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اإذا كانت املعاناة واالآالم مبا ي�شاحبهما من اآمال وكربياء تتفتحان  اأدبًا و�شعرًا وفنا، 

فذلك هو حال احلركة االأدبية والثقافية يف دولة الكويت التي تفاعلت وجدانيًا واأدبيًا مع 

التطورات ال�شيا�شية واالجتماعية واالإن�شانية التي عا�شها العامل العربي منذ منت�شف 

القرن املا�شي، مرورًا باأ�شهر االحتالل ال�شدامي الغادر لبلدنا احلبيب الكويت.

فقد �شجلت احلركة االأدبية والثقافية يف بلدنا ظهور اأعداد كبرية من العمالقة الرواد 

والفكر  والثقافة  العلم  تركوا ب�شمات وا�شحة يف م�شرية  الذين  الكويتيني  واملبدعني 

والفن واالأدب، واأجادوا فن الكتابة والتعبري �شعرًا ونرثًا.

ويف جمموعتنا »ب�شمات يف تاريخ الكويت« اأراد مكتب ال�شهيد اأن ي�شجل للتاريخ ثورة 

غ�شب الكويتيني على املحتل واإ�شرارهم على حتقيق الن�شر على الغا�شب مهما كانت 

عدته وعتاده رغبة يف ال�شهادة فداًء لالأر�ض والعر�ض. فعندما حتقق الن�شر وطرد 

ومالحم  �شرف  معارك  ووثقت  بطوالت،  ق�ش�ض  الكويتية  الرياعات  حكت  الغزاة 

وبقلوب  الكويت  بع�شق  عامرة  ب�شدور  و�شابات  �شبان   ، املحتل  �شر�شة، خا�شها �شد 

موؤمنة بن�شر اهلل.

و�شفحات  االحتالل،  على  الن�شر  اأدب  من  باقة  ت�شم  الكويت«  تاريخ  يف  »ب�شمات 

اجليل  واإخواننا من هذا  الأبنائنا  وهي هديتنا  االأر�ض،  لتحرير  البطويل  الكفاح  من 

واالأجيال املتعاقبة يف بلدنا الكويت، ويف كل مكان من هذا العامل لتظل نربا�شا لت�شدي 

احلق لقوى العدوان وانت�شاره على الباطل، و�شاهدا على حب الوطن وتقدي�شه، ووفاء 

ملن �شحوا باأرواحهم فداًء للكويت.

الوكيل امل�شاعد

املدير العام ملكتب ال�شهيد

فاطمة أحمد األمير

بصمات في تاريخ الكويت
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ال�سهيد/ اأ�سامة �سلطان اأحمد �سلطان حممد اخللف )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

خلوق، طيب القلب، مت�شامح ، ن�شيط، فيه �شقاوة ال�شباب ومرحه، يحب م�شاعدة الغري، 

.
)1(

بار بوالديه

هوايته:

.
)2( 

يهوى لعب كرة القدم، وخا�شة حرا�شة املرمى

درا�شته وعمله:

در�ض االبتدائية يف مدر�شة عبداملح�شن البحر، واملتو�شطة يف مدر�شة ابن االأثري، واالأول 

.
)3(

ثانوي يف مدر�شة بيان 

الوالء للقيادة ال�شرعية:

�شنه  �شغر  الرغم من  وعلى  الكويت،  دولة  على  الغا�شم  العراقي  الغزو  اأ�شامة  اأغ�شب 

من  �شدره  يعتلج يف  ما  اإبراز  اإىل  يدفعه  الوطني  �شعوره  وكان   ، مقاومته  حاول جهده 

احلزن واالأمل، وقد جتلى ذلك يف الوالء التام للقيادة ال�شرعية للوطن ممثاًل يف �شمو 

اأمري البالد وويل عهده االأمني.

تعليق �شور االأمري وويل عهده:

عمد اأ�شامة ورفاقه اإىل تثبيت �شور �شمو االأمري وويل عهده على لوحات كانوا يعلقونها 

على االأمكنة املنا�شبة يف طريق املغرب ال�شريع، و�شاعدهم يف ذلك موقع منزل عائلة 

اأ�شامة الواقع على نف�ض الطريق، وكان والده ي�شاهده وهو يقوم بهذا العمل ويحذره من 

.
)4(

خطورته 

كتابة ال�شعارات الوطنية:

مل يكتف اأ�شامة ورفاقه - ومن بينهم بدر القطان - بهذا العمل، بل حتدوا اإرادة الغزاة 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 6 

بفعل اآخر ال يقل خطورة عن �شابقه، فكانوا يطم�شون عبارات الغزاة التي ت�شيد بطاغية 

العراق �شدام ح�شني ويكتبون �شعارات وطنية تعك�ض �شدق والئهم للوطن واالأمري وويل 

الكويت«، »عا�شت  بابا جابر«، »عا�شت  ، »عا�ض  ال�شباح«  »يعي�ض جابر   : عهده، ومنها 

احلكومة الر�شيدة« ، »ي�شقط �شدام«، وتتم الكتابة بر�ض االأ�شباغ على اجلدران وغريها 

.
)5(

توزيع املن�شورات املعادية للغزاة:

ويذكر عبدالرحمن اأنه �شاهد �شقيقه اأ�شامة ي�شتخدم ماكينة الت�شوير اخلا�شة باملنزل 

يف ت�شوير املن�شورات املعادية للغزاة العراقيني، واأنه حذره من هذا الفعل اخلطر الذي 

اأ�شامة بعدم تكرار هذا العمل، وا�شرتط عليه  قد يجلب له ولالأ�شرة امل�شائب، فوعده 

.
)6(

عدم اإخبار والدهما بذلك 

امل�شاركة يف اأعمال املقاومة:

ا�شرتك اأ�شامة مع رفاقه يف اأعمال مقاومة االحتالل العراقي الغا�شم، حيث كانوا ي�شعلون 

.
)7(

االأخ�شاب يف و�شط طريق املغرب ال�شريع بهدف اإعاقة �شري القوات العراقية عليه 

كما قاموا باإحراق اإحدى احلافالت الع�شكرية التابعة للقوات العراقية الغازية، وذلك 

.
)8(

ب�شكب البنزين يف داخلها واأ�شعلوها 

توزيعه للمواد الغذائية:

حر�ض اأ�شامة على م�شاركة رفاقه بالعمل التطوعي وذلك من خالل اجلمعيات التعاونية 

التي كان لها دورها الفاعل اآنذاك يف توفري املواد الغذائية الالزمة، وكان اأ�شامة اأحد 

املتطوعني الذين عملوا يف جمعية �شباح ال�شامل التعاونية، حيث قام بتوزيع تلك املواد 

.
)9(

على اأهايل املنطقة ومن هم يف حاجة ما�شة لها 

اأعمال تطوعية اأخرى:

و�شارك اأ�شامة اأي�شًا باأعمال تطوعية اأخرى، ومن ذلك جمع القمامة من اأمام البيوت 

بعد اأن اأ�شبح هذا االأمر تطوعًا حني غادر عمال النظافة البالد نتيجة تداعيات الغزو 

اإىل  يعمدون  ثم  القمامة  بجمع  يقومون  اأ�شامة  �شمنهم  ومن  ال�شباب  وكان  العراقي، 

.
)10(

اإحراقها 
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اإلقاء القب�ض على اأ�شامة:

ويف يوم االثنني 1990/8/22 ظهرًا، وبينما كان اأ�شامة ورفاقه عند جمعية �شباح ال�شامل 

التعاونية يكتبون ال�شعارات الوطنية املعادية للقوات العراقية الغازية، مع طم�ض عبارة: 

و»عا�شت  جابر«،  »يعي�ض   : عنها  بديلة  عبارات  وكتابة  اأحذية،  ب�شبغ  �شدام«  »يعي�ض 

وقامت  بهم،  اللحاق  ا�شتطاعت  القوات  تلك  اأن  ،اإال  ففروا  الغزاة،  �شاهدهم  الكويت« 

باإلقاء القب�ض على اأ�شامة و�شديقه بدر القطان، بينما ا�شتطاع �شديقهما عبدالوهاب 

.
)11(

العو�شي الفرار واالختباء يف اأحد املنازل املجاورة 

علم الوالد باعتقال اأ�شامة:

كان والد اأ�شامة �شائمًا يف ذلك اليوم حني قدم اإىل منزله اأحد االأ�شخا�ض خمربًا اإياه 

باعتقال القوات العراقية لولده اأ�شامة اأثناء قيامه ورفاقه بكتابة عبارات معادية للغزو 

العراقي، كما يخرب �شقيقه عبدالرحمن اأنه هو االآخر اأعلم والده بذات اخلرب.

بحث الوالد عن اأ�شامة:

توجه الوالد فور تلقيه اخلرب للبحث عن ولده اأ�شامة، وكان اأول مكان بحث فيه هو جمعية 

�شباح ال�شامل التعاونية، ثم توجه بعدها اإىل خمفر �شرطة املنطقة، و�شاركه يف ذلك اأهل 

بدر القطان الذين افتقدوا ولدهم اأي�شًا وجاوؤوا للمخفر لل�شوؤال عنه، وا�شتمروا جميعًا 

يف جمادلة القوات العراقية املتواجدة يف املخفر حول اإمكانية اإطالق �شراح املعتقلني، 

واأحلوا عليهم حتى ع�شر ذلك اليوم، اإال اأن العراقيني اأنكروا وجود املعتقلني يف املخفر، 

وطلبوا من ذويهم الرحيل اإىل بيوتهم، ويذكر �شلطان والد اأ�شامة اأنه حاول ومعه اأهل 

بدر القطان اأن ي�شاوموا تلك القوات على اإخراج املعتقلني باإعطائهم اأجهزة كهربائية اأو 

.
)13(

مبالغ نقدية، اإال اأن تلك املحاوالت مل تفلح اإزاء �شلف الغزاة وعنادهم 

البحث عن اأ�شامة يف العراق:

بحث �شلطان عن ولده يف الكويت دون جدوى، بعدها توجه يف حماوله يائ�شة اإىل العراق 

اأثرًا ويخل�شه من براثن الغزاة، وكرر ذلك مرارًا، لكن حماوالته ذهبت  لعله يجد له 

.
)14(

اأدراج الرياح، فلم يعرث له على اأثر

تعذيب الغزاة الأ�شامة يف الكويت:

ال�شهرين،  ناهزت  فرتة  بعد  اأ�شامة  �شديق  القطان  بدر  عن  العراقية  القوات  اأفرجت 
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وقابله عبدالرحمن و�شاأله عن اأحواله واأحوال �شقيقه اأ�شامة اأثناء االعتقال، فاأخربه بدر 

اأن القوات العراقية قامت بتعذيبهما على نحو �شديد ومتكرر، وكانا يتعر�شان لل�شرب 

املربح، وهو ما اأكده اأي�شًا ال�شاهد خالد خري اهلل مالك م�شاري الذي كان يتفقد اأحوال 

�شباب املقاومة الكويتية املعتقلني يف ق�شر نايف، وكان يدفع مبالغ ور�شاوي لبع�ض حرا�ض 

ذالك الق�شر الذي متركزت فيه القوات العراقية واأ�شبح �شجنًا ملعتقليها، وقد اأ�شر اأحد 

تغيري عبارات  تهمته  ال�شغار كانت  ال�شباب  اأحد  املعتقلني  اأن من بني  احلرا�ض خلالد 

االإ�شادة ب�شدام اإىل عبارة: »عا�ض اأمري دولة الكويت« ، وقد ناله من العذاب ال�شديد ما 

.
)15(

ناله رغم حداثة �شنه 

كما اأخرب خالد خري اهلل اأنه راأى اأ�شامة من بعيد يف ممر، وكان مع�شوب العينني، يركله 

.
)16(

من مير به من جنود االحتالل

اأ�شامة يعذب يف العراق:

وذكر ال�شاهد من�شور اخلرايف اأن اأ�شامة كان معه يف �شجن الب�شرة حيث مبنى اأمن 

وبيا�ض  ال�شن،  ب�شغر  وو�شفه  مرارًا،  لل�شرب  تعر�ض  وقد  العراقية،  اال�شتخبارات 

الب�شرة، وطول القامة، وعرف منه اأن تهمته هي كتابة �شعارات معادية للقوات العراقية 

.
)17(

على احلوائط، واأن بدر القطان كان معه و�شاركه نف�ض التهمة

تغييب قوات االحتالل الأ�شامه:

هكذا غيب الغزاة اأ�شامة �شلطان اأحمد �شلطان حممد اخللف يف �شجونهم، ومل يعرف 

م�شريه، وقد حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 

.
)18(

2007/4/30م 

ر�شالة من اأم حنون:

كتبت اأم اأ�شامة )لولوة ال�شطي( ر�شالة اإىل ولدها بعنوان : »ر�شالة اإىل ولدي ونور عيني«، 

وقد �شمنتها اأحا�شي�شها اجليا�شة بحنينها و�شوقها اإىل عودته ولقائه، ون�شها:

لقد طال �شوقي اإليك وزاد حنيني اإىل روؤيتك لقد خطفك الطغاة من حويل وفر قلبي يوم 

نادى ال�شديق اأن ابنك قد �شاقه اجلي�ض اإىل ال�شجون فهرولت تائهة ال اأعرف ال�شبيل 

حتى قابلت ذلك اجلندي احلقري ف�شاألته عن ابني فقال اإين ال اأعرف ال�شغري. ففا�شت 

عيني واأدركت امل�شري فها هي قد مرت تلك ال�شهور والقلب يحزن والعني زادها الدمع 
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وال ندري مل تغيب، كم حن قلبي اإىل النداء عليك واأنت يف غرفتك يا اأ�شامة يا اأ�شامة 

بروؤيتك  نف�شي  اأمني  نائمًا،  اأو  اأراك جال�شًا  لعلي  اإىل غرفتك  اأ�شارع  اأنى جتيب.  ولكن 

رائحة  اأ�شتم  وال جميب.  رحلت  قد  اأراك  دمًا عندما  تزرف  وعيني  ينفطر  قلبي  ولكن 

ثوبك واأقلب مالب�شك لعلي اأجد فيها ما ي�شفي قلبي وي�شدين اإليك فال اأجد غري الزيادة 

يف احلنني كم فقدتك على مائدة الطعام وكاأين اأنظر اإليك فال طعم وال رائحة للطعام 

فكيف يحلو الطعام  واأنت تاأكل فتات الطعام ، لقد هجرنا مائدة الطعام حتى ال نرى 

الكر�شي ي�شيح بنا اأين �شاحبي ورفيقي فال ندري كيف جنيب؟!.

الطعام  من  وطاب  لذ  ما  لك  ا�شرتيت  حتى  ولدي  يا  بروؤياك  النف�ض  اأمني  ع�شت  لقد 

وخزنته لك وكان ماآله الرتاب وطرت فرحًا يوم ا�شرتيت لك دراجة هوائية لعلها تفرح 

قلبك بعد طول العناء فما زالت تنتظرك.

و�شولهم  اقرتب  قد  االأ�شرى  اأن  املنادي  نادى  يوم  فرحًا  قلبي  طار  لقد  العزيز/  ابني 

اأمني نف�شي كل يوم بو�شولك وعيني  اأظفر بهم وهكذا جل�شت  لعلي  فاأ�شرعت اخلطى 

ولكني  اأفرح من جديد  لعلي  الأعود غدًا  واأرجع خائبة  بالنزول  االأ�شرى  كلما هم  تدمع 

اأعود خائبة كما بداأت من جديد فكم اأمًا اأو اأخًا اأو اأبًا �شم ابنه اأو اأخاه  اأو اأباه االأ�شري 

فمتى ينادي املنادي ان ابنك اأ�شامة قد اأطل بهيئته فهاك ابنك قد حق الوعد. لقد جاء 

رم�شان وما زلت اأ�شريًا فكيف حتلو يل لياليه واملائدة تبكي فراغ ذلك االبن احلزين. 

والعيد اأقبل مطال ينادي اأين االأ�شري فال اأفراح وال مرح واالأ�شرى هم كالعبيد. لقد هاجر 

النا�ض بعد حترير الكويت فاأبيت اأنا اأمك الرحيل دون اأن تكون اأنت الرفيق.

ابني ال حتزن فقد ا�شتد عودك واأ�شبحت كاحلديد فها اأنا اأناجي ربي واأ�شكو اإليه بثي 

وحزين واأدعوه خمل�شة يف تلك االأيام االأواخر من رم�شان اأدعوه كما دعاه يعقوب فاأنال 

برحمته وعطفه وتقر عيني بروؤيتك كما قرت عني يعقوب بيو�شف فيطيب العي�ض وجتف 

العيون ويفرح القلب بعد طول املغيب.

يا اإلهي هل دنا يوم اللقاء فكم �شهد الفرا�ض روؤيا ذلك االبن االأ�شري وغا�شت العني يف 

بحر الدموع فرحا بلقاء ذلك االبن الفقيد يا اإلهي.

والدتك احلبيبة )19(

ر�شالة اأب مكلوم اإلى ولده:

ح�شرة الفراق، ودمعة االأمل، و�شجون مكلوم، هي ما حتمله ر�شالة الوالد �شلطان لولده 

العزيز اأ�شامة، هي م�شاعر فيا�شة تنفطر لها القلوب، وتذرف لها االأعني، ر�شالة عنوانها 
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»ر�شالة اإىل ابني االأ�شري«، هذا ن�شها: 

»اأبعث اإليك بر�شالتي هذه وقلبي كله �شوق وحنني لروؤياك.. لقد ع�شت وما زلت يا ولدي 

اأتذكر تلك اللحظة االأليمة حني دق جر�ض البيت واإذا باأحد االأ�شدقاء يخربين اأن اجلنود 

اأنني �شاألقاك  اإىل املخفر تائهًا حريان ظانًا  اأ�شرعت  العراقيني اعتقلوك وبدون �شعور 

واأحتدث اإليك وقد بذلت كل ما اأ�شتطيع من و�شائل الرجاء والتو�شل حتى األتقي بك.. 

ولكن قلوب هوؤالء اجلنود الفجرة ال�شوداء كانت اأق�شى من اأن توؤثر فيها هذه التو�شالت.. 

اإنها يا بني اإرادة اهلل �شبحانه وتعاىل التي حالت بيني وبني روؤياك واحلمد هلل على كل 

حال.

مبا  علي  �شاقت  قد  الدنيا  وكاأن  اجلناح  مك�شور  حزينًا  البيت  اإىل  يومها  رجعت  لقد 

يعت�شر  واحلزن  ولكني  عليك  اأطمئنها  لعلي  متلهفة  انتظاري  يف  اأمك  وكانت  رحبت 

قلبي طماأنتها عليك واأ�شعرتها اأنك خارج عن قريب باإذن اهلل.. هكذا اأ�شعرين جالوزة 

الطاغية �شدام.

الذي  احلزين  اليوم  هذا  يف  الغداء  هذا  اأتذكر  اأ�شامة  يا  زلت  وما  الغداء  وقت  جاء 

خطفوك فيه منا.

مل ن�شعر بلذة وال بطعم هذا الغداء .. كيف يا ولدي يطيب لنا طعام و�شراب و�شورتك 

هوؤالء  بط�ض وعذاب  ارحمني من  اأبت  يا   ... اأبت  تناديني..  وكاأنك  اأعيننا  اأمام  ماثلة 

يااأبت الطغاة.. اأنقذين منهم.. ويزداد حزين عندما اأجد نف�شي مكتوف اليدين ال حول 

يل وال قوة.

يا بني اإنك ال تعلم كم اأ�شعر باملرارة واأنا اأتناول طعامي.. فال يكاد يتجاوز احللقوم، اإن 

قلبي يعت�شر حزنًا عندما اأنظر اإىل مكانك على مائدته واأنت جتل�ض على مييني دائمًا 

وكاأنني اأراك االآن تاأكل معنا.. اإنها حلظات متر ال اأكاد اأ�شدق اأنك غبت عنا.

خا�شة  حزين  يزداد  اأن  من  خوفًا  كثري  تردد  بعد  حجرتك  اأدخل  عندما  دائمًا  اأتذكر 

عندما اأرى فرا�شك ومالب�شك وكاأين اأملحك االآن اأمامي واأنا اأوقظك ل�شالة الفجر اأو 

اأناديك واأنت جال�ض يف غرفتك.

ما  اإال  نقول  ما  ولكن  فراقك  على  واأ�شى  حزنًا  يعت�شر  قلبي  كم  تعلم  ال  اأنك  ولدي... 

ير�شي الرب �شبحانه وتعاىل واإنني على ثقة باهلل �شبحانه وتعاىل اأن ما اأ�شابك مل يكن 

ليخطئك وما اأخطاأك مل يكن لي�شيبك .. فيا بني اأثبت على ما لقيت واحت�شب ذلك يف 

اأن يثبتنا واإياك يف  ميزان ح�شناتك وابتغ يف اهلل االأجر والثبات وادع لنا ما ا�شتطعت 

طاعته وح�شن عبادته.
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ابني العزيز ... لقد مرت االأيام وال�شهور حتى يوم التحرير وبداأت ب�شائر االأ�شرى تهل 

اأماًل بروؤياك ولكننا نعود  اإىل مقر االأ�شرى  علينا وبداأت املحنة تزداد فكل يوم نذهب 

اأدراجنا اأمال بلقائك مع املجموعة القادمة غدًا وهكذا مرت االأيام ودخل علينا ال�شهر 

الف�شيل رم�شان وقد ا�شتدت علينا املحنة وبداأت رحلة العذاب بال�شوؤال عنك يوميًا ولكن 

دون جدوى ولكن مع ذلك حبل الثقة باهلل ما زال مو�شواًل واحلمد هلل.

يا  بروؤياك  لنفرح  باإذن اهلل تعاىل  اأنك �شتعود  اأعتقد  العزيز ال تت�شور كم كنت  ولدى 

ولدي العزيز.. اأقبل علينا العيد وكاأين اأ�شمعك تناديني.. يا والدي ال تن�ض الد�شدا�شة وال 

تن�ض عيديتي.. اأب�شر يا ولدي فلقد و�شيت والدتك اأن تف�شل لك ثياب العيد وعيديتك 

التي ف�شلناها لك  تلب�ض ثيابك اجلديدة  حمفوظة.. وعيدنا �شيكون يوم لقائك ويوم، 

وتنزع ثياب هوؤالء الطغاة املجرمني فال تخ�ض يا ولدي على فوات العيد واأب�شر بفرج اهلل 

القريب.

ولدي احلبيب ... اإن قلبي ال يتحمل ما اأالقيه من ن�شب واأمل على فراقك فال تكاد متر 

اأيام اأو اأ�شابيع اإال واأراك يف منامي وال اأذكر اأنني �شاهدتك يف منامي اإال واأنا اأحت�شنك 

واأنا يف اأ�شد حاالت البكاء.. فيا بني رفقًا باأبيك.. لقد زاد �شوقي وحنيني لروؤيتك فال 

تطل يا بني الفراق، ورفقًا باأمك احلزينة املك�شورة الفوؤاد.

واالأمل  وال�شطور  الكلمات  هذه  اأفارقك من خالل  واأنا  بني  با  ي�شعني  ال  احلبيب  ولدي 

ينزل  واأن  اأ�شركم  اهلل  يفك  اأن  االأ�شرى  والإخوانك  لك  اهلل  اأدعو  اأن  اإال  قلبي  يعت�شر 

ال�شكينة على قلوبكم واأن يوؤمن روعاتكم واأن يبدل اأحزانكم فرحًا و�شرورًا واأن يرجعكم 

اإلينا �شاملني غامنني كما رد يو�شف اإىل يعقوب اإنه نعم املجيب وباالإجابة قدير.

اأو�شيك يا ولدي باالعت�شام باهلل واالإكثار من الدعاء يف جوف الليل ويف �شجودك بقراءة 

القراآن فاإن ذلك خري حافظ لك يف هذه الظلمات.

يا بني.. اإذا اأراد اهلل لنا عمرًا و�شاءت قدرته �شبحانه وتعاىل اأن يجمعنا واإياك ونلتقي 

بالتم�شك  اأو�شيك  روؤيتك  قبل  بجواره  اهلل  اختارين  واإذا  ورحمة  اهلل  من  ف�شل  فذلك 

بدينك الذي فيه فالحك يف الدنيا واالآخرة واأن تغفر يل ما اأخطاأت بحقك وما ق�شرت 

واأن ت�شاحمني واأن ال تن�شاين يف دعائك ال�شالح. واإن كان اأجلك قد �شبق اأجلي فاأ�شاأل 

اهلل اأن يتغمدك بوا�شع رحمته وف�شيح جنانه واأن يتقبلك مع ال�شهداء االأبرار واأن تكون 

�شفيعًا يل ولوالدتك يوم اأن نلقاه �شبحانه وتعاىل. اأبلغك �شالم وقبالت والدتك واإخوانك 

.
)20(

وحمبيك« 
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لهفة اأب

ق�شيدة كتبها االأ�شتاذ حممد ال�شقا اإىل والد ال�شهيد عزاًء بفقد ولده، هاك بع�ض ما 

جاء فيها:

يوايف متى باهلل نلتقيان اأ�شامة بعد اثنني ذا رم�شان   

لهيب و�شوق قاتل وحنان وعيد يوايف بعد عيد ويف احل�شا   

فل�شت اأ�شريًا يف وغى وطعان اأ�شامة باء اخلاطفون بعارهم   

)21(

وما يفرتيها غري جبان  واإن اختطاف االآمنني نذالة  

رحم اهلل ال�شهيد اأ�شامة واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.

امل�شادر والهوام�ض«:

)*( ولد بالكويت يف 1994/8/29م، ي�شكن منطقة �شباح ال�شامل، قطعة 10، �شارع 1، جادة 3، منزل 

تاريخ  1990/8/22م،  االأ�شر يف  تاريخ  الثانوي،  االأول  ال�شف  املتو�شطة، طالب يف  ال�شهادة  يحمل   ،37

�شهادة  اأنظر:  2008/4/8م.  يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  كمفقود  مبوته  احلكم  تاريخ  هو  اال�شت�شهاد 

وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2008/1879، بتاريخ 2008/8/13، وبطاقة مدنية برقم 

، موؤرخة   406032 املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم  275082901007، وا�شتمارة  مدين 

حلقوق  الكويتية  اللجنة  عن  ال�شادر  الكويتيني  واملفقودين  االأ�شرى  ت�شجيل  ومنوذج   ، 1992/5/7م  يف 

اأحمد �شلطان اخللف )والد  املبلغ �شلطان  بيانات  1991/3/7م،  بتاريخ   259912 االإن�شان، منوذج رقم 

عبدالرحمن  املبلغ  بيانات  تاريخ،  بدون   ،6813 برقم   ، اجلهة  نف�ض  عن  �شادر  اآخر  ومنوذج  ال�شهيد(، 

)�شقيق ال�شهيد(، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة 

�شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم، موؤرخ يف 1991/10/5م، للمبلغة لولوة خ�شر خلف ال�شطي )والدة 

مكتب  يف  املعنوي  التخليد  بق�شم  احليثيات  توثيق  فريق  عن  �شادرة  امللف  حمتويات  وبطاقة  ال�شهيد(، 

ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

)1( �شلطان )والد ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني املوافق 2009/8/10 

، �ض 2، عبدالرحمن )�شقيق ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم اخلمي�ض 

املوافق 2009/8/27، �ض2.:

)2( �شلطان )والد ال�شهيد(، املقابلة، �ض 2، عبدالرحمن )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)3( �شلطان )والد ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، �شلطان )والد ال�شهيد( ، املقابلة ، �ض 2.

)4( �شلطان )والد ال�شهيد(، املقابلة، �ض2 - 3.

املوافق  االأربعاء  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة  م�شاري،  اهلل  خري  خالد   )5(

2009/8/26، �ض 2، من�شور اخلرايف، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم اخلمي�ض 

املوافق 2009/10/1 �ض3، �شلطان )والد ال�شهيد(، املقابلة ، �ض 3.
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	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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)6( عبدالرحمن )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)7( امل�شدر ال�شابق، �ض 3.

)8( امل�شدر ال�شابق، �ض 4.

)9( امل�شدر ال�شابق، �ض 3.

)10( امل�شدر ال�شابق، �ض 3.

�ض  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )�شقيق  عبدالرحمن   ،4 �ض  املقابلة،  ال�شهيد(،  )والد  �شلطان   )11(

الباحث  اال�شتمارة  معبئ  1992/10/26م،  يف  موؤرخة  ال�شهيد  ملف  يف  مثبتة  اأخرى  واإفادة   ،4

عبدالرحمن احلمدان.

)12( �شلطان )والد ال�شهيد(، املقابلة، �ض 4، عبدالرحمن )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض5.

)13( امل�شدر ال�شابق، �ض 4 - 5.

)14( عبدالرحمن )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، �شلطان )والد ال�شهيد(، املقابلة، �ض 5.

)15( �شلطان )والد ال�شهيد(.

)16( خالد خري اهلل م�شاري، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)17( من�شور اخلرايف، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

بتاريخ  2008/428، منعقدة  رقم  9، ق�شية  العا�شمة/  ال�شخ�شية،  االأحوال  دائرة  العدل،  وزارة   )18(

2008/4/8م.

)19( ر�شالة مثبتة يف ملف ال�شهيد.

)20( ر�شالة مثبتة يف ملف ال�شهيد، 3 �شفحات، موؤرخة يف 1992/3/7م.

)21( ق�شيدة مثبتة يف ملف ال�شهيد مكونة من 15 بيت �شعر.
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ال�سهيد/ اأحمد �سامل اأحمد عبا�س الفودري )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

وجدته،  بوالديه  بار  اجلميع،  يحبه  الكالم،  قليل  الطبع،  هادئ  ب�شيط،  مرتب،  ذكي، 

.
)1(

حمب للطريان منذ �شغره 

درا�شته وعمله:

اأبناء والده عمرًا، در�ض االبتدائية يف الفيحاء، ودر�ض املتو�شطة يف بيان، ودر�ض  اأكرب 

الثانوية مقررات يف �شلوى، وبعد تخرجه التحق باجلي�ض الكويتي واأ�شبح �شابطًا برتبة 

.
)2(

مالزم اأول يف �شالح الطريان

هواياته:

يحب املو�شيقى، وخا�شة االأغاين واالأحلان القدمية، كما يهوى تربية الدجاج واالأغنام 

.
)3(

منذ �شغره 

موقفه اإزاء العدوان العراقي:

العراقي  الغزو  ال�شاليه، وملا حدث  1990/8/2 م مع عائلته الكرمية يف  اأحمد يف  كان 

الغا�شم على دولة الكويت تلقى مكاملة من وحدته فلب�ض علـى الفور مالب�شه الع�شكرية، 

ثم توجه لنداء الواجب يف �شالح الطريان، كان ناقمًا من غزو العراق للكويت، وتوعد 

.
)4(

بفعل كل ممكن يف �شبيل حترير الكويت 

رجوع اأحمد اإلى املنزل:

الثاين  اليوم  الواحدة ظهر  ال�شاعة  عليهم يف  اأحمد  بدخول  االأ�شرة  اأفراد  ذهل جميع 

الوجه، مت�شايقًا،  �شاحب  والفانلة - كان  الطويل  ال�شروال  الداخلية -  للغزو مبالب�شه 

يف  يقعوا  ال  حتى  الع�شكرية  ثيابهم  نزع  منهم  طلبت  الرئا�شة  باأن  واأخربهم  مهمومًا، 

قب�شة قوات االحتالل الغازية، وطلب اأحمد من اأ�شرته الكرمية الرجوع اإىل املنزل مع 

.
)5(

دعواته لهم ب�شالمة الو�شول وحفظ اهلل لهم 
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انتماء اأحمد للمقاومة:

اجلحمة،  نبيل  جمموعته  اأفراد  من  وكان  البا�شلة،  الكويتية  للمقاومة  اأحمد  ان�شم 

ونوري اجلحمة، وعبدالعزيز امل�شفر، وكانت املجموعة ت�شم نحو 18 �شابطًا باالإ�شافة 

منطقة  يف  اجلحمة  نبيل  منزل  مقرها  وكان  واملدنيني،  الع�شكريني  من  غريهم  اإىل 

.
)6(

الريموك

جمع ال�شالح وتخزينه:

�شارك اأحمد اأفراد جمموعته يف جلب ال�شالح من خمازن اجلي�ض ومن جماميع اأفراد 

املقاومة الكويتية االأخرى، وذلك ال�شتخدامه يف العمليات الع�شكرية التي تنفذ �شد قوات 

االحتالل العراقي، وكان اأحمد يخفي تلك االأ�شلحة يف حفرة ال�شرف ال�شحي مبنزله 

ويخرجها كلما تطلبت احلاجة اإليها، وكانت اأمه ت�شاهده يفعل ذلك وحتذره من مغبة 

.
)7(

فعله هذا، فيخربها اأن ما يفعله الأجل الكويت 

تغيب اأحمد عن املنزل:

تغريت اأحوال اأحمد، فكثريًا ما يرجع اإىل منزله يف وقت متاأخر من الليل، اأو مع اآذان 

فجر اليوم الثاين، وعندما ي�شتف�شر اجلميع منه عن �شبب ذلك يت�شايق ويخربهم اأنه 

.
)8(

كان يف معية رفاقه، وكان كتومًا ال يخربهم عن طبيعة ما يقوم به 

جمع القمامة:

اأن  اأمام البيوت بعد  باأعمال تطوعية، ومن ذلك جمع القمامة من  اأي�شًا  اأحمد  �شارك 

اأ�شبح هذا االأمر تطوعًا حني غادر عمال النظافة البالد نتيجة الغزو العراقي وتداعياته، 

.
)9(

وكان ال�شباب ومن �شمنهم اأحمد يقومون بجمع القمامة ويحرقونها 

عالقة اأحمد بنبيل:

ويخرجان  الزيارة،  يتبادالن  وكانا  قوية،  اجلحمة  نبيل  ب�شديقه  اأحمد  عالقة  كانت 

اأفراد  بقية  ومعهم  الريموك،  نبيل يف منطقة  يكون يف منزل  غالبًا  التجمع  وكان  معًا، 

املجموعة، حيث يتم التخطيط لكثري من العمليات التي ينفذونها �شد قوات االحتالل 

.
)10(

العراقية 
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اإلقاء القب�ض على اأحمد ورفاقه:

ويف 1990/10/26م ال�شاعة الواحدة ظهرا خرج اأحمد من منزله م�شتقاًل �شيارة والده 

بني  الواقع  بالطريق  بنزين  ناقلة  يف  حريق  ا�شتعال  اأثناء  اللون،  زرقاء  �شفروليه  وهي 

منطقتي الريموك وقرطبة ، ويبدو اأنه من فعل املقاومة الكويتية البا�شلة، فحذر الوالد 

اأحمد اأن يتجه �شوب موقع احلادث، ونبهه اإىل �شرورة العودة اإىل املنزل باكرًا، فوعده 

الكائن يف منطقة الريموك،  اإىل منزل �شديقه نبيل اجلحمة  اأحمد خريًا، لكنه ذهب 

ويف اأثناء تواجده هناك مع بقية اأفراد املجموعة داهمت قوات االحتالل العراقية املنزل 

يف ال�شاعة الثالثة ع�شرًا - كما يذكر ه�شام - اأو لياًل - بح�شب رواية الوالدة، واألقت 

القب�ض على كل املتواجدين فيه، ومن بينهم اأحمد الفودري، ونبيل اجلحمة، وابن خالته 

.
)11( 

عبدالعزيز امل�شفر، واأودعتهم خمفر �شرطة الريموك

انتظار االأ�شرة عودة اأحمد:

انتظر اأفراد اأ�شرة اأحمد عودته اإىل املنزل، لكنه مل يعد اإىل اأن حّل الليل ومنع التجوال يف �شوارع 

.
)12( 

مدينة الكويت وخارجها، وبات اأحمد خارج املنزل، ومل تتعود االأ�شرة مبيته ذلك

اأحمد يف خمفر �شرطة الريموك:

ات�شل اأحمد يف ال�شاعة احلادية ع�شرة لياًل وحتدث مع والدته مطمئنًا اإياها على حاله، 

وذكر لها اأنه مع �شديق له، ومل يعلمها بحقيقة مكانه، وتبني للوالدة بعد ذلك اأنه كان 

)13( 

يحادثها من خمفر �شرطة الريموك

بحث االأ�شرة عن اأحمد:

.
)14( 

بحثت االأ�شرة عن اأحمد يف معظم خمافر ال�شرطة القريبة والبعيدة دون جدوى

اأحمد يف ال�شجن:

اأحمد  عائلة  منزل  اإىل  املرطة  اأحمد، ح�شر �شالح  غياب  على  مرور فرتة طويلة  بعد 

واأخربهم اأنه كان من �شمن الذين اأفرجت عنهم قوات االحتالل، وانه قد مت احتجازه 

اأنه يبلغهم ال�شالم   مع اأحمد يف معتقل يف �شجن االأحداث، و�شجن ق�شر نايف، وذكر 

.
)15( 

وهو بخري
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البحث عن اأحمد:

ذهبت االأ�شرة للبحث عن ولدها اأحمد حيث ذكر �شالح املرطة، اإال اأن القوات العراقية 

.
)16(

منعتها من الزيارة

بالغات كاذبة عن اأماكن وجوده:

معتقل  يف  وجوده  عن  خمربًا  منزلهم  اإىل  جاء  العراقيني  اأحد  اأن  اأحمد  والدة  تذكر 

العراقيني يف ق�شر نايف، وطلب منهم مبلغًا من املال نظري اإخراج اأحمد، لكن تبني اأنه 

يكذب فيما اأخرب، كما يذكر ه�شام اأن عددًا كبريًا من العراقيني وال�شوريني قد اأخربوهم 

عن اأماكن تواجد �شقيقه اأحمد، لكن ذلك كان على �شبيل الكذب وحماولة احل�شول على 

.
)17( 

املال

اأحمد يف العراق:

يخرب ال�شاهد من�شور اخلرايف اأنه �شاهد اأحمد الفودري يف مبنى اال�شتخبارات العراقية 

العري�شة،  واأكتافه  القامة، ولون ب�شرته احلنطاوي،  الب�شرة، وو�شفه بطول  يف مدينة 

واأنه كان يلب�ض بنطااًل داكن اللون، وقمي�شًا اأكمامه ق�شرية، وذكر اأن معه نحو اثنني اأو 

.
)18(

ثالثة رفاق، اأحدهم يرتدي د�شدا�شة، واآخر لي�ض عليه �شوى مالب�ض داخلية طويلة 

تغييب قوات االحتالل الأحمد:

يعرف  ومل  �شجونهم،  يف  الفودري  عبا�ض  اأحمد  �شامل  اأحمد  الغزاة  غيب  هكذا 

م�شريه، وقد حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 

.
)19(

2008/7/15م

رحم اهلل ال�شهيد اأحمد واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 18 

امل�شادر والهوام�ض:

35، �شابط يف اجلي�ض  3، منزل  12، �شارع  1996/12/25م، ي�شكن منطقة بيان، قطعة  )*( ولد بالكويت يف 

الكويتي برتبة مالزم اأول يف �شالح الطريان، تاريخ االأ�شر يف 1990/10/26م، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ احلكم 

مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/7/15 م. انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة 

برقم 2008/2138 ، بتاريخ 2008/6/16م، وا�شتمارة املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032، 

حلقوق  الكويتية  اللجنة  عن  ال�شادر  الكويتيني  واملفقودين  االأ�شرى  ت�شجيل  ومنوذج  1992/5/7م،  يف  موؤرخة 

االإن�شان، منوذج رقم 3162014 بتاريخ 1991/3/6م، بيانات املبلغ �شامل اأحمد عبا�ض الفودري )والد ال�شهيد(، 

1991/3/11م، بيانات املبلغ �شبت م�شعود �شبت  12، بتاريخ  اآخرُه  اآخر �شادر عن نف�ض اجلهة، برقم  ومنوذج 

امل�شعود، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شري 

ال�شهيد(،  الفودري )�شقيق  املبلغ �شالح �شامل  بيانات  1991/11/17م،  014، موؤرخ يف  اآخره  واملفقودين برقم 

وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان 

االأمريي.

)1( �شلمى جعفر حممد )والدة ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان.

)2( ه�شام )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض1 - 2 ، �شلمى جعفر حممد )والدة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�ض2.

ال�شابقة،  ال�شهيد(، املقابلة  ال�شابقة، �ض2، ه�شام )�شقيق  ال�شهيد(، املقابلة  )3( �شلمى جعفر حممد )والدة 

�ض2.

)4( ه�شام )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3-3 ، �شلمى جعفر حممد )والدة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�ض3، وبنت الديرة وذكريات الطفولة، كتاب من تاأليف الوالدة �شلمى، الكويت، 2009م، �ض 57.

 ،57 �ض  الطفولة،  وذكريات  الديرة  وبنت  ال�شابقة، �ض3،  املقابلة  ال�شهيد(،  )والدة  �شلمى جعفر حممد   )5(

ه�شام )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

املقابلة  ال�شهيد(،  )والدة  حممد  جعفر  �شلمى   ،7  ،5  ،4 �ض  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )�شقيق  ه�شام   )6(

ال�شابقة، �ض4.

)7( �شلمى جعفر حممد )والدة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

ال�شابقة،  ال�شهيد(، املقابلة  ال�شابقة، �ض3، �شلمى جعفر حممد )والدة  ال�شهيد(، املقابلة  )8( ه�شام )�شقيق 

�ض4-3.

)9( ه�شام )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)10( �شلمى جعفر حممد )والدة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4، ه�شام )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ، 

�ض4.

)11( ه�شام )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4 - 5 �شلمى جعفر حممد )والدة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 5-4.

)12( ه�شام )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض5.

)13( �شلمى جعفر حممد )والدة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، ه�شام )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 6.

)14( ه�شام )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.

)15( �شلمى جعفر حممد )والدة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، ه�شام )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 6.
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( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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)16( �شلمى جعفر حممد )والدة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5.

)17( ه�شام )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض 6، �شلمى جعفر حممد )والدة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 5.

)18( من�شور اخلرايف، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم اخلمي�ض املوافق 2009/10/1، �ض 

.2

)19( وزارة العدل، دائرة االأحوال ال�شخ�شية/9، ق�شية رقم 2008/1539، منعقدة بتاريخ 2008/7/15م.
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( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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ال�سهيد/ اأمان عبدالرحمن اأمان الفليج

كتب/ اأ.د في�شل عبداهلل الكندري:

ال�شامية،  منطقة  يف  وعا�ض  الكويت،  دولة  يف  الفليج  عبدالرحمن  اأمان  ال�شهيد  ولد 

ودر�ض يف رو�شة ال�شامية، ومدر�شة املاأمون، ثم انتقل والده اإىل منطقة العمرية ودر�ض 

ب�شهادة  واكتفى  للدرا�شة،  ميل  له  يكن  ومل  بها،  الرابع  ال�شف  لغاية  هناك  املتو�شطة 

الرابع متو�شط.

اجلهات  يف  للعمل  يتوجه  واأن  العلم،  من  عليه  ح�شل  مبا  يكتفي  اأن  اأمان  قرر  وهنا 

احلكومية، ومبا اأن له ميواًل اإىل اجلانب الع�شكري فانخرط يف �شفوف احلر�ض الوطني 

.
)1(

ليعمل برتبة عريف مدرب ال�شاعقة 

ويف ريعان �شبابه كان اأمان هادي الطباع، يقدر والديه ويوقرهما، ويحب اإخوانه ال�شبعة 

كثريًا، وال�شيما واأنه اأكربهم �شنًا، كما كانت له عالقات وا�شعة مع جريانه، فاعتاد اأن 

اأم  جارهم  زوجة  اإليه  فاأح�شنت  الكندري،  ح�شن  علي  جارهم  بيت  اإىل  كثريًا  يذهب 

.
)2(

عبداهلل، وعاملته كاأحد اأبنائها ملا له من اأخالق عالية 

ويف الثاين من اأغ�شط�ض عام 1990م عندما غزت قوات �شدام ح�شني الكويت على حني 

غرة من اأهلها، تدافع جميع الكويتيني للدفاع عنها املدنيون منهم والع�شكريون، وكان اأمان 

الفليج يف مقر عمله يف مع�شكرات احلر�ض الوطني مبنطقة اجليوان، وما اأن اأحاطت بهم 

القوات العراقية الغازية حتى انربى اأمان ورفاقه للدفاع عن مع�شكرهم بكل ما اأوتوا من 

قوة ومبا وقع يف اأيديهم من �شالح، و�شعد اأمان اإىل اأحد اأبراج املع�شكر، واأخذ يدافع عن 

الديرة، ويقاتل العراقيني، فطلب منه رفاقه اأن ينزل بعد اأن �شيطر العراقيون على كل 

املع�شكر، ولكنه رف�ض وبعداإ�شرارهم قال لهم: »كيف اأنزل واأنا اأق�شمت اأمام اأمري البالد 

باأال اأ�شت�شلم لالأعداء« وظل يقاتل حتى نفدت ذخريته، فحا�شره العراقيون واأخذوه اإىل 

ال�شابط العراقي فقال له ال�شابط العراقي، : »اذهب اأنت رجل ما راح اأقتلك«.

فمن هذين املوقفني ن�شتطيع اأن ن�شتنتج قوة �شخ�شيته، ومدى حبه لبلده واأهله، وكيف 

باأال  نف�شه  اأخذه على  الذي  الق�شم  �شبيل  بنف�شه يف  ي�شحي  الأن  ا�شتعداد  كان على  اأنه 

ي�شت�شلم لالأعداء، واأال ي�شلم لهم البلد اأبدًا.

عالمات  عليه  تبدو   ، الوجه  �شاحب  وهو  بيته  اإىل  اليوم  ذلك  ع�شر  يف  اأمان  عاد  ثم 
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الغ�شب، وملا راأى والده قال له: »واهلل قهر لقد احتل العراقيون الكويت« فقال له والده: »يا 

اأمان االآن احتلنا العراقيون وما نقدر اأن نعمل �شيئًا لهم«. فرد عليه: »ال واهلل ما اأتركهم 

.
)3(

يهنوؤون بديرتنا، اأنا اأق�شمت على امل�شحف اأن اأدافع عن هذه الديرة حتى املوت«

وينتظر خروج  االأيدي  ويقف مكتوف  البيت،  يجل�ض يف  لن  باأنه  والده  اأمان  اأخرب  وهنا 

العراقيني من الكويت وفقًا لقرارات االأمم املتحدة،اأو بناء على التحذيرات اخلارجية 

بدوره مبقاومة اجلنود  يقوم  اأن  بد  واإمنا ال  الكويت،  للعراق باخلروج من  التي وجهت 

العراقيني الإجبارهم على اخلروج بالقوة.

ويقول في�شل علي ح�شن الكندري جار ال�شهيد يف م�شاء ذلك اليوم جتمع عدد من �شباب 

احلي عند بيتهم فاأتاهم اأمان وقال لهم باأن لديه اأ�شلحة واأنه مع بع�ض رفاقه �شيتوجهون 

اإىل منطقة كيفان للم�شاركة يف املقاومة هناك، و�شاألهم فيما اإذا كان اأحد منهم يرغب 

يف الذهاب معه، فرتدد ال�شباب لعدم علمهم با�شتخدام االأ�شلحة، ، فقال اإنه �شيدربهم 

على كيفية ا�شتخدامها، و�شارك اأمان ورفاقه يف مقاومة اجلنود الغازية يف منطقة كيفان 

.
)4( 

ومكث هناك ب�شعة اأيام

للعيان  ، فبات وا�شحًا  العراقيني  الفليج طريقه، يف مواجهة اجلنود  اأمان  وهكذا خط 

كيف انه ا�شتغل خربته يف الدفاع عن وطنه �شد الغزاة، فمنذ حلظات الغزو االأوىل مل 

يهداأ اأمان ومل ي�شت�شلم لهم.

ال  بحيث  الغازية  العراقية  القوات  ملقاومة  خلية  الهيفي  نا�شر  و�شديقه  اأمان  و�شكل 

املواد  بتوزيع  تقوم  واإمنا  العراقية  القوات  �شد  الع�شكري  العمل  على  دورها  يقت�شر 

الغذائية، واملبالغ النقدية على االأ�شر الكويتية التي اآثرت البقاء يف الكويت للوقوف يف 

.
)5(

وجه الغزاة

وكان اأمان ال يهاب املوت، وبداأ ن�شاطه يزداد مع توايل االأيام كما كان ن�شاطه �شد اجلنود 

العراقيني يتفرع على ح�شب املوقف، وكان من �شمن العمليات التي قاموا بها اأنهم كانوا 

ي�شتدرجون اجلنود العراقيني باإعطائم االأكل وال�شراب حتى يطمئنوا اإليهم، ثم يقومون 

.
)6(

بقتلهم ويدفنونهم مبنطقة العار�شية 

ومن العمليات التي قام بها اأمان ورفاقه اأنهم كانوا يذهبون اإىل الطرق ال�شريعة ويعر�شون 

خدمات التو�شيل على اجلنود العراقيني، وعندما يركبون معهم يقومون بقتلهم، ورميهم 

العراقية،  للقوات  الكبرية  النقل  الزبالة، كما كانوا ي�شريون خلف �شيارات  يف حاويات 

.
)7(

ويقومون بحرقها والفرار ب�شرعة كبرية 
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ويقول في�شل علي الكندري باأن ال�شهيد اأمان اأخربه باأنهم كانوا يلب�شون مالب�ض االأطباء، 

امل�شت�شفى عن  ويفت�شون يف  اأطباء،  اأنهم  اعتبار  على  امل�شت�شفيات  بع�ض  اإىل  ويذهبون 

.
)8(

اجلنود العراقيني، ويقتلونهم، وال�شيما اإذا كانوا من الرتب الع�شكرية العالية 

املجاري حتى  فتحات  ويخفيها يف  بيته  اإىل  اأ�شلحة  الفليج يح�شر  اأمان  كان  ما  وكثريًا 

ال تقع يف اأيدي العراقيني. كما كان يحاول اأن يطمئن الكويتيني ويرفع من معنوياتهم ، 

.
)9(

ويقول لهم باأن العراقيني جبناء 

العراقية،  القوات  لدى  مطلوبًا  و�شار  الفليج،  اأمان  �شيت  ذاع  االأعمال  هذه  وب�شبب 

عن  بحثا  البيت  فداهموا  والده،  بيت  عنوان  عرفوا  اأن  بعد  طلبه  يف  دوريات  فاأر�شلوا 

واأخويه  والده  وقام اجلنود ب�شرب  اأمان،  البيت ملدة طويلة، ومل يجدوا  وفت�شوا  اأمان، 

فوؤاد ويو�شف ليقرا مبكان وجود اأمان، واقتادوهم اإىل خمفر الرابية، وبقوا يف ال�شجن 

»لو  اأمان:  لوالد  ال�شابط  اأطلقوا �شراحهم فقال  العا�شرة م�شاء، وبعدها  ال�شاعة  حتى 

)10(

وجدنا اأمان لقتلناه ولقتلناكم كلكم« 

اأما عن اأهم العمليات التي قام بها اأمان الفليج فيخربنا عنها جاره في�شل علي الكندري 

وهي حادثة م�شتل الرابية فيقول بينما كان اأمان يف بيته كان هناك اإطالق نار، فخرج 

من بيته م�شلحًا، وبعدها اأخذنا ن�شمع بانفجارات كبرية ال نعلم م�شدرها، وكنا ال نعلم 

غ�شب  حالة  يف  وهو  اأمان  عاد  لياًل  الثانية  ال�شاعة  يف  باأنه  وي�شيف  يحدث،  الذي  ما 

 ، يا عمي ذبحناهم«  »ذبحناهم  ويردد:  ي�شرخ  واأخذ  ووالدي  اأنا  علينا  �شديد، فدخل 

واأخربهما باأنهم دخلوا امل�شتل، واأطلقوا النار على اجلنود العراقيني، وقتلوا منهم عددًا 

.
)11(

كبريًا

الفروانية  واأ�شحابه من بيت يف منطقة  الفليج  اأمان  العراقي اتخذ  الغزو  وطوال فرتة 

مقرًا لهم والأعمالهم، ويقع يف منطقة قريبة من العمارات والبنايات التي ت�شكنها اجلالية 

وكان  الريبة،  اأو  ال�شك  بعيدًا عن  ليكون  الكويتيني  بعيد عن م�شاكن  الفل�شطينية، وهو 

عليهم،  واأ�شحابه لالطمئنان  واأهله  والده  �شكنى  واأخرى على منطقة  بني فرتة  يرتدد 

وكان ال يرتدد يف ذلك رغم اأنه كانت تطارده ال�شلطات العراقية.

وظل هذا ديدن اأمان واأ�شحابه حتـى اندلعت احلرب اجلوية عندما �شنت قوات التحالف 

حربها اجلوية على التجمعات الع�شكرية للقوات العراقية داخل الكويت والعراق يف 17 

يناير 1991 م، ا�شتجابة لقرارات االأمم املتحدة الداعية بخروج القوات العراقية من 

الكويت دون قيد اأو �شرط، ويحق للقوات الدولية ا�شتخدام القوة الع�شكرية الإجبار العراق 
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على اخلروج من الكويت يف حالة الرف�ض اأو انق�شاء املدة املمنوحة لها والتي انتهت مع 

نهاية يوم ال�شاد�ض ع�شر من يناير.

اأفراد اخلاليا بالكويت واأخذوا يظهرون يف العلن با�شتمرار ، ورمبا  وهنا ت�شجع بع�ض 

اخطاأوا يف تقديراتهم وظنوا باأن الهجوم الربي بات و�شيكًا، وهذا جعلهم ي�شعرون ب�شيء 

من االطمئنان واخلروج من خمابئهم، وهذا رمبا جعل بع�شهم يتهاون يف ال�شرية، ون�شوا 

القوات  �شجع  وهذا  العامل،  التي عرفها  االأنظمة  اأ�شر�ض  نظام من  مع  يتعاملون  باأنهم 

العراقية على ا�شطياد اأ�شحاب اخلاليا واحدًا تلو االآخر )12(.

البيت  اأمر  وانك�شف  با�شتمرار،  يظهر  الفليج  اأمان  ال�شهيد  بداأ  الظروف  هذه  ويف 
كان  الذي  ال�شويدي  عدي  ويقول  للبيت،  فرت�شدوا  العراقية،  للقوات  فيه  املتواجدين 

ع�شوا  يف نف�ض اخللية باأنه يف يوم 1991/1/19م ويف ال�شاعة ما بني 11 - 12 ظهرًا 

جاءت ال�شيارات امل�شلحة لتطويق البيت، وقب�شوا على كل من فيه، وكانوا قرابة ثمانية 

املر�شد  ومر�شد  ال�شويدي  وق�شي  ولوؤي  الهيفي  ونا�شر  الفليج  اأمان  ومنهم  اأ�شخا�ض، 

من  واأخرجوا  البيت،  من  االأعني  مع�شوبي  واأخرجوهم  عليهم  فكب�شوا   ،
)13( واآخرون 

البيت كميات كبرية من االأ�شلحة، واقتادوهم اإىل خمفر �شرطة الفروانية، وو�شعوهم يف 

زنزانة واحدة، واأذاقوهم األوان العذاب، و�شدر حكم االإعدام بحقهم للعثور على اأ�شلحة 

)14(
معهم، ومع كامريات فيديو لت�شوير بع�ض عملياتهم �شد القوات الغازية 

ومت نقلهم بعد ذلك اإىل العراق لتنقطع اأخبار ال�شهيد اأمان الفليج ورفاقه حتى اأ�شدرت 

املحكمة الكلية يف الق�شية رقم 2626 / 2009 / اأحوال �شخ�شية/ 9 : »مبوت املفقود 

واأحقية  2009/10/20م  يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتا  الفليج  اأمان  عبدالرحمن  اأمان 

املدعي عبدالرحمن الفليج با�شتخراج �شهادة وفاة، واأ�شدرت وزارة ال�شحة �شهادة وفاة 

بناء على ذلك )15(.
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ال�سهيد/ اأنور حممد خليفة علي الع�سفور )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

يحبه  زوجته،  واأرحام  اأرحامه  باأهل  بار  الفكاهة،  يحب  القلب،  طيب  حنون،  هادئ، 

.
)1(

اجلميع 

هوايته:

يهوى الت�شوير، لذا كان يحر�ض على ت�شجيل االأحداث اأثناء الغزو العراقي عن طريق 

كامريا الفيديو التي ميتلكها، وكان يبعث بال�شريط امل�شور اإىل اململكة العربية ال�شعودية 

.
)2(

مع من يثق فيه لتو�شيله للقيادة الكويتية ال�شرعية باخلارج 

�شفر اأ�شرته:

جمهورية  يف  البالد  خارج  اأنور  واأ�شرة  الكويت  دولة  على  الغا�شم  العراقي  الغزو  جاء 

تركيا، وقدر اهلل تعاىل اأن ال يراها اأبدًا، وبعد التحرير �شمعوا عن ق�شة ا�شت�شهاده يف 

.
)3(

�شبيل وطنه الذي اأخل�ض له، وتفانى يف حبه، والذود عنه 

تغيب اأنور عن املنزل:

.
)4(

اعتاد اأنور اأثناء الغزو التغيب عن املنزل، وال يعود اإليه اإال بعد فرتة قد ت�شتمر ثالثة اأيام

رفاق اأنور يف املقاومة:

اأحمد  حممود  وحممد  املرتوك،  حامد  البا�شلة:  الكويتية  املقاومة  يف  رفاقه  بني  من 

الطوا�ض، وحامد عبدالزهرة مال اهلل، و�شعد �شاير �شعود ال�شمري، وجمال حممد خالد 

.
)5(

اجلابري، ونهار علي نهار، وعلي حممد نهار 

تزوير الهويات:

يقع  اأن  يخاف  ملن  املزورة  الهويات  بعمل  الرفاق  وبع�ض  خليفة  �شقيقه  مع  اأنور  �شارك 

.
)6(

اأ�شريًا يف اأيدي القوات العراقية الغازية من الع�شكريني واملدنيني الكويتيني 
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حمله لل�شالح:

كان يحمل ال�شالح غالبًا، وهو عبارة عن م�شد�ض ذاتي يربطه ب�شاقه، وكان �شقيقه خليفة 

.
)7(

ين�شحه باأخذ احليطة واحلذر خمافة اأن يقع يف قب�شة جنود االحتالل 

جمعه لالأ�شلحة:

البا�شلة  الكويتية  للمقاومة  االأخرى  املجاميع  من  االأ�شلحة  على  ورفاقه  اأنور  ح�شل 

.
)9(

ال�شتخدامها �شد جنود االحتالل العراقي 

قتله للغزاة:

.
)9(

تذكر اأمل اأن �شقيقها اأنور متكن من قتل نحو 12 جنديًا من جنود االحتالل العراقي

الرتدد على ديوانية خيطان:

يرتدد اأنور على ديوانية يف منطقة خيطان، يجتمع فيها مع رفاقه يف املقاومة الكويتية 

.
)10( 

البا�شلة، وهي مركز انطالقهم

تفجري �شوق يف خيطان:

اأ�شواق خيطان، واأ�شفر االأمر عن قتل وجرح  اأنور رفاقه يف و�شع قنبلة يف اأحد  �شارك 

مكان  من  الفرار  اأنور  بينهم  ومن  الرفاق  وا�شتطاع  العراقي،  االحتالل  جنود  بع�ض 

التفجري، وقد ذكر اأنور هذه احلادثة ل�شديقه علي املغربي الذي حذره يف وجوب اأخذ 

.
)11(

احليطة من الغزاة وحذره غدرهم 

ا�شتدراج جنود االحتالل:

كانت جمموعة املقاومة التي ينتمي اإليها اأنور ت�شتخدم اأ�شاليب تقنية ماكرة، فقد كانت 

ت�شتدرج جنود االحتالل اإىل مكان معني وتقوم بقتلهم، وهذا ما داأبت على فعله، وقامت 

املجموعة بتوجيه دعوة ع�شاء الأحد جنود االحتالل من احلر�ض اجلمهوري العراقي يف 

يوم 1990/9/15 م، وكان مكان الدعوة اأحد بيوت ال�شهداء يف منطقة خيطان، وكانت 

.
)12(

اخلطة غايتها قتل هذا اجلندي ولكنها مل توفق 
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اكت�شاف القوات العراقية خلطة الرفاق:

لدعوة  اأنور  ا�شتجاب  وقد  التجوال،  مينع  وفيها  لياًل،  العا�شرة  وقتئذ  ال�شاعة  كانت 

االأمور جتري  كل  وكانت  الدعوة،  ملكان  معه  وخرج  الفور،  على  املرتوك  �شديقه حامد 

وفق خطة حمكمة، لكن معلومات ا�شتخبارات القوات العراقية حالت دون تنفيذ خطة 

الع�شكرية  باآلياتهم  البيت  الغزاة ما عزم على فعله الرفاق، وطوقوا  الرفاق، فاكت�شف 

مقاومة  جهدهم  وحاولوا  باخلطر  الرفاق  ف�شعر  جانب،  كل  من  به  واأحاطوا  املدرعة، 

جنود االحتالل ، وتبادلوا اإطالق النار معهم، واأ�شفر االأمر عن ا�شت�شهاد �شتة من �شباب 

املقاومة، ثم عمد الغزاة اإىل رمي جثث ال�شهداء يف ال�شارع لريهبوا النا�ض بجرمهم، 

وكان اأنور من بني الذين كانوا يف املنزل، ويبدو اأن جنود االحتالل قب�شوا عليه و�شاقوه 

.
)13(

اإىل معتقالتهم 

جا�شو�ض فل�شطيني:

بع�ض امل�شادر تذكر اأن الذي اأعلم جنود االحتالل مبكان اجتماع اأفراد املجموعة وما 

.
)14(

اعتزموا على فعله كان جا�شو�شًا يحمل اجلن�شية الفل�شطينية 

رواية اأخرى :

و�شاق خالد املغربي رواية اأخرى �شمعها من بع�ض �شباب املقاومة ذكر فيها اأن الرفاق قد 

متكنوا من قتل اجلندي الذي دعوه اإىل الع�شاء، ولكون القتيل اأحد جنود نقطة التفتي�ض 

فاأبلغ  الدعوة،  تلك  بعد  القدوم  بتاأخره عن  اأح�ض  رفاقه  اأحد  فاإن  املنزل،  القريبة من 

القيادة العراقية عن ذلك، فاأر�شلت جنودها وطوقت املنزل، وحدث تبادل اإطالق نار 

الكويتية،  املقاومة  اأفراد جمموعة  بقية  القوات  تلك  واأ�شرت  وقع �شريعًا،  فيه من  وقع 

.
)15(

وكان اأنور من بني املاأ�شورين 

اأنور بني احلياة واملوت:

اختلفت الروايات يف حياة اأنور ومن معه بعد تلك احلادثة، فبع�شها يقطع بحياته بعدها 

بفرتة طويلة، والبع�ض االآخر يقطع اأن هناك وثيقة تثبت ب�شورة قطعية وفاته، لذا �شوف 

نعر�ض م�شوغات كل راأي بناء على ما �شاقه ال�شهود من اأدلة:

يذكر خليفة �شقيق اأنور اأن �شباب املقاومة دخلوا بعد التحرير خمافر ال�شرطة، وتفح�شوا 
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االأوراق التي تركها جنود االحتالل فيها، وقد اأح�شر اأحد ال�شباب خلليفة ورقة تفيد اأن 

�شقيقه و�شديقه حامد املرتوك واأحد االأردنيني، و�شخ�شًا عراقيًا قد مت ترحيلهم جميعًا 

.
)16(

اإىل العراق، ولكن هذه الورقة ال وجود لها يف ملف ال�شهيد الذي بني اأيدينا 

كانت  الرمادي  �شجن  ال�شهيد يف  روؤية  اأن  اأمل  و�شقيقته  منى  ال�شهيد  زوجة  تذكر  كما 

من قبل �شخ�شني، اأحدهما طالل فرج العنزي الذي قطع مب�شاهدته هناك، واالآخر هو 

اأحمد حممد البحر الذي وجه �شوؤااًل لل�شهيد ليذكره مبعرفته فيه وذكر له ا�شم اأنور، لكن 

هذا ال�شخ�ض اأنكر اأنه يحمل ا�شم اأنور، وذكر له اأن �شقيقه ي�شبهه ويحمل نف�ض اال�شم، 

.
)17(

لذا فاإن وجود اأنور يف �شجن الرمادي غري متحقق على وجه اليقني

اأما الراأي االآخر الذي يقطع مبوت ال�شهيد يف الكويت في�شتند على وثيقة عراقية �شادرة 

عن مديرية �شرطة الفروانية يف 15 اأيلول 1990م موقعة من مديرها العقيد حبيب جنم 

حميي الدين مر�شلة اإىل قيادة قوات ال�شرطة بالكويت تفيد اأن اأنور قد �شدر عليه حكم 

.
)18(

باالإعدام، ومت تنفيذه اأمام منزل ال�شهيد �شعد �شاير �شعود ال�شمري 

وعلى هذا ميكن ترجيح الراأي الثاين على اعتبار اأنها وثيقة قطعية الثبوت �شادرة عن 

جهة ر�شمية فيها تفا�شيل دقيقة عن تداعيات احلادثة، وقد ذكرت فيها اأ�شماء ال�شهداء 

- وهم �شتة - ب�شورة �شحيحة، ف�شاًل عن ذكر غريهم ممن لهم �شلة باالأمر.

تغييب قوات االحتالل الأنور:

هكذا غيب الغزاة اأنور حممد خليفة علي الع�شفور، ومل يعرف م�شريه يقينًا، وقد حكمت 

املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2007/10/9م )19(.

رحم اهلل ال�شهيد اأنور، واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 29 

امل�شادر والهوام�ض:

)*(  ولد بالكويت يف 1961/6/12م، ي�شكن منطقة م�شرف، قطعة 6، �شارع 5، جادة 4، منزل 8، يحمل ال�شهادة 

وتاريخ  1990/9/15م،  يف  اأ�شره  تاريخ  كاتب،  بوظيفة  والعمل  االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  يف  يعمل  املتو�شطة، 

ا�شت�شهاده هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2007/10/9م، انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد 

�شادرة عن وزارة ال�شحة برقم2007/3133، بتاريخ 2008/1/22، وا�شتمارة املتغيب �شمن عمليات االحتالل 

والتحرير برقم 406032 ، موؤرخة يف 1992/5/7م، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني، �شادر عن 

اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان، منوذج رقم 6042714 ، يف �شهر اأكتوبر، بيانات املبلغ حممد اإبراهيم بوعركي، 

ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين 

بدون رقم، موؤرخ يف 1991/10/1م، للمبلغة منى �شقرعبدالعزيز ال�شقر )زوجة ال�شهيد(، وبطاقة حمتويات 

امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

)1( اأمل )�شقيقة ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء، املوافق 2010/1/27، 

�ض 2، ح�شني علي املغربي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم اخلمي�ض، املوافق 2010/1/28، 

�ض1 - 2، منى �شقر عبدالعزيز ال�شقر )زوجة ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم 

االأربعاء، املوافق 2010/1/27، �ض 2-1.

)2( اأمل )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، ح�شني علي املغربي، املقابلة ال�شابقة، �ض3-2.

)3( منى �شقر عبدالعزيز ال�شقر )زوجة ال�شهيد(، مقابلة الباحث وحيد القطان، �ض2.

)4( اأمل )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)5( منى �شقر عبدالعزيز ال�شقر )زوجة ال�شهيد(، مقابلة اأخرى اأجرتها معها الباحثة م�شاعل ح�شني بتاريخ 

1992/12/13، ورقة واحدة، اأمل )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3-2.

)6( خليفة )�شقيق ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأحد، املوافق 2010/1/24، �ض 2-1.

)7( خالد علي املغربي، املقابلة ال�شابقة، �ض2، خليفة )�شقيق ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض4-3-2.

)8( ح�شني علي املغربي، املقابلة ال�شابقة، �ض2، خالد علي املغربي، املقابلة ال�شابقة، �ض3-2.

)9( اأمل )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)10( خليفة )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

)11( خالد علي املغربي، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)12( خليفة )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، اأمل )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3، خالد 

ال�شابقة، �ض3، منى �شقر عبدالعزيز  املقابلة  املغربي،  3، ح�شني علي  ال�شابقة، �ض  املقابلة  املغربي،  علي 

ال�شقر )زوجة ال�شهيد(، مقابلة الباحث وحيد القطان، �ض 2 - 3.

�ض  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )�شقيقة  اأمل   ،  3  -  2 �ض  ال�شابقة،  املقابلة   ، ال�شهيد(  )�شقيق  خليفة   )13(

3، خالد علي املغربي، املقابلة ال�شابقة، �ض 3-4، ح�شني علي املغربي، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، منى �شقر 

عبدالعزيز ال�شقر )زوجة ال�شهيد(، مقابلة الباحث وحيد القطان، �ض2 - 3.

)14( اأمل )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3-4 ، خليفة )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)15( خالد علي املغربي، املقابلة ال�شابقة، �ض3 - 4.

)16( خليفة )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 ح�شني علي املغربي، املقابلة ال�شابقة، �ض3، منى �شقر 

عبدالعزيز ال�شقر )زوجة ال�شهيد(، مقابلة الباحث وحيد القطان، �ض4.

)17( اأمل )�شقيقة ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض4، منى �شقر عبدالعزيز ال�شقر، مقابلة م�شاعل ح�شني، ورقة واحدة.

)18( وثيقة مثبتة يف ملف ال�شهيد اأنور، ورقة واحدة.

)19( وزارة العدل، دائرة االأحوال ال�شخ�شية /9، ق�شية رقم 2007/2477 ، منعقدة بتاريخ 2007/10/9م.
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ال�سهيد/ بدر غريب اإبراهيم الكندري )*(

كتب/ اأ. د. في�شل عبداهلل الكندري:

ولد ال�شهيد بدر غريب الكندري يف الكويت بتاريخ 1962/12/22م، ومل يكن مييل اإىل 

التعلم اأو الدرا�شة فاكتفى ب�شهادة املتو�شطة، وكان يحر�ض على تنمية هوايته وهي الرماية 

. اأما عن وظيفته فما 
)1(

وكان يذهب مع اأخيه بدر مع بقية رفاقه للرمي و�شيد احلمام 

كان اأمامه نتيجة ل�شعف تعليمه اإال اأن يلتحق باجلي�ض الكويتي عام 1983م، ثم ا�شتقال 

.
)2(

وانتقل بعد ذلك ليعمل موظفًا يف اإدارة اجلمارك العامة 

الزوجية يف  الكويتي، فدخل ع�ض  املجتمع  اأفراد  كبقية  بدر عي�شة عادية  ال�شهيد  عا�ض 

1983/2/2م، ورزقه اهلل تعاىل من االأوالد كاًل من حنان ونا�شر وم�شعل، وعا�ض يف بيت 

.
)3(

اأبيه يف منطقة الريموك 

القوات  كارثة غزو  على  2000/8/2م  يوم اخلمي�ض  �شباح  الكويتيون  ا�شتيقظ  وعندما 

اأن  يتوقعوا  مل  حيث  العراقي  املوقف  من  الده�شة  الكويتيني  اأ�شاب  للكويت،  العراقية 

التي وقفت بجانب  الكويت  نف�ض  الطريقة، فهذه هي  الكويت بهذه  العراق معروف  ترد 

التغلب  العراق �شنوات طويلة يف حمنها وم�شاكلها، وكانت كثريًا ما تهب مل�شاعدتها يف 

على ال�شعاب التي تواجهها، ولتعود لتقف على رجلها من جديد بف�شل تلك امل�شاعدات 

ومواقف الكويت.

الغدر  قوات  وجه  يف  للوقوف  املقاومة،  �شفوف  اإىل  ين�شم  باأن  بدر  ال�شهيد  قرر  وهنا 

والطغيان، بكل ما اأوتوا من قوة ومن �شبل واإمكانيات متاحة اأمامهم. ففي اأول اأيام الغزو 

العراقية،  القوات  مقاومة  جتاه  به  القيام  عليهما  يجب  ما  حول  وليد  اأخيه  مع  تناق�ض 

وكيفية اإخراجهم من الكويت، اأو على االأقل تكبيدهم خ�شائر كبرية قدر امل�شتطاع.

فذهب ال�شهيد بدر مع اأخيه وليد وب�شحبة �شديقه م�شاعد العثمان اإىل خمزن لالأ�شلحة 

العثمان،  م�شاعد  �شديقه  ومعه  وليد  �شيارة  يف  منها  بع�شًا  فحملوا  ال�شويخ،  مبنطقة 

بينما ا�شتقل ال�شهيد بدر �شيارته و�شار قبلهما لي�شتك�شف لهما الطريق وتوفري احلماية 

.
)4(

لهما

القوات  من  االإفالت  يف  الكويت  اأبناء  من  الع�شكريني  مب�شاعدة  بدر  ال�شهيد  قام  كما 

العراقية التي كانت تبحث عنهم يف كل مكان، وذلك من خالل تزوير الهويات واالأوراق 
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، ويف اأوائل اأيام الغزو توجه ال�شهيد بدر مع اأخيه وليد و�شديقهما م�شاعد 
)5(

الر�شمية

وبدوؤوا  هناك  املوجودة  االأختام  واأخذوا  للجوازات  العامة  االإدارة  اإىل  العثمان  فهد 

اأوراقًا  اأو  �شخ�شية  هويات  كانت  �شواء  الع�شكريني،  للكويتيني  جديدة  هويات  باإ�شدار 

.
)6(

ثبوتية لل�شيارات، كي ال يقعوا فري�شة يف اأيدي القوات العراقية 

واأ�شرفت هذه اخللية على  للمقاومة،  وليد وغريهما خلية  اأخيه  ال�شهيد بدر مع  و�شكل 

القيام بعمليات عديدة �شد اجلنود العراقيني نذكر منها التايل: حاول وليد اأخو ال�شهيد 

اأن يذهب اإىل منطقة كيفان مع �شديقه م�شاعد العثمان فجاء ال�شهيد بدر واأخربهما 

املقاومة  واأفراد  العراقيني  اجلنود  بني  م�شتمر  الق�شف  الأن  هناك  اإىل  الذهاب  بعدم 

الكويتية، واأخربهما باأنه قادم من هناك، فلم ي�شدقا هذا اخلرب، فتوجها اإىل هناك ، 

واأيقنا ب�شحة كالم ال�شهيد بدر.

نقطة  برمي  قاموا  حيث  خيطان،  منطقة  اإىل  املقاومة  اأفراد  من  جمموعة  مع  وذهب 

تفتي�ض عراقية، وقتلوا عدة جنود، ثم الذوا بالفرار. كما كانوا يتوجهون اإىل ج�شر م�شرف 

ويقومون من فوق اجل�شر باإطالق النار على كل �شيارة �شحن ع�شكرية عراقية متر حتت 

اجل�شر، وقاموا بهذا العمل مرتني اأو ثالث مرات. كما ذهبوا اإىل منطقة اجليوان حيث 

اإىل  واأح�شروها  االأ�شلحة  الع�شكرية وح�شلوا على كميات كبرية من  واالإدارات  املباين 

، وخباأوها هناك حت�شبًا ال�شتخدامها يف امل�شتقبل �شد القوات العراقية.
 )7(

البيت 

وا�شتمر ال�شهيد بدر على هذا املنوال مع رفاقه من اأفراد اخللية من �شباب الكويت ممن 

وكيف  للعامل،  احلقيقي  معدنهم  واأظهروا  الت�شحيات  واأغلى   ، البطوالت  اأروع  �شطروا 

ا�شتطاع هذا ال�شعب املرتف الوقوف يف وجه اأق�شى نظام عرفه العامل واأكرثها وح�شية.

وملا حّل �شهر نوفمرب كان اجلنود العراقيون يرتب�شون الأفراد اخللية، فجمعوا معلومات 

حتت  وو�شعوه  اأ�شلحة،  من  منه  يخرج  كان  وما  البيت  ور�شدوا  اأن�شطتها،  وعن  عنهم 

الرقابة، حتى جاء يوم 1990/11/21م ويف ال�شاعات االأوىل من فجر ذلك اليوم جاءت 

على  وعرثوا  جيدًا،  وفت�شوه  ودخلوه،  به،  واأحاطوا  املذكور  البيت  اإىل  العراقية  القوات 

الكندري  ابراهيم  ال�شهيد غريب  والد  فاأهانوا  املجاري،  منهول  االأ�شلحة يف  من  كمية 

و�شربوه، فنزل لهم ال�شهيد بدر من فوق، واأخرب الفرقة العراقية باأنه �شاحب االأ�شلحة ، 

، فقب�شت عليهما الفرقة العراقية.
)8(

وال عالقة لوالده بها، وال يعلم عنها �شيئًا 

ولكن  ابني  من  بالقرب  بال�شيارة  وو�شعوين  معهم  فاأخذوين   ..« ال�شهيد:  والد  ويقول 

ال�شخ�ض الذي اأبلغ عن ابني اأدىل اإىل القوات العراقية باأنني لي�ض يل علم بذلك فاأخذوا 
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.
)9(

ي�شربونني وجروين اإىل املنزل، واألقوا بي، ومن ثم اأخذوا ابني.. 

ويف هذه الظروف ال�شعبة مل ين�ض ال�شهيد بدر رفاقه يف اخللية ففي اللحظات االأوىل من 

اقتحام القوات العراقية ملنزل والده، قام من فوره باإخبار اأخيه وليد وطلب منه الهرب 

اأخوه من بيت الآخر حتى خرج من احلي  البيت، فهرب  الأن القوات العراقية حا�شرت 

 وهذا يدل على اأخالقه رحمه اهلل تعاىل حيث �شحى بنف�شه من اأجل �شالمة رفاقه، 
)10(

واأبيه، وهذا مع اإدراكه ب�شرا�شة القوات العراقية وما �شيالقيه على اأيديهم، فهكذا يكون 

االإيثار.

واقتادته القوات العراقية اإىل �شجن االأحداث، و�شمحوا الأهله بزيارته، وكانت هذه هي 

 ،
)11(

اآخر مرة ي�شاهد فيها ولده ال�شغري نا�شر، كما كانت اآخر مرة ي�شاهده فيها اأهله 

ومن هناك مت نقله اإىل �شجن امل�شاتل ثم رحل اإىل العراق وانقطعت اأخباره، وطالت مدة 

ي�شتدل  ومل  عليه،  اال�شتدالل  يتم  ومل  وذويه،  اأهله  اأخباره عن  وانقطعت  اأهله،  انتظار 

غيابه،  على  ال�شنني  هذه  كل  م�شي  بعد  وخا�شة  حيا  كونه  دليل  يوجد  وال  رفاته،  على 

وانقطاع اأخباره، فحكمت املحكمة الكلية يف دولة الكويت مبوته حكميًا اعتبارًا من يوم 

بدولة  ال�شحة  وزارة  من  �شادرة  له  وفاة  �شهادة  ا�شتخراج  ومت   ،  
)12(

2008/6/24م 

.
)13(

الكويت 
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ال�سهيد/ بدر فالح �سطام ظاهر البدر الف�سلي )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:
)1( 

هادئ، كرمي، خلوق، ن�شيط، بار بوالديه

درا�شته وعمله:

طالب يف ال�شف الثالث الثانوي، وكان ي�شاعد والده ويرافقه يف حملة احلج التي ميلكها 

.
)2(

الوالد 

موقفه اإزاء العدوان العراقي:

كان ناقمًا من غزو العراق للكويت، وتوعد بفعل كل ممكن يف �شبيل حترير الكويت، وكان 

.
)3(

ميني نف�شه بال�شهادة ويذكر ذلك لوالده 

بدر يف بداية الغزو:

ا�شت�شعر والده بخطورة املوقف املتمثل يف دخول القوات العراقية ال�شريع لدولة الكويت، 

اأفراد  بع�ض  وا�شطحب معه  الغزاة،  ل�شر  اتقاًء  الكويت  اأ�شرته على اخلروج من  وحث 

اأ�شرته، فيما اأ�شر البع�ض على املكوث داخل الكويت، ويخرب الوالد اأنه اأجرب ولده بدر 

توجهت  االأمر، حيث  هذا  فاأطاعه يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  اإىل  معه  اخلروج  على 

.
)4(

االأ�شرة اإىل مدينة الريا�ض 

اعتقال بدر اأثناء دخوله للكويت:

مل يعد االأمر يحتمل يف �شمري بدر وحر�شه االأكيد على فداء الوطن، فلم مي�ض �شوى 

اأ�شبوع من خروجه اإىل اململكة العربية ال�شعودية، اإال وقد افتقد الوالد ابنه بدر يف فجر 

ذاك اليوم، وبحث عنه عند االأقرباء يف الريا�ض، وبعد ات�شاالت مكثفة تبني رجوع بدر 

قب�شة  يف   فوقعا  الوفرة  مزارع  طريق  عن  دخلوها  وقد  فهد،  �شقيقه  مع  الكويت  اإىل 

اأثناء  ويف  اأيام،  ثالثة  احتجزتهما  ثم  وتنكياًل،  �شربًا  اأو�شعتهما  التي  العراقية  القوات 
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التحقيق عن ال�شبب املوجب لدخولهما اإىل الكويت ادعيا اأن لهما اأغنامًا، واأنهما ب�شدد 

.
)5(

البحث، عنها، فانطلت احليلة على القوات العراقية واأطلقت �شراحهما 

عودة بدر اإلى املنزل:

عاد بدر مع �شقيقه فهد اإىل منزل العائلة يف منطقة الفحيحيل فا�شتقبلتهم اأفراد االأ�شرة 

.
)6(

بالفرح، وحمدوا اهلل على �شالمة خروجهم من قب�شة الغزاة 

انتماء بدر للمقاومة:

وجد بدر يف �شقيقه عادل تفريجًا عن كل ما يعتلج يف �شدره من حقد وكراهية لالحتالل 

هدفها  بنف�شه،  راأ�شها  جمموعة  عادل  �شكل  فقد  الكويت،  دولة  على  الغا�شم  العراقي 

النيل من قوات االحتالل ومقاومتها بكل ممكن، فان�شم بدر لهذه املجموعة على الفور، 

.
)7(

وعر�ض ا�شتعداده الكامل لتنفيذ ما يطلب منه 

اأفراد املجموعة:

اأبناء  واأحد  غامن،  وعادل  بدر،  و�شقيقه  الف�شلي  عادل  من  موؤلفة  املجموعة  كانت 

امليا�ض، وحمدان العجمي، واأحد االأ�شخا�ض من اجلن�شية اليمنية، واآخر يحمل اجلن�شية 

.
)8(

الفل�شطينية يدعى م�شري، ف�شاًل عن اآخرين

نقل االأ�شلحة:

�شارك بدر يف نقل االأ�شلحة من خمازن اجلي�ض الكويتي الواقعة مبنطقة �شبحان بو�شاطة 

م�شاجد  لبع�ض  ال�شناعية  االأ�شقف  بعد خلف  فيما  ي�شعونها  ثم  عادل،  �شقيقه  �شيارة 

.
)9(

منطقة الفحيحيل 

مراقبة الغزاة الأفراد املجموعة:

لكرثة  نظرًا  املجموعة  الأفراد  مراقبتها  من  �شددت  العراقية  القوات  اأن  الوالد  يذكر 

العمليات  من  ب�شل�شلة  قيامها  عن  ف�شاًل  ال�شالح،  جلب  جمال  يف  خا�شة  حتركاتها 

.
)10(

الناجحة �شد الغزاة، وخا�شة يف قطعة 3 من منطقة الفحيحيل 
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توزيع بدر املواد الغذائية:

�شارك بدر رفاقه يف العمل التطوعي وذلك من خالل اجلمعيات التعاونية التي كان لها 

دورها الفاعل اآنذاك يف توفري املواد الغذائية الالزمة، وكان بدر اأحد املتطوعني الذين 

عملوا يف جمعية الفحيحيل التعاونية حيث قام بتوزيع تلك املواد على اأهايل املنطقة ومن 

.
)11(

هم يف حاجة ما�شة اإليها 

توزيع بدر املبالغ النقدية:

كما �شاهم بدر يف توزيع االأموال النقدية على ال�شامدين على اأر�ض الكويت، وكانت تلك 

االأموال تاأتي من داخل الكويت وخارجها وفق تن�شيق تام مع القيادة الكويتية ال�شرعية، 

مع ما يحمله هذا العمل من خطورة بالغة لكون قوات االحتالل تتعقب م�شادر متويل 

.
)12(

املقاومة الكويتية وحتاول اإلقاء القب�ض على من يقوم بتوزيع تلك االأموال وجترميه 

بدر يف قب�شة الغزاة:

العراقية  القوات  اقتحمت  م   1990/10/2 يوم  �شباح  والن�شف  الرابعة  ال�شاعة  ويف 

ديوانية بيت كان يتجمع فيه اأفراد املجموعة يف منطقة الفحيحيل، وكانت تلك القوات 

تر�شد حتركاتهم، فاألقت القب�ض على اأفراد املجموعة واأو�شعتهم �شربًا و�شتمًا وتنكياًل، 

ثم اقتادتهم اإىل خمفر �شرطة الفحيحيل، وقامت بتفتي�ض املنزل فوجدت االأ�شلحة التي 

.
)13(

كانوا يخفونها 

�شبب وقوع بدر يف قب�شة العراقيني:

جنود  قب�شة  يف  ورفاقه  الف�شلي  بدر  وقوع  اأن  اخلرايف  من�شور  ال�شاهد  ويعتقد 

تلك  ن�شاط  عن  القوات  تلك  باإخبار  قام  فل�شطيني  �شخ�ض  اإىل  �شببه  يرجع  االحتالل 

.
)14(

املجموعة

بدر يف خمفر الفحيحيل:

وخا�شة  االحتالل،  جنود  عند  ويقينية  ثابتة  املجموعة  اأفراد  اإىل  املوجهة  التهم  كانت 

بعد اكت�شافهم لالأ�شلحة التي كانوا يخفونها يف املنزل، ف�شاًل عن ك�شفها عن االأ�شلحة 

املخباأة يف االأ�شقف ال�شناعية للم�شاجد االأخرى التي تقع يف نف�ض املنطقة. وكحل عاجل 
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وذلك  املجموعة،  اأفراد  بقية  وتربئة  نف�شه  على  التهمة  باإثبات  بدر  �شقيق  عادل  تطوع 

ليخفف عنهم العذاب، ويي�شر اإطالق �شراحهم، فكان االأمر كما اأراده عادل البطل الذي 

الفاعل  اأنه  اأ�شّر  ناله حني  ما  العذاب  من  ناله  فقد  الإخوانه،  فداًء  حياته  ودفع  تفانى 

.
)15(

الوحيد، وقد ك�شر الغزاة يده 

االإفراج عن بدر ورفاقه:

فكان  عادل  اأما  بدر،  فيهم  مبا  املجموعة  اأفراد  عن  العراقية  االحتالل  قوات  اأفرجت 

اإن�شانية ال ميكن التعبري عنها يف ظل تباين طباع الب�شر وقوة  اإنها مواقف  هو الفداء، 

.
)16(

حتملهم لل�شدائد، فيالك يا عادل من بطل حق اأن يرتدد ا�شمه يف تاريخ الوطن 

حماوالت بدر لالإفراج عن اأخيه:

اإن ما فعله عادل من ت�شحية هو دين البد اأن يدفعه �شقيقه بدر، لذا ا�شت�شعر بدر هذا 

االأمر متامًا وحاول جهده بكل ممكن لالإفراج عن �شقيقه، فذهب اإىل اإخوانه واآل عمومته، 

وا�شتطاع اأن يجمع مبلغًا كبريًا قدره ع�شرة اآالف دينار يف وقت ا�شتدت حاجة النا�ض اإىل 

املال ب�شبب ما اأحدثه الغزو العراقي من خ�شائر مالية طالت معظم الكويتيني.

الغايل، لكن �شلف  اإطالق �شراح �شقيقه  للغزاة يف �شبيل  املال كر�شوة  تقدم بدر بهذا 

العراقيني وعنادهم حال دون تنفيذ هذه االأمنية الغالية، وكتعبري العاجز املكلوم اأخذ 

.
)17(

بدر يكيل ال�شتائم جلنود االحتالل ، ويتوعدهم بكل �شر 

بدر يكرر حماوالته ويعتقل:

جن جنون بدر على �شقيقه عادل، وحاول مع العراقيني مرارًا لعله يظفر ببغيته وينقذ 

�شقيقه من هول عذابهم، فاأخذ يتطاول على كل اآمر يف قيادتهم، واأ�شفر االأمر يف نهايته 

اإىل ما مل حتمد عقباه، فقد قام ب�شتم ال�شابط العراقي امل�شوؤول ويدعى عبا�ض، بل توعده 

بالقتل اإذا مل يطلق �شراح �شقيقه عادل، فما كان من ال�شابط عبا�ض اإال اأمر باعتقال بدر 

.
)18(

واإيداعه ال�شجن ثم �شربه �شربًا مربحًا، وكان ذلك يف 1990/10/27م

نهاية بدر:

اختلفت رواية والد بدر عن رواية بع�ض ال�شهود، فما ذكره الوالد ي�شري اأنه ا�شت�شهد يف 
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داخل الكويت، واأن دفنه كان فيها، وذكر اأنه بعد ال�شرب والتعذيب وال�شجن، قام الغزاة 

برتحيل بدر اإىل جهة غري معروفة، وبعد فرتة وجيزة عرث على جثة بدر عند م�شت�شفى 

العدان، وقد �شوهت، فقد قطعت اأذناه، كما قطع اأنفه، وقلعت اإحدى عينيه ، وفغر فمه، 

وكانت تبدو على ج�شده الطاهر اآثار  اأ�شد �شنوف التعذيب، وذكر الوالد اأي�شًا اأن اأحد 

اأبناء الف�شلي قد تعرف على جثته وهويته، وكذا علي الكندري الذي كان ي�شرف على 

مع  جماعية  مقربة  يف  دفنه  ومت  مالب�شه،  عرفت  كما  اآنذاك،  ال�شهداء  دفن  عمليات 

.
)19(

ال�شهداء يف مقربة �شبحان 

الب�شرة  �شجن  ويف  االأحداث،  �شجن  يف  بدرًا  راأوا  اأنهم  ال�شهود  بع�ض  يذكر  حني  يف 

ذكر  الذي  العالج  جمبل  حممد  اأولئك  ومن  العراقية،  للمخابرات  كمبنى  املخ�ش�ض 

اإىل  1991/1/13م قبل ذهاب حممد  اإىل  1990/11/17م  التقى بدر الف�شلي يف  اأنه 

العراق، وحتدث معه، وعرف منه �شبب اعتقاله وهو وجود م�شد�ض معه، وذكر اأي�شًا اأن 

بدرًا ورفاقه كانوا ي�شعون االأ�شلحة يف م�شجد العجيل الكائن يف منطقة الفحيحيل، ومعه 

الفل�شطيني م�شري الذي ذكره والد بدر انفًا، وذكر اأن بدر الف�شلي تعر�ض لل�شرب املربح 

.
)20(

والتعذيب الهمجي من قبل القوات العراقية 

الف�شلي يف  التقى بدر  اأنه  ال�شياق، فقد ذكر  و�شهادة من�شور اخلرايف ت�شب يف ذات 

العراق يف �شرداب مبنى ا�شتخبارات القوات العراقية بالب�شرة يف منت�شف �شهر نوفمرب 

وبع�ض  العجمي،  حمدان  ويدعى  اإليه  املقرب  �شديقه  معه  كان  اأنه  وذكر  اأواخره،  اأو 

ال�شباب مل يتعرف عليهم، وقد حتدث اإليهم من�شور فذكروا له اأن �شبب اعتقالهم يرجع 

اإىل كونهم يخبئون االأ�شلحة يف االأ�شقف ال�شناعية لبع�ض م�شاجد منطقة الفحيحيل، 

ويعتقد ال�شاهد اأن اأحد الفل�شطينيني بلغ عنهم القوات العراقية اأثناء تخزينهم لل�شالح 

.
)21(

على الرغم من حذرهم ال�شديد وتكليف اأحدهم مبراقبة الطريق يف خارج امل�شجد

واأمام هذا االختالف البد اأن ي�شع الباحث حاًل منا�شبًا لواقع احلال، فوالد بدر يقطع 

بوفاته ودفنه داخل الكويت، لكن احلال ال ي�شتقيم كدليل قطعي ل�شهادة االآخرين يروؤيتهم 

له يف �شجن االأحداث يف مبنى ا�شتخبارات الب�شرة وخا�شة اأن الوالد قد تقدم للمحكمة 

بدعوى ق�شائية ليثبت اأن ابنه مات على وجهة هو يجهلها يف الق�شية املرفوعة منه برقم 

2007/2956 �شد والدة بدر الفا�شلة �شفيقة وارد فار�ض ف�شال عن وكيل وزارة العدل 

املحكمة  ا�شتجابت  وقد  بذلك،  حكم  با�شدار  املحكمة  ويطالب  ال�شحة،  وزارة  ووكيل 

لطلبه واأ�شدرت حكمًا مبوت املفقود بدر موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/2/5م يف 
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.
)22(

اجلل�شة املنعقدة علنًا باملحكمة الكلية يف نف�ض اليوم

وعلى هذا فاإن ا�شت�شهاد االبن بدر ودفنه يف الكويت يبقى اأمرًا ظنيًا، وقد يتاأكد ذلك يف 

قادم االأيام، وقد يكون قطعي الداللة الأدلة ت�شاق يف حينها اإن وجدت رفاته، ومن تلك 

االأدلة االحتمالية اأن تكون القوات العراقية قد نقلت بدر الف�شلي من �شجنها يف الب�شرة 

اإىل الكويت ثانية، واأنها قامت بعد ذلك بتعذيبه وقتله على نحو مطابق ملا ذكره والده 

الكرمي.

تغييب قوات االحتالل لبدر

يعرف  ومل  �شجونهم،  يف  الف�شلي  البدر  ظاهر  �شطام  فالح  بدر  الغزاة  غيب  هكذا 

م�شريه، وقد حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 

.
)23(

2008/2/5

ال�شرب اجلميل  واأبناء وطنه  اأهله  واألهم  ف�شيح جنانه،  واأ�شكنه  بدر  ال�شهيد  رحم اهلل 

وال�شلوان.
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امل�شادر والهوام�ض:

50، طالب يف ال�شف الثالث  3، ق�شيمة  1972/5/1 م، ي�شكن منطقة الفحيحيل، قطعة  )*( ولد بالكويت يف 

الثانوي، تاريخ االأ�شر يف 1990/10/27 م، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من 

يوم 2008/2/5م. انظر : �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2008/1257، بتاريخ2008/5/21 

م، وا�شتمارة املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032 ، موؤرخة يف 1992/5/7م، ومنوذج ت�شجيل 

بتاريخ    6032212 رقم  منوذج  االإن�شان،  حلقوق  الكويتية  اللجنة  عن  ال�شادر  الكويتيني  واملفقودين  االأ�شرى 

1990/1/20م، بيانات املبلغ فالح �شطام ظاهر الف�شلي )والد ال�شهيد(، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن 

فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

 ،2009/10/20 اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء املوافق  )1( فالح )والد ال�شهيد(، مقابلة 

�ض2، حممد جمبل العالج، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء املوافق 2009/8/19 ، 

�ض 3، فالح املطريي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأحد املوافق 2009/8/16، �ض2.

)2( فالح املطريي، املقابلة ال�شابقة، �ض2، فالح )والد ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

)3( فالح )والد ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)4( امل�شدر ال�شابق، �ض 2 - 3.

)5( امل�شدر ال�شابق، �ض 3 - 4.

)6( امل�شدر ال�شابق.

)7( امل�شدر ال�شابق، �ض4.

)8( حممد جمبل العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض2، فالح )والد ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4، من�شور اخلرايف، 

مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم اخلمي�ض املوافق 2009/10/1م، �ض4-2.

)9( من�شور اخلرايف، املقابلة ال�شابقة، �ض2-3، فالح )والد ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)10( فالح )والد ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)11( امل�شدر ال�شابق، �ض5.

)12( امل�شدر ال�شابق، �ض5.

)13( امل�شدر ال�شابق.

)14( من�شور اخلرايف، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)15( فالح )والد ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5 - 6.

)16( امل�شدر ال�شابق، �ض6.

)17( امل�شدر ال�شابق، �ض 6 - 7.

)18( امل�شدر ال�شابق، �ض 7.

)19( امل�شدر ال�شابق، �ض 7 - 8.

)20( حممد جمبل العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض2،3.

)21( من�شور اخلرايف، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 4.

)22( انظر ن�ض احلكم ال�شادر يف الدعوى املرفوعة من فالح �شطام ظاهر الف�شلي يف ملف ال�شهيد.

بتاريخ  منعقدة   ،2007/2956 رقم  ق�شية   ،9  / العا�شمة   ، ال�شخ�شية  االأحوال  دائرة  العدل،  وزارة   )23(

2008/2/5م.
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ال�سهيد/ جا�سم حممد عبداهلل ال�سهاب )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

�شاحب خلق رفيع، حنون ، طيب القلب، متزن، مرح ، طيب املع�شر، بار بوالديه، حمب 

.
)1(

الأ�شرته واإخوانه

درا�شته وعمله:

ال�شهادة املتو�شطة، عمل يف البنك االأهلي كموظف ، ترقى بعدها اإىل مدير فرع، ثم تفرغ 

.
)2(

لتجارته احلرة يف ال�شاعات 

هوايته:

.
)3(

�شيد ال�شمك 

موقفه اإزاء العدوان العراقي:

.
)4(

كان وقع الغزو العراقي كبريًا على نف�ض جا�شم االأبية، لذا قرر مقاومته بكل ممكن 

�شلوك تلقائي وطني:

يدل داللة قطعية على وطنية  تلقائي  وب�شلوك  العراقي،  الغزو  اأيام  االأول من  اليوم  يف 

ال�شهاب  جا�شم  اأح�شر  امل�شاعر  اأنبل  عن  يعرب  ح�شاري  و�شلوك  للوطن،  بحب  مفعمة 

قطعة خ�شب ثم كتب عليها »اأخي العراقي �شلم نف�شك لل�شلطات الكويتية«، ثم طلب من 

القريب من  ال�شريع  بتثبيتها على اخلط  اأحمد م�شاعدته يف حملها، ثم قاما معًا  ولده 

.
)5( 

املنزل

التكبري على �شطح املنزل:

ويحث  العراقي  الغزو  على  احتجاجًا  املنازل  اأ�شطح  على  التكبري  النا�ض  ي�شارك  كان 

.
)6(

زوجته واأوالده على امل�شاركة 
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حمله لل�شالح:

الأي  االأقرباء حت�شبًا  اأحد  له  اأهداه  الذي  ال�شخ�شي  �شالحه  يحمل  االأحيان  اأغلب  ويف 

طارئ، ورمبا ي�شتخدمه �شد القوات العراقية الغازية، كما زوده بال�شالح ال�شاهد �شامي 

خليل العو�شي، وملا ا�شتف�شر منه عن الغر�ض من حيازته اأجابه جا�شم باأنه عازم على 

.
)7(

ذبح اجلنود العراقيني حلقده ال�شديد عليهم اإزاء ما فعلوه بالوطن 

�شنع االأ�شلحة:

كان ي�شنع بنف�شه ال�شالح، حيث  يح�شر اإىل منزله زجاجات فارغة ميلوؤها مبواد حارقة 

احلارقة،  املولوتوف  بقنابل  ا�شطالحًا  يعرف  ما  وهو  وغريهما  والكريو�شني  كالبنزين 

اأ�شامة  جاره  ي�شاعده  كما  اأحمد،  ولده  خا�شة  العمل،  هذا  يف  ي�شاعدونه  اأوالده  وكان 

.
)8(

اخللف

قذف العدو باملواد احلارقة:

العبوات  تلك  بقذف  واأوالده  قام جا�شم  بل  االأ�شلحة،  تلك  االأمر على �شنع  يقت�شر  مل 

.
)9(

احلارقة على �شيارات القوات العراقية الغازية، حيث اأ�شعلوا فيها النريان 

كتابة ال�شعارات املعادية:

كتب جا�شم ومن معه من اأوالده وجريانه املن�شورات املعادية لقوات االحتالل العراقي، 

ثم قاموا بتوزيعها على النا�ض، كما �شارك يف كتابة عبارات على اجلدران وعلى �شبك 

.
)10(

الطريق ال�شريع تنادي برف�ض االحتالل واإعادة ال�شرعية لدولة الكويت 

اأعمال مقاومة اأخرى:

ومن االأعمال التي يذكرها اأحمد عن والده جا�شم، اأنه ملح اإحدى احلافالت الع�شكرية 

امل�شروقة،  اخل�شبية  الرتكيب  بيوت  اأحد  عليها  حملت  وقد  1990/8/6م  �أو   5 يوم  يف 

ويف اأثناء �شريها تعطلت، فانتهز جا�شم الفر�شة، فقام ب�شكب البنزين عليها وحرقها 

.
)11(

مبحتوياتها 
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التزويد باملعلومات:

اأنه  مقدم  برتبة  الداخلية  وزارة  يف  يعمل  وهو  العو�شي  خليل  �شامي  ال�شاهد  يذكر 

اأن ي�شاعده يف جمع املعلومات عن القوات العراقية وعن حتركاتها  عر�ض على جا�شم 

واأعدادها، فقام جا�شم بجمع معلومات كثرية مفيدة حول ذلك، و�شلمها للمقدم خليل، 

فا�شتفاد منها اأفراد املقاومة يف الكويت، ف�شاًل عن كونها معلومات مهمة اأر�شلت للقيادة 

.
)12(

الع�شكرية الكويتية يف اململكة العربية ال�شعودية 

بحث العراقيني عن جا�شم:

القب�ض عليه، لكنه مل يكن  العراقي مبداهمة منزل جا�شم الإلقاء  قام جنود االحتالل 

.
)13( 

متواجدًا فيه

اإلقاء القب�ض على جا�شم:

ن�شح االأ�شدقاء جا�شم مبغادرة املنزل وحذروه من احتمال عودة جنود االحتالل للقب�ض 

وقد  1990/8/20م ظهرًا،  يوم  يعودوا، ويف  لن  اأنهم  لهم، وظن  ي�شتمع  لكن مل  عليه، 

ان�شغلت الزوجة بدرية يف جتهيز طعام الغداء، داهم جنود االحتالل مرة اأخرى منزل 

املنزل،  �شالة  يف  وعائلته  جا�شم  وو�شعوا  بهم،  املنزل  غ�ض  حتى  كبري،  بعدد  جا�شم 

وقاموا بتفتي�ض املنزل فوجدوا اأ�شلحة ومن�شورات معادية للنظام العراقي فاألقوا القب�ض 

.
)14(

على جا�شم واأخذوه معهم 

دوافع القب�ض على جا�شم:

القوات  �شد  بطولية  اأعمال  من  فعله  ما  بكرثة  كثرية  جا�شم  على  القب�ض  اإلقاء  دوافع 

زوجته  ذكرتها  مبا�شرة  اأخرى  اأ�شبابًا  هناك  لكن  بيانها،  �شبق  وقد  الغازية  العراقية 

بدرية، حيث تفيد الزوجة اأن القوات العراقية قبلها قد األقت القب�ض علي بدر القطان، 

واأ�شامة اخللف، وكانا يف ال�شيارة التي اقرتبت من منزل جا�شم، وكانت القوات العراقية 

ويقوم  ي�شاركهما  من  على  اعرتفا  �شنهما  �شغر  وب�شبب  وتنكياًل،  �شربًا  اأو�شعتهما  قد 

بتمويلهما بكل ما يحتاجه اأمر القيام باالأعمال العدائية �شد القوات العراقية ، فتوجهت 

اأبناء  اأي�شًاَ  اأكدها  الرواية  وهذه  كان،  ما  فكان  جا�شم  منزل  اإىل  بعدئذ  القوات  تلك 

.
)15(

ال�شهيد، واعرتف مب�شمونها بدر القطان بنف�شه 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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جا�شم يف املخفر:

اقتادت قوات االحتالل العراقي جا�شم اإىل خمفر �شرطة �شاحية �شباح ال�شامل، حيث 

.
)16(

اأودعته يف احلجز 

جا�شم يف معتقل اجليوان:

يف  معتقالتها  اأحد  اجليوان  اإىل  جا�شم  الغازية  العراقية  القوات  نقلت  بعدها، 

.
)17(

الكويت

جا�شم يف اجلهراء:

واإمعانًا يف التعذيب، وتذرعًا ب�شرورة ا�شتكمال التحقيق نقلت القوات العراقية جا�شم 

.
)18(

ومن معه اإىل مبنى بلدية اجلهراء 

جا�شم يف العراق:

جا�شم  بنقل  العراقية  االحتالل  قوات  قامت  الوطن،  عن  وتغريبًاَ  االإذالل،  يف  وزيادة 

اأخبار  انقطعت  وهنا  هناك،  الع�شكرية  اال�شتخبارات  مبنى  حيث  الب�شرة  مدينة  اإىل 

.
)19(

جا�شم

تغيب قوات االحتالل لل�شهيد:

م�شريه،  يعرف  ومل  �شجونهم،  يف  ال�شهاب  عبداهلل  حممد  جا�شم  الغزاة  غيب  هكذا 

يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  املفقود  مبوت  الكويت  بدولة  املحكمة  حكمت  وقد 

.
)20(

2008/3/31م

رحم اهلل ال�شهيد جا�شم واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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امل�شادر والهوام�ض:

)*( ولد بالكويت يف �شنة 1938م، ي�شكن �شاحية �شباح ال�شامل، قطعة 10، ال�شارع االأول، جادة 7 ، منزل 19، 

يحمل ال�شهادة املتو�شطة، عمل يف البنك االأهلي كموظف، ترقى بعدها اإىل مدير فرع، ثم تفرغ لتجارته احلرة يف 

ال�شاعات، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 

2008/3/31م. انظر : �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2009/1783، بتاريخ 2009/8/3م، 

ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان، منوذج رقم 6044014 

اأبو قمرب، ومنوذج اآخر �شادر عن نف�ض اجلهة موؤرخ  1991/1/29م، بيانات املبلغ عي�شى حممد عي�شى  بتاريخ 

اأو�شاع  ت�شجيل  ال�شهيد(، ومنوذج  اأحمد عبداهلل مال علي )زوجة  بدرية مال  املبلغة  بيانات   ،  .1991/3/6 يف 

االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم ، موؤرخ يف 

1991/10/3م لنف�ض املبلغة، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف 

مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

)1( عبداهلل ال�شهاب، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء املوافق 2010/6/23، �ض2، 

نواف )ابن ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء املوافق 2010/10/5، �ض2، 

اأحمد )ابن ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء املوافق 2010/10/5، �ض 

1-2 ، �شامي خليل العو�شي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأحد املوافق 2010/10/10، 

�ض2.

)2( �شامي خليل العو�شي، املقابلة ال�شابقة، �ض2، عبداهلل ال�شهاب، املقابلة ال�شابقة، �ض2، نواف )ابن ال�شهيد(، 

املقابلة ال�شابقة، �ض2.

)3( نواف )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض2، اأحمد )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )زوجة  عبداهلل  اأحمد  مال  بدرية  �ض2،  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهاب،  عبداهلل   )4(

�ض3.

)5( اأحمد )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3-2.

)6( بدرية مال اأحمد عبداهلل )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)7( نواف )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3، بدرية مال اأحمد عبداهلل )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�ض3، اأحمد )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4، �شامي خليل العو�شي، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

املقابلة  ال�شهيد(،  )ابن  اأحمد  �ض4-3،  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )زوجة  عبداهلل  اأحمد  مال  بدرية   )8(

ال�شابقة، �ض4، نواف )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4. 

)9( اأحمد )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4، بدرية مال اأحمد عبداهلل )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�ض3، نواف )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4-3.

املقابلة  ال�شهيد(،  )ابن  نواف   ،  4  3 �ض  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )زوجة  عبداهلل  اأحمد  مال  بدرية   )10(

 ، ال�شابقة  املقابلة   ، العو�شي  خليل  �شامي  �ض3،  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )ابن  اأحمد  �ض3،  ال�شابقة، 

�ض4-3.

)11( اأحمد )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)12( �شامي خليل العو�شي، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)13( بدرية مال اأحمد عبداهلل )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

6/ 7 ، بدرية مال اأحمد عبداهلل )زوجة ال�شهيد(، املقابلة  )14( اأحمد )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 

)ورقة  1992/11/12م  يف  الرفاعي  بدر  عبري  الباحثة  معها  اأجرتها  اأخرى  ومقابلة   ،  5 �ض  ال�شابقة، 

واحدة(.
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	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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بدر  عبري  الباحثة  اأخرى  ومقابلة   ،5 �ض  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )زوجة  عبداهلل  اأحمد  مال  بدرية   )15(

الرفاعي )ورقة واحدة(، نواف )ابن ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض4 - 5، اأحمد )ابن ال�شهيد( املقابلة 

ال�شابقة، �ض5 - 6، 7 - 8.

بدر  عبري  للباحثة  اأخرى  ومقابلة  �ض5،  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )زوجة  عبداهلل   اأحمد  مال  بدرية   )16(

املقابلة  ال�شهيد(،  )ابن  اأحمد  �ض5،  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )ابن  نواف  واحدة(،  )ورقة  الرفاعي 

ال�شابقة، �ض7.

)17( بدرية مال اأحمد عبداهلل  )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض5، نواف )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�ض5، اأحمد )ابن ال�شهيد( 

القطان  بدر حممد  ال�شاهد  اإفادة  ال�شابقة، �ض5،  املقابلة  ال�شهيد(،  اأحمد عبداهلل  )زوجة  بدرية مال   )18(

بتاريخ 1996/5/7 ، مقابلة الباحث عي�شى ال�شمالن.

)19( بدرية مال اأحمد عبداهلل )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض5، نواف )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�ض5.

)20( وزارة العدل، دائرة االأحوال ال�شخ�شية /9، ق�شية رقم 1034 / 2007.
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ال�سهيد/ جمال اأحمد عبداهلل املذكور )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

لطيف، مرح ، هادئ، خلوق ، طيب القلب، حمب للخري وللنا�ض ، �شلته باأهله ووالديه 

)1(

واإخوته و�شيجة 

�شكنه وحالته االجتماعية:

ا�شم  عليه  اأطلق  بولد  رزق  متزوج،  املوؤجرة،  �شقته  حيث  الرقعي،  منطقة  ي�شكن 

.
)2(

عبدالرحمن

درا�شته وعمله:

الرقعي  مبنطقة  الكائن  امل�شاغل  ق�شم  يف  الدفاع  وزارة  يف  ويعمل  املتو�شطة،  ال�شهادة 

.
)3(

برتبة عريف

جمال يف يوم الغزو:

�شقته  الكويت كان جمال متواجدًا يف  الغا�شم على دولة  العراقي  للغزو  االأول  اليوم  يف 

مبنطقة الرقعي، ف�شمع وزوجته �شعاد اإطالق نار �شديد و�شاهدا دخان نار كثيف يخرج 

من املع�شكرات الكويتية يف منطقة جيوان املقابلة للرقعي حيث ي�شكنون، فات�شل جمال 

بوحدته  ال�شريع  بااللتحاق  فاأمر  الو�شع،  حقيقة  عن  م�شتف�شرًا  عمله  مبقر  الفور  على 

.
)4(

الع�شكرية 

تفاعل جمال مع احلدث:

مقر  اإىل  الفور  على  وتوجه  الع�شكرية،  مالب�شه  ولب�ض  الوطن،  لنداء  جمال  ا�شتجاب 

منطقة  يف  اأهلها  منزل  اإىل  عبدالرحمن  وطفلها  هي  التوجه  زوجته  من  وطلب  عمله، 

كيفان، واعتذر لها عن عدم مقدرته لتو�شيلها حتى يتمكن من تلبية الواجب بال�شرعة 

.
)5( 

املطلوبة
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توجه جمال ملنزل اأهل زوجته:

عاد جمال يف اليوم الثاين من الغزو العراقي اإىل منزل اأهل زوجته مبنطقة كيفان، وكان 

احلزن يلفه من كل جانب ملا اآلت اإليه االأمور جراء الغزو الغا�شم، وكانت مالب�شه ملطخة 

.
)6(

بالدماء على اإثر حماولته اإنقاذ �شديق له يف املع�شكر 

ح�شوله على ال�شالح:

جلبه  عما  ف�شال  اجلي�ض،  م�شتودعات  من  ال�شالح  على  احل�شول  من  جمال  متكن 

من خمفر �شرطة منطقة كيفان هو و�شقيق زوجته �شيف اخلتالن، وكان يقوم بحفظ 

ملقاومة  وغريهم  الع�شكريني  من  رفاقه  على  توزيعها  اإىل  يعمد  ثم  �شقته،  يف  االأ�شلحة 

.
)7(

القوات العراقية الغازية 

عمله باملقاومة الكويتية: 

عمل جمال يف املقاومة الكويتية البا�شلة، ويدل على ذلك ذهاب زوجته �شعاد اإىل �شقتهم 

الآثار  وم�شاهدتها  �شخ�شية،  متعلقات  من  تبقى  ما  اأخذ  بغية  الرقعي  مبنطقة  الكائنة 

طلقات نارية على جدران ال�شقة الداخلية، ف�شاًل عن املالب�ض الع�شكرية املتناثرة، وملا 

اأعلمت زوجها جمال عن توجهها اإىل �شقتهما عنفها وحذرها من الرتدد عليها، واأخربها 

زالت  ما  اأنها  �شعاد  وتذكر  لهم،  املقرات  كاأحد  يتخذونها  الكويتية  املقاومة  اأفراد  باأن 

.
)8(

حتتفظ باإحدى الطلقات النارية التي وجدتها يف �شقتهما اإىل اليوم 

باملقاومة  البطولية  اأعماله  ي�شاركونه  الذين  �شاألته عن رفاقه  اأنها  وتذكر �شعاد زوجته 

.
)9(

الكويتية، اإال اأنه دائم التهرب خ�شية من افت�شاح اأمرهم 

تزوير الهويات:

من  وغريهم  القياديني  هويات  تغيري  يف  الكويتية  املقاومة  اأفراد  جمال  �شارك  كما 

ال�شاهد  ويذكر  عليهم،  للقب�ض  االحتالل  قوات  تالحقهم  الذين  واملدنيني  الع�شكريني 

�شيف اخلتالن اأنه ذهب مع جمال اإىل منطقة �شباح ال�شامل الإح�شار �شت هويات مزورة 

.
)10(

ل�شباط كويتيني 

توزيع املواد الغذائية:

و�شارك جمال يف توزيع املواد الغذائية على ال�شامدين على اأر�ض الكويت، ويف اإحدى 
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املرات األقي القب�ض عليه وهو يفعل ذلك، وقام جنود االحتالل مبعاقبته على هذا الفعل 

وذلك باإيقافه طوال النهار حتت اأ�شعة ال�شم�ض املحرقة، وبعدها حذروه من العودة اإىل 

هذا الفعل الذي يعد عندهم جتاوزًا يف �شالحيات مل يخول مبوجبها، اإال اأنه مل يلتفت 

.
)11(

اإىل حتذيرهم، وا�شتمر يف توزيع املواد الغذائية ملن هم  يف حاجة اإليها 

خروج جمال واأ�شرته من الكويت:

ال�شديد  فخوفها  الكويت،  من  خروجه  يف  االأول  ال�شبب  هو  زوجته  �شعاد  اإ�شرار  كان 

باإعداد خطته للخروج  على طفلها كان دافعًا ملحًا لال�شتجابة لطلبها، لذا قام جمال 

واأهله من الكويت ب�شيارة زوجته، واتخذ من اأحد العارفني للطريق رفيقًا له، فتمكن من 

الو�شول اإىل اململكة العربية ال�شعودية يف 1990/8/28، وبعدها ذهب وزوجته وطفلهما 

اإىل جمهورية م�شر العربية يف �شهر �شبتمرب، حيث مكث جمال فيها فرتة ق�شرية ثم 

توجه بعدها اإىل اململكة العربية ال�شعودية تاركا زوجته وطفله يف م�شر حيث كان اأهل 

.
)12(

زوجته يقيمون. 

عودة جمال اإلى الكويت:

مكث جمال يف اململكة العربية ال�شعودية حيث التحق باجلي�ض الكويتي هناك، ثم عاد يف 

14 �أو 1990/11/15 اإىل الكويت ب�شيارة زوجته التي  تذكر اأنها �شمعت اأنه قام باإدخال 

اأ�شلحة بناًء علـى اأوامر تلقاها  من القيادة الكويتية، ويذكر ال�شاهد �شيف اخلتالن نحو 

.
)13(

ذلك، وي�شيف اأنه كان يحمل معه اأي�شًا ر�شائل اإىل اأ�شخا�ض معينني 

اإلقاء القب�ض على جمال:

واأثناء دخوله اإىل الكويت يف �شهر نوفمرب حاماًل معه االأ�شلحة والر�شائل الهامة قامت 

القوات العراقية بتفتي�شه �شخ�شيًا و�شيارته فوجدت عنده ما ي�شتوجب االعتقال فقب�شت 

عليه، ثم اأودعته �شجن االأحداث، و�شاهده هناك عبداهلل العازمي الذي اأخرب اأنه كان 

.
)14(

يبدو هزياًل، ومل ي�شتطع حمادثته نظرًا لوجوده باملمر البعيد عنه 

جمال يف �شجن اأبي غريب:

�شاهد دخيل الدخيل االأ�شري جمال يف �شجن اأبي غريب يف العراق، ومل يتحدث معه لبعد 
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.
)15(

امل�شافة بينهما، والحظ نحول ج�شمه ووهنه 

تغييب الغزاة جلمال:

م�شريه،  يعرف  ومل  �شجونهم،  يف  املذكور  عبداهلل  اأحمد  جمال  الغزاة  غيب  وهكذا 

يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  املفقود  مبوت  الكويت  بدولة  املحكمة  حكمت  وقد 

.
)16(

2007/5/14م

عالمات مميزة لل�شهيد:

تذكر زوجته �شعاد عالمات مميزة لزوجها منها: وجود اأثر جرح على حاجبه االأي�شر، 

العلوية،  اأ�شنانه  اأحد  اأجريت له، وك�شر يف  واأثر جرح على بطنه جراء عملية جراحية 

.
)17(

واأحد اأ�شنانه ال�شفلية جهة اليمني 

رحم اهلل ال�شهيد جمال، واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�شادر والهوام�ض:

)*( ولد بالكويت يف 1958/9/15م، ي�شكن منطقة الرقعي التجارية، يعمل يف وزارة الدفاع يف ق�شم امل�شاغل 

تاريخ  هو  اال�شت�شهاد  تاريخ  1990م،  �شنة  نوفمرب  �شهر  يف  االأ�شر  تاريخ  عريف،  برتبة  الرقعي  مبنطقة  الكائن 

احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2007/5/14م. انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة 

ال�شحة برقم 2007/1931، بتاريخ 2007/8/20م، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني ال�شادر عن 

اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان، منوذج رقم 3156412 بتاريخ 1991/3/7م، بيانات املبلغة تهاين خلف �شيف 

اخلتالن، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني ال�شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى 

واملفقودين دون رقم، موؤرخ يف 1991/10/2م ، بيانات املبلغة �شعاد خلف �شيف اخلتالن، وبيانات املتغيب �شمن 

عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032، بتاريخ 1992/5/7، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق 

احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

)1( �شيف اخلتالن، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأحد املوافق 2009/8/2، �ض2، �شعاد 

اخلتالن )زوجة ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء املوافق 2009/7/28 

، �ض2، عبداهلل العازمي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء املوافق 2009/7/29، 

املوافق  الثالثاء  يوم  القطان يف  الباحث وحيد  اأجراها معها  ال�شهيد(، مقابلة  �شعاد اخلتالن )زوجة  �ض، 

2009/7/28 ، �ض 2، عبداهلل العازمي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء املوافق 

2009/7/29، �ض 1 - 2.

)2( �شعاد اخلتالن )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 1،2.

)3( امل�شدر ال�شابق، �ض 2.

)4( امل�شدر ال�شابق، �ض2.

)5( �شيف اخلتالن، املقابلة ال�شابقة، �ض2، �شعاد اخلتالن )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 3.

)6( �شعاد اخلتالن )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)7( دخيل الدخيل، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء املوافق 2009/7/7، �ض2، �شعاد 

اخلتالن )زوجة ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض3-4، �شيف اخلتالن، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)8( دخيل الدخيل، املقابلة ال�شابقة، �ض2-3، �شعاد اخلتالن )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)9( �شعاد اخلتالن )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)10( �شيف اخلتالن ، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)11( �شعاد اخلتالن )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض5، �شيف اخلتالن، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

�ض5،  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )زوجة  اخلتالن  �شعاد   ،2 �ض  ال�شابقة،  املقابلة  العازمي،  عبداهلل   )12(

بتاريخ  العبداجلادر  عادل  الباحث  معها  اأجراها  مقابلة  ال�شهيد(،  )�شقيقة  املذكور  اأحمد عبداهلل  هنادي 

1992/11/21، )ورقة واحدة(.

)13( �شيف اخلتالن، املقابلة ال�شابقة، �ض3، هنادي اأحمد عبداهلل املذكور )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�شعاد اخلتالن )زوجة ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض6.

)14( �شعاد اخلتالن )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض6 - 7، عبداهلل العازمي، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 3، 

�شيف اخلتالن، املقابلة ال�شابقة، �ض3، هنادي اأحمد عبداهلل املذكور )�شقيقة ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة.

)15( دخيل الدخيل، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

بتاريخ  املنعقدة   ،2007/347 رقم  ق�شية   ،9  / العا�شمة  ال�شخ�شية  االأحوال  دائرة  العدل،  وزارة   )16(

2007/5/14م.

اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة  )17( �شعاد اخلتالن )زوجة ال�شهيد(، منوذج ت�شجيل 

الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين، بتاريخ 1991/10/2م.



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 52 

ال�سهيد/ جمال م�ساعد اأحمد اجلزاف)1( 

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

حركي ن�شيط، طيب القلب، حنون، مرح، اجتماعي الكل يتمنى �شحبته، حمب الأهله بار 

.
)2(

بهم

درا�شته وعمله:

التحق  ثم  العامة  الثانوية  �شهادة  نال  العديلية،  التعليم يف منطقة  بع�ض مراحل  در�ض 

يف  عمل  1990/1/14م،  يف  اأول  مالزم  برتبة  ك�شابط  تخرج  حيث  الداخلية  بوزارة 

.
)3(

دوريات حويل

هوايته:

ماهر يف الكرة الطائرة يلعب يف نادي كاظمة الريا�شي، مثل منتخب الكويت يف عدة 

احد  اعتزال  مبنا�شبة  العراق  يف  اأقيمت  بطولة  اآخرها  كان  وخارجية  داخلية  بطوالت 

.
)4(

الالعبني العراقيني

جمال يف بداية الغزو:

كان على راأ�ض عمله يف بداية الغزو يقود دورية لل�شرطة طوال اليوم اإىل ال�شاعة الثامنة 

لياًل، حيث كان يقوم ورفيقه خالد با�شطياد جنود االحتالل وذلك برفع ال�شالح عليهم 

حيث ي�شت�شلمون لهما على الفور خوفًا ثم يقومان مب�شادرة االأ�شلحة التي بحوزتهم ثم 

.
)5(

ي�شلمونهم اإىل قيادة احلر�ض الوطني الكويتي كاأ�شرى

اجلرحى  يحملون  ورفاقه  كان  اأنه  اأخربه  ال�شهيد  فاإن  عبدالرحمن  �شقيقه  رواية  اأما 

وامل�شابني ثم ينقلونهم اإىل م�شت�شفى مبارك الكبري الكائن يف منطقة اجلابرية، ويبدو 

اأن ال�شهيد خاف من ذكر حقيقة ما فعله مع رفيقه خالد اإزاء جنود االحتالل كونه يعلم 

.
)6(

خوف وحذر �شقيقه عبدالرحمن من اإتيان هذا العمل اخلطر
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توزيع االأموال على ال�شامدين:

قام جمال بتوزيع املبالغ النقدية التي �شلمها اإياه �شقيقه عبدالرحمن الذي كان على �شلة 

بكبار رجال املقاومة الكويتية البا�شلة اأمثال يو�شف امل�شاري، وكانت تلك االأموال جتلب 

من احلكومة الكويتية  يف اخلارج ومن بع�ض جتار اخلري من اأبناء الوطن يف الداخل ثم 

بهذه  يقومون  كانوا  وكان جمال ممن  الكويت  اأر�ض  ال�شامدين على  توزيعها على  يتم 

املهمة اخلطرة التي تتطلب احلذر ال�شديد من قوات االحتالل التي كانت تتبع م�شادر 

.
)7(

متويل املقاومة الكويتية وحتاول جاهدة جتفيف منابعها 

كرثة خروج جمال:

كرث خروج جمال من املنزل لكنه ال يخرب اأحدًا عن اأفعاله خ�شية منعه من قبل اأهله واملقربني 

.
)8(

اإليه من االأ�شدقاء خا�شة اأنها تتعلق بن�شاطه وانتمائه للمقاومة الكويتية البا�شلة 

اإح�شاره اأ�شلحة اإلى املنزل:

اأح�شر جمال اأ�شلحة اإىل منزله من خمفر ال�شرطة الذي يعمل فيه حتت ذريعة كي ال تقع 

يف حوزة جنود االحتالل، ويف حقيقة االأمر اأن جمال ورفيقه خالد البحوه قد اأخذا كمية 

.
)9(

كبرية من االأ�شلحة اقت�شماها ثم خباآها كل يف منزله 

توزيع االأ�شلحة :

ينوي  من  اأو  نف�شه،  عن  دفاعًا  يرغب  من  على  االأ�شلحة  بتوزيع  ورفاقه  جمال  قام 

.
)10(

ا�شتخدامها �شد جنود االحتالل العراقي الغا�شم 

اأ�شدقاء جمال:

درا�شة وهواية وعمل، فقد  اأ�شدقاء جمال،  �شديق  اأعز  البحوه هو  خالد عبداللطيف 

تزامال درا�شة، ولعبا الكرة الطائرة يف نادي كاظمة الريا�شي، وعمال �شويًا يف دوريات 

.
)11(

�شرطة حويل 

باملنتخب  الطائرة  الكرة  معًا  لعبا  وقد  الطراروة،  جا�شم  اأي�شًا  اأ�شدقائه  ومن 

.
)12(

الكويتي



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 54 

توزيع املواد الغذائية:

عمل جمال مع رفيقه خالد يف توزيع املواد الغذائية التموينية على ال�شامدين من اأهل 

.
)13(

الكويت من خالل عملهما التطوعي يف اجلمعيات التعاونية 

تغيري الهويات:

ينتمي  من  لبع�ض  ال�شيارات  ملكية  ودفاتر  هويات  تغيري  يف  ورفاقه  جمال  عمل  كما 

للمقاومة الكويتية البا�شلة اأومن الع�شكريني اأو كبار ال�شخ�شيات الذين يخافون وقوعهم 

.
)14(

باأيدي جنود االحتالل وذلك باأ�شماء اأخرى على �شبيل التمويه على الغزاة 

اأخر طعام غداء:

تناول جمال طعام الغداء يف منزل �شقيقه �شامي يف منطقة قرطبة يف 1992/2/3م مع 

اأحد العاملني معه بالدوريات من فئة غري حمددي اجلن�شية يدعى عبدالعزيز العنزي، 

.
)15(

وكان يف معيته اأحد اجلنود العراقيني من اجلي�ض ال�شعبي 

اعتقال جمال:

يف ال�شاعة ال�شاد�شة من م�شاء يوم 1991/2/4 م طوقت قوات االحتالل العراقي منزل 

�شامي �شقيق ال�شهيد، وقد الحظت اأم عبدالعزيز �شقيقة ال�شهيد الحظت وجود �شيارة 

بليزر خارج املنزل �شكت يف وجود عبدالعزيز العنزي بداخلها، ثم اقتحم جنود االحتالل 

قفل  وقتئذ  يحاول  وكان  مبا�شرة-  اعتقلوا جمال  املنزل حيث  الع�شرة  يقرب  وعددهم 

الباب الداخلي للمنزل- واأو�شعوه �شربًا اأمام اأفراد اأ�شرته ومن بينهم والده و�شقيقته اأم 

.
)16(

عبدالعزيز وزوجها واقتادوه اإىل جهة غري معلومة 

خيانة �شديق:

اأن الذي قام بتعريف قوات االحتالل مبكان جمال  اإىل  ت�شري امل�شادر باأ�شابع االتهام 

هو عبدالعزيز العنزي الذي يعمل معه يف نف�ض العمل، وهو من غري حمددي اجلن�شية 

بح�شب اعتقاد ال�شاهد خالد عبداللطيف البحوه ال�شديق احلميم جلمال الذي يعمل 

معهما اأي�شًا يف ذات العمل، وكذلك قول اأم عبدالعزيز �شقيقة ال�شهيد، كما اأن روايات 

.
)17(

بع�ض ال�شهود االآخرين ت�شب يف هذا االجتاه 
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بحث العراقيني عن اأ�شلحة جمال:

يذكر في�شل اأن جنود االحتالل اقتادوا �شقيقه جمال يف اليوم التايل 1991/2/5م اإىل 

منزل �شقيقهما عبدالرحمن مبنطقة العديلية ليدلهم على االأ�شلحة التي خباأها فيه، وقد 

.
)18(

�شاهد جمال وهو يدخل ذاك املنزل مكباًل بالقيود اأبناء بورحمة وحممد الدوب 

بحث االأ�شرة عن جمال:

تكمن م�شكلة البحث عن جمال يف كون اإخوته وزوج اأخته من  الع�شكريني واأن القوات 

.
)19(

العراقية كانت تتعقب كل من ينتمي اإىل الع�شكرية، لذا كان اخلطر يف ال�شوؤال عنه

جمال يف ق�شر نايف:

بعد بحث تناول معظم خمافر �شرطة الكويت تو�شلت االأ�شرة اإىل اأن القوات العراقية 

حتتجز جمال يف اأحد معتقالتها الكائن بق�شر نايف، فتوجهوا اإىل هناك و�شاألوا عنه، 

.
)20(

لكن قوات االحتالل اأنكروا وجوده 

جمال يف العراق:

يذكر يعقوب الكندري وهو اأ�شري عائد من العراق، اأنه �شاهد جمال يف �شجن الرمادي 

العراقي، وحتدث معه وتبادال اأرقام التلفونات حتى يقوم من يفرج عنه بتبليغ ذوي االآخر 

اللون  وبنطااًل كحلي  اللون ن�شف كم  بي�شاء  فانلة  يرتدي  وقتها  وكان جمال  باأحواله، 

.
)21( 

ورداء ف�شتقيًا فاحت اللون، وكان يعاين من الربو و�شعف النظر

اأخبار جمال بعد التحرير:

معه يف  كان  ال�شهيد  باأن  واأخربهم  باأ�شرة جمال  االأ�شخا�ض  اأحد  ات�شل  التحرير  بعد 

�شمعه  العنزي  عبدالعزيز  يدعى  �شخ�ض  ومعهم  نايف،  بق�شر  االحتالل  معتقل جنود 

مرة يعتذر جلمال من قوله الذي اأ�شر به. هذه قرينة اأخرى ت�شاف اإىل كون الذي اأو�شى 

بجمال للقوات العراقية هو عبدالعزيز العنزي )22(.

رحم اهلل ال�شهيد جمال واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�شادر والهوام�ض:
)1( ولد بالكويت يف 1976/7/15م، ي�شكن منطقة العديلية، قطعة 3، جادة 38، منزل4، يعمل يف وزارة الداخلية 

برتبة مالزم اأول يف دوريات حويل، تاريخ االأ�شر يف 1991/2/4م، طويل القامة، نحيف، اأ�شود ال�شعر، ع�شلي 

2009/3/17م.  يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  كمفقود  مبوته  احلكم  تاريخ  هو  اال�شت�شهاد  تاريخ  العينني، 

انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2009/1475، تاريخ 2009/6/23م، وا�شتمارة 

املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032 ، موؤرخة يف 1992/5/7م، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى 

واملفقودين الكويتيني ال�شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان، منوذج رقم 4142613 تاريخ 1991/3/5م، 

تاريخ   ،  4082812 برقم  اجلهة،  نف�ض  عن  �شادر  اآخر  ومنوذج   ، )�شقيقته(  عبدالعزيز  اأم  املبلغة  بيانات 

الرقم  ثالث �شادر عن نف�ض اجلهة وذات  ال�شهيد(، ومنوذج  املبلغ في�شل )�شقيق  بيانات  1991/3/27م، 

الوطنية  اللجنة  الكويتيني �شادر عن  واملفقودين  االأ�شرى  اأو�شاع  ت�شجيل  املبلغ، ومنوذج  لنف�ض  تاريخ  بدون 

)�شقيق  عبدالرحمن  املبلغ  بيانات  1991/10/5م،  يف  موؤرخ  رقم،  بدون  واملفقودين  االأ�شرى  �شوؤون  ملتابعة 

ال�شهيد(، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد 

التابع للديوان االأمريي.

املوافق  االثنني  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة  ال�شهيد(،  )�شقيق  عبدالرحمن   )2(

2010/10/25، �ض 2، خالد عبداللطيف البحوه، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم اخلمي�ض 

املوافق 2010/10/28 ، �ض 2، جا�شم الطراروة، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم ال�شبت 

املوافق 2010/10/30 ، �ض 2، اأم عبدالعزيز )اأخت ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان 

يف يوم الثالثاء املوافق 2010/11/2، �ض 2.

اأم  �ض2،  املقابلة  البحوه،  عبداللطيف  خالد   ،2 �ض  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )�شقيق  عبدالرحمن   )3(

عبدالعزيز )اأخت ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 1 - 2.

)4( نف�ض امل�شادر ال�شابقة.

)5( خالد عبداللطيف البحوه، املقابلة، �ض3.

)6( عبدالرحمن )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)7( جا�شم الطراروة، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، عبدالرحمن )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

اأم  �ض2،  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )�شقيق  عبدالرحمن   ،3 �ض  ال�شابقة،  املقابلة  الطراروة،  جا�شم   )8(

عبدالعزيز )اأخت ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2.

)9( خالد عبداللطيف البحوه، املقابلة، �ض 3، عبدالرحمن )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)10( عبدالرحمن )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)11( خالد عبداللطيف البحوه، املقابلة، �ض 2.

)12( جا�شم الطراروة، املقابلة ال�شابقة، �ض 1 - 2.

)13( خالد عبداللطيف البحوه، املقابلة، �ض 3، جا�شم الطراروة، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

)14( جا�شم الطراروة، املقابلة ال�شابقة، �ض 1 - 2.

 ،4  - 3 ال�شابقة، �ض  ال�شابقة، �ض3، جا�شم الطراروة، املقابلة  اأم عبدالعزيز )اأخت ال�شهيد(، املقابلة   )15(

خالد عبد اللطيف البحوه، املقابلة، �ض 3 - 4، عبدالرحمن )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)16( اأم عبدالعزيز )اأخت ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3، وقد ذكرت اأن االقتحام كان يف ال�شاعة ال�شاد�شة، 

جا�شم الطراروة، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4 ، خالد عبداللطيف البحوه، املقابلة، �ض 3 - 4، عبدالرحمن 

)�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4، في�شل )�شقيق ال�شهيد(، مقابلة اأجرتها الباحثة اأ�شيل العو�شي 

يف 1992/11/16م، ورقة واحدة، لكنه ذكر اأن احلادثة وقعت يف ال�شاعة اخلام�شة م�شاء.

)17( خالد عبداللطيف البحوه، املقابلة، �ض 4، اأم عبدالعزيز )اأخت ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، جا�شم 
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الطراروة، املقابلة ال�شابقة، �ض3 - 4، عبدالرحمن )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)18( في�شل )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، ورقة واحدة.

)19( اأم عبدالعزيز )اأخت ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4.

)20( في�شل )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، ورقة واحدة.

1992/11/28م، ورقة واحدة،  العو�شي يف  اأ�شيل  الباحثة  اأجرتها  )21( يعقوب غلوم حممد الكندري، مقابلة 

في�شل )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، ورقة واحدة.

)22( اأم عبدالعزيز )اأخت ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض 4-3.

)23( وزارة العدل، املحكمة الكلية، دائرة االأحوال ال�شخ�شية العا�شمة / 9، ق�شية رقم 2009/234 ، املنعقدة 

بتاريخ 2009/3/17م.
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ال�سهيد/ ح�سني جا�سم فهد الدريع

كتب/ د. اأحمد �شعود احل�شن:

:
)1(

البطاقة ال�شخ�شية

اجلن�شية: كويتي

احلالة االجتماعية: متزوج

املوؤهل العلمي: ال�شهادة املتو�شطة

املهنة: وكيل عريف - وزارة الداخلية - ميناء ال�شويخ

تاريخ امليالد: 1960/1/1

تاريخ االعتقال: 1990/10/9

تاريخ اإثبات اال�شت�شهاد: 2006/11/20

اأخالق ال�شهيد ح�شني الدريع وهواياته:

اأبنائه،  على  عطوفًا  بوالديه  بارًا  ان�شانًا  كان  حيث  احلميدة  باالأخالق  ال�شهيد  متيز 

حمرتمًا، خدومًا، هادئًا، متدينًا، اجتماعيًا، طيب القلب، ح�شن التعامل مع االآخرين، 

.
)2( 

حمبوبًا من اجلميع

واال�شتمتاع بال�شحراء.
 )3(

وله هوايات اأبرزها التنزه يف الرب 

دور ال�شهيد خالل الغزو العراقي الغا�شم:

كان   1990/8/2 اخلمي�ض  يوم  يف  الكويت  اأر�ض  والعدوان  البغي  قوى  داهمت  عندما 

ال�شهيد متوجهًا اإىل عمله يف ميناء ال�شويخ، ويف الطريق تبني له اجتياح القوات العراقية 

 وقلبه ميلوؤه احلزن واالأمل.
)4(

لبالده فا�شطره الرجوع اإىل منزله 

حلت  التي  الكارثة  هذه  اأمام  �شيء  فعل  دومنا  اليدين  مكتوف  يقف  اأن  ال�شهيد  رف�ض 

بوطنه فقرر اأن يكون عن�شرًا فاعاًل يف جمعية الرميثية التعاونية التي اأ�شبحت مركزًا 

لتوزيع  منها  اأو لالنطالق  منها  االأ�شا�شية  و�شراء حاجياتهم  املنطقة الرتيادها  الأهايل 

املواد الغذائية والتموينية للنا�ض يف منازلهم.

اختار ال�شهيد اأن يكون اأحد اأبناء املنطقة الذي يحمل هذه املواد يف �شيارة النقل ويقوم 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 59 

بتو�شيلها اإىل النا�ض يف منازلهم وكان �شاعده يف هذه املهمة زميله وجاره ال�شهيد خالد 

.
)5(

ال�شريدة 

قد  التي  واملخاطر  املعوقات  رغم  وجه  اأكمل  على  املهمة  هذه  اأداء  يف  ال�شهيد  اجتهد 

يتعر�ض لها من قبل قوات االحتالل و�شعوبة التنقل من مكان الآخر ب�شبب نقاط التفتي�ض 

التي مالأت اأرجاء الوطن.

يف احلقيقة اأن اإح�شا�شه باحتياجات النا�ض امللحة جعلته ي�شت�شهل هذا الواجب وولدت 

لديه الروح الدافعة لال�شتمرار دون كلل اأو ملل.

له  العراقيني  اإيذاء  من  عليه  فخافوا  املنزل  من  خروجه  كرثة  وحمبوه  اأقرباوؤه  الحظ 

فحذروه من مغبة ذلك ولكن ال�شهيد مل ياأبه بهذا التخوف وكان يرد على من يطلب منه 

.
)6(

التقليل من اخلروج ال تخف ما يف اأي �شيء اإن �شاء اهلل اطمئن 

 بقوله اإن ح�شني رحمه اهلل 
)7(

وعرب زميله �شراج نظر عن ن�شاطه هذا وحتديه للم�شاعب 

كان يعمل بجد واإ�شرار رغم وجود العراقيني.

ومن االأحداث التي توؤكد حر�شه على تو�شيل املواد الغذائية والتموينية اإىل النا�ض اأنه 

 . وعندما ات�شل به اأحد اأ�شدقائه 
)8(

كان يبادر باالت�شال مبعارفه اإن كانوا يف حاجة لها 

، ويف اأحد املرات كان عنده �شيفان يف 
)9(

طالبًا بع�ض االحتياجات �شارع يف تو�شيلها اإليه 

املنزل لكنه كان لديه موعد لتو�شيل بع�ض املواد الغذائية فا�شطر اأن يعتذر منهما قائاًل 

الأحدهما »الزم اأذهب.. اأنت و�شديقك اجل�شا يف البيت ولكن اأنا م�شطر اأذهب لنا�ض 

.
)10(

لعدم وجود طعام عندهم« وهذا فقط قبل يومني من اعتقاله رحمه اهلل 

يف احلقيقة هذا هو الن�شاط الرئي�شي الذي قام به ال�شهيد خالل الغزو الغا�شم ولكن له 

.
)11(

ن�شاط اآخر اأي�شًا �شاهم فيه وهو توزيع النقود على االأ�شر الكويتية

ظروف اعتقال ال�شهيد/ ح�شني الدريع وا�شت�شهاده:

ال�شهيد كعادته مع زميله خالد  املغرب كان  وبعد �شالة   1990/10/9 الثالثاء  يوم  يف 

بتوزيعها على منازل  يقومان  التموينية  باملواد  املحملة  النقل  �شاحنة  م�شتقاًل  ال�شريدة 

اتهمهما  الرميثية، وبينما هما كذلك واجهتهما نقطة تفتي�ض فا�شتوقفتهما ثم  منطقة 

جنود االحتالل باأنهما من رجال املقاومة وحولوهما مبا�شرة اإىل خمفر املنطقة حيث 

.
)12( 

اعتقلوهما هناك

وبعد االعتقال جرت اأكرث من حماولة الإطالق �شراح ال�شهيد ح�شني وزميله فذهب اأ�شدقاء 
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باأن  العراقيني  لل�شباط  واأكدا  املخفر  اإىل  العلي  وعبدالوهاب  الفائز  �شلمان  لهما هما 

ح�شني وخالد موظفان يف اجلمعية التعاونية وال عالقة لهما باملقاومة واأظهر العراقيون 

قناعتهم برباءتهما ولكن يف اليوم التايل بداًل من اإطالق �شراح ح�شني الدريع وزميله 

.
)13(

خالد قاموا باعتقال هذين االثنني اأي�شًا 

وذهبت يف نف�ض الوقت عمة زوجة ال�شهيد ح�شني اإىل املخفر ت�شاأل عن �شبب اعتقاله 

ومبطنًا اخلبث  معها  التعاطف  املخفر مظهرًا  �شابط  فاأجابها  �شراحه  اإطالق  وتطلب 

 وطلب العراقيون من 
)14(

واللوؤم قائاًل جمرد حتقيق ب�شيط و�شوف يرجعون ال تخافون 

ذوي ال�شهيد ح�شني بع�ض االأجهزة الكهربائية يف مقابل اإطالق �شراحه فلما اأح�شروها 

اإىل �شجن  باأن ح�شني الدريع مت نقله  العراقيون ما وعدوهم به واأخربوهم  اأخلف  لهم 

.
)15(

االأحداث 

 اإال اأن ال�شهيد متكن 
)16(

وحاولت اأ�شرة ال�شهيد مقابلته يف هذا ال�شجن لكن دون جدوى 

من اأن يو�شل بع�ض الر�شائل مع اأحد املعتقلني الذين اأطلق �شراحهم اإىل زوجته يبلغها 

.
)17(

ال�شالم ويقول لها ديري بالك على نف�شك وعلى االأوالد 

 ثم حول يف �شهر دي�شمرب 
)18(

ظل ال�شهيد ح�شني يف �شجن االأحداث ما يقارب ال�شهرين 

وهناك تنقل يف اأكرث من معتقل مثل معتقل مدينة الرمادي حيث 
 )19(

1990 اإىل العراق 

.
)20(

اأثبت ال�شهيد اعتقاله بكتابة ا�شمه على اأحد حيطانه 

 وبعد �شهر دي�شمرب 1990 انقطعت 
)21(

واعتقل اأي�شًا يف �شجن الر�شيد يف مدينة بغداد 

يوم  من  اعتبارا  حكميًا  موتًا  مبوته  الكلية  املحكمة  حكم  �شدر  اأن  اإىل  نهائيًا  اأخباره 

.
)22( 

2006/11/20 م

 رحم اهلل ال�شهيد/ جا�شم فهد الدريع باإذن اهلل تعاىل واأ�شكنه ف�شيح جنانه
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املراجع:
1 - ملف ال�شهيد ح�شني جا�شم فهد الدريع رقم 416 - مكتب ال�شهيد، منوذج بعنوان »حمتويات امللف«، »منوذج 

بعنوان »بطاقة حيثيات ال�شهيد«، منوذج بعنوان »بيانات املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير �شادر عن 

اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين«.

2 - مقابلة مع زوجة ال�شهيد اأم اأحمد الدريع بتاريخ 2009/7/29م �ض 2، مقابلة مع عبداهلل عي�شى املرتوك 

بتاريخ 2009/7/30م، �ض، مقابلة مع هادي �شالح اأبو �شلحة بتاريخ 2009/7/30 �ض2، مقابلة مع �شراج 

علي عو�ض نظر بتاريخ 2009/7/30 �ض1، 2.

3 - مقابلة هادي اأبو �شلحة �ض1.

4 - مقابلة اأم اأحمد الدريع �ض 3.

5 - مقابلة اأم اأحمد الدريع �ض 3، مقابلة عبداهلل املرتوك �ض 3، مقابلة هادي اأبو �شلحة �ض 3، مقابلة �شراج 

انظر �ض 2،3.

6 - مقابلة عبداهلل املرتوك �ض 3، مقابلة هادي اأبو �شلحة �ض 2.

7 - مقابلة �شراج نظر �ض 3.

8 - مقابلة �شراج نظر �ض 2.

9 - مقابلة عبداهلل املرتوك �ض 3-2.

10 - مقابلة هادي اأبو�شلحة �ض 3.

11 - مقابلة اأم اأحمد الدريع �ض 3، مقابلة �شراج نظر �ض 3.

12 - تقرير كتبته ليلى الدريع بتاريخ 1992/11/17، مالحظة : وردت معلومات باأن �شبب اعتقالهما يرجع اإىل 

اتهام العراقيني لهما، ب�شرقة املواد الغذائية العراقية وتوزيعها على الكويتيني مقابلة هادي اأبو�شلحة �ض 4 

وانظر اأي�شًا مقابلة �شراج نظر �ض 3، واعتمدنا يف الن�ض رواية ليلى الدريع الأنها االأقرب اإىل احلدث حيث 

كتبت يف 1992/11/7 بينما املعلومات االأخرى ترجع اإىل مقابالت متاأخرة يف 2009/7/30م، ولعل االعتقال 

ب�شبب االنتماء للمقاومة اأقوى من االعتقال ب�شبب �شرقة مواد غذائية عراقية، واهلل اأعلم.

13 - تقرير ليلى الدريع.

14 - مقابلة اأم اأحمد �ض 4.

15 - مقابلة هادي اأبو�شلحة �ض 4.

16 - تقرير ليلى الدريع.

17 - مقابلة اأم اأحمد الدريع �ض4، 5 تقرير ليلى الدريع.

 -  1990/11/17 الفرتة  خالل  �شاهده  وقد   ،1996/11/11 بتاريخ  العطار  عبداهلل  خالد  �شهادة   -  18

1990/12/8م.

�شهادة حممد جاعد احل�شا�ض بتاريخ 1992/11/10 وقد �شاهده يف الفرتة من 1990/11/17 اإىل 1990/12/8

�شهادة يو�شف �شراب حممد اأمني بتاريخ 1992/12/7.

وقد �شاهده يف الفرتة من 1990/10/17 اإىل 1990/11/7

�شهر  يف  ببغداد  الر�شيد  �شجن  يف  �شاهده  وقد   1992/10/15 بتاريخ  الرندي  �شارع  في�شل  �شهادة   -  19

.1990/12

20 - تقرير ليلى الدريع.

21  - �شهادة في�شل �شارع الرندي.

22 - انظر التف�شيل يف حكم املحكمة الكلية دائرة االأحوال ال�شخ�شية 9/ املنعقدة بتاريخ 2006/11/20 يف ملف 

ال�شهيد ح�شني جا�شم الدريع رقم 416، �شهادة وفاة �شادرة عن وزارة ال�شحة - مراقبة ال�شجل املركزي 

للمواليد والوفيات رقم قيد ال�شهادة بال�شجل 2006/2979 بتاريخ 2007/4/3م.
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ال�سهيد/ ح�سني عبداهلل هداد ال�سمري )1(

كتب/ د. اأحمد �شعود احل�شن: 

البطاقة ال�شخ�شية

اجلن�شية: كويتي

احلالة االجتماعية: اعزب

امل�شتوى التعليمي: املرحلة املتو�شطة

املهنة: موظف يف وزارة الدفاع - وحدة الدفاع اجلوي

تاريخ امليالد: 1972/7/16

تاريخ االأ�شر:« 1990/11/1

تاريخ اإثبات اال�شت�شهاد: 2006/6/4

اأخالق وهوايات ال�شهيد ح�شني ال�شمري رحمه اهلل:

عرف ال�شهيد باأخالق عديدة و�شجايا فا�شلة فقد كان بارًا بوالديه، طيب القلب، يحرتم 

دائمة، حمبًا  ابت�شامة  ذا  االآخرين، مرحًا  مع  اجتماعيًا  النا�ض،  ، حمبوبًا من  اجلميع 

مل�شاعدة النا�ض وخا�شة كبار ال�شن، حري�شًا على انتقاء اأ�شدقائه، بعيدًا عن اأ�شحاب 

ال�شوء، قليل الكالم، كتومًا لالأ�شرار، وكذلك كان قياديًا بطبعه متمتعًا ب�شخ�شية قوية، 

.
)2(

�شجاعًا، وجادًا يف عمله 

االأطفال ذوي  يتجنب  »كان منذ �شغره  فيقول  ال�شهيد عن طفولة ح�شني  والد  يتحدث 

الكالم غري الالئق وكان ال يلعب معهم ويبحث عن اأ�شدقاء ذوي اأخالق.. .وكان يحب 

اأنه  اإخوانه ال�شغار ويخاف عليهم ويعطف عليهم وكان دائمًا يبتعد عن ال�شجار رغم 

.
)3(

كان �شجاعًا ال يخاف 

وتقول والدته عن طفولته منذ طفولته كان �شجاعًا وذا �شخ�شية قوية وكان حمبوبًا من 

.
)4(

اجلميع 

واأما اأبرز هواياته فترتكز يف الريا�شة خا�شة ريا�شة التجديف فقد كان ع�شوًا يف نادي 

والقراءة  لل�شعر  حمبًا  ال�شهيد  كان  فقد  ذلك  اإىل  وباالإ�شافة   
)5(

الريا�شي التجديف 

 الكهربائية واالإلكرتونية.
)6( 

واإ�شالح االآالت



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 63 

دوره خالل الغزو العراقي الغا�شم:

عندما اجتاحت القوات العراقية اأر�ض الكويت غدرًا يف يوم اخلمي�ض 1990/8/2 كان 

الغزو هب من  بنباأ  فلما علم  ال�شباحية اجلنوبية،  والده يف منطقة  ال�شهيد يف منزل 

نومه و�شارع بتلبية نداء الوطن فلب�ض مالب�شه الع�شكرية وتوجه اإىل مقر عمله يف وحدة 

ال�شالح اجلوي وظل يف هذا املع�شكر يقاوم املعتدين اإىل اليوم الثاين لياًل حيث متكن 

جنود االحتالل من اإحكام ال�شيطرة على املع�شكر فا�شطر اإىل مغادرته حتى ال يقع اأ�شريًا 

. وعاد اإىل بيته وهو يحمل القهر يف نف�شه ملا حل بوطنه من 
)7(

يف اأيدي هوؤالء املجرمني 

 عاقدًا اال�شرار على املقاومة مهما كانت املخاطر، ولذا قام 
)8(

هذه ال�شرذمة الباغية 

مبا�شرة منذ االأيام االأوىل باأن�شطة خمتلفة �شواء �شلمية اأو ع�شكرية يف حماوالت جادة 

الإرهاب العدو املغت�شب وطرده من بالده.

فاأما املقاومة ال�شلمية لل�شهيد فقد متثلت يف التايل:

1 - امل�شاركة بتنظيم مظاهرة يف منطقة ال�شباحية حاماًل �شورة اأمري الكويت ال�شيخ 

جابر االأحمد ال�شباح وويل العهد ال�شيخ �شعد العبداهلل ال�شباح - رحمهما اهلل - دون 

خوف اأو وجل من هوؤالء الغزاة وظل ما�شيًا على قدميه م�شافة تقارب الكيلو مرت حتى 

.
)9(

جاء العراقيون وفرقوا هذه املظاهرة بالقوة 

2 - اإخراج االأ�شر الكويتية اإىل اململكة العربية ال�شعودية فتقول والدته:

)10(

كنت اأعلم اأنه كان يهرب العوائل الكويتية يف االأ�شبوع االأول خارج الكويت

ال�شباحية  مدر�شة  جدران  على  الكويت  حلكام  الكويتية  ال�شرعية  �شور  ل�شق   -  3

االبتدائية التي كانت مقابل منزل ال�شهيد وعلى اإثر ذلك كان جنود االحتالل يقومون 

.
)11(

بتطويق االأحياء ال�شكنية حماولة للقب�ض على الفاعلني 

.
)12(

4 - توزيع االحتياجات التموينية واالأغذية على االأ�شر الكويتية 

5 - اإظهار رف�ض االحتالل يف وجوه القوات الغازية يقول والده اأذكر يف يوم من االأيام 

الع�شكري ومبا ي�شمونه  اأقبلنا على احلاجز  ب�شيارتي حيث  الغزو كان راكبًا معي  اأثناء 

�شيطرة مبنطقة ال�شباحية وقبل و�شولنا قلت له ال تتكلم باأي �شيء وعندما و�شلنا اإليهم 

بالكويت  تعملون  ملاذا  لهم:  قائاًل  ال�شهيد  فبادرهم  با�شتفزازنا  العراقي  اجلندي  قام 

.
)13(

هكذًا؟ الكويت وقفت مع العراق باأزمتها ملاذا اأنتم هكذا 

هذا ما يتعلق باالأن�شطة ال�شلمية لل�شهيد يف مواجهة القوات العراقية ويف املقابل فلل�شهيد 
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نوع اآخر من املقاومة وهي املقاومة الع�شكرية غري مكرتث بعواقبها فكل ت�شحية عنده 

تهون من اأجل الوطن.

حر�ض ال�شهيد على االن�شمام اإىل اإحدى خاليا املقاومة املنت�شرة يف دولة الكويت فقد األح 

على خالد هادي ال�شمري - اأحد اأقربائه الذي كان فردًا يف خلية مقاومة - لكي يقبلوه 

عن�شرًا يف هذه اخللية يقول خالد كان ح�شني يلح علي بقوة لالن�شمام اإىل جمموعتنا، 

.
)14(

كان يلح بطريقة غريبة اإحلاحًا �شديدًا 

وال �شك اأن هذا االإحلاح وهذا االإ�شرار داللة اأكيدة عما يحرتق يف قلبه من اأ�شى على 

له دور موؤثر وفعال لتخلي�شه من  اأن يكون  الذي وقع حتت براثن الطغاة فرييد  وطنه 

قب�شتهم.

كانت هذه اخللية ت�شم �شبابًا من اأبناء منطقة ال�شباحية وعددًا من الع�شكريني بقيادة 

.
)15(

العقيد �شالح ال�شويدان 

اجتهد ال�شهيد غاية اجلهد يف االأن�شطة الع�شكرية لهذه اخللية فقد كان جل يومه من�شغال 

 وقد 
)16(

معها وال ميكث يف منزل والده اإال الوقت القليل ويف �شاعات متاأخرة من الليل 

�شارك اخللية اأواًل بجمع االأ�شلحة وتوزيعها على اأبناء املقاومة وتخزين بع�شها يف خمابئ 

�شرية ال�شتخدامها يف وقت احلاجة حيث عرث يف حديقة منزل والده بعد الغزو على كمية 

.
)17(

كبرية من الذخرية واأ�شلحة ذاتية وم�شد�ض 

وباالإ�شافة اإىل ذلك فقد كان لل�شهيد خربة لكونه ع�شكريًا يف �شناعة قنابل املولوتوف 

.
)18(

حيث يقوم بتح�شريها للمقاومة وكذلك تعليم حت�شريها اإىل غريه من ال�شباب 

هذه االأ�شلحة التي متكن ال�شهيد  من جتميعها واقتنائها ا�شتخدمها ال�شهيد يف العمليات 

الع�شكرية �شد قوات �شدام والتي اأبرزها:

1 - الهجوم على نقاط التفتي�ض العراقية حيث ا�شتقل ال�شهيد �شيارته واأطلق النار على 

ي�شاب  اأن  دون  ب�شالم  االن�شحاب  وا�شتطاع  ال�شباحية  النقاط يف منطقة  اإحدى هذه 

باأذى ولكن العراقيني رمقوا نوع ال�شيارة ولونها فقاموا بتعقبها حتى و�شلوا اإىل منزل 

والده فوجدوا �شيارة ت�شبهها ف�شاألوا والده عن هذه ال�شيارة ومن ي�شتخدمها فاأكد لهم 

اأن هذه �شيارته ال�شخ�شية واأنكر اأن يكون اأحد قد حركها من مكانها ومع احلديث مع 

ثم  النار  عليهم  اأطلقت  �شاعة  قبل  ال�شيارة  اأن هذه  ال�شابط  اأخربه  العراقي  ال�شابط 

هربت وعلمت اأ�شرة ال�شهيد بعد ذلك من ح�شني نف�شه باأنه فعاًل ا�شتخدم ال�شيارة يف 

.
)19( 

عمليته الع�شكرية
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	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe
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	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG
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	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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2 - ر�شد االآليات العراقية الع�شكرية على اخلطوط ال�شريعة ثم اإطالق النار عليها اأو 

تفجريها بالقنابل ومن ذلك عملية ا�شتهدفت هذه االآليات على اخلط ال�شريع الفا�شل 

.
)20(

بني منطقتي هدية وجابر العلي 

ظروف اعتقال ال�شهيد ح�شني ال�شمري :

خ�شي والد ال�شهيد من مغبة حتركات ابنه ح�شني يف مقاومة االحتالل العراقي فطلب 

منه مغادرة الكويت اإىل اململكة العربية ال�شعودية لكن ال�شهيد رف�ض هذا الطلب ب�شدة 

اأر�ض الوطن لقتال املعتدين، واأغلق على نف�شه  الأنه يتعار�ض مع خطته يف املرابطة يف 

باب غرفته ليمنع اأي حماولة الإقناعه باخلروج  ثم اأمام اإحلاح والديه واقرتاحهما عليه 

بالقيام يف تو�شيل �شيارة عمته فقط اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة ثم العودة اإىل 

 ولكنه يف نف�ض الوقت اأظهر عزمه على 
)21(

الكويت ا�شطر ال�شهيد مكرها اإىل املوافقة 

الرجوع مرة اأخرى فقال:

 )22(

الكويت  اإىل  اأرجع  �شوف  العظيم  لكن واهلل  ال�شعودية  اإىل  الكويت  اأخرج من  �شوف 

فال�شهيد مل يتخذ القيام بهذه املهمة ذريعة للهروب من اأر�ض ال�شمود ويرتكها م�شتباحة 

باأيدي الطغاة، وبالفعل يف منت�شف �شهر �شبتمرب 1990 خرج ال�شهيد اإىل اململكة العربية 

ال�شعودية ومنها اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة للعودة اإىل الكويت وجمع املال ليتمكن 

، واالت�شال باجلهات 
)23( 

من �شراء قيمة تذكرة ال�شفر من دولة االإمارات اىل ال�شعودية

مبعلومات  �شتزوده  التي  الكويت  داخل  املقاومة  مب�شاندة  املخت�شة  الكويتية  الر�شمية 

.
)24(

وخرائط و�شيارة جمهزة لتو�شيلها اإىل املقاومة الكويتية يف الداخل 

ولكن  ثنيه عن ذلك  وحاولوا  الكويت  اإىل  العودة  على  بعزمه  اأ�شقاوؤه يف اخلارج  اأح�ض 

.
)25(

جميع حماوالتهم باءت بالف�شل 

ويف نهاية �شهر اأكتوبر غادر ال�شهيد دولة االإمارات العربية وتوجه اإىل اململكة العربية 

يعرقله  اأن  دون  الكويت  اإىل  الو�شول  لي�شمن  بدقة  هذه  لرحلته  خطط  وقد  ال�شعودية 

اأحد ولذا غادر االإمارات �شرًا دون اأن يخرب اأ�شرته واتفق مع زميل له اأن يبلغ ذويه بعد 

.
)26(

املغادرة بيومني بحيث يكون خاللهما قد دخل الكويت 

وملا و�شل ال�شهيد اإىل حدود اململكة العربية ال�شعودية مع دولة الكويت من جهة منطقة 

الرقعي كان على موعد م�شبق مع ثالثة من اأبناء املقاومة ليعربوا بال�شيارة التي زودتهم 

.
)27(

بها احلكومة الكويتية يف اخلارج
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	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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اجتياز  يريد  بينما  ولكن  الكويتية  اإىل احلدود  ال�شهيد ح�شني  و�شل   1990/11/1 ويف 

احلدود اإىل الداخل األقى جنود االحتالل القب�ض عليه وعلى من معه بعد اأن عرثوا على 

 ولقد كان ا�شم ح�شني اأي�شًا م�شجاًل يف �شجالت 
)28(

م�شتندات تثبت ارتباطهم باملقاومة 

اإىل  احلدود  من  ح�شني  ال�شهيد  اقتيد   
)29(

عليها  القب�ض  املطلوب  العراقية  القوات 

�شجن االأحداث وهناك انق�ض امل�شعورون من جنود �شدام على ج�شد ال�شهيد بالتعذيب 

الرهيب يقول ال�شهود الذين كانوا مع ال�شهيد يف نف�ض ال�شجن اإن د�شدا�شة ح�شني كلها 

 وراأيته وهو يعذب من قبل العراقيني واأ�شمع �شياحه مع ربعه من اأثر 
)30(

دم من التعذيب 

 عذب 
)32(

 كنا ثالثة اأيام ال ننام من تعذيب و�شراخ ح�شني و�شديقه ميثم 
)31(

التعذيب 

لتدل على وح�شية جنود  بع�شها  توؤكد  ال�شهود هذه   ف�شهادات 
)33(

�شديدًا  هناك عذابًا 

االحتالل جتاه اأبناء الكويت الذين رف�شوا حكم �شدام البعثي لبالدهم دون خوف من  

اهلل اأو رادع اأخالقي اأو �شمري حي.

 ثم نقل اإىل �شجن 
)34(

وظل ح�شني يف �شجن االأحداث اإىل منت�شف �شهر دي�شمرب 1990 

 ثم حول اإىل العراق و�شجن يف معتقل مدينة كربالء قبل اأ�شبوع من انتفا�شة 
)35(

امل�شاتل 

 
)36(

مكان جمهول  اإىل  العراقيون  نقله  �شدام ح�شني حيث  املجرم  �شد  العراق  جنوب 

وبعدها انقطعت اأخباره متامًا اإىل اأن �شدر حكم املحكمة الكلية باجلل�شة املنعقدة بتاريخ 

2007/6/4م الذي يق�شي مبوت املفقود ح�شني عبداهلل ال�شمري موتًا حكميًا اعتبارًا من 

.
)37(

تاريخ �شدور احلكم 

�شبحانه  اهلل  عند  �شفيعًا  يل  يكون  �شهيدًا  ولدًا  يل  جعل  الذي  اهلل  احلمد  والده  يقول 

.
)38(

وتعاىل

ويقول �شقيقه جنم يف رثائه �شرفك اهلل و�شرفنا بك واأنت تذود عن وطنك، وتفارق الدنيا 

.
)39(

اجلميلة واالأهل واالأحباب واخلالن، واأنت يف الثامنة ع�شرة من عمرك عمر الربيع

ويتكلم ابن عمه خالد هادي ال�شمري عن ح�شني فيقول اإن�شان بطل يحب اأن يخدم بلده 

يف اأي �شيء يطلب منه وال ميكن العراقيني من احتالل ديرته الكويت.

ورثاه �شقيقه علي فقال:

اأتذكر �شورتك بني املباين واجلدران

و�شدى �شوتك يدوي بني الطرقات

ذهبت اإىل مدر�شتك اأبحث عن خيالك احلزين

ذكرياتك االأ�شرية
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	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg
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	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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ذكرياتك املقتولة على اأيدي اجلبناء

عندما قيدوك جبناء االأر�ض وطغيانها

عندما اخرتقت ر�شا�شة الغدر جدار قلبك الكويتي احلنون

وكاأنا ن�شمعك حينها ت�شرخ عاليًا

منوت وحتيا الكويت

)40(

منوت وحتيا الكويت 

رحم اهلل ال�شهيد ح�شني عبداهلل هداد ال�شمري

واأ�شكنه ف�شيح جنانه.
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ال�سهيد/ حمدان علي مهدي العجمي

كتب/ اأ. د. في�شل عبداهلل الكندري:

 ، ومل يكن له ميل 
)1(

1967م  العام  الكويت  ال�شهيد حمدان علي العجمي يف دولة  ولد 

الطباع، حمبًا  االأخالق، هادي  وكان ح�شن  املتو�شطة،  بالدرا�شة  فاكتفى  الدرا�شة  اإىل 

 ، وكان يحب لعب كرة القدم، وانخرط بعدها 
)2(

الإخوانه، وكان يلبي لهم ما يطلبونه منه 

يف �شلك الع�شكرية كجندي يف قوات احلر�ض الوطني، وظل حمبًا لعمله ووطنه، حتى يوم 

العراقية باجتياح كامل  القوات  1990م، حيث قامت  اأغ�شط�ض  الثاين من  اخلمي�ض يف 

للكويت.

مل يقبل ال�شهيد حمدان بهذا الغزو وما كانت تقوم بهم القوات العراقية الغازية، من قتل 

وت�شريد واعتقال لل�شعب الكويتي، الذي ا�شتيقظ على غدر القوات العراقية به، والهجوم 

العراق  قدمتها  التي  التطمينات  واأن  مطمئنًا،  نائمًا  كان  بينما  غرة،  حني  على  عليه 

للقيادات العربية بداأت تاأخذ جمراها للحيلولة دون حدوث النزاع بني االأ�شقاء العرب، 

ثم تبني من الغزو باأن تلك  مل تكن اإال خديعة عراقية ملباغتة الكويت و�شعبها. ومن فوره 

 - ال�شنوية  اإجازته  كان يف  اأنه   مع   - الغزو  باأمر  �شماعه  ال�شهيد حمدان ومبجرد  قام 

بالتوجه اإىل مقر عمله، لكن نداء الواجب وحبه لوطنه ولعمله هو ما دفعه لفعل ذلك، ثم 

قام ورفاقه بت�شكيل خلية ملقاومة العدوان العراقي، والرتب�ض بالقوات العراقية الغازية، 

واأطلقوا على خليتهم ا�شم »جمموعة �شباح ال�شامل« ن�شبة اإىل املنطقة التي يعي�شون فيها، 

ورتبوا فيما بينهم كيفية مقاومة القوات العراقية بالطريقة التي يرونها منا�شبة.

وكان عليهم تاأمني ال�شالح بالدرجة االأوىل فح�شلوا عليه من خمازن ال�شالح يف ال�شويخ 

التي  االأخرى  املقاومة  اأو رمبا ح�شلوا عليه عن طريق خاليا  الداخلية،  لوزارة  التابعة 

وقفت يف خندق واحد ملقاومة القوات العراقية، بدليل انهم قاموا بعمليات الحقًا، وهكذا 

باتوا م�شتعدين ملقاومة الغزاة.

ت�شتمر طوياًل، وكان  لن  باأن فرتة االحتالل  ال�شالح كان مطمئنًا متامًا  يرفع  اأن  وقبل 

متيقنا باأن التحرير قريب جدًا لذا كان يردد على اأهله: »اإن الكويت راجعة راجعة الأهلها 

 فهذا االإميان الرا�شخ، واملعنويات العالية اأوىل 
)3(

مهما طالت املدة اإن �شاء اهلل تتحرر 

خطوات النجاح.
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ويقول علي العجمي والد ال�شهيد باأنه يف اأوائل اأيام الغزو قرر باأن يخرج من الكويت اإىل 

البقاء  واأ�شر على  والده،  قرار  رف�ض  ال�شهيد حمدان  ولكن  ال�شعودية،  العربية  اململكة 

باإجباره  والده  قيام  من  وخوفًا  بلده،  جتاه  �شمريه  عليه  ميليه  مبا  للقيام  الكويت  يف 

على اخلروج، فر حمدان من بيت والده، وكان يردد على اأهله عبارة »خلوين اأحرركم 

 وخرج اأهله اإىل ال�شعودية ،وبقي ال�شهيد حمدان يف الكويت ليواجه 
)4(

من العراقيني« 

العراقيني.

وهنا بداأ ال�شهيد حمدان ورفاقه يف مواجهة قوات البغي والعدوان، ويف االأيام االأوىل من 

الغزو قام ال�شهيد حمدان واأع�شاء خليته بتفجري �شيارة نقل �شغرية كانت تقل ما بني 

اأربعة اإىل خم�شة جنود عراقيني مقابل جمعية �شباح ال�شامل ال�شباح، فجاءت القوات 

العراقية وطوقت اجلمعية، ودخلت مبنى اجلمعية، واألقوا القب�ض على اأع�شاء اجلمعية 

بعدم  يجيبونهم  فكانوا  حمدان،  عن  و�شوؤالهم  ا�شتجوابهم،  ومت  فيها،  العاملني  وبقية 

م�شاعدتهم حلمدان وغريه، فو�شعوهم فرتة يف ال�شجن، ثم اأطلقوا �شراحهم.

كما قام حمدان واأفراد خليته بعملية اأخرى �شد العراقيني قرب جمعية منطقة �شباح 

معاجلته  فتمت  كتفه،  يف  حمدان  واأ�شيب  الطرفني،  بني  ا�شتباك  حدث  حيث  ال�شامل، 

اأع�شاءها  و�شجنوا  اجلمعية،  اإىل  العراقيون  اجلنود  فجاء  املنطقة،  بيوت  اإحدى  يف 

.
)5(

واأهانوهم، وهددوهم بال�شالح 

كما كان حمدان واأ�شدقاوؤه يت�شيدون اجلنود العراقيني الذين كانوا يتم�شون بال�شوارع، 

اأو يتواجدون على �شكل جتمعات داخل منطقة �شباح ال�شامل، ويطلقون عليهم الر�شا�ض 

. كما قاموا بعدد من العمليات الع�شكرية �شد اجلنود العراقيني، 
)6(

ثم يلوذون بالفرار 

ومنها قتل �شابط عراقي يف املنطقة الواقعة بني منطقتي �شباح ال�شامل والقرين، كما مت 

.
)7(

قتل �شابطني يف منطقة م�شرف 

منطقة  يف  وانت�شر  العجمي  حمدان  ال�شهيد  �شيت  ذاع  العمليات  بهذه  لقيامه  ونتيجة 

�شباح ال�شامل لدرجة اأن القوات العراقية كانت تبحث عنه يف كل مكان، وتراقب مداخل، 

�شباح  يف  والده  بيت  بتفتي�ض  قاموا  عليه  العثور  من  يتمكنوا  مل  وملا  املنطقة،  وخمارج 

بحرق  فقاموا  ورفاقه،  حمدان  على  تدلهم  معلومات  على  يعرثوا  مل  ولكنهم  ال�شامل، 

.
)9(

، وهنا هب �شباب املنطقة من اأبناء احلي وتعاونوا على اإطفاء احلريق
)8(

البيت

وقد ن�شب العراقيون كمينًا لل�شهيد حمدان عند جمعية �شباح ال�شامل، و�شادف اأن خاطب 

�شديقه وجاره حممد ح�شني مفرح بالذهاب اإىل اجلمعية معه، فطلب منه حممد ح�شني 
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باأن يذهب كل منهما ب�شيارته، وعندما ذهبا اإىل هناك جتول ال�شهيد حمدان فوجد باأن 

اي�شًا،  عليه  وتعرفوا  فعرفهم،  مدنية،  مالب�ض  يرتدون  العراقيني  اجلنود  بع�ض  هناك 

التي كانت  الر�شا�شات  النار عليه من  باإطالق  بها، فقاموا  وانطلق  �شيارته  اإىل  ف�شارع 

معهم، فاأ�شيب ال�شهيد بثالث طلقات جاءت االأوىل باإذنه، والثانية برجله، واالأخرية يف 

بطنه، وهو يرد عليهم باإطالق النار، ومتكن من قتل بع�ض اجلنود وان�شحب اإىل �شقة 

بذات املنطقة، فجاءت امراأة تعرف با�شم هيا الدو�شري التي كانت تعمل ممر�شة يف 

اإحدى امل�شت�شفيات، وخباأت ال�شهيد عندها، ثم توجهت به اإىل م�شت�شفى مبارك الكبري، 

واأدخل غرفة العمليات يف ق�شم الن�شاء، ومت اإجراء الالزم له.

ال�شامل، وكان  الدو�شري يف منطقة �شباح  اأ�شدقائه �شامل  اأحد  اإىل بيت  وذهب بعدها 

التي  العملية  واآثار  جراحه،  من  متامًا  لي�شفى  الراحة  من  ق�شطًا  لينال  خاليًا،  البيت 

اأجريت له ، فمكث هناك حتى مت اإلقاء القب�ض عليه يف الن�شف الثاين من �شهر دي�شمرب 

.
)11(

1990 م 

اإىل  االأمر  اأول  فاأر�شل  واملعتقالت،  ال�شجون  داخل  والتعذيب  ال�شقاء  رحلة  بداأت  وهنا 

�شجن ق�شر نايف، ف�شجن االأحداث، واأخريًا انتهى به املطاف يف �شجن اأمن ا�شتخبارات 

الب�شرة، عندها �شاهده رفيقه يف ال�شجن من�شور نا�شر اخلرايف، واأفاد باأن ال�شجن كان 

.
)12(

يعج باملعتقلني الكويتيني الذين كانوا يتعر�شون جلل�شات تعذيب متكررة وم�شتمرة

وبهذا انقطعت اأخبار ال�شهيد حمدان علي العجمي، حتى اأودعت زوجته مي عبدالعزيز 

ال�شعيدي - التي تزوجها اأثناء الغزو مع عدم علم ذويه بذلك لوجودهم خارج الكويت 

 - كتابًا اإىل املحكمة الكلية بتاريخ 2006 م تطلب فيها احلكم مبوت زوجها حمدان 
)13(

العجمي النقطاع اأخباره حتى هذا التاريخ، وعليه حكمت املحكمة مبوت املفقود حمدان 

العجمي موتًا حكميًا بتاريخ 2006/9/25م، وبناء على ذلك ا�شتخرجت وزارة ال�شحة 

2006/1806 اأحوال  بدولة الكويت �شهادة وفاة بناء على حكم املحكمة يف ق�شية رقم 

.
)14(

�شخ�شية/ 1 بتاريخ 2008/2/4م 
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ال�سهيد/ حمدان حممد حمدان املطريي

كتب/ اأ. د. في�شل عبداهلل الكندري:

 ،1954 ولد ال�شهيد حمدان املطريي يف دولة الكويت يف اخلام�ض ع�شر من يناير عام 

حيث رزق والده حممد املطريي باأربعة اأبناء هم حمدان ومطلق وم�شعل واأحمد، وبنت 

واحدة، فرتبى حمدان على حب والديه واحرتامهما لدرجة كبرية.

مل يكن حلمدان ميل للدرا�شة فاكتفى ب�شهادة املتو�شطة، وانخرط بداية حياته العملية 

ليعمل ع�شكريًا  بعدها  وانتقل  والعمل،  االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  العاملني يف  �شلك  يف 

يف �شلك احلر�ض الوطني، ومل ي�شتمر لفرتة طويلة يف العمل الع�شكري فقرر باأن ينتقل 

لالأعمال احلرة، وزاول ن�شاطه التجاري اإىل اأن غزت جنود �شدام ح�شني الكويت.

وكان حمدان متزوجًا واأبا الأربعة اأبناء هم: في�شل وحممد وعبداهلل وبدر، وبنت واحدة، 

وكان رحمه اهلل يهوى اخلروج يف رحالت اإىل الرب وال�شيد حيث �شفاء الطبيعة، وبعيدًا 

.
)1(

عن �شو�شاء املدنية احلديثة 

عا�ض حمدان حياته ب�شورة طبيعية كاأي فرد يف املجتمع الكويتي حتى جاءت �شاعة الغدر 

اأغ�شط�ض  اأر�شل �شدام ح�شني جيو�شه الغت�شاب الكويت يف الثاين من  الكربى عندما 

عام 1990م، عندما نه�ض الكويتيون من نومهم على �شوت الدبابات واالآليات الع�شكرية 

العراقية، وهي جتوب �شوارع الكويت لرتعب اأهلها، وتعكر �شفو نومهم الهادئ.

اأبناءه من النوم، واأخربهم باأمر  اأوقظ ال�شهيد حمدان  اأغ�شط�ض  يف �شباح الثاين من 

املطار  يف  عمله  مقر  اإىل  ب�شيارته  واأو�شله  في�شل  االأكرب  ابنه  اأخذ  تردد  ودون  الغزو، 

الع�شكري، وطلب من ابنه باأن يلبي اأوامر قادته الع�شكريني، وطول الطريق كان يحثه 

على الثبات، وعدم اخلوف والرتدد اأمام اجلنود العراقيني، فدخل ابنه في�شل املع�شكر 

وقد اأو�شاه والده وهو ذاهب ملواجهة القوات العراقية رابع اأكرب قوة ع�شكرية من حيث 

العدد على ح�شب التقارير االإخبارية العاملية.

وهذا املوقف بحد ذاته يدعونا للتوقف عنده، ولنتعرف على مدى �شالبة ال�شهيد وحبه 

القوات  قبل  من  مطلوبًا  يكون  قد  اأنه  بحجة  الع�شكري  ابنه  باإخفاء  يقم  فلم  لوطنه، 

العراقية الغازية، ومل يرتدد حلظة يف ذلك، وكيف ياأخذ بنف�شه اأكرب اأبنائه وفلذة كبده 

ويدفعه اإىل ميدان القتال واملواجهة مع اجلنود العراقيني، فيرتكه هناك مع زمالئه يف 
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ثم  اأيام  ثالثة  ملدة  املع�شكر  في�شل يف  ابنه  فيمكث  البيت،  اإىل  بدونه  ويرجع  ال�شالح، 

.
)2(

يرجع بعدها اإىل البيت 

ويقول في�شل باأنه عندما عاد اإىل بيته وجد والده، فاقرتح عليه باأن يخرجوا من الكويت 

فكرة  بتاتًا  يرف�ض  كان  اهلل  رحمه  ال�شهيد  ولكن  الكويت،  اأهايل  من  اآخرون  فعل  كما 

اخلروج من اأر�ض الكويت فقال البنه: هذه اأر�شي اأعي�ض واأموت فيها، وال اأخرج ، وهذا 

اأي�شًا يدلنا على مدى حبه لوطنه، وتعلقه برتاب بلده.

يومًا بعد يوم، ومل  البيت تزداد  اأخذت مرات خروجه من  الغزو  االأوىل من  االأيام  ويف 

يخرب اأهل بيته بذلك، ف�شكل خلية اجتهادية ملحاربة ومقاومة القوات العراقية الغازية، 

لتتحرك هذه اخللية مبا يجدونه اأمامهم من و�شائل وطرق املقاومة للتعبري عن رف�شهم 

لغزو الكويت.

بيته  اأهل  احتياجات  يوؤمن  باأن  الغا�شم  الغزو  اأيام  اأول  يحاول  الكويتيني  كبقية  وكان 

وجريانه من املواد التموينية التي تعينهم على الوقوف يف وجه القوات الغازية، وبعد اأن 

.
)3(

اأمن احتياجاتهم كان يوزع الفائ�ض منها على من يرى اأنهم بحاجة اإليها 

اإال املقربني منه عن اأعماله،  وكان ال�شهيد رحمه اهلل كتومًا فيما يعمل، وكان ال يخرب 

فيقول ابنه في�شل باأنه دخل على اأبيه ذات يوم وراأي بيد والده م�شد�شًا وكال�شنكوف، 

اأ�شلحة كال�شنكوف هي  النوع من  باأن هذا  يعرف  فكان  في�شل رجل ع�شكري  اأن  ومبا 

يجب  فلم  اإليه،  و�شلت  وكيف  م�شدرها  عن  والده  ف�شاأل  العراقيني،  باجلنود  خا�شة 

اإال  في�شل  اأمام  يكن  فلم  االأ�شياء،  ي�شاأل عن هذه  باأال  ابنه  وطلب من  ب�شيء،  ال�شهيد 

ال�شمت تقديرًا لرغبة والده، كما كان في�شل ي�شاأل والده عن �شبب تغيبه عن البيت منذ 

.
)4(

بدايات �شهر �شبتمرب ، فكان يقول له باأنه خارج للقاء اأ�شدقائه 

وكان ميتلك �شقة يف منطقة الفروانية خلف فندق الهوليداإن ، فقرر هو وزميله جار اهلل 

الغازية،  العراقية  القوات  �شد  لعملياتهم  قاعدة  ال�شقة  هذه  من  يتخذوا  باأن  ال�شمري 

احلر�ض  اأفراد  من  حمدان  ال�شهيد  بهم  يثق  ممن  ال�شالح  رفقاء  بع�ض  اإليها  فدعوا 

به  القيام  عليهم  يجب  فيما  بينهم  فيما  ويتناق�شون.  فيها،  يتجمعون  وكانوا  الوطني، 

وهي  م�شبق،  ترتيب  ودون  وقتية  كانت  اأعمالهم  جل  ولكن  العراقيني،  اجلنود  ملقاومة 

.
)5(

كانت عبارة عن اجتهادات فردية تتم دون تن�شيق مع غريهم من خاليا املقاومة 

وكانت معظم عملياتهم تنح�شر يف قتل اجلنود العراقيني، حيث يقول اأخوه اأحمد باأن 

تفتي�ض  نقطة  مع  بالنريان  ترا�شق  يف  مرة  دخال  ال�شمري  اهلل  جار  و�شديقه  ال�شهيد 
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عراقية.

اأما عن اأهم ما قام به ال�شهيد حمدان املطريي و�شديقه جار اهلل ال�شمري وبقية اأفراد 

فكانوا  العراقيني،  اجلنود  ولت�شيد  لاللتقاء،  مكانًا  ال�شقة  خ�ش�شا  اأنهما  خليتهما 

وال�شباط  اجلنود  على  ويتعرفون  العراقية  وال�شيطرة  التفتي�ض  نقاط  اإىل  يذهبون 

واجلنود العراقيني، ويدعونهم للقدوم اإىل ال�شقة حيث يوجد بها كل ما لذ وطاب،  وبعد 

اأن ي�شتدرجوهم اإىل ال�شقة يقومون بقتل اأولئك اجلنود، وا�شتمروا على هذا العمل حتى 

.
)6(

قتلوا قرابة ع�شرين عراقيًا

وي�شيف اأخوه اأحمد باأنه ذات مرة زار ال�شهيد يف �شقته، فاأخربه ال�شهيد باأنه راأى اجلنود 

العراقيني يقتادون فتاة اإىل ال�شقة املقابلة لهم رغمًا عنها، واأخربه باأنه �شيخل�شها من 

يقوموا  اأن  زمالئه  وبقية  اأخيه  من  وطلب  املقابلة،  ال�شقة  �شيدخل  باأنه  وقال  اأيديهم، 

ال  بال�شكني حتى  العراقيني  فيها من اجلنود  كان  وقتل كل من  ال�شقة  بحمايته، فدخل 

.
)7(

يفت�شح اأمره، وخل�ض الفتاة من اأيديهم 

اأجنا�ض  اأن العمارة مل تكن موؤمنة الإقامة خلية مقاومة فيها، حيث كان ي�شكنها  ويبدو 

كثرية من كويتيني وعرب وحتى عراقيني، بدليل اأنه كانت هناك �شقة للعراقيني، وكان 

حمدان  ال�شهيد  حتركات  يراقب  كان  ورمبا  العمارة،  تلك  يف  ي�شكن  فل�شطيني  هناك 

وبلغ  ال�شقة، فذهب  تلك  العراقيني يف  لقتل  �شمع عما حدث  ورمبا  ال�شمري،  و�شديقه 

اجلنود العراقيني.

على  توجه  العراقيني،  اجلنود  وقتل  الفتاة  بتخلي�ض  قام  ما  فبعد  حمدان  ال�شهيد  اأما 

عجل اإىل بيته يف منطقة جليب ال�شيوخ، والظاهر اأنه اأح�ضَّ باأن وجودهم يف البيت الذي 

يرتادونه كل يوم بات ي�شكل خطرًا عليهم ، فطلب من اأهل بيته اأخذ احلاجيات الهامة 

فقط، والتعجل لالنتقال اإىل بيت خاله يف منطقة �شباح النا�شر، ونظرًا ل�شيق املكان 

بال�شيارة فلم يتمكن من اأخذ من يقوم بخدمتهم بالبيت يف ال�شيارة ، فاأو�شل اأهله )8(. 

وتقول زوجته باأنها حاولت اأن تثنيه عن قرار الرجعة اإىل البيت، ولكنها مل تفلح، ورجع 

.
)9( 

مرة اأخرى الأخذ البقية مع �شاحبه جاراهلل ال�شمري

14 �شبتمرب  ويف هذه االأثناء كان اجلنود العراقيون قد و�شلوا اإىل بيت ال�شهيد بتاريخ 

وانتظروا  البيت  ودخلوا  ال�شهيد،  حتركات  ير�شد  كان  الذي  الفل�شطيني  من  باإر�شاد 

اأخرى من اجلنود العراقيني  بداخله حلني قدوم ال�شهيد حمدان، كما قامت جمموعة 

بر�شد البيت من اخلارج من خالل التواجد يف بيت جماور، وما اأن دخل ال�شهيد بيته 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 77 

حتى قب�شوا عليه، وانتظروا يف البيت اإىل اليوم التايل لعلهم يقب�شون على بقية اأفراد 

اخللية.

لي�شتطلع  ال�شيوخ  جليب  يف  بيتهم  اإىل  ذهب  والده  جميء  تاأخر  ملا  باأنه  في�شل  ويقول 

�شبب تاأخر والده، وحل�شن حظه اأنه مل يذهب لبيتهم مبا�شرة، واإمنا ذهب اإىل البقالة 

موجود  والده  باأن  فاأخربه  اجلن�شية،  امل�شري  البقالة  �شاحب  مع  وحتدث  املجاورة، 

مع اجلنود داخل البيت، ون�شحه بعدم االقرتاب من البيت، فذهب في�شل لبيت اأحد 

جريانهم، ونظر اإىل داخل حو�ض بيتهم فراأى ما بني 6 - 7 جنود مكبلني والده وينتظرون 

قدوم اآخرين.

وملا مل ي�شل اأحد اآخر اقتاد اجلنود العراقيون ال�شهيد حمدان واأبقوه يف خمفر الفروانية 

ثم  اإىل حمافظة اجلهراء،  ومنه  االأحداث،  �شجن  اإىل  بعدها  نقل  ثم  اأيام،  اأربعة  ملدة 

.
)10(

اختفى اأمره بعد ذلك 

ويقول بع�ض ال�شهود باأن اجلنود العراقيني قاموا بربط جار اهلل ال�شمري باأحد اعمدة 

البناية التي تقع فيها �شقة ال�شهيد حمدان املطريي و�شكبوا عليه البنزين واأحرقوه حيًا، 

فاإذا كان بع�شهم متيقنا من م�شري جار اهلل فال ي�شتبعد اأن يكون هذا هو م�شري ال�شهيد 

حمدان ملا قاما به �شد القوات العراقية، وال�شيما اأنهما اأ�شرًا معًا يف ذات اليوم، وكانا 

.
)11(

ي�شرتكان معًا يف كل العمليات التي قاما بها 

ورمبا �شاندنا يف ذلك ما قالته زوجة ال�شهيد من اأن اأحدًا ما كتب ا�شم �شهداء العمارة 

.
)12(

وكان ا�شم ال�شهيد حمدان اأول ا�شم يف القائمة، وهي �شاهدة على ذلك نف�شها 

وهكذا انقطعت اأخبار ال�شهيد حمدان املطريي، وا�شتمر الو�شع على ذلك حتى اأودع ابنه 

حممد حمدان املطريي كتابًا يف املحكمة الكلية بتاريخ 2007/2/19م يطلب فيها احلكم 

مبوت والده حمدان املطريي النقطاع اأخباره حتى هذا التاريخ، وعليه حكمت املحكمة 

ذلك  على  وبناء  2007/4/16م،  بتاريخ  حكميًا«  »موتًا  املطريي  حمدان  املفقود  مبوت 

ا�شتخرجت وزارة ال�شحة بدولة الكويت �شهادة وفاة بناء على حكم املحكمة ق�شية رقم 

.
)13(

2007/469 اأحوال �شخ�شية العا�شمة 9 بتاريخ 2007/6/17 م 
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ال�سهيد/ خليفة جمبل ا�سنايف خلف اجلدعي )1(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

.
)2(

�شجاع، ع�شبي املزاج، خلوق، طيب القلب، حنون، اجتماعي، حمب الأهله 

درا�شته وعمله:

ال�شهادة املتو�شطة، عمل اأواًل يف ال�شلك الع�شكري ثم يف بلدية الكويت بوظيفة م�شاعد 

.
)3(

م�شرف 

هوايته:

.
)4(

يحب الرب والتنزه فيه، كما يحب البحر 

موقفه اإزاء العدوان العراقي:

.
)5(

كان ناقمًا على غزو العراق للكويت، وتوعد بفعل كل ممكن يف �شبيل حترير الكويت 

بدر يف بداية الغزو:

يف بداية الغزو كان مع اأ�شرته يف بيت ن�شيبه �شليمان املطريي، فعر�ض خليفة على  �شليمان 

اأن يلتحقا باجلي�ض الكويتي اأو يذهبا اإىل اأحد املخافر للعمل التطوعي يف �شلك الع�شكرية 

اإال اأن �شليمان مل ي�شاطرُه الراأي وحذرُه عواقبه املتمثلة يف كرثة جنود االحتالل و�شدة 

.
)6(

بط�شهم باملقاومني لهم، لكن خليفة اأ�شر على موقفه الراف�ض للتهدئة 

اإ�شرارِه على حمل ال�شالح:

لن�شيحة  ي�شتمع  ومل  االحتالل،  قوات  مقاومة  لغر�ض  ال�شالح  اقتناء  على  خليفة  اأ�شر 

الذي كان ميتلك �شالحًا لكن خ�شيته من حما�شة خليفة وعدم تقديره  ن�شيبه �شليمان 

.
)7(

خلطورة االأمر مل ي�شلمه اإياه 
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عر�ض �شليمان خلليفة:

بط�ض  من  فرارًا  الكويت  من  باأ�شرتيهما  يخرجا  اأن  خليفة  ن�شيبه  على  �شليمان  عر�ض 

البقاء  على  اإ�شرارًا  زاده  بل  العر�ض  يعجبه  مل  خليفة  لكن  الغازية،  العراقية  القوات 

.
)8(

ليدافع عن الوطن ويطهره من الغزاة 

ح�شوله على ال�شالح:

ح�شل خليفة على ال�شالح، وكان م�شد�شًا ال يعرف ن�شيبه �شليمان م�شدرُه، كما ال يعرف 

فيما كان ي�شتخدمه ، كما ذكر نواف ابن ال�شهيد اأن والده كانت لديه اأ�شلحة اأخرى يعتقد 

اأنه ح�شل عليها من خمازن اأ�شلحة اجلي�ض الكويتي اأو اأحد خمافر ال�شرطة وذكر اأي�شًا 

حمله ل�شالحه ال�شخ�شي الذي دائمًا معُه يف �شيارته اخلا�شة وحني ينام ي�شعه حتت 

.
)9(

و�شادته 

قتله جنود االحتالل:

بع�ض جنود  بقتل  قام  خليفة  والدُه  اأن  املقاومة  �شباب  بع�ض  من  �شمع  اأنه  نواف  يذكر 

.
)10(

االحتالل مبا ميتلكه من اأ�شلحة خفيفة 

تنفيذ عمليات يف احل�شاوي:

�شد  ع�شكرية  عمليات  حمدان  ومنهم  رفاقه  مع  نفذ  خليفة  �شقيقه  اأن  مبارك  يذكر 

القوات العراقية يف منطقة احل�شاوي باأماكن جتمعها عند نقاط التفتي�ض ويف االأ�شواق، 

وكان بع�ض جنود االحتالل يقومون ب�شرقة املحال التجارية فيت�شدى لهم �شباب املقاومة 

.
)11(

ليمنعوهم من ذاك الفعل ال�شنيع 

اعتقال خليفة:

معُه  وكانت   - خليفة  �شيارة  توقفت  1990/8/21م  يوم  من  ع�شرًا  الثالثة  ال�شاعة  يف 

جمعية  من  بالقرب  العراقية  للقوات  تابعة  تفتي�ض  نقطة  اأمام  فاطمة  زوجتُه  ذاك  اإذ 

ا�شتعداد  وخالل  �شيئًا،  بداخلها  يجدوا  ومل  ال�شيارة  بتفتي�ض  اأفرادها  فقام  الفردو�ض 

خليفة لل�شري ثانية جاء �شابط عراقي وقام بتفتي�ض ال�شيارة مرة ثانية ب�شورة دقيقة 

عرث خاللها على م�شد�ض كان يخفيه خليفة حتت مقعد ال�شيارِة، فقام جنود االحتالل 
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باعتقال خليفة وطلبوا من زوجته العودة اإىل املنزل بال�شيارة ذاتها واأخربوها بعزمهم 

.
)12(

التحقيق معُه 

خليفة يف خمفر الفردو�ض:

اقتاد جنود االحتالل خليفة اإىل خمفر �شرطة الفردو�ض للتحقيق معُه، وعندما �شاألت 

الطلقتني  حول  معه  بالتحقيق  قامت  العراقية  القوات  باأن  فوجئت  زوجها  عن  الزوجة 

الناق�شتني من امل�شد�ض الذي عرثوا عليه ، ثم قاموا مبواجهته بزوجته قائلني للزوجة 

اإن زوجك اعرتف اأن ال�شالح ِلك، وكذلك احلال بالن�شبة للزوج كانوا يخربونه اأن زوجته 

واأنهما وجداه يف منطقة  لي�ض ملكهما،  اأنه   اأ�شر االثنان على  له،  ال�شالح  اأن  اعرتفت 

واأبقت  املخفر  مغادرة  الزوجة  من  العراقية  القوات  طلبت  االأمر  اآخر  ويف  الفردو�ض، 

.
)13( 

خليفة رهن االعتقال

خليفة يف النيابة العامة:

ويف م�شاء ذلك اليوم عادت االأ�شرة اإىل خمفر الفردو�ض يف حماولة االإفراج عن خليفة، 

ا�شتكمال  لغر�ض  العامة  للنيابة  حتويله  مت  اأنه  العراقية  املخابرات  �شابط  فاأخربهم 

التحقيقات و�شمحوا لها بزيارته، فاأخرب خليفة اأ�شرته اأنُه مل يتعر�ض لل�شرب اأو االإهانة، 

وطماأنهم ال�شابط اإىل اأن االأمر غري مقلق، واأنهم �شيفرجون عنُه خالل اأربعة اأو خم�شة 

.
)14(

اأيام 

خليفة يف مبنى حمافظة الفروانية:

خمفر  اإىل  �شباحًا  الثامنة  ال�شاعة  يف  االأ�شرة  توجهت  االعتقال  من  الثاين  اليوم  ويف 

الفردو�ض للوقوف على اأحوال خليفة فاأخربهم ال�شابط بعزمهم على نقله اإىل حمافظة 

�شميك  ونظارة  اأ�شود  وحذاًء  رمادية  د�شدا�شة  يومها  يرتدي  خليفة  وكان   - الفروانية 

زجاجها - وعلى مراأى من اأ�شرته اأركبوُه يف �شيارة تويوتا كر�شيدا موديل 1990 بي�شاء 

اأن و�شلت اإىل مبنى املحافظة،  اللون حتمل لوحات كويتية و�شارت االأ�شرة وراءها اإىل 

.
)15(

حيث اقتيد خليفة اإىل الداخل 
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اإنكار قوات االحتالل وجود خليفة:

القوات  اأن  اإال  الفروانية  االأ�شرة دخول خليفة ملبنى حمافظة  الرغم من م�شاهدة  على 

.
)16( 

العراقية اأنكرت وجودُه وحاولت �شرف اأ�شرته عن متابعة اأحواله

انقطاع اأخبار خليفة يف الكويت:

انقطعت اأخبار خليفة عن اأ�شرته يف الكويت وظلت االأ�شرة تبحث عنه من مكان اإىل اآخر 

.
)17(

علها جتد ما يثبت تواجدُه لكن جهودهم ذهبت اأدراج الرياح 

خليفة يف الب�شرة:

ويف يوم 1990/11/15 م قام �شقيقه بدر بالتوجه اإىل مبنى اال�شتخبارات الع�شكرية يف 

مدينة الب�شرة فوجد ا�شم �شقيقه قد �شجل بالك�شف با�شم بدر جمبل �شنايف اجلدعي 

بداًل عن ا�شم خليفة وملا طلب من امل�شوؤولني زيارته مل ميكنوُه من ذلك. وقد تاأكد االأمر 

بعد التحرير من هوية خليفة املعتقل يف ذلك املبنى بتعرف اأحد االأ�شرى ويدعى عبا�ض 

.
)18(

على �شورته وذكر اأن خليفة املق�شود كان يكنى باأبي بدر 

تغييب قوات االحتالل خلليفة:

هكذا َغّيب الغزاة خليفة جمبل ا�شنايف خلف اجلدعي يف �شجونهم، ومل يعرف م�شريُه، 

وقد حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/6/17 

.
)19( 

م

رحم اهلل ال�شهيد خليفة واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�شادر والهوام�ض:
18، يعمل بوظيفة  1 ، منزل  3 جادة  2، �شارع  1954/3/6م، ي�شكن منطقة الدوحة، قطعة  )1( ولد بالكويت يف 

تاريخ احلكم مبوته  اال�شت�شهاد هو  تاريخ  1990/8/21م،  االأ�شر يف  تاريخ  الكويت،  بلدية  م�شاعد م�شرف يف 

2008/6/17 م، انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة  كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 

برقم  والتحرير  االحتالل  عمليات  �شمن  املتغيب  وا�شتمارة  2008/10/14م،  تاريخ   ،  2008/2406 برقم 

406032، موؤرخة يف 1992/5/7م، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني ال�شادر عن اللجنة الكويتية 

حلقوق االإن�شان، منوذج رقم 604761 تاريخ 1991/2/6م، بيانات املبلغ ن�شار غازي ح�شني اجلدعي املطريي، 

حم�شن  فاطمة  املبلغة  بيانات  1991/3/6م،  تاريخ،   6238214 برقم  اجلهة،  نف�ض  عن  �شادر  اآخر  ومنوذج 

1991/4/2م،  تاريخ  الرقم  وذات  اجلهة  نف�ض  عن  �شادر  ثالث  ومنوذج  ال�شهيد(،  )زوجة  املطريي  �شليمان 

برقم  نف�شها  اجلهة  عن  �شادر  رابع  ومنوذج  ال�شهيد(،  )�شقيق  اجلدعي  �شنايف  جمبل  مبارك  املبلغ  بيانات 

اأو�شاع  ت�شجيل  ومنوذج  ال�شهيد(  )�شقيق  اجلدعي  ا�شنايف  جمبل  بدر  املبلغ  بيانات  تاريخ،  بدون   4201214

موؤرخ  بدون رقم،  واملفقودين  االأ�شرى  �شوؤون  ملتابعة  الوطنية  اللجنة  الكويتيني �شادر عن  واملفقودين  االأ�شرى 

يف 1991/10/5م، بيانات املبلغة فاطمة حم�شن �شليمان املطريي )زوجة ال�شهيد(، وبطاقة حمتويات امللف 

�شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

 ،  2011/1/31 املوافق  االثنني  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معُه  اأجراها  مقابلة  ال�شهيد(،  )ابن  نواف   )2(

يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معُه  اأجراها  مقابلة  ال�شهيد(،  )ن�شيب  املطريي  حم�شن  �شليمان   ،3-2 �ض 

الثالثاء املوافق 2011/2/1 �ض 2، مبارك )�شقيق ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معُه الباحث وحيد القطان يف 

يوم الثالثاء املوافق 2011/2/1 �ض2.

)3( مبارك )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، نواف )ابن ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)4( نواف )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ، �ض2.

)5( مبارك )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 3 ، نواف )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)6( �شليمان حم�شن املطريي )ن�شيب ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)7( امل�شدر ال�شابق، �ض 2 - 3.

)8( امل�شدر ال�شابق.

)9( نواف )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، �شليمان حم�شن املطريي )ن�شيب ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 3 ، مبارك )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)10( نواف )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4-3.

)11( مبارك )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)12( فاطمة حم�شن املطريي )زوجة ال�شهيد( ، مقابلة اأجرتها معها الباحثة هدى الدخيل يف يوم 1992/11/15 

م، ورقة واحدة، �شليمان حم�شن املطريي )ن�شيب ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3، نواف )ابن ال�شهيد( ، 

املقابلة ال�شابقة، �ض 4، مبارك )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

املقابلة  ال�شهيد(،  )زوجة  املطريي  حم�شن  فاطمة  �ض4،  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )�شقيق  مبارك   )13(

ال�شابقة )ورقة واحدة(.

)14( فاطمة حم�شن املطريي )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة )ورقة واحدة(، نواف )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض5.

)15( فاطمة حم�شن املطريي )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة )ورقة واحدة(.

)16( امل�شدر ال�شابق.

)17( �شليمان حم�شن املطريي )ن�شيب ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)18( فاطمة حم�شن املطريي )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة )ورقة واحدة(، مبارك )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)19( وزارة العدل، املحكمة الكلية، دائرة االأحوال ال�شخ�شية العا�شمة/ 9، ق�شية رقم 785/ 2008، املنعقدة 

بتاريخ 2008/9/17م.
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ال�سهيد/ �سامل عبدالواحد �سكر ن�سر اهلل )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

�شديد يف احلق، ال يقبل اخلطاأ، �شاحب �شخ�شية حمببة، طيب القلب، حنون، اجتماعي، 

.
)1(

بار بوالديه 

هواياته:

.
)2(

يهوى الر�شم، ويحب لعب كرة القدم وميار�شها مع جريانه 

زوجته احلامل:

كان يعي�ض يف دولة االإمارات العربية املتحدة، وعندما جاء الغزو العراقي الغا�شم على 

)3(

دولة الكويت كانت زوجته حاماًل وعلى و�شك الوالدة، وقد و�شعت حملها بعد اأ�شره. 

درا�شته:

.
)4(

االبتدائية يف مدر�شة ال�شباح، واملتو�شطة يف مدر�شة العمرية 

عمله:

كان ع�شكريًا يف بداية حياته يعمل يف وزارة الداخلية، ثم ا�شتقال من الع�شكرية وغادر 

.
)5(

البالد ليعمل يف دولة االإمارات العربية املتحدة باأعمال جتارية حرة 

دخوله الكويت:

تغريت اأحوال �شامل بعد الغزو العراقي، واأ�شبح ع�شبي املزاج، همه االأول واالأخري كيفية 

الدفاع عن الوطن وتخلي�شه من براثن االحتالل، ودفعه هذا االإ�شرار اإىل الدخول اإىل 

.
)6(

الكويت عن طريق اململكة العربية ال�شعودية يف اأول اأ�شبوع من الغزو العراقي 
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عودته اإلى دولة االإمارات:

على  لالطمئنان  1990/8/14م  يوم  املتحدة يف  العربية  االإمارات  دولة  اإىل  �شامل  عاد 

.
)7(

زوجته احلامل، وهو �شديد التاأثر ملا حدث لوطنه الكويت 

دخوله الكويت ثانية:

قلقه الدائم وحبه للكويت األزمه الدخول ثانية اإىل الكويت، وتخرب زوجته مرمي اأنه عاد 

اإىل الكويت بعد فرتة ق�شرية، ومل تعرف بعدها عن اأحواله �شيئًا اإال بعد التحرير، اأما 

�شقيقته فاطمة فتخرب اأنه دخل عليها املنزل بلحية ظاهرة، وكان الب�شًا مالب�ض باك�شتانية، 

وملا �شاألته عن �شبب عودته اإىل الكويت اأجابها بعبارة رددها مرارًا »جئت للموت، هذا 

وطني« ، ثم ذكر لها اأنه دخل اإىل الكويت يف �شيارة جي اإم �شي مبعرفة القيادة الكويتية 

.
)8(

يف اخلارج، وكان دخوله عن طريق اململكة العربية ال�شعودية 

جلب االأ�شلحة:

وكانت  ال�شعودية،  العربية  اململكة  اإىل  منها  الكويت واخلروج  اإىل  الدخول  �شامل  اعتاد 

البا�شلة  الكويتية  املقاومة  �شباب  بع�ض  على  وتوزيعها  االأ�شلحة  جلب  ذاك  اإذ  مهمته 

م�شتغاًل معرفته بالطرق وامل�شالك بني اململكة والكويت، وكان خروج �شامل اإىل اململكة 

.
)9( 

العربية ال�شعودية مع العوائل املغادرة، وقد زور هويته اإىل ا�شم عبدالوهاب

تخزين االأ�شلحة:

بلفها يف  يقوم  ثم  اأواًل،  ينظفها  كان  ال�شعودية  العربية  اململكة  لالأ�شلحة من  بعد جلبه 

خرق قما�ض، ثم يخبئها مب�شاعدة �شقيقته فاطمة يف خمزن علوي يف منزلها ، بعدها 

خاف �شامل اكت�شاف جنود االحتالل لهذا املكان، فاتفق مع �شقيقته على اإخفائها ب�شورة 

.
)10(

متفرقة داخل االأثاث املنزيل ويف غرف خمتلفة 

حذر �شامل:

االأ�شلحة يف منزل  اأنه يخفي  الذي يقوم فيه، وخا�شة  العمل  كان �شامل حذرًا خلطورة 

�شقيقته التي ت�شكن مع ولديها زياد وعماد، لذا مل يح�شر اأحدًا من رفاقه ملنزل �شقيقته 

.
)11(

خوفًا عليهم 
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توزيع االأ�شلحة:

مل تكن فاطمة تعرف اجلهة التي يقوم �شقيقها �شامل بتوزيع االأ�شلحة عليها، ومل حتفظ 

ذكيًا  كان  �شقيقها  اأن  تعرف  لكنها  املقاومة،  يف  معه  يعملون  الذين  رفاقه  اأ�شماء  عنه 

فطنًا ، فقد كان يف اأثناء نقله لالأ�شلحة يف �شيارته ياأخذها مع اأطفالها واخلادمة بدون 

اإ�شعارهم اأن بداخلها اأ�شلحة، ثم مير على نقاط التفتي�ض  العراقية ب�شهولة بالغة نتيجة 

وجود �شقيقته واالأطفال واخلادمة معه، وزيادة يف التمويه كان يفتح م�شجل �شيارة وي�شع 

بتوزيع  يقوم  االأحيان  بع�ض  ويف  االأغاين،  ويرددون  ي�شفقون  واالأوالد  عراقية،  اأغاين 

.
)12(

اخلبز على اجلنود، وكان اخلبز وقتها عزيزًا 

توزيعه املبالغ النقدية:

وكان  الكويت،  اأر�ض  على  ال�شامدين  على  النقدية  االأموال  توزيع  رفاقه  �شامل  �شارك 

يدخل هذه االأموال اإىل الكويت عن طريق اململكة العربية ال�شعودية بعد اأن عرف الطريق 

بفعل دخوله وخروجه الكثري، وتذكر �شقيقته فاطمة اأنها كانت ت�شاعدُه يف ترتيب تلك 

.
)13(

االأموال وتوزيعها على االأ�شر الكويتية ال�شامدة على اأر�ض الكويت 

تزوير الهويات وطباعة املن�شورات:

العراقية  القوات  اأيدي  يف  اأ�شريًا  يقع  اأن  يخاف  ملن  املزورة  الهويات  بعمل  �شامل  قام 

الغازية من الع�شكريني واملدنيني الكويتيني، كما �شارك بطباعة املن�شورات املعادية للغزو 

العراقي، و�شاعدته يف ذلك كله �شقيقته فاطمة التي كان لديها اآلة طابعة، و�شامل من 

.
)14(

يقوم بتوزيعها 

خروج �شامل لالجتماع:

يف يوم 1990/10/24م ذكر �شامل ل�شقيقته فاطمة اأن لديه اجتماعًا مع رفاقه يف املقاومة 

يف منطقة �شلوى ومل يخربها عن طبيعة ذلك االجتماع اأو �شببه، وكان الوقت اإذ ذاك 

.
)15( 

يقرتب من املغرب، بعدها جاء اإليه اأحد رفاقه وا�شطحبه يف �شيارته

تاأخر �شامل:

واأ�شر  عليه،  �شقيقته  فخافت  الليل،  منت�شف  حتى  املنزل  اإىل  العودة  يف  �شامل  تاأخر 
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.
)16(

اأوالدها على انتظار خالهم العزيز دون جدوى، فنامو على قلق وان�شغال بال 

جهالة ما وقع ل�شامل:

مل تعرف فاطمة حقيقة ما وقع ل�شقيقها �شامل، وتظن اأن القوات العراقية اقتحمت عليه 

.
)17(

ورفاقه املنزل الذي كانوا يجتمعون فيه واألقت القب�ض عليهم 

ات�شال جمهول:

وقعوا  قد  ورفاقه  �شاملًا  اأن  اإياها  خمربًا  �شامل  �شقيقة  بفاطمة  جمهول  �شخ�ض  ات�شل 

اإطالق  جهدهم  يحاولون  ورفاقه  املت�شل  واأن  بخري،  واأنهم  االحتالل  جنود  قب�شة  يف 

.
)18(

�شراحهم، ثم اأغلق الهاتف دون اأن يذكر لها ا�شمه 

م�شري �شامل:

اختلفت الروايات ب�شاأن م�شري �شامل واالأماكن التي تنقل اإليها اأثناء احتجازه، وجاءت 

اأخبار ذلك على ل�شان �شقيقته فاطمة التي تظن اأنه رمبا نقلته قوات االحتالل اإىل خمفر 

هذه  واأن  العراق،  اإىل  ثم  نايف،  ق�شر  ثم   ، امل�شاتل  معتقل  ثم  �شلوى،  منطقة  �شرطة 

اأخربوها عن  اأنا�ض  من  وردها  ات�شال  اآخرها  متفرقة،  اأوقات  اإليها يف  وردت  االأخبار 

�شراحه،  نقدية الإطالق  مبالغ  العراقية وطلبوا منها  الب�شرة  �شقيقها يف مدينة  وجود 

.
)19(

لكنها ال تعلم حقيقة �شدقهم 

رواية اأخرى

قبل  من  �شامل  اعتقال  عن  اأخرى  رواية  املطريي  خلف  زيد  نزال  ال�شاهد  ذكر  بينما 

�شاملًا من  اأن  واأفاد  �شلوى،  �شاملًا يف خمفر منطقة  اأنه �شاهد  العراقية، ويقطع  القوات 

اأفراد املقاومة الكويتية، ومن مهامه تو�شيل اأفراد االأ�شرة احلاكمة اإىل اململكة العربية 

تهريب  منها  اأخرى  باأدوار  يقومان  وكانا  الزعابي،  علي  املقدم  �شديقه  مع  ال�شعودية 

اململكة  من  الكويت  اإىل  رجوعهم  اأثناء  ويف  مرة  واأنه  الكويتية،  املقاومة  اإىل  ال�شالح 

العربية ال�شعودية �شلكًا طريقًا غري اعتيادي عرب مزارع منطقة الوفرة، فا�شتوقفتهما 

نقطة تفتي�ض عراقية، وكانت �شيارتهما حمملة باالأ�شلحة، فقب�شوا عليهما واحتجزوهما 

.
)20(

يف املزارع 
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تغييب قوات االحتالل ل�شامل:

يعرف م�شريُه  �شجونهم، ومل  ن�شر اهلل يف  �شكر  �شامل عبدالواحد  الغزاة  هكذا غيب 

يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  املفقود  مبوت  الكويت  بدولة  املحكمة  حكمت  وقد   ،

.
)21(

2007/11/21م

رحم اهلل ال�شهيد �شامل، واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�شادر والهوام�ض:
املتو�شطة،  ال�شهادة  يحمل   ،17 منزل   ،  10 �شارع   ،4 قطعة  ال�شرة،  منطقة  ي�شكن  1959م،  �شنة  بالكويت  ولد   )*(

يعمل يف دولة االإمارات العربية املتحدة باأعمال جتارية حرة، تاريخ اأ�شره يف 1991/10/24م، وتاريخ ا�شت�شهاده هو 

عن  �شادرة  ال�شهيد  وفاة  �شهادة  انظر:  2007/11/21م.  يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  كمفقود  مبوته  احلكم  تاريخ 

برقم  والتحرير  االحتالل  عمليات  �شمن  املتغيب  وا�شتمارة   ،2008/4/14 بتاريخ   ،2008/943 برقم  ال�شحة  وزارة 

406032، موؤرخة يف 1992/5/7م، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني، �شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق 

االإن�شان، منوذج رقم 6149914 بدون تاريخ، بيانات املبلغ م�شطفى )�شقيق ال�شهيد(، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى 

واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم، موؤرخ يف 1991/10/6م، 

للمبلغ على )�شقيق ال�شهيد(، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة 

�شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم، موؤرخ يف 1991/10/6م، للمبلغ علي )�شقيق ال�شهيد(، وبطاقة حمتويات امللف 

�شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

)1( مرمي خالد املخيزمي )زوجة ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني ، املوافق 

2010/2/8، �ض 1، فاطمة )�شقيقة ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء، 

املوافق 2010/2/16، �ض2.

)2( فاطمة )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)3( مرمي خالد املخيزمي )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، عبدالرحمن )ولد ال�شهيد(، مقابلة اأجراها 

معه الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني، املوافق 2010/2/8، �ض2.

)4( فاطمة )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)5( مرمي خالد املخيزمي )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، عبدالرحمن )ولد ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 2، فاطمة )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)6( مرمي خالد املخيزمي )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

)7( امل�شدر ال�شابق.

)8( فاطمة )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، مرمي خالد املخيزمي )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)9( عبدالرحمن )ولد ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، فاطمة )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4،6.

)10( فاطمة )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 - 5.

)11( امل�شدر ال�شابق ، �ض 5.

فاطمة  واحدة،  ورقة  1993/1/18م،  بتاريخ  املاجد  وليد  معه  اأجراها  مقابلة  املطريي،  زيد خلف  نزال   )12(

)�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5 - 6.

املقابلة  ال�شهيد(،  )�شقيقة  فاطمة   ،6-2 �ض  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )زوجة  املخيزمي  خالد  مرمي   )13(

ال�شابقة، �ض6 ، نزال زيد خلف املطريي، املقابلة ال�شابقة، ورقة واحدة.

)14( فاطمة )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.

)15( امل�شدر ال�شابق، �ض 7.

)16( امل�شدر ال�شابق، �ض 7 - 8.

)17( امل�شدر ال�شابق، �ض 8.

)18( امل�شدر ال�شابق.

)19( امل�شدر ال�شابق، �ض 8 - 9.

)20( نزال زيد خلف املطريي، املقابلة ال�شابقة، ورقة واحدة.

بتاريخ  منعقدة   ،  2007/2698 رقم  ق�شية   ،12 ال�شخ�شية/  االأحوال  دائرة  العدل،  وزارة   )21(

2007/11/21م.
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ال�سهيد/ �سامح خالد اإبراهيم الأحمد )*(

كتب/ د. �شعود حممدالع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

.
)1(

هادئ الطبع، طيب القلب، يتمتع باأخالق عالية، خدوم، بار بوالديه، حمب الأ�شرته 

حالته االجتماعية:

.
)2( 

مل يتزوج

هوايته:

.
)3( 

يحب الرب والتنزه فيه خا�شة اأيام عطلة الربيع

درا�شته وعمله:

برتبة  الكويتي  اجلي�ض  يف  الع�شكري  باالإمداد  ويعمل  الع�شكرية،  الرتبية  دبلوم  يحمل 

.
)4(

مالزم اأول 

�شامح يف بداية الغزو العراقي:

يوم،  اأول  �شباح  يف  الكويت  دولة  على  الغا�شم  العراقي  الغزو  بح�شول  االأخبار  جاءته 

م�شاًء خمربًا  الرابعة  ال�شاعة  اإال عند  باأ�شرته  يت�شل  الفور، ومل  بوحدته على  فالتحق 

البا�شل،  الكويتي  اجلي�ض  وبني  بينها  القتال  و�شراوة  العراقية  القوات  كرثة  عن  اإياها 

.
)5(

وطماأنهم عن اأحواله ب�شفة عامة، ووعدهم بالعودة اإىل املنزل يف يوم االأحد 

كرثة خروجه من املنزل:

بعد اأيام عاد �شامح اإىل منزل االأ�شرة، لكنه �شار يخرج كثريًا، بل يغيب عن املنزل مدة 

.
)6(

تقارب يومني اأو اأكرث، وال يخرب اأ�شرته عن اأحواله 
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حما�شة �شامح:

كان �شامح ميقت قوات االحتالل العراقي، وقد اأ�شر على مقاومتها بكل ممكن الإخراجها 

من وطنه الكويت، وقد ا�شت�شعر ذلك لكونه اأحد اأفراد اجلي�ض الكويتي، ورف�ض مرارًا 

القوات  اإلقاء  الحتمال  تفاديًا  الكويت  من  اخلروج  العبدالغفور  جمال  �شديقه  طلب 

.
)7(

العراقية القب�ض عليه 

تخفي �شامح:

خ�شي �شامح الوقوع يف اأيدي القوات العراقية الغازية، لذا كان يتخفى ببنطال وقمي�ض، 

.
)8(

وهوية مزورة يف �شخ�شية اإيراين اجلن�شية 

اجتماعه مع اأفراد املقاومة:

بينهم  من  و�شباط  اجلابرية،  منطقة  يف  مبنزل  املقاومة  اأفراد  مع  يجتمع  �شامح  كان 

وجنود من اجلي�ض الكويتي، كما كانوا يجتمعون يف �شقة اأخرى يف منطقة حويل تعود الأحد 

االأ�شدقاء الذين مل يخرجوا من الكويت اأثناء الغزو العراقي وكانت زوجة هذا ال�شديق 

.
)9(

خارج الكويت، وكان ل�شامح بع�ض االأ�شدقاء من اجلن�شيات االأخرى كالفل�شطينية 

جلب �شامح لل�شالح:

وبحكم وظيفة �شامح وخ�شو�شية وحدته الع�شكرية التي كانت تخت�ض باالإمداد الع�شكري، 

اإىل  ف�شاًل عن تخ�ش�شه الدقيق يف املتفجرات، كان �شامح كثريًا ما يح�شر االأ�شلحة 

تلك  بتفكيك  يقوم  وهو  مرارًا  اأحمد  �شقيقه  �شاهده  وقد  ي�شعها يف غرفته،  ثم  املنزل 

.
)10(

االأ�شلحة وتركيبها 

ويذكر وليد اأي�شًا اأن �شقيقه �شامح �شارك رفاقه يف جلب االأ�شلحة يف �شيارة جيب من 

التي يتجمعون فيها  ال�شقة  واأودعوها يف  الكويتي يف منطقة اجلهراء،  م�شتودع للجي�ض 

.
)11(

مبنطقة حويل 

توزيعه لالأ�شلحة:

ويذكر اأحمد اأن �شقيقه �شامح ورفاقه كانوا يقومون بتوزيع االأ�شلحة على من يحتاجها 

.
)12(

من اأفراد املقاومة الكويتية البا�شلة 
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انتماء �شامح للمقاومة الكويتية:

وقد طلب �شامح من �شقيقه اأحمد يومًا مرافقته اإىل �شطح املنزل، ف�شعدا اإىل هناك، 

الدقائق  م�شت  اأن  وما  دقائق،  خم�ض  بعد  نار  اإطالق  �شوت  ي�شمع  �شوف  باأنه  واأخربه 

اخلم�ض اإال و�شوت اإطالق النار ي�شتد هادرًا �شوب خمفر �شرطة منطقة �شلوى، فاأخرب 

�شامح �شقيقه اأن ذلك بع�ض ما ينفذه من اأعمال مع بقية رفاقه يف املقاومة الكويتية، وقد 

.
)13(

اأ�شفرت تلك العملية عن قتل الكثري من جنود قوات االحتالل العراقي 

م�شاركته الفاعلة يف املقاومة:

ومن العمليات التي �شارك فيها اأي�شًا تلك التي نفذت عند دوار العظام، حيث و�شعوا 

عبوات متفجرة اأ�شابت القوات العراقية بخ�شائر فادحة، و�شارك �شامح اأي�شًا رفاقه يف 

قذف االآليات الع�شكرية العراقية بالقرب من ميناء ال�شويخ بزجاجات حارقة مملوءة 

.
)14(

باملواد القابلة لال�شتعال كالبنزين والكربيت 

نقطة التفتي�ض:

نقطة  فا�شتوقفتهما  ب�شيارته،  اأحمد  �شقيقه  مع  �شامح  خرج  �شبتمرب  �شهر  اأوائل  ويف 

تفتي�ض عراقية، وطلبت منهما هويتهما، فاأخرج �شامح هويته املدنية املزورة، ثم قدمت 

تلك القوات الأحمد قائمة اأ�شماء املطلوبني لديها من اأفراد املقاومة الكويتية وطلبت منه 

التعرف عليهم، وكان رابع ا�شم قد دون فيها ا�شم �شقيقه �شامح، فكتم اأحمد ذلك االأمر 

.
)15( 

عنهم حلني العبور ب�شالم

التخل�ض من ال�شالح:

فور عودة �شامح و�شقيقه اإىل املنزل قام �شامح بتوزيع ما يخزنه يف منزله من �شالح على 

.
)16(

رفاقه يف املقاومة الكويتية خ�شية مداهمة منزله من قبل قوات االحتالل العراقية 

اإلقاء القب�ض على �شامح

خرج �شامح من بيته يوم 1990/11/19م بعد اأن طلب من �شقيقه اأحمد البقاء يف املنزل 

حلاجة االأ�شرة اإليه، وتغيب �شامح عن املنزل بعدها، ثم جاء اخلرب اإىل اأ�شرته باعتقاله 

يوم 1990/11/21 م عن طريق �شديقه حممد االأردين اجلن�شية الذي ذكر اأن ال�شهيد 
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�شامح قد ح�شر اإليه يف حمله التجاري الكائن مبنطقة حويل ظهر يوم 1990/11/20م، 

�شيارتهما،  كويتيني يف  املدنيني غري  اثنني من  ب�شحبة  املحل  بعدها من  �شامح  وخرج 

بينما ظلت �شيارته يف مكانها واقفة ويف اأ�شفل دوا�شة البنزين م�شد�شه ال�شخ�شي، ويظن 

العراقية، وي�شاركانه، هذا  اللذين ا�شطحباه كانا من املخابرات  ال�شخ�شني  اأن  اأحمد 

.
)17(

الظن �شقيقه وليد، وجمال العبد الغفور  �شديق �شامح 

بحث اأ�شرته عنه:

مل يعد �شامح اإىل املنزل، فقامت اأ�شرته بالبحث عنه يف كل االأماكن التي اعتاد ارتيادها، 

.
)18(

كما ترددت على خمافر ال�شرطة بغية معرفة م�شريه دون جدوى

�شامح يف �شجن االأحداث:

يذكر جمال العبدالغفور اأنه بعد حترير الكويت و�شع �شورة �شديقه �شامح على �شيارته، 

كان  ال�شورة  �شاحب  اأن  له  وذكر  امل�شرية،  اجلن�شية  من  االأ�شخا�ض  اأحد  فا�شتوقفه 

.
)19(

حمتجزًا معه يف �شجن االأحداث 

�شامح يف العراق:

ويخرب جمال اأن امل�شري ذكر له اأي�شًا اأن القوات العراقية قامت بعدها برتحيل املعتقلني 

ومنهم �شامح اإىل العراق يف حافالت اأو�شلتهم اإىل مدينة الب�شرة حيث اأنزلت بع�شهم 

عندها، بينما وا�شلت احلافلة التي اأقلت ال�شهيد �شامح طريقها اإىل جهة غري معروفة 

.
)20(

يظنها ال�شاهد مدينة بغداد 

تغييب قوات االحتالل لل�شهيد

هكذا غيب الغزاة �شامح خالد اإبراهيم االأحمد يف �شجونهم، ومل يعرف م�شريه، وقد 

 2009/6/9 يوم  اعتبارًا من  موتًا حكميًا  املفقود  الكويت مبوت  بدولة  املحكمة  حكمت 

.
)21(

م

رحم اهلل ال�شهيد �شامح واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�شادر والهوام�ض:

)*( ولد بالكويت يف 1964/3/5م، ي�شكن منطقة �شلوى، قطعة 6، �شارع 10، منزل 21، حا�شل على الدرا�شات 

الع�شكرية، يعمل بوظيفة مالزم يف وزارة الدفاع، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا 

اعتبارًا من يوم 2009/6/9م. انظر : �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2009/1951، بتاريخ 

2009/8/30م، وا�شتمارة املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032، موؤرخة يف 1992/5/7م، 

ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان، ومنوذج رقم 3073612، 

برقم  اجلهة  نف�ض  عن  �شادر  اآخر  ومنوذج  ال�شهيد(،  )�شقيق  اإبراهيم  املبلغ  بيانات  1991/1/30م،  بتاريخ 

317191 ، بتاريخ 1991/3/6م ، بيانات املبلغ جمال يو�شف فهد عبدالغفور، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن 

فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

1 - جمال العبدالغفور، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم اخلمي�ض املوافق 2010/10/7، �ض 2، 

اأحمد )�شقيق ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني املوافق 2010/10/4، �ض 

.2

2 - اأحمد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

3 - امل�شدر ال�شابق، �ض 2.

4 - امل�شدر ال�شابق، �ض 2-3، ومقابلة له مثبته يف ملف ال�شهيد يف تاريخ 1992/12/12، مقابلة الباحثة هنادي 

ال�شالح )ورقة واحدة(.

5 - اأحمد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

6 - امل�شدر ال�شابق، �ض 3.

7 - جمال العبد الغفور، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

8 - وليد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

9 - اأحمد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، جمال العبدالغفور، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، وليد )�شقيق 

ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء املوافق 2010/10/13، �ض 3-2.

10 - اأحمد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

11 - امل�شدر ال�شابق، �ض 2.

12 - امل�شدر ال�شابق، �ض 3.

13 - امل�شدر ال�شابق، �ض 3 - 4.

14 - جمال العبدالغفور، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، وليد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة �ض3.

15 - اأحمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

16 - امل�شدر ال�شابق، �ض 4.

17 - وليد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4 ، اأحمد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5 - 6، 

ومقابلة اأخرى له مثبتة يف ملف ال�شهيد، مقابلة الباحثة هنادي ال�شالح )ورقة واحدة(، جمال العبدالغفور، 

املقابلة ال�شابقة، �ض 3- 4.

18 - اأحمد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.

19 - جمال العبدالغفور، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

20 - وليد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4، جمال عبدالغفور ، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)21( وزارة العدل، دائرة االأحوال ال�شخ�شية/ 9، ق�شية رقم 2008/1080، منعقدة بتاريخ 2009/6/9م.
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ال�سهيد/ �سفاح عنرب عبداهلل املال )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور :

مالحمه وطباعه:

خلق  �شاحب  مرتب،  منظم،  �شجاع،  �شهم،  الهوى،  وطني  االأول،  الطراز  من  ع�شكري 

 .
)1(

طيب، يحبه من عرفه، هادئ، رحيم ، حنون ، كرمي، عطوف على اأبنائه

احلالة االجتماعية:

.
)2(

متزوج، اأبناوؤه على الرتتيب العمري، ح�شة، ومرمي، ومبارك، وعبدالعزيز 

درا�شته وعمله:

در�ض املرحلة االبتدائية واملرحلة املتو�شطة يف مدار�ض منطقة �شلوى، ونال �شهادة الثانوية 

وزارة  يف  وعمل  الع�شكري  بال�شلك  التحق  ثم  الرميثية،  منطقة  يف  مدر�شة  من  العامة 

املرقاب،  الع�شكري ك�شابط، بعدها عني يف خمفر �شرطة  الدبلوم  نال  الداخلية حيث 

ثم اأر�شل يف بعثة درا�شية اإىل كندا يف دورة ع�شكرية مدتها �شتة اأ�شهر، وترقى اإىل رتبة 

.
)3(

املقدم يف مباحث اأمن الدولة وعمل كنائب للرئي�ض 

املقدم �شفاح يف بداية الغزو:

عندما جاء الغزو العراقي كان يتمتع باإجازته يف لندن، وحني و�شلته االأخبار ذهب اإىل 

�شفر مع  نية  قبلها على  وكان  برًا،  الكويت  اإىل  الدخول  بغية  ال�شعودية  العربية  اململكة 

زوجته واأوالده اإىل الواليات املتحدة االأمريكية يف نف�ض يوم الغزو 1990/8/2، لكن الغزو 

الثانية ع�شرة ظهرًا  ال�شاعة  بزوجته يف  �شفاح  ات�شل  االأمنية.  العراقي حال دون هذه 

طالبًا منها التوجه هي واأوالدها اإىل منزل والدتها الكائن يف منطقة �شلوى، دون اأن يذكر 

.
)4(

لها تفا�شيل ما �شيفعله 

دخول �شفاح الكويت:

دخل املقدم �شفاح اإىل الكويت يف 1990/9/8 عن طريق احلدود الربية للمملكة العربية 
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ال�شعودية مع �شديقه عبداهلل اجلريان ب�شيارة نقل خزان ماء و�شعوا فيه اأ�شلحة ومبالغ 

نقدية، هذا ما اأكدته زوجته عائدة، بينما يذكر مرزوق اأن �شقيقه �شفاح عاد اإىل الكويت 

ب�شحبة يو�شف امل�شاري، وميكن اجلمع بني الروايتني على اأن الثالثة �شفاح واجلريان 

.
)5(

وامل�شاري عادوا معًا 

ر�شالة من �شفاح لزوجته:

تذكر عائدة اأن �شخ�شًا قدم اإليها و�شلمها ر�شالة من زوجها �شفاح يطلب فيها خروجها 

اأنها  عائدة  وتخرب  �شديقه،  الر�شالة  حامل  مع  وكان  ال�شرعة،  وجه  على  الكويت  من 

اأدخلتهما اإىل املنزل بعدما ذكرا لها اأنهما قد هربا من القوات العراقية التي تتعقبهما 

نتيجة قيادتهما �شيارة مفخخة قام �شفاح ورفاقه بتفخيخها ، فناما تلك الليلة يف املنزل، 

.
)6(

ثم غادراه �شباحًا 

قيادي من جمموعة النزهة:

اأثناء  البارز يف  دورهم  لهم  كان  الذين  الع�شكريني  القادة  كبار  �شفاح من  املقدم  كان 

الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت، وكان يعمل يف جمموعة ت�شم كبار القياديني 

 ، اجلحمة  ونوري   ، ال�شجاري  ويعقوب  امل�شاري،  ويو�شف  املزين،  عبدالوهاب  اأمثال 

وكانوا يتجمعون يف منطقة الريموك يف منزل نوري اجلحمة، وكانوا اإذ ذاك نحو �شبعني 

.
)7(

رجاًل

اإخفاء �شفاح لهويته:

وبني  اجلحمة،  نوري  منزل  حيث  الريموك  منطقة  بني  رفاقه  مع  التنقل  كثري  �شفاح 

منطقة النزهة حيث يجتمع القادة يف منزل هجرُه اأهله نتيجة لتداعيات الغزو العراقي، 

وهذا االأمر األزمه تغيري هويته حتى ال يقع يف قب�شة القوات العراقية التي حتاول جاهدة 

�شوداين اجلن�شية،  بكر عثمان،  اأبو  �شفاح هو  اأ�شبح  وقد  املقاومة،  اأفراد  القب�ض على 

.
)8(

وغالبًا ما يكون يف خارج املنزل، وال ميكث عند اأهله يف اليوم �شوى �شاعتني 

عمليات �شفاح ورفاقه يف العراق:

الغازية قا�شرة على  العراقية  القوات  التي نفذها �شفاح ورفاقه �شد  العمليات  مل تكن 
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اأر�ض الكويت، بل امتدت اإىل داخل العراق 

االت�شال مع القيادة ال�شرعية:

القيادة  مع  التخابر  املقاومة  قيادي  من  ورفاقه  �شفاح  املقدم  قام  التي  االأعمال  ومن 

الكويتية  املقاومة  باأخبار  وتزويدها  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الكويتية  ال�شرعية 

البا�شلة واالأعمال التي تقوم بها �شد قوات االحتالل العراقي، كما اأنها تتلقى التعليمات 

.
)10(

التي ت�شدر من القيادة لت�شيري دفة االأمور يف الداخل 

خطورة جمموعة النزهة:

ر�شدت القوات العراقية حتركات جمموعة النزهة القيادية، واطلعت على ما تفعله يف اخلفاء 

.
)11(

والعلن، فكان هدفها االأول القب�ض على اأفرادها الإ�شعاف املقاومة الكويتية البا�شلة 

القب�ض على �شفاح ورفاقه:

الغازية مبداهمة املنزل الذي يتجمع  1990/10/20م قامت القوات العراقية  ويف يوم 

الذي  هو  الفل�شطينية  اجلن�شية  يحمل  �شخ�شًا  اإن  ويقال  النزهة،  جمموعة  قادة  فيه 

وليد  ال�شاهد  ذكره  ما  هذا  جتمعهم،  مكان  على  اال�شتدالل  يف  االحتالل  جنود  �شاعد 

اإبراهيم ال�شليم، اأما مرزوق �شقيق �شفاح فيذكر رواية اأخرى مفادها اأن �شخ�شًا كان 

يبا�شر زراعة حديقة املنزل الحظ حركة يف املنزل، فظن وجود ل�شو�ض يحاولون �شرقة 

حمتوياته، فذهب اإىل خمفر ال�شرطة خمربًا جنود االحتالل بذلك، فما كان منهم اإال 

اأن اقتحموا املنزل فوجدوا فيه اأفراد املقاومة فاألقوا القب�ض عليهم ومن بينهم �شفاح، 

.
)12(

وعبدالوهاب املزين، ويو�شف امل�شاري، ويعقوب ال�شجاري 

�شفاح ورفاقه يف ق�شر نايف:

اإىل ق�شر نايف بذريعة حاجتها للمزيد من  قامت قوات االحتالل بنقل �شفاح ورفاقه 

التحقيق معهم، حيث احتجزتهم يف ذاك الق�شر، ثم عمدت اإىل توزيعهم اإىل جمموعتني، 

.
)13(

كل جمموعة اأودعت زنزانة منفردة 
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ات�شال �شفاح بزوجته:

تذكر عائدة اأن زوجها �شفاح هاتفها بعد اأ�شبوع من اعتقاله، وكان الوقت منت�شف الليل، 

فاأخربها اأنه ما زال حمتجزًا عند قوات االحتالل، وقال لها عبارة: »اذهبي الأبي �شعود« 

الهاتف،  اأغلق  ثم  ال�شعودية،  العربية  اململكة  اإىل  باخلروج  ياأمرها  اأنه  منها  ففهمت 

.
)14(

فا�شتجابت الزوجة لطلب زوجها ونفذت اأمره 

عالمات التعذيب على �شفاح:

يذكر ال�شاهد �شالح ن�شار بطي اأنه التقى باملقدم �شفاح يف معتقل ق�شر نايف، وذكر 

.
)15(

اأنه �شاهد عليه عالمات تعذيب و�شرب 

اهتمام �شفاح باأمور الع�شكرية:

مل تفارق �شفاح �شرامته، وقوة �شكيمته، وحر�شه الدائم على متثل اأخالق واأمور تتعلق بتن�شاأته 

يف  حتى  النظام  يحب  كان  �شفاح  املقدم  اأن  بطي،  ن�شار  �شالح  ال�شاهد  فيذكر  الع�شكرية، 

وين�شحهم  فيه،  الطعام  ف�شالت  اإلقاء  بعدم  وياأمرهم  املكان  نظافة  على  ويحر�ض  املعتقل، 

.
)16(

بالتزام الهدوء، ويحذرهم من اإف�شاء االأ�شرار الع�شكرية مهما كانت ظروف اال�شتجواب 

نقل �شفاح ورفاقه اإلى �شجن االأحداث:

بعدها، نقل جنود االحتالل املعتقلني من اأفراد املقاومة ومن بينهم �شفاح املال اإىل �شجن 

االأحداث، حيث و�شعوا بع�شهم يف الدور االأر�شي، والبع�ض االآخر يف الدور االأول، ويذكر 

.
)17(

ال�شاهد وليد اأنه توىل اإعداد الطعام للجميع 

ترحيل �شفاح ورفاقه اإلى العراق:

مل تكتف القوات العراقية باملعلومات التي ح�شلت عليها طيلة ا�شتجواب املعتقلني من 

يف  العراق  اإىل  برتحيلهم  قامت  بل  والتنكيل،  ال�شتائم  من  �شيل  حتت  املقاومة  اأفراد 

.
)18(

جمموعات متفرقة 

تغييب قوات االحتالل لل�شهيد:

يعرف م�شريه،  �شجونهم، ومل  املال يف  �شفاح عنرب عبداهلل  املقدم  الغزاة  هكذا غّيب 
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يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  املفقود  مبوت  الكويت  بدولة  املحكمة  حكمت  وقد 

.
)19(

2009/3/3م

رحم اهلل ال�شهيد �شفاح واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�شادر والهوام�ض

)*( ولد بالكويت يف   1950/11/10م، ي�شكن منطقة هدية، قطعة 3، ال�شارع الثالث، منزل 46، يحمل دبلوم 

الدرا�شات الع�شكرية، يعمل يف وزارة الداخلية برتبة مقدم، تاريخ االأ�شر يف 1990/10/25م، تاريخ اال�شت�شهاد 

هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2009/3/3م. انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن 

2009/6/7م، وا�شتمارة املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير  2009/1353، بتاريخ  وزارة ال�شحة برقم 

اللجنة  عن  ال�شادر  الكويتيني  واملفقودين  االأ�شرى  ت�شجيل  ومنوذج  1992/5/7م،  يف  موؤرخة   ،406032 برقم 

الكويتية حلقوق االإن�شان، منوذج رقم اآخرُه 61312 بتاريخ 1991/1/24م، بيانات املبلغة عائدة جا�شم يو�شف 

1991/1/25م،  بتاريخ   ،4011412 برقم  اجلهة،  نف�ض  عن  �شادر  اآخر  ومنوذج  ال�شهيد(،  )زوجة  الرمي�شني 

بيانات املبلغ نا�شر جا�شم يو�شف، ومنوذج ثالث �شادر عن ذات اجلهة، برقم 4076112 بتاريخ 1991/3/6م، 

بيانات املبلغ يو�شف جا�شم يو�شف حممد الرمي�شني، ومنوذج رابع �شادر عن نف�ض اجلهة برقم 4130912، بتاريخ 

1991/3/8م، بيانات املبلغ مرزوق )�شقيق ال�شهيد(، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر 

عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم، موؤرخ يف 1991/10/6م، بيانات املبلغة عائدة 

بق�شم  احليثيات  توثيق  فريق  عن  �شادرة  امللف  حمتويات  وبطاقة  ال�شهيد(،  )زوجة  الرمي�شني  يو�شف  جا�شم 

التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

)1( وليد اإبراهيم ال�شليم، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأحد املوافق 2010/6/13، �ض 

2، �شالح ن�شار بطي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني املوافق 2010/6/21، �ض 

2 - 3، عائدة جا�شم الرمي�شني )زوجة ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء 

املوافق 2010/6/22، �ض 2، عبداهلل ال�شهاب، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء 

املوافق 2010/6/23، �ض 1 - 2، مرزوق )�شقيق ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم 

االأربعاء املوافق 2010/6/23، �ض 3.

)2( عائدة جا�شم الرمي�شني )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 1 - 2.

)3( مرزوق )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)4( عائدة جا�شم الرمي�شني )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 - 3، مرزوق )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة 

ال�شابقة، �ض 3.

)5( عبداهلل ال�شهاب، املقابلة ال�شابقة، �ض2، عائدة جا�شم الرمي�شني )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ، �ض 

3، مرزوق )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)6( عائدة جا�شم الرمي�شني )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)7( وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 2-3، عبداهلل ال�شهاب، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، مرزوق )�شقيق 

ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5.

)8( عائدة جا�شم الرمي�شني )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)9( امل�شدر ال�شابق، �ض 4 - 5.

)10( مرزوق )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5.

)11( عبداهلل ال�شهاب، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

)12( وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض2، �شالح ن�شار بطي، املقابلة ال�شابقة، �ض2، عائدة جا�شم 

الرمي�شني )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، عبداهلل ال�شهاب، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 3، مرزوق 

)�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5.

)13( وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 4، مرزوق )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.

)14( عائدة جا�شم الرمي�شني )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.
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)15( �شالح ن�شار بطي، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)16( �شالح ن�شار بطي، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)17( وليد ابراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض4، �شالح ن�شار بطي، املقابلة ال�شابقة �ض3.

)18( وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 4، �شالح ن�شار بطي، املقابلة ال�شابقة �ض3، مرزوق )�شقيق 

ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5.

)19( وزارة العدل، دائرة االأحوال ال�شخ�شية/ 9 ، ق�شية رقم 2009/59، منعقدة بتاريخ 2009/3/3م.
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ال�سهيدة / �سمرية عبدالغفار من�سور معريف )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقها وطباعها:

حنونة، كرمية، مرحة، حتب اخلري لكل النا�ض، بارة بوالديها، واثقة من نف�شها، عنيدة، 

.
)1(

تفعل ما ميليه عليها عقلها 

مولدها:

.
)2(

ولدت يف حي ال�شرق القدمي حيث بيت معريف الكبري الذي حتيط به منازل العائلة

هواياتها:
)3(

حمبة للقراءة وللمو�شيقى 

درا�شتها وعملها:

در�شت يف مدر�شة امليدان االبتدائية، وبعد انتقال االأ�شرة اإىل منطقة �شلوى �شنة 1970 

الرميثية، وبعد تخرجها  ثانوية  اإىل  انتقلت  املتو�شطة، ثم  اأم �شلمى  در�شت يف مدر�شة 

التحقت بجامعة الكويت ملدة ثالث �شنوات ، لكنها مل تكمل درا�شتها، حيث اأوقفت قيدها 

اأ�ش�شت  حيث  احلر،  بالعمل  ا�شتغلت  ثم  املدنية،  للمعلومات  العامة  الهيئة  يف  وعملت 

اأن  لبثت  ما  لكن   ، واال�شترياد  للت�شدير  القارات  �شركة معريف عرب  �شركة خا�شة هي 

.
)4(

اأغلقتها

�شمرية يف اأول اأيام الغزو:

جاء الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت وكانت �شمرية ليلته نائمة يف منزل �شديقتها 

اللبنانية وقد عزمت على الذهاب معها للمطار �شباحًا الأجل ا�شتقبال �شقيقتها �شهيلة 

.
)5( 

العائدة من رحلة �شفر

وقع الغزو على �شمرية:

ات�شلت �شمرية بوالدتها بهجة يف ال�شباح الباكر من يوم الغزو، واأخربتها بقبح �شنيع 
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الثامنة �شباحًا عادت  ال�شاعة  الكويت دومنا مربر، ويف  الذين غزوا  العراقيني  الغزاة 

و�شديقتها اإىل املنزل، ثم اأخربت �شمرية والدتها بعزمها االأكيد على التطوع يف جمعية 

الهالل االأحمر الكويتية مل�شاعدة اأبناء الوطن، ثم اأخذت معها مالب�شها اخلا�شة وتوجهت 

االأغطية  بع�ض  جتهيز  منها  وطلبت  بوالدتها  ات�شلت  بعدها  املذكورة،  اجلمعية  اإىل 

ال�شريرية، وملا �شاألتها والدتها عن �شبب ذلك، اأخربتها �شمرية اأنها �شوف ت�شتخدمها 

لتغطية جثث املوتى يف �شوارع الكويت، ف�شاًل عن ا�شتخدامها كاأكفان، الأن جنود االحتالل 

.
)6(

قد ا�شتولوا على كل امل�شت�شفيات وما حتتويه من معدات واأدوية وغريها 

توجهت  ثم  والدتها،  لها  اأعدته  ما  الظهرية فحملت  املنزل يف وقت  اإىل  عادت �شمرية 

التي  اأرقام هواتف االأمكنة  اإىل جمعية الهالل االأحمر الكويتية، واأعطت والدتها  ثانية 

.
)7(

تتواجد فيها يف حال الطوارئ 

�شمرية مع �شباب املقاومة:

املقاومة  �شباب  اإذ ذاك بع�ض  اأو �شقة �شديقتها، وكان معهم  جل�شت �شمرية يف منزل 

.
)8(

الكويتية  البا�شلة ذكورًا واإناثًا 

�شمرية ابنة الكويت:

�شاقة،  حمادثة  وبعد  املنزل،  اإىل  ذلك  بعد  عادت  �شمرية  ابنتها  اأن  بهجة  اأمها  تذكر 

اآنذاك، لكن �شمرية مل  الو�شع  املنزل نظرًا خلطورة  بقاء �شمرية يف  االأم على  اأ�شرت 

ت�شتجب لهذا النداء الفطري، وخاطبت اأمها بعناد وقوة اإرادة بقولها: »دورك انتهى يا 

اأمي، فاأنا ل�شت ابنتك اليوم، اأنا ابنة الكويت، ابنة جابر، ابنة �شعد، عندها انفجرت االأم 

ببكاء مرير ، لكن �شمرية ا�شتدركت لتخفف عن والدتها، فاأردفت قائلة: اأنت يا اأمي قد 

اأديت االأمانة ، وقمت برتبيتي حتى كربت ، اأنا اليوم يوم مولدي، اليوم يوم الكويت، ثم 

.
)9(

ذهبت مودعة والدتها التي ا�شتعل قلبها حرقة وخوفًا على م�شري فلذة كبدها 

عملها يف جمعية الهالل االأحمر: 

�شاركت �شمرية يف اأعمال جمعية الهالل االأحمر الكويتية، بت�شميد اجلرحى الكويتيني ف�شاًل 

عن العراقيني، وكانت تقول الأمها اإن مداواة العراقيني ينطلق من الفعل االإن�شاين، كما ترددت 

�شمرية على اأماكن تواجد اجلرحى يف م�شت�شفى مبارك الكبري، وكذا امل�شاجد التي يت�شل 
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روادها ب�شمرية ورفاقها من اأجل مداواة اجلرحى وكانت ال�شيفرة املتداولة هي »وجود خرب 

�شار« فت�شرع �شمرية ورفاقها لتلبية ذاك النداء بثقة و�شجاعة، على الرغم من كرثة نقاط 

.
)10(

التفتي�ض العراقية التي متر عليها اأثناء �شريها

�شمرية واالأ�شلحة:

حتمل �شمرية م�شد�شًا ت�شتخدمه وقت ال�شرورة، كما قامت باإخفاء االأ�شلحة يف �شيارتها 

وقد  يومًا  اإليها  ح�شرت  اأنها  والدتها  وتذكر   ، املقاومة  �شباب  على  ذلك  بعد  لتوزيعها 

حمدت اهلل تعاىل على جناحها يف اجتياز نقطة تفتي�ض عراقية وهي حتمل قنابل يدوية 

.
)11( 

كانت تخفيها حتت مقاعد �شيارتها

جلب ال�شيارات لتفخيخها:

كان ل�شمرية دورها البارز يف املقاومة الكويتية البا�شلة، فيذكر نعمة الكندي اأنها واأ�شرار 

ثم  بتفخيخها  املقاومة  اأفراد  يقوم  التي  ال�شغرية  ال�شيارات  جتلبان  كانتا  القبندي 

العمليات  اإحدى  يف  مت  ذلك  اأن  وذكر  العراقي  االحتالل  قوات  جتمعات  بني  تفجريها 

التي نفذتها املقاومة الكويتية بالقرب من فندق الهليتون الذي كانت القوات العراقية قد 

.
)12(

ا�شتولت عليه 

توزيع املن�شورات:

كما �شاركت �شمرية واأختها اأ�شرار القبندي يف توزيع املن�شورات املعادية للغزو العراقي 

.
)13(

على دولة الكويت والدعوة للع�شيان املدين �شد قوات االحتالل 

توزيع املبالغ النقدية واملالب�ض:

وقامت �شمرية بتوزيع املبالغ النقدية على االأ�شر الكويتية ال�شامدة على اأر�ض الكويت، 

وكانت حت�شل على هذه املبالغ من جمموعة املقاومة الكويتية التي كانت تت�شل بالقيادة 

اأنها دخلت عليها يومًا وهي حتمل مبالغ  الداخل واخلارج، وتذكر والدتها  الكويتية يف 

مالية، وعر�شت عليها اأن تاأخذ منها ما حتتاجه، لكن  والدتها رف�شت ذلك والأنها يف 

غري حاجة لها، واأن عليها اأن جتد من يحتاج اإليها يف هذا الوقت الع�شيب، كما كانت 

.
)14(

�شمرية توزع املالب�ض على من يحتاجها من الكويتيني 
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الدكتورة هيفاء:

كانت �شمرية ذكية فطنة، فقد قامت بتغيري هويتها اإىل الدكتورة هيفاء حممد زيد خوفًا 

.
)15(

من اأن تقع يف قب�شة جنود االحتالل فينك�شف اأمرها 

تغيب �شمرية:

وتناولت  املنزل،  اإىل  �شمرية  م�شاًء عادت  الثالثة  ال�شاعة  1990/11/10 عند  يوم  ويف 

الغداء مع والدتها، واأخربتها اأنها �شوف تعود اإىل عملها يف ال�شاعة اخلام�شة والن�شف 

دليلها،  االأم كان  قلب  لكن  املنزل،  ثم غادرت  باأرقام هواتفها،  والدتها  وزودت  م�شاء، 

فلما حل موعد و�شول �شمرية اإىل عملها �شعرت الوالدة ب�شيق يف �شدرها، وارتفع معدل 

ال�شكر يف ج�شدها، وزادت �شربات قلبها خفقانًا فات�شلت على ابنتها �شمرية بكل االأرقام 

التي زودتها بها، لكن ال جميب، ويف حماولة يائ�شة ات�شلت على ال�شقة التي كانت �شمرية 

العراقيني منكرًا وجودها،  االأ�شخا�ض  اأحد  جتتمع فيها مع �شباب املقاومة، فرد عليها 

ثم كررت االأم بلهفة االت�شال على ذات الرقم يف ال�شاعة الثامنة م�شاًء، ثم يف ال�شاعة 

.
)16( 

احلادية ع�شرة م�شاًء، ومل يجبها اأحد

�شمرية يف قب�شة جنود االحتالل:

تذكر اأمها اأنها عرفت من بع�ض ال�شباب كيفية اإلقاء القب�ض على ابنتها �شمرية من قبل 

جنود االحتالل العراقي، ففي ال�شاعة اخلام�شة والن�شف كانت �شمرية ت�شري يف �شارع 

بنك الدم الواقع يف منطقة اجلابرية، فا�شتوقفها جنود االحتالل واألقوا القب�ض عليها، 

ثم قاموا بتحويلها اإىل خمفر �شرطة اجلابرية، ثم اإىل خمفر �شرطة النزهة، ثم اإىل 

االأ�شخا�ض  احد  بت�شليم  �شمرية  قامت  وهناك  نايف،  ق�شر  يف  االحتالل  جنود  معتقل 

.
)17(

ر�شالة الأمها تخربها باأنها بخري، واأن االأمر ال ي�شتوجب القلق 

تعذيب قوات االحتالل ل�شمرية: 

يذكر ال�شاهد عبدالرحمن الكندري اأنه �شاهد �شمرية يف اأحد ممرات �شجن امل�شاتل، 

و�شمع من بع�ض ال�شباب الذين زج بهم يف هذا املعتقل اأن �شمرية قد تعر�شت للتعذيب 

.
)18(

على اأيدي جنود االحتالل 
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نقل �شمرية اإلى �شجن االأحداث:

ثم قام جنود االحتالل بنقل �شمرية ومن كان معها اإىل �شجن االأحداث، ومنه اإىل العراق، 

وقد �شاهدت االأم عملية ترحيل ابنتها �شمرية واأ�شارت اإليها بيدها وهي راكبة احلافلة 

التي اأقلتها ورفاقها اإىل العراق، وكانت معها فتاة اأخرى هي نادية العامر، وكان ذلك يف 

)19(

يوم 1991/1/15

�شمرية اأ�شرية يف العراق:

العراق،  ابنتها �شمرية يف  اأن  باأم �شمرية خمربة  1991/1/24 ات�شلت امراأة  ويف يوم 

ال�شيخ  اأبناء  اأحد  وهو  االأحمد،  ا�شمه خالد فهد  اأن معها �شخ�ض  وهي بخري، وذكرت 

.
)20(

ال�شهيد فهد االأحمد رحمه اهلل تعاىل 

�شمرية يف �شجن اأبي غريب:

يوؤكد ال�شاهد دخيل الدخيل م�شاهدته لهما يف �شجن اأبي غريب، وذكر اأنه �شاهدها يف 

حالة مزرية، واأنه اأعطاها جال د�شدا�شته لت�شرت ج�شدها �شبه العاري، ف�شاًل عن غرتته 

لتغطي �شعر راأ�شها، وكان وجهها منتفخًا من اآثار التعذيب، وكانت خائفة، ف�شاألها دخيل 

عن ا�شمها وموطنها، فاأجابته اأنها �شمرية من بنات معريف من اأهل الكويت، ثم ا�شتفهم 

اأخذوها من غرفة  اأن جنود االحتالل  اإلقاء القب�ض عليها، فذكرت له  منها عن كيفية 

نومها، واأخربته كذلك اأنها تنتمي للمقاومة الكويتية، ثم اأجه�شت بالبكاء ، ثم �شاألته اإن 

كانت القوات العراقية �شتطلق �شراحهم اأم تعمد اإىل قتلهم، فاأجابها باأن عليها اأن تقول ال 

اإله اإال اهلل وت�شلي، فالفرج والرحمة من اهلل تعاىل فجل�شت يف زاوية وهي تبكي، ثم ذكر 

ال�شاهد تفا�شيل اإ�شافية تفيد اأن �شمرية جاءتها بعد ذلك اإحدى الن�شاء واأخذتها، واأنه 

تكلم مع هذه املراأة واأو�شاها خريًا ب�شمرية. هذه الرواية من �شاهد العيان عبدالرحمن 

تو�شح بجالء حقيقة اإلقاء القب�ض على �شمرية، فالقب�ض عليها كان يف حمل اإقامتها مع 

.
)21(

�شباب املقاومة، ولي�ض كما ذكرت والدتها اأنه وقع يف �شارع بنك الدم

اأخبار �شمرية:

راآها يف  اأنه  واأخربها  بوالدة �شمرية  االأ�شخا�ض  اأحد  ات�شل   1991 اأغ�شط�ض  �شهر  ويف 

العراق، واأنها بخري، كما جاءتها ات�شاالت اأخرى كثرية خمربة اإياها اأن �شمرية بخري، 

واأن االأمر يتطلب بذل املال يف �شبيل اإخراجها ، لكن تبني بعد ذلك اأن االت�شاالت كانت 
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.
)22(

بق�شد االبتزاز املايل دون طائل 

�شجن  يف  �شمرية  ابنتها  اأن  والدتها  خمربًا  قطر  من  �شخ�ض  ات�شل   1992 �شنة  ويف 

اأبي غريب يف العراق ، وملا ا�شتف�شرت منه عن كيفية معرفته للخرب ذكر لها اأن بع�ض 

.
)23(

اخلارجني من ذاك ال�شجن ذكروا له ذلك، ثم اأغلق الهاتف 

تغييب الغزاة ل�شمرية:

هكذا َغّيب الغزاة �شمرية عبدالغفار من�شور معريف يف �شجونهم، ومل ُيعرف م�شريها، 

يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  املفقودة  مبوت  الكويت  بدولة  املحكمة  حكمت  وقد 

.
)24(

2008/4/8م

عالمات مميزة لل�شهيدة:

جراء  ال�شرة  حتت  جرح  اأثر  كوجود  العالمات  ببع�ض  ال�شهيدة  على  اال�شتدالل  ميكن 

.
)25(

عملية جراحية، واآثار ناجتة عن حب ال�شباب فوق الفم جهة اليمني 

ال�شرب  واأبناء وطنها  اأهلها  واألهم  ف�شيح جنانه،  واأ�شكنها  �شمرية،  ال�شهيدة  رحم اهلل 

اجلميل وال�شلوان.
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امل�شادر والهوام�ض:

)*( ولدت بالكويت يف 1964/7/24م، ت�شكن منطقة �شلوى، قطعة 7 ، �شارع 2، منزل 71، حتمل ال�شهادة الثانوية 

العامة، �شاحبة �شركة خا�شة هي �شركة معريف عرب القارات للت�شدير واال�شترياد، تاريخ االأ�شر 1990/11/10م، 

تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ احلكم مبوتها كمفقودة موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/4/8م. انظر: �شهادة وفاة 

ال�شهيدة �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2008/1461، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني ال�شادر 

املبلغة بهجة عبدال�شتار معريف  بيانات  1991/3/7م،  بتاريخ  االإن�شان، بدون رقم،  الكويتية حلقوق  اللجنة  عن 

)والدة ال�شهيدة(، ومنوذج اآخر �شادر عن نف�ض اجلهة لنف�ض املبلغة، منوذج رقم 6453413 بدون تاريخ ومنوذج 

ثالث �شادر عن ذات اجلهة لذات املبلغة بنف�ض الرقم، بتاريخ 1991/3/30م، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى 

واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين لنف�ض املبلغة، دون رقم، موؤرخ 

1992/5/7م،  بتاريخ   ،406032 برقم  والتحرير  االحتالل  عمليات  �شمن  املتغيبة  وبيانات  1991/10/6م،  يف 

وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان 

االأمريي.

الثالثاء  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معها  اأجراها  مقابلة  ال�شهيدة(،  )والدة  معريف  عبدال�شتار  بهجة   )1(

املوافق 2009/7/7، �ض 2.

)2( امل�شدر ال�شابق، �ض2.

)3( �شهيلة )�شقيقة ال�شهيدة(، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء املوافق 2009/7/7، 

�ض 2.

املقابلة  ال�شهيدة(،  2، �شهيلة )�شقيقة  ال�شابقة، �ض  املقابلة   ، ال�شهيدة(  )4( بهجة عبدال�شتار معريف )والدة 

اخلمي�ض  يوم  القطان يف  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة  الكندري،  عبدالرحمن  نعمة   ،2 �ض  ال�شابقة، 

املوافق 2009/7/9، �ض 2.

املقابلة  ال�شهيدة(،  )والدة  معريف  عبدال�شتار  بهجة   ،2 �ض  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيدة(،  )�شقيقة  �شهيلة   )5(

ال�شابقة، �ض3.

)6( بهجة عبدال�شتار معريف )والدة ال�شهيدة(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4.

)7( امل�شدر ال�شابق، �ض 4.

)8( امل�شدر ال�شابق، �ض 4 - 5.

)9( امل�شدر ال�شابق، �ض 5.

)10( امل�شدر ال�شابق، �ض 6-5.

)11( امل�شدر ال�شابق، �ض 6.

)12( نعمة عبدالرحمن الكندري، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)13( امل�شدر ال�شابق، �ض 3-2.

)14( بهجة عبدال�شتار معريف )والدة ال�شهيدة(، املقابلة ال�شابقة، �ض 7.

)15( امل�شدر ال�شابق، �ض 8.

)16( امل�شدر ال�شابق، �ض 7.

)17( امل�شدر ال�شابق، �ض 8.

)18( نعمة عبدالرحمن الكندري، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4.

)19( بهجة عبدال�شتاتر معريف )والدة ال�شهيدة(، املقابلة ال�شابقة، �ض 8.

)20( امل�شدر ال�شابق، �ض 8.

)21( نعمة عبدالرحمن الكندري، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 3.
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9، �شهيلة )�شقيقة ال�شهيدة(، املقابلة  )22( بهجة عبدال�شتار معريف )والدة ال�شهيدة(، املقابلة ال�شابقة، �ض 

ال�شابقة، �ض 4 - 5.

)23( بهجة عبدال�شتار معريف )والدة ال�شهيدة( ، املقابلة ال�شابقة، �ض 9.

بتاريخ  املنعقدة   ،2008/283 رقم  ق�شية   ،9 ال�شخ�شية/  االأحوال  دائرة  الكلية،  املحكمة  العدل،  وزارة   )24(

2008/4/8م.

)25( بهجة عبدال�شتار �شالح معريف )والدة ال�شهيدة( ، النموذج ال�شابق لت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني 

ال�شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان، ومنوذج �شابق لنف�ض املبلغة �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة 

�شوؤون االأ�شرى واملفقودين.
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ال�سهيد/ �سلطان حمد حممد الهاجري )1(

كتب/ د. اأحمد �شعود احل�شن:

اجلن�شية: كويتي

احلالة االجتماعية: عزب

املهنة: مدير ت�شويق يف احتاد اجلمعيات التعاونية

املوؤهل العلمي: �شهادة الثانوية العامة

تاريخ امليالد: 1961/5/2

تاريخ االأ�شر: 1990/8/14

تاريخ اإثبات اال�شت�شهاد: 2007/8/20م

اأخالق ال�شهيد �شلطان الهاجري ومكانته ال�شخ�شية:

حمرتم،  اجلميع،  لدى  حمبوب  اجتماعية،  �شخ�شية  باأنه  الطفولة  اأ�شدقاء  عنه  قال 

 باأنه 
)3(

، وو�شفه �شقيقه نا�شر الهاجري 
)2(

يحب املرح، طيب القلب، رجل مبعنى الكلمة 

»اإن�شان �شجاع وطني ذو قلب كبري طيب اإىل اأبعد احلدود«.

.
)5(

 واالإبداعية يف عمله، وفكره التجاري املتميز
)4(

وقد عرف ال�شهيد بقدراته القيادية 

دور ال�شهيد �شلطان خالل الغزو العراقي الغا�شم:

برز دور ال�شهيد �شلطان يف اأول يوم من اأيام الغزو االآثم 1990/8/2 حيث كان ال�شهيد 

التعاونية فعندما داهم جنود  ت�شويق يف مقر احتاد اجلمعيات  راأ�ض عمله كمدير  على 

االحتالل مقر االحتاد واأ�شدروا االأوامر باإلغاء التعامل بالدينار الكويتي والتعامل بالعملة 

العراقية باعتبار اأن هذه املوؤ�ش�شة قد اأ�شبحت تابعة للحكومة العراقية واأن على جميع 

املواطنني التعاون معهم رف�ض ال�شهيد اأن يقف موقف اخلانع لهذه االأوامر التي تريد اأن 

، واأ�شر 
)6(

تلغي هوية وطنه فاأبدى معار�شته بكل عزة واإباء بالرغم من تهديده بال�شالح

.
)7(

على عدم متكينهم مما يريدون

وبعد مغادرة القوات العراقية مبنى االحتاد خ�شي �شلطان وزمالوؤه من ا�شتيالء جنود 

االحتالل على اأقوات ال�شعب الكويتي فقاموا بنقل املواد الغذائية من مقر االحتاد اإىل 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 111 

مع  بالتن�شيق  املختلفة  املناطق  يف  املنازل  على  وتوزيعها  التعاونية  اجلمعيات  خمازن 

.
)8(

روؤ�شاء اجلمعيات وممثليها 

كان لل�شهيد ن�شاط منقطع النظري باهتمامه بتوفري املواد الغذائية والتموينية ال�شرورية 

الأهايل الكويت.

م�شوؤويل  مع  ونهارًا  لياًل  اهلل  رحمه  يعمل  كان   - ال�شهيد  زميل   - بهبهاين  خالد  يقول 

من  وغريها  ال�شامل  وعبداهلل  والدعية  الرو�شة  جمعية  �شمنها  من  اجلمعيات 

.
)9(

اجلمعيات

املواد  توزيع  ال�شاغل  كان همه  ا�شتيالء  ال�شاهني حر�شه على عدم  زميله خالد  ويقول 

ا�شتيالء  عدم  على  حر�شه  �شقيقه  ويذكر   
)10(

االأهايل  على  اجلمعيات  من  الغذائية 

.
)11(

العراقيني على املخازن 

مل يقت�شر دور ال�شهيد على املقاومة املدنية بل تعدى ذلك اأي�شًا اإىل املقاومة الع�شكرية 

فقد حر�ض ال�شهيد �شلطان على جمع ال�شالح عندما �شنحت له الفر�شة يف احل�شول 

 )12(

على عدد من قطع ال�شالح واألب�شة واقية من الر�شا�ض من خمفر منطقة ال�شويخ 

قبل اأن ي�شيطر عليه جنود االحتالل، وقام بتوزيع هذه االأ�شلحة على �شباب املقاومة بينما 

، وال�شك اأنه كان يخطط لعمليات ع�شكرية لطرد املحتل 
)13(

احتفظ لنف�شه مب�شد�ض منها 

من بالده ولكن اعتقاله ال�شريع مل يف�شح له املجال للقيام بهذه العمليات.

ظروف اعتقال ال�شهيد �شلطان الهاجري وا�شت�شهاده رحمه اهلل:

يف منت�شف �شهر اأغ�شط�ض �شنة 1990 م خرج ال�شهيد لزيارة اأحد اأبناء املقاومة الذي 

كان م�شابًا بطلق ناري ولكن يف الطريق واجهته نقطة اأمنية للقوات العراقية يف منطقة 

عديدة  اأخرى  واأوراق  م�شد�ض  على  عرثت  �شيارته  بتفتي�ض  قامت  وملا  ال�شامل  عبداهلل 

اإىل خمفر  واقتياده  اعتقاله  فتم   
)14(

البائد  لنظام احلكم  اعتربتها من�شورات معادية 

 بتاريخ 1990/8/18ثم قامت احلكومة العراقية بعر�شه يف 
)15(

منطقة عبداهلل ال�شامل 

.
)16( 

�شا�شات التلفاز العراقي كاأحد املجرمني ومت احلكم عليه باالإعدام

دولة  يف  املعتقالت  يف  عليه  القب�ض  اإلقاء  بعد  عنه  البحث  واأ�شدقاوؤه  اأ�شرته  حاولت 

اعتقلوا  الذين  ال�شهود  بع�ض  واأفاد   
 )17(

جدوى  دون  ولكن  العراق  �شجون  ويف  الكويت 

معه يف بع�ض هذه ال�شجون روؤيته يف اأكرث من مكان ومن ذلك بلدية اجلهراء يف يومي 

خالل  العراق  يف  الب�شرة  اأمن  مديرية  �شجن  ويف   
)18(

1990/8/21و1990/8/22 
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االأحداث  �شجن  ويف   )19( 1990 اأكتوبر  �شهر  منت�شف  اإىل   1990/8/25 من  الفرتة 

انقطعت  ثم   
)20(

 1990/12/18 اإىل   1990/11/3 من  الفرتة  خالل  الكويت  دولة  يف 

ين�ض على  الذي   2007/8/20 بتاريخ  الكلية  املحكم  اأن �شدر حكم  اإىل  اأخباره متامًا 

موت املفقود �شلطان حمد حمود الهاجري كويتي اجلن�شية: موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 

.
)21(

2007/8/20م 

رحم اهلل ال�شهيد باإذن اهلل تعاىل �شلطان الهاجري واأ�شكنه ف�شيح جنانه.
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املراجع:
1 - ملف ال�شهيد �شلطان حمد حمود الهاجري رقم 510 - ق�شم التخليد املعنوي - فريق توثيق احليثيات تقرير 

بعنوان »حمتويات امللف« و»بطاقة حيثيات �شهيد«.
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6 - مقابلة نا�شر الهاجري �ض 3-2.
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13 - مقابلة خالد ال�شاهني �ض 4-3.
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االأ�شرى واملفقودين  ل�شوؤون  الوطنية  اللجنة  1996/1/23، تقرير  بتاريخ  القطان  18 - �شهادة عبدالكرمي علي 

بتاريخ 1992/12/20 م �شهادة من�شور نا�شر اخلرايف بتاريخ 1996/1/22 تقرير اللجنة الوطنية.

19 - �شهادة خالد يو�شف اخلمي�ض بتاريخ 1992/9/23، �شهادة من�شور نا�شر اخلرايف بتاريخ 1996/22 تقرير 

اللجنة الوطنية.

20 - �شهادة خالد عبداهلل العطار بتاريخ 1992/11/7، تقرير اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين بتاريخ 

1992/12/20م.

21 - انظر التف�شيل يف حكم املحكمة الكلية - دائرة االأحوال ال�شخ�شية  9 / باجلل�شة املنعقدة علنا باملحكمة 

الكلية يف 2007/8/20، �شهادة وفاة �شادرة عن وزارة ال�شحة - مراقبة ال�شجل املركزي للمواليد والوفيات 

رقم 2007/2389 بتاريخ 2007/10/18م.
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ال�سهيد/ �سليمان اإبراهيم فايز يو�سف )1(

كتب/ د. اأحمد �شعود احل�شن:

اجلن�شية: كويتي

املوؤهل العلمي: ال�شهادة الثانوية

املهنة: طالب

احلالة االجتماعية: عزب

تاريخ امليالد: 1968/2/4

تاريخ االأ�شر: 1990/10/10

تاريخ اإثبات اال�شت�شهاد: 2008/2/3

اأخالق وهوايات ال�شهيد �شليمان رحمه اهلل:

ا�شتهر �شليمان بتدينه منذ ال�شغر فقد كان حافظًا للقراآن حري�شًا على اأداء ال�شلوات 

هادئ  �شابًا  كان  حيث  الرفيعة  باأخالقه  اأي�شًا  وعرف  العمرة،  اأداء  وعلى  امل�شاجد  يف 

.
)2( 

الطبع، حمرتمًا  من االآخرين، اجتماعيًا، حمبًا للمرح ذا ابت�شامه ال تفارقه

.
)3(

واأما هواياته فاأبرزها ممار�شة ريا�شة كرة القدم 

دور ال�شهيد �شليمان خالل الغزو العراقي االآثم:

 ،1990/8/2 اأيام غزو العراق لدولة الكويت يف  اأول يوم من  ابتداأ ن�شاط ال�شهيد منذ 

ا�شمه  و�شجل  فيها  يقطن  التي  املنطقة  وهي  الرميثية  منطقة  خمفر  اإىل  توجه  حيث 

.
)4(

كمتطوع م�شتعد لتقدمي اأي خدمة يريدها وطنه احلبيب 

االأ�شلحة  على  للح�شول  اخلالدية  منطقة  يف  الوطني  احلر�ض  مقر  اإىل  ذهب  وكذلك 

بع�ض  اقتناء  االأمر ذلك ومتكن من  تطلب  ما  متى  الع�شكرية  للمقاومة  م�شتعدًا  ليكون 

 ويف اليوم الثاين من الغزو اتفق ال�شهيد مع بع�ض اأبناء املنطقة على توفري 
)5(

االأ�شلحة

للنا�ض  اخلبز  توفري  ا�شتمرار  ل�شمان  االآيل  املخبز  والعمل يف  لالأهايل  الغذائية  املواد 

.
)6(

وا�شتمر ال�شهيد على ذلك طيلة االأ�شبوع االأول 

ويف االأ�شبوع الثاين �شكل ال�شهيد مع عدد من اأبناء املنطقة بالتعاون مع اأع�شاء جمعية 
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ا�شم  اإىل  ُعدلت  لكن  املنطقة  جلنة  ا�شم  اأوال  عليها  اأطلق  جلنة  التعاونية  الرميثية 

جلنة التكافل حيث كان هدفها الرئي�شي توفري املواد التموينية والغذائية الأ�شر منطقة 

 وقد قامت اللجنة بتق�شيم مهام العمل على اأفرادها فمنهم من هو مكلف 
)7(

الرميثية 

بجلب اخل�شار والفواكه من ال�شربة وغريهم بجمع املواد الغذائية من اجلمعية التعاونية 

.
)8(

وهكذا 

طارق  �شقيقه  تعبري  حد  فعلى  اللجنة  هذه  يف  االأبرز  الرجل  ال�شهيد  كان  احلقيقة  يف 

»لدرجة اأي �شخ�ض تقل عنده هذه املواد يت�شل ويقول قولوا ل�شليمان اأن يزودنا باملواد 

.
)9(

الغذائية«

اإىل ا�شتخدام  اأع�شاء اللجنة من احل�شول على �شيارات باالإ�شافة  ومتكن ال�شهيد مع 

يف  االأغذية  خمازن  اإىل  يذهب  كان  وقد   ،
)10(

الغذائية  املواد  لنقل  ال�شخ�شية  �شيارته 

، وكذلك اإىل خمازن 
)11(

منطقة ال�شويخ وغريها التي تربع بها جتار الكويت اخلريين 

 جللب هذه املواد.
)12(

اجلمعيات التعاونية 

وحر�ض ال�شهيد على نقل االأغذية من هذه املخازن باأ�شرع وقت قبل اأن تتمكن القوات 

.
)13(

العراقية من �شرقة اأقوات �شعب الكويت 

 باالإ�شافة 
)14(

وا�شتخدم ال�شهيد ق�شمًا من منزل اأ�شرته خمزنًا الإيداع هذه املواد الغذائية 

.
)16( 

 وامل�شجد
)15(

اإىل منزل اجلريان 

يف  العراقية  العملة  وا�شتخدام  الكويتية  العملة  مبنع  اأمرًا  االحتالل  جي�ض  اأ�شدر  وملا 

التداول تعاطف �شليمان وجلنته مع اأهايل املنطقة الذين ال ميلكون �شوى العملة الكويتية 

ل�شراء احتياجاتهم فقامت اللجنة بت�شريع عملية توزيع االأغذية قبل اأن يحل موعد تنفيذ 

.
)17( 

االأمر

كان ال�شهيد ي�شت�شعر معاناة النا�ض فكان همه االأول اأن ال ينق�شهم �شيء يف منازلهم، 

 ويوا�شل الليل بالنهار وال ياأوي اإىل منزله اإال يف 
)18(

هذه احلرقة حولته اإىل �شعلة ن�شاط 

�شاعة متاأخرة من الليل ثم ينطلق باكرًا لتوفري االأغذية وتوزيعها على االأهايل.

يقول �شقيقه طارق رحمه اهلل ال يح�شر اإىل البيت اإال وقت النوم، كان كل وقته خارج 

، ويذكر زميله نا�شر ال�شطي �شليمان مل يتوان اأو 
)19( 

البيت وذلك مل�شاعدة اأهل منطقته

 وقد عرف ال�شهيد ب�شجاعته فلم يكن ياأبه للمخاطر 
)20(

يك�شل يومًا واحدًا عن العمل 

.
)21( 

التي قد يتعر�ض لها من جي�ض االحتالل يف �شبيل تو�شيل احتياجات النا�ض

من  االأغذية  توزيع  ال�شهيد يف جمال  به  قام  الذي  املكثف  الن�شاط  هذا  اإىل  باالإ�شافة 
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خالل جلنة التكافل فقد كانت له اأي�شًا م�شاهمات يف اأن�شطة اأخرى منها:

.
)22(

1 - توزيع النقود 

�شعب  وتطالب  الغا�شم  العراقي  بالغزو  تندد  التي   
)23(

املن�شورات  وتوزيع  ت�شوير   -   2

الكويت بال�شمود ومقاومة املعتدين وبعودة ال�شرعية الكويتية.

3 - جتميع االأجهزة الكهربائية واآالت الطباعة من املدار�ض وتخزينها يف املنازل التي 

 كي ال ي�شتويل عليها جنود االحتالل.
)24(

غادرها اأهلوها 

من  وتطهريها  طرقاتها  يف  تكد�شت  التي  النفايات  من  املنطقة  تنظيف   -  4

واالأوبئة. االأمرا�ض  وتن�شر  البيئة  تلوث  ال  حتى   
)25(

بحرقها والقيام  القمامة   اأكيا�ض 

ظروف اعتقال �شليمان اإبراهيم رحمه اهلل:

و�شل اإىل علم ال�شهيد يف يوم 1990/10/9 باأن اثنني من زمالئه يف جلنة التكافل هما 

ح�شني الدريع وخالد ال�شريدة مت اعتقالهما من قبل القوات العراقية يف خمفر منطقة 

 فاآمله هذا اخلرب جدًا واأبدى ا�شتعداده الكامل للم�شاركة يف اإطالق �شراحهما 
)26(

الرميثية 

وبالفعل توجه �شليمان مع �شديقه عبدالوهاب العلي يف �شباح يوم 1990/10/10 اإىل 

وخالد  الدريع  وحل�شني  لهما  اجلمعية  تخويل  تثبت  هويات  معهما  اأخذا  وقد  املخفر 

ال�شريدة بجمع اأو توزيع املواد الغذائية والتموينية ولكن ولالأ�شف بعد دخولهما املخفر 

 ويبدو اأن �شبب اعتقالهما 
)27(

قام العراقيون املجرمون مبا�شرة باعتقالهما دون جريرة 

هو اتهام العراقيني لهما بامل�شاركة يف املقاومة حيث اإن الدريع وال�شريدة زميلهما هما 

 ويف نف�ض الوقت فاإن املقاومة الكويتية كانت 
)28( 

ع�شكريان مطلوبان من جي�ض االحتالل

ملتهبة يف ذلك احلني واأزعجت قوات الظلم والظالم مما جعلهم متاأهبني العتقال كل 

.
)29(

من ي�شتبه بعالقاته باملقاومته 

دفع خم�شة  مقابل  وزمالئه  ابنه  �شراح  الإطالق  ال�شهيد حماميًا عراقيًا  والد  و�شع  قد 

اآالف دينار عراقي عن كل �شخ�ض، وبعد مدة اأفاد هذا املحامي باأن �شليمان ومن معه 

�شدهم ثالثة اتهامات هي تزوير الهويات وتوزيع املواد الغذائية للمقاومة واحتكارها، 

1991/1/8 اأنه ا�شتطاع تربئتهم من التهم ما عدا تزوير الهويات  وادعى املحامي يف 

وهكذا وبعد اعتقال ال�شهيد كانت اأكرث من حماولة الإطالق �شراحه من املخفر فقد ذهب 

وبع�ض كبار ال�شن 
 )31(

 وذهب اأي�شًا مدير اجلمعية التعاونية 
)30( 

والده مع بع�ض اجلريان

ومع تكرار املحاوالت اأخربهم �شابط املخفر باأنه مت اإطالق �شراح �شليمان وزمالئه 
 )32(
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 ولكن ذلك كان كذبًا ف�شباب املقاومة كانوا يراقبون املخفر منذ حلظة دخول �شليمان 
)33(

 ثم نقل 
)35(

 وحقيقة االأمر اأن �شليمان ظل يف معتقل املخفر يومني اأو ثالثة 
)34(

فلم يخرج 

اإىل  رحل  ثم   
)36(

 1990/9/15 اإىل  فيه  مكث  قد  اأنه  يبدو  الذي  االأحداث  �شجن  اإىل 

العراق و�شجن الب�شرة وكذلك يف منطقة بعقوبة وظل اإطالق �شراح ال�شهيد غام�شًا اإىل 

 كما انقطعت اأخبار ال�شهيد متامًا اإىل 
)38( 

ما بعد التحرير وقد انقطع االت�شال باملحامي

اأن �شدر حكم املحكمة الكلية بتاريخ 2007/1/2 الذي ين�ض على اعتبار املفقود �شليمان 

)39(

ابراهيم فايز ابراهيم يو�شف �شهيدًا من تاريخ هذا احلكم 

رحم اهلل ال�شهيد باإذن اهلل �شليمان ابراهيم واأ�شكنه ف�شيح جنانه.
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امل�شادر والهوام�ض:
1 - ملف ال�شهيد �شليمان اإبراهيم فايز يو�شف رقم 599 تقرير بعنوان »بطاقة حيثيات �شهيد وحمتويات امللف« 

- مكتب ال�شهيد - تقرير �شادر عن اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين بعنوان بيانات املتغيب �شمن 

عمليات االحتالل والتحرير.

2 - مقابلة مع والدة ال�شهيد فاطمة �شليمان حممد بتاريخ 2010/10/19 �ض 2، مقابلة مع �شقيق ال�شهيد طارق 

 ،2 2010/10/21 �ض  2010/10/20 �ض2 - مقابلة مع نا�شر حجي ال�شطي بتاريخ  اإبراهيم فايز بتاريخ 

مقابلة مع �شليمان عبيد مبارك بتاريخ 2010/10/21 �ض2.

3 - مقابلة طارق اإبراهيم �ض 2.

4 - مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 2.

5 - مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 2.

6 - مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 3-2.

7 - مقابلة �شليمان عبيد �ض 2.

8 - مقابلة �شليمان عبيد �ض 2.

9 - مقابلة طارق اإبراهيم �ض 3.

10 - مقابلة فاطمة �شليمان �ض2، مقابلة طارق اإبراهيم �ض 3، مقابلة نا�شر احلجي �ض 3.

11 - مقابلة �شليمان عبيد �ض 3-2.

12 - مقابلة فاطمة �شليمان �ض 2، مقابلة �شليمان عبيد �ض 3، مقابلة طارق ابراهيم �ض 4-3.

13 - مقابلة طارق اإبراهيم �ض 3. مقابلة �شليمان عبيد �ض 3.

14 - مقابلة طارق اإبراهيم �ض 3.

15 - مقابلة طارق ابراهيم �ض 4.

16 - مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 4، 5.

17 - مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 3، 8.

18 - مقابلة طارق اإبراهيم �ض 4.

19 - مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 3.

20 - مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 3 - 8.

21 - مقابلة فاطمة �شليمان �ض 2-3 مقابلة طارق اإبراهيم �ض 4.

22 - مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 4.

23 - مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 4.

24 - مقابلة �شليمان عبيد �ض 3.

25 - مقابلة طارق اإبراهيم �ض 5 ، مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 5، مقابلة �شليمان عبيد �ض 3.

26 - تقرير �شقيق ال�شهيد خليل ابراهيم فايز اإبراهيم »بدون تاريخ« من وثائق اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى 

 4 5-6 ، مقابلة �شليمان عبيد �ض  5-6، مقابلة طارق ابراهيم �ض  واملفقودين ، مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 

، تقرير �شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان يف دولة الكويت بعنوان »منوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى 

واملفقودين الكويتيني« بتاريخ 1991/3/16م.

27 -  تقرير خليل اإبراهيم.

28 - مقابلة طارق اإبراهيم �ض 6.

29 - مقابلة طارق اإبراهيم �ض 5، 6.

30 - تقرير خليل ابراهيم، مقابلة �شليمان عبيد �ض 4.

31 - مقابلة طارق اإبراهيم �ض 6.
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32 - مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 6.

33 - مقابلة طارق ابراهيم �ض 6، مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 6.

34 - مقابلة نا�شر ال�شطي  �ض6.

35 - تقرير خليل اإبراهيم ، مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 7.

36 - تقرير خليل اإبراهيم، مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 7، �شهادة حممد جاعد احل�شا�ض بتاريخ 1992/11/10، 

�شهادة خالد عبداهلل عي�شى العطار بتاريخ 1992/11/7، �شهادة ق�شي حممد عبدالرحمن النوري بتاريخ  

1992/11/21، �شهادة حممد خالد امل�شعان بتاريخ 1992/12/17، مقابلة �شليمان عبيد �ض 4.

37 - تقرير بعنوان »بطاقة حيثيات �شهيد« �شادر عن مكتب ال�شهيد، تقرير بعنوان »منوذج متابعة حيثيات �شهيد« 

 ،7 �ض  ابراهيم  طارق  مقابلة  احليثيات،  توثيق  فريق  ال�شهيد،  مكتب  يف  املعنوي  التخليد  ق�شم  عن  �شادر 

مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 8 مقابلة �شليمان عبيد �ض 4.

38 - مقابلة نا�شر ال�شطي �ض 7.

39 - انظر التف�شيل يف حكم املحكمة الكلية الدائرة: اأحوال �شخ�شية /12 باجلل�شة املنعقدة بتاريخ 2007/1/2 

يف ملف ال�شهيد رقم 599 - مكتب ال�شهيد - �شهادة وفاة �شادرة عن وزارة ال�شحة، مراقبة ال�شجل املركزي 

للمواليد والوفيات رقم 904/ 2008 بتاريخ 2008/4/8م



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 120 

ال�سهيد/ �سايف مهدي مزعل ال�سبيعي )1(

كتب/ د. اأحمد �شعود احل�شن:

اجلن�شية: كويتي

املوؤهل العلمي: املرحلة املتو�شطة

املهنة: ماأمور بدالة - وزارة الكهرباء واملاء

احلالة االجتماعية: عزب

تاريخ امليالد: 1968/6/10م.

.
)2(

تاريخ االعتقال: 1990/8/5م 

تاريخه اإثبات اال�شت�شهاد: 2007/6/11م.

اأخالق ال�شهيد �شايف مهدي مزعل ال�شبيعي:

يل  مطيعًا  عالية،  اأخالق  ذا  الطبع  هادئ  القلب  طيب  اهلل  رحمه  كان  والده  عنه  قال 

ولوالدته يحرتم اإخوانه واأهله ال ت�شمع منه اإال كل كالم طيب.

وقال عنه رفيقه يف ال�شجن من�شور اخلرايف كان اإن�شانًا خلوقًا وملتزمًا من خرية ال�شباب 

رحمه اهلل

دور ال�شهيد خالل الغزو العراقي الغا�شم وظروف اعتقاله:

عمله يف وزارة الكهرباء واملاء حيث قامت هذه القوات بتطويق الوزارة، وملا راأى ال�شهيد 

 
)4(

ذلك ات�شل بوالده يف ال�شاعة العا�شرة �شباحًا واأخربه ب�شاأن االحتالل وا�شطر للخروج

ومغادرة مبنى الوزارة لئال يقع يف قب�شة هوؤالء املجرمني.

اليوم  اليدين بل حترك �شريعًا ويف نف�ض  اإىل املنزل مل يقف مكتوف  ال�شهيد  وملا رجع 

ملواجهة هذا االحتالل الغا�شم ف�شكل مع بع�ض اأقربائه واأبناء احلي فريقًا الإدارة اجلمعية 

، و�شارك 
)5(

التعاونية يف منطقة بيان والعمل على توزيع املواد الغذائية على اأهايل املنطقة 

اأي�شًا يف حفظ االأمن داخل املنطقة عن طريق اإدارة خمفر بيان وظل ال�شهيد يزاول هذه 

. ويف ليلة هذا اليوم توجهت جمموعة من اجلي�ض 
)6(

1990/8/5 م  االأن�شطة اإىل يوم 
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ال�شعبي العراقي اإىل املخفر لل�شيطرة عليه وو�شلت معلومات اإىل ال�شهيد بذلك فاأخرب 

النار  باإطالق  بداأوا  املخفر  اإىل  العراقيون  و�شل  وعندما  بقدومهم وحذرهم،  من معه 

على اأبناء املقاومة فخرج ال�شهيد حاماًل ال�شالح مع عدد معه وبادلهم اإطالق النار حتى 

ي�شغلهم عن ال�شيطرة �شريعًا على املخفر ليت�شنى الأبناء املقاومة االآخرين املتواجدين يف 

الداخل من اخلروج من الباب اخللفي للمخفر وبالفعل متكن البع�ض من املغادرة ولكن 

.
)7(

ال�شهيد وقع اأ�شريًا يف اأيديهم 

باأن  ال�شهيد  والد  وتفاجاأ  ليتفقدوه  بيان  منطقة  خمفر  اإىل  ذووه  ذهب  اعتقاله  وبعد 

ال�شابط امل�شوؤول كان قبل االحتالل عاماًل يقف عند دّوار يف املنطقة يبيع املك�شرات؟ 

.
)8(

ف�شاأله عن ابنه فاأخربه باأن �شايف ال�شبيعي مت نقله اإىل �شجن االأحداث 

وقد و�شلت عن ال�شهيد اأخبار اإىل ذويه بعد ذلك يف اأوقات متفرقة منها اأنه بعد ا�شبوع 

 وات�شل اخر 
)9(

من اعتقاله ات�شل �شخ�ض بوالده واأخربه اأن ال�شهيد �شيفرج عنه قريبًا 

 ،
)10(

يف 1990/8/20م يبلغهم اأن ال�شهيد بخري حيث كان معه معتقاًل يف اأحد ال�شراديب 

. واآخر 
)11(

اأمن ا�شتخبارات الب�شرة  1990م �شوهد �شايف يف �شجن  ويف �شهر �شبتمرب 

مرة �شوهد يف �شهر دي�شمرب 1990 م عندما قدم اإىل منزلهم رجل واأخربهم اأنه كان يف 

زيارة االأ�شرى يف �شجن يف بغداد وراأى ال�شهيد هناك الذي نقل على ل�شانه ر�شالة �شفهية 

. ثم انقطعت اأخبار �شايف ال�شبيعي متامًا اإىل اأن مت االإعالن 
)12(

اإىل اأ�شرته يف الكويت 

عن ا�شت�شهاده بتاريخ 2007/6/11م بناء على حكم املحكمة الكلية الذي ق�شي مبوت 

املفقود �شايف مهد مزعل ال�شبيعي كويتي اجلن�شية موتًا حكميًا.

رحم اهلل ال�شهيد  �شايف مهدي مزعل ال�شبيعي واأ�شكنه ف�شيح جنانه.
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الهوام�ض:
1 - تقرير �شادر عن مكتب ال�شهيد - ق�شم التخليد املعنوي - ق�شم توثيق احليثيات بعنوان »حمتويات امللف« يف 

ملف ال�شهيد رقم 490، تقرير �شادر عن اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين بعنوان »بيانات املتغيب 

عن عمليات االحتالل والتحرير«.

2 - مقابلة مع والد ال�شهيد مهدي مزعل ال�شبيعي بتاريخ 2009/12/19م �ض 2.

3 - مقابلة مع من�شور نا�شر اخلرايف بتاريخ 2009/10/1 م �ض 4.

4 - مقابلة مع والد ال�شهيد �ض 3.

بتاريخ  ال�شبيعي  مزعل  مهدي  �شلطان  ال�شهيد  �شقيق  كتبه  تقرير   ،3 �ض  ال�شهيد  والد  مع  مقابلة   -  5

1993/12/29م.

6 - مقابلة مع والد ال�شهيد �ض 3، تقرير �شقيق ال�شهيد �شلطان ال�شبيعي.

7 -  تقرير �شقيق ال�شهيد �شلطان ال�شبيعي، مقابلة مع والد ال�شهيد �ض 3- 4، مقابلة من�شور اخلرايف 2-3 مالحظة 

ذكر والد ال�شهيد يف املقابلة بتاريخ 2009/12/19م باأن �شايف ال�شبيعي مت اعتقاله بتاريخ 1990/8/3م ويف 

الذي  وهو  م   1990/8/5 بتاريخ  كان  االعتقال  باأن  1993/1/11م  االأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  تقرير 

اأثبتناه بالن�ض وذلك لقرب توقيت التقريرين من اأحداث الغزو »واهلل اأعلم«.

8 - مقابلة مع والد ال�شهيد �ض 4، تقرير ال�شهيد �شلطان ال�شبيعي مقابلة من�شور اخلرايف �ض 3-2.

9 - مقابلة مع والد ال�شهيد �ض 4.

10 - تقرير �شقيق ال�شهيد �شلطان ال�شبيعي.

11 - مقابلة من�شور اخلرايف �ض 3.

12 - تقرير �شقيق ال�شهيد �شلطان ال�شبيعي.

9 ال�شادر عن اجلل�شة املنعقدة علنا  13 - انظر التف�شيل حلكم املحكمة الكلية - الدائرة: اأحوال �شخ�شية/ 

باملحكمة الكلية. يف يوم 2007/9/11م ، �شهادة وفاة �شادرة عن وزارة ال�شحة - مراقبة ال�شجل املركزي 

للمواليد والوفيات رقم 2007/1979 م بتاريخ 2007/8/27م.
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ال�سهيد/ عبداهلل نا�سر هزاع العفا�سي )*(

كتب / د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

اأكرب االأ�شقاء �شنًا، مل يتزوج، ملتزم ، خلوق، جرئ، طيب القلب، حنون، بار بوالده واأهله 

.
)1(

درا�شته وعمله:

.
)2( 

يدر�ض يف املدر�شة الثانوية، وكان والده يبحث له عن عمل

رف�شه مغادرة الكويت

منه  الوالد  يئ�ض  وعندما  والده،  اإحلاح  الرغم من  الكويت على  مغادرة  رف�ض عبداهلل 

�شلمه مبلغًا من املال لتدبري حاجياته ال�شرورية، كما �شلمه مفاتيح �شيارته، وحذره من 

مغبة الوقوع يف اأيدي القوات العراقية، بعدها غادرت االأ�شرة عدا عبداهلل اإىل اململكة 

.
)3(

العربية ال�شعودية 

�شجاعة عبداهلل:

كان جريئًا ال يهاب القوات العراقية الغازية، ومن ذلك اأن �شديقه م�شاري املطريي كلفه 

اأن يح�شر له خبزًا من املخبز القريب ملخفر ال�شرطة الذي كانت تتخذه القوات العراقية 

مقرًا قياديًا لها، فذهب عبداهلل اإىل ذاك املخبز دون خوف على الرغم من كرثة القوات 

العراقية املتواجدة، وذكر م�شاري اأي�شًا اأن �شديقه عبداهلل كان دائم ال�شجار مع تلك 

.
)4(

القوات، ويف بع�ض االأحيان كانوا يقومون باالعتداء عليه �شربًا وتنكياًل 

م�شاركة عبداهلل باملقاومة:

تذكر والدة عبداهلل اأنه كان يعمل مع املقاومة الكويتية البا�شلة يف منطقة ال�شليبخات، 

.
)5(

وكذا تذكر �شقيقته نادية 
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القب�ض على عبداهلل:

ويف 1990/10/13 م األقي القب�ض على عبداهلل بعد اأن �شارك بالتكبري، ورفع علم دولة 

الكويت على �شطح منزله احتجاجًا على الغزو العراقي لدولة الكويت، و�شاركه هذا الفعل 

جمموعة من �شباب املقاومة، وكانت ردة فعل القوات الغازية عنيفة، حيث داهمت تلك 

.
)6(

املنازل وقامت باإلقاء القب�ض عليهم 

رواية �شديقه م�شاري:

القوات  اأن  مفادها  عبداهلل،  العتقال  اأخرى  رواية  املطريي  م�شاري  �شديقه  ويذكر 

العراقية يف �شهر دي�شمرب من �شنة الغزو ا�شتوقفت عبداهلل اأثناء قيادته ل�شيارته، وقامت 

باإلقاء القب�ض عليه بعد اأن اأو�شعته �شربًا، ثم احتجزته ملدة يومني، ثم اأطلق �شراحه، 

لي�شتخدمها،  الأحد �شباطهم  و�شلموها  �شفروليه،  نوع  �شيارته من  الغزاة �شادروا  لكن 

ويف اأثناء ال�شربة اجلوية �شاهد عبداهلل �شيارته يقودها ال�شابط العراقي نف�شه وكان 

ب�شحبته بع�ض اجلنود، فقام عبداهلل بت�شديد نريان بندقيته اإليهم، وقتلهم جميعًا ثم 

وىل هاربًا، وبعد ذلك �شاهد جنود االحتالل ما فعله عبداهلل لرفاقهم و�شرعوا بالتحقق 

.
)8(

من هوية �شاحب ال�شيارة، ثم قاموا مبداهمة منزل عبداهلل واعتقاله 

ترحيل عبداهلل اإلى العراق:

قامت القوات العراقية برتحيل عبداهلل ورفاقه اإىل العراق، ويقال اإنه حكم عليه باالإعدام 

.
)9(

عندما تاأكد ثبوت التهم امل�شندة اإليه 

عودة اأ�شرة عبداهلل اإلى الكويت:

ف�شاهدوا  املنزل،  اإىل  وتوجهت  الكويت  اإىل  عبداهلل  اأ�شرة  عادت  الكويت  حترير  بعد 

مدخل املنزل عليه اآثار ر�شا�ض واحرتاق، وعند تفقدهم ل�شيارة عبداهلل الحظوا عليها 

.
)10(

اآثار طلقات الر�شا�ض، وعلى مقاعدها اآثار دماء 

وتذكر والدة ال�شهيد اأنها تلقت بعد التحرير نباأ اأ�شر ولدها عبداهلل من ك�شف وزع على 

امل�شاجد من قبل املحامي االأ�شتاذ دوخي احل�شبان، وكان ولدها عبداهلل �شمن اأولئك 

.
)11(

االأ�شرى، وكان توزيع ذلك الك�شف يف 1991/9/9م 
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تغييب الغزاة لعبداهلل:

م�شريه،  يعرف  ومل  �شجونهم،  يف  العفا�شي  هزاع  نا�شر  عبداهلل  الغزاة  غيب  هكذا 

يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  املفقود  مبوت  الكويت  بدولة  املحكمة  حكمت  وقد 

.
)12(

2007/1/29م

عالمات مميزة لل�شهيد:

.
)13(

يذكر م�شاري املطريي اأن �شديقه عبداهلل به اإعاقة بدنية، حيث كان يعرج قلياًل 

رحم اهلل ال�شهيد عبداهلل، واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�شادر والهوام�ض:

)*( ولد بالكويت يف 1966/11/26 م، ي�شكن منطقة اجلهراء ، الن�شيم، قطعة 2، منزل 287، يحمل ال�شهادة 

املتو�شطة ، ويدر�ض يف الثانوية، تاريخ االأ�شر 1990/10/13م، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود 

برقم  ال�شحة  وزارة  عن  �شادرة  ال�شهيد  وفاة  �شهادة  انظر:  م،   2007/1/29 يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا 

بيانات  1991/3/26م،  بتاريخ   6580114 رقم  منوذج  االإن�شان،  حلقوق  الكويتية  اللجنة  و�شهادة   2007/990

اللجنة  عن  �شادر  الكويتيني  واملفقودين  االأ�شرى  اأو�شاع  ت�شجيل  ومنوذج  املطريي،  غازي  �شاهر  م�شاري  املبلغ 

الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بنف�ض الرقم، موؤرخ يف 1991/10/8م، بيانات املبلغة ح�شة عبداهلل 

بتاريخ   ،406032 املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم  ال�شهيد(، وبيانات  العفا�شي )والدة  م�شاري 

1992/5/7م، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد 

التابع للديوان االأمريي.

املوافق  اخلمي�ض  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معها  اأجراها  مقابلة   ، ال�شهيد(  )والدة  العفا�شي  ح�شة   )1(

2009/7/9، �ض 1، نادية العفا�شي )�شقيقة ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم 

االأحد املوافق 2009/7/12، �ض 1، 2، م�شاري املطريي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم 

اخلمي�ض املوافق 2009/7/16، �ض 2.

املقابلة  ال�شهيد(،  )�شقيقة  العفا�شي  نادية   ،1 �ض  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )والدة  العفا�شي  ح�شة   )2(

ال�شابقة، �ض 2.

)3( نادية العفا�شي )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، م�شاري املطريي، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)4( م�شاري املطريي ، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)5( ح�شة العفا�شي )والدة ال�شهيد(، املقابلة، �ض 2، نادية العفا�شي )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 3.

)6( ح�شة العفا�شي )والدة ال�شهيد(، املقابلة، �ض 3-2.

)7( نادية العفا�شي )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)8( م�شاري املطريي ، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)9( نادية العفا�شي )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4-3.

)10( نادية العفا�شي )�شقيقة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)11( ح�شة العفا�شي )والدة ال�شهيد(، مقابلة اأخرى اأجراها معها الباحث طالل الهويل بتاريخ 1993/1/10 

)ورقة واحدة(.

بتاريخ  املنعقدة   ،2006  /  3719 رقم  ق�شية   ،9 العا�شمة/  ال�شخ�شية  االأحوال  دائرة  العدل،  وزارة   )12(

2007/1/29م.

لنف�ض  الكويتيني  واملفقودين  االأ�شرى  اأو�شاع  ت�شجيل  2، ومنوذج  �ض  ال�شابقة،  املقابلة  املطريي،  م�شاري   )13(

املبلغ.
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ال�سهيد عبداهلل اأحمد عبداهلل العجيل

كتب/ اأ. د. في�شل عبداهلل الكندري:

ولد ال�شهيد عبداهلل العجيل يف دولة الكويت عام 1959م، ورزق والده باأربعة اأبناء هم 

عبداهلل وخالد وحممد وع�شام، و�شت اأخوات، وكان عبداهلل يف �شغره كثري احلركة، 

ويحب احليوانات، وهو فار�ض وخيال، وتربية ال�شقور كانت اأقرب الهوايات اإىل قلبه.

وعا�ض عبداهلل يف منطقة الفحيحيل فدر�ض االبتدائية يف مدر�شة عثمان بن عفان وانتقل 

والثانوية يف م�شر،  املتو�شطة  املرحلتني  اأكمل درا�شة  ثم  الفرزدق،  اإىل مدر�شة  بعدها 

ورجع بعدها اإىل الكويت يف �شنة 1978م، ليعمل يف �شركة نفط الكويت يف ق�شم االإنتاج، 

ثم يف ق�شم امل�شتودعات.

ودخل عبداهلل قف�ض الزوجية �شنة 1986م، ورزقه اهلل باأحمد عام 1987م، وعجيل عام 

.
)1( 

1988م

عا�ض عبداهلل حياة هادئة مثل اجلميع يف املجتمع الكويتي حتى يوم اخلمي�ض االأ�شود، 

عندما حدثت اخليانة العظمى عندما اأ�شدر �شدام ح�شني اأوامره للقوات العراقية بغزو 

على  واأخذوا  والدعة،  الراحة  حياة  الكويتيني، فرتكوا  تغري حال  عندها  الكويت،  دولة 

الوافدة،  االأجنبية  العمالة  من  الكويت  خللو  نظرًا  الدولة  مهام  ببع�ض  القيام  عاتقهم 

فكان عليهم توفري وتوزيع املواد التموينية على ال�شامدين ل�شمان ا�شتمرار �شمودهم 

�شد الغزاة الأطول فرتة ممكنة، والقيام بعمليات  تنظيف املناطق وال�شوارع منعًا النت�شار 

االأمرا�ض واالأوبئة، وغريها من اخلدمات االأخرى.

الذي  مطعمه  اإىل  1990/8/2م  اخلمي�ض  يوم  توجه  فقد  العجيل  عبداهلل  ال�شهيد  اأما 

افتتحه مع �شديقه عدنان اأحمد العينية قبل الغزو بعام واحد، وكان ي�شتمع اإىل الراديو، 

فقال ل�شريكه عندما راآُه: اأكيد اجلي�ض يريد اأن يلتحق به املدنيون، ما راأيك اأن نذهب 

اإىل املع�شكر فتوجها اإىل مع�شكر عريفجان، ولب�شا اللبا�ض الع�شكري كمتطوعني، وبقيا 

هناك حتى الليل، بينما ال�شاحنات العراقية تظهر واحدة بعد االأخرى، وهي تتوجه اإىل 

املع�شكر، فاحاطت به، فقال عدنان ل�شديقه عبداهلل: ما لنا اإال اأن ننطق بال�شهادتني، 

الأن العراقيني حوطوا املع�شكر كاماًل فرد عبداهلل عليه قائاًل: اأذبحهم ويذبحونني اأف�شل 

الثاين  اليوم  ويف ظهر  املهاجع  داخل  الليل  فمكثا  واحدة  موتة  وهي   ، يحتلوين  اأن  من 
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يجل�ض  باأن  ال�شابط  بيته وطلب عبداهلل من  اإىل  يرجع كل متطوع  باأن  االأوامر  و�شلت 

معهم، فقال له باأنها »اأوامر باأن تذهبوا اإىل بيوتكم«.

فيقول �شاحبه عدنان باأنه بعد عودتهم قام عبداهلل ب�شراء مواد غذائية وذبائح، ووزعها 

على  الغذائية  املواد  توزيع  على  عبداهلل  وواظب  يعرفهم،  ال  للذين  على اجلريان حتى 

ال�شامدين ممن قرروا البقاء يف الكويت ملواجهة قوات البغي والطغيان، كما ال ي�شتبعد 

عدنان ا�شتخدام عبداهلل لل�شالح يف وجه اجلنود العراقيني الأنه اإن�شان اندفاعي، ولكنه 

.
)12(

مل يجزم بذلك لعدم م�شاهدته وهو يقوم باأي عمل ع�شكري �شدهم 

املقاومة  اأفراد  لتوزيعها على  اإما  االأ�شلحة  بتجميع  يقوم  االأيام كان عبداهلل  ومع مرور 

اأو ال�شتخدامها يف عمليات خا�شة �شد القوات العراقية، كما كانت لديه كامريا فيديو 

يقوم بها بت�شوير املواقع الع�شكرية العراقية، واالأرتال العراقية، ومناطق جتمعها داخل 

الكويت، بهدف ت�شليمها لقوات املقاومة الكويتية، اأو الإر�شالها لقوات التحالف لت�شتخدمها 

.
)3(

كمعلومات ل�شرب التجمعات العراقية 

�شجاعة  على  يدل  موقفًا  و�شهره  ال�شهيد  �شديق  العتيبي  عبداهلل  حمد  لنا  ويروي 

بيت من  اأمام  ال�شهيد عبداهلل  واقفًا مع  بينما كان  باأنه  فيقول  وقوته  ال�شهيد عبداهلل 

عن  و�شاألوا  العراقيني،  اجلنود  من  جمموعة  جاءت  اخلالية  الفحيحيل  منطقة  بيوت 

تفتي�شه،  يف  يرغبون  باأنهم  فاأخربوهما  �شوؤالهم،  �شبب  عن  ف�شاألوهما  البيت،  �شاحب 

فتوجها مع اجلنود اإىل داخل البيت وبينما كان اجلنود يفت�شون البيت، توجها اإىل غرفة 

اأطفال باملنزل، ووجد ال�شهيد عبداهلل كرتونني من الر�شا�ض، وهنا خ�شي ال�شهيد على 

البيت، فالعراقيون يحرقون كل بيت يجدون فيه ذخرية اأو �شالحًا، فقام عبداهلل وبكل 

�شجاعة وو�شع الر�شا�ض يف جيبه وجيب �شديقه حمد، وخرجا مع اجلنود دون اأن يلحظ 

.
)4(

العراقيون وجود الر�شا�ض يف جيبيهما 

ويدل هذا املوقف على �شجاعة ال�شهيد عبداهلل العجيل، وكيف اأنه كان على ا�شتعداد الأن 

ي�شحي بنف�شه حر�شًا على �شالمة البيت واإنقاذه من احلرق، فلو علم به اجلنود الأ�شبح 

م�شريه جمهواًل.

وظل هذا ديدن ال�شهيد عبداهلل العجيل واإن كنا ال نعلم حقيقة جهوده يف مقاومة القوات 

اأ�شحابه  من  اأحدًا  يطلع  اأن  يف  يرغب  مل  اأنه  اأو  لوحده،  يعمل  كان  الأنه  رمبا  العراقية 

ورفاقه على ما كان يقوم به من اأعمال ع�شكرية �شد القوات العراقية.

�شقته يف  ال�شهيد عبداهلل يف  زار  1990/11/25 م  يوم  باأنه يف  العتيبي  وي�شيف حمد 
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منطقة املنقف بعد املغرب مع حار�ض العمارة، وبينما هم  جال�شون يف �شقة ال�شهيد اإذا 

باجلنود العراقيني يقتحمون ال�شقة، فوجدوا كميات كبرية من االأ�شلحة يف �شقة ال�شهيد. 

ب�شربهم،  و�شرعوا  معهم،  بالتحقيق  با�شروا  حيث  ال�شباحية  خمفر  اإىل  فاقتادوهم 

و�شددوا ال�شرب على ال�شهيد عبداهلل وعزلوهم عن بع�ض وو�شعوا كاًل منهم يف زنزانة  

العذاب  اأنواع  تذيقهم  العراقية  القوات  وكانت  االأحمدي  حمافظة  اإىل  نقلوهم  ثم   ،

بتاريخ  ال�شهيد عبداهلل عند احلمام  تواجه مع  باأنه  العتيبي  ويقول حمد  يومي،  ب�شكل 

1990/11/29م فاأخربه ال�شهيد باأنه اأخرب القوات العراقية باأن االأ�شلحة تخ�شه هو، 

وال علم حلمد اأو احلار�ض باالأ�شلحة اأو بالكامريا، وبعد اأ�شبوعني مت اإطالق �شراح حمد 

العتيبي واحلار�ض و�شاأل عن عبدهلل فطلب منه اجلنود باأن يذهب لبيته وال ي�شاأل عنه 

اأنه حتمل االأمر لوحده، واأخرجهما من املو�شوع  ،وهذا يدل على قوة �شخ�شيته وكيف 

.
)5(

 وبعد اأن مكث ب�شعة اأ�شابيع يف ال�شجن حاول بع�ض اأقربائه اإخراجه من ال�شجن، فيقول 

ال�شابط  وقابل  االأحمدي،  اإىل حمافظة  العجيل ذهب  والده عجيل  باأن  فايز  ابن عمه 

كويتي  باأن كل  وبرر ذلك  ال�شالح  ال�شهيد عبداهلل  امتالك  العراقي وحتدث معه حول 

لديه �شالح �شيد، وعبداهلل يهوى ال�شيد، وحاول اأن يقدم ر�شوة لل�شابط لعله ي�شاعده 

يف االإفراج عن عبداهلل، فقال ال�شابط العراقي هذه اأ�شلحة عبداهلل اأمامك هذه اأ�شلحة  

حرب ولي�شت لل�شيد كل هذه خمباأة عنده يف �شقته واالأمر خرج من اأيدينا االآن، ابنكم 

مذنب، واعرتف بكل �شيء فيقول فايز باأن والده انده�ض من كمية االأ�شلحة الكبرية التي 

 ثم نقل عبداهلل اإىل ال�شجون العراقية.
)6(

وجدت يف �شقة عبداهلل 

حتى  ذلك  على  الو�شع  وا�شتمر  عنا،  العجيل  عبداهلل  ال�شهيد  اأخبار  انقطعت  وهكذا 

2004/11/29م  بتاريخ  الكلية  املحكمة  يف  كتابًا  الرومي  ر�شدان  �شمر  زوجته  اأودعت 

، وبناء على ذلك 
)7(

تطلب فيها احلكم مبوت زوجها عبداهلل العجيل بتاريخ 2005/6/8 

ا�شتخرجت وزارة ال�شحة بدولة الكويت �شهادة وفاة بناء على حكم املحكمة ق�شية رقم 

.
)8(

2004/4158 اأحوال �شخ�شية / 16 بتاريخ 2006/2/20م 

رحم اهلل ال�شهيد عبداهلل العجيل واأ�شكنه ف�شيح جناته
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ال�سهيد/عماد حممد ابراهيم عبدالواحد البناي )1(

كتب/ د. اأحمد �شعوداحل�شن:

اجلن�شية: كويتي

املوؤهل العلمي: �شهادة املرحلة املتو�شطة

املهنة: ق�شم الت�شوير - التوجيه املعنوي برتبة رقيب اأول - وزارة الدفاع 

احلالة االجتماعية: عزب

تاريخ امليالد: 1959/10/24 م

تاريخ االعتقال: 1990/8/7م )2(

تاريخ اثبات اال�شت�شهاد: 2007/11/27م.

اأخالق ال�شهيد عماد البناي وهواياته:

عرف ال�شهيد باالأخالق الفا�شلة فقد كان حمبًا لوالديه بارًا بهما مطيعًا لهما، حري�شًا 

.
)3(

على رعاية اأهله، هادئ الطبع، كرميًا، �شجاعًا ال يهاب اأحدًا، رجاًل مبعنى الكلمة

وله هوايات اأبرزها هواية الريا�شة خا�شة ال�شباحة والغط�ض، وت�شليح ال�شيارات حيث 

.
)4(

كان ماهرًا يف ميكانكية ال�شيارات 

دور ال�شهيد عماد البناي خالل الغزو العراقي الغا�شم:

كان تاأثر ال�شهيد بالغًا بالغزو االآثم على بالده يف يوم اخلمي�ض 1990/8/2م وظهرت 

، هذا ال�شعور �شكل ثورة داخل 
)5(

عليه اآثار الغ�شب واحلزن من هذا االحتالل البغي�ض 

نف�شه مل جتد لها متنف�شًا �شوى العمل على املقاومة الع�شكرية لهذا العدوان.

الحظ والده عزميته على مقاومة العدوان الغا�شم فاأخذ يحذره من مغبة ذلك لئاًل يقع 

 الذين خلت قلوبهم من الرحمة ، ولكن عماد على الرغم من 
)6(

يف قب�شة هوؤالء املجرمني 

حبه لوالده وحر�شه على طاعته اإال اأنه وجد نف�شه ملزمًا باإجابة نداء الوطن خا�شة كونه 

ع�شكريًا الذي ميلي عليه الواجب �شرورة الدفاع عنه وتطهريه من دن�ض املف�شدين.

 وكان عن�شرًا جريئًا 
)7(

ان�شم ال�شهيد اإىل اإحدى خاليا املقاومة املنت�شرة يف دولة الكويت 

وجادًا وفعاال فيها فكان يخرج من منزله �شباحًا وال يعود اإال ليال بل اإن الليل اأي�شًا له 

.
)8(

ن�شيب من هذا الن�شاط رغم حظر التجول 
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	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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قام ال�شهيد بعدة اأعمال ع�شكرية من بداية الغزو اإىل يوم اعتقاله يف 1990/8/7 م اأبرزها:

.
)9(

1 - القيام بالعمليات الع�شكرية �شد جنود االحتالل 

.
)10(

2 - نقل االأ�شلحة وتوزيعها على اأبناء املقاومة 

.
)11(

3 - تدريب االآخرين على ا�شتعمال االأ�شلحة 

.
)12(

4 - جمع االأ�شلحة حيث كان يجلبها من خمازن اأ�شلحة وزارة الدفاع من مقر عمله

ظروف اعتقال ال�شهيد عماد البناي:

لقد ركز ال�شهيد جهده على املقاومة الع�شكرية رغم اأنه حمفوف باملخاطر اجل�شام فاإن 

جزاء املقاومة عند العراقيني هو االإعدام ولكن ومع ذلك فال�شهيد اختار هذا الطريق 

ومل ياأبه بتلك املخاطر.

فقد  على  والده خوفًا  قلب  ب�شويعات رهف  ال�شهيد  اعتقال  وقبل  1990/8/7م  يوم  يف 

اأن يتفقده فبحث  اإىل املنزل فطلب من �شقيقه عادل  ابنه حيث مل يح�شر منذ يومني 

عنه واأبلغه خوف الوالد فاأتى �شريعًا و�شلم على والده ومكث معه بع�ض الوقت ثم غادر 

 فبعد منت�شف 
)13(

املنزل، وكان هذا اللقاء االأخري حيث بعدها بقليل مت اعتقال ال�شهيد 

الليل بينما ال�شهيد م�شتقال �شيارته ينقل االأ�شلحة اإىل اأبناء املقاومة واجهته نقطة اأمن 

فاألقت  االأ�شلحة  ال�شيارة وعرثت على هذه  بتفتي�ض  ال�شاملية فقامت  عراقية يف منطقة 

.
)14(

القب�ض عليه مبا�شرة 

وبعد اعتقاله افتقدته اأ�شرته وبحثت عنه يف خمفر منطقة ال�شاملية ويف م�شت�شفى مبارك 

.
)15(

لعله يكون جريحًا اأو ميتًا لكن مل جتده 

، ثم نقل اإىل �شجن اأمن ا�شتخبارات 
)16(

وكان ال�شهيد بعد اعتقاله اقتيد اإىل �شجن االأحداث 

ثم حول اإىل �شجن 
 )17(

الب�شرة يف العراق حيث �شوهد فيه يف اأواخر �شهر اأغ�شط�ض 1990م 

 ثم مل يعلم مكان العتقاله اإىل اأن اأتى اإىل والد 
)18(

مدينة العمارة يف �شهر �شبتمرب 1990م 

ال�شهيد �شخ�ض اأخربه اأن ابنه كان معتقاًل معه يف �شجن اأبو غريب يف العراق ويبلغهم �شالمه 

ا�شت�شهاد  اإثبات  اأن مت  اإىل  اأخباره متامًا   ولكن بعد ذلك انقطعت 
)19(

واأنه يف �شحة جيدة 

ال�شهيد عماد البناي عن طريق حكم املحكمة الكلية الذي ين�ض على:

من  اعتبارًا  موتًا حكميًا  اجلن�شية  كويتي   - البناي  اإبراهيم  عماد حممد  املفقود  موت 

.
)20(

اليوم 2007/11/27م 

رحم اهلل ال�شهيد باإذن اهلل  وا�شكنه ف�شيح جنانه.
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	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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الهوام�س:
امللف وبطاقة  بعنوان حمتويات  ال�شهيد تقرير  560 مكتب  البناي رقم  اإبراهيم  ال�شهيد عماد حممد  1 - ملف 

املتغيب �شمن  بيانات  بعنوان  توثيق احليثيات تقرير  املعنوي فريق  التخليد  حيثيات �شهيد �شادر عن ق�شم 

عمليات االحتالل والتحرير �شادر عن اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين.

2 - ورد اأكرث من تاريخ يف يوم اعتقال ال�شهيد فقد ذكر عادل البناي )�شقيق ال�شهيد( يف اأن االعتقال بتاريخ 12 

�أو 1990/8/15م انظر املقابلة بتاريخ 2009/12/27 م �ض 4 ويف اإفادة اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر يف 

1993/1/24م اأن االعتقال كان بتاريخ 1990/8/8م والذي اأثبتناه يف الن�ض بناًء على تقرير كتبته والدة 

ال�شهيد عائ�شة اأحمد علي الهويل بتاريخ 1992/12/15م الأنه اأقرب اإىل احلدث وتاريخ كتابة التقرير اأقرب 

اإىل وقت الغزو واهلل اعلم.

1 مقابلة  2009/12/27 �ض  6 مقابلة اأحمد البناي )�شقيق ال�شهيد( بتاريخ   - 2 3 - مقابلة عادل البناي �ض 

زوجة ال�شهيد عفاف حممد العي�شاوي بتاريخ 2009/12/28�ض2.

4 - مقابلة عادل البناي �ض 2، مقابلة عفاف العي�شاوي �ض 2.

5 - مقابلة عفاف العي�شاوي �ض 3-2.

6 - مقابلة عادل البناي �ض 4-2.

7 - مقابلة عادل البناي �ض 5-6 مقابلة اأحمد البناي �ض 3.

8 - مقابلة عفاف العي�شاوي �ض 3.

9 - مقابلة عادل البناي �ض 6.

10 - مقابلة عادل البناي �ض 4-5-6 مقابلة اأحمد البناي �ض 3 مقابلة عفاف العي�شاوي �ض 2-3 تقرير بطاقة 

حيثيات �شهيد.

11 - مقابلة عفاف العي�شاوي �ض3

12 - مقابلة عفاف العي�شاوي �ض 2، تقرير بطاقة حيثيات �شهيد.

13 - مقابلة عادل البناي �ض 4.

14 - تقرير بعنوان بطاقة حيثيات �شهيد مقابلة عادل البناي 6-4-5 مقابلة اأحمد البناي �ض 2 - 3 مقابلة عفاف 

العي�شاوي �ض 3 - 4 تقرير والدة ال�شهيد عائ�شة اأحمد الهويل بتاريخ 1992/12/15 تقرير اللجنة الدولية 

لل�شليب االأحمر بتاريخ 1993/1/24م، مقابلة من�شور اخلرايف بتاريخ 2009/10/1 �ض 3-2.

15 - مقابلة عادل البناي �ض 5 - 6.

16 - مقابلة من�شور اخلرايف �ض 2 بطاقة حيثيات �شهيد

17 - مقابلة من�شور اخلرايف �ض 2.

18 - �شهادة مبارك عبداهلل بتاريخ 1997/3/10م.

19 - مقابلة عادل البناي �ض 6، 7 مقابلة اأحمد البناي �ض 3.

 20 - انظر التفا�شيل يف حكم املحكمة الكلية دائرة االأحوال ال�شخ�شية / 9 ال�شادر بتاريخ 2007/11/27م يف 

ملف ال�شهيد عماد حممد البناي رقم 566 - مكتب ال�شهيد - �شهادة وفاة �شادرة عن وزارة ال�شحة مراقبة 

ال�شجل املركزي للمواليد والوفيات رقم 2008/283 ال�شادرة بتاريخ 2008/2/18م.
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	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H
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	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 134 

ال�سهيد/ علي �سعد ال�سمري )*(

كتب/ د. اأحمد �شعود احل�شن:

اجلن�شية: كويتي

احلالة االجتماعية: متزوج

املوؤهل العلمي: ال�شهادة املتو�شطة

املهنة: ق�شم حماية الطائرات - وزارة الداخلية

تاريخ امليالد: 1961/9/2

تاريخ االعتقال: 1990/10/10

تاريخ اإثبات اال�شت�شهاد: 2007/1/8

اأخالق ال�شهيد علي ال�شمري وهواياته:

ات�شف ال�شهيد باالأخالق احلميدة فقد كان بارًا بوالديه عطوفًا على اأ�شرته، حنونًا على 

اأبنائه، طيب القلب ال يحمل احلقد على اأحد ، �شجاعًا، ال يقبل اخلطاأ، اجتماعيًا بطبعه، 

.
)2(

حمبوبًا من النا�ض 

وله هوايات اأبرزها ممار�شة ريا�شة كرة ال�شلة حيث كان العبًا يف فريق كرة ال�شلة بنادي 

.
)3(

اجلهراء الريا�شي 

دور ال�شهيد علي ال�شمري خالل الغزو العراقي الغا�شم:

ال�شهيد يف  كان   1990/8/2 يوم اخلمي�ض  الكويت يف  العراقية  القوات  داهمت  عندما 

عاد  االآثم  بالغزو  علم  ملا  ولكن  الفرن�شية،  البالد يف اجلمهورية  ع�شكرية خارج  مهمة 

 
)4(

ال�شعودية  العربية  اململكة  طريق  عن   1990/8/5 بتاريخ  الكويت  وطنه  اإىل  �شريعًا 

وذلك للم�شاركة يف مواجهة جنود االحتالل، وملا و�شل اإىل البالد ان�شم اإىل جمموعة 

نوري اجلحمة وهي اإحدى خاليا املقاومة التي عرفت بتمر�شها وخربتها يف القتال حيث 

ت�شكلت من فريق حماية الطائرات التابع لوزارة الداخلية الذي كان قبل الغزو بقيادة 

 )6(

مركزًا  الريموك  منطقة  يف  اجلحمة  منزل  من  واتخذت 
 )5(

اأي�شًا  اجلحمة  نوري 

للتخطيط واالنطالق لتنفيذ العمليات الع�شكرية.
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وقد برز دور ال�شهيد من خاللها حيث قام بالعمل عل جمع االأ�شلحة واإخفائها يف منزله 

بحفرة حتت �شرير النوم متويهًا للعراقيني، وكذلك �شارك مع جمموعته بعدة عمليات 

.
)7(

ع�شكرية �شد اجلي�ض العراقي 

ظروف اعتقال ال�شهيد علي ال�شمري وا�شت�شهاده:

يف  الفعال  لدورها  ون�شاطاتها  اجلحمة  خلية  اأفراد  تتبع  على  االحتالل  جنود  حر�ض 

لديه  وعرثوا  اعتقلوه  الذي  قائدها  على  القب�ض  من  بالفعل  متكنوا  حتى  مقاومتهم 

على قائمة باأ�شماء رجال اخللية، وحتت تهديد ال�شالح ا�شطر لالت�شال بجميع اأفراد 

املجموعة للح�شور اإىل منزله يف الريموك وكان من بينهم ال�شهيد علي ال�شمري الذي 

 ،
)8(

عندما ح�شر مت اإلقاء القب�ض عليه واعتقاله مبا�شرة وذلك يف يوم 1990/10/10 

اأبناء املقاومة وطلب من �شقيقته  وبعد يومني من اعتقاله قدم اإىل منزل ال�شهيد اأحد 

تقوم  اأن  خ�شية  االأ�شلحة  من  واإخالئه  املنزل  بتم�شيط  قام  ثم  املنزل  مغادرة  �شرورة 

اال�شتخبارات العراقية مبداهمة املنزل والعثور عليها فتكون دلياًل قاطعًا على ان�شمامه 

اإىل �شجن ق�شر  اقتياده مبا�شرة  اأنه مت  ال�شمري  ال�شهيد  اعتقال  بعد  ويبدو  للمقاومة 

، ثم نقل اإىل العراق حيث �شجن يف اأحد معتقالت 
)11(

نايف وظل فيه اإىل 1990/11/1 

قيد  زال على  ما  باأنه  اإال من معلومات  اأخباره  انقطعت  وبعدها  الب�شرة )13(  مدينة 

.
)14(

احلياة اإىل �شنة 2005 ثم اأعدم بتهمة االن�شمام اإىل املقاومة الكويتية 

وتاأكيدًا على ا�شت�شهاده فقد ق�شت املحكمة الكلية باإثبات موت املفقود/ علي �شعد علي 

.
)15(

�شعد ال�شمري موتًا حكميًا اعتبارًا من تاريخ 2007/1/8 

رحم اهلل ال�شهيد/ علي �شعد ال�شمري واأ�شكنه ف�شيح جنانه.
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املراجع:
�شهيد«  حيثيات  »بطاقة  بعنوان  تقرير  ال�شهيد،  مكتب   -  615 رقم  ال�شمري  علي  �شعد  علي  ال�شهيد  ملف   -  1

املتغيب«  »بيانات  بعنوان  تقرير  احليثيات  توثيق  فريق  املعنوي  التخليد  ق�شم  عن  �شادر  امللف«  و»حمتويات 

�شمن عمليات االحتالل والتحرير �شادر عن اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين.

2 - مقابلة مع زوجة ال�شهيد فايزة العنزي بتاريخ 2009/8/13م �ض 2، مقابلة مع �شقيقة ال�شهيد �شعاد ال�شمري 

بتاريخ  2009/8/17 �ض1-2 مقابلة مع �شقيق ال�شهيد وليد ال�شمري بتاريخ 2009/8/18 �ض2.

3 - مقابلة مع وليد ال�شمري �ض2.

4 - مقابلة فايزة العنزي �ض، 2-3، مقابلة وليد ال�شمري �ض 3.

5 - مقابلة حبيب حيدر بتاريخ 2009/8/12 �ض 3، مقابلة وليد ال�شمري �ض 3، مقابلة فايزة العنزي �ض 3.

6 - مقابلة وليد ال�شمري �ض 3.

7 - مقابلة �شعاد ال�شمري �ض 2-3، مقابلة وليد ال�شمري �ض 3-4، مقابلة فايزة العنزي �ض 4.

8 - مقابلة حبيب حيدر �ض 3.

9 - مقابلة حبيب حيدر �ض 2-3، مقابلة فايزة العنزي �ض 2 مقابلة وليد ال�شمري �ض 4.

10 - مقابلة �شعاد ال�شمري �ض 4-3.

11 - مقابلة �شعاد ال�شمري �ض 4، �شهادة �شامل �شالح علي العنزي بتاريخ 1992/12/19، �شهادة ن�شار عزران 

بطي بتاريخ 1992/10/5 )ملف ال�شهيد علي ال�شمري رقم 615(.

12 - �شهادة �شامل �شالح العنزي بتاريخ 1992/12/19 ، �شهادة حبيب حيدر �شهوار بتاريخ 1992/7/30 )ملف 

ال�شهيد علي ال�شمري رقم 615(.

13 - مقابلة فايزة العنزي �ض4، مقابلة �شعاد ال�شمري �ض4.

14 - مقابلة وليد ال�شمري �ض 5.

15 - انظر التف�شيل يف حكم املحكمة الكلية/ الدائرة/ اأحوال �شخ�شية/ 9 املنعقدة بتاريخ 2007/1/8 - ملف 

املركزي  ال�شجل  مراقبة  ق�شم   - ال�شحة  وزارة  عن  �شادرة  وفاة  �شهادة   ،615 رقم  ال�شمري  علي  ال�شهيد 

للمواليد والوفيات رقم 1980 / 2007.
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ال�سهيد/ عي�سى عبداهلل حممد ال�سرف )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

مالحمه وطباعه:

كتوم  الطبع،  هادئ  الب�شرة،  اأبي�ض  الطول،  متو�شط  ال�شن،  يف  ترتيبًا  االأ�شقاء  رابع 

.
)1(

الأ�شراره، يتمتع باأخالق عالية، طيب، ملتزم، كرمي 

درا�شته وعمله:

.
)2(

ال�شهادة املتو�شطة، ويعمل بوظيفة عريف يف وزارة الداخلية 

موقفه من العدوان العراقي:

كان حاقدًا على القوات العراقية لغزوها الكويت، وقد عزم على فعل كل ممكن يف �شبيل 

.
)3(

اإخراجها منها 

جمعه لل�شالح يف بداية الغزو:

توجه عي�شى مع رفاقه اإىل خمفر �شرطة منطقة كيفان يف اأول اأيام الغزو حيث تزودوا 

كيفان  مبنطقة  الكائن  اأ�شرته  ملنزل  الرئي�ض  اخلزان  يف  اأخفوها  متنوعة  باأ�شلحة 

الرفاق  كان  االأ�شلحة  االآخر من  الريحان، واجلزء  يو�شف  ال�شاهد  و�شاعدهم يف ذلك 

يقومون بتخزينها يف منزل ال�شهيد نوري اجلحمة ابن خال عي�شى يف منطقة الريموك، 

.
)4(

ثم يتم توزيعه على اأفراد املقاومة الكويتية 

ان�شمامه اإلى املقاومة: 

 ذهب عي�شى اإىل منزل ابن خاله نوري اجلحمة مبنطقة الريموك ومكث هناك و�شار 

.
)5(

املنزل مقرًا له والأفراد املقاومة ، وكان عدد املرتددين عليه نحو اثنني و�شتني فردًا

حماية املنازل:

القوات  واملتطفلني ومن بع�ض  الل�شو�ض  املواطنني من  �شارك عي�شى يف حماية منازل 

.
)6(

العراقية التي كانت تدخل تلك البيوت وتعمد اإىل �شرقة حمتوياتها 
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جلب االأموال لل�شامدين:

كما �شارك عي�شى رفاقه باملقاومة الكويتية البا�شلة يف جلب االأموال من القيادة الكويتية 

املتواجدة على اأر�ض اململكة العربية ال�شعودية، وقام بتوزيعها على االأ�شر الكويتية التي 

.
)7(

يف اأم�ض احلاجة اإليها 

توزيع املن�شورات:

التم�شك  على  واحلث  الغازية  العراقية  للقوات  املعادية  املن�شورات  بتوزيع  عي�شى  قام 

وجه  يف  ال�شمود  اإىل  والدعوة  الكرام،  ال�شباح  اآل  باأ�شرة  املتمثلة  ال�شرعية  بالقيادة 

.
)8(

االحتالل، وقام عي�شى ورفاقه باإل�شاقها على جدران املدار�ض واجلمعيات التعاونية

احل�شول على املزيد من ال�شالح:

مبنطقة  الكويتي  اجلي�ض  خمازن  من  نوعياتها  مبختلف  االأ�شلحة  ورفاقه  عي�شى  جمع 

.
)9(

جيون، و�شارك يف توزيعها على �شباب املقاومة الكويتية البا�شلة 

تفخيخ ال�شيارات:

بطريقة  العراقية  القوات  �شد  عمليات  عدة  البا�شلة  الكويتية  املقاومة  مع  عي�شى  نفذ 

تفخيخ ال�شيارات �شواء يف الكويت اأو يف العراق، ومن بينها حماولة قيامه ورفاقه بتفخيخ 

�شيارة مر�شيد�ض اأعطاها لهم ال�شيد ب�شر الب�شر وكيل �شيارات مر�شيد�ض، وكان هدفهم 

تفجريها بالقرب من اإحدى نقاط جتمع القوات العراقية على اأن يقوم عي�شى ال�شرف 

وليد  ورفيقه  عي�شى  �شقيق  �شالح  يتبعهم  بقيادتها، يف حني  نوري اجلحمة  خاله  وابن 

.
)10(

ال�شليم ب�شيارة اأخرى، لكن الظروف االأمنية مل تكن مواتية لتنفيذ هذه العملية 

م�شاركة عي�شى يف العمليات الع�شكرية:

�شارك عي�شى يف العديد من العمليات الع�شكرية التي نفذتها املقاومة الكويتية �شد القوات 

العراقية الغازية يف مناطق حويل، وال�شامية، والفنطا�ض، وكانوا ي�شتبكون مع اأفرادها ، 

.
)11( 

ويوقعون بهم االإ�شابات املبا�شرة، ثم ين�شحبون ب�شرعة حتى ال يقعوا يف قب�شتها

اإلقاء القب�ض على عي�شى:

العراقية مبداهمة  القوات  قامت  ا�شتخباراتية،  معلومات  ووفق  26 /1990/10م،  ويف 
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فاألقت  الكويتية،  املقاومة  اأفراد  بع�ض  فيه  يتجمع  حيث  اجلحمة  نوري  القيادي  منزل 

.
)12(

القب�ض على نوري ومن كان معه، وكان عي�شى ال�شرف اأحدهم 

الكهرباء  �شندوق  عنوة  فتحت  بعدما  خمباأة  اأ�شلحة  على  االحتالل  قوات  عرثت  وقد 

الرئي�ض ملنزل نوري، ووجدت بداخله اأي�شًا بع�ض املن�شورات املعادية لها، و�شورًا لالأمري 

.
)13( 

جابر االأحمد ال�شباح رحمه اهلل، فاأو�شعت املعتقلني �شربًا وتنكياًل

عي�شى يف ق�شر نايف:

اإىل ق�شر  املقاومة  اأفراد  من  املعتقلني  بنقل  ذلك  بعد  الغازية  العراقية  القوات  قامت 

نايف حيث احتجزوا، وعاودت تعذيبهم و�شربهم حتى اأ�شالت دماءهم يف حماولة حثيثة 

.
)14(

لنزع اعرتافاتهم وجمع املعلومات حول طبيعة ما يقومون به من اأعمال معادية لها 

عي�شى يف �شجن االأحداث:

�شجن  اإىل  ورفاقه  عي�شى  العراقية  القوات  نقلت  والتعذيب  التحقيق  من   وملزيد 

.
)15(

االأحداث

عي�شى يف العراق:

والإبعاد اأفراد املقاومة عن وطنهم، والتفرد بهم الأخذ املزيد من املعلومات، قام الغزاة 

.
)16(

برتحيل عي�شى ومن معه اإىل �شجون العراق 

تغييب قوات االحتالل لل�شهيد:

هكذا غيّب الغزاة عي�شى عبداهلل حممد ال�شرف يف �شجونهم، ومل يعرف م�شريه، وقد حكمت 

)17(

املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/6/17 م 

رحم اهلل ال�شهيد عي�شى واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�سادر والهوام�س:
)*( ولد بالكويت يف 1962/11/12م، ي�شكن منطقة كيفان، قطعة 4، �شارع 49، منزل 24، يعمل بوظيفة عريف 

موتًا  كمفقود  مبوته  احلكم  تاريخ  هو  اال�شت�شهاد  تاريخ  1990/10/26م،  يف  االأ�شر  تاريخ  الداخلية،  وزارة  يف 

حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/6/17م، انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2008/2299، 

يف  موؤرخة   ،406032 برقم  والتحرير  االحتالل  عمليات  �شمن  املتغيب  وا�شتمارة  2008/10/5م.  بتاريخ 

1992/5/7م، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان، منوذج 

رقم 6218414 بتاريخ 1991/3/7 م بيانات املبلغ طارق اإبراهيم عبداهلل الريحان، ومنوذج اأخر �شادر عن نف�ض 

اجلهة، برقم 4159612 ، بتاريخ 1991/3/12م، بيانات املبلغ فار�ض اأحمد املن�شوري ، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع 

االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم ، موؤرخ يف 

1991/10/7م، بيانات املبلغة فاطمة اأحمد �شالح ال�شرف )اأم ال�شهيد(، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن 

فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

1 - فهد حممد ال�شكوين، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني املوافق 2007/11/26، �ض 

2، حممد )�شقيق ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء املوافق 2010/6/9، 

�ض 2، وليد اإبراهيم ال�شليم، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء املوافق 2010/6/8، 

املوافق  االأربعاء  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة  الريحان،  ابراهيم  يو�شف   ،2 �ض 

2010/6/2�ض2.

2 - حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ، �ض2، وليد خليل اليو�شف ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد 

القطان يف يوم ال�شبت املوافق 2010/6/12، �ض2.

3 - وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

4 - حممد )�شقيق ال�شهيد(، �ض 3-4، وليد ابراهيم ال�شليم ، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، يو�شف اإبراهيم الريحان، 

املقابلة ال�شابقة، �ض2.

5 - وليد ابراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 4، حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3-4، يو�شف 

اإبراهيم الريحان، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، فهد حممد ال�شكوين، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

6 - حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

7 - امل�شدر ال�شابق.

8 - يو�شف اإبراهيم الريحان، املقابلة ال�شابقة، �ض2، حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4.

9 - حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، وليد ابراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 3.

10 - فهد حممد ال�شكوين، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، وليد ابراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4.

11 - وليد ابراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، فهد حممد ال�شكوين، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 3.

12 - حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4، وليد خليل اليو�شف، املقابلة ال�شابقة، �ض 2-3، يو�شف 

ابراهيم الريحان، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، فهد حممد ال�شكوين، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2.

13 - وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 - 5 فهد حممد ال�شكوين، املقابلة ال�شابقة �ض3.

14 - حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4، وليد ابراهيم ال�شليم،املقابلة ال�شابقة، �ض 5.

15 - وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

16 - حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 - 5 وليد خليل اليو�شف ، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، وليد 

اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5.

17 - وزارة العدل، دائرة االأحوال ال�شخ�شية/ 9 ، ق�شية رقم 1100/ 2008 ، منعقدة بتاريخ 2008/6/17م.
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ال�سهيد/ �سالح عبداهلل حممد ال�سرف )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

مالحمه وطباعه:

طويل، حنطاوي اللون، على وجهه �شامة، ثالث االأ�شقاء ترتيبًا يف ال�شن، طيب، ملتزم، 

.
)1(

�شاحب خلق رفيع ، كرمي 

احلالة االجتماعية:

دولة  على  الغا�شم  العراقي  الغزو  قبيل  زوجته  عن  انف�شل  باأبناء،  يرزق  ومل  تزوج، 

.
)2(

الكويت

درا�شته وعمله:

.
)3( 

ال�شهادة املتو�شطة ، ويعمل يف وزارة الداخلية بوظيفة وكيل عريف

موقفه اإزاء العدوان العراقي:

كان وقع الغزو العراقي كبريًا على نف�ض �شالح االأبية، لذا قرر مقاومته بكل ممكن هو 

.
)4(

و�شقيقه عي�شى ورفاقهم، وعزموا على االنتماء للمقاومة الكويتية البا�شلة 

التزود بال�شالح يف بداية الغزو:

توجه �شالح ورفاقه اإىل خمفر �شرطة منطقة كيفان يف اليوم االأول من اأيام الغزو واأخذوا 

اأ�شلحة متنوعة، ثم اأخفوها مبنزل �شالح الكائن مبنطقة كيفان، و�شاعدهم يف اإخفائها 

ال�شاهد يو�شف الريحان، وقد و�شعوها يف خزان املاء الرئي�ض ل�شطح املنزل، وكان لديهم 

الريموك،  نوري اجلحمة يف منطقة  ال�شهيد  ابن خاله  لالأ�شلحة يف منزل  اآخر  خمزن 

وكانوا يقومون بتوزيع االأ�شلحة الزائدة على رفاقهم ، وعلى من يريد حمل ال�شالح من 

.
)5(

الكويتيني 

االن�شمام اإلى املقاومة:

عمل �شالح يف املقاومة الكويتية البا�شلة، وكان يتلقى تعليماته من جمموعة ابن خاله 
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ال�شهيد نوري اجلحمة التي كانت تتخذ من بيت نوري مبنطقة الريموك مقرًا لها، وكان 

عددها نحو اثنني و�شتني فردًا، بينما يلتقي �شالح رفاقه يف جمموعته ال�شغرية يف منزل 

.
)6(

ال�شايجي مبنطقة كيفان، الذي هجره اأهله نظرًا لتداعيات العدوان العراقي 

حماية املنازل:

الفر�ض  يتحينون  الذين  الل�شو�ض  من  املواطنني  منازل  حماية  رفاقه  �شالح  �شارك 

.
)7(

ويت�شللون اإىل املنازل اخلالية من اأهلها بغية �شرقة حمتوياتها 

جلب االأموال لل�شامدين:

وركب �شالح اخلطر، ف�شارك رفاقه يف املقاومة الكويتية البا�شلة يف مهمة جلب االأموال 

اإىل  الت�شلل  عرب  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأر�ض  على  املتواجدة  الكويتية  القيادة  من 

ال�شامدة  الكويتية  االأ�شر  االأموال على  تلك  وتوزيع  الوطن،  اأر�ض  اإىل  والعودة  احلدود 

.
)8(

على اأر�ض الكويت 

احل�شول على املزيد من ال�شالح:

االأ�شلحة مبختلف �شنوفها من خمازن اجلي�ض  باملقاومة بجمع  كما قام �شالح ورفاقه 

.
)9( 

الكويتي مبنطقة جيوان، ثم �شرعوا يف توزيعها على �شباب املقاومة

امل�شاركة يف االأعمال القتالية:

يذكر ال�شاهد وليد ال�شليم م�شاركة �شالح لهم يف كثري من العمليات القتالية التي نفذوها 

�شد القوات العراقية الغازية يف مناطق خمتلفة من اأر�ض الكويت يف حويل، وال�شامية، 

والفنطا�ض ، وكانوا يتبادلون اإطالق النار مع الغزاة، ثم يفرون عائدين اإىل مكامنهم، 

.
)10(

ونفذت تلك العمليات يف نطاق كبري من ال�شرية حتى ال يفت�شح اأمر امل�شاركني فيها

تفخيخ ال�شيارات:

ومن اأعمال �شالح وجمموعته تفخيخ ال�شيارات يف الكويت ف�شال عن العراق، ومن ذلك 

�شيارات  وكيل  الب�شر  ب�شر  ال�شيد  لهم  اأعطاها  مر�شيد�ض  �شيارة  بتفخيخ  قاموا  اأنهم 

نقاط جتمع  اإحدى  بالقرب من  تفجريها  الغر�ض من ذلك حماولة  وكان   ، مر�شيد�ض 
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حني  يف  بقيادتها،  ال�شرف  وعي�شى  اجلحمة  نوري  يقوم  باأن  وذلك  االحتالل،  قوات 

يتبعهم �شالح ورفيقه وليد ب�شيارة اأخرى، لكن الظروف االأمنية حالت دون تنفيذ هذه 

.
)11(

العملية

توزيع املن�شورات:

ت�شمنت  وقد  الغازية،  العراقية  للقوات  املعادية  املن�شورات  توزيع  �شارك �شالح يف  كما 

�شرعية  عدم  على  والتاأكيد  الغزاة  وجه  يف  ال�شمود  على  اجلميع  حث  املن�شورات  تلك 

االحتالل، والدعوة اإىل التم�شك بالقيادة ال�شرعية املتمثلة باأ�شرة اآل ال�شباح الكرام، 

ف�شاًل عن  التعاونية،  واجلمعيات  املدار�ض  على جدران  باإل�شاقها  ورفاقه  �شالح  وقام 

.
)12(

توزيعها على االأهايل لرفع الروح املعنوية 

رفيقه يف املقاومة:

غالبًا ما ي�شاهد �شالح مع رفيقه يف املقاومة وليد ال�شليم، وقد تكفال معًا مبهمة جلب 

.
)13(

طعام الغداء، وطعام الع�شاء اإىل بقية الرفاق يف منزل نوري اجلحمة 

اإلقاء القب�ض على �شالح:

منزل  ا�شتخباراتية مبداهمة  معلومات  وفق   1990/10/26 العراقية يف  القوات  قامت 

نوري اجلحمة حيث يتجمع اأفراد املقاومة الكويتية، واألقت القب�ض على نوري، وكمنت 

فيه بحيث اأنها ر�شدت كل من ياأتي اإليه من اأفراد املقاومة وعمدت اإىل اعتقالهم، وكان 

.
)14(

�شالح ممن جاءوا اإىل منزل نوري، فكان �شيدًا ثمينًا لتلك القوات 

الأفراد  �شالح  والدة  اأعدته  ع�شاء  طعام  ومعهما  اليو�شف  وليد  �شديقه  مع  قدم  حيث 

املنزل ترجل  ال�شديقان من  اقرتب  وملا  نوري اجلحمة،  املتواجدين يف منزل  املقاومة 

�شالح واأدخل الطعام، فاألقت القوات العراقية القب�ض عليه، اأما �شديقه وليد فقد �شاهد 

زوجة نوري اجلحمة وهي تلوح بعباءتها من فوق �شطح املنزل حمذرة اإياه من الدخول، 

فا�شتجاب لتحذيرها، و�شرع يف حتريك �شيارته، اإال اأن القوات العراقية التي كانت تطوق 

ذاك املنزل خفية مل متهله فاألقت القب�ض عليه واقتادته اإىل داخل املنزل لي�شاهد رفاقه 

هناك وقد اأ�شروا، ثم عمدت القوات العراقية اإىل ك�شر �شندوق الكهرباء الرئي�ض للمنزل 

فوجدت بداخله بع�ض املن�شورات املعادية لها واملوؤيد للحكومة ال�شرعية و�شورًا لالأمري 
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فانهالت  املتنوعة،  االأ�شلحة  من  جمموعة  وجدت  كما  عليه،  اهلل  رحمة  ال�شباح  جابر 

.
)15(

�شربًا على املعتقلني من اأفراد املقاومة 

�شالح يف ق�شر نايف:

وكان  اجلحمة،  نوري  بيت  يف  باعتقالهم  قامت  من  الغازية  العراقية  القوات  اقتادت 

اإىل ق�شر نايف حيث مت احتجازهم فيه، ثم �شرعت تلك القوات يف  �شالح من بينهم 

تعذيبهم و�شربهم �شربًا �شالت على اأثره الدماء يف حماولة حثيثة الأخذ ما ت�شتطيعه من 

.
)16(

اعرتافات ومعلومات 

�شالح يف �شجن االأحداث:

.
)17(

بعدها قامت القوات العراقية بنقل �شالح ورفاقه اإىل �شجن االأحداث 

ترحيل �شالح اإلى العراق:

ويف خطوة كان الهدف منها اإق�شاء اأفراد املقاومة عن بلدهم والتفرد بهم الأخذ كل ما 

عندهم من اأدلة، والتلذذ بتلقينهم �شنوف العذاب، قامت القوات الغازية برتحيل �شالح 

.
)18(

ورفاقه اإىل العراق 

تغييب قوات االحتالل لل�شهيد:

م�شريه،  يعرف  ومل  �شجونهم،  يف  ال�شرف  حممد  عبداهلل  �شالح  الغزاة  غيب  هكذا 

يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  املفقود  مبوت  الكويت  بدولة  املحكمة  حكمت  وقد 

.
)19(

2008/6/17م

رحم اهلل ال�شهيد �شالح واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�سادر والهوام�س:
يف  االأ�شر  تاريخ   ،24 منزل   ،49 �شارع   ،4 قطعة  كيفان،  منطقة  ي�شكن  1964/12/5م،  يف  بالكويت  ولد   )*(

1990/10/26م، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/6/17م. 

انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2008/2298 بتاريخ 2008/10/5م وا�شتمارة املتغيب 

�شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032، موؤرخة يف 1992/5/7م، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين 

بيانات  1991/3/12م،  بتاريخ   4159512 االإن�شان، منوذج رقم  الكويتية حلقوق  اللجنة  ال�شادر عن  الكويتيني 

املبلغ فار�ض اأحمد املن�شوري، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية 

ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم، موؤرخ يف 1991/10/7م، بيانات املبلغة فاطمة اأحمد ال�شرف )والدة 

ال�شهيد  مكتب  املعنوي يف  التخليد  بق�شم  احليثيات  توثيق  فريق  �شادرة عن  امللف  وبطاقة حمتويات  ال�شهيد(، 

التابع للديوان االأمريي.

)1( وليد اإبراهيم ال�شليم، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء املوافق 2010/6/8، �ض 2، 

حممد )�شقيق ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء املوافق 2010/6/9، �ض 

2، يو�شف اإبراهيم الريحان ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء املوافق 2010/6/2 ، 

�ض 2، فهد حممد ال�شكوين، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االإثنني املوافق 2007/11/26، 

�ض 2، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان، منوذج رقم 

4159512 بتاريخ 1991/3/12م، بيانات املبلغ فار�ض اأحمد املن�شوري.

)2( حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

)3( وليد خليل اليو�شف، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم ال�شبت املوافق 2010/6/12، �ض 2، 

حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

)4( حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 3.

)5( وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3-4، يو�شف 

اإبراهيم الريحان، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

)6( وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 4، حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3-4، يو�شف 

اإبراهيم الريحان، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، فهد حممد ال�شكوين، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)7( حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

 )8( امل�شدر ال�شابق.

)9( وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 3، حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)10( فهد حممد ال�شكوين، املقابلة ال�شابقة، �ض2-3، وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)11( وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 3-4، فهد حممد ال�شكوين، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)12( يو�شف اإبراهيم الريحان، املقابلة ال�شابقة، �ض2، حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4-3.

)13( حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)14( وليد خليل اليو�شف، املقابلة ال�شابقة، �ض2-3، حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4، يو�شف 

اإبراهيم الريحان، املقابلة ال�شابقة، �ض3، فهد حممد ال�شكوين، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)15( فهد حممد ال�شكوين، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، وليد ابراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 - 5.

)16( حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4، وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض5.

)17( وليد اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض5، حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)18( حممد )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4 - 5، وليد خليل اليو�شف، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، وليد 

اإبراهيم ال�شليم، املقابلة ال�شابقة، �ض5.

)19( وزارة العدل، دائرة االأحوال ال�شخ�شية/ 9 ، ق�شية رقم 2008/1101، منعقدة بتاريخ 2008/6/17م.
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ال�سهيد/ حممد عبداهلل حاجيه حممد )1(
جمموعة )25( فرب�ير

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

قدوة الإخوته، كرمي اأخالق، جرئ، ع�شبي املزاج، طيب القلب، مرح، حنون، اجتماعي، 

.
)2(

حمب الأهله، بار بوالديه 

درا�شته وعمله:

بلدية  يف  عمل  ميكانيكا،  تخ�ش�ض  يف  ال�شناعية  الثانوية  ودبلوم  املتو�شطة  ال�شهادة 

.
)3(

الكويت بوظيفة فني اآالت ثقيلة 

موقفه اإزاء العدوان العراقي:

�شبيل  يف  ممكن  كل  يفعل  اأن  اهلل  وعاهد  الكويت،  على  العراقي  الغزو  من  ناقمًا  كان 

.
)4(

حتريرها 

بدر يف بداية الغزو:

اأو خم�ض �شاعات  اأربع  اأيام الغزو العراقي جتول مع �شقيقه داوود ملدة  اأول يوم من  يف 

بال�شوارع ف�شاهدا انت�شار القوات العراقية الغازية واآلياتها الع�شكرية وعبثها باملمتلكات 

الكويتية، ثم رجعا اإىل املنزل، بعدها غادر حممد منزل والده الكائن يف منطقة الدوحة 

االنتماء  على  العزم  وعقد  االأحمدي  منطقة  يف  اأحمد  �شقيقه  بيت  اإىل  باأ�شرته  وذهب 

.
)5(

للمقاومة الكويتية 

حممد وال�شالح:

ح�شل حممد على ال�شالح من اأماكن متفرقة منها ما اأخذه من منزل مبنطقة القرين 

كان خمزنًا الأ�شلحة مت تخزينها يف �شناديق، وكان يح�شر االأ�شلحة اإىل املنزل ويخزنها 

القناين  باإح�شار  املولوتوف  قنابل  جتهيز  كيفية  وتعلم  لتلك،  م�شابهة  �شناديق  يف 
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الفارغة ثم تعبئتها بالبنزين واإغالقها باإحكام متهيدًا ال�شتخدامها �شد جنود االحتالل 

.
)6(

العراقي

الهجوم على جنود االحتالل:

هاجم حممد و�شقيقه داوود ورفاقهما قوات االحتالل و�شياراتهم الع�شكرية اأثناء مرورها 

بال�شوارع ويف اأماكن جتمعهما عند املدار�ض وقذفهما بالزجاجات احلارقة ومنها عملية 

.
)7(

نفذوها بالقرب من م�شجد يف منطقة ال�شباحية 

االنتماء اإلى جمموعة 25 فرباير:

منزلهما  باب  قرب  يجل�شان  وهما  وداود  حممد  �شديقيه  اإىل  امل�شاري  ح�شني  جاء 

جنود  �شد  بتنفيذها  قاما  التي  العمليات  بع�ض  عن  واأخرباه  معًا،  الو�شع  فتدار�شوا 

الكويتية،  املقاومة  اإىل  االن�شمام  عليهما  وعر�ض  �شنيعهما  فاأعجبه  العراقي  االحتالل 

�شباب  من  جمموعة  هناك  ف�شاهدا  اجلابرية  منطقة  اإىل  وا�شطحبهما  جاء  الغد  ويف 

على  اأفرادها  من  كان  فرباير،   25 جمموعة  ا�شم  نف�شها  على  تطلق  الكويتية  املقاومة 

البلو�شي، واإبراهيم د�شتي، وحبيب حيدر �شهوار، و�شديقهما ح�شني امل�شاري، وم�شطفى 

القطان، فان�شم حممد وداود اإليهم، ويذكر داود اأن من بني اأفرادها اأحد ال�شباط ال 

.
)8(

يعرف ا�شمه كان ير�شم لهم بع�ض اخلطط 

امل�شاركة القتالية مع املجموعة:

�شارك حممد يف بع�ض العمليات التي قامت بتنفيذها جمموعة 25 فرباير كعملية نفذت 

�شد جمموعة من جنود اال�شتخبارات العراقية كانت ت�شايق اأهل منطقة اجلابرية يف كرثة 

التفتي�ض واملالحقة، حيث خرج حممد واأفراد املجموعة يف �شيارتني ثم تبادلوا اطالق 

النار مع اأولئك اجلنود ويف اأثناء ذلك اأ�شيب حممد ب�شظية اخرتقت باب ال�شيارة، لكن 

االإ�شابة مل تكن بليغة نقل على اإثرها اإىل منزل عمته يف منطقة الرميثية اأواًل، ثم نقلوه 

.
)9(

ثانيًا اإىل م�شت�شفى مبارك الكبري حيث عاجلته �شقيقته التي كانت تعمل هناك 

عملية جريئة :

�شاهد حممد ثالثة من جنود االحتالل يقفون عند بقالة يف منطقة اجلابرية ف�شوب 
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اإ�شابة  خا�شرته  يف  اأ�شيب  وقد  فقتلهم،  ب�شيارته  وهو  الر�شا�ض  �شالحه  نريان  اإليهم 

.
)10(

ب�شيطة هرب بعدها وتداوى و�شفي منها 

اقتحام مبنى اال�شتخبارات العراقية:

نفذ حممد مع رفاقه حبيب حيدر �شهوار ونوري العلوي و�شامي عبدالهادي عملية اقتحام 

مبنى اال�شتخبارات العراقية يف منطقة ال�شاملية، وقد راقب �شباب املقاومة قبلها هذا 

املبنى ملدة يومني، وخططوا لها على نحو متقن، واأ�شفرت هذه العملية عن خ�شائر فادحة 

.
)11(

يف �شفوف جنود االحتالل 

عملية اأخرى:

جنود  �شد  ال�شاملية  منطقة  يف  نفذت  عملية  يف  جمموعته  اأفراد  مع  حممد  �شارك 

فيها  العراقية  القوات  تكبدت  اإذ  العمليات  اأجنح  من  وكانت  العراقية  اال�شتخبارات 

.
)12(

خ�شائر فادحة 

مهاجمة اأرتال العدو:

نريان  وتوجيه  اليدوية،  بالقنابل  العراقية  القوات  اأرتال  قذف  يف  حممد  �شارك  كما 

االأ�شلحة اإليها عند ج�شر �شباح ال�شامل مقابل منطقة م�شرف، وكان عدد �شباب املقاومة 

.
)13(

الذين �شاركوا يف العملية نحو الع�شرين 

اال�شتباك مع القوات املعادية:

وتبادل اإطالق النار مع جمموعة من جنود االحتالل كانوا يقفون عند �شارع يف منطقة 

القرين، وكان �شمن جمموعة من �شباب املقاومة يركبون �شيارتني، �شيارة فيها حممد، 

وم�شطفى القطان، واإبراهيم د�شتي، وال�شيارة الثانية فيها حبيب حيدر �شهوار، وجا�شم 

املقاومة بجنود االحتالل،  �شباب  اأوقعها  التي  االإ�شابات  لل�شاهد ذكر  يتح  الفيلي، ومل 

.
)14(

لكنه ذكر اأنه ورفاقه مل ي�شابوا يف هذا اال�شتباك 

اإخفاء االأ�شلحة:

منطقة  يف  املجاري  لت�شريف  فارغة  حفرة  يف  اأ�شلحتهم  يخفون  ورفاقه  حممد  كان 

.
)15(

القرين 
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تعقب القوات العراقية الأفراد املجموعة:

طاردت القوات العراقية اأفراد جمموعة 25 فرباير نتيجة لكرثة ما نفذته من عمليات 

وم�شرف  اجلابرية  مناطق  تواجدها يف  اأماكن  وتعقبت  كبرية،  خ�شائر  كبدتها  ناجحة 

و�شباح ال�شامل والقرين، ونظرًا لكرثة املالحقات وازدياد عدد املنت�شبني اإىل املجموعة 

�شباح  منطقة  يف  تعمل  جمموعة  جمموعتني:  اإىل  تق�شيمها  فيها  املقاومة  قيادة  راأت 

يف  د�شتي  عادل  منزل  ومقرها  فيها  اأفرادًا  داود  و�شقيقه  حممد  كان  والقرين  ال�شامل 

.
)16(

منطقة �شباح ال�شامل، وجمموعة ثانية تعمل يف منطقة الرو�شة 

حتذير زوجته له:

زوجته مهو�ض كانت تن�شحه دائمًا ب�شرورة اأخذ احليطة واحلذر من القوات العراقية التي 

كانت تتعقب اأفراد املقاومة يف كل مكان، لكنه كان يهدئ من روعها بقوله اإنه اإذا ما دخلت 

.
)17(

عليهم القوات العراقية يقول لهم اإنه كويتي واإن زوجته مهو�ض اإيرانية تعمل لديه

توزيع املن�شورات املعادية:

قام حممد ورفاقه بتوزيع املن�شورات املعادية لقوات االحتالل العراقي حتث على دعم 

عنابية  املازدا  �شيارته  يف  املن�شورات  هذه  ببع�ض  يحتفظ  وكان  الكويتية،  ال�شرعية 

.
)18(

اللون

قتل العراقيني:

تذكر زوجته مهو�ض اأنه دخل عليها يومًا وهو حزين، وملا �شاألته عن �شبب حزنه اأخربها 

.
)19(

اأنه قام بقتل ع�شاكر عراقيني اأحدهم �شغري ال�شن وجده ياأكل 

التح�شري لعملية كربى:

ا�شتعد اأفراد جمموعة 25 فرباير لعملية كربى �شد القوات الغازية، وقد اختاروا منطقة 

جليب ال�شيوخ املكتظة بال�شكان والتي كانت تعج باجلنود العراقيني، ولديهم جهاز لتوقيت 

االنفجار وقذيفة مدفعية كانوا قد اأعدوها و�شيلة الإحداث اأبلغ االأثر يف القوات الغازية، 

ال�شيارة  اأن  كما  �شقيق م�شطفى،  فوؤاد  �شيارة  اأ�شفل  بربطها يف  اإخفاءها  حاولوا  وقد 

.
)20(

برمتها مفخخة 
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اعتقال حممد:

يف �شباح يوم 1990/10/11م خرج حممد مع �شديقه احلميم م�شطفى القطان لنقل 

اأ�شلحة اإىل اأ�شدقائهما يف املقاومة الكويتية بعد اأن اأو�شى زوجته بتجهيز طعام الغداء 

ي�شتقالنها هي �شيارة  التي كانا  ال�شيارة  له ولرفاقه الأنهم �شوف يعودون ظهرًا، كانت 

فوؤاد �شقيق م�شطفى، ويف اأثناء �شريها توقفت عند نقطة تفتي�ض عراقية بالقرب من 

بتفتي�شها  االحتالل  من جنود  اأفراد  فقام  ال�شيوخ  اأو جليب  الفروانية  منطقة  �شوق يف 

فوجدوا االأ�شلحة خمباأة يف �شندوقها اخللفي فاعتقلتهما، ويف رواية اأخرى اأنهما كانا 

القذيفة  رباط  انفلت  احلظ  ول�شوء  ال�شيارة  باأ�شفل  لدبابة  �شاروخية  قذيفة  ربطا  قد 

اأثناء جتاوزهم الإحدى املوانع االأ�شفلتية قبل نقطة التفتي�ض القريبة منهم ف�شقطت على 

.
)21(

االأر�ض فافت�شح اأمرهما، وهذه الرواية هي االأثبت نظرًا لتواترها عن ال�شهود 

حممد يف خمفر الفروانية:

احتجزت قوات االحتالل حممدًا ورفيقه يف خمفر �شرطة الفروانية ثم حققت معهما 

حول االأ�شلحة التي عرثت على بهما وقامت بتعذيبهما بغية ا�شتخال�ض معلومات تفيد 

اأمام  قتل  ال�شديق  العراقية  القوات  قتلت  اأ�شبوع  وبعد  عليهما،  املقاومة  تهمة  اإل�شاق 

.
)22(

منزل اأ�شرته و�شاهد ذلك اأبناء اأ�شرة القالف 

حممد يف امل�شاتل الزراعية:
العامة  للهيئة  التابعة  الزراعية  امل�شاتل  معتقلها يف  اإىل  العراقية حممدًا  القوات  نقلت 

.
)23(

للزراعة والرثوة ال�شمكية 

حممد يف العراق:
بعدها نقل جنود االحتالل حممدًااإىل مدينة الب�شرة حيث مبنى اال�شتخبارات الع�شكرية 

.
)24(

العراقية، ومل يعرف م�شريه 

تغييب قوات االحتالل ملحمد:

م�شريه،  يعرف  ومل  �شجونهم،  يف  حممد  حاجيه  عبداهلل  حممد  الغزاة  غيب  هكذا 

يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  املفقود  مبوت  الكويت  بدولة  املحكمة  حكمت  وقد 

.
)25(

2007/1/8م

رحم اهلل ال�شهيد حممد واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان
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.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
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امل�شادر والهوام�ض:
االأ�شر  تاريخ   ،23 منزل   ،1 �شارع   ،2 قطعة  ال�شليبخات،  منطقة  ي�شكن  1950/1/1م،  يف  بالكويت  ولد   )1(

1990/10/11م، تاريخ، اال�شت�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2007/1/8م. 

2007/6/6م، وا�شتمارة  2007/1310، تاريخ  انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 

ت�شجيل  ومنوذج  1992/5/7م،  يف  موؤرخة   ،406032 برقم  والتحرير  االحتالل  عمليات  �شمن  املتغيب 

تاريخ   6545114 رقم  االإن�شان، منوذج  الكويتية حلقوق  اللجنة  ال�شادر عن  الكويتيني  واملفقودين  االأ�شرى 

1991/4/4م، بيانات املبلغ يعقوب )�شقيق ال�شهيد(، ومنوذج اآخر �شادر عن نف�ض اجلهة، برقم 6687312، 

واملفقودين  االأ�شرى  اأو�شاع  ت�شجيل  ومنوذج  ال�شهيد(،  )�شقيق  خالد  املبلغ  بيانات  1991/6/11م،  تاريخ 

الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق 

احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

)2( مهو�ض باقر اإبراهيم )زوجة ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني املوافق 

اخلمي�ض  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة  ال�شهيد(  )�شقيق  داود   ،2 �ض   ،2011/1/31

املوافق 2011/2/10، �ض 2 - 3، 9، ح�شني علي ح�شن م�شاري، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف 

يوم االثنني املوافق 2011/2/14، �ض 2، حبيب حيدر �شهوار، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف 

يوم االثنني املوافق 2011/2/14، �ض 2.

2، مهو�ض باقر اإبراهيم )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ،  )3( داود )�شقيق ال�شهيد( املقابلة ال�شابقة، �ض 

�ض 2.

)4( حبيب حيدر �شهوار، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، مهو�ض باقر اإبراهيم )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ، �ض 

.2

2، مهو�ض باقر اإبراهيم )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ،  )5( داود )�شقيق ال�شهيد( املقابلة ال�شابقة، �ض 

�ض 3.

)6( مهو�ض باقر اإبراهيم )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4، داود )�شقيق ال�شهيد( املقابلة ال�شابقة، 

�ض 3، ح�شني علي ح�شن م�شاري، املقابلةال�شابقة، �ض 3.

)7( داود )�شقيق ال�شهيد( املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4، مهو�ض باقر ابراهيم )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة 

، �ض 3.

)8( ح�شني علي ح�شن م�شاري، املقابلة ال�شابقة، �ض 6، حبيب حيدر �شهوار، املقابلة ال�شابقة، �ض2، داود )�شقيق 

ال�شهيد( املقابلة ال�شابقة، �ض 4 - 5.

)9( داود )�شقيق ال�شهيد( املقابلة ال�شابقة، �ض 5، حبيب حيدر �شهوار، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)10( ح�شني علي ح�شن م�شاري، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)11( حبيب حيدر �شهوار، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 - 5.

)12( داود )�شقيق ال�شهيد( املقابلة ال�شابقة، �ض 6، ح�شني علي ح�شن م�شاري، املقابلة ال�شابقة، �ض5.

4، حبيب  ال�شابقة، �ض  ال�شابقة، �ض5، حبيب حيدر �شهوار، املقابلة  )13( ح�شني علي ح�شن م�شاري، املقابلة 

حيدر القطان، مقابلة مثبتة يف ملف م�شطفى ح�شني اأحمد القطان، �ض 5.

)14( حبيب حيدر �شهوار، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)15( ح�شني علي ح�شن م�شاري، املقابلة ال�شابقة، �ض6.

)16( داود )�شقيق ال�شهيد( املقابلة ال�شابقة، �ض 6، ح�شني علي ح�شن م�شاري ، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، حبيب 

حيدر �شهوار، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)17( مهو�ض باقر ابراهيم )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)18( امل�شدر ال�شابق.
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)19( امل�شدر ال�شابق.

)20( داود )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 7.

)21( ح�شني علي ح�شن م�شاري، املقابلة ال�شابقة، �ض 6 - 7 ، مهو�ض باقر ابراهيم )زوجة ال�شهيد(، املقابلة 

5، فوؤاد )�شقيق ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معه  5، حبيب حيدر �شهوار، املقابلة ال�شابقة، �ض  ال�شابقة، �ض 

الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء املوافق 2007/5/15، �ض 5 )مقابلة مثبتة يف ملف ال�شهيد م�شطفى 

ح�شني اأحمد القطان(.

)22( مهو�ض باقر اإبراهيم )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، 6.

د�ود   ،5 ال�شابقة، �ض  املقابلة  �شهوار،  7، حبيب حيدر  ال�شابقة، �ض  املقابلة  )23( ح�شني علي ح�شن م�شاري، 

)�شقيق ال�شهيد ( املقابلة ال�شابقة، �ض 9.

)24( حبيب حيدر �شهوار، املقابلة ال�شابقة، �ض5، داود )�شقيق ال�شهيد( املقابلة ال�شابقة، �ض 9، مهو�ض باقر 

اإبراهيم )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.

)25( وزارة العدل، املحكمة الكلية، دائرة االأحوال ال�شخ�شية العا�شمة/ 9، ق�شية رقم 2006/2267، 

املنعقدة بتاريخ 2007/1/8م.
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حممد عبداللطيف حممد العبيد

كتب/ اأ.د. في�شل عبداهلل الكندري:

يف  1961/5/26م،  يف  الكويت  دولة  يف  العبيد  حممد  عبداللطيف  حممد  ال�شهيد  ولد 

منطقة املرقاب، ثم انتقل اإىل منطقة الفيحاء ودر�ض فيها مرحلتي االبتدائية واملتو�شطة، 

يف  ال�شرطة  بكلية  والتحق  املتو�شطة،  بال�شهادة  فاكتفى  الدرا�شة  اإىل  ميل  له  يكن  مل 

.
)1(

1980/6/2م، ليتخرج منها وكيل عريف يف وزارة الداخلية

كان رحمه اهلل هادئ الطباع مع �شيء من الع�شبية، ولكنه حنون اإىل اأبعد درجة، وكانت 

لديه هواية ي�شغل بها اأوقات فراغه، فقد كان مغرمًا بلعب كرة القدم يف املنطقة، وكثريًا 

ما كان يلعبها مع رفاقه يف املنطقة واحلي، ويقول عنه �شديقه نا�شر في�شل اخلليفة كان 

)2(

خلوقًا حتى يف امللعب فلو غلط عليه اأحد يف امللعب ال يرد عليه لكرم اأخالقه 

وانخرط بعدها يف �شلك الداخلية كجندي برتبة وكيل عريف يف خمفر ال�شاحلية اإحدى 

اأحياء الكويت، وظل حمبًا لعمله ووطنه، ثم انتقل اإىل قطاع اآخر وهو حماية ال�شخ�شيات 

، كما قام ال�شهيد 
)3(

التابع اأي�شًا لوزارة الداخلية، وانتقل بعمله اجلديد اإىل منطقة كيفان 

مبمار�شة هوايته الثانية واملحببة اإىل قلبه وهي اخلط، فقد كان جميل اخلط، وكثريًا ما 

 وا�شتمر على حاله حتى 
)4(

كان يكتب قرارات وعرائ�ض وزارة الداخلية بخطِه اجلميل 

يوم اخلمي�ض يف الثاين من اأغ�شط�ض 1990م، حيث قامت القوات العراقية بغزو كامل 

لالأرا�شي الكويتية.

ومل يعجب ال�شهيد هذا الغدر من اجلار الذي طاملا وقفت الكويت جلانبه يف حربه مع 

اإيران طيلة ع�شر �شنوات، وفتحت الكويت حدودها وخزينتها لدعم العراق يف حمنته، 

فكان االجتياح ال�شامل لكل االأرا�شي الكويتية هو املكافاأة التي قدمتها العراق للكويت، 

بقتل �شعبها، وت�شريد اأهلها.

ورفاقه،  هو  حمدودة  اإمكانات  من  ميلكه  مبا  العدوان  يقابل  باأن  ال�شهيد  قرر  وهنا 

وتروي لنا اأخته فاطمة العبيد اأنه كان نائمًا �شبيحة الغزو ، فقاموا باإيقاظه، واأخربوه 

بالغزو، فاأخذ ي�شرخ يف اأهله، ويقول لهم : كيف ترتكونني نائمًا يف هذه الظروف، فعلي 

الذهاب اإىل مقر عملي، فمن املحتمل اأن يريدوين يف عمل ما، وعلينا اأن نقف يف وجه 

.
)5(

العراقيني
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يفكروا يف  فلم  لعملهم ووطنهم،  والكويتيني عمومًا  ال�شهيد  يدل على حب  القول  فهذا 

الهروب واالختباء يف املنازل عند اللزوم، واإمنا اأخذ ال�شهيد ورفاقه يتقاطرون على مقار 

اأعمالهم ، ليقدموا اأنف�شهم واأرواحهم رهينة وفداء لهذا الوطن، وهذا ما مل يخطر على 

بال الغزاة، فقد اعتقدوا باأن الكويتي مرفه، و�شيفر من املواجهة عند اأول �شربة، ولكن 

الكويتيني فاأجاأوا العامل ببطوالتهم، وقرروا باأن يواجهوا اأب�شع رجل عرفته االإن�شانية يف 

التاريخ هو �شدام ح�شني واأزالمه املجرمون، واجلي�ض العراقي الذي كان يعد رابع اأكرب 

جي�ض يف العامل، مبا ميلكه من اأ�شلحة ومعدات، وعدة وعتاد.

ومن فوره توجه ال�شهيد حممد العبيد ملقر عمله ا�شتجابة لنداء الواجب، ثم رجع اإىل 

بيته بغري الوجه الذي ذهب به، واأخذ يردد على اأخته عبارة: »الزم نعمل �شيئًا الإخراج 

العراقيني من الكويت«، واأخذ يخرج كل يوم يف ال�شباح وال يعود اإال يف امل�شاء، وكان ال 

.
)6(

يخرب اأحدًا مبا فعل يف يومه، حيث كانت فيه �شفة الكتمان منذ �شغره 

ويف امل�شاء كان ال�شهيد يجتمع مع رفاقه يف الديوانية التي اعتادوا التجمع فيها هو ورفاقه 

من اأبناء منطقة الفيحاء، للت�شاور واالتفاق على القيام بعمل ما �شد القوات العراقية، 

ويروي رفاقه باأنه كان دائما يحمل معه �شالحًا وبه كامت لل�شوت فقد كان يحمله معه 

قبل الغزو بحكم وظيفته يف حماية ال�شخ�شيات، وكان اإذا مر على نقطة تفتي�ض عراقية، 

يقوم باإطالق النار على اجلنود العراقيني، ويلوذ بالفرار. فقال له �شهره نا�شر في�شل 

اخلليفة ملاذا ال يذهب معه الإطالق النار على العراقيني اأو اأن يقومًا بعمل م�شرتك �شد 

القوات العراقية، فرد عليه: »يا نا�شر اأنت متزوج، وعندك اأوالد، اأما اأنا فغري متزوج، 

وال اأحد عندي، فال تخاطر بحياتك معي«.

العراقيني، ويقول  ال�شهيد حممد اعتاد على قتل  باأن  كما ي�شيف نا�شر اخلليفة قائاًل 

باأنه مرة نظرت يف �شندوق �شيارته فوجدت بها اأ�شلحة، وقنابل يدوية، ومالب�ض عراقية 

عليها دماء، فقال له ذات مرة ما الذي تفعله يا حممد؟ فرد عليه قائاًل: اأقتل العراقيني 

واأرمي جثثهم يف احلديقة بقطعة 4 مقابل جمعية املعاقني وي�شيف نا�شر باأنه ذهب اإىل 

.
)7(

احلديقة ووجد عددًا من اجلنود العراقيني جتمهروا هناك 

واملواد  التموين  توزيع  ي�شارك يف  كان  فقد  الع�شكري  بالعمل  ال�شهيد حممد  يكتف  ومل 

اأي�شًا يف  الغذائية واالأموال على اأهايل املنطقة، وباالإ�شافة اإىل ذلك فقد كان ي�شارك 

كتابة، وتوزيع املن�شورات املناه�شة للقوات العراقية التي حتث الكويتيني على ال�شمود 

والوقوف يف وجه القوات العراقية الغازية، والتم�شك باحلكومة ال�شرعية للكويت.
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مبنطقة  ديوانيته  يف  عنده  التجمع  اعتادوا  رفاقه  باأن  العي�شى  خالد  �شديقه  ويقول 

الفيحاء، و�شاركوا يف جتميع االأ�شلحة وتوزيعها على اأفراد املقاومة الكويتية يف املناطق 

املجاورة ملنطقة الفيحاء، كما احتفظ كل منهم ب�شالح عنده حت�شبا للزمن، وال�شتخدامه 

عند احلاجة، وكان ي�شارك ال�شهيد حممد يف توزيع املبالغ املالية، ونقل وتوزيع االأ�شلحة 

.
)8(

على رفاقهما 

العراقيني  اأيدي  يف  وقع  ما  �شرعان  اإذ  حممد  ال�شهيد  مع  طوياًل  الو�شع  ي�شتمر  ومل 

�شديقه  لنا  فريوي  ورفاقه،  ال�شهيد  اأفعال  عن  والقرائن  االأدلة  يجمعون  كانوا  الذين 

 7 ال�شاعة  ويف  1990/8/15م  يوم  يف  باأنه  فيقول  عليه،  القب�ض  كيفية  العي�شى  خالد 

م�شاء اأراد االنتقال مع ال�شهيد من منطقة الفيحاء اإىل منطقة الرو�شة لزيارة �شباب 

املنطقة ب�شيارة ال�شهيد،  ف�شادفتهما نقطة تفتي�ض عند دوار يف منطقة الفيحاء، فقام 

اجلنود بتفتي�ض ال�شيارة، فوجدوا  دفرتا به بع�ض العبارات كال�شيفرات ، كان ال�شهيد 

ي�شجلها للذكرى فاألقى القب�ض عليهما، ظنا من اجلنود باأنهما من املقاومة الكويتية ومت 

اقتيادهما اإىل خمفر �شرطة منطقة الفيحاء وو�شعوا كال منهما على حدة  ويقول خالد 

باأنه بعد �شاعة جاءين �شابط عراقي وقال باأن ال�شهيد حممد اعرتف على نف�شه وعلى 

�شديقه، فاأنكر خالد معرفته باالأمر، ف�شاأل ال�شابط خالدا عن مكان عمله، فقال له باأنه 

يعمل يف م�شت�شفى الرازي، وبعد مدة اأطلق ال�شابط �شراح خالد حوايل ال�شاعة العا�شرة 

م�شاء، واأبقى ال�شهيد رهن االعتقال، فاأخرب خالد اأهل ال�شهيد حممد باأنه مت القب�ض 

عليه، وهو موجود يف �شجن خمفر الفيحاء ولكن العراقيني اأنكروا وجود ال�شهيد حممد 

.
)9(

عندهم يف املخفر 

وهكذا بقى ال�شهيد حممد فرتة طويلة رهينة يف اأيدي القوات العراقية، لتذيقه �شنوف 

العذاب، ونقل اإىل العراق، وانقطعت اأخباره فرتة من الزمن، حتى اأودع اأخوه عبداهلل العبيد 

كتابًا يف املحكمة الكلية بتاريخ 2007/5/6 يطلب فيه احلكم مبوت اأخيه حممد عبداللطيف 

2007/6/25م، وبناء  العبيد، وعليه حكمت املحكمة مبوت املفقود حممد العبيد بتاريخ 

بناء على حكم املحكمة  الكويت �شهادة وفاة  ا�شتخرجت وزارة ال�شحة بدولة  على ذلك 

.
)10(

ق�شية رقم 2007/1429 اأحوال �شخ�شية /9 بتاريخ 2007/6/25م 

رحم اهلل ال�شهيد حممدالعبيد واأ�شكنه ف�شيح جناته
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الهوام�س:
1 - مكتب ال�شهيد، ملف ال�شهيد حممد عبداللطيف حممد العبيد، مقابلة مع فاطمة عبداللطيف حممد العبيد 

)اأخت ال�شهيد( بتاريخ 2010/2/7م، �ض 2.

2 - مكتب ال�شهيد، ملف ال�شهيد حممد عبداللطيف حممد العبيد، مقابلة مع  نا�شر في�شل اخلليفة )�شديق 

ال�شهيد( بتاريخ 2010/2/11م، �ض 2.

3 - مكتب ال�شهيد، ملف ال�شهيد حممد عبداللطيف حممد العبيد، مقابلة مع  عبداهلل عبداللطيف حممد العبيد 

)اأخو ال�شهيد( بتاريخ 2010/2/7م، �ض 2.

4 - مكتب ال�شهيد، ملف ال�شهيد حممد عبداللطيف حممد العبيد، مقابلة مع  نا�شر في�شل اخلليفة )�شديق 

ال�شهيد( بتاريخ 2010/2/11م، �ض 2.

5 - مكتب ال�شهيد، ملف ال�شهيد حممد عبداللطيف العبيد، مقابلة  مع فاطمة عبداللطيف حممد العبيد )اأخت 

ال�شهيد( بتاريخ 2010/2/7م، �ض 2 - 3.

6 - مكتب ال�شهيد، ملف ال�شهيد حممد عبداللطيف العبيد، مقابلة  مع ح�شني علي الب�شري اخلليفة )�شديق 

ال�شهيد( بتاريخ 2010/2/9، �ض 2.

7 - مكتب ال�شهيد، ملف ال�شهيد حممد عبداللطيف العبيد، مقابلة  مع نا�شر في�شل اخلليفة )�شديق ال�شهيد( 

بتاريخ 2/11//2010م، �ض 6-3.

8 - مكتب ال�شهيد، ملف ال�شهيد حممد عبداللطيف العبيد، مقابلة مع خالد العي�شى )�شديق ال�شهيد(، بتاريخ 

2010/2/14م، �ض 2 - 3.

9 - مكتب ال�شهيد، ملف ال�شهيد حممد عبداللطيف العبيد، مقابلة مع خالد العي�شى )�شديق ال�شهيد( بتاريخ 

2010/2/14م، �ض 3 - 5.

املحكمة،  قرار  من  ن�شخة  مع  وفاة  �شهادة  العبيد،  عبداللطيف  حممد  ال�شهيد  ملف  ال�شهيد،  مكتب   -10

       �ض 2 - 7.
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حممد فالح مبارك املطريي )*(

كتب/ د. �شعود حممدالع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

عذب الكالم، حنون، طيب القلب، رحب ال�شدر، اجتماعي، �شاحب �شخ�شية جاذبة، 

.
)1(

بار باأهله 

�شجون الليل:

�شاعر مبدع، قنا�ض ماهر، يحب الطري والبداوة، مقدم برنامج �شجون الليل االإذاعي، 

.
)2( 

ذاع �شيته لتميزه واإبداعه وح�شن تقدميه

حممد ال�شاعر:

كتب حممد ملحمة �شعرية عنوانها »ملحمة الوطن« يف 1989/2/24م، تعرب عن م�شاعر 

فيا�شة، واألفاظ غاية يف اجلمال، ومعرفة تامة بال�شعر وفنونه، وبتاريخ الكويت وجهود 

قيادته يف �شنع املاآثر للوطن ، �شوف نوردها كما هي دون ت�شرف يف لغتها واألفاظها التي 

جاءت مزيجًا من العربية والعامية البدوية اإميانًا منا باأن ما �شطرُه من �شعر هو نتاج 

فكري م�شان يحفظ الأجيال امل�شتقبل، وهذه هي:

ملحمة الوطن

اأرى الدار ترفل يف نعامي �شعودها

واأطلب من الرحمن يكرث بزودها

دار ربينا يف حماها وعزها

يعل بالعليا توا�شل �شعودها

دار النقا دار ال�شرف نفتخر بها

دار حووها بالرهايف جنودها

دانة خليج ومنقع اجلود وال�شخى

ملجاأ ملن �شاف العزايز و�شودها
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�شرت ال�شعيف اللي من ال�شيم زارها

اللي �شكى عوج الليايل ظهودها

قلب العرب واإن �شار ما �شار بينهم 

كم مرة بانت عليهم بجودها

�شاقت من االأموال واخلري ما كفى

ابالد يعرب باملواقف اأ�شهودها

ال �شنت الدنيا على اجلار واالأهل

كل حترا اخلري من ماجودها

نادت على كل املحافل وخططت

خطت �شالم والعرب هم بنودها

ت�شعى وتبذل باخلفا ما بو�شعها

وكم مرة �شالت حمول تكودها

داري ودار اأهلي وربعي وعزوتي

منابيع �شا�شي من مناهل اعدودها

لها مواقف يح�شب ليا باأن ما خفى

منت يف مراحم فاعل اخلري فودها

ودعتني �شالطني ال�شعر يوم هي�شت

اأفراح داري يا ع�شاها ا�شعودها

تذكرت وقت راح وا�شرتجعت ما م�شى

وت�شل�شلت يف ذكر الن�شامى ا�شودها

تذكرت من دانت له الدار وارجفت

وت�شاوت حتت ميناه را�شي احيودها

تذكرت حممود اخل�شايل وليثها

�شبع اجلزيرة والنقاوة افهودها

حكيم وقته يوم االأيام ك�شرت

مفرا�ض ما�ض وباإلقاء بالودها

رغم الظروف اللي حتيطه من العدا

داره على درب املعايل يقودها
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مبارك اللي فوق االأجماد فعلته

�شا�ض البالد اليا متايل عمودها

�شبع اجلزيرة ما توانا مبهمته

للمنرب العايل يوجه �شنودها

تبينت من حتت راية وامرته

ومن هيبته �شاوى خوايف فنودها

من البة يوم املالقا وفعلهم

يبني يف احلال املعادي اقدودها

واأهل الكويت اللي على العز والبقا

�شاروا اع�شود الدار واي�شا ازنودها

كانوا عزا مبارك وعزه و�شطوته

الالبة اللي معربات اجدودها

وتذكرت جابر ن�شل مبارك وعزوته

اإن ثارت الهيجات وازداد كودها

اإن قالوا الفر�شان وين املعرب؟

وجانا من ال�شد املعادي اجحودها

يف �شاعة فيها ت�شيب الر�شايع

يبني اأخو مرمي متعب اطرودها

ونعم يا بو احمد �شمي امل�شمى

يال�شريمي تبرت ثنادي ا�شيودها

وتذكرت راع العز والطيب وال�شخا

�شامل �شليل املجد مويف عهودها

تطيب لها يوم الليايل تغريت

حامي جوانبها وحامي احدودها

رفيع الذرا �شرت العذارى وكلمته

كما ال�شيف يبرت يف م�شنه اع�شودها

مواقفه واأفعال ميناه تنعرف

من با�ض �شرغام متثنا نفوذها
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�شامل ولد �شبع اجلزيرة مبارك 

الليث يرث �شبع يقودها

م�شى على �شا�ض املجرب ودربه

عون على ع�شر الليايل وكودها

�شيد لنا �شور الكويت واأ�ش�شه

اللي جمع عز البالد وخلودها

تكاتفوا اأهل الكويت لبالدهم

وكل بذل من حال جهده انقودها

اللي دفع ماله و�شحى مبا ملك

واللي دفع حاله ثماين وجودها

قمة تعاونهم على كل ما جرا

وما يو�شل العاجز متني �شعودها

�شحوا وجادو دون دار ربوا بها

هاذي ذكايرهم وهاذي فنودها

اأ�شحابهم ت�شعى وتلقى اآمالها

وعدوانهم عافت م�شاجع ارقودها

وتذكرت ممدوح ال�شجايا وهزين

حنني الرجاء الأيام ما�شي اعهودها 

تذكرت اأحمد ن�شل جابر الذي

عزيز العزا باخلري داري ي�شودها

اللي ظهر باأيام ع�شره وانت�شا

النفط جمل ديرتي يف ورودها

فيها انتع�ض حال البالد وعاي�شت

ثم ا�شتقامت حيل وا�شتد عودها

تبني منا�شيم احل�شارة و�شايقت

للخري يف ا�شهودها وامهودها

ابداية التعليم وت�شدير نفطها

وتو�شيع بالعمران وباخلري زودها
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وتذكرت من الغاب ذكره عن املال

عبداهلل ال�شامل منظم اعقودها

اللي غدت يف ع�شره الدار جنة

دنيا املال غابة وداري عنودها

يف ظله ال�شايف �شنع جمد دولته

اأ�ش�ض قواعدها وثبت ابنودها

يوم ا�شتقلت دارنا يف حماها

وبني االأمم داري تثبت وجودها

واأر�شى لنا الد�شتور وحقوق �شعبها

واأر�شل من ال�شعب الكويتي وفودها

واأ�شبح لنا يف كل االأو�شاط هيبة 

دولة وا�شم دينار عملة انقودها

وجتلي بها ال�شعب الكويتي بحكمته

وقامت ارجال الدار باأ�شدق جهودها

و�شارت لنا �شمعة وعزة ومنفعة

بافعال اميان تويف اعودها

وتذكرت رمز العز والطيب والوفاء

كرمي الن�شب حامي حوامي احدودها

تذكرت من كمل م�شرية ارجالها

واأمم لنا نفط الكويت ووقودها

تذكرت اأبو �شامل �شباح الذي

�شعد بدار املجد قمة �شعودها

اجلامعة يوم لفانا تاأ�ش�شت

واأ�شبح �شباب العلم منا يرودها

واأنا بعهد اللي �شمن عهد اأمته

لواله ما ت�شفى علينا اركودها

اأنا بعهد ال�شيخ جابر زعيمها

ي�شيل عنها كل حمل بكودها
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من حكمته جنا بلدنا من اخلطر

على ال�شالم ال�شيخ جابر يقودها

يوم احلرايب تلتهب حول ديرته

خال االأمان بقوبا�شه ي�شودها

وويل عهده باملهمات ينذكر

ميناه ما تبخل مبدات جودها

ن�شل احلبيب اللي له الدار تعرتف

عبداهلل ال�شامل �شاليل افهودها

و�شعد �شاليل ماكر له ومن�شبه

عون على ع�شر الليايل وكودها

وال�شعب يا �شعب البطولة لك الفخر

يا عز داري واإن بلتها اح�شودها

جتابهت كل االأعا�شري والتوت

و�شارت كما نار تزايد وقودها

كم حاولوا د�ض الفنت والبغاي�ض

وقامت على االأحقاد تلعب اأو غودها

ولكن اأهل داري وربعي وعزوتي

كما ال�شيل بالوديان في�شه ي�شودها

تكاتفوا �شد الد�شاي�ض ارجالها

وقاموا على دو�ض املعادي ح�شودها

وكل �شمى بكويت عزه وموطنه 

هي الذخر والدار وحنا اجنودها

وهذا ومتت يف �شالة على النبي

)3( 

اإعداد ما تربق وترجف اأرعودها

درا�شته وعمله:

يحمل ال�شهادة اجلامعية، لي�شان�ض اأداب، تخ�ش�ض لغة عربية، ويعمل يف ق�شم متابعة 

.
)4(

مكتب وكيل وزارة االإعالم، ف�شال عن عمله ك�شحفي يف جريدة االأنباء 
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عمله باملقاومة:

معرفة حممد الوا�شعة بالنا�ض وال�شخ�شيات ذات التاأثري يف �شنع القرار ال�شيا�شي جعلته 

قريب ال�شلة من جماميع املقاومة الكويتية وت�شكيالتها، فقد كان وثيق ال�شلة بال�شيخ 

ال�شباح،  عذبي  كال�شيخ  ال�شيوخ  وبقية  خا�شة،  ب�شفة  ال�شباح  االأحمد  فهد  ال�شهيد 

وال�شيخ خالد ال�شباح، وكان حممد ي�شارك اجلميع احلما�ض ب�شرورة التالحم يف هذه 

ممكن  بكل  ومقاومته  العراقي  العدوان  رد  يف  واحدًا  �شفًا  والوقوف  الع�شيبة  املرحلة 

.
)5(

حممد يف بداية الغزو العراقي:

كان النا�ض يف اأوائل اأيام الغزو العراقي بحاجة اإىل تغطية لالأحداث يف داخل الكويت، 

وبث احلما�شة يف نفو�شهم من اأجل رفع معنوياتهم مع تداعيات الغزو املفاجئة، وكان 

القيادة  ويلتقي  الفجي  حامد  �شديقه  مع  ال�شعودية  العربية  اململكة  اإىل  يخرج  حممد 

اإعالميًا على  ال�شرعية يف اخلارج وياأخذ بتعليماتها وتو�شياتها ب�شاأن �شرورة الرتكيز 

حقيقة ما يجري يف الداخل واإبراز �شمود ال�شعب الكويتي، وت�شليط ال�شوء على بطوالت 

املقاومة الكويتية وكفاحها �شد الغزاة.

حزنه على ال�شيخ فهد االأحمد:

كان حزنه كبريًا على ا�شت�شهاد ال�شديق العزيز ال�شيخ فهد االأحمد ال�شباح، لذا قرر 

االنتقام لفقده، وقد مقت الغزو العراقي على الكويت التي طاملا �شاعدت العراق، فقابلته 

.
)7(

اليوم بنكران اجلميل وعدوان �شافر فاق كل ت�شور 

ديوانية العالج:

يرتدد حممد علي ديوانية العالج يف منطقة العمرية حيث كان يتجاذب احلديث فيها 

مع رفاقه الذين �شاهدوا فيه اإ�شراره القوي، وت�شجيعه الدائم على �شون كرامة الوطن 

.
)8(

والدفاع عن مكت�شباته وتخلي�شه من براثن الغزو العراقي الغا�شم 

حمل حممد لل�شالح:

يذكر ال�شاهد حممد العالج اأن حممد املطريي كان يحمل دائمًا م�شد�شًا ذاتيًا من نوع 
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»كولت« ، و�شعه مرة على الطاولة اأمامه دون خوف، وكان يجاهر يف حيازته له، ويدعو 

.
)9(

اجلميع اإىل حمل ال�شالح دفاعًا عن الوطن 

توزيع ال�شالح:

�شارك حممد رفاقه يف توزيع ال�شالح ب�شيارته اخلا�شة على الراغبني بحمله وا�شتخدامه 

.
)10(

�شد جنود االحتالل دفاعًا عن الكويت، كما كان يحتفظ ببع�ض االأ�شلحة يف منزله

ب�شالة حممد:

يذكر حممد العالج اأنه كان معه ذات يوم، وكانت �شيارة حممد حمملة باالأ�شلحة، ويف 

اأثناء طريقهم كانت هناك نقطة تفتي�ض عراقية حالت دون �شريهم، فنزل حممد من 

.
)11(

ال�شيارة و�شدد نريان �شالحه اإىل جنود االحتالل، وقتل بع�شهم بكل اإقدام وب�شالة 

مهاجمة معتقل امل�شاتل:

كما �شارك حممد رفاقه يف املقاومة الكويتية حماولة االإفراج عن املعتقلني من اأفرادها، 

وذلك بالتوجه اإىل معتقل امل�شاتل الزراعية الذي جعلته القوات العراقية مبنى لالحتجاز 

.
)12( 

والتعذيب، واأطلقوا النار على اجلنود املتواجدين يف ذلك املعتقل

�شيارته امل�شابة بالر�شا�ض:

ويذكر �شقيقه فالح اأن ملحمد �شيارة من نوع ميت�شوبي�شي، وملا �شاأله �شقيقه عنها، قال 

له حممد اإنه ركنها وراء اجلمعية التعاونية ب�شبب مطاردة القوات العراقية له، وكانت 

باأيدي  الوقوع  نارية كثرية، فحذر فالح �شقيقه من خطورة  اآثار طلقات  اإذ ذاك عليها 

.
)13(

الغزاة

تنفيذ عمليات يف العراق:

مل تكن العمليات التي ينفذها حممد املطريي ورفاقه يف املقاومة قا�شرة على الكويت بل 

امتدت اإىل داخل العراق.
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توزيع املبالغ النقدية:

اأر�ض  على  ال�شامدة  االأ�شر  على  النقدية  االأموال  توزيع  رفاقه يف  اأي�شًا  �شارك حممد 

اأهل اخلري يف  ال�شرعية يف اخلارج ومن  القيادة  تاأتي من  االأموال  الوطن، وكانت تلك 

العراقية تتعقب من يقوم بتوزيعها بق�شد جتفيف منابع دعم  القوات  الداخل، وكانت 

.
)15(

املقاومة الكويتية 

حممد يف �شجل املطلوبني:

يف  املالحظ  لن�شاطه  نظرًا  الغازية  العراقية  للقوات  املطلوبني  �شجل  يف  حممد  اأ�شبح 

امل�شاركة الفعلية يف عمليات املقاومة الكويتية، ف�شاًل عن تنقله بني الديوانيات الكويتية 

.
)16( 

ال�شهرية ملعرفة االأخبار وحث اجلميع على مقاومة املحتل

قلق الوالدة على حممد:

كانت والدة حممد املطريي قلقة عليه نظرًا ملا يقوم به من عمليات بالغة اخلطورة �شد 

الكويت حتى ال يقع يف قب�شتها،  الغازية، لذا ن�شحته مرارًا مبغادرة  العراقية  القوات 

نفي�ض الأجل حتريره،  الوطن عليه، وحاجته يف بذل كل  لكنه يف كل مرة يذكرها بحق 

االأ�شرة احلاكمة  اأفراد  بع�ض  اإخراج  بنجاح من  اأنه متكن  باإخبارها  يفاخرها  كان  بل 

.
)17(

وغريهم من الع�شكريني الذين كانت تتعقبهم القوات العراقية الغازية 

اقتحام ديوان العالج:

اقتحمت القوات العراقية ديوان حممد العالج، وقب�شت على رواده، وعلى �شاحب الديوان 

نف�شه، ثم نقلوهم اإىل مبنى حمافظة العا�شمة، ثم اإىل معتقل ق�شر نايف، وطلبوا من 

حممد العالج حتت ال�شرب والتهديد اأن يخربهم مبكان تواجد حممد املطريي ومنزله، 

فاأوهمهم حممد العالج اأنه يف بيت اأهله الكائن يف منطقة الفحيحيل وهو يعرف اأنه غري 

.
)18(

متواجد فيه، واأن احلقيقة تواجده يف العمرية 

اعتقال حممد:

اعتقل حممد املطريي يف منزل اأهل زوجته مبنطقة العمرية يف يوم 1990/10/24م، 

طريق  عن  املنزل  االحتالل  قوات  اقتحمت  عندما  �شباحًا،  والن�شف  الرابعة  ال�شاعة 
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اأمامهما، واقتادوه معهم،  اأمام زوجته واأمها، و�شربوه  ال�شطح، واقتحموا غرفة نومه، 

ويخرب حممد العالج اأن جنود االحتالل اأدخلوا حممد املطريي معتقل ق�شر نايف بعد 

.
)19(

يومني من اقتحامهم ديوان العالج 

تعذيب حممد يف ق�شر نايف:

يذكر حممد العالج املعتقل يف نف�ض املكان، اأن حممد املطريي كان ُي�شمع �شراخه وهو 

يعذب يف معتقل ق�شر نايف، وقد ا�شتد تعذيب القوات العراقية له اأكرث من غريه من 

املعتقلني الذين مت االإفراج عنهم بعد يومني من االعتقال، اأما حممد املطريي فقد مكث 

.
)20(

حمتجزًا فيه لعلمهم االأكيد بدوره الفاعل يف املقاومة الكويتية البا�شلة 

حممد يف �شجن االأحداث:

راأى حممد  اأنه  العراقية  القوات  قبل  من  اأخرى  مرة  اعتقل  الذي  العالج  يوؤكد حممد 

املطريي يف �شجن االأحداث، وذكر اأنه حتدث معه، وقد �شاأله حممد عن اأحوال اأ�شرته، 

لكن  قريب،  عن  جميعًا  �شراحهم  يطلق  اأن  العالج  ومتنى  بخري،  اأنهم  العالج  فاأخربه 

املطريي توقع اأن يتم ترحيلهم اإىل العراق، ومن الذين �شاهدوا حممد املطريي يف ذلك 

.
)21(

ال�شجن حبيب حيدر الذي ذكر اأن ذلك كان يف �شهر نوفمرب، واأنه حتدث معه 

حماولة االإفراج عنه:

حاول كل من خال حممد و�شقيقه مفاو�شة عميد يف اجلي�ض العراقي ب�شاأن االإفراج عن 

حممد لقاء مبلغ قدره 35 الف دينار كويتي، و�شاهد ال�شقيق �شقيقه، وكان االتفاق على 

اأن يكون موعد الت�شليم يف متام ال�شاعة الثامنة �شباحًا قبل يوم ال�شربة اجلوية بقليل يف 

مبنى االأدلة اجلنائية يف منطقة ال�شاملية، فذهب اخلال وال�شقيق يف نف�ض املوعد، اإال اأن 

.
)22(

اخلطة مل تنجح، فقد قامت القوات العراقية برتحيل حممد ورفاقه اإىل العراق 

ترحيل حممد اإلى العراق:

يذكر حممد العالج اأن ما توقعه حممد املطريي قد حدث، فقد قامت القوات العراقية يف اأواخر 

�شهر نوفمرب برتحيل حممد املطريي اإىل العراق، اأما حممد العالج ومن معه فقد مكثوا فرتة يف 

.
)23(

ذلك املعتقل، ثم قامت القوات العراقية برتحيلهم اإىل العراق يف 1991/11/13م 
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حممد يف �شجن الدورة:

ويذكر فالح �شقيق حممد املطريي اأن القوات العراقية احتجزت �شقيقه يف �شجن الدورة 

العراقي الذي يقع على احلدود الرتكية - العراقية، وقد تو�شل فالح اإىل هذه املعلومة 

من خالل �شخ�ض ات�شل به من العراق اأو من االأردن واأخربه بوجود حممد فيه، وذكر 

من  كبريًا  مبلغًا  ال�شخ�ض  ذلك  ثم طلب  ب�شحة كالمه،  منها  تيقن  له عالمة مميزة 

املال لقاء االإفراج عن حممد، وملا �شمع اأحد �شيوخ قطر من اآل ثاين بذلك ات�شل بفالح 

املذكور  ال�شخ�ض  موافقة  دوالر حال  مليون  قدره  مبلغ  دفع  عليه  �شقيق حممد عار�شًا 

على اإطالق �شقيقه، �شريطة ت�شليمه لل�شفارة القطرية يف االأردن، لكن ذاك ال�شخ�ض مل 

.
)24(

يوافق على ت�شليم حممد الأي �شفارة، ومل يت�شل بعدها بفالح 

تغييب قوات االحتالل ملحمد:

هكذا غيب الغزاة حممد فالح مبارك املطريي يف �شجونهم، ومل يعرف م�شريه، وقد حكمت 

.
)25(

املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/2/12م

رحم اهلل ال�شهيد حممد، واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�شادر والهوام�ض:

)*( ولد بالكويت يف 1962/6/9م، ي�شكن منطقة الفحيحيل، قطعة 3، �شارع، �شقة، ق�شيمة 153، يحمل ال�شهادة 

اآداب، تخ�ش�ض لغة عربية، ويعمل يف ق�شم متابعة مكتب وكيل وزارة االإعالم، ف�شال عن  لي�شان�ض  اجلامعية، 

تاريخ احلكم مبوته  هو  ا�شت�شهاده  وتاريخ  1990/10/24م،  اأ�شره يف  تاريخ  االأنباء،  عمله ك�شحفي يف جريدة 

كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/2/12م، انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 

2008/1117، بتاريخ 2008/5/26، وا�شتمارة املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032، موؤرخة 

االإن�شان،  حلقوق  الكويتية  اللجنة  عن  �شادر  الكويتيني  واملفقودين  االأ�شرى  ت�شجيل  ومنوذج  1992/5/7م،  يف 

منوذج رقم 6146813 بتاريخ 1991/3/5م، بيانات املبلغ حبيني عبداهلل حبيني املطريي ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع 

االأ�شرى واملفقودين الكويتيني ال�شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم ، موؤرخ يف 

1991/11/2م، للمبلغة نوال عبداهلل مناحي املطريي )زوجة ال�شهيد(، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق 

توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

)1(حممد العالج، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني املوافق 2009/8/19، �ض 2، فالح 

)�شقيق ال�شهيد(، املقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني املوافق 2009/8/16، �ض 2.

)2( حممد العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض 1 - 2، فالح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، حبيب حيدر، 

مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني املوافق 2009/8/12، �ض 1 - 2.

)3( ملحمة حممد ال�شعرية كتبها يف 1989/2/24م، مثبتة يف ملف ال�شهيد، اأوردناها دون ت�شرف باأي معنى 

لغوي اأو نحوي.

)4( نوال عبداهلل مناحي املطريي )زوجة ال�شهيد( ، منوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر 

عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم، موؤرخ يف 1991/11/2م، ا�شتمارة املتغيب 

�شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032، موؤرخة يف 1992/5/7م.

)5( حممد العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 3، فالح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، 5.

)6( حممد العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)7( فالح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4.

اأجراها معه الباحث وحيد  2، خالد خري اهلل مالك م�شاري، مقابلة  )8( حممد العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض 

القطان يف يوم االثنني املوافق 2009/8/26، �ض 2.

)9( خالد خري اهلل مالك م�شاري، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، حممد العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4.

)10( حممد العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض 4، فالح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5.

)11( خالد خري اهلل مالك م�شاري، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، حممد العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)12( حممد العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض 5.

)13( فالح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 - 5.

)14( امل�شدر ال�شابق، �ض 5

)15( امل�شدر ال�شابق، �ض 5.

)16( حممد العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)17( فالح )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)18( حممد العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض 5 - 6، خالد خري اهلل مالك م�شاري، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)19( فالح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5 - 6، حممد العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض 5 - 6، خالد خري 

اهلل مالك م�شاري، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)20( حممد العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.

)21( حبيب حيدر، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، حممد العالج، املقابلة ال�شابقة ، �ض 7.

)22( فالح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.

)23( حممد العالج، املقابلة ال�شابقة، �ض 7.

)24( فالح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6 - 7.

)25( وزارة العدل، دائرة االأحوال ال�شخ�شية/ 9، ق�شية رقم 3639/ 2007، منعقدة بتاريخ 2008/2/12م.
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ال�سهيد/ م�سرف ليف حممد العنزي )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

ع�شكري من الطراز االأول، كرمي، طيب القلب، خدوم، بار بوالديه، حمب الأ�شرته واأوالده، 

.
)1( 

ملتزم بدينه، حمب لعمله

حالته االجتماعية:

.
)2(

اأكرب االأ�شقاء عمرًا، متزوج، رزق بولدين وبنتني 

درا�شته وعمله:

الكويتي  اجلي�ض  يف  والثالثني  اخلام�ض  باللواء  ويعمل  الع�شكرية،  الرتبية  دبلوم  يحمل 

.
)3(

برتبة مالزم اأول 

م�شرف يف بداية الغزو العراقي:

يتابع  وكان  والده،  �شحبة  الها�شمية  االأردنية  اململكة  باإجازته يف  يتمتع  كان  الغزو  قبل 

اأخبار التهديدات واحل�شود العراقية على الكويت بالهاتف، وجاءته االأخبار برتقيته اإىل 

.
)4( 

رتبة نقيب، ف�شر بذلك

عودته اإلى الكويت:

على  م�شرف  اأ�شر  الكويت  دولة  على  العراقية  التهديدات  وتزايد  االأحداث  توايل  بعد 

للتمتع  االأردن  بالبقاء يف  اإحلاح زوجته عليه  الرغم من  الكويت على  اإىل وطنه  العودة 

ببقية اأيام االإجازة، لكنه ذهب مع عائلته اإىل اململكة العربية ال�شعودية حيث مكث مدة 

.
)5(

يومني عند �شقيقته، توجه بعدها اإىل الكويت ودخلها فجرًا يف 1990/7/30م 

م�شرف يف يوم الغزو العراقي:

القوات  بدخول  وزوجته  اإياه  م�شرف خمربة  والدة  1990/8/2م جاءت  يوم  �شباح  يف 
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لاللتحاق  وتوجه  الفور  على  الع�شكرية  مالب�شه  م�شرف  فلب�ض  الكويت،  اإىل  العراقية 

القوات  بو�شاطة  مغلقة  الطريق  فوجد  والع�شرين،  اخلام�ض  باللواء  الع�شكرية  بوحدته 

العراقية، فتوجه اإىل مقر القيادة العامة للجي�ض الكويتي يف منطقة اجليوان ليكون قريبًا 

من تداعيات االأحداث. وقد تعجب رفاقه من قدومه اإليهم وهو ال يزال يف اإجازته، لكنه 

.
)6(

ردد عليهم عبارات مفادها اأن هذا هو الوقت الذي يرد فيه بع�ض جميل الوطن 

قتال م�شرف للقوات العراقية:

�شارك م�شرف رفاقه يف ال�شالح يف قتال القوات العراقية الغازية بب�شالة �شهد له من 

.
)7(

جنا منهم 

ات�شال م�شرف بزوجته:

ات�شل م�شرف بزوجته يف ال�شاعة العا�شرة يف اأول يوم وطماأنها على اأحواله، واأخربها اأنه 

مبعية �شديقه يو�شف عبيد، ثم كرر ات�شاالته بعد ذلك خمربًا اإياها عن كثافة النريان 

التي يتعر�شون لها من قبل القوات العراقية الغازية، واأو�شاها خريًا بنف�شها واالأوالد، 

و�شرورة تخزين بع�ض املواد الغذائية االأ�شا�شية حت�شبًا لقادم االأيام، وقال لها يف اآخر 

واأنه  العمليات،  م�شرح  التامة على  ال�شيطرة  العراقية قد متكنت من  القوات  اإن  االأمر 

.
)8(

عازم على العودة اإىل املنزل، كان هذا اآخر ما �شمعته منه 

رباطة جاأ�ض م�شرف:

عليه  �شديقه  اإحلاح  من  الرغم  على  الع�شكرية  مالب�شه  نزع  عدم  على  م�شرف  اأ�شر 

ب�شرورة فعل ذلك ليتمكنا من مغادرة املع�شكر بلبا�ض مدين، فيقول ال اأنزعها وال األقي 

يف  حلظة  الآخر  وطني  عن  واأدافع  العراقي  االحتالل  جنود  اأحارب  اأين  طاملا  �شالحي 

.
)9(

حياتي 

م�شرف ورفاقه يف غرفة العمليات:

يو�شف  والعقيد  وخالد غلوم،  الطاهر،  الثالثة: عبداحلميد  ورفاقه  كان م�شرف  بينما 

م�شرف من  ، فطلب  العراقية  القوات  عليهم ق�شف  ا�شتد  اإذ  القيادة،  عبيد يف غرفة 

اإليهم وبيده �شالح  اإليهم بعد قليل، ثم ح�شر  رفاقه املكث يف مكمنهم على اأن يح�شر 
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اأ�شار عليهم ب�شرورة مغادرة  عراقي ر�شا�ض مل يخربهم عن كيفية ح�شوله عليه، ثم 

وغادروها،  لن�شيحته،  فا�شتجابوا  املعادية،  القوات  نريان  كثافة  ب�شبب  القيادة  غرفة 

وكان يقوم بحمايتهم اأثناء خروجهم من املقر بت�شديد وابل نريان �شالحه الر�شا�ض نحو 

.
)10(

قوات االحتالل 

خروج الرفاق من غرفة القيادة:

اجته الرفاق االأربعة بعد خروجهم من غرفة القيادة يف طريقني، م�شرف ويو�شف عبيد 

يف طريق، وعبداحلميد الطاهر وخالد غلوم يف طريق اآخر، فر�شدتهم القوات العراقية 

ووجهت لهم قذيفة مبا�شرة طريت بع�ض اأ�شفلت اأر�شية املع�شكر يف وجوههم، واأحدثت 

الال�شلكي  مبنى  اإىل  غلوم  وخالد  م�شرف  فحمله  عبداحلميد،  وجه  يف  بليغة  اإ�شابة 

.
)11(

القريب من �شياراتهم 

اإ�شابة م�شرف:

اإليهم  اأن القوات العراقية �شددت  اإال  اإىل �شياراتهم  توجه الرفاق من مبنى الال�شلكي 

قذيفة اأخرى اأوقعت بهم اإ�شابات موؤثرة، كان اأخطرها تلك التي اأ�شابت ال�شهيد م�شرف 

الذي احرتق اجلزء االأمين من وجهه، ودخلت �شظية يف عينه الي�شرى، واأ�شرع اإليهم من 

اأرادوا اإ�شعافهم، اإال اأن القوات العراقية األقت القب�ض على عبداحلميد الطاهر وخالد 

.
)12(

غلوم 

نقل م�شرف اإلى م�شت�شفى مبارك ووفاته:

بعد  لعالجه  الطبي  املركز  اإىل  اجلنود  اأحد  نقله  قد  م�شرف  �شقيقه  اأن  يذكر ممدوح 

اإ�شابته اخلطرية يف وجهه، ويخرب ممدوح اأنه ذهب مع �شقيقه جا�شم لال�شتف�شار عن 

م�شرف، وقابال الدكتور عبدال�شالم هناك، فاأخربهما اأنه عالج �شخ�شًا بنف�ض اأو�شافه، 

توجه  عندها  اإ�شابته،  خطورة  ب�شبب  الكبري  مبارك  م�شت�شفى  اإىل  نقلوه  اأنهم  وذكر 

ممدوح اإىل هناك ومعه �شورة �شخ�شية ل�شقيقه م�شرف، وعندما عر�شها على اإحدى 

املمر�شات العامالت بامل�شت�شفى عرفته واأخربته ب�شحة و�شوله اإىل امل�شت�شفى يف يوم 

.
)13(

1990/8/2، وذكرت له اأنه تويف يوم ال�شبت 1990/8/4م 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 172 

رواية حكمة:

بينما تذكر حكمة زوجة ال�شهيد اأن الذي اأ�شعف زوجها م�شرف بعد اإ�شابته هو عقيد يف 

اجلي�ض يدعى جا�شم اجلا�شم، كان قد ات�شل باالإ�شعاف، فنقلته اإىل م�شت�شفى مبارك، 

البلو�شي ال  املوظفني يدعى  اأحد  ب�شهادة  املركزة  العناية  اإىل غرفة  اأدخل بعدها  حيث 

.
)14(

تعرف ا�شمه، ونقلت عن اإحدى املمر�شات اأنها قالت اإنه تويف

والروايتان تكمل اإحداهما االأخرى على اعتبار اأن ال�شهيد قد اأدخل م�شت�شفى مبارك، 

ومكث فيه فرتة، تويف بعدها.

رواية اجلا�شم:

املتقاعد جا�شم عبدالعزيز  العميد  ال�شاهد  يبينه  اآخر،  ولكن احلقيقة تظهر من وجه 

الفقيد  �شاهد  اأنه  يخربها  حكمة،  الزوجة  مقابلة  عن  �شابقة  مقابلة  يف  اجلا�شم 

اأنه مل ينقله  اأكد  اإ�شابته لكنه  وو�شفه و�شفًا دقيقًا، و�شرد تفا�شيل دقيقة اأخرى حول 

اإىل امل�شت�شفى، بل نقله ذياب كعب فايز ب�شيارته اإىل جهة ال يعلمها، ولعلها امل�شت�شفى 

.
)15(

املذكور

قطعية وفاة م�شرف:

طلب ممدوح من املمر�شة املذكورة تزويده ب�شورة اأو ا�شم ي�شتند اإليه يف اإثبات قطعية 

وفاة �شقيقه، فاأخربته با�شتحالة ذلك نتيجة للفو�شى العارمة التي اأعقبت الغزو العراقي 

.
)16( 

وكرثة امل�شابني الذين مت حتويلهم اإىل م�شت�شفى مبارك الكبري يومها

البحث عن م�شرف و�شيارته:

يذكر ال�شقري اأنه ذهب مع عمه للبحث عن م�شرف مبقر عمله بعد ثالثة اأو اأربعة اأيام 

من اإ�شابته، حيث توجها اإىل بوابة مع�شكر اجلي�ض الكويتي يف منطقة اجليوان، وا�شتف�شرا 

هناك من القوات العراقية عن احتمال وجود جثة ال�شهيد م�شرف، فاأدخلوهما للبحث 

عنه، ف�شاهدا اجلثث متناثرة يف كل مكان، والغرف اأبوابها مفتوحة، والفو�شى عارمة، 

.
)17(

ومل يجدا اأثرًا مل�شرف، بل وجدا �شيارته حمرتقة �شمن �شيارات كثرية 
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البحث عن م�شرف بعد التحرير:

توجه ال�شقري بعد التحرير اإىل املركز الطبي الكائن يف منطقة اجليوان وا�شتف�شر من 

املوظفني الذين كانوا قد عملوا باملركز اأثناء الغزو العراقي عن خرب اإح�شار م�شرف اإليهم 

وعالجه، فاأكدوا له �شحة اخلرب وذكروا اأو�شافه بدقة واأنهم قاموا حينها باإخراج �شظية 

.
)18(

كانت اأ�شابته يف راأ�شه، ف�شاًل عن نقله بعد ذلك اإىل م�شت�شفى مبارك الكبري

احتمال دفنه يف �شبحان اأو الرقة:

ال�شهيد،  �شقيق  ممدوح  مع  الكبري  مبارك  م�شت�شفي  اإىل  ذهب  اأنه  ال�شقري  يذكر 

وا�شتف�شرا عن م�شرف، وقابال الدكتور املعالج له، فاأخربهما عن اعتقاده مبوته واحتمال 

.
)19(

دفنه بعد ذلك يف مقربة �شبحان اأو مقربة الرقة 

بحث زوجته عنه:

كما ذهبت حكمة زوجة م�شرف بعد التحرير اإىل مدير امل�شت�شفى للبحث عما يثبت وفاة 

اأن امل�شت�شفى خالل فرتة  زوجها، فاأخربها با�شتحالة وجود ما يثبت ذلك على اعتبار 

.
)20(

االحتالل كان يعالج جميع امل�شابني دون اإبراز هوية 

جهالة م�شريه:

م�شريه  يعرف  ومل  العنزي،  حممد  اليف  م�شرف  موت  حقيقة  الغزاة  غيب  هكذا 

يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  املفقود  مبوت  الكويت  بدولة  املحكمة  حكمت  وقد  يقينا، 

)21(

2009/6/16م

رحم اهلل ال�شهيد م�شرف واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�شادر والهوام�ض:

حا�شل   ،  28 منزل  الرابع،  ال�شارع   ،3 قطعة  الدوحة،  منطقة  ي�شكن  1959/12/9م،  يف  بالكويت  ولد   )*(

تاريخ احلكم مبوته  تاريخ اال�شت�شهاد هو  الدفاع،  الع�شكرية، يعمل بوظيفة مالزم يف وزارة  الرتبية  على دبلوم 

كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2009/6/16م. انظر : �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 

 ، 406032 2009/10/26م، وا�شتمارة املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم  2009/2500 ، بتاريخ 

موؤرخة يف 1992/5/7م، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان، 

منوذج رقم 3088312 ، بدون تاريخ، بيانات املبلغ �شايف حممد النجدي العنزي ، ومنوذج اآخر �شادر عن نف�ض 

اجلهة برقم 3088212 ، بدون تاريخ ، بيانات املبلغ ممدوح )�شقيق ال�شهيد( ، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى 

واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين منوذج رقم 3088212، بتاريخ 

1991/10/15م، بيانات املبلغة حكمة فار�ض نزال العنزي )زوجة ال�شهيد(، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن 

فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

 ،2 �ض   ،2010/7/29 املوافق  اخلمي�ض  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة  ال�شقري،   )1(

املوافق  يوم االثنني  القطان يف  الباحث وحيد  اأجراها معها  ال�شهيد(، مقابلة  العنزي )زوجة  حكمة فار�ض 

اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء  2، ممدوح )�شقيق ال�شهيد(، مقابلة  2010/8/9، �ض 

املوافق 2010/8/10، �ض 2، نواف )ابن ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االحد 

املوافق 2010/7/25، �ض2.

)2( ممدوح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض1، حكمة فار�ض العنزي )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة 

، �ض 2.

)3( حكمة فار�ض العنزي )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض2، نواف )ابن ال�شهيد( املقابلة ال�شابقة ، �ض 

.2

)4( ممدوح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6، ال�شقري، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)5( حكمة فار�ض العنزي )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3.

)6( ال�شقري، املقابلة ال�شابقة، �ض4، حكمة فار�ض العنزي )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)7( ممدوح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6، ال�شقري، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)8( حكمة فار�ض العنزي )زوجة ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 - 5، وذكرت الزوجة يف مقابلة �شابقة مثبتة 

يف ملف ال�شهيد بتاريخ 1992/12/13م اأن زوجها م�شرف ات�شل بها مرتني يف ال�شاعة العا�شرة والن�شف 

وال�شاعة الثانية ع�شرة والن�شف، ممدوح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4.

)9( حكمة فار�ض العنزي )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.

)10( نواف )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، ممدوح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.

)11( ممدوح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض7.

 ،7 �ض5،  ال�شابقة،  املقابلة   ، ال�شهيد(  )�شقيق  ممدوح  �ض4،  ال�شابقة،  املقابلة  ال�شهيد(،  )ابن  نواف   )12(

ال�شقري، املقابلة ال�شابقة، �ض5، حكمة فار�ض العنزي )زوجة ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معها الباحث عادل 

العبداجلادر بتاريخ 1992/12/13 مثبتة يف ملف ال�شهيد، �ض 1 - 2.

)13( ممدوح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 8، نواف )ابن ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة �ض4.

)14( حكمة فار�ض العنزي )زوجة ال�شهيد(، مقابلة عادل العبداجلادر ، �ض 1 - 2.

)15( جا�شم عبدالعزيز اجلا�شم، مقابلة اأجراها معه الباحث عادل العبداجلادر بتاريخ 1997/1/29م، مثبتة 

يف ملف ال�شهيد �ض 1 - 2.

)16( ممدوح )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 8.

)17( ال�شقري، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 3.

)18( امل�شدر ال�شابق، �ض 6.

)19( امل�شدر ال�شابق، �ض 6 - 7.

)20( حكمة فار�ض العنزي )زوجة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض9.

)21( وزارة العدل، دائرة االأحوال ال�شخ�شية/ 9، ق�شية رقم 1390/ 2009 ، منعقدة بتاريخ 2009/6/16م.
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ال�سهيد/ م�سطفى نا�سر علي نا�سر القطان )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اإبداع م�شطفى:

نحن اأمام مبدع يف عمله، ا�شتغل اإبداعه خلدمة وطنه اأثناء حمنة الغزو العراقي الغا�شم 

ف�شطر لتاريخ الكويت رواية حق لالأجيال اأن تتمثل بها حبًا وفداًء، اإنه م�شطفى القطان 

مهند�ض االإلكرتونات واالت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية.

اأخالقه وطباعه:

يحبه  بوالديه،  بار  اجتماعي،  القلب،  طيب   ، هادئ  خدوم،  خلوق،  كرمي،  ذكي، 

.
)1(

اجلميع

درا�شته وعمله:

در�ض االإبتدائية يف مدر�شة ابن �شينا مبنطقة الدعية، واأكمل درا�شته بالواليات املتحدة 

االأمريكية فح�شل على �شهادة البكالوريو�ض يف تخ�ش�ض هند�شة كهربائية االإلكرتونيات، 

ال�شناعية  االأقمار  عرب  لالت�شاالت  العي�ض  اأم  حمطة  يف  لالإلكرتونات  مهند�شًا  وعمل 

.
)2(

التابعة لوزارة املوا�شالت 

هواياته:

عليه  ويثني  الهواية  هذه  على  ي�شجعه  والده  وكان  االإلكرتونية،  االأجهزة  اإ�شالح  يهوى 

. 
)3(

كثريًا الإتقانه لها 

م�شطفى يف بداية الغزو:

كان لعمه جا�شم القطان ديوانه العامر الذي يرتدد عليه كبار ال�شخ�شيات، وم�شطفى 

اأحد رواده، ويف اأول اأ�شبوع من الغزو االآثم على دولة الكويت دخل الديوان ال�شيخ اجل�شور 

على �شامل العلي ال�شباح، وقد عاد لتوه من اخلارج بهوية مزورة، وكان همه االأول هو 

دحر العدوان العراقي الغا�شم على دولةالكويت، لذا �شكل مع املخل�شني من اأبناء الكويت 
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جمموعة ملقاومة االحتالل بكل و�شيلة ممكنة، فتكلم اأثناء وجوده يف الديوان عن �شرورة 

و�شمم  لكالمه جيدًا،  ا�شتمع م�شطفى  وقد  الداخلية،  اجلبهة  وتقوية  ال�شف،  توحيد 

.
)4(

على بذل كل و�شع يف �شبيل حتقيق كل غاية تن�شد 

االجتماع ثانية مع ال�شيخ علي:

منزل  يف  املرة  هذه  االجتماع  وكان  ال�شباح،  العلي  �شامل  علي  ال�شيخ  مع  اللقاء  تكرر 

املقاومة  قياديي  من  الكثري  �شم  الذي  االجتماع  م�شطفى  ح�شر  النزهة،  مبنطقة 

الكويتية البا�شلة، اأمثال: حممود الدو�شري ، وحممد الفجي ، ويو�شف امل�شاري، ويعقوب 

.
)5(

ال�شجاري، واأ�شرار القبندي 

خربة م�شطفى:

مقطوعة،  الدولية  االت�شاالت  كانت  العراقي،  الغزو  اأيام  من  الع�شيب  الوقت  هذا  يف 

م�شطفى  وكان  للبالد،  ال�شرعية  القيادة  مع  التوا�شل  بغية  عودتها  باإحلاح  واملطلوب 

فار�ض الرهان، فهو اخلبري بهذه املع�شلة، املطلع على دقائقها، لذا طلب منه ال�شيخ علي 

عمل الالزم اإزاء ذلك، فوعده م�شطفى بكل ممكن، ولكون م�شطفى قد تابع ما يت�شل 

باإح�شار  ياأمر  اأن  علي  ال�شيخ  من  طلب  االأمور،  خفايا  على  املطلع  متابعة  بتخ�ش�شه 

ا�شتخدامهما  ميكن  احلاكمة  االأ�شرة  اأفراد  اأحد  بهما  يحتفظ  حقيبتني  يف  جهازين 

اأمره  ال�شيخ  فاأ�شدر  فاك�ض،  وجهاز  مبا�شرة،  ال�شناعية  االأقمار  عرب  االت�شاالت  يف 

فاأح�شرت اأول حقيبة - وكانت تزن نحو 25 - 30 كيلو جرامًا - واأعطيت اإىل م�شطفى ، 

فطلب م�شطفى احلقيبة االأخرى الأن الت�شغيل ال ميكن تنفيذه اإال بوجود احلقيبتني معًا، 

وكانت ال�شعوبة تكمن اآنذاك يف خطورة مراقبة الغزاة لعملية االإح�شار وذلك حل�شا�شية 

املكان، وبعد جهد وحذر اأح�شرت احلقيبة الثانية و�شلمت اإىل م�شطفى فاأجرى، �شيانة 

.
)6(

على اجلهازين ، ومتكن من ت�شغيلهما على نحو مالئم 

االت�شال بالقيادة ال�شرعية:

كان اأول ات�شال جتريبي مت لل�شيخ علي �شامل العلي ال�شباح على بدالة �شفارة الكويت 

بالبحرين وجنح االأمر، وبعدها مت االت�شال بالقيادة ال�شرعية ممثلة بح�شرة �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ جابر االأحمد ال�شباح، و�شمو ويل العهد ال�شيخ �شعد العبداهلل ال�شباح، ثم 
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بقية اأركان القيادة الع�شكرية واملدنية يف اخلارج ، ف�شاًل عن حمطة CNN وغريها من 

.
)7(

املحطات الهامة، كل ذلك يتم من خالل املهند�ض املبدع م�شطفى القطان 

حرية قوات االحتالل:

االت�شاالت التي نفذت عن طريق املهند�ض م�شطفى كان لها اأبلغ االأثر يف اإذكاء الروح 

املعنوية يف نفو�ض ال�شعب الكويتي من خالل توا�شل قيادته ووقوفها على ما يجري بداخل 

الكويت من جمريات واأحداث، ف�شال عن التوا�شل مع القنوات االإخبارية ذات ال�شوت 

الذائع عامليًا، كل ذلك اأذهل قوات االحتالل العراقية التي حاولت جاهدة الو�شول اإىل 

تلك  م�شدر  اأنه  تظن  ق�شائي  �شحن  كل  ته�شم  فطفقت  املحري،  اللغز  هذا  رموز  فك 

راأ�شها  وعلى  البا�شلة  الكويتية  املقاومة  اأفراد  وا�شتمر  االأمر،  اأعياها  وقد  االت�شاالت، 

ال�شيخ علي �شامل العلي يف بث ر�شائلها عرب االأقمار ال�شناعية وا�شتقبال اأوامر وتوجيهات 

.
)8( 

القيادة ال�شرعية يف اخلارج على نحو موائم

�شقة م�شطفى:

وكتب ل�شقة م�شطفى التي تقع قبالة البحر مبا�شرة اأن تكون املكان االآمن الإر�شال الفاك�شات 

التي تر�شل عرب االأقمار ال�شناعية، حيث كان اأفراد املقاومة ي�شورون اخلنادق واملواقع 

الع�شكرية للقوات العراقية، ثم ير�شلونها عرب الفاك�ض اإىل القيادة ال�شرعية خارج البالد 

يف اململكة العربية ال�شعودية، وكان اأفراد املقاومة يخبئون املخططات الت�شويرية و�شور 

.
)9( 

الفاك�شات يف اأرجل طاوالت ال�شاي امل�شنوعة من االأملنيوم

م�شطفى خبري متنقل:

فقد  غريه،  اإىل  تتعداه  بل  بعينه،  مكان  على  االإلكرتونية  م�شطفى  خدمة  تقت�شر  ومل 

الريموك،  منطقة  يف  امل�شاري  يو�شف  مبنزل  ال�شلكي  جهاز  ت�شغيل  يومًا  منه  طلب 

فتوجه اإىل هناك وقام بت�شغيله، وكان معه اإذاك ابن خالته حميد القطان واأحد �شباب 

.
)10(

املقاومة

توزيع املبالغ النقدية:

�شارك م�شطفى رفاقه وخا�شة اأ�شرار القبندي يف توزيع االأموال النقدية على ال�شامدين 
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على اأر�ض الكويت، وكانت تلك االأموال تاأتي من داخل الكويت وخارجها وفق تن�شيق مع 

القيادة الكويتية ال�شرعية، وكان م�شطفى هو امل�شدر املوثوق لدى جمموعته يف جلب 

تتعقب  االحتالل  قوات  لكون  بالغة  العمل  من خطورة  هذا  يحمله  ما  مع  االأموال  تلك 

م�شادر متويل املقاومة الكويتية اآنذاك وحتاول جتفيف منابعها، ويف عرفها اأن من يقوم 

بتوزيع تلك االأموال يقع يف طائلة التجرمي، ويذكر بدر �شقيق م�شطفى اأنهم يف اإحدى 

املرات جاءتهم اأموال كثرية فا�شطروا  لو�شعها على اأر�شية غرفة لفرزها ثم و�شعها يف 

.
)11(

اأظرف الأجل توزيعها على االأ�شر املحتاجة ، وا�شتمر التوزيع نحو ثالثة اأيام 

توزيع االأ�شلحة:

اإىل  االأ�شلحة  باإي�شال   - القبندي  اأ�شرار  ومنهم   - رفاقه  مع  بالتعاون  م�شطفى  وقام 

بع�ض جماميع املقاومة الكويتية كمجموعة ال�شيخ عذبي ال�شباح، وجمموعة اأبي م�شلم، 

ا�شتخدم  وقد   ، ال�شباح  العلي  �شامل  علي  ال�شيخ  بو�شاطة  عادة  يجلب  ال�شالح  وكان 

م�شطفى �شيارته اخلا�شة يف نقل ال�شالح، وكان مير على نقاط التفتي�ض العراقية بكل 

.
)12(

ثقة وي�شحك معهم بغية اإيهامهم بعدم حمله الأ�شياء تثري اهتمامهم 

اإي�شال اأدوات االإ�شعافات االأولية:

بدر  لكون  وال�شمادات  املطهرة  املواد  بع�ض  منه  طلب  م�شطفى  �شقيقه  اأن  بدر  يذكر 

اإىل  املواد  تلك  باإي�شال  بعدها  م�شطفى  وقام  طلب،  مبا  بدر  فزوده  �شيدلية،  ميتلك 

م�شت�شفى دار ال�شفاء من اأجل ا�شتخدامها يف اإجراء عملية ا�شتخراج ر�شا�شة من يد 

.
)13( 

�شاب، واأخرى من رجل �شاب اآخر من �شباب املقاومة الكويتية

قلق م�شطفى على اأ�شر اأ�شرار: 

وقعت اأ�شرار القبندي البطلة يف يد قوات االحتالل العراقي، فحزن م�شطفى اأواًل على 

فقدها كاأخت منا�شلة تفانت يف الدفاع والذود عن الوطن، وخ�شي ثانيًا اأن يقوم الغزاة 

اإليها  ينتمي  التي  املقاومة  جمموعة  اأ�شرار  الإف�شاء  وق�شرًا  جربًا  اأقوالها  با�شتخال�ض 

.
)14(

م�شطفى 

خ�شية م�شطفى غدر احلاقدين:

ويذكر حميد القطان اأن ابن خالته جاء م�شطفى يومًا مت�شايقًا بعدما �شمع عن اأخبار 
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مفادها ذهاب بع�ض العراقيني اإىل مقر عمله و�شوؤالهم اأحد االأ�شخا�ض ممن يحملون 

اجلن�شية االأردنية عن عنوان �شكنه، وذكر م�شطفى حلميد اأن ذلك ال�شخ�ض كان من 

املتعاونني مع قوات االحتالل، واأنه �شبق اأن ك�شف لهم عن اأ�شماء بع�ض اأفراد املقاومة 

.
)15( 

الكويتية

تردد م�شطفى يف اخلروج من البالد:

خاف م�شطفى عواقب االأمور، وفكر كثريًا يف اخلروج من الكويت اإىل اململكة العربية 

لها على منافذ  ا�شمه كمطلوب  العراقية قد عممت  القوات  اأن  توقع  اأنه  اإال  ال�شعودية، 

بدر  �شقيقه  ن�شيحة  من  الرغم  على  ال�شعب  مبنطقة  �شقته  يف  املكث  فف�شل  احلدود، 

.
)16(

ب�شرورة �شريه يف خطة اخلروج من الكويت 

اإلقاء القب�ض على م�شطفى:

�شوارع  يف  التجوال  منع  وقت  1990/11/9م  يوم  من  لياًل  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  يف 

مدينة الكويت و�شواحيها جاء اإىل املنزل الذي يتواجد فيه م�شطفى نحو من 20 �شيارة 

جيب، وحوايل 40 جنديًا عراقيًا، وقد اأغلقوا مداخل املنطقة من كل جهة، وقرعوا باب 

اإىل  �شافر  قد  باأنه  عليهم  فرد  م�شطفى،  عن  ف�شاألوه  بدر،  �شقيقه  لهم  ففتح  املنزل، 

وداهموا  ال�شالح  بعقب  و�شربوه  قوله  ي�شدقوا  مل  اأنهم  اإال  ال�شعودية،  العربية  اململكة 

املنزل، وهتكوا حرمته واأوقظوا جميع من كان فيه، و�شعدوا اإىل الطابق العلوي واأنزلوا 

م�شطفى مبالب�ض النوم، حايف القدمني، وقد اأغم�شوا عينيه، وانهالوا عليه �شربًا، ثم 

.
)17(

اأركبوه �شيارة جي اأم �شي �شوداء اللون، وذهبوا به اإىل حيث ال يعلم اأحبابه 

م�شطفى يعذب يف امل�شاتل:

الزراعة والرثوة  ل�شوؤون  العامة  للهيئة  التابعة  الزراعية  امل�شاتل  اإن ذكرت منطقة  اإنك 

ال�شمكية، فزعت القلوب، واق�شعرت االأبدان، فهذا املكان اجلميل اتخذه جنود االحتالل 

مكانًا موح�شًا لالعتقال والتعذيب ب�شتى �شنوفه، كان هو املكان الذي �شيقت اإليه اأ�شرار 

الكويتية، وهذا م�شطفى يلحق بركابهم، فيذكر  اأبطال املقاومة  القبندي وغريها من 

�شقيقه بدر اأنه حدثه من يثق بقولهم من ال�شباب اأنهم �شاهدوا م�شطفى هناك والحظوا 

.
)18(

عليه عالمات التعذيب وال�شرب 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 180 

م�شطفى يف �شجن االأحداث:

تعتقله  متهم  كل  اإليه  يجلب  بل  احلقيقي،  م�شماه  على  مبكان  لي�ض  االأحداث  و�شجن 

القوات العراقية الغازية �شواء كان حدثًا اأو بالغًا، وفيه اأي�شًا ال�شرب والتعذيب ب�شتى 

يوم  اإىل  فيه  مكث  حيث  م�شطفى،  القوات  تلك  رحلت  ال�شجن  هذا  واإىل  االأنواع، 

.
)19(

1990/11/11م

اأبو �شخري �شجن م�شطفى:

بعدها، مت ترحيل م�شطفى مع جمموعة من املعتقلني الكويتيني اإىل العراق، ويذكر هاين 

العو�ض ابن خالة م�شطفى اأنه راأى ا�شم م�شطفى مكتوبًا على جدار �شجن اأبي �شخري 

يف مدينة الب�شرة، و�شمع من بع�ض ال�شباب اأن قوات االحتالل العراقية قامت برتحيل 

.
)20( 

م�شطفى اإىل �شجن اآخر يقع يف بغداد

تغييب قوات االحتالل مل�شطفى:

يعرف  ومل  �شجونهم،  يف  القطان  نا�شر  علي  نا�شر  م�شطفى  الغزاة  غيب  هكذا 

م�شريه، وقد حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 

.
)21(

2000/11/10م 

ال�شرب  وطنه  واأبناء  اأهله  واألهم  جنانه،  ف�شيح  واأ�شكنه  م�شطفى  ال�شهيد  اهلل  رحم 

اجلميل وال�شلوان.
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امل�شادر والهوام�ض:

يعمل كمهند�ض   ،7 36، منزل  �شارع   ،3 ال�شعب، قطعة  ي�شكن منطقة  1959/12/27 م،  بالكويت يف  ولد   )*(

لالإلكرتونات يف حمطة اأم العي�ض لالت�شاالت عرب االأقمار ال�شناعية التابعة لوزارة املوا�شالت ، تاريخ االأ�شر يف 

1990/11/9م، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2000/11/10م. 

وا�شتمارة  2009/1/21م،  بتاريخ   ،2008/3087 برقم  ال�شحة  وزارة  عن  �شادرة  ال�شهيد  وفاة  �شهادة  انظر: 

االأ�شرى  ت�شجيل  1992/5/7م، ومنوذج  موؤرخة يف   ،406032 برقم  والتحرير  االحتالل  عمليات  املتغيب �شمن 

واملفقودين الكويتني ال�شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان، منوذج رقم 6022613 بتاريخ 1991/1/19م، 

بيانات املبلغ ح�شن علي ح�شني العو�ض )ابن خالة ال�شهيد( ، ومنوذج اآخر �شادر عن ذات اجلهة بنف�ض الرقم 

ثالث �شادر عن ذات  ال�شهيد(، ومنوذج  القطان )ابن عم  املبلغ جواد من�شور  بيانات  1991/1/23م،  بتاريخ 

اجلهة يحمل نف�ض الرقم بتاريخ 1991/1/24م، بيانات املبلغ ا�شماعيل عبداهلل خلف البناي، ومنوذج رابع �شادر 

1991/3/6، بيانات املبلغ نا�شر علي نا�شر القطان )والد ال�شهيد(،  6252213، بتاريخ  عن نف�ض اجلهة رقم 

الهزمي  ح�شن  علي  حامد  املبلغ  بيانات   ،6022613 رقم  التاريخ  بنف�ض  اجلهة  ذات  عن  �شادر  خام�ض  ومنوذج 

)�شديق ال�شهيد(، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون 

االأ�شرى واملفقودين بدون رقم، موؤرخ يف 1991/10/27م، بيانات املبلغ نا�شر علي نا�شر القطان )والد ال�شهيد(، 

وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات يف ق�شم التخليد املعنوي مبكتب ال�شهيد التابع للديوان 

االأمريي.

 ،2009/10/17 املوافق  ال�شبت  القطان يف يوم  الباحث وحيد  اأجراها معه  ال�شهيد(، مقابلة  )1( بدر )�شقيق 

االأحد  يوم  القطان يف  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة  ال�شهيد(،  خالة  )ابن  العو�ض  3، هاين   -  2 �ض 

يوم  القطان يف  الباحث وحيد  اأجراها معه  القطان، مقابلة  توفيق من�شور   ،2 2009/10/18، �ض  املوافق 

االثنني املوافق 2009/10/19، �ض 2، حميد القطان )ابن خالة ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد 

القطان يف يوم الثالثاء املوافق 2009/10/20، �ض 2.

)2( توفيق من�شور القطان، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، بدر )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض2، هاين العو�ض 

)ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، حميد القطان )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)3( بدر )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)4( حميد القطان )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، بدر )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 

املوافق  االثنني  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة  ال�شهيد(،  عم  )ابن  القطان  ه�شام   ،5

2009/10/19، �ض 2.

)5( بدر )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، هاين العو�ض )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

)6( حميد القطان )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4 بدر )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 

5، هاين العو�ض )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، ه�شام القطان )ابن عم ال�شهيد(، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 3.

)7( بدر )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6، حميد القطان )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 

5، هاين العو�ض )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، ه�شام القطان )ابن عم ال�شهيد( ، املقابلة 

ال�شابقة، �ض 3.

)8( حميد القطان )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، بدر ) �شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6، 

توفيق من�شور القطان، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)9( بدر )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6 - 7، توفيق من�شور القطان، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 - 5.

)10( حميد القطان )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.
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)11( بدر )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 7، هاين العو�ض )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 

2 - 3، ه�شام القطان )ابن عم ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، توفيق من�شور القطان، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 3 - 4، حميد القطان )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 7.

)12( حميد القطان )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 7، بدر )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 

.8 - 7

)13( بدر )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 8.

)14( بدر )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 9 - 10 ، حميد القطان )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 7.

)15( حميد القطان )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6، 7.

)16( بدر )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 10.

)17( هاين العو�ض )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3، بدر ) �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة،�ض 

10 - 12 ، ه�شام القطان 

)18( بدر )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 12.

)19( امل�شدر ال�شابق.

)20( هاين العو�ض )ابن خالة ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4، بدر ) �شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة ، 

�ض 12، توفيق من�شور القطان ، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

بتاريخ  منعقدة   ،2006/1717 رقم  ق�شية   ،1  / اجلعفرية  ال�شخ�شية  االأحوال  دائرة  العدل،  وزارة   )21(

2007/6/30م.
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ال�سهيد/ مطلق �سعد مطلق املطريي )1(

كتب د.  اأحمد �شعود احل�شن:

اجلن�شية: كويتي

احلالة االجتماعية : عزب

املهنة: طالب

املوؤهل العلمي: �شهادة املرحلة الثانوية العامة

تاريخ امليالد: 1969/2/18.

تاريخ االعتقال: 1990/10/21

تاريخ اإثبات اال�شت�شهاد: 2008/4/29م

اأخالق ال�شهيد مطلق املطريي وهواياته:

ُغرف ال�شهيد باأخالقه احلميدة فقد كان طيب القلب، حمرتمًا من اجلميع، وقد اأحب 

.
)3( 

ال�شهيد )2( ممار�شة الريا�شة حيث كان العبًا يف كرة الطائرة بنادي اجلهراء

دور ال�شهيد خالل الغزو العراقي الغا�شم وظروف اعتقاله:

اخلمي�ض  يوم  يف  الكويت  اأر�ض  �شدام  جنود  من  والظالم  البغي  قوى  اجتاحت  عندما 

 
)4(

1990/8/2 جن جنونه واأخذ ي�شتم وي�شب العراقيني على خيانتهم بغزوهم الكويت 

هكذا كانت نف�شية ال�شهيد مطلق حترتق اأملا ملا حل بوطنه على يد القوات العراقية، ولذا 

اإىل خمفر منطقة  الغزو فذهب مبا�شرة  اأيام  يوم من  اأول  قرر مقاومة االحتالل منذ 

اجلهراء ال�شمايل واأي�شًا اإىل خمازن االأ�شلحة يف وزارة الداخلية القتناء �شالح يواجه 

يف  اأخفاها  التي  االأ�شلحة  بع�ض  على  احل�شول  من  بالفعل  ومتكن  االحتالل  جنود  به 

، واأخذ اأي�شًا يحث االآخرين على �شرورة املقاومة فقد كان ي�شاأل 
)5(

ديوانية الأحد اأقربائه 

.
)6(

اأ�شدقاءه »هل عندكم �شباب مقاومة هل عملتوا اأي �شيء« 

حر�ض ال�شهيد اأن يجد مالذًا اآمنًا الأ�شرته قبل االنخراط يف املقاومة فغادر اإىل اململكة 

الوطن  اأر�ض  اإىل  رجع  ثم  اأيام  ع�شرة  ومكث هناك   1990/8/6 ال�شعودية يف  العربية 

واأخذ بع�ض االحتياجات الهامة التي ا�شطر اإىل تو�شيلها اإىل ذويه يف اململكة العربية 
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 مرة اأخرى وبعد ذلك قرر ال�شهيد العودة اإىل دولة الكويت ملقاومة االحتالل 
)7(

ال�شعودية

احلدود  اإىل  فتوجه  بهم  اخلا�شة  امل�شتلزمات  لهم  ووفر  اأ�شرته  على  اطماأن  بعدما 

اإىل الكويت ولكن ال�شلطات ال�شعودية  �أو 1990/10/21 ليدخل منها   20 ال�شعودية يف 

رف�شت ال�شماح له فا�شطر التخاذ طريق اآخر ومتكن من عبور احلدود ال�شعودية اإىل 

حدود الكويت من جهة منطقة الرقعي ولكن - ولالأ�شف - مبجرد دخوله حدود الكويت 

اأبناء  من  عدد  برفقته  وكان  االأ�شلحة  توزيع  بتهمة  عليه  القب�ض  االحتالل  قوات  األقت 

.
)8(

املقاومة 

وبعد اعتقاله اقتيد ال�شهيد اإىل عدة �شجون يف دولة الكويت منها �شجن امل�شاتل و�شجن 

 )10(

 1990/11/25 اإىل   1990/11/3 من  الفرتة  فيه خالل  �شوهد  حيث 
 )9(

االأحداث 

املركزي   
)12(

الب�شرة  اأمن   و�شجن 
)11(

الزبري  العراق منها �شجن  اإىل �شجون  ثم حول 

 2008/4/29 بتاريخ  الكلية  املحكمة  حكم  �شدور  اإىل  متامًا  اأخباره  انقطعت  وبعدها 

الذي ق�شى مبوت املفقود مطلق �شعد مطلق املطريي - كويتي اجلن�شية - اعتبارًا من 

.
)13(

اليوم 2008/4/29 

اإن ال�شهيد مطلق املطريي كان لديه عزمية �شادقة للدفاع عن اأر�ض الكويت ومقاومة 

الوطن  حب  ولكن  بنف�شه  للنجاة  مرتني  له  الفر�شة  اإتاحة  من  فبالرغم  العراق  جي�ض 

والت�شحية من اأجله فاق كل �شيء يقول �شقيقه نهار كان باإمكانه اأن يجل�ض بال�شعودية 

.
)14( 

لكن حبه لوطنه اأ�شر اأن يدخل الكويت

ويذكر زميله خالد املطريي »كان بادي عليه احلما�ض واالندفاع بعمل اأي �شيء �شد هوؤالء 

.
)15(

العراقيني« 

اإن قدر اهلل �شابق فلم يتمكن ال�شهيد من امل�شاركة فعليًا يف املقاومة فن�شاأل اهلل له اأجر 

النية واأن يرحمه برحمته واأن يجعله يف عداد ال�شهداء واأن ي�شكنه ف�شيح جنانه.. اآمني.
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املراجع:
1 - ملف ال�شهيد مطلق �شعد املطريي يف مكتب ال�شهيد رقم 645 وتقرير بعنوان »حمتويات امللف« وتقرير »بطاقة 

حيثيات ال�شهيد« �شادر عن ق�شم التخليد املعنوي - فريق توثيق احليثيات، وتقرير بعنوان »بيانات املتغيب« 

�شمن عمليات االحتالل والتحرير �شادر عن اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين.

مالحظة: يذكر تقرير اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين باللغة االجنليزية اأن اعتقال ال�شهيد مطلق مت 

بتاريخ 1990/11/2م.

بتاريخ  املطريي  �شعد  نهار  مقابلة   ،2 �ض   2011/2/14 بتاريخ  خالد  جمبل  بندر  جمبل  مقابلة   -  2

املطريي  مقابلة خالد حممد  2011/2/19 �ض2،  بتاريخ  املطريي  نا�شر  مقابلة طالل  2011/2/14�ض2، 

بتاريخ 2011/2/19�ض2.

3 - مقابلة نهار املطريي �ض 2.

4 - مقابلة نهار املطريي �ض 2.

5 - مقابلة طالل املطريي �ض 2، مقابلة خالد املطريي �ض 2.

6 - مقابلة جمبل بندر �ض 2.

7 - مقابلة جمبل بندر �ض 2، مقابلة نهار املطريي �ض 3، مقابلة طالل املطريي �ض 2، مقابلة خالد املطريي 

�ض2.

8 - مقابلة طالل املطريي �ض 2-3، مقابلة خالد املطريي �ض 3 تقرير جمبل �شعد املطريي �شقيق ال�شهيد بتاريخ 

.1992/11/26

9 - مقابلة نهار املطريي �ض 3، مقابلة طالل املطريي �ض 3، تقرير �شقيق ال�شهيد جمبل املطريي.

10 - �شهادة مبارك حميدي اأبو ظهري باللغة االجنليزية بتاريخ 1992/12/2 وباللغة العربية بتاريخ 1992/11/25 

، �شهادة بندر جمبل اأبو ظهري باللغة االجنليزية بتاريخ 1992/11/25 وباللغة العربية بتاريخ  1992/11/25  

�شهادة �شالح �شنار العنزي بتاريخ 1992/12/15.

11 - مقابلة طالل املطريي �ض 3.

12 - مقابلة نهار املطريي �ض 3.

13 - انظر التف�شيل يف حكم املحكمة الكلية الدائرة/ اأحوال �شخ�شية )9( باجلل�شة املنعقدة علنًا باملحكمة الكلية 

يف يوم 2008/4/29م، �شهادة وفاة �شادرة عن وزارة ال�شحة رقم 2008/1720 بتاريخ 2008/7/23.

14 - مقابلة نهار املطريي �ض 3.

15 - مقابلة خالد املطريي �ض 2-3.
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ال�سهيد/ منذر نعمان عبدالرزاق �سالح ال�سيف )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

.
)1(

�شجاع، ذكي، خلوق، هادئ، طيب القلب، يحبه اجلميع 

ترتيب ال�شهيد بني اأ�شقائه:

.
)2(

هو اأكرب االأ�شقاء �شنًا مع �شقيقتني توفيت اإحداهما 

هوايته:

.
)3(

يحب البحر و�شيد االأ�شماك 

.
)4( 

وقد تزوج قبل اأ�شره باأربعة اأ�شهر، ورزق بعد اأ�شره ببنت

درا�شته:

.
)5(

در�ض يف منطقة العديلية اإىل ال�شف االأول الثانوي 

عمله: 

برتبة  البحرية  �شالح  يف  الدفاع  بوزارة  عمل  حيث  البحرية،  اأدخله  للبحر  حبه 

.
)6(

عريف

منذر يف بداية الغزو العراقي:

اإىل مقر عمله  الكويت  الغا�شم على دولة  العراقي  الغزو  اأيام  يوم من  اأول  ذهب منذر 

والتحق بوحدته الع�شكرية، ومكث هناك يومني ، بعدهما رجع اإىل منزله، ثم غادره مع 

.
)7(

زوجته اإىل منزل والده الكائن يف منطقة العديلية 

مالب�شه امللطخة بالدماء:

تذكر والدة منذر اأن مالب�شه الع�شكرية عند عودته للمنزل كانت ملطخة بالدماء، وملا 
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�شاألته عن �شبب ذلك اأخربها اأن �شببه غدر العراقيني بهم، وكان معه اإذ ذاك �شديقه 

في�شل البحر، ويحتمل اأن تكون تلك الدماء نتيجة حمل منذر لبع�ض امل�شابني من جنود 

.
)8(

اجلي�ض الكويتي 

حما�شته ملقاومة الغزاة:

اأخرب منذر والدته بعزمه االأكيد على مقاومة الغزاة من جنود االحتالل، واأن الواجب 

يحتم عليه بذل كل ممكن يف �شبيل حتقيق هذه الغاية، وعليه اأن يتحمل م�شوؤولية ذلك 

يو�شف �شالح نحوًا من ذلك  ال�شاهد  ، كما يذكر  البيت كالن�شاء  كرجل فال ميكث يف 

.
)9(

ويوؤكد كراهية منذر للغزو العراقي وت�شميمه على مقاومته 

اأ�شدقاء منذر يف املقاومة:

من اأ�شدقائه املقربني في�شل البحر، وعادل العو�شي، واأحمد احلداد، وجاره من�شور 

.
)10(

اأمان 

حيازته لل�شالح:

راأته زوجته يومًا يحمل اأ�شلحة، ومل ت�شاأله عن م�شدرها اأو غر�شه من حيازتها، لكنها 

.
)11(

حذرته مغبة اكت�شاف القوات العراقية الأمره 

جتمع الرفاق يف بيت منذر:

العائلة  اجتمعوا عندها يف منزل  اأمان  اأوالد  بينهم  ومن  ورفاقه  اأنه  والدة منذر  تذكر 

اأن  بعد  العراقية  القوات  من  هربًا  اإليها  اأنهم جاءوا  وتظن   ، العديلية  الكائن مبنطقة 

.
)12(

نفذوا اإحدى العمليات �شدها 

غياب منذر عن منزله:

يف يوم 1990/8/10م ظهرًا خرج منذر من منزله، واأخرب زوجته باأنه ذاهب مع �شديقيه 

.
)13(

في�شل البحر ومن�شور اأمان، وطال انتظار زوجته اإىل الليل ومل يح�شر 

التخطيط ملهاجمة خمفر العديلية:

ويذكر ال�شاهد يو�شف �شالح حم�شن اأنه كان برفقة منذر وعادل العو�شي وفي�شل احلداد 
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ومن�شور اأمان يف االأ�شبوع االأول من الغزو العراقي، واأن اأولئك الفتية كانوا عازمني على 

تنفيذ خطة ل�شرب القوات العراقية املتواجدة يف خمفر �شرطة منطقة العديلية، وكان 

الوقت اإذ ذاك قرابة ال�شاعة الواحدة �شباحًا، وقد ن�شحهم يو�شف بعدم القيام بهذه 

.
)14(

العملية اخلطرة، لكنهم مل ي�شتجيبوا لن�شحه 

القب�ض على منذر  العراقية  القوات  اإلقاء  الوالدة يف رواية تف�شيلية عن كيفية  وتخرب 

القوات  فجاءتهم  حويل،  ميدان  دوار  عند  تعطلت  الرفاق  �شيارة  اأن  فتذكر  ورفاقه، 

العراقية للم�شاعدة، وبعد اإ�شالح ال�شيارة �شارت قلياًل ويف اأثناء جتاوزها الأحد املوانع 

اأ�شلحة،  من  يخفونه  الرفاق  كان  ما  للغزاة  فاأظهر  اخللفي  �شندوقها  انفتح  االأر�شية 

عرف  اأيام  ثالثة  مرور  وبعد   .
)15(

االحتجاز  اإىل  واقتادوهم  املجموعة  اأفراد  فاعتقلوا 

واحتجزتهم يف مدر�شة   ، ورفاقه  منذر  على  القب�ض  األقت  العراقية  القوات  اأن  يو�شف 

 وكانت االأ�شرة قلقة على غياب منذر وخا�شة والدته التي حثت اجلميع 
)16( 

مبيدان حويل

على بذل املزيد من اجلهد يف �شبيل معرفة م�شري منذر، ثم جاءت االأخبار عند طريق 

وترجح   .
)17(

ورفاقه يف مدر�شة مبيدان حويل  احتجاز منذر  بنباأ  يو�شف �شالح  اجلار 

اإلقاء القوات العراقية الغازية عليه ورفاقه اإىل حماولتهم تنفيذ  اأن �شبب  والدة منذر 

الكويتية  املقاومة  فرق  اأحد  اإىل  اأ�شلحة  تو�شيل  اأو حماولتهم  القوات،  تلك  �شد  عملية 

)18(.  وقد ذهب ال�شاهد يو�شف اإىل مقر املدر�شة التي احتجز فيها منذر ورفاقه، 

البا�شلة 

و�شاهد �شيارتهم التي  كانوا ا�شتقلوها لتنفيذ عمليتهم وهي من نوع بور�ض، بي�شاء اللون، 

.
)19(

والحظ اأنها م�شدومة من االأمام 

االأ�شرة تبحث عن منذر:

وتوجه اأفراد اأ�شرة منذر اإىل حمل احتجازه ورفاقه لل�شوؤال عنه، وتخرب والدته اأنها بكت 

اأمام جنود االحتالل واأحلت عليهم بطلب روؤية ولدها، فاأخربوها اأنه مت نقله ورفاقه اإىل 

. فتوجهت االأ�شرة اإىل منطقة �شبحان لل�شوؤال عن منذر، فاأخربتهم 
)20(

منطقة �شبحان 

.
)12(

القوات العراقية اأنه مت ترحيله ورفاقه اإىل العراق 

جهل م�شري منذر:

تذكر والدة منذر اأنها اأخربت باإعدام القوات العراقية ملنذر ورفاقه يف الكويت، واأن تلك 

.
)22(

القوات األقت بجثثهم عند حديقة م�شت�شفى العدان 

وبعد التحرير تذكر والدته اأن اأحد االأ�شخا�ض اأخربها اأنه راأى ا�شم منذر قد كتب على 
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.
)23(

اأحد جدران �شجن اأبي غريب يف العراق 

تغييب قوات االحتالل ملنذر:

حكمت  وقد  �شجونهم،  يف  ال�شيف  �شالح  عبدالرزاق  نعمان  منذر  الغزاة  غيب  هكذا 

.
)24(

املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2007/10/31م 

رحم اهلل ال�شهيد منذر، واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�سادر والهوام�س:
)*( ولد بالكويت يف 1972/12/17م، ي�شكن منطقة اأبو حليفة يف �شقة �شكنية، تاريخ اأ�شره يف 1990/8/10م، 
وتاريخ ا�شت�شهاده هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2007/10/31م. انظر: �شهادة وفاة 

ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2008/370، بتاريخ 2008/2/14، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين 

بيانات  1991/3/5م،  بتاريخ   3103913 رقم  منوذج  االإن�شان،  حلقوق  الكويتية  اللجنة  عن  �شادر  الكويتيني، 

املبلغة زكية كاظم احلميدان )والدة ال�شهيد(، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن 

اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم، موؤرخ يف 1991/10/13م، للمبلغة زوجة ال�شهيد، 

وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان 

االأمريي.

)1( زوجة ال�شهيد، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني املوافق 2010/1/25، �ض 1، والدة 

يو�شف   ،2 2010/1/26، �ض  املوافق  الثالثاء  يوم  القطان يف  الباحث وحيد  اأجراها معها  ال�شهيد، مقابلة 

�شالح حم�شن، مقابلة اأجراها معه الباحث عادل العبداجلادر بتاريخ 1996/8/13م، ورقة واحدة.

)2( والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 1.

)3( زوجة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 1.

)4( والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 زوجة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 1 - 2.

)5( والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)6( زوجة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)7( زوجة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)8( والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)9( يو�شف �شالح حم�شن، املقابلة ال�شابقة، ورقة واحدة، والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

)10( والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 2-3، زوجة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، يو�شف �شالح حم�شن، 

املقابلة ال�شابقة، ورقة واحدة

)11( زوجة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)12( والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)13( زوجة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)14( يو�شف �شالح حم�شن، املقابلة ال�شابقة، ورقة واحدة.

)15( والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)16( يو�شف �شالح حم�شن، املقابلة ال�شابقة، ورقة واحدة.

)17(  زوجة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 ، والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 4-3.

)18( والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)19( يو�شف �شالح حم�شن، املقابلة ال�شابقة، ورقة واحدة.

)20( والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)21( امل�شدر ال�شابق.

)22( يو�شف �شالح حم�شن، املقابلة ال�شابقة، ورقة واحدة، والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)23( والدة ال�شهيد، املقابلة ال�شابقة، �ض 5.

)24( وزارة العدل، دائرة االأحوال ال�شخ�شية/ 9، ق�شية رقم 2007/2339، منعقدة بتاريخ 2007/10/30م.
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ال�سهيد/ مهدي حبيب علي البلو�سي

كتب/ د. اأحمد �شعود احل�شن:

اجلن�شية: كويتي

احلالة االجتماعية: عزب

املوؤهل العلمي: �شهادة املرحلة املتو�شطة

تاريخ امليالد: 1971/4/24م

تاريخ االأ�شر: 1990/8/13م

تاريخ اإثبات اال�شت�شهاد: 2006/9/11م

اأخالق ال�شهيد مهدي البلو�شي وهواياته:

عرف ال�شهيد باأخالقه الكرمية فقد كان بارًا بوالديه هادئ الطبع، اجتماعيًا ، حري�شًا 

على الكالم الطيب والقول احل�شن )2(.

وكذلك عرف عن ال�شهيد حبه للريا�شة خا�شة ريا�شة كرة اليد حيث كان العبًا بارزًا يف 

نادي الريموك الريا�شي ولذا مت اختياره يف منتخب الكويت الوطني لكرة اليد، ولل�شهيد 

اأي�شًا م�شاركة يف رحالت الغو�ض التي ينظمها النادي البحري )3(.

دور ال�شهيد خالل الغزو العراقي الغا�شم:

عندما اجتاحت قوى البغي والعدوان اأر�ض الكويت يف يوم اخلمي�ض 1990/8/2م �شارع 

ال�شهيد مبقاومة املعتدين منذ اأول يوم اإىل يوم اعتقاله يف 1990/8/13م.

ففي اأول يوم من الغزو االآثم اجتمع مهدي مع بع�ض ال�شباب و�شكلوا خلية مقاومة عرفت 

مبجموعة 25 فرب�ير )4( التي كانت تعترب من اأقوى جماميع املقاومة )5( والتي كان 

لها تن�شيق مع احلكومة الكويتية )6( يف اخلارج واتخذت من منزل اللواء عبداحلميد 

احلجي مقرًا لها )7(.

ومن خالل هذه اخللية كانت لل�شهيد اأن�شطة متعددة ملواجهة القوات العراقية منها:

ال�شمود يف  �شلوى )8( مل�شاعدتهم على  اأهايل منطقة  الغذائية على  املواد  توزيع   - 1

اأر�ض الوطن.

2  - كتابة وتوزيع املن�شورات التي تندد بالغزو العراقي وتطالب بعودة ال�شرعية الكويتية 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 192 

�شعد  ال�شيخ  العهد  وويل  ال�شباح  اجلابر  االأحمد  جابر  ال�شيخ  الكويت  باأمري  املتمثلة 

العبداهلل ال�شباح - رحمهما اهلل )9(.

3 - تزوير الهويات خا�شة للع�شكريني )10( املطلوبني من النظام العراقي املجرم.

4 - منع القوات العراقية من م�شادرة االأدوية واملعدات الطبية واإر�شالها اإىل العراق فقد 

متكن ال�شهيد مع اأحد اأبناء املقاومة من تفريغ اأحد خمازن وزارة ال�شحة قبل اأن ت�شل 

اإليها يد املعتدين )11( وذلك كي ت�شتخدم يف امل�شت�شفيات الكويتية التي كانت تعاين 

نق�شًا يف االأدوية واملعدات.

5 - وباالإ�شافة اإىل هذه االأن�شطة املدنية فقد كان لل�شهيد اأي�شًا دور يف املقاومة الع�شكرية، 

فقد �شارك اأبناء املقاومة يف ر�شم مواقع القوات العراقية يف اأر�ض الكويت واإر�شالها اإىل 

اخلارج )12( لرت�شد قوات التحالف للقيام بق�شفها.

وذلك  وم�شرف  وبيان  �شلوى  بني  الواقع  اجل�شر  عملية  يف  �شاهم  ال�شهيد  فاإن  وكذلك 

برمي قنبلة يدوية على نقطة التفتي�ض العراقية الراب�شة حتت هذا اجل�شر )13(.

لتدل  يومًا  ع�شر  االأحد  تتجاوز  التي  الق�شرية  املدة  بها  حفلت  التي  االأن�شطة  هذه  اإن 

داللة وا�شحة على �شجاعته ومدى اجلد واالجتهاد الذي بذله ال�شهيد يف مقاومة اجلي�ض 

ال�شباب  من  كان  املقاومة  يف  رفاقه  اأحد  البلو�شي  مهدي  و�شفه  فكما  املحتل  العراقي 

الن�شطني ال يرتدد ديف اأي مهمة تن�شب له اإنه رجل مبعنى الكلمة )14(.

اعتقال ال�شهد مهدي البلو�شي وا�شت�شهاده:

خرج ال�شهيد مهدي مع اأحد اأبناء املقاومة من مقرهم متجهني اإىل مدينة الكويت يف يوم 

1990/8/13م ال�شتطالع االأو�شاع يف البلد، ويف الطريق واجهتهم نقطة تفتي�ض عراقية 

يف منطقة الرميثية فعرثوا يف ال�شيارة على م�شد�ض وكامريا فيديو ومن�شورات ، ومل يكن 

يعلم ال�شهيد اأو زميله بوجودها حيث كانت هذه ال�شيارة تابعة للخلية وت�شتخدم من اأكرث 

من �شخ�ض، فتم القب�ض عليهما )15( ومت نقل ال�شهيد مبا�شرة اإىل العراق حيث �شوهد 

1990/8/25 )16( ويف  اإىل  1990/8/13م  اأمن الب�شرة خالل الفرتة من  يف �شجن 

1990/10/1 م )17( ويف �شجن  اإىل  1990/8/25م  �شجن العمارة خالل الفرتة من 

النا�شرية خالل الفرتة 1991/1/16م واإىل 1991/2/16 )18(.

وبعد اعتقاله حاول والده البحث عنه يف �شجون العراق الإطالق �شراحه ولكن مل يعرث له 

على خرب )19( اإىل اأن �شدر حكم املحكمة الكلية القا�شي مبوت املفقود مهدي حبيب 
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علي البلو�شي كويتي اجلن�شية موتًا حكميًا اعتبارًا يوم 2006/9/11 م )20(.

رحم اهلل ال�شهيد مهدي حبيب البلو�شي واأ�شكنه ف�شيح جنانه.
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ال�سهيد/ نا�سر حمزة حممد علي )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور :

اأخالقه وطباعه:

�شجاع، خلوق، كثري احلركة، حمرتم، طيب القلب، هادئ، بار بوالديه ، حمب الإخوانه 

.
)1(

هواياته:

.
)2(

يهوى الفن واالأعمال الفنية خا�شة الديكور، ويحب ال�شفر 

درا�شته: 

يف مدر�شة ال�شباح االبتدائية، ثم املتنبي املتو�شطة، وبعدها نال �شهادة الثانوية العامة، 

.
)3(

والتحق مبعهد التكنولوجيا 

عمله:

التجارة  ووزارة  العامة،  االأ�شغال  ووزارة  املدنية،  للمعلومات  العامة  الهيئة  يف  عمل 

.
)4(

وال�شناعة 

نا�شر يف بداية الغزو العراقي:

توجه نا�شر يف اأول اأيام الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت اإىل عمله، ثم عاد يف 

على  لالطمئنان  النا�ض  وحاجة  اآنذاك،  االأمور  لتداعيات  نظرًا  املنزل  اإىل  اليوم  ذات 

.
)5(

اأهاليهم 

خروج نا�شر غري املعتاد:

منه،  املقربني  عند  وريبة  �شك  مثار  اأ�شبح  خالته  اأبناء  مع  املعتاد  غري  نا�شر  خروج 

فقد كان يخرج من ال�شباح الباكر، ويرجع اإىل املنزل يف وقت متاأخر من الليل، وعند 

.
)6(

ا�شتف�شار االأهل منه عن ذلك، ال يجيبهم بجواب مقنع 
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عمل نا�شر يف املخبز:

عمل نا�شر يف خمبز هو ورفاقه يف منطقة �شباح ال�شامل، وكان عملهم فيه الأجل البحث 

عن املزيد من ال�شباب الذين يودون االلتحاق معهم لتنفيذ عمليات للمقاومة �شد القوات 

العراقية الغازية، ف�شاًل عن كونه �شتارًا لعمل اآخر يت�شم باخلطورة البالغة، ويتمثل يف 

.
)7(

اأعمال مبا�شرة تت�شل باملقاومة الكويتية البا�شلة 

حقيقة انتمائه للمقاومة:

الغزو  بداية  من  �شهر  نحو  مرور  بعد  فيه  ات�شل  نا�شر  ن�شيبه  اأن  عقيل  ال�شاهد  يذكر 

العراقي، وطلب منه املجيء اإليه ، فذهب عقيل اإىل نا�شر الذي كان معه اآنذاك �شديقه 

�شالح وهو نقيب باجلي�ض الكويتي ويعقوب قمرب ولد خالته، ف�شاأل نا�شر ن�شيبه عقيل 

عن راأيه يف غزو العراقيني الكويت، ثم طلب منه االن�شمام معهم يف املقاومة الكويتية 

ن�شيبه عقيل، وقد  التي كان فيها  فا�شتجاب عقيل لذلك الطلب فكان �شمن املجموعة 

من  غريها  ومع  ال�شامل  �شباح  منطقة  يف  املقاومة  �شباب  مع  املجموعة  هذه  عملت 

.
)8(

املجموعات ، ومل تعرف با�شم معني 

نا�شر وال�شالح:

كان النقيب �شالح يح�شر اإىل املجموعة االأ�شلحة، ف�شاًل عن اأ�شلحة اأخرى جلبها نا�شر 

�شرطة  خمفر  ومنها  ال�شرطة  خمافر  وبع�ض  الدفاع  وزارة  خمازن  من  قمرب  ويعقوب 

منطقة كيفان، وكانوا يحتفظون ببع�شها يف منزل نا�شر وغريه من االأماكن ال�شتخدامها 

ب�شيارة  االآخر  ينقلون اجلزء  كانوا  كما  العراقية،  القوات  الع�شكرية �شد  يف عملياتهم 

.
)9(

نا�شر وهي من نوع هوندا اإىل املجاميع االأخرى للمقاومة الكويتية 

تدمري اآليات العدو:

و�شارك نا�شر رفاقه مرة يف حرق عربة نقل جنود عراقية ، فقد كانوا ميلوؤون الزجاجات 

.
)10(

بالكريو�شني وي�شعلونها ثم يقذفونها على العربات الع�شكرية العراقية بغية اإحراقها 

اأعمال مقاومة اأخرى:

ويذكر ال�شاهد عقيل اأنه قام مع ن�شيبه نا�شر وبقية اأفراد املجموعة بتنفيذ عملية ناجحة 
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�شد القوات العراقية، وكانوا يف �شيارات ثالث قا�شدين دوار البدع القريب من منطقة 

�شباب  فقام  فيه،  متمركزة  االحتالل  قوات  جنود  من  جمموعة  كانت  حيث  الرميثية 

.
)11(

املقاومة بتوجيه نريان اأ�شلحتهم اإليها فقتلوا بع�ض اأفرادها 

كما يذكر ال�شاهد جميل قمرب عبداهلل اأن القوات العراقية طاردت نا�شر وبع�ض اأفراد 

املجموعة بعد قيامهم مبهمة قتالية �شد تلك القوات، وكانت املطاردة مثرية، فقد كانت 

�شيارة نا�شر الهوندا تنتقل من �شارع اإىل اآخر، ومن ر�شيف اإىل اآخر، واأ�شفر االأمر عن 

.
)12( 

جناة اأفراد املجموعة من قب�شة القوات العراقية

ويذكر ال�شاهد يعقوب الذي �شارك نا�شر يف عدة عمليات مقاومة، اأنهم كانوا ورفاقهم 

يقومون بتوجيه نريان اأ�شلحتهم للقوات العراقية التي ت�شلك الطريق ال�شريع املقابل ملنطقة 

�شاحية �شباح ال�شامل، وكان اأفراد املجموعة يتخفون خلف احلاجز االأ�شمنتي املو�شوع على 

جانبي الطريق، كما كانوا يتعر�شون لنقاط التفتي�ض العراقية املقامة على مداخل املناطق 

.
)13(

ال�شكنية على اعتبارها اأهدافًا �شهلة وميطرونها بوابل من اأ�شلحتهم الر�شا�شة 

توزيع املبالغ النقدية:

اأر�ض الكويت،  �شارك نا�شر رفاقه يف توزيع املبالغ النقدية على االأ�شر ال�شامدة على 

وكانت تلك االأموال تاأتي من القيادة ال�شرعية الكويتية يف اخلارج، ف�شاًل عن بع�ض اأهل 

اخلري من اأبناء الوطن الذين تفانوا يف حب الكويت والدفاع عنها، ثم توزع تلك االأموال 

.
)14(

عن طريق املقاومة 

توزيع املواد الغذائية:

كما �شارك نا�شر رفاقه يف توزيع املواد الغذائية التموينية على االأ�شر الكويتية يف منطقته 

.
)15(

، و�شاركهم يف نقلها ب�شيارته الهوندا 

ذكاء نا�شر:

ذكاء نا�شر جعل قدرته على خداع ومراوغة جنود االحتالل، فقد كان مير على نقاط 

التفتي�ض التابعة لتلك القوات وهو يحمل يف �شيارته االأ�شلحة دون اأن ينتبهوا اإليه، وكان 

.
)16(

يعطيهم اخلبز وال�شجائر متويها لذلك 
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حذر نا�شر:

كان نا�شر ورفاقه حذرين يف اأعمالهم، فكانوا ينفذون عملياتهم الع�شكرية �شد القوات 

اكت�شاف  القوات يف  تلك  ال�شك عن  يبعدوا  ال�شامل حتى  العراقية خارج منطقة �شباح 

.
)17(

خمازن اأ�شلحتهم واأماكن جتمعهم 

نا�شر يف قب�شة العراقيني اأول مرة:

قام جنود االحتالل يف �شهر دي�شمرب �شنة 1990 م باإلقاء القب�ض على نا�شر يف اأول مرة 

على  للتوزيع  كانت خم�ش�شة  بحوزته  نقدية  مبالغ  على  وعثورهم  منزله  بعد مداهمة 

االأ�شر الكويتية، وكان ذلك ميثل جرمية يف عرف الغزاة الذين كانوا يبحثون عن م�شادر 

متويل املقاومة الكويتية البا�شلة بغية جتفيف منابعها، وقد قام جنود االحتالل باقتياد 

.
)18(

نا�شر ثم �شجنه، اإال اأنهم اأفرجوا عنه بعد ذلك 

جتمع الرفاق يف منزل نا�شر: 

كان منزل نا�شر اأكرث االأماكن التي يتم فيها اجتماع رفاقه باملقاومة، وكان اأ�شبه بديوان 

املنزل  يف  تكمن  واخلطورة  واخلارج،  الداخل  فيه  يكرث  حيويًا  حماًل  اأ�شبح  لذا  لهم، 

�شباب  بع�ض  وفيه  لالأ�شلحة  املنزل مبثابة خمزن  ذلك  كان  فقد  له،  املال�شق  املهجور 

املقاومة، وكان والد نا�شر يحذرهم من اإطالق النار منه على القوات العراقية خ�شية 

مداهمة ذاك املنزل واملنازل القريبة منه، خا�شة اأن بالقرب منهم مدر�شة اأمامة بنت 

.
)19(

ب�شر الثانوية للبنات تتواجد فيها قوات ا�شتخبارات عراقية 

نا�شر يف قب�شة العراقيني ثانية:

يف 1991/1/17 م اأطلق اأحد �شباب املقاومة املتواجدين يف املنزل القريب ملنزل اأ�شرة 

نا�شر النار على جندي عراقي يف املدر�شة املذكورة فاأرداه قتياًل، ويف 1991/1/18 م 

ثاين يوم �شباحًا قامت القوات العراقية بتطويق املنطقة، ثم داهمت منزل اأ�شرة نا�شر 

نقلوهم  ثم  نخي،  بن  علي  ون�شيبهم  من�شور  و�شقيقه  والده  وعلى  عليه  القب�ض  واألقت 

.
)20(

جميعًا اإىل خمفر �شرطة منطقة الرميثية 
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اعتقال بقية الرفاق:

مل تكتف القوات العراقية باعتقال نا�شر واأ�شرته، بل قامت باعتقال نحو اأربعني �شخ�شًا 

اأ�شبحوا  اأكرث هوؤالء  اأن  ويذكر من�شور  البا�شلة،  الكويتية  للمقاومة  انتمائهم  �شكت يف 

�شهداء، ومنهم: والده حمزة، وحمزة عبا�ض د�شتي، واأمري عبا�ض د�شتي، وعلي بن نخي، 

.
)21(

ووليد ال�شالح، وبدر الدربا�ض 

ا�شت�شهاد والد نا�شر:

ل�شرب  وتعر�ض اجلميع  والتحقيق معهم،  املعتقلني  با�شتجواب  العراقية  القوات  قامت 

مربح، ويذكر من�شور اأن والده حمزة ا�شتد غ�شبه من القوات العراقية واأخذ يعنفهم 

بالكالم، وكذا فعل علي بن نخي ن�شيبهم ، فما كان من الغزاة اإال اأن اأعدموهما �شريعًا 

.
)22(

دون معرفة نا�شر ومن�شور لكونهما يف زنزانة اأخرى 

عزل نا�شر عن �شقيقه من�شور:

بعد ثمانية اأيام قام جنود االحتالل بعزل نا�شر عن �شقيقه من�شور الذي مل يعرف بعدها 

اأحوال �شقيقه نا�شر، وقد تقلبت االأحوال مبن�شور فقد نقل اإىل جهات عدة منها �شجن 

.
)23(

االأحداث، ومعتقل ق�شر نايف، وخمفر �شرطة منطقة الرميثية، ثم اأفرج عنه

ا�شت�شهاد نا�شر:

وقد ت�شاربت الروايات بعد حترير الكويت ب�شاأن تاريخ وفاة ال�شهيد نا�شر، لكن عرفت 

اأ�شرته يقينًا اأنه ا�شت�شهد يف الكويت، ويذكر كل  من ال�شاهدين جميل قمرب ويعقوب قمرب 

.
)24(

عبداهلل اأن جنود االحتالل قاموا باإعدام نا�شر ثم رموا جثته مبنطقة النزهة 

وقد حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/1/22 

.
)25(

م 

رحم اهلل ال�شهيد نا�شر، وا�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�سادر والهوام�س:
)*( ولد بالكويت يف 1964/4/21م، ي�شكن منطقة الرميثية ، قطعة 4، �شارع 41، منزل 10 ، يحمل دبلوم معهد 
التكنولوجيا، يعمل يف وزارة التجارة وال�شناعة بوظيفة مفت�ض، تاريخ اأ�شر يف 1991/1/18م، وتاريخ ا�شت�شهاده 

هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/1/22م. انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة 

عن وزارة ال�شحة برقم 2008/951 ، بتاريخ 2008/5/1، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني، �شادر 

عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان، منوذج رقم 6375214 بتاريخ 1991/3/6م، بيانات املبلغ من�شور )�شقيق 

ال�شهيد( ، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى 

1991/10/7م، املبلغ نف�شه، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن طريق توثيق  واملفقودين بدون رقم، موؤرخ يف 

احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

)1( من�شور )�شقيق ال�شهيد(، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم اخلمي�ض، املوافق 2010/1/21م، 

�ض 2، عقيل عبداهلل املزدي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأحد املوافق 2010/1/24، 

املوافق  االثنني،  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة   ، عبداهلل  قمرب  يعقوب   2  -  1 �ض 

2010/1/25، �ض 2-1، 4.

2 - من�شور )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض2.

3 - امل�شدر ال�شابق

4 - امل�شدر ال�شابق

5 - امل�شدر ال�شابق، �ض 3.

6 - جميل قمرب عبداهلل، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2، من�شور )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة، ال�شابقة، �ض 3.

7 - من�شور )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، يعقوب قمرب عبداهلل ، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

8 - عقيل )ن�شيب ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3، عقيل )ن�شيب ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، يعقوب 

قمرب عبداهلل، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

9 - من�شور )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، عقيل )ن�شيب ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3، جميل 

قمرب عبداهلل، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، يعقوب قمرب عبداهلل ، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، 4.

10 -  من�شور )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4 عقيل )ن�شيب ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

11 - عقيل )ن�شيب ال�شهيد(، �ض 3، يعقوب قمرب عبداهلل، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3.

12 - جميل قمرب عبداهلل، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

13 - يعقوب قمرب عبداهلل، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

14 - عقيل )ن�شيب ال�شهيد(، �ض 4

15 - يعقوب قمرب عبداهلل، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

16 -  امل�شدر ال�شابق.

17 -  من�شور )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

18 -  عقيل )ن�شيب ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة،�ض 4.

19 -  من�شور )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 - 5 جميل قمرب عبداهلل، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4 ، 

يعقوب قمرب عبداهلل، املقابلة ال�شابقة، �ض 5.

20 -  عقيل )ن�شيب ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4، من�شور )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، جميل 

قمرب عبداهلل ، املقابلة ال�شابقة، �ض4، يعقوب قمرب عبداهلل ، املقابلة ال�شابقة، �ض5.

21 - من�شور )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 5 ، عقيل )ن�شيب ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 - 5 ، 

جميل قمرب عبداهلل، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 - 5.

22 - جميل قمرب عبداهلل، املقابلة ال�شابقة، �ض 5 ، من�شور )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.

23 - من�شور )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.

24 -  جميل قمرب عبداهلل، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، من�شور )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6، يعقوب 

قمرب عبداهلل، املقابلة ال�شابقة، �ض 5.

25 -  وزارة العدل، دائرة االأحوال ال�شخ�شية/ 9 ، ق�شية رقم 2007/3330، منعقدة بتاريخ 2008/1/22م.
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ال�سهيد/ نا�سر �سعد مطلق �سعد الهيفي )*(

كتب/ د. �شعود حممد الع�شفور:

اأخالقه وطباعه:

.
)1(

كرمي، �شجاع، خلوق، طيب، حنون، هادئ الطبع، �شاحب فكاهة ودعابة، بار باأهله 

هوايته:

.
)2(

ريا�شي، يهوى لعبة الكارتيه ويتقنها 

درا�شته وعمله:

الع�شكرية فاأ�شبح جنديًا يف رئا�شة احلر�ض  املتو�شط، انخرط يف �شلك  الثاين  ال�شف 

.
)3( 

الوطني، يعمل يف قوات ال�شاعقة اخلا�شة

نا�شر يف بداية الغزو:

فور تلقيه نباأ الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت توجه نا�شر اإىل وحدته يف احلر�ض 

الوطني، ويف الظهرية ذهب اإىل منزل �شديقه عدي ال�شويدي حيث قام با�شتبدال مالب�ض 

مدنية بالع�شكرية، ثم ذهب نا�شر مع �شديقيه خالد خري اهلل ملك م�شاري واأمان الفليج 

ع�شرًا اإىل خمفر �شرطة كيفان واأخذوا بنادق ذاتية، واملخفر حينها يتعر�ض لق�شف 

�شديد فدخلوا اأحد البيوت القريبة، وبعد اأن خف الق�شف غادر الثالثة اإىل منازلهم، 

وكان منزل خالد يقع يف منطقة �شباح ال�شامل، ويذكر ال�شاهد عدي اأنه ال يزال يحتفظ 

.
)4(

مبالب�ض �شديقه يف منزله 

موقفه اإزاء العدوان العراقي:

الكويت،  حترير  �شبيل  يف  ممكن  كل  بفعل  وتوعد  للكويت،  العراق  غزو  من  ناقمًا  كان 

و�شاهده �شديقه طالل الهيفي يحمل �شالحًا، واأخربه اأنه ذهب ورفاقه اإىل خمزن اأ�شلحة 

تابع لوزارة الداخلية وجلبوا منه اأ�شلحة، وكان من بني اأفراد جمموعته اأمان الفليج الذي 

.
)5(

يعمل معه يف نف�ض وحدته الع�شكرية التابعة للحر�ض الوطني 
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انتماء نا�شر للمقاومة:

عاد نا�شر اإىل �شديقه عدي بعد يومني خمربًا اإياه اأنه يعمل يف جمموعة قتالية هدفها 

مقاومة الغزاة العراقيني ، وحدثه عن وجود م�شكلة مقلقة له تتثمل يف كيفية اإخراج اأهله 

.
)6( 

من الكويت ليكونوا يف ماأمن من قوات االحتالل

اإخراج نا�شر اأهله اإلى ال�شعودية:

اإليه  التا�شع حيث ح�شر  ال�شهر  اإىل منت�شف  نا�شر عن �شديقه عدي  اأخبار  انقطعت 

اإىل قطر، وهذا ما  بعدها  نقلهم  ثم  ال�شعودية،  اإىل  اأهله  اإخراج  باأنه جنح يف  واأخربه 

.
)7( 

توؤكده بقية ال�شهود

جاهزية نا�شر لعمل املقاومة:

اأخرب نا�شر �شديقه عدي بت�شميمه على القيام باأعمال تهدف اإىل مقاومة املحتل وترد 

.
)8(

جميل الوطن، ف�شاطره عدي ذات االهتمام، واتفقا على العمل �شويًا 

جلب ال�شالح:

كان نا�شر و�شديقه عدي يذهبان �شويًا لياًل اإىل منطقة الرابية ويتزودان باالأ�شلحة التي 

كان يحتفظ بها بع�ض اأفراد املقاومة الكويتية هناك، وكان نا�شر يعرفهم متام املعرفة، 

اإىل عراقية، ف�شاًل عن ذلك كان  بتغيري لوحة �شيارته  ولت�شهيل هذه املهمة قام عدي 

نا�شر يذهب مع ال�شهيدين اأمان الفليج ومر�شد النمالن لياًل اإىل خمازن وزارة الداخلية 

.
)9( 

يف منطقة ال�شويخ جللب االأ�شلحة منها

التدريب على ال�شالح:

وبحكم متر�ض نا�شر على فنون الع�شكرية وحمل ال�شالح، فاإنه قام ورفاقه من الع�شكريني 

.
)10(

بتدريب غريهم من املدنيني على ا�شتخدام ال�شالح وطرق العناية به 

التخابر مع جمموعات املقاومة االأخرى:

ويظن ال�شاهد طالل الهيفي اأن جمموعة نا�شر على �شلة مبا�شرة مع جمموعات املقاومة 

الكويتية االأخرى، وخا�شة جمموعة عذبي ال�شباح، واحتمالية التخابر والتن�شيق بينهما 

.
)11(

يف جمال عمليات املقاومة 
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تزوير الهويات:

كان نا�شر يحمل هوية مزورة تدل على اأنه كان يعمل يف بلدية الكويت، وذلك هروبًا من 

قد  ورفاقه  اأنه  ويظن  يحملها،  من  تطارد  االحتالل  قوات  كانت  التي  الع�شكرية  �شفته 

.
)12(

�شاركوا يف تغيري هويات رفاقهم من الع�شكريني 

تغيري م�شرح العمليات:

ويذكر طالل الهيفي اأنهم كانوا يغريون م�شرح عملياتهم خوفًا من اأن تر�شدهم القوات 

العراقية، فلما اأ�شبحت منطقة �شباح النا�شر خطرة لكرثة تواجد القوات العراقية فيها 

نتيجة ما نفذته املقاومة الكويتية من عمليات ناجحة، ا�شطروا اإىل نقل عملياتهم اإىل 

منطقة الفروانية، بل اإن بع�ض اأفراد املجموعة ا�شطر اإىل ال�شفر خارج البالد ب�شبب 

.
)13(

ازدياد تتبع العراقيني لهم 

قتل اجلنود العراقيني:

طلب نا�شر بعد رجوعه اإىل الكويت من �شديقه طالل الهيفي اأن يذهب  معه اإىل بيت 

يف منطقة �شباح النا�شر لاللتقاء باأفراد جمموعته من املقاومة، فذهب معه ، و�شاهد 

حينئذ  عملهم  كان  النمران،  ومرزوق  الع�شان،  عبداهلل  اأمثال:  اأفرادها  بع�ض  هناك 

اختطاف جنود االحتالل واإيداعهم يف نف�ض البيت، ثم القيام بقتلهم وت�شويرهم، كان 

اأربعة  اأنه كان �شاهدًا على قتل  الدفن يتم لياًل يف ذات املنطقة، ويذكر طالل الهيفي 

.
)14(

جنود عراقيني بهذه الكيفية 

وقام نا�شر ورفاقه باملقاومة اأي�شًا باختطاف ع�شكريني عراقيني وذهبوا بهم اإىل بيت يف 

.
)15( 

منطقة الرابية حيث مت ت�شفيتهم ج�شديًا 

ويف مرات اأخرى كانوا يركبون جنود االحتالل ويوهمونهم بتو�شيلهم اإىل الوجهة التي 

.
)16(

يريدونها، ثم يقومون بقتلهم ورمي جثثهم يف حاويات القمامة 

ومن العمليات التي قام بها نا�شر �شد القوات العراقية الغازية، تلك التي كانت على طريق 

الدائري الرابع، وكان معه حينها خالد خري اهلل، واأمان الفليج ، ف�شاهدوا جنديني عراقيني 

.
)17(

على منت دراجة هوائية، ف�شوب نا�شر اإليهما نريان بندقيته فاأ�شابهما يف مقتل
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اأعمال ع�شكرية اأخرى:

ومن االأعمال البطولية التي �شارك فيها نا�شر، قيامه ورفاقه بت�شديد نريان اأ�شلحتهم 

خ�شية  املكان  من  ويفرون  االحتالل،  جنود  حتمل  التي  الع�شكرية  ال�شيارات  بع�ض  اإىل 

وقوعهم بقب�شة تلك القوات، ومنها ما كانوا ينفذونه على الطريق ال�شريع قبالة منطقة 

.
)18(

العمرية 

توزيع املبالغ النقدية:

�شارك نا�شر رفاقه يف توزيع االأموال النقدية على ال�شامدين على اأر�ض الكويت، وكانت 

تلك االأموال تاأتي من داخل الكويت وخارجها وفق تن�شيق مع القيادة الكويتية ال�شرعية، 

وكان نا�شر هو امل�شدر املوثوق لدى جمموعته يف جلب تلك االأموال مع ما يحمله هذا 

الكويتية  املقاومة  تتعقب م�شادر متويل  االحتالل  قوات  لكون  بالغة  العمل من خطورة 

طائلة  يف  يقع  االأموال  تلك  بتوزيع  يقوم  من  اأن  عرفها  يف  منابعها،  جتفيف  وحتاول 

.
)19(

التجرمي

كما قام نا�شر باأدوار اأخرى ت�شب يف خانة التطوع املدين، ومنها توزيعه املواد الغذائية 

.
)20(

على املحتاجني من ال�شامدين 

اإعداد االأ�شلحة يف بيت الوطري:

كان جتمع �شباب املقاومة التي ينتمي اإليها نا�شر يف بيت �شديق له يدعى حمود الوطري 

اأنه يقع يف منطقة �شكنية مكتظة  الذي كان حينئذ خارج البالد، وخا�شية هذا املنزل 

عن  مناأى  يف  كانت  لذا  الفل�شطينية،  اجلالية  االأغلب  يف  تقطنها  عمائر  بني  بال�شكان 

اأعني جنود االحتالل العراقي، وكان اأفراد املجموعة ي�شعون اأ�شلحتهم يف ديكور �شقف 

ذاك املنزل ويف منزل اآخر قريب منه، وكانت االأ�شلحة كثرية ومتنوعة قنابل، وعجائن 

.
)21( 

متفجرة، ور�شا�شات، وغريها

اإلقاء القب�ض على نا�شر:

ويف 1991/1/18م لياًل كانت اأ�شواء ال�شوارع مطفاأة، فدخل عدي ال�شويدي اإىل املنزل 

الذي يتجمع فيه اأفراد املقاومة - ومنهم نا�شر الهيفي - وهو يحمل طعام الع�شاء الذي 
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كان يجلبه لهم كل ليلة، ف�شاهد اثنني يظنهما من اجلالية الفل�شطينية كانا يراقبانه، ثم 

دخل املنزل م�شرعًا واأخرب �شديقه نا�شر بخربهما ، فقام نا�شر على الفور ليتوثق من 

.
)22(

ذلك، اإال اأنه مل ي�شاهدهما اإذاك 

وبعد الع�شاء خلد الرفاق اإىل النوم، وكان من بني احل�شور مر�شد النمالن، واأمان الفيلج 

، وق�شي و�شرار �شقيقا عدي ال�شويدي، وطالل عناد الهيفي، ومهدي الدقبا�شي، واأحد 

االإخوة امل�شريني ويدعى اأحمد فهمي، ومكث عدي معهم حتى ال�شاعة الواحدة �شباحًا، 

.
)23( 

ثم ان�شرف عنهم

ويذكر ال�شاهد طالل الهيفي اأنه كان من املجموعة التي خلدت اإىل النوم، ويف اأثناء نومه 

�شعر ب�شخ�ض يركله برجله فاأفاق من نومه واإذا بجندي عراقي قد �شدد �شالحه الر�شا�ض 

اإليه، فعلم اأن القوات العراقية قد داهمت املنزل، وما هي اإال حلظات ق�شرية حتى قب�ض 

الغزاة على اأفراد املجموعة واقتادوهم اإىل مركباتهم الع�شكرية بعدما اأع�شبوا اأعينهم، 

كما قاموا بتفتي�ض املنزل فوجدوا فيه اأ�شلحة كثرية ، وكان ذلك اليوم مطريًا، هذه رواية 

.
)24(

طالل 

املوافق  التايل  اليوم  يف  اأنه  ومفادها  ال�شياق،  ذات  يف  ت�شب  ال�شويدي  عدي  ورواية 

1991/1/19 م طلب والد عدي ال�شويدي منه اأن ينظر من خالل نافذة املنزل ما يجري 

مثل  واأخرى  ع�شكرية  �شيارة  ثالثني  نحو  راأى  املنظر،  فهاله  عدي  فنظر   ، اخلارج  يف 

عددها مدرعة، و�شيارات نقل عليها بنادق ر�شا�شة عراقية قد طوقت منزل الوطري حيث 

يتجمع الرفاق، ثم دخلوا املنزل وقب�شوا على من فيه من اأفراد املجموعة واقتادوهم وقد 

اأع�شبوا اأعينهم، ثم اأركبوهم ال�شيارات الع�شكرية، وقاموا بتفتي�ض املنزل وكذا القريب 

.
)25( 

منه واأخرجوا كل االأ�شلحة التي كان يخفيها الرفاق

طلب والد عدي من ولده مغادرة املنزل والنجاة بنف�شه من وجه القوات العراقية الغازية 

.
)26( 

لكي ال يقع يف قب�شتهم ، فخرج م�شرعًا وتوجه �شوب منزل �شديق له

�شبب وقوع نا�شر يف قب�شة العراقيني:

يعتقد ال�شاهد نا�شر اأن وقوع نا�شر الهيفي ورفاقه يف قب�شة جنود االحتالل يرجع �شببه 

اإىل الفل�شطينيني اللذين اأخربا تلك القوات عن طبيعة ن�شاط تلك املجموعة، وي�شاطره 

.
)27(

ال�شاهد طالل الهيفي ذلك 
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نا�شر ورفاقه يف خمفر الفروانية:

مت حتويل الرفاق اإىل خمفر �شرطة الفروانية، واحتجزوا يف �شجن كبري يف قبو املبنى، 

حيث تعر�شوا لتعذيب وح�شي، تعالت منه �شرخات االأمل عالية مدوية يف اأرجاء ذاك القبو، 

وا�شتخدم الغزاة فيه �شنوفًا من التعذيب كال�شعق الكهربائي، وال�شرب باال�شطوانات 

واأمان  الهيفي،  نا�شر  اأفراد املجموعة، وحكموا على  ال�شلبة، وحققوا مع  البال�شتيكية 

الفليج ، ومر�شد النمالن باالإعدام لعثورهم على �شريط فيديو بني اأفراد املجموعة وهم 

.
)28(

يحملون االأ�شلحة 

�شرب نا�شر ورباطة جاأ�شه:

ويذكر ال�شاهد طالل الهيفي اأن نا�شر الهيفي اأظهر �شربًا ورباطة جاأ�ض برغم ما ناله 

.
)29(

من العذاب ال�شديد، بل اإنه كان ي�شربه على ما اأ�شابه 

نا�شر ورفاقه يف ال�شفارة العراقية:

بعدها ، نقلت القوات العراقية نا�شر ورفاقه اإىل ال�شفارة العراقية، ثم عادوا بهم مرة 

ثانية اإىل خمفر �شرطة الفروانية، ومل يذكر ال�شاهد عدي ال�شويدي �شببًا لذلك، ويعتقد 

اأن �شببه كون بع�ض اأفراد املجموعة يحملون اجلن�شية العراقية مبا فيهم ال�شاهد عدي 

.
)30(

نف�شه، و�شقيقه ق�شي و�شرار 

نقل املجموعة اإلى الفردو�ض وامل�شاتل:

جمموعتني،  اإىل  عليها  القب�ض  األقت  التي  املجموعة  بتق�شيم  العراقية  القوات  قامت 

االأوىل مت نقلها اإىل مبنى االأحداث بالفردو�ض، واالأخرى اإىل منطقة امل�شاتل بالرابية، 

.
)31(

وكلها مواقع يجري فيها املزيد من التحقيق والتعذيب والتنكيل 

نا�شر يف العراق:

ويذكر ال�شاهد اأحمد الهيفي - وكان من �شمن املعتقلني - اأن القوات العراقية نقلتهم 

اإذاك قد ا�شتد على  اإىل الب�شرة على منت با�شات، والق�شف اجلوي لقوات التحالف 

اأن القوات العراقية رحلت فيما بعد  ال�شويدي  ال�شاهد عدي  القوات العراقية ، ويخرب 

نا�شر ورفاقه اإىل العراق حيث مدينة بغداد، ثم اإىل �شجن ال�شماوة ، وي�شاطره ال�شاهد 

.
)32(

طالل الهيفي الراأي ذاته 
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تغييب قوات االحتالل لنا�شر:

م�شريه،  يعرف  ومل  �شجونهم،  يف  الهيفي  �شعد  مطلق  �شعد  نا�شر  الغزاة  غيب  هكذا 

يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  املفقود  مبوت  الكويت  بدولة  املحكمة  حكمت  وقد 

.
)33(

2007/10/3م

رحم اهلل ال�شهيد نا�شر واأ�شكنه ف�شيح جنانه، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل 

وال�شلوان.
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امل�شادر والهوام�ض:

)*( ولد بالكويت يف 1966/1/21م، ي�شكن منطقة �شباح ال�شامل، قطعة 11، �شارع 1، جادة 5، منزل 15، يعمل 
بوظيفة جندي يف احلر�ض الوطني بالقوات اخلا�شة، تاريخ االأ�شر يف 1991/1/19م، وتاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ 

احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2007/10/3م. انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة 

ال�شحة برقم 2008/457، بتاريخ 2008/2/20م، 

ت�شجيل  1992/5/7، ومنوذج  موؤرخة يف   ،406032 برقم  والتحرير  االحتالل  املتغيب �شمن عمليات  وا�شتمارة 

بتاريخ   5055714 رقم  منوذج   ، االإن�شان  حلقوق  الكويتية  اللجنة  عن  ال�شادر  الكويتيني  واملفقودين  االأ�شرى 

برقم   ، اجلهة  نف�ض  عن  �شادر  اآخر  ومنوذج   ، ال�شيحان  وبران  علي  عبدالكرمي  املبلغ  بيانات  1991/3/8م، 

اجلهة  نف�ض  عن  �شادر  ثالث  ومنوذج  ال�شهيد(،  )والد  مطلق  �شعد  املبلغ  بيانات  تاريخ،  بدون   ،5069812

اأو�شاع  ت�شجيل  ومنوذج  ال�شويدي،  عبداهلل حممد جا�شم  املبلغ  بيانات  1991/4/4م،  بتاريخ   5703113 برقم 

االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم ، موؤرخ يف 

اإبراهيم عبود )والدة ال�شهيد(، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق  1991/10/5م للمبلغة فوزية 

احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي.

)1( عدي ال�شويدي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم اخلمي�ض املوافق 2009/9/3، �ض2، طالل 

عناد الهيفي، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء املوافق 2009/9/2، �ض 2، اأحمد 

 ،2009/8/30 املوافق  االأحد  يوم  القطان يف  الباحث وحيد  اأجراها معه  ال�شهيد(، مقابلة  الهيفي )�شقيق 

املوافق  االأربعاء  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة  م�شاري،  ملك  اهلل  خري  خالد   ،2 �ض 

املوافق  االأربعاء  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة   ، العالج  حممد   ،2 �ض   ،2009/8/26

2009/8/19، �ض2.

)2( اأحمد الهيفي )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2.

)3( عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، اأحمد الهيفي )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2، خالد خري 

اهلل ملك م�شاري، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2.

)4( اأحمد الهيفي )�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 3، عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة �ض2، خالد 

خري اهلل ملك م�شاري ، املقابلة ال�شابقة، �ض 2 - 3.

)5( طالل عناد الهيفي، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)6( عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)7( طالل عناد الهيفي، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض 3، اأحمد الهيفي )�شقيق 

ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)8( عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض 3.

)9( اأحمد الهيفي )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض4، عدي ال�شويدي ، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 - 4.

)10( طالل عناد الهيفي، املقابلة ال�شابقة، �ض4.

)11( امل�شدر ال�شابق.

)12( امل�شدر ال�شابق.

)13( امل�شدر ال�شابق.

)14( امل�شدر ال�شابق، �ض3.

)15( عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)16( امل�شدر ال�شابق، �ض 5.

)17( خالد خري اهلل ملك م�شاري، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.
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)18( عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، خالد خري اهلل ملك م�شاري، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 - 5.

)19( طالل عناد الهيفي، املقابلة ال�شابقة، �ض 5، عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)20( عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض 4.

)21( طالل عناد الهيفي، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 - 5 ، عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض 4، احمد الهيفي 

)�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة �ض 3.

)22( عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض 5 - 6 طالل عنادي الهيفي، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.

)23( عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6.

)24( طالل عناد الهيفي، املقابلة ال�شابقة، �ض 6 - 7.

)25( عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 - 7.

)26( امل�شدر ال�شابق، �ض 7.

)27( طالل عناد الهيفي، املقابلة ال�شابقة، �ض 6، 7 عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض 9.

)28( عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض 7 - 8 طالل عناد الهيفي ، املقابلة ال�شابقة، �ض 7 - 8 اأحمد الهيفي 

)�شقيق ال�شهيد(، املقابلة ال�شابقة، �ض 6.

)29( طالل عناد الهيفي، املقابلة ال�شابقة، �ض 8

)30( عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة ، �ض 8، 9.

)31( طالل عناد الهيفي ، املقابلة ال�شابقة، �ض 8 - 9، عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض8، اأحمد الهيفي 

)�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، ، �ض 6.

)32( عدي ال�شويدي، املقابلة ال�شابقة، �ض 8، طالل عناد الهيفي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 9.

)33( وزارة العدل، دائرة االأحوال ال�شخ�شية / 27، ق�شية رقم 2007/2230 ، منعقدة باملحكمة الكلية علنًا يف 

تاريخ 2007/10/3م.



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

		äÉeóÿG	‘	§°ûfh	ÊóŸG	¿É«°ü©dÉH	¬°†aQh	∫ÓàM’G	ΩhÉb	øjóeÉ°üdGh	Ú£HGôŸG

	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G

	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe

	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 210 

ال�سهيد/ نا�سر فالح عاي�س الر�سيدي

كتب/ اأ.د. في�شل عبداهلل الكندري:

ولد ال�شهيد نا�شر يف دولة الكويت عام 1958م، ومل يكن له ميل اإىل الدرا�شة فاكتفى 

بال�شهادة املتو�شطة، ورغم ذلك كان له ميل �شديد للكتب، وكان يقبل على �شرائها لينهل 

منها، الأنها كانت و�شيلته لالطالع والتثقف، فكون مكتبة خا�شة به يقبل عليها يف اأوقات 

. وبجانب ذلك كان 
)2(

، فاأثرت القراءة يف �شلوكه فجعلته هادئًا يف ت�شرفاته 
)1(

فراغه 

مدربًا  وكان   ، الكاراتيه  لعبة  وهو من حمبي  و�شجاعًا،  قويًا  كان  للريا�شة حيث  حمبًا 

.
)3( 

جيدًا فيها

عا�ض ال�شهيد نا�شر بدولة الكويت حاله حال بقية ال�شعب، فبداأ حياته العملية يف ال�شلك 

الع�شكري فالتحق باحلر�ض الوطني اأول االأمر، ثم تركها اإىل وزارة الدفاع وقرر بعدها 

اأن يهجر احلياة الع�شكرية ويتجه للمدنية، فاأخذ يعمل يف التجارة ويف االأعمال احلرة 

، وا�شتمر على هذا املنوال حتى �شبيحة يوم اخلمي�ض يف الثاين من اأغ�شط�ض 1990م، 
)4(

ذلك اليوم االأ�شود الذي اأغار فيه اجلار على جاره، ويقتل فيه االأخ اأخاه، �شاربًا بذلك 

كل اأوا�شر االأخوة العربية التي طاملا كان يتغنى بها �شدام ح�شني واأزالمه.

اأخيه فايز، وا�شتيقظ �شباحًا على �شوت والدته وهي تقول:  نام ليلة اخلمي�ض يف بيت 

»ترى العراقيني دخلوا علينا«، فلم ي�شدق ال�شهيد نا�شر واأخوه فايز هذا النباأ، ففتحا 

ليتاأكدا من اخلرب، فاأوقع اخلرب حزنا عميقا يف نف�ض كل من كان بالكويت  التلفزيون 

حينها، الأن غزو العراق للكويت هو اآخر ما توقعوه ، فتوجها يف م�شاء اليوم الثاين من 

االأ�شلحة  واأخذا ما متكنا من حمله من  ال�شويخ،  الداخلية يف  اإىل خمازن وزارة  الغزو 

املوجودة هناك، ونقاله اإىل بيت ال�شهيد نا�شر يف منطقة الرابية، وقام بتوزيعها على 

 ويفيد اأخوه مطلق اخلرينج 
)5(

بع�ض �شباب املقاومة ال�شتخدامها �شد القوات العراقية 

يف  م�شتودعاتها  من  االأ�شلحة  الأخذ  تنقالته  يف  معاه  ياأخذه  كان  نا�شر  ال�شهيد  باأن 

ال�شويخ، وكان ي�شعها على مقعد �شيارته اخللفي، ويغطيها حتى ال تكون ظاهرة، وكان 

يوزعها ال�شهيد على اأ�شدقائه اأو اأفراد خليته يف منطقة الفروانية، وي�شيف مطلق باأن 

ال�شهيد كان يتوجه اإىل فرع اجلمعية التعاونية، وينزل مطلق ويوزع االأ�شلحة املو�شوعة يف 

الكراتني ال�شغرية كعملية متويه على اأنها مواد غذائية، وكان مطلق يقوم بهذه العملية 
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نظرًا ل�شغر �شنه ، وحتى ال يكون هناك جمال لل�شك فيه، بينما كان نا�شر يراقب عملية 

.
)6(

التوزيع من بعيد 

خاله  ويقول  املقاومة،  على خاليا  بتوزيعها  يقوم  لالأ�شلحة  بيته خمزنًا  اأ�شحى  وهكذا 

اإىل  نا�شر لالطمئنان عليه، و�شعد  بيت  اإىل  الغزو توجه  بدايات  اإنه يف  الدويلة  حجي 

غرفته يف الطابق العلوي، فاإذا الغرفة مليئة باالأ�شلحة والذخائر، فطلب �شالحًا فقال 

له ال�شهيد نا�شر خذ ما ت�شاء فهي كثرية، فقال اخلال: »يا نا�شر دير بالك على نف�شك، 

افر�ض اأن �شار تفتي�ض على البيوت، اأكيد راح مي�شكونك، وميكن يعدمونك، فرد عليه : 

 فهذا املوقف يدل على ال�شجاعة، وعدم اخلوف من 
)7(

ال عليك �شاأوزعها على ال�شباب 

االأعداء، وعدم االكرتاث بهم، ومبا ميكن اأن يفعلوه، واأن حبه لوطنه ميلي عليه اأن يقف 

يف وجه الغزاة.

والظاهر اأن ال�شهيد نا�شر كّون مع رفاقه خلية ملقاومة اجلنود العراقيني، ولكنه مل يخرب 

اأحدًا من اأقاربه، مهما كان قريبًا منه، رمبا الإبقاء االأمر �شرًا بني اأفراد اخللية فقط، 

االإعالم  اأجل  يعملون ذلك من  به من بطوالت، فهم ال  اأحد مبا يقومون  يعلم  وحتى ال 

اأنه   لدرجة  منه  قريبًا  كان  باأنه  قال  الدويلة  حجي  خاله  اأن  لدرجة  دنيوية،  ل�شهرة  اأو 

كان �شديقًا له ولي�ض خاال له فقط، ورغم هذه العالقة احلميمية مل يخربه عن اخللية 

واأفرادها اأو االأعمال التي كانوا يقومون بها.

اأهله  باأن  واأخربه  الغزو،  من  اأ�شبوع  بعد  اأتاه  ال�شهيد  باأن  الدويلة  وي�شيف خاله حجي 

جميعهم خرجوا اإىل اململكة العربية ال�شعودية، ومل يخرج معهم ، واأخرج له �شبع هويات 

عراقية، ف�شاأله عن اأمرها، فاأجاب باأنهم قتلوا �شبعة جنود عراقيني بينما كانوا ي�شرقون 

خمزنا يف منطقة العار�شية، وا�شتولوا  على االأ�شلحة والهويات، واأخذ خاله �شالحًا من 

.
)8(

نوع كال�شنكوف لنف�شه 

ووا�شل اأفراد اخللية عملياتهم �شد القوات العراقية مبا تي�شر حتت اأيديهم من اأ�شلحة، 

والذوا  الرابية،  منطقة  بيوت  اأحد  �شطح  على  من  بالر�شا�ض  العراقية  القوات  ورموا 

.
)9(

بالفرار 

ويف 1990/8/10م قام ال�شهيد نا�شر واأفراد خليته بدرا�شة موقع ل�شرب االأرتال العراقية 

اأو اإجبارهم على  اأو العمل على تاأخري تقدمهم،  على الدائري اخلام�ض لوقف تقدمهم 

تغيري خط �شريهم، وزاروا املنطقة وخططوا ملا �شيقومون به يف الغد، ويف ذلك اليوم 

وجدوا البيت حماطًا بال�شيارات الع�شكرية فخ�شوا اأن العراقيني يراقبون املكان،  ورمبا 
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.
)10(

اأقاموا كمينًا لهم، ف�شرفوا النظر عن تنفيذ املهمة 

وظل ال�شهيد نا�شر يقوم مبا ميليه عليه �شمريه يف مقاومة املعتدين حتى مت اإلقاء القب�ض 

1990/8/25م،  اأنه اعتقل بتاريخ  عليه، وال يعلم تاريخ اعتقاله بال�شبط، ولكن يعتقد 

الأن هذا كان اآخر يوم يراه فيه خاله حجي الدويلة حيث كان من عادة ال�شهيد اأن يزور 

خاله ولكنه منذ ذلك التاريخ مل يره اأو ي�شمع عنه اأي �شيء، فذهب اإىل بيته، فلم يجده، 

، وهنا بداأت رحلة العذاب 
)11(

و�شاأل اجلريان عنه، فاأخربوه بعدم علمهم مبا حدث له 

امل�شادر  فت�شري  الآخر،  �شجن  من  نقلوه  حيث  العراقية،  القوات  اأيدي  على  والتعذيب 

اأنه نقل من االأحداث اإىل امل�شاتل، ثم رحل اإىل �شجن مركز ا�شتخبارات الب�شرة  اإىل 

حيث �شاهده هناك املعتقل الكويتي من�شور اخلرايف خالل الفرتة من نهايات اأغ�شط�ض 

حتى منت�شف �شبتمرب، ونقل بع�شًا من اأخباره التي �شمعها عنه وعن جمموعته، واأفاد 

 ، وكانت جرميتهم الوحيدة هي حبهم 
)12(

باأن ال�شجن كان يغ�ض باملعتقلني الكويتيني 

لوطنهم الكويت، ومل ير�شوا بظلم القوات الغازية.

وي�شيف خاله حجي الدويلة باأنه بعد التحرير مت العثور على ورقة اعتقال اأو حتقيق يف 

منطقة ال�شليبخات مفادها باأن ال�شهيد نا�شر اتهم بحيازة ال�شالح وتاريخ اعتقاله هو 

.
)13(

1990/8/25م، وحكم عليه باالإعدام 

حتى  ذلك  على  الو�شع  وا�شتمر  عنا،  الر�شيدي  نا�شر  ال�شهيد  اأخبار  انقطعت  وهكذا 

اأودعت اأمه عاي�شة مطلق زايد الدويلة كتابًا اإىل املحكمة الكلية بتاريخ 2007/7/17م 

تطلب فيه احلكم مبوت ابنها نا�شر الر�شيدي النقطاع اأخباره حتى هذا التاريخ، وعليه 

وبناء   ،  )14( 2007/11/20م  بتاريخ  الر�شيدي  نا�شر  املفقود  مبوت  املحكمة  حكمت 

على ذلك ا�شتخرجت وزارة ال�شحة بدولة الكويت �شهادة وفاة بناء على حكم املحكمة 

ق�شية رقم 2007/2351 اأحوال �شخ�شية/9 )15(.

رحم اهلل ال�شهيد واأ�شكنه ف�شيح جنانه.
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34بدر فالح �شطام ظاهر البدر الف�شلي

41جا�شم حممد عبداهلل ال�شهاب

47جمال اأحمد عبداهلل املذكور

52جمال م�شاعد اأحمد اجلزاف

58ح�شني جا�شم فهد الدريع

62ح�شني عبداهلل هداد ال�شمري

70حمدان علي مهدي العجمي

74حمدان حممد حمدان املطريي

79خليفة جمبل اإ�شنايف خلف اجلدعي

84�شامل عبدالواحد �شكر ن�شر اهلل

90�شامح خالد اإبراهيم االأحمد

95�شفاح عنرب عبداهلل املال

102�شمرية عبدالغفار من�شور معريف

الفهر�س
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110�شلطان حمد حممد الهاجري

114�شليمان اإبراهيم فايز يو�شف

120�شايف مهدي مزعل ال�شبيعي

123عبداهلل نا�شر هزاع العفا�شي

127عبداهلل اأحمد عبداهلل العجيل

131عماد حممد اإبراهيم عبدالواحد البناي

134علي �شعد ال�شمري

137عي�شى عبداهلل حممد ال�شرف

141�شالح عبداهلل حممد ال�شرف

146حممد عبداهلل حاجيه حممد

153حممد عبداللطيف حممد العبيد

157حممد فالح مبارك املطريي

169م�شرف اليف حممدالعنزي

175م�شطفى نا�شر علي نا�شر القطان

183مطلق �شعد مطلق املطريي

186منذر نعمان عبدالرزاق �شالح ال�شيف

191مهدي حبيب علي البلو�شي

195نا�شر حمزة حممد علي

201نا�شر �شعد مطلق �شعد الهيفي

210نا�شر فالح عاي�ض الر�شيدي



Tel.: 1888101

بصمات خالدة
ي�صل  وعندما  عظيمة..  �إن�صانية  قيمة  �ملختلفة،  بدرجاته  �لعطاء، 
�لعطاء �إلى �لت�صحية بالروح فاإنها جت�صد �لقيم �لإن�صانية لأنها تعك�س 
�حلياة  باأن  �ملطلق  �لإميان  جت�صد  ولأنها  �لهمة،  وعلو  �لنف�س،  �صمو 
ما ميلكه  باأثمن  �لت�صحية  ت�صتحق  �حلقيقية هي �حلياة �لكرمية وهذه 
�لإن�صان وهو �لنف�س... لقد جتلت جميع هذه �لقيم �لإن�صانية �لنبيلة 
�لزمن  توقف  لقد  للغزو...  �لكويت  تعر�س  �أثناء  بطولية  ملحمة  يف 
�أي�صا  عليها  ولي�صهد  �لنادرة  �لإن�صانية  �مللحمة  هذه  لي�صهد  عندها 
ليكون بعدها توثيقًا للحدث ي�صتهدف �إعالء �صاأن �لوطن و�صاأن �لقيم 
وتدعيمًا  وتعزيزً�  ذلك،  كل  و�لذي هو حمور  �لإن�صان  ل�صاأن  و�إعالء 
للقيم �لإن�صانية �لنبيلة �لتي ج�صدتها �لت�صحيات �لعظيمة لأبناء هذ� 
�صل�صلة  �لبلد �لأمني فقد �رتاأى �ملكتب �أن يوثق هذه �لقيم �صمن 
من �لق�ص�س �لتي تعك�س ماآثر وت�صحيات �أبناء هذ� �لبلد لتظل نافذة 
ولينهلو�  �لإيثار  معاين  �أ�صمى  خاللها  من  ي�صهدون  �لقادمة  لالأجيال 

منها معاين �لوفاء و�لعمل و�حلياة �لكرمية..

تكرمي �ل�صهيد عن طريق تخليد بطولته ورعاية ذويه رعاية متميزة 
يف �جلو�نب �ملادية و�ملعنوية.

www.marty.com.kw @martyrskuwait
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