 1أبو خالد « مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ  2004/9/1وذلك من قبل وحيد
عبداهلل القطان ( ال�شاهد رائد يف اجلي�ش الكويتي رف�ض ان يتم ذكره وطلب ان يذكر بكنيته �أبو
خالد فقط ) .
 -2احمد عرهان الر�شيدي مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ  2004/9/2وذلك من قبل
وحيد عبداهلل القطان .
 – 3عبد اهلل احمد حممد الرا�شد مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ  2004/7/2وذلك
من قبل وحيد عبد اهلل القطان .
� – 4سامل م�سلم الن�صايف مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ  2004/9/12وذلك من قبل
وحيد عبد اهلل القطان .
 -5حممد عبد اهلل دغيمان ال�شالحي مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ 2004/9/12
وذلك من قبل وحيد عبد اهلل القطان .
 -6مبارك حممد املر�شاد ...مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ  2004/9/12وذلك من
قبل وحيد عبد اهلل القطان .
 -7بدر را�شد العو�ضي  ..مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ  2004/9/13ومقابلة �أخرى
بتاريخ  2005/2/20وذلك من قبل وحيد عبد اهلل القطان .
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 -8كوكب �إبراهيم �صالح ( والدة ال�شهيد رائد عبد اهلل بو را�شد ) مقابلة يف مكتب حيثيات
اال�ست�شهاد بتاريخ  2004/7/2وذلك من قبل وحيد عبد اهلل القطان .
 -9حممد عبد اهلل خليل بو را�شد مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ  2004/9/7وذلك
من قبل موزة احلمدان .
 -10وليد من�صور الن�شيط مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ  2004/9/26وذلك من قبل موزه احلمدان .

� -11سعود عبد العزيز خليل  .مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ  2004/10/13ومقابلة
�أخرى بتاريخ  2005/3/18وذلك من قبل وحيد القطان .
 -12من�صور نا�صر اخلرايف  .مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ  2004/6/27وذلك من
قبل وحيد عبد اهلل القطان .
-13علي عبد ال�صمد مال جمعة باقر مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ 2004/6/27
وذلك من قبل وحيد عبد اهلل القطان.
 -14وليد خليل غيث اليو�سف مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ  2004/6/27وذلك من
قبل وحيد عبد اهلل القطان .
 -15بدر حممد القطان مقابلة يف مكتب حيثيات اال�ست�شهاد بتاريخ  2004/7/6وذلك من قبل
وحيد عبد اهلل القطان.
 -16ال�سيدة لولوه حممد الفايز ( والدة حممد وخالد احمد الرا�شد ) مت مقابلتها يف بو�سطة اللجنة
الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين مكتب االت�صال واملعلومات وذلك بتاريخ  1992/11/30بوا�سطة
خالد حممد احلمد
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ال�شهيد حممود �سيد ر�ضا �سيد ح�سن (رحمه اهلل)
كتب  /د.في�صل الكندري :
ول��د ال�شهيد حممود �سيد ر�ضا بتاريخ  1952/9/2م وك��ان ترتيبه الثالث
بني احد ع�شر من الأخ��وة والأخ��وات ودر�س ال�شهيد حممود يف مدرا�س الكويت
مبراحلها الثالث ويف ال�سنة الثانية من املرحلة الثانوية قرر ترك الدرا�سة ليلتحق
بكلية ال�شرطة يف عام  72-71وتخرج بعدها ليعمل يف �سلك الداخلية بق�سم املرور
وانتقل للعمل يف االدراة العامة للمرور و�شهد له كل �أ�صدقائه بحبه لعمله .
وكان ملحمود هوايات عديدة مثل اخلط والر�سم  ،ومن لوحاته ما مت و�ضعها
داخل كلية ال�شرطة كما كان يحب ال�صيد وال�سباحة والقن�ص ولعب كرة القدم
وكرة ال�سلة هذا بالإ�ضافة �إىل ركوب الدراجه النارية لذلك كان يقوم باحلركات
اال�ستعرا�ضية اخلطرة يف االحتفاالت الر�سمية (. )1
يف الثاين من �أغ�سط�س عام  1990م توجه حممود �إىل عمله يف �إدارة الهجرة
بال�شويخ وهناك �شاهد اجلنود العراقيني يحيطون باملبني كما ر�أى الدبابات
العراقية وهي تخرق �صمت و�سكون �شوارع الكويت فات�صل بزوجته واخربها
بالغزو ودخول القوات العراقية الكويت واحتاللها بالكامل وطلب منها اخذ الأوالد
والتوجه بهم �إىل بيت �أهلها ومكثت هناك حتى خروجها من الكويت �إىل الإمارات
بتاريخ 1990/10/2م (. )2
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و�أخذ حممود يفكر يف ان�سب الطرق لإنقاذ ع�شرات الكويتيني لكي ال يقعون
حتت �سيطرة العراقيني ال �سيما و�أنهم و�ضعوا �أيديهم على كل م�ؤ�س�سات الدولة
 ،واخذوا يتفح�صون �سجالتها لو�ضع �أيديهم على الكويتيني واحدا تلو الأخر كل
ح�سب مكانته ووظيفته وخا�صة الع�سكريني منهم فقد كانوا الهدف الأول للقوات
الغازية واملثري للنظر هنا �أن الكويتيني بكافة قطاعاتهم وتوجهاتهم – ومبا فيهم
البعثيون – رف�ضوا التعاون مع القوات العراقية ف�سطر بذلك الكويتيون مثاال فريدا
للعامل لعدم التعاون مع الغزاة مهما كانت نوعية ال�شعارات الرباقة التي يرفعونها

ومبا انه ع�سكري فقد �أدرك اخلطر الكبري الذي يحدق بزمالئه الع�سكريني
الذين بات العثور عليهم امر�أ ب�سيطا  ،لأن �سجالت وزارة الداخلية �أ�ضحت حتت
ت�صرف العراقيني وكان ب�إمكانهم اعتقالهم ب�سهولة من خالل ا�ستخراج عناوينهم
او من خالل نقاط ال�سيطرة التي �أقامها العراقيون فكانوا يدققون على هويات
�أ�صحاب املركبات وكانوا ي�ستوقفون الع�سكريني منهم .
لذا فكر حممود بت�شكيل خلية من خاليا املقاومة تعتمد على �أ�سلوب جديد
يهدف ال�ستخراج هويات وهمية للع�سكريني ولأفراد العائلة احلاكمة الهدف منها
�إنقاذهم من ال�سلطات العراقية وا�شرك معه يف اخللية كل من  :ال�شهيدة دعد
عمر احلريري  ،وال�شهيد �صبحي خليل حيدر  ،وال�شهيدة �أنعام العيدان وغريهم
واتخذ من مقر بيت عائلته القدمي يف �شارع عمان مقر لتجمع اخللية وللقيام
ب�أعمال تبديل الهويات (. )3
ومل يكن هذا هو عمله الوحيد يف اخللية و�إمنا ت�شعبت الأعمال التي كان يقوم
بها يف خليته فكان ي�ساهم بتهريب الأ�سلحة �إىل �أفراد املقاومة حيث كان بع�ض
�أفراد خليته ي�ستقلون �سيارة �صالون وكان ي�ستقلها كل من دعد احلريري و�صبحي
خليل فكونهما لبنيانني كانا يذهبان ب�سيارة �صبحي �إىل منطقة �صبحان وكانا
ميلأن ال�سيارة بالأ�سلحة وي�سلمانها �إىل حممود �سيد ولإمتام عملية نقل الأ�سلحة
على خري وجه كانت دعد ت�صطحب معهما �أوالدها الثالثة لإيهام العراقيني ب�أنهم
�أ�سرة لبنانية وال ميكن �أن يقوما ب�أعمال ع�سكرية ومعهما �أطفالهما وجنحا جناحا
كبريا يف هذه املهمة (.)4
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بالإ�ضافة �إىل القيام ب�أعمال �أخرى فقد �شارك �شخ�صيا بنقل ال�سالح من
منطقة لآخرى وكان يت�سلم الأ�سلحة من �صبحي ودعد  ،وكان عليه ان ينقله بدوره
�إىل �أفراد املقاومة ويقول عديله حممد ر�ضا حممد ان حممود قام يف �أحدى املرات
بفتح غطاء حمرك ال�سيارة  ،و�شاهد كيف ان حممود قام بتثبيت الر�شا�ش بطريقة

ذكية بحيث ان من ي�شاهد ذلك يتوهم �أن الر�شا�ش جزء من ماكينة ال�سيارة
مما يدل على حنكته وخربته كما كان حممود ي�ساهم �أي�ضا ب�إي�صال بع�ض �أفراد
الأ�سرة احلاكمة �إىل احلدود الكويتية ال�سعودية ويرجع ملوا�صلة ن�شاطه (.)5
ونتيجة لهذه الأعمال فقد �أدرك حممود �سيد ر�ضا خطورة ما كان يقوم به
من �أعمال ملقاومة القوات العراقية  ،وكان يدرك يف الوقت ذاته �شرا�سة القوات
العراقية لذا كان يخ�شي كثريا على عائلته وك��ان يلح على زوجته للخروج من
الكويت وحتت �إحلاحه مل تر زوجته بدا �سوي مغادرة الكويت بتاريخ 1990/1/2م
وغادرت �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة (.)6
لذا فقد �أدرك حممود م�صريه  ،وعرف كيفية معاقبة القوات العراقية ملن
يقوم مبقاومتها كما عرف نوعية العقاب الذي كان ينتظره �إذا ما وقع يف قب�ضتها
فخاطب والدته يوما وقال له انه احد �أوالدها الأحد ع�شر وطلب منها ان تعتربه غري
موجود وكان يغيب عن البيت الن�شغاله ب�أعمال املقاومة ( )7وبعد �أن قام بالعديد
من �أعمال املقاومة طلب منه احد �أقربائه ان يكتفي مبا قام به ولكنه كان يرف�ض
التوقف وقال ان عليه دينا وعليه ان ي�ؤديه (. )8وظلت اال�ستخبارات العراقية تراقب
حتركاته �أفراد اخللية وقامت بدهم بيت حممود �سيد ر�ضا يف الرميثية يف بدايات
�أكتوبر ومت ا�سر حممود يف. )9( 1990/10/12
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واقتادوه �إىل املعتقل لتبد�أ رحلة �شقائه وتعذيبه النتزاع الأقوال واالعرتافات
منه ويقول احد اجلريان انه بعد اعتقاله بثالث �أيام اح�ضره اجلنود العراقيون
�إىل منزل والده ب�شارع عمان وهو مع�صب العينني وقاموا بتفتي�ش البيت وكانت
هذه هي �أخر مرة يرى فيها حممود خارج املعتقل .
واقتيد حممود �سيد ر�ضا �إىل معتقل امل�شاتل مع بقية رفاقه ومت توجيه عدة
اتهامات �إىله��م منها  :جمع الأ�سلحة وتوزيعها  ،وتوزيع املن�شورات  ،وت�شكيل
خلية مقاومة ( )10ومكث هناك ب�ضعة �أ�شهر وكان يتعر�ض يوميا لأنواع خمتلفة

من �صنوف العذاب وهو عاري اجل�سد ول�ساعات طويلة ورغم ذلك كان رحمه اهلل
رابط اجل�أ�ش (.)11
وطالت فرتة بقاء حممود يف الأ�سر ونقل من الكويت �إىل العراق وظل يف
ال�سجون العراقية حتى مت التخل�ص منه بطلق ناري يف ر�أ�سه كانت ال�سبب يف
وفاته ( )12وقامت فرق التفتي�ش التابعة لوزارة الداخلية يف الكويت بفح�ص
الرفات التي مت العثور عليها يف مقربة ال�سماوة وبفح�ص احلم�ض النووي
ثبت تطابق اجلينات الوراثية لعائلة ال�شهيد (. )13
رحم اهلل ال�شهيد رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1مكتب ال�شهيد مقابلة مع م�صطفي �سيد ر�ضا بتاريخ 2004/9/22م �ص. 4
( -)2مكتب ال�شهيد مقابلة مع جناة ح�سني �صقر بتاريخ 2004/11/3م � ،ص. 2
( -)3مكتب ال�شهيد مقابلة مع ناهية خليل حيدر بتاريخ 2004/10/30م �ص. 4
( -)4مكتب ال�شهيد مقابلة مع لطيفة احلريري بتاريخ 2004/7/24م �ص. 4
( -)5مكتب ال�شهيد مقابلة مع حممد ر�ضا م�صطفي بتاريخ 2004/10/19م � ،ص. 2
( -)6مكتب ال�شهيد مقابلة مع جناة ح�سني �صفر بتاريخ 2004/11/3م� ،ص. 2
( -)7مكتب ال�شهيد مقابلة مع م�صطفي �سيد ر�ضا بتاريخ2004/9/22م � ،ص. 2
( -)8مكتب ال�شهيد مقابلة مع حممد ر�ضا م�صطفي بتاريخ2004/10/19م � ،ص. 3
( -)9جريدة الوطن بتاريخ 2003/7/30م  ،مقابلة جنا ح�سني �صفر �ص. 14
( -)10مكتب ال�شهيد مقابلة مع العميد حممود الدو�سري بتاريخ 2004/11/20م �ص. 4
( -)11مكتب ال�شهيد مقابلة مع م�صطفي �سيد ر�ضا بتاريخ 2004/9/22م �ص. 6
( -)12مكتب ال�شهيد ملف ال�شهيد حممود �سيد ر�ضا � ،ص 2وهو كتاب �صادر من مراقبة ال�سجل
املركزي للمواليد والوفيات بوزارة ال�صحة وال�صادر بتاريخ 2003/7/8م .
( -)13مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد حممود �سيد ر�ضا� ،ص 1وهو كتاب �صادر من الإدارة العامة
للأدلة اجلنائية بوزارة الداخلية ال�صادر بتاريخ 2003/7/5م.

ال�شهيدة �أنعام �سيد �أحمد العيدان ( رحمها اهلل )
كتب  /د.في�صل الكندري:
ولدت ال�شهيدة �أنعام يف  23مار�س 1962م  ،ودر�ست يف مدار�س الكويت
حتى تخرجت من مدار�سها  ،وبعد �أن ح�صلت على الثانوية العامة قررت
�أن تلتحق بكلية احلقوق ونالت الإج��ازة اجلامعية ( لي�سان�س حقوق ) من
اجلامعة العربية بلبنان (. )1
وما �إن �سمعت �أنعام ب�أخبار الغزو حتى قررت االنخراط يف �سلك املقاومة
لتدافع بكل ما �أوتيت من حيلة وو�سيلة عن وطنها  ،لرد الغزاة الطامعني بالكويت
وخرياتها  ،وان�ضمت �إىل خلية ال�شهيد حممود �سيد ر�ضا املو�سوي لتعمل بجانب
ال�شهيدة دعد احلريري وال�شهيد �صبحي خليل حيدر  ،وان�صب عمل املجموعة
على �إعداد هويات وهمية  ،ونقل الأ�سلحة �إىل �أفراد املقاومة وكان لأنعام ا�سم
حركي بني �أفراد املقاومة وكانت تعرف با�سم « �أمل » .
ومع �أن اخللية و�أفرادها كانوا يدركون متام الإدراك �أن هذه الأعمال الب�سيطة
التي يقومون بها لن متكنهم من طرد الغزاة من جنود �صدام و�إمنا �شكلوا تلك
اخللية لعوامل عدة منها رد اجلميل للوطن  ،والذود عن ترابه من ج�شع الطامعني
 ،والوقوف بجانب �إخوانهم من رجال املقاومة ممن اخذوا على عاتقهم منذ الوهلة
الأوىل عدم اال�ست�سالم جلنود الطغاة وحلماية �أفراد ال�سلك الع�سكري و�إخفائهم
عن عيون �أزالم �صدام ح�سني .
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لذا ف�إن ما كانت تقوم به �أنعام مع زمالئها مل يكن بالأمر الهني وخ�صو�صا
و�إنهم كانوا يعون �شرا�سة ودن��اءة وخ�سة القوات العراقية الغازية  ،ورغم ذلك
قرروا �أن يواجهوا الغزاة مهما كلفهم الأمر .
وكانت �أنعام يف جتوالها يف �شوارع الكويت يف �أثناء االحتالل العراقي مل
تكن تقف لنقاط ال�سيطرة التي �أقامها العراقيون يف كل �شوارع الكويت لتفتي�ش

ال�سيارات والتحقق من هويات قائدي املركبات وكانت تف�ضل �أن ترمي جنود
االحتالل بالر�صا�ص بدال من الوقوف لنقاط ال�سيطرة .
وظلت ال�شهيدة �أنعام توا�صل عملها داخل خلية املقاومة ب�سرية تامة وكانت ال
تخرب �أحد من �أفراد �أ�سرتها عن عملها مع اخللية �أو عن العمل التي كانت تقوم
به معهم وا�ستمر الو�ضع على ذلك حتى ذاع �صيتها وو�صلت �أنبا�ؤها �إىل ال�سلطات
العراقية فداهمت بيت �أ�سرتها عدة مرات ( )2ولكن دون جدوى .
ويف بدايات �شهر نوفمرب �أرادت �أنعام �أن تو�صل بع�ض احلاجيات ل�شقيقها الذي
يرقد مري�ضا يف م�ست�شفي الأمريي ويف �إحدى نقاط ال�سيطرة �أحاطت ال�سيارات
والآليات الع�سكرية بها و�أوقفوها و�أنزلوها من ال�سيارة وقيدوا يدها وع�صبوا
عيونها واقتادوها �إىل �سجن امل�شاتل .

امل�شــــاتـــل .
ويف املعتقل بد�أت معاناة �أنعام مع اجلالدين العراقيني فكما هو معروف فان
اجلنود العراقيني اتخذوا من امل�شاتل مكانا لتعذيب املعتقلني الكويتيني النتزاع
االعرتافات منهم  ،و�أنعام كغريها من الكويتيني قد نالت ن�صيبها من ال�ضرب
والتعذيب والتنكيل وغريها مما اقرتفته �أيادي اجلنود العراقيني ممن زج بهم
طاغية بغداد للتلذذ بتعذيب �أهايل الكويت .
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وكانت �أنعام تتعر�ض ب�صورة م�ستمرة جلل�سات تعذيب و�ضرب يوميا وهذا مع
قلة الرعاية ال�صحية و�سوء التغذية وقذارة املعتقل المعان التعذيب وك�سر �شموخ
و�أنفة الكويتيني ومل يعد ج�سمها يتحمل مزيدا من �ألوان التعذيب و�صنوف التنكيل
ومل ي�شفع لها مر�ضها املزمن حيث كانت تعاين تك�سر يف الدم فانتزعوا منها
االعرتافات املطلوبة .
بقيت �أنعام يف �سجن امل�شاتل قرابة �شهرين وهي يف حالة يرثى لها من جراء

املر�ض والتعذيب ومل يعر�ضوها على طبيب ومل يح�ضروا لها عالجا لذا �ساءت
حالتها وهزل ج�سدها وتعر�ضت لنزيف من جراء التعذيب ومل تقو على امل�شي
ورغم ذلك كان اجلنود يجرونها جرا وظلت �أنعام تكابد املر�ض والآالم حتى �أواخر
�شهر دي�سمرب حيث �صدرت �أوامر بنقلها مع �أفراد اخللية �إىل العراق (. )3
وظلت �أنعام ورفاقها يف ال�سجون العراقية حتى �صدرت الأوامر ب�إعدام �أ�سرى
الكويت ف�أعدمت �أنعام رميا بطلق ناري يف ر�أ�سها ( )4ودفنت رفاتها يف منطقة
قريبة من �سجنها داخل الأرا�ضي العراقية  ،و�أخفي العراقيون هذه املعلومات حتى
�سقوط نظام �صدام ح�سني ليكت�شف العامل �ضخامة �أعداد املقابر اجلماعية التي
�أقامها يف نواحي العراق وتوجه فريق البحث الكويتي لريجع برفات ال�شهيده �أنعام
العيدان لتدفن يف مقابر الكويت لتكون �أول �أ�سرية كويتية يتم الك�شف عنها وتلتحق
بقافلة �شهداء الكويت (. )5
رحم اهلل ال�شهيدة رحمة وا�سعة و�أ�سكنها ف�سيح جناته
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1جريدة ال�سيا�سة تاريخ 2003/7/9م .
( -)2املرجع ال�سابق .
(-)3مكتب ال�شهيد ،ملف �أنعام العيدان� ،أفادت جناة �سيد احمد العيدان بتاريخ 1992/12/14م،
�ص. 1
( -)4عزيزة املفرج زنزانة  ، 60الكويت  :دار الربيعان للن�شر � 1994،ص63
( -)5مكتب ال�شهيد ملف �أنعام العيدان � ،إفادة جناة �سيد احمد العيدان بتاريخ 1992/12/14م
� ،ص. 2
( -)6مكتب ال�شهيد ،ملف �أنعام العيدان � ،شهادة وفاة �صادرة من وزارة ال�صحة بدولة الكويت
بتاريخ  2003/7/13م
( -)7جريدة ال�سيا�سة تاريخ 2003/7/9م .

ال�شهيد �صبحي خليل ن�صوحي حيدر (رحمه اهلل)
كتب  /د.في�صل الكندري:
ولد ال�شهيد �صبحي خليل حيدر يف مدينة زفتا ( )1من �ضواحي ب�يروت يف
لبنان يف اخلام�س ع�شر من �شهر يناير 1962م وكان ترتيبه الثاين يف العائلة وهو
الولد الوحيد بني �ست بنات  ،لذا حظي مبكانه خا�صة لدى والديه ورحلت العائلة
�إىل الكويت بغية البحث عن لقمة العي�ش  ،وحر�صا الأب لت�أمني م�ستقبل �أف�ضل
لأف��راد عائلته وهكذا عا�شت الأ�سرة يف الكويت فكرب �صبحي يف رعاية والديه
وكان اجتماعيا بطبعه وظهرت لديه قدرة على ك�سب الأ�صدقاء و�إقامة عالقات
اجتماعية معهم .
يف الثاين من �أغ�سط�س عام  1990تفاج�أ �صبحي بدخول القوات العراقية
�إىل الكويت وا�ستغرب منها هذا املوقف مع �إن الكويت كانت �صاحبة ف�ضل كبري
عليها خالل ال�سنوات التي �سبقت �أح��داث الغزو  ،وك��ان جريئا يف طريف طرح
�أرائه فخ�شيت �أمه عليه من ردة فعل العراقيني وعر�ضت عليه ب�أن يغادر �إىل لبنان
وقال لها ب�أنه �سي�أخذهم �إىل احلدود ثم يرجع �إىل الكويت التي اعتربها وطنه
ورف�ض �أن يتخلي عنها يف �ساعة املحنة ( )2وهنا �أراد �صبحي �أن يرد بع�ضا من
خريات الكويت عليه فقرر �أن ين�ضم �إىل �صفوف املقاومة للوقوف يف وجه القوات
العراقية وبحكم عالقاته االجتماعية قرر �أن ين�ضم �إىل خلية مقاومة مع جمموعة
من ال�شباب الغيورين على الكويت  ،و�شكل خلية من خاليا املقاومة بجانب دعد
احلريري و�أنعام العيدان التي كانت بقيادة حممود �سيد ر�ضا .
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وانح�صر دورهم يف �إعداد هويات وهمية ونقل الأ�سلحة �إىل �أفراد املقاومة
وكان ال�شهيد �صبحي خليل ي�صطحب دعد احلريري يف �سيارته فكانا يذهبان �إىل
منطقة �صبحان وميلأن ال�سيارة بالأ�سلحة لإي�صالها �إىل حممود �سيد ر�ضا الذي
كان ينقلها بدوره �إىل �أفراد املقاومة  ،واخفي �صبحي خرب ان�ضمامه �إىل املقاومة
حتى عن اقرب النا�س �إىله لدرجة �أن �أهله مل يعلموا بذلك .

وكانت اال�ستخبارات العراقية تر�صد حتركات �أفراد اخللية فتم اعتقالهم يف
يوم �أو يومني وخالل الفرتة ما بني  1990/11/2 – 1حيث مت اعتقال دعد يف بيت
حممود �سيد ر�ضا يف الرميثية يف الأول من نوفمرب ومت توجيه عدة اتهامات �إىلهم
وهي تتلخ�ص يف التايل ت�شكيل خلية مقاومة وحيازة وتوزيع �أ�سلحة وذخائر (. )3
�أما �صبحي فلم يكن موجودا يف بيت حممود �سيد ر�ضا عندما مت اعتقال �أفراد
اخللية وعن ظروف اعتقاله تقول �أخته نهي خليل انه يف يوم  1990/11/2تلقت
ات�صاال من حممود �سيد ر�ضا اخربها ب�أنه �سيح�ضر لر�ؤية �صبحي وملا ح�ضر
�صبحي �أبلغته �أنها تلقت ات�صاال من حممود و�أخربته مبا قاله لها  ،ويف امل�ساء
ذهب �صبحي ليبيت يف �شقة مقابلة ل�شقتهم ميتلكها لبنانيون كانوا قد طلبا من
عائله �صبحي االهتمام بها قبل �أن يغادروا الكويت .
وبعد دقائق معدودة ا�ستيقظت عائلة �صبحي على �أ�صوات �صراخات وك�سر
لباب ال�شقة و�إذ ب�أفراد من احلر�س اجلمهوري واال�ستخبارات العراقية ومنهم
من يرتدي د�شادي�ش عادية وملثمني وانت�شروا بال�شقة وو�ضعوا الأ�سلحة على ر�ؤو�س
البنات  ،واخذوا يرددون « وين �صبحي وين �صبحي » وهم يفت�شون ال�شقة فقالت
والدتها م��اذا تريدون من �صبحي فلطمها �أح��د اجلنود على وجهها ف�صرخت
الفتيات جميعهن ملا حدث لوالدتهن .
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ويف هذه اللحظة دخل �صبحي الذي ا�ستيقظ على ال�صوت الناجم عن ك�سر
باب ال�شقة و�صراخ �إخوانه فقال لهم « �أنا �صبحي « وقرر �صبحي ب�أن ي�سلم نف�سه
حتى ال ينال عائلته �أي �أذى من قبل اجلنود العراقيني ( ، )4واقتيد �صبحي �إىل
معتقل امل�شاتل مع بقية �أفراد خليته ويف املعتقل تلقي �صبحي من وح�شية القوات
العراقية الغازية من �ضرب وتعذيب و�سب و�سوء معاملة .
وبعد يوم واحد من اعتقاله تلقي والد �صبحي ات�صاال من �شخ�ص يعرف با�سم
�سبعاوي من جهاز �أمن اال�ستخبارات املركزية اخربه ب�أنهم يجرون التحقيق معه

و�سيعود �إىلهم �إىل البيت بعد ثالثة �ساعات و�س�أله عن بع�ض املعلومات التي قد
تفيد يف �إ�سراع الإفراج عن �صبحي وكانت هذه حماولة ال�ستدراج والده للإدالء
مبعلومات حول �صبحي وخليتها وم�ضت ب�ضع �ساعات ومل يعد �صبحي �إىل البيت
ويف اليوم الثالث من اعتقاله قامت جمموعة من اال�ستخبارات العراقية ب�سحب
�سيارته ال�ستكمال التحقيق (. )5
وبعد �أن ف�شلت كل م�ساعي عائلته ملعرفة مكانه �أو لإخراجه من الأ�سر بقي
�صبحي يف الأ�سر �أياما و�أ�شهرا ومت نقل �صبحي من الكويت �إىل �سجون العراق
وظل هناك يواجه ويالت الأ�سر �سنني عدة وتقول ال�سيدة لطيفة احلريري والدة
ال�شهيده دعد ب�أنه يف عام 1996م �سمعوا بوجود بع�ض الأ�سرى اللبنانيني يف
ال�سجون العراقية وتقول ب�أن القائمة ت�ضم كال من دعد احلريري و�صبحي خليل
حيدر وغريهما (. )6
وو�صلت �أنباء �إىل الكويت عن وجود مقربة جماعية عرث عليها يف منطقة
ال�سماوة فتوجهت فرق التفتي�ش التابعة ل��وزارة الداخلية بالكويت لفح�ص
عينات من رفاة اجلثث و�أثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات الوراثية
امل�أخوذة من الرفاة و�أقرباء �صبحي ( )7وبعد معاينة بقية الرفاة تبني �أن
�سبب الوفاة يعود لإ�صابة بعيار ناري وقامت وزارة ال�صحة بتحرير �شهادة
وفاة ( )8وب�أمر �سام من ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح
�أمري دولة الكويت مت نقل جثمان ال�شهيد �صبحي خليل حيدر �إىل منطقة زفتا
م�سقط ر�أ�سه ليدفن هناك (. )9
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رحم اهلل ال�شهيد رحمه وا�سعة و�إ�سكنه ف�سيح جناته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1جريدة الأنباء تاريخ 2003/8/17م � ،ص. 3
( -)2مكتب ال�شهيد  ،مقابلة مع ناهية خليل حيدر بتاريخ 2004/10/30م �،ص. 2
( -)3مكتب ال�شهيد مقابلة مع العميد حممود الدو�سري بتاريخ2004/11/20م � ،ص4

( -)4مكتب ال�شهيد  ،مقابلة مع ناهية خليل حيدر بتاريخ 2004/10/30م �،ص. 6
( -)5مكتب ال�شهيد � ،أوراق مقدمة من ناهية خليل حيدر �،ص. 2
( -)6مكاملة هاتفية �أجراها الباحث مع لطيفة احلريري بتاريخ 2005/3/19م .
( -)7مكتب ال�شهيد ملف ال�شهيد �صبحي خليل � ،ص ، 2وهو كتاب �صادر من االدراة العامة للأدلة
اجلنائية بوزارة الداخلية ال�صادر بتاريخ 2004/4/6م .
( -)8مكتب ال�شهيد ملف ال�شهيدة دعد احلريري � ،ص ، 1وهو كتاب �صادر من مراقبة ال�سجل
املركزي للمواليد والوفيات بوزارة ال�صحة العامة بتاريخ  2004/4/28م .
( -)9جريدة الأنباء بتاريخ 2004/8/17م � ،ص. 3
( -)10مكاملة هاتفية �أجراها الباحث مع لطيفة احلريري بتاريخ 2005/3/19م.
( -)11جريدة الوطن تاريخ  2003/7/30م  ، .مقابلة مع لطيفة احلريري � ،ص. 12
( -)12مكتب ال�شهيد مقابلة مع لطيفة احلريري بتاريخ 2004/7/24م � ،ص. 4
( -)13مكتب ال�شهيد مقابلة مع لطيفة احلريري بتاريخ 2004/7/24م � ،ص� ، 4ص. 5
( -)14جريدة الوطن تاريخ 2003/7/30م  ،مقابلة مع لطيفة احلريري � ،ص. 12
( -)15جريدة الوطن ،بتاريخ 2003/7/9م � ،ص. 14
( -)16مكتب ال�شهيد مقابلة مع العميد حممود الدو�سري بتاريخ 2004/11/20م � ،ص. 4
( -)17مكتب ال�شهيد مقابلة مع العميد حممود الدو�سري بتاريخ 2004/11/20م � ،ص. 2
( -)18مكتب ال�شهيد مقابلة مع لطيفة احلريري بتاريخ  2005/3/19م.
( -)19مكاملة هاتفية �أجراها الباحث مع لطيفة احلريري بتاريخ 2005/3/19م .
( -)20جريدة الوطن تاريخ 2003/7/30م ،مقابلة مع لطيفة احلريري� ،ص . 12
( -)21مكتب ال�شهيد  ،ملف ال�شهيدة دعد احلريري � ،ص ، 1وهو كتاب �صادر من الإدارة العامة
لأدلة اجلنائية بوزارة الداخلية ال�صادر بتاريخ 2003/7/27م .
( -)22مكتب ال�شهيد ملف ال�شهيدة دعد احلريري � ،ص 2وهو كتاب �صادر من مراقبة ال�سجل
املركزي ملواليد والوفيات بوزارة ال�صحة العامة بتاريخ 2003/7/27م .
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ال�شهيدة دعد عمر �أني�س احلريري ( رحمها اهلل )
كتب  /د.في�صل الكندري:
يف اليوم الثالثني من �شهر �أكتوبر عام  1957ولدت يف لبنان ال�شهيدة دعد عمر
احلريري من �أ�سرة لبنانية مقيمة يف الكويت  ،وكان والدها يعمل يف الكويت منذ
عام  ، 1951فذهبت والدتها �إىل لبنان وو�ضعتها هناك ( ، )1فكانت هي الرابعة يف
ترتيبها بعد ثالثة �صبيان  ،لذا كانت دعد حتظي بحب وعطف كبريين وعمل والد
دعد بالكويت منذ �أربعني عاما  ،فاعتربت الأ�سرة نف�سها كويتية الن�ش�أة ،
وترعرعت دعد و�إخوانها الثالثة وهم  :يو�سف وعلي وم�صطفي يف ربوع الكويت
 ،وكربوا بها ومل يعرفوا وطنا لهم غري الكويت  ،وكربوا بها �إىل �أن تخرجت دعد
من الثانوية وبعدها ب�أربعة �أ�شهر تزوجت دعد و�أجنبت ثالثة �أوالد هم  :عبد
الرحمن وعمر وم�صطفي وهكذا ظلت دعد متار�س حياتها الطبيعية يف الكويت
حتى االحتالل العراقي (. )2
يف الثاين من �أغ�سط�س عام 1990م ا�ستيقظت دعد على �صوت الدبابات
العراقية وهي جتوب �شوارع الكويت وت�أكدت من الأنباء ب�أن القوات العراقية غدرت
جارتها الكويت واجتاحتها  ،وقام اجلنود بقتل وتعذيب وت�شريد �شعبها  .فبد�أت
دعد تت�صل ببع�ض الفتيات الكويتيات لتن�سيق العمل فيما بينهن واخفت هذا الأمر
عن كل �أ�سرتها با�ستثناء والدها الذي كان يو�صلها ب�سيارته لأنها كانت ال حتمل
رخ�صة قيادة ال�سيارات .
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وهنا بد�أ انخراط دعد يف خلية من خاليا املقاومة ف�أخذ والدها ينتقل معها
بني منطقة و�أخرى ما بني اجلابرية والرميثية  ،ويف الرميثية �أخذت ت�شكل خلية
ملقاومة االحتالل العراقي وكان رئي�س اخللية هو ال�شهيد ال�سيد ر�ضا �أبو فرا�س ،
وال�شهيد �صبحي خليل حيدر  ،وال�شهيدة �أنعام العيدان ( ، )3وانح�صر دورهم يف
�إعداد هويات وهمية ونقل الأ�سلحة �إىل �أفراد املقاومة وكان لدعد ا�سم حركي بني
�أفراد املقاومة وكانت تعرف با�ســـم « ليــلي اللبنــانية .

وكانت دعد تخرج مع ال�شهيد �صبحي خليل يف �سيارته فكانا يذهبان �إىل
منطقة �صبحان وميلأن ال�سيارة بالأ�سلحة لإي�صالها �إىل �أفراد املقاومة وكانت
دعد ت�صطحب �أبناءها الثالثة معها كعملية متويه وتغطية ملا كانا يقومان به ،
ولأبعاد ال�شك عنهما وليظهروا �أمام نقطة ال�سيطرة العراقية ك�أ�سرة لبنانية .
ومع مرور الوقت اخذ اجلريان يتحدثون على دعد وكيف تخرج مع �شخ�ص
غريب وال�سيما و�أنها مطلقة فقامت والدتها لرتفع �شكواها �إىل والدها الذي كان
على علم بكافة حتركاتها و�أرادت �أن تعرف �أي��ن تخرج ابنتها وم��اذا تعمل مع
�صبحي ؟ فقال « ابنتي و�أنا حر بها « فقالت له كيف تقبل هذا الكالم على ابنتك
؟ فقال � »:أنا رب البيت و�أنا حر» .
و�أخذت تلح عليه �أن يخربها ب�شئ عن ابنتها  ،ف�أجابها بفخر �شديد ب�أن ابنتها
�أنقذت حياة � 200شخ�ص من الإعدام لأنها �أ�صدرت لهم بطاقات وهمية  ،وهي
تعمل مع املقاومة العراقية  .ف�أخذت تتحدث عن �شرا�سة اجلنود العراقيني فقال
لها ب�أن « املوت هو مرة واحدة خلينا نعمل للكويت ،اللحم الذي على �أكتافها من
خري الكويت وهذه هي بلدنا التي حنت علينا» (.)4
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ويف �أواخر �أكتوبر عام 1990م توجهت �أمها لتخرب الأب عن �سبب ت�أخر دعد
عن القدوم �إىل البيت �أياما عدة و�أخربته عن رغبتها يف ر�ؤية ابنتها فتوجه الأب
�إىل بيت ال�سيد حممود ر�ضا يف منطقة الرميثية وقام بطرق الباب  ،وبعد طول
انتظار خرجت �شغالة البيت املقابل وقالت لهم ب�أن ال�شرطة قدمت وقب�ضت على
كل من يف البيت وعندها �أدرك �أهلها ب�أن دعد قد اعتقلت واخذ �إخوانها يبحثون
عنها يف كل مكان .
وكانت اال�ستخبارات العراقية تراقب ت�صرفات �أف��راد اخللية فر�صدت كل
حتركاتهم وقامت باعتقال كافة �أف��راد اخللية خالل �أي��ام ومت اعتقال دعد يف
بيت حممود �سيد ر�ضا يف الرميثية  ،وتقول والدتها ب�أن ذلك مت يف اليوم الأول

من نوفمرب ( . )5وهذا غري دقيق الن اعتقال املجموعة يف بيت حممود �سيد ر�ضا
كان يف  1990/10/12م  ،وما ي�ؤكد ذلك قول الأم ب�أنها ذهبت يف بداية نوفمرب
لبيت حممود وقالت �شغالة اجلريان ب�أن ال�شرطة اعتقلت من كان بداخله قبل هذا
التاريخ (. )6
ومت توجيه اتهامات �إىلهم وهي تتلخ�ص يف التايل  :جمع الأ�سلحة وتوزيعها
وتوزيع املن�شورات وت�شكيل خلية مقاومة وحيازة �أ�سلحة وذخائر و�إي��واء بع�ض
املطلوبني وعنا�صر املقاومة وم�ساعدة �أفراد املقاومة (. )7
وطال بحث الإخوان عنها ومل يعرفوا مكانها  ،وتبني لهم بعد ذلك �أنها كانت
م�سجونة يف امل�شاتل حيث اتخذته القوات العراقية مكانا ل�سجن وتعذيب املعتقلني
الكويتيني ف�شاركها ال�سجن العديد من املواطنني الكويتيني من �أمثال  :العميد
حممود الدو�سري والعميد يو�سف امل�شاري وعبدالأمري مندين  ،و�أ�سرار القبندي
ومكية امليل و�سمرية معريف وغريهم.
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ويقول حممود الدو�سري ب�أن معتقل امل�شاتل هو مقر قيادة املخابرات العراقية
يف هيئة الزراعة والرثوة ال�سمكية وعرفت عند العراقيني با�سم «منظومة اخلليج «
وتر�أ�سها �أبو عمر الدليمي و�أبو �صالح رعد التكريتي و�أبو م�شتاق وكلهم من �ضباط
املخابرات العراقية � .أما و�صف املعتقل فهو مبني من الكريبي وبه غرف متقابلة
و�أودع الدو�سري الغرفة املقابلة لغرفة دعد و�أنعام العيدان  ،وي�ضيف الدو�سري انه
كان يري ال�سيدات عند خروجهن عندما يفتح الباب عندما ي�أخذون املعتقالت
للتعذيب �آو عند ذهابهن �إىل املطبخ لإع��داد الطعام للجنود العراقيني وغ�سل
مالب�سهم الع�سكرية (. )8
ويف الأ�سر كانت دعد تعمل على موا�ساة بقية املعتقلني فكانت ت�شرف على
معاجلة يو�سف امل�شاري الذي كان مري�ضا ويقول عبدالأمري مندين الذي �أودع
ال�سجن معها ب�أن دعد كانت تعد الطعام للم�أ�سورين  ،ويروي لنا ب�أنه يف احد الأيام

اح�ضروه من التعذيب وا�سكب عليه اجلنود العراقيون املاء ال�ساخن وي�ضيف بـ�أن
دعد �أخذت تقطع بطانة الف�ستان الذي كان عليها  ،وقامت بت�ضميد جراحه (. )9
وطال بقاء دعد يف الأ�سر ونقلت من الكويت �إىل العراق وتقول ال�سيدة لطيفة
احلريري والدة ال�شهيدة دعد ب�أنهم حاولوا جاهدين معرفة مكانها ولكن دون
جدوى و�أ�ضافت ب�أن دعد كانت على قيد احلياة حتى عام  1996عندما و�صل �إىل
م�سامعهم �أخبار تفيد بوجود بع�ض الأ�سرى اللبنانيني يف ال�سجون العراقية وتقول
ب�أن القائمة كانت ت�ضم كال من دعد احلريري و�صبحي خليل حيدر وغريهما()10
وا�ستمر النظام العراقي ينكر وجود �أي �أ�سرى كويتيتني لديه �إىل �أن قام بعد
ذلك ب�إعدام قرابة � 150أ�سريا ممن اعتقلوا يف الكويت وت�سلمت دولة الكويت
ر�سميا خطابا من اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يفيد بذلك ( ، )11ووردت �أنباء
عن وجود مقربة جماعية عرث عليها يف منطقة ال�سماوة فتوجهت فرق التفتي�ش
التابعة ل��وزارة الداخلية بدولة الكويت لفح�ص عينات من رفاة اجلثث و�أثبتت
التحاليل املخربية تطابق اجلينات الوراثية امل�أخوذة من الرفاة و�أقربائها مع
جينات ال�شهيدة دعد احلريري (. )12
وبعد معاينة بقية الرفاة تبني �أن �سبب الوفاة يعود لإ�صابة بعيار ناري بالر�أ�س
وقامت وزارة ال�صحة بتحرير �شهادة وفاة (. )13
رحم اهلل ال�شهيدة رحمة وا�سعة وا�سكنها ف�سيح جناته .
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خلية ال�صليبيخات
 - 1ال�شهيد �صالح حمود من�صور حمود (( )1رحمه اهلل)
كتب  /د�.سعود الع�صفور:

طباعه و�أخالقه
ريا�ضي ع�سكري  ،جرئ  ،ب�شو�ش  ،اجتماعي  ،يحبه من عرفه � ،أكرث الأبناء
قربا وحمبة لوالدته  ،كتوم  ،ال يبوح ب�سره لأحد (. )2
�شقيق �شهيدالأخ الأك�ب�ر من�صور م��ن ال�شهداء  ،وه��و م��ع �صالح يف خلية
ال�صليبخات  ،وكان ي�شاطره �أي�ضا التوجه ذاته ب�ضرورة الت�صدي للغازي العراقي
الغا�شم  ،وكان االثنان �أ�صدقاء لأبناء املانع (. )3

ثبات �صالح
حر�ص �صالح على عمله  ،حتى يف �أحلك الظروف فكان ي�شجع �شقيقه عبد
العزيز على الذهاب معا �إىل وحدتهما الع�سكرية �ضمن �سالح الطريان الكويتي
حيث يعمالن  ،فعندما �ضيقت القوات العراقية اخلناق على الع�سكريني الكويتيني
وجهدت يف تتبعهم واعتقالهم حذر عبد العزيز �شقيقه �صالح من الذهاب �إىل
وحدتهما الع�سكرية ،ف�أجابه �صالح بثبات �أن يف �إمكانهما الذهاب �إىل العمل
باملالب�س املدنية  ،وان ي�ضعا مالب�سهما داخ��ل �صندوق اخللفي عند العجلة
االحتياطية (. )4
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ويذكر �شقيقه عبد العزيز عن �صالح انه كان ي�شاهد �أ�صدقاءه يف العمل قتلى
يف �أرجاء مع�سكر �سالح الطريان وقد نالوا ال�شهادة قبله فيزيده عزما وت�صميما
على ال�سري يف ركابهم فله عزمية ال تلني وال يهاب املوت (.)5

�صالح وهاين
كان هاين فريوز املانع اقرب الأ�صدقاء ل�صالح  ،وكانا ي�شاهدان معا يف كل
حمفل  ،وكل عمل  .فهما يلعبان كرة القدم معا ويقدمان �إىل ديوان املانع معا،

وين�صرفان عنه معا ،كما �أنهما يخرجان يف �أوقات ال يخرج فيها �إال من كانت لديه
مهمة خا�صة وكانا ي�شرتكان يف ذات الطبع وهو كتمان ال�سر ( ، )6فال يبوحان
ب�سرهما لأحد.
وملا كان هاين املانع عن�صرا فاعال يف خلية ال�صليبخات ف�إن �شراكته مع �صالح
حمود جتعلنا نن�سب كل فعل مت من خالله مقاومة العدوان العراقي الحدهما فان
للأخر ن�صيب فيه .

جلبه لل�سالح
�شجاعة �صالح جعلته يف �أتون املعركة فهو يعمد بنف�سه �إىل جلب ال�سالح من
منطقة �صبحان ورمبا �شاركه �صديقه هاين يف هذا العمل وكان �صالح يقوم ب�إخفاء
ال�سالح يف مكان غري معلوم ويذكر �شقيقه عبد العزيز �أن فعل �صالح هذا غري
معهود لأنه يخالف طبيعته الهادئة ويعزى الأمر �إىل �أن �صاحلا كان وراءه من
يوجهه من القادة الكبار يف اجلي�ش الكويتي (. )7

اعتقال و�إنكار
يبدو �أن القوات العراقية قد ر�صدت فعل �صالح حمود واعتقلته وعندما
ا�ستجوبته �أنكر حيازته لل�سالح على الرغم من تعر�ضه لل�ضرب والتعذيب على �أيدي
تلك القوات  ،وملا �أعيتها احليلة يف اال�ستدالل عن املكان الذي اخفي فيه ال�سالح
�أطلقت �سراحه ( )8وقد يكون الهدف من ذلك هو و�ضع �صالح حتت املراقبة.

مهمته الرئي�سية
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ويت�ضح من خالل ما �سبق �أن خلية ال�صليبخات قد وزعت املهام فيما بينها ،
وعلي الأرجح �أن مهمة �صالح حمود الرئي�سية كانت تتمثل يف جلب ال�سالح �إىل
�أفراد اخللية من منطقة �صبحان  ،ثم نقله �إىل منطقة ال�صليبخات حتديدا �إىل
ديوان املانع الن امل�صادر تذكر �أن �أفراد اخللية املكونة من �أبناء املانع الثالثة
 :وليد  ،وهاين وعدنان بالإ�ضافة �إىل �صالح اخلنة ووليد �أيوب ومن�صور حمود

و�صالح حمود كانوا يتواجدون يف ديوان املانع ليال ونهارا على الرغم من ن�صح
البع�ض لهم بالكف عن فعل ذلك نظرا ملا ي�شكله جتمعهم من خطورة تف�ضي �إىل
ر�صدهم من قبل القوات العراقية ( )9وملا كانت نعيمة فريوز املانع ( �أم و�ضحه )
هي �شاهدة م�شاركة عملية نقل الأ�سلحة من منزل والدها يف ال�صليبخات ب�إيعاز
من �أ�شقائها الثالثة �إىل بيت �شقيقهم الأكرب �سامي  ،ف�أن هذا الدور الذي ميكننا
ت�سجيله ل�صالح حمود يكون احتمالية مقبولة .

م�شاركات قتالية �أخرى
ويبدو �أي�ضا �أن ل�صالح حمود م�شاركات �أخرى مع بقية �أع�ضاء اخللية وب�صورة
خا�صة – كما �أ�سلفنا -مع ه��اين  ،وم��ع ذل��ك تفجري نقاط التفتي�ش يف بع�ض
املناطق كجليب ال�شيوخ وكيفان والتخطيط لعملية تفجري املطعم الكائن يف منطقة
ال�صليبخات ويف تنفيذ عملية التفجري نف�سها خلربته بالأ�سلحة و�شارك كذلك يف
د�س ال�سم للعراقيني بغية �إيقاع ال�ضرر بهم وقتلهم (. )10

عمالة للعدو
وك��ان �صالح حمود حا�ضرا عندما حدثت م�شادة كالمية يف دي��وان املانع
بني حممد الظفريي وبني هاين املانع ب�سبب اتهام هاين لوالد حممد الظفريي
بالعمالة ل�صالح القوات العراقية  ،و�أنكر عليه تقربه منهم ملا يف ذلك من �ضرر
على الكويتيني وقد خرج حممد من الديوان وهو غا�ضب على جميع �أفراد الديوان
لأنهم مل ينت�صروا له ويرجح ال�شاهد اجلميعي ان حممدا قد ابلغ العراقيني عن
�أ�سماء من يرتادون الديوان من الع�سكريني ومن بينهم �صالح حمود (. )11
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تتبع �صالح حمود
اقتحمت القوات العراقية ديوان املانع بعد �أن طوقت احلي ب�أكمله ثم قب�ضت
على �أبناء املانع الثالثة وبالإ�ضافة �إىل �صديقهم نادر ح�سني رجب  ،ثم قيدت
اجلميع وغطت �أعينهم بقطع من قما�ش و�أركبتهم حافلة ع�سكرية  .رفع نادر غطاء
العني قليال ب�صورة مل ترقبه فيها القوات العراقية و�أب�صر نادر خط �سري احلافلة

والأمكنة التي توقفت عندها �سارت احلافلة من مكان �إىل �أخر وهي حتمل من ظن
العراقيون �أن له �صلة ب�أفراد اخللية ثم توقفت عند منزل �صالح حمود وبحثت عنه
لكنها مل جتده  ،وبذا جنا من قب�ضتها (. )12

القب�ض على �صالح
زاد �إ�صرار القوات العراقية على ر�صد حتركات �صالح حمود يوما بعد �آخر
 ،ويذكر عبد العزيز �شقيقه �إن ر�صد القوات العراقية ل�صالح كان مب�ساعدة
عمالء من غري الكويتيني حيث ابلغوهم عن تواجده فما كان منهم �إال �أن
طوقوا منزل �صالح حمود يف اخلام�س من �أكتوبر �سنة  1990م واعتقلوه
و�أودعوه �سجن الأحداث (.)13

اعتقال والدته و�شقيقه
وبعد م�ضي خم�سة وع�شرين يوما على اعتقال �صالح حمود  ،طوقت جمموعة
من القوات العراقية منزل �صالح واعتقلت والدته فاطمة �صالح �أمان  ،التي كانت
تعاين مر�ض ال�شلل والإ�صابة بداء ال�سكري كما اعتقلوا ولدها ال�صغري نا�صر
وعمره �آنذاك ت�سع �سنوات ونقلوهما �إىل �سجن الأحداث (. )14

�سجن وتعذيب
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يف �سجن الأحداث جمعت القوات العراقية الأم املفجوعة فاطمة والتي تعاين
املر�ض وال�ضعف بولدها �صالح دومنا رحمة  ،والطفل ال�صغري نا�صر يرقب �شقيقه
من بعيد ويخرب والدته عن ذلك يف �أمل وح�سرة ويذكر عبد العزيز �شقيق �صالح
�أن حممد قمرب الذي �شاركهم ذات ال�سجن اخربه �أن القوات العراقية قد قامت
بتعذيب �صالح و�أو�سعته �ضربا وتنكيال (. )15

الرتحيل �إىل العراق
وتذكر والدة �صالح �أنها نقلت بعد يومني من حجزها يف �سجن الأحداث
�إىل العراق مع ولدها ال�صغري نا�صر ،ومل تعرف عن ولدها �صالح بعد ذلك
�أي خرب (. )16

�سجن �أبو غريب
نقلت القوات العراقية �صالح حمود من �سجن الأحداث �إىل �سجن �أبو غريب يف
العراق بعدها انقطعت �أخباره حتى عرث على رفاته (. )17

رفات ال�شهيد
مت العثور على رفات ال�شهيد �صالح حمود يف مقربة جماعية تقع غرب مدينة
كربالء العراقية  ،وقد �أثبتت التحاليل الطبية املخربية تطابق رفات ال�شهيد مع
اجلينات امل�أخوذة وحتددت �أ�سباب الوفاة ب�إ�صابته بعيار ناري �أو �أكرث (. )18

والد �صالح
وبعد �أن �سرد حمود والد �صالح �سريته على نحو خمت�صر بقوله انه ي�شعر بفخر
كبري ال�ست�شهاد ابنه دفاعا عن الكويت التي مل تبخل يوما عليه  ،فرد جميلها
بروحه ودمه (.)19

�شـهــــداء الـكــــويـت
-101-

هكذا غيب الغزاة ال�شهيد البطل �صالح يف �سجون الظلم والطغيان وختموا
�أعمالهم بجرمية ال تغفرها الأجيال املتعاقبة وتبقي الذكرى العطرة لأحد �أبناء
الكويت الذين حق للوطن �أن يفخر بهم يف كل حمفل.
رحم اهلل �صالح حمود و�أ�سكنه ف�سيح جناته وختم بال�صاحلات �أعماله
و�أعظم اهلل الأجر واملثوبة لأهله وملن عرفه و�ألهمهم ال�صرب وال�سلوان .
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( -)1ولد يف 1970/10/31م ،ي�سكن منطقة ال�صليبخات  ،قطعة� ، 2شارع ، 10منزل  ، 42حا�صل
على ال�شهادة املتو�سطة يعمل بوظيفة عريف م�شاه بوزارة الدفاع يف �سالح الطريان  ،تاريخ الأ�سر
 ، 1990/1/5من العالمات املميزة  :لونه ا�سمر فاحت � ،شعره جاك�سون  .انظر بيانات املتغيب من
الأ�سرى واملفقودين � ،إعداد اللجنة الوطنية ملتابعة �شئون الأ�سرى واملفقودين  ،منوذج ت�سجيل
بتاريخ 1991/10/6م  ،بيانات �أدلت بها والدة ال�شهيد فاطمة �صالح �أمان  ،منوذج �أخر من �إعداد
اللجنة الكويتية حلقوق الإن�سان  ،منوذج رقم  1136212بتاريخ  1991/3/6بيانات �أدلت بها جدة
ال�شهيد مو�ضي �أمان اخل�ضري �شهاد ة اجلن�سية الكويتية برقم � 267822صادرة عن الإدارة العامة
للجن�سية واجلوازات بتاريخ  1988/11/16م � ،شهادة وفاة لل�شهيد �صادرة عن وزارة ال�صحة
رقم  2004/622بتاريخ  2004/3/27وبطاقة حمتويات امللف �إعداد ق�سم التخليد املعنوي  ،فريق
احليثيات مبكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
( -)2ياقوت فريوز املانع  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم االثنني املوافق
2005/1/10م
�،ص�، 1ص . 2عبد العزيز حمود من�صور حمود ( �شقيق ال�شهيد )  ،مقابلة �أجراها معه الباحث
وحيد عبداهلل
القطان يف يوم االثنني املوافق 2005/1/17م � ،ص. 2
( -)3نعيمة ياقوت املانع ( �أ /و�ضحة )  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم
الأحد املوافق 2004/11/28م � ،ص ، 2عبد العزيز حمود من�صور حمود ( �شقيق ال�شهيد ) املقابلة
ال�سابقة � ،ص. 3
( -)4عبد العزيز حمود من�صور حمود ( �شقيق ال�شهيد ) املقابلة ال�سابقة �ص. 4، 3
( -)5امل�صدر ال�سابق .
( -)6ياقوت فريوز املانع ،املقابلة ال�سابقة� ،ص.2 ،1
( -)7عبد العزيز حمود من�صور حمود (�شقيق ال�شهيد ) املقابلة ال�سابقة �،ص. 4 ، 3
( -)8امل�صدر ال�سابق� ،ص .3
( -)9نادر ح�سني رجب  -مقابلة اجراها الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم الأثنني املوافق
� 2004/11/29ص .504
( -)10نعيمة فريوز املانع ( �أم و�ضحه ) ،مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد عبداهلل القطان يف
يوم الأربعاء املوافق 2004/10/2م � ،ص. 6 ، 5 ، 4
( -)11على حمزة اجلميعي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبد اهلل القطان يف يوم الأحد
املوافق 2004/10/17م � ،ص7
( -)12نادر ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة� ،ص. 7
( -)13عبد العزيز حمود من�صور حمود ( �شقيق ال�شهيد ) املقابلة ال�سابقة � ،ص. 4

( -)14فاطمة �صالح �أمان ( والدة ال�شهيد )  ،ملف رقم (� ، ) 245إفادة بتاريخ 1992/12/15م (
ورقة واحدة ) ملقحة مبلف ال�شهيد  ،على �أيوب �إ�سماعيل بندر  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد
عبداهلل القطان يف يوم الأحد املوافق 2004/12/12م � ،ص.2
( -)15على �أيوب �إ�سماعيل بندر ،املقابلة ال�سابقة � ،ص، 2عبد العزيز حمود من�صور حمود (
�شقيق ال�شهيد)
� ،ص3،4
( -)16فاطمة �صالح امان (والدة ال�شهيد )  ،الإفادة ال�سابقة .
( -)17عبد العزيز حمود من�صور حمود ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص. 4
( -)18انظر الإدارة العامة للأدلة اجلنائية  ،فريق الأدلة اجلنائية  ،الفريق الفني  ،انطباق رقم
( )69لتقرير م�صور لرفات رقم ( ، )30007واملنطبق على الأ�سري ال�شهيد حمود من�صور حمود ،
ملف ا�سر رقم ( ، )245معتمد من العقيد عيد عبداله�إ بو�صليب مدير عام الإدارة العامة للأدلة
اجلنائية ورئي�س الفريق الفني .
( -)19حمود من�صور حمود ( والد ال�شهيد ) مقابلة �أجرتها معه جريدة الوطن  ،بتاريخ
2004/2/15م � ،ص. 15
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خلية ال�صليبيخات
 - 2ال�شهيد� /صالح نا�صر �صالح نا�صر اخلنة (( )1رحمه اهلل)
كتب  /د�.سعود الع�صفور:

بطولة �صالح
�شجاع ال يهاب اخلطوب  ،حركي  ،كتوم  ،مرح ال ميل � ،أعماله �شاهدة عليه ،
اجمع كل من عرفه على �شهامته وحبه ل�صنائع املعروف � ،صاحب �سمعة طيبة ،
وكرمي الأخالق  ،كره الذل وامل�سكنة  ،وكان جل همه �إحلاق اكرب �ضرر بالغزاة ،
ونعتهم بالرعاع واخل�سة واجلنب � ،أعماله جتعله يف م�صاف رجال املقاومة الكويتية
الأوائل (. )2

خروجه وعودته �إىل الوطن
اخرج �صالح �أهله من الكويت �إىل اململكة العربية ال�سعودية يف ال�ساد�س من
�أغ�سط�س �سنة 1990م  ،وبعد �أن �أو�صلهم واطم�أن على �أحوالهم قفل راجعا �إىل
ار�ض الوطن يف الثامن من ال�شهر ذاته  ،و�سكن مع �صديقه مطر عايد مطلق
الهر�شاين يف منزل مطر الكائن يف منطقة العار�ضية  ،وبعدها ان�ضم �إىل �صفوف
املقاومة الكويتية منا�ضال فاعال (. )3

ركوبه �سفينة املوت
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خاطر �صالح بنف�سه ورك��ب �سفينة امل��وت بفعاله  ،فهو من �أوائ��ل �أ�صحاب
ال�شهامة الذين �ساهموا يف انت�شال �أهل الكويت ممن فروا ب�أرواحهم و�أوالدهم
وذويهم من جحيم الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت �إىل اململكة العربية
ال�سعودية  ،وكان من بني �أولئك من تعطلت �سيارته �آو غا�صت عجالتها يف رمال

الطرق ال�صحراوية التي �سلكها  ،فكان البطل املنقذ ومن معه خري عون له ،
حيث كان ب�سيارته ذات الدفع الرباعي يبذل كل م�ساعدة ممكنة ويجر �سيارة من
غا�صت عجالتها يف الرمال  ،ثم يدله على �أي�سر طريق ي�سلكه بف�ضل ما متتع به
من خربة ودراية بالطرق الربية التي طاملا ارتادها قبل الغزو وبعده وبخا�صة وان
جده كان ميتلك مركزا للهجانة يف بر اململكة العربية ال�سعودية وكان �صالح يرتد
عليه كثريا (. )4

خماطر حمدقة
وما من �شك � ،إمنا قام به هذا البطل من عمل يف هذا امل�ضمار ال يخلو من
خماطرة حتمية وبخا�صة وان القوات العراقية قد �أغلقت املراكز احلدودية املعتادة
التي ي�سلكها امل�سافرون من الكويت �إىل اململكة العربية ال�سعودية �إ�ضافة ملنعها
النا�س من �سلوك الطرق الرملية امل�ؤدية �إىلها  ،ومن يتم القب�ض عليه يتعر�ض
للم�سائلة وم�صادرة ما يحمله من متاع .
لكن عزمية �صالح مل تلن ويذكر ال�شهود انه تعر�ض لكثري من املتاعب من قبل
العراقيني  ،بل انه كاد �أن يقتل بنريان �أ�سلحتهم التي �صوبوها نحوه بغية اللحاق به
واعتقاله  ،لكنه ا�ستطاع بذكاء وخربة �أن يتخل�ص منهم  ،ي�ضاف �إىل ذلك انه يف
بع�ض الأحيان يقدم لبع�ضهم ر�شوة مالية ليتغا�ضي له عن فعله  ،وي�سمح له ب�أداء
عمله على الوجه الذي يريده (.)5
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ومل تكن م�ساعدة �صالح للأ�سر امل�غ��ادرة من الكويت �إىل اململكة العربية
ال�سعودية قا�صرة على من يحمل اجلن�سية الكويتية  ،بل تعداها �إىل غريها من
اجلن�سيات  ،ويذكر ال�شاهد على حمزة اجلميعي �أن �صاحلا اخربه انه �أنقذ عائلة
هندية �آو �سوريه غا�صت عجالت �سيارتها يف رمال الطريق ال�صحراوي (. )6

كان �صالح يف بداية الأمر يقوم بهذا العمل البطويل بنف�سه  ،ثم ما لبث �أن
�أ�شرك �صديقه احلميم وليد �أيوب �إ�سماعيل بندر  ،ثم ان�ضم �إىلهما �صديقهما
وليد فريوز ياقوت املانع وكانوا يجتمعون يف ديوان املانع يف منطقة ال�صليبخات
ويخربون رواده عن بع�ض ما كان يحدث لهم يف �أثناء عملهم هذا (.)7

مقاومة متنوعة
تردد �صالح على اململكة العربية ال�سعودية  ،وكان يذهب �إىلها كل �أ�سبوع �أو
كل ع�شرة �أيام  ،وكانت الأهداف املتوحاة من تلك الزيارات املتتابعة من الأهمية
بحيث ميكننا القول عن كل هدف قد حتقق انه ميثل جناحا عز نظريه  ،فمن
الأهداف ما ذكرناه من م�ساعدته لأولئك الذين �أجربتهم ظروفهم على مغادرة
الكويت ومنها نقل الأخبار عن �أحوال �أهل الكويت يف ار�ض الوطن لل�سلطة ال�شرعية
الكويتية التي جل�أت �إىل ال�شقيقة اململكة العربية ال�سعودية  ،ومنها ت�سلمه مبالغ
نقدية ونقلها كم�ساعدات لأهل الكويت من ال�صامدين الذين مل يخرجوا من
وطنهم وقاوموا االحتالل يف �أحلك الظروف  ،ومنه نقله لل�سالح لأفراد املقاومة
الكويتية ومنها ت�سلمه ملن�شورات طبعت يف اململكة العربية ال�سعودية ونقلها �إىل
�أهل الكويت املتواجدين فيها بغية بث احلما�سة يف نفو�سهم وتثبيت قلوبهم بحتمية
الن�صر القريب ف�ضال عن بث الأخبار التي تفزع وتزلزل كيان اجلنود العراقيني
عن و�ضع �سلطتهم الآيل لل�سقوط حقا �إنها �أعمال الأبطال التي يرفع بها �ش�أن من
�أداها وحققها بجدارة  ،انه �صالح اخلنة �صاحب الأفعال النا�صعة (.)8
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ديوان املانع
كان ديوان املانع وهم من �أهل اجلود والعطاء هو مركز جتمع خلية ال�صليبخات
التي لعبت دورا الفتا كخلية نا�شطة من خاليا املقاومة الكويتية البا�سلة  ،فقد
كان �صالح على عالقة حميمة منذ ال�صغر ب�أبناء املانع الثالثة  :وليد وعدنان
وهاين  .فهم �أبناء منطقة واحدة هي ال�صليبخات وهم زمالء درا�سة  ،ف�ضال

عن خروجهم �شبه الأ�سبوعي ملخيمهم الربي ي�ضاف �إىل ذلك حر�ص �صالح على
م�شاهدة املباريات الكروية التي كان ي�شارك فيها �أبناء املانع الثالثة بو�صفهم من
هواتها  ،كما �أنهم ان�ضموا �إىل �أندية ريا�ضية (. )9
يف بداية الأمر تردد �صالح على ديوان املانع مبفرده وبعد حني كان ي�صطحب
معه �صديقه وليد �أيوب �إ�سماعيل بندر الذي كان ي�سكن يف منطقة الرو�ضة �إىل
�أن �أ�صبح وليد هو الأخر �صديقا حميما لأبناء املانع الثالثة و�شكل اجلميع خلية
ال�صليبخات ذائعة ال�صيت و�شاركهم فيها �أي�ضا �صالح حمود من�صور  ،ومن�صور
حمود من�صور ( )10تلك اخللية التي �أحلقت بالقوات العراقية الغازية خ�سائر
فادحة  ،و�أقلقتها حتى �أ�صرت على مالحقتها وا�صطيادها .

حمله ال�سالح

يذكر ياقوت املانع وهو الأخ ال�شقيق للإخوة الثالثة �أن �صالح اخلنة كان دائما
يحمل �سالحه الر�شا�ش بيده  ،وحتت مالب�سه قنبلة يدوية يحملها على �سبيل
االحتياط  ،لي�ستخدمها يف حال اعتقاله لتفجري نقطة التفتي�ش التي قد تتمكن
من الإم�ساك به ( )11وي�ضيف ال�شاهد على حمزة اجلميعي �أن �صاحلا يحمل
�سكينا �أوثقها برجله ( )12وي�ضيف ال�شاهد �إ�سماعيل بندر انه �شاهد �صالح اخلنة
وهو يحمل يف يده م�سد�سا فحذره من ا�ستخدامه �إال انه اخربه مبعرفته لكيفية
ا�ستخدامه وغايته من حمله (. )13

قتله اجلنود العراقيون
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ومن الأعمال البطولية االخري التي ميكن ت�سجليها لهذا البطل انه كان ي�صعد
�إىل �سطح املنزل ويقوم بفتح نريان �سالحه على اجلنود العراقيني ويقتلهم ويذكر
ال�شاهد ياقوت املانع �أن �صالح اخلنة قتل ب�سالحه عراقيني يف القطعة رقم �أربعة
من منطقة ال�صليبخات وقد عمدا �إىل االختباء يف �سرداب بيت من البيوت التي
هجرها �أهلها (. )14

تفجري نقاط التفتي�ش
كان �صالح اخلنة ووليد املانع يذهبان بكرثة �إىل منطقة كيفان لينفذا عمليات
ميدانية للمقاومة الكويتية  ،منها تفجري نقاط التفتي�ش وكان ال يتكلمان عن الهدف
وي��رددان احتمال رجوعهما �ساملني �أو عدمه خ�شية �إف�شاء �أ�سرارهما وو�صول
خربهما للقوات العراقية الغازية (. )15

م�ساعدته ل�صديقه
طلب وليد �أيوب �إ�سماعيل من �صديقه �صالح �أن ي�ساعده يف الدخول �إىل �أرا�ضي
اململكة العربية ال�سعودية ف�ساعده �صالح يف ذلك وكان هدف وليد من ذلك زيارة
�أهله يف البحرين واالطمئنان عليهم �إال �أن وليد مل يتمكن من ذلك لعدم وجود
�إثبات معه ي�سمح له بدخول البحرين (. )16

مهمة ناجحة

�شـهــــداء الـكــــويـت
-108-

ومن الأعمال التي �سجل جناحها ل�صالح اخلنة خروجه �إىل اململكة العربية
ال�سعودية لإي�صال بع�ض املعلومات للحكومة الكويتية هناك وك��ان معه �سامل
العجمي وعلي عا�شور وعندما �أرادوا العودة �إىل الكويت طلبت منهم احلكومة
الكويتية تو�صيل بع�ض املعلومات �إىل عبداهلل اجلريان  ،وهو احد �أفراد املقاومة
الكويتية وبعد فرتة طلب عبداهلل اجلريان من �صالح �أن يقوم بتو�صيل رائد عراقي
قد ابدى تعاونه وتعاطفه مع دولة الكويت �إىل ا�ستخبارات اململكة العربية ال�سعودية
وجنح �صالح بتو�صيله (. )17

مهمة �إن�سانية
بعدها عاد �صالح اخلنة �إىل ار�ض الوطن وكان معه �صديقه وليد �أيوب �إ�سماعيل
وهما يحمالن بع�ض الأدوية ملر�ضى الكويت وخا�صة ملر�ض الف�شل الكلوي �إال �أن

القوات العراقية اعتقلتهما بتهمة جلب �أدوية بدون ت�صريح فعمدا �إىل حيلة ذكية
متثلت يف �إلقاء الأدوية وهما يف طريق اال�ستجواب على دفعات مل ي�شعر ب�إلقائها
العراقيون وا�ستغلوا كرثة ال�سيارات التي وقعت يف قب�ضة العراقيني وعند و�صولهم
ملكان اال�ستجواب مل يكن بداخل �سيارتهم �أي دواء وعندما حققت معهم ال�سلطات
العراقية ون�سبت �إىلهم ذات التهمة �أنكروا وجود �أي �أدوية بحوزتهم عندها قام
العراقيون بتفتي�ش �سيارتهم فلم يجدوا �شيئا ف�أفرجوا عنهما (. )18

قدرة بارعة
يذكر ال�شاهد على �أيوب �إ�سماعيل بندر عن �أخيه وليد انه هو و�صديقه �صالح
اخلنة قد متكنا من �إي�صال اثنني من رجال املخابرات العراقية �أبديا تعاطفهما مع
دولة الكويت وهما من �أف�ضل رجال املخابرات العراقية الذين �شاركوا يف احلرب
العراقية الإيرانية وقد �أو�صلهما البطالن �إىل اململكة العربية ال�سعودية وكانا
يحمالن معهما خرائط مهمة لها عالقة مبا�شرة يف الأحداث الدائرة (.)19

اعتقال �صالح
ويخرب نادر ح�سني رجب وهو �صديق �صالح �أن العراقيني اعتقلوا �صالح اخلنة
�إال �أنهم �أطلقوا �سراحه الن ا�سمه مل يكن موجودا يف �سجل املطلوبني لديهم ويبدو
�أن كرثة الأعمال التي نفذها �صالح فيما بعد كانت �سببا يف وجوده �ضمن �سجالت
املطلوبني لدى العراقيني (.)20
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�أ�صر العراقيون على البحث عن �صالح اخلنة واحكموا خطتهم وجمعوا
معلوماتهم وكنوا له وقعدوا له كل مر�صد وهناك روايتان يف كيفية اعتقاله هو و�صديقه
وليد �أيوب  .الأوىل  :هي رواية �شاهدة العيان منى �أيوب �إ�سماعيل بندر( �شقيقة ال�شهيد
وليد ) حيث ذكرت �أن �صالح اخلنة قدم مع �شقيقها وليد م�ساء يوم الرابع من �أكتوبر
�سنة  1990وبعد ان تناوال طعام الع�شاء خلدا �إىل النوم وعند ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح

�أحاط اجلنود العراقيون باملنزل ثم قرعوا الباب ففتحت لهم منى ،ف�أخذوا يفت�شون
املنزل تفتي�شا دقيقا ثم اعتقلوا �صالح اخلنة و�شقيقها وليد وزوجها قدير عبد الرزاق
القديري  .واخذوا الثالثة معهم هذه هي رواية �شاهدة العيان منى ( )21وقد روي مثلها
على �سبيل االخت�صار ال�شهود  :مطر عايد الهر�شاين  ،وبدر نا�صر اخلنة ( �شقيق �صالح
) ( )22وعلي �أيوب �إ�سماعيل بندر ( �شقيق ال�شهيد وليد ) ( ، )23وهي الرواية الأرجح.

�أما الرواية الثانية :
فريويها ياقوت فريوز املانع  .فبينما كان �صالح عائدا �إىل بيته يف منطقة
ال�صليبخات ومعه �صديقه وليد �أيوب ومل يكن مفتاح البيت عنده  ،حاول �صالح
ت�سلق جدار منزله ليدخله ويفتح الباب ل�صديقه وليد  ،ف�أح�س به العراقيون الذين
كانوا بداخل البيت  ،وفتحوا الباب واعتقلوه و�صديقه وليد �أيوب � .أما عن تاريخ
اعتقاله فقد كان يف اخلام�س من �أكتوبر �سنة 1990م (.)24

مكان االحتجاز
بعد م�ضي �أربعة �أي��ام �أف��رج العراقيون عن قدير زوج منى ف�أخربها ب�أنهم
احتجزوا يف خمفر العديلية ثم نقلوهم �إىل مبنى ن��ادي كاظمة الريا�ضي يف
املنطقة ذاتها  ،ثم �إىل �سجن اجلهراء بالدوحة  ،وبعد �أن �أفرجوا عنه �س�أل قدير
ال�سلطات العراقية عن ن�سيبه وليد �أيوب و�صديقه �صالح اخلنة  ،ف�أخربوه �إنهم
�سوف يفرجون عنهما غدا وقد كذبوا بذلك (.)25
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نقل العراقيون �صالح اخلنة �إىل �سجن الأحداث وقد �أفادت نعيمة فريوز
ياقوت املانع (�أم و�ضحه ) �أنها �شاهدته هناك ( ، )26كما �شاهده تركي
�سليمان ال�شمري ( ، )27بعدها مل ي�شاهد �صالح اخلنة ويظن ياقوت فريوز
املانع �أن �صالح اخلنة رمبا نقله العراقيون �إىل مدينة الب�صرة  ،وقد نقل
احتمالية م�شاهدته من حممد قمرب يف تلك املدينة (. )28

رفات ال�شهيد
مت العثور على رفات ال�شهيد البطل �صالح اخلنة يف مقربة جماعية تقع غرب
مدينة كربالء العراقية  ،وقد �أثبتت التحاليل الطبية املخربية تطابق رفات ال�شهيد
مع اجلينات امل�أخوذ وحتددت �أ�سباب الوفاة ب�إ�صابته بعيار ناري (. )29
هكذا �سطر البطل �صالح اخلنة تلك الأعمال اخلالدة فداء للوطن وعرفانا
بجميله  ،فحق لأبناء الوطن �أن ي��أخ��ذوه نربا�سا لهم يف ب��ذل اجلهد والنف�س
والت�ضحية يف وقت كان الوطن يف �أحلك الظروف و�أ�شدها لبذل النفي�س من �أفعال
الأبطال من �أبنائه .
وقد �أ�شاد عمه النائب يف جمل�س الأمة الكويتي  .فهد اخلنة مبناقبه و�شجاعته
يف مقاومة املحتل م�شريا �إىل �أن جميع ما فعله زم�لا�ؤه يثبت ما كان يتحلي به
ال�شهيد من خ�صال و�أخالق ونقل عن والد ال�شهيد الطاعن يف ال�سن عندما بلغه
نب�أ ا�ست�شهاد ولده قوله « احلمد اهلل على ما ق�ضى وقدر « �أما والدته فقد كانت
�صابرة وحمت�سبة الأجر البنها فاملوت مقدر لكل �إن�سان وال�شهادة �أمنية يتمناها
املرء .
رحم اهلل �صالح نا�صر �صالح اخلنة  ،وا�سكنه ف�سيح جناته  ،والهم �أهله ومن
عرفوه ال�صرب وال�سلوان .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1ولد يف 1968/6/3م �أعزب ،ي�سكن منطقة ال�صليبخات قطعة � ، 1شارع  ، 4منزل  15حا�صل
على ال�شهادة املتو�سطة  ،موظف بوزارة الإعالم  ،تاريخ الأ�سر 1990/10/5م  ،انظر بيانات
املتغيب من الأ�سرى واملفقودين �إعداد اللجنة الكويتية حلقوق الإن�سان منوذج ت�سجيل �أو�ضاع
الأ�سرى واملفقودين الكويتيني  ،رقم  ، 6090612بيانات �أديل بها �شقيقه بدر نا�صر �صالح اخلنة
بتاريخ  ، 1991/3/8و�شهادة اجلن�سية الكويتية لل�شهادة برقم  232459ال�صادرة عن االدراة
العامة للجن�سية واجلوازات بتاريخ  ، 71986/17و�شهادة وفاة �صادرة عن وزارة ال�صحة بتاريخ
2004/5/15م  ،وبطاقة حمتويات ملف �إعداد ق�سم التخليد املعنوي – فريق توثيق احليثيات
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مبكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
( -)2على حمزة اجلميعي  ،مقابلة �أجراها معه وفرغها الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم
االثنني املوافق  2004/11/22م � ،ص ، 3 ، 2ياقوت فريوز املانع  ،مقابلة �أجراها معه وفرغها
الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم الأربعاء املوافق 2004/11/24م �ص. 6
( -)3مطر عايد مطلق الهر�شاين وبدر نا�صر اخلنة  ،مقابلة �أجراها معها الباحث جمال ال�شطي
بتاريخ 1992/11/3م ( ورقة واحدة ) .
( -)4على حمزة اجلميعي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 5، 4، 3ياقوت فريوز املانع املقابلة ال�سابقة �ص4
 ،نادر ح�سني رجب  ،مقابلة �أجراها معه وفرغها الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم االثنني
2004/11/29م � ،ص. 3، 2
( -)5نادر ح�سني رجب  ،املقابلة ال�سابقة �ص ، 3على حمزة اجلميعي املقابلة ال�سابقة � ،ص، 5
عو�ض حممد الهر�شاين مقابلة �أجراها معه وفرغها الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم االثنني
املوافق 2004/11/29م � ،ص 2حام �سلمان الر�شيدي  ،املقابلة ال�سابقة �ص ، 2ياقوت فريوز املانع
 ،املقابلة ال�سابقة � ،ص. 5
( -)6على حمزة اجلميعي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص. 5
( -)7نادر ح�سني رجب ،املقابلة ال�سابقة� ،ص. 2
( -)8حامد �سلمان الر�شيدي  ،املقابلة ال�سابقة �،ص ، 2على حمزة اجلميعي  ،املقابلة ال�سابقة
�،ص ، 3ياقوت فريوز املانع،املقابلة ال�سابقة �،ص،4نادر ح�سني رجب  ،املقابلة ال�سابقة�،ص، 3، 2
مطر عايد مطلق الهر�شاين وبد نا�صر اخلنة  ،املقابلة ال�سابقة (ورقة واحدة ) .
( -)9نعيمة فريوز املانع (�أم و�ضحه ) مقابلة �أجراها معها وفرغها الباحث وحيد عبداهلل القطان
يف يوم الأحد املوافق 2004/11/28م � ،ص 2على حمزة على اجلميعي املقابلة ال�سابقة � ،ص ، 2نادر
ح�سني  ،املقابلة ال�سابقة �ص. 2، 1
( -)10نادر ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة �ص ، 2نعيمة فريوز املانع (�أم و�ضحه ) � ،ص. 2
( -)11فريوز ياقوت املانع ،املقابلة ال�سابقة �ص. 5
( -)12على حمزة اجلميعي املقابلة ال�سابقة � ،ص. 3
( -)13على �أيوب �إ�سماعيل بندر  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم الأحد
املوافق 2004/12/12م �ص. 4
( -)14ياقوت فريوز املانع ،املقابلة ال�سابقة� ،ص.3
( -)15نعيمة فريوز املانع ( �أ /و�ضحه ) املقابلة ال�سابقة � ،ص. 3
( -)16عو�ض حممد الهر�شاين  ،املقابلة ال�سابقة �ص. 3 ، 2
( -)17مطر عايد مطلق الهر�شاين وبدر نا�صر اخلنة  ،املقابلة ال�سابقة ( ورقة واحدة ) .
( -)18امل�صدر ال�سابق.

( -)19على �أيوب �إ�سماعيل بندر ،املقابلة ال�سابقة �ص. 4
( -)20نادر ح�سني رجب ،املقابلة ال�سابقة�،ص. 4
( -)21مني �أيوب �إ�سماعيل بندر  ،مقابلة �أجراها معها مكتب االت�صاالت واملعلومات التابع للجنة
الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين بتاريخ 1992/9/20م � ،ص. 2-1
( -)22مطر عايد مطلق الهر�شاين وبدر نا�صر اخلنة  ،املقابلة ال�سابقة ( ورقة واحدة ) .
( -)23على �أيوب �إ�سماعيل بندر  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص. 5
( -)24ياقوت فريوز املانع ،املقابلة ال�سابقة� ،ص. 4 ،3
( -)25مني �أيوب �إ�سماعيل بندر ،املقابلة ال�سابقة� ،ص.2 – 1
( -)26نعيمة فريوز املانع  ،ا�ستمارة املقابلة مع �شاهد � ،إعداد مكتب التخطيط واملتابعة التابع
للجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين  ،مقابلة �أجراها معها املقابل جمال ال�شطي بتاريخ
1992/9/28م  ،واعتمدها الباحث �سامي اخلرايف بتاريخ 1996/6/17م .
( -)27م�شعل تركي �سليمان ال�شمري‚ ا�ستمارة املقابلة مح �شاهد‚ �إعداد مكتب التخطيط و املتابعة
التابع للجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى
واملفقودين يف مقابلة �أجراها املقابل جمال ال�شطي بتاريخ  1992/11/24م واعتمدها الباحث
�سامي اخلرايف بتاريخ  1996/6/17م .
( -)28ياقوت فريوز املانع  ,املقابلة ال�سابقة � ,ص . 6
( -)29انظر  :الإدارة العامة للأدلة اجلنائية  ،فريق الأدلة اجلنائية  ،الفريق الفني �إطباق رقم
( )87لتقرير م�صور لرفات رقم _ ( )30004واملنطبق على الأ�سري ال�شهيد �صالح نا�صر �صالح
اخلنة  ،ملف ا�سر رقم ( ، )252معتمد من العميد عيد عبد اهلل بو �صليب مدير عام الإدارة العامة
للأدلة اجلنائية ورئي�س الفريق الفني .
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خلية ال�صليبيخات
 -3ال�شهيدعدنان فريوز ياقوت املانع (( )1رحمه اهلل)
كتب  /د�.سعود الع�صفور:

مثالية عدنان
جمند يف وزارة الدفاع  ،ريا�ضي �أتقن لعب كرة القدم  ،التحق بالنادي العربي
الريا�ضي عام 1979تدرج يف عطائه �إىل ان و�صل �إىل �صفوف الفريق الأول  ،كان
مثاال يحتذى به يف املواظبة على التمارين وامل�شاركة يف املباريات ات�صف بدماثة
اخللق وبره لوالديه ولبقية �إخوانه  ،وحر�صه ال�شديد على ر�ضاهم كان هذا هو
عدنان فريوز ياقوت املانع (.)2
كان عدنان ميثل مع بقية �إخوانه وبخا�صة �شقيقه وليد و�شقيقه هاين القدوة
احل�سنة للجريان يف بذل امل�ساعدة لكل من يطلبها يف �أيام الغزو العراقي على دولة
الكويت  ،وكان ديوان والده فريوز ديوان كرم وجود ب�شهادة جميع اجلريان (.)3

فاعلية عدنان يف املقاومة
�شارك عدنان بفاعلية يف �أعمال املقاومة الكويتية وكان العراقيون يبحثون
عنه ب�صورة خا�صة  ،ودليلنا على ذلك �ألوان التعذيب التي تعر�ض لها وقد مت�سك
العراقيون بعزله دون باقي جمموعته وهو ما �سوف نلحظه من جمريات الأحداث
لقد كان لهذا البطل ذكره الذي حق ان يعرف به وليكون �أ�سوة ومثاال يحتذى
للأجيال القادمة يف الذود عن رفعة الوطن وعزه .
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خلية ال�صليبيخات
�شكل عدنان مع �شقيقيه وليد وهاين وبقية الرفاق ومن بينهم  :نا�صر �صالح
نا�صر اخلنة ،و�صالح حمود من�صور  ،ووليد �أيوب �إ�سماعيل  ،خلية ال�صليبخات
التي ذاع �صيتها كخلية نا�شطة يف املنطقة ذاتها ويف بع�ض مناطق الكويت االخرى
مثل كيفان وجليب ال�شيوخ (.)4

عدنان يف امليدان
قام مع بقية الرفاق بتنفيذ عملية تفجري مطعم يف منطقة ال�صليبخات  ،وذلك
بعبوات نا�سفة �صنعوها بحرفية قتالية عالية  ،وكانت تلك قارورات الكريو�سني
التي �أحدثت الإ�صابات البليغة يف �صفوف اجلنود العراقيني .وكان عدنان �أي�ضا
ممن �شاركوا يف تفجري نقاط التفتي�ش التي ن�صبها العراقيون العتقال من ي�شتبه
بانتمائه للمقاومة الكويتية  ،ومن النقاط التي �شارك يف تفجريها تلك التي كانت
يف منطقة كيفان (. )5

اهتمامه بحيازة ال�سالح
اهتم عدنان بحيازة ال�سالح وا�ستخدامه ب�أنواعه �ضد القوات العراقية وكان
هذا الأمر �شغله ال�شاغل وهناك حادثة رواها ال�شاهد على حمزة اجلميعي تعطينا
داللة لذلك الفعل  ،ومفادها ان عدنان كلفه يف احد الأيام ب�إح�ضار كي�س يحتوي
على �أن��واع عديدة من ال��ذخ�يرة  ،ومل يخربه عدنان عن م�صدره وك��ان مكان
الكي�س وراء املقربة اخلا�صة بامل�سيحيني وكانت توجد هناك نقطتا تفتي�ش للقوات
العراقية وقد نفذ اجلميعي ما طلبه من عدنان بعد �أن ا�صطحب معه احد ال�شبان
واح�ضر الكي�س و�سلمه �إىل عدنان الذي �شكر اجلميعي على ذلك وهذه احلادثة
ت�شري ب�صورة جلية �إىل اهتمام عدنان بحيازة ال�سالح  ،من خالل معلوماته
الدقيقة عن مكان الكي�س  ،وقطعية معرفته ملحتوياته كما تعطينا �أي�ضا �إ�شارة
�إىل �صلته الوطيدة باخلاليا االخرى للمقاومة الكويتية التي تتداول ال�سالح فيما
بينها ال�ستخدامه �ضد القوات العراقية الغازية(.)6

�شـهــــداء الـكــــويـت
-115-

ياقوت يحذر عدنان
كان ا�شد �إخوته كره للجنود العراقيني وكان �شقيقه ياقوت يحاول يف كل مرة
حتذيره من ارتكاب عمل قد يعر�ضه للخطر ،وان يتمهل ويح�سب لكل خطوة يقدم
عليها حتى ال يقع يف قب�ضة العراقيني (.)7

عدنان يقتل عراقيا
عدنان يقدم على خطوة غري م�سبوقة  ،ويتجاهل حتذير �شقيقه بالروية واحلذر
 .فقد اغتنم عدنان فر�صة �سري جندي عراقي مبفرده بجوار بيت على حمزة
اجلميعي – ويبدو �أن هذا اجلندي كان مكلفا باحلرا�سة �آو ممن �أوقعوا الرعب
يف نفو�س احلي الذي يقع �ضمنه بيت املانع – ف�أم�سك به عدنان  ،ثم خنقه يف
�سلك معدين حتى قتله  ،وتذكر امل�صادر ان العراقيني كانوا يتهمون عدنان كفاعل
حقيقي لهذه احلادثة ويقال انه كان معه يف هذا ا لعمل �صالح حمود من�صور ،
و�صالح نا�صر اخلنة  ،ووليد �أيوب �إ�سماعيل (. )8

رد فعل العراقيني
لقد كان رد فعل العراقيني �شديدا على ما �أقدم عليه عدنان ورفاقه فقد عزموا
على تتبع الفاعل ،وقعدوا له كل مر�صد  ،وبخا�صة وان هذه احلادثة قد تزامنت مع
حوادث قتل متتابعة للحرا�س الذين عينوا حلرا�سة مبني رو�ضة الأطفال القريبة
من ديوان املانع  ،وكانت املدر�سة املذكورة مبثابة ثكنة ع�سكرية للجنود العراقيني .
وتن�سب عمليات القتل حقيقة لأبناء املانع ومن بينهم وليد نف�سه (.)9

�إلقاء القب�ض على عدنان
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لقد �ساهم تواجد ال�شبان يف ديوان املانع ليال ونهارا يف ازدي��اد �شكوك ب�أن
من نفذوا عمليات القتل يتواجدون فيه  ،لذا ف�أقدم العراقيون على تطويق البيت
ومنعوا االقرتاب منه وكان عدنان ممن كانوا فيه  ،وكان عدنان نائما مع �شقيقه
هاين ورفيقهما نادر ح�سني رجب يف ال�صالة بينما كان وليد �شقيق عدنان نائما يف
الديوان  ،وعند االقتحام �أيقظوا وليد واجربوه على فتح باب ال�صالة  ،ثم اعتقلوا
كل من كان فيها (. )10

الرتحيل �إىل ال�صليبيخات واجلهراء
مت ترحيل عدنان وم��ن اعتقلوا �إىل خمفر ال�صليبخات  ،ثم �إىل حمافظة
اجلهراء حيث مت حجزهم يف الطابق العلوي  .اتفق الرفاق على عدم �إف�شاء
�أ�سرارهم خ�شية الق�ضاء عليهم جميعا وافت�ضاح �آمر من كان معهم وانقادوا
خلطة و�ضعها وليد لإنقاذ احدهم وهو نادر ح�سني رجب من اجل �أن ي�سعي بعد
خروجه لإنقاذهم من حمنتهم  ،ومفادها انه لي�س لنادر �أي عالقة بال�شقيقني وليد
وعدنان  ،وان جميئه لبيت املانع هو من اجل الذهاب مع هاين للت�سجيل الدرا�سي
يف مدر�ستهما الكائنة يف منطقة حويل (. )11

تعذيب عدنان
وبعد �أن ا�ستجوب املحققون العراقيون �أفراد اخللية تباعا اخذوا عدنان يف
اليوم اخلام�س مدة قاربت ال�ساعة والن�صف � ،أو�سعوه خاللها �ضربا وتنكيال
وتعذيبا  ،وحذروا رفاقه من االقرتاب منه و�إال فامل�صري ملن يقدم على هذا الفعل
ذات م�صري عدنان (.)12
�أفرج العراقيون عن نادر بعد �أن نال ن�صيبا مفرو�ضا من العذاب وحاول نادر
بعد خروجه جهده الإفراج عن رفاقه لكنه مل يفلح رغم جهوده ال�شديدة (. )13

عدنان يف �سجن االحداث
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بعدها مت ترحيل �أف��راد اخللية �إىل �سجن الأح��داث  ،وملا علم ع��ادل �شقيق
الأخ��وة الثالثة بذلك �أوع��ز ل�شقيقته نعيمة ( �أم و�ضحه ) بالذهاب �إىل �سجن
الأحداث لل�س�ؤال عنهم  ،وذلك لكونها حتمل ورقة متنع العراقيني من التعر�ض لها
�إن هي ذهبت �آو جاءت يف �أي وقت من النهار �أو الليل  ،بدعوى عملها يف م�ست�شفي
الأمرا�ض ال�سارية كممر�ضة .

عدنان يعذب يف �سجنه االنفرادي
دخلت نعيمة ( �أم و�ضحه ) �سجن الأحداث  ،و�شاهدت �شقيقها وليد و�شقيقها
هاين  ،اما �شقيقها عدنان فلم تره  ،وعندما ا�ستو�ضحت من ال�ضابط امل�سئول عنه
� ،أجابها انه قد مت احتجازه يف �سجن انفرادي بتهمة قتله جنديا عراقيا  .وبعد
حماولة م�ضنية بذلتها �أم و�ضحه ا�ستجاب ال�ضابط امل�سئول واح�ضر لها �شقيقها
عدنان يف اليوم التايل  ،وعندما �شاهدته ذهلت من منظره فظهره كان منحيا
من �شدة ا ل�ضرب  ،ووجهه تبدو عليه �أثار التعذيب  ،و�أفادها عدنان �أنهم كانوا
ي�ضربونه �ضربا �شديدا مربحا  ،ف�ضال عن تعري�ض ج�سده لل�صعق بالكهرباء  ،كل
ذلك لإجباره على االعرتاف بالتهمة (. )14

اعتقال �أم و�ضحه
مل يرتك العراقيون نعيمة ( �آم و�ضحه ) ومل يرحموا �ضعفها كامر�أة  ،بل
اعتقلوها بعد ان طوقوا بيتها بعنا�صرهم  ،وقد مت االعتقال على م�سمع ومر�آي من
�أهلها  ،وهي ت�سرتحم �شقيقتها بعد االعتقال ب�ضرورة مغادرة املنزل مع الوالد
فريوز  ،لأن العراقيني ال ي�ؤمن جانبهم  ،وقد يتعر�ض جميع �أفراد الأ�سرة مبن
فيهم الوالد املفجوع ب�أوالده ال�ستجواب واالعتقال (. )15
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تقلبت الأمور بالبطلة نعيمة ( �أم و�ضحة )  ،حيث نقلت �إىل مبني حمافظة
اجلهراء  ،حيث تعر�ضت للتعذيب وال�ضرب  ،ثم مت ترحليها �إىل معتقل امل�شاتل
الزراعية مبنطقة العمرية  ،وهي تابعة للهيئة العامة للرثوة الزراعية  ،حيث
تعر�ضت للتعذيب �أي�ضا  ،ثم رحلت �إىل �سجن الأح��داث حيث كان �أ�شقا�ؤها قد
�سجنوا .

عدنان يف الب�صرة
مل يعلم الأ�شقاء بوجود �شقيقهم يف ذلك املعتقل اال بعد خروج اجلميع من

ال�سجن املذكور وترحيلهم �إىل �سجن ا�ستخبارات مدينة الب�صرة  ،حيث و�ضع
الأ�شقاء الذكور ومن معهم يف حمب�سهم بحافلة  ،و�شقيقتهم يف حافلة �أخرى  ،وقد
�شاهدوا بع�ضهم بع�ضا يف موقف ع�صيب وكان امل�أل ذاته وهو �سجن ا�ستخبارات
الب�صرة (.)16

تعذيب ثم ترحيل �إىل بغداد
مكث عدنان مع �أ�شقائه يف �سجن ا�ستخبارات الب�صرة وق��د ذاق فيها
�صنوفا من العذاب � ،إىل �أن كان يوم ال�سابع ع�شر من يناير �سنة  1991م
 ،وعندما بدء الق�صف اجل��وي من قبل القوات املتحالفة �ضد العراق  ،مت
ترحيل الأخوة يف حافلة �إىل مدينة بغداد بينما مت ترحيل �شقيقتهم ام و�ضحة
يف حافلة �أخ��رى �إىل مدينة النجف  ،هنا اف�ترق الأخ��وة عن �شقيقتهم ومل
يروها بعد ذلك ابد الدهر (.)17

عدنان يف الرمادي
�شوهد عدنان مع �شقيقه وليد وهاين يف معتقل الرمادي العراقي  ،وقد �شاهدهم
ال�سيد على عا�شور  ،وهو من الأ�سرى الذين مت اعتقالهم من قبل العراقيني  ،ثم
كتبت لل�سيد على النجاة بعد ذلك (. )18

حرقة الفراق
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تويف فريوز والد عدنان وهو يحمل حرقة الفراق وجهالة م�صري �أوالده الثالثة ،
وقد تعر�ض قبلها �إىل �شلل ن�صفي من هول امل�صاب وفداحة اخلطب (. )19

رفات ال�شهيد
عرث على رف��ات ال�شهيد عدنان يف مقربة جماعية يف غ��رب مدينة كربالء

العراقية  ،وقد �أثبتت التحاليل املخربية تطابق رفاته مع اجلينات امل�أخوذة ،
وحتدد �سبب الوفاة يف �إ�صابته بعيار ناري �أو �أكرث (.)20
رحم اهلل عدنان فريوز املانع ال�شهيد البطل
و�أ�سكنه جنان خلده  ،والهم �أهله ومن عرفوه ال�صرب وال�سلوان
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( -)1ولد يف  1966/7/31م � ،أعزب ي�سكن يف منطقة ال�صليبخات  ،قطعة � 1شارع  ، 10جادة ، 4
منزل  ، 24حا�صل على ال�شهادة املتو�سطة  ،جمند بوزارة الدفاع  ،التحق بالنادي العربي الريا�ضي
منذ عام  1979م ولعب كرة القدم يف فريق �أ�شبال النادي حتت �سن � 15سنة  ،ثم فريق � 17سنة
 ،ثم فريق � 19سنة  ،ثم الفريق الأول ومثل النادي يف البطوالت املحلية  .انظر  :بيان املتغيب من
الأ�سرى واملفقودين الكويتيني � ،إعداد اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين باعتماد �سناء
�سعود املطوع بتاريخ 1991/10/12م  ،واللجنة الكويتية حلقوق الإن�سان رقم النموذج ، 3145714
و�شهادة اجلن�سية الكويتية برقم  203190بتاريخ  1984/10/29م  ،و�شهادة وفاة �صادرة عن وزارة
ال�صحة بتاريخ 2004/5/2م  ،و�شهادة ملن يهمه الأمر �صادرة من النادي العربي الريا�ضي بتاريخ
 2004/9/28م بتوقيع �أمني ال�سر العام عبد الرحمن �سعود الدولة  ،وبطاقة حمتويات امللف �إعداد
ق�سم التخليد املعنوي – فريق توثيق احليثيات مبكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي
( -)2عبد الرحمن �سعود الدولة ن �أمني ال�سر العام بالنادي العربي الريا�ضي � ،شهادة �إىل من
يهمه الأمر � ،صادرة بتاريخ 2004/9/28م  ،نعيمة فريوز ياقوت املانع ( �أم و�ضحه ) � ،شقيقة
ال�شهيد  ،مقابلة اجراها معها الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم الأربعاء املوافق 2004/10/2
م  ،وفرغها بذات التاريخ �ص. 2
( -)3على حمزة اجلميعي ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم الأحد املوافق
2004/10/17م  ،وفرغها بذات التاريخ �ص ، 2حامد �سلمان الر�شيدي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث
وحيد عبداهلل القطان يف يوم الثالثاء املوافق 2004/11/23م  ،وفرغها بذات التاريخ � ،ص. 2
( -)4نعيمة فريوز ياقوت املانع ( �أم و�ضحه) �شقيقة ال�شهيد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص. 4، 3
( -)5امل�صدر ال�سابق
( -)6على حمزة اجلميعي  ،املقابلة ال�سابقة �ص . 9 – 8
( -)7ياقوت فريوز ياقوت املانع (�شقيق ال�شهيد )  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل
القطان يف يوم الأربعاء املوافق 2004/11/24م  ،وفرغها بذات التاريخ .
( -)8نعيمة فريوز ياقوت املانع ( �أم و�ضحه) �،شقيقة ال�شهيد  ،املقابلة ال�سابقة �ص ، 8ياقوت فريوز
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ياقوت املانع ( �شقيق ال�شهيد ) املقابلة ال�سابقة � ،ص�. 4س
( -)9ياقوت فريوز ياقوت املانع (�شقيق ال�شهيد) املقابلة ال�سابقة �ص . 7 ، 6، 5
( -)10نادر ح�سني رجب  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبد اهلل القطان يف يوم االثنني املوافق
2004/11/29م  ،وفرغها بذات التاريخ �ص  ، 6 ،5نعيمة فريوز ياقوت املانع ( ا مو�ضحة ) � ،شقيقة
ال�شهيد املقابلة ال�سابقة � ،ص ، 6 ، 5نعيمة فريوز ياقوت املانع
( �أم و�ضحه) � ،شقيقة ال�شهيد املقابلة ال�سابقة � ،ص ، 6حامد �سلمان الر�شيدي املقابلة ال�سابقة ،
�ص. 4 ، 3
( -)11نادر ح�سني رجب ،املقابلة ال�سابقة �ص . 10، 9، 8 ، 7
( -)12امل�صدر ال�سابق �ص.9
(-)13امل�صدر ال�سابق. 11 ، 10 ،
( -)14نعيمة فريوز ياقوت املانع (ام و�ضحة ) �شقيقة ال�شهيد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص ، 8وممن
�شاهد الأ�سري عدنان يف �سجن الأحداث �أي�ضا  :حممد خالد امل�شعان انظر �إفادته يف ا�ستمارة
املقابلة ال�شخ�صية ال�صادرة عن اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين – مكتب التخطيط
واملتابعة مقابلة �أجراها معه الباحث متعب املهنا بتاريخ 1992/12/7م  ،وانظر �إفادته اي�ضا يف
امللحق الر�سمي للمعلومات الإ�ضافية ال�صادر عن اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين –
مكتب االت�صاالت واملعلومات  -م�شروع حتديث ملفات الأ�سرى واملفقودين  ،بتوقيع متعب املهنا
بتاريخ 1993/3/8م .
( -)15نعيمة فريوز ياقوت املانع ( ام و�ضحه) �شقيقة ال�شهيد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص. 10 ، 9
( -)16امل�صدر ال�سابق �ص.10
( -)17امل�صدر ال�سابق � ،ص. 11
( -)18نادر ح�سني رجب ،املقابلة ال�سابقة � ،ص. 12
(� -)19سامي فريوز ياقوت املانع ( �شقيق ال�شهيد ) مقابلة �أجرتها معه جريدة القب�س بتاريخ
 2004/2/26م  ،احمد حممد ح�سن احلبابي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان
يف يوم الأحد املوافق  2004/1/10م وفرغها بذات اليوم � ،ص. 5
( -)20انظر  :انظر الإدارة العامة للأدلة اجلنائية  ،فريق الأدلة اجلنائية  ،الفريق الفني  ،انطباق
رقم ( )105لتقرير م�صور لرفات رقم ( )30001واملنطبق على الأ�سري ال�شهيد عدنان فريوز ياقوت
املانع  ،ملف ا�سر رقم ( )354معتمد من العميد عيد عبد اهلل بو �صليب رئي�س الفريق الفني ومدير
عام الإدارة العامة للأدلة اجلنائية .

خلية ال�صليبيخات
 -4ال�شهيد هاين فريوز ياقوت املانع (( )1رحمه اهلل)
كتب  /د�.سعود الع�صفور:

مثالية هاين
جندي يعمل يف احلر�س الوطني  ،ريا�ضي مثل النادي العربي الريا�ضي يف
الكثري من البطوالت املحلية  ،وك��ان مثاال لالعب املثايل يف التقيد بالتمارين
الريا�ضية مت�صفا بالأخالق احلميدة حمبوبا من زمالئه يف العمل ويف النادي
برا بوالديه � ،شفيقا ب�إخوانه  ،من دماثة خلقه  ،انه يلقي ال�سالم على من يعرف
من النا�س ومن ال يعرفهم وحتى ال�صغار كان ي�سلم عليهم ويوليهم عنايته وجل
اهتمامه  .كان هذا هو هاين فريوز ياقوت املانع (. )2

تخفيه عن الأعني

�شـهــــداء الـكــــويـت
-122-

التحق هاين بوحدته يف احلر�س الوطني عندما علم بحدوث الغزو العراقي
الغا�شم على دولة الكويت وكان من املدافعني الذين ان�سحبوا عندما كانت الغلبة
للقوات العراقية التي تدافعت ب�إعداد كثيفة لل�سيطرة على مقر قيادة اجلي�ش
الكويتي يف منطقة ( اجليوان ) ذهب هاين بعدها مبالب�سه الع�سكرية �إىل م�ست�شفي
الأمرا�ض ال�سارية الكائن يف منطقة الأندل�س القريبة من مقر قيادته  ،وكانت
�شقيقته نعيمة ( �أم و�ضحه ) تعمل يف امل�ست�شفي املذكور بوظيفة ممر�ضة ويبدو �أن
ذهاب هاين لأخته كان الغر�ض من ورائه االطمئنان عليها �أوال  ،ثم التخل�ص من
مالب�سه الع�سكرية التي قد تكون �سببا يف مطاردة العراقيني له  ،فبعد �س�ؤاله نعيمة
عن �أحوالها غري مالب�سه الع�سكري ب�آخرى مدنية جلبتها له �شقيقته نعيمة (. )3

حما�سة هاين
كانت حما�سة هاين يف مقاومة املعتدي كبرية فقد ذكر ال�شاهد خالد رم�ضان

ال�سعيدي وهو �صديق لأبناء املانع انه ر�أى هاين يف ثالث �أي��ام الغزو يف خمفر
ال�صليبخات يطلب �سالحا ملقاومة الغزو العراقي (. )4
حذر الوالد فريوز هاين و�شقيقيه وليد وعدنان من اخلروج من املنزل  ،فالأخوة
الثالثة من الع�سكريني وهم �أي�ضا �أ�صحاب �شجاعة و�أقدام وحما�ستهم قد تقودهم
�إىل �إحلاق االذى بهم لكن �شجاعة هاين مل تدعه يف معزل عن �شقيقيه فقد �شكلوا
خلية مقاومة نا�شطة �ضد العراقيني يف منطقة ال�صليبخات مع رفاق لهم  ،ومن
بينهم وليد �أيوب �إ�سماعيل  ،و�صالح حمود من�صور  ،و�صالح نا�صر اخلنة وقد ذاع
�صيت هذه اخللية يف مناطق �أخرى من دولة الكويت (.)5

مقاومة فاعلة
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�شارك هاين �أف��راد خلية ال�صليبخات يف كل ما نفذته من عمليات مثل نقل
الأ�سلحة عن طريق �أخته نعيمة (�أم و�ضحه ) �إىل بيت �شقيقه �سامي يف منطقة
اخلالدية ثم ت�سليمها �إىل �أف��راد �آخرين يف املقاومة الكويتية وكانت ام و�ضحه
ت�ستغل ورقة عدم التعر�ض التي منحت له من قبل العراقيني وبها ميكنها التحرك
والتنقل حيث �شاءت باعتبارها ممر�ضة يف م�ست�شفي الأمرا�ض ال�سارية كما �شارك
هاين يف عمليات القن�ص التي نفذها �أفراد اخللية �ضد نقاط التفتي�ش يف كيفان
وجليب ال�شيوخ وغريها وكان هاين �أي�ضا ممن خططوا بدقة لعملية تفجري املطعم
الكائن يف منطقة ال�صليبخات كما �شارك يف التنفيذ وقد �أ�سفرت هذه العمليات
عن �إيقاع خ�سائر فادحة بالقوات العراقية الغازية  ،وكان لها �صيت ذائع تردد
�صداه يف �أرجاء دولة الكويت ونفذ هاين مع �شقيقه وليد وعدنان عمليات اغتيال
حرا�س مدر�سة ريا�ض الأطفال القريبة من منزلهم ود�س �سم الفئران يف طعام
اجلنود العراقيني بغية قتلهم (. )6

ديوان املانع
�شاطر هاين �إخوانه وجريانهم وبع�ض �أفراد اخللية التجمع بديوان والده
فريوز لتجاذب الأحاديث حول الأو�ضاع وامل�ستجدات على ال�ساحة ال�سيا�سية
وا�ستجاب لدعوة �شقيقه وليد يف لعب الكرة مع اجلنود العراقيني وذلك من
اجل ك�سب ودهم وازاله �أثار �شكوكهم ب�إمكانية �ضلوع �أفراد خلية ال�صليبخات
يف ما يتعر�ض له اجلنود العراقيني من عمليات قتل على يد �أف��راد اخللية
املذكورة  ،كما �شاطر هاين �شقيقه وليد القول ان العراقيني لن يبقوا طويال
يف الكويت ودليل ذلك تلك الأع�لام التي يحملها جنودهم وك�ثرة حتركات
جي�شهم �صوب العراق (. )7

�إن�سانية هاين
ومن �أعمال هاين و�إخوته التي تامن عن �أ�صالة خلقهم وحبهم للخري وامل�ساعدة
،م�شاركتهم جلريانهم يف تنظيف حارتهم وجمع القمامة والتخل�ص منها (. )8
يذكر ال�شاهد احمد حممد احلبابي وهو �صديق حميم لأبناء املانع  ،انه ات�صل
ببيت املانع بعد خروجه من الكويت فرد عليه هاين و�س�أله احمد عن �أحوالهم يف
الكويت  ،ف�أجابه هاين ب�أنهم يف خري وعافيه وكان ذلك االت�صال قبل �أن يعتقل
العراقيون �أفراد اخللية بيومني (.)9

عداوة مفرطة
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وقد تكون العداوة بني حممد الظفريي و�أبناء املانع وبخا�صة هاين الذي كان
يعاديه حممد منذ ال�صغر احد الأ�سباب التي �أدت �إىل اعتقال �أفراد اخللية وكان
حممد الظفريي قد جاء �إىل ديوان املانع قبل يومني وحدثت م�شادة كالمية بني
حممد وعدنان  ،فقد عاب عدنان على والد حممد انه �أ�صبح متعاونا مع العراقيني
�ضد وطنه الكويت وانتهت امل�شادة الكالمية بخروج حممد من الديوان غا�ضبا

( )10ويعتقد ال�شاهد على حمزة اجلميعي �أن هذا الأمر رمبا دفع مبحمد الظفريي
�إىل �أن يبلغ العراقيني او والده عن انتماء املجتمعني بالديوان �إىل املقاومة الكويتية
وب�صورة خا�صة �أبناء املانع.

اعتقال عنا�صر اخللية
كان هاين ممن اعتقلهم العراقيون عند اقتحامهم ببيت وال��ده فريوز
وكان هاين وقتها نائما يف �صالة املنزل وا�ستيقظ ومن معه على فتح �شقيقه
وليد باب ال�صالة عندما اجرب اجلنود العراقيون وليد على فتحه  ،بعدها مت
اقتياد هاين وبقية �أفراد اخللية �إىل خمفر ال�صليبخات بعدما غطوا �أعينهم
بع�صائب قما�شية ( )11ومل يتكلم هاين عندها مع بقية �أفراد اخللية خوفا من
افت�ضاح �أمرهم لأنهم �أح�سوا جميعا �أن معهم يف مكان االحتجاز من يتج�س�س
على �أحوالهم (. )12
ا�ستمر �صمت هاين و�أف��راد اخللية حتى بعد و�صولهم �إىل مبني حمافظة
اجلهراء حيث رحلوا وبعد �أن فكت ع�صائب �أعينهم و�أ�صبحوا مبفردهم زال
خوفهم  ،واخذوا يتجاذبون احلديث مع بع�ضهم البع�ض واتفقوا على عدم �إف�شاء
املعلومات �إن هم تعر�ضوا لل�ضغط والتعذيب وقد �أدركوا فداحة خطر معرفة العدو
لأ�سرارهم وك�شف ما يقومون به من �أعمال مقاومة وان الأمر قد يتعدي ذلك �إىل
اعتقال من �شارك معهم خارج معتقلهم.
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�صداقة هاين تنقذ نادر
كان نادر ح�سني رجب من الأ�صدقاء املقربني لهاين  ،وقد اوحت هذه العالقة
احلميمة لوليد �شقيق هاين بخطة اتفق اجلميع على تنفيذها ومفادها ان يتفق
اجلميع على القول ان هاين كان على موعد مع �صديقه ن��ادر للذهاب معا �إىل
مدر�ستهما الكائنة يف منطقة حويل من اجل الت�سجيل الدرا�سي وذلك لقرب بدء

الدرا�سة وان هذا الأمر هو ال�سبب يف تواجد نادر يف بيت املانع ولأنه لي�س له
عالقة مع بقية �أف��راد اخللية والهدف من هذه اخلطة هو �إط�لاق �سراح نادر
لي�سعى بعد خروجه لإيجاد و�سيلة ت�ساهم يف خروجهم جميعا من معتقلهم ()13
نفذ هاين و�أفراد اخللية اخلطة التي ر�سمها وليد وجنحت بعد حني اذ ما
لبث العراقيون �أن �أطلقوا �سراح نادر  ،وبعد خروجه عكف على االت�صال ب�شخ�ص
يدعي �سامل الظفريي ظن �أفراد اخللية �أن له كلمة م�سموعة عند العراقيني وطلب
من نادر التو�سط لديهم لإطالق �سراح �أفراد اخللية �إال انه اعتذر بقلة حيلته كما
ابدي تخوفه ال�شديد من �أن يكون �أفراد اخللية قد اعتقلوا ب�سبب ق�ضية تتعلق
بحيازة ال�سالح .
تردد نادر بعدها على مكان اعتقال اخللية وذلك من اجل تلم�س و�سيلة تف�ضي
�إىل خروجهم وقد وعده العراقيون بقرب �إطالق �سراحهم مراوغة وزورا وذهب
نادر �إىل بيت املانع مرارا �أمال يف ر�ؤيتهم وقد �أفرج عنهم لكن الأمل مل يلبث ان
تبدد بتيقنه من كذب وعود اجلنود العراقيني (. )14

�أفراد اخللية يف �سجن الأحداث
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يف �سجن الأح��داث كان مال هاين وبقية �أف��راد اخللية بعد مبني حمافظة
اجلهراء وكان عادل �شقيق الإخوة الثالثة هو �أول من علم من �أ�سرة املانع بهذا
اخلرب وذلك عن طريق احد الأ�شخا�ص ( )15و�أما من �شاهد هاين يف ذات ال�سجن
من امل�أ�سورين معه فهما حممد زفري العنزي وحممد خالد امل�شعان وقد �سجال
�إفادتهما يف ا�ستمارات مكتب التخطيط واملتابعة التابع للجنة الوطنية ل�شئون
الأ�سرى واملفقودين (. ) 16
�أوعز عادل �إىل �أخته نعيمه (ام و�ضحه) الذهاب �إىل �سجن الأحداث للت�أكد
من �صحة اخلرب على اعتبار �أنها حتمل ورقة عدم التعر�ض �أنفة الذكر  ،ذهبت

�أم و�ضحه �إىل ذلك املكان وا�ستفهمت عن �أ�شقائها فاخربها ال�ضابط امل�سئول
بوجودهم فطلبت منه ر�ؤيتهم �إال انه ا�شرتط عليها �إح�ضار نقود وجهاز فيديو
و�سجائر له و�أو�صاها �أن حت�ضر لهم بع�ض املالب�س و�أفادها ال�ضابط املذكور �أن
عليها االن�صراف الآن على �أن تعود من الغد مبا طلبه منها وبعد ذلك ميكنها
ر�ؤية �إخوانها (. )17

هاين يعذب
عادت نعيمة وهي حتمل ما طلب منها ف�سمح لها ال�ضابط بر�ؤية هاين ووليد
ومل تبد على هاين �أثار التعذيب وا�ضحة كما تذكر ذلك �شقيقته لكننا نعتقد
انه نال حظا وافرا منه وبخا�صة كما ذكر ال�شاهد نادر ان من يتم ا�ستوابه من
اخللية ي�ضرب �ضربا مربحا من اجل ا�ستخال�ص اكرب قدر ممكن من املعلومات
�أما عن وليد فيتفق نادر مع ام و�ضحه يف القول ان �أثار التعذيب وال�ضرب كانت
وا�ضحة عليه وجتلت بكرثة الكدمات التي غطت ج�سده و�أما عدنان فلم تره ام
و�ضحه يف ذلك اليوم لو�ضعه يف زنزانة انفرادية بعد اتهامه بقتل جندي عراقي
ثم اح�ضر لأخته ام و�ضحه ف�شاهدت �أثار التعذيب جلية عليه منها انحناء ظهره
وتورم وجهه والكثري من الكدمات على ج�سده من وقع ال�ضرب ال�شديد والتعر�ض
لل�صعق الكهربائي و�إطفاء �أعقاب ال�سجائر يف بع�ض �أع�ضاء ج�سده (. )18

ام و�ضحه يف املعتقل
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بعده منعت ال��زي��ارة عن ه��اين وبقية �أف��راد اخللية ومل تتمكن نعيمة
( ام و�ضحه ) �شقيقة الإخوة الثالثة من ر�ؤيتهم ثم ما لبث العراقيون ان
اعتقلوها وتقلبت بها الأحوال �إىل �أن نقلت �إىل �سجن الأحداث حيث �سجن
�إخوانها الثالثة (.)19

الرتحيل �إىل الب�صرة
نقل العراقيون هاين ومن معه يف �سجن الأح��داث �إىل العراق حيث �سجن
ا�ستخبارات مدينة الب�صرة وقد �شاهد هاين ومعه وليد وعدنان �شقيقتهم نعمة
وقد اركبوها حافلة �أخرى اقلتهما �إىل املكان ذاته (. )20
�شاهد هاين يف مبني ا�ستخبارات الب�صرة �صديقه وعد على ال�صدي ف�سلم
عليه وذكر هاين لوعد قرب الإفراج عنهم وذلك النتهاء التحقيقات التي �أجريت
معهم فطلب وعد من هاين �إذا عاد �إىل الكويت �أن يخرب �أهله عن �أحواله وي�سلم
عليهم فوعده هاين بتنفيذ ما طلب منه (. )21

الرتحيل �إىل بغداد
ويف �سنة 1991م يف يوم ال�سابع ع�شر من �شهر يناير  ،وعند بداية الق�صف
اجلوي املكثف لقوات التحالف على جي�ش النظام العراقي نقل العراقيون من
كان يف ال�سجون العراقية �إىل �أماكن �أخرى يعتقدون �أنها �أكرث �أمانا ومن بني
ذلك من كان يف �سجن ا�ستخبارات الب�صرة الذي يوجد بداخله هاين و�أخواته
 ،مت ترحيل هاين ومعه وليد وعدنان يف حافة �أقلتهم �إىل بغداد بينما مت ترحيل
�شقيقتهم نعيمه ( ام و�ضحه ) يف حافلة �أخرى �إىل النجف وقد �شاهد الإخوة
الأ�شقاء �شقيقتهم الغالية  ،فياله من موقف تتفطر له القلوب حزنا وت�أثرا وكان
هذا �أخر عهد الإخوة الثالثة ب�شقيقتهم (. )22
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�أخر مكان �شوهد فيه هاين
وعن �أخر مكان �شوهد فيه هاين  ،يذكر ال�شاهد نادر ح�سني ان ال�سيد عا�شور
قد �شاهد هاين مع �شقيقيه وليد وعدنان يف معتقل الرمادي العراقي ثم فرق
العراقيون بينه وبني �أولئك الأ�شقاء ومل يعلم بحالهم بعد ذلك (. )23

فاجعة الوالد يف �سجون الوح�شة والظالم غيب العراقيون هاين و�إخوته
وو�ضعوا حد لطموحات �شباب �أ�صروا على نبذ امل�سكنة وواجهوا بعزائمهم جرائم
الظلم والعدان  ،وكان لوقع التغيب �أثره الأكرب على نف�س الوالد فريوز الذي
تعر�ض �إىل �أزمة نف�سية �شلت ن�صف ج�سده ثم تويف رحمه اهلل عليه ويف قلبه
لوعة الفراق وجهالة م�صري �أوالده الأبطال (.)24

رفات ال�شهيد
عرث على رفات ال�شهيد هاين فريوز ياقوت املانع يف مقربة جماعية غرب
مدينة كربالء العراقية وقد �أثبتت التحاليل املخربية الطبية تطابق رفاته مع
اجلينات امل�أخوذة وحتددت �أ�سباب الوفاة يف �إ�صابته بعيار ناري �أو �أكرث (. )25
رحم اهلل ال�شهيد هاين �صاحب الأعمال البطولية اخلالدة  ،وا�سكنه ف�سيح
جناته والهم �أهله و�أبناء وطنه الكويت ال�صرب وال�سلوان .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1ولد يف � ، 1969/1/6أعزب ي�سكن يف منطقة ال�صليبخات قطعة � 1شارع  10جادة  4منزل
 24حا�صل على ال�شهادة املتو�سطة يعمل بوظيفة جندي يف رئا�سة احلر�س الوطني التحق بالنادي
العربي الريا�ضي عام 1983م حتي عام 1990م ولعب كرة القدم وتدرج من فريق حتت � 14سنة �إىل
�20سنة ولعب خالله بالبطوالت املحلية  .انظر  :بيان املتغيب من الأ�سرى واملفقودين �إعداد اللجنة
الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين باعتماد الباحثة �سناء �سعود املطوع بتاريخ 1991/10/12م
 ،واللجنة الكويتية حلقوق الإن�سان رقم  5047914بتاريخ 1991/3/7م و�شهادة اجلن�سية
الكويتية املمنوحة لل�شهيد برقم  243172ال�صادرة عن الإدارة العامة للجن�سية واجلوازات بتاريخ
 1987/3/15و�شهادة وفاة �صادرة عن وزارة ال�صحة العامة بتاريخ 2004/5/2م و�شهادة ملن
يهمه االمر �صادرة عن النادي العربي الريا�ضي بتاريخ 2004/9/28م بتوقيع �أمني ال�سر العام
عبدالرحمن �سعود الدولة  ،وبطاقة حمتويات امللف �إعداد ق�سم التخليد املعنوي فريق توثيق
احليثيات مبكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
( -)2عبدالرحمن �سعود الدولة  ،ال�شهادة ال�سابقة  ،نعيمة فريوز ياقوت املانع ( �أم و�ضحه)
�شقيقة ال�شهيد  ،مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم الأربعاء املوافق
2004/10/2م وفرغها بذات التاريخ �ص ، 2خالد رم�ضان ال�سعيدي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث
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وحيد عبداهلل القطان يف يوم الأحد املوافق 2004/11/28م �،ص ، 2احمد حممد ح�سن احلباين
مقابلة اجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم الأحد املوافق 2004/1/10م وفرغها
بذات اليوم �ص ، 2ياقوت فريوز ياقوت املانع ( �شقيق ال�شهيد )مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد
عبداهلل القطان يف يوم الأربعاء املوافق  2004/11/24م �ص. 3
( -)3نعيمة فريوز ياقوت املانع ( �أ /و�ضحه ) �شقيقة ال�شهيد املقابلة ال�سابقة �ص. 3
( -)4خالد رم�ضان ال�سعيدي املقابلة ال�سابقة �ص. 2
( -)5نادر ح�سني رجب  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم االثنني املوافق
2004/11/29م  ،وفرغها بذات اليوم �ص. 4
( -)6نعيمة فريوز ياقوت املانع (�أم و�ضحه) �شقيقة ال�شهيد املقابلة ال�سابقة �ص. 12
( -)7وعد على ال�صدي مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف ومي ال�سبت املوافق
2003/10/9م �ص. 3
( -)8ياقوت فريوز املانع� ،شقيق ال�شهيد ،املقابلة ال�سابقة �ص.5
( -)9نعيمة فريوز املانع ( ام و�ضحه ) �شقيقة ال�شهيد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص. 5
( -)10احمد حممد ح�سن احلبابي  ،املقابلة ال�سابقة �ص� ، 2ص. 3
( -)11على حمزة اجلميعي مقابلة اجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم الأحد
املوافق  2004/10/17وفرغها بذات اليوم �ص ، 2نادر ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة �ص. 3
( -)12احمد حممد ح�سن احلبابي  ،املقابلة ال�سابقة �ص. 4
( -)13على حمزة اجلميعي  ،املقابلة ال�سابقة �ص. 8-7
( -)14نعيمة فريوز ياقوت املانع (ام و�ضحه) �شقيقة ال�شهيد  ،املقابلة ال�سابقة �ص ، 6نادر
ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة � ،ص 7-5حامد �سلمان الر�شيد ي مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد
عبداهلل القطان يف يوم الثالثاء املوافق  2004/11/23وفرغها بنف�س اليوم � ،ص. 4-3
( -)15نادر ح�سني رجب ،املقابلة ال�سابقة�،ص. 7
( -)16امل�صدر ال�سابق �ص. 10 ، 9 ، 8 ، 7
( -)17امل�صدر ال�سابق�،ص . 11 -10
( -)18نعيمة فريوز ياقوت املانع ( ام و�ضحه ) �شقيقة ال�شهيد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص. 8
( -)19انظر �إفادة حممد زفري العنزي رقم ملف ال�شاهد م ، 23/مقابلة �أجراها معه الباحث
عادل عبد اجلادر بتاريخ  ، 1992/11/30و�إفادة حممد خالد امل�شعان  ،رقم ملف ال�شاهد م36/
 ،مقابلة �أجراها معه الباحث متعب املهنا بتاريخ . 1992/12/7
( -)20نعيمة فريوز ياقوت املانع (ام و�ضحه) �شقيقة ال�شهيد  ،املقابلة ال�سابقة �ص. 8
( -)21امل�صدر ال�سابق. 9– 8 ،
( -)22امل�صدر ال�سابق �ص. 10 – 9

(-)23امل�صدر ال�سابق� ،ص. 11 ، 10
( -)24وعد على ال�صدي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم ال�سبت
املوافق 2004/10/9م � ،ص.3 – 2
( -)25نعيمة فريوز ياقوت املانع (ام و�ضحه) �شقيقة ال�شهيد  ،املقابلة ال�سابقة �،ص. 11
( -)26نادر ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة� ،ص. 12
(� -)27سامي فريوز ياقوت املانع  ،مقابلة �أجرتها معه جريدة القب�س بتاريخ 2004/2/26م
احمد حممد ح�سن احلبابي  ،املقابلة ال�سابقة �ص5
( -)28انظر الإدارة العامة للأدلة اجلنائية  ،فريق الأدلة اجلنائية  ،الفريق الفني  ،انطباق رقم
( )104لتقرير م�صور لرفات رقم ( )30021واملنطبق على الأ�سري ال�شهيد هاين فريوز ياقوت
املانع  ،ملف ا�سر رقم ( )603معتمد من العميد عيد عبد اهلل بو �صليب رئي�س الفريق الفني
ومدير عام الإدارة العامة للأدلة اجلنائية .
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خلية ال�صليبيخات
 -5ال�شهيد/وليد فريوز ياقوت املانع (( )1رحمه اهلل)
كتب  /د�.سعود الع�صفور:

قدوة حتتذى
ريا�ضي ع�سكري مرموق  ،حقق لنادي ال�صليبخات وللمنتخب الكويتي الوطني
اجنازات حافلة  ،فقد �شارك يف كثري من البطوالت املحلية والإقليمية وكان
قدوة يحتذى بها يف خلقه و�سريته العطرة  ،ي�شهد له بذلك كل من عا�صره من
الريا�ضيني وغريهم كان هذا هو وليــد فيـــروز ياقوت املــانع (. )2

طبعه
كان وليد كبقية �إخوانه بار بوالديه  ،تذكر �أخته نعيمة ان وليد كان م�ساملا يف
طبعه (.)3
بينما يذكر �أخوه ياقوت نقي�ض ذلك في�صفه ب�سرعة االنفعال و�شدة الغ�ضب
لكنه رحيم القلب وي�ؤكد انه اقرب الأخوة معرفه له  ،وي�شاركه القول نادر ح�سني
رجب وهو �صديق حميم لوليد (. )4

ا�ستجابته لنداء الوطن
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عندما �سمع بدخول اجلي�ش العراقي ار�ض الكويت الطاهرة التحق النقيب
وليد بوحدته الع�سكرية يف احلر�س الوطني وبعد ا�شتباك القوات الكويتية مع
القوات العراقية الغازية ا�ضطر النقيب وليد ومن بقي معه من املدافعني �إىل
االن�سحاب �أمام كرثة القوات العراقية (. )5

وليد يعود �إىل بيت �أبيه
عاد وليد �إىل منزل والده فريوز الكائن يف منطقة ال�صليبخات وكان الأب
فريوز يف �أول �أيام الغزو مينع �أبناءه الثالثة  :وليد وهاين وعدنان اخلروج من
املنزل لعلمه الأكيد بعدم �صربهم على الذلة واملهانة و�شدة حما�سهم يف مقاومة
الغازي الدخيل  )6لكن وليد �شكل مع �أخويه عدنان وهاين وبقية الرفاق ومن
بينهم �صالح حمود من�صور و�صالح نا�صر اخلنة ووليد �أيوب �إ�سماعيل خلية ذاع
�صيتها يف �أو�ساط املقاومة الكويتية يف منطقة ال�صليبخات واملناطق االخرى من
جدولة الكويت وتنوعت هذه اخللية يف عملياتها الع�سكرية حتى �ضاق العراقيون
منها ذرعا ب�سبب ما �أحدثته يف �صفوفها من �ضربات موجعة .

ديوان املانع
كان يف بيت املانع ديوان يجتمع فيه اجلريان و�أ�صدقاء الإخوة وكان �أل املانع
�أهل كرم وح�سن وفادة ( )7وكان الديوان مبثابة مكان �إخباري يتداول فيه اجلميع
جمريات الأحداث ال�سيا�سية الراهنة وحتليل م�ستجداتها والتوقع ملا �ست�سفر عنه
الأحداث وكان وليد ي�شاطر �شقيقه عدنان ب�أن دخول القوات العراقية بجحافلها
وكرثة عتادها و�أ�صوات �سري الدبابات الع�سكرية وما حتدثه من رعب �سوف
ينتهي �أمرها يف الوقت املنا�سب وان داللة ذلك ما يحمله اجلنود من �أعالم
خ�ضراء ترمز �إىل قرب ان�سحابهم من دولة الكويت (. )8

وليد يلعب الكرة مع العراقيني
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ذهب وليد �إىل ابعد من ذلك حيث كان ي�شجع اجلميع على التقرب من
العراقيني وذلك بلعب الكرة معهم وقد فعلوا ذلك مرات عدة ( )9لكننا نلحظ �أن
تقرب وليد من العراقيني فيما بعد كان له فوائد جمة نظرا ملا كان يخفيه وليد
وهو ك�سب ود العراقيني لتامني التمويه عليهم ب�أن ما يقوم به هو ورفاقه �ضد
القوات العراقية من �أعمال عدائية ال ميكنهم توقعه .

خماطر اللعب
كان تقرب وليد من اجلنود العراقيني له �سلبيات ال ميكن جتاهلها ومن ذلك
كرثة تواجد اجلنود العراقيني وتتابع مرور �سياراتهم يف احلي الذي يقع �ضمنه
منزل والدهم وهو �أمر �ضاق به اجلريان ذرعا وحدث من جرائه بع�ض ال�سرقات
التي قام بها اجلنود العراقيني ومنها �سرقة فرع جمعية ال�صليبخات القريب من
احلي (.)10

�صيد وفري
�أما ايجابيات عمل وليد فال ميكن �إنكارها بحال فالقوات العراقية �أ�ضحت
قريبة � ،صيد ثمينا مواتيا للمقاومة الكويتية التي كان الإخوة الثالثة ومن معهم
من الرفاق ينتمون �إىلها وكان وليد ومن معه ميتلكون ال�شجاعة الالزمة لتنفيذ
ما يرمون �إىله من عمليات مقاومة  ،ومن ذلك قتلهم اجلنود العراقيني املعنيني
بحرا�سة مدر�سة ريا�ض الأطفال القريبة من بيت والد وليد وكانت املدر�سة
املذكورة نقطة جتمع للجنود العراقيني وم�سكنا لهم كانا احلرا�س يتواجدون فوق
�سطح املدر�سة ملراقبة اجلهة املحيطة بها وكان وليد ومن معه ي�صعدون �إىل
�سطح منزل والد وليد وي�صوبون بنادقهم نحو اجلنود العراقيني وقد قتلوا منهم
عدد غري معروف (.)11
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عمليات قتل العراقيني املكلفني باحلرا�سة �أثارت الرعب يف نفو�س العراقيني
ودفعتهم ب�شدة �إىل حماولة الك�شف عن الفاعلني ،ومن هنا �أ�صبحوا يف �شك بكل
البيوت املجاورة لتلك املدر�سة ومن بينها بيت �أل املانع (.)12

تنوع يف املقاومة
كان لوليد ول�شقيقه عدنان وهاين ومن معهم من الرفاق عمليات مقاومة
تعدد مناطق �سكناهم  ،ومن ذلك ا�ستغلوا حمل �أختهم نعيمة (�أم و�ضحه )
لورقة متنع عدم تعر�ضها للتفتي�ش وامل�سائلة حال مرورها يف نقاط التفتي�ش
للذهاب واخل��روج من م�ست�شفي الأم��را���ض ال�سارية – حيث تعمل – وكانت
تلك النقاط و�ضعها العراقيون لت�صيد املطلوبني لديهم ممن ينتمون للمقاومة
الكويتية – وكلفوها نقل الأ�سلحة ب�سيارتها اخلا�صة من بيت والدهم الكائن
مبنطقة ال�صليبخات �إىل بيت �شقيقهم �سامي الكائن مبنطقة اخلالدية وقد
فعلوها مرارا وكانوا هم يت�سلمون الأ�سلحة من منزل �سامي ويقومون بتوزيعها
ح�سب معرفتهم  ،وي�ستخدمونها يف عمليات املقاومة يف بع�ض مناطق الكويت :
ومنها ال�صليبخات وجليب ال�شيوخ وكيفان (. )13
كان وليد ي�ضع ك�إخوانه حزاما نا�سفا حول خا�صرته وقال وليد لأبيه يوما وهو
ذاهب مع �إخوته لتنفيذ احدي العمليات الع�سكرية للمقاومة الكويتية البا�سلة ان
عليهم تنفيذ مهمة قد كلفوا بها وان عودتهم �ساملني منها �أمر  ،وان عليه �إن
مل يرجعوا �ساملني �أن يحت�سبهم عند اهلل من ال�شهداء وتذكر �شقيقتهم نعيمة
( �أم و�ضحه ) �أنهم قالوا له يف احد الأيام انهم فجروا عبوة نا�سفة يف نقطة
تفتي�ش وتذكر �أي�ضا �أنهم �أي�ضا ي�ضعون ال�سم املخ�ص�ص لقتل الفئران يف طعام
العراقيني بغية قتلهم (. )14
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وم��ن اب��رز العمليات ال�شهريه التي تن�سب �إىل وليد وم��ن ك��ان يف خليته ،
تخطيطهم الدقيق وجناحهم يف تفجري املطعم الكائن يف منطقة ال�صليبخات
بقارورات كانت ممل�ؤة بالكريو�سني حيث �أوقعوا بالقوات العراقية التي كانت
ترتاده خ�سائر فادحة وقد �شاهد ياقوت وعادل وهما من �أ�شقاء الإخوة الثالثة
انفجار املطعم املذكور  ،ويذكر ياقوت �أن حممد خلفان جارهم وهو مقدم يف

اجلي�ش الكويتي اخربه انه كان مع �إخوته الثالثة يف اخللية ذاتها و�أنهم كانوا
يتلقون منه الأوامر (. )15
ويذكر نادر ح�سني رجب وهو احد �أ�صدقاء وليد املقربني �إىله �أن وليد قبل
�أن يقع يف قب�ضة اجلنود العراقيني كان هو و�صالح اخلنة ووليد �أيوب يقومون
مب�ساعدة العائالت الكويتية النازحة للملكة العربية ال�سعودية عرب الطرق الربية
وذلك ملعرفتهم التامة بتلك الطرق وير�شدونهم �إىل �أي�سرها وهذا العمل خطر
ويحتاج �إىل قدرة وحذر ويذكر على حمزة اجلميعي وهو جار بيت املانع انه ن�صح
وليد املانع و�صالح اخلنة ب�أخذ احلذر واحليطة والكف عن ذلك �إذا هما �شعرا
باخلطر �إال �أنهما �أجاباه يف كل مرة �أنهما على دراية تامة بهذا العمل ومتطلباته
كما ذكر اجلميعي �أنهما يف غالب الأحيان مي�شيان وهما يحمالن ال�سالح (.)16

�شكوك وترقب
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ويبدو �أن الأخبار ترد تباعا للعراقيني عن �ضلوع اخللية املتح�صنة يف بيت
املانع ومن بينهم وليد يف كثري من العمليات مع ازدياد �شكوكهن يف قرب ذلك
البيت من م�سرح االغتياالت التي نفذت بحق اجلنود العراقيني الذين كلفوا
بحرا�سة مدر�سة ريا�ض الأطفال ف�ضال عن تواجد ال�شبان يف ديوانه طوال �أوقات
الليل والنهار ( )17وهو �أمر تنبه له بع�ض الذين يرتادون الديوان ومنهم �شخ�ص
يدعى �سامل الذي ن�صح املجتمعني بالديوان ب�ضرورة عدم التجمع بكرثة بداخله
ولفت النظر �إىل ان التجمع يف الدواوين هو حمط نظر اال�ستخبارات العراقية
التي من ال�سهل عليها اعتقال املجتمعني وعلى الرغم من ثناء جميع من كان يف
الديوان على قوله و�صحة وجهة نظره � ،إال ان �أفراد اخللية ا�ستمروا يف جتمعهم
فيه وتنا�سوا تلك الن�صيحة الغالية ( )18ولذا عزم اجلنود العــــراقيون على
تطــويق البيت واعتقال املوجودين فيه .

يذكر ال�شاهد على حمزة اجلميعي حادثة يظن �أنها ال�سبب املبا�شر العتقال
خلية املقاومة املوجودة داخل ديوان املانع حيث يعتقدان �سببها يرجع �إىل �أحقاد
قدمية بني هاين �شقيق وليد و�شخ�ص اخر يدعى حممد الظفريي  ،وكان والد
حممد قد قربه العراقيون �إليهم وقلدوه من�صبا رفيعا  ،فجاء حممد مرة �إىل
ديوان املانع �شاهرا �سالحا مزهوا بابيه وعر�ض على افراد الديوان خدماته يف
�أي �شي يطلب منه فقام هاين املانع وقلل من �ش�أن والده الذي كان متعاونا مع
العراقيني وهو امر �أحرج حممد �أمام اجلميع فا�شتد غ�ضبه وغادر الديوان وبعد
احلادثة بيومني مت اعتقال من كان يف الديوان ويعتقد اجلميعي ان الذي ابلغ
العراقيني عن اخللية هو حممد الظفريي ( )19ومهما يكن من امر فان ديوان
املانع �صار هدفها مق�صودا للجنود العراقيني .

�شعور خفي لوليد
كان لدى وليد �شعور خفي ان هناك �شيئا �سوف يحدث وان العراقيني ال
�أمان لهم  ،وبخا�صة بعد قيام �شقيقه عدنان بخنق جندي عراقي بوا�سطة �سلك
معدين  ،ورميه اجلثة يف حاوية القمامة وا�ستمرار قتل حرا�س مدر�سة ريا�ض
الأطفال املجاورة لهم  ،لذا كان وليد يطلب من جميع �أفراد اخللية عدم الت�أخر
يف القدوم �إىل الديوان للمبيت عند ال�ساعة العا�شرة م�ساء ويذكر نادر ح�سني
– وهو من احد �أفراد اخللية التي مت اعتقالها انه قدم �إىل الديوان يف ال�ساعة
احلادية ع�شرة من ذلك اليوم  ،فرف�ض وليد ان يدخله �إال بعد �أن تعهد له بعدم
تكرار ذلك مرة �أخرى (. )20
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اقتحام بيت املانع
نام وليد يف الديوان بينما نام الآخرون من �أفراد اخللية يف ال�صالة يف�صل
بينهم ممر له �شباك يطل على ال�شارع و�شباك الديوان كذلك يطل على ال�شارع
 ،وقد ترك وليد �شباك الديوان مفتوحا دخل اجلنود العراقيون �إىل الديوان

يف فجر اليوم الثالث من �أكتوبر ل�سنة 1990م  ،بعد �أن طوقوا بيت املانع وكان
اقتحامهم للبيت من خالل �شباك الديوان ثم طلبوا من وليد بعد ا�ستيقاظه فزعا
فتح باب الديوان امل�ؤدي �إىل املمر ثم �إىل ال�صالة بينما �أ�شهر احدهم �سالحه
يف وجه وليد من �شباك املمر وما ان فتح وليد الباب حتى �ضربوه بكعب ال�سالح
على �صدره فهوي على الأر�ض عندها �أفاق جميع من كان نائما يف ال�صالة من
�أفراد اخللية ووقفوا دومنه حراك لهول املفاجئة فاعتقلهم اجلنود العراقيون
وكانوا �أربعة � :أوالد املانع الثالثة  :وليد وعدنان وهاين و�صديقهم نادر ح�سني
رجب (. )21
يذكر نادر ح�سني رجب �أن �أفراد اخللية كان ب�إمكانهم الهروب من اجلنود
العراقيون حال اقتحامهم منزل املانع لوال نوم وليد يف الديوان وتركه �شباكه
املطل على ال�شارع مفتوحا ويردف قائال كان ب�إمكانهم ال�صعود �إىل �سطح املنزل
ثم ت�سلق �سطح اجلريان ثم التواري عن الأنظار (.)22

�سرقة يف و�ضح النهار
اقتاد اجلنود العراقيون وليد و�شقيقيه و�صديقهم �إىل خارج املنزل و�شاهد
�أفراد اخللية �سيارات �شحن ( وانيتات ) حمملة بخزائن حديدية حلفظ النقود
ويظن ال�شاهد نادر ح�سني �أنها نهبت على �أيدي اجلنود العراقيني (. )23

�إىل خمفر ال�صليبخات
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قيد اجلنود العراقيون يدي وليد وراء ظهره وكذا فعلوا مع بقية �أفراد اخللية
ثم غطوا �أعينهم واركبوهم احدى �شاحنات ( وانيت) رفع نادر ح�سني غطاء
الغني قليال بحيث ا�ستطاع حتديد وجهة �سري املركبة ف�شاهدها وقد ذهبت
�صوب بيت �أهله ثم �إىل بيت �شخ�ص يدعي عا�شور ثم اركب معهم �أي�ضا فردا من
احلر�س اجلمهوري العراقي  ،ف�أ�صبح على منت املركبة �ستة �أنفار  ،ثم توجهت

�إىل بيت �صالح حمود العتقاله ومل يكن موجودا يف بيته  ،ثم توجهت �إىل خمفر
ال�صليبخات حيث �أودع �أفراد اخللية يف احلجز امل�ؤقت ( النظارة ) وكان معهم
ذلك اجلندي ومكثوا هناك زهاء ثالثة �إىل �أربع �ساعات مل يتكلم خاللها �أفراد
اخللية مع بع�ضهم خوفا ان ي�سمع اجلندي املوجود معهم �أ�سرارهم ( ، )24ويف
�أثناء حجزهم ح�ضرت �شقيقتهم نعيمة ( ام و�ضحة ) و�شاهد �أ�شقاءها الثالثة
من بعيد وملا ا�ستف�سرت من ال�ضابط العراقي عن �سبب احتجازهم �أجابها �أن
الأمر لي�س فيه ما يدعو للقلق وان املطلوب منه جمرد ا�ستجواب عن بع�ض الأمور
وطلب منها �أن تذهب ثم تعود يف وقت الع�صر وحت�ضر لأ�شقائها بع�ض مالب�سهم
ح�ضرت نعيمة ع�صرا وهي حتمل لأ�شقائها بع�ض مالب�سهم وبع�ض الأكل لكنها
ذهلت عندما مل جتدهم هناك (.)25

وليد يحكم اخلطة يف اجلهراء

�شـهــــداء الـكــــويـت
-139-

لقد مت ترحيل �أف��راد اخللية �إىل مبني حمافظة اجلهراء واحتجزوهم يف
الطابق الأعلى منه  ،ثم اخرجوا اجلندي املرافق لهم  ،وما �أن �أح�س �أفراد
اخللية وجودهم مبفردهم حتى بدءوا يف الت�شاور بينهم  ،وقد �أو�صي بع�ضهم
بع�ضا بعدم �إف�شاء �أ�سرارهم مهما تعر�ضوا لو�سائل ال�ضغط النف�سي والبدين
واقرتح وليد �أن يتفق اجلميع على القول �أن نادر ح�سني لي�س له عالقة ببقية
�أفراد اخللية وذكر لهم �أن الهدف من ذلك هو ال�سعي �إىل �إخراجه ليجد لهم
فيما بعد و�سيلة ت�ساهم يف خروجهم من حمنتهم هذه وزود وليد اجلميع بواقعة
ملفقة يتفقون على �سردها وهي � :أن �سبب تواجد نادر ح�سني يف منزلهم وقت
املداهمة هو جميئه ل�صديقه هاين من اجل �إيقاظه من النوم ليذهبا معا �إىل
املدر�سة الكائنة يف منطقة حويل بغية ت�سجيل ا�سميهما للدرا�سة كان التحقيق
�أوال مع وليد ثم عدنان ثم نادر  ،وكانت �إجابة اجلميع واحدة يف �سرد الرواية
التي لفقها وليد  ،لكن اخلطة مل ت�ؤت ثمارها مبا�شرة فقد اخذ العراقيون هاين
وحققوا معه  ،ثم و�ضعوه يف غرفة مبفرده  ،ويف اليوم اخلام�س اخذوا عدنان

مدة �ساعة ون�صف ال�ساعة � ،أو�سعوه خاللها �ضربا وتعذيبا وحذروا اجلميع من
القرتاب منه و�إال فالعقاب يكون جزاء ملن فعل (.)26

جناح خطة وليد
بعد م�ضي ع�شرة �أيام على احتجاز �أفراد اخللية � ،أفرج العراقيون عن نادر نادوا
با�سمه ثم طلبوا منه مغادرة املكان وان ال يريهم نف�سه �أبدا لكنهم ا�شرتطوا عليه ان
تكون مغادرته ملبني حمافظ اجلهراء قبل انتهاء عدهم من رقم واحد �إىل ع�شرة واال
فان اجلندي الواقف للحرا�سة عند بابها �سوف يطلق عليه الر�صا�ص  ،فنفذ نادر ذلك
الأمر ب�سرعة ق�صوى �أنقذته من براثن الذل والهوان (. )27

حماولة نادر �إنقاذ رفاقه
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بعد خروجه طليقا ذهب نادر ح�سني �إىل نعيمة ( �أم و�ضحه ) واخربها عن
حال �أ�شقائها الثالثة ثم نفذ ما اتفق عليه �أفراد اخللية بال�سعي �إىل �إخراجهم
من حمب�سهم وقد كلفوه بالذهاب �إىل �شخ�ص له كلمة م�سموعة عند العراقيني
 ،ويدعي �سامل الظفريي  ،وطلب منه التو�سط لدى العراقيني لإطالق �سراح
�أفراد اخللية لكنه اعتذر بقلة حيلته وعدم متكنه من ذلك  ،وتعلل ب�أن القب�ض
عليهم كان باعتقاده يتعلق ب�أمر اخر خطري �أو يتعلق بوجود �أ�سلحة  ،وهو ما
ال ميكنه التو�سط فيه � ،أح�س نادر مبرارة الرد ال�سلبي وحاول جهده يف �سبيل
�إطالق �سراح رفاقه وذهب �إىل مبني املحافظة مبفرده بحجة ا�سرتداد مبلغ
قدره خم�سة و�سبعون دينارا �أخذها منه العراقيون �أثناء التحقيق معه �سال نادر
من كان من العراقيني عن املبلغ ف�أنكروا معرفتهم به ثم �س�ألهم عن �أوالد املانع
ف�أنكروا وجودهم �أوال وبعد �إحلاح �شديد قالوا له �أن خروجهم �سوف يكون يف
الغد قفل نادر راجعا والأمل يحدوه بقرب �إطالق �سراح رفاقه وكان يرتدد يوميا
على بيتهم لعله يراهم قد قدموا �إىله وم�ضت �أيام ع�شرة بعدها قالت �شقيقتهم
نعيمة بحزن وح�سرة انه ال فائدة ترجي من انتظار عودتهم (.)28

الرتحيل �إىل �سجن الأحداث
جاء �شخ�ص �إىل عادل وهو �شقيق الإخوة الثالثة واخربه �أن �إخوته قد رحلوا
�إىل �سجن الأحداث  ،فاخرب �شقيقته نعيمة ( �أم و�ضحه ) باخلرب وطلب منها
الذهاب �إىل ذلك ال�سجن للت�أكد من �صحة اخلرب لأنها كانت حتمل هوية متنع
العراقيني من التعر�ض لها  .ذهبت نعيمة ( �أم و�ضحه ) �إىل �سجن الأحداث
فوجدت �أ�شقاءها الثالثة فيه  ،طلبت ام و�ضحه من ال�ضابط امل�سئول ر�ؤية
�أ�شقائها فطلب منها �إح�ضار نقود وفيديو و�سجائر على �أن ي�سمح لها بر�ؤيتهم يف
الغد جاءت ام و�ضحة يف الغد بكل ما طلب منها ال�ضابط امل�سئول عندها �سمح
لها بر�ؤية �شقيقيها وليد وهاين وعدنان فقد مت حجزه يف زنزانة انفرادية بتهمة
قتل جندي عراقي برغم �إنكاره لذلك (. )29

تعذيب وليد وعدنان
تذكر نعيمة ( �أم و�ضحه ) �إن وليد قد تعر�ض للتعذيب وان �آثار التعذيب
وا�ضحة ومن ذلك تلك الكدمات التي كانت على ج�سمه طلبت ال�شقيقة احلانية
من ال�ضابط �إطالق �سراح �إخوتها لكن ال�ضابط تعلل ب�أن التحقيقات مازالت
جاريه معهم  ،ويف اليوم التايل اح�ضروا لها �شقيقها عدنان فقط وقد نال
العراقيون منها نيال عظيما وكان منحني الظهر عذب -كما اخرب �شقيقته –
بال�ضرب وال�صعق بالكهرباء وب�إطفاء ال�سجائر على ج�سده (. )30
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منع ام و�ضحه من زيارة �أ�شقائها
منع العراقيون نعيمة ( ام و�ضحة ) من زيـــارة �أ�شقـــائها يف �سجــن
الأحداث برغم تو�سلها �إليهم  ،ثم اخذوا يكررون عليها يف كل مــــرة انه قد
مت ترحليهم �إىل جهة غري معلومة كانت هذه الأحـــداث يف �شـــهر نوفمـــرب
من �سنة 1990م (. )31

اعتقال �أم و�ضحة
�إن كنا نذكر للأ�شقاء الثالثة عملهم البطويل  ،فال منا�ص �أن ن�سجل لهذه
املر�أة ال�شجاعة نعيمة ( �أم و�ضحة ) ف�ضلها ونبل م�شاعرها و�صدق عزميتها
و�صربها وعظيم فعالها �أنها حقا �أخت اخلن�ساء �صربا وفداء للوطن وحق للكويت
و�شعبها ان يفخروا ب�أمثالها من بناتهم الفا�ضالت اللواتي جدن باجلهد والنف�س
فداء للوطن .
اعتقلت نعيمة ( �أم و�ضحة ) �أم الف�ضل والعطاء عظيمة الفعال بذريعة
م�شاركتها مع �أ�شقائها باملقاومة الكويتية اعتقلها البغاة �أن�صاف الرجال يف غري
ما رحمة وال هوادة ومل يرحموا �ضعفها وهي �أخت الرجال كان ذلك يف �شهر
دي�سمرب من �سنة 1990م  ،وقبل ذلك �أحاطوا احلي ب�أكمله ثم �أحاطوا ببيتها من
كل اجلوانب  ،دخلوا بيتها يف عدد يناهز ا لع�شرين للقب�ض على �أخت الرجال
وهي تنظر �إىل �أختها ال�شقيقة بعني حانية على �أبيها وت�سرتحمها باال متكث هي
ومن معها والدهما بالبيت للخطر الداهم الذي ميكن �أن يحدثه حقد الغزاة
ورذيل فعالهم (. )32
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نقلت نعيمة( �أم و�ضحة ) �إىل مبني حمافظة اجل �ه��راء حيث كان
�أ�شقا�ؤها قبل هناك  ،وتعر�ضت لل�ضرب والتنكيل على �أيدي �أحفاد هوالكو
وجنكيز خان ثم مت ترحليها �إىل منطقة العمرية حيث امل�شاتل الزراعية
التابعة للهيئة العامة للرثوة الزراعية ثم نقلوها �إىل �سجن الأحداث حني
كان �إخوانها الثالثة لكنها يف �سجن منعزل عنهم ومل يكونوا هم يعرفون ان
�شقيقتهم معهم يف املكان ذاته (. )33

مرارة النظر
بعدها ويف موقف يعجز القلم عن ت�سجيل �أثره وت�أنف النفو�س الأبية �إال �أن

تقف ت�أثرا به قام �أن�صاف الرجال برتحيل نعيمة ( �أم و�ضحة ) من �سجن
الظالم �إىل غياهب �سجون العراق كل هذا على مر�آي من �أ�شقائها  ،هي تراهم
وهم يرونها يف حافلة وهم حافلة �أخرى فياله من موقف ع�صيب ت�شيب له ر�ؤو�س
الولدان ثم كان امل�صري واحد حيث مبني ا�ستخبارات الب�صرة كانت الر�ؤية �أي�ضا
هناك ثم الفراق ال�شقيقة العزيزة الكرمية �سجنت يف الطابق ال�سفلي والإخوة
الأ�شقاء الثالثة �سجنوا يف الطابق العلوي من املبني وتذكر نعيمة ( �أم و�ضحة)
�أنهم كانوا ي�ضربونها عند ا�ستجوابها ول�شدة ال�ضرب كانوا يعطونها �إبرة خمدرة
�أدمنت على �أخذها ( )34وممن �شاهد الإخ��وة الثالثة يف مبني ا�ستخبارات
الب�صرة ال�شاهد وعد على ال�صدري الذي كان �أي�ضا من الذي اعتقلهم العراقيون
و�أودعوهم يف ذلك املكان ويذكر وعد انه �شاهدهم و�سلم على هاين الذي ذكر له
قرب االفراج عنهم والعودة بهم �إىل الكويت فطلب منه وعد �إن عاد قبله �أن يبلغ
�أهله مب�صريه وان ي�سلم عليهم فوعده هاين بتنفيذ ما طلب منه (. )35

الرتحيل �إىل بغداد

�شـهــــداء الـكــــويـت
-143-

ويف �صبيحة يوم ال�سابع ع�شر من يناير ل�سنة1991م  ،ويف�أثناء بدء الق�صفاجلوي
للحلفاء على العراق اخرج العراقيون من كان من امل�سجونني يف مبني ا�ستخبارات
الب�صرة وكان من بينهم الإخوة الثالثة و�شقيقتهم نعيمة ( �أم و�ضحة ) ومت ترحليهم
 :الإخوة الثالثة ومعهم جمموعة من ال�شبان يف �سيارة �إىل بغداد والأخت الكرمية
نعيمة ( �أم و�ضحة ) �إىل النجف حيث �سجنت هناك يف معتقل �أبو �صخري  ،ثم معتقل
الديوانية ثم كربالء ثم �إىل النجف وتذكر نعيمة (�أم و�ضحة ) �أنها مكثت يف �سجن
النجف �إىل يوم االنتفا�ضة التي قام بها العراقيون �ضد النظام البعثي العراقي بعدها
انقطعت الأخبار بينها وبني �أخواتها (.)36

معتقل الرمادي
وعن �أخر مكان �شوهد فيه الأ�سري وليد يخرب نادر ح�سن وهو �صديق وليد يف

املقاومة ان ال�سيد على عا�شور وهو احد الأ�سرى الذين �أ�سرهم العراقيون
ذكر له انه ر�أى الإخوة الثالثة يف معتقل الرمادي ثم مت التفريق بينه وبينهم
( )37كما يذكر ال�شاهد حممد فهد حممد على اخلباز انه �شاهد وليد يف
املعتقل ذاته (. )38
هكذا غيب وليد و�شقيقاه هاين وعدنان يف �سجون العراق ونظرا لفداحة
اخلطب و�شدة وط�أة امل�صاب مل يذق بقية �أبناء املانع طعم العي�ش الرغيد وكان
والده وهو �أ�شدهم ت�أثرا وح�سرة على م�ستقبل �أوالده املجهول ف�أ�صيب ب�أزمة
نف�سية �شلت ن�صف ج�سده وبعد التحرير التقي به ال�شاهد احمد احلبابي وهو
جارهم وملا ر�آه الوالد فريوز �أ�شار ب�أ�صابع ثالثة مبا يفهم من �إ�شارته انه فقد
�أوالده الثالثة ثم �أجه�ش بالبكاء ثم تويف بعد فرتة وهو يحمل يف �صدره حرقة
الأمل وفاجعة الفراق (. )39

ا�ست�شهاده
مت العثور على رفات الأ�سري وليد فريوز املانع يف مقربة جماعية غرب كربالء
وقد �أثبتت التحاليل املخربية تطابق الرفات مع اجلينات امل�أخوذة ووفاته تعزي
�إىل الإ�صابة بعيار ناري �أو �أكرث (. )40
رحم اهلل ال�شهيد البطل وليد فريوز وا�سكنه ف�سيح جناته و�أعظم اهلل �أجر
�أ�سرته الكرمية و�أخلفها خري اخللف.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1ولد يف 1962/5/18م � ،أعزب  ،يقطن منطقة ال�صليبخات  ،قطعة � ، 1شارع  ، 10جادة 4
 ،منزل  24حا�صل على �شهادة الثانوية العامة  ،يعمل بوظيفة نقيب بوزارة الداخلية يف احلر�س
الوطني انتقل �إىل �صفوف نادي ال�صليبخات 1970م فريق �أ�شبال كرة القدم للنا�شئني ثم الفريق
الأول �سنة 1980م  ،واختري �ضمن املنتخب الكويتي انظر بيان املتغيب من الأ�سرى واملفقودين
الكويتيني �إعداد اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين واللجنة الكويتية حلقوق الإن�سان
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�شهادة اجلن�سية الكويتية برقم  153745ـ ال�صادرة بتاريخ � 1980/11/30شهادة وفاة �صادرة عن
وزارة ال�صحة بتاريخ  20047/5/2م كلمة �شكر لرئي�س جمل�س �إدارة نادي ال�صليبخات الريا�ضي
على �شعبان القا�سم  ،كلمة للأ�سري ال�شهيد المني ال�سر العام بنادي ال�صليبخات الريا�ض �سعد
عناد العنزي بطاقة حمتويات امللف �إعداد ق�سم التخليد املعنوي  -فريق توثيق احليثيات مبكتب
ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
( -)2على �شعبان القا�سم رئي�س جمل�س �إدارة نادي ال�صليبخات الريا�ضي  ،كلمة �شكر واعتزاز
� ،سعد عناد العنزي �أمني ال�سر العام بنادي ال�صليبخات الريا�ضي كلمة لل�سري ال�شهيد  ،نعيمة
فريوز املانع ( ام و�ضحة )�شقيقة ال�شهيد مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد عبداهلل القطان يف
يوم الأربعاء املوافق 2004/10/2م وفرغها بذات التاريخ .
( -)3نعيمة فريوز املانع ( ام و�ضحة )�شقيقة ال�شهيد املقابلة ال�سابقة �ص. 2
( -)4ياقوت فريوز املانع ( �شقيق ال�شهيد ) مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان
يف يوم الأربعاء املوافق 2004/11/24م وفرغها بذات التاريخ �ص ، 2نادر ح�سني رجب  ،مقابلة
�أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم االثنني املوافق 2004/11/29م  ،وفرغها
بذات التاريخ �ص. 3
( -)5نعيمة فريوز املانع ( ام و�ضحة ) �شقيقة ال�شهيد  ،املقابلة ال�سابقة �ص. 3
( -)6نادر ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة �ص. 4
( -)7على حمزة اجلميعي مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم الأحد
املوافق 2004/10/17م وفرغها بذات التاريخ  ،حامد �سلمان الر�شيدي مقابلة �أجراها معه
الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم الثالثاء املوافق 2004/11/23م  ،وفرغها بذات التاريخ
�ص. 2
( -)8احمد حممد ح�سن احلبابي مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم
الأحد املوافق 2004/10/10م وفرغها بذات اليوم �ص 3 ، 2
( -)9امل�صدر ال�سابق �ص. 3
( -)10امل�صدر ال�سابق .
( -)11ياقوت فريوز املانع ( �شقيق ال�شهيد ) املقابلة ال�سابقة �ص . 7 ، 6، 5
( -)12امل�صدر ال�سابق �ص. 7
( -)13نعيمة فريوز املانع ( ام و�ضحة ) �شقيقة ال�شهيد املقابلة ال�سابقة �ص . 5، 4
( -)14امل�صدر ال�سابق �ص. 5
( -)15وعد على ال�صدي مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم ال�سبت
املوافق 2004/10/9م �ص ، 3نعيمة فريوز املانع ( ام و�ضحة ) �شقيقة ال�شهيد  ،املقابلة ال�سابقة
�ص ، 6ياقوت فريوز املانع ( �شقيق ال�شهيد ) املقابلة ال�سابقة �ص. 5
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( -)16على حمزة اجلميعي املقابلة ال�سابقة � ،ص 6 – 5نادر ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة �ص3
( -)17نادر ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة �ص . 8 – 7
( -)18امل�صدر ال�سابق �ص. 5
( -)19على حمزة اجلمعي املقابلة ال�سابقة �ص. 5
( -)20نادر ح�سني رب املقابلة ال�سابقة �ص. 5
( -)21نعيمة فريوز املانع ( ام و�ضحة ) �شقيقة ال�شهيد املقابلة ال�سابقة �ص ، 6نادر ح�سني رجب
املقابلة ال�سابقة �ص  ، 7 -5حامد �سلمان الر�شيدي املقابلة ال�سابقة �ص. 4 – 3
( -)22نادر ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة �ص. 6
( -)23امل�صدر ال�سابق �ص. 7 -6
( -)24امل�صدر ال�سابق �ص. 7
( -)25نعيمة فريوز املانع ( ام و�ضحة ) �شقيقة ال�شهيد  ،املقابلة ال�سابقة �ص .
( -)26نادر ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة �ص . 10 ، 9 ، 8 ،7
( -)27امل�صدر ال�سابق �ص.10
( -)28امل�صدر ال�سابق �ص.11 ،10
( -)29نعيمة فريوز املانع ( ام و�ضحة ) �شقيقة ال�شهيد  ،املقابلة ال�سابقة �ص ، 8وممن �شاهد
الأ�سري وليد �أي�ضا يف �سجن الأحداث  :انظر  :ا�ستمارات املقابالت ال�شخ�صية اخلا�صة باللجنة
الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين – مكتب التخطيط واملتابعة  ،لل�شهود احمد بندر �سلطان عبد
اهلل  ،مقابلة �أجرتها معه م�شاعل على بتاريخ  ، 1992/12/8وحممد زفري خلف العنزي مقابلة
�أجراها معه عادل عبداجلادر بتاريخ 1992/11/30م  ،وحممد خالد امل�شعان مقابلة �أجراها معه
متعب املهنا بتاريخ 1992/12/9م  .واحمد حممد على بو حمدي مقابلة �أجرتها معه فاتن العطار
بتاريخ . 1992/11/25
( -)30نعيمة فريوز املانع( ام و�ضحة ) �شقيقة ال�شهيد � ،ص. 9-8
( -)31امل�صدر ال�سابق �ص. 9
( -)32امل�صدر ال�سابق �ص . 10-9
( -)33امل�صدر ال�سابق �ص . 10
( -)34امل�صدر ال�سابق . 11 ، 10
( -)35وعد على ال�صدي املقابلة ال�سابقة �ص . 3، 2
( -)36نعيمة فريوز املانع ( ام و�ضحة ) �شقيقة ال�شهيد املقابلة ال�سابقة �ص . 11
( -)37نادر ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة �ص. 11
( -)38انظر ا�ستمارة املقابلة ال�شخ�صية اخلا�صة باللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين –
مكتب التخطيط واملتابعة مقابلة �أجراها معه عادل عبد اجلادر بتاريخ 1995/11/7م .

(� -)39سامي فريوز املانع  ،مقابلة اجرتها معه جريدة القب�س بتاريخ 2004/2/26م احمد
حممد ح�سن احلبابي  ،املقابلة ال�سابقة �ص. 5
( -) 40انظر  :الإدارة العامة للأدلة اجلنائية فريق الأدلة اجلنائية الفريق الفني انطباق رقم
( )107لتقرير م�صور لرفات رقم  ، 30019املنطبق على الأ�سري وليد فريوز ياقوت املانع ملف
ا�سر رقم ( )613معتمد من العميد عيد عبد اهلل بو�صليب رئي�س الفريق الفني ومدير عام االدراة
العامة للأدلة اجلنائية .
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خلية ال�صليبيخات
 -6ال�شهيد /وليد �أيوب �إ�سماعيل بندر (()1رحمه اهلل)
كتب  /د�.سعود الع�صفور:

الأخ الثاين ل�شهيد اجلابرية
هو الأخ الثاين ل�شهيد طائرة اجلابرية خالد �أيوب تلك الطائرة التي اختطفها
قرا�صنة اجلو يف اخلام�س من ابريل عام 1988م  ،حينما قاموا ب�إطالق النار
عليه و�إلقاء جثته يف مطار الرنكا يف قرب�ص يف حادثة هزت م�شاعر �أهل الكويت
والعامل ب�أ�سره (. )2

وليد يف م�صر
وليد كان يف م�صر قبل ح��دوث الغزو العراقي الغا�شم على دول��ة الكويت
وعندما �سمع بالنب�أ ثار وغ�ضب ،و�أ�صر على العودة �إىل الوطن وعزم �أن يكون
عن�صرا فاعال يف املقاومة �ضد الغازي الغادر (. )3

وليد يف البحرين
ات�صل �شقيقه على به لكن مل يجده فا�ضطر �إىل االت�صال بن�سبهم يف البحرين
ليت�صل بدوره بوليد والعائلة يف م�صر ويح�ضرهم �إىل البحرين ا�ستجاب الن�سيب
لطلب على واح�ضر العائلة من م�صر وكان وليد �ضمنها (.)4

وليد يف ار�ض الوطن
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جل�س وليد مع عائلته يف البحرين قرابة ال�شهر ثم قدم مع �صديقه �صالح
اخلنة �إىل الكويت ودخل وليد على �أخته يف منزلهم الكائن يف منطقة الرو�ضة
وكانت تلك مفاجئة للأخت التي ات�صلت بدورها ب�شقيقها على فح�ضر و�سلم
عليه و�س�أله عن كيفية دخوله البالد ف�أخربه انه قدم مع �صديقه �صالح مب�ساعدة
اجلي�ش الكويتي (.)5

ذكر وليد ل�شقيقه على انه عازم على مغادرة البالد بعد �أيام قليلة وبعد �أن
�شاهد على �إ�صرار وليد على ذلك برغم من حتذيره له من املخاطر زوده بلقطات
م�صورة فيها خرب مولوده اجلديد الذي �أطلق عليه ا�سم خالد وحمله ال�سالم �إىل
والدتهم الكرمية (.)6

عالقاته مع اخلنة واملانع
يف واقع الأمر تعززت العالقات الو�شيحة بني �صالح اخلنة ووليد �أيوب ومتثل
ذلك يف �إ�شراك �صالح اخلنة ل�صديقه وليد يف كثري من الأعمال التي كان
�صالح اخلنة يقوم بها  ،ومنها ذهابه �إىل احلدود الكويتية ال�سعودية وم�ساعدته
للأهايل الذين ا�ضطرتهم الظروف �إىل مغادرة الكويت والرحيل �إىل ال�شقيقة
اململكة العربية ال�سعودية  ،وكانا يعمالن معا فرتة ثم �أ�شركا معهما وليد فريوز
املانع ( ،)7وبذا متثلت عالقة جديدة و�شراكة حقيقة بني الرفاق الثالثة ،واخذوا
ابتداء يف م�ساعدة من تعطلت �سيارته �آو من غا�صت عجالتها يف رمال ال�صحراء
وكان ميكنهم من ذلك �سيارة �صالح اخلنة ذات الدفع الرباعي  ،وخربة �صالح
يف ارتياد الطرق ال�صحراوية  ،وتعوده الذهاب واملجيء عرب احلدود الكويتية
ال�سعودية  ،وكان �صالح يذهب كثري �إىل مركز الهجانة الذي �أقامه جده يف
اململكة العربية ال�سعودية (.)8

خلية ال�صليبيخات
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كان �صالح اخلنة يذهب عادة مبفرده �إىل ديوان املانع يف منطقة ال�صليبخات
وما لبث �أن ا�صطحب معه وليد �أيوب ( ، )9وبعد تكرار الذهاب �أ�صبح وليد ع�ضوا
يف ذلك الديوان الذي كان مبثابة املكان الذي جتمع فيه الرفاق و�شكلوا خلية
ال�صليبخات التي ذاع �صيتها يف منطقة ال�صليبخات وبع�ض مناطق الكويت
بعدما متيزت عملياتها وا�شغلت جنود االحتالل ب�شدة ت�أثريها و�إيقاعها اخل�سائر
الفادحة يف �صفوفها .

و ك��ان و ل�ي��د ا ج�ت�م��ا ع��ي بطبعه ل��ه يف ب�ي��ت وا ل��ده د ي��وان يجتمع فيه
مع �أ�صدقائه (  ، )10و م��ن هنا مل يجد �صعوبة يف ار ت�ي��اد د ي��وان املانع
واالن�ضمام �إىل خلية ال�صليبخات التي كانت ت�ضم �أي�ضا �أبناء املانع
الثالثة وليد وعدنان وهاين با لإ�ضافة �إىل �صالح حمود من�صور ومن�صور
حمود من�صور وبخا�صة وان وليد كان يذهب �إىل ذات الديوان ب�صورة
وان كانت متقطعة قبل الغزو ولكن يف �أثناء فرتة الغزو ازداد تردده
حيت عرفه جميع رواد الديوان (. )11

م�ساعدة �صالح لوليد
ويذكر ال�شاهد عو�ض حممد الهر�شاين ان وليد ا�ستعان ب�صديقه �صالح يف
�سبيل �إي�صاله �إىل �أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية نظرا خلربة �صالح ومعرفته
ال�سابقة بال�سلطات ال�سعودية وكان هدف وليد من دخول الأرا�ضي ال�سعودية
�آنذاك هو الذهاب �إىل �أهله يف البحرين لتلم�س �أحوالهم وت�سليم الأمانة التي
كلفها به �شقيقه على لكنه مل ي�ستطع ذلك لعدم حمله جلواز �سفره (. )12

مهمات خطرة ناجحة
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�شارك وليد �صديقه �صالح اخلنة يف ذهابه وجميئه لإح�ضار امل�ساعدات املالية
ملن هم يف داخل الكويت ال�صامدين ف�ضال عن نقل �أخبار الوطن يف الداخل
وخا�صة عن حتركات القوات العراقية وما ت�صدره من �أوامر �إدارية بل �شاركه يف
مهمات معينة خطرة كلفتهما بها احلكومة الكويتية املتواجدة يف اململكة العربية
ال�سعودية ومن ذلك ما نقله على �شقيق وليد عن جارتهم ام �سليمان �أنها ات�صلت
به وطلبت منه املجيء �إىلها لإخباره بخرب مهم عن �شقيقه وليد فجاء �إىلها
ف�أخربته �أن وليد جاءها مرة وهو خائف وجل وملا �س�ألته عن خربه مل يجيبها
ومل يخربها بحقيقة خوفه  ،وملا �س�أله �شقيقه على �أجابه انه هو و�صالح اخلنة
قد متكنا من �إخراج اثنني من كبار رجال املخابرات العراقية الذين �شاركوا يف

احلرب العراقية الإيرانية و�أبديا تعاطفهما مع الق�ضية الكويتية وهما يحمالن
معهما خرائط دقيقة فيما يتعلق بتحركات القوات العراقية على م�سرح العمليات
الع�سكرية وتك�شف بع�ض اخلطط ثم اخربه وليد بان الوالدة تبلغه ال�سالم وانه
ات�صل بها من اململكة العربية ال�سعودية لأنه مل يتمكن من الدخول �إىل البحرين
لن�سيانه جواز �سفره يف الكويت (. )13
�شارك وليد �صديقه �صالح اخلنة يف نقل ال�سالح من اململكة العربية ال�سعودية
ويف عملية خطرة �أخرى ال تقل خطورتها عن �سابقتها وهي خروج االثنني معا
�إىل اململكة العربية ال�سعودية لنقل بع�ض املعلومات للحكومة الكويتية هناك  ،ثم
تكليفهما بعد ذلك من قبل احلكومة الكويتية لتو�صيل بع�ض املعلومات �إىل احد
رموز املقاومة الكويتية ويدعي عبداهلل اجلريان  ،وقد جنحا يف ذلك ثم طلب
منهما عبداهلل اجلريان نف�سه �أن يقوما بتو�صيل رائد يف اجلي�ش العراقي اظهر
وده وتعاطفه مع عدالة الق�ضية الكويتية ف�أو�صله وليد و�صالح لال�ستخبارات
ال�سعودية بغية اال�ستفادة من معلوماته املتاحة وقد نفذا هذه املهمة بنجاح (.)14

مهمة �إن�سانية مل تتم
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وجلب وليد و�صديقه �صالح اخلنة �أدوية ملر�ضي الكويت  ،وبخا�صة ملن يعانون
الف�شل الكلوي  ،وكانت تلك الأدوية قد زودتهم بها احلكومة الكويتية لإي�صالها
لكن القوات العراقية �صادرتها واقتادتهما مع جمموعة من ال�سيارات الكويتية
التي �أرادت العودة �إىل البالد وكانت التهمة املوجهة لهما هي جلب �أدوية دون
ت�صريح لكن ذكاء البطلني �أنقذهما من هذا املوقف اخلطر فعمدا �إىل �إلقاء
الأدوي��ة كمية بعد �أخرى وهما يف طريقهما �إىل مكان اال�ستجواب حتى �إذا ما
و�صال مل يكن بحوزتهما �أي دواء  ،وعند اال�ستجواب �أنكرا وجود تلك الأدوية
معهما و�أ�صرا على ذلك فا�ضطر املحققون �إىل تفتي�ش �سيارتهما ففت�شوا ومل
يجدوا �شيئا ف�أطلقوا �سراحهما وبذا تخل�صا من موقف ع�صيب (. )15

فاعلية املقاومة
�شارك وليد �أف��راد خلية ال�صليبخات يف معظم ما قاموا به من عمليات
للمقاومة  ،ومن ذلك تنفيذ عمليات تفجري يف بع�ض نقاط التفتي�ش يف منطقة
جليب ال�شيوخ ومنطقة كيفان وغريها ف�ضال التخطيط لن�سف بع�ض نقاط جتمع
القوات العراقية مثل املطعم الكائن يف منطقة ال�صليبخات (. )16

حمله ال�سالح
وي�شاهد وليد يف معظم الأحيان وهو يحمل �سالحه حتى �إذا دخل ديوان املانع
بالإ�ضافة مل يخفيه من �أ�سلحة يف مالب�س وبع�ض �أع�ضاء ج�سمه كال�سكني يف
رجله �ش�أنه �ش�أن �صديقه �صالح اخلنة (. )17

الو�ضع حتت املراقبة
وكانت القوات العراقية تراقب عمل وليد �أيوب و�صالح اخلنة يف احدي املرات
التي حاوال فيه اجتياز احلدود الكويتية ال�سعودية  ،و�ضعت لهما كمينا واعتقلتهما
وحققت معهما ثم �أفرجت عنهما على ان ت�ضعهما حتت املراقبة ويجدر بالذكر
�أن وليد قد �أ�صيب خالل ا�شتباك مع القوات العراقية يف يده  ،وباتت عليها �أثار
احلرق كما �أن رجله �أ�صابها مثل ذلك وهو ما يرويه �شقيقه على ويذكر على �أي�ضا
حذر وليد من املبيت مع �صديقه يف منزلهم بالرو�ضة واظهر له خماوفه يف كونهما
حتت مراقبة القوات العراقية ( )18لكن وليد مل ي�أخذ ذلك على حممل اجلد .
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اعتقال وليد
يبدو �أن �صدق حد�س ال�شقيق على يف حمله فالعراقيون قد كثفوا حترياتهم
وا�ستطاعوا حتديد مكان وليد �أي��وب و�صالح اخلنة بدقة  ،كما ح��ددوا �ساعة
تواجدهما يف املنزل وتخرب �شاهدة العيان منى �شقيقة وليد �أيوب  ،عن تفا�صيل
عملية االعتقال بدقة متناهية حيث ذكرت انه يف م�ساء يوم الرابع من �أكتوبر
ل�سنة  1990دخل �شقيقها وليد ومعه �صديقه �صالح اخلنة �إىل بيتهم فقامت منى
ب�إعداد الع�شاء لهما  ،وبعد االنتهاء من الع�شاء دخلت مني مع �شقيقها يف نقا�ش
و�س�ألته عن انتمائه للمقاومة �أو عدمه لكنه مل يجبها واخربها بعزمه على ال�سفر
�صباح غد بعدها خلد وليد و�صديقه �صالح �إىل النوم يف غرفة اخلادمة .
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وعند ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا قرعت القوات العراقية باب املنزل ففتحت
لهم منى الباب وك��ان عددهم كبريا  ،مدنيون وع�سكريون �س�ألها ال�ضابط
عن اثنني قد هربا من املنزل فظنت منى �أنهما وليد و�صالح ثم �أمر اجلنود
العراقيون منى بدخول غرفة والبقاء فيها حلني االنتهاء من تفتي�ش املنزل �إال
�أنها رف�ضت و�أخ��ذت تتابعهم ثم اعتقلوا زوجها قدير عبدا ل��رزاق القديري
واخذوا ي�ستجوبانه وي�ضربونه بينما عكف الآخرين على تفتي�ش املنزل تفتي�شا
دقيقا وب�شكل همجي فبحثوا يف الثالجة والفريزر واخرجوا ما بهما من �أطعمة
كما بحثوا يف احلمامات وجماري ال�صرف ال�صحي ووجد احدهم �أ�سحله خمب�أة
يف احد مناهيل املجاري لكنه مل يعلم ال�ضابط بذلك وهذا دليل على �أن من بني
ه�ؤالء الرعاع من هو على قناعة مبا يفعله قادته بعدها اخرج اجلنود العراقيون
قدير زوج منى �إىل فناء املنزل ومعه وليد و�صديقه �صالح اخلنة وكان ال�ضابط
ي�سئل وليد عن �سالحه  ،ووليد يجيب بعدم امتالكه لل�سالح قالت منى لل�ضابط
�أن �شقيقها �صغري ال�سن وال ت�صدر من مثله هذه الأفعال �إال انه �أجابها بغلظة
بوجود �إخبارية تفيد �ضرورة اعتقاله ثم قام ال�ضابط بات�صال هاتفي وذكر
من بينهم �شقيقها وليد ثم �أجربت القوات العراقية منى على الدخول يف غرفة
واخذوا يفت�شون املنزل غرفة بعد �أخرى .

فراق الأحبة
وبعد م�ضي ن�صف �ساعة تقريبا خرجت منى من غرفتها ومل جتد زوجها
قدير وال �شقيقها وليد وال �صديقه �صالح ف�أخذت ت�صرخ وتبكي وخرجت �أمام
منزلهم وهي على هذه احلال فخرج جارهم �صالح وادخلها املنزل وطلب منها
�أن تت�صل ب�أخيها الأك�بر على فات�صلت به ثم جاء وه��دا من روعها ووعدها
بالبحث عنهم (. )19

روايتان �أخريان
وهناك روايتان �أخريان عن حادثة االعتقال لكنهما ت�ضعفان بوجود رواية
�شاهدة العيان املذكورة الرواية الأوىل يرويها ياقوت فريوز املانع ويذكر فيها انه
بينما كان �صالح عائدا �إىل منزله ومعه �صديقه وليد �أيوب  ،بحث �صالح يف جيبه
ومل يجد املفتاح لذا ت�سلق جدار املنزل ليفتح الباب من الداخل ل�صديقه وليد
فاعتقله اجلنود العراقيون الذين كانوا قد كمنوا له يف هذا املكان  ،ثم فتحوا
الباب واعتقلوا �صديقه وليد(. )20
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والرواية الثانية يرويها نادر ح�سني  ،ويذكر فيها  :انه بينما كان وليد ذاهبا
�إىل منطقة اخلالدية �أو منطقة العديلية وكان يحمل معه �سالحه �صادفته نقطة
تفتي�ش للقوات العراقية فلم يقف وليد للتفتي�ش خوفا من اعتقاله بتهمة حيازة
ال�سالح واالنتماء للمقاومة الكويتية وا�ستمر يف �سريه متجاهال حتذير تلك
القوات ب�ضرورة التوقف وعندها �أطلق اجلنود عليه النار من �سالحهم الر�شا�ش
ف�أ�صابوه �إ�صابة بليغة على �أثرها ا�صطدمت �سيارته باحلاجز الأ�سمنتي وفارق
احلياة (. )21

وليد يف حمب�سه
�أفرج العراقيون عن قدير القديري بعد �أربعة �أيام وملا ا�ستفهمت زوجته عن
املكان الذي احتجزته به القوات العراقية ذكر لها �أنهم احتجزوه مع �شقيقها
وليد و�صديقه �صالح اخلنة يف خمفر العديلية ثم مت ترحليهم �إىل مبني نادي
كاظمة الريا�ضي يف ذات املنطقة وبعدها �إىل �سجن اجلهراء بالدوحة ثم �أفرجوا
عنه وملا �سـ�أل قدير عن وليد و�صالح �أجابه املحققون �إن الإفراج عنهما �سوف
يكون يف الغد لكنهم مل يفعلوها (. )22

جدة ثكلي
هجر �أه��ل وليد بيتهم بعد احلادثة مدة �شهر بعدما �أ�صابهم اخلوف
والهلع من حادثة اعتقال وليد و�صديقه �صالح اخلنة  ،ثم رجعت جدة وليد
�إىل املنزل وهي تظن ب�أنه �سوف يفرج عنه �إال �أن �أمالها ذهبت �أدراج الرياح
فلم يفرج عنه البتة  .مكثت اجلدة يف املنزل �إىل �أن مت حترير الكويت من
االحتالل ال�صدامي (.)23

رجولة وليد
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ويف �شهر نوفمرب من �سنة 1990م اعتقلت القوات العراقية على �شقيق وليد
و�أودعوه �سجن الأحداث �س�أله احد العراقيني عن ا�سمه ف�أخربه ثم �س�أله �أن كان
له �أخ ا�سمه وليد ف�أجابه بنعم  ،عندها نزع العراقي قمي�صه وقال هذا قمي�ص
�شقيقك وليد منحه يل ثم اخذ يكرث املديح لوليد وي�صفه بالرجولة ثم ذكر له
هذا العراقي �أن القوات العراقية اعتقلت ع�شرة رجال من بينهم �شقيقه
وليد وكان �أ�صغره �سنا وذكر له العراقي انه وليد كان من املقاومة وهو ما
�أنكره على لكن العراقي ا�ستمر يف احلديث وذكر �أن القوات العراقية �أخذت
وليد وعلقوه يف الباب ثم يف املروحة لكنه مل يعرتف بانت�سابه للمقاومة ومل

يخرب ب�شي عن �أفراد خليته ثم اخذوا ي�ضربونه ويعذبونه و�أحدثوا �إ�صابة
بليغة برجله �إال انه مل يعرتف ب�شئ ويف نهاية الأم��ر اخ�بره احد من كان
معه يف حمب�سه �أن هذا ال�شخ�ص العراقي هو �ضابط ا�ستخبارات �أراد �أن
يعرف منه حقيقة انتماء وليد للمقاومة الكويتية  ،وذكر هذا ال�شخ�ص انه
ر�أي وليد يف هذا ال�سجن ومعه رفاقه وكانوا �سمر اللون يق�صد بذلك �أبناء
املانع الثالثة وليد وعدنان وهاين (.)24

جهالة امل�صري
عند �سجن الأحداث تتوقف امل�صادر عن معرفة م�صري وليد �أيوب كما هو
احلال بالن�سبة ل�صديقه �صالح اخلنة ورمبا كان م�صريه و�صديقه �صالح اخلنة
مثل م�صري �أوالد املانع الثالثة الذين مت ترحيلهم من �سجن الأح��داث �إىل
ا�ستخبارات مدينة الب�صرة ثم �إىل بغداد .
هكذا غيب الطغاة وليد �أيوب كما غيبوا �أفراد خليته من الرفاق الذين تفانوا
يف الذود عن حيا�ض الوطن وبذلوا كل اجلهد يف �سبيل �أن ينعم غريهم يف رغيد
العي�ش وفرحة التحرير فحق للوطن ان يفخر ب�أعمال �أولئك الأبطال من �أبنائه
ويح�سن �إكرامهم ويجازي �أهلهم عزا وفخرا .

رفات ال�شهيد
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مت العثور على رف��ات ال�شهيد البطل وليد �أي��وب �إ�سماعيل بندر يف مقربة
جماعية تقع يف غرب مدينة كربالء العراقية وقد �أثبتت التحاليل الطبية املخربية
تطابق رفات ال�شهيد مع اجلينات امل�أخوذة وحتددت الوفاة ب�إ�صابته بعيار ناري
�أو �أكرث (. )25
رح��م اهلل وليد �أي��وب وا�سكنه ف�سيح جنته والهم �أهله ال�صرب وال�سلوان
واخلفهم خري اخللف.
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( -)1ولد وليد يف 1972/9/19م � ،أعزب  ،يقطن منطقة الرو�ضة  ،ق� ، 4شارع  ، 46منزل 6
طالب يف ال�صف الرابع الثانوي  ،تاريخ الأ�سر 1990/10/5م يهوي البحر و�صيد ال�سمك مع
�شقيقه على  ،على خده �شامة حواجبه متقاربة انظر  :بيانات املتغيب من الأ�سرى واملفقودين
�إعداد اللجنة الكويتية حلقوق الإن�سان  ،منوذج ت�سجيل �أو�ضاع الأ�سرى واملفقودين الكويتيني برقم
 ، 245513بيانات �أديل بها زوج �أخته قدير عبدا لرزاق قدير �سعد القديري بتاريخ 1991/3/6
 ،وبيانات املتغيب من الأ�سرى واملفقودين الكويتيني �إعداد اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى
واملفقودين منوذج ت�سجيل �أو�ضاع الأ�سرى واملفقودين برقم  831بيانات �أدلت بها ح�صة خ�ضر
ح�سن اخل�ضر ( ام ال�شهيد ) بتاريخ  1991/10/20و�شهادة اجلن�سية الكويتية لل�شهيد برقم
 ، 292539ال�صادرة عن االدراة العامة للجن�سية واجلوازات بتاريخ 1990/7/18م و�شهادة وفاة
�صادرة من وزارة ال�صحة بتاريخ 2004/1/17م والبطاقة املدنية لوالدة ال�شهيد برقم مدين
 24270500061وبطاقة حمتويات امللف �إعداد ق�سم التخليد املعنوي – فريق توثيق احليثيات
مبكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
( -)2على �أيوب �إ�سماعيل بندر  ،مقابلة �أجرتها معه جريدة الأنباء بتاريخ � . 2004/1/5ص. 5
( -)3على �أيوب �إ�سماعيل بندر  ،مقابلة �أجراها معه الباحث يف مكتب ال�شهيد وحيد عبداهلل
القطان يف يوم الأحد املوافق 2004/12/12م �ص ، 2ومقابلة جريدة الأنباء ال�سابقة
( -)4على �أيوب �إ�سماعيل بندر  ،املقابلة ال�سابقة ( مكتب ال�شهيد ) �ص . 3 ، 2
( -)5امل�صدر ال�سابق �ص. 3
( -)6امل�صدر ال�سابق.
( -)7نادر ح�سني رجب  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم االثنني املوافق
2004/11/29م � ،ص. 2
( -)8على حمزة اجلميعي  ،مقابلة �أجراها معه وحيد عبداهلل القطان يف يوم االثنني املوافق
 2004/11/22م � ،ص ، 5 ،4 ، 3ياقوت فريوز املانع مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل
القطان يف يوم الأربعاء املوافق  2004/11/24م � ،ص ، 4نادر ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة �ص2
.3،
( -)9نعيمة فريوز املانع ( ام و�ضحة ) مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم
الأحد املوافق  2004/11/28م � ،ص ، 2نادر ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة �ص. 2
( -)10على �أيوب �إ�سماعيل بندر  ،املقابلة ال�سابقة ( مكتب ال�شهيد ) � ،ص. 2
( -)11على حمزة اجلميعي املقابلة ال�سابقة �ص ، 2نادر ح�سني رجب املقابلة ال�سابقة �ص. 2
( -)12عو�ض حممد الهر�شاين  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد عبداهلل القطان يف ومي
االثنني املوافق 2004/11/29م � ،ص3-2
( -)13على �أيوب �إ�سماعيل بندر املقابلة ال�سابقة ( مكتب ال�شهيد ) � ،ص . 4 – 3

( -)14مطرعايد مطلق الهرا�شاين وبدر نا�صر �صالح اخلنة  ،مقابلة �أجراها معهما الباحث
جمال ال�شطي بتاريخ 1992/11/3م (،ورقة واحدة )
( -)15امل�صدر ال�سابق
( -)16نعيمة ياقوت املانع مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد عبداهلل القطان يف يوم ال�سبت
املوافق 2004/10/2م � ،ص. 6، 5
( -)17على حمزة اجلميعي  ،املقابلة ال�سابقة �ص ، 3على �أيوب �إ�سماعيل بندر املقابلة ال�سابقة
( مكتب ال�شهيد ) �ص. 5
( -)18على �أيوب �إ�سماعيل بندر  ،املقابلة ال�سابقة ( مكتب ال�شهيد ) � ،ص. 4
( -)19مني �أيوب �إ�سماعيل بندر  ،مقابلة من �أعداد مكتب االت�صاالت واملعلومات التابع للجناة
الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين بتاريخ  1992/9/20م � ،ص. 1
( -)20ياقوت فريوز املانع ،املقابلة ال�سابقة �ص . 3،4
( -)21نادر ح�سني رجب ،املقابلة ال�سابقة �ص. 4
( -)22مني �أيوب �إ�سماعيل بندر  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص. 2 ، 1
( -)23على �أيوب �إ�سماعيل بندر املقابلة ال�سابقة � ،ص. 6-5
( -)24امل�صدر ال�سابق� ،ص . 7-6
( -)25انظر  :الإدارة العامة للأدلة اجلنائية فريق الأدلة اجلنائية الفريق الفني انطباق رقم
( )47لتقرير م�صور لرفات رقم  ، 30008املنطبق على الأ�سري ال�شهيد وليد �أيوب �إ�سماعيل بندر
ملف ا�سر رقم ( )608معتمد من العميد عيد عبد اهلل بو�صليب رئي�س الفريق الفني ومدير عام
االدراة العامة للأدلة اجلنائية .
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ال�شهيد  /طارق فالح العيبان ال�شمري (رحمه اهلل)
 2003 -1990م
كتب  /د.نايف ال�شمروخ:
مع تباعد الزمن بني اختفا�ؤه ال�شهيد ط��ارق فالح العيبان ال�شمري بعد
القب�ض عليه على �أيدي العراقيني يف 1990/9/17م  ،والكتابة عنه م�ؤمل جدا ،
وبني الأمل بالعثور عليه حيا  ،وبني اكت�شاف رفاته يف مقربة جماعية يف 2003م
 ،لكن عزائنا �أن ا�سمه �سوف يبقي يف ذاكرة تاريخ الكويت ماحيينا.
انتظم ال�شهيد يف الوظيفة مبكر ًا قد التحق بالعمل ككاتب مدين يف �إدارة
اجل��وازات �أما عن �أهم �أعماله التي قام بها ال�شهيد فمن املمكن �إيجازها يف
التايل:
�أوال  :اخلروج يف مظاهرة مناه�ضة لالحتالل العراقي لدولة الكويت  ،وذلك
�أمام مركز �إطفاء اجلهراء قبيل �صالة املغرب بقليل ( ، )1وقد قاد املتظاهرون
والد ال�شهيد .
هجم اجلنود العراقيني على املتظاهرين وخا�صة عندما بد�أو يهتفون با�سم
�أمري الكويت ال�شيخ جابر رحمه اهلل وي��رددون اهازيجا لها عالقة با�ستقالل
الكويت .
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وقد ذكر �أن املتظاهرين كان هدفهم �إي�صال ر�سالة �إىل الإع�لام العاملي
حقيقة �شعور الكويتيني جتاه االحتالل العراقي .
تفرق بعد ذلك املتظاهرين بعد �أن تعر�ضوا لإط�لاق نار من قبل اجلنود
العراقيني.
ثانيا  :قام ال�شهيد بطباعة وتوزيع من�شورات ت�ؤيد حق الكويت كدولة م�ستقلة
وارتباط �أهلها ب�أ�سرة �آل ال�صباح الكرام وتفند املزاعم العراقية الباطلة .

ثالثا  :امل�ساهمة يف جمع وتوزيع الأ�سلحة  :متكن ال�شهيد مع �صديقه
«�سويلم» ( ،)2من احل�صول على بع�ض ال�سالح من خمازن اجلي�ش الكويتي
التي مل ي�صل �إىله��ا العدو  ،بالرغم من �أن املعلومات التي لدينا جد ًا
�شحيحة حول الأنباء التي تقول �أن ال�شهيد قد تر�أ�س خلية من خاليا املقاومة
الكويتية « �إال �أن هناك دالئل قوية ت�شري �أن ال�شهيد �ساهم يف جمع ال�سالح
ونقله �إىل منطقة كيفان التي كانت ت�شهد مقاومة عنيفة يف منت�صف �شهر
�أغ�سط�س من �سنة 1990م .

الأ�سر:
يذكر لنا �صديق ال�شهيد �،سويلم  ،وهو �ضابط يف اجلي�ش الكويتي الذي كان
يرافق ال�شهيد حني �إلقاء القب�ض عليه  ،كيفية وقوعهما يف الأ�سر  ،يقول �سويلم
انه كان مع ال�شهيد �ساعة �أ�سره يف �سيارة حمملة بال�سالح  ،من منزل ال�شهيد
الكائن يف حمافظة اجلهراء .
كانت ال�سيارة متجهة لنقل هذا ال�سالح �إىل فرد من �أفراد املقاومة وقد اتخذ
طارق الذي كان يقود ال�سيارة الطريق ال�ساحلي امل�سمي ب�شارع اخلليج العربي
وعندما اقرتبوا من منطقة �شرق �صادفتهم نقطة تفتي�ش عراقية.
طلب منهم �إثباتات ال�شخ�صية وقد كان هناك �آم��ران هو �أن ال�صور يف
الإثباتات حم�سرين الر�أ�س والعنوان امل�سجل فيهما منطقة «الق�صر « الواقعة يف
حمافظة اجلهراء .
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جن جنون اجلند العراقيني قد ظنوا �أنهما ي�سكنان يف « ق�صر « ال�شيخ جابر
الأحمد ال�صباح « رحمه اهلل « القريب من ال�سيطرة ! اخذ اجلنود يتلفظون مع
الأ�سف ال�شديد ب�ألفاظ نابية عن رمز الكويت ال�شيخ جابر رحمه اهلل ومع �أن ال�شهيد
و�صديق �سويلم قد حاوال بكل ما ي�ستطيعان تو�ضيح الأمر لكنهم ف�شلوا يف ذلك .
اقتيد ال�صديقان �إىل خمفر �شرق ال��ذي كان يف ذلك احلني احد مراكز
اال�ستخبارات العراقية وهناك وا�صلوا التحقيق معهما مت بعد ذلك تفتي�ش

ال�سيارة والعثور على الأ�سلحة فيها.
بدا التحقيق ي�أخذ ط��ورا �أخ��ر بعد اكت�شاف ال�سالح فقد مور�ست عليهم
�صنوفا خمتلفة من التعذيب وكان لل�شهيد طارق ن�صيب الأ�سد يف ذلك وحتى
ينقذ ال�شهيد طارق �صديقه �سويلم  ،ادعي ال�شهيد �أن ال�سالح املخب�أ يف ال�سيارة
له وحده وانه ال يعرف �سويلم فهو قد وجده على الطريق العام .
بعد ذلك نقلوهما �إىل بيت يعود لأ�سرة �آل ال�صباح الكرمية يقع خلف جممع
بيبي ال�سامل على �ساحل اخلليج العربي ثم نقلوا �إىل مبني ال�سفارة العراقية
الذي مكثوا فيه هو الأخر قرابة � 10أيام .
بعد قرابة ن�صف �شهر تقريبا من حجزهما مت �إطالق �سراح �سويلم � ،صديق
ال�شهيد طارق بينما ال�شهيد بقي حمجوزا عند العراقيني وملا �سال �سويلم ال�ضابط
العراقي عن �صديقه طارق قال له « بعد كم يوم �سوف يخرج « .
اخرب �سويلم والد ال�شهيد طارق ب�أمر ولده وبدا البحث عنه منذ ذلك احلني
�إىل �أن جاء �شخ�ص ليخربه �أن طارق يف �سجن اال�ستخبارات العراقية يف مدينة
الب�صرة وكان ذلك يف �أواخر �سنة . 1990

الرفاة :
مت العثور على رف��ات ال�شهيد يف مقربة جماعية تقع غرب مدينة كربالء
العراقية ويعتقد ان الوفاة نتيجة للإ�صابة ب�أعرية نارية .
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رحم اهلل �شهدائنا الأبرار و�أ�سكنهم اهلل ف�سيح جناته  ،انه على ذلك لقدير
واحلمد اهلل على كل حال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1معلومات عن تاريخ املظاهرة �شحيحة جدا لكن يعتقد انه قبيل تاريخ 1990/8/17م .
(� -)2سويلم قبالن ال�شمري �صديق ال�شهيد وقد مت �أ�سره مع ال�شهيد بتاريخ  1990/8/17و�أطلق
�سراحه يف �أوائل �شهر �سبتمرب

ال�شهيد /طارق حممد نا�صر القحطاين (رحمه اهلل)
كتب  /د.في�صل الكندري:
ولد طارق القحطاين يف الكويت بتاريخ 1959/1/7م ( ،)1وحر�ص �أبواه
على تلقينه حب الآخرين واح�ترام الكبري  ،فن�ش�أ حمبا لوالديه حمافظا
على ال��رواب��ط االجتماعية  ،ومل يك�سب ع��داوة اح��د  ،ف�لا غ��راب��ة فيمن
هذه �أخالقه �أن يحبه اجلميع  ،وبعد �أن كرب ط��ارق التحق بخدمة وزارة
املوا�صالت كم�أمور �شكاوي ب�شهادته املتو�سطة  .وقرر بعدها ب�سنوات على
دخول قف�ص الزوجية فتزوج عام 1988م (.)2
وبعد �سنتان من زواج��ه و�إذا بالأو�ضاع ال�سيا�سية تع�صف باملنطقة فيبد�أ
العراق ب�إطالق ادعاءاته �ضد الكويت �أنها باتت ت�سرق نفط العراق  ،لتخنقها
اقت�صاديا  ،فبادرت الكويت لعقد لقاء رفيع امل�ستوى مع العراقيني يف مدينة جدة
باململكة العربية ال�سعودية لإنكار ذلك  ،وال�سيما و�أنها لعبت دورا جوهريا مع
العراق �أثناء حربها مع �إيران  ،فكيف لها �أن ت�سرق نفطها الآن  ،وكان ب�إمكانها
�أن تفعل ذلك – لو كانت تنوي ذلك فعال – �أثناء ان�شغالها يف حربها مع �إيران ،
ف�أي �إن�سان لديه القليل من العقل يدرك ب�أن هذا لي�س هو الوقت املنا�سب للقيام
بتلك ال�سرقة املزعومة  ،وال�سيما و�إنها جاءت يف وقت حر�صت فيه كل الدول
اخلليجية على االن�صراف �إىل التنمية الداخلية  ،والعمل على تنقية الأجواء من
روا�سب احلرب الإيرانية العراقية التي جاءت على الياب�س واخل�ضر  ،للنهو�ض
باملنطقة اقت�صاديا.
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وك��ان ط��ارق القحطاين حاله ح��ال كل الكويتيني يتابع الأخ�ب��ار عن كثب
للنظر فيما ت�سفر عنه تلك املباحثات بني اجلانبني  ،وعاد الوفد الكويتي ليخرب
الكويتيني ب�أنه ذهب بكافة �أوراقه وا�ستعداداته  ،ومل يكن الوفد العراقي م�ستعدا
لذلك مما ينب�أ ب�أنه مل ي�شارك يف ذلك امل�ؤمتر �إال لذر الرماد يف العيون  ،ومل يكن
جادا يف الو�صول �إىل حل للم�شاكل التي �أثاروها عندها.

وعندما جاءت القوات العراقية الغازية �صبيحة يوم اخلمي�س 1990/8/2م
� ،أ�صيب بحالة من الذهول واال�ستنكار حاله يف ذلك حال كل الكويتيني وكل من
عا�ش على ار�ض الكويت فلم يتوقع �أن ت�صل الأمور �إىل هذه النتيجة  ،فلم يذهب
يومها �إىل مقر عمله �أثناء الغزو  ،و�إمنا توجه �إىل اجلمعية التعاونية لي�ساعد
�إخوانه الكويتيني على �إدارة �شئون البلد وت�أمني م�ستلزمات احلياة لهم  ،وكان
ي�ساهم بتوزيع اخلبز واملواد التموينية لهم (.)3
وتقول زوجته ب�أنهم �إذا مروا على نقطة تفتي�ش كان يقول  « :كيف يتم تفتي�ش
ديرتي ؟ وعلى يد العراقيني « كما كان يردد عليها عبارته التالية « �صدقيني
� ..إذا الكويت مل ترجع فلن �أعي�ش « بهذه العبارات ام�ضي طارق �أيامه الأوىل
من الغزو وهي تنم عن حالة اال�ستهجان التي و�صل �إىلها من جراء ممار�سات
العراقيني يف الكويت  :وكان مك�سور القلب  ،وجمروح الف�ؤاد  ،ورغم ذلك اخرب
زوجته بعدم �إزال��ة �صور �أمري الكويت الراحل ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح ،
و�صورة ويل العهد �آنذاك ال�شيخ �سعد العبد اهلل ال�سامل ال�صباح يرحمه على
جدار بيته  ،و�أراد رحمه اهلل �أن يظهر لنا ع�صيانه لأوامر العراقيني (.)4
ومع �أ�شهر الغزو الأوىل كانت زوجته حاملة بولده فطلب �أخيه وليد منه ب�أن
يغادر �إىل ال�سعودية  ،تقديرا لظروف حمل زوجته  ،فرف�ض طارق هذا الكالم
قائال  « :ان�أ �أعي�ش و�أموت يف هذه الديرة» .
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كان طارق رحمه اهلل حمبا للت�صوير وعا�شقا للكامريا ،لذا كانت ال تفارقه
�أبدا  ،وقبل الغزو كان يعكف على ت�صوير املناظر الطبيعية اخلالبة  ،والأمور
النادرة والغريبة  .كما كان مولعا بال�سيارات القدمية وبناء على �أمر والدته ال
تزل ال�سيارات التي اقتناها طارق موجودة عند بيت �أبيه (. )5
ويف يوم 1990/10/9م خرج طارق �صباحا يف �سيارته الني�سان �إىل اجلمعية
ومعه حمبو بته �آلة الت�صوير  ،ويف الظهرية ات�صل بزوجته واخربها ب�أنه عائد

وطلب منها حت�ضري الغذاء �إىل �أن ي�صل �إىل البيت ،ولكن م�ضت �ساعة و�أخرى
ومل يح�ضر طارق �إىل البيت ف�أخذت تت�ساءل عما �أخره �إىل هذا الوقت  ،وبينما
هي على تلك احلالة ف�إذا ب�شخ�ص يخربها ب�أنه مت �إلقاء القب�ض على طارق ()6
و�أخ��ذت تت�ساءل ملاذا مت اعتقاله ؟ وماذا عمل ؟ وماذا ؟ وماذا ..وعن ق�صة
اعتقاله يقول �أخيه وليد وحمد حممد التوحيد ( �صديق طارق الذي تواجد يف
مكان االنفجار بعد وقوعه لأنه �إطفائي توجه �إىل هناك لإخماد احلريق فيقوالن
ب�أن اجلنود العراقيني كانوا يتجمعون يف مطعم خيطان يعرف با�سم العراق
بالقرب من �سينما غرناطة  ،وملا علمت املقاومة الكويتية بذلك قاموا بتفجري
�سيارة �أمام املطعم مبن فيه  ،ف�سقطت جثث اجلنود العراقيني  ،و�شب حريق
باملكان  ،ورمبا كان طارق مارا بذلك الطريق فر�أي املوقف ففكر بتوثيق هذا
امل�شهد فاخذ يلتقط من �سيارته بع�ض ال�صور تخليد و�شاهدا على عمل املقاومة
الكويتية ولكن مل مي�ض وقت طويل على ذلك حتى �أحاطت زبانية �صدام باملكان
واعتقلوا من كان متواجدا ب�ساحة احلدث فاخرجوا طارق من �سيارته و�ضربوه
بق�سوة واعتقلوه مع �ألته و�سرقوا �سياراته (. )7
فات�صلت زوجته ب�أهله لتخربهم مبا حل بزوجها فتوجهت الزوجة برفقة
وال��دة ط��ارق و�أخ��وه �إىل خمفر خيطان لل�س�ؤال عنه واخربوهما بعدم وجوده
عندهم ولكنها �أنكرت ذلك وقالت لأن هناك �أنا�سا يعذبون يف الطابق العلوي ،
و�أنها ت�سمع �صوت زوجها وهو يعذب  ،ولكن اجلندي العراقي �أفاد ب�أنه مت ترحليه
�إىل الب�صرة .

�شـهــــداء الـكــــويـت
-164-

ويف اليوم التايل توجهت زوجته و�أمه �إىل الب�صرة لل�س�ؤال عنه يف مديرة امن
الب�صرة واخربوها بعد وجوده عندهم ورجعتا �إىل الكويت ومل تراه �أبدا وبعد
عدة �أيام اخربها احد ال�شهود ب�أنه �شاهده يف �سجن الأحداث بالكويت فذهبت
الزوجة مع �أمه و�أخته �إىل هناك  ،واخربهم الع�سكري ب�أنه �صور �أ�شياء كثرية
وتهمته كبرية وان ر�ؤيته من �سابع امل�ستحيالت ومل ي�سمح لهم بالزياره (. )8

ومكث بع�ض الوقت يف �سجن الأح��داث النتزاع االعرتافات منه ورافقه يف
ال�سجن عبداهلل عبد النبي �سفر الذي يقول ب�أنه رافقه ملدة ي�سرية ووجده يعاين
من �شدة التعذيب وعاملوه بوح�شية تامة و�ضربوه بعنف وبدا ذلك وا�ضحا عليه
ونقل بعدها �إىل الب�صـرة لي�ستـمر م�سل�ســـل التعــذيب معــه هناك (. )9
ومل تتمكن الزوجة من ر�ؤية زوجها ودارت الأع��وام وال�سنني حتى جاء يوم
2004/3/28م  ،لتخربها جلنة �شئون الأ�سرى واملفقودين ب�أنه مت العثور على
 20رفاتا ل�شهداء كويتيني وطارق من بينهم ( )10ذلك يف مقربة جماعية غرب
كربالء وتعود �أ�سباب الوفاة �إىل �إ�صابات بـ�أعرية نارية يف الر�أ�س وال�صدر ومت
ا�ستخراج �شهادة وف��اه له بتاريخ  2004/4/5م � .صادرة عن وزارة ال�صحة
الكويتية (.)11
وهكذا وري ال�شهيد طارق تراب الكويت دون �أن يري ابنه نا�صر  ،ولكنه
تنب�أ ب�أنه �سيولد بالتحرير  .وخريا فعلت جمعية خيطان التعاونية عندما كرمت
ال�شهيد طارق حممد القحطاين و�أطلقت ا�سمه على قطعة .)12( 3
ون�سال اهلل تعايل �أن يتقبله من ال�شهداء ويغفر له ولنا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1مكتب ال�شهيد  ،ملف ال�شهيد طارق القحطاين � ،صورة جن�سية ال�شهيد � ،ص. 1
( -)2مكتب ال�شهيد ملف ال�شهيد طارق القحطاين  ،مقابلة مع في�صل عبداهلل الزعبي (�صديق
ال�شهيد )  ،بتاريخ 2005/1/30م � ،ص ، 2مكتب ال�شهيد  ،ملف ال�شهيد طارق القحطاين  ،مقابلة
مع �أوهام عبد الواحد عبد الكرمي ( زوجة ال�شهيد ) بتاريخ 2005/1/24م � ،ص. 3
( -)3مكتب ال�شهيد  ،ملف ال�شهيد طارق القحطاين  ،مقابلة مع �أوهام عبد الواحد عبد الكرمي
� ،ص. 4
( -)4مكتب ال�شهيد ملف ال�شهيد طارق القحطاين  ،مقابلة مع �أوهام عد الواحد عبد الكرمي ،
�ص. 3
( -)5مكتب ال�شهيد  ،ملف ال�شهيد طارق القحطاين مقابلة مع وليد حممد القحطاين ( �أخو
ال�شهيد )  ،بتاريخ 2005/1/25م � ،ص.2

( -)6مكتب ال�شهيد ملف ال�شهيد طارق القحطاين  ،مقابلة مع �أوهام عبد الواحد عبد الكرمي
� ،ص. 4
( -)7مكتب ال�شهيد  ،ملف ال�شهيد طارق القحطاين  ،مقابلة مع �أوهام عبد الواحد عبد الكرمي
� ،ص ، 3مكتب ال�شهيد ملف ال�شهيد طارق القحطاين  ،مقابلة مع حمود حممد التوحيد ( �صديق
ال�شهيد ) بتاريخ  2005/1/26م � ،ص ، 4مكتب ال�شهيد ملف ال�شهيد طارق القحطاين  ،مقابلة
مع في�صل عبداهلل الزعبي � ،ص . 4
( -)8مكتب ال�شهيد  ،ملف ال�شهيد طارق القحطاين  ،مقابلة مع �أوهام عبد الواحد عبد الكرمي
� ،ص.. 7 - 4
( -)9مكتب ال�شهيد طارق القحطاين مقابلةمع عبد اهلل عبد النبي �سفر ( �صديق ال�شهيد
يف اال�سر ) بتاريخ 2006/7/18م � ،ص6
( -)10مكتب ال�شهيد ملف ال�شهيد طارق القحطاين مقابلة مع �أوهام عبد الواحد عبد الكرمي
�ص7
( -)11مكتب ال�شهيد ملف ال�شهيد طارق القحطاين �شهادة وفاة �صادرة عن وزارة ال�صحة
بتاريخ 2004/4/5م �ص. 3
( -)12مكتب ال�شهيد ملف ال�شهيد طارق القحطاين مقابلة اوهام عبد الواحد عبد الكرمي �ص9
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ال�شهيد  /عادل فالح �سطام الف�ضلي (رحمه اهلل)
كتب  /د.في�صل الكندري:
ولد ال�شهيد عادل يف دولة الكويت يف عام 1962م كان عادل ي�ؤدي ال�صلوات
وكانت عالقته جيدة مع �أفراد عائلته التي تكونت من �ستة �أوالد و�ست بنات ،
فتلقي ما تي�سر له من الدرا�سة ثم عمل موظفا يف �شركة نفط الكويت بوظيفة
م�شغل م�صفاة نفط  ،وكان جمندا يف ذلك العام على �أن تنتهي مدة جتنيده بعد
خم�سة �أيام ولكن الغزو العراقي لدولة الكويت حطمت كل �أماله وطموحاته .
ويف يوم اخلمي�س الثاين من �أغ�سط�س عام 1990م ا�ستيقظ وال��ده على عادته
وتوجه �إىل امل�سجد لأداء �صالة الفجر ومل يكن على دراية بالأحداث فا�ستنكر قلة عدد
امل�صلني و�س�أل �أوالده فاخربوه ب�أن جنود �صدام ح�سني دن�سوا الكويت بجرائمهم .
وبعد �أيام من الغزو كان جريان عادل قد خرجوا من احلي ومل يبق منهم �أي
احد فاقرتح الوالد على �أبنائه ب�أن يخرجوا �إىل اململكة العربية ال�سعودية التي
احت�ضنت �أالف الكويتيني فرافقه ثالثة من �أبنائه فقط ومل ير�ض البقية مثل
عادل وعلي اخلروج من الكويت ليواجهوا املحتلني وما �أن و�صلت عائلة ال�شهيد
ب�سالم �إىل الريا�ض فر اثنان من والدهم وهما فهد وبدر ورجعا �إىل الكويت فكان
على ات�صال دائم مع ال�شهيد عادل ف�س�أله والده عن �إخوته بعد �أن طال غيابهم
فرد عليه ال�شهيد ب�أنهم وقعوا يف �أيدي العراقيني ف�ضربوهما �ضربا مربحا ثم
�أفرجوا عنهما نظرا ل�صغر �سنهما (.)1
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�أما ال�شهيد عادل فقرر منذ اليوم الأول للغزو بان ينخرط يف �صفوف املقاومة
ليقف �سدا منيعا �أمام الظلم والعدوان وا�ستهل ن�شاطه منذ يوم اجلمعة وبدا
ات�صاالته مع رفاقه لتنظيم العمل بينهم وبا�شر �أعماله بتجميع الأ�سلحة من
مكامنها و�إي�صالها �إىل خاليا املقاومة حيث كان على درا�سة ب�أماكن تواجد
املخازن الع�سكرية يف �صبحان .

وان�سجاما مع ذلك قام بت�شكيل خلية ملقاومة العراقيني مكونة من عادل
الف�ضلى وعادل الغامن وم�شري وهو فل�سطيني و�شخ�ص ميني من �سكان الكويت
وكان ال�شهيد ير�شدهم ويزودهم بالأ�سلحة املطلوبة  ،وكانوا يخرجون بالنهار
بحثا عن الأ�سلحة وتوزيعها ويتجمعون بالليل يف ديوانية باملنطقة ويقول م�سعد
غ�صاب الف�ضلي ب�أنه راف��ق ال�شهيد يف �أول �أي��ام الغزو للبحث عن ال�سالح
فذهبا �إىل القاعدة البحرية واخذوا بع�ض الأ�سلحة من وزارة الدفاع يف منطقة
�صبحان وخزناها يف بيت ال�شهيد عادل  ،كما كانا يذهبان يف كل يوم �إىل خمازن
وزارة الدفاع لنقل �أ�سلحة وذخرية ومتفجرات  ،وتخزينها مبنازل بال�صباحية
والفحاحيل (. )2
ومن العمليات التي قاموا بها انه يف منت�صف �شهر �أغ�سط�س وزع عادل
الأ�سلحة على خليته وتوجهوا م�ساء �إىل منطقة الفحاحيل وقتلوا ثالثة جنود
عراقيني ورموا جثثهم يف الزبالة وقام زبانية النظام العراقي مبتابعة منفذي
العملية وب��د�أت ال�شكوك حتوم حول فهد اخو ال�شهيد و�أخ��ذت اال�ستخبارات
العراقية تبحث عنه  ،فطلب الأخوان من فهد ب�أن يخرج �إىل منطقة اجلهراء
لأنها يف طرف الكويت الأخر فقال لهم فهد ب�أنه �سيذهب �إىل ال�سعودية بدال من
اجلهراء وتوجه �إىل طريق الوفرة ولكن العراقيني �ضربوهم ثم �أفرجوا عنهم
وو�صل فهد ب�سالم �إىل ال�سعودية (.)3
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ا�ستمرت عمليات ال�شهيد عادل وخليته خالل �شهرين ولكنا ال نعلم عنها
لعدم وجود �أفراد اخللية لوفاة عادل الغامن وم�سري �إبراهيم قد غادر الكويت وال
نعلم اي �شي عن اليمني والدليل على ذلك �أن ال�سلطات العراقية كانت تبحث
عن عادل ورفاقه ف�أ�ضحوا من املطلوبني لل�سلطات العراقية ولوال عملياتهم ملا
بلغوا هذه املنزلة .
ويف بدايات �أكتوبر كانت القوات العراقية تراقب حتركات �أفراد اخللية وملا

جتمعوا ليال يف الديوانية التي اعتادوا التجمع بها حوطت ال�سيارات العراقية
الديوانية واخ��ذوا كل املتواجدين بها من �أف��راد اخللية واقتادوهم �إىل خمفر
الفحاحيل و�ضربوا بدر وقالوا ب�أنه �صغري ف�أطلقوا �سراحه ونال �أفراد اخللية
ق�سطا كبريا من ال�ضرب والتعذيب فك�سروا يد عادل الف�ضلي .
ويف اليوم الثاين طلب ال�شهيد من العراقيني �إخراج رفاقه و�سيعرتف لهم بكل
�شي وانقطعت �أخبار عادل الف�ضلي بعد ذلك �سوى انه نقل من خمفر الفحاحيل
�إىل امل�شاتل ثم �إىل ال�سجن املركزي (. )4
وانقطعت �سل�سلة �أخبار عادل الف�ضلي ومل ي�صلنا �أي اخبار عنه حتى اكت�شف
فريق البحث الكويتي رفات ال�شهيد يف مقربة جماعية قرب منطقة ال�سماوة ومت
تطابق التحاليل املخربية مع العينات املوجودة لديهم ومت �إ�صدار �شهادة وفاة
بتاريخ  2003/10/29وتبني �أن الوفاة حدثت ب�سبب �أعرية نارية) 5( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1مكتب ال�شهيد  ،ملف ال�شهيد عادل الف�ضلي  ،مقابلة مع فالح الف�ضلي بتاريخ 2004/9/19م
( والد ال�شهيد )�ص . 2 -1
( -)2مكتب ال�شهيد  ،ملف ال�شهيد عادل الف�ضلي  ،مقابلة مع م�سعد الف�ضلي بتاريخ
2004/12/27م (�صديق ال�شهيد)�ص. 1
( -)3مكتب ال�شهيد  ،ملف ال�شهيد عادل الف�ضلي  ،مقابلة مع فالح الف�ضلي �ص . 3
( -)4مكتب ال�شهيد  ،ملف ال�شهيد عادل الف�ضلي  ،مقابلة مع فالح الف�ضلي بتاريخ 2004/9/19م
(والد ال�شهيد)�ص. 6-5
( -)5مكتب ال�شهيد  ،ملف ال�شهيد عادل الف�ضلي  ،البيانات الأ�سا�سية �،ص. 3
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ال�شهيد  /عبد املهدي مهدي على طاهر (رحمه اهلل)
كتب  /د�.أحمد احل�سن:

البطاقة ال�شخ�صية

()1

اال�سم :عبد املهدي مهدي على طاهر
اجلن�سية :كويتي
احلالة االجتماعية� :أعزب
املهنة :طالب
امل�ؤهل العلمي� :شهادة مرحلة الثانوية
تاريخ امليالد 1972/8/4 :
تاريخ الأ�سر 1990/8/9 :
تاريخ �إثبات اال�ست�شهاد2004/2/15 :

�أخالق و�صفات عبد املهدي
و�صف عبد املهدي بعدة �صفات ح�سنة كال�شجاعة والقوة والبطولة والكرم
واحلنان وح�سن الع�شرة والتميز يف الدرا�سة واحلب ال�شديد للوطن (.)2
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كان عبد املهدي قبيل حدوث الغزو ال�صدامي الغا�شم لدولة الكويت
يقوم با�ستخراج و ث��ا ئ��ق ال�شهادة الثانوية (  )3و ك��ا ن��ت �أمنيته درا�سة
الهند�سة ( )4ولكن هذه ا لأمنية مل يبق لها جمال مع وقوع الغزو وتعر�ض
البالد لالجتياح ووجود قوات تعيث يف ا لأر�ض ف�سادا .
قرر عبد املهدي يف اليوم الأول من �أيام الغزو الغا�شم 1990/8/2م مقاومة

املحتل وذهب مع �أ�شقائه �إىل مقر وزارة الدفاع للقيام بعمل ما والوقوف يف وجه
الطغاة ولكن اجلنود هناك ابلغوهم عدم وجود �أ�سلحة �أو �أوامر للقيام بعمل
م�سلح ( )5بيد ان عبد املهدي مل يفقد الأمل وتوجه �إىل مع�سكر اللواء  15يف
منطقة �صباح ال�سامل حيث كان مقر عمل �شقيقه ح�سني الذي يحمل رتبة رائد
يف اجلي�ش الكويتي ( )6وكان موجودا هناك ت�سلم عبد املهدي �سالحا ووقف �إىل
جانب �أخيه يقاوم املحتل يف ذلك اليوم امل�شئوم حتى ال�ساعة احلادية ع�شر ليال
عندما تلقي �أمرا باالن�سحاب بعد ان طوقت قوات االحتالل ال�صدامية ذلك
املع�سكر ومل تعد املقاومة جمدية ( )7عاد عبد املهدي �إىل منزله يف منطقة كيفان
التي حت�صن بها عدد من ال�ضباط والع�سكريني واملقاومني الكويتيني وظلت
ع�صية على جنود االحتالل والته الع�سكرية مدة �أ�سبوع مل يتمكنوا خاللها من
اقتحام املنطقة .
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يف يوم اجلمعة  1990/8/3توجه عبد املهدي ب�صحبة �أخيه الرائد ح�سني
�إىل منطقة كيفان ( )8حيث كانت املقاومة هناك �شديدة �ضد املحتلني وكانت
برئا�سة العميد عبد العزيز الربغ�ش الذي كان يرتبط بالقيادة العليا يف وزارة
الدفاع كان عبد املهدي يرتدد على منزله خالل تلك الفرتة وكان �شقيقه الأكرب
ا�سعد يخ�شي عليه ل�صغر �سنه ولعدم توفر اخلربة الع�سكرية لديه ولكن رغبة
عبد املهدي يف الت�صدي للغزاة والدفاع عن الوطن كانت اقوى من حماوالت ثنيه
عن قرار اتخذه �أال وهو مقاومة املحتل مهما كانت الظروف ا�ستمرت املقاومة يف
منطقة كيفان حتى يوم اخلمي�س  1990/8/9عندما متكن جنود الغزو بعدتهم
وعديدهم من ال�سيطرة على املنطقة التي مل يكن يت�صدى لهم فيها �سوى عدد
من رجال �أبو �إال �أن يدفعوا �ضريبة الدم وال�شهادة يف �سبيل الدفاع عن الوطن .
ان�سحب عبد املهدي و�شقيقه الرائد ح�سني �إىل منزل يف املنطقة وا�ستبدال
مالب�سهما بزي باك�ستاين يف حماولة متويه للخروج من كيفان التي �أطبق عليها
جنود االحتالل والعودة �إىل املنزل يف منطقة العمرية (.)9

�إن ا�ستخدام القوات ال�صدامية الأ�سلحة الثقيلة مبا فيها املدفعية والدبابات
وتفجري املنزل الذي كان ي�ستخدمه رجال املقاومة الكويتيني مل يفت يف ع�ضدهم
بل بد�أوا يجمعون انف�سهم يف خاليا وجمموعات مقاومة مل تخل منها منطقة
من مناطق الكويت وهذا ما حدث بالن�سبة لل�شاب حديث ال�سن عبد املهدي على
طاهر فقد ان�ضم �إىل خلية مقاومة يف منطقة العمرية وقد قام على ت�شكيل هذه
اخللية عدد من ال�ضباط الكويتيني و�آخرون واطلق عليها ا�سم خلية مقاومة جلنة
ال�شرفاء كان عبد املهدي من العنا�صر الفاعلة يف هذه اخللية و�ساهم يف �إحراق
ثالث دبابات عراقية و�أعطب �إطارات احدي �آليات االحتالل ( )10وحر�ص عبد
املهدي على جمع ال�سالح ال�ستخدامه وتوزيعه على �أفراد املقاومة وقد ا�ستطاع
ب�صحبة �شقيقه الرائد ح�سني احل�صول على كميات الأ�سلحة من مقر وزارة
الداخلية حيث مالء �سيارتيهما بامل�سد�سات والقنابل اليدوية كما ح�صل على
�أ�سلحة وذخرية من مع�سكر يف منطقة �صباح ال�سامل .
لقد جتاوز حر�ص هذا ال�شاب على جمع ال�سالح احل��دود الكويتية وذهب
مع �أخيه �إىل اململكة العربية ال�سعودية والتقيا هناك بقيادات ع�سكرية كويتية
وح�صال على كميات من الأ�سلحة والذخرية ( )11ا�ستطاعا �إدخالها �إىل الكويت
وكان ال�شهيد عبد املهدي يحث ال�شبان الكويتيون على االنخراط يف املقاومة
والدفاع عن ار�ض الوطن وعدم اخل�ضوع للمحتل ( )12وت�شجيع عنا�صر املقاومة
على اال�ستب�سال وع��دم اال�ست�سالم للتعب �آو اخل��وف ( )13والإمي��ان بحتمية
االنت�صار على العدو املحتل (. )14
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كان عبد املهدي م�ستعدا لل�شهادة لتبقي بالده وحكومته و�أهلها ( )15ولذا كان
جريئا مبواجهة املعتدين فقد خاطب مرة عقيدا يف اجلي�ش العراقي قائال « انا
كويتي وانتم لي�ش داخلني ديرتنا (.)16

ظروف اعتقال ال�شهيد:
�أن�ش�أت خلية «مقاومة جلنة ال�شرفاء « ق�سما لطباعة وت�صوير وتوزيع املن�شورات
و�أ�صدرت ن�شرة با�سم «رمز ال�شرفاء» وهذه املن�شورات كانت حتمل �صور �سموا
�أمري البالد و�سمو ويل العهد وعلم دولة الكويت وحتث ال�شباب على املقاومة
وتندد ب�صدام وزبانيته .
�شارك عبد املهدي يف طباعة وتوزيع املن�شورات وكان مكلفا بتوزيعها يف
منطقة الفر وانية واجتهد عبد املهدي يف توزيع هذه املن�شورات وا�ستطاع
توزيع كميات كبرية منها �سواء يف الدواوين مثل ديوانية اخلرينج والعالج
�آو يف امل�ساجد ( )17وغري ذلك .
ويف يوم  1990/8/9م بعد �صالة املغرب خرج عبد املهدي مع ابن عمه
لتوزيع املن�شورات فواجهتهما نقطة تفتي�ش عراقية يف منطقة الفروانية
( )18وعرث معهما على ن�شرة رمز ال�شرفاء و�صور ل�سمو �أمري البالد فاعتقل
جنود االحتالل عبد املهدي وابن عمه ،ثم افتقدته �أ�سرته وبحثت عنه يف
املخافر عدة ولكن دون نتيجة ( )19و�أفادت م�صادر املعلومات عن ر�ؤيته يف
العديد من املعتقالت بعد �أ�سره ثم يف �سجن الأحداث ثم يف معتقل امل�شاتل
ثم يف معتقل يف منطقة الأحمدي ثم يف منطقة اجلهراء ( )20و�أخ�يرا مت
نقله �إىل �سجن مديرية امن الب�صرة يف العراق وظل هناك خالل الفرتة من
 1990/8/20وحتى  )21( 1990/11/20ويف �أثناء �سجنه يف الب�صرة و�صلت
معلومات �إىل ذويه عن اعتقاله هناك وانه قد حكم عليه بالإعدام ( )22ثم
انقطعت �أخباره حتى عرث على رفاته بتاريخ .)23( 2004/2/15
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و�أفاد الفريق الفني للأدلة اجلنائية يف �إثبات ا�ست�شهاده باالتي  »:مت العثور
على احدي رفات الأ�سرى الــ  605وقد �أثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات
مع احدي الرفات التي تعود للأ�سري ال�شهيد  /عبد املهدي مهدي على طاهر من
مواليد  1972الذي كان قد ا�سر يف الكويت بتاريخ 1990/8/9م وتعزي الوفاة
لأ�سباب جنائية (.)24
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( -)1بطاقة تعريف بال�شهيد عبد املهدي مهدي على طاهر مرفقة يف ملف ال�شهيد رقم 1270
بعنوان «حمتويات امللف» �صادرة عن ق�سم التخليد املعنوي – فريق توثيق احليثيات يف مكتب
ال�شهيد  ،بطاقة تعريف بال�شهيد – جريدة الوطن بتاريخ 2004/2/15م �ص 15بعنوان بيانات
الأ�سري رقم  ، 76بطاقة تعريف �صادرة عن اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين بعنوان ا»
بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرر « وفيما يتعلق بامل�ؤهل العلمي فقد بني �شقيقه
ح�سني انه انهي املرحلة الثانوية انظر املقابلة بتاريخ 2004/9/21م �ص 5وكذلك ما يتعلق
بتاريخ الأ�سر فقد �أثبت �شقيقه ح�سني �أي�ضا يف لقاء معه بتاريخ 1992/11/28م بان �أ�سره مت يف
1990/8/11م وهذا بخالف ما ذكرته الباقات التعريفية ب�أنه حا�صل على ال�شهادة املتو�سطة وان
تاريخ الأ�سر  1990/8/9م .
( -)2مقابلة مع �شقيقه ا�سعد بتاريخ 2004/9/21م �ص 3مقابلة مع �شقيقه ح�سني بتاريخ
� ، 2004/9/21ص. 5
( -)3مقابلة مع �شقيقه ح�سني بتاريخ 2004/9/21م � ،ص. 5
( -)4مقابلة مع �شقيقه ا�سعد �ص. 2
( -)5لقاء مع والد ال�شهيد مهدي على طاهر بتاريخ 1992/11/28م .
( -)6مقابلة مع �شقيقه ح�سني بتاريخ �، 2004/9/21ص. 4
( -)7لقاء مع والد ال�شهيد ،لقاء مع �شقيقه ح�سني بتاريخ  1992/11/28م ن مقابلة مع �شقيقه
ح�سني بتاريخ � ، 2004/9/21ص 4 ، 2 ، 1مقابلة مع �شقيقه ا�سعد �ص. 1
( -)8مقابلة مع �شقيقه ا�سعد �ص. 2
( -)9لقاء مع �شقيقه ح�سني بتاريخ 1992/11/28م  ،مقابلة مع �شقيقه ح�سني بتاريخ
2004/9/21م  ،مقابلة مع �شقيقه ا�سعد �ص ، 2لقاء مع والد ال�شهيد  ،جريدة الوطن بتاريخ
 2004/2/15م �ص ، 15وفيه لقاء مع �شقيقه ا�سعد .
( -)10لقاء مع �شقيق ح�سني بتاريخ 1992/11/28م مقابلة مع �شقيقه ح�سني بتاريخ 2004/9/21
� ،ص . 6 ، 5، 3
( -)11مقابلة مع �شقيقه ح�سني بتاريخ . 4 ،3 ،2004/9/21
( -)12مقابلة مع �شقيقه ح�سني بتاريخ � ،2004/9/21ص.3
( -)13مقابلة مع �شقيقه ح�سني بتاريخ � ،2004/9/21ص.5
( -)14مقابلة مع �شقيقه ح�سني بتاريخ � ،2004/9/21ص.5
( -)15مقابلة مع �شقيقه ح�سني بتاريخ � ،2004/9/21ص.6
( -)16مقابلة مع �شقيقه ح�سني بتاريخ � ،2004/9/21ص.4
( -)17لقاء مع �شقيقه ح�سني بتاريخ  ، 1992/11/28مقابلة مع �شقيقه ح�سني بتاريخ
� ، 2004/9/21ص ، 3لقاء مع والد ال�شهيد  ،مقابلة مع �شقيقه ا�سعد يف جريدة الوطن بتاريخ

� 2004/2/15ص. 15
( -)18ذكر �شقيقه ح�سني يف لقاء 1992/11/28م انه مت القب�ض على عبد املهدي يف منطقة
الفروانية بينما ذكر �شقيقه الأخر ا�سعد انه مت �أ�سره يف منطقة العمرية جريدة الوطن
 2004/2/15م �ص. 15
( -)19لقاء مع �شقيقه ح�سني بتاريخ 1992/11/28م مقابلة مع �شقيقه ح�سني بتاريخ
� 2004/9/21ص ، 4لقاء مع والد ال�شهيد  ،تقرير بعنوان « منوذج ت�سجيل �أو�ضاع الأ�سرى
واملفقودين الكويتيتني ور�صد املعلومات �شقيقه ح�سني .
( -)20لقاء مع �شقيقه ح�سني بتاريخ � 2004/9/21ص. 5
(� -)21إثبات ال�شهود لر�ؤيته يف املعتقل بالب�صرة خالل الفرتة املذكورة  :انظر �شهادة ال�شهود
احمد ح�شان على غايل  ،حمد ح�سني  ،عوده �صباح  ،بدر حممد القطان  ،في�صل هجر نا�صر
املطريي  ،قا�سم حاجي ح�سن بارون  ،نا�صر عبد ال�صمد مال جمعه ملف ال�شهيد عبد املهدي
رقم . 1270
( -)22تقرير بعنوان “ منوذج ت�سجيل �أو�ضاع الأ�سرى واملفقودين الكويتيني « امل�صدر �شقيق
ال�شهيد ح�سني
(� -)23شهادة وفاة �صادرة عن وزارة ال�صحة رقم . 94/9094
( -)24انظر التقرير امل�صور للرفات رقم  7002واملنطبق على الأ�سري ال�شهيد  /عبد املهدي
مهدي على طاهر – ملف الأ�سر � – 342صادر عن وزارة الداخلية – الإدارة العامة للأدلة
اجلنائية .
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ال�شهيد  /فوزي على �إبراهيم املال (رحمه اهلل)
كتب  /د�.أحمد احل�سن:
البطاقة ال�شخ�صية ()1

اال�سم  :فوزي على �إبراهيم املال
اجلن�سية :كويتي
احلالة االجتماعية � :أعزب
امل�ؤهل التعليمي :ثانوية عامة
املهنة :ع�سكري برتبة �ضابط – وزارة الداخلية
تاريخ امليالد 1968/2/10 :م .
تاريخ اال�ست�شهاد 2004/3/7 :م .
بيان ب�أ�سماء ال�سجون التي اعتقل فيها ال�شهيد ()2

معتقل  :خمفر الفيحاء  1990/8/15م .
معتقل  :مديرية امن الب�صرة 1990/9/28 – 1990/9/25
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معتقل  :معتقل حمافظة اجلهراء 1990/12/14 -1990/12/12
معتقل  :امل�شاتل 1990/12/24 – 1990/12/14
معتقل � :سجن الأحداث 1990/12/27 – 1990/12/24
معتقل :ا�ستخبارات الب�صرة 1991/1/17 -1990/12/27

معتقل  :بو�صخري – الب�صرة 1991/2/12 – 1991/1/28
معتقل :املناذرة – الب�صرة 1991/2/25 – 1991/2/12

�أخالق و�صفات ال�شهيد فوزي على املال
لل�شهيد ع��دة �صفات حميدة كالذكاء والأدب اجل��م  ،والأخ�ل�اق الرفيعة
وال�صدق والإخال�ص يف العمل واالن�ضباط كان جريئا �شجاعا  ،متحم�سا  ،ملتزما
مببادئ الدين  ،حمبا للتميز والتفوق على الآخرين خدوما وحري�صا على ق�ضاء
حاجات �أقاربه (. )3

دوره يف �أثناء الغزو العراقي الغا�شم لدولة الكويت
كان ال�شهيد فوزي طالبا يف الكلية الع�سكرية على و�شك التخرج عندما غزت
القوات ال�صدامية دولة الكويت واحتلتها ( )4وقد كان طالبا متميزا يف ان�ضباطه
ورجولته وجر�أته و�أخالقه (.)5
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وظهر لل�شهيد بع�ض الأن�شطة خالل الغزو الغا�شم منها انه يف الأيام
الأوىل م��ن ا لغزو ك��ان ال�شهيد ي�ساعد وال��ده على �إب��راه�ي��م امل�لا وخاله
عدنان اللوغاين الذين اهتما بتغ�سيل ودفن ال�شهداء يف مقربة �صبحان
وذلك عن طريق تو�صيل العمال الذين يقومون بحفر القبور �إىل املقربة
وتوفري املاء لهم ( ، )6واهتم ال�شهيد كذلك بت�صوير املن�شورات وتعليقها ()7
على اجلدران والتي تندد بالغزو الهمجي لبالده وكان ال�شهيد ينوي القيام
باملقاومة امل�سلحة �ضد هذا املحتل حيث اهتم بجمع ال�سالح وا�ستطاع �أن
يح�صل على �صندوق �أ�سلحة من خمازن ال�سالح يف منطقة ال�شويخ و�أخفاها
ب�شكل م�ؤقت عند �صديقه �سامي احل�سينان (.)8

ظروف اعتقال فوزي املال وا�ست�شهاده :
كان ال�شهيد فوزي يف مقربة الرقة ( �صبحان ) يف  1990/8/15م مع والده
ي�شارك يف دفن املوتي وال�شهداء  ،وبعد الغداء خرج لإي�صال خالته حل�ضور
عزاء يف منطقة ا لفيحاء وبعد �أن �أو�صلها واجه �سيطرة عراقية فقام عنا�صرها
بتفتي�ش �سيارته فوجدوا فيها �صورا ل�سمو الأمري و�سمو ويل العهد و�أعالما لدولة
الكويت ومن�شورات فاقتادوه �إىل خمفر الفيحاء وقد ر�أت ذلك ام��ر�أة تعرف
ال�شهيد و�أقاربه ف�أخربت �أهله بذلك (. )9
وذهب خاله عدنان اللوغاين �إىل مقربة الرقة واخرب والده بذلك ( )10يف
هذه الأثناء كانت خالة ال�شهيد قد ذهبت �إىل املخفر لت�س�أل عن فوزي فاخربها
ال�ضابط انه �سيفرج عنه بعد خم�سة دقائق ومنعها من ر�ؤيته ( )11ثم ذهب والده
�إىل املخفر �أي�ضا لكنه مل يتمكن من مقابلته ثم ات�صل ال�ضابط العراقي بوالد
فوزي يف نف�س يوم االعتقال وقال له انه جمرد حتقيق (� )12إ�شارة �إىل انه �سيتم
الإفراج عنه قريبا .
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تكررت زيارة والد ال�شهيد �إىل املخفر لكن من دون فائدة ويف احدي املرات
وبعد نقله �إىل معتقل �أخر �سمحو لوالده بالبحث عنه يف املخفر فلم يجده ()13
 ،ثم و�صلت معلومات �إىل والد ال�شهيد �أنهم اكت�شفوا بعد ذلك انه ع�سكري فلم
يطلقوا �سراحه ( )14ثم و�صلت معلومات �إىل والد ال�شهيد ب�أنه موجود يف معتقل
يف العراق فذهب �إىل هناك يبحث عنه يف بغداد ومكث خم�سة ع�شر يوم ثم رجع
من دون نتيجة (. )15
وبعد ذلك جاءت �أخبار �أخ��رى لوالده عن طريق احد العراقيني بانه ر�أى
فوزي وهو مري�ض يف م�ست�شفي يف العراق مما جدد الآمال بلقاء ابنه فذهب مرة
�أخرى �إىل الب�صرة وذلك قبل ال�ضربة اجلوية لقوات التحالف على العراق ()16
ولكنه �أي�ضا مل يعرث على ابنه فرجع �إىل الكويت ( )17ثم غابت �أخبار فوزي عن

�أ�سرته حتى نهاية الغزو العراقي وبعد الغزو بقليل �سنة التقي والد فوزي برجل
ا�سمه خليل العو�ضي كان معتقال لدى العراقيني وا�ستطاع التخل�ص من قب�ضتهم
بعد انتفا�ضة جنوب العراق وخروجها عن �سيطرة النظام العراقي اخرب هذا
الرجل والد ال�شهيد انه كان مع ال�شهيد فوزي يف �شهر �أكتوبر  1990وملدة خم�سة
ع�شر يوما يف �سجن بالب�صرة يف زنزانة �صغري بالكاد تكفي �أربعة �أ�شخا�ص وقد
ح�شد فيها العراقيون ما يقارب ع�شرين �شخ�صا واثني خليل على فوزي بقوله انه
« احلمد هلل ملتزم وكان ي�صلي فينا يف املعتقل » (. )18
وبعد ذلك انقطعت �أخبار فوزي حتى مت العثور على رفاته يف مقربة مبنطقة
كربالء يف العراق ( )19وقد �أفادت االدارة العامة للأدلة اجلنائية – فريق الأدلة
اجلنائية – الفريق الفني بالتقرير التايل :
يف مقربة جماعية والواقعة غرب كربالء مت العثور على احدي رفات الأ�سرى
الـ  605وقد �أثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع احدي الرفات والتي
تعود للأ�سري ال�شهيد  /فوزي على �إبراهيم املال من مواليد  1968م وقد مت �أ�سره
بتاريخ  1990/8/15وتعزي الوفاة للإ�صابة بعيار �أو �أعرية نارية ( . )20ا�ستقبل
والده نب�أ ا�ست�شهاده بال�صرب واالحت�ساب وقال « احلمد اهلل على كل حال فعندما
�سمعت بالعثور على رفاته ا�ستب�شرت خري وع�سي �أن يكون من ال�شهداء ونتمنى
�أن ي�شفع لنا ال�شهيد يوم القيامة » (.)21
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رحم اهلل ال�شهيد فوزي على �إبراهيم املال
رحمة وا�سعة وا�سكنه ف�سيح جناته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(-)1ملف ال�شهيد فوزي على �إبراهيم املال رقم  – 1289مكتب ال�شهيد  ،تقرير �صادر عن ق�سم
التخليد املعنوي  ،فريق توثيق احليثيات  ،تقرير �أخر عن فريق توثيق احليثيات بعنوان « منوذج
متابعة حيثيات �شهيد  ،جريدة الوطن تاريخ  2004/3/29م �ص  14بيانات الأ�سري رقم ، 89
�شهادة وفاة �صادرة عن وزارة ال�صحة رقم  2004/796م .
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( -)2تقرير عن �أ�سماء ال�سجون التي اعتقل فيها ال�شهيد � ،أ�سماء �شهود  :نعيمة فريوز املانع ،
خالد يو�سف خالد اخلمي�س
( -)3مقابلة مع والد ال�شهيد على ابراهيم املال بتاريخ 2004/7/27م � ،ص ، 4 ، 3 ، 1مقابلة مع
خال ال�شهيد عدنان اللوغاين بتاريخ 2004/8/24م � ،ص  6 ، 4مقابلة مع �صديق ال�شهيد �سامي
احل�سينان بتاريخ 2004/10/2م �ص . 4 ، 2 ، 1
( -)4مقابلة �سامي احل�سينان �ص� ، 1ص. 2
(-)5مقابلة مع �سامي احل�سينان �ص. 2
( -)6مقابلة والد ال�شهيد على املال �ص ، 2مقابلة عدنان اللوغاين �ص . 4 ، 3
( -)7مقابلة �سامي احل�سينان � ،ص. 2
( -)8مقابلة �سامي احل�سينان � ،ص. 3
( -)9تقرير يف ملف ال�شهيد يبني ظروف اعتقال ال�شهيد فوزي على املال .
(-)10مقابلة عدنان اللوغاين �ص. 4
( -)11تقرير عن ظروف اعتقال ال�شهيد فوزي املال
( -)12تقرير عن ظروف اعتقال ال�شهيد فوزي املال
( -)13مقابلة مع والد ال�شهيد على املال �ص. 3
( -)14مقابلة مع والد ال�شهيد على املال .
( -)15مقابلة مع والد ال�شهيد على املال �ص. 3
( -)16مقابلة مع والد ال�شهيد على املال �ص. 3
( -)17مقابلة مع والد ال�شهيد على املال �ص ، . 3مقابلة عدنان اللوغاين �ص. 5
( -)18مقابلة مع والد ال�شهيد على املال �ص ، . 3جريدة الوطن  ،مقابلة مع والد ال�شهيد على
املال بتاريخ 2004/3/29م �ص. 14
( -)19مقابلة مع عدنان اللوغاين �ص . 6
( -)20الإدارة العامة لالدلة اجلنائية  .فريق االدلة اجلنائية  .انطباق رقم  . 89تقرقر م�صور
لرفات رقم (  ) 30220واملنطبق على الأ�سري ال�شهيد /فوزي على �إبراهيم املال ملف ا�سر رقم
. 422
( -)21جريدة الوطن بتاريخ 2004/4/29م � .ص  ( 14مقابلة مع والد ال�شهيد على املال .

ال�شهيد  /حممد �أحمد �شاهر ال�شريفي (رحمه اهلل)
كتب  /د�.أحمد احل�سن:

البطاقة ال�شخ�صية

()1

اال�سم  :حممد احمد �شاهر ال�شريفي
اجلن�سية :كويتي
احلالة االجتماعية اعزب
املهنة  :طالب
امل�ؤهل العلمي :املرحلة املتو�سطة
تاريخ امليالد 1974/4/21 :م
تاريخ الأ�سر 1990/11/28 :م
تاريخ �إثبات اال�ست�شهاد  2004/2/15 :م
�أخالقه:
عرف عن ال�شهيد حممد هدوء الطبع وقلة احلديث والكتمان وال�شجاعة
واملحبة من �أ�صدقائه (. )2
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دور ال�شهيد حممد ال�شريفي خالل الغزو العراقي الغا�شم :
كان ال�شهيد حممد يف ال�ساد�سة ع�شرة من عمره عندما حدث الغزو العراقي
لدولة الكويت يف  1990/8/2م ولكنه وبرغم �صغر �سنه فقد حر�ص �أن يكون له
دور فعال يف م�ساعدة املرابطني يف دولة الكويت ومقاومة املعتدي املحتل .تطوع
حممد ال�شريفي يف العمل يف احد املخابز يف منطقة خيطان وكان يذهب �صباحا

وال يعود ملنزله �أال ع�صر ًا وذلك من اجل م�ساعد الأهايل يف توفري قوتهم اليومي
من اخلبز (. )3
وظهرت �شجاعته وجر�أته على املعتدين عندما ر�آه تعر�ض العراقيني لبع�ض
�أ�صدقائه بال�ضرب وهب لنجدتهم مما �أدى �إىل حب�سه مدة يومني ثم اطلق
�سراحه (. )4
ويظهر ال��دور الرئي�سي لل�شهيد حممد يف مقاومة املحتل عندما �شكل مع
جمموعة من زمالئه خلية مقاومة مقرها ديوانية احدهم يف خيطان  ،واهتمت
هذه اخللية ب�إعداد هويات وهمية وتوزيع �أعالم الكويت واملن�شورات التي تندد
بالغزو الغا�شم ( )5وا�شرتك مع �صديقه يف هجوم م�سلح على احد املخافر حيث
كان يتمركز جنود عراقيون (. )6

وكان ال�شهيد يزوال ن�شاطه يف هذه اخللية بعد عودته من املخبز ع�صرا وال
يعود �إىل منزله �إال يف الليل و�ساور ذووه �شك من خروجه ليال فلما �س�ألوه عن
خروجه امل�ستمر �أجاب انه يعمل يف م�صنع للحديد ( )7وذلك لكتمان ن�شاطه
وكان �شقيقه نا�صر يالحظ وجود �شعارات ومن�شورات وم�سد�س لديه ويغري نوعه
من وقت لأخر

ظروف اعتقاله
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تتبع العراقيون ن�شاط هذه اخللية و�صلت �إىلهم معلومات عن الديوانية التي
جتتمع بها واتخذتها مركزا لها فداهموها يف م�ساء يوم  1990/11/28وعرثوا
فيها على �أ�سلحة و�شعارات ومن�شورات وهويات وهمية  ،فاعتقلوا ال�شهيد حممد
وباقي �أفراد اخللية ( )8افتقده �أهله بعد اعتقاله ثم و�صلت �إىلهم �أخبار بحب�سه
يف خمفر خيطان فحاولت �أ�سرته �إط�لاق �سراحه ولكنها مل تتمكن ثم طلب

�شقيقه نا�صر من م�سئول املخبز الذي كان يعمل فيه ال�شهيد حممد �أن ي�س�أل عنه
ال�ضباط العراقيني الذين ي�أتون ل�شراء اخلبز ف�س�أل احدهم ف�أجاب ب�أن تهمته
كبرية و�أن�صحكم بعد ال�س�ؤال عنه لال�شتباه ب�أنه من عنا�صر املقاومة لكنه مل
يقم بعمليات ع�سكرية .
مت نقل ال�شهيد حممد �إىل �سجن الأح��داث وذهب �شقيقاه نا�صر وا�شرف
لل�س�ؤال عنه هناك فطلب منهم العراقي ( )9وان يراجعوهما يف الغد فلما عادا
بالغد اخربوهما ب�أنه مت ترحيله �إىل العراق وقد مكث حممد ال�شريفي خم�سة
وع�شرين يوما يف �سجن الأحداث قبل �أن ينقل �إىل العراق يف يوم 1991/1/15م
وكانت يده الي�سري مك�سورة عند ترحيله

ا�ست�شهاد حممد ال�شريفي
انقطعت �أخبار ال�شهيد حممد عن ذويه بعد �أن رحل �إىل العراق (� )10إىل �أن
مت العثور على رفاته يف 2004/2/15م وقد �أفاد فريق الأدلة اجلنائية يف وزارة
الداخلية عن ا�ست�شهاده بالتقرير الأتي :
يف مقربة جماعية يف �صبحان ( الرقة �سابقا ) مت العثور على احدى رفات
الأ�سرى الــ  ، 605وقد �أثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع احدي الرفات
التي تعود للأ�سري  /حممد احمد �شاهر ال�شريفي من مواليد  1974م وكان قد
ا�سر بتاريخ 1990/11/28م (. )11
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1ملف ال�شهيد حممد احمد ال�شريفي رقم  1277مكتب ال�شهيد – ق�سم التخليد املعنوي
فريقتوثيق االحيثيات  ،منوذج متابعة حيثيات ال�شهيد  +منوذج بعنوان « حمتويات امللف « جريدة
الوطن – تاريخ 2004/3/15م � ،ص. 13
( -)2جريدة الوطن – تاريخ � 2004/3/15ص 13مقابلة مع �شقيقه جابر ال�شريفي  ،مقابلة مع
�شقيق ال�شهيد نا�صر ال�شريفي بتاريخ 2004/11/7م �ص. 3
( -)3مقابلة مع �شقيق ال�شهيد نا�صر ال�شريفي .

( -)4جريدة الوطن بتاريخ 2004/3/15م � ،ص 13مقابلة مع والد ال�شهيد احمد ال�شريفي .
( -)5مقابلة مع �شقيق ال�شهيد نا�صر �ص ، 3 ، 2مقابلة مع �شقيق ال�شهيد ا�شرف ال�شريفي بتاريخ
 2004/12/12م � ،ص1
( -)6وثائق اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين – منوذج ت�سجيل �أو�ضاع الأ�سرى
واملفقودين الكويتيتني – بيانات والدة ال�شهيد فوزية احمد احلفناوي اجلمال .
( -)7جريدة الوطن بتاريخ �، 2002/3/15ص 13مقابلة مع والد ال�شهيد  ،مقابلة مع �شقيق
ال�شهيد نا�صر �ص. 1
( -)8مكتب ال�شهيد – منوذج متابعة حيثيات ال�شهيد حممد ال�شريفي  ،مقابلة مع �شقيق ال�شهيد
نا�صر ال�شريفي �ص ، 2مقابلة مع �شقيق ال�شهيد ا�شرف ال�شريفي �ص  2، 1وبخ�صو�ص تاريخ الأ�سر
انظر منوذج بعنوان حمتويات امللف – ق�سم التخليد املعنوي – مكتب ال�شهيد .
( -)9مقابلة مع �شقيق ال�شهيد نا�صر ال�شريفي �ص 3 + 2جريدة الوطن مقابلة مع والد ال�شهيد
بتاريخ  2004/2/15م �ص ، 13مقابلة مع �شقيق ال�شهيد ا�شرف ال�شريفي �ص ، 2منوذج ت�سجيل
�أو�ضاع الأ�سرى املفقودين الكويتيني �إفادة فوزية احمد احلفناوي �إفادة �شقيق ال�شهيد ا�شرف
ال�شريفي تاريخ  – 1992/12/5وثائق اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين .
( -)10مقابلة مع �شقيق ال�شهيد نا�صر �ص� ، 2إفادة ا�شرف ال�شريفي بتاريخ  1992/12/5جريدة
الوطن مقابلة مع والد ال�شهيد بتاريخ 2004/3/15م �ص . 13
( -)11وزارة الداخلية – الإدارة العامة للأدلة اجلنائية – فريق الأدلة اجلنائية – الفريق
الفني – انطباق رقم  77تقرير م�صور للرفات رقم  20001واملنطبق على الأ�سري حممد احمد
�شاهر ال�شريفي – ملف الأ�سر . 447
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ال�شهيد  /من�صور فالح نا�صر الثاقب (رحمه اهلل)
كتب  /د�.أحمد احل�سن:

البطاقة ال�شخ�صية

()1

اال�سم :من�صور فالح نا�صر الثاقب
اجلن�سية :كويتي
احلالة االجتماعية� :أعزب
املهنة :طالب
امل�ؤهل العلمي :املرحلة املتو�سطة
تاريخ امليالد 1972/5/21 :م .
تاريخ الأ�سر 1990/8/20 :م .
تاريخ �إثبات اال�ست�شهاد 2003/10/25 :م .
�أخالق ال�شهيد وهواياته:
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ع��رف ال�شهيد ب�صفات ح�سنة ع��دة م��ن �أب��رزه��ا ال�شجاعة واجل��ر�أة
واجل��دي��ة وامل �ه��ارة وح��ب النظام وال��دق��ة وع��دم الت�سويف ،وك��ان متدينا
اجتماعيا بطبعه حمبا للتعرف على اجلميع ب�شو�شا يف وجه �أ�صحابه ذا
م�شاعر مرهفة وح�سا�سة ()2
وله هوايات خمتلفة �أ�شهرها حب الريا�ضية واملطالعة وترتيب الكتب
وت�صنيفها ()3

دور ال�شهيد من�صور الثاقب خالل الغزو العراقي الغا�شم :
كان من�صور الثاقب قبل الغزو بقليل قد �سمع بع�ض خطابات الرئي�س العراقي
منها قوله « قطع الأعناق وال قطع الأرزاق « ف�سخر من هذه الأق��وال والتهم
ال�سخيفة املوجهة لبالده ( )4ومل يكن يتوقع ان العراق �سيقدم على هذه اخلطوة
الإجرامية الحتالل الكويت  ،ولذا كان الغزو �صدمة له �آدت �إىل ردة فعل قوية فهو
على �صغر �سن ال�سابعة ع�شرة من عمره �إال انه قرر مواجهة ا لغزاة ومقاومتهم
وخاطر بنف�سه ومل يكرتث بعواقب هذه املقاومة الن وطنه وحتريره من �أيديهم
كان همه الأول (. )5

تركزت جهود ال�شهيد من�صور خالل االحتالل يف جانبني :
�أوال  :االن�ضمام �إىل اللجنة ال�شعبية التي تقدم اخلدمات لأه��ايل منطقة
كيفان وبخا�صة توفري املواد التموينية وقد خدم يف خمبز املنطقة ويف اجلمعية
التعاونية وذلك ل�شد �أزر الأهايل يف الثبات وال�صمود(. )6
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وك��ان بحكم عمله عندما يحتك بجنود االحتالل الذين ي�أتون للمخبز �أو
للجمعية التعاونية يتحداهم بكل ج��راءة وال يخ�شي با�سهم لأنهم ال يلتزمون
بنظام ال��دور وي�أخذون حقوق املواطنني من ال�غ��ذاء( .)7فقد ر�أى مرة جنديا
عراقيا ال ينتظم بالدور فقال له « لي�ش ال تقف يف الطابور « وعندما رد عليه
اجلندي بكالم قا�س وبالتهديد واالعتقال �أن مل يلتزم ال�صمت رد ال�شهيد عليه
بجواب اقوى منه( )8وخاطب بع�ضهم مرة �أخرى بقوله انتم حمتلني دولتنا ،
هذه الدولة لي�ست عراقية بل هي كويتية « وجلر�أته ح�صل �شجار معهم يف املخبز
فاعتقلوه �أول مرة يف خمفر منطقة كيفان ثم �أطلقوا �سراحه ل�صغر �سنه(،)9
ولكن هذا االعتقال مل يثبطه عن اال�ستمرار يف حتدي املحتلني فلما ر�أى احد
اجلنود العراقيني داخال ب�سالحه �إىل اجلمعية التعاونية وقد �أرعب املواطنني
قال له « ادخل اجلمعية من دون �سالح لأنك ترعب املواطنني وهذا ممنوع « ومثل

هذا الكالم مل يعجب العراقيني فح�صل �شجار للمرة الثانية معهم فاقتاده �إىل
خمفر كيفان ثم تدخلت �أ�سرته ف�أطلق �سراحه (.)10
ثانيا  :اهتم ال�شهيد بكتابة عبارات على اجل��دران تندد بالغزو العراقي
وبالنظام العراقي( )11ورئي�سه مثل « عا�ش الأمري « «عا�ش جابر « ي�سقط النظام
العراقي وقد حذره �صديقه خالد احلوطي من خطورة هذه الت�صرفات لكنه
مل يعد لها اهتماما الن لديه هدفا ر�سمه يف ذهنه وهو �أ�ضعاف الروح املعنوية
للمحتلني و�إ�شعارهم ب�أنهم منبوذون من املجتمع الكويتي فكان يقول « �أنها احدى
�صور املقاومة  ،ا�ضعف معنويات اجلي�ش  ،بني ان هذا النظام غري مرحب فيه
وانه ارتكب جرمية يف حق الكويت  ،رمبا هذه الكتابة تعمل �شيئا(. )12
بالإ�ضافة �إىل هذين الدورين الذي قام بهما فانه كان يخطط لكي يقاوم
املحتل ع�سكريا وي�صنع قنابل امللوتوف لريميها على العراقيني ( )13لكن اعتقاله
ال�سريع حال دون تنفيذ هذه الأفكار .

ظروف اعتقال ال�شهيد من�صور الثاقب
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يف ال�ساعة العا�شرة من م�ساء يوم 1990/8/20م  ،مر ال�شهيد من�صور
الثاقب على �صديقه عبد ال��رزاق ال�سعدون يف منطقة كيفان لكتابة عبارات
التنديد باالحتالل ويف الطريق واجهتهم نقطة تفتي�ش فلم يتوقف ال�شهيد ف�أطلق
العراقيون النار يف الهواء لتحذيره فا�ضطر للوقوف وقاموا بتفتي�ش �سياراته
فعرثوا يف �سيارته على علب ر�ش ال�صبغ فوجهوا �إىله تهمة كتابة عبارات تناه�ض
النظام العراقي واعتقلوه يف خمفر منطقة كيفان ( )14ويف اليوم التايل جاء �إىل
منزل �أهله والد عبد الرزاق ي�س�أل عن ابنه الن �أهل من�صور افتقدوا ابنهم �أي�ضا
فذهبت �شقيقة من�صور مع والد عبد ال��رزاق �إىل خمفر منطقة كيفان و�س�أال
عنهما ف�أجابهما العراقيون ب�أنه مت اعتقالهما لأنهما ي�شتمان الرئي�س العراقي
ومت حتويلهما �إىل اجلهات املخت�صة وب��د�أت رحلة البحث عنهما يف �أماكن

االعتقال ا ملختلفة يف الكويت من خمفر كيفان �إىل كلية ال�شرطة ثم �إىل ثانوية
ال�شويخ ومنها �إىل الكلية الع�سكرية وهذه التنقالت كلها كانت بناء على معلومات
ير�شدهما �إىلها اجلنود العراقيني .
ولكن بعد ذلك ثبت عند �شقيقة ال�شهيد من�صور ووالد عبد الرزاق �أن اجلنود
العراقيني ي�ستهز�أون بهما وال يدلوهما على املكان ال�صحيح (. )15
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ا�ستمر والد عبد الرزاق بالبحث عن الأ�سريين عبد الرزاق ومن�صور بينما
كان ذوو من�صور على ات�صال م�ستمر به وبعد �أ�سبوع تقريبا من االعتقال يف
 1990/8/28م �أفرج عن عبد الرزاق وظل من�صور رهن االعتقال ( )16وخالل
هذه الفرتة الق�صرية من  1990/8/20وحتى  1990/8/28م نقل من�صور �إىل
عدة معتقالت منها خمفر كيفان وكلية ال�شرطة و�سجن اجلهراء ( )17ثم رحل
�إىل مديرية امن الب�صرة يف العراق وقد �أفاد عبد الرزاق ال�سعدون ب�أن من�صور
كان معتقال يف الب�صرة عند �إطالق �سراحه يف 1990/8/28م()18وانقطعت
�أخبار ال�شهيد عن ذويه �إىل �أن و�صلت �إىلهم معلومات من بع�ض املفرج عنهم
من �سجن الأحداث يف الكويت خالل الفرتة من منت�صف �أكتوبر �إىل نهاية �شهر
نوفمرب  1990ب�أنهم �شاهدوا ال�شهيد من�صور يف �سجن الأحداث ( )19و�أكد �أي�ضا
احمد جهاد اخلالدي ر�ؤيته ملن�صور �أكرث من مرة يف �سجن الأحداث خالل فرتة
اعتقاله من  1990/10/26م �إىل �أواخر �شهر دي�سمرب  1990وقد التقي بذويه
وطم�أنهم عن �صحته وقال �أن معنوياته مرتفعة واخربهم انه اتهم بتعليق �صور
�سمو �أم�ير البالد وويل العهد والكتابة على اجل��دران مما يعترب �إدان��ة �ضده
برف�ضه احلكومة العراقية وقد تعر�ض يف هذا ال�سجن ل�شتي �صنوف العذاب
كال�صعق بالكهرباء وال�ضرب والإحراق واالهانات ( ، )20و�أفادت نورة احلري�ص
ب�أنها �شاهدت من�صور الثاقب يف �سجن الب�صرة خالل �شهر نوفمرب  1990م
وت�شري هذه الإفادات �إىل �أن العراقيني �أعادوا من�صور �إىل الكويت بعد ترحيله
�إىل العراق ويظهر �أن ذلك مت لفرتة م�ؤقتة خالل �شهر نوفمرب  1990ثم مت

ترحيله �إىل الب�صرة مرة �أخرى يف ال�شهر ذاته(.)21
وكانت �أخر مرة �شوهد فيها ال�شهيد من�صور هي �أوائل �شهر يونيو 1991م
يف �سجن بغداد ثم نقل من هذا ال�سجن يف 1991/6/7م (� )22إىل جهة غري
معلومة وانقطعت �أخباره �إىل �أن مت العثور على رفاته يف  2003/10/25و�أفاد
الفريق الفني للأدلة اجلنائية يف وزارة الداخلية بالتقرير التايل  :يف مقربة
جماعية والواقعة غرب كربالء مت العثور على احدى رفات الأ�سرى الـ  605وقد
�أثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع احدى الرفات والتي تعود للأ�سري
ال�شهيد من�صور فالح نا�صر الثاقب من مواليد 1972م  ،وقد مت �أ�سره بتاريخ
 1990/8/20وتعزي الوفاة للإ�صابة بعيار �أو �أعرية نارية (.)23
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( -)1منوذج بعنوان « حمتويات امللف �صادر عن ق�سم التخليد املعنوي – فريق توثيق احليثيات
– لل�شهيد من�صور فالح نا�صر الثاقب ملف رقم ( – )1236مكتب ال�شهيد  ،منوذج بعنوان بيانات
املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرر – وثائق جلنة الأ�سرى واملفقودين الكويتيني .
( -)2مقابلة مع �شقيقه نا�صر فالح الثاقب بتاريخ � ، 2005/2/2ص ، 3 ، 2مقابلة مع خالد حممد
احلوطي بتاريخ � 2005/2/5ص . 5 ، 3 ، 2
( -)3مقابلة مع �شقيقه نا�صر فالح �ص. 2
( -)4مقابلة مع خالد احلوطي �ص . 2
( -)5مقابلة مع �شقيقه نا�صر الثاقب � ،ص. 4 ، 3
( -)6مقابلة مع نا�صر الثاقب �ص ، 4مقابلة مع خالد احلوطي �ص. 3
( -)7مقابلة مع نا�صر الثاقب �ص. 5
( -)8مقابلة مع نا�صر الثاقب �ص.5
( -)9مقابلة مع نا�صر الثاقب �ص 5مقابلة مع خالد احلوطي �ص. 4
( -)10مقابلة مع نا�صر الثاقب �ص. 5
( )11( -)11مقابلة مع خالد احلوطي �ص . 4
( -)12مقابلة مع خالد احلوطي  ، 4 ، 3مقابلة مع نا�صر الثاقب �ص. 4
( -)13مقابلة مع خالد احلوطي �ص. 5
( -)14تقرير فيه �إفادة �شقيقة ا ل�شهيد عفاف فالح نا�صر الثاقب بتاريخ 1992/11/24م مقابلة
مع نا�صر الثاقب �ص. 6

(� -)15إفادة �شقيقة ال�شهيد عفاف الثاقب .
(� -)16إفادة �شقيقة ال�شهيد عفاف الثاقب � ،شهادة عبد الرازق خالد ال�سعدون �صادرة عن
اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين -مكتب التخطيط واملتابعة ا�ستمارة بعنوان « ا�ستمارة
تقييم ر�أي الباحث حول �إفادة ال�شاهد « بتاريخ 1996/8/11م .
( -)17مقابلة مع نا�صر الثاقب �ص. 6
(� -)18شهادة ريا�ض حممد الطواري �صادرة عن اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين
مكتب التخطيط واملتابعة ا�ستمارة بعنوان «ا�ستمارة تقييم ر�أي الباحث حول �إفادة ال�شاهد «
بتاريخ . 1992/12/26
( -)19يظهر ان ترحليه �إىل �سجن الب�صرة مت يف يوم  1990/8/24م انظر �شهادة �إبراهيم
حممد العو�ضي �صادره عن اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين – مكتب التخطيط واملتابعة
ا�ستمارة بعنوان «ا�ستمارة تقييم ر�أي الباحث حول �إفادة ال�شاهد بتاريخ 1993/1/11م .
(� -)20إفادة �شقيقة ال�شهيد عفاف الثاقب .
(� -)21إفادة �شقيقة ال�شهيد عفاف الثاقب
(� -)22إفادة ال�شهود احمد جهاد �صالح اخلالدي و�شقيقته �سناء جهاد اخلالدي وزوجها حممود
عبا�س ح�سني احلميد بتاريخ . 1992/11/25
(� -)23إفادة �شقيقة ال�شهيد عفاف الثاقب .
( )24( -)24اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين – مكتب التخطيط واملتابعة ا�ستمارة
بعنوان « ا�ستمارة املقابلة ال�شخ�صية مع �شاهد « بتاريخ 1992/12/12م  ،وذكر انه �شاهد من�صور
الثاقب يف مديرية امن الب�صرة  .وذلك يف الفرتة من � 1990/9/5إىل  1990/9/7و�إفادة احمد
ح�سن عودة ال�صباح ال�صادرة عن اللجنة الوطنية ل�شئون الأ�سرى واملفقودين – مكتب التخطيط
واملتابعة ا�ستمارة بعنوان « ا�ستمارة املقابلة ال�شخ�صية مع �شاهد «
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ال� ��� �ش� �ه� �ي ��د�/أح� �م ��د ع� �ل ��ى حم� �م ��د ع� �ب ��داهلل
ال�شهيد�/إ�سماعيل �إبراهيم حممد عبدالرحمن
ال �� �ش �ه �ي��د  /خ ��ال ��د ح �� �س�ين ع� ��ون العطية
ال �� �ش �ه �ي��د�/أح �م��د حم �م��ود حم �م��د احلطاب
ال �� �ش �ه �ي��د/ج �م��ال م� �ب ��ارك م��ون ����س املون�س
ال �� �ش �ه �ي��د/ح �ب �ي��ب ح��م��د ���ص��ال��ح ال ��زق ��اح
ال �� �ش �ه �ي��د/حم �م��د ع� �ل ��ى �� �ص ��ال ��ح ال ��زق ��اح
ال �� �ش �ه �ي��د/ه��اين �أح� �م ��د م��و� �س��ى امل�صيليخ
ال�شهيد/عدنان حممد عبداحل�سني بهبهاين
ال �� �ش �ه �ي��د/ي �ع �ق��وب ي��و� �س��ف ب� ��در اال� �س �ت��اذ
ال �� �ش �ه �ي��د/خ��ال��د �أح� �م ��د حم �م��د ال��را� �ش��د
ال �� �ش �ه �ي��د/حم �م��د �أح� �م ��د حم �م��د ال��را� �ش��د
ال �� �ش �ه �ي��د/رائ��د ع �ب��د اهلل خ �ل �ي��ل ب��ورا� �ش��د
ال �� �ش �ه �ي��د/حم �م��ود ��س�ي��د ر� �ض��ا ��س�ي��د ح�سن
ال�����ش��ه��ي��دة�/أن��ع��ام � �س �ي��د �أح� �م ��د ال �ع �ي��دان
ال �� �ش �ه �ي��د� �/ص �ب �ح��ي خ �ل �ي��ل ن �� �ص��وح��ي حيدر
ال�����ش��ه��ي��دة/دع��د ع �م��ر �أن� �ي� �� ��س احل ��ري ��ري
ال �� �ش �ه �ي��د� �/ص��ال��ح ح� �م ��ود م �ن �� �ص��ور حمود
ال �� �ش �ه �ي��د� �/ص��ال��ح ن��ا���ص��ر ���ص��ال��ح اخل �ن��ه
ال�����ش��ه��ي��د/ع��دن��ان ف� �ي��روز ي���اق���وت امل��ان��ع
ال� ��� �ش� �ه� �ي ��د/ه ��اين ف� �ي ��روز ي� ��اق� ��وت امل ��ان ��ع
ال� ��� �ش� �ه� �ي ��د/ول� �ي ��د ف� �ي ��روز ي� ��اق� ��وت امل ��ان ��ع
ال �� �ش �ه �ي��د/ول �ي��د �أي� � ��وب �إ� �س �م��اع �ي��ل بندر
ال �� �ش �ه �ي��د/ط��ارق ف�ل�اح ال �ع �ي �ب��ان ال�شمري
ال �� �ش �ه �ي��د/ط��ارق حم �م��د ن��ا� �ص��ر القحطاين
ال�����ش��ه��ي��د/ع��ادل ف ��ال ��ح � �س �ط��ام الف�ضلي
ال �� �ش �ه �ي��د/ع �ب��دامل �ه��دي م �ه��دي ع �ل��ى طاهر
ال� ��� �ش� �ه� �ي ��د/ف ��وزي ع� �ل ��ى �إب� ��راه � �ي� ��م امل�ل�ا
ال���ش�ه�ي��د/حم�م��د �أح��م��د � �ش��اه��ر ال�شريفي
ال �� �ش �ه �ي��د/م �ن �� �ص��ور ف��ال��ح ن��ا� �ص��ر الثاقب
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�شهـ ــداء الكـ ــوي ــت
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