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في(ȓتاريخ الكويت
بصمات
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
�إذا كانت املعاناة والآالم مبا ي�صاحبها من �آمال وكربياء تتفتح �أدب ًا و�شعر ًا وفنا ،فذلك
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
هو حال احلركة الأدبية والثقافية يف دولة الكويت التي تفاعلت وجداني ًا و�أدبي ًا مع
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
التطورات ال�سيا�سية واالجتماعية والإن�سانية التي عا�شها العامل العربي منذ منت�صف
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
أ�شهر(.االحتالل ال�صدامي لبلدنا احلبيب الكويت.
القرن املا�ضي ،مرور ًا ب�
*1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
الرواد
فقد �سجلت احلركة الأدبية والثقافية يف بلدنا ظهور �أعداد كبرية من العمالقة
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
والفكر
واملبدعني الكويتيني الذين تركوا ب�صمات وا�ضحة يف م�سرية العلم والثقافة
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
والفن والأدب ،و�أجادوا فن الكتابة والتعبري �شعر ًا ونرث ًا.
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
فورة
ويف جمموعتنا «ب�صمات يف تاريخ الكويت» �أراد مكتب ال�شهيد �أن ي�سجل للتاريخ
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
املحتل و�إ�صرارهم على حتقيق الن�صر على الغا�صب مهما كانت
غ�ضب الكويتيني على
<-b/b£g0*EÌjD*¢
عدته وعتاده رغبة يف ال�شهادة فدا ًء للأر�ض والعر�ض .فعندما حتقق الن�صر وطرد
*<w¤|D*ch
الرياعات الكويتية ق�ص�ص بطوالت ،ووثقت معارك �شرف ومالحم
الغزاة حكت
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Ñ* 04
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�شر�سةE ÈC*،
bG
وبقلوب
بع�شق الكويت
*<Dbgب�صدور
ib~z+ÉEو�شابات
املحتل � ،شبان
خا�ضها �ضد
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
م�ؤمنة بن�صر اهلل.
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«ب�صمات يف تاريخ الكويت» ت�ضم باقة من �أدب الن�صر على االحتالل ،و�صفحات من
*·H±*gJ*HyDلتحرير الأر�ض ،وهي هديتنا لأبنائنا و�إخواننا من هذا اجليل ومن
الكفاح البطويل
لت�صدي
العامل لتظل نربا�سا
مكان من
بلدنا الكويت ،ويف كل
الأجيال املتعاقبة يف
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�ضحوا
احلق وانت�صاره على الباطل ،و�شاهدا على حب الوطن وتقدي�سه ،ووفاء ملن
للكويت© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H.
فدا ًء*f£j£ExD
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أرواحهم
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الوكيل امل�ساعد
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
املدير العام ملكتب ال�شهيد
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د� .أحمد �سعود احل�سن
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
 D3رحمه
أحمد¯احلمد
ال�شهيد �
�أخالق
اهللE HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E:
*¯ hB¡D
*´,x~{g
*ib~zcD
هادئ
عرف ال�شهيد ب�صفاته احلميدة فقد كان بار ًا بوالديه ،طيب القلب ،اجتماعي ًا،
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
اجلميع.
الطبع ،مرح ًا ،حمبوب ًا
*b£+fE¯ib~zcD
من .(1
وله هوايات �أبرزها �صيد ال�سمك «احلداق» ورحالت الرب (.)2
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
دور ال�شهيد �أحمد احلمد خالل الغزو العراقي الغا�شم:
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
()3
كان ال�شهيد �أحمد يف ريعان ال�شباب طالب ًا يف ال�سنة الأخرية من املرحلة الثانوية
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
عندما اجتاحت قوى الظالم �أر�ض وطنه الكويت يف يوم اخلمي�س 1990/8/2م.
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
بالده
و�أمام هذا الغزو الهمجي رف�ض ال�شهيد �أن يقف مكتوف اليدين بينما ت�ستباح
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
< -b/b£g0*EÌjD*¢يف مواجهة هذا الطغيان منذ الأيام الأوىل من الغزو �إىل
فحر�ص �أن يكون له دور بارز
()4
يوم اعتقاله يف 1991/1/25م  ،هذا الدور متثل يف جمالني:
*<w¤|D*chحيث ا�شرتك مع عدد من �أ�صدقائه من عائلة بور�سلي وعائلة الفزيع
املجال الأول مدين
طريق:
وذلك عن
منطقة
أهايل
خدمة �
* wG Ég1* =4H Ñ
04
العديلية*<Dbg
ib~z+ÉE
¡0
fJ*H4
علىE
العمل*ÈC
يفbG
� 0 1إدارة اجلمعية التعاونية يف املنطقة.
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
 - 2حرا�سة خمازن اجلمعية من �أن تنهبها القوات الغازية.
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
 - 3توزيع املواد التموينية والغذائية.
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
 - 4م�ساعدة الأ�سر املحتاجة.
()5
النقدية
 - 5توزيع املبالغ
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯Hأمام
خطورته1وم�صري من يقف �
<$*xp~|D*f~8bال�شهيد
الع�سكري الذي يعرف
واملجال الثاين املجال
/18 ¡J¯H
fJ¡±*ex²*$v+v+
والعمل
ه�ؤالء املجرمني ولكن ال�شهيد مل ي�أبه لهذا كله لأن حبه لوطنه والت�ضحية من �أجله
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
مقاومة،
زمالئه خلية
�x~{+شكل
ولهذا
أغلى عنده
fEمن �
تخلي�صه
على
© yC*xE
¤GHمع*Iv0
روحهh+،
f~64vEمن*fEbE
أيديهم �¢<H
*f£j£ExD
xº
املنت�شرة
التي حر�صت على جمع الأ�سلحة للقيام بعمليات ع�سكرية �ضد القوات العراقية
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5bيف
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*Hب�إعدادها لتكون جاهزة لال�ستعمال
يف �أر�ض الوطن ،واهتم ال�شهيد و�أفراد اخللية
امتالكهم
� -104أي فر�صة وقامت اخللية بتوثيق ا�ستعدادهم للمقاومة يف �شريط فيديو ي�ؤكد5
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
()6
لل�سالح بينما هم يقومون بتنظيفه وي�ستنكرون غزو العراق لبالدهم .

أ�سلحة ف(�ȓأخفى بع�ضها يف �إحدى ال�سيارات الواقفة
اهتم* ال�شهيد ب�إخفاء هذه ال
وقد
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
بداخل منزله والبع�ض الآخر و�ضع يف منزل غادره �أهله مقابل ملنزلهم (.)7
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
أخرى
وامتلكت اخللية �أي�ض ًا �أجهزة ات�صال للتخاطب فيما بينها ومع خاليا املقاومة ال
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
()8
<.¢
ارتكبوها
H*5التي
وجرائمهم
 fEالعراقية
جتمعات القوات
لتوثيق¯مراكز
£cD* fE
*bC f£´b~zD
*y+bº v0
ت�صويرD
أجهزة ¡gA
و�*fEbD
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
ظروف اعتقال ال�شهيد �أحمد احلمد وا�ست�شهاده
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
حتركات خلية املقاومة ومتكن من القب�ض على �أحد �أفرادها
ر�صد اجلي�ش العراقي
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
ومنهم
الذي حتت التعذيب الرهيب ا�ضطر لالعرتاف ب�أ�سماء جميع �أفراد اخللية
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ال�شهيد �أحمد احلمد و�أنهم ميلكون �أ�سلحة و�أخربهم باملقر الذي يجتمعون فيه وهو
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
منزل ال�شهيد ،فقام جنود االحتالل مبراقبة املنزل ويف فجر يوم 1991/1/25م داهمت
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
املنزل فرقة من قوات االحتالل الغا�شم عددها خم�سون فرد ًا مزودة بالأ�سلحة والآليات
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ال�شهيد
الع�سكرية وكان ال�شهيد �أثناءها جمتمع ًا مع �أفراد اخللية فتم �إلقاء القب�ض على
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
وجميع من معه (.)9
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDثم
وبعد االعتقال اقتيد ال�شهيد مع رفاقه �إىل خمفر العديلية وظلوا فيه ليلة واحدة
<-b/b£g0*EÌjD*¢يف حمافظة العا�صمة ،وهناك يف ق�صر نايف مت تعذيبهم
نقلوا �إىل معتقل ق�صر نايف
و�ضربهم �ضرب ًا مربح ًا فتورمت �أكتافهم و�أرجلهم و�أ�صبحوا ك�أنهم عاجزون من �شدة
*<w¤|D*ch
ال�ضرب ومكثوا يف هذا املعتقل خالل الفرتة من � 1991/1/26إىل  1991/1/30ثم نقلوا
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
�إىل خمفر منطقة الرميثية حيث متكنت وفاء �شقيقة ال�شهيد �أحمد من ر�ؤيته وحاولت
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ال�شهيد
ر�ؤيته مرة �أخرى ولكن العراقيني رف�ضوا ذلك ،وبتاريخ  1991/2/20رحل
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
�أحمد �إىل العراق ( )10ثم انقطعت �أخباره متام ًا �إىل �أن �صدر حكم املحكمة الكلية بتاريخ
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
عبداهلل خليفة احلمد يف 1991/2/1م(.)11
 .2010/8/10ب�إثبات موت املفقود� :أحمد
رحم اهلل ال�شهيد �أحمد احلمد و�أ�سكنه ف�سيح جناته
*·H±*gJ*HyD
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f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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امل�صادر
(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&*w¤¡°ûdG
التخليد
 - 1ال�شهيد �أحمد عبداهلل خليفة احلمد ملف رقم  ،738الديوان الأمريي  -مكتب ال�شهيد  -ق�سم
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
املعنوي  -فريق توثيق احليثيات  -تقرير بعنوان «حمتويات امللف» و«بطاقة حيثيات �شهيد» �شهادة وفاة
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
�صادرة عن وزارة ال�صحة ال�سجل املركزي للمواليد والوفيات بتاريخ 2010/12/29م.
*£cD
fE
H*5
 2012/4/23مbC
f£´b~zD* fE
y+bº
�صالح*v0
¯ D
*fEbD
<¢وفاء
ال�شهيد
�شقيقة
مقابلة
�ص ،2
احلمد بتاريخ
عبداهلل
¡gAال�شهيد
مقابلة �شقيق
-2
�ص،2
*hJ¡Dبتاريخ
عبداهلل املرجان
مقابلة
*ib~zcDاحلمد
عبداهلل
E2012/8/12
HbgDb+ bA
ع�صام:bE
E
�ص¯،2
hB¡D*2012/8/8
بتاريخ¯ D3
*´,x~{g
مقابلة �صالح احلمد �ص .2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 - 3مقابلة �صالح احلمد �ص .2
*.(13 ،2b£+fE¯ib~zcD
مقابلة وفاء احلمد �ص .3 ،2
 - 4مقابلة �صالح احلمد �ص
 - 5مقابلة �صالح احلمد �ص  ،2مقابلة وفاء احلمد �ص ،2مقابلة ع�صام املرجان �ص.2
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 - 6مقابلة �صالح احلمد �ص  ،3مقابلة وفاء احلمد �ص ،4مقابلة ع�صام املرجان �ص.2
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
 - 7مقابلة ع�صام املرجان �ص  5 ،3مقابلة وفاء احلمد �ص .5
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
 - 8مقابلة ع�صام املرجان .43 ،2 2
املرجان
 - 9تقرير كتبته وفاء عبداهلل احلمد بتاريخ  ، 1992/11 /5مقابلة وفاءاحلمد ،مقابلة ع�صام
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
�ص  4 ،3مقابلة �صالح احلمد �ص .3
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
 - 10تقرير وفاء احلمد بتاريخ � 1992/11/5شهادة نا�صر �صالح �سامل بو هادي بتاريخ ،1992/12/31
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
بتاريخ
�شهادة نورية �سامل عبداهلل القطان بتاريخ � ،1992/12/26شهادة وفاء عبداهلل احلمد
<-b/b£g0*EÌjD*¢احلمد �ص  ،3مقابلة وفاء احلمد �ص  ،4 ،3مقابلة ع�صام املرجان
 ،1992/11/5مقابلة �صالح
�ص.4 ،3
الكلية � -أحوال �شخ�صية  11/يف الق�ضية رقم 2010/658م �أحوال �شخ�صية 11/
 - 11حكم املحكمة
*<w¤|D*ch
بتاريخ 2010/8/10م.
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*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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الطواري( العازمي
ال�شهيد� */أحمد مبارك مطلق
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د� .أحمد �سعود احل�سن
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
Eاهلل:
العازمي¯رحمه
ال�شهيد �
�أخالق
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE
مبارك *hB¡D
أحمد¯ D3
*´,x~{g
*ib~zcD
بوالديه،
كان ال�شهيد قمة يف الأخالق فقد و�صفته والدته ب�أنه ملتزم بدينة ،خلوق  ،بار
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
هادئ بطبعه (.)2
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
دور ال�شهيد خالل الغزو العراقي الغا�شم
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°على
بد�أ دور ال�شهيد يف مقاومة جنود البغي واالحتالل منذ �أول يوم من �أيام الغزو الآثم
الع�سكرية
دولة الكويت حيث �سارع ال�شهيد بتلبية نداء الوطن باالن�ضمام �إىل وحدته
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ال�شهيد
يف  1990/8/2وبعد �أيام من املواجهات امل�سلحة مع اجلي�ش العراقي ا�ضطر
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*�¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDآت
لالن�سحاب من �أر�ض املعركة( )3بعد �أن �أحكم العراقيون �سيطرتهم على املن�ش
الع�سكرية الكويتية.
<-b/b£g0*EÌjD*¢
غادر ال�شهيد �ساحة القتال لي�س هربا من ه�ؤالء املجرمني ولكن ليعيد الكرة مرة �أخرى
*<w¤|D*ch
معه بع�ض الأ�سلحة من مقر عمله ليقاوم بها املحتلني بعد ذلك وقد
فقد رجع حام ًال
( wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<*.)4
ib~z+ÉE
 EيفfJ*H4
�bG
¡0لأحمدي
منطقة ا
*ÈCمنزله
أخفاها يف
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
بالده
�أ�صر ال�شهيد على ال�صمود يف �أر�ض الوطن ورف�ض بكل �إباء دعوات اخلروج من
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
فكان يقول لأهله« :لن نخرج من الكويت مهما ح�صل» (.)5
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
الوطن بل �ساهم بفعالية يف املقاومة الع�سكرية
ومل يكتف �أحمد العازمي بالثبات يف �أر�ض
*·H±*gJ*HyDالأيام الأوىل من الغزو خلية مقاومة مع جمموعة من �شباب منطقة
للمحتلني ف�شكل يف
العازمي
الفيلكاوي 1واليف مبارك
ووليد بندر
رجب الفيلكاوي
الأحمدي منهم �أحمد
/18
¡J¯H
<$*xp~|D*f~8b
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
()6
واتخذوا من منزل يف الأحمدي مقر ًا للتخطيط لعملياتهم
.
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
دولة
 yC*xEيف
*Iv0متعددة
¤GHمناطق
ع�سكرية يف
اخللية
مع �أبناء
ال�شهيد
قام
©
عملياتx~{+ h+
بعدة *fEbE
f~64vE
هذه¢<H
*f£j£ExD
fE
xº
العراقيني
الكويت منها منطقة القرين و�صباح ال�سامل وكانت اخللية تت�صيد اجلنود
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
بجثثهم
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*Hقتلت عدد ًا منهم وكانت ترمي
خا�صة املنفردين عن وحداتهم الع�سكرية ،وقد
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
يكتمها
 -104يف منزل بالقرين ،وقد �أحاط ال�شهيد حتركاته الع�سكرية ب�سرية مطلقة حيث كان8
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
()7
عن �أقرب النا�س �إليه .
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مبثل(ȓهذه العمليات التي �أزعجت املعتدين فجل
ال�شهيد يف غاية احلما�س للقيام
كان
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
املقاومة
وقته �أعطاه للعمل يف هذه اخللية فكان يغيب عن منزله الأيام الكثرية مع �شباب
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
القوات
ويف نف�س الوقت كان �شجاع ًا ال يهاب جي�ش االحتالل ويحث �أهله على مقاومة
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
نقتلهم»
إحنا بعد
اقتلوهم و�
fEعليكم
العراقيون
*v0دخل
¯«�إن
Dلهم
¡gAيقول
العراقية فكان
*¢< £cD
fE
البيتH*5 bC
*f£´b~zD
y+bº
*fEbD
(.)8
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
( .وا�ست�شهاده:
العازمي
اعتقال ال�شهيد �أحمد
*1 b£+fE¯ib~zcD
العراقية
كانت خلية �أحمد لها �أثرها الفعال يف مقاومة املعتدين ولذا حر�صت املخابرات
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
انتقلت
على تتبع �أفراد اخللية فا�ضطرت �إىل تغيري مركز عملياتها يف �أكرث من مكان حيث
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°يف
من منطقة الأحمدي �إىل منطقة �صباح ال�سامل �إىل منطقة القرين و�أخري ًا ا�ستقرت
منطقة الأندل�س (.)9
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
وو�ضعته
كما ر�صدت ا�ستخبارات الطاغية الهالك �صدام حتركات ال�شهيد �أحمد العازمي
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDيف
يف قائمة املطلوبني ومتكنت مرة من �إلقاء القب�ض عليه يف �أحد املنازل املهجورة
ا�ستطاع الإفالت منهم بالهروب من قب�ضتهم وعلى �إثر ذلك �أتوا
منطقة القرين ولكنه
<-b/b£g0*EÌjD*¢
�إىل منزله يف منطقة الأحمدي للقب�ض عليه مرة �أخرى لكنهم مل يجدوه وقاموا بتفتي�ش
*< w¤|D*chعنه �أو عن ال�سالح الذي يخفيه فقاموا بتك�سري الديكور ولكنهم مل
املنزل بهمجية بحثا
قبل wG
*Ég1
�fJ*H4إن¡0
قدوم
=4Hاجلريان
*Ñمنزل
� 04إىل
*<Dbgلأ�سلحة
ib~z+ÉEقد نقل ا
�شقيقه علي
 Eحيث
*�ÈCشيء
bGعلى
يعرثوا
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ه�ؤالء الطغاة (.)10
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
ال�شهيد
هذا الر�صد واملتابعة مل تخف �أحمد العازمي ومتنعه من موا�صلة املقاومة لأن
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
ال�شهادة ،وهذه ال�شهادة كانت �أمنية يتمناها فقد
لديه خياران ال ثالث لهما املقاومة �أو
قال لوالدته مرة «�إين �أريد ال�شهادة وال ه�ؤالء العراقيون يحتلون الكويت»( )11وتعلق
*·H±*gJ*HyD
والدته على ذلك ب�أنه «كان رحمه اهلل يحب ديرته الكويت وبايع عمره ومل ت�أخذه رحمة
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
بالعراقيني» (.)12
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
وقبل اعتقاله بيوم واحد خطط ال�شهيد مع خليته للقيام بعملية ع�سكرية �ضد اجلي�ش
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
العراقي يف منطقة الأندل�س بتاريخ 1991/1/14م واتفق �شباب اخللية على التجمع
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
يف مقرهم بالأندل�س ثم االنطالق منه لتنفيذ العملية ولكن العراقيني كانوا يتعقبون
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104حتركاتهم ويراقبون مقرهم فلما جتمعوا فيه �أحاطوا بهم من كل مكان وحا�صروهم9
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
()13
ومتكنوا من �إلقاء القب�ض على �أحمد العازمي ورفاقه .

الكويت(�إىل �أحد �سجون الب�صرة حيث �شوهد فيه
االعتقال ب�أيام نقل ال�شهيد من
وبعد
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµمن
يف الفرتة من بني 1991/1/21م �إىل 1991/1/23م ( ، )14ثم نقل بعدها �إىل �أكرث
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xآخر
معتقل يف العراق حيث �شوهد يف �سجن يف منطقة الرمادي ( )15ويف بغداد ( .)16و�
<¢أحد
* £cDيف �
fEبوجوده
H*5أ�سرته
bCأبلغ �
*f£´b~zDالذي �
fEالأحمر
بها الهالل
*�v0أفاد
اعتقاله
املتوفرة
y+bº
عن ¯
D
املعلومات¡gA
*fEbD
 1996م
العراق
�سجون
�صدر
التاريخ �إىل �أن
 :bEبعد هذا
أخباره متام ًا
انقطعت �
D3ثم
¯ (.)17
E HbgDb+
*bA hJ¡D
E
*¯ hB¡D
*´,x~{g
*ib~zcD
كويتي
حكم املحكمة الكلية الذي يق�ضي «مبوت املفقود �أحمد مبارك مطلق العازمي -
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
اجلن�سية  -موت ًا حكمي ًا
اعتبارا( ً.من 2008/3/18م (.)18
*1 b£+fE¯ib~zcD
رحم اهلل ال�شهيد �أحمد مبارك العازمي و�أ�سكنه ف�سيح جناته و�ألهم ذويه ال�صرب وال�سلوان.
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الهوام�ش
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
 - 1ملف ال�شهيد �أحمد مبارك العازمي رقم ( )636يف مكتب ال�شهيد تقرير بعنوان «حمتويات امللف»
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
احليثيات،
وتقرير بعنوان « :بطاقة حيثيات �شهيد» �صادر عن ق�سم التخليد املعنوي  -فريق توثيق
الكويتية
وتقرير بعنوان «منوذج ت�سجيل �أو�ضاع الأ�سري واملفقودين الكويتيني» �صادر عن اللجنة
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
حلقوق الإن�سان  -دولة الكويت  ،تقرير �صادر عن اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين بعنوان
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
«بيانانت املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير».
<-b/b£g0*EÌjD*¢ح�سني ها�شم بتاريخ 2011/1/24م �ص  ،2مقابلة �شقيق ال�شهيد علي
 - 2مقابلة والدة ال�شهيد �صربية

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T
-10410

مبارك العازمي بتاريخ  2012/5/27م �ص .2
 - 3مقابلة علي العازمي �ص .2
*<w¤|D*ch
العازمي �ص .2
 - 4مقابلة علي
.2
�ص
ال�شهيد
والدة
-5
مقابلة* wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC
bG
 - 6تقرير �أفادت به والدة ال�شهيد بتاريخ 1992/11/30م من وثائق اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
واملحفوظ يف ملف ال�شهيد رقم  ،636مقابلة علي العازمي �ص  ،2مقابلة والدة ال�شهيد �ص .3 ،2
 - 7مقابلة والدة ال�شهيد �ص ،4 ،3مقابلة علي العازمي �ص .3
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
 - 8مقابلة والدة ال�شهيد �ص.3
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
 - 9مقابلة علي العازمي �ص .3
 - 10مقابلة والدة ال�شهيد �ص  ،3مقابلة علي العازمي �ص .3
*·H±*gJ*HyD
ال�شهيد �ص  ،3مقابلة علي العازمي �ص .4
 - 11مقابلة والدة
 - 12مقابلة والدة ال�شهيد �ص
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< .3fJ¡±*ex²*$v+v+
� - 13إفادة والدة ال�شهيد بتاريخ 1992/12/30م ،مقابلة والدة ال�شهيد �ص  ،3مقابلة علي العازمي �ص .4
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
 - 14تقرير باللغة االجنليزية �صادر عن اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين.
1992/12/30م© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE*.
بتاريخf~64vE ¢<H
*f£j£ExD
xº
fEال�شهيد
إفادة والدة
� - 15
أ�سرى
 - 16تقرير عن اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين ،بعنوان «منوذج ت�سجيل �أو�ضاع ال
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
واملفقودين الكويتيني.
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 - 17مقابلة علي العازمي �ص .5
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
 - 18حكم املحكمة الكلية � -أحوال �شخ�صية  /9اجلل�سة املنعقدة بتاريخ 2008/3/28م.
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ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&
w¤¡°ûdG
)1( م�صطفى(فهمي
* �أحمد حممد �أحمد/ال�شهيد
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
 �سعود حممد الع�صفور. د
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD*
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´*
طباعهib~zcD*
�أخالقه و
)2(
.  حنون القلب،  يت�سم بالرباءة، طيب
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
،ابنتها
 لكن الزوجة غادرت �إىل بلدها مع،  رزق منها ببنت ا�سمها هدية، زوجته فلبينية
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
. )3( وتركت �أحمد وحيد ًا
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
�صديقه املقرب
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
. ي�صاحبه وي�أن�س �إليه، يعد عبد اهلل القديفي ال�صديق املقرب لأحمد
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
درا�سته وعمله
-b/b£g0*EÌjD*¢<
)5(
.  وال يعمل، حا�صل على الثانوية العامة
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC*هواياته
bG
)6(
.  وخا�صة ريا�ضة كمال الأج�سام، يهوى الريا�ضة
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
لهجته الكويتية
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
 ب�أنه كان يتقن اللهجة الكويتية ب�صورة، ي�صف ال�شاهد ل�ؤي ال�سويدي ال�شهيد �أحمد
ي�صعب على اخلبري
. )7( ·�أن يتعرف على جن�سيته امل�صريةH±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
�أحمد يف بداية الغزو
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
انفجارات
أ�صواتIv0*
� أ�سرته¤GH
� �سمعت
 دولةf~64vE
العراقي على
 �أيامfE
يوم منxº
يف �أول
© yC*xE
x~{+الكويت
h+ fEbE*
¢<Hالغزو
f£j£ExD*
هذاb~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
 فعقد �أحمد العزم على بذل كل ممكن بامل�ساهمة يف �صد، من قبل العراقيني الغزاة
.)8( العدوان
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
11
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104-
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أحمد مع رفاقه
جتمع �
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
املخافر
اجتمع �أحمد مع رفاقه التخاذ ما هو الزم  ،وقد اتفقوا على جتميع الأ�سلحة من
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´�ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xأول
التي مل ي�سيطر عليها جنود االحتالل  ،وكان من بينهم م�ساعد الع�سكري  ،وهو
مراد
ال�شهيد
� bCأي�ض
*f£´b~zDومعهم
ال�شرطة ،
خمفر
العراقيني يف
¡gAعلى يد
�شخ�ص قتل
بدر<¢
*£cD
ً H*5اfE
fE
y+bº
v0* ¯ D
*fEbD
ويجلبون
والقاد�سية
يذهبون �إىل
*ib~zcDكان
الكندري .
E HbgDb+
والدعيةbA
الد�سمة*hJ¡D
�شرطة:bE
خمافرE
*¯ hB¡D
الرفاق¯ D3
*´,x~{g
الد�سمة
ما فيها من �أ�سلحة وعتاد  ،ويخبئونه يف منزل عائلة عبد اهلل القديفي مبنطقة
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 ،دون خوف من بط�ش
القوات(.العراقية (. )9
*1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ليلة دامية
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
وذكر
ويف  1990 / 8 / 6م  ،دخل �أحمد لي ًال باكي ًا على الأ�سرة  ،وقد احمرت عيناه ،
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
ال�سالح ،
ل�شقيقته �سناء �أنه والرفاق ذهبوا �إىل خمفر �شرطة الفيحاء لأخذ ما فيه من
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
دخل
ظنا منهم �أن القوات العراقية غري متواجدة فيه � ،إال �أن الأمر مل يكن كذلك  ،فقد
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
بقية
�أو ًال م�ساعد الع�سكري وتفقد املكان  ،ومل يجد �أحد ًا من جنود االحتالل  ،ف�أ�شار �إىل
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
أحمد  ،ثم بقية الرفاق  ،لكنهم تفاج�ؤوا ب�أن القوات العراقية
الرفاق بالدخول  ،فدخل �
<-b/b£g0*EÌjD*¢
قد كمنت لهم و�أخذت ت�سدد نريان �أ�سلحتها �إليهم  ،فتفرقوا  ،ثم ا�شتبكوا مع تلك القوات
*<w¤|D*chا�ست�شهاد م�ساعد الع�سكري  ،و�إلقاء القب�ض على عبد اهلل القديفي ،
 ،و�أ�سفر الأمر عن
()10
* wG .Ég1
¡0
fJ*H4
*E ÈC
�=4Hأحمد
*Ñبينهم
 ،04ومن
*<Dbgالهرب
 ib~z+ÉEالرفاق
ا�ستطاع بقية
بينما
الكندري ،
bGمراد
وبدر
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
حزن �أحمد
 ،¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6وخا�صة �صديق عمره عبد اهلل القديفي ،
كان حزن �أحمد كبري ًا على ما حدث للرفاق
و�صمم على حماولة فكاك �أ�سره  ،واالنتقام من جنود االحتالل العراقي  ،كما قرر عدم
*·H±*gJ*HyD
املكث عند �شقيقته (. )11
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
عمله يف اجلمعية التعاونية
©
yC*xE
*Iv0
¤GH
x~{+
h+
*fEbE
f~64vE
¢<H
*f£j£ExD
xº
أحمد يعمل يف اجلمعية التعاونية  ،لعله يخفف عنه �شيئ ًا من حزنه(. )12
� fEأخذ �
هذه احلادثة
بعد
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104ان�ضمام �أحمد ملجموعة الفليج12
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
لل�سالم
تذكر �سناء �شقيقة �أحمد �أن ابن خالة ال�شهيد �أمان الفليج قدم �إىل منزلهم

ملجموعته التى هي �إحدى فرق املقاومة الكويتية
وعر�ض على �أحمد االن�ضمام
عليهم،
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
يعانيه
البا�سلة التي قاومت العدوان العراقي  ،فوجد �أحمد �ضالته  ،وخمرج ًا منا�سب ًا ملا
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
وامل�ساعدة
من حزن  ،فوافق على الفور  ،ووعد �أن يكون حتت طوع �آمر تلك املجموعة ،
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
()13
ممكن
بكل
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D. ¡gA
*fEbD
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
االجتماع مع الرفاق
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
بان�ضمامه ملجموعة �أمان الفليج  ،وكانوا يجتمعون �أحيان ًا يف
كانت فرحة �أحمد غامرة
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
منزل �شقيقة �أحمد  ،ثم يذهبون جميع ًا �إىل �أماكن غري معروفه (. )14
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
م�شاركته يف عمليات املقاومة
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
أعمال
ويذكر ال�شاهد ل�ؤي ال�سويدي �أن �أحمد �شارك �أفراد جمموعة �أمان الفليج يف ال
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDكما
التي نفذتها �ضد القوات العراقية  ،ومن بينها الهجوم عليها يف م�ست�شفى هادي،
الفروانية
�ساعدهم بنقل الأ�سلحة من املنطقة التي ي�سكن فيها بالد�سمة �إىل منطقة
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
(.)15
<-b/b£g0*EÌjD*¢
*<w¤|D*ch
عدي ال�سويدي
االجتماع عند
*Ég1
طريق*Ñ
*<Dbgعن04
ib~z+ÉE
عديfJ*H4 E
يذكر*ÈC
bG
الفليج  wG،فقد
=4Hأمان
�صديقه �
على �أحمد
 ¡0تعرف
ال�سويدي �أنه
كما
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
وبعدها
كانوا يجل�سون مع ًا يف منزل عدي  ،وكان هذا يف �شهر �سبتمرب من �سنة  1990م ،
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
العربية
ا�ستغلوا منزل �صاحب املنزل عادل حمود الوطري الذي كان م�سافر ًا للمملكة
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
ال�سعودية (. )16
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*·H±*gJ*HyD
ملجموعات �أخرى
توزيع الأ�سلحة
1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
التي
يقومون بتوزيع الأ�سلحة
كان �أفراد جمموعة �أمان الفليج  ،ومن بينهم �أحمد
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
يجمعونها من خمافر ال�شرطة على جمموعات �أخرى من املقاومة الكويتية بحكم توفرها
*© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD
xº
عندهم بكرثة
. )17(fE
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104االجتماع يف بيت الوطري13
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
القوات
كان �أفراد جمموعة �أمان الفليج يغريون �أماكن جتمعهم  ،حتى ال تر�صدهم

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

عليها بيت حمود الوطري يف منطقة الفروانية،
*،w¤¡°ûdGومن بني الأماكن التي يرتددون
العراقية
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµإىل
بالقرب من نادي الت�ضامن الريا�ضي  ،وكان هذا البيت خالي ًا من �أهله الذين غادروه �
البيت
اململكة العربية ال�سعودية �أثناء الغزو العراقي  ،وكان �أحمد يجتمع معهم يف هذا
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
وق�صي
fEالفليج ،
H*5أمان
النمالن  ،و�
fEومر�شد
y+bºالهيفي ،
* v0نا�صر
املجموعة
�¡gAأفراد
*fEbDمن بني
 ،وكان
*¢< £cD
*bC f£´b~zD
¯ D
()18
الكويتي
باحلر�س
ينتمون
* ib~zcDو�أكرثهم
ال�سويدي ،
E.HbgDb+
الوطنيbA
*hJ¡D
اخلا�صة:bE
للقواتE
*¯ hB¡D
كانواD3
*´¯ ,x~{g
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
�أ�سر �أحمد
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
اجلوية
تذكر �سناء �شقيقة �أحمد � ،أن القوات العراقية �أ�سرت �أحمد ورفاقه �أثناء ال�ضربة
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±أ�سر
التي نفذتها قوات التحالف �ضد قوات االحتالل العراقية يف يناير  1991م  ،و�أن ال
اجلن�سية
قد وقع لأفراد جمموعة �أمان الفليج  ،بعد �أن �أخرب ب�أمرها �أحد الأ�شخا�ص من
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eتلك
الفل�سطينية  ،وذكر ما تفعله املجموعة من �أعمال �ضد القوات العراقية  ،فقامت
فيها ،
القوات بر�صد �أفراد املجموعة  ،وداهمت �شقة يف منطقة ال�ساملية كانوا يجتمعون
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
و�ألقت القب�ض على �أفراد املجموعة  ،ومن بينهم �أحمد (. )19
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
رواية ل�ؤي ال�سويدي و�آخرين عن الأ�سر
*<w¤|D*chفقد ذكر � ،أن �أفراد جمموعة �أمان الفليج  ،ومعهم �أحمد كانوا
�أما ل�ؤي ال�سويدي
وقد wG
*Ég1
*<Dbg
ib~z+ÉE
اجلوية¡0
بال�ضربة fJ*H4
يحتفلون*E ÈC
bG
قاموا
=4Hالكويت ،
*Ñحترير
04قرب
التحالف ،
قوات
التي تنفذها
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
اليوم
بت�صوير عملياتهم التي نفذوها والأ�سلحة التي بحوزتهم بالفيديو للتوثيق  ،ويف
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
منزل
الثاين من ال�ضربة اجلوية  1991 / 1 / 18م �صباح ًا ،اقتحم جنود االحتالل
 ¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6كل جانب ،يقودهم �ضابط عراقي برتبة
الوطري مبجموعة كبرية ،بعد �أن طوقوه من
عقيد  ،وك�سروا الباب ،وهجموا عليهم  ،وقب�ضوا على املجموعة ب�أ�سرها ،و�أوثقوا �أيديهم
*·H±*gJ*HyD
 ،و�أع�صبوا عيونهم ،و�صادروا ما معهم ،وكانت كامريا الفيديو هي �إحدى الأدلة التي
$*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
(f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H )20
�ضاعفت عليهم العقوبة  ،و�أوردتهم املهالك .
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
�أحمد ورفاقه يف خمفر الفراونية
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
قامت قوات االحتالل العراقية بتحويل �أفراد جمموعة �أمان الفليج �إىل خمفر �شرطة
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104الفروانية  ،وهناك قامت بالتحقيق معهم  ،و�أذاقتهم �صنوف ًا من التعذيب وذلك$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H 14
ال�ستخال�ص اعرتافاتهم  ،والإدالء بتفا�صيل ما قاموا به  ،واال�ستدالل �أي�ض ًا على ما

الكويتية (. )21
بهم* من جمموعات �أخرى
يت�صل
للمقاومة (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
افرتاق �أفراد املجموعة
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
االعتقال
fEأماكن
H*5على �
*f£´b~zDأمانbCالفليج
fEجمموعة �
� y+bºأفراد
العراقية بتوزيع
* ، fEbDقامت
بعدها
*¢< £cD
القوات¯ *v0
D ¡gA
م�شاتل
 ،bAو�سجن
العار�ضية
�:bEسجن
 ،Eمثل
والتحقيق
لالعتقال
خا�صة
أقامتها ب�صفة
التي �
E HbgDb+
*hJ¡D
*¯ hB¡D
D3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
الرابية  ،والبع�ض مت حتويلهم �إىل �سجون ومعتقالت العراق (. )22
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
�أحمد يف �سجن الفروانية
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
خمفر
يذكر ال�شاهد �ضرار حممد علي جا�سم ال�سويدي �أنه �شاهد الأ�سري�أحمد يف
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الفروانية يف الفرتة من � 1991 / 1 / 19إىل  1991 / 1 / 23م (. )23
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
�أحمد يف بغداد
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
احلر�س
و يذكر ال�شاهد خالد علي ح�سن الكندري �أنه �شاهد الأ�سري�أحمد يف معتقل
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
االن�ضباطي ببغداد يف الفرتة
< -b/b£g0*EÌjD*¢من  1991 / 2 / 28م �إىل  1991 / 2 / 29م (. )24
*<w¤|D*ch
االحتالل لل�شهيد
تغييب قوات
وقد wG
*Ég1
*<Dbg
ib~z+ÉE
*ÈC
حكمت
=4Hيقين ًا ،
*Ñم�صريه
04يعرف
فهمي  ،ومل
م�صطفى
�¡0أحمد
fJ*H4حممد
�Eأحمد
الغزاة
bGغ َيب
هكذا
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2009 / 4 / 21م (. )25
ال�صرب
رحم اهلل ال�شهيد �أحمد  ،و�أ�سكنه ف�سيح جنانه  ،و�ألهم �أهله و�أبناء الكويت
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
اجلميل وال�سلوان .
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
15
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104-

والهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
حا�صل
( )1ولد بالكويت يف  1968 / 9 / 24م  ،ي�سكن منطقة الد�سمة  ،قطعة � ، 1شارع الكوفة  ،منزل ،1
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ً
على ال�شهادة الثانوية  ،تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبارا من
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
الكويتية
يوم  2009/4/21م  .انظر :منوذج ت�سجيل الأ�سرى واملفقودين الكويتيني �صادرعن اللجنة
فهمي
املبلغة
بيانات
y+bºيف تاريخ
6365114
إن�سان ،
حلقوق ال
حممد<¢
�سناء*£cD
fE
H*5
1991/3/6م bC،
f£´b~zD* fE
منوذج¯رقم*v0
D
¡gA
*fEbD
1991م
 bAيف /4 /3
* ،hJ¡Dم�ؤرخ
6559114:bE
اجلهة برقم
¯نف�س
*hB¡Dعن
D3آخر �صادر
ومنوذج �
*ib~zcDال�شهيد) ،
(�شقيقة
E HbgDb+
E
*´¯ ,x~{g
 ،بيانات املبلغة ال�سابقة  ،ومنوذج �صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين لنف�س
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
406032
املبلغة برقم  ، 6365114وا�ستمارة بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير برقم
وبطاقة(.حمتويات امللف �صادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد
يف تاريخ ، 1992/6/3
*1 b£+fE¯ib~zcD
املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
(� )2سناء ( �شقيقة ال�شهيد )  ،مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد القطان يوم الأحد  ،املوافق
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
� ، 2012/12/16ص . 2
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
( )3امل�صدر ال�سابق .
( )4امل�صدر ال�سابق .
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
( )5امل�صدر ال�سابق .
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
( )6امل�صدر ال�سابق .
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
2012/12/23
( )7ل�ؤي حممد ال�سويدي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الأحد  ،املوافق
� ،ص . 2
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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(� )8سناء ( �شقيقة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
*<�w¤|D*chص . 4 – 3
( )9امل�صدر ال�سابق ،
( )10امل�صدر ال�سابق � ،ص . 5 – 4
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* .ib~z+ÉE
املقابلة¡0
ال�سابق fJ*H4،
*E ÈC
ال�سابقة � ،ص 5
bGامل�صدر
()11
1992
( )12غنيمة �صالح �أمان الفيليج  ،مقابلة �أجراها معها الباحث د  .علي حممد خريبط يف /10 / 7
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
م � ،ص . 2
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
(� )13سناء ( �شقيقة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 5
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
( )14امل�صدر ال�سابق � ،ص . 6
( )15ل�ؤي حممد ال�سويدي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
*·H±*gJ*HyDمقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني  ،املوافق ، 2012/12/24
( )16عدي ال�سويدي ،
�ص . 2
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
( )17امل�صدر ال�سابق � ،ص . 2
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
( )18ل�ؤي حممد ال�سويدي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3 – 2؛ عدي ال�سويدي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
*© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+. 6fEbE
املقابلةf~64vE
*¢<H، )f£j£ExD
fE
xº
ال�سابقة � ،ص
�شقيقة ال�شهيد
�سناء (
()19
( )20ل�ؤي حممد ال�سويدي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 3؛ عدي ال�سويدي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
( )21ل�ؤي حممد ال�سويدي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 )22( -104امل�صدر ال�سابق � ،ص . 416
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
( )23ا�ستمارة املقابلة ال�شخ�صية مع ال�شاهد �ضرار حممد علي جا�سم ال�سويدي  ،ال�صادرة عن مكتب

 �أجراها،  م1996 / 2 / 6 ل(أ�سرى واملفقودين بتاريخȓل�شئون ا
التخطيط واملتابعة التابع للجنة الوطنية
¥h72g¤/c06cd<ÍE&
*w¤¡°ûdG
. الباحث عادل العبد اجلادر
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
التخطيط
 ال�صادرة عن مكتب، ) ا�ستمارة املقابلة ال�شخ�صية مع ال�شاهد خالد علي ح�سن الكندري24(

ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
 �أجراها الباحث،  م1996 / 2 / 6 واملتابعة التابع للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين بتاريخ
. اجلادر
عادل العبد
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D
¡gA
fEbD*
،  املحكمة الكلية/ 10 /902  ق�ضية رقم، 14/  دائرة الأحوال ال�شخ�صية، ) وزارة العدل25(
E HbgDb+
bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3. 2010
¯ ,x~{g´*
ib~zcD*
/ 5 / 19 بتاريخ

¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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الدو�سري ()1
ال�شهيد�*/أحمد مرزوق احلمد
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
طيب القلب  ،حنون  ،خلوق  ،حمرتم  ،بار بوالديه (. )2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
درا�سته وعمله
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
الكويت
�شهادة ال�صف الأول الثانوي  ،ويعمل �إطفائي يف الإدارة العامة للإطفاء مبطار
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الدويل (. )3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
�أحمد يف بداية الغزو
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
عندما ح ّل الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت ف�ضل �أحمد املكث يف منزلهم الكائن
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
وكان
يف �ضاحية �صباح ال�سامل مع رفاقه على الذهاب مع والدته �إىل منزل خاله علي ،
<-b/b£g0*EÌjD*¢
متحم�س ًا للم�شاركة يف �صد
الغزاة  ،و�إخراجهم من الوطن الغايل (. )4
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*<w¤|D*ch
أحمد wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E
أ�صدقاء �*ÈC
�bG
من رفاق �أحمد فهد ابن خالة �صديقه عبد العزيز الزامل  ،ونا�صر اخللفان  ،وكل رفاقه
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
معه يف ال�سالح قد نالوا ال�شهادة (. )5
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
احل�صول على الأ�سلحة
*·H±*gJ*HyDالعزبز �سعد الزامل  ،وهو �صديق ال�شهيد �أحمد � ،أن �أحمد ورفاقه
يذكر ال�شاهد عبد
f£FbjD*f<b~zD*¯Hالتي
الكويتية1،/ومن منطقة كيفان
قد ح�صلوا على الأ�سلحة من خمازن وزارة الداخلية
18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
�شهدت �أعنف مقاومة لقوات االحتالل العراقية  ،كما كانوا يح�صلون عليها من اجلنود
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
هارب ًا
العراقيني �أنف�سهم  ،فبع�ض �أولئك قد �ألقى �سالحه طواعية � ،أو �ألقاها ووىل
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE
*¢<H f£j£ExD
fE
بخوف ممن
�xºشعر
عندما
يقاومه (. )6
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
�إخفاء الأ�سلحة
-104$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
�صنيعه
 18تذكر والدته �أنها فتحت الثالجة يوم ًا  ،فوجدت فيها قنبلة و�أ�سلحة  ،فخافت من

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

يحتوي(على الكثري من الأ�سلحة خمب�أة يف �أماكن
*w¤¡°ûdGوتقول �أي�ض ًا �إن املنزل كان
باخلفاء ،
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
ورفاقه
متفرقة  ،منها �سطح املنزل ،وملا �س�ألته عن �سبب وجودها بكرثة  ،ذكر لها �أنه
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
يقومون بتوزيعها على بع�ض �شباب املقاومة الكويتية (. )7
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
وتوزيعها
أ�سلحة
نقل ال
¯ E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
*´,x~{g
*ib~zcD
ال�سامل
كان �أحمد ورفاقه  ،ومنهم �شقيقه طالل يقومون بنقل الأ�سلحة من �ضاحية �صباح
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
�إىل �شباب املقاومة الكويتية يف منطقتي كيفان والعار�ضية وغريها � ،أو يجلبونها بغية
*b£+fE¯ib~zcD
أخرى .(1،
وكانوا يتنقلون يف منطقة كيفان بكل حرفية نظر ًا ملعرفتهم
توزيعها على جماميع �
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
التامة مبداخلها وخمارجها (. )8
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
حتذير �أ�سرة �أحمد له
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
كانت والدته دائمة التحذير له  ،وكذا احلال بالن�سبة ل�شقيقته ابت�سام التي كانت ت�سكن
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
واحلذر ،
مع والدتها يف منطقة بيان يف منزل خالها  ،لكن �أحمد ال ي�ستجيب للن�صح
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
متعل ًال �أن ما يفعله هو الواجب �إزاء وطن قد غ�صب (. )9
<-b/b£g0*EÌjD*¢
ع�شاء الرفاق
*< 1990w¤|D*chم �أخرب �أحمد والدته �أنه �سوف يذهب �إىل بيت �إمر�أة �أبيه �أم
ويف يوم / 9 / 9
Ñ*، 04
*E ÈC
 wGب�أن
*Ég1أح�س
=4Hالأم قد �
وكان قلب
*< Dbgكيفان
ib~z+ÉEيف منطقة
¡0لأ�صدقائه
 fJ*H4له و
ع�شاء منها
bGلأخذ
حممد
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDكان
يف الأمر ما يثري ال�شك والريبة  ،فنبهته �إىل �أن يحتاط للأمر على اعتبار �أن الوقت
القول
مت�أخر ًا  ،وهو وقت منع التجوال  ،ف�أجابها �أحمد على الفور بتلقائية � ،إنها بهذا
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
بقلب وجل حزين عليه �أن يكون حذر ًا من غدر
خائفة ال حمالة عليه من املوت  ،فقالت له
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
و بط�ش جنود االحتالل العراقي (. )10
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
�إحراق املنزل
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
فوجدوا
ويف يوم  1990 / 9 / 26م داهم جنود االحتالل العراقي املنزل  ،وقاموا بتفتي�شه ،
©
yC*xE
* fEbEو�h+
أ�سلحةf~64vE
من �¢<H
*f£j£ExD
xº
*Iv0نكاية
�¤GHأكمله
x~{+البيت ب
أحرقوا
فاعتقلوا �أحمد
fEورفاقه
أخفاه �أحمد
ما �
فيهم(.)11
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
تعذيب �أحمد
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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 -104عذب جنود االحتالل �أحمد عذاب ًا �شديد ًا  ،وهذا ما ذكرته �شقيقته ابت�سام نق ًال�شقيقها طالل (.)12

طارق ال�صانع عن �أ�سر �أحمد
رواية
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
كالعادة
يذكر ال�شاهد طارق ال�صانع �أنه يف يوم اجلمعة املوافق  1990 / 9 / 21م توجه ـ
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xاقية
ـ �إىل ديوانية في�صل ال�صانع يف منطقة كيفان  ،ففوجئ بكمني ن�صبته القوات العر
أ�سرى
العديد من
الكمني  ،وقد
y+bºهذا
فوقع هو يف
الديوانية،
لهذه
يح�ضر
ملن
*£cDال<¢
وجود fE
الحظ H*5
*bC f£´b~zD
fE
*v0
¯
D
¡gA
*fEbD
()13
الدو�سري
بينهم �أحمد
 ،ومن
.
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
نقل �أحمد �إلى منطقة ال�شعب
*1 b£+fE¯ib~zcD
(.
الواحدة ظهر ًا من يوم �أ�سره مع جملة ممن �أ�سرتهم القوات
نقل �أحمد يف ال�ساعة
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
العراقية من رواد ديوانية في�صل ال�صانع �إىل بيت على الطراز العربي يف منطقة ال�شعب
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±ثم
يقع خلف جممع بيبي ال�سامل  ،حيث مكثوا هناك �إىل حوايل ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء ،
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
جاءتهم دفعات �أخرى ممن �أ�سروا �آخرها دفعة فيها نا�صر عبد املجيد ال�صانع (. )14
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
�أحمد يف الب�صرة
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDإىل
وبعد ثالثة �أيام نقلت القوات العراقية �أحمد ومن �أ�سرتهم من رواد ديوانية ال�صانع �
�أخرى �إىل الب�صرة  ،ومكثوا
<-b/b£g0*EÌjD*¢على هذا احلال �إىل يوم  1990 / 12 / 26م (. )15
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*<w¤|D*ch
غري معلومة
�أحمد �إلى جهة
* wG Ég1
رواد =4H
04من*Ñ
*<Dbg
ib~z+ÉE
¡0 fJ*H4
قامتE
ÈC* ،bG
ال�صانع،
ديوانية في�صل
أ�سرتهم
وتوزيع من �
العراقية بنقل
القوات
بعدها
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ومنهم �أحمد الدو�سري على جهات غري معلومة (. )16
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
احتمال �إعدامه
تذكر �شقيقته ابت�سام احتمال �أنه �أعدم على يد القوات العراقية  ،نظر ًا خلطورة ما كان يفعله
هو ورفاقه من جمع ا
*·H±*gJ*HyDلأ�سلحة ونقلها �إىل جماميع املقاومة الكويتية يف مناطق متفرقة (.)17
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
تغييب قوات االحتالل لل�شهيد
يعرفyC*xE
*Iv0
x~{+ h+
fEbE* f~64vE
fE
©وقد
م�صريه ،
¤GHومل
�سجونهم ،
الدو�سري يف
 ¢<Hاحلمد
*f£j£ExDمرزوق
الغزاة �أحمد
xºغ َيب
هكذا
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
مبوجب
حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من �سنة  1990م
(f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´*. )18
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
حكم املحكمة ال�صادر يف  1995 / 11 / 27م
20
اجلميل
 -104رحم اهلل ال�شهيد �أحمد  ،و�أ�سكنه ف�سيح جنانه  ،و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
وال�سلوان .

*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
ال�صف
( )1ولد بالكويت يف  1955 /3 / 1م  ،ي�سكن �ضاحية �صباح ال�سامل  ،قطعة � ، 5شارع  ،51يحمل �شهادة
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
الأول الثانوي  ،ويعمل �إطفائي يف الإدارة العامة للإطفاء مبطار الكويت الدويل  ،تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
بتاريخ
موته حكمي ًا يف �سنة  1990م  .انظر� :شهادة وفاة ال�شهيد �صادرة عن وزارة ال�صحة برقم ،96/266
*£cDال<¢
*f£´b~zD
y+bº
¡gAم D،
*fEbD
إن�سان ،
 fEحلقوق
H*5الكويتية
bCاللجنة
�صادرعن
fEالكويتيني
واملفقودين
*v0الأ�سرى
ومنوذج¯ت�سجيل
1996/2/13
اللجنة
ومنوذج �صادر
:bEوالد ال�شهيد
 Eمرزوق (
بيانات املبلغ
*´,x~{gيف¯تاريخ
رقم 6443512
منوذج
HbgDb+عنE
*bA، )hJ¡D
1991/3/6م¯،
hB¡D* D3
*ib~zcD
الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين لنف�س املبلغ بنف�س الرقم  ،م�ؤرخ يف  1991/10/1م  ،وا�ستمارة بيانات
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
�صادرة
املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير برقم  406032يف تاريخ  ، 1992/5/7وبطاقة حمتويات امللف
*b£+fE¯ib~zcD
بق�سم.(1
التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
عن فريق توثيق احليثيات
الثالثاء
( )2فاطمة من�صور احلمود ( والدة ال�شهيد )  ،مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد القطان يوم
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 ،املوافق  2013/2/5م � ،ص  2؛ ابت�سام ( �شقيقة ال�شهيد )  ،مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
أجراها
القطان يوم الثالثاء  ،املوافق  2013/2/5م � ،ص  2 – 1؛ عبد العزيز �سعد الزامل  ،مقابلة �
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
معه الباحث وحيد القطان يوم الأحد  ،املوافق  2013/2/10م � ،ص . 2
، )fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
( )3فاطمة من�صور احلمود ( والدة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ ابت�سام ( �شقيقة ال�شهيد
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
( )4ابت�سام ( �شقيقة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ فاطمة من�صور احلمود ( والدة ال�شهيد ) ،
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
( )5عبد العزيز �سعد الزامل ،
<-b/b£g0*EÌjD*¢

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

( )6امل�صدر ال�سابق � ،ص . 3 ، 2
احلمود ( والدة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4 – 3
( )7فاطمة من�صور
*<w¤|D*ch
( )8ابت�سام ( �شقيقة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ فاطمة من�صور احلمود ( والدة ال�شهيد ) ،
 wG Ég1* =4H
04
*<Dbg
املقابلة*ÈC
bG
*�Ñص . 2
ال�سابقة ،
املقابلة
ib~z+ÉEالزامل ،
¡0العزيز �سعد
fJ*H4؛ عبد
� ،Eص 4
ال�سابقة
*، )f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
( )9فاطمة من�صور احلمود ( والدة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ ابت�سام ( �شقيقة ال�شهيد
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3 - 2
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
( )10ابت�سام ( �شقيقة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ فاطمة من�صور احلمود ( والدة ال�شهيد ) ،
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
( )11فاطمة من�صور احلمود ( والدة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  5 – 4؛ ابت�سام ( �شقيقة
ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
*·H±*gJ*HyDال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
( )12ابت�سام ( �شقيقة
18 ¡J¯H
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
االت�صاالت
حممد�1/سلطان يف مكتب
<$*xp~|D*f~8bمعه االباحث
ال�صانع  ،مقابلة �أجراها
( )13طارق جا�سم حممد
التابع للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين  ،بتاريخ  1992 / 11 / 2م � ،ص . 1
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
( )14طارق جا�سم حممد ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 1
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+
*fEbE* f~64vE ¢<H.f£j£ExD
fE
xº
ال�سابق � ،ص 1
امل�صدر
()15
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
( )16امل�صدر ال�سابق .
( )17ابت�سام ( �شقيقة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´*. 4wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
ً
 )18( -104وزارة العدل  ،املحكمة الكلية  ،الدائرة � :أحوال �شخ�صية  ، 11 /اجلل�سة املنعقدة علنا يوم /2721
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
 1995 / 11م  ،ق�ضية رقم . 1995 / 5414

ال�سماك ()1
*w¤¡°ûdGجا�سم حميد عبد اهلل
ال�شهيد/
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
�شجاع  ،حمرتم  ،خلوق  ،حمبوب من اجلميع (. )2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
درا�سته وعمله
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ال�شهادة املتو�سطة  ،ع�سكري برتبة عريف  ،يعمل بخفر ال�سواحل (. )3
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
جا�سم يف بداية الغزو
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ال�سيادة
رف�ض جا�سم الغزو العراقي  ،و�أ�صر على بذل كل ممكن يف �سبيل �إعادة
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDمن
للوطن يف ظل ال�شرعية املتمثلة يف �أ�سرة ال�صباح  ،و �أراد الذهاب يف �أول يوم
<-b/b£g0*EÌjD*¢بدخول العراقيني و�سيطرتهم على مقر عمله  ،فعدل عن
الغزو �إىل عمله  ،لكنه علم
ذلك (. )4
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4
*E ÈC
bG
الرفاق
اجللو�س مع
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
القالف،
كان يجتمع مع رفاقه �صالح �سامل املرطة  ،وعبد اهلل �سامل غيث  ،و�أحمد
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
وم�صطفى با�شا  ،و�أبناء التناك  ،وي�أن�س �إليهم  ،وي�شاركهم هموم الغزو العراقي الغا�شم
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
على دولة الكويت (. )5
â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
اجلدران
كتابة ال�شعارات على
fJ¡±*ex²*$v+v+
<f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+إىل
قام جا�سم مع رفاقه بكتابة ال�شعارات املعادية للغزو العراقي للكويت ،التي تدعو �
العهد
*Iv0و�سمو
ال�صباح ،
*fEbEجابر ا
ال�شيخ
¢<Hلأمري
املتمثلة با
� fEإليها
xºال�شرعية
عودة
yC*xEويل©
أحمد¤GH
h+لx~{+
f~64vE
*f£j£ExD
تكتب
ال�شيخ �سعد العبد اهلل ال�سامل ال�صباح طيب اهلل ثراهما ،وكانت تلك ال�شعارات
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
*´ ،f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5bو
 « wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*Hي�سقط �صدام» ،و «حتيا الكويت»
على اجلدران يف �ضاحية �صباح ال�سامل  ،منها :
()6
« -104يعي�ش بابا جابر».
22
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H

تغيري لوحات ال�سيارات
رف�ض
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµما
جا�سم من الذين رف�ضوا تغيري لوحات �سياراتهم الكويتية �إىل لوحات عراقية  ،وهذا
القوات
فعله �أغلب الكويتيني �آنذاك  ،وقد كتب ورفاقه عبارات ترف�ض اخل�ضوع لأوامر
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
<«¢ال
ال�سيارات » ،
لوحات
للبنزين» « ،ال
 «y+bºال
* ،v0منها :
ال�صدد
املتعلقة بهذا
£cD* fE
لتغيريH*5
*bC f£´b~zD
fE
¯ D
العراقية¡gA
*fEbD
()7
ال�سيارات»
نريد
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ .,x~{g
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
الت�صوير
احل�صول على مكائن
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
� E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHأو
ذهب جا�سم مع �صديقه عبد اهلل �سامل غيث �إىل منطقة حويل يف  1990 / 9 / 18م
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±وقد
 1990 / 9 / 19م  ،حيث حمل ال�صديق عبداهلل املخ�ص�ص لت�صوير امل�ستندات ،
املحل
غادر ذلك ال�صديق الكويت يف بدء الغزو العراقي  ،فوجدا جنود ًا قد ك�سروا باب
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eيف
يريدون �سرقة حمتوياته  ،ف�أغلظا لهم القول  ،وطردوهم  ،و�أخذ جا�سم وعبد اهلل ما
اجلنود
املحل من مكائن ت�صوير و�أوراق خا�صة للت�صوير  ،حتى ال تقع يف �أيدي �أولئك
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
طباعة
 ،ال�ستخدامها يف ت�صوير امل�ستندات املعادية للنظام العراقي  ،وا�ستخدامها يف
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
هويات مزورة للع�سكريني
الكويتيني  ،ومن تطاردهم القوات العراقية �أمني ًا (. )8
<-b/b£g0*EÌjD*¢
*<w¤|D*ch
توزيع الأ�سلحة
* wG Ég1
=4H
*<Dbg
ib~z+ÉE
*E ÈC
اخلا�صة،
م�صادرهم
*Ñمن
04عليها
يح�صلون
التي كانوا
¡0لأ�سلحة
fJ*H4توزيع ا
ورفاقه يف
bGجا�سم
عمل
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDعلى
ب�صفة �سرية على القادرين على حمل ال�سالح من الع�سكريني واملدنيني ال�صامدين
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
جاهزة
�أر�ض الكويت  ،بل كان جا�سم ي�ساعد الرفاق يف �صيانة تلك الأ�سلحة لتكون
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
لال�ستعمال (. )9

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
�إنقاذ كويتي بطل
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
�سمع الأ�صدقاء الثالثة  :جا�سم  ،وعبد اهلل �سامل غيث  ،و�صالح املرطة � ،صوت �إطالق
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
نار كثيف يف العمائر املخ�ص�صة للمطلقات يف منطقة �صباح ال�سامل  ،و�شاهدوا �شاب ًا
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
عمره ال يتجاوز ال�سابعة ع�شرة �أو الثامنة ع�شرة يرك�ض م�سرع ًا ،ف�أركبوه �سيارتهم ،
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
وا�ستفهموا منه خربه  ،ف�أخربهم ب�أنه كان �ضمن جمموعة م�ؤلفة من ثالثة �أ�شخا�ص
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104قاموا بقذف القوات العراقية الغازية بزجاجات مملوءة بالبنزين ،وذكر لهم �أن اجلنود$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H 23
العراقيني متكنوا من قتل �صديقيه  ،بينما فر هو منهم  ،ف�شكر الرفاق الثالثة �صنيع

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

معه  ،و�أو �صلوه �إىل بغيته (. )10
البطل*  ،وترحموا على �أرواح من
هذا
كانوا (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
توزيع املن�شورات
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
من�شورات ،
�fEأراد
 1990y+bºم
*/ 10 /v0
¯أو 1
Dم �
1990¡gA
*/ 9 / fEbD
ويف 30
توزيع*¢< £cD
رفاقهfE
مع H*5
جا�سمbC
*f£´b~zD
عملية�Eضد
ينفذوا
:bEما �أرادوا
عادة �إذا
يلب�سونه
 D3كانوا
¯ الذي
*´,x~{gأ�سود
لبا�سهم ال
ولب�سوا
HbgDb+
*�hJ¡DأنbA
E
*¯ hB¡D
*ib~zcD
با�شا ،
القوات العراقية وذهبوا يف �سيارة «جيم�س» حمراء اللون  ،ومن بينهم م�صطفى
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
التناك  ،و�أحمد القالف  ،قا�صدين بيت ال�شاعر ال�شرقاوي
و�صالح �سامل املرطة ،
*b£+fE¯ib~zcD
وطارق.(1
بع�ض
لأنهم كانوا من جمموعته  ،ووقفوا بعيد ًا عن املنزل عند مدر�سة قريبة وكان فيها
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
املبنى
جنود االحتالل العراقي  ،والحظوا وجود �سالح م�ضاد للطائرات مثبت فى �أعلى
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
منهم
 ،وجل�سوا ن�صف �ساعة تقريب ًا  ،ف�سمعوا �صوت �إطالق نار قوي جد ًا ك�أنه قريب
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
املكان،
 ،وعندما حاول الرفاق تق�صي الأمر  ،وجدوا قوات عراقية كثيفة قد طوقت
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDأنهم
ويداهمون البيوت  ،ويطلقون النار على كل �شخ�ص �أمامهم  ،فما كان من الرفاق �إال �
وا�ستطاع
قرروا الهرب يف اجتاهات خمتلفة حتى ال يقعوا يف �أيدي القوات العراقية،،
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢على ذلك  ،ثم بعد ذلك عرفوا �سبب �إطالق جنود االحتالل
اجلميع النجاة  ،فحمدوا اهلل
النار  ،لأنهم قد تعر�ضوا لهجوم من �شباب املقاومة الكويتية عند املدر�سة  ،وعرفوا �أن
هذه العملية كانت
*<w¤|D*chكبرية �أ�سفرت عن قتل كثري من جنود االحتالل (. )11
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
اعتقال جا�سم
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zEمت
كان اعتقال جا�سم ورفاقه من قبل القوات العراقية يف  1990 / 11 / 2م  ،لأن �أ�سماءهم
تعميمها على مراكز االعتقال العراقية  ،ملا
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6يقومون به من عمليات مقاومة م�ؤثرة(.)12
و يف ال�ساعة الثامنة والن�صف من يوم  1990 / 11 / 2م جاءت �سيارة من نوع «جيم�س»
*·H±*gJ*HyD
بها قوات عراقية معها بنات يرق�صن يف داخلها  ،فر�آهم عبد اهلل �سامل غيث ،فا�ستوقفهم
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
 ،و�ضرب بكفه �سائق ال�سيارة  ،وو�ضع م�سد�سه على ر�أ�سه  ،وقام بتهديده وحذره مغبة
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ر�ؤيته ثانية �إن طرق هذا احلي  ،كما هدده بالقتل  ،وعلى الرغم من ان�صياع ال�سائق
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+)13
h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
لهذا الأمر � ،إال �أنه �أخذ يتوعد عبد اهلل بالعقاب ( .
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
وعندما �أرخى الليل �سدوله  ،جاء جنود االحتالل بفرقة م�ؤلفة من خم�سني جندي ًا
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104مدججني بال�سالح ،دخلوا احلي الذي يقطنه جا�سم ورفاقه  ،واقتحموا عليهم املكان ثم$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H 24
اقتادوا جا�سم ومن معه من الرفاق �إىل خمفر �شرطة �ضاحية �صباح ال�سامل  ،ثم �إىل
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نايف  ،حيث عذبوهم هناك  ،ثم �أطلقوا �سراح
معتقل بيان  ،ثم �إىل معتقل ق�صر
خمفر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
اجلميع عدا جا�سم  ،و�أحمد القالف  ،وعبد اهلل �سامل غيث (. )14
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
ال�شهيد
¡gAلوالد
*�fEbDأخرى
رواية
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0
¯ D
واعتقالEعبد
املجاور لهم
للمنزل
العراقية
اقتحام
والد جا�سم �
يذكر
HbgDb+، bA
*hJ¡D
:bE
القواتE
*¯ hB¡D
*´,x~{gأنه¯بعدD3
*ib~zcD
جا�سم
اهلل �سامل غيث  ،و�صالح �سامل غيث  ،وخليل �إ�سماعيل كرم  ،وخالد عيد  ،ذهب
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
جريانه  ،فتم اعتقاله مع بقية �أفراد املجموعة  ،و�أخذوا جميع ًا
لريى ما يجري يف منزل
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
حمافظة
�إىل مدر�سة فرحان اخلالد  ،الكائنة يف منطقة بيان  ،ثم نقلوا بعدها �إىل
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
العا�صمة  ،ومنها �إىل �سجن الأحداث (. )15
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
جا�سم الأ�سري
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
()16
يو�سف
ذكر ال�شاهدان م�شعل �أحمد عبد اللطيف املرهون  ،و يون�س مرهون
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*.¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
املرهون(� )17أنهما �شاهدا الأ�سري جا�سم يف معتقل ق�صر نايف يف  1990 / 11 / 4م
ح�سن �أحمد رجب �أنه �شاهد الأ�سري جا�سم يف معتقل حمافظة
بينما ذكر ال�شاهد حممد
<-b/b£g0*EÌjD*¢
العا�صمة يف الفرتة من  1990 / 11 / 10م �إىل  1990 / 11 / 12م (. )18
*<w¤|D*ch
ال�شهيد wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E
ÈC* bG
رفات
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDيف
عرث على رفات ال�شهيد جا�سم حميد عبد اهلل ال�سماك بتاريخ  2003 / 7 / 28م
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
املخربية
مقربة جماعية واقعة قرب مدينة ال�سماوة العراقية  ،وقد �أثبتت التحاليل
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
تطابق اجلينات مع جينات ال�شهيد (. )19
رحم اهلل ال�شهيد جا�سم  ،و�أ�سكنه ف�سيح جنانه  ،و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب اجلميل
*·H±*gJ*HyD
وال�سلوان .
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
25
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104-

*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
،3 Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
( )1ولد بالكويت يف  1970 / 10 / 4م  ،ي�سكن �ضاحية �صباح ال�سامل  ،قطعة � ، 9شارع  ، 2جادة
منزل  ، 47حا�صل على ال�شهادة املتو�سطة  ،ع�سكري برتبة عريف يعمل يف �شرطة خفر ال�سواحل ،
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
�صادرة
تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ العثور على رفاته يف  2003 / 7 / 28م  .انظر� :شهادة وفاة ال�شهيد
*¢< £cD
ومنوذجH*5
*bC ،f£´b~zD
fE
y+bº
برقم¯ *v0
D
¡gA
واملفقودين
fEأ�سرى
ت�سجيل ال
 2003/7/29م
بتاريخ
، 2003/1471
ال�صحة
*fEbDوزارة
عن
1991/3/7م،
4105012
:bEرقم
 ، Eمنوذج
¯ الإن�سان
حلقوق
الكويتية
الكويتيني �صادرعن
bAتاريخE HbgDb+
*hJ¡D
*hB¡D
اللجنةD3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
بيانات املبلغ حميد ( والد ال�شهيد )  ،ومنوذج �صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
�ضمن
واملفقودين لنف�س املبلغ بدون رقم  ،م�ؤرخ يف  1991/10/15م  ،وا�ستمارة بيانات املتغيب
والتحرير 1
*b£+fE¯ib~zcD
برقم( 406032.يف تاريخ  ، 1992/5/7وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن
عمليات االحتالل
فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
(� )2صالح �سامل املرطة  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الثالثاء  ،املوافق � ، 2012/10/2ص . 2
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
( )3امل�صدر ال�سابق � ،ص .1
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
املوافق
( )4حياة الرامزي ( �أم ال�شهيد ) مقابلة �أجرتها معها الباحثة موزة احلمدان يوم الإثنني ،
موزة
 2005/3/14م � ،ص  1؛ عبد املح�سن ( �شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجرتها معه الباحثة
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
احلمدان يوم الإثنني  ،املوافق  2005/3/14م � ،ص  1؛ �صالح �سامل املرطة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
 3 – 2؛ في�صل �سامل �سامل غيث ؛ مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الثالثاء  ،املوافق
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDيوم
� ،2012/10/2ص  2؛ عبد العزيز حميد ال�سماك  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف
� ، 2012/8/30ص . 3 – 2
اخلمي�س  ،املوافق
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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(� )5صالح �سامل املرطة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
*<w¤|D*chال�سماك  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص � 3 – 2صالح �سامل املرطة  ،املقابلة ال�سابقة ،
( )6عبد العزيز حميد
�ص  3 – 2؛ في�صل �سامل �سامل غيث ؛ املقابلة ال�سابقة �ص . 2
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<*. 3ib~z+ÉE
�ساملE
�صالح*ÈC
bG
¡0ال�سابقة � ،ص
fJ*H4املقابلة
املرطة ،
()7
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
( )8امل�صدر ال�سابق � ،ص . 3
(� )9صالح �سامل املرطة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 5 – 4
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
( )10امل�صدر ال�سابق � ،ص . 4 – 3
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
( )11امل�صدر ال�سابق � ،ص . 6 – 5
( )12في�صل �سامل �سامل غيث ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ �صالح �سامل املرطة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص.6
*·H±*gJ*HyD
العيدان  ،مقابلة �أجرتها معها الباحثة هنادي البلو�شي يف  1992 / 11 / 15م ( �صفحة
( )13فطومة طه
ال�سماك،
10؛1عبد العزيز حميد
< 2004 $*xp~|D*f~8bم ،
 fJ¡±*ex²*$v+v+الوطن بتاريخ / 8 / 9
واحدة )  ،ومقابلة جريدة
�¡J¯Hص/18
f£FbjD*f<b~zD*¯H
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+معه
املقابلة � ،ص  4 – 3؛ في�صل �سامل �سامل غيث  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3ومقابلة �أخرى �أجراها
الباحث وحيد القطان يوم اخلمي�س  ،املوافق  2012 /8/30م � ،ص  3؛ �صالح �سامل �سامل غيث ،
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H
املقابلةfE
xº
*. 7 f£j£ExD
ال�سابقة � ،ص – 6
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
�صفحة
( )14في�صل �سامل �سامل غيث  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ فطومة طه العيدان  ،املقابلة ال�سابقة (
املقابلة
ال�سابقة � ،ص  5 – 4؛ �صالح �سامل �سامل غيث،
واحدة ) ؛ عبد العزيز حميد ال�سماك  ،املقابلة
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
ال�سابقة � ،ص  7؛ عبد املح�سن ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  1؛ حياة الرامزي ( �أم
-10426
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 1

 م �صفحة1992 / 12 / 20 الباحث �أحمد البلو�شي يف
 مقابلة �أجراها، ) حميد*( والد ال�شهيد
)15(
(ȓ معه
¥h72g¤/c06cd<ÍE&
w¤¡°ûdG
.واحدة
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
 ال�صادرة عن مكتب، ) ا�ستمارة املقابلة ال�شخ�صية لل�شاهد م�شعل �أحمد عبد اللطيف املرهون16(
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
احلمد
 مقابلة الباحث خالد،  التابع للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين، التخطيط واملتابعة
1992 ¡gA
/ 10 / 20fEbD*
يف
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯. مD
 ال�صادرة عن مكتب التخطيط، ) ا�ستمارة املقابلة ال�شخ�صية لل�شاهد يون�س مرهون يو�سف املرهون17(
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD*
10 / 18  مقابلة الباحث خالد احلمد يف،  التابع للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين، واملتابعة
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
.  م1992 /
 ال�صادرة عن مكتب التخطيط، لل�شاهد حممد ح�سن �أحمد رجب.(ال�شخ�صية
) ا�ستمارة املقابلة18(
1 b£+fE¯ib~zcD*
/ 24
 مقابلة الباحثة هنادي البلو�شي يف،  التابع للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين، واملتابعة
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
.  م1992 / 11
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
.  التابع للديوان الأمريي، ) بطاقة حيثيات ال�شهيد ال�صادرة عن مكتب ال�شهيد19(

f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104-

اهلل(ȓمرتوك ()1
*w¤¡°ûdGحامد عبد الزهراء مال
ال�شهيد
&¥h72g¤/c06cd<ÍE

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
�شجاع  ،جرئ  ،عنيد  ،طيب القلب  ،مرح  ،هادئ (. )2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
درا�سته وعمله
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
احلر�س
در�س مرحلة املتو�سطة يف مدر�سة معاذ بن جبل  ،ومل يكمل درا�سته وعمل يف
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
حتى
الوطني برتبة وكيل عريف  ،بعدها ا�ستقال ثم عمل يف امل�ؤ�س�سة العامة للجمارك
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
الغزو العراقي (. )3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
هوايته
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢وبالأخ�ص اجلمباز  ،لعب يف نادي ال�ساملية الريا�ضي ثم يف
كثري ال�سفر  ،يهوى الريا�ضة
نادي كاظمة الريا�ضي (. )4
*<w¤|D*ch
حامد wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E
حما�سة *ÈC
bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
لفعل
يذكر ال�شاهد �سامل ال�سامل �أن حما�سة حامد كانت �شديدة وا�ستعداده التام
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
كل ممكن يف �سبيل دحر القوات العراقية الغازية  ،و�شجاعته التي قد ت�صل �إىل حد
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
التهور(.)5
â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
حمله لل�سالح
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
خا�صة
كان يحمل ال�سالح ب�صفة دائمة  ،وهو عبارة عن ر�شا�ش �صغري يقتل به العراقيني
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ويحذره
* Iv0كل
تهدئته يف
 ، f~64vEوكان
¢<Hمنفردين
*f£j£ExDكانوا
منهم �إذا ما
الع�سكريني
مرة©
yC*xE
يحاول¤GH
�ساملx~{+
*h+ fEbE
fE
xº
()6
طائل
دون
فعله
مغبة
.
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104ح�صوله على ال�سالح28
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
ح�صل هو و�أنور الع�صفور على ال�سالح من املخازن التابعة لوزارة الداخلية الكويتية يف
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ال�سامل ن�سيب ال�شاهد وليد �إبراهيم الدخيل �أن
ال�شويخ  ،ويذكر ال�شاهد �سامل
منطقة
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
عيار 9
ال�صديقني ح�ضرا �إىل ديوانية بيت وليد يف  1990/9/15م  ،وطلبا منه طلقات
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ملم فزودهما �سامل بها (. )7
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
<¢أنور
ورفيقه �
 bCطلب
 1990/9/15م
y+bºأنه يف
*�v0أي�ض ًا �
ال�سامل
� ¡gAسامل
*fEbDال�شاهد
ويذكر
حامد *£cD
fE H*5
f£´b~zD* fE
¯ D
وعن
�bAسبب
�سامل عن
:bEألهما
 ،Eوملا �س�
وتعلال¯بنفادها
ملجموعتهم املزيد
ذلكE
HbgDb+
*hJ¡D
الذخرية*hB¡D
*´,x~{gمن¯ D3
*ib~zcD
منزل
ما يفعلونه يف اخلفاء  ،ذكر له حامد �أنهم ب�صدد عمل كمني جلنود عراقيني يف
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
جبل ،1و(�.أنهم �سوف يقومون با�ستدراج �أولئك اجلنود للدخول �إىل
مقابل مدر�سة معاذ بن
*b£+fE¯ib~zcD
�E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHإال
املنزل ثم يعمدون �إىل قتلهم ،ودعاه �إىل م�شاركتهم يف هذا العمل  ،لكنه رف�ض ذلك
�أنه زودهم مبا يحتاجونه من ذخرية (. )8
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
البا�سلة
كما ح�صلت جمموعة حامد على الأ�سلحة من املجاميع الأخرى للمقاومة الكويتية
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
الراغبني
لغر�ض ا�ستخدامها �ضد جنود االحتالل  ،وقاموا �أي�ض ًا بتوزيع بع�ضها على
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
منطقة
بحملها دفاع ًا عن الوطن  ،وكان �أنور يخفيها يف منزل خالد املغربي الكائن يف
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
خيطان (. )9
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
�صديقه املق ّرب
*<ً w¤|D*chا وقرب ًا هو �أنور حممد خليفة علي الع�صفور  ،فغالب ًا مع ًا يف �سفر
�أقرب �صديق له حب
* wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC
وح�ضر
. )10( bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
تغيب حامد عن املنزل
 ¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت،
اعتاد حامد التغيب عن املنزل حتى يف بداية
فلم يعد �إىل منزله �إال بعد ع�شرة �أيام  ،وملا �س�أله �شقيقه مرتوك عن �سبب هذا التغيب
*·H±*gJ*HyD
�أخربه بثقة �أنه ان�ضم هو و�صديقه �أنور للمقاومة الكويتية البا�سلة (. )11
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ان�ضمامه للمقاومة
*© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD
fE xº
�صرح حامد كثري ًا للمقربني منه بحقيقة ان�ضمامه للمقاومة الكويتية البا�سلة ومنهم
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
�شقيقهم مرتوك الذي �أ�سر �إليه بكل �صغرية وكبرية  ،وذكر له �أنه ورفاقه يقومون بقتل
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104كل جندي عراقي ي�سري مبفرده � ،أو �أنهم يرمون من �صادفهم من جنود االحتالل ثم29
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
()12
يهربون .
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مبا�شر لأنور
ت�صريح
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµبه
يذكر مرتوك �شقيق حامد �أن �أنور الع�صفور جاءهم يوم ًا و�أخربهم بحقيقة ما يقوم
منهم
مع �صديقه حامد  ،وذكر له �أنهما كانا يقومان بذبح جنود االحتالل وخا�صة العزل
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
ال�شقق
ا�ستدراجهم �إىل
بعد
امل�سكونة (. )13
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD
غريfE
y+bº
إحدى*v0
¯ �D
*¡gA fEbD
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
بع�ض الأعمال القتالية
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
نفذها حامد م�شاركته مع رفيقني �أحدهما �أنور الع�صفور،
ومن الأعمال القتالية
*b£+fE¯ib~zcD
التي .(1
االحتالل
فعند مرورهم ب�إحدى نقاط التفتي�ش العراقية قام الثالثة بالت�صدى جلنود
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ب�شظية
وا�شتبكوا معهم ،وحدث �إطالق نار ا�ست�شهد على �إثره رفيقهم  ،كما �أ�صيب حامد
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
يف رجله الي�سرى  ،وهرب هو و�أنور (. )14
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
نطاق عمليات املقاومة
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
اجلابرية
كان نطاق عمليات جمموعة حامد وا�سعة  ،لكنها حتديد ًا ترتكز يف مناطق
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
والعمرية  ،وعادة ما يذهب حامد �إىل املنطقتني اجلابرية
والرميثية  ،وخيطان ،
<-b/b£g0*EÌjD*¢
والرميثية بو�ساطة �سيارته ال�سبورت اخلا�صة  ،وكان ي�ضع م�سد�سه ال�شخ�صي على
خا�صرته  ،و�سالحه
*< w¤|D*chالآخر حتت مقعد ال�سيارة  ،يفعل هذا دون خوف �أو رهبة (. )15
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
رفاق حامد يف املقاومة
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
حممود
من رفاقه يف املقاومة الكويتية البا�سلة � :أنور حممد خليفة الع�صفور  ،وحممد
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6اهلل  ،و�سعد �ساير �سعود ال�شمري  ،وجمال
�أحمد الطوا�ش  ،وحامد عبد الزهرة مال
حممد خالد اجلابري  ،ونهار علي نهار  ،وعلي حممد نهار (. )16
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
ديوانية خيطان
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
يرتدد حامد مع �صديقه �أنور على ديوانية يف منطقة خيطان حيث يكون االجتماع مع
© yC*xE Iv0* ¤GH
x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
الرفاق يف املقاومة الكويتية البا�سلة  ،وهي مركز انطالقهم (. )17
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 30تفجري �سوق يف خيطان
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104�شارك حامد رفاقه يف و�ضع قنبلة يف �أحد �أ�سواق خيطان  ،مما �أ�سفر عن قتل وجرح
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وا�ستطاع(ȓالرفاق ومن بينهم حامد الفرار من مكان
جنود االحتالل العراقي ،
بع�ض
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµأخذ
التفجري  ،وقد ذكر �أنور هذه احلادثة ل�صديقه علي املغربي الذي حذره �أن عليه �
احليطة من الغزاة وغدرهم (. )18
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
عراقي
*ib~zcDجندي
ا�ستدراج
¯ E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
*´,x~{g
جنود
ا�ستخدمت جمموعة املقاومة التي ينتمي �إليها حامد حيلة ذكية وذلك با�ستدراج
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
القيام بقتلهم  ،لكن التوفيق مل يحالفها يف �آخر عملياتها ،
االحتالل �إىل مكان معني
*b£+fE¯ib~zcDثم.(1
اجلمهوري
فقد وجهت املجموعة دعوة ع�شاء لأحد جنود االحتالل ممن ينتمون للحر�س
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
خيطان
العراقي يف يوم  1990/9/15م  ،ومكان الدعوة �أحد بيوت ال�شهداء يف منطقة
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
للنا�س
 ،وكانت اخلطة التي مل تنجح هدفها قتل هذا اجلندي الذي طاملا �سبب م�ضايقة
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
بدقة التفتي�ش (. )19
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
اعتقال حامد ورفاقه
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
حيث مينع التجوال  ،ذهب حامد مع �صديقه �أنور ملكان الدعوة
يف ال�ساعة العا�شرة لي ًال
<-b/b£g0*EÌjD*¢
لين�ضموا �إىل بقية الرفاق  ،وكانت اخلطة جتري وفق �سياق مت�سق  ،لكن اال�ستخبارات
*<w¤|D*ch
دون تنفيذها  ،فاكت�شف رجالها ما عزم على فعله الأبطال  ،وطوقوا
العراقية حالت
* wG Ég1
*=4H ،Ñ
ib~z+ÉE
الع�سكرية¡0
آلياتهمfJ*H4 E
bGب�*ÈC
باخلطر
ف�شعر الأبطال
04جانب
*<Dbgمن كل
أحاطوا به
املدرعة  ،و�
املكان
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
أ�سفر
وحاولوا جهدهم مقاومة جنود االحتالل وتبادلوا �إطالق النار معهم � ،إال �أن الأمر �
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
ال�شهداء
عن ا�ست�شهاد �ستة من �شباب املجموعة  ،بعدها عمد الغزاة �إىل رمي جثث
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
بفعلهم هذا  ،وكان حامد و�صديقه �أنور من بني
ال�ستة يف ال�شارع وذلك لإرهاب النا�س
الذين مت اعتقالهم يف ذلك املنزل(. )20
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
اجلا�سو�س الفل�سطيني
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ذكرت امل�صادر �أن الذي �أخرب جنود قوات االحتالل العراقي مبكان اجتماع حامد ورفاقه
*© yC*xE Iv0
¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
وما اعتزموا على فعله كان جا�سو�س ًا يحمل اجلن�سية الفل�سطينية (. )21
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 31رواية �أخرى
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104و�ساق خالد املغربي رواية �أخرى �سمعها من بع�ض �شباب املقاومة ذكر فيها �أن الرفاق

للع�شاء  ،ولكون القتيل �أحد جنود نقطة التفتي�ش
*w¤¡°ûdGمن قتل اجلندي الذي دعوه
قد متكنوا
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµأبلغ
القريبة من املنزل  ،ف�إن �أحد رفاقه �أح�س بت�أخره عن القدوم بعد تلك الدعوة  ،ف�
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xنار
القيادة العراقية عن ذلك  ،ف�أر�سلت جنودها وطوقت املنزل  ،وحدث تبادل �إطالق
الكويتية ،
املقاومة
 fEبقية �
تلك القوات
أ�سرت
�صريع ًا¯ ،و�
فيه من
وقع
*¢< £cD
جمموعةfE
أفرادH*5 bC
*f£´b~zD
y+bº
*v0
وقعD
¡gA
*fEbD
()22
أ�سورين
D3بني امل�
أنور من
حامد و�صديقه
وكان
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE. E
*¯ hB¡D
*´¯� ,x~{g
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
رواية ثالثة
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHوهي
وي�سوق مرتوك �شقيق ال�شهيد رواية ثالثة مفادها �أن زوجة �سعد �ساير ال�شمري
�ضمن
عراقية اجلن�سية �أبلغت قوات االحتالل يف � 1990/9/20أن زوجها الذي يعمل
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°أنهم
جمموعة املقاومة الكويتية التي فيها حامد و�أنور و�شخ�ص م�صري وبع�ض ال�شباب �
القوات
كانوا يح�ضرون القتلى العراقيني �إىل البيت املذكور ويدفنونهم فيه  ،فتوجهت
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
القوات
العراقية لهذا املنزل واعتقلت اجلميع مبا فيهم حامد  .ودليله على ذلك �أن جنود
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDإىل
العراقية بعد العملية طوقوا منزل �سعد �ساير العنزي و�أحرقوه  ،ثم اقتادوا من فيه �
خمفر �شرطة خيطان (. )23
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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*<w¤|D*ch
حامد
جهالة م�صري
* wG Ég1
يف ¡0
fJ*H4
*E ÈC
bG
احلادثة ،
=4Hبعد تلك
*Ñالرفاق
04من
*< Dbgمعهما
�ib~z+ÉEأنور ومن
م�صري حامد و
الروايات
تباينت
وقد
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
طويلة
فبع�ضها يقطع مبقتلهما على يد جنود االحتالل  ،وبع�ضها يرجح بحياتهما لفرتة
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
 ،و يذكر خليفة �شقيق �أنور �أن �شباب املقاومة دخلوا بعد التحرير خمافر ال�شرطة،
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
االحتالل ،وقد �أح�ضر �أحد ال�شباب خلليفة ورقة
وتفح�صوا الأوراق التي تركها جنود
و�صديقه حامد املرتوك و�أحد الأردنيني  ،و�شخ�ص عراقي قد مت ترحيلهم
تفيد �أن �شقيقه
*·H±*gJ*HyD
()24
ال�شهيد 1الذي بني �أيدينا
<$*xp~|D*f~8bلها يف ملف
fJ¡±*ex²*$v+v+هذه الورقة ال وجود
جميع ًا �إىل العراق  ،لكن
. f£FbjD*f<b~zD*¯H
/18 ¡J¯H

¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
*f£j£ExDحلامد
االحتالل
xºقوات
تغييب
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H
fE
يقين ًا
هكذا غ َيب الغزاة حامد عبد الزهراء مال اهلل مرتوك  ،ومل يعرف م�صريه
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5bيوم
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*Hاملفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من
 ،وقد حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت
()25
2006/6/19 -104م.
32
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
رحم اهلل ال�شهيد حامد  ،و�أ�سكنه ف�سيح جنانه  ،و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب اجلميل وال�سلوان .

w¤¡°ûdGو* الهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
،1152
( )1ولد بالكويت يف  1964 /4/29م  ،ي�سكن منطقة �أبرق خيطان  ،قطعة � ، 2شارع  ، 2منزل
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´/9/ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
يحمل ال�شهادة املتو�سطة  ،يعمل يف الإدارة العامة للجمارك بوظيفة كاتب  ،تاريخ �أ�سره يف 20
 1990م  ،وتاريخ ا�ست�شهاده هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم 2006/6/19
تاريخ*¢< £cD
fE
*bC f£´b~zD
fE
*v0
¯ D
¡gA
،2006/9/2
 ،H*5يف
2006/1873
ال�صحة برقم
y+bºوزارة
�صادرة عن
ال�شهيد
�شهادة وفاة
*fEbDانظر:
م.
bAيفE HbgDb+
االحتالل¯ E
عمليات*hB¡D
¯ D3
*ib~zcD
1992/5/7م ،
*hJ¡Dم�ؤرخة
، 406032:bE
والتحرير برقم
*´�,x~{gضمن
وا�ستمارة املتغيب
منوذج
ومنوذج ت�سجيل الأ�سرى واملفقودين الكويتيني � ،صادر عن اللجنة الكويتية حلقوق الإن�سان ،
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
رقم  ، 6094714يف  1991/3/9م  ،بيانات املبلغ عبد الزهراء (والد ال�شهيد)  ،ومنوذج ت�سجيل
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
الكويتيني �صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين برقم
�أو�ضاع الأ�سرى واملفقودين
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 ، 6094712م�ؤرخ يف  1991/10/22م  ،للمبلغ ال�سابق  ،وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق
توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
(� )2سامل �صالح عبد اهلل ال�سامل  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم اخلمي�س  ،املوافق
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
� ، 2011/7/21ص  2؛ مرتوك (�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
وحيد
االثنني  ،املوافق � ، 2011/7/18ص  2؛ وليد �إبراهيم الدخيل  ،مقابلة �أجراها معه الباحث
القطان يوم الثالثاء  ،املوافق � ، 2011/7/19ص . 2
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ال�سابقة ،
( )3مرتوك (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ وليد �إبراهيم الدخيل  ،املقابلة
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
�ص.2
<-b/b£g0*EÌjD*¢
( )4مرتوك (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
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(� )5سامل �صالح عبد اهلل ال�سامل املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
*<w¤|D*ch
( )6امل�صدر ال�سابق .
� ، Eص 3
*ÈCال�سابق
امل�صدر
()7
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0.fJ*H4
bG
( )8امل�صدر ال�سابق .
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
( )9ح�سني علي املغربي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم اخلمي�س  ،املوافق 2010/1/28
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zEمعه
مثبتة يف ملف ال�شهيد �أنور حممد خليفة الع�صفور � ،ص  2؛ خالد علي املغربي  ،مقابلة �أجراها
 2010/1/28مثبتة يف ملف ال�شهيد �أنور حممد خليفة
الباحث وحيد القطان يوم اخلمي�س  ،املوافق
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
الع�صفور � ،ص . 3 – 2
*·H±*gJ*HyDال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
( )10مرتوك (�شقيق
( 11امل�صدر ال�سابق � ،ص . 3
1
/
18
¡J¯H
<$*xp~|D*f~8b
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
( )12وليد �إبراهيم الدخيل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ مرتوك (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة ،
�ص. 2
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ال�سابقة � ،ص
(�شقيق
مرتوك
()13
*© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+. 2fEbE
املقابلةf~64vE
ال�شهيد) ¢<H،
*f£j£ExD
fE
xº
( )14وليد �إبراهيم الدخيل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ مرتوك (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص. 2
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ال�سابقة
( )15مرتوك (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4 – 3؛ وليد �إبراهيم الدخيل  ،املقابلة
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
� ،ص . 4
ال�سابقة،
� )16( -104سامل �صالح عبد اهلل ال�سامل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  ، 4 ،2وليد �إبراهيم الدخيل  ،املقابلة33
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
�ص  ، 5منى �صقر عبد العزيز ال�صقر (زوجة ال�شهيد �أنور الع�صفور)  ،مقابلة �أخرى �أجرتها معها

ورقة واحدة مثبتة يف ملف زوجها ال�شهيد �أنور حممد
*w¤¡°ûdGم�شاعل ح�سني بتاريخ /12/13
الباحثة
(ȓ ،1992
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
خليفة الع�صفور ؛ �أمل (�شقيقة ال�شهيد �أنور الع�صفور)  ،مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد القطان
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
يوم الأربعاء  ،املوافق  2010/1/27مثبتة يف ملف �شقيقها ال�شهيد �أنور � ،ص . 3 – 2

*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
( )17خليفة (�شقيق ال�شهيد �أنور الع�صفور)  ، ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الأحد،
�شقيقه � ،ص
*v0ملف
مثبتة يف
2010/1/24
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD*. 2fE
y+bº
¯،D
املوافق¡gA
*fEbD
( )18خالد علي املغربي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
E
HbgDb+
bA
*hJ¡D
:bE
E
*¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
( )19وليد �إبراهيم الدخيل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  ، 5خليفة (�شقيق ال�شهيد �أنور الع�صفور) املقابلة
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
املغربي،
ال�سابقة � ،ص  2؛ �أمل (�شقيقة ال�شهيد �أنور الع�صفور)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ خالد علي
ح�سني(.علي املغربي  ،املقابلة ال�سابقة �،ص  3؛ منى �صقر عبد العزيز ال�صقر
املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛
*1 b£+fE¯ib~zcD
(زوجة ال�شهيد �أنور الع�صفور)  ،مقابلة الباحث وحيد القطان مثبتة يف ملف زوجها � ،ص .3 – 2
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
( )20خليفة (�شقيق ال�شهيد �أنور الع�صفور)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3 – 2؛ �أمل (�شقيقة ال�شهيد �أنور
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±علي
الع�صفور)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ خالد علي املغربي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4 – 3؛ ح�سني
الع�صفور) ،
املغربي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ منى �صقر عبد العزيز ال�صقر (زوجة ال�شهيد �أنور
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
املقابلة ال�سابقة � ،ص  3 – 2؛ وليد �إبراهيم الدخيل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 5
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
( )21مرتوك (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  5؛ �أمل (�شقيقة ال�شهيد �أنور الع�صفور)  ،املقابلة
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ال�سابقة � ،ص  4 – 3؛ خليفة (�شقيق ال�شهيدنور الع�صفور)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
( )22خالد علي املغربي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4 – 3
<-b/b£g0*EÌjD*¢املقابلة ال�سابقة � ،ص  6؛ وليد �إبراهيم الدخيل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
( )23مرتوك (�شقيق ال�شهيد) ،
 5؛ �سامل �صالح عبد اهلل ال�سامل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ عبد الزهراء (والد ال�شهيد)  ،مقابلة
�أجراها معه د .علي خريبط يف تاريخ  1992/2/27م  ،ورقة واحدة .
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( )24خليفة (�شقيق ال�شهيد �أنور الع�صفور)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ ح�سني علي املغربي  ،املقابلة
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*<Dbg
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bG
ال�سابقة ،
الع�صفور)  ،املقابلة
ال�شهيد �أنور
ال�صقر
عبد العزيز
�fJ*H4صقر
E؛ منى
*�ÈCص 3
ال�سابقة ،
�ص . 4
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
بتاريخ
( )25وزارة العدل  ،دائرة الأحوال ال�شخ�صية  ، 9/ق�ضية رقم  ، 2006 /1007منعقدة
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
 2006/6/19م .
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
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الع�صيمي ()1
املح�سن (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
ال�شهيد */ح�سام حممد عبد

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
د � .سعود حممد الع�صفور
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
*ib~zcD
وطباعه
�أخالقه
()2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
جرئ  ،خلوق  ،متوا�ضع  ،مرح  ،هادئ .
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
درا�سته
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
طالب يف ال�صف الثاين الثانوي مبدر�سة اخلالدية (. )3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
هوايته
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
حمب لل�سفر  ،ويهوى لعب كرة القدم (. )4
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
العراقي
موقفه �إزاء العدوان
كان وقع الغزو العراقي كبري ًا على نف�س ح�سام الأبية  ،وظل �ساكت ًا يف حرية من �أمره ،
*<w¤|D*ch
منده�ش ًا لغدر
اجلار  ،حتى قرر مقاومة االحتالل بكل ممكن (. )5
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
توزيع املن�شورات املعادية
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
�شارك ح�سام رفاقه يف توزيع املن�شورات املعادية لقوات االحتالل العراقي وتدعو �إىل
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6أ�سرة ال�صباح الكرام  ،حيث قاموا بتوزيعها
التم�سك بعودة ال�سلطة ال�شرعية املتمثلة ب�

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

على املنازل (. )6
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
توزيع املواد الغذائية
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
أر�ض
yC*xEعلى �
ال�صامدة
h+لأ�سر
على ا
الغذائية
املواد
توزيع
ح�سام يف
�شارك
كما
©
الكويتية*Iv0
¤GH x~{+
*fEbE
f~64vE
¢<H
*f£j£ExD
fE
xº
الكويت من خالل عمله يف جمعية العمرية التعاونية (. )7
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104احل�صول على ال�سالح35
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
�أر�شده �شقيقه ع�صام �إىل �إمكانية احل�صول على ال�سالح  ،فذهبا مع ًا �إىل خمزن
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منطقة ال�شويخ حيث �أخذا بع�ض الأ�سلحة  ،كما
تابع لوزارة الداخلية الكويتية يف
لل�سالح
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµمن
ذهب مرة �أخرى مع رفاقه �أوالد احلمد عادل ووليد �إىل نف�س املخزن و�أخذوا الكثري
ال�سالح (. )8
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDأ�سلحة
�إخفاء ال
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
ومنزل
كان ح�سام ورفاقه يخفون الأ�سلحة التي ح�صلوا عليها يف منزل عائلة ح�سام ،
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
احلمد مبنطقة العمرية
*.(1. )9(b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
توزيع الأ�سلحة
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الراغبني
قام ح�سام ورفاقه بتوزيع ما زاد على حاجتهم من الأ�سلحة على �شباب الكويت
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
يف حمله دفاع ًا عن �أنف�سهم �أو رغبة يف مقاومة القوات العراقية الغازية (. )10
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
عالقة ح�سام بال�شيخ جابر املبارك
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
ح�سام كان على �صلة وطيدة بال�شيخ جابر املبارك وزير الإعالم
يخرب و�سام �أن �شقيقه
<-b/b£g0*EÌjD*¢
�سابق ًا  ،و�أنه كان يالزمه يف بيت جدته الذي مكث فيه ال�شيخ مدة �ستة �أيام  ،وقد كلف
*<w¤|D*ch
بالعمليات التي تنفذها املقاومة الكويتية البا�سلة �ضد قوات االحتالل
ح�سام �أن يخربه
 wG
04أتي*Ñ
ib~z+ÉE
العراقي ÈC*،
bG
=4Hتفا�صيلها
بدقائق
*<Dbgعليها وي�
احل�صول
¡0جهده يف
fJ*H4يبذل
وكانEح�سام
*. )11(Ég1
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
امل�شاركة القتالية
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
�ضد القوات العراقية مع رفاقه يف املقاومة
�شارك ح�سام يف بع�ض العمليات القتالية
الكويتية  ،ومن ذلك ما �أخرب به �شقيقه و�سام �أنه جاء يوم ًا �إىل الديوانية مبالب�سه
*·H±*gJ*HyD
امللطخة بالدماء  ،وملا �س�أله عن ذلك �أخربه ب�أنه قتل �أحد جنود االحتالل ورماه يف
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
حاوية قمامة  ،وذكر �شقيقه الآخر عماد �أنه ذهب مع ح�سام �إىل تلك احلاوية و�شاهد
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
اجلندي مقتو ًال بداخلها  .كما �أخرب ح�سام احلا�ضرين ب�أنه قام يف ذات اليوم بقتل اثنني
(© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+)12
h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
من جنود االحتالل ،وذكر �أن ذلك هو �صيد اليوم .
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
� -104سالحه ال�شخ�صي36
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
ً
احتفظ ح�سام لنف�سه ببع�ض الأ�سلحة التي غالبا ما ي�ستخدمها يف العمليات التي ينفذها
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بندقية ذات طلقات متعددة  ،وم�سد�سه الذاتي
القوات العراقية  ،ومن هذه الأ�سلحة
�ضد
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
الذي ال يفارقه (. )13
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
نطاق
الع�سكرية*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0
العمليات¯ D
*¡gA fEbD
وخيطان ،
العمرية
تقع يف
ورفاقه
D3ح�سام
التي¯نفذها
العمليات
معظم
E HbgDb+
منطقتيbA
نطاق*hJ¡D
:bE
E
*¯ hB¡D
*´,x~{g
*ib~zcD
�شهيد
وكانت تتم مبعية �شقيقه ع�صام  ،ورفيقه �صالح رجعان اجل�سار الر�شيدي وهو
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
�شجاع نال ال�شهادة مع
ح�سام(. )14(.
*1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
قلق الوالد على ح�سام
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
ن�شاطه
كان والد ح�سام كثري القلق عليه ب�سبب كرثة خروجه من املنزل و�سماعه عن
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
املعادي للقوات العراقية الغازية التي طاملا حذره من بط�شها (. )15
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
بحث قوات االحتالل عن ح�سام
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢ورفاقه يف املقاومة �ضد قوات االحتالل � ،أ�صبحوا جميع ًا
ونظر ًا لتزايد ن�شاط ح�سام
هدف ًا للمالحقة من قبل تلك القوات  ،و�شعر والد ح�سام باخلطر املحدق بولده ،فعر�ض
*<w¤|D*ch
عليه اخلروج من
الكويت ب�صحبة عمه (. )16
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
مغادرته �إلى ال�سعودية
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
العربية
و�أمام �إ�صرار الوالد على ذلك غادر ح�سام �أر�ض الكويت مع عمه �إىل اململكة
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6به هناك وكان معه حينها �صديقه �صالح
ال�سعودية  ،وذكر �شقيقه و�سام �أنه التقى
رجعان اجل�سار الر�شيدي (. )17
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
عودته �إلى الكويت
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
مكث ح�سام ورفيقه �صالح يف اململكة العربية ال�سعودية فرتة ق�صرية  ،بعدها قررا
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
العودة �إىل �أر�ض الوطن  ،يف  1990/10/15م  ،وا�ستطاعا دخول الكويت وو�صال �إىل
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
الق�سائم املخ�ص�صة للأغنام يف منطقة كبد بح�سب رواية عاي�ض التي ينقلها عنه و�سام
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
� -104شقيق ال�شهيد  ،وكذا رواية �شقيقه ع�صام  .يذكر عاي�ض �أنه دخل معهما ب�سيارته  ،وهما$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H 37
ب�سيارة �أخرى  ،و�أنه ـ �أي عاي�ض ـ كان مرتددا يف الدخول  ،و�أخربهما عن عزمه الرجوع

هما وا�صال الدخول (.)18
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ح�سام يف قب�ضة جنود االحتالل
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
ح�سام
bCأن تلقي
ا�ستطاعت �
*v0أن القوات
الروايات �
�سياق
ويرجح من
على<¢
القب�ض*£cD
fE H*5
العراقية*f£´b~zD
fE y+bº
¯ D
¡gA
*fEbD
Eإىل
نقلتهما �
*hJ¡Dكبد ،
 :bEمنطقة
Eأغنام يف
املخ�ص�صة لل
*�ib~zcDصالح
و�صديقه
bAثمHbgDb+
الق�سائم*¯ hB¡D
عند¯ D3
*´,x~{g
معتقالتها يف الكويت (. )19
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
ح�سام يعذب يف �سجن طلحة
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
كانت
�أخرب �أحد الأ�شخا�ص و�سام عن م�شاهدته ل�شقيقه ح�سام يف �سجن طلحة الذي
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
ك�سرت
ت�سيطر عليه القوات العراقية  ،و�أن تلك القوات كانت تعذبه عذاب ًا �شديد ًا  ،وقد
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
�أ�سنانه بفعل هذا التعذيب (. )20
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ح�سام يف �سجن الأحداث
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
مفلح عبد العزيز الدو�سري �أنه �شاهد الأ�سري ح�سام يف �سجن
كما �أكد ال�شاهد حممد
<-b/b£g0*EÌjD*¢
الأحداث الذي كان �أحد معتقالت اجلي�ش العراقي بالكويت (. )21
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fJ*H4
احتمال*ÈC
bG
العراق
�Eإلى
ترحيله
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
العراق ،
ويذكرعماد احتمال ترحيل القوات العراقية ل�شقيقه ح�سام �إىل �سجونهم يف
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zEعلى
و�أنه �سمع عن ذلك من قبل �أ�شخا�ص مل يذكرهم  ،وتتعزز هذه االحتمالية بالعثور
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
رفاته بعد ذلك (. )22

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
ا�ست�شهاده
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
مت العثور على رفات ال�شهيد ح�سام حممد عبد املح�سن الع�صيمي يف مقربة جماعية
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
قرب مدينة ال�سماوة العراقية  ،وقد �أثبتت التحاليل املخربية تطابق الرفات مع اجلينات
© yC*xE Iv0* ¤GH)23(x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
امل�أخوذة  ،ووفاته تعزى �إىل �إ�صابته بعيار �أو �أعرية نارية .
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
رحم اهلل ال�شهيد ح�سام و�أ�سكنه ف�سيح جنانه  ،و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب اجلميل وال�سلوان .
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
38
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*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
 Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµيف
( )1ولد بالكويت يف  1973/2/20م ،ي�سكن منطقة العمرية  ،قطعة  ، 3ال�شارع  ، 5منزل  ،2طالب
ال�صف الثاين الثانوي  ،تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ العثور على رفاته يف  2004/2/15م  .انظر:
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xم ،
�شهادة وفاة ال�شهيد �صادرة عن وزارة ال�صحة برقم  ، 2004/9095بتاريخ 2004/4/23
*£cD
fE
الكويتيةH*5
*bC f£´b~zD
الكويتينيfE
واملفقودينy+bº
أ�سرى¯ *v0
D
ومنوذج¡gA
*fEbD
<¢رقم
منوذج
إن�سان ،
حلقوق ال
�صادرعن اللجنة
ت�سجيل ال
Eعن
�صادر
ومنوذج �آخر
(�شقيق ال�شهيد)
بيانات¯املبلغ
1991/1/20م ،
 6299913بتاريخ
HbgDb+
*bA، hJ¡D
ع�صام:bE
E
*hB¡D
*´D3 ¯ ,x~{g
*ib~zcD
نف�س اجلهة برقم  6334313م�ؤرخ يف 1991 /3 /6م  ،بيانات املبلغ خالد �سليمان ال�سلمان (ابن
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
املبلغ
الأخت)  ،ومنوذج ثالث �صادر عن ذات اجلهة برقم  6051613م�ؤرخ يف  1991/3/9م  ،بيانات
*b£+fE¯ib~zcD
اجل�سار .(1
الر�شيدي  ،ومنوذج رابع �صادر عن نف�س اجلهة بالرقم نف�سه  ،م�ؤرخ
جمبل رجعان منور
عمليات
يف  1991/4/23م  ،بيانات املبلغ م�شعل حمود الر�شيدي  ،وا�ستمارة بيانات املتغيب �ضمن
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
االحتالل والتحرير برقم  406032يف تاريخ  ، 1992/5/7وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
2011/5/2
( )2و�سام (�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني املوافق
املوافق
� ،ص  2؛ عبد العزيز حمد احلمد ؛ مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الأربعاء
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDيوم
� ، 2011/4/27ص  2 – 1؛ �سويد عبد اهلل الدوخي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان
الأحد املوافق � ، 2011/54/1ص . 1
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
( )3و�سام (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
( )4امل�صدر ال�سابق .
<-b/b£g0*EÌjD*¢

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

( )5امل�صدر ال�سابق .
*<w¤|D*chاحلمد املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3 - 2
( )6عبد العزيز حمد
( )7عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE
¡0
املوافقfJ*H4 E
االثنني*ÈC
bG
�ص . 2
، 2011/5/2
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ال�سابقة ،
( )8و�سام (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ عبد العزيز حمد احلمد  ،املقابلة
ال�سابقة
�ص 2؛ �سويد عبد اهلل الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
� ،ص. 2 – 1
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
( )9عبد العزيز حمد احلمد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ �سويد عبد اهلل الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص2
؛ عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
*·H±*gJ*HyD
ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3 – 2؛ عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة،
( )10و�سام (�شقيق
�ص . 2
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
( )11و�سام (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
( )12عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ و�سام (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة ،
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE. xº
�ص3
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ال�سابقة ،
( )13و�سام (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة
�ص. 2
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
� )14( -104سويد عبد اهلل الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ و�سام (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة ،39
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
�ص 5 – 4؛ عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2

�ص(. 4
و�سام*(�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة
()15
&ȓ ،¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
( )16امل�صدر ال�سابق .
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
( )17عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ و�سام (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة ،
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
�ص. 4
واملعلومات
االت�صاالت
العتيبي
الباحث �سعد
أجراها معه
مقابلة �
ع�صام
()18
*¢< £cD
مكتبfE
bCمنH*5
*f£´b~zD
fE
y+bº
ال�شهيد) v0*،
(�شقيق¯ D
¡gA
*fEbD
التابع للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين بتاريخ  1995/8/8م  ،ورقة واحدة ؛ و�سام (�شقيق
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  5 – 4؛ عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  ، 3لكنه ذكر
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1قبل
�أن العودة كانت يف  1990/11/15م  ،وهو خط�أ على اعتبار �أن الأ�سري �شوهد يف �سجن الأحداث
ذلك يف .1990/ 10/ 15
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
ال�سابقة ،
( )19عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ و�سام (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
�ص. 5 – 4
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
( )20و�سام (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 5
أ�سرى
( )21حممد مفلح عبد العزيز الدو�سري  ،ا�ستمارة املقابلة ال�شخ�صية  ،اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون ال
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
واملفقودين يف تاريخ  1996/3/30م .
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
( )22عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
( )23انظر  :الإدارة العامة للأدلة اجلنائية  ،فريق الأدلة اجلنائية  ،الفريق الفني  ،انطباق رقم ()74
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
الع�صيمي
لتقرير م�صور لرفات رقم  2022واملنطبق على الأ�سري ال�شهيد ح�سام حممد عبد املح�سن
<-b/b£g0*EÌjD*¢العقيد عيد عبد اهلل بو �صليب مدير عام الإدارة العامة للأدلة اجلنائية
 ،ملف الأ�سر  ، 94معتمد من
ورئي�س الفريق الفني .

*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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الهر�شاين(()1
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
 /*w¤¡°ûdGحمود نافل �سعيد
ال�شهيد

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
د� .أحمد �سعود احل�سن
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D
*´,x~{g
*ib~zcD
D3اهلل
حمود¯رحمه
ال�شهيد
�أخالق
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
أ�صدقائه،
كان ال�شهيد �صاحب �أخالق عالية ،عرف ب�أنه كان بار ًا بوالديه حمرتم ًا من �
*b£+fE¯ib~zcD
رجال .(1
مبعنى الكلمة ،حمبوب ًا من اجلميع ،وقالت عنه �شقيقته «ال
طيب القلب ،مرح ًا،
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ت�سمع منه �إال كل �شيء ح�سن».
()2
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
وكان لل�شهيد كذلك هوايات �أبرزها �صيد ال�سمك »احلداق» .
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
دوره خالل الغزو العراقي الغا�شم:
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ال�شهيد
عندما اجتاحت قوى الظالم �أر�ض الكويت يوم اخلمي�س 1990/8 /2م كان
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
الكارثة
متجه ًا �إىل مقر عمله يف م�ؤ�س�سة املوانئ الكويتية لكنه �سرعان ما تفاج�أ بهول
<-b/b£g0*EÌjD*¢
غادر فرجع �إىل منزله وقلبه يحرتق �أمل ًا ملا �أ�صاب وطنه العزيز
التي حلت بوطنه من غزو
وثار الغ�ضب يف نف�سه �ضد القوات العراقية املحتلة ( )3فبد�أ من �أول يوم الغزو بالعمل على
*<w¤|D*chال�ضرورية لأهايل الكويت فك�آن يوزع الطعام والتموين على اجلريان
ت�أمني االحتياجات

wG
*Ég1
=4H
*Ñ
04
*<Dbg
ib~z+ÉE
¡0
fJ*H4
ÈC* bG
Eلإ�ضافة �إىل حرا�سة املنازل التي غادرها �أهلها من �أن يقوم العراقيون
منطقته با
و�أهل
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ب�سرقتها (.)4
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zEله
يف احلقيقة مل يكن امليدان املدين الوحيد الذي برز فيه دورال�شهيد لكن �أي�ض ًا كان
� ¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6إىل �شباب املقاومة فكان كثري ًا ما يخرج
دور �آخر وهو املقاومة الع�سكرية حيث ان�ضم
()5
من املنزل
لي�شارك �أفراد املقاومة التخطيط ومواجهة القوات الغازية ويروي �صديقه
*·H±*gJ*HyD
ولذا
من1اجلنود العراقيني،
<$*xp~|D*f~8bمن قتل
بتوزيع ال�سالح ومتكن
نبيل ال�سعدون �أنه قام
عدد/18
¡J¯H
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
يتمكن
كانت القوات العراقية تبحث عنه مما ا�ضطره االنتقال من منزل �إىل �آخر حتى ال
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
fEالقب�ض
العراقيون من
عليه (.)6
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H
*f£j£ExD
xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡Dبهم
ويبدو �أن ال�شهيد خ�شي ب�سبب ذلك �أن يلحق العراقيون ال�ضرر ب�أهله فقرر اخلروج
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5bإىل
 1990wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*Hليجد لهم مكان ًا �آمن ًا ثم يرجع �
�إىل اململكة العربية ال�سعودية يف �أواخر �سبتمرب
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®Hأهل
 -104الوطن مرة �أخرة ،تقول �شقيقته �سلمى ب�أن ال�شهيد «فقط حب �أن ي�ؤمنا وي�ؤمن ال41
وطبع ًا يف باله الرجوع �إىل الكويت وقال �سوف �أرجع �إىل الكويت و�أن�ضم �إىل ربعي يف

وبالفعل بعدما �أو�صل �أ�سرته �إىل مدينة حائل
*w¤¡°ûdGاملقاومة �ضد ه�ؤالء العراقيني
جمموعة
((ȓ .)7
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
()8
رجع �إىل الكويت ،وحاول بع�ض �أ�صدقائه ثنيه عن ذلك لكنه رف�ض و�أ�صر على الرجوع
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
التي
فقد كان همه الأول تخلي�ص وطنه من براثن ه�ؤالء املجرمني ولو كلفة ذلك روحه
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
ميلك.
أغلى ما
هي �
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D
¡gA
*fEbD
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
ظروف اعتقال ال�شهيد حمود الهر�شاين وا�ست�شهاده
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
ال�سعودية الكويتية وهناك على احلدود الكويتية مت �إلقاء القب�ض
توجه ال�شهيد �إىل احلدود
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
()9
عليه بتهمة االن�ضمام �إىل �أحد خاليا املقاومة الكويتية وذلك بتاريخ 1990/10/3م
. E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
�سجن
وبعد اعتقاله اقتيد �إىل �سجن الأحداث ثم مت ترحيله �إىل العراق وهناك انتقل �إىل
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
�أبو غريب و�سجن مدينة بعقوبة (.)10
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eأبه
وقد �أفادت بع�ض املعلومات �أنه يف �سجون العراق مل يخ�ضع ال�شهيد للعراقيني ومل ي�
حكم
لق�سوتهم فكان ي�شتم الع�سكر وجنود اال�ستخبارات العراقية مما �أدى �إىل تنفيذ
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
الإعدام فيه يف �سجن بعقوبة (.)11
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<�-b/b£g0*EÌjD*¢إىل ذويه فقد انقطعت �أخباره عنهم منذ يوم اعتقاله يف
ولكن هذه الأخبار مل ت�صل
� 1990/10/3إىل �أن مت �إثبات ا�ست�شهاده يف  2003/11/23م حيث �أ�صدرت الإدارة
*<w¤|D*ch
اجلنائية يف وزارة الداخلية ر�أيها وذكرت «�أثبتت التحاليل املخربية تطابق
العامة للأدلة
* wG Ég1
الرفات¡0
fJ*H4 E
bG
العراقية
=4Hال�سماوة
*Ñمنطقة
04قرب
*<Dbgمقربة
ib~z+ÉEعليها يف
التي مت العثور
*�ÈCأحد
اجلينات مع
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
أ�سره
والتي تعود للأ�سري ال�شهيد /حمود نافل �سعيد الهر�شاين مواليد  1951م الذي مت �
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
بتاريخ 1990/10/3م (.)12
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
الهر�شاين و�أ�سكنه ف�سيح جناته
رحم اهلل ال�شهيد ب�إذن اهلل حمود نافل
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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الهام�ش
(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&*w¤¡°ûdG
ق�سم
 - 1ملف ال�شهيد حمود نافل �سعيد الهر�شاين رقم  ،1256الديوان الأمريي  -مكتب ال�شهيد -
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
«بطاقة
التخليد املعنوي  -فريق توثيق احليثيات  -تقرير بعنوان «حمتويات امللف» وتقرير بعنوان
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
حيثيات �شهيد» اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين  -تقرير بعنوان «بيانات املتغيب �ضمن
والتحرير»¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0*.
¯ D
عمليات¡gA
*fEbD
االحتالل
ال�شهيد E
HbgDb+
مقابلةbA
*hJ¡D
*E ¯ hB¡D
خمي�س ¯ D3
*´,x~{g
�سلمى
�شقيقة
،4 ،3 :bE
� ، 2012/9/17ص ،2
ال�سعدوين بتاريخ
*ib~zcDنبيل
 - 2مقابلة
بتاريخ
نافل الهر�شاين بتاريخ �2012/9/20ص ،2مقابلة �شقيق ال�شهيد حممد نافل الهر�شاين
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
�2012/10/3ص.2
*�b£+fE¯ib~zcDص .(.21
 - 3مقابلة �سلمى الهر�شاين
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 - 4مقابلة حممد الهر�شاين �ص .2
 - 5مقابلة �سلمى الهر�شاين �ص  2مقابلة نبيل ال�سعدوين �ص .3
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
 - 6مقابلة نبيل ال�سعدوين �ص .4 ،3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
 - 7مقابلة �سلمى الهر�شاين �ص .3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
 - 8مقابلة نبيل ال�سعدوين �ص  ،3مقابلة �سلمى الهر�شاين �ص  3مقابلة حميدي العلي �ص  ،3 ،2مقابلة
حممد الهر�شاين �ص .3 ،2
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
مقابلة
 9مقابلة نبيل ال�سعدوين �ص 4 ،3مقابلة �سلمى الهر�شاين �ص  ،4 ،3مقابلة حميدي العلي �ص ،3
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
حممد الهر�شاين �ص .3
<-b/b£g0*EÌjD*¢
 - 10مقابلة حممد الهر�شاين� ،ص  ، 3وثائق اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين  -مكتب التخطيط
واملتابعة� ،شهادة خالد عبداهلل عي�سى العطار ،مقابلة حممد الهر�شاين �ص .3
*<w¤|D*ch
الهر�شاين �ص ،3جريدة الأنباء ال�صادرة بتاريخ 2004/1/5م �ص .8
 - 11مقابلة حممد
�صادر
* Ñنافل
ال�شهيد حمود
ib~z+ÉEعلى ال
 4001واملنطبق
Eللرفاة
م�صور
تقرير
- 12
الهر�شاين wG
�=4Hسعيد*Ég1
أ�سري04
*<Dbg
fJ*H4رقم¡0
*ÈC
bG
عن وزارة الداخلية ،الإدارة العامة للأدلة اجلنائية ،فريق الأدلة اجلنائية ،الفريق الفني ،انطباق
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
رقم (.)51

bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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ح�سن مطر ()1
ال�شهيد */خالد �أحمد عي�سى مطر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
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Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
�أ .د .في�صل عبداهلل الكندري
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
أربعة
ورزق والده
Eالكويت
¯ دولة
مطر يف
ال�شهيد خالد �
ولد
HbgDb+ب�E
1973مbA،
:bEعام*hJ¡D
عي�سى*hB¡D
أحمد D3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1يف
�أبناء هم خالد وعي�سى ومنرية ومرمي ،كان خالد فيه �شقاوة الأطفال جريئ ًا ،در�س
ويف(.عام الغزو كان خالد يف ال�صف الرابع الثانوي  ،وعلى
مدار�س منطقة م�شرف،
*1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHدون
عتبات موا�صلة تعليمه العايل ،ولكن دخول القوات الغازية دولة الكويت حال
ا�ستكمال تعليمه الثانوي.
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
لتقدمي
ففي �صباح يوم اخلمي�س الثاين من �أغ�سط�س 1990م �أخذه والده �إىل املدر�سة
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
الكويت،
االختبار ال�صيفي ،ومل يكونا على علم بدخول القوات ال�صدامية �أرا�ضي
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
هناك
ولكنهما �شاهد ًا الطائرات وهي حتوم يف �سماء الكويت ال�صافية ،و�أح�سوا ب�أن
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
أخبار
خطب ًا ما حدث للكويت الغالية ،فرجعا وهما يف حالة ذهول من هول ما �سمعاه عن �
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
< -b/b£g0*EÌjD*¢جد ًا من هذا الأمر ،فلم ي�سبق له �أن ر�أى �أجواء احلرب �أو
الغزو ( ،)1وكان خالد متعجب ًا
�شاهدها �إال يف الأفالم الأجنبية ،وكيف بها وهي تقع �أمامه يف كل يوم ،وي�سمع عن �أخبار
*<w¤|D*ch
يروعون الكويت و�أهلها ،ومل يكن هذا العدوان �سه ًال على خالد وممن هم
الغزاة وهم
�سنه wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC*.
يفbG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDأمر
وعلى الرغم من �صغر �سنه �إال �أنه �أخذ يلتف حول �أ�صحابه ،وقرر هو و�أقرانه القيام ب�
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
ما للوقوف يف وجه القوات العراقية الغازية دفاع ًا عن الكويت ،فقام مع ثلة من �أ�صحابه
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6يف �ساحة امل�سجد ال�ستخدامها �أو لتوزيعها
ب�أخذ �أ�سلحة من خمفر املنطقة ،و�إخفائها
وكان والده يحذره با�ستمرار ،لأنه كان يعلم ب�أن ابنه خالد ورفاقه حديثو
عند ال�ضرورة !
*·H±*gJ*HyD
طي�ش
اجلنود1العراقيني ،ولكن
< $*xp~|D*f~8bبخالف
fJ¡±*ex²*$v+v+التعامل مع الأ�سلحة
ال�سن وال يدركون كيفية
/18 ¡J¯H
f£FbjD*f<b~zD*¯H
()2
ال�شباب واندفاعهم جعلهم يتجاهلون تلك التحذيرات .
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
©على
yC*xEنعلم
امل�سجد ،وال
ودفنها
 ¢<Hبتجميع
خالد يقوم
أيام كان
مرور ال
ومع
�ساحة*Iv0
x~{+يف¤GH
أ�سلحةh+
f~64vEال*fEbE
*f£j£ExD
fE
xº
ال�ستخدامها
وجه اليقني ما كان يعمل بها ( ، )3فرمبا كان يوزعها على �أفراد املقاومة �أو
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
واملواد
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*Hقام خالد وزمال�ؤه بتوزيع اخلبز
يف عمليات خا�صة �ضد القوات العراقية ،ورمبا
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
()4
 -104التموينية ،واملبالغ املالية على بع�ض املنازل يف احلي الذي ي�سكنون فيه .44
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
وا�ستمر هو ورفاقه على هذا املنوال حتى � 20أكتوبر 1990م عندما طرق مدنيون عراقيون
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خالد باال�سم ،ف�أجابهم ب�أنه نائم فاعتقلوه �إىل
منزله ،وملا فتح لهم والده �س�ألوا عن
باب
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
جهة جمهولة (.)5
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xيف
ويقول م�ساعد �صالح الغوينم خال ال�شهيد خالد ب�أنه كان خلالد �صديق ي�سكن معه
مركز ًا
*f£´b~zDخلالد
بيته ملتقى
y+bºوكان
*v0الكويت،
خارج
وكان �
*fEbDاحلي،
نف�س
كان <¢
ورمبا*£cD
ورفاقهfE،
H*5 bC
fE
أهله¯
D
¡gA
عراقية
فقامت دورية
ومبن يرتاده،
¯ يف
العراقيون
¯ �شك
*´,x~{gورمبا
*ib~zcDأ�سلحة،
لتجميع ال
E HbgDb+
*bA hJ¡D
البيت:bE
E
hB¡D* D3
ن�صيبهم
مبداهمة البيت ،وقب�ضوا على ثالثة �أو �أربعة �أ�شخا�ص من زمالء خالد ،ونالوا
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*b£+fE¯ib~zcDب�1أن(�.صديق ًا لهم يعرف با�سم خالد ي�شاركهم يف �أعمالهم
من التعذيب ،فاعرتفوا
واقتادوه
ون�شاطهم ،ودلوهم على بيته ،فجاء اجلنود وطلبوا خالد باال�سم ،وقب�ضوا عليه،
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
�إىل حمافظة الأحمدي (.)6
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°باب
ومل يعلم �أهله وذووه عنه �شيئ ًا حتى تاريخ  14نوفمرب عندما طرق اجلنود العراقيون
أحمدي،
بيت والد خالد جمدد ًا ،و�أ�سروا كل من يف البيت ،واقتادوهم �إىل حمافظة ال
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDآثار
وو�ضعوهم يف الزنزانة ،فر�أى �أحمد مطر ابنه خالد مع �أ�صحابه ،وقد بدت عليهم �
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDمن
التعذيب ،و�أخرب خالد والده ب�أن العراقيني �سوف يعدمونه ،فحاول الأب �أن يخفف
ورد عليه والده ب�أنه هذا كالم فارغ وال �أ�سا�س له من ال�صحة،
روعه ،و�أن يرفع معنوياته،
<-b/b£g0*EÌjD*¢
و�أخربه ب�أنه جمرد كالم لتخويفهم ال �أكرث.
*<w¤|D*chمعدودة حتى قام اجلنود العراقيون و�أخذوا �أحمد مطر وعائلته ،مع
ومل مت�ض �إال �أيام
خالدا  wG
*Ég1
بالعراق=4H،
Ñ* 04
العائالتfJ*H4 E
ÈC* bG
ورفاقه
وتركوا
*<Dbgالب�صرة
 ib~z+ÉEمدينة
¡0إىل �سجن يف
واقتادوهم �
بع�ض
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
يف زنزانته مبحافظة الأحمدي ،وانقطعت عنهم �أخبار خالد منذ ذلك احلني (.)7
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zEبعد
وهكذا انقطعت �أخبار ال�شهيد خالد �أحمد مطر عنا ،وا�ستمر الو�ضع على ذلك،
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
الكويتية للبحث عن الأ�سرى الكويتيني داخل
حترير الكويت عندما توجهت فرق البحث
الأرا�ضي العراقية ،فتم العثور على مقربة جماعية غرب مدينة كربالء ،و�أثبتت التحاليل
*·H±*gJ*HyD
املخربية تطابق اجلينات مع �أحد الرفات التي تعود للأ�سري خالد �أحمد مطر ،وقامت
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
الإدارة العامة للأدلة اجلنائية ب�إ�صدار وثيقة ر�سمية بذلك ،ترجع �سبب الوفاة �إىل
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
الإ�صابة بعيار ناري (.)8
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
ومت االت�صال مب�ساعد �صالح الغوينم خال ال�شهيد خالد للتعرف على رفات ال�شهيد ،
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ف�أخذ والد ال�شهيد معه للتحقق من الأمر ،فعرف والده البيجامة التي مت القب�ض على
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104ابنه بها ،وهي بيجامة زرقاء اللون خمططة ،وتبني لهما ب�أن ال�شهيد خالد تلقى طلقة$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H 45
مبنت�صف ر�أ�سه ،وقام اجلنود بو�ضع اخلرطو�ش الفارغ من الطلقة يف جيب البيجامة،

& ¥h72g¤/c06cd<ÍEيف(ȓالكويت (.)9
ا�ستالم الرفات ،ودفن رفات ال�شهيد
ومت
*w¤¡°ûdG
بتاريخ
وبناء على ذلك ا�ستخرجت وزارة ال�صحة بدولة الكويت �شهادة وفاة
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
2004/8/7م(.)10
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
اجلميل
ال�صرب
أهله و�
fEو�ألهم �
 y+bºجناته
أ�سكنه ف�سيح
خالد و
رحم
*¢< £cD
وطنهfE
bCأبناءH*5
*f£´b~zD
¯�*v0
ال�شهيدD
*fEbDاهلل¡gA
وال�سلوان.
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
الهوام�ش
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
بتاريخ
 - 1مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد خالد �أحمد عي�سى مطر ،مقابلة مع �أحمد مطر (والد ال�شهيد)
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 2012/8/19م� ،ص .2
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
 - 2مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد خالد �أحمد عي�سى مطر ،مقابلة مع �أحمد مطر (والد ال�شهيد) بتاريخ
 2012/8/19م� ،ص .3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
ال�شهيد)
 - 3مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد خالد �أحمد عي�سى مطر ،مقابلة مع عادل عي�سى مطر (عم
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
بتاريخ  2012/8/20م� ،ص .2
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
 - 4مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد خالد �أحمد عي�سى مطر ،مقابلة مع م�ساعد �صالح الغوينم (خال
ال�شهيد) بتاريخ  2012/9/23م� ،ص .4
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢خالد �أحمد عي�سى مطر ،مقابلة مع �أحمد مطر (والد ال�شهيد) بتاريخ
 - 5مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد

 2012/8/19م� ،ص .4
 - 6مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد خالد �أحمد عي�سى مطر ،مقابلة مع م�ساعد �صالح الغوينم (خال
*<w¤|D*ch
ال�شهيد) بتاريخ  2012/9/23م� ،ص .3
الغوينم wG
*Ég1
مطر04،
*<Dbg
مكتب*ÈC
bG
(خال
�=4Hصالح
*Ñم�ساعد
مقابلة مع
ib~z+ÉEعي�سى
¡0خالد �أحمد
fJ*H4ال�شهيد
 Eملف
ال�شهيد،
-7
ال�شهيد) بتاريخ  2012/9/23م� ،ص .3
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
 - 8مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد خالد �أحمد عي�سى مطر� ،ص .2
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
 - 9مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد خالد �أحمد عي�سى مطر ،مقابلة مع م�ساعد �صالح الغوينم (خال
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
ال�شهيد) بتاريخ  2012/9/23م� ،ص .4
 - 10مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد خالد �أحمد عي�سى مطر� ،شهادة وفاة� ،ص .3
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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احلمد ()1
ال�شهيد */خالد هزاع حمد الفهد
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
د � .سعود حممد الع�صفور
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
* ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
قريب ًا
�أ�شجع الرفاق  ،ع�صبي املزاج ك�أبيه  ،كرمي  ،طيب القلب  ،خجول يتفق من كان
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
منه على دماثة خلقه (. )2
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
درا�سته و عمله
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
بلدية
در�س يف مدر�سة ابن العميد املتو�سطة  ،ثم عمل بوظيفة خمابر ال�سلكي يف
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
الكويت(. )3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
هوايته
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
وال�صيد (. )4
يع�شق الرحالت الربية
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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*<w¤|D*ch
الغزو
خالد يف بداية
* wG Ég1
*Ñإىل=4H
04
ib~z+ÉE
الغزو¡0
fJ*H4
خيطان
خمفر �شرطة
الكويت �
*<Dbgدولة
الغا�شم على
العراقي
Eمن
* ÈCيوم
bGيف �أول
ذهب
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
و�سجل كمتطوع يف اخلدمة الع�سكرية للدفاع عن الوطن وحتريره من االحتالل (. )5
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
تواجده يف العمرية
على الرغم من �سكنه منطقة الأندل�س ف�إن تواجده الأغلب مع رفاقه كان يف منطقة
*·H±*gJ*HyD
العمرية  ،يلتقي بهم و وي�شاركهم كل �ش�ؤونهم (. )6
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
�أقرب الأ�صدقاء
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
كان مالزم ًا ل�صديقيه احلميمني وليد حمد الفهد احلمد وعادل فهد حمد احلمد
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
يذهبون مع ًا  ،وي�سافرون مع ًا  ،وخالد �أ�صغرهما (. )7
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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املن�شورات
توزيع
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
املدين
�شارك خالد رفاقه يف ت�صوير من�شورات معادية للنظام العراقي تدعو للع�صيان
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ال�صباح
والتظاهر ال�سلمي وحتث اجلميع على دعم ال�شرعية الكويتية املتمثلة يف �آل
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
توزيع
الرفاق
العمرية ،
منطقة
y+bºبلدية
* v0مركز
الت�صوير¯يتم يف
* ،fEbDوكان
الكرام
على<¢
*£cD
يعملfE
bCثمH*5
*f£´b~zD
fE
D ¡gA
ال�صامدين على
املن�شورات على
تلك
الكويت (. )8
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE
أر�ضE
*¯�hB¡D
*´D3 ¯ ,x~{g
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
اال�شتباك مع الغزاة
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
خالد
�شجاعته م�شهودة  ،يذكر ال�شاهد في�صل ال�صانع �أنه منذ اليوم الأول للغزو كان
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ي�صوب نريان �سالحه �إىل جنود االحتالل وي�شتبك معهم في�ضطرهم للهرب (. )9
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
قتل �سارق و�إ�صابة �آخر
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ملحال
دخل خالد مع رفيقيه عادل ووليد �إىل منطقة ال�شويخ ال�صناعية ف�شاهدوا �سارقني
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDمع
جتارية  ،فرت�صد خالد لهما فقتل �أحدهما و�أ�صاب الآخر لكنه هرب  ،ثم عاد خالد
وطرقوا الباب ففتح لهم عبد العزيز �شقيق عادل فبادره خالد
رفيقيه �إىل منزل عادل
<-b/b£g0*EÌjD*¢
بال�س�ؤال عن والده �إن كان موجود ًا باملنزل  ،ف�أخربه �أنه خارج املنزل  ،ف�أدخل الرفاق
*<w¤|D*ch
املنزل و�آثار الدماء عليها فغ�سلوا تلك الآثار حتى ال يفت�ضح �أمرهم ،
�سيارتهم داخل
)10( Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
 wG Ég1*. =4H
ويذكر ال�شاهد عبد العزيز �أنه �شاهد �آثار دماء على مالب�س خالد
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
تنظيم املظاهرات
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
م�ضادة لقوات االحتالل العراقي وزعوا قبلها
�شارك خالد رفاقه يف تنظيم مظاهرات
من�شورات على الأهايل واتفقوا معهم على اخلروج يف وقت واحد للتظاهر يف ال�شوارع
*·H±*gJ*HyD
والتكبري على �أ�سطح املنازل ودعوا �إىل �إعادة ال�سلطة ال�شرعية الكويتية  ،ومثال ذلك ما
1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
حدث يف يوم  1990/8/10مبنطقة العمرية مقابل حديقة احليوان (. )11
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
احل�صول على ال�سالح
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
توجه خالد مع �صديقيه عادل و وليد �إىل منطقة ال�شويخ ال�صناعية يف ثاين �أو ثالث �أيام
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104الغزو العراقي وا�ستقلوا �سيارة وليد اجليب ميت�سوبي�شي �صوب خمزن �سالح تابع لوزارة$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H 48
الداخلية الكويتية يف منطقة ال�شويخ ال�صناعية فح�صلوا على ال�سالح من جمموعة
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أخذوا(حاجتهم منه وزيادة وعادوا �أدراجهم �إىل
املقاومة كانت تقوم بتوزيعه  ،ف�
�شباب
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
منزل �أ�سرة عادل (. )12
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
توزيع ا
أ�سلحة¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D
*fEbDل¡gA
بتوزيع
خالد ورفاقه
الغا�شم
العدوان
القتالية¯ورد
*ib~zcDعلى
وحر�ص ًا
E HbgDb+
قامbA
*hJ¡D
:bE
E
امل�شاركة*hB¡D
تو�سيع¯ D3
*´,x~{g
الذين
بع�ض الأ�سلحة التي بحوزتهم على الراغبني يف ا�ستخدامها من الكويتيني �أو على
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
ميتلكون العزمية يف دحر
القوات الغازية (. )13
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
اخلروج �إلى ال�سعودية
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
ال�سعودية
ويف يوم  1990/8/17خرج الرفاق الثالثة ب�أ�سرهم �إىل اململكة العربية
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
يومية
ت�أمين ًا لها من غدر جنود االحتالل الذين �شددوا �سطوتهم وقاموا مبداهمات
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
الع�سكريني
ملنازل ال�صامدين من الكويتيني حتت ذريعة البحث عن �شباب املقاومة من
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
وغريهم (. )14
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
عودة خالد للكويت
*<w¤|D*ch
العودة �سريع ًا �إىل �أر�ض الوطن  ،ومل يكن خالد �أقل حما�سة من �صديقيه
اتفق الثالثة على
العزم و� wG
*Ég1
املقاومة =4H،
Ñ* 04
ib~z+ÉE
*E،ÈC
أعدوا
فعقدوا
*<�Dbgشباب
أمثالهم من
 ¡0ما�سة ل
fJ*H4بحاجة
فالوطن
 bGوليد
عادل و
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
العدة على الرغم من تو�سالت �أهاليهم بالبقاء (. )15
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
اعتقال خالد
ويف يوم  1990/8/28كانت �سيارة وليد التي تقل الأبطال الثالثة تتقدم �صفوف العائدين
*·H±*gJ*HyD
لأر�ض الوطن �ضمن خم�سني �سيارة اجتهت من اململكة العربية ال�سعودية �صوب الكويت
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
حماولة دخولها يف وقت واحد  ،وحتى ال تقع جميعها يف قب�ضة الغزاة انق�سمت �إىل
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
جمموعتني  :الأوىل اجتهت ميين ًا  ،والثانية اجتهت �شما ًال  ،بعدها متكنت املجموعة
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
الثانية من دخول �أر�ض الكويت ب�سالم � ،أما الأوىل ـ التي كان �ضمنها الأبطال الثالثة
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ـ ف�إنها وقعت يف �أ�سر قوات االحتالل العراقي بعد �أن قام الغزاة بتفتي�شها فعرثوا على
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
� -104أ�سلحة فيها خمب�أة (. )16$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H 49

*w¤¡°ûdGامل�شاتل
خالد يف
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
امل�شاتل
كان خالد �ضمن من نقل �إىل �أحد معتقالت قوات االحتالل العراقي يف منطقة
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
الزراعية التابعة للهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�سمكية (. )17
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDالب�صرة
خالد يف
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
مدينة
وذكر بع�ض ال�شهود �أنه �شاهد البطل خالد يف �سجن اال�ستخبارات العراقية يف
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
الب�صرة (. )18
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
خالد يف �سجن الرمادي
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الرمادي
وذكر ال�شاهد نف�سه �أن القوات العراقية قامت بنقل خالد مع رفاقه �إىل �سجن
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
العراق
يف العراق  ،و�أن �أ�سرته بحثت عنه هناك حيث كلفت جدة احلمد املقيمة يف
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
رفيقيه
بالذهاب �إىل �سجن الرمادي  ،وما �أن و�صلت اجلدة حتى �س�ألت عنه وعن
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDثم
ف�أخربوها بعد �أن دفعت لهم مبلغ ًا من املال بوجودهم هناك مع ا�ستحالة ر�ؤيتهم ،
�أنكروا بعدئذ وجودهم
وحذروها من ال�س�ؤال عنهم ثانية (. )19
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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*<w¤|D*ch
رفات خالد
* wG Ég1
ib~z+ÉE
علىE
العثور*ÈC
متbG
جماعية
=4Hيف مقربة
*Ñاحلمد
04الفهد
*<Dbgحمد
خالد هزاع
¡0ال�شهيد
fJ*H4أ�سري
رفات ال
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
الرفات
يف مدينة الرمادي العراقية  ،وقد �أثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
امل�أخوذة  ،ووفاته تعزى �إىل �أ�سباب جنائية (. )20
 ، ¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب اجلميل
رحم اهلل ال�شهيد خالد و�أ�سكنه ف�سيح جنانه
وال�سلوان .
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
الكويت
( )1ولد بالكويت يف  1970/1/20م  ،ي�سكن منطقة الأندل�س  ،قطعة � ،10شارع  ،9يعمل يف بلدية
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
بوظيفة خمابر ال�سلكي  ،تاريخ الأ�سر يف 1990/8/28م  ،م�ضى على وفاته �أكرث من ع�شر �سنوات من
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xعلى
تاريخ الفح�ص الطبي  ، 2004/8/2تاريخ التعرف على الرفات يف  2004/3/12م  ،تاريخ العثور
برقم*¢< £cD
ال�صحةfE
وزارةH*5
عن bC
*f£´b~zD
y+bºوفاةfE
¡gA
*fEbD
، 2005/1050
ال�شهيد �صادرة
*� v0شهادة
¯انظر:
 Dم .
2003/9/1
رفاته يوم
Eؤرخة
 HbgDb+م�
، 406032 bA
والتحرير برقم
�ضمن
2005/5/28
تاريخ
االحتالل*hJ¡D
عمليات:bE
E
املتغيب¯
وا�ستمارة*hB¡D
*´,x~{gم D3 ¯،
*ib~zcD
يف 1992/5/7م ،ومنوذج ت�سجيل الأ�سرى واملفقودين الكويتيني ال�صادر عن اللجنة الكويتية حلقوق
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
القطامي
الإن�سان  ،منوذج رقم  6005213تاريخ 1991/3/6م  ،بيانات املبلغ �أحمد علوان حمادي
*1 b£+fE¯ib~zcD
نف�س(.اجلهة برقم  ، 644613تاريخ 1991/3/7م  ،بيانات املبلغ عادل
 ،ومنوذج �آخر �صادر عن
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHم ،
مبارك فهد ال�ضويحي  ،ومنوذج ثالث �صادر عن نف�س اجلهة برقم  6567614تاريخ 1991/4/3
بيانات املبلغ حممد جليدان حممد الر�شيدي  ،ومنوذج ت�سجيل �أو�ضاع الأ�سرى واملفقودين الكويتيني
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
�صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين بدون رقم  ،م�ؤرخ يف  1991/10/5م ،
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
بق�سم
بيانات املبلغ فهد حمد الفهد احلمد  ،وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق توثيق احليثيات
التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
2011/4/27
( )2عبد العزيز فهد احلمد  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الأربعاء املوافق
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
� ،ص  4؛ �سويد الدوخي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الأحد املوافق ، 2011/5/1
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
2011/5/1
�ص  2 – 1؛ في�صل ال�صانع  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الأحد املوافق
مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الأحد املوافق ، 2011/5/1
� ،ص  3؛ عيد الدوادي ؛
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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�ص  2؛ و�سام الع�صيمي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني املوافق 2011/5/2
� ،ص . 2
*<w¤|D*ch
(� )3سويد الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ عبد العزيز فهد احلمد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ بدر
* 3Ég1؛ wG
*=4H Ñ
ib~z+ÉE
مقابلة �¡0
ال�شهيد) fJ*H4
(�شقيق*E ÈC
bG
مكتب
� ، 2005/5/20ص
04تاريخ
*<Dbgالعام يف
جريدة الر�أي
أجرتها معه
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ال�شهيد  ،مذكرة داخلية .
( )4في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
( )5عبد العزيز فهد احلمد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 5
. ¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
( )6عبد العزيز فهد احلمد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 6
( )7عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ عبد العزيز فهد احلمد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
*·H±*gJ*HyD
احلمد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  6 – 5؛ �سويد الدوخي ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 3 – 2
( )8عبد العزيز فهد
الع�صيمي
ال�سابقة � ،ص  4؛ و�سام
الدوادي ؛
fJ¡±*ex²*$v+v+ال�سابقة � ،ص  3؛ عيد
؛ في�صل ال�صانع  ،املقابلة
املقابلة1/18
¡J¯H
<$*xp~|D*f~8b
f£FbjD*f<b~zD*¯H
 ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
( )9في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
©
yC*xE
*Iv0
¤GH
x~{+
h+
*fEbE
f~64vE
املقابلة¢<H
*f£j£ExD
fE
xº
ال�سابقة � ،ص  3؛ عبد العزيز فهد احلمد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص .6
ال�صانع ،
في�صل
()10
* 3b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D؛
( )11عبد العزيز فهد احلمد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  7 – 6؛ �سويد الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
و�سام الع�صيمي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
(� )12سويد الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 2؛عبد العزيز فهد احلمد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  5؛ في�صل
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
املقابلة
ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ و�سام الع�صيمي ،

ال�سابقة*� ،ص . 2
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
( )13عبد العزيز فهد احلمد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 7
 8Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ؛
( )14في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4 – 3؛عبد العزيز فهد احلمد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ و�سام الع�صيمي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
< 8¢؛
*� ، £cDص
fEال�سابقة
H*5املقابلة
احلمد ،
عبد العزيز
�y+bºص  3؛
*v0ال�سابقة ،
ال�شهيد)¯املقابلة
()15
*f£´b~zDفهدbC
fE
(�شقيق D
*fEbDبدر¡gA
في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
E
HbgDb+
bA
*hJ¡D
:bE
E
¯
*hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
( )16فهد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  6؛ �سويد الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ عبد العزيز فهد احلمد
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
املقابلة
 ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  10 – 9؛ في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ عيد الدوادي،
الع�صيمي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
ال�سابقة � ،ص  4؛ و�سام
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
( )17في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
( )18امل�صدر ال�سابق .
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
( )19عبد العزيز فهد احلمد  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 10 – 9
*226f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
( )20انظر  :الإدارة العامة للأدلة اجلنائية  ،فريق الأدلة اجلنائية  ،الفريق الفني  ،انطباق رقم
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eملف
لتقرير م�صور لرفات رقم  7118املنطبق على الأ�سري ال�شهيد خالد هزاع حمد الفهد احلمد،
�أ�سري رقم  160معتمد من العميد عيد عبد اهلل بو �صليب مدير عام الإدارة العامة للأدلة اجلنائية
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ورئي�س الفريق الفني  ،و�شهادة وفاة ال�شهيد وفيها ذكر �سبب وفاته .
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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()1
ال�شهيد */را�شد زايد مطلق
الدويلة (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
وطني  ،حنون  ،طيب القلب  ،متوا�ضع  ،حمرتم  ،هادئ  ،خلوق  ،مطيع (. )2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
درا�سته وعمله
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ال�شهادة املتو�سطة  ،يعمل معاون ًا �صحي ًا يف بلدية الكويت (. )3
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
را�شد يف بداية الغزو
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ع�شر
�سكن يف بيت ولده مبنطقة الرابية  ،رزق قبل الغزو بهند وعمرها �إذ ذاك �أحد
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
الكويت
�شهر ًا  ،وعندما وقع الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت رف�ض اخلروج من
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢على اخلروج  ،ثم �سكن يف بيت �أهل زوجته يف منطقة جليب
على الرغم من �إ�صرار �أهله
ال�شيوخ (. )4
*<w¤|D*ch
را�شد wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4
*E ÈC
bGخروج
كرثة
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
معهم
كثري اخلروج من املنزل  ،وال يخاف جنود االحتالل العراقي  ،وغالب ًا ما يت�شاجر
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
 ،وكان يكتم �أ�سراره حتى عن زوجته (. )5
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

�أ�سر ال�شهيد
*·H±*gJ*HyD
مرة ،
القب�ض عليه �أكرث من
تذكر منى زوجة ال�شهيد �أن جنود االحتالل قاموا ب�إلقاء
1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
التجوال
�إحداها يف  1990 / 8 / 10م  ،وكانت �سبب االعتقال خروجه لي ًال يف وقت منع
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
الذي فر�ضته قوات االحتالل العراقية  ،وكانت مدة االعتقال ً
©مرة
واعتقل
واحد ًا ،
yC*xE
¤GHيوما*Iv0
x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡Dمن
�أخرى ب�سبب م�شاجرة بينه وبني جنود االحتالل يف �أثناء قيامه ب�سحب مبلغ نقدي
*´8 f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*Hكما اعتقل مرة ثالثة يف � 22أو / 23
البنك  ،ومل تذكر زوجته تاريخ هذا االعتقال ،
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®Hأثناء
 1990 / -104م  ،بينما يذكر خاله في�صل �أن ذلك كان يف يوم  1990 / 8 / 25م لي ًال �53
خروجه ل�شراء حليب البنته هند يف فرتة منع التجوال  ،وهي املرة الأخرية التي مل يعد
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إىل*املنزل (. )6
بعدها �
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
رواية �أخرى عن �أ�سر ال�شهيد
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
<¢يف
* £cDكان
االعتقال
ال�شهيد �
fEزوجة
رواية منى
�سعود
¡gAباتل
*fEbDال�شاهد
ي�ؤكد
تاريخfE
bCأنH*5
*f£´b~zD
الدويلةy+bº
¯ *v0
D
البنتهEهند
bAحليب
ل�شراء
:bEال�شهيد
Eخروج
ال�سببب¯ ،وهو
 1990م ،
/8/23
HbgDb+
*hJ¡D
نف�س*hB¡D
وذكرD3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
(.)7
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
رواية ثالثة عن �أ�سر ال�شهيد
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±يف
ويذكر حممد ح�سني الدويلة خال ال�شهيد �أن را�شد ًا مت �أ�سره يف نقطة تفتي�ش عراقية
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°أنهم
منطقة احل�ساوي  ،كما ذكر �أنه مت �إلقاء القب�ض عليه مرتني يف نقاط تفتي�ش � ،إال �
احتمال
كانوا يتمكنون من �إخراجه من خالل دفع مبالغ ر�شاوى جلنود االحتالل  ،ويذكر
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
اختفائه يف املرة الأخرية نتيجة العثور على �سالح يف حوزته (. )8
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
رواية رابعة عن �أ�سر ال�شهيد
<-b/b£g0*EÌjD*¢
وذكرت غزيل را�شد زايد الدويلة �أنه بتاريخ  1990 / 8 / 28م خرج ال�شهيد را�شد من
*<w¤|D*chيف منطقة احل�ساوي  ،ال�ساعة الثامنة �صباح ًا  ،و�أخرب زوجته منى
منزل �أهل زوجته
بعدها  wG،
*Ég1
Ñ* 04
¡0 fJ*H4
bG
وكان
=4Hيعد
و�سجائر  ،ومل
*<Dbgخبز ًا
ib~z+ÉEلي�شرتي
اجلمعية التعاونية
� Eإىل
*ÈCيذهب
�سوف
ب�أنه
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
يحمل يف �سيارته �سالح ًا (. )9
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
حمل را�شد لل�سالح
يذكر م�شعل �سعود الدويلة احتمالية ح�صول را�شد على ال�سالح  ،وهذا ما �أ�شار �إليه
*·H±*gJ*HyD
اخلال ح�سني  ،ويرجح �أنه ال�سبب يف اعتقاله الأخري  ،وهو ما ت�ؤكده �أي�ض ًا والدته (.)10
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ا�ستدراج و�سرقة
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
بعد م�ضي فرتة من االعتقال  ،ات�صلت �إمر�أة عراقية بزوجة ال�شهيد منى  ،وزعمت
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
�أنها �أي�ض ًا زوجته  ،وذكرت لها �أو�صافه ب�صورة مطابقة للواقع  ،و�أخربتها �أنه يف �سجن
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
� -104صفوان  ،وذكرت �أنها قادرة على �إخراجه من ال�سجن مقابل املال  ،فا�ستجابت منى لهذا$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H 54
الطلب  ،و�أخربتها ب�أنها على ا�ستعداد تام لتزويدها ب�أي مبلغ تطلبه نظري الإفراج عن

�سلمت(ȓم�صاغها من الذهب �إىل �شخ�ص عينته لها
*w¤¡°ûdGوكدليل على �صدق توجهها
زوجها ،
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
تت�صل
تلك املر�أة  ،لكن اكت�شفت الزوجة منى �أن الأمر يف نهايته مل يكن �صادق ًا  ،فلم
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
تلك املر�أة ثانية بها  ،بعد �أن ا�ستولت على ما �سلمته لذلك الرجل (. )11
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDمعتقل
را�شد يف
الب�صرةE HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
*´¯ ,x~{g
�شاهدا
ذكر ال�شاهدان  :علي عبد ال�صمد مال جمعة باقر  ،و�أحمد ح�سني ال�صباح �أنهما
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
الأ�سري را�شد يف مديرية �
*b£+fE¯ib~zcDأمن.(1الب�صرة (. )12
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ذهاب اخلال للبحث عنه يف الب�صرة
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
را�شد
و يذكر في�صل خال ال�شهيد � ،أنه ذهب �إىل �سجن الب�صرة للبحث عن ابن �أخته
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
ثالث مرات  ،لكن مل يجده هناك (. )13
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
رفات ال�شهيد
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
را�شد زايد مطلق الدويلة بتاريخ  2004 / 9 / 8م يف مقربة
عرث على رفات ال�شهيد
<-b/b£g0*EÌjD*¢
جماعية واقعة يف مدينة الرمادي  ،وقد �أثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع
*<w¤|D*ch
جينات ال�شهيد (.)14
* wG Ég1
*Ñأبناء=4H
¡0
bGاهلل*ÈC
اجلميل
وطنه ال�صرب
04أهله و�
*<�Dbgألهم �
ib~z+ÉEجنانه  ،و
أ�سكنه ف�سيح
 ،fJ*H4و�
Eرا�شد
ال�شهيد
رحم
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
وال�سلوان .
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
حا�صل
( )1ولد بالكويت يف  1964 / 12 / 29م  ،ي�سكن منطقة الرابية  ،قطعة � ، 4شارع  ، 9منزل ، 31
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
يعمل يف بلدية الكويت بوظيفة معاون �صحي  ،تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ العثور على رفاته يف / 8
*¢<، £cD
برقم fE
ال�صحةH*5
*bC f£´b~zD
*v0وفاةy+bº
¯ D
بتاريخ
2004/2306
fEعن وزارة
ال�شهيد �صادرة
�شهادة
 .¡gAانظر:
* 2004fEbDم
/9
E HbgDb+
�صادرعنbA
الكويتيني*hJ¡D
واملفقودين:bE
¯ E
ومنوذجD3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
حلقوق
اللجنة الكويتية
*hB¡Dأ�سرى
ت�سجيل ال
 2008/10/10م ،
الدويلة ،
الإن�سان  ،منوذج رقم  6086614يف تاريخ 1991/3/5م ،بيانات املبلغ م�شعل �سعود حمود
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
ومنوذج �آخر �صادر عن نف�س اجلهة يحمل نف�س الرقم  ،م�ؤرخ يف 1991 /3 /8م  ،بيانات املبلغ حجي
*b£+fE¯ib~zcD
(� .صادر عن نف�س اجلهة بتاريخ  1991 / 3 / 11م  ،برقم 6089914
ومنوذج 1ثالث
مطلق زايد الدويلة ،
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 ،بيانات املبلغة منى �سعود حمود الدويلة (زوجة ال�شهيد) ،ومنوذج رابع �صادر عن نف�س اجلهة بتاريخ
خام�س
 1991 / 3 /30م برقم  ، 6086614بيانات املبلغ عبد اهلل �سعود حمود الدويلة  ،ومنوذج
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
�صادر عن ذات اجلهة بتاريخ  1991 / 4 / 1م  ،بيانات املبلغ فايز را�شد الدويلة  ،ومنوذج �صادر عن
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين لنف�س املبلغ بدون رقم  ،م�ؤرخ يف  1991/10/16م
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
1992/5/7
 ،وا�ستمارة بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير برقم  406032يف تاريخ
ال�شهيد
 ،وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف مكتب
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
التابع للديوان الأمريي .
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
( )2منى �سعود الدويلة  ،مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء  ،املوافق 2012/11/27
< ، )-b/b£g0*EÌjD*¢مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الإثنني  ،املوافق
� ،ص  2؛ حجي ( عم ال�شهيد

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T
-10456

� ، 2012/11/12ص  2؛ حممد ح�سني الدويلة  ،مقابلة جريدة الوطن بتاريخ  2004 / 9 / 27م ،
*<w¤|D*ch
ح�سني الدويلة ( خال ال�شهيد )  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم
�ص  12؛ في�صل
القطان
=4Hالباحث
أجراها معه
�ib~z+ÉEسعود
�ص  2؛ م�شعل
الثالثاء ،
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( )5منى �سعود الدويلة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ حجي ( عم ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ م�شعل
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( )6م�شعل �سعود الدويلة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4 ، 3؛منى �سعود الدويلة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 3 – 2؛
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( )11منى �سعود الدويلة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
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م �صادرة عن مكتب التخطيط واملتابعة التابع للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين ؛ وا�ستمارة
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املقابلة ال�شخ�صية مع ال�شاهد �أحمد ح�سني ال�صباح بتاريخ  1992 / 12 / 22م �صادرة عن نف�س
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خال(.ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
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( )14الإدارة العامة للأدلة اجلنائية  ،فريق الأدلة اجلنائية  ،الفريق الفني  ،انطباق رقم ، 191
تقرير م�صور لرفات رقم  ، 7111املنطبق على الأ�سري ال�شهيد را�شد مطلق الدويلة  ،ملف �أ�سر رقم
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±اهلل
 ، 179بتوقيع مدير عام الإدارة العامة للأدلة اجلنائية ورئي�س الفريق الفني العميد عيد عبد
بو�صليب .
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢

*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
57
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104-

ال�سلطاين)1((ȓ
�*w¤¡°ûdGسعود �صالح عو�ض
ال�شهيد/
&¥h72g¤/c06cd<ÍE

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
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درا�سته وعمله
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برئا�سة
در�س ال�صف الأول الثانوي ،جندي يف وزارة الدفاع  ،يعمل بالتوجيه املعنوي
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
�أركان اجلي�ش الكويتي (. )3
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�سعود يف بداية الغزو
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بالتوجيه
توجه يف �أول �أيام الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت �إىل مقر عمله
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اجلي�ش  ،وكان �ضمن طالئع املقاومة الكويتية التي ت�صدت
املعنوي يف رئا�سة �أركان
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عاد �سعود �إىل منزله يف اجلهراء بلبا�سه املدين يف �صباح اليوم الثاين من االحتالل ،
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كان حري�ص ًا على م�ساعدة النا�س  ،خا�صة يف �أثناء فرتة االحتالل  ،ومن ذلك تردده
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الذي
يذكر ذاك امل�سن للجريان � ،أن �سعود كان كثرياخلروج لي ًال يف وقت منع التجوال
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كانت تفر�ضه قوات االحتالل  ،وهو ما يرجح قيامه بعمليات مقاومة �ضدها �أو يدل
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يذكر فرج �أن �شقيقه �سعود كان يت�صل مبجموعة للمقاومة الكويتية يف منطقة
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ا�ستطاعوا
اجلهراء ال�شمالية  ،ومل يذكر ال�شاهد �سبب ًا لذلك  ،لكنه ذكر �أن رفاق �سعود
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العراقيني
فكاك �أ�سره من القوات العراقية  ،بعدما دفعوا ر�شوة نقدية لبع�ض اجلنود
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بعد مغادرة الأ�سرة �إىل اململكة العربية ال�سعودية ب�أيام قليلة خرج �سعود والتحق بها ،
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اجلهراء  ،وكانا يبيعان بع�ض الأجهزة الكهربائية  ،حدث انفجار � ،أخذ النا�س على �
عن مكان احلادث  ،بعدها طوقت القوات العراقية املكان ،
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وقامت باعتقال من ا�شتبهت به  ،وكان �سعود �ضمن من �ألقي القب�ض عليهم .
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نقلت القوات العراقية �سعود �إىل خمفر �شرطة خيطان  ،و�شاهده هناك حممد
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ورمبا
حممد احلربي الذي ذكر �أن امل�شاهدة متت يف الأ�سبوع الأول من �شهر �أكتوبر ،
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
كانت بعد ذلك على اعتبار �أن الأ�سر كان يف  1990 / 10 / 15م (. )15
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
�سعود يف �سجن الأحداث
*<w¤|D*ch
العراقية بنقل �سعود مع من �ألقت القب�ض عليهم �إىل �سجن الأحداث ،
ثم قامت القوات
( wG Ég1* =4H Ñ*. )16
04
*<Dbg
*E ÈC
التحقيق
ib~z+ÉEأثناء
¡0ومت تعذيبه �
fJ*H4معه ،
بالتحقيق
bGقامت
حيث
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
�سعود يف تكريت
� ¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6شاهده يف �سجن تكريت �شخ�ص جاء �إىل
بعدها  ،جرى ترحيل �سعود �إىل العراق  ،وقد
ال�صليب الأحمر خمرب ًا بهذا  ،وذكر �أي�ض ًا �أنه تكلم معه  ،وعرف منه ا�سمه (. )17
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
تغييب قوات االحتالل لل�شهيد
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
هكذا غ َيب الغزاة �سعود �صالح عو�ض ال�سلطاين  ،ومل يعرف م�صريه يقين ًا  ،وقد حكمت املحكمة
*© yC*xE Iv0
¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
بدولة الكويت مبوت املفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم  2007/8/21م (.)18
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
رحم اهلل ال�شهيد �سعود  ،و�أ�سكنه ف�سيح جنانه  ،و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب اجلميل
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 60وال�سلوان .
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104-

*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
منزل
( )1ولد بالكويت يف  1970 / 4 / 27م  ،ي�سكن منطقة اجلهراء  ،النعيم  ،قطعة  ، 2ال�شارع الثامن ،
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
 ، 81جندي يف وزارة الدفاع  ،يعمل يف التوجيه املعنوي برئا�سة �أركان اجلي�ش  ،تاريخ اال�ست�شهاد هو
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
برقم
تاريخ موته حكمي ًا يف  2007 /8 / 21م  .انظر� :شهادة وفاة ال�شهيد �صادرة عن وزارة ال�صحة
*¢< £cD
واملفقودينfE
H*5 bC
بتاريخ ¯ *v0
D،¡gA
*fEbD
�صادرعن
الكويتيني
*f£´b~zDأ�سرى
 fEت�سجيل ال
 ،y+bºومنوذج
 2007/11/28م
2007/2770
املبلغEفايز
 bAبيانات
1991/4/24م ،
3302914
*ib~zcDالكويتية
اللجنة
HbgDb+
تاريخ*hJ¡D
:bE
منوذج¯رقمE
إن�سان hB¡D*،
حلقوق¯الD3
*´,x~{g
(�شقيق ال�شهيد )  ،ومنوذج �صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين للمبلغ �صالح
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
عمليات
( والد ال�شهيد )  ،بدون رقم  ،م�ؤرخ يف  1991/10/6م  ،وا�ستمارة بيانات املتغيب �ضمن
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
 406032يف تاريخ  ، 1992/5/7وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق
االحتالل والتحرير برقم
توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
( )2فرج ( �شقيق ال�شهيد )  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني ،املوافق 2013/3/4
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
م � ،ص  2؛ فايز ( �شقيق ال�شهيد )  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الأحد  ،املوافق
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
 2013/3/3م � ،ص . 6 ، 2
ال�سابقة ،
( )3فايز ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ فرج ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
�ص.2
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
( )4فرج ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ فايز ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة ،
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
�ص.3
املقابلة ال�سابقة � ،ص  3 – 2؛ فرج ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة،
( )5فايز ( �شقيق ال�شهيد ) ،
<-b/b£g0*EÌjD*¢

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

�ص . 2
ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
( )6فايز ( �شقيق
*<w¤|D*ch
( )7فرج ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3 – 2؛ فايز ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة،
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC*. 3bG
�ص
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ال�سابقة ،
( )8فايز ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  5؛ فرج ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة
�ص.3
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
( )9فرج ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ فايز ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة ،
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
�ص.5
( )10فايز ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
*�·H±*gJ*HyDص . 4
( )11امل�صدر ال�سابق ،
 fJ¡±*ex²*$v+v+املقابلة ال�سابقة � ،ص 3
( )12فرج ( �شقيق ال�شهيد ) ،
<f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H .$*xp~|D*f~8b
( )13امل�صدر ال�سابق .
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
( )14فايز ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  ، 6 – 5ومقابلة �أخرى لنف�س ال�شاهد بتاريخ
للجنة©
yC*xE
االت�صاالت¤GH
x~{+ h+
f~64vE
fE xº
الوطنية
*Iv0التابع
واملعلومات
*fEbEمكتب
الباحث يف
¢<Hاحلمد
* f£j£ExDخالد
 1992/12/14م  ،مقابلة
*.b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين  ،ورقة واحدة ؛ فرج ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 4 – 3
التخطيط
ال�شخ�صية مع �شاهد � ،صادرة عن مكتب
( )15حممد ح�سن حممد احلربي  ،ا�ستمارة املقابلة
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
واملقابلة التابع للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين  ،مقابلة خالد احلمد بتاريخ / 12 / 23
-10461
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
 1996م  ،ورقة واحدة .

،  املقابلة ال�سابقة، )  ؛ فايز ( �شقيق ال�شهيد4 �ص
 املقابلة، ) *( �شقيق ال�شهيدw¤¡°ûdG
) فرج16(
(ȓ، ال�سابقة
¥h72g¤/c06cd<ÍE&
. 6 – 5�ص
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
) فايز ( �شقيق ال�شهيد ) مقابلة خالد احلمد الباحث يف مكتب االت�صاالت واملعلومات التابع للجنة17(
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
.  ورقة واحدة، الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين
فاطمة
املرفوعة
ق�ضية رقمfE
، 23/ ال�شخ�صية
¯لأحوال
دائرة ا
وزارة
)18(
¢<من£cD*
fE، 2007
H*5/1794
bC f£´b~zD*
y+bº v0*
D، العدل
¡gA
fEbD*
 ووكيل وزارة،  ووكيل وزارة العدل ب�صفته، عبد الرحمن املهو�س �ضد �صالح عو�ض رويان ال�سلطاين
E HbgDb+ bA hJ¡D*
:bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD*
.  ومدير عام الهيئة العامة ل�ش�ؤون الق�صر ب�صفته، ال�صحة ب�صفته

¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
62
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احلبي�شي ()1
�*w¤¡°ûdGسعود عبد العزيز عثمان
ال�شهيد/
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
ال�صغري
دمث الأخالق  ،حمرتم  ،حمبوب من الأهل والأ�صدقاء  ،حنون  ،عطوف على
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
والكبري (. )2
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
درا�سته وعمله
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
اجلوية
جامعي در�س يف الواليات املتحدة ،مهند�س طريان يف قاعدة ال�شيخ علي ال�سامل
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
منذ  1973م  ،ونال رتبة مقدم (. )3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
�سعود يف بداية الغزو
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢العراقي على دولة الكويت  ،وعندما تلقى اخلرب �أ�سرع �إىل
كان جماز ًا عند حدوث الغزو
مقر عمله يف قاعدة ال�شيخ علي ال�سامل  ،لكنه مل ي�ستطع الو�صول �إليها  ،فعاد �أدراجه
*< w¤|D*chمع�سكر جيوان  ،حيث الكثري من رفاقه ال�ضباط الذين ا�شتبكوا مع
كئيب ًا  .ثم اجته �إىل
* wG Ég1
04
*<Dbg
ÈC* bG
ال�ضباط
=4Hمع بع�ض
*� Ñسعود
ان�سحب
املع�سكر ،
ib~z+ÉEعلى
¡0العراقيون
�fJ*H4سيطر
 ،Eوملا
العراقية
القوات
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
الكويتيني �إىل منطقة كيفان (. )4
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
احل�صول على الأ�سلحة
â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

خمفر �شرطة كيفان  ،ثم انتقلوا �إىل خلف املخفر حيث �إدارة حماية
مكث الرفاق يف
*·H±*gJ*HyD
العراقية
�ضد1/قوات االحتالل
ال�شخ�صيات  ،و�أخذوا منها �أ�سلحة ا�ستخدموها فيما بعد
18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
أخرى
 ،كما كانوا يح�صلون على �أ�سلحة �أخرى من خمازن وزارة الداخلية  ،ومن �أماكن �
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
خمزنة فيها
xºكانت
بعيدة
*. )5(f£j£ExD
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H
fE

*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
توزيع ال�سالح
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
الكويتية ،
� -104شارك �سعود رفاقه يف توزيع الأ�سلحة على من يريدها من �أفراد املقاومة63
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
()6
وخا�صة �شباب منطقة كيفان .
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نقاط تفتي�ش
�إقامة
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
منطقة
قام �سعود ورفاقه يف بداية الغزو العراقي بعمل نقاط تفتي�ش كويتية داخل
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xكل
كيفان ،ومنطقة الفيحاء  ،لكن جنود االحتالل العراقي كانوا قد بد�أوا ي�ضربون
كرثة
الرغم
H*5وعلى
القوات ،
ورفاقه مع تلك
فا�شتبك
املعادية
*£cDمن<¢
fE
*bC f£´b~zD
�سعودfE
y+bº
لهم v0* ¯،
D
التجمعات¡gA
*fEbD
طاردتهم ،
bAإال �أن
القوات �
من تلك
فما كان
بينهم ،
إ�صابات بليغة
أوقعوا �
االحتالل �
جنود
E HbgDb+
*hJ¡D
:bE
E
*¯ hB¡D
¯ D3
*´,x~{g
*ib~zcD
االحتالل
فان�سحبوا �إىل املنازل القريبة التي ا�ست�ضافتهم على اعتبارهم �أبطا ًال قاوموا
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
البغي�ض (. )7
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
�سعود يف بيت التورة
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°يف
يذكر ال�شاهد �أحمد التورة �أنه ا�ست�ضاف �سعود ورفاقه ممن هربوا من وجه الغزاة
حدة
�سرداب بيته  ،وكان عددهم نحو ع�شرة �إىل خم�سة ع�شر ،ومكثوا يف بيته حتى خفت
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
مطاردة جنود االحتالل لأفراد املقاومة الكويتية يف منطقة كيفان (. )8
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
ديوانية التنيب
<-b/b£g0*EÌjD*¢
اجتمع �سعود ورفاقه يف ديوانية التنيب يف منطقة كيفان  ،وكان بحوزتهم الكثري من
*< w¤|D*chوالقنابل  ،وامل�سد�سات الذاتية  ،وكانوا ين�سقون مع جماميع املقاومة
الأ�سلحة الر�شا�شة ،
* wG Ég1
*=4H، Ñ
04
قوات*<Dbg
ib~z+ÉE
¡0 fJ*H4
bG
جمموعة
وخا�صة مع
العراقي
االحتالل
عملياتها �ضد
 Eيف
*ÈCأخرى
الكويتية ال
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDيف
الفيحاء ،ويتبادلون معهم املعلومات التي من �ش�أنها �إحداث املزيد من الإ�صابات
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
�صفوف الغزاة(. )9
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
�صديقه املقرب
*·H±*gJ*HyD
كان ظافر الفالح هو ال�صديق املقرب املالزم ل�سعود يف حله وترحاله  ،وكانا ي�شاهدان
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
مع ًا  ،ويقومان بالعمليات املعادية للقوات العراقية الغازية  ،وقد اجتمعا يف منزل يف
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
()10
منطقة خيطان يقع بالقرب من حي الأن�صاري  ،اجتمعا هناك مرتني �إزاء هذا ال�ش�أن
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
.
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 64توزيع املن�شورات
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104كما قام �سعود و رفاقه بتوزيع املن�شورات التي تدعو �إىل مقاومة الغزاة  ،وت�سهم يف
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()11
الوطن  ،وعودة ال�شرعية �إليه
حترير
&(ȓ .¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
تفخيخ التلفزيونات
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
االحتالل
fEجنود
H*5كان
bCالتي
التلفزيونات
*v0الفالح
ظافر
*¢< £cD
تفخيخ*f£´b~zD
y+bºيفfE
رفيقه ¯
�سعود D
و�شارك¡gA
*fEbD
الغالب
bAت�ؤدي يف
*hJ¡Dبليغة ،
�:bEإ�صابات
وحتدث بهم
فتنفجر
*ib~zcDعليها
ي�ستولون
E HbgDb+
باحلال E،
*¯ hB¡D
وي�شغلونهاD3
*´¯ ,x~{g
�إىل القتل (. )12
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
قتل العراقيني
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
�ضاحية
قام �سعود و�صديقه ظافر الفالح باملرور على جتمع جلنود االحتالل يف منطقة
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*ًf£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°ال ،
عبد اهلل ال�سامل  ،ثم �سددوا نريان �أ�سلحتهم الر�شا�شة �إليه  ،ف�أوقعوا بع�ضهم قتي
و�أ�صابوا الكثري منهم �إ�صابات بليغة (. )13
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
�أ�سر �سعود وظافر
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
رفيقيه ظافرالفالح و�أحمد التنيب  ،ومعهم العم �صالح التنيب
كان �سعود جال�س ًا مع
<-b/b£g0*EÌjD*¢
يف الديوانية  ،ف�أراد �سعود وظافر اخلروج لي ًال يف ال�ساعة احلادية ع�شرة �إىل �إحدى
*<w¤|D*ch
منطقة كيفان  ،فحاول �أحمد التنيب منعهما  ،وذكر لهما وجود الكثري
الديوانيات يف
* wG Ég1
هذا =4H
04يف*Ñ
*<Dbg
ib~z+ÉE
التفتي�شfJ*H4
نقاط*E ÈC
bG
لكنهما
الوقت املت�أخر ،
طريقهما
تعرت�ض
¡0التي قد
العراقية
من
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
الطريق
�أخرباه �أنهما �سوف يغريان الطريق  ،ويتخذان طريق املدار�س ،فذهبا �إىل ذاك
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
فيها
 ،لكنهما اعرت�ضتهما نقطة تفتي�ش عراقية ،وقاموا بتفتي�ش �سيارتهما  ،فوجدوا
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
ف�ض ًال عن �صور للأمري ال�شيخ جابر الأحمد
بع�ض املن�شورات املعادية للغزو العراقي ،
ال�صباح ،ف�ألقى جنود االحتالل القب�ض عليهما (.)14
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
�سعود وظافر يف خمفر كيفان
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
بعدها  ،قام جنود االحتالل بتحويل ال�صديقني �سعود وظافر �إىل خمفر �شرطة منطقة
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
كيفان  ،و�أجروا معهما حتقيق ًا حول �أ�سباب وجود املن�شورات يف �سيارتهما ،كان كل واحد
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
منهما يريد �أن يل�صق التهمة بنف�سه  ،وينفيها عن �صديقه  ،هذا ما ذكره ال�ضابط
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104العراقي �صالح �شامان يف ذلك املخفر  ،وهو �أمر يدل على ال�شهامة  ،ونكران الذات  ،وقد65
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
()15
زارهما يف ذلك املخفر كل من عبد العزيز العد�ساين  ،وحممد �إبراهيم ال�شيباين .
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وظافر يف مدر�سة اخلليل
�سعود
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµيف
وقد نقل الغزاة ال�شهيد �سعود ورفيقه ظافر الفالح �إىل مدر�سة اخلليل بن �أحمد
منطقة كيفان (. )16
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
�سعود
�شهامة
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
*ib~zcD
�سعود
ويذكر ال�شاهد �أحمد �صالح التنيب �أنه حاول و�آخرون �إطالق �سراح ال�صديقني
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
ل�ضابط عراقي طلب �سيارة مقابل ذلك  ،وعندما �أح�ضرت
وظافر  ،وذلك بدفع
*b£+fE¯ib~zcD
ر�شوة .(1
�سراحه
له ال�سيارة وافق على �إطالق �سراح �سعود فقط  ،لكن �سعود مل يوافق على �إطالق
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±يف
دون رفيق عمره ظافر  ،ف�أ�صر ال�ضابط العراقي على ر�أيه  ،وا�ستمر حجز ال�صديقني
املعتقل فرتة طويلة (. )17
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
�سعود وظافر يف ق�صر نايف
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
نقلت القوات العراقية �سعود و�صديقه ظافر الفالح �إىل معتقل ق�صر نايف (. )18
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
�سعود وظافر يف �سجن الأحداث
*< w¤|D*chمع �صديقه ظافر الفالح �إىل معتقل القوات العراقية يف �سجن
بعدها  ،نقل �سعود
( wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E. )19
أحداث*ÈC
الbG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
�سعود وظافر يف معتقل امل�شاتل
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
وظافر الفالح �إىل املعتقل يف امل�شاتل الزراعية
كما قام جنود االحتالل برتحيل �سعود
مبنطقة الرابية بغية التنكيل بهما (. )20
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
�سعود وظافر يف العراق
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
بعدها  ،نقل �سعود وظافر �إىل �سجون العراق  ،بداية من �سجن اال�ستخبارات الع�سكرية
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
العراقية يف مدينة الب�صرة  ،ثم �إىل �سجون �أخرى  ،وقد �شوهد �سعود يف �سجن الأمن
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ال�سيا�سي يف مدينة بغداد  ،كما �شوهد يف معتقل الرمادي يف �شهر �أبريل �سنة 1991
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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ال�شهيد
وفاة
(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&
*w¤¡°ûdG
منÍ£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
�أثبتت وفاة ال�شهيد �سعود عبد العزيز عثمان احلبي�شي مبوجب حكم املحكمة اعتبار ًا
. )22(  م2009 / 11 / 3 يوم
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
اجلميل
ال�صربfE
وطنهH*5
أبناءbC
�أهله وf£´b~zD*
�  و�ألهم،fE
ف�سيح جنانه
، �سعود
رحم
¢< £cD*
y+bºأ�سكنه
v0*�¯و
Dال�شهيد
¡gAاهلل
fEbD*
. وال�سلوان
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD*
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµعلى
( )1ولد بالكويت يف  1955 /8 / 47م  ،ي�سكن �ضاحية كيفان  ،قطعة � ، 5شارع  ، 51منزل  ، 1حا�صل
اجلي�ش
ال�شهادة اجلامعية  ،يعمل مهند�س للطريان يف قاعدة ال�شيخ علي ال�سامل اجلوية  ،وعمل يف
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
الكويتي منذ  1973م  ،ونال رتبة مقدم  ، .تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ موته حكمي ًا يف 2009 / 11 / 3
بتاريخ*¢< £cD
fE، 2009/3202
*H*5 bC f£´b~zD
fE
y+bº
وفاة ¯
D
¡gA
2010/1/24
ال�صحة برقم
عن وزارة
*�v0صادرة
ال�شهيد
�شهادة
*fEbDانظر:
م.
منوذج
حلقوق الإن�سان ،
اللجنة
�صادرعن
الكويتيني
واملفقودين
أ�سرى
ومنوذج ت�سجيل
م،
E HbgDb+
الكويتيةbA
*hJ¡D
:bE
E
*¯ hB¡D
D3
*´,x~{gال¯
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1آخر
رقم  1172412يف تاريخ 1991/2/16م ،بيانات املبلغ نواف فالح �صالح اجلوي�سري  ،ومنوذج �
�صادر عن ذات اجلهة برقم 1104714بتاريخ  1991 / 3 / 6م  ،بيانات املبلغ حممد (�شقيق ال�شهيد)
*b£+fE¯ib~zcD
اللجنة .(1
الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين للمبلغة مرمي �إبراهيم عبد اهلل
 ،ومنوذج �صادر عن
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
�ضمن
الطرارة ( زوجة ال�شهيد )  ،بدون رقم  ،م�ؤرخ يف  1991/10/6م  ،وا�ستمارة بيانات املتغيب
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±عن
عمليات االحتالل والتحرير برقم  406032يف تاريخ  ، 1992/5/7وبطاقة حمتويات امللف �صادرة
فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
( )2حممد ( �شقيق ال�شهيد )  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الإثنني  ،املوافق
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eيوم
 2013/2/11م � ،ص  2؛ �أحمد حممد التورة  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف
وحيد
اخلمي�س  ،املوافق  2013/2/14م � ،ص  2؛ �أحمد �صالح التنيب ؛ مقابلة �أجراها معه الباحث
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
القطان يوم الإثنني  ،املوافق  2013/2/18م � ،ص . 2
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
( )3حممد ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
<-b/b£g0*EÌjD*¢ال�سابقة � ،ص  3؛ حممد ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص2
(� )4أحمد حممد التورة  ،املقابلة
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– .3
ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3 – 2؛ �أحمد حممد التورة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص3
( )5حممد ( �شقيق
*<w¤|D*ch
=4Hال�سابقة ،
* Ñاملقابلة
04التنيب ؛
أحمد �صالح
�ص  3؛ �
 ¡0ال�سابقة ،
fJ*H4املقابلة
Eالفالح ،
جا�سم
حمود
؛
*�Ég1ص .wG2
*<Dbg
ib~z+ÉE
*ÈC
bG
(� )6أحمد �صالح التنيب  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ حمود جا�سم الفالح  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
( )7حممد ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4 – 3
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
(� )8أحمد حممد التورة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
. 5 ، 4 ¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
( )9حممد ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
( )10حمود جا�سم الفالح  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الأحد  ،املوافق 2013/2/17
م � ،ص  2؛ حممد ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ �أحمد حممد التورة  ،املقابلة ال�سابقة
*·H±*gJ*HyD
� ،ص  2؛ �أحمد �صالح التنيب ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
جا�سم/18
¡J¯H
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
�ص 3
الفالح ، 1املقابلة ال�سابقة ،
<$*xp~|D*f~8b؛ حمود
املقابلة ال�سابقة � ،ص 4 – 3
(� )11أحمد حمد التورة ؛
؛ �أحمد �صالح التنيب ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3 - 2
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ال�سابقة � ،ص
املقابلة
*، ) f£j£ExD
�شقيق ال�شهيد
حممد (
()12
*© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+. 4fEbE
f~64vE
¢<H
fE
xº
( )13امل�صدر ال�سابق � ،ص . 5 – 4
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
(� )14أحمد حممد التورة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ حمود جا�سم الفالح  ،املقابلة � ،ص  2؛ حممد
أحمد
جا�سم الفالح  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4 - 3؛ �
(�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  5؛ حمود
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
-104�صالح التنيب ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
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$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
(� )15أحمد �صالح التنيب  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3 - 2؛ حممد ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة ،

عادل العبد اجلادر يف  1992 / 12 / 13م ( �صفحة
 ، 6*–w¤¡°ûdGومقابلة �أخرى �أجراها معه
�ص 5
الباحث(ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
واحدة ) ؛ حمود جا�سم الفالح  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ �أحمد حمد التورة ؛ املقابلة ال�سابقة ،
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
�ص.4

*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
( )16حمود الفالح  ،مقابلة بتاريخ  1992 / 12 / 13م مثبتة يف ملف ال�شهيد ظافر الفالح � ،صفحة
<¢م .
*1995£cD
 9 /fEم
بتاريخ 27
ؤون الأ�سرى
الوطنية ل�ش�
اللجنة
و�شهادته يف
واملفقودينH*5
*bC f£´b~zD
fE
y+bº
ا�ستمارة*v0
¯ D
واحدة ¡gA،
*fEbD
(� )17أحمد �صالح التنيب ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
E
HbgDb+
bA
*hJ¡D
:bE
E
*¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
( )18حممد عبد العزيز احلبي�شي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  ، 6ومقابلة �أخرى مثبتة يف ملف �شقيقه
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
للباحث عادل العبد اجلادر .
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 6
( )19حممد ( �شقيق ال�شهيد
*.(1، )b£+fE¯ib~zcD
(� )20أحمد �صالح التنيب ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
( )21حممد ( �شقيق ال�شهيد ) مقابلة �أخرى مثبتة يف ملف �شقيقه للباحث عادل العبد اجلادر ؛ �أحمد
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
�صالح التنيب ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
ً
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°يوم
( )22وزارة العدل  ،املحكمة الكلية  ،الدائرة � :أحوال �شخ�صية  ، 9 /اجلل�سة املنعقدة علنا
 2009/11/3م  ،ق�ضية رقم  2009 / 1817م .
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E

*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104-

عجالن(الدو�سري ()1
ال�شهيد� */سعود عبداهلل �سعود
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
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Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د� .أحمد �سعود احل�سن
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
رحمه¯اهلل.
الدو�سري
ال�شهيد
�أخالق
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E
*hB¡D
�سعود¯ D3
*´,x~{g
*ib~zcD
النا�س
حتلى ال�شهيد بالأخالق الفا�ضلة فقد كان �إن�سان ًا متوا�ضع ًا كرمي ًا مرح ًا حمبب ًا �إىل
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
حري�ص ًا على بر والديه،
القلب ،هادئ الطبع جريئ ًا ،حمرتم ًا من الكبري وال�صغري(.)2
*b£+fE¯ib~zcD
طيب.(1
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
دور ال�شهيد خالل الغزو العراقي الغا�شم:
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
راف�ض ًا
رف�ض ال�شهيد ادعاءات النظام العراقي الكاذبة قبيل الغزو فكان رحمه اهلل
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
لأباطيل العراقيني (.)3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDدور
وبعد اجتياح القوات العراقية لأر�ض الوطن يف يوم اخلمي�س  1990/8/2برز
ملع�سكر
ال�شهيد منذ الأيام الأوىل من هذا الغزو الآثم فبعد حما�صرة جنود االحتالل
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢فيه ال�شهيد متكن يف اليوم الثاين من التخل�ص من ح�صار
القوة اجلوية الذي يرابط
العراقيني والعودة �إىل املنزل لكن ال�شهيد مل يرجع خالي ًا فقد حمل معه بع�ض الأ�سلحة
*<w¤|D*ch
ال�ستخدامها يف
مقاومة ه�ؤالء املعتدين و�أخفاها يف منزله الكائن يف منطقة الرقة (.)4
* wG Ég1
Ñ* 04
ان�ضمfJ*H4
*E ÈC
bG
بقيادة
=4Hالتي كانت
الع�سكرية
*<Dbgاملقاومة
ib~z+ÉEخاليا
¡0إىل �إحدى
ال�شهيد �
و�سرعان ما
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
مقر ًا
م�س�ؤوله يف ا لعمل العقيد ح�سن ال�سكني ،وهذه اخللية اتخذت من منزل ال�شهيد
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
الجتماعاتها والتخطيط ملقاومة املحتل ومركز ًا لتخزين الأ�سلحة ( ، )5وقامت بعدة
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6مهاجمة �إحدى نقاط التفتي�ش العراقية يف
عمليات ع�سكرية ا�شرتك فيها ال�شهيد منها
منطقة الظهر
ومتكنت من قتل �أحد ال�ضباط يف منطقة تكريت ( )6التي ينتمي �إليها
*·H±*gJ*HyD
املجرم املقبور �صدام
fJ¡±*ex²*$v+v+
ح�سنيf£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b<.
مبادراته
ومل يقت�صر دور ال�شهيد على امل�شاركة كعن�صر فعال يف اخللية لكن كانت له
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
()7
ب�سيارته
اجلنود
بده�س �
¢<Hقام
املحتل فقد
مقاومة
الفردية يف
وكذلك
©،yC*xE
العراقيني*Iv0
¤GH x~{+
أحد h+
*fEbE
f~64vE
*f£j£ExD
fE
xº
الرقة
منطقة
يف
ال�سودانية
اجلن�سية
من
العراقي
اجلي�ش
مع
املتعاونني
اخلونة
أحد
ده�س �
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
()9
()8
اجلريان
منازل
حرا�سته
مع
.
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®Hففي
 -104وكان ال�شهيد جريئ ًا يف مواجهة جنود االحتالل فلم يرهب جربوتهم وطغيانهم70
�إحدى املرات بينما كان ال�شهيد يف �سيارة مع �صديق له واجهتهم نقطة تفتي�ش فقام
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&¥h72g¤/c06cd<ÍEعلى(ȓمالب�س ع�سكرية فطلبوا من ال�شهيد �أن
العراقيون* بتفتي�ش �سيارتهما فعرثوا
w¤¡°ûdG
تهديده
يرميها على الأر�ض لكنه رف�ض �أن يرمي «الربيهة» التي عليها �شعار الوطن رغم
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
بال�سالح(.)10
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
<¢ومل
الوطن
H*5يف �
املرابطة
ال�شهيد على
y+bºأ�صر
*v0الغزاة �
أعمال¯�ضد
هذه ال
مقابل
ويف
أر�ض*£cD
fE
*bC f£´b~zD
fE
D
¡gA
*fEbD
ف�ساد ًا
 bAيف بالده
*hJ¡Dيعيثون
:bEاملجرمني
Eويرتك
مكان �آخر
واملغادرة �إىل
احلياة
ملغريات
ي�ستجب
E HbgDb+
*¯ hB¡D
¯ D3
*´,x~{g
*ib~zcD
ولكن
وعندما قررت �أ�سرته اخلروج �إىل اململكة العربية ال�سعودية رف�ض اخلروج معهم
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
هناك(.فا�ضطر �إىل الذهاب �إليها ليطمئن على �صحتها ولكن مل
بعد �أيام مر�ضت والدته
*1 b£+fE¯ib~zcD
الوطن
ميكث �سوى يوم واحد ورجع مبا�شرة �إىل الوطن وملا مل يجد �سيارة تقله �إىل �أر�ض
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
()11
قطع الطريق ما�شي ًا على قدميه من احلدود ال�سعودية حتى متكن من دخول الكويت
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
وا�ستمر يف مقاومة املعتدين حتى يوم اعتقاله يف �شهر �أكتوبر .1990
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ظروف اعتقال ال�شهيد �سعود الدو�سري وا�ست�شهاده:
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ب�سبب
�أدت عدة �أ�سباب �إىل اعتقال �سعود فال�شهيد كان مطلوب ًا من املخابرات العراقية
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
عملياته الع�سكرية �ضدهم
<-b/b£g0*EÌjD*¢خا�صة االتهام بده�س اجلا�سو�س ال�سوداين ( )12واجلندي
العراقي ولذا ترك ال�شهيد الإقامة يف منزل والده يف منطقة الرقة و�أقام يف منزل عمه يف
*<w¤|D*ch
منطقة غرب
الفنطا�س ( )13ويف ال�شارع الذي ي�سكن فيه قامت جمموعة من اجلن�سيات
* wG Ég1
*<Dbg
¡0
باال�ستيالءfJ*H4
أجنبية*E ÈC
الbG
بال�شهيد
=4Hمما حدا
*Ñمقبولة
04غري
�سلوكيات
ib~z+ÉEوكانت
أحد املنازل
على �
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
هدية
بتهديدهم فقام بع�ضهم بال�شكوى عليه لدى قوات االحتالل يف خمفر منطقة
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
العراقيني
واتهامه ب�أنه يحوي �أ�سلحة ( )14مما �أدى �إىل حما�صرة عدد كبري من اجلنود
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
عليه وذلك يف �شهر �أكتوبر  1990و�أخرجوه
ملنزل ال�شهيد ومداهمته و�إلقاء القب�ض
من املنزل وهو مع�صوب العينني ومربوط اليدين بعد �أن عرثوا على قطع من الأ�سلحة
*·H±*gJ*HyD
بحوزته ( )15واقتادوه �إىل خمفر منطقة هدية (� )16أو ًال ثم نقلوه �إىل عدة معتقالت يف
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
الكويت مثل خمفر منطقة الفنطا�س ( )17ويف منطقة �أبو حليفة ويف �سجن امل�شاتل و�سجن
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
الأحداث ( )20ثم مت حتويله �إىل العراق ( )31وبعد نقله �إىل العراق انقطعت �أخباره متام ًا
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
�إىل �أن �صدر حكم املحكمة الكلية الذي يق�ضي مبوت املفقود �سعود عبداهلل �سعود عجالن
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
الدو�سري  -كويتي اجلن�سية موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من اليوم .)22( 2009/12/29
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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اجلميل وال�سلوان

الهوام�ش(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&:
*w¤¡°ûdG
«حمتويات
بعنوان
تقرير
،722
رقم
ال�شهيد
مكتب
الدو�سري
عجالن
�سعود
عبداهلل
�سعود
ال�شهيد
 -1ملف
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
امللف» �صادر عن ق�سم التخليد املعنوي ،فريق توثيق احليثيات ،تقرير بعنوان «بيانات املتغيب �ضمن
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
عمليات االحتالل والتحرير» �صادر عن اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين.
عقيل<¢
�سلطان*£cD
خالدfE
مقابلةH*5
*bC،2f£´b~zD
fE y+bº
عبداهلل¯ *v0
عجالنD
مقابلة¡gA
*fEbD
بتاريخ
� 2012/12/23ص
الدو�سري بتاريخ
-2
جلوي
�ص،2 ،1
2013/12/24
الدو�سري بتاريخ
مقابلة معجب
� 2012/12/23ص
مقابلةE
HbgDb+
bA
hJ¡D* :bE
عقيلE
*¯ hB¡D
*´D3 ،3¯،2,x~{g
*ib~zcD
غريعان الدملاين بتاريخ � 2012/12/26ص.2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 - 3مقابلة خالد �سلطان عقيل �ص .2
*1 b£+fE¯ib~zcD
�ص.(.4
 - 4مقابلة عجالن الدو�سري
الدو�سري
 - 5مقابلة عجالن الدو�سري �ص  ،3مقابلة خالد �سلطان عقيل �ص  ،2مقابلة معجب عقيل
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
�ص.2
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
 - 6مقابلة معجب عقيل الدو�سري �ص .3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
 - 7تقرير كتبه والد ال�شهيد عبداهلل �سعود الدو�سري بتاريخ .1992/12/28
 - 8مقابلة عجالن الدو�سري �ص  ،3مقابلة معجب عقيل الدو�سري �ص .3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
 - 9مقابلة عادل يو�سف يعقوب ال�شاهني بتاريخ .1992/12/28
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
 - 10مقابلة جلوي غريعان الدملاين �ص  ،3تقرير بعنوان «�أ�سماء ال�شهود الذين ورد �أ�سما�ؤهم مع �سرية
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
ال�شهيد با�سم «معجب عقيل الدو�سري».
<�-b/b£g0*EÌjD*¢ص  ،4تقرير كتبه والد ال�شهيد عبداهلل �سعود الدو�سري بتاريخ
 - 11مقابلة عجالن الدو�سري

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T
-10472

.1992/12/28
عبداهلل الدو�سري �ص .5
 - 12مقابلة عجالن
*<w¤|D*ch
 - 13مقابلة والد ال�شهيد عبداهلل �سعود الدو�سري بتاريخ .1992/12/28

wG
*Ég1
=4H
*Ñ
04
Dbg<* ib~z+ÉE
fJ*H4 �E
bG
مقابلة خالد عبداملح�سن �أحمد الفرج
،1992/12/28
 ¡0علي بتاريخ
إبراهيم �أحمد
*�ÈCصالح
مقابلة
- 14
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
�سبب
بتاريخ  ،1993/1/16مقابلة خالد خلف جربان ال�شمري بتاريخ  1992/12/31لكنه يذكر �أن
االعتقال قيام �سعود و�آخرين مبنع ل�صو�ص من اجلن�سية ال�سيالنية من �سرقة �أحد املنازل.
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
 - 15مقابلة �صالح �إبراهيم �أحمد علي ،مقابلة عادل يو�سف ال�شاهني ،مقابلة خالد عبداملح�سن �أحمد
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
الفرج.
 مقابلة معجب عقيل الدو�سري �ص  ،4 ،3مقابلة جلوي غريعان الدملاين �ص  ،2تقرير كتبه والد ال�شهيد*·H±*gJ*HyD
الدو�سري بتاريخ  ،1992/12/28تقرير باللغة الإجنليزية يف ملف ال�شهيد بتاريخ
عبداهلل �سعود
.1993/1/4
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
 - 16مقابلة خالد عبداملح�سن الفرج.
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
 - 17مقابلة خالد خلف ال�شمري.
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H
عجالن*f£j£ExD
fE
xº
الدو�سري �ص .4
مقابلة
- 18
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
� - 19شهادة �أمني حممد �أحمد العو�ض بتاريخ .1992/1/17
 - 20مقابلة عجالن الدو�سري �ص .5
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 - 21مقابلة عجالن الدو�سري �ص .5
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®Hعلناً
 - 22انظر التف�صيل يف حكم املحكمة الكلية  -الدائرة �أحوال �شخ�صية  - 9 /للجل�سة املنعقدة

،)722  (ملف ال�شهيد رقم2009/3203 ق�ضية( رقم
م2009/12/29 باملحكمة* الكلية بتاريخ
ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&
w¤¡°ûdG
�شهادة وفاة لل�شهيد �صادرة عن وزارة ال�صحة ق�سم مراقبة ال�سجل املركزي للمواليد والوفيات رقم
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
.م2010/4/26  بتاريخ2009/3208

ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD*
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD*
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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العجمي(()1
� /*w¤¡°ûdGشجاع ما�ضي عامر
ال�شهيد
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
املع�شر
جريء � ،شجاع  ،حمبوب لدى اجلميع  ،خدوم  ،حنون  ،متدين  ،حمرتم  ،طيب
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 ،اجتماعي (. )2
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
درا�سته وعمله
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الكهرباء
ال�شهادة املتو�سطة  ،عمل يف الع�سكرية فرتة ق�صرية  ،ثم عمل يف وزارة
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
واملاء(.)3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
وطنيته
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢ال�صامتة يف  20مار�س �سنة  1973م التي قامت القوات
ا�شرتك من قبل يف حادثة
العراقية فيها مبهاجمة مركز ال�صامتة احلدودي يف ال�شمال التابع لدولة الكويت ،
*<w¤|D*chثالثة كيلومرتات داخل الأرا�ضي الكويتية  ،و�أ�سفر هذا احلادث عن
ثم توغلت مل�سافة
*Ég1قتل wG
ib~z+ÉE
حر�س¡0
اثننيEمنfJ*H4
ا�ست�شهاد*ÈC
bG
اثنان
=4Hيف حني
*Ñآخرين ،
04أربعة �
*<Dbgإ�صابة �
الكويتيني  ،و�
احلدود
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
من جنود العراق  ،و�إ�صابة عدد غري معلوم منهم (. )4
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
�شجاع يف بداية الغزو العراقي
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العراقي الغا�شم على دولة الكويت  ،ا�شتد غ�ضب �شجاع من هذه الفعلة
عندما جاء الغزو
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯Hإىل
اجلمهورية 1الإيرانية  ،و�أ�سرع �
حربه مع
التي �ساعدته �أثناء
النكراء � ،ضد جارته
/18 ¡J¯H
<$*xp~|D*f~8b
fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+مل
خمفر �شرطة منطقة ( �أبو حليفة ) لأخذ ال�سالح الالزم ملقاومة االحتالل  ،لكن
الع�سكرية
*Iv0جيوان
¤GHمنطقة
يذهب �إىل
عليه �أن
� f~64vEأن
ومت �إخباره
املخفر ،
fEذلك
متوفر ًا يف
يكن
© yC*xE
x~{+ h+
*fEbE
¢<H
*f£j£ExD
xº
و�شاهد
للح�صول على بغيته  ،فتوجه �إىل هناك  ،حيث ح�صل على �سالح منا�سب ،
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
احلما�س
الغيارى جاءوا لنف�س الغر�ض  ،وكان
هناك نحو خم�سني �شخ�ص ًا من الكويتيني
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
()5
 -104يدفعهم ل�صد العدوان عن بلدهم.
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�شجاع يف �ساحة القتال
تواجد
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
ق�صف
�أثناء وجود �شجاع يف منطقة جيوان الع�سكرية للح�صول على ال�سالح  ،ا�شتد
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
العراقية
القوات العراقية على املنطقة  ،و�شارك �شجاع يف تبادل �إطالق النار �ضد القوات
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
قامت
القوات
*f£´b~zDكما
الكويتيني ،
ال�شهداء
*v0من
�سقوط¯عدد
الكويتية<¢
£cD* fE
�bCأنH*5
fE
y+bº
ال�شهيدD
ويذكر¡gA
fEbD*،
رائد E،ومت
bAبرتبة
*�hJ¡Dآخر
:bEمقدم  ،و
�ضابط برتبة
 D3ومن
االحتالل ،
بع�ض جنود
ب�أ�سر
HbgDb+
بينهمE
*¯ hB¡D
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
العراقية
التحفظ عليهما ك�أ�سرى حرب يف مع�سكر جيوان  ،لكن ا�ستمرار ق�صف القوات
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
الكويتية يف االحتفاظ بهما ،لذا يظن �أنهما فرا من �أ�سرهما
كان ميثل عقبة �أمام
*b£+fE¯ib~zcD
القوات.(1
()6
 ،وخا�صة بعد نفاد الذخرية من القوات الكويتية املدافعة عن املع�سكر .
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
�شجاع يف كيفان
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eمن
بعد نفاد الذخرية قرر من يف داخل مع�سكر جيوان مغادرته �إىل جهة �آمنة  ،و�شجاع
أح�سن
بينهم  ،حيث توجه مع بقية الرفاق �إىل منطقة كيفان القريبة من املع�سكر  ،وقد �
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
�إليهم �أهايل منطقة كيفان  ،وزودوهم مبالب�س مدنية و�أكرموا وفادتهم ملدة يومني
(. )7
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
�إح�ضار �سيارة �شجاع من املع�سكر
*<w¤|D*chجيوان و�سيطرة القوات العراقية عليه  ،طلب �شجاع من ولده ما�ضي
بعد انتهاء معركة
* wG Ég1
املع�سكر =4H،
Ñ* 04
*<Dbg
¡0 fJ*H4
يذهب*ÈC
�أنbG
إح�ضارها
فذهبا مع ًا ل
تركها عند
ib~z+ÉEالتي
�سيارته اخلا�صة
Eإح�ضار
معه ل
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
الكويتية
 ،وقد �شاهدا عليها �آثار طلقات نارية ناجتة عن الق�صف املتبادل بني القوات
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
والقوات العراقية  ،وقد ا�ستطاعا �إرجاعها �إىل املنزل (. )8
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
خروج �شجاع �إلى ال�سعودية
*·H±*gJ*HyD
بعدما متكنت القوات العراقية الغازية من �إحكام �سيطرتها على �أر�ض الكويت  ،عمدت
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
�إىل ر�صد من قام مبقاومتها �أثناء دخولها واحتاللها للكويت  ،فخاف �شجاع على �أ�سرته
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
وعلى نف�سه من بط�ش جنود االحتالل  ،وغادر والأ�سرة الكرمية الكويت �إىل منطقة
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE
¢<H f£j£ExD* fE xº
الإح�ساء باململكة العربية ال�سعودية (. )9
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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ً
مل يكن �شجاع فرحا بخروجه من وطنه  ،وظل م�ضطرب النف�س  ،قلق البال  ،ال يعرف
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الكويت للم�شاركة يف تطهريه من براثن العدو
ً w¤¡°ûdGا*  ،لذا �أ�صر على العودة �إىل
نوم ًا هانئ
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
الكويت
الغا�شم  ،فذهب مع ولده ما�ضي �إىل املركز احلدودي ال�سعودي الفا�صل بني
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
آنذاك ،
وال�سعودية وطلب دخول الكويت  ،لكن امل�س�ؤولني رف�ضوا طلبه خلطورة املوقف �
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
املحاولة
fEنف�س
H*5ثم كرر
الثامن ،
خالل ال�شهر
y+bºذلك
* ، v0وكان
 Dال¯إح�ساء
ثانية �إىل
*fEbDراجع ًا
فقفل
*¢< £cD
*bC f£´b~zD
fE
¡gA
D3أي�ض ًا
يتح له �
*ib~zcDالتا�سع
يف ال�شهر
الدخول (. )10
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E
*¯ hB¡D
ومل ¯
*´,x~{g
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
أ�سلحة
دخول �شجاع الكويت
*b£+fE¯ib~zcD
ومعه �.(1
10E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ا�ستطاع �شجاع الدخول �إىل الكويت يف  1990 / 10 / 26م  ،ويف رواية �أخرى يف /7
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±من
وكان معه يف �سيارته هادي العجمي  ،ويف رواية �ضرمان العجمي  ،و�شخ�صني �آخرين
إحدى
عائلة ال�سهلي  ،وقد حملوا معهم �أثناء دخولهم �أ�سلحة ومبالغ نقدية لتو�صيلها �إىل �
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
بطريقة
جمموعات املقاومة الكويتية يف الداخل  ،وقد �أخفوا تلك الأ�سلحة يف ال�سيارة
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
حرفية  ،حتى ال تقع يف �أيدي القوات العراقية (. )11
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
االحتالل
�شجاع يف قب�ضة جنود
<-b/b£g0*EÌjD*¢
متكن جنود االحتالل العراقي من اكت�شاف ما يف داخل �سيارة ال�شهيد �شجاع من �أ�سلحة
*<w¤|D*ch
ومبالغ نقدية ،
فقاموا ب�إلقاء القب�ض عليه ومن معه (. )12
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
رفات ال�شهيد
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
ال�سماوة
�أخربت ال�سلطات الكويتية ذوي ال�شهيد �شجاع �أنها عرثت على رفاته يف منطقة
الكائنة بالعراق  ،وذلك يف  2004 / 6 / 5م
. )13(¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
رحم اهلل ال�شهيد �شجاع  ،و�أ�سكنه ف�سيح جنانه  ،و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب اجلميل
*·H±*gJ*HyD
وال�سلوان .
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
متقاعد
( )1ولد بالكويت يف  1941 / 10 / 7م  ،ي�سكن منطقة املنقف  ،قطعة � ، 3شارع  ، 3منزل ، 52
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
عمل يف وزارة الكهرباء واملاء  ،تاريخ اال�ست�شهاد العثور على رفاته يف  2004 / 6 / 5م .انظر:
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
2003/11/14م
�شهادة وفاة ال�شهيد �صادرة عن وزارة ال�صحة برقم  1993 / 9123م  ،بتاريخ
*¢<، £cD
اللجنةbC
*f£´b~zD
fE
y+bº
¯ *v0
¡gA
*fEbD
منوذج
fEلإن�سان
H*5حلقوق ا
الكويتية
�صادرعن
الكويتيني
واملفقودين
Dأ�سرى
ت�سجيل ال
ومنوذج
،
�صادر
bAومنوذج �
العجمي ،
نا�صر �سعد
 Eفهاد
بيانات املبلغ
1991/4/1م ،
*´,x~{gتاريخ
 6537614يف
رقم
آخرE
HbgDb+
*hJ¡D
:bE
*¯ hB¡D
¯ D3
*ib~zcD
عن نف�س اجلهة برقم  ، 6501714م�ؤرخ يف 1991 /4 /2م  ،بيانات املبلغ حممد �سعد حممد ،
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
�صالح
ومنوذج �صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين  ،بيانات املبلغة مو�ضي
*b£+fE¯ib~zcD
الرقم.(1
ال�سابق  ،م�ؤرخ يف  1991/10/10م  ،وا�ستمارة بيانات املتغيب �ضمن
�أحمد العد�ساين نف�س
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHعن
عمليات االحتالل والتحرير برقم  406032تاريخ  ، 1992/5/7وبطاقة حمتويات امللف �صادرة
فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
( )2ما�ضي ( ولد ال�شهيد )  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الأحد  ،املوافق
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
�شارع
� ، 2012/11/11ص  2؛ ومقابلة جريدة القب�س بتاريخ  2003 / 10 / 24م � ،ص  4؛ عامر
�ص 2
العجمي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الأربعاء  ،املوافق ، 2012/11/28
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
2012/11/8
؛ فهاد ثامر العجمي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم اخلمي�س  ،املوافق
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
� ،ص .3 ، 2
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
( )3ما�ضي ( ولد ال�شهيد )  ،املقابلتان ال�سابقتان .
مقابلة وحيد القطان � ،ص . 2
( )4ما�ضي ( ولد ال�شهيد ) ،
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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( )5فهاد ثامر العجمي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ ما�ضي ( ولد ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص ، 3
القب�س ال�سابقة ؛ عامر �شارع العجمي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3 – 2
ومقابلة جريدة
*<w¤|D*ch
( )6ما�ضي ( ولد ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ عامر �شارع العجمي  ،املقابلة ال�سابقة� ،ص.3
.4wG
*=4H، )Ñ
04
�شارعE
عامر*ÈC
bG
*� Ég1ص
املقابلة ال�سابقة ،
ال�شهيد
*< (Dbgولد
 3ib~z+ÉE؛ ما�ضي
¡0ال�سابقة� ،ص
fJ*H4املقابلة
العجمي ،
()7
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
( )8ما�ضي ( ولد ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 5 - 4
، 5bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
( )9عامر �شارع العجمي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ ما�ضي ( ولد ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة� ،ص
ومقابلة جريدة القب�س ال�سابقة .
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
( )10ما�ضي ( ولد ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  5؛ عامر �شارع العجمي  ،املقابلة ال�سابقة� ،ص . 4
(� )11سعد ( ولد ال�شهيد )  ،مقابلة مو�سى في�صل الرو�ضان بتاريخ  1992 / 12 / 27م ؛ ما�ضي (ولد
*·H±*gJ*HyDال�سابقة � ،ص  ، 6 - 5وهو راوي الرواية الأوىل ؛ عامر �شارع العجمي  ،املقابلة
ال�شهيد  ،املقابلة
fJ¡±*ex²*$v+v+الذي روى الرواية
ال�سابقة � ،ص  ، 5 – 4وهو
<$*xp~|D*f~8b
الثانية f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H.
( )12عامر �شارع العجمي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 5
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
( )13ما�ضي ( ولد ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ �شهادة التعرف على الرفاة �صادرة من الأدلة
*© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD
xº
. 127fE
اجلنائية رقم

*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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الر�شيدي()1
ال�شهيد� */صالح رجعان منور
اجل�سار (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
وطباعه
�أخالقه
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
*ib~zcD
وقرب
ذو �شخ�صية جاذبة  ،جرئ  ،ذكي  ،خلوق  ،خدوم  ،مرح  ،اجتماعي  ،على �صلة
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
من �أرحامه (. )2
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
درا�سته و عمله
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
للجن�سية
ال�صف الثالث الثانوي يف مدر�سة ابن العميد يف العمرية  ،عمل يف الإدارة العامة
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
واجلوازات التابعة لوزارة الداخلية لفرتة ق�صرية (. )3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
هوايته
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
معلقة على جدران مدر�سته (. )4
يهوى الر�سم  ،وله لوحات
<-b/b£g0*EÌjD*¢
*<w¤|D*ch
�صداقة حميمة
*Ñما=4H
¡0 fJ*H4
*E ÈC
*ً Ég1ا  wG،وقد
ي�شاهدان مع
04غالب ًا
*<Dbgإليه ،
ib~z+ÉEاملقرب �
�صديقه احلميم
الع�صيمي
bGح�سام
كان
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ا�ست�شهدا مع ًا (. )5
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
كتابة ال�شعارات املعادية
â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

الرفاق يف توزيع املن�شورات املعادية لالحتالل العراقي الغا�شم  ،وهي
�شارك �صالح
*·H±*gJ*HyD
ال�سلطة
وتدعو �18إىل1/التم�سك بعودة
<$*xp~|D*f~8bالعدو
التظاهر والتمرد على
من�شورات تدعو �إىل
¡J¯H
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
عهده
ال�شرعية الكويتية املتمثلة بالأمري ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح رحمه اهلل وويل
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
©على
ال�شعارات
¢<Hاهلل ،
*f£j£ExDرحمه
العبداهلل
�xºسعد
ال�شيخ
تلك yC*xE
يكتبان*Iv0
وح�سام ¤GH
�صالحx~{+ h+
وكان*fEbE
f~64vE
fE
حوائط املدار�س (. )6
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D

f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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عمل �صالح مع بقية الرفاق يف تنظيف منطقته العمرية  ،وذلك من خالل جمع القمامة

املخ�ص�صة لهذا الغر�ض (. )7
*w¤¡°ûdGاملنازل وقيادة �سيارات البلدية
من �أمام
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
احل�صول على ال�سالح
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
الع�صيمي
ح�سام
�صالح
 fEذهب
 y+bºالغا�شم
*v0العراقي
Dمن¯الغزو
¡gAالرابع
فجراليوم
*¢< £cD
رفيقهfE
bCمعH*5
*f£´b~zD
يف*fEbD
منطقة
الكويتية يف
خمازن
ال�شباب �إىل
وبع�ض
E HbgDb+
الداخليةbA
لوزارة*hJ¡D
التابع:bE
ال�سالحE
*¯ hB¡D
*´¯� ,x~{gأحدD3
*ib~zcD
آخرين
ال�شويخ ف�أخذوا كمية كبرية من ال�سالح  ،ثم ذهب يف اليوم التايل مع رفاقه ال
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
�إىل نف�س املكان و�أخذوا
*b£+fE¯ib~zcDكمية.(1كبرية من الأ�سلحة وو�ضعوها يف �سياراتهم (. )8
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
احل�صول على الأغذية
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°على
يذكر �صالح �شقيق �صالح �أنه كان مع الرفاق يف املرة الأوىل التي ح�صلوا فيها
الداخلية
ال�سالح  ،و�أنهم �أي�ض ًا جلبوا كثري ًا من الأغذية من �أحد املخازن التابعة لوزارة
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ثم قاموا بتوزيعها على من يحتاجها من �أبناء املنطقة (. )9
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
�إخفاء الأ�سلحة
<-b/b£g0*EÌjD*¢
عمل �صالح ورفاقه على �إخفاء الأ�سلحة التي ح�صلوا عليها عن �أعني جنود االحتالل ،
وو�ضعوها يف منزل
*<w¤|D*chعائلة �صالح  ،ومنزل ح�سام  ،ف�ض ًال عن منزل �أبناء احلمد (.)10
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
توزيع الأ�سلحة
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
القادرين
بعدها  ،قام �صالح ورفاقه بتوزيع الأ�سلحة على �إخوانهم وعلى �شباب املنطقة
على حمله دفاع ًا عن �أنف�سهم �أو الراغبني يف
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6مقاومة جنود االحتالل (. )11
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*·H±*gJ*HyD
ن�شاطه الع�سكري يف املقاومة
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
�شارك �صالح �صديقه ح�سام وبقية الرفاق تنفيذ عمليات ع�سكرية قتالية �ضد قوات
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
االحتالل يف نطاق منطقتي العمرية وخيطان (. )12
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
مغادرته �إلى ال�سعودية
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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ع�سكرية ناجحة  ،ا�ضطر الرفاق �إىل التخفي  ،وملا �ضاق الأمر غادر بع�ضهم �إىل البالد
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ال�سعودية  ،فتوجه �صالح و�شقيقه �صالح ورفيقه
*w¤¡°ûdGوخا�صة �إىل اململكة العربية
املجاورة
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
ح�سام الع�صيمي �إىل اململكة العربية ال�سعودية (. )13
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
الكويت
*�fEbDصالح �
عودة
¯ *¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0
¡gAإلىD
ذلك
الغزاة ،
وتخلي�صه من
الدفاع عنه
� D3إىل
وال�شوق
*ib~zcDإىل الوطن
احلنني �
كانE
HbgDb+
براثنbA
*hJ¡D
:bE E
*¯ hB¡D
*´¯،,x~{g
ممكن
كله وراء عزم و�إ�صرار الرفيقني �صالح وح�سام على العودة ال�سريعة وبذل كل
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 1990/10/15م عرب حدود اململكة العربية ال�سعودية من جهة
�إزاء ذلك  ،فتوجها يف
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
أغنام
احلماطيات  ،وعربا احلدود ب�سيارتهما اجليب وو�صال �إىل الق�سائم املخ�ص�صة لل
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
وكذا
يف منطقة كبد بح�سب رواية عاي�ض التي ينقلها عنه و�سام �شقيق ال�شهيد ح�سام ،
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°أنه
رواية �شقيقه ع�صام  .يذكر عاي�ض �أنه دخل معهما ب�سيارته  ،وهما ب�سيارة �أخرى  ،و�
اململكة
ـ �أي عاي�ض ـ كان مرتددا يف الدخول  ،و�أخربهما عن عزمه الرجوع ثانية �إىل
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
العربية ال�سعودية  ،بينما �أ�صر ال�صديقان على دخول الكويت (. )14
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
االحتالل
�صالح يف قب�ضة جنود
<-b/b£g0*EÌjD*¢
يرجح من �سياق الروايات �أن القوات العراقية ا�ستطاعت �أن تعتقل �صالح و�صديقه ح�سام
*<w¤|D*ch
املخ�ص�صة للأغنام يف منطقة كبد  ،ثم قامت بنقلهما �إىل معتقالتها يف
عند الق�سائم
)15( bG
* wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E .ÈC
الكويت
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
�صالح يف �سجن الأحداث
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
الدو�سري  ،وحممد جاعد احل�شا�ش  ،وحممد
�أكد ال�شهود  :حممد مفلح عبد العزيز
مدلج املدلج  ،و�أركان العرادة �أنهم �شاهدوا الأ�سري �صالح يف �سجن الأحداث مبنطقة
*·H±*gJ*HyD
الفردو�س وهو �أحد معتقالت اجلي�ش العراقي بالكويت (. )16
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
تعذيب �صالح وح�سام يف �سجن الأحداث
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
ويذكر ال�شاهد �أركان العرادة الذي زار �سجن الأحداث ثالث مرات �أن قوات االحتالل
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
قامت بتعذيب �صالح وح�سام و�أذاقتهما �صنوف ًا من العذاب  ،ويف كل زيارة كانا يطلبان
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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وا�ضحة على الوجه واجل�سد ،ناهيك عن الإهانة وال�سباب  ،وذكر �أن مدير ذلك ال�سجن

اجلمهوري العراقي (. )17
عا�شور وهو من �أفراد احلر�س
يدعى
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ترحيلهما �إلى العراق
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
العراق،
االحتالل يف
bCجنود
معتقالت
�fEإىل
 y+bºح�سام
* v0ورفيقه
ترحيل¯�صالح
*fEbDلأرجح
وعلى ا
*¢< £cD
fE H*5
*f£´b~zD
¡gAمتD
ال�سماوة
bAمدينة
جماعية يف
 Eيف
¯ ح�سام
ال�شهيد
ذلك العثور
وقرينة
E HbgDb+
مقربة*hJ¡D
:bE
رفات*hB¡D
علىD3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
العراقية ،ولعل قادم الأيام يك�شف عن رفات �صديقه �صالح (. )18
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
بحث �أ�سرته عنه
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
فقاموا
مل تدخر �أ�سرة �صالح جهد ًا يف البحث عنه  ،وبذلوا كل نفي�س مقابل ذلك ،
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
أموال
باالت�صال ببع�ض العوائل العراقية عن طريق اململكة الأردنية الها�شمية  ،وبذلوا ال
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eإىل
لهم يف �سبيل احل�صول على معلومات عنه  ،لكن تلك املحاوالت مل تفلح يف الو�صول �
نتيجة �شافية  ،الأمر الذي زاد من معاناتهم (. )19
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
لل�شهيد
تغييب قوات االحتالل
<-b/b£g0*EÌjD*¢
هكذا غ َيب الغزاة �صالح رجعان منور اجل�سار الر�شيدي يف �سجونهم  ،ومل يعرف
*<w¤|D*ch
حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم
م�صريه  ،وقد
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4
ÈC* bG
 2007/8/20م
. )20(E
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
اجلميل
رحم اهلل ال�شهيد �صالح و�أ�سكنه ف�سيح جنانه  ،و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
وال�سلوان .
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
81
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104-

*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
تاريخ
( )1ولد بالكويت يف  1971/12/8م  ،ي�سكن منطقة العمرية  ،قطعة  ، 3ال�شارع ال�ساد�س  ،منزل ،3
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
اال�ست�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم  2007/3/20م  .انظر� :شهادة
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
ت�سجيل
وفاة ال�شهيد �صادرة عن وزارة ال�صحة برقم  ، 2007/2562بتاريخ  2007/11/5م  ،ومنوذج
fEرقم*£cD
H*5
*f£´b~zDالbC
fE
الكويتيني*v0
¯ D
أ�سرى¡gA
*fEbD
< ¢يف
6413113
منوذج
إن�سان ،
الكويتية حلقوق
y+bºاللجنة
�صادرعن
واملفقودين
ال
اجلهة
�صادر عن
 :bEومنوذج �
Eال�شهيد) ،
جمبل¯(�شقيق
D3املبلغ
*´¯، ,x~{gبيانات
1991/3/9م
تاريخ
نف�س E
HbgDb+
*hJ¡DآخرbA
*hB¡D
*ib~zcD
برقم  6632214م�ؤرخ يف 1991 /4 /23م  ،بيانات املبلغ م�شعل حمود املجاوب الر�شيدي  ،ومنوذج
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1م ،
�صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين بدون رقم  ،م�ؤرخ يف 1991/10/7
*1 b£+fE¯ib~zcD
منور(.اجل�سار الر�شيدي  ،وا�ستمارة بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل
بيانات املبلغ جمبل رجعان
توثيق
والتحرير برقم  406032يف تاريخ  ، 1992/5/7وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
(� )2صالح (�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني ، 2011/7/18
*�f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°ص
�ص2؛ جمبل (�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجرتها معه الباحثة موزة حمدان الأربعاء ، 2008/6/25
 1؛ تقرير خا�ص عن احلالة االجتماعية والنف�سية واجل�سدية لعائلة الأ�سري مثبت يف ملفه � ،ص .1
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
(� )3صالح (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ التقرير ال�سابق � ،ص . 2 – 1
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
( )4جمبل (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  1؛ �صالح (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة ،
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
�ص.2
املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ جمبل (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة ،
(� )5صالح (�شقيق ال�شهيد) ،
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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�ص.2
ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
(� )6صالح (�شقيق
*<w¤|D*ch
( )7جمبل (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
*< wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg
¡0، fJ*H4
�صالح*ÈC
bG
�ib~z+ÉEص . 3
املقابلة ال�سابقة ،
Eال�شهيد)
(�شقيق
()8
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ال�سابقة ،
( )9جمبل (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ �صالح (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة
�ص.4 ،3
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
(� )10صالح (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
�¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6ص  2؛ �صالح (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة ،
( )11جمبل (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة ،
�ص . 4 – 3
*·H±*gJ*HyD
(� )12سويد عبد اهلل الدوخي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الأحد  2011/4/1مثبتة يف
أجراها
(�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �
<� ،$*xp~|D*f~8bص  2؛
fJ¡±*ex²*$v+v+عبد املح�سن الع�صيمي
ملف ال�شهيد ح�سام حممد
و�سام1/18
¡J¯H
f£FbjD*f<b~zD*¯H
املح�سن
معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني  2011/5/2مثبتة يف ملف ال�شهيد ح�سام حممد عبد
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
الع�صيمي � ،ص  5 - 4؛ عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني
*© yC*xE .Iv0
املح�سنx~{+
عبدh+
*fEbE
ملف ¢<H
*f£j£ExD
xº
� ، ¤GHص 2
الع�صيمي
f~64vEحممد
ال�شهيد ح�سام
fEمثبتة يف
2011/5/2
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
(� )13صالح (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
واملعلومات
الباحث �سعد العتيبي من مكتب االت�صاالت
( )14ع�صام (�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
التابع للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين بتاريخ  1995/8/8م مثبتة يف ملف ال�شهيد ح�سام
-10482
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
ً
حممد عبد املح�سن الع�صيمي ؛ و�سام (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة وهي �أي�ضا مثبتة يف ملف

& 5(ȓ– 4¥h72g¤/c06cd<ÍE؛ عماد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة وهي
*w¤¡°ûdGحممد عبد املح�سن الع�صيمي � ،ص
ح�سام
�أي�ض ًا مثبتة يف ملف ح�سام الع�صيمي � ،ص  ، 3لكنه ذكر �أن العودة كانت يف  1990/11/15م ،وهو
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ال�شهيد)،
خط�أ على اعتبار �أن الأ�سري �شوهد يف �سجن الأحداث قبل ذلك يف  10/ 15؛ �صالح (�شقيق
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 5 – 4
ال�سابقة ،
fEاملقابلة
ال�شهيد) ،
 3fE؛ و�سام
ال�سابقة � ،ص
املقابلة
ال�شهيد)
()15
*¢< £cD
(�شقيق H*5
*bC f£´b~zD
y+bº
¯ v0*،
(�شقيقD
*fEbDعماد¡gA
�ص. 5 – 4
E
HbgDb+
bA
*hJ¡D
:bE
E
¯
*hB¡D
D3
¯
*´,x~{g
*ib~zcD
( )16تقرير خا�ص عن ظروف اعتقال الأ�سري �صالح رجعان منور اجل�سار مثبت يف ملف ال�شهيد ؛ جمبل
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
(�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
اعتقال الأ�سري �صالح رجعان منور اجل�سار مثبت يف ملف ال�شهيد
( )17تقرير خا�ص عن
*b£+fE¯ib~zcD
ظروف.(1
�ص.2–1
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
( )18انظر  :الإدارة العامة للأدلة اجلنائية  ،فريق الأدلة اجلنائية  ،الفريق الفني  ،انطباق رقم ()74
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الع�صيمي
لتقرير م�صور لرفات رقم  2022واملنطبق على الأ�سري ال�شهيد ح�سام حممد عبد املح�سن
اجلنائية
 ،ملف الأ�سر  ، 94معتمد من العقيد عيد عبد اهلل بو �صليب مدير عام الإدارة العامة للأدلة
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
ورئي�س الفريق الفني .
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
( )19تقرير خا�ص عن احلالة االجتماعية والنف�سية واجل�سدية لعائلة الأ�سري مثبت يف ملفه� ،ص.3 – 2
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
( )20وزارة العدل  ،دائرة الأحوال ال�شخ�صية  ، 9/ق�ضية رقم . 2007 /1559

*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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ال�سعيدي(()1
ال�شهيد� */صالح م�سفر جزاع
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د� .أحمد �سعود احل�سن
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
ال�سعيدي:
�صالح
ال�شهيد/
�أخالق
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D
¯ D3
*´,x~{g
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
( .لهما حري�ص ًا على ر�ضاهما ،كما كان حمبوب ًا من النا�س
مطيع ًا
كان ال�شهيد بارا بوالديه
*1 b£+fE¯ib~zcD
حري�ص ًا على م�ساعدة الآخرين (.)2
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
دور ال�شهيد �صالح خالل الغزو العراقي الغا�شم
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
1990/8/2
عندما اجتاحت قوى الظلم والطغيان دولة الكويت امل�ساملة يوم اخلمي�س
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ال�ساد�سة
كان ال�شهيد �صالح يقطن يف منطقة الأندل�س يف منزل جده ومل يكن يتجاوز
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ع�شرة (.)3
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢نف�سه دفعه �أن ي�ست�شعر �آالم الآخرين ومعاناتهم و�أال يقف
لقد كان للغزو وقع �أليم على
مكتوف الأيدي حماو ًال �أن يقدم �شيئ ًا لأهايل منطقته لتخفيف هذه املعاناة ف�ساهم
*<w¤|D*chلأندل�س التعاونية لي�سهل على النا�س �شراء احتياجاتهم ال�ضرورية
بالعمل يف جمعية ا
* wG Ég1
)4( 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
وينظم الدور داخل اجلمعية ويرتب ال�سلع على الرفوف
منهمك ًا
=4Hبينما كان
*Ñولكنه
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
الرفوف
بذلك �إذ دخلت �شرذمة من جنود االحتالل وقامت بتك�سري الأغرا�ض والعبث يف
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
وملا ر�أى ال�شهيد ذلك حاول منعهم لكنهم انهالوا عليه �ضرب ًا دون رادع من خلق �أو �ضمري
�¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6إىل معتقل لل�شباب الكويتي وهناك قاموا
ثم اقتادوه �إىل �إحدى املدار�س التي حولوها
�ضرب ًا مربح ًا ثم ا�ستطاع جده �إخراجه من ال�سجن بعد �أن دفع ر�شاوي
بتعذيبه و�ضربه
*·H±*gJ*HyD
()5
لل�ضباط العراقيني
توفري
يف
بالعمل
إ�صراره
�
زاد
ال�سجن
من
ال�شهيد
خروج
وبعد
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
املواد التموينية للأهايل ومل ي�أبه ملا قد يالقيه على يد جنود االحتالل مرة �أخرى.
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
©إىل
املخازن �
* Iv0من
¤GHلأغذية
x~{+بنقل ا
h+يقوم
*fEbEكان
أهايل فقد
خدمة ال
fEال�شهيد
� xºأعمال
تعددت
yC*xE
f~64vE
*f£j£ExDيف¢<H
إ�ضافة
اجلمعية وعمل كذلك يف املخبز الآيل ل�ضمان ا�ستمرار توفري اخلبز للأهايل بال
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
()6
�إىل توزيع اخلبز الذي تقوم جدته بخبزه يف
أهايل
ل
ا
خدمة
على
احلر�ص
وهذا
املنزل*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
منطقته
 -104عرب عنه �أحد �أقاربه بقوله «�صالح ولد ن�شيط كان يحب �أن ي�ساعد �أهله و�أهل84
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
()7
بتوفري م�ستلزمات احلياة لهم» .

وكرثة( خروجه من املنزل فحاول �إقناعه باخلروج
*w¤¡°ûdGال�شهيد ن�شاط �صالح املتزايد
الحظ جد
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
عليه
من الكويت �إىل اململكة العربية ال�سعودية ( )8حيث الأمان هناك ولكن ال�شهيد عز
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
قاطع ًا
�أن يغادر وطنه الذي ترعرع فيه ويرتك ن�شاطه يف م�ساعدة النا�س ،فرف�ض رف�ض ًا
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
y+bºبقائه
أ�صر على
الكويت
خروجه من
فيها (.)9
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD
fE
¯و�*v0
ديرةD
¡gA
*fEbD
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
ظروف اعتقال ال�شهيد �صالح ال�سعيدي
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
�سيارة(.مع جمموعة من �شباب املقاومة يف يوم 1990/11/15
كان ال�شهيد �صالح يف
*1 b£+fE¯ib~zcD
عراقية،
وملا و�صلوا �إىل دوار الأمم املتحدة «دوار العظام �سابق ًا» واجهتهم نقطة تفتي�ش
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ذلك
وملا قام جنود االحتالل بتفتي�ش ال�سيارة عرثوا على قطع من الأ�سلحة وعلى �إثر
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
()10
مبا�شرة مت �إلقاء القب�ض على �صالح ومن معه واقتادوهم �إىل مكان جمهول
فمنذ
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
�fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eأن
ذلك اليوم انقطعت �أخبار ال�شهيد متام ًا رغم حماوالت �أ�سرته البحث عنه (� )11إىل
املفقود
مت الإعالن عن ا�ست�شهاده بناء على حكم املحكمة الكلية الذي ق�ضى ب�إثبات موت
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
�صالح م�سفر جزاع ال�سعيدي بتاريخ .)12( 2007/11/18
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<�-b/b£g0*EÌjD*¢صالح �سعيدي و�أ�سكنه ف�سيح جناته و�ألهم �أهله وبني وطنه
رحم اهلل ال�شهيد ب�إذن اهلل -
ال�صرب اجلميل وال�سلوان.
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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الهام�ش
(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµرقم
 - 1تقرير بعنوان بطاقة حيثيات �شهيد و«حمتويات امللف» ملف ال�شهيد �صالح م�سفر جزاع ال�سعيدي
 580يف مكتب ال�شهيد وتقدير بعنوان «بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير �صادر عن اللجنة
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
ي�ستفاد
الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين ،و�أ�شار هذا التقرير �أن م�ؤهله العلمي املرحلة االبتدائية بينما
املتو�سطة¢< £cD* fE .
ال�شهادةH*5 bC
*f£´b~zD
�y+bºأنهfE
v0* ¯ D
*fEbD
حا�صل على
� 2011/3/24ص - 2
¡gAبتاريخ
مقابلة والده
من
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
 - 2مقابلة والد ال�شهيد �ص .2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 - 3مقابلة والد ال�شهيد �ص � ،2ص .3
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
مقابلة م�ساعد ال�سعيدي بتاريخ � 2011/7/24ص� ،1ص .2
 - 4مقابلة والد ال�شهيد �ص ،2
 - 5مقابلة والد ال�شهيد �ص � ،2ص  3مقابلة م�ساعد ال�سعيدي �ص .2
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 - 6مقابلة والد ال�شهيد �ص � ،2ص  3مقابلة م�ساعد ال�سعيدي �ص .2
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
 - 7مقابلة م�ساعد ال�سعيدي �ص .2
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
 - 8مقابلة م�ساعد ال�سعيدي �ص .2
 - 9مقابلة م�ساعد ال�سعيدي �ص .2
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
 - 10مقابلة والد ال�شهيد �ص  ،4مقابلة م�ساعد ال�سعيدي �ص .3
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
 - 11مقابلة والد ال�شهيد �ص .4
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
�شخ�صية1 /
 - 12انظر التف�صيل يف حكم املحكمة الكلية  -حمكمة حمافظة حويل  -دائرة � /أحوال
<-b/b£g0*EÌjD*¢املحفوظة يف ملف ال�شهيد �صالح ال�سعيدي رقم � ، 580شهادة وفاة
املنعقدة علنا يوم 2007/11/18
�صادرة من وزارة ال�صحة بتاريخ  2008/3/12ق�سم مراقبة ال�سجل املركزي للمواليد والوفيات رقم
.2008/685
*<w¤|D*ch

 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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*w¤¡°ûdGظافر جا�سم حممد الفالح
ال�شهيد/
(()1
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
هادئ � ،صاحب خلق رفيع  ،حمرتم (. )2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
درا�سته وعمله
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
الكهرباء
يحمل ال�شهادة املتو�سطة  ،ولديه �شهادة معهد التدريب املهني  ،يعمل يف وزارة
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
واملاء (. )3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
�صديقه القريب
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
دولة
غالب ًا ما ي�شاهد مع �صديق عمره �سعود احلبي�شي قبل الغزو العراقي الغا�شم على
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
الكويت  ،ويف �أثناء ذلك
الغزو (. )4
<-b/b£g0*EÌjD*¢
*<w¤|D*ch
ديوان التنيب
* wG Ég1
ديوان*Ñ
04
fJ*H4ـ ¡0
كيفان ،
=4Hيف منطقة
التنيب
*< Dbgيف
ib~z+ÉEاحلبي�شي ـ
ومنهم �سعود
Eرفاقه
* ÈCمع
 bGيومي ًا
يجتمع
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
الوطن
يتحدثون يف �أمر الغزو العراقي  ،وما ميكن اتخاذه من تدابري ت�سهم يف تخلي�ص
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
من االحتالل البغي�ض (. )5
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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املجموعات الأخرى للمقاومة
التن�سيق مع
*·H±*gJ*HyD
يت�صالن
منطقة1/كيفان  ،بل كانا
مل يقت�صر عمل ال�صديقني ظافر و�سعود احلبي�شي على
18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
منطقة
باملجموعات الأخرى للمقاومة الكويتية البا�سلة وين�سقان معها  ،وخا�صة التي يف
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
الفيحاء (. )6
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE
xº

*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
بيت خيطان
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
خيطان
� -104أحيان ًا كان ال�صديقان ظافر و�سعود احلبي�شي يجتمعان مع الرفاق يف بيت87
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
الكائن يف حي الأن�صاري  ،ويذكر ال�شاهد حممد عبد العزيز احلبي�شي �أنهما اجتمعا

فقط يف ذلك البيت (. )7
مرتني
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
جلب ال�سالح
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
خلف
fEالتي
ال�شخ�صيات
fEإدارة
خمزنة يف �
¡gAورفاقه
*fEbDظافر
ح�صل
*£cDتقع<¢
حمايةH*5 bC
*f£´b~zD
أ�سلحةy+bº
على �*v0
¯ D
وزارة
bAإىل خمازن
*�hJ¡Dسوي ًا �
احلبي�شي
Eو�سعود
ذهاب¯ظافر
D3عن
*´¯، ,x~{gف�ض ًال
�شرطة كيفان
خمفر
E HbgDb+
:bE
*hB¡D
*ib~zcD
وزارة
الداخلية  ،وجمع الأ�سلحة منها  ،و�ساعد على ذلك عمل �سعود ك�ضابط كبري يف
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
أ�سلحة
الدفاع  ،ودرايته تامة بال
( .على اختالف �أنواعها (. )8
*1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
توزيع ال�سالح
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°من
كان الغر�ض من جمع الأ�سلحة هو اال�ستخدام ال�شخ�صي  ،ف�ض ًال عن توزيعها على
ظافر
يحتاجها من �أفراد املقاومة الكويتية  ،وخا�صة ممن يقطنون منطقة كيفان  ،وكان
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ورفاقه يهربون يف كل مرة من القوات العراقية التي كانت تتعقبهم (. )9
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
توزيع املن�شورات
<-b/b£g0*EÌjD*¢

رف�ض ظافر الغزو العراقي  ،و�أ�صر على بذل كل ممكن يف �سبيل �إعادة ال�سيادة للوطن يف ظل
*<w¤|D*chأ�سرة ال�صباح  ،وعمل ورفاقه على توزيع املن�شورات التي تدعو �إىل مقاومة
ال�شرعية املتمثلة يف �
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE
ÈC* bG
. )10(¡0
fJ*H4الوطن
Eحترير
وت�سهم يف
الغزاة ،

*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
تفخيخ التلفزيونات
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
تواجدهما يف بيت خيطان بتفخيخ التلفزيونات ،
قام ظافر مع �صديقه �سعود احلبي�شي يف �أثناء
ويظن �أن ظافر ًا هو من يتقن ذلك نظر ًا لتخ�ص�صه الفني املهني  ،وملا ا�ستوىل جنود االحتالل على
*·H±*gJ*HyD
تلك التلفزيونات وا�ستخدموها انفجرت وقتلت �أعداد ًا كبرية منهم (. )11
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f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
قتل جنود االحتالل
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
نفذ ظافر مع �صديقه �سعود احلبي�شي يف  1990 / 8 / 19م عملية قتل لبع�ض �أفراد جنود االحتالل
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
يف منطقة �ضاحية عبد اهلل ال�سامل  ،وذلك بعد مرورهم على بع�ض من جتمع من اجلنود العراقيني
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 ، -104ف�صوبا نريان الأ�سلحة �إليهم �أثناء �سريهما بال�سيارة  ،ف�أ�سفر الأمر عن قتل بع�ضهم (. )12$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H 88
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ظافر* و�سعود
�أ�سر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
إعتقاله
كانت القوات العراقية حري�صة على تتبع كل من يدعو �إىل عودة ال�شرعية الكويتية  ،وتقوم ب�
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
القوات
 ،والتنكيل به  ،وملا كان عمل ظافر و�صديقه �سعود احلبي�شي ذات ال�شيئ ،كانا هدف ًا لتلك
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
التحذير ،
fEلذلك
ي�ستجيبا
*�f£´b~zDأنهما
fEظافر � ،إال
حمود �شقيق
*v0أمثال
الرفاق �
*fEbDالرغم
 ،وعلى
*¢< £cD
 bCملH*5
y+bº
حتذير¯
منD
¡gA
رفيقيه
bAجال�س ًا مع
كان ظافر
العراقية ،
القوات
* hB¡Dيف¯قب�ضة
�D3أوقعهما
أمر الذي
*ib~zcDعملهما  ،ا
وا�ستمرا يف
E HbgDb+
*hJ¡D
:bE
E
*´,x~{gل¯
،1990/
�سعود احلبي�شي  ،و�أحمد التنيب  ،ومعهم العم �صالح التنيب يف الديوانية يف يوم 8 / 21
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*b£+fE¯ib~zcDليً1ال(.يف ال�ساعة احلادية ع�شرة  ،والتوجه �إىل �إحدى الديوانيات يف
و�أراد ظافر و�سعود اخلروج
التفتي�ش
منطقة كيفان  ،لكن �أحمد التنيب حاول منعهما  ،وذكر لهما وجود الكثري من نقاط
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
يغريان
العراقية التي قد تعرت�ض طريقهما يف هذا الوقت املت�أخر  ،لكنهما ذكرا له �أنهما �سوف
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
تفتي�ش
الطريق  ،ويتخذان طريق املدار�س  ،فذهبا �إىل ذاك الطريق  ،لكنهما تفاجئا بوجود نقطة
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
للغزو
عراقية  ،ا�ستوقفتهما ،وقاموا بتفتي�ش �سيارتهما ،فوجدوا فيها بع�ض املن�شورات املعادية
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
العراقي  ،ف�ض ً
القب�ض
ال عن �صور الأمري ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح طيب اهلل ثراه  ،ف�ألقى جنود االحتالل
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
على ظافر و�سعود (. )13
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
ظافر و�سعود يف خمفر كيفان
*<w¤|D*ch
العراقية بعدها بتحويل ال�صديقني ظافر و�سعود �إىل خمفر �شرطة منطقة
قامت القوات
*wG Ég1
Ñ* 04
ib~z+ÉE
¡0 fJ*H4
*ÈC
كان كل
�=4Hسيارتهما،
املن�شورات يف
*<Dbgتلك
�سبب وجود
التحقيق عن
Eمعهما
أجرت
 ،bGو�
كيفان
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ال�ضابط
واحد منهما يريد �أن يل�صق التهمة بنف�سه  ،وينفيها عن �صديقه  ،هذا ما ذكره
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
العراقي �صالح �شامان يف ذلك املخفر (. )14
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
ظافر و�سعود يف مدر�سة اخلليل
*·H±*gJ*HyD
ومن الأماكن الأخرى التي احتجز فيها ال�شهيد ظافر مدر�سة اخلليل بن �أحمد يف منطقة
fJ¡±*ex²*$v+v+
<f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b
كيفان  ،وقد زاره فيها �شقيقه جا�سم (. )15
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
ظافر و�سعود يف ق�صر نايف
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ثم نقلت القوات العراقية ظافر و�صديقه �سعود �إىل معتقل ق�صر نايف (. )16
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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�*w¤¡°ûdGسجن الأحداث
ظافر يف
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
بعدها  ،نقل ظافر مع �صديقه �سعود �إىل معتقل القوات العراقية يف �سجن الأحداث
(.)17
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*fEbDو�سعود
ظافر
امل�شاتل¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº
معتقل¯ *v0
¡gAيفD
مبنطقة
bAالزراعية
امل�شاتل
معتقلهم يف
و�سعود �
ثم قام
E HbgDb+
*hJ¡D
Eإىل:bE
ظافر ¯
برتحيل*hB¡D
االحتالل¯ D3
جنود*´,x~{g
*ib~zcD
الرابية (. )18
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
�شهامة �صديق
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
و�سعود ،
ويذكر ال�شاهد �أحمد �صالح التنيب �أنهم حاولوا �إطالق �سراح ال�صديقني ظافر
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
ال�سيارة
وذلك بدفع ر�شوة ل�ضابط عراقي طلب �سيارة مقابل ذلك  ،وعندما �أح�ضرت له
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eدون
وافق على �إطالق �سراح �سعود فقط  ،لكن �سعود مل يوافق على �إطالق �سراحه
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDيف
رفيقه العزيز ظافر  ،ف�أ�صر ال�ضابط العراقي على ر�أيه  ،وا�ستمر حجز ال�صديقني
املعتقل(. )19
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
ظافر و�سعود يف العراق
*<w¤|D*chمن �أفراد املقاومة الكويتية  ،نقل ظافر و�سعود �إىل �سجون العراق ،
ومع من مت اعتقاله
Ñ* 04
ib~z+ÉE
اال�ستخبارات¡0
*fJ*H4 E ÈC
ً wGا يف
*Ég1أخري
=4Hثم �شوهد �
الب�صرة ،
*< Dbgمدينة
العراقية يف
الع�سكرية
�bGسجن
و�أولها
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
�سجن الأمن ال�سيا�سي يف مدينة بغداد (. )20
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
وفاة ال�شهيد
�أثبتت وفاة ال�شهيد ظافر جا�سم حممد الفالح مبوجب حكم املحكمة اعتبار ًا من يوم
*·H±*gJ*HyD
 2009 / 10/6م (. )21
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
رحم اهلل ال�شهيد ظافر  ،و�أ�سكنه ف�سيح جنانه  ،و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب اجلميل
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
وال�سلوان
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
90
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*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
منزل 5
( )1ولد بالكويت يف  1957 / 12 / 27م  ،ي�سكن �ضاحية كيفان  ،قطعة � ، 5شارع اال�سكندرونة ،
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
لديه �شهادة معهد التدريب املهني  ،يعمل يف وزارة الكهرباء واملاء  ،تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ موته
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
2009/2985
حكمي ًا يف  2009 / 10 / 6م  .انظر� :شهادة وفاة ال�شهيد �صادرة عن وزارة ال�صحة برقم
اللجنة <¢
�صادرعن *£cD
fE H*5
واملفقودين bC
أ�سرى*f£´b~zD
fE
y+bº
¯ v0*،
بتاريخD ¡gA
*fEbD
الكويتية
الكويتيني
ت�سجيل ال
ومنوذج
 2009/12/22م
،
�شقيقة
املبلغة منرية (
1991/1/22م،
¯6042413يف تاريخ
منوذج رقم
*ib~zcDلإن�سان ،
حلقوق ا
E HbgDb+
بياناتbA
*hJ¡D
:bE E
hB¡D* D3
*´¯ ,x~{g
ال�شهيد )  ،ومنوذج �آخر �صادر عن ذات اجلهة برقم  6339213بتاريخ  1991 / 3 / 6م  ،بيانات املبلغ
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
املبلغ
حمود ( �شقيق ال�شهيد )  ،ومنوذج ثالث �صادر عن نف�س اجلهة بتاريخ  1991 / 3 / 7م  ،بيانات
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
ومنوذج رابع �صادر عن اجلهة نف�سها برقم  6042413غري م�ؤرخ  ،بيانات
يو�سف ( �شقيق ال�شهيد ) ،
للمبلغة
املبلغ يو�سف امل�ضاحكة  ،ومنوذج �صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ح�صة علي حممد اجلفني  ،بدون رقم  ،م�ؤرخ يف  1991/10/5م  ،وا�ستمارة بيانات املتغيب �ضمن
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
عمليات االحتالل والتحرير برقم  406032تاريخ  ، 1992/5/7وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
املوافق
( )2حمود ( �شقيق ال�شهيد )  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الأحد ،
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDيوم
 2013/2/17م � ،ص  2؛ �أحمد �صالح التنيب  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف
االثنني ،املوافق  2013/2/18م � ،ص  2؛ �أحمد حمد التورة ؛ مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
القطان يف يوم اخلمي�س  ،املوافق  2013/2/14م � ،ص . 2
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
( )3حمود ( �شقيق ال�شهيد ) ،
<-b/b£g0*EÌjD*¢

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T
-10491

(� )4أحمد �صالح التنيب  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ حممد عبد العزيز احلبي�شي  ،مقابلة �أجراها معه
القطان يوم الإثنني  ،املوافق  2013/2/11م � ،ص  4؛ حمود ( �شقيق ال�شهيد ) ،
الباحث وحيد
*<w¤|D*ch
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<*. 2ib~z+ÉE
¡0
�صالحE
bGأحمد*ÈC
fJ*H4املقابلة ال�سابقة � ،ص
التنيب ،
(� )5
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
( )6حممد عبد العزيز احلبي�شي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 5
( )7امل�صدر ال�سابق � ،ص . 4
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
( )8حمود ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
 ¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6؛ حمود ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة ،
(� )9أحمد �صالح التنيب  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 2
�ص.3
*·H±*gJ*HyD
( )10حمود ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ �أحمد �صالح التنيب  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص2؛
fJ¡±*ex²*$v+v+ال�سابقة � ،ص . 4 – 3
�أحمد حمد التورة ؛ املقابلة
<f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b
( )11حممد عبد العزيز احلبي�شي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
( )12امل�صدر ال�سابق � ،ص . 5 – 4
©
yC*xE
*Iv0
¤GH
x~{+
h+
*fEbE
f~64vE
¢<H
fE
* ، )f£j£ExDاملقابلة ال�سابقة � ،ص  5 – 4؛ �أحمد �صالح التنيب  ،املقابلة ال�سابقة ،
�شقيق ال�شهيد
xºحمود (
()13
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ال�سابقة،
�ص  3؛ حممد عبد العزيز احلبي�شي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  5؛ �أحمد �صالح التنيب  ،املقابلة
�ص  2؛ �أحمد حمد التورة ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص – 3
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´*. 4wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
(� )14أحمد �صالح التنيب  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ حممد عبد العزيز احلبي�شي  ،املقابلة ال�سابقة ،
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
ال�سابقة،
�ص 6 – 5؛ حمود ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ �أحمد �صالح التنيب  ،املقابلة

. 4(ȓ �ص¥h72g¤/c06cd<ÍE&
، �*أحمد حمد التورة ؛ املقابلة ال�سابقةw¤¡°ûdG
 ؛2 �ص
 �صفحة،  م مثبتة يف ملف ال�شهيد1992 / 12 / 13  مقابلة بتاريخ، ) ) حمود ( �شقيق ال�شهيد15(
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
.واحدة
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
. 6  �ص،  املقابلة ال�سابقة، ) حممد عبد العزيز احلبي�شي16(
. ال�سابق
امل�صدر
)17(
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D
¡gA
fEbD*
 �ص،  املقابلة ال�سابقة،  ؛ �أحمد �صالح التنيب4  �ص،  املقابلة ال�سابقة، ) ) حمود ( �شقيق ال�شهيد18(
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE
E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD*
. 6  �ص،  املقابلة ال�سابقة، ؛ حممد عبد العزيز احلبي�شي3
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
. 4  �ص،  املقابلة ال�سابقة، ) �أحمد �صالح التنيب19(
 املقابلة،  ؛ �أحمد �صالح التنيب4  �ص، مقابلة وحيد القطان ال�سابقة
) حمود ( �شقيق ال�شهيد20(
.(1، )b£+fE¯ib~zcD*
. 6  �ص،  املقابلة ال�سابقة،  ؛ حممد عبد العزيز احلبي�شي4  �ص، ال�سابقة
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ً
 اجلل�سة املنعقدة علنا يوم، 9 /  �أحوال �شخ�صية:  الدائرة،  املحكمة الكلية، ) وزارة العدل21(
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
.  م2009 / 1963  ق�ضية رقم،  م2009/10/6

f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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ال�شهيد */عادل فهد حمد احلمد
((ȓ )1
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
كتبه  /د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
* ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
ريا�ضي  ،متدين  ،كرمي  ،خدوم  ،طيب القلب  ،هادئ الطبع  ،دمث اخللق (. )2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
درا�سته و عمله
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
تخرجه
تلقى تعليمه يف مدر�سة ابن العميد املتو�سطة  ،ثم در�س باملعهد التجاري  ،وبعد
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
عمل يف الهيئة العامة للإ�سكان (. )3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
هوايته
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDأنه
ريا�ضي يلعب كحار�س مرمى لنادي الت�ضامن الريا�ضي  ،يذكر ال�شاهد عيد الدوادي �
كان يح�ضر بع�ض املباريات
<-b/b£g0*EÌjD*¢له وي�شجعه وكان عمره �إذ ذاك � 23سنة (. )4
*<w¤|D*ch
الغزو
عادل يف بداية
*Ég1ل wG
*<Dbg
ib~z+ÉE
bGإىل*ÈC
أحداث
=4Hتداعيات ا
*Ñب�سبب
04منزله
رجع �إىل
العراقي ثم
¡0الغزو
fJ*H4أيام
عملهEيف �أول �
ذهب �
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
�سراحه
 ،ويف طريق عودته �أوقفه جنود االحتالل و�أنزلوه من �سيارته لفرتة  ،ثم �أطلقوا
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
فعاد �إىل املنزل وهو غ�ضبان من عبثهم ودخولهم للكويت وقرر مقاومة ذلك بكل ممكن
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
وذهب مع �أ�صدقائه و�سجل كمتطوع يف
اخلدمة الع�سكرية (. )5
â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
حرا�سة منازل احلي
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
�صيد
�شارك يف حرا�سة منازل احلي الذي يقطنه ف�ض ًال عن منزله  ،و كان لديه �سالح
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
بغر�ض
¤GHمنازل
مداهمة
على
أبوا
الذين د�
الغزاة
*�f£j£ExDضد
 fEاملهمة
ا�ستخدمه لهذه
املواطنني©
*yC*xE Iv0
x~{+
h+
*fEbE
f~64vE
¢<H
xº
()6
ال�سرقة �أو بحجة تفتي�شها بحث ً
الكويتية
املقاومة
عن
ا
.
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
� -104أ�صدقاء عادل93
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
كان �صديق ًا مالزم ًا لعمه وليد حتى �أنه مل يكن يناديه ب�صفته بل با�سمه  ،وكان لهما

هزاع( احلمد يذهبون مع ًا  ،وي�سافرون مع ًا (.)7
أ�ضحى كالأخ ال�شقيق وهو خالد
�صديق ًا �
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
م�ساعدة اخلارجني من الكويت
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
اتبعها
bCللق�سوة
الكويت
اخلروج من
الكويتية �
 ¡gAبع�ض
*fEbDالظروف
دفعت
التي<¢
املفرطة*£cD
fE H*5
*f£´b~zD
y+bºإىلfE
Dال¯أ�سر*v0
أولئك
bAال ميكنون
االحتالل
:bEجنود
الكويت  ،وكان
*hB¡Dأبناء
وغريهم من �
الغزاة
E�HbgDb+
*hJ¡D
¯ E
الع�سكريني¯ D3
�ضد *´,x~{g
*ib~zcD
وكان
من مغادرة البالد وي�صادرون ما معهم من م�ستندات ووثائق ر�سمية وممتلكات ،
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
خربوا الطرق الربية يقومون مبهمة ت�سهيل خروج تلك الأ�سر
بع�ض �شباب الكويت ممن
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
()8
 ،وكان عادل ورفاقه ممن قاموا بهذه املهمة اخلطرة .
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
حماية النا�س من حيوانات احلديقة
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eمن
�أهمل الغزاة حديقة احليوان يف منطقة العمرية الأمر الذي �أدى �إىل نفوق كثري
ورفاقه
احليوانات وهروب بع�ضها  ،وملا كان بع�ض احليوانات مفرت�سة خطرة عكف عادل
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
احلاجة
على حماية �أهايل منطقة العمرية من خطورتها والتعامل معها وفق ما تتطلبه
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
كدفعها �إىل �أمكن �أخرى �
أكرث �أمن ًا �أو قتلها �إن هاجمت �أهايل املنطقة (. )9
<-b/b£g0*EÌjD*¢
*<w¤|D*ch
توزيع املن�شورات
*Ég1
تدعو=4H
العراقي*Ñ
للنظام 04
معادية*<Dbg
ib~z+ÉE
¡0 fJ*H4
املدينwGو�إىل
للع�صيان
من�شورات
Eت�صوير
* ÈCيف
bGعادل
�شارك
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDآالت
التظاهر وحتث اجلميع على دعم ال�شرعية الكويتية  ،وكان الت�صوير يتم من خالل �
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
الكويتيني
يف مركز بلدية منطقة العمرية  ،ثم قام هو ورفاقه بتوزيع تلك املن�شورات على
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
ال�صامدين لبث احلما�سة يف نفو�سهم (. )10
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*·H±*gJ*HyD
مقاومة الغزاة
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
ر�صد عادل مع رفيقيه يف منطقة ال�شويخ ال�صناعية �سارقني من جنود االحتالل العراقي
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
يقومان بك�سر �أبواب املحال التجارية و�سرقتها فقتل خالد هزاع احلمد �أحدهما و�أ�صاب
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
الآخر وهرب  ،ثم توجه الأبطال الثالثة �إىل منزل �أ�سرة عادل ف�س�أل عادل �شقيقه عن
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
والدهما ف�أخربه �أنه خارج املنزل  ،فدخلوا املنزل ب�سيارتهم التي عليها �آثار دم وقاموا
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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املظاهرات
تنظيم
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
من�شورات
قام عادل و رفاقه بتنظيم مظاهرات �ضد قوات االحتالل العراقي ووزعوا
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xعلى
على الأهايل واتفقوا معهم على اخلروج يف وقت واحد للتظاهر يف ال�شوارع والتكبري
الكويتية
ال�شرعية
*f£´b~zDعودة
ال�صريحة �إىل
على �
القوات
تلك
*¢< £cD
ال�سلطةfE
H*5 bC
والدعوةfE
املنازل y+bº
أ�سطح¯ *v0
D
¡gA
*fEbD
العمرية
bAمبنطقة
1990/8/10
قاموا يوم
ذلك ما
 D3ومثال
ال�صباح¯الكرام
ممثلة يف
E HbgDb+
hJ¡D* :bE
E
*¯ hB¡D
*�ib~zcDآل*´,x~{g
مقابل حديقة احليوان (. )12
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
احل�صول على ال�سالح
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
وا�ستقلوا
ذهب عادل مع عمه وليد و�صديقهما خالد يف ثاين �أو ثالث �أيام الغزو العراقي
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الكويتية
�سيارة وليد اجليب ميت�سوبي�شي واجتهوا �صوب خمزن �سالح تابع لوزارة الداخلية
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
كانت
يف منطقة ال�شويخ ال�صناعية فح�صلوا على ال�سالح من جمموعة �شباب املقاومة
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
تقوم بتوزيعه  ،ف�أخذ عادل مع رفاقه حاجتهم منه وزيادة وعادوا �إىل املنزل (. )13
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
توزيع ال�سالح
<-b/b£g0*EÌjD*¢
قام عادل ورفاقه بتوزيع بع�ض الأ�سلحة التي بحوزتهم على الراغبني بحملها من
*<w¤|D*ch
ال�صامدين �أو على الذين عقدوا العزم على تنفيذ عمليات ع�سكرية �ضد قوات
الكويتيني
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4
االحتالل*E ÈC
bG
العراقي (. )14
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
عادل يخرج للمملكة العربية ال�سعودية
�¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6أ�سرهم �إىل اململكة العربية ال�سعودية خوف ًا
يف يوم  1990/8/17خرج عادل مع رفيقيه ب
من بط�ش القوات العراقية التي ازدادت م�ضايقاتها للأ�سر الكويتية ال�صامدة وقامت
*·H±*gJ*HyD
مبداهمات وا�سعة للمنازل منتهكة حرماتها (. )15
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
عادل يودع �أ�سرته يف مكة
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
مكث عادل مع �أفراد �أ�سرته يف مكة املكرمة وودع والديه وطلب منهما الدعاء له لأنه
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
عازم على العودة �إىل وطنه الكويت والذود عنه ،فدعت له الوالدة قائلة �إنها را�ضية عنه
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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عادل للكويت
عودة
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµدرع
رف�ض عادل ن�صيحة والده بالبقاء يف اململكة العربية ال�سعودية �أو االن�ضمام �إىل قوات
اجلزيرة هناك وف�ضل العودة مع رفاقه �إىل �أر�ض الوطن للم�شاركة يف حتريره (.)17
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
اعتقال
ورفاقه¯ E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
عادل*´,x~{g
*ib~zcD
و�صديقهما
ويف يوم  1990/8/28كانت �سيارة وليد التي تقل معه ابن �شقيقه عادل
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
اجتهت من اململكة العربية ال�سعودية �صوب الكويت حماولة
خالد �ضمن خم�سني
*b£+fE¯ib~zcD
�سيارة .(1
انق�سمت
دخولها يف وقت واحد  ،وحتى ال تقع جميعها يف قب�ضة جنود االحتالل العراقي
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
املجموعة
�إىل جمموعتني  :الأوىل اجتهت ميين ًا  ،والثانية اجتهت �شما ًال  ،بعدها متكنت
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الثالثة
الثانية من دخول �أر�ض الكويت ب�سالم � ،أما الأوىل ـ التي كان �ضمنها الرفاق
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
أ�سلحة
ـ فقد وقعت يف �أ�سر قوات االحتالل العراقي بعد �أن قامت بتفتي�شها ووجدت �
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
خمب�أة بداخلها (. )18
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
عادل يف امل�شاتل
<-b/b£g0*EÌjD*¢
نقلت القوات العراقية عادل ورفاقه �إىل معتقلها يف منطقة امل�شاتل الزراعية التابعة
*<w¤|D*ch
للهيئة العامة
للزراعة والرثوة ال�سمكية (. )19
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
عادل يف الب�صرة
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
مدينة
كما ذكر بع�ض ال�شهود �أن عادل نقل �إىل �سجن اال�ستخبارات العراقية يف
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
الب�صرة(. )20
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*·H±*gJ*HyD
عادل يف �سجن الرمادي
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
وذكر ال�شاهد نف�سه �أن القوات العراقية قامت بنقل عادل �إىل �سجن الرمادي يف العراق
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
 ،و�أن �أ�سرته بحثت عنه هناك حيث كلفت جدته املقيمة يف العراق بالذهاب �إىل �سجن
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
الرمادي  ،وما �أن و�صلت اجلدة حتى �س�ألت عنه ف�أخربوها بعد �أن دفعت لهم مبلغ ًا من
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
املال بوجوده مع ا�ستحالة ر�ؤيته  ،ثم �أنكروا بعدئذ وجوده وحذروها من ال�س�ؤال عنه
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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رفات
(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&عادل
*w¤¡°ûdG
التحاليل
 وقد �أثبتت، مت العثور على رفات الأ�سري ال�شهيد عادل فهد حمد احلمد
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
أعرية
� ووفاته تعزى �إىل �أ�سباب جنائية ب، املخربية تطابق اجلينات مع الرفات امل�أخوذة
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
نارية
.)22(fEbD*
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD*
فخر والده با�ست�شهاده
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
 وهو مبثابة و�سام ي�ضعه كل فرد من، ي�شعره بالفخر واالعتزاز
يذكر والده �أن ا�ست�شهاده
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
)23(
. �أفراد الأ�سرة على �صدره
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
اجلميل
 و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب، رحم اهلل ال�شهيد عادل و�أ�سكنه ف�سيح جنانه
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
. وال�سلوان
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
الهيئة
( )1ولد بالكويت يف  1967/4/28م  ،ي�سكن منطقة العمرية  ،قطعة  ،3ال�شارع الرابع  ،يعمل يف
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
العامة للإ�سكان  ،تاريخ الأ�سر يف  ، 1990/8/28تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ العثور على رفاته يوم
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
تاريخ
 2003/9/1م  .انظر� :شهادة وفاة ال�شهيد �صادرة عن وزارة ال�صحة برقم ، 2003/2668
برقمfE
والتحريرH*5
*bC f£´b~zD
y+bº
وا�ستمارة*v0
¯ D
*fEbD
< ¢يف
*£cDم�ؤرخة
، 406032
 fEاالحتالل
�ضمن عمليات
املتغيب
 ¡gAم ،
2004/3/27
حلقوق
اللجنة الكويتية
:bEال�صادر
Eالكويتيني
واملفقودين
 D3الأ�سرى
¯ت�سجيل
ومنوذج
1992/5/7م،
E HbgDb+
*hJ¡DعنbA
*¯ hB¡D
*´,x~{g
*ib~zcD
الإن�سان  ،منوذج رقم  6568414تاريخ 1991/4/3م  ،بيانات املبلغ حممد جليدان حممد الر�شيدي ،
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علوان
ومنوذج �آخر �صادر عن نف�س اجلهة برقم  ، 6254814تاريخ 1991/3/6م  ،بيانات املبلغ �أحمد
*1 b£+fE¯ib~zcD
ثالث(�.صادر عن نف�س اجلهة برقم  6272513تاريخ  1991/3/7م  ،بيانات
حمادي اقطامي  ،ومنوذج
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHعن
املبلغ عادل مبارك فهد ال�ضويحي  ،ومنوذج ت�سجيل �أو�ضاع الأ�سرى واملفقودين الكويتيني �صادر
اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين برقم  ، 6011114م�ؤرخ يف  1991/10/10م ،
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
بيانات املبلغ فهد حمد الفهد احلمد  ،وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�سم
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
أربعاء
( )2عبد العزيز فهد احلمد (�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم ال
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDيوم
املوافق � ، 2011/4/27ص  3 ، 2؛ �سويد الدوخي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان
الأحد املوافق � ، 2011/5/1ص  2 – 1؛ في�صل ال�صانع  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDيوم
يوم الأحد املوافق � ، 2011/5/1ص  2؛ عيد الدوادي ؛ مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان
�ص  2؛ و�سام الع�صيمي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف
الأحد املوافق ، 2011/5/1
<-b/b£g0*EÌjD*¢

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T
-10498

يوم االثنني املوافق � ، 2011/5/2ص . 2
ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  6؛ �سويد الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ عبد العزيز
( )3فهد (والد
*<w¤|D*ch
فهد احلمد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
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الدوادي ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
ال�سابقة � ،ص  2؛
ال�صانع
()4
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املقابلة
( )5عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  5؛ عيد الدوادي ؛
ال�سابقة � ،ص . 3
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
(� )6سويد الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ عيد الدوادي ؛
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ و�سام الع�صيمي ،
( )7عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ عبد العزيز فهد احلمد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة
*·H±*gJ*HyD
� ،ص . 3
/2003/9/29م� ،1ص . 6
جريدة القب�س الكويتية يف
( )8فهد (والد ال�شهيد) ،
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( )9امل�صدر ال�سابق .
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( )10عبد العزيز فهد احلمد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  6 – 5؛ �سويد الدوخي ،املقابلة
املقابلة ©
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�ص 4؛ و�سام الع�صيمي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
املقابلة
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*Hالعزيز فهد احلمد (�شقيق ال�شهيد) ،
( )11في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ عبد
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ال�سابقة � ،ص . 6
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( )12فهد (والد ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  6؛ عبد العزيز فهد احلمد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة

ال�سابقة � ،ص  3؛ و�سام الع�صيمي  ،املقابلة ال�سابقة،
ال�سابقة*� ،ص  7 – 6؛ �سويد الدوخي ،
املقابلة (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
�ص . 2
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
(� )13سويد الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 2؛عبد العزيز فهد احلمد ( �شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
و�سام
� ،ص  5؛ في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛
� ،H*5ص .6
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( )14عبد العزيز فهد احلمد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 7
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( )15في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4 – 3؛عبد العزيز فهد احلمد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
�ص.3
ال�سابقة � ،ص  8؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ و�سام الع�صيمي  ،املقابلة ال�سابقة ،
( .ال�سابقة � ،ص  6؛عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد) ،
املقابلة
( )16فهد (والد ال�شهيد) ،
*1 b£+fE¯ib~zcD
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 8
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
( )17عبد العزيز فهد احلمد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  8؛ في�صل ال�صانع  ،املقابلة
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
ال�سابقة � ،ص . 4
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°عبد
( )18فهد (والد ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  6؛ �سويد الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛
املقابلة
العزيز فهد احلمد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  10 – 9؛ في�صل ال�صانع ،
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ال�سابقة � ،ص  4؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ و�سام الع�صيمي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
فهد (�شقيق ال�شهيد) ،مقابلة الباحثة ليلى الدريع بتاريخ ( 1992/12/16ورقة واحدة) .
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( )19في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
( )20امل�صدر ال�سابق .
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( )21عبد العزيز فهد احلمد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 10 – 9
( )22انظر  :الإدارة العامة للأدلة اجلنائية  ،فريق الأدلة اجلنائية  ،الفريق الفني  ،انطباق رقم 26
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لتقرير م�صور لرفات رقم  7004املنطبق على الأ�سري ال�شهيد وليد حمد الفهد احلمد  ،ملف �أ�سري
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الفريق الفني  ،و�شهادة وفاة ال�شهيد وفيها ذكر �سبب وفاته .
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( )23فهد (والد ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 6
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أوملبية
موظف يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل  ،ويعمل بعد الظهر يف اللجنة ال
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النف�س
رف�ض الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت بكل �إباء منذ اليوم الأول  ،وبذل
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وانتمى �إىل جمموعة فاعلة من املقاومة الكويتية البا�سلة فكان
غالية لأجل رفعة الوطن ،
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عمله يف اللجنة الأوملبية كان ح�سا�س ًا  ،لذا حافظ على �أ�سرار اللجنة من
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قوات االحتالل بو�صفه �سكرتري ًا تنفيذي ًا مطلع ًا على بواطن الأمور  ،عارف ًا الكثري
ال�شخ�صيات الريا�ضية النافذة بو�صفه م�س�ؤو
ً ¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6ال يف العالقات العامة (. )5
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مل ي�ش�أ �أن يخرب �أهله خا�صة والدته بخطورة ما يفعله يف اخلفاء  ،فت�صوير
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القطان
عمل مع �شقيقه م�صطفى يف الهالل الأحمر  ،وكان معهما �أي�ض ًا حبيب حيدر
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 ،كانوا ينقلون اجلرحى  ،وي�سعفون امل�صابني  ،ويحملون ال�شهداء �إىل مثواهم ال
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فتوقف
ي�صرف لهم الأدوية دون علم جنود االحتالل وا�ستمر على هذا �إىل �أن اعتقلوه ،
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عبد الأمري ورفاقه عن
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انتمى عبد الأمري �إىل جمموعة املقاومة الكويتية التي �أطلقت على نف�سها جمموعة
أفراد
فرباير  ،وقد �أمره املقدم خالد احلجي ب�إخراج ال�سالح من املنزل وتوزيعه على �
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احلميد
املجموعة بعدما تيقن من كفاءته وح�سن تدبريه  ،كما كانت تعليمات اللواء عبد
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
احلجي وال�شيخ �سامل ال�صباح ال تخرج عن هذا الر�أي (. )8
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
توزيع املن�شورات
*<w¤|D*ch
بتوزيع املن�شورات التي ت�صدر عن جمموعة  25فرباير على خمتلف
قام عبد الأمري
ال�صباح  wG
=4Hآل*Ég1
ال�شرعية04
احلكومة*<Dbg
ib~z+ÉE
¡0
ÈC* bG
الكرام
*�Ñأ�سرة �
املتمثلة يف
عودة
�fJ*H4إىل
Eوتدعو
الكويت ،
مناطق
()9
 ،ولعمري �إن يف هذا الأمر بالغ خطورة  ،وت�ضحية ال يتحملها �إال �شجعان الرجال
*.f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
الت�صوير بالكامريا
�أتقن عبد الأمري الت�صوير بالكامريا الفيديو  ،وكان يلتقط بحرفية بالغة �أدق التفا�صيل
*·H±*gJ*HyD
وب�صورة خا�صة تلك العمليات التي كان يقوم بتنفيذها �أفراد جمموعة  25فرباير  ،ويذكر
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
حبيب القطان �أن عبد الأمري �أبدع يف ت�صوير م�شاهد العملية التي نفذتها املجموعة عند
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ج�سر �سلوى وبيان (. )10
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
م�شاركة عبد الأمري القتالية
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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فرباير على اعتبار مالزمته لكثري من �أع�ضائها ال�شجعان �أمثال حبيب البلو�شي وها�شم

أقطابها  ،ف�ض ًال عن كونه يجيد القن�ص والرماية،
*w¤¡°ûdGوكون �شقيقه م�صطفي �أحد �
املو�سوي ،
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
احلجي
ويحمل بندقية ا�سرتالية ال�صنع كانت مهداة من وزير الداخلية للواء عبد احلميد
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
 ،وقد �أخذها عبد الأمري من خالد ابن عبد احلميد احلجي (. )11
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
عبد الأمري
اعتقال
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
*ib~zcD
مهدي
يف يوم  1990/8/13م اعتقل جنود االحتالل العراقي عبد الأمري مع رفيقيه
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
( .وهم ي�صورون بالكامريا الفيديو عند �شارع فهد ال�سامل،
املو�سوي
حبيب البلو�شي وها�شم
*1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHمن
حيث ا�ستوقفتهم نقطة تفتي�ش عراقية  ،ف�صادرت الكامريا  ،كما �صادرت ما لديهم
الكويت
من�شورات عدائية �صادرة عن جمموعة  25فرباير تدين الغزو العراقي لدولة
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
وتدعو �إىل عودة احلكومة ال�شرعية الكويتية (. )12
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
عبد الأمري العقل املدبر
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
املدبر
يذكر حبيب القطان �أن جمموعة  25فرباير قد افتقدت يف �أول ن�ش�أتها عقلها
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢أخ الكبري الذي بحكمته تدار الأمور  ،ومن م�ؤ�س�سي املجموعة
املتمثل يف عبد الأمري  ،فهو ال
الذين تفانوا يف ك�سب املزيد من �شباب املقاومة  ،فخ�سارتهم بفقده كانت كبرية وخا�صة
*<w¤|D*ch
�أنه �أثبت مهارته
الفائقة يف ا�صطياد الأهداف خ�صو�ص ًا يف �شارع الفحيحيل (. )13
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
بحث ف�ؤاد عن �شقيقه
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
�صديقه
بحث ف�ؤاد عن �شقيقه عبد الأمري لكنه فوجئ �أن من ي�س�أل عنه يعتقل  ،فهرب مع
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
حتى ال يقعا فري�سة لقوات االحتالل (. )14

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
عبد الأمري يف �سجن الب�صرة
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
نقل عبد الأمري �إىل �سجن املخابرات العراقية بالب�صرة � ،شاهده هناك بدر
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
القطان(.)15
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
عبد الأمري يف �سجن الهارثة
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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املعتقلني من �سجن الهارثة العراقي  ،ف�س�ألهم حبيب عن الأ�سرى الكويتيني  ،فذكروا له

. )16( ال�سجن
�شاهدوا عبد الأمري القطان يف
�أنهم
(ȓ ذلك
¥h72g¤/c06cd<ÍE&
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
عبد الأمري يف �سجن العمارة
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
العمارة
�سجنfE
أمري يف
 الbC
 عبدf£´b~zD*
�شاهد الأ�سري
املهو�سv0*
اهلل¯فريح
¡عبدgA
مباركfEbD*
يذكر
¢< £cD*
H*5
fE�أنهy+bº
D
العراقي
. )17(
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´*
ib~zcD*
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
ا�ست�شهاد عبد الأمري
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
جماعية
مت العثور على رفات الأ�سري ال�شهيد عبد الأمري ح�سني �أحمد القطان يف مقربة
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
الرفات
 وقد �أثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع، واقعة �شمال مدينة كربالء
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
. )18(  ووفاته تعزى �إىل �إ�صابته بعيارين ناريني بالر�أ�س، امل�أخوذة
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
وطنه
 و�ألهم �أهله و�أبناء، رحم اهلل ال�شهيد عبد الأمري القطان و�أ�سكنه ف�سيح جنانه
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
. ال�صرب اجلميل وال�سلوان
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
 Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµيف
( )1ولد بالكويت يف  1963/12/1م  ،موظف يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل  ،تاريخ الأ�سر
 1990/8/13م  ،تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ التعرف على رفاته يف  2004/2/20م  .انظر� :شهادة
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
حمتويات
وفاة ال�شهيد �صادرة عن وزارة ال�صحة برقم  ، 2005/574تاريخ 2005/5/18م ،وبطاقة
التابع <¢
ال�شهيد*£cD
fE H*5
*f£´b~zD
fE
D
*fEbD
للديوان
 bCمكتب
املعنوي يف
التخليد
 y+bºبق�سم
*v0احليثيات
فريق¯توثيق
 ¡gAعن
امللف �صادرة
ال
أمرييE HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* .
*ib~zcD
( )2حبيب حيدر القطان  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الثالثاء � ، 2007/5/5ص ،3
*�¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1ص
 4؛ ف�ؤاد (�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الثالثاء ، 2007/5/5
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
.2
( )3ف�ؤاد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
(� )4إبراهيم حممد د�شتي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم ال�سبت � ، 2007/5/9ص . 4
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
( )5ف�ؤاد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
( )6امل�صدر ال�سابق � ،ص . 4 – 3
– fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
( )7حبيب حيدر القطان  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ ف�ؤاد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 4
.5
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
( )8بدر القطان  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني � ،2007/6/4ص  2؛ حبيب حيدر
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
القطان  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4 – 3؛ مذكرة داخلية �صادرة عن مكتب ال�شهيد . .
كتاب موجه �إىل رئي�س �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين  ،بدون تاريخ ؛ �إبراهيم
( )9خالد عبد احلميد احلجي ،
<-b/b£g0*EÌjD*¢

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

حممد د�شتي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ ف�ؤاد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة� ،ص . 4
القطان  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
( )10حبيب حيدر
*<w¤|D*ch
(� )11إبراهيم حممد د�شتي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ حبيب حيدر القطان  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* .4،3
bG
* 4f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD؛
(� )12إبراهيم حممد د�شتي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 4؛ ف�ؤاد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
ال�شهيد
ومقابلة جريدة الر�أي العام بتاريخ � ، 2005/5/21ص  17؛ مذكرة داخلية �صادرة عن مكتب
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
التابع للديوان الأمريي.
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
( )13حبيب حيدر القطان  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
( )14ف�ؤاد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
*·H±*gJ*HyD
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
( )15بدر القطان ،
املقابلة ال�سابقة � ،ص – 4
( )16حبيب حيدر القطان ،
fJ¡±*ex²*$v+v+
<f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H. 5$*xp~|D*f~8b
للجنة
( )17مبارك عبد اهلل فريح املهو�س  ،ا�ستمارة مقابلة �شخ�صية �صادرة عن مكتب التخطيط التابع
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين � ،إعداد الباحث �سامي اخلرايف بتاريخ . 1997/7/1
©
yC*xE
¤GH، x~{+
*fEbEأدلةh+
* ، Iv0انطباق رقم 221
الفريق الفني
اجلنائية
f~64vEفريق ال
¢<Hاجلنائية ،
*f£j£ExDلأدلة
fEإدارة العامة ل
xºانظر  :ال
()18
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡Dملف
لتقرير م�صور لرفات رقم  30340املنطبق على الأ�سري ال�شهيد عبد الأمري ح�سني �أحمد القطان،
اجلنائية
�صليب مدير عام الإدارة العامة للأدلة
�أ�سر رقم  287معتمد من العميد عيد عبد اهلل بو
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
ورئي�س الفريق الفني .
104
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ال�شهيد */عبد اهلل �سامل �سامل
(()1
غيث ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
هادئ  ،حمرتم  ،خلوق  ،حمبوب لدى اجلميع  ،بار بوالديه (. )2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
�صديقه املقرب
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
يعد �صالح املرطة ال�صديق املقرب لعبداهلل  ،ي�صاحبه وي�أن�س �إليه (. )3
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
درا�سته وعمله
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
النادي
در�س يف مدار�س منطقة الرميثية � ،إال �أنه ترك الدرا�سة والتحق بدورات يف
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
العلمي  ،وتخ�ص�ص يف امليكانيكا  ،وكانت نيته �أن يلتحق باجلي�ش الكويتي (. )4
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
هوايته
*<w¤|D*chنادي القاد�سية الريا�ضي (. )5
العب كرة ال�سلة يف
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
عبد اهلل يف بداية الغزو
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
يف �أول يوم من �أيام الغزو العراقي على دولة الكويت  ،مل ي�صدق عبد اهلل ما حدث ،
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
و�صمم على بذل كل الو�سع يف �سبيل
امل�ساهمة يف حترير الوطن (. )6
â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
جدران املدر�سة
كتابة ال�شعارات على
fJ¡±*ex²*$v+v+
<f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b
القالف
كتب عبد اهلل مع �أ�صدقائه عبد العزيز ال�سماك  ،وجا�سم ال�سماك  ،و�أحمد
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ومنها
*Iv0العراقيني
الغزاة
الكويتية
و�شعارات تدعو
©، yC*xE
وطرد¤GH
x~{+، h+
ال�شرعية*fEbE
لتدعيمf~64vE
*¢<H f£j£ExD
عبارات fE
xº
التدريب
مدر�سة
على
ذلك
كتبوا
وقد
حرة»،
و«الكويت
للكويتيني»،
«الكويت
عبارة
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
البالد
اجلدران قاموا بل�صق �صور �أمري
ال�صناعي يف �ضاحية �صباح ال�سامل  ،وعلى
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
طيب
 -104ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح  ،و�سمو ويل العهد ال�شيخ �سعد العبداهلل ال�صباح105
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
()7
اهلل ثراهما .
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*w¤¡°ûdGتوزيع املواد الغذائية
العمل يف
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
منهم
عمل عبد اهلل مع رفاقه يف جمعية �صباح ال�سامل التعاونية يف علو همة ون�شاط ،
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ال�صامدين
�سامل املرطة  ،وقاموا بتوزيع املواد الغذائية التموينية  ،ف�ض ًال عن اخلبز على
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
<¢إىل
يدخلون �
أخرى ،
ً fEا املناطق
ال�سامل و�أي�ض
الكويت يف
من �
كانوا*£cD
H*5بلfE
*f£´b~zDالbC
�صباحy+bº
منطقة*v0
¯ D
أهل¡gA
*fEbD
Eثم
�صاحلة ،
فيها من
أخذون ما
أهلها �
التي غادرها
املنازل
غذائيةHbgDb+
موادbA
*hJ¡D
:bE
الغزو ¯،وي�E
أثناء*hB¡D
D3
*´¯� ,x~{g
*ib~zcD
يقومون بتوزيعها على املحتاجني (. )8
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
احل�صول على مكائن ت�صوير
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
الغزو ،
كان له �صديق ميلك حم ًال لت�صوير امل�ستندات يف منطقة حويل  ،وقد غادر �أثناء
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
املرطة،
وترك حمله مبحتوياته  ،فذهب عبداهلل يوم ًا �إىل تلك املنطقة مع �صديقه �صالح
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
ف�شاهدا جنود االحتالل قد ك�سروا باب املحل  ،ويريدون �سرقة حمتوياته  ،ف�أ�سرعا
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
بينما
�إليهم و�أغلظا لهم القول � ،إىل �أن ان�صرفوا  ،ف�أخذ �صالح املرطة ماكينة ت�صوير ،
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
�أخذ عبد اهلل اثنتني  ،كما �أخذا ما يتعلق بهما من �أوراق (. )9
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
الهويات
طباعة املن�شورات وتزوير
ا�ستخدم عبد اهلل ورفاقه وخا�صة �أحمد القالف  ،وجا�سم ال�سماك مكائن يف ت�صوير
*<w¤|D*chلقوات االحتالل العراقي  ،ي�ؤكدون فيها �أن ال�شرعية الوحيدة هي
املن�شورات املعادية
املزورة wG
*Ég1
ا�ستخراج=4H
Ñ* 04
*<Dbg
ÈC* bG
لكبار
الهويات
املكائن يف
ib~z+ÉEتلك
¡0ا�ستخدموا
 fJ*H4كما
ال�صباحEالكرام ،
لأ�سرة
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
جلنود
ال�شخ�صيات الع�سكرية وغريها  ،حفاظ ًا على �سالمتها وعدم اكت�شاف �أمرها
االحتالل  ،وكان ذلك يتم يف بيت قد هجره �أهله يف �ضاحية �صباح ال�سامل (.)10
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
جلب الأ�سلحة
*·H±*gJ*HyD
من الدورات التي �أخذها يف املركز العلمي  ،و�ساهم يف �إجناح عملية
ا�ستفاد عبد اهلل
/18 ¡J¯H
<$*xp~|D*f~8b
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
املطلوب
تتطلب1ال�سرية  ،وكان
كانت العملية
اخلام�س ع�شر  ،فقد
جلب �أ�سلحة من اللواء
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
املكت�سبة
�إطفاء الإنارة اخللفية لل�سيارات املحملة بال�سالح  ،فا�ستطاع عبد اهلل بخربته
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+. h+
)11( fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
�أن يجعل الإنارة اخللفية لتلك ال�سيارات ال تعمل
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104توزيع الأ�سلحة106
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
عمل عبد اهلل ورفاقه على توزيع الأ�سلحة التي كانوا يح�صلون عليها من م�صادر �شتى،
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القادرين(على حمل ال�سالح  ،بل كان عبد اهلل ي�ساعد
التوزيع يتم ب�صفة �سرية على
وكان
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
الرفاق يف �صيانة تلك الأ�سلحة لتكون جاهزة لال�ستعمال (. )12
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
عراقي
جندي
قتل
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D
¡gA
*fEbD
حفريات
منطقة بها
ا�ستدرجوه �
Eبعدما
عراقي ،
*ib~zcDاهلل ورفاقه
نفذ عبد
E HbgDb+
*hJ¡DإىلbA
:bE
جندي ¯
قتل*hB¡D
عمليةD3
*´¯ ,x~{g
يف �ضاحية القرين  ،ثم دفنوه مع ال�سالح الذي ا�ستخدموه يف القتل (. )13
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
جندي عراقي يرتك �سالحه
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
اهلل ،
ويف �أحد الأيام طرق جندي عراقي ب�شدة باب املنزل الذي يتجمع فيه رفاق عبد
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°أنه
فخاف املجتمعون من فعله هذا  ،لكنهم متا�سكوا ليعرفوا �سبب جميئه  ،فتبني لهم �
التحرز
يطلب لبا�س ًا مدني ًا وطعام ًا  ،ف�أعطوه ما يريد  ،فرتك �سالحه ووىل هارب ًا  ،فتم
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
على ال�سالح وما يلحقه من ذخرية (. )14
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
احل�صول على �سيارة �سباق
<-b/b£g0*EÌjD*¢
يف �أثناء الغزو العراقي عمدت بع�ض �شركات ال�سيارات �إىل ت�سليم �سياراتها اجلديدة �إىل
*<w¤|D*chأن تقع يف �أيدي القوات العراقية  ،وقد ا�ستطاع عبد اهلل و�صديقه �صالح
املواطنني خوف ًا من �
* wG Ég1
على*Ñ
04
*<Dbg
fJ*H4
ÈC* bG
ال�شديد
 =4Hاالزدحام
الرغم من
الغامن ،
�ib~z+ÉEشركة
�¡0سباق من
�سيارة
Eعلى
احل�صول
املرطة
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
بتلك
�أثناء ت�سليم تلك ال�سيارات  ،وتدخل القوات العراقية يف �ضرب املتجمهرين بغية الفوز
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
ال�سيارات  ،وقد نال كل من عبد اهلل و�صديقه �صالح ق�سط ًا كبري ًا من ذاك ال�ضرب (. )15
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
حماولة قتل جندي عراقي
*·H±*gJ*HyD
ويف اثناء �سري عبد اهلل و�صديقه �صالح املرطة بال�سيارة التي ح�صال عليها  ،ول�شدة
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
نقمتهما على جنود االحتالل الذين �أو�سعوهم �ضرب ًا  ،حاوال قتل �أحد اجلنود العراقيني
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ا�ستوقفهم لتو�صيله �إىل مكان معني  ،وذلك بده�سه بال�سيارة  ،ف�أ�سفر الأمر عن ك�سر
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H)16(f£j£ExD* fE xº
�أع�ضائه  ،لكنه مل ميت .
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
� 107إي�صال الذخرية للمقاومة
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104ويف �شهر �أكتوبر من �سنة  1990م طلب عبد اهلل من �صديقه �صالح املرطة �أن يرتدي
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بينهما(ȓعلى �أنهما ب�صدد تنفيذ عملية �ضد جنود
w¤¡°ûdGل*أ�سود  ،وهي �إ�شارة دالة
اللبا�س ا
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµمن
االحتالل العراقي  ،وكانت العملية تتمثل يف �إي�صال �صندوقي ذخرية مت نقلهما
املعروف
منطقة �ضاحية �صباح ال�سامل �إىل منطقة القرين حيث بيت �شهداء القرين
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
البا�سلة
الكويتية
�ضارية بني
معركة
y+bºفيها
التي دارت
�¡gAأحد
*fEbDأنه كان
حالي ًا �
*¢< £cD
املقاومةfE
H*5 bC
*f£´b~zD
fE
املنازل*v0
¯ D
وبني
العراقية¯(. )17
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
القوات*´,x~{g
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
اعتقال عبد اهلل
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
إطالق
يذكر �صالح املرطة �أنه يف يوم  1990 / 10 / 31م �أو  1990 / 11 / 1م �سمعوا �
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±بعد
نار عند العمائر التي بجانب منزل عبد اهلل  ،وكان �صوت �إطالق النار قوي ًا جد ًا ،
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°فيه
ذلك تبني �أنه ال�صوت الناجم عن مداهمة القوات العراقية للمنزل الذي يتجمع
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eمن
�أفراد املجموعة التي ينتمي �إليها عبد اهلل يف منطقة �صباح ال�سامل  ،واعتقلوا جميع
املرطة
كان فيه ،ومن بينهم عبد اهلل  ،كما اعتقلوا �شقيقه �صالح ظن ًا منهم �أنه �صالح
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
املطلوب لديهم (. )18
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
رواية �أخرى عن االعتقال
*<� :w¤|D*chأم ال�شهيد فطومة طه العيدان  ،وفي�صل و�صالح �شقيقا ال�شهيد ،
بينما يذكر ال�شهود
* wG Ég1
الثامنة 04
ال�ساعة*<Dbg
ib~z+ÉE
حميدfJ*H4
*E ÈC
 1990م
/ 11 / 2=4H
*Ñمن يوم
والن�صف
¡0أنه يف
ال�سماك �
bGالعزيز
وعبد
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ف�شاهدهم
ح�ضرت �سيارة من نوع «جيم�س» بها جنود عراقيون  ،وبنات يرق�صن داخلها ،
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
أ�سه ،
عبد اهلل  ،فا�ستوقفهم  ،و�ضرب �سائق ال�سيارة بكف يده  ،ثم و�ضع م�سد�س ًا على ر�
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6ف�إنه �سوف يقتله  ،وعلى الرغم من امتثال
وهدده �إن �شاهده مرة �أخرى يف هذا احلي ،
ال�سائق لأمر عبد اهلل بالرحيل � ،إال �أنه توعد عبد اهلل بالويل والثبور ( .)19
*·H±*gJ*HyD
وبعد فرتة ق�صرية لي ًال جاءت قوات عراقية م�ؤلفة من خم�سني جندي ًا مدججني بال�سالح،
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
دخلوا احلي الذي يقطن فيه عبد اهلل ورفاقه  ،ثم توجهوا �إىل منزل عبد اهلل  ،و�أخربوا
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
والده �أنهم فقط يريدون �أخذ امل�سد�س من ولده عبداهلل  ،لكنهم �أ�ضمروا خالف ذلك
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
 ،فقد اقتادوا عبد اهلل ومن معه من الرفاق �إىل خمفر �ضاحية �صباح ال�سامل  ،ثم �إىل
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
بيان  ،ثم �إىل ق�صر نايف  ،حيث عذبوهم هناك  ،ثم �أطلقوا �سراح اجلميع عدا عبد اهلل
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 ، -104و�أحمد القالف  ،وجا�سم ال�سماك (. )20$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H 108

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*w¤¡°ûdGيعذب
عبد اهلل
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
هناك
نقلت القوات العراقية عبد اهلل �إىل معتقل دور رعاية الأحداث  ،وقد �شاهده
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xوقد
�أعمام �صديقه �صالح املرطة الذين اعتقلتهم تلك القوات و�أودعتهم هذا املعتقل ،
الكامل
H*5يغطى
اخليزران  ،ثم
fEبع�صا
y+bºوح�شية
*v0بطريقة
ي�ضرب
¡gAاهلل وهو
�شاهدوا عبد
ج�سمه <¢
£cD* fE
*bC f£´b~zD
¯ D
*fEbD
زيادة يف
بامللح
التنكيل¯(. )21
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
*´,x~{g
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
اهلل
حماولة لإطالق �سراح
*b£+fE¯ib~zcDعبد.(1
ذويهم،
متكن �أقرباء و �أ�صدقاء املعتقلني من دفع ر�شوة �إىل جنود االحتالل للإفراج عن
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
لنقلهم
فا�ستجابوا لذلك  ،و�سمحوا ب�إطالق �أحد ع�شر �أ�سري ًا �أركبوهم البا�ص ا�ستعداد ًا
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°يكن
�إىل خمفر �شرطة منطقة كيفان ثم �إطالق �سراحهم  ،فركب العدد املطلوب  ،ومل
وعندما
عبد اهلل �أحدهم � ،إال �أنه ركب مب�ساعدة اجلميع  ،وجعلوه حتت كرا�سي البا�ص ،
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
العدد
ا�ستعد البا�ص لل�سري  ،قام اجلنود ب�إح�صاء عدد الركاب فوجدوا زيادة راكب على
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
اجلميع
املطلوب  ،عندها  ،طلب ال�ضابط العراقي خروج من كان زائد ًا  ،وهدد بقتل
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
< ،-b/b£g0*EÌjD*¢ف�أف�صح عبد اهلل ب�أنه هو الزائد يف املجموعة  ،ف�أو�سعوه
�إن مل يخرج ذاك ال�شخ�ص
�ضرب ًا ،حتى ظن ال�شهود �أنه قتل جراء هذا ال�ضرب (. )22
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE
fJ*H4
bG
¡0العراق
�سجون
�Eإلى
*ÈCاهلل
ترحيل عبد
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
مت ترحيل عبد اهلل وبقية رفاقه �إىل �سجون العراق  ،ومل يعلم م�صريه (. )23
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
رفات ال�شهيد
عرث على رفات ال�شهيد عبد اهلل �سامل �سامل غيث بتاريخ  2004 / 7 / 27م يف مقربة
*·H±*gJ*HyD
جماعية واقعة يف مدينة العمارة العراقية  ،وقد �أثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
مع جينات ال�شهيد (. )24
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
رحم اهلل ال�شهيد عبد اهلل  ،و�أ�سكنه ف�سيح جنانه  ،و�ألهم �أهله و�أبناء الوطن ال�صرب
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
اجلميل وال�سلوان .
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
منزل
( )1ولد بالكويت يف  1973 / 3 / 4م  ،ي�سكن �ضاحية �صباح ال�سامل  ،قطعة � ، 9شارع  ، 2جادة ،3
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
 ، 45حا�صل على ال�شهادة الثانوية  ،تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ العثور على رفاته  2004/7/27م .
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
2004/8/14
انظر� :شهادة وفاة ال�شهيد �صادرة عن وزارة ال�صحة برقم  2004 / 1751م  ،بتاريخ
إن�سان ¢<،
fEال*£cD
اللجنةbC
*f£´b~zD
fE
y+bº
أ�سرى*v0
Dل ¯
منوذج
H*5حلقوق
الكويتية
�صادرعن
الكويتيني
واملفقودين
¡gAت�سجيل ا
*fEbDومنوذج
م،
ومنوذج
bAال�شهيد ) ،
العيدان ( �أم
املبلغة فطومة
بيانات
1991/3/6م ،
*´,x~{gتاريخ
 6131212يف
رقم
E HbgDb+
:bEطه*hJ¡D
E
*¯ hB¡D
¯ D3
*ib~zcD
�آخر �صادر عن ذات اجلهة بنف�س الرقم  ،م�ؤرخ يف 1991 /4 /2م  ،بيانات املبلغة ال�سابقة  ،ومنوذج
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
ال�شهيد )
�صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين  ،بيانات املبلغ �سامل ( والد
*b£+fE¯ib~zcD
.(1/ 10
 1991م  ،وا�ستمارة بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير
بدون رقم  ،بتاريخ / 6
احليثيات
برقم  406032يف تاريخ  ، 1992/5/7وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق توثيق
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
بق�سم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
(� )2صالح �سامل املرطة  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الثالثاء، 2012/10/12 ،
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
اخلمي�س
�ص  2؛ عبد العزيز حميد ال�سماك  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eيوم
� ، 2012/8/30ص  2؛ في�صل �سامل �سامل غيث  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان
القطان
اخلمي�س � ، 2012/8/30ص  2؛ �صالح �سامل �سامل غيث  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
يف يوم اخلمي�س � ، 2012/8/30ص . 2
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
(� )3صالح �سامل املرطة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
( )4امل�صدر ال�سابق .
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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(� )5صالح �سامل �سامل غيث  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ في�صل �سامل �سامل غيث  ،املقابلة ال�سابقة ،
�ص. 3 – 2
*<w¤|D*ch
(� )6صالح �سامل املرطة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2

wG
*Ég1
=4H
*Ñ
04
*<Dbg
ib~z+ÉE
حميدfJ*H4
العزيزE
عبد*ÈC
bG
ال�سابقة � ،ص  3 – 2؛ في�صل �سامل �سامل غيث  ،املقابلة
 ¡0املقابلة
ال�سماك ،
()7
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ال�سابقة� ،ص  2؛ في�صل �سامل �سامل غيث  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4 – 3
(� )8صالح �سامل املرطة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
( )9امل�صدر ال�سابق � ،ص . 3
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
(� )10صالح �سامل املرطة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4- 3؛ �صالح �سامل �سامل غيث  ،املقابلة ال�سابقة ،
�ص. 4
*·H±*gJ*HyD
(� )11صالح �سامل �سامل غيث  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 5
املقابلة ال�سابقة � ،ص – 4
(� )12صالح �سامل املرطة ،
fJ¡±*ex²*$v+v+
<f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H. 5$*xp~|D*f~8b
(� )13صالح �سامل �سامل غيث  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 6 – 5
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
(� )14صالح �سامل املرطة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 5
*© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H.f£j£ExD
fE
xº
ال�سابق � ،ص 5
امل�صدر
()15
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
( )16امل�صدر ال�سابق � ،ص . 6
( )17امل�صدر ال�سابق � ،ص . 7 – 6
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 )18( -104امل�صدر ال�سابق � ،ص . 7110
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
( )19فطومة طه العيدان  ،مقابلة �أجرتها معها الباحثة هنادي البلو�شي يف  1992 / 11 / 15م (�صفحة

& 2004 /(8ȓ /¥h72g¤/c06cd<ÍEم � ،ص 10؛ عبد العزيز حميد ال�سماك،
 ، *)w¤¡°ûdGومقابلة جريدة الوطن بتاريخ 9
واحدة
املقابلة � ،ص  4 – 3؛ في�صل �سامل �سامل غيث  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ �صالح �سامل �سامل غيث ،
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 7 – 6

*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
( )20في�صل �سامل �سامل غيث  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ فطومة طه العيدان  ،املقابلة ال�سابقة ( �صفحة
ال�سابقة
�سامل غيث
 5 – 4fE؛
املقابلة � ،ص
ال�سماك ،
عبد العزيز
واحدة ) ؛
املقابلة <¢
£cD* ،fE
�ساملH*5
�صالحbC
*f£´b~zD
y+bº
حميد*v0
¯ D
¡gA
*fEbD
� ،ص . 7
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE. E
¯
*hB¡D
D3
¯
*´,x~{g
*ib~zcD
(� )21صالح �سامل املرطة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 9 – 8
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
(� )22صالح �سامل �سامل غيث ،املقابلة ال�سابقة� ،ص � ،8صالح �سامل املرطة ،املقابلة ال�سابقة،
�ص . 10 – 9
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
الباحثة
(� )23صالح �سامل املرطة  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  8؛ فطومة طه العيدان  ،مقابلة �أجرتها معها
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
هنادي البلو�شي يف  1992 / 11 / 15م ( �صفحة واحدة ) .
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
( )24الإدارة العامة للأدلة اجلنائية  ،فريق الأدلة اجلنائية  ،الفريق الفني  ،انطباق رقم  ، 166عن
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°رقم
تقرير م�صور لرفات رقم  ، 3005املنطبق على الأ�سري ال�شهيد را�شد مطلق الدويلة  ،ملف �أ�سري
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eاهلل
 ، 317بتوقيع مدير عام الإدارة العامة للأدلة اجلنائية ورئي�س الفريق الفني العميد عيد عبد
بو�صليب .

*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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ح�سني بوعركي()1
 /*w¤¡°ûdGعبد اهلل حممد خليفة
ال�شهيد
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
وطباعه
�أخالقه
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
*ib~zcD
�صلة
جرئ ،ع�صبي املزاج� ،سريع الغ�ضب ،لكنه كان حنون ًا ،مرح ًا ،طيب القلب ،على
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
وقرب من والديه (. )2
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
درا�سته و عمله
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
مبدر�سة
االبتدائية مبدر�سة �سيف الدولة ،واملتو�سطة مبدر�سة القاد�سية ،ثم الثانوية
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
وزارة
�أحمد الب�شر الرومي بالدعية ،بعدها عمل يف بلدية الكويت� ،إىل �أن انتدب �إىل
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
التخطيط (. )3
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
هوايته
<-b/b£g0*EÌjD*¢
()4
يهوى احلداق ،ويتقن عزف العود .
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4
bG
 Eالغزو
*ÈCبداية
عبداهلل يف
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
وقوع
ذهب عبد اهلل كاملعتاد �إىل عمله ،فر�أى ازدحام ًا مروري ًا غري اعتيادي� ،أدرك بعده
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
جلميل
الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت ،فعاد غا�ضب ًا من �صنيع اجلار ،وتنكره
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
الفعال ،و�أ�صر على مقاومة االحتالل بكل
�شيء ممكن (. )5
â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
العمل يف اجلمعية
fJ¡±*ex²*$v+v+
التعاونية<f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b
االحتالل
عمل عبد اهلل يف بداية الغزو يف جمعية القاد�سية ،وكان �شغله ال�شاغل منع قوات
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
*Iv0يخ�شاهم
�صدهم ،ال
ً h+ا يف
*fEbEحازم
 f~64vEوكان
¢<Hاجلمعية،
مبحتويات
العبث
العراقية من
. )6(yC*xE
©
¤GH x~{+
*f£j£ExD
fE
xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
امل�شاركة يف تنظيف املنطقة
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
جمع
 -104عمل عبد اهلل مع بقية الرفاق يف تنظيف منطقته القاد�سية ،وذلك من خالل112
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()7
القمامة من �أمام املنازل .

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

املبالغ النقدية
توزيع
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
احلكومة
و�شارك عبد اهلل يف توزيع الأموال النقدية التي كانت ت�صل �إليه من م�صادر
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
الكويتية على ال�صامدين من �أبناء منطقته (. )8
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
توزيع
الغذائية¯ E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
املواد*´,x~{g
*ib~zcD
منطقة
كما �ساهم ورفاقه يف توزيع املواد الغذائية التموينية على الأ�سر ال�صامدة يف
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
القاد�سية ،حيث كانوا يف
أم�س(.احلاجة �إليها يف ذلك الوقت الع�صيب (. )9
*1 �b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
حمله لل�سالح
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
اعتقدت
�شاهدته �شقيقته عائ�شة يحمل م�سد�س ًا ،لكنها مل ت�س�أله عن �سبب حمله ،وقد
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
�أن ذلك �أمر عادي يف تلك الظروف اال�ستثنائية (. )10
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
غمو�ض عبد اهلل
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
< -b/b£g0*EÌjD*¢ب�سام الع�سعو�سي له ،و�صداقتهما احلميمة ،ف�إن اجلار
وعلى الرغم من قرب جاره
الحظ على عبد اهلل غمو�ض ًا �أثناء فرتة الغزو ،ال يعرف �أين يذهب� ،أو ماذا يفعل
*<w¤|D*ch
باخلفاء(.)11
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
كتابة ال�شعارات املعادية
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
املن�شورات
كان عبد اهلل دائم الرتدد على ديوانية الع�سعو�سي ،و�شارك الرفاق يف توزيع
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6من�شورات تدعو �إىل التظاهر والتمرد على
املعادية لالحتالل العراقي الغا�شم ،وهي
العدو ،و�إىل التم�سك بعودة ال�سلطة ال�شرعية الكويتية املتمثلة بالأمري ال�شيخ جابر
*·H±*gJ*HyD
الأحمد ال�صباح رحمه اهلل وويل عهده ال�شيخ �سعد العبداهلل رحمه اهلل ،لكنه مل يدخل
$*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H
تلك املن�شورات �إىل منزله خ�شية افت�ضاح �أمره (.)12
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
عبد اهلل يف قب�ضة جنود االحتالل
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
يف يوم  1990 / 8 / 26م ،كان الوقت لي ًال يقرتب من ال�ساعة احلادية ع�شرة ،حيث
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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ذلك من فعل بع�ض �أفراد املقاومة الكويتية
القاد�سية القريب منهم،
�ضاحية
وكان (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
ر�صا�ص
البا�سلة ،التي �أمطرت ذاك املخفر ومن كان فيه من القوات العراقية بوابل من
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
املنطقة
�أ�سلحتهم النارية ،الأمر الذي ا�ضطرت معه القوات العراقية �إىل حما�صرة
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
أماكن
من بني
الطلقاتH*5،وكان
م�صدر تلك
*v0ما تظن
واقتحام
باحلادثة،
*£cDال<¢
fE
*bC f£´b~zD
�y+bºأنهfE
¯ D
املحيطة¡gA
*fEbD
عبدEاهلل
bAبينهم
وكان من
:bEفيها،
Eكل من
فاعتقلت
الع�سعو�سي،
اقتحمتها
التي
HbgDb+
*hJ¡D
*¯ hB¡D
ديوانية¯ D3
*´,x~{g
*ib~zcD
�صريحة
بوعركي ،وقامت بتفتي�ش حمتوياتها ،فوجدت من�شورات معادية لها ،ودعوة
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
ال�شرعية ،وتذكر بع�ض امل�صادر �أن تلك القوات عرثت �أي�ض ًا
لعودة احلكومة الكويتية
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHعبد
على بع�ض الطلقات النارية الفارغة ،ويذكر ال�شاهد نا�صر ـ وهو �شقيق ال�شهيد
دخولها
اهلل ـ �أن القوات العراقية هي التي و�ضعت تلك الر�صا�صات يف الديوانية �أثناء
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
لإل�صاق التهمة باملتواجدين فيها (. )13
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
عبد اهلل يف خمفر القاد�سية
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
القاد�سية
قام جنود االحتالل العراقي بنقل عبد اهلل ورفاقه �إىل خمفر �شرطة �ضاحية
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
للتحقيق معهم ،وا�ستخال�ص
< -b/b£g0*EÌjD*¢اعرتافاتهم (. )14

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*<w¤|D*ch
عن عبد اهلل ورفاقه
حماولة الإفراج
* wG Ég1
*=4H Ñ
04
*<Dbg
ib~z+ÉE
أ�سرة E
ÈC*� bG
عنهم،
القاد�سية لل�س�ؤال
�شرطة
خمفر
رفاقه �إىل
� ¡0أ�سر
fJ*H4وبقية
عبد اهلل
ذهبت
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
وحاولوا �إخراجهم ،لكن حماوالتهم مل تنجح �أمام �صلف قوات االحتالل العراقية
(.)15
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
عبد اهلل يف �سجن الأحداث
�أكد �شهود الإثبات �أنهم �شاهدوا عبد اهلل ورفاقه يف �سجن الأحداث ،ومن ال�شهود
*·H±*gJ*HyD
عبد املح�سن عبد الرحمن عبد املح�سن البناي ،وعادل علي عبد املح�سن البناي (. )16
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
عبد اهلل يف �سجن ( �أبو�صخري )
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
قامت القوات العراقية بعدها بنقل عبد اهلل ورفاقه �إىل �سجن ( �أبو �صخري ) مبدينة
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
الب�صرة ،وممن �شاهد ذلك علي فهد را�شد الرا�شد ،ووليد خليل الغيث ،وعبد املح�سن
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104عبد الرحمن عبد املح�سن البناي ،وعادل علي عبد املح�سن البناي (. )17$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H 114

*w¤¡°ûdGيف بغداد
عبد اهلل
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
�Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµأبو
ثم مت نقل عبد اهلل ومن معه �إىل �سجون مدينة بغداد ،وعلى الأرجح �إىل �سجن (
نا�صر
غريب) و�شهد على ذلك الأ�سري العائد خالد علي ح�سن الكندري ،كما �أكده
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*fEbDعبداهلل
�شقيق
. )18(¡gA
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
عبد اهلل يف �سجن الرطبة
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
اهلل(.يف ال�شهر ال�سابع من �سنة  1992م ب�أحد معارفه الذين
ات�صل نا�صر �شقيق عبد
*1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHمع
لهم �صلة بامل�س�ؤولني يف الأردن لال�ستف�سار عنه ،ف�أخربه بوجوده يف �سجن الرطبة
قدره
ع�صام و�سلمان الع�سعو�سي ،وهم بخري ،و�إن �إجراءات خروجهم تتطلب دفع مبلغ
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
أخرى
�ستة �آالف دينار �أردين من �أجل ا�ستخراج هويات مزورة لهم ،وثمانية �آالف دينار �
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eأحد
ملن يقوم على تهريبهم  .وافق نا�صر على ذلك العر�ض �شريطة �إح�ضار ر�سالة من �
الأبناء �أو ًال للت�أكد من وجودهم ،لكن ذلك الأمر مل يتم (. )19
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
لل�شهيد
تغييب قوات االحتالل
<-b/b£g0*EÌjD*¢
هكذا غ َّيب الغزاة عبد اهلل حممد خليفة ح�سني بوعركي يف �سجونهم ،ومل يعرف
*<w¤|D*ch
حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم
م�صريه ،وقد
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4
ÈC* bG
 2008/8/19م
. )20(E
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ال�صرب
رحم اهلل ال�شهيد عبد اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جنانه ،و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
اجلميل وال�سلوان .
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
يحمل
( )1ولد بالكويت يف �سنة  1961م ،ي�سكن منطقة القاد�سية ،قطعة � ،8شارع الفتح ،منزل ،33
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ال�شهادة الثانوية ،تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xوفاة
 2008/8/19م  .يعمل يف بلدية الكويت ،وقد انتدب للعمل يف وزارة التخطيط .انظر� :شهادة
ومنوذج<¢
£cD* fE
بتاريخ H*5 bC
*f£´b~zD
fE y+bº
وزارة *v0
¯ D
ال�شهيد¡gA
*fEbD
ت�سجيل
 2011/3/14م،
،2010/305
ال�صحة برقم
�صادرة عن
 Eيف
6011313
 bAرقم
* hJ¡Dمنوذج
حلقوق الإن�سان،
�D3صادر عن
الكويتيني
*ib~zcDواملفقودين
الأ�سرى
HbgDb+
الكويتية:bE
اللجنةE
*¯ hB¡D
*´¯ ,x~{g
تاريخ 1991/2/13م ،بيانات املبلغ �سعدون (�شقيق ال�شهيد) ،ومنوذج �آخر �صادر عن نف�س اجلهة
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
�صادر
برقم  6582514م�ؤرخ يف 1991 /3 /28م ،بيانات املبلغة ندى جا�سم الرجيب ،ومنوذج
(.الأ�سرى واملفقودين بدون رقم ،م�ؤرخ يف  1991/10/8م ،بيانات
*� b£+fE¯ib~zcDش�1ؤون
عن اللجنة الوطنية ملتابعة
برقم
املبلغة وداد يو�سف خمي�س ال�شراح ،وا�ستمارة بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 406032يف تاريخ  ،1992/5/7وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�سم
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
،2012/3/5
( )2عائ�شة (�شقيقة ال�شهيد) ،مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد القطان يوم االثنني
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eيوم
�ص  2؛ يعقوب يو�سف الرجيب (ابن خالة ال�شهيد) ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDيوم
الأربعاء � ،2012/3/7ص  2؛ ب�سام فهد الع�سعو�سي ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان
اخلمي�س � ،2012/3/8ص . 2
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
( )3عائ�شة (�شقيقة ال�شهيد) ،املقابلة ال�سابقة� ،ص . 2
<-b/b£g0*EÌjD*¢خالة ال�شهيد) ،املقابلة ال�سابقة� ،ص  2؛عائ�شة (�شقيقة ال�شهيد)،
( )4يعقوب يو�سف الرجيب (ابن
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املقابلة ال�سابقة� ،ص . 2
ال�شهيد) ،املقابلة ال�سابقة� ،ص . 3
( )5عائ�شة (�شقيقة
*<w¤|D*ch
( )6ب�سام فهد الع�سعو�سي ،املقابلة ال�سابقة� ،ص . 2
*< wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg
ib~z+ÉE
ال�شهيد)¡0،
fJ*H4 E
عائ�شة*ÈC
bG
ال�سابقة� ،ص . 3
املقابلة
(�شقيقة
()7
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
( )8امل�صدر ال�سابق .
( )9امل�صدر ال�سابق .
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
( )10امل�صدر ال�سابق .
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
( )11ب�سام فهد الع�سعو�سي ،املقابلة ال�سابقة� ،ص . 2
( )12عائ�شة (�شقيقة ال�شهيد) ،املقابلة ال�سابقة� ،ص . 4
*·H±*gJ*HyD
الع�سعو�سي ،املقابلة ال�سابقة� ،ص  3؛ عائ�شة (�شقيقة ال�شهيد) ،املقابلة ال�سابقة،
( )13ب�سام فهد
ال�شهيد)،
�/18ص 21؛ نا�صر (�شقيق
ال�سابقة،
<$*xp~|D*f~8bاملقابلة
الرجيب (ابن خالة ال�شهيد)،
�ص 4؛ يعقوب يو�سف
¡J¯H
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
مقابلة مثبتة يف ملف ال�شهيد ،م�ؤرخة يف  1992/9/21م .
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
( )14ب�سام فهد الع�سعو�سي ،املقابلة ال�سابقة� ،ص  4؛ عائ�شة (�شقيقة ال�شهيد) ،املقابلة ال�سابقة،
(�شقيق ©
نا�صرyC*xE
*Iv0
ال�سابقة¤GH،
x~{+ h+
f~64vE
الرجيب¢<H
*f£j£ExD
ال�شهيد)،
�ص  3؛
*fEbEاملقابلة
ال�شهيد)،
(ابن خالة
fEيو�سف
 xº؛ يعقوب
�ص5
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
املقابلة ال�سابقة� ،ص . 1
ال�سابقة،
�ص  5؛ ب�سام فهد الع�سعو�سي ،املقابلة
( )15عائ�شة (�شقيقة ال�شهيد) ،املقابلة ال�سابقة،
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
�ص 4؛ يعقوب يو�سف الرجيب (ابن خالة ال�شهيد) ،املقابلة ال�سابقة� ،ص . 3
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
( )16انظر � :إفادة عبد املح�سن عبد الرحمن عبد املح�سن البناي وهو عائد من الأ�سر ،م�ؤرخة يف

املح�سن(ȓالبناي يف نف�س التاريخ .
 1998/3/24م ،و�إفادة عادل علي عبد
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
( )17انظر  :ا�ستمارات املقابالت ال�شخ�صية مع ال�شاهد علي فهد را�شد الرا�شد ،وال�شاهد وليد خليل
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
واملفقودين،
الغيث ،ال�صادرة عن مكتب التخطيط واملتابعة التابع للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى

*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
بتاريخ  ،1997/4/22بتوقيع الباحث عي�سى ال�شمالن ،وا�ستمارة املقابلة ال�شخ�صية مع ال�شاهد
،1998/3/25
م�شاعل
 fEمقابلة
 y+bºالبناي،
* v0املح�سن
الرحمن عبد
¡gAعبد
* fEbDاملح�سن
عبد
بتاريخ*¢< £cD
الكندري fE
H*5 bC
*f£´b~zD
¯ D
وا�ستمارة املقابلة ال�شخ�صية مع ال�شاهد عادل علي عبد املح�سن البناي ،مقابلة م�شاعل الكندري
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯.1998
*´,x~{g
*ib~zcD
بتاريخ /3 /28
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
مكتب
( )18انظر  :ا�ستمار املقابلة ال�شخ�صية مع الأ�سري العائد خالد علي ح�سن الكندري ال�صادرة من
للجنة(.الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين ،بتاريخ  ،1997/4/22بتوقيع
التخطيط واملتابعة التابع
*1 b£+fE¯ib~zcD
الباحث عي�س ال�شمالن ؛ نا�صر (�شقيق ال�شهيد) ،املقابلة ال�سابقة� ،ص . 2
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
( )19نا�صر (�شقيق ال�شهيد) ،املقابلة ال�سابقة� ،ص . 2
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
( )20وزارة العدل ،دائرة الأحوال ال�شخ�صية  ،9/ق�ضية رقم . 2008 /601

*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
117
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104-

عبد( اهلل القد يفي()1
*w¤¡°ûdGعبد اهلل �إبراهيم حممد
ال�شهيد/
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
ذو �شخ�صية قوية ،لكنه طيب القلب ،يت�صف باحلنان (. )2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
عالماته املميزة
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
حروق يف اليد اليمنى� ،أبي�ض ،طويل ،نحيف (. )3
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
درا�سته وعمله
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ال�شهادة املتو�سطة ،عمل يف احلر�س الوطني (. )4
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
�سكنه
<-b/b£g0*EÌjD*¢
()5
ي�سكن يف منطقة الد�سمة عند والدته .
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4
*E ÈC
bG
بداية الغزو
اهلل يف
عبد
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDعن
�سمعت �أ�سرة عبد اهلل �أ�صوات انفجارات ،فتجمعت يف ال�صالة وهم يتحدثون
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
ما يجري يف دولة الكويت من عدوان �سافر من قبل القوات العراقية ،فطاملا وقفت
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
خالله حربه مع جارته اجلمهورية الإ�سالمية
الكويت مع العراق يف كل حمنه ،وخا�صة
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الإيرانية(. )6
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
جتمع عبد اهلل مع الرفاق
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
بينهم
* Iv0وكان
¤GHاملوقف،
لتدار�س
f~64vEأخذوا
رفاقه ،و�
* f£j£ExDمع
fEات�صاالته
xºعبد اهلل
وا�صل
yC*xEمن©
يتجمعونx~{+
*h+ fEbE
¢<H
خمفر
م�ساعد الع�سكري ،وهو �أول �شخ�ص قتل على يد جنود االحتالل العراقي يف
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
خمافر
الكندري ،واثنان كانا يذهبان مع ًا �إىل
ال�شرطة ،ومعهم �أي�ض ًا ال�شهيد بدر مراد
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®Hيف
 -104ال�شرطة بالد�سمة والدعية والقاد�سية وي�أخذون ما فيها من �أ�سلحة وعتاد ،ويخفونها118
()7
منزل العائلة مبنطقة الد�سمة .
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عبد* اهلل وزوجته
والدة
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
احلبيبة
كانت والدة عبد اهلل ت�شاطره احلما�س يف بذل كل ممكن لإنقاذ دولة الكويت
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
إخفاء
التي تت�سع للجميع يف اخلري والعطاء ،فقد �شاركت الوالدة العزيزة اجلميع يف �
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
بالن�سبة
احلال
* v0وكذا
منزلها،
املجلوبة �إىل
�سناء (. )8
*¢< £cD
الكرميةfE
لزوجتهH*5 bC
*f£´b~zD
fE
y+bº
¯ D
أ�سلحة¡gA
ال*fEbD
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
رباطة ج�أ�ش الرفاق
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
�سناء �أثر ًا للخوف �أو الرتدد يف نفو�س الرفاق ،وهم يجمعون
مل تلحظ الزوجة الكرمية
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
()9
الأ�سلحة من خمافر �شتى ،ويخزنونها يف البيت ،وك�أنهم يعدون حلرب قادمة .
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
عملية خمفر الفيحاء
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
�شرطة،
كان الرفاق ي�أخذون حيطتهم لكل موقف ،وخا�صة �إذا تعلق الأمر يف دخول خمفر
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
1990/8/6م
لكن ال ينفع حذر من قدر ،ف�إنهم عندما دخلوا خمفر �شرطة الفيحاء يف
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
تقدمهم
لي ًال ،وعلى الرغم من �أخذهم احليطة واحلذر� ،إال �أن الواقعة حدثت ،وقد
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
خال
الرفيق م�ساعد الع�سكري،
وا�ستك�شف املوقع ،ثم خاطب �أفراد املجموعة �أن املخفر ٍ
<-b/b£g0*EÌjD*¢
من جنود االحتالل العراقي ،فتبعه �أحمد ،ثم دخل بقية الرفاق من ورائه ،فتفاجئوا
*<w¤|D*chمن فوقهم ت�سدد نريان �أ�سلحتها عليهم ،فتفرق الرفاق ،لكن الأمر
بالقوات العراقية
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE
¡0 fJ*H4
قتلE
bGعن*ÈC
م�ساعد
�أ�سفر
الع�سكري (. )10
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
اعتقال عبد اهلل و�صديقه
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6ورفيقه بدر مراد الكندري ،ومل يعرف
كما �أ�سفر الأمر عن اعتقال عبد اهلل،
م�صريهما(. )11
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
حماولة لإطالق �سراح عبد اهلل
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
حاولت �أم الأ�سري �أحمد فهمي الذهاب مع فهد العبيد يف �سيارة خليل القطان لإنقاذ عبد
*© yC*xE Iv0
¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
اهلل القديفي من خمفر الفيحاء ،ولكن حماولتهما باءت بالف�شل (. )12
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 119عبد اهلل يف �سجن الب�صرة
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104ذكر ال�شاهد الأ�سري مبارك عبد اهلل فريح املهو�س� ،أنه ر�أى الأ�سري عبد اهلل يف �سجن

 م1990 / 9 / 28  م �إىل1990 / 9 /(ȓ19¥h72g¤/c06cd<ÍE&
الب�صرة العراقية يف الفرتة من
مديرية
*w¤¡°ûdG
الفرتة
 �أنه ر�أى الأ�سري عبد اهلل يف،كما ذكر ال�شاهد الأ�سري بدر حممد خليل القطان
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
. )14(  م يف نف�س ال�سجن املذكور1990 / 11 / 20  م �إىل1990 / 8 / 15 من
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD*
االحتالل
تغييب
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D*لل�شهيد
D3 ¯
,x~{g´*قوات
ib~zcD*
م�صريه
 ومل يعرف،هكذا غ َّيب الغزاة عبد اهلل �إبراهيم حممد عبد اهلل القديفي
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
بدولة الكويت مبوت املفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من.(املحكمة
 وقد حكمت،يقين ًا
1 b£+fE¯ib~zcD*
. )15(م2010/12/14
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ال�صرب
 و�ألهم �أهله و�أبناء الكويت، و�أ�سكنه ف�سيح جنانه،رحم اهلل ال�شهيد عبد اهلل
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
. اجلميل وال�سلوان
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
،)13(

w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
120
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*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
يعمل
( )1ولد بالكويت يف  1968 / 5 / 7م ،ي�سكن منطقة الد�سمة ،قطعة � ،1شارع الكوفة ،منزل ،1
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
يف احلر�س الوطني ،تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
بتاريخ
 2010 / 12/14م .انظر� :شهادة وفاة ال�شهيد �صادرة عن وزارة ال�صحة برقم ،2011/1307
الكويتية<¢
£cD* fE
الكويتينيbC
*f£´b~zD
أ�سرىfE
y+bº
ومنوذج*v0
¯ D
¡gA
حلقوق
 H*5اللجنة
�صادر عن
واملفقودين
ت�سجيل ال
 2011م،
*/ 6fEbD
/5
ومنوذج
حممد فهمي،
بيانات املبلغة
1991/3/6م،
 5036812يف
* ib~zcDمنوذج
الإن�سان،
E HbgDb+
�سناءbA
*hJ¡D
:bE
تاريخ¯ E
*hB¡D
رقم¯ D3
*´,x~{g
�صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين لنف�س املبلغة بنف�س الرقم ،م�ؤرخ يف
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
تاريخ
 1991/10/9م ،وا�ستمارة بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير برقم  406032يف
*1 b£+fE¯ib~zcD
حمتويات(.امللف �صادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف
 ،1992/5/7وبطاقة
مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
(� )2سناء ( زوجة ال�شهيد ) ،مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني ،املوافق
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
� ،2012/3/5ص . 3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
منوذج
( )3ومنوذج ت�سجيل الأ�سرى واملفقودين الكويتيني �صادر عن اللجنة الكويتية حلقوق الإن�سان،
رقم  5036812يف تاريخ 1991/3/6م ،بيانات املبلغة �سناء حممد فهمي .
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
(� )4سناء ( زوجة ال�شهيد ) ،املقابلة ال�سابقة� ،ص . 3
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
( )5امل�صدر ال�سابق .
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
( )6امل�صدر ال�سابق،
( )7امل�صدر ال�سابق� ،ص . 4 - 3
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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( )8امل�صدر ال�سابق� ،ص . 4
( )9امل�صدر ال�سابق .
*<w¤|D*ch
(� )10سناء ( زوجة ال�شهيد ) ،املقابلة ال�سابقة� ،ص  ،5 – 4ومقابلة الباحث عادل العبد اجلادر
*< wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg
ib~z+ÉE
fJ*H4
bG
واحدة ) .
 (¡0ورقة
 1992م
/ 10E
*ÈCيف / 7
لل�شاهدة
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ال�سابقة
(� )11سناء ( زوجة ال�شهيد ) ،املقابلة ال�سابقة� ،ص  ،5ومقابلة الباحث عادل العبد اجلادر
لل�شاهدة .
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
( )12غنيمة �صالح �أمان الفيليج ،مقابلة �أجراها معها الباحث د  .علي حممد خريبط يف /10 / 7
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
� ،1992ص . 2
( )13ا�ستمارة املقابلة ال�شخ�صية مع ال�شاهد الأ�سري مبارك عبد اهلل فريح املهو�س بتاريخ / 10 / 13
*·H±*gJ*HyDنرج�س عطية .
 1992م ،للباحثة
1992م
القطان بتاريخ / 10 /27
<$*xp~|D*f~8bبدر حممد
ال�شخ�صية مع ال�شاهد الأ�سري
( )14ا�ستمارة املقابلة
خليل1/18
¡J¯H
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
للباحثة فاتن العطار .
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
( )15وزارة العدل ،دائرة الأحوال ال�شخ�صية  ،9/ق�ضية رقم . 2010 /2355

© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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الكهيدي العنزي ()1
 /*w¤¡°ûdGعبداهلل جطلي دعلوج
ال�شهيد
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
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Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د� .أحمد �سعود احل�سن
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
�أخالق
العنزي¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº:
عبداهلل¯ *v0
ال�شهيد D
*¡gA fEbD
حمرتم ًا،
متوا�ضع ًا،
 Eكان
الفا�ضلة فقد
D3أخالق
¯ بال
عبداهلل
ال�شهيد
ا�شتهر
E HbgDb+
بوالديهbA،
بار ًا*hJ¡D
:bE
*¯ hB¡D
*´,x~{g
*ib~zcD
حمبوب ًا من النا�س� ،شجاع ًا ،رج ًال يف كل املواقف (.)2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
( .القدم حيث كان العب ًا يف نادي ال�صليبخات الريا�ضي،
ريا�ضة 1كرة
وله هوايات �أبرزها
*b£+fE¯ib~zcD
وكذلك لديه هواية �صيد الطيور «القن�ص» (.)3
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
دور ال�شهيد عبداهلل العنزي خالل الغزو العراقي الغا�شم
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
اجتمع
بد�أ دور ال�شهيد يف مقاومة القوات العراقية منذ اليوم الأول من الغزو حيث
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
احلما�س
بال�شباب الراغبني يف املقاومة مبنزله الكائن يف منطقة اجلهراء و�أخذ يبث
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ديرتكم
فيهم ويقول «ال تخافون ه�ؤالء العراقيون واهلل �إنهم جبناء وهذا وقتكم ،هذه
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
الكويت والزم الكل يحمل ال�سالح و�أ�صبحت ديوانيته بعد ذلك مركز ًا خلليه املقاومة
<-b/b£g0*EÌjD*¢
التي يقودها (.)4
*<w¤|D*ch
إلى نوعني:
للغزو الآثم �
مقاومة
تنق�سم
*< wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg
ib~z+ÉE
ال�شهيد ¡0
fJ*H4 E
ÈC* bG
�أو ًال :املقاومة ال�سلمية وتتمثل يف:
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
�أ  -العمل يف اجلمعية التعاونية لتوفري احتياجات املرابطني يف الكويت.
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6أهايل منطقة اجلهراء.
ب  -العمل يف املخبز لتوفري اخلبز الالزم ل
ج  -توزيع النقود على الأ�سر الكويتية.
*·H±*gJ*HyDاملن�شورات التي حتمل �شعارات الوالء لأ�سرة ال�صباح ورف�ض حكم
د  -طباعة وتوزيع
�صدام
عهده الأمني ي�سقط
وويل
يعي�ش الأمري
« fJ¡±*ex²*$v+v+حتيا الكويت»
املقبور �صدام ح�سني مث ًال
1/18
¡J¯H
<$*xp~|D*f~8b
f£FbjD*f<b~zD*¯H
واجلنود العراقيون وكانت هذه املن�شورات توزع لي ًال يف منطقة اجلهراء.
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
.)5( ¤GH
ال�سعودية
f~64vEاململكة
 ¢<Hحدود
الكويتية �إىل
fEأ�سر
تو�صيل ال
هـ -
*© yC*xE Iv0
العربيةx~{+
*h+ fEbE
*f£j£ExD
xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ثانياً :املقاومة الع�سكرية وتظهر يف :
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
منزله
 - 1 -104جمع الأ�سلحة وتوزيعها على خاليا املقاومة وقد حر�ص على تخزين بع�ضها يف122
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
يف منطقة اجلهراء وقد عرثت �أ�سرته بعد الغزو على ثالث قنابل يدوية كان ال�شهيد
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()6
w¤¡°ûdGيف*مكان ال يراه �أحد.
�أخفاها
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµعدة
 - 2العمليات الع�سكرية �ضد جنود االحتالل حيث قاد ال�شهيد �أبناء املقاومة يف
عمليات منها:
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
خا�صة
بالطرق
املولوتوف
بقنابل
الع�سكرية
العراقية
رمي ال
�أ -
ال�سريعة <¢
£cD* fE
مترH*5
التيbC
*f£´b~zD
fE
y+bº
¯ *v0
آلياتD
¡gA
*fEbD
(.)7
bAاجلابرية
*hJ¡Dمنطقة
:bEهادي يف
مل�ست�شفى
املقابل
D3ال�شارع
ال�سريع عند
الفحاحيل
طريق
E HbgDb+
E
*¯ hB¡D
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
العيون
ب  -الهجوم على القوات العراقية التي متر عند �إ�شارة املرور الواقعة بني مناطق
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
قريبة 1من(.منزل ال�شهيد عبداهلل.
وتيماء والواحة وهي
*b£+fE¯ib~zcD
 فقد مت �إطالق النار مرة على جمموعة من ال�سيارات الع�سكرية وكان لهذه العمليةE$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
�صدى كبري بني النا�س (.)8
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
وقد كان يف خطة ال�شهيد الهجوم على �أحد مراكز االعتقال يف منطقة ال�صليبخات
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°هذه
وتخلي�ص ال�سجناء الكويتيني لكنه مل يتمكن لعدم توافر الإمكانات الالزمة لتنفيذ
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
املهمة اخلطرة.)9( .
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
العراقية
جـ  -تزويد القيادة الكويتية يف اخلارج بخرائط حتوى مواقع متركز القوات
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
يقوم
يف الكويت وكان ير�سل هذه اخلرائط مع العوائل املغادرة �إىل اململكة العربية �أو
<-b/b£g0*EÌjD*¢
بتو�صيلها بنف�سه (.)10
ال�شهيد عبداهلل يف مقاومة الغزاة كما قال البع�ض كان متحم�س ًا جد ًا «ون�شيط ًا» و�شجاع ًا
*<w¤|D*ch
ال يخاف �أحد ًا من ه�ؤالء اجلنود.)11( .
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ظروف اعتقال ال�شهيد عبداهلل العنزي وا�ست�شهاده:
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
كان ال�شهيد عبداهلل مع �صديقه ما�ضي املطريي يوم  1990/8/26عائد ًا من حدود
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
بع�ض امل�ستندات للحكومة الكويتية فطاردتهما
اململكة العربية ال�سعودية بعد �أن �أو�صل
ومتكنت بعد مطاردة طويلة من القب�ض عليهما يف منطقة اجلهراء وبعد
دورية عراقية
*·H±*gJ*HyD
تفتي�ش ال�سيارة عرثوا على بع�ض الأ�سلحة فتم �إلقاء القب�ض عليهما ( )12ثم اقتيد ال�شهيد
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
عبداهلل بعد اعتقاله �إىل �سجن الأحداث وظل فيه مدة من الزمن ثم مت حتويله �إىل
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
العراق حيث مت �سجنه يف �أكرث من �سجن عرف منها �سجن �أمن الب�صرة و�سجن �أبو غريب
أخبارyC*xE
*Iv0
¤GH x~{+
*fEbE
f~64vE ¢<H
©�أن
ال�شهيد �إىل
انقطعت �
 )13(h+ثم
بغداد
الفي�صلية يف
*f£j£ExDو�سجن
fEالرمادي ،
xºمدينة
و�سجن
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
�صدر حكم املحكمة الكلية بتاريخ 2008/11/11م القا�ضي مبوت املفقود عبداهلل جطلي
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
دعلوج الكهيدي  -كويتي اجلن�سية  -موت ًا حكمي ً
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*Hا اعتبار ًا من 2008/11/11م(.)14
-104123
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
رحم اهلل ال�شهيد  -ب�إذن اهلل  -عبداهلل جطلي العنزي و�أ�سكنه ف�سيح جناته
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«حمتويات
بعنوان
تقرير
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رقم
ال�شهيد
مكتب
الكهيدي-
دعلوج
جطلي
عبداهلل
ال�شهيد
 - 1ملف
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
امللف» بعنوان «بطاقة حيثيات �شهيد» �صدر عن ق�سم التخليد املعنوي  -فريق توثيق احليثيات  -وتقرير
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
أ�سرى
بعنوان بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير �صادر عن اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون ال
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA
*fEbD
واملفقودين.
�ص .2
ال�شمري
D3مقابلة
املطريي¯�ص ،4
*ib~zcDعادي
 - 2مقابلة
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE
E
حمد¯
*hB¡D
*´,x~{g
 - 3مقابلة عادي املطريي �ص  ،4مقابلة حمد ال�شمري �ص .2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 - 4مقابلة حمد ال�شمري �ص .2
*.(1 ،2b£+fE¯ib~zcD
مقابلة عادي املطريي �ص  ،3مقابلة عطا اهلل الكهيدي �ص .3
 - 5مقابلة حمد ال�شمري �ص
 - 6مقابلة حمد ال�شمري �ص  ، 3مقابلة عطااهلل الكهيدي �ص .4
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 - 7مقابلة حمد ال�شمري �ص  ،3مقابلة عطا اهلل الكهيدي �ص  ،4مقابلة نايف عبداهلل احلربي بتاريخ
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
2013/2/10م.
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
 - 8مقابلة حمد ال�شمري �ص .33
 - 9مقابلة حمد ال�شمري �ص .3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
 - 10مقابلة حمد ال�شمري �ص .3
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
 - 11مقابلة حمد ال�شمري �ص .4
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
.1993/11/21
 - 12تقرير حميد عبيد املطريي بتاريخ  ، 1993/1/11تقرير عطا اهلل الكهيدي بتاريخ
<-b/b£g0*EÌjD*¢حميد عبيد املطريي.
 - 13عادي املطريي �ص  ،6تقرير

 - 14حكم املحكمة الكلية  -الدائرة �أحوال �شخ�صية  9 /بتاريخ � ،2008/11/11شهادة وفاة �صادرة عن
مراقبة ال�سجل املركزي للمواليد والوفيات رقم  3120بتاريخ .2009/5/27
وزارة ال�صحة -
*<w¤|D*ch

 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104-

عثمان(ȓالعطوان (*)
ال�شهيد */عثمان جا�سم حممد
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د� .أحمد �سعود احل�سن:
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
رحمه اهلل:
ال�شهيد
�أخالق
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE
وهواياتهE
العطوان*¯ hB¡D
عثمان¯ D3
*´,x~{g
*ib~zcD
متوا�ضع ًا
متيز ال�شهيد ب�أخالقه احلميدة حيث كان طيب القلب حنون ًا بار ًا بوالديه
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
()2
كما كان مثقف ًا حمب ًا للقراءة وال�شعر (.)3
يحرتم ال�صغري والكبري
*.(1، b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
دور ال�شهيد عثمان العطوان خالل الغزو العراقي الغا�شم
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
ال�شهيد
عندما داهمت القوات العراقية �أر�ض الكويت يف يوم اخلمي�س  1990/8/2م كان
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
وطنه
متواجد ًا يف منزله الكائن يف منطقة �سلوى ولكن ملا منا �إىل علمه اجتياح العراقيني
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
هب م�سرع ًا ولبى نداء الوطن والتحق مبا�شرة مبقر عمله يف وحدة حماية الطائرات يف
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
مبنى مطار الكويت الدويل ،وبعد فرتة وجيزة عاد �إىل املنزل ( ، )4بعدما متكن جنود
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
االحتالل من �إحكام ال�سيطرة على املطار ومل تعد جتدي املقاومة.
<�-b/b£g0*EÌjD*¢شديدة من الهم واحلزن ملا حل بوطنه على �أيدي الطغاة،
رجع ال�شهيد وكان يف حالة
()5
فقالت «كان جد ًا مهموم ع�صبي حمروق القلب على ديرته الكويت ،
و�صفته والدته
*<w¤|D*ch
املعتدين
على مقاومة
*<Dbgالعزم
ib~z+ÉEيف قلبه
¡0كان يحمل
fJ*H4الوقت
Eنف�س
ال�شهيد يف
ولكن
* wG Ég1
إ�صرار=4H
04وال*Ñ
ÈC* bG
وحدة
فان�ضم �إىل �إحدى خاليا املقاومة التي يقودها النقيب نوري اجلحمة وهو �آمره يف
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
حماية الطائرات يف املطار واخللية ت�ضم عدد ًا من �أفراد وزارتي الدفاع والداخلية
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
ويرتكز دورها يف مقاومة الغزاة ع�سكري ًا (.)6
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
()7
كان منزل ال�شهيد يف منطقة �سلوى �أحد الأماكن التي يجتمع فيها �أفراد اخللية
مواجهة القوات العراقية ،ولعب ال�شهيد دور ًا فعا ًال يف الن�شاط الع�سكري
للتخطيط يف
*·H±*gJ*HyD
()8
ومن
للم�شاركة يف املقاومة ،
<$*xp~|D*f~8bنهار ًا ولي ًال
كان يخرج من منزله
لهذه اخللية فكثري ًا ما
1/18 ¡J¯H
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
مناطق
املهام التي �أوكلت �إىل ال�شهيد جمع الأ�سلحة وتوزيعها على خاليا املقاومة يف
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
الكويت
املختلفة© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD*.
fE xº
ويذكر �شقيقه �صالح ا�شرتاكه مع ال�شهيد يف هذه املهمة فيقول «�أوكلت لنا مهمة جمع
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ال�سالح من خمازن وزارة الداخلية بال�شويخ والعمل على توزيعها على بع�ض املناطق مثل
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104منطقة الرميثية وخيطان و�أي�ض ًا الفروانية لبع�ض �شباب املقاومة (.)9125
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®Hثم
وبالفعل متكن ال�شهيد من جمع كمية من قطع ال�سالح التي �أخفاها �أو ًال يف منزله
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ا�ستعمل(هذا املكان كمخزن لأ�سلحة اخللية (.)10
*w¤¡°ûdGمنزل يف منطقة بيان وقد
نقلها �إىل
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
الرغم
كان ال�شهيد ي�ستقل �سيارته اخلا�صة لنقل الأ�سلحة �إىل خاليا املقاومة ( )11وعلى
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
فحب
من خطورة هذه املهمة التي عقوبتها الإعدام مل يكن ال�شهيد ي�أبه بهذه املخاطرة
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
�سبيلها.
 H*5يف
bCحياته
ي�سرتخ�ص
املعتدية
القوات
وتطهريها
الكويت
*¢< £cD
fE
جعله*f£´b~zD
fE
y+bº
دن�س*v0
من ¯
D
*¡gA fEbD
التحركات
bAر�صد
* hJ¡Dعلى
فقد حر�ص
وتوزيعه
ال�سالح
يف جمع
ال�شهيد
*�ib~zcDإىل دور
بالإ�ضافة
E
HbgDb+
:bE
E
¯
*hB¡D
D3
¯
*´,x~{g
()12
الع�سكرية يف منطقة �سلوى فكثري ًا ما كان يرتقي �إىل �سطح منزله ومعه الدربيل
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
الكويتية بهذه التحركات.
«املنظار» لتزويد املقاومة
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
وقد �شارك ال�شهيد بالعمليات الع�سكرية التي تقوم بها اخللية ومنها عملية يف �شهر
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
�سبتمرب 1990م حيث هاجموا متركز ًا جلنود االحتالل وتبادلوا معهم �إطالق النار وقد
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
�أ�صيب يف هذه العملية �أحد �أبناء املقاومة �إ�صابة خطرية بينما متكن الآخرون من النجاة
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
(ـ.)13
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
اال�ستخبارات
هذه الأن�شطة الع�سكرية �أحاطها ال�شهيد بالكتمان والتمويه لكي ال تتمكن
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
العراقية من ر�صدها ومن ذلك �أنه عند ات�صاالته مع �أبناء املقاومة كان ي�ستخدم الكلمات
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDهل
امل�شفرة فمث ًال عندما يتكلم عن امل�صطلحات الع�سكرية ي�س�أل هل لديكم طحني �أو
<-b/b£g0*EÌjD*¢
بالطحني ال�سالح وباخلبز الر�صا�ص (.)14
عندكم خبز بينما يق�صد
و�إىل جانب الن�شاط الع�سكري لل�شهيد فهناك جانب �شعبي كان له فيه م�شاركة �أي�ض ًا
*<w¤|D*ch
حيث حر�ص ال�شهيد على م�ساعدة الأهايل بتوفري املواد الغذائية والتموينية لهم وتوزيع
اخلبز  wG
*Ég1
=4H
Ñ* 04
*<Dbg
ib~z+ÉE
علىfJ*H4
النقديةE
ÈC* bG
الالزم
لتوفري
«املخبز»
م�ساهمة يف
كانت له
¡0كذلك
اجلريان
املبالغ
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
لأهايل الكويت (.)15
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
وا�ست�شهاده:
ظروف اعتقال ال�شهيد عثمان العطوان
*·H±*gJ*HyDعلى منزل قائد اخللية نوري اجلحمة يف منطقة الريموك وقد متكنت
كان ال�شهيد يرتدد
اال�ستخبارات العراقية من �إلقاء القب�ض عليه يف 1990/10/28م وقاموا بتفتي�ش منزله
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
وعرثوا على قائمة ب�أ�سماء �أفراد اخللية وهواتفهم ف�أجربوه على االت�صال بهم حتت
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
تهديد ال�سالح وكان من بينهم ا�سم ال�شهيد عثمان ،فلما ات�صل به نوري بادر بالذهاب �إىل
©
¤GHيف*yC*xE Iv0
h+عليهx~{+
إلقاء*fEbE
f~64vE
دخوله¢<H
*f£j£ExD
fE
.)16(1990/10/29
وذلك
القب�ض
املنزل مت �
مبجرد
xºولكن
املنزل
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
وبعد اعتقاله اقتيد �إىل �سجن ق�صر نايف ( )17حيث �شوهد فيه من يوم 1990/11/1م
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5bمن
�سجن الأحداث وظل فيه خالل الفرتة
� -104إىل يوم 1990/11/17م ( )18ثم نقل �إىل126
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
اعتقاله
 1990/11/25م �إىل 1991/1/15م ( )19ويف هذا ال�سجن ت�أكدت �أ�سرته من

)20(
العراق(حيث �شوهد يف �سجن منطقة الرمادي
ثم*بعد ذلك حول �إىل �سجون
فيه
ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&
w¤¡°ûdG
.)22(  م1991 ويف �سجن الفا�ضلية يف بغداد يف �شهر �إبريل
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
يثبت
وبعد ذلك انقطعت �أخبار ال�شهيد عثمان متام ًا �إىل �أن �صدر حكم املحكمة الكلية الذي
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
)23(
ً موت ًا حكمي
.¢<
م2008/4/15
تاريخ
ا اعتبار ًاfE
العطوان
جا�سم
عثمان
موت
£cD* fE H*5
bCمنf£´b~zD*
y+bº
v0*حممد
¯ D
¡gA
fEbD*
ال�صرب
أبناء وطنه
ألهم �أهله:bE
�جناته و
ف�سيح
�أ�سكنهD3
عثمان و
 ال�شهيدib~zcD*
رحم اهلل
E HbgDb+
bA� وhJ¡D*
E
¯ hB¡D*
¯ ,x~{g´*
.وال�سلوان
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
)21(

w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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امل�صادر
(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&*w¤¡°ûdG
امللف»
 - 1ملف ال�شهيد عثمان جا�سم حممد العطوان رقم  644يف مكتب ال�شهيد ،تقرير بعنوان «حمتويات
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
تقرير بعنوان «بطاقة حيثيات �شهيد» تقرير �صادر عن اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
بعنوان بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير».
طيبة <¢
ال�شهيد*£cD
�شقيقةfE
مقابلةH*5
*bC f£´b~zD
fE y+bº
�سعدية*v0
¯ D
*fEbD
العطوان
2011/3/14م �ص ،2
املو�سى بتاريخ
¡gAال�شهيد
مقابلة والدة
-2
¯.2 ،1
�2011/3/16ص
بتاريخ
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
*,x~{g´* ib~zcD
 - 3مقابلة والدة ال�شهيد �ص  ،3مقابلة طيبة العطوان �ص .2 ،1
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 - 4مقابلة والدة ال�شهيد �ص  ،3مقابلة �صالح العطوان �ص .2 ،1
*.(1 .4b£+fE¯ib~zcD
 - 5مقابلة والدة ال�شهيد �ص
 - 6مقابلة �صالح العطوان �ص .2
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 - 7مقابلة والدة ال�شهيد �ص  ،4مقابلة طيبة العطوان �ص .2
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
 - 8مقابلة والدة ال�شهيد �ص  ،4مقابلة طيبة العطوان �ص .3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
 - 9مقابلة �صالح العطوان �ص .3
 - 10مقابلة طيبة العطوان �ص  ،3مقابلة �صالح العطوان �ص .3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
 - 11مقابلة طيبة العطوان �ص .2
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
 - 12مقابلة والدة ال�شهيد �ص .2
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
 - 13مقابلة �صالح العطوان �ص .4
<-b/b£g0*EÌjD*¢مقابلة طيبة العطوان �ص .3
 - 14مقابلة والدة ال�شهيد �ص ،4

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

 - 15مقابلة طيبة العطوان �ص .4
والدة ال�شهيد �سعدية باقر املو�سى بتاريخ  ، 1992/9/ 16تقرير كتبته والدة ال�شهيد
 - 16تقرير كتبته
*<w¤|D*ch
بتاريخ  ، 1992/10/4تقرير عادل �سامل عبداملح�سن العبديل بتاريخ  ،1992/9/28مقابلة طيبة
*< wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg
*ÈC
bG
.4 ،5ib~z+ÉE
¡0ال�شهيد �ص
 fJ*H4والدة
 4Eمقابلة
�ص ،5
العطوان
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
 - 17تقرير والدة ال�شهيد بتاريخ  ،1992/10/4تقرير عادل العبديل .
�صالح
� - 18شهادة حممد علي عبداهلل الكندري بتاريخ  ،1992/10/19وبتاريخ � 1993/3/8شهادة �سامل
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
علي املري بتاريخ � ،1999/4/24شهادة وليد �إبراهيم ال�سليم بتاريخ .1999/4/24
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
 1992/7/30باللغة العربية واللغة االجنليزية � ،شهادة �سامل
� - 19شهادة حبيب حيدر �شهوار بتاريخ
�صالح علي املري بتاريخ � ،1999/4/24شهادة وليد �إبراهيم ال�سليم بتاريخ 1999/4/24م.
*·H±*gJ*HyD
العطوان �ص .4
 20مقابلة طيبة
ال�شهيد
 1،1992/9/16تقرير كتبته والدة
<$*xp~|D*f~8bبتاريخ
ال�شهيد �سعدية باقر املو�سى
 - 21تقرير كتبته والدة
/18 ¡J¯H
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
بتاريخ .1992/10/4
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
 - 22تقرير �صادر عن اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين يت�ضمن �شهادة �صالح الدين عبدالف�ضيل
*© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD
بتاريخfE
xº
.1992/4/15
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
الدائرة -
 - 23انظر التف�صيل مبح�ضر اجلل�سة املنعقدة علنا باملحكمة الكلية بتاريخ - 1992/4/15
املركزي
�شهادة وفاة �صادرة ةعن مراقبة ال�سجل
�أحوال �شخ�صية  9 /يف ملف ال�شهيد رقم ،644
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
للمواليد والوفيات  -وزارة ال�صحة رقم  2008 / 1656بتاريخ .2008/7/16
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العجمي(()1
ال�شهيد */عقاب حميد حممد
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د� .أحمد �سعود احل�سن
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
ال�شهيد
�أخالق
اهللE HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E:
رحمه¯
العجمي*hB¡D
عقاب¯ D3
*´,x~{g
*ib~zcD
حمبوب ًا
كان ال�شهيد �شديد الرب بوالديه ،ذا �أخالق عالية  ،طيب القلب ،حمرتم ًا �شجاع ًا،
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
()2
من اجلميع
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
دور ال�شهيد خالل الغزو العراقي الغا�شم:
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
ال�شهيد
عندما داهمت القوات العراقية دولة الكويت يف يوم اخلمي�س 1990/8/2م كان
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
�fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eأنه
متواجد ًا يف �أر�ض الوطن فطلب منه بع�ض �أقاربه مغادرة الوطن �إىل مكان �آمن �إال
رف�ض ذلك و�أ�صر على ال�صمود يف وطنه (.)3
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ولكن مع ا�ست�شراء ظلم الطغاة ا�ضطر �إىل �إخراج �أ�سرته �إىل اململكة العربية ال�سعودية
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
ثم الرجوع مبا�شرة �إىل الكويت (.)4
<-b/b£g0*EÌjD*¢
و�شكل ال�شهيد مع جمموعة من زمالئه الع�سكريني خلية مقاومة وذلك منذ الأيام الأوىل
ثم قررت هذه اخللية االن�ضمام �إىل جمموعة املقاومة التي يقودها
من الغزو الآثم،
*<w¤|D*ch
()5
* ÈCفهد
bGعذبي
ال�شيخ
ال�صباح wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE .¡0
fJ*H4 E
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDفقد
كان لل�شهيد دور فعال باال�شرتاك مع هذه املجموعة يف مقاومة القوات الغازية،
الكويت
قامت بعدة عمليات ع�سكرية �ضدها املتمركزة يف �أكرث من منطقة من مناطق
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
مثل �صباح ال�سامل ،وم�شرف وبيان والقرين (.)6
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
وكان ال�شهيد يقوم مبتابعة حتركات جنود االحتالل يف �أر�ض الكويت ورميهم بالر�صا�ص
متركزها وتزويد املقاومة بهذه املواقع (.)8
ور�صد مواقع
*·H±*gJ*HyD
الع�سكرية
أماكن1/مرور الآليات
وتفجريها يف �
تفخيخ ال�سيارات
وكذلك كان يعمل على
18 ¡J¯H
<$*xp~|D*f~8b
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
املجرم
العراقية ومن تلك العمليات عملية تفخيخ خطرة جد ًا ا�ستهدفت تفجري موكب
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
بقيادة
ال�شهيد
الكيماوي
املعروف بعلي
املقبور
�شجاعة©
بكلyC*xE
*Iv0
بادر¤GH
وقدx~{+
حويلh+،
منطقة*fEbE
¢<Hيفf~64vE
*f£j£ExD
fE xº
خلية
هذه ال�سيارة املفخخة لكنه ملا اقرتب املوكب اعتقل ،ومت حكم عليه بالإعدام لكن
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
املقامة متكنت من ت�سريبه من ال�سجن (.)7
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104وكان ال�شهيد م�ستعد ًا للت�ضحية بروحه وراحته من �أجل طرد املعتدين من بالده  -فكما129
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
تقول زوجته  -يخرج مع �أ�صدقائه يف الليل لتنفيذ بع�ض عمليات املقاومة (.)9

الع�سكرية فكذلك كان له دور بارز يف املقاومة
إ�ضافة*�إىل م�شاركة ال�شهيد يف
وبال
املقاومة (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
()10
والتطوع
املدنية  ،حيث كان يعمل على توزيع املبالغ النقدية للأ�سر الكويتية املحتاجة
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
بنات
يف تو�صيل الأ�سر �إىل اململكة العربية ال�سعودية فقد قام  -مث ًال  -بتو�صيل �إحدى
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
()11
اململكة
ال�صباح �إىل
�أ�سرة �
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE. y+bº
حدود*v0
¯ D
*fEbDآل¡gA
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
ظروف اعتقال ال�شهيد عقاب العجمي:
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*b£+fE¯ib~zcDأيام.(1الغزو مبقاومة جنود االحتالل حتى يوم اعتقاله يف
ا�ستمر ال�شهيد طيلة �
ن�ست�شف
1990/10/10م ،وللأ�سف ال توجد معلومات دقيقة عن ظروف اعتقاله غري �أننا
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±كان
من �إفادة �شقيقة هادي العجمي ب�أن ال�شهيد ان�ضم �إىل اللجنة الأمنية الكويتية التي
تكلف
مقرها مدينة اخلفجي على حدود اململكة العربية ال�سعودية ،وهذه اللجنة كانت
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eإىل
�أبناء املقاومة ب�إدخال �سيارات مدنية حمملة بتجهيزات خا�صة من حدود اململكة �
حدود
الكويت ،ويبدو �أن ال�شهيد عقاب قاد �إحدى هذه ال�سيارات ولكن مت اعتقاله عند
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
دولة الكويت ثم نقل مبا�شرة �إىل �سجن الب�صرة وظل فيه ثالثة �أيام (.)12
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<�-b/b£g0*EÌjD*¢أخباره متام ًا عن ذويه �إىل �أن �صدر حكم املحكمة الكلية
وبعد ذلك التاريخ انقطعت
الذي يق�ضي مبوت املفقود عقاب حميد حممد العجمي كويتي اجلن�سية موت ًا حكمي ًا
*<w¤|D*ch
اعتبار ًا من يوم
.)13( 2008/2/12
* wG Ég1
ib~z+ÉE
عقاب¡0
ال�شهيدfJ*H4
*E ÈC
ال�صرب
=4Hوبني وطنه
*� Ñأهله
04و�ألهم
*<Dbgجناته»
أ�سكنه ف�سيح
العجمي و�
bGاهلل
«رحم
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
اجلميل.
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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الهوام�ش*&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
حيثيات
بطاقة
بعنوان
امللف
حمتويات
بعنوان
تقرير
747
رقم
العجمي
حممد
حمد
عقاب
ال�شهيد
 - 1ملف
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ال�شهيد وتقرير بعنوان بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير �صادر عن اللجنة الوطنية
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين ،مقابلة �شقيق ال�شهيد هادي العجمي بتاريخ 2013/3/7م �ص .2
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD
في�صلfE
مقابلةy+bº
¯v0*،2
*fEbD
القحطاين �ص .2
�Dص
¡gAالعجمي
مقابلة هادي
-2
القحطاين �ص
*ib~zcDفي�صل
 - 3مقابلة
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D*.2D3
*´¯ ,x~{g
 - 4مقابلة هادي العجمي �ص .2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 - 5مقابلة في�صل القحطاين �ص  ،2مقابلة هادي العجمي �ص .3
*�b£+fE¯ib~zcDص.(.21
 - 6مقابلة في�صل القحطاين
 - 7مقابلة هادي العجمي �ص .3
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 - 8مقابلة في�صل ا لقطحاين �ص .2
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
 - 9تقرير زوجة ال�شهيد ح�صة مهنا القحطاين بتاريخ .1993/1/5
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
 - 10مقابلة في�صل القحطاين �ص  ،3مقابلة هادي العجمي �ص .3
 - 11مقابلة هادي العجمي �ص  ،3مقابلة في�صل القحطاين �ص .2
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
 - 12تقرير �شقيق ال�شهيد هادي العجمي بتاريخ 1993/1/5م.
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
 - 13انظر التف�صيل يف حكم املحكمة الكلية  -الدائرة� :أحوال �شخ�صية  9 /باجلل�سة املقامة علنا باملحكمة
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
ال�صحة
الكلية يف يوم 2008/2/12م يف ملف ال�شهيد عقاب رقم � ، 474شهادة وفاة �صادرة عن وزارة
للمواليد والوفيات رقم  2008 /1407بتاريخ 2008/6/9م.
 مراقبة ال�سجل املركزي<-b/b£g0*EÌjD*¢
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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عبدالرحمن العواد ()1
ال�شهيد */علي ياقوت �صالح
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
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Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
�أ .د .في�صل عبداهلل الكندري
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
ب�ستة
bAورزق
 1968/9/13م،
Eيوم
دولة¯الكويت
العواد يف
ياقوت
ال�شهيد علي
ولد
والده E
HbgDb+
hJ¡D* :bE
*hB¡D
¯ D3
*´,x~{g
*ib~zcD
وترعرع
�أبناء ذكور هم� :سعد و�سامل وعبداهلل وخالد وال�شهيد علي وحممد ،ون�ش�أ علي
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
( .مدينة الكويت ،ودر�س االبتدائية يف مدر�سة عبدالعزيز
�ضواحي
يف منطقة الفيحاء من
*1 b£+fE¯ib~zcD
العمل
الر�شيد يف منطقة الفيحاء ،واملتو�سطة مبدر�سة يف منطقة النزهة ،والتحق ب�سلك
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ك�إطفائي بالإدارة العامة للإطفاء (.)1
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
والتحق
كان علي بارا بوالديه ،وعلى خلق ،وطيبة القلب ،وكان يهوى العزف على العود،
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eفهد
مبركز �شباب الفيحاء وي�شرتك يف لعب كرة القدم وال�سباحة مع �صديق طفولته
عبدالعزيز عبداهلل (.)2
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
كبرية
ففي �صباح يوم اخلمي�س الثاين من �أغ�سط�س 1990م �أ�صيب �أهل الكويت بفاجعة
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<�-b/b£g0*EÌjD*¢أرا�ضي الكويت ،ف�أباحوا املحرمات ،فتجمع الكويتيون يد ًا
وهي دخول القوات العراقية
واحدة للتخل�ص من الغزاة ،وليقوموا مبقاومة الغزاة ب�شتى الو�سائل املتاحة �أمامهم ،مع
*<w¤|D*ch
الغزاة ،و�آلياتهم وعتادهم الكبرية ،وكان وقوف الكويتيني يف وجه الغزاة
�ضخامة �أعداد
العي�ش wG
*Ég1
Ñ* 04
*<Dbg
ib~z+ÉE
¡0 fJ*H4
ÈC* bG
الذي
=4Hرغد
املعتدين رغم
مقاومة
إمكانهم
للكويتيني ب�أن ب�
Eآخر
الوجه ال
لإظهار
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
يعي�شونه و�أن يكونوا عظمة يف حلق املعتدين.
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
وعن �أيام الغزو الأوىل يقول بع�ض رفاقه ب�أنه �شارك هو مع جمموعة من �شباب منطقة
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
�شباب منطقة كيفان يف وجه القوات الغازية،
الفيحاء رفاقه يف املقاومة التي �أظهرها
برع فيها �أبناء الكويت يف �إظهار �أنواع املقاومة يف وجه العراقيني.
تلك املقاومة التي
*·H±*gJ*HyD
الكويتية
بتو�صيل العائالت
وقال كثري ممن عرف ال�شهيد علي ب�أنه ان�شغل �أول �أيام الغزو
1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
الربية،
�إىل احلدود الربية مع اململكة العربية ال�سعودية ،ملعرفته اجليدة مب�سالك الطرق
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
والعائالت
*Iv0الأ�سر
 ¤GHلإبعاد
x~{+وذلك
الغازية،
 ¢<Hالقوات
عن �أعني
االختفاء
 xºعلى
وقدرته
© yC*xE
العراقيةh+
fEbE* f~64vE
*f£j£ExD
fE
خرب
عن مناطق النزاع ،وليكونوا �أكرث �أمان ًا يف �أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية ،وانت�شر
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
انت�شار ًا
احلو�شان الذي �ساعده يف هذا الأمر
ال�شهيد علي و�صاحبه عبدالعزيز عبداهلل
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®Hدون
 -104كبري ًا بني الكويتيني ،وا�ستعدادهما للقيام بهذا العمل  ،وكانا يقومان بهذا العمل132
()3
مقابل .
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& ¥h72g¤/c06cd<ÍEيف�(ȓأيام الغزو الأوىل كان يتجمع ال�شباب يف
�صديقه ه�شام مال اجلفريي �إنه
ويقول
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµأهل
ديوانية مبنطقة الفيحاء وكانوا يح�ضرون من�شورات كثرية ويقومون بتوزيعها على �
املنطقة ،وكان لل�شهيد علي ن�شاط كبري يف ذلك (.)4
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
ال�شهداء
fEمنهم
أ�صدقائه
ال�شهيد علي مع
¡gAأوىل من
*fEbDأيام ال
ويف ال
*¢< £cD
بع�ض �H*5
*bC f£´b~zD
اجتمع fE
الغزوy+bº
أيام*v0
¯�D
ي�ستطيعون
bAفيما
وتباحثوا
املوا�ش،
Eحمود
العطار¯وخالد
E HbgDb+
*hJ¡D
:bE
وعلي*hB¡D
ال�شومياين D3
عبدالرحمن*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
وكانوا
القيام به ،وكتحركات فردية قاموا باحل�صول على الأ�سلحة من داخل الكويت،
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
العراقيني ،ويقتلون بع�ضهم ويلوذون بالفرار ،وهذه العمليات
يهاجمون �أماكن اجلنود
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
جنود ًا
كانت مبنطقتي الفيحاء والظهر .وي�ضيف خالد املوا�ش ب�أنهم �شاهدوا حافلة تنقل
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±علي
عراقيني ،وملا وقفت عند خمفر �شرطة الفيحاء وبدءوا ينزلون منها ،وجد ال�شهيد
إ�صابة
ورفاقه ذلك هدف ًا �سه ًال ،فقام �أفراد املجموعة ب�إطالق النار عليهم ،ومتكنوا من �
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
بنريان
بع�ض اجلنود العراقيني ،ولكن كان رد العراقيني عنيف ًا جد ًا عليهم ،وردوا عليهم
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
* ;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDال
كثيفة ،وخ�شي �أفراد املجموعة �أن ت�ؤدي النريان الكثيفة �إىل �إ�صابة بع�ض املارة ممن
عالقة لهم بالأمر ،فقرروا االن�سحاب ،والفرار من املوقع.
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
املوا�ش ب�أن املجموعة كانت تهجم على جتمعات اجلنود العراقيني
وعن �أعمالهم يقول خالد
<-b/b£g0*EÌjD*¢
وفكر العراقيون ب�إقامة بناء غرفة من الطابوق لتكون نقطة تفتي�ش على اجل�سر املوجود
*<w¤|D*ch
الرو�ضة والفيحاء على طريق الدائري الثالث ،فقامت املجموعة بالهجوم
بني منطقتي
* wG Ég1
*<04 Dbg
هناكib~z+ÉE
املوجودين¡0
العراقينيfJ*H4 E
ÈC* bG
ن�شاطها
=4Hاملجموعة
* Ñقللت
بالفرار ،ثم
وقتلوهم ،والذوا
على
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
نظر ًا ل�سيطرة القوات العراقية على كل الكويت ،وانت�شارهم يف كل مكان (.)5
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
الكويتيني،
وظل ال�شهيد على ن�شاطه فقد كان رحمه اهلل مثل خلية نحل يف م�ساعدة
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6قام به ال�شهيد علي �شعر الغزاة �أنه ي�شكل
ونقل الأ�سلحة ،وقتال العراقيني ،ونتيحة ملا
خطورة كبرية على القوات العراقية يف الكويت ،فقامت بتعميم ا�سمه على نقاط التفتي�ش
*·H±*gJ*HyD
وال�سيطرات التي �أقاموها يف الكويت للتحقق من هوية الأ�شخا�ص الذين ميرون عليهم،
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
ويف هذا ال�ش�أن ي�ضيف �صديقه ه�شام مال اجلفريي قائ ًال« :كانوا ي�س�ألون هل تعرف
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
علي ياقوت ..فقد كان ا�سمه معمم ًا على اجلنود العراقيني وكانت ل�ستة (قائمة) ب�أ�سماء
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE*)6(f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
ال�شباب املطلوبني ومنهم ال�شهيد علي .
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
يقول �صديقه عبدالعزيز احلو�شان ب�أنه مع ال�شهيد علي و�آخرين كانوا يوا�صلون الذهاب
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
� -104إىل اململكة العربية ال�سعودية خالل �شهري �سبتمرب و�أكتوبر  ،وكان ال�شهيد علي ي�ستلم$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H 133
املبالغ النقدية من هناك ،ويوزعها على ال�صامدين من �أهل الكويت لتكون لهم عونا على
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الغازية ،كما كانوا ينقلون الر�سائل ،وبع�ض
وال�صمود يف وجه القوات
البقاء
العراقية (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
اململكة
الأخبار وعن و�ضع القوات العراقية يف الكويت ( ،)7وينقلونها لقوات التحالف يف
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xعن
العربية ال�سعودية التي كانت تر�صد حتركات العراقيني ،فبنت قاعدة بيانات كبرية
<¢لهم
تنقلها
fEالتقارير
y+bºخالل
الكويت من
*fEbDالقوات
وجود
كانت*£cD
التيfE
والر�سائلH*5
*bC f£´b~zD
العراقية¯يف *v0
D ¡gA
الكويت.
داخل
الكويتية
املقاومة
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D
D3
من ¯
*´,x~{g
*ib~zcD
اململكة
وا�ستمر هذا حال ال�شهيد علي و�أ�صحابه بني تنقل وترحال من الكويت �إىل
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
أخبار(.وحتركات القوات العراقية داخل الكويت ،ويرجع حام ًال
العربية ال�سعودية لنقل ال
*1 b£+fE¯ib~zcD
فيقول
الأ�سلحة والأموال لتقدم �إىل املقاومة الكويتية وخالياها الكثرية داخل الكويت
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
أرا�ضي
�صديقه عبدالعزيز عبداهلل احلو�شان ب�أنه اعتاد ال�سفر مع ال�شهيد علي �إىل �
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°آخر
اململكة العربية ال�سعودية منذ �شهر �سبتمرب �إىل منت�صف �شهر �أكتوبر تقريب ًا ،و�
أ�سبوع،
خروج لهما من الكويت كان �إما يوم � 10أو � 11أكتوبر 1990م ومكثا هناك ملدة �
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
إغالق
و�أراد ال�شهيد علي دخول الكويت ،فن�صحه ب�صعوبة ذلك ب�سبب قيام العراقيني ب�
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
رف�ض
احلدود ،وزرع الألغام على احلدود ملنع قوات التحالف من دخول الكويت ،ولكنه
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
ن�صيحته  ،و�أ�صر على دخول
<-b/b£g0*EÌjD*¢الكويت (.)8
وملا وط�أت �أقدام ال�شهيد على �أر�ض الكويت كانت القوات العراقية له باملر�صاد  ،فوقع
*<w¤|D*ch
يدها ،واقتادو ه �إىل خمفر �شرطة اجلهراء ،وتلقت �أ�سرته ات�صاالت من
ال�شهيد علي يف
خمفر  wG
*Ég1
*=4H Ñ
*<04 Dbg
ib~z+ÉE
¡0 fJ*H4
ÈC* bG
�شرطة
حمتجز يف
أخربهم ب�أنه
يت�صل بهم ،و�
بال�شهيد علي
Eف�إذا
اجلهراء،
خمفر
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDأخيه
اجلهراء ،فذهب �أخوه �سامل مع والدته �إىل هناك  ،و�س�أل �سامل ال�ضابط عن تهمة �
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
علي ،فرد عليه ال�ضابط ب�أنه دخل الكويت من ال�سعودية عن طريق الرب.
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6أخيه �أن ي�أخذ �سيارته من مواقف �سيارات
فجل�س �سامل مع �أخيه علي ،فطلب علي من �
املخفر ،و�ألح عليه يف ذلك لدرجة �أنه �أخربه ب�أنه ال مانع لديه �أن يرتكه هو يف ال�سجن،
*·H±*gJ*HyD
وي�أخذ ال�سيارة من املوقف ب�أ�سرع وقت ممكن ،وطلب من �سامل �أن ينتبه للباب الأمين
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
لل�سيارة ،فنجح �سامل يف �إغراء ال�ضباط ببع�ض الوجبات وغريها ،و�سمحوا له ب�أخذها.
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
و�أخذ �سامل ال�سيارة �إىل كراج البيت ،وبد�أ بفك الباب الأمين لل�سيارة ،و�صعق �سامل من
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
هول ما �شاهده ،وجد بالباب خمزن ًا كام ًال فوجد به قنابل وخرائط ،وحزم من مبالغ نقدية
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
عليها �أ�سماء و�أرقام تلفونات ل�شباب من املقاومة الكويتية من مناطق كيفان والقاد�سية،
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104وعندما �س�أل علي عن م�صدرها� ،أخربه ب�أنه يذهب �إىل اململكة العربية ال�سعودية ويقابل134
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()9
قادة ع�ساكر من �أهايل الكويت  ،وهم على ات�صال باحلكومة الكويتية ،وهم ير�سلون

املقاومة الكويتية لتقف يف وجه القوات العراقية
w¤¡°ûdGا*لأموال والأ�سلحة وميدون بها
معه هذه
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
واحلكومة
الغازية ،وكانت مهمة علي تنح�صر كونه حلقة و�صل بني املقاومة الكويتية،
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
الكويتية يف املنفى ،وكان يخاطر بحياته يف كل مرة يقوم بدور الو�سيط.
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
االحتالل
fEقوات
H*5عليه
تعرفت
� fEأن يكون
y+bºي�ستبعد
ال�سجن وال
ال�شهيد
*fEbDظل
وهكذا
*¢< £cD
*f£´b~zDقدbC
علي¯يف*v0
D
¡gA
بعيدة،
bAمنذ مدة
العراقية
ال�سلطات
كانت¯تبحث
ذات علي
ب�أنه هو
E HbgDb+
*hJ¡D
عنه:bE
E
الذي*hB¡D
ياقوتD3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
وبهذا
فمن �سجن اجلهراء نقل �إىل دور الرعاية االجتماعية ،ثم رحل علي �إىل العراق،
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
انقطعت �أخبار ال�شهيد
العواد (.)10
*b£+fE¯ib~zcDعلي.(1
فرق
وظل ال�شهيد علي ياقوت م�أ�سور ًا يف �سجون العراق فرتة من الزمن ،وخرجت
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±على
البحث الكويتية �إىل �أر�ض العراق بحث ًا عن رفاة �أ�سرى الكويت ،ولكنها مل ت�ستدل
ياقوت
رفاة ال�شهيد علي ،وظل يف حكم املفقود حتى تاريخ 2007/3/13م عندما �أودع
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
بوفاة
�صالح العواد وزوجته نورية حممد جا�سم �صحيفة طالب ًا فيها املحكمة احلكم
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
أحوال
علي ،فحكمت حمكمة دائرة الأحوال ال�شخ�صية يف الق�ضية رقم � 2005 / 3550
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ال�صحة
�شخ�صية بوفاة علي ياقوت �صالح العواد ( ، )11وبناء على ذلك ا�ستخرجت وزارة
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
بدولة الكويت �شهادة وفاة
بتاريخ 2007/4/19م (.)12
<-b/b£g0*EÌjD*¢
رحم اهلل ال�شهيد على و�أ�سكنه ف�سيح جنانه و�ألهم �أهله ال�صرب اجلميل وال�سلوان.
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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الهوام�ش(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&:
*w¤¡°ûdG
ال�شهيد)
أخو
�
(
العواد
ياقوت
�سامل
مع
مقابلة
العواد،
�صالح
ياقوت
علي
ال�شهيد
ملف
ال�شهيد،
 - 1مكتب
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
بتاريخ 2013/3/13م � ،ص .2

*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
 - 2مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد علي ياقوت �صالح العواد ،فهد عبدالعزيز عبداهلل (�صديق ال�شهيد)
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0
2013/3/18م¯،
بتاريخD ¡gA
*fEbD
�ص .2
احلو�شان
 bAعبداهلل
عبدالعزيز
مقابلة مع
العواد،
ياقوت¯�صالح
D3علي
ملف¯ال�شهيد
*ib~zcDال�شهيد،
 - 3مكتب
E HbgDb+
*hJ¡D
:bE
E
*hB¡D
*´,x~{g
(�صديق ال�شهيد) بتاريخ 2013/4/16م� ،ص  3 - 2ومقابلة �سامل ياقوت العواد (�أخو ال�شهيد) بتاريخ
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
2013/3/13م� ،ص .3
*b£+fE¯ib~zcD
ال�شهيد.(1
علي ياقوت �صالح العواد ،مقابلة مع ه�شام مال اجلفريي (�صديق
 - 4مكتب ال�شهيد ،ملف
ال�شهيد) بتاريخ 2013/4/16م� ،ص .2
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 - 5مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد علي ياقوت �صالح العواد ،مقابلة مع خالد حمود املوا�ش (�صديق ال�شهيد)
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
بتاريخ 2012/12/17م� ،ص .4 - 3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
احلو�شان
 - 6مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد علي ياقوت �صالح العواد ،مقابلة مع عبدالعزيز عبداهلل
(�صديق ال�شهيد) بتاريخ 2013/4/16م� ،ص .3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
احلو�شان
 - 7مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد علي ياقوت �صالح العواد ،مقابلة مع عبدالعزيز عبداهلل
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
(�صديق ال�شهيد) بتاريخ 2013/4/16م� ،ص .4
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
احلو�شان
 - 8مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد علي ياقوت �صالح العواد ،مقابلة مع عبدالعزيز عبداهلل
2013/4/16م� ،ص .5
(�صديق ال�شهيد) بتاريخ
<-b/b£g0*EÌjD*¢
 - 9مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد علي ياقوت �صالح العواد ،مقابلة مع �سامل ياقوت العواد (�أخو ال�شهيد)
2013/3/13م� ،ص .5 - 4
بتاريخ
*<w¤|D*ch
 - 10مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد علي ياقوت �صالح العواد ،مقابلة مع عبدالعزيز عبداهلل احلو�شان
*< wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg
ib~z+ÉE
¡0 fJ*H4
*E ÈC
bG
�ص .6
2013/4/16م،
ال�شهيد) بتاريخ
(�صديق
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
 - 11مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد علي ياقوت �صالح العواد ،ن�سخة من �أوراق املحكمة �ص .9 - 3
 - 12مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد علي ياقوت �صالح العواد� ،شهادة وفاة �ص .2
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE

¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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ال�شهيد */عي�سى حممد زمان
(()1
حممد ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
�سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
()2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1وهو
هادئ � ،صاحب خلق رفيع  ،حليم  ،ذو قلب كبري ي�سع اجلميع  ،حمبوب  ،بار بوالديه
اخلام�س بني �إخوته.
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
درا�سته وعمله
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
مهند�س
يحمل دبلوم هند�سة بحرية من معهد التكنولوجيا  ،يعمل يف ميناء ال�شعيبة بدرجة م�ساعد
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
� ،ضمن جمموعة م�س�ؤولة عن زوارق الإطفاء (. )3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
الذهاب �إلى بيت اخلال
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢خاله يف �ضاحية النزهة مع بداية الغزو العراقي حيث يلتقي بولده
كثري ًا ما يذهب عي�سى �إىل بيت

�أمني الذي يقاربه �سن ًا  ،وكان معهما �أي�ض ًا �صديقهما مهدي بهبهاين  ،وميكث عي�سى هناك وقت ًا
*< w¤|D*chاملنزل يف �آخر النهار  ،وكان �شقيقه �أحمد ين�صحه مرار ًا بعدم اخلروج من
طوي ًال  ،يعود بعده �إىل
*Ég1يهون wG
=4H
04أحوال*Ñ
العراقي*<Dbg
ib~z+ÉE
*E ÈC
ذلك
لكن عي�سى
خالله،
وا�ضطراب ال
¡0الغزو
fJ*H4بداية
وخا�صة يف
bGبكرثة ،
املنزل
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
الأمر  ،ويعده �أمر ًا اعتيادي ًا (. )4

bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
كرثة خروج عي�سى

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

مع رفاقه  ،وخا�صة مع �أمني �أ�شكناين ابن اخلال  ،على الرغم من حتذيرات
ا�ستمرخروج عي�سى
*·H±*gJ*HyD
()5
.
�شقيقه �أحمد
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+

¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
fEعن املنزل
xºعي�سى
تغيب
*© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD
اخلروج
ويف اليوم ال�ساد�س من �شهر �أغ�سط�س ل�سنة  1990م �ألح �أحمد على �شقيقه عي�سى بعدم
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
الغازية،
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*Hالكويتية البا�سلة مع القوات العراقية
نظر ًا لكرثة �إطالق النار الناجم عن ا�شتباك املقاومة
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
ال�ساعة
 -104لكنه �أ�صر على اخلروج والتوجه �إىل بيت اخلال يف �ضاحية النزهة  ،وغادر املنزل يف137
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الثامنة �صباح ًا  ،ومل يح�ضر حتى الليل .

أحمد على �شقيقه
قلق �
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
خاله ،
ازداد قلق �أحمد على �شقيقه عي�سى  ،و�أيقن �أن �أمر ًا غري اعتيادي حدث له  ،فهاتف بيت
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
مهدي
وا�ستف�سر منهم عن �شقيقه  ،ف�أخربوه �أنه خرج مع ابن خاله �أمني  ،و�صديق لهما يدعى
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*. )7(fEbD
بهبهاين
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
الرفاق يف ديوانية خال �أحمد
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
( .ر�ضا �أنه كان مع عي�سى وابن خاله �أمني يف ديوانيتهم بالنزهة
م�صطفى 1علي
يذكر ال�شاهد حامد
*b£+fE¯ib~zcD
إليهم ،
 ،ويف �أثناء جلو�سهم ات�صل بهم �صديقهم مهدي بهبهاين  ،و�أخربهم ب�أنه �سوف يح�ضر �
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±يف
واقرتح على اجلميع �أن ي�أخذهم يف جولة ا�ستطالعية ب�سيارته للوقوف على الأحوال الدائرة
الكويت  ،وت�صوير ما يلفت النظر �إزاء القوات العراقية �أو غري ذلك (. )8
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
�إ�صرار على التجول لي ً
ال
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
الكويت
كانت ال�ساعة وقتئذ اخلام�سة والن�صف عندما عر�ض مهدي على الرفاق التجوال يف �أرجاء
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢بينما رف�ضه حامد  ،وتعلل ب�أن الوقت يقرتب من الليل وهو وقت
 ،فقبل اجلميع ذلك العر�ض ،
تفر�ض فيه قوات االحتالل العراقية منع التجول  ،لكن الرفاق ومن بينهم عي�سى قللوا من �ش�أن
*<w¤|D*chوعابوا على �صديقهم حامد رف�ضه ،بل و�صفوه باجلنب ،لكنه مل ي�أبه لقولهم
اخلطر املحدق بهم ،
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0
EلfJ*H4
bGمن*ÈC
أحداث (. )9
خطورة ا
لتيقنه

*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
اعتقال عي�سى
 ¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6عي�سى ومن معه مت اعتقالهم من قبل القوات
يذكر �أحمد �أن �أحد الأ�شخا�ص �أخربه �أن �شقيقه
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العراقية بعد خروجهم من منزل اخلال يف �ضاحية النزهة  ،و�أن ذلك مت �أثناء طريقهم �إىل �ضاحية
*·H±*gJ*HyD
عبد اهلل ال�سامل  ،وكان معهم �إذ ذاك كامريا فيديو تخ�ص ابن اخلال �أمني �أ�شكناين  ،ويبدو �أنهم
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
مروا على نقطة تفتي�ش عراقية  ،وبعد تفتي�شهم � ،شاهد جنود االحتالل الكامريا معهم فاعتقلوهم
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
على الفور خ�شية احتوائها على �صور عدائية �أو معلومات ا�ستخبارية (. )10

© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
رواية حامد م�صطفى
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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على منطقة �ضاحية عبد اهلل ال�سامل  ،على اعتبار �أنه تيقن من رفاقه عزمهم على القيام بجولة

يكون ȓقد(حدث يف منطقة �أخرى غري �ضاحية عبد اهلل
مناطق الكويت  ،و�أن االعتقال
عامة يف
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµما
ال�سامل  ،وال�سبب يف اعتقالهم ذات ال�سبب  ،وهو حملهم لكامريا الفيديو  ،واحتمال ت�صويرهم
يعتربه جنود االحتالل معلومات ا�ستخبارية �شديدة احل�سا�سية (. )11
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x

*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
حممد �
رواية
أ�شكناين¯ E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
*´,x~{g
*ib~zcD
ذلك
�أما رواية ال�شاهد حممد علي �أ�شكناين فيذكر �أن ال�سبب احلقيقي هو خروجهم للت�صوير يف
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
مظاهرة ن�سائية �ضد قوات االحتالل العراقي  ،يظن �أنها كانت يف
اليوم حتديد ًا  ،وهو ت�صوير
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
منطقة الرميثية (. )12
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
رواية �شقيقة عي�سى
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
�شفر
بينما تورد مرمي �شقيقة عي�سى �أن ال�سيارة التي ا�ستقلها الرفاق يف جولتهم هي �سيارتها  ،وهي
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ذاهبون
كابر�س بي�ضاء اللون  ،موديل  ، 1989و�أن الرفاق قد �أخربوا والدة �أمني �أ�شكناين ب�أنهم
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
أ�صدقاء
�إىل منطقة �ضاحية عبد اهلل ال�سامل عند عبد املهدي معريف ،كما �أنهم �أخربوا بقية ال
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<�-b/b£g0*EÌjD*¢أي�ض ًا �إىل منطقة الرميثية للت�صوير  ،وهو ما يعزز رواية حممد
بالديوانية ب�أنهم �سوف يذهبون
�أ�شكناين يف قوله يف نيتهم الذهاب �إىل الرميثية من �أجل ت�صوير مظاهرة ن�سائية (. )13

*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4
م�صريE
ÈC* bG
عي�سى
جهالة
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ذكره
وقد تباينت الروايات يف م�صري عي�سى ومن معه من املعتقلني بعد تلك احلادثة  ،منها ما
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
ورفاقه
�شقيقه �أحمد عن �سماعه من بع�ض �شباب املقاومة �أن القوات العراقية قامت بحب�س عي�سى
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6ال�سامل مبنطقة الدعية (. )14
يف بيت على الطراز العربي يقع خلف جممع بيبي
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كما ذكر ال�شاهد حممد علي �أ�شكناين احتمالية ترحيل عي�سى ورفاقه �إىل العراق  ،وقتلهم كغريهم
*·H±*gJ*HyD
من الأ�سرى الكويتيني رمي ًا بالر�صا�ص ودفنهم يف �أحد مقابر املدن العراقية مثل كربالء (. )15
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
�أما ال�شاهد �أحمد ح�سني عودة �صياح فيذكر �أنه �شاهد الأ�سري عي�سى يف مديرية الب�صرة خالل
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
�شهر نوفمرب �سنة  1990م  ،و�شاهد معه �أمني �أ�شكناين  .وهي �شهادة قطعية الداللة على ترحيل
(© yC*xE )16
Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
عي�سى �إىل العراق  ،واحتمال العثور على رفاته يف �إحدى مقابر مدن العراق .

*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
ً

هكذا غ َّيب الغزاة عي�سى حممد زمان حممد  ،ومل يعرف م�صريه يقينا  ،وقد حكمت املحكمة بدولة

. )17(  م2009/1/20(ȓيوم¥h72g¤/c06cd<ÍE&
مبوت املفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من
الكويت
*w¤¡°ûdG
اجلميل
 و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب،  و�أ�سكنه ف�سيح جنانه، رحم اهلل ال�شهيد عي�سى
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
.وال�سلوان
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*

¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD*
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD*
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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w¤¡°ûdGو* الهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
،4 Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
( )1ولد بالكويت يف  1962 /12/18م  ،ي�سكن �ضاحية القاد�سية  ،قطعة � ، 2شارع بدر  ،منزل
يحمل دبلوم معهد التكنولوجيا بوظيفة م�ساعد مهند�س  ،تاريخ �أ�سره يف  1990 /8/6م  ،وتاريخ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
امللف
ا�ست�شهاده هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم  2009/1/20م  ،رقم
*¢< £cD
وزارةH*5
*f£´b~zDعنbC
y+bºوفاةfE
D
¡gA
2009/957
fEبرقم
ال�صحة
ال�شهيد �صادرة
*�v0شهادة
¯. 684انظر:
ال�شهيد
*fEbDمكتب
يف
، 406032
والتحرير برقم
:bEاالحتالل
 Eعمليات
املتغيب �ضمن
وا�ستمارة
 ،بتاريخ
E HbgDb+
*bA hJ¡D
*¯ hB¡D
¯2009/1/20م D3،
*,x~{g´* ib~zcD
م�ؤرخة يف 1992/5/7م  ،ومنوذج ت�سجيل الأ�سرى واملفقودين الكويتيني � ،صادر عن اللجنة الكويتية
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
حممد
حلقوق الإن�سان  ،منوذج رقم  ، 60163013يف  1991/1/20م  ،بيانات املبلغ حممد علي
*b£+fE¯ib~zcDآخر.(1
�صادر عن اللجنة ال�سابقة برقم  ، 6015114م�ؤرخ يف نف�س التاريخ ،
ح�سن �أ�شكناين  ،ومنوذج �
برقم
للمبلغ عبد ال�صمد م�صطفى علي  ،ومنوذج ثالث �صادر عن نف�س اجلهة بتاريخ ، 1991/1/29
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 ، 6013013بيانات املبلغ حامد م�صطفى علي ر�ضا  ،ومنوذج رابع �صادر عن نف�س اجلهة بتاريخ
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
 1991/3/12برقم  ، 6202912بيانات املبلغ حممود حممد �شريف �أ�شكناين  ،ومنوذج خام�س �صادر
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
ح�سن
عن نف�س اجلهة  ،بتاريخ  ، 1991/3/7برقم  ، 6241714بيانات املبلغة �سو�سن علي حممد
املبلغة
�أ�شكناين  ،ومنوذج �ساد�س �صادر عن نف�س اجلهة  ،برقم  ، 6462413بدون تاريخ  ،بيانات
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
* ;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDيف
رجاء �أ�شكناين  ،وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي
مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
املوافق
(� )2أحمد (�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم اخلمي�س،
حامد م�صطفى علي ر�ضا  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف
� ، 2011/12/15ص  2؛
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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يوم الأحد  ،املوافق � ، 2011/12/18ص  2؛ حممد علي �أ�شكناين  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد
إثنني  ،املوافق � ، 2011/12/19ص . 2
القطان يف يوم ال
*<w¤|D*ch
(� )3أحمد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2

wG
*Ég1
=4H
*Ñ
04
*<Dbg
ib~z+ÉE
علي �E
حممد*ÈC
bG
�ص  2؛ �أحمد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
¡0ال�سابقة ،
fJ*H4املقابلة
أ�شكناين ،
()4
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
(� )5أحمد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
. 4bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
( )6حممد علي �أ�شكناين  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ �أحمد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
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الغريب
*w¤¡°ûdGفالح را�شد حمد مرزوق
ال�شهيد
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
�أ.د  .في�صل عبداهلل الكندري
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
وفالح
bAهم فالح
*hJ¡Dالأوالد
وثالث بنات،
بخم�سة �
D3الغريب
فالح¯را�شد
*ib~zcDال�شهيد
رزق والد
E HbgDb+
Eأوالد:bE
*¯ hB¡D
*´,x~{g
رعاية
وحممد و�أحمد وحجي ،وفالح هو الثاين بني �إخوانه الذكور ،وهذا �أعطاه م�س�ؤولية
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
�إخوانه ممن هم �أ�صغر
*b£+fE¯ib~zcD
منه.(1.
اجلي�ش
�أكمل فالح درا�سة الثانوية العامة والتحق بالكلية الع�سكرية ،وعمل �ضابط ًا يف
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
بوزارة
الكويتي ،وترقى يف املنا�صب حتى و�صل �إىل رتبة نقيب يف اللواء اخلام�س ع�شر
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الدفاع .وتزوج فالح من ابنة عمه ،و�أ�صبح �أبا لثالثة �أبناء هم� :أحمد ورا�شد ورمي.
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
حاله
واعتاد فالح ممار�سة حياته املعتادة من واجبات وظيفية واجتماعية و�أ�سرية
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
جحافل
حال كل ال�شعب الكويتي حتى الثاين من �أغ�سط�س عام 1990م عندما جاءت
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
يوما
اجليو�ش العراقية لتغزو الكويت ،ذلك البلد الآمن الذي مل تكن له نوايا تو�سعية
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
< -b/b£g0*EÌjD*¢خري ،كما مد يد التعاون وامل�ساعدة للقا�صي والداين ،ومل
ما ،ومل ير منه جريانه �إال كل
تقف م�ساعداته الإن�سانية وم�شاريعه التنموية عند الدول العربية ،و�إمنا تعدتها لت�شمل
*<w¤|D*ch
دول العامل ،وال�سيما الدول النامية ،فو�ضعت بذلك مل�سات حانية على
بقاع ًا كثرية من
* wG Ég1
*Ñأو=4H
�ib~z+ÉEأن*<Dbg
كافة¡0
fJ*H4
bG
القوات
�شكور ًا فجاءت
 04رد ًا �
تنتظر منهم
قاراتها ،دون
 Eيف
*ÈCالعامل
�شعوب
كل
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDميد
العراقية �إىل الكويت لتقطع هذا العمل الإن�ساين ،ذلك ال�شريان الرئي�س الذي كان
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
تلك الدول بامل�ساعدات التي قدرت مباليني الدوالرات دون مقابل.
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
ا�ستيقظ ال�شهيد فالح من النوم على نداء
ففي فجر الثاين من �أغ�سط�س 1990م،
*·H±*gJ*HyDإىل مقر عمله يف منطقة اجليوان ،ليقاوم اجلنود العراقيني ،فكان
الواجب ،ف�أ�سرع �
القوات
وال�سيما1وقد و�صل تقدم
< $*xp~|D*f~8bالغازية،
fJ¡±*ex²*$v+v+يت�صدوا لتلك القوات
على الع�سكريني منهم �أن
/18 ¡J¯H
f£FbjD*f<b~zD*¯H
العراقية �إىل مقر وزارة الدفاع.
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
©ثلة
yC*xEفتجمع
العراقية،
الكويتيني
¢<Hالوزارة
يف مقر
 fEتواجد
xºبع�ض من
فقام
القوات*Iv0
ب�صد ¤GH
x~{+ h+
f~64vEمن*fEbE
*f£j£ExD
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡Dأمام
من الغيورين على بلدهم ،ممن �أخذتهم احلمية على وطنهم ب�أن يقفوا �سد ًا منيع ًا �
العراقية
وقرروا طواعية الت�صدي للقوات
تقدم القوات الغازية غري مبالني بالنتائج،
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
حممد
 -104مبا توافر حتت �أيديهم من �أ�سلحة ومعدات ،وكان فالح القريب مع رفيقه ال�شهيد143
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نا�صر الدخيل من بع�ض �أولئك املخل�صني الذين توجهوا م�سرعني لتلبية نداء الواجب
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عن كويتهم الغالية.
بالدفاع
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
حتت
وهناك جتمع فالح مع رفاقه من حملة ال�سالح ،وتناولوا الأ�سلحة التي وقعت
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
تبادل
�أيديهم ،و�أخذوا يقاومون القوات العراقية التي دخلت مقر وزارة الدفاع ،ومت
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
الدروع
ومتكنت
� fEشر�سة
 y+bºمعارك
الطرفني ،ودارت
النريان بني
�إطالق
*¢< £cD
الطرفنيfE،
*f£´b~zDبنيH*5 bC
v0* ¯ D
*¡gA fEbD
عراقية
bAإمدادات
*hJ¡Dتوافد �
:bEولكن مع
Eالوقت،
الغازية¯بع�ض
*´,x~{gتقدم
*ib~zcDمن وقف
الب�شرية
E HbgDb+
القوات*hB¡D
¯ D3
عملهم،
�إ�ضافية ،ونفاد ذخرية املدافعني عن الكويت ،مل يجدوا �أمامهم �إال ترك مقر
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
فيها(.حتى ال يقعوا فري�سة يف �أيدي القوات العراقية الغازية،
ومواقعهم التي متركزوا
*1 b£+fE¯ib~zcD
بلبا�س
وبعد و�صول الأوامر �إليهم باالن�سحاب ،مل يرجع فالح لأهله �إال بعد يومني ،وهو
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
مدين (.)2
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*�f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°أن
وتقول �أخت ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ب�أن ال�شهيد حممد �أخربها ب�أنهم بعد
وجل�سوا
خرجوا من املع�سكر توجهوا �إىل خمزن مغلق يف منطقة ال�شويخ ،فك�سروا القفل
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDهذا
داخله ( )3وي�ضيف �سعد غامن الدخيل ب�أن ال�شهيد حممد �أخربه ب�أنهم وجدوا يف
املخزن بع�ض املالب�س فغريوا مالب�سهم.
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
ليتخل�صوا من مالب�سهم
الع�سكرية ( )4وخرجوا من املخزن واحد ًا تلو الآخر حتى ال
<-b/b£g0*EÌjD*¢
يفت�ضح �أمرهم.
*<w¤|D*ch
ال�شهيد فالح عند مقاومة القوات يف مقر وزارة الدفاع يوم الغزو ،و�إمنا
مل تقت�صر جهود
موظفي wG
*Ég1
هويات *Ñ
*<04 Dbg
ib~z+ÉE
bGمع*E ÈC
وزارة
=4Hمن
الع�سكريني
�ساهمت بتغيري
¡0خلية
fJ*H4رفاقه
جمموعة من
�شكل
*� f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDأو
الداخلية والدفاع واحلر�س الوطني �إىل هويات مدنية� ،أو ملن يريد �أن يغري هويته
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
فكروا
ا�سمه ،لت�ضليل القوات العراقية التي و�ضعت �أيديها على كل �أجهزة الدولة ،ورمبا
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
الرفيعة.
مبطاردة الع�سكريني و�أ�صحاب املنا�صب
ويقول �صاحبه نا�صر �سعود العازمي ب�أن ال�شهيد فالح متكن من احل�صول على �آلة
*·H±*gJ*HyD
تغليف ،و�آلة طباعة ،واتخذوا من ديوانية ال�شهيد فالح را�شد الغريب مقر ًا لهم يف منطقة
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
الفنطا�س ،وتوافد الع�سكريون على هذه الديوانية لتغيري هوياتهم ( ،)5وكان يقوم بهذا
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
العمل �أربعة �أ�شخا�ص منهم ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل وال�شهيد فالح الغريب �صاحب
© yC*xE Iv0* ¤GH
x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
الديوانية و�شخ�ص يعرف با�سم ح�سن �أحمد ح�سون ،و�آخر (.)6
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ولقد جنحت ال�سلطات العراقية يف جتنيد عدد من جن�سيات كثرية كانت تقيم يف الكويت
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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اخلاليا الكويتية التي تعمل على مقاومة الوجود العراقي يف الكويت ،وا�ستطاعت �أن

�ضعاف النفو�س جلانبها ،وللعمل ل�صاحلها.
*w¤¡°ûdGبع�ضا من جن�سيات خمتلفة
ت�ستقطب
من (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
العراقية
لذا مل ي�ستمر عمل اخللية ملدة طويلة �إذ �سرعان ما و�صلت الأنباء لل�سلطات
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
فتجمع
ةحول عمل هذه اخللية ،فقامت مبراقبة الديوانية مكان جتمع �أفراد اخللية،
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
مفتوحة
الديوانية
� bCأبقوا
*f£´b~zDحيث
fEللكويتيني
y+bºكمينا
*v0وعملوا
بداخلها،
العراقيون
اجلنود
*¢< £cD
fE H*5
¯ D
*¡gA fEbD
�:bEسبتمرب
اخلام�س من
*ib~zcDكل من
ال�صطياد
1990م (.)7
E HbgDb+
*hJ¡DعامbA
يومE
ذلك ¯
وحدث*hB¡D
يدخلهاD3
*´¯ ,x~{g
منطقة
وبعد �أن �أ�سروا ال�شهيد فالح الغريب و�أ�صحابه اقتادوهم �إىل خمفر �شرطة
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
الفنطا�س  ،ومت نقله �إىل
�سجون العراق ( ،)8لتنقطع �أخباره بعد ذلك.
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
كتاب ًا
حتى تاريخ 2009/10/29م عندما �أودعت زوجته جميلة علي حمد الغريب
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±من
�إىل املحكمة الكلية للمطالبة احلكم مبوت املفقود «موت ًا حكمي ًا» اعتبار ًا
ال�صحة
2009/12/22م( ،)9فقامت مراقبة ال�سجل املركزي للمواليد والوفيات بوزارة
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
با�ستخراج �شهادة وفاة بتاريخ 2010/3/15م (.)10
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
رحم اهلل ال�شهيد فالح و�أ�سكنه ف�سيح جناته و�ألهم �أهله ال�صرب اجلميل وال�سلوان.
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
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الهوام�ش*&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
بتاريخ
ال�شهيد)
أخو
�
(
الغريب
را�شد
أحمد
�
مع
مقابلة
الغريب،
را�شد
فالح
ال�شهيد
ملف
ال�شهيد،
 - 1مكتب
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
2011/12/21م� ،ص .2
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
 - 2مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد فالح را�شد الغريب ،مقابلة مع �أحمد را�شد الغريب �ص .3
*¢< £cD
fE H*5
y+bº
ال�شهيد*v0
¯ D
مكتب¡gA
*fEbD
ال�شهيد)
الدخيل(�أخت
 bCنا�صر
*f£´b~zDفتيحة
 fEمقابلة مع
نا�صر الدخيل،
حممد
ال�شهيد ،ملف
-3
�ص .3
بتاريخ
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
2011/3/9م¯،
*,x~{g´* ib~zcD
 - 4مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع �سعد غامن الدخيل(�صديق ال�شهيد)
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
بتاريخ 2011/3/7م� ،ص .3
*1 b£+fE¯ib~zcD
ال�شهيد(.فالح را�شد الغريب ،مقابلة مع �سعد غامن الدخيل� ،ص  3ومكتب
 - 5مكتب ال�شهيد ،ملف
بتاريخ
ال�شهيد ،ملف ال�شهيد فالح را�شد الغريب ،مقابلة مع نا�صر �سعود العازمي (�صديق ال�شهيد)
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
2011/12/25م� ،ص .3 - 2
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
 - 6مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع فتحية نا�صر الدخيل بتاريخ
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
2011/3/9م� ،ص .4
 - 7مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع �سعد غامن الدخيل �ص .3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
 - 8مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد فالح را�شد الغريب ،مقابلة مع �أحمد را�شد الغريب �ص .4
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
 - 9مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد فالح را�شد الغريب ،ن�سخة من �أوراق املحكمة الكلية� ،ص .8 - 3
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
 - 10مكتب ال�شهيد  ،ملف ال�شهيد فالح را�شد الغريب ،ن�سخة من �شهادة الوفاة� ،ص .2
<-b/b£g0*EÌjD*¢
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
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ال�شهيد */فهد خالد �صالح الرومي
(()1
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
�أ .د .في�صل عبداهلل الكندري
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
ب�سبعة
ورزق والده
1953/12/22م،
دولة¯الكويت
الرومي يف
ال�شهيد فهد
ولد
E HbgDb+
bA
EيومhJ¡D* :bE
*hB¡D
خالد¯ D3
*´,x~{g
*ib~zcD
أ�صغر
�أبناء ذكور هم :حممد وعبداهلل و�صالح و�أ�سامة ورومي و�سليمان وفهد ،وفهد هو �
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
وترعرع 1يف(.منطقة الدعية ،فدر�س االبتدائية يف مدر�سة مبنطقة
�إخوانه ،ن�ش�أ فهد
*b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHعلى
ال�شعب ،واملتو�سطة كانت مبدر�سة مهلهل امل�ضف ،ثم ثانوية اجلاحظ ،ثم ح�صل
بوظيفة
دبلوم كمبيوتر �سنة 1989م ،والتحق ب�سلك العمل كمدين يف وزارة الداخلية،
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
كاتب �أحوال يف خمفر �شرطة الرو�ضة.
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
يتطوع
كان فهد هادئ الطباع ،مطيع ًا لوالديه ،وكان يهوى كرة القدم ،وكثري ًا ما كان
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
الفر�صة
للعمل يف جمعية الهالل الأحمر الكويتي ،وله بع�ض الأن�شطة الدينية ،ومل تتح
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
أ�سامة
لفهد ليتزوج ،ب�سبب الغزو العراقي على دولة الكويت ( )1ويقول عنه �صديق دربه �
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
ال�شهيد فهد �إن�سان خدوم يحب م�ساعدة الغري دون كلل �أو ملل
عبدالعزيز طوير�ش ب�أن
<-b/b£g0*EÌjD*¢
()2
وهو �إن�سان هادئ بطبعه يحافظ على �أداء �صلواته يف وقتها  ،كما كان كتوما يف عمله
*<w¤|D*ch
يعمل.
وقلما يتفوه مبا
* wG Ég1
أهايل=4H
�04أ �*Ñ
ib~z+ÉE
يومE
*ÈC
bG
القوات
الكويت بدخول
*<Dbgم تفاج
أغ�سط�س 1990
 ¡0من �
fJ*H4الثاين
اخلمي�س
�صباح
ويف
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDكان
ال�صدامية �أرا�ضي الكويت  ،ف�أباحوا حمرماتها ،وا�ستباحوا �أر�ضها و�أموالها ،فما
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
من الكويتيني �إال �أن �صاروا يدا واحدة ،والتفوا حول قيادتهم ال�سيا�سية ،وحاول �أعوان
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
غزوهم للكويت ،و�سطر الكويتيون مثا ًال فريد ًا من
�صدام �أن يجدوا من يقف معهم وي�ؤيد
*·H±*gJ*HyDعن الوحدة الوطنية والتكاتف معها للق�ضاء والتخل�ص من الغزاة.
نوعه للعامل ب�أ�سره
حاله
خمفر �شرطة الرو�ضة
ففي �صبيحة اخلمي�س الأ�سود ذهب فهد �إىل مقر عمله يف
1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
الكويت،
كحال كل الكويتيني الذين مل يعلموا بدخول القوات العراقية الغازية �أرا�ضي
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
بتوزيع
الكويتx~{+بكامل
و�سيطرتهم على
الغزاة
fEبدخول
 xºعلم
وهناك
فقام©
أرا�ضيهاyC*xE،
Iv0*� ¤GH
*h+ fEbE
f~64vE ¢<H
*f£j£ExD
وهي
الأ�سلحة املوجودة يف مقر عمله على الكويتيني ممن يرغبون يف مقاومة الغزاة،
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
حيث
الذي عرف ب�أنه رابع �أكرب جي�ش من
قليلة العدد مقارنة مبا ميتلكه جي�ش العراق
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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وبعد �أن وزع الأ�سلحة رجع ال�شهيد فهد �إىل بيته حام ًال معه �أ�سلحة ،وبع�ض امللفات
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&¥h72g¤/c06cd<ÍEعن(ȓال�ضباط والأفراد من ا ل�سلك الع�سكري من
*w¤¡°ûdGباملخفر التي حتتوي معلومات
املوجودة
عليهم،
منت�سبي وزارة الداخلية حتى ال تقع يف �أيدي القوات الغازية ،وي�ستدلوا منها
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
وعلى عناوينهم ،و�أخفى تلك الأ�سلحة وامللفات يف غرفته (.)3
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
القوات
fEملقاومة
خاليا
�fEإمنا قام
 y+bºاحلد و
الرومي*v0عند هذا
 ¡gAفهد
يقف عمل
ومل
*¢< £cD
بت�شكيلH*5
*bC f£´b~zD
¯ D
*fEbD
ممن
من �أ�صحابه
من معرفة
Eنتمكن
ال�شديد مل
لكتمانه
*´,x~{gونظر
*ib~zcDالغازية،
العراقية
E HbgDb+
*�hJ¡DأيbA
:bE
*¯ hB¡D
¯ ًاD3
حركة
�شكل معهم هذه اخلاليا ،فت�شري الدالئل �إىل �أنه كون مع رفاقه خلية عرفت با�سم
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
«حماك» التي نقلت عملياتها �إىل �أر�ض العراق ،لتقوم ب�أعمال
املقاومة الوطنية الكويتية
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
تفجريية هناك.
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±يف
وهناك وثيقة عراقية �صادرة عن العقيد الركن جنم عبداهلل قائد القوات اخلا�صة
الرومي
الكويت ت�شهد بدور ال�شهيد فهد :يوجد �ضابط يف ال�شرطة الكويتية يدعى فهد
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
نف�سه
يقود �سيارة حتمل الرقم ( ، )7990ي�سكن منطقة الدعية مقابل ال�سفارة ين�سب
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDأنه
�إىل جمموعة تطلق على نف�سها ا�سم حركة املقاومة الوطنية الكويتية (حماك) و�
أعمال
يرتدد على دار يف منطقة ال�شرق ومعه جمموعة من �ضباط املباحث ينوي القيام ب�
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢وكذلك يقوم املذكور ببث الإ�شاعات عن وجود قوات �أمريكية
تخريبية داخل مدينة بغداد
يف منطقة ال�شعيبة (.)4
*<�w¤|D*chآخر من رفاقه خلية �أخرى يف منطقة حويل تولت القيام بتفجريات
كما �شكل مع فريق
* wG Ég1
*=4H Ñ
ib~z+ÉE
¡0 fJ*H4
جتمعاتE
ÈC* bG
جتمعات
وتفجريها بني
04القنابل
*<Dbgوزرع
الب�سطات،
العراقيني عند
اجلنود
عند
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
العراقي،
اجلنود العراقيني� ،أو احت�شاد بع�ض الفل�سطينيني ممن يوالون وي�ؤيدون النظام
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
ويقفون معه لت�شديد اخلناق على الكويت و�أهلها (.)5
 ¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6مقاومة الغزاة فقط ،و�إمنا انربى للتطوع
ومل يكن هذا هو دور ال�شهيد فهد الرومي يف
خلدمة بلده الكويت و�أهلها بكل ما �أوتي من حيلة ،فنجده ي�ساعد يف تنظيف �شوارع
*·H±*gJ*HyD
الكويت واملناطق ال�سكنية ،كما عمل يف املخابز ( )6لتوفري اخلبز لل�صامدين وحثهم على
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
البقاء يف الكويت ملواجهة الغزاة رغم ال�صعاب الكثرية التي تواجههم ،حيث انقطعت
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
مثل هذه اخلدمات مع رحيل اجلاليات الأجنبية التي هجرت الكويت يف �أوائل �أيام الغزو،
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
فجاء هنا دور �أبناء الكويت للقيام بكل تلك الأعمال لدفع عجلة احلياة ،واالعتماد على
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
�أنف�سهم يف ت�سيري �أمور بلدهم وقت املحن وال�شدائد.
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104كما كان لل�شهيد فهد الرومي �أدوار بطولية �أخرى فريوي لنا �صديقه الدكتور جمال يو�سف148
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
ً
الدعيج جانبا مما قام به ال�شهيد فهد فيقول ب�أنه كانت هناك بع�ض الأجهزة الطبية
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م�ست�شفى( ال�سجن املركزي ،فقام مع بع�ض �شباب
الثمن ،وكانت موجودة يف
الغالية
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµيف
الكويت ممن �أخذوا على عاتقهم رد جميل الكويت حتى ال تقع تلك الأجهزة غنيمة
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xيف
�أيدي القوات الغازية ،و�أ�سرعوا بنقلها �إىل منطقة قرطبة ،وو�ضعوها يف بيت الدبو�س
أخطر
الطبية
*f£´b~zDتلك ا
وكان نقل كل
الغزو،
* v0من
¯لأوىل
Dأيام ا
¡gAيف ال
* 4fEbDوذلك
قطعة
من �<¢
*£cD
أجهزةfE
bCلH*5
fE
y+bº
:bEأ�صروا على
الكويت �
من¯�شباب
D3وغريه
ال�شهيد¯فهد
*ib~zcDولكن
الأعمال،
إنقاذها(.)7
E HbgDb+
*bA�hJ¡D
E
*hB¡D
*´,x~{g
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1وال
وال�شك �أن مثل هذه الأعمال البطولية لن تغيب كثري ًا عن عيون ال�سلطات العراقية
على(.معلومات عن ال�شهيد فهد ،ورمبا قامت مبراقبة حتركاته،
ي�ستبعد �أن تكون ح�صلت
*1 b£+fE¯ib~zcD
عليه
ومل مت�ض �أيام كثرية حتى �سقط يف �أيدي ال�سلطات العراقية الغازية ،فقد قب�ض
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
وهي
بالقرب من نادي القاد�سية يف منطقة حويل ،وكان يقود �سيارة فان طراز 1989
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
واقتادوه
جديدة ،واعتاد اجلنود العراقيون على �أخذ ال�سيارات اجلديدة والفارهة،
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eإىل
�إىل خمفر النقرة ،وهناك تبني لهم �أنه مطلوب لل�سلطات العراقية ،ومن هناك �
العراق،
�سجن الأحداث ،فدور الرعاية االجتماعية ،و�أخري ًا �سجن الدوحة ،ثم نقل �إىل
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
وانقطعت �أخباره عن �أهله نهائي ًا (.)8
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
عي�سى را�شد القالف ب�أنه تعرف على فهد الرومي يف �سجن
ويقول �شاهد عيان وهو
<-b/b£g0*EÌjD*¢
العا�صمة يف �شهر �أكتوبر 1990م ،وي�ضيف ب�أن الأ�سرى كانوا يتعر�ضون جلل�سات تعذيب
*<w¤|D*ch
�صدام ح�سني ،ولكن فهد الرومي كان له ن�صيب الأ�سد من التعذيب وكان
على يد زبانية
* wG Ég1
=4H
الزنزانة*Ñ
إىل 04
*<Dbg
�ضرب ًاE
أكرثهم*ÈC
�bG
الوقوف،
يقوى على
كان ال
 ib~z+ÉEيعاد �
� ¡0أنه ملا كان
fJ*H4لدرجة
وق�سوة
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
العذاب
وكان بقية زمالء ال�سجن ي�ضعون قطعة قما�ش مبللة على ر�أ�سه ،وال �شك �أن هذا
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
املقاومة
كان يدل على حجم احلقد الذي كان يحمله العراقيون لل�شهيد فهد ب�سبب
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
ال�شر�سة التي �أظهرها يف وجههم (.)9
وظل ال�شهيد فهد قابع ًا يف �سجون العراق فرتة من الزمن ،وبعد التحرير خرجت فرق البحث
*·H±*gJ*HyD
الكويتية جتوب �أرا�ضي العراق بحث ًا عن رفاة �أ�سرى الكويت ،ولكنها مل ت�ستدل على رفاة
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
ال�شهيد فهد الرومي ،وظل يف حكم املفقود حتى تاريخ 2006/4/8م عندما �أودع �صالح
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
الرومي �صحيفة طالب فيها املحكمة احلكم بوفاة �شقيقه فهد ،فحكمت حمكمة دائرة
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
الأحوال ال�شخ�صية يف الق�ضية رقم  2006/394بوفاة فهد خالد الرومي ( ، )10وبناء على
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ذلك ا�ستخرجت وزارة ال�صحة بدولة الكويت �شهادة وفاة بتاريخ 2006/8/9م.
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 149رحم اهلل ال�شهيد فهد و�أ�سكنه ف�سيح جناته و�ألهم �أهله ال�صرب اجلميل وال�سلوان.
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104-

الهوام�ش(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&:
*w¤¡°ûdG
ال�شهيد)
أخو
�
(
الرومي
خالد
�سليمان
مع
مقابلة
الرومي،
�صالح
خالد
فهد
ال�شهيد
ملف
ال�شهيد،
 - 1مكتب
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
بتاريخ 2012/12/17م� ،ص .2

*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
 - 2مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد فهد خالد �صالح الرومي ،مقابلة مع �أ�سامة عبدالعزيز طوير�ش (�صديق
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº
بتاريخv0* ¯ D
¡gA
*fEbD
2012/12/16م� ،ص .2
ال�شهيد)
ال�شهيد)
الرومي (�أخو
مع �سليمان
 Eمقابلة
¯ الرومي،
*�hB¡Dصالح
فهد خالد
ال�شهيد ،ملف
 - 3مكتب
E HbgDb+
*hJ¡DخالدbA
:bE
ال�شهيدD3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
بتاريخ 2012/12/17م� ،ص .3
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 - 4مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد فهد خالد �صالح الرومي ،وثيقة عراقية مرفقة.
ال�شهيد 1
*b£+fE¯ib~zcD
فهد(.خالد �صالح الرومي ،مقابلة مع �سليمان خالد الرومي (�أخو ال�شهيد)
 - 5مكتب ال�شهيد ،ملف
بتاريخ 2012/12/17م� ،ص .3
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 - 6مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد فهد خالد �صالح الرومي ،مقابلة مع د .جمال يو�سف الدعيج (�صديق
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
ال�شهيد) بتاريخ 2012/12/18م� ،ص .2
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
(�صديق
 - 7مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد فهد خالد �صالح الرومي ،مقابلة مع د .جمال يو�سف الدعيج
ال�شهيد) بتاريخ 2012/12/18م� ،ص .3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ال�شهيد)
 - 8مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد فهد خالد �صالح الرومي ،مقابلة مع �سليمان خالد الرومي (�أخو
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
بتاريخ 2012/12/17م� ،ص .3
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
زنزانة)
 - 9مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد فهد خالد �صالح الرومي ،مقابلة مع عي�سى را�شد القالف (رفيق
<.3-b/b£g0*EÌjD*¢
بتاريخ 2012/12/12م� ،ص
 - 10مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد فهد خالد �صالح الرومي �شهادة وفاة� ،ص .3

*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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عبداللطيف(ȓالعبد اجلليل ()1
ال�شهيد */فوزي �إبراهيم
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
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Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د� .أحمد �سعود احل�سن
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
اجلليل:
العبد
عبداللطيف
و�صفات
�أخالق
E HbgDb+ bA
*hJ¡D
:bE
إبراهيم¯ E
فوزي �*hB¡D
ال�شهيد D3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
أ�سرته،
كان ال�شهيد فوزي متدين ًا ،حري�ص ًا على ال�صالة يف امل�سجد ،بار ًا بوالديه ،حمب ًا ل
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
والقراءة.
�شغوف ًا بالعلم واالطالع
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
وقد متيز بال�شجاعة واجلر�أة وال�صراحة وحب املغامرة والطموح (.)2
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
وله هوايات �أبرزها ال�سباحة و�صيد الطيور (.)3
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
دور ال�شهيد فوزي �أثناء الغزو العراقي الغا�شم على الكويت:
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
فوزي
عندما اجتاحت القوات العراقية دولة الكويت يف يوم اخلمي�س 1990/8/2م ،كان
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
العراق
يف �إجازة خارج الوطن يف جمهورية م�صر العربية وعندما بلغته الأخبار باحتالل
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
مبا�شرة بال�سفارة الكويتية و�أبدى ا�ستعداده املطلق للقيام ب�أي
لوطنه �سارع باالت�صال
<-b/b£g0*EÌjD*¢
()4
عمل يخدم الق�ضية الكويتية و�أنه جندي ينتظر الأوامر من القيادة العليا ومل ينتظر
*< w¤|D*chبادر بال�سفر �إىل اململكة العربية ال�سعودية ،ومنها دخل الكويت
ال�شهيد طوي ًال فقد
االحتالل  wG
جنود *Ég1
اعتقله=4H
Ñ* 04
*<Dbg
fJ*H4
E ÈC* bG
بتاريخ
أيام حتى
ib~z+ÉEثالثة �
 ¡0ميكث �إال
لكنه مل
1990/8/12
بتاريخ
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
.)5( 1990/8/15
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zEإىل
كان فوزي م�س�ؤو ًال عن اخلرائط النفطية يف �شركة نفط الكويت ،ولذا مبجرد و�صوله �
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
اخلرائط عن �أعني القوات الغازية فو�ضعها يف
�أر�ض الوطن كان �شغله ال�شاغل �إخفاء هذه
*·H±*gJ*HyDأحمدي ،وكان العراقيون قد ذهبوا �إىل �شركة النفط ي�س�ألون عن هذه
منزله يف منطقة ال
عبداجلليل
بوجودها لدى فوزي
اخلرائط وعرفوا حتت تهديد ال�سالح من موظفي ال�شركة
1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
()6
فقاموا بالبحث عنه وو�صلوا �إىل منزل والدته ف�أخربهم ذووه �أنه م�سافر .
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
©من
اخلرائط
¤GHعلى
x~{+العمل
h+على
يقت�صر
 f~64vEمل
أيام الثالثة
هذه ال
fEخالل
xºال�شهيد
�إن دور
حفظyC*xE
*Iv0
*fEbE
¢<H
*f£j£ExD
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡Dيف
�سرقة العراقيني لها بل اهتم �أي�ض ًا ب�شحذ همم النا�س مبقاومة املحتل حيث خطب
اخلونة
اجلنود العراقيني» وقام �أحد العمالء
م�سجد �شركة النفط يدعوهم «للجهاد �ضد
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
()7
 -104ب�إبالغ القوات العراقية بذلك مما زاد من �إ�صرار جنود االحتالل على القب�ض عليه. $*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
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اجلليل(وا�ست�شهاده (:)8
اعتقال ال�شهيد فوزي العبد
ظروف
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
يرتب�صون
ر�صد العراقيون حتركات فوزي وا�ستدلوا على مكان منزله وكمنوا حوله
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ب�ضرورة
ح�ضوره �إليه ( ، )8وكان ال�شهيد يوم اعتقاله  1990/8/15زار والدته و�أقنعها
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
<¢يف
*£cDمنزله
�fEإىل
H*5وذهب
للمغادرة
وتركها ت�ستعد
العربية
¡gAاململكة
خروجها �إىل
*bC f£´b~zD
ال�سعوديةfE
*y+bº v0
¯ D
*fEbD
القوات
املنزل �شاهد
:bEخروجه
Eو�أثناء
ال�شخ�صية،
أغرا�ضه
إح�ضار �
*ib~zcDأحمدي ل
منطقة ال
E HbgDb+
منbA
*hJ¡D
*¯ hB¡D
D3
*´¯ ,x~{g
�شركة
العراقية تطوق املنزل و�ألقت القب�ض عليه ( )9و�أخذوه �إىل مقر �أمن املن�ش�آت يف
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
العميل الذي �أبلغهم بتحري�ضه للنا�س ،و�أكد لهم �شخ�صيته
النفط وهناك �أح�ضروا
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
مالب�س
فاقتادوه �إىل املنزل مرة �أخرى وعرثوا لديه على اخلرائط النفطية وعلى
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±على
ع�سكرية لل�شهيد �أثناء ت�أديته خلدمة التجنيد الإلزامي برتبة مالزم وعرثوا كذلك
خمفر
بندقية �صيد «�شوزن» فكل هذا �شكل جمموعة �إدانات �ضده ( ، )10ف�سجنوه يف
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eإىل
الأحمدي ثم نقلوه �إىل �سجن حمافظة اجلهراء ثم نقل �إىل �سجن الأحداث ثم حول �
غريب
العراق وهناك �سجن يف �أكرث من معتقل يف مديرية �أمن الب�صرة ويف �سجن �أبو
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ويف مدينة النا�صرية واملو�صل وبغداد (.)11
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
االعتقال �أبي النف�س ،مل يخ�ضع للعراقيني �أو ي�ستكني لهم �أو
وكان ال�شهيد فوزي �أثناء
<-b/b£g0*EÌjD*¢
ي�ستعطفهم بل كان ي�صرخ يف وجوههم وي�شتمهم غري مبال بعواقب ذلك فقاموا بتعذيبه،
*<w¤|D*ch
ذلك م�ؤمن ًا بق�ضاء اهلل وقدره ،ويف ال�سجن كان �إمام ًا ي�ؤم املعتقلني يف
لكنه �صرب على
)12( bG
* wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E .ÈC
ال�صالة
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
طردوه
وحاول �شقيقه فاروق �إطالق �سراحه عندما كان يف �سجن الب�صرة لكن العراقيني
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zEيف
وحذروه من ال�س�ؤال عنه مرة �أخرى ( )13و�آخر املعلومات عن اعتقاله �أنه كان م�سجون ًا
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
مدينة بغداد يف منطقة ت�سمى جمال
عبدالنا�صر ( )14ثم انقطعت �أخباره متام ًا �إىل �أن
عرث على رفاته بتاريخ  ،2004/3/22حيث ن�ص تقرير الإدارة العامة للأدلة اجلنائية
*·H±*gJ*HyD
�أنه «يف مقربة جماعية تقع غرب كربالء مت العثور على �أحد رفات الأ�سرى الـ 605وقد
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
�أثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع �إحدى الرفات التي تعود للأ�سري ال�شهيد/
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
فوزي �إبراهيم عبداللطيف العبداجلليل من مواليد 1953م والذي مت �أ�سره بتاريخ
*© yC*xE Iv0
¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
 1990/8/15وتعزى الوفاة «للإ�صابة بعيار �أو بعدة �أعرية نارية» (.)15
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
رحم اهلل ال�شهيد ب�إذن اهلل /فوزي �إبراهيم عبداللطيف العبد اجلليل و�أ�سكنه ف�سيح
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 152جناته .و�ألهم �أهله ال�صرب اجلميل وال�سلوان.
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الهوام�ش(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&:
*w¤¡°ûdG
أمريي،
ل
ا
الديوان
ال�شهيد
مكتب
يف
1296
رقم
اجلليل
العبد
عبداللطف
إبراهيم
�
فوزي
ال�شهيد
 - 1ملف
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
تقرير �صادر عن ق�سم التخليد املعنوي  -فريق توثيق احليثيات بعنوان «حمتويات امللف» وبعنوان
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
بعنوان
«بطاقة حيثيات ال�شهيد» ،وتقرير �صادر عن اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين
�شقيق<¢
مقابلة*£cD
انظرfE
املهنةH*5
وبخ�صو�صbC
والتحرير»f£´b~zD*.
fE y+bº
�ضمن ¯
املتغيبD
«بيانات¡gA
*fEbD
ال�شهيد
*v0االحتالل
عمليات
�ص.2
2012/10/16
بتاريخ
العبداجلليل
*ib~zcDإبراهيم
حممد �
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE
E
*¯ hB¡D
D3
*´¯ ,x~{g
 - 2تقرير كتبته وفاء يو�سف عبدالعزيز اليماين بتاريخ  ،2012/10/7مقابلة حممد العبداجلليل �ص .2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 - 3تقرير وفاء اليماين ،مقابلة خالد يو�سف اخلمي�س بتاريخ � 2012/10/14ص.2
( .تقرير وفاء اليماين.
*� b£+fE¯ib~zcDص،3 1
 - 4مقابلة حممد العبداجلليل
- 5تقرير كتبته �شقيقة ال�شهيد فتوح �إبراهيم العبداجلليل بتاريخ  ،1992/12/5تقرير وفاء اليماين.
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 - 6مقابلة حممد العبداجلليل �ص .2 ،3 ،4
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
 - 7مقابلة حممد العبداجلليل �ص.4
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
 - 8تقرير فتوح العبداجلليل ،مقابلة حممد العبد اجلليل �ص .5 ،4
 - 9تقرير فتوح العبد اجلليل ،تقرير وفاء اليماين ،مقابلة حممد العبداجلليل �ص .4 ،5
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
 - 10مقابلة حممد العبداجلليل �ص  ،5مقابلة فتوح العبداجلليل.
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
 - 11تقرير فتوح العبد اجلليل ،تقرير وفاء اليماين ،مقابلة حممد العبداجلليل �ص  ،5 ،6مقابلة خالد
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
ن�صار
اخلمي�س �ص � ،2 ،1شهادة في�صل حمود الظفريي بتاريخ � ،1992/12/12شهادة عزيز
� ،1992/11/29شهادة قا�سم حاجي ح�سن بارون بتاريخ � ،1992/10/27شهادة
الظفريي بتاريخ
<-b/b£g0*EÌjD*¢
خالد املطريي بتاريخ � ،1992/11/28شهادة عزيز بن عبيد بن مقبل بتاريخ .1997/3/29
اليماين ،مقابلة حممد العبد اجلليل �ص .6 ،5
 - 12تقرير وفاء
*<w¤|D*ch
 - 13تقرير فتوح العبد اجلليل.
العبداجلليل wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0.
فتوحfJ*H4 E
تقرير*ÈC
bG
- 14
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
انطباق
 - 15تقرير �صادر عن الإدارة العامة للأدلة اجلنائية ،فريق الأدلة اجلنائية ،الفريق الفني،
إبراهيم
رقم ( ،)93تقرير م�صور لرفات رقم ( )30228واملنطبق على الأ�سري ال�شهيد /فوزي �
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
عبداللطيف العبد اجلليل ،ملف �أ�سري رقم (� ، )419شهادة وفاة �صادرة عن وزارة ال�صحة  -مراقبة
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
.2004/4/17
ال�سجل املركزي للمواليد والوفيات بتاريخ

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
153
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إ�سماعيل()1
*/w¤¡°ûdGفي�صل حيدر مال اهلل �
ال�شهيد
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
ب�سام  ،بار ب�أهله ووالديه (. )2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
هادئ  ،خلوق  ،متدين ّ ،
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
درا�سته وعمله
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±على
ال�شهادة املتو�سطة  ،وكيل عريف  ،يعمل بوزارة الدفاع يف �سالح الطريان يف قاعدة
ال�سامل ال�صباح (. )3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
احلالة االجتماعية
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
متزوج  ،لديه بنت ا�سمها �شهد  ،و�أثناء الغزو العراقي رزق مبولود �أ�سماه ح�سني (. )4
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
هوايته
*<w¤|D*chالقدم (. )5
ريا�ضي  ،يهوى كرة
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
في�صل يف بداية الغزو
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
توجه في�صل و�أفراد �أ�سرته يف �أول �أيام الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت �إىل
 ¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6يف منطقة الرقعي  ،لكون املنطقة قريبة
�أهله مبنطقة الدعية تارك ًا �شقته امل�ست�أجرة
الع�سكرية للجي�ش الكويتي مبنطقة جيوان  ،وكان الق�صد من االنتقال
ومقابلة للقيادة
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯Hأحد
جنود1االحتالل له لكونه �
<$*xp~|D*f~8bمن مالحقة
 ،fJ¡±*ex²*$v+v+ف�ض ًال عن خوفه
هو حماولته ت�أمني �أ�سرته
/18 ¡J¯H
()6
منت�سبي القوات الع�سكرية .
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+

© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
تزوير الهويات
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
أيدي
مزورة للع�سكريني خوف ًا من وقوعهم ب�
عمل في�صل ورفاقه على ا�ستخراج هويات
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
لهذا
 -104القوات العراقية الغازية التي كانت تتعقبهم ،وتلقي القب�ض عليهم  ،وكان ي�ستخدم154
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
()7
العمل ماكينة لتغليف الهويات ميلكها  ،و�أول هوية عملها هويته .

لل�سالح
حمله
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
مغبة
حمل في�صل �سالحه  ،وا�ستخدمه عند احلاجة  ،وقد حذره والده مرار ًا من
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ا�ستخدام ال�سالح �ضد جنود االحتالل العراقي ل�شدة بط�شهم (. )8
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDأ�سلحة يف
�إخفاء ال
املنزلE HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
*´¯ ,x~{g
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1من
كانت الأ�سلحة ترد �إليه من رفاقه  ،وكان يخفيها يف املنزل  ،والبع�ض الآخر بالقرب
املنزل (. )9
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
توزيع الأ�سلحة
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
دحر
مل يدخر في�صل و�سع ًا يف تزويد القادرين على حمل ال�سالح به  ،م�ساهمة منه يف
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
القوات العراقية الغازية  ،وحترير الوطن (. )10
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
توزيع املواد الغذائية
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
توزيع املواد الغذائية التموينية على الأ�سر ال�صامدة التي كانت
و�شارك في�صل رفاقه يف
<-b/b£g0*EÌjD*¢
يف �أم�س احلاجة �إليها يف منطقته  ،وكذلك على �أهله (. )11
*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0
القواتE
ÈC* bG
fJ*H4عنه
العراقية
بحث
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDوقد
كان في�صل �ضمن املطلوبني من الع�سكريني الذين كانت تالحقهم القوات العراقية ،
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
وفت�شته
قامت تلك القوات مبداهمة منزل والده يف منطقة ال�صليبخات �أكرث من مرة ،
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
بحث ًا عن في�صل (. )12

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
�أ�سر في�صل
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
ويف �أواخر �شهر �أكتوبر �سنة  1990م  ،وت�سهي ًال حلركة في�صل وتنقله من مكان �إىل �آخر
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
 ،ذهب �إىل الإدارة العامة للمرور ملنطقة العا�صمة لتغيري لوحتي �سيارته الكويتية �إىل
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
لوحات عراقية  ،فاكت�شف العراقيون هويته املزورة  ،بعدها مل يعد �إىل منزله  ،حيث
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
قامت القوات العراقية ب�أ�سره هناك  .وقد �أخربت زوجته بهذا (. )13
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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�*w¤¡°ûdGسجن الأحداث
في�صل يف
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
بداية
بعدها  ،قامت القوات العراقية بنقل في�صل �إىل �سجن الأحداث  ،وكان ذلك يف
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
�شهر نوفمرب �إىل الن�صف من �شهر دي�سمرب �سنة  1990م (. )14
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDخمفر
في�صل يف
اجلهراءE HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
*´¯ ,x~{g
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1يف
جاء �أحد الأ�شخا�ص ممن يحملون اجلن�سية العراقية �إىل �أ�سرة في�صل خمرب ًا ب�أنه
فتوجه(.الوالدان �إىل هناك  ،ف�شاهدا في�صل  ،لكنهما مل ينجحا
خمفر �شرطة اجلهراء ،
*1 b£+fE¯ib~zcD
ذلك
يف �إطالق �سراحه  ،بالرغم من دفع مبالغ على �سبيل ر�شوة جلنود االحتالل  ،وكان
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
يف �أواخر �شهر دي�سمرب �سنة  1990م (. )15
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
في�صل يف كلية ال�شرطة
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
أربعة
قام جنود االحتالل بعدها بنقل في�صل �إىل مبنى كلية ال�شرطة  ،ومكث هناك نحو �
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDآالف
�إىل خم�سة �أيام  ،ويف �أثنائها وكلت له زوجته بدرية حمامي ًا للرتافع عنه مقابل �ستة �
عليه املحكمة العراقية بال�سجن والرتحيل �إىل العراق ليق�ضي
دينار عراقي  ،ثم حكمت
<-b/b£g0*EÌjD*¢
فرتة العقاب هناك بعدما �أ�سقطت عنه تهمة تزوير الهوية (. )16
*<w¤|D*ch
في�صل  wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0
fJ*H4 E
* ÈCعن
bGلآخبار
�آخر ا
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
في�صل
بعد التحرير  ،ح�ضر �أحد الأ�سرى ويدعى علي عبد اهلل  ،و�أفاد �أنه خرج مع
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
خروجهم
�ضمن جمموعة من الأ�سرى الذين �أخرجتهم املعار�ضة العراقية  ،وحدث �أثناء
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
إثره في�صل برجله  ،فرتكه الباقون خ�شية �أن
ترا�شق ًا بالأ�سلحة الر�شا�شة � ،أ�صيب على �
ي�ؤخرهم عن الإفالت من القوات العراقية (. )17
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
في�صل يف �سجن �أبو غريب
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
يف يوم  1991 / 1 / 15م قامت القوات العراقية برتحيل في�صل �إىل �سجن �أبو غريب
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
العراقي  ،ومل يعرف م�صريه بعدها  ،وقد �شاهده ب�سجن �أبي غريب �صمويل �سامكوتي
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
جي �صمويل وهو م�ساح كميات كان يعمل يف �إحدى حمطات البنزين التابعة لليونيكوم ،
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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�صورة ال�شهيد في�صل  ،لكنه ذكر �أنه ا�سمه عبد الواحد  ،ويبدو �أن ال�شهيد قد غري ا�سمه

. )18((ȓالع�سكرية
اال�سم خ�شية افت�ضاح هويته
لهذا
¥h72g¤/c06cd<ÍE&
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
تغييب قوات االحتالل لل�شهيد
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
حكمت
م�صريه يقين
يعرف
 ومل، إ�سماعيل
مالv0*
في�صل¯حيدر
 َّيبfEbD*
هكذا غ
¢< وقد
£cD*،  ًاfE
H*5 bC
f£´b~zD*
fE� اهلل
y+bº
Dالغزاة
¡gA
ً موتhB¡D*
2008/4/11
 من يوم:bE
 اعتبار ًاE
¯ا حكمي ًا
املفقودD3
الكويت¯مبوت
بدولة
املحكمة
E. )19(
HbgDb+
bA hJ¡D*
,x~{g´*
ib~zcD*
ال�صرب
 و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه،  و�أ�سكنه ف�سيح جنانه، رحم اهلل ال�شهيد في�صل
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
. اجلميل وال�سلوان
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
157
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104-

*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
الثاين،
( )1ولد بالكويت يف  1966 / 6 / 7م  ،ي�سكن منطقة الرقعي  ،قطعة  ، 13ق�سيمة  ، 10الدور
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
�شقة  ، 5وكيل عريف  ،يعمل بوزارة الدفاع يف �سالح الطريان يف قاعدة على ال�سامل ال�صباح  ،تاريخ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xعن
اال�ست�شهاد هو تاريخ موته حكمي ًا يف  2008 /4 /11م .انظر� :شهادة وفاة ال�شهيد �صادرة
*¢< £cD
ومنوذجH*5
*bC f£´b~zD
بتاريخfE
y+bº
v0* ¯ D
*fEbD
واملفقودين
fEأ�سرى
ت�سجيل ال
 2009/2/15م ،
 2008/3108م ،
 ¡gAبرقم
وزارة ال�صحة
1991/3/5م
bAتاريخ
 1108212يف
 ،Eمنوذج
¯الإن�سان
حلقوق
الكويتية
الكويتيني �صادرعن
E HbgDb+
:bEرقم*hJ¡D
*hB¡D
اللجنةD3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
 ،بيانات املبلغ علي ( �شقيق ال�شهيد )  ،ومنوذج �صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى
* ¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1يف
واملفقودين للمبلغة بدرية طاهر علي القطان ( والدة ال�شهيد )  ،بنف�س الرقم ال�سابق  ،م�ؤرخ
*b£+fE¯ib~zcD
وا�ستمارة.(1
بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير برقم  406032يف
 1991/10/12م ،
املعنوي
تاريخ  ، 1992/5/7وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
( )2نبيل ( �شقيق ال�شهيد )  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الأحد  ،املوافق 2013/4/28
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°أحد
م � ،ص  2؛ ريا علي �شلبي ( والدة ال�شهيد )  ،مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم ال
 ،املوافق  2013/4/12م � ،ص . 2
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ال�سابقة
( )3ريا علي �شلبي ( والدة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ نبيل ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
� ،ص . 2
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
ال�سابقة
( )4نبيل ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ ريا علي �شلبي ( والدة ال�شهيد )  ،املقابلة
� ،ص . 2
<-b/b£g0*EÌjD*¢

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

( )5نبيل ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
*<�w¤|D*chص . 3 - 2
( )6امل�صدر ال�سابق ،
( )7ريا علي �شلبي ( والدة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ نبيل ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة
* wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC
bG
�ص . 3
،
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
( )8نبيل ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
( )9امل�صدر ال�سابق .
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
( )10امل�صدر ال�سابق � ،ص . 4
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
( )11امل�صدر ال�سابق .
( )12امل�صدر ال�سابق .
*·H±*gJ*HyD
( )13ريا علي �شلبي ( والدة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3 – 2؛ نبيل ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة
f£FbjD*f<b~zD*¯Hدريع
أجرتها معها الباحثة ليلى
مقابلة
<$*xp~|D*f~8bال�شهيد )،
طاهر علي القطان ( زوجة
ال�سابقة � ،ص  4؛ بدرية
1/� 18
¡J¯H
fJ¡±*ex²*$v+v+
� ،صفحة وحدة .
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
( )14بدرية طاهر علي القطان ( زوجة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،صفحة واحدة ؛ ريا علي �شلبي
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* .f~64vE
املقابلة ¢<H
*f£j£ExD
(والدةfE
xº
ال�سابقة � ،ص 3
ال�شهيد ) ،
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
املقابلة
( )15نبيل ( �شقيق ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  5؛ ريا علي �شلبي ( والدة ال�شهيد ) ،
ال�شهيد ) ،املقابلة ال�سابقة � ،صفحة واحدة .
ال�سابقة � ،ص  3؛ بدرية طاهر علي القطان ( زوجة
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 )16( -104بدرية طاهر علي القطان ( زوجة ال�شهيد )  ،املقابلة ال�سابقة � ،صفحة واحدة .158
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
( )17امل�صدر ال�سابق .

؛2 �ص،  م1994 /7 / 27 الباحث(عادل العبد اجلادر بتاريخ
 مقابلة، �صمويل �سامكوتي جي �صمويل
)18(
ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&
*w¤¡°ûdG
.. 5  �ص،  املقابلة ال�سابقة، ) نبيل ( �شقيق ال�شهيد
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
 املرفوعة من علي حيدر، 2008 /2358  ق�ضية رقم، 9/  دائرة الأحوال ال�شخ�صية، ) وزارة العدل19(
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
وزارة
 ووكيل،  ووكيل وزارة العدل ب�صفته، مال اهلل �إ�سماعيل �ضد �صالح عو�ض رويان ال�سلطاين
. ب�صفته
الق�صرfE
العامة ل�ش�ؤون
¢< £cD* fE H*5 bC
f£´b~zD*
y+bºالهيئة
v0*ومدير¯عام
D، ب�صفته
¡gAال�صحة
fEbD*

E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD*
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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املطريي ()1
ال�شهيد */ما�ضي حمد عبيد حمد
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د� .أحمد �سعود احل�سن:
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
وهوايات
�أخالق
املطرييE HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E:
ما�ضي*¯ hB¡D
ال�شهيدD3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
بطبعه،
عرف ال�شهيد ب�أنه �إن�سان طيب القلب ،خلوق ،حمرتم� ،شجاع ،مرح اجتماعي
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
بوالديه ،وله حمبة خا�صة عند والده لأنه كان مالزم ًا له
حمبوب من اجلريان،
*b£+fE¯ib~zcD
بار .(1
حري�ص ًا على خدمته (.)2
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ال�صليبخات
ولل�شهيد هوايات �أبرزها الريا�ضة فقد كان العب ًا لكرة القدم يف نادي
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الريا�ضي (.)3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
دوره خالل الغزو العراقي الغا�شم:
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ال�شهيد
عندما داهمت القوات العراقية �أر�ض الكويت يف يوم اخلمي�س  1990/8/2بادر
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢املقاومة التي �شكلها زميله عبداهلل جطلي العنزي يف منطقة
باالن�ضمام �إىل �إحدى خاليا
العيون باجلهراء منذ �أول يوم من �أيام الغزو الآثم وقد اتخذت من منزل عبداهلل مركز ًا
*<w¤|D*ch
لإدارة �أن�شطتها (.)4
* wG Ég1
=4H
مقاومة *Ñ
*<04 Dbg
وال�شهيد*ÈC
bG
املقاومة
فقد برز يف
االحتالل
ib~z+ÉEجمال يف
¡0يف �أكرث من
fJ*H4دور
Eكان له
ما�ضي
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ال�سلمية والتي متثلت يف:
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
 - 1العمل يف اجلمعية التعاونية لتوفري احتياجات املرابطني يف دولة الكويت.
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
حلياة النا�س اليومية.
 - 2العمل يف املخابز لتوفري اخلبز الالزم
*·H±*gJ*HyDلنقدية على الأ�سر الكويتية يف منطقة اجلهراء.
 - 3توزيع املبالغ ا
الوالء
القوات 1العراقية وت�ؤكد
على مقاومة
املن�شورات التي حتث
 - 4طباعة وتوزيع
/18 ¡J¯H
<$*xp~|D*f~8b
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
للأ�سرة احلاكمة من �آل �صباح وترف�ض حكم املجرم املقبور �صدام ح�سني.
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
معرفة
العربية
¢<Hإىل حدود
الكويتية �
العوائل
تو�صيل
-5
لل�شهيد©
حيثyC*xE
ال�سعودية*Iv0
¤GH x~{+
اململكة h+
*fEbE
f~64vE
*f£j£ExD
fE
xº
بالطرق الربية الداخلية �إىل هذه احلدود (.)5
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
املقاومة
ع�سكري ًا من خالل التن�سيق مع �أبناء
ولل�شهيد دور بارز �أي�ض ًا يف مقاومة املحتل
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104التي ينتمي �إليها حيث �شارك يف بع�ض العمليات الع�سكرية منها:160
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
 - 1رمي الآليات الع�سكرية العراقية بقنابل املولوتوف احلارقة التي متر بالطرق

عند ال�شارع املقابل مل�ست�شفى هادي يف منطقة
*w¤¡°ûdGخا�صة طريق الفحاحيل ال�سريع
ال�سريعة
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
اجلابرية.
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
العيون
 - 2الهجوم على القوات العراقية التي تعرب �إ�شارة املرور الواقعة بني مناطق
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
()6
العراقيني.
�fEضد
�صدى كبري
العملية
 ¡gAوكان
*fEbDوالواحة
وتيماء
¢< £cD* fE
اجلنودH*5 bC
*f£´b~zD
y+bº
لهذه *v0
¯ D
وتوزيعها
bAلأ�سلحة
*hJ¡Dجمع ا
لل�شهيد دور يف
الع�سكرية¯فقد
العمليات
*� ib~zcDإىل هذه
وبالإ�ضافة
E HbgDb+
كان:bE
E
hB¡D* D3
*´¯ ,x~{g
بخرائط
على خاليا املقاومة )7( ،وتزويد القيادة الكويتية يف اململكة العربية ال�سعودية
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
متركز(.القوات العراقية يف دولة الكويت عن طريق الأ�سر املغادرة
جغرافية تو�ضح �أماكن
*1 b£+fE¯ib~zcD
()8
�إىل اململكة العربية ال�سعودية لي�سهل �ضربها من قوات التحالف.
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±جد ًا
ال�شهيد ما�ضي املطريي منذ �أول يوم من الغزو الغادر �إىل حلظة اعتقاله كان ن�شط ًا
يعمل
يف مقاومة املعتدين فكما يقول عنه �أحد �أ�صدقائه ب�أنه كان متحم�س ًا جد ًا يحب �أن
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
يخرج
�أي �شيء من �أجل حترير الكويت ( )9ويذكر �شقيقه �أن «ما�ضي رحمه اهلل كان
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
بتحركات
من البيت وال يرجع �إال بعد يوم �أو يومني» ( )10وكان والد ال�شهيد على علم
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDبه
ما�ضي يف املقاومة فكان ي�شجعه ولكن يطلب منه احلذر ولذا زوده مب�سد�س ليدافع
< -b/b£g0*EÌjD*¢للخطر.
عن نف�سه( )11يف حالة تعر�ضه
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*<w¤|D*ch
ال�شهيد ما�ضي املطريي وا�ست�شهاده:
ظروف اعتقال
* wG Ég1
Ñ* 04
¡0 fJ*H4
1990/8/26
 =4Hيوم
ال�سعودية يف
*<Dbgالعربية
ib~z+ÉEإىل اململكة
عبداهلل العنزي �
Eزميله
* ÈCمع
bGال�شهيد
توجه
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
طاردتهما
لتو�صيل بع�ض امل�ستندات للحكومة الكويتية وبينما كانا يف طريق العودة �إىل الكويت
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
بع�ض
دورية عراقية وبعد مطاردة طويلة متكنت من القب�ض عليهما وعرثت معهما على
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6إىل �سجن الأحداث ويف يوم � 1990/9/15أخرب
الأ�سلحة وبعد االعتقال اقتيد ال�شهيد ما�ضي �
�أحد ال�سجناء املفرج عنه والد ال�شهيد ب�أن ما�ضي كان معتقال معه لدى ال�سلطات العراقية
*·H±*gJ*HyD
( )12وذكر عادي املطريي � -شقيق ال�شهيد � -أنه كذلك كان حمبو�س ًا يف �سجن الب�صرة و�سجن
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
�أبو غريب يف العراق ( )13وبعد ذلك انقطعت �أخبار ال�شهيد متام ًا �إىل �أن �أعلنت الإدارة العامة
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
للأدلة اجلنائية عن ا�ست�شهاده بتقريرها «يف مقربة جماعية والواقعة يف مدينة الرمادي مت
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
العثور على �إحدى رفات الأ�سرى الـ  605وقد �أثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
�إحدى الرفات والتي تعود للأ�سري ال�شهيد /ما�ضي عبيد املطريي من مواليد  1967والذي مت
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
()14
� 161أ�سره بتاريخ 1990/8/26م.
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104رحم اهلل ال�شهيد ب�إذن اهلل ما�ضي عبيد املطريي و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

الهوام�ش(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&:
*w¤¡°ûdG
«حمتويات
بعنوان
تقرير
1415
رقم
ال�شهيد
مكتب
املطريي
عبيد
حميد
ما�ضي
ال�شهيد
 - 1ملف
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
امللف» وبعنوان «بطاقة حيثيات �شهيد» �صادر عن ق�سم التخليد املعنوي  -فريق توثيق احليثيات وتقرير
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
أ�سرى
بعنوان بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير �صادر عن اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون ال
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA
*fEbD
واملفقودين.
الكهيدي
bAاهلل جطلي
مقابلة عطا
�:bEص ،2
2013/2/6
املطريي¯بتاريخ
*�ib~zcDشقيق
 - 2مقابلة
E HbgDb+
*hJ¡D
E
حميد*hB¡D
عاديD3
ال�شهيد ¯
*´,x~{g
بتاريخ � 1013/2/7ص.4 ،3
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 - 3مقابلة عادي املطريي �ص .3
*.(،41،3b£+fE¯ib~zcDمقابلةعطا اهلل الكهيدي �ص  ،3مقابلة حمد نقيم�ش ال�شمري بتاريخ
 - 4مقابلة عادي املطريي �ص
� 2013/2/12ص.3
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
 - 5مقابلة عطا اهلل الكهيدي �ص  ،3مقابلة عادي املطريي �ص .،4 ،3
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
 - 6مقابلة عادي املطريي �ص  ،5مقابلة عطا اهلل الكهيدي �ص  ،4مقابلة نايف عبداهلل احلربي بتاريخ
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
� 2013/2/10ص  ،3مقابلة حمد ال�شمري �ص .3
 - 7عطا اهلل الكهيدي �ص .4
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
 - 8مقابلة عادي املطريي �ص .4
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
 - 9مقابلة عطا اهلل �ص .3
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
 - 10مقابلة عادي املطريي �ص .3
<.4-b/b£g0*EÌjD*¢
 - 11مقابلة عادي املطريي �ص ،3

 - 12تقرير عطا اهلل الكهيدي بتاريخ ،1992/11/21 0تقرير حميد عبيد املطريي بتاريخ ،1993/1/11
املطريي �ص  ،5مقابلة نايف احلربي �ص .3 ،4
مقابلة عادي
*<w¤|D*ch
 - 13مقابلة عادي املطريي �ص .6

wG
*Ég1
=4H
*Ñ
04
*<Dbg
ib~z+ÉE
¡0
fJ*H4اجلنائية  -فريق الأدلة اجلنائية ،الفريق الفني ،انطباق رقم ( )215تقرير
Eللأدلة
*ÈCالعامة
bGإدارة
 - 14ال
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDأ�سري
م�صور لرفات رقم ( )7131واملنطبق على الأ�سري ال�شهيد /ما�ضي حميد عبيد املطريي ملف �
رقم (.)440
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE

¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
162
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H -104-

الطيار()1
ال�شهيد */حممد براك عبد
املح�سن (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
طموح � ،صاحب خلق رفيع  ،طيب  ،هادئ  ،حمبوب من اجلميع  ،قريب من والديه (. )2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
درا�سته وعمله
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±يف
كبري �إخوته  ،در�س املتو�سطة يف مدر�سة �صباح ال�سامل مع �صديقه م�شاري الكندري  ،طالب
�ضابط
املرحلة الثانوية  ،كان يخطط للدخول �إىل الع�سكرية يف اجلي�ش الكويتي  ،والتخرج برتبة
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
مالزم  ،لكن الغزو العراقي حال دون حتقيق �أمنيته (. )3
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
هوايته
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢القاد�سية الريا�ضي كالعب لألعاب القوى  ،وب�صورة خا�صة اجلري
يهوى الريا�ضة  ،وانت�سب لنادي
 ،وا�ستمر يلعب لفرتة طويلة (. )4

*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E
*ÈC
إمارات
bGيف ال
الأهل
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
العربية
جاء الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت  ،وكان معظم �أهل حممد يف دولة الإمارات
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
املتحدة  ،ومل يكن معه يف الكويت �سوى �شقيقه م�شعل  ،حيث مكثا �سوي ًا يف منزل العائلة مبنطقة
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
�ضاحية �صباح ال�سامل (. )5
â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
موقفه من الغزو
fJ¡±*ex²*$v+v+
العراقي <f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b
اجلار
رف�ض حممد و�شقيقه م�شعل الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت  ،وتعجبا من غدر
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
يحتل
و�ضحاها
أ�ضحى بني
الظروف
 f~64vEيف �
بامل�ساعدة والعون
عليه الكويت
 xºتبخل
الذي مل
©
*Iv0ليلةyC*xE
 ،x~{+ف�¤GH
أحلكh+
*fEbE
¢<H
*f£j£ExD
fE
الأر�ض  ،وينتهك كل الأعراف الدولية (. )6
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
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يذكر م�شعل �أن �شقيقه قد �أح�ضر هو ورفاقه �إىل املنزل عدد ًا كبري ًا من مكائن الت�صوير ،و�أنهم

زودتهم بها (. )7
w¤¡°ûdGيف*الديوانية  ،وال يعلم عن اجلهة
و�ضعوها
التي (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ت�صوير وتوزيع املن�شورات
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
بينهم
 bCحممد
* f£´b~zDكان
بداية الغزو ،
وخطورته يف
الرغم من
وعلى
ومن<¢
ورفاقه £cD*،
fE H*5
fE
الو�ضع y+bº
ح�سا�سية¯ *v0
D ¡gA
*fEbD
العراقي ،
bAللنظام
*hJ¡Dاملعادية
:bEاملن�شورات
Eبت�صوير
الكندري ¯،يقومون
¯عي�سى
*´,x~{gأحمد
الكندري  ،و�
م�شاري
E HbgDb+
hB¡D* D3
*ib~zcD
*�¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1آل
ف�ض ًال عن من�شورات �أخرى تدعو �إىل التم�سك بالقيادة ال�شرعية لدولة الكويت املتمثلة يف �أ�سرة
االنتهاء1من(.الت�صوير كانوا يقومون بتوزيع املن�شورات على �شباب املقاومة ،
ال�صباح الكرام  .وبعد
*b£+fE¯ib~zcD
�شقيق
الذين يتولون بدورهم �إي�صالها �إىل املواطنني ال�صامدين على �أر�ض الكويت  ،وكان م�شاري
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ال�شهيد �أحد الذين ُ�سلمت �إليهم تلك املن�شورات (. )8
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
الكتابة على جدران املدار�س
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
العراقية
مل يكتف حممد و�صديقه بت�صوير املن�شورات  ،بل قاما بكتابة ال�شعارات املعادية للقوات
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDومن
الغازية  ،والعبارات التي تدعو �إىل الوحدة الوطنية على جدران املدرا�س با�ستخدام الطالء ،
والكويت لنا »(. )9
تلك العبارات «كلنا للكويت ،
<-b/b£g0*EÌjD*¢
*<w¤|D*ch
منزله
حممد ورفاقه يف

*Ég1يف wG
=4H
Ñ* 04
*<Dbg
املنزل
من املكث
وحذرهما
وم�شعل ،
ib~z+ÉEحممد
¡0ال�شقيقني
� fJ*H4إىل
Eاخلالة
*ÈCابن
bGحممد
جاء
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
فا�ستجاب
مبفردهما يف ظروف الغزو امل�ضطربة  ،وعر�ض عليهما ال�سكن يف بيت والدته ،
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
املنزل
م�شعل لطلبه  ،بينما �أ�صر حممد على املكث يف املنزل هو ورفاقه  ،ف�أ�ضحى ذاك
مقرهم الدائم  ،يف حني ظل ال�شقيق م�شعل
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6يرتدد عليهم طيلة وجودهم فيه (. )10
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ح�صول حممد على ال�سالح
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
ح�صل حممد ورفاقه على بع�ض الأ�سلحة اخلفيفة يف بداية الغزو من خمفر �ضاحية
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
�صباح ال�سامل قبل احتالله من قبل القوات العراقية (. )11
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
قتل جنود االحتالل
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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العراقي  ،ثم عمدوا �إىل حرق جثثهم قرب مدر�سة نفي�سة بنت احل�سن االبتدائية للبنات

�ضاحية* �صباح ال�سامل (. )12
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
يفw¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
عمل بطويل �آخر
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
الذي
�H*5شباب
تخلي�ص �أحد
الكندري
م�شاري
و�صديقه
حممد
ا�ستطاع
كما
الكويت<¢
£cD* fE
*bC f£´b~zD
fE
y+bº
الطيار*v0
¯ D
¡gA
*fEbD
القوات ،
bAإىل تلك
بنادقهم �
:bEنريان
بت�سديد
*¯، hB¡Dوذلك
D3العراقي
االحتالل
أيدي قوات
وقع يف �
E HbgDb+
*hJ¡D
E
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
الأمر الذي �أ�سفر يف نهايته عن تخلي�ص ذاك ال�شاب من قب�ضة العراقيني (. )13
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
ر�صد القوات العراقية ملحمد ورفاقه
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
منطقة
�سمع حممد ورفاقه عن عزم القوات العراقية بتفتي�ش املنازل  ،بعدما طوقت
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
عائلة
�ضاحية �صباح ال�سامل  ،فخ�شي الرفاق افت�ضاح �أمرهم �إن �شمل التفتي�ش منزل
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
مكائن
حممد الطيار الذي يتخذونه مقر ًا لهم  ،فقاموا ب�إخفاء �أ�سلحتهم  ،ثم نقلوا
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
الت�صوير �إىل مدر�سة نفي�سة بنت احل�سن االبتدائية للبنات القريبة من املنزل (. )14
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
تفتي�ش منزل الطيار
<-b/b£g0*EÌjD*¢
ح�ضر جنود االحتالل العراقي �إىل منزل عائلة الطيار  ،وقاموا بتفتي�شه  ،لكنهم مل يعرثوا فيه على
*<w¤|D*ch
خائبني (. )15
�شيئ  ،فان�صرفوا

 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
اعتقال حممد ورفاقه
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
وكان
�شاءت الظروف �أن يقوم حممد بزيارة �صديقه خالد ال�شرف يف منزله يف 1990/11/1م،
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
العراقية  ،وما �أن طرق حممد الباب حتى قامت تلك
املنزل �إذ ذاك حما�صر ًا من قبل القوات
القوات باعتقاله (. )16
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f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
حممد يف خمفر �صباح ال�سامل
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
بعد اعتقاله  ،قام جنود االحتالل العراقي برتحيل حممد الطيار �إىل خمفر �شرطة �ضاحية �صباح
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE
xº
ال�سامل (. )17
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
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 165جهالة م�صري حممد
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 وبع�ضها يرجح ترحيلهم �إىل، �ضاحية �صباح ال�سامل
على يد جنود االحتالل عند جمعية
مبقتلهم
(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&
*w¤¡°ûdG
. )18(  لكن تبقى احلقيقة غائبة،  ثم �إىل �سجون العراق، �سجن مبدينة الأحمدي
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
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االحتالل¯ملحمد
قواتfEbD*
تغييب
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0*
D ¡gA
املحكمة
وقد حكمت
، يقين ًا
م�صريه:bE
ومل يعرفE
، املح�سن¯الطيار
حممد¯براك
الغزاةib~zcD*
هكذا غ َيب
E HbgDb+
bA
hJ¡D*
hB¡D*عبد
D3
,x~{g´*
. )19(  م2010/5/18 بدولة الكويت مبوت املفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
أ�سكنه ف�سيح جناته و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب اجلميل
،رحم اهلل ال�شهيد حممد
.(1�وb£+fE¯ib~zcD*
.وال�سلوان
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
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© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
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�شارع
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قطعة
،
ال�سامل
�صباح
�ضاحية
ي�سكن
،
م
1970
/5/3
يف
بالكويت
( )1ولد
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
يحمل ال�شهادة املتو�سطة  ،تاريخ �أ�سره يف  1990 /9/ 20م  ،وتاريخ ا�ست�شهاده هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
�ضمن
موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم  2006/6/19م  ،رقم امللف يف مكتب ال�شهيد  . 728انظر :ا�ستمارة املتغيب
واملفقودين
fEلأ�سرى
H*5ت�سجيل ا
ومنوذج
y+bºم�ؤرخة يف
*، 406032v0
¯برقم
والتحرير
*¢< £cD
1992/5/7م bC،
f£´b~zD* fE
االحتاللD
عمليات¡gA
*fEbD
الكويتيني � ،صادر عن اللجنة الكويتية حلقوق الإن�سان  ،منوذج رقم  ، 6260014يف  1991/3/8م  ،بيانات املبلغ
ال�سابقةE
HbgDb+
*hJ¡D
*´,x~{g
*ib~zcD
بنف�س
bAاللجنة
�صادر عن
:bEالكويتيني
Eواملفقودين
¯ الأ�سرى
*hB¡Dأو�ضاع
D3ت�سجيل �
ال�شهيد) ¯،ومنوذج
(�شقيق
م�شعل
الكويتيني ،
الرقم  ،م�ؤرخ يف  1991/4/8م  ،للمبلغ �أحمد (عم ال�شهيد)  ،ومنوذج ت�سجيل الأ�سرى واملفقودين
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
(�.ؤون الأ�سرى واملفقودين  ،بدون رقم  ،يف تاريخ 1991 /10/29م  ،بيانات
التابعة1ل�ش
�صادر عن اللجنة الوطنية
*b£+fE¯ib~zcD
املبلغ براك (والد ال�شهيد)  ،وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
، 2011/11/30
( )2م�شعل (�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الأربعاء  ،املوافق
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
�ص  2؛ م�شاري الكندري  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني ،املوافق � ، 2011/12/5ص
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
، 2011/12/7
 1؛ �أحمد عي�سى الكندري  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الأربعاء  ،املوافق
�ص . 2
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDأحمد
( )3م�شاري الكندري  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2 – 1؛ م�شعل (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 2؛ �
عي�سى الكندري  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
عي�سى
( )4م�شعل (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ م�شاري الكندري  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ �أحمد
<. -b/b£g0*EÌjD*¢
الكندري  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 2
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( )5م�شعل (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
( )6امل�صدر ال�سابق � ،ص . 2
*<. 2w¤|D*ch
( )7امل�صدر ال�سابق � ،ص
*Ég1أحمد wG
*<Dbg
ib~z+ÉE
م�شاري*ÈC
bG
عي�سى
�=4Hص  3 ، 2؛ �
*Ñال�سابقة ،
04املقابلة
ال�شهيد) ،
م�شعل (�شقيق
� ، ¡0ص  3؛
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اهلل ال�صميم ()1
ال�شهيد */حممد مبارك حممد
عبد (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
وطباعه
�أخالقه
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
*ib~zcD
أ�سرته
�شجاع  ،مرح � ،صاحب خلق رفيع  ،حنون  ،طيب القلب  ،بار بوالديه  ،حمب ل
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
و�إخوانه (. )2
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
درا�سته و عمله
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
املقداد
در�س االبتدائية يف مدر�سة املعت�صم مبنطقة اجلهراء  ،ثم املتو�سطة يف مدر�سة
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eيف
بن الأ�سود  ،ومل يكمل درا�سته  ،حيث التحق بوزارة الداخلية  ،وعمل برتبة عريف
�أمن الدولة (. )3
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
هوايته
<-b/b£g0*EÌjD*¢
()4
يع�شق ال�سفر  ،يهوى الفرو�سية وركوب اخليل .
*<w¤|D*ch
إجازته  wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0
fJ*H4 �E
* ÈCمن
 bGيعود
حممد
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
العربية ،
عاد حممد �إىل الكويت  ،بعد �أن �أم�ضى �إجازته الدورية يف جمهورية م�صر
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
وكانت عودته �صبيحة يوم الأربعاء من �أغ�سط�س �سنة  1990م  ،قبل وقوع الغزو العراقي
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
الغا�شم على دولة الكويت بيوم واحد (. )5
â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
العراقي
حممد يف بداية الغزو
fJ¡±*ex²*$v+v+
<f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+يف
تكرر خروج حممد وغيابه عن املنزل لفرتات طويلة  ،الأمر الذي �أقلق الأ�سرة من عمله
الع�سكريني
القب�ض على
 x~{+تلقي
h+كانت
العراقية
القوات
وخا�صة �أن
fEاحلرجة ،
الظروف
هذه
© yC*xE
Iv0* ¤GH
*fEbE
f~64vE
*¢<H f£j£ExD
xº
*�b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡Dأن
من منت�سبي اجلي�ش وال�شرطة واحلر�س الوطني  ،وكان والده مينعه من اخلروج � ،إال
()6
 ،wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*Hويخرج �إىل مكان ال يعلمه �أهله
حممد ًا كان ي�أخذ مفتاح ال�سيارة دون علم والده
*´.f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
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â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

حممد �إلى �صديقه
ذهاب
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
اجلهراء ،
يف يوم  1990 / 8 / 9م خرج حممد من منزله دون علم �أ�سرته مبنطقة
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xيف
وتوجه �إىل منزل �صديقه املقرب ورفيقه يف ال�سفر حممد �سامل ال�صواغ  ،الكائن
¯يعد
 Dمل
ال�ساملية ولكنه
منطقة
*. )7(v0
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº
*¡gA fEbD
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
خروج والدته من الكويت
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
عليه( ،.ا�شتد الأمر على والدة حممد  ،و�ساءت ظروف العائلة
بعد غياب ولدها وحزنها
*1 b£+fE¯ib~zcD
()8
بالكويت  ،وا�ضطرت الوالدة �إىل مغادرة الكويت مع بقية الأبناء .
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
بقاء الوالد بالكويت
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eلكن
مكث والد حممد بالكويت  ،وذهب �إىل كافة الأماكن التي يعتقد بوجود ولده فيها ،
مل ي�صل �إىل نتيجة �شافية (. )9
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
عمل حممد باملقاومة
<-b/b£g0*EÌjD*¢
يذكرعبداهلل �أن والده �أخربه ب�أن �شقيقه حممد ًا كان يعمل باملقاومة الكويتية يف جمموعة
*<w¤|D*ch
ال�صباح مبنطقة الرو�ضة  ،و�أن �أحد �أبناء عائلة الفزيع �أخربه بذلك  ،لكن
ال�شيخ عذبي
()10
*< wG Ég1* =4H Ñ* 04 .Dbg
¡0
طبيعةfJ*H4
يعلم E
bGال*ÈC
�ib~z+ÉEإليه
التي �أ�سندت
املهمة
الوالد
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
قدوم من ي�س�أل عنه
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
قدوم رجلني �إليه ب�سيارة بنية اللون يخربان �أن
تذكر والدة حممد �أن زوجها �أخربها عن
حممد ًا قد اعتقل  ،لكنه بخري  ،وي�سلم على اجلميع (. )11
*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
رواية �أخرى
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ويذكر عبداهلل رواية �أخرى مفادها � ،أنه و بعد غياب حممد عن املنزل  ،قدم �شخ�ص
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
ي�س�أل عنه يلقب ب�أبي حممد  ،ف�أخربه والد حممد �أنه ال يعلم عنه �شيئ ًا منذ ثالثة �أيام
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
�سابقة ،فذكر ذاك ال�شخ�ص �أن ولده بخري  ،و�أن ال �ضرورة للقلق عليه (. )12
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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على بطاقته املدنية
العثور
(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&
*w¤¡°ûdG
وجدها
 وذكر �أنه،  و�سلم البطاقة املدنية اخلا�صة مبحمد، جاء �أحد �أبناء عائلة الفزيع
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
يعمل
 و�أخرب �أي�ض ًا �أن حممد ًا كان، عند ديوانية ال�صيادين مبنطقة البدع �أثناء التنظيف
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
)13(
الكويتية
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯. D
¡gAباملقاومة
fEbD*
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD*
حممد يف العراق
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
 �إىل الأ�سرة مبارك املهو�س وذكر لهم �أنه ر�أى حممد.(قدم
 �أنه، يخرب �شقيقه طالل
1 b£+fE¯ib~zcD*
)14(
. ال�صميم و�صديقه حممد �سامل ال�صواغ يف �سجن �أمن مدينة الب�صرة
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
تغييب قوات االحتالل لل�شهيد
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
وقدfEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
،  ومل يعرف م�صريه يقين ًا، هكذا غ َيب الغزاة حممد مبارك حممد عبد اهلل ال�صميم
2008/2/27
حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
. )15( م
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
 و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب اجلميل، أ�سكنه ف�سيح جنانه-b/b£g0*EÌjD*¢<
� و، رحم اهلل ال�شهيد حممد
. وال�سلوان
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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،3
جادة
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2
�شارع
،
1
قطعة
،
الق�صر
،
اجلهراء
منطقة
ي�سكن
،
م
1971
�سنة
يف
بالكويت
( )1ولد
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
 ، 8يحمل ال�شهادة االبتدائية  ،عمل يف وزارة الداخلية برتبة عريف  ،تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
�صادرة
احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم  2008/2/27م  .انظر� :شهادة وفاة ال�شهيد
*¢< £cD
ومنوذجH*5
*bC f£´b~zD
fE
برقم¯ *v0
D
¡gA
واملفقودين
fEأ�سرى
ت�سجيل ال
 2008/7/7م ،
y+bºبتاريخ
، 2008/1118
ال�صحة
*fEbDوزارة
عن
1991/3/6م ،
 ،Eمنوذج
¯الإن�سان
حلقوق
الكويتية
الكويتيني �صادرعن
بتاريخE HbgDb+
bA4126812
:bEرقم*hJ¡D
*hB¡D
اللجنةD3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
بيانات املبلغ ابن خالته خالد �سليمان ال�سليمان  ، ،ومنوذج ت�سجيل �أو�ضاع الأ�سرى واملفقودين الكويتيني
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 1991/10/13م
�صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين بدون رقم  ،م�ؤرخ يف
*1 b£+fE¯ib~zcD
(.امللف �صادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف
حمتويات
لنف�س املبلغة  ،وبطاقة
مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
( )2عبداهلل (�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الأحد املوافق 2012/3/4
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
� ،ص  2-1؛ طالل �( ،شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الأحد املوافق
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
� ، 2012/3/8ص . 2
( )3طالل �( ،شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
( )4عبداهلل (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
( )5مزنة حممد �سليمان املهيني (والدة ال�شهيد)  ،مقابلة �أجرتها معها الباحثة منى احلمدان من
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
بتاريخ
مكتب االت�صاالت واملعلومات التابع للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين  ،ورقة واحدة
(�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ طالل �( ،شقيق ال�شهيد) ،
 1992/11/30؛ عبداهلل
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ مزنة حممد �سليمان املهيني (والدة ال�شهيد) ،
( )6طالل �( ،شقيق
*<w¤|D*ch
املقابلة ال�سابقة  ،ورقة واحدة .

wG
*Ég1
=4H
*Ñ
04
*<Dbg
ib~z+ÉE
¡0
حممدE
مزنة*ÈC
bG
fJ*H4املهيني (والدة ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة  ،ورقة واحدة ؛ طالل �( ،شقيق
�سليمان
()7
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
ال�شهيد) ،
( )8طالل �( ،شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ مزنة حممد �سليمان املهيني (والدة
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
املقابلة ال�سابقة  ،ورقة واحدة .
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
( )9عبداهلل (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
( )10امل�صدر ال�سابق � ،ص . 4 ، 2
*·H±*gJ*HyD
�سليمان املهيني (والدة ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة  ،ورقة واحدة .
( )11مزنة حممد
<. 3 – 2 $*xp~|D*f~8b
ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
( )12عبداهلل (�شقيق
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H
ال�سابقة
( )13طالل �( ،شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ عبداهلل (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
� ،ص . 4
*© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+. 4fEbE
f~64vE
¢<H
*f£j£ExD
fE
xº
طالل �( ،شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
()14
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
يو�سف
( )15وزارة العدل  ،دائرة الأحوال ال�شخ�صية  ، 14/ق�ضية رقم  ، 2007 /2588املرفوعة من
العدل
اللطيف و�أحمد مبارك ال�صميم ووكيل وزراة
مبارك حممد ال�صميم �ضد عبد اهلل وطالل وعبد
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
ب�صفته ووكيل وزارة ال�صحة ب�صفته .
171
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الدخيل( ()1
ال�شهيد */حممد نا�صر م�ساعد
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
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Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د .في�صل عبداهلل الكندري:
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
الثالث
حممد وترتيبه
 :bEواحد هو
بنات وابن
الدخيل¯بثالثة
حممد
*ib~zcDال�شهيد
رزق والد
E HbgDb+
*bA hJ¡D
E
نا�صر*hB¡D
¯ D3
*´,x~{g
وكان
بني �أخواته ،وهذا جعله حنونا على �أخواته ،فبادلوه احلب واحلنان والتقدير،
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
درجة كبرية.
عطوفا على �أهله وولده �
*b£+fE¯ib~zcDإىل .(1
الدبلوم
�أنهى حممد درا�سة الثانوية العامة والتحق باملعهد التجاري ،ليح�صل على
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
لالنتقال
التجاري ،فعمل موظف ًا يف وزارة التجارة لفرتة ق�صرية ،ودفعته ميوله الع�سكرية
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الكويتي،
�إىل احلياة الع�سكرية ،فالتحق بالكلية الع�سكرية ،وعمل �ضابط ًا يف اجلي�ش
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
�صدام
وترقى يف املنا�صب حتى و�صل �إىل رتبة رائد يف وزارة الدفاع قبيل غزو جنود
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
ح�سني دولة الكويت (.)1
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ومطلق
وتزوج حممد يف عام 1980م ،وكان �أبا لثالثة �أبناء هم :عبدالرحمن � 8سنوات،
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
� 4سنوات ،وفي�صل �سنة
واحدة (.)2
<-b/b£g0*EÌjD*¢
وم�ضت الأيام على حممد ب�صورة طبيعية وعا�ش يف الكويت ك�أي فرد من �أفراد املجتمع
*<w¤|D*chمن �أغ�سط�س عام  1990م عندما بات وا�ضح ًا للعيان نية �صدام ح�سني
الكويتي حتى الثاين
ال�صغرية wG
الدولة*Ég1
*Ñهذه=4H
الحتالل04
العراقي*<Dbg
ib~z+ÉE
�شباب¡0
بزهرةfJ*H4
*E ÈC
التي
الكويت،
اجلي�ش
�bGأر�سل
عندما
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDيف
حتملت الكثري لت�ساند اجلمهورية العراقية بكل ما �أوتيت من قوة ،ووقفت بجانبها
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
حربها لتقدم لها امل�ساعدة تلو امل�ساعدة كلما دعت احلاجة لذلك ،فكانت الكويت خري
 ¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6الكويتيون من نومهم على �صوت الدبابات
معني و�سند للعراق ،وكانت املكاف�أة ب�أن �أفاق
*·H±*gJ*HyDالعراقية ،وهي جتوب �شوارع الكويت لتعكر �صفو نومهم الهادئ ،
والآليات الع�سكرية
الكويتيون،
نحمله لكم �أيها
ول�سان حالهم ك�أنه يقول« :هذا هو العرفان والتقدير الذي
1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
الكويت،
وهذا هو ا جلميل الذي طاملا حلمنا برده لكم ،و�أعلنت العراق انتهاء ا�ستقالل
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
x~{+تابعة
ثانوية
م�ستقلة �إىل
الكويت من
حتويل
ومت
العراق©.
ملحافظاتyC*xE
Iv0* ¤GH
حمافظةh+
fEbE* f~64vE
دولة¢<H
*f£j£ExD
fE
xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡Dمقر
وقد ا�ستيقظ ال�شهيد حممد من النوم على نداء الواجب ،فتلقى مكاملة هاتفية من
اجلنود
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*Hيف منطقة اجليوان ،بعد �أن عاث
عمله يدعوه لال�ستجابة للقدوم �إىل مقر عمله
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
و�صل
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$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
تقدم القوات العراقية �إىل مقر وزارة الدفاع.
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الكويتيني باالت�صال بالأفراد لي�أتوا �إىل مقر
بع�ض من تواجد يف مقر الوزارة
فقام
&¥h72g¤/c06cd<ÍEمن (ȓ
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµغري
الوزارة للدفاع عنها ،ول�صد القوات العراقية  ،فتجمع ثلة من الغيورين على بلدهم،
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*xمبا
مبالني ب�ضخامة القوات الغازية ،وقرروا طواعية الت�صدي للقوات العراقية الغازية
الذي
H*5أولئك
bCأحد �
الدخيل �
fEحممد
ومعدات ،وكان
من �¯أ�سلحة
أيديهم
*fEbDحتت �
توافر
املخل�صني<¢
£cD* fE
*f£´b~zD
*y+bº v0
D
¡gA
¯ ًا �إىل
م�سرع
وتوجه
مالب�سه
ارتدى
عملهE HbgDb+ bA hJ¡D*.
مقر:bE
E
*hB¡D
الع�سكريةD3،
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
التي
وهناك جتمع حممد مع لفيف من رفاقه ،وتناولوا الأ�سلحة الب�سيطة املوجودة هناك
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
عليها ،ووزعوها بينهم و�أخذوا يقاومون القوات العراقية التي
متكنوا من و�ضع �أيديهم
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
ورفاقه
دخلت مقر وزارة الدفاع .ومت تبادل �إطالق النريان بني الطرفني ،ووقف حممد
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±مع
يف وجه القوات العراقية بع�ض الوقت ،ولكن ماذا ع�سى ال�شجاعة �أن تفعل هناك
�ضخامة اجلحافل العراقية الغازية؟!
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
ذلك
وال�سيما و�أن الت�صدي للقوات العراقية كان تلقائي ًا ،وبدون ترتيب م�سبق دفعهم �إىل
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
وجه
الو�ضع الذي و�ضعوا فيه ،فما كان �أمام الغيورين منهم �إال حمل ال�سالح والوقوف يف
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
الغزاة ،والت�صدي لهم حتى ال يهن�ؤوا ب�ضم الكويت.
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢حممد �أخربها ب�أنهم دافعوا عن مقر وزارة الدفاع ،وقاوموا
وت�صف لنا �أخته ب�أن ال�شهيد
بقوة و�شرا�سة القوات العراقية ،فما كان من اجلنود العراقيني �إال �أن �أحرقوا املكان
*<w¤|D*ch
على ترك �أماكنهم الدفاعية ،ونتيجة الزدياد �أعداد القوات العراقية
لإجبار املقاومني
فرتاجع  wG
الوزارةÉg1*،
*=4H Ñ
Dbg<* ib~z+ÉE
EإىلfJ*H4
�صدرت �*ÈC
bG
حممد
 04مقر
باالن�سحاب من
 ¡0الكويتيني
املدافعني
أوامر �
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
ورفاقه جمربين )3( ،وال�سيما يف ظل عدم وجود �إ�سناد �أو �إمدادات تقوي جانبهم.
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
للقدوم
�أما �صديق دربه نا�صر �سعود العازمي فيقول ب�أنه قام باالت�صال ببع�ض ال�ضباط
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
حممد هناك ،و�أن ال�شهيد حممد �أخذ بع�ض
�إىل مقر وزارة الدفاع ،والتقى مع ال�شهيد
الأفراد ،وذهب �إىل اجلهة ال�شمالية من املع�سكر ،وتبادل مع العراقيني �إطالق النار،
*·H±*gJ*HyD
وا�ست�شهد �أحد الأفراد الذين كانوا برفقة حممد ،و�أن ال�شهيد حممد مل يرغب برتك
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
املع�سكر �أو مقر الوزارة ولكن الأوامر �صدرت �إليه ،وكان عليه الإطاعة ،وظل يقاوم حتى
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
نفدت الذحرية التي كانت بحوزته ،ومل يكن �أمامه بعدها �إال االن�سحاب من مكانه حتى
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE
¢<H f£j£ExD* fE xº
ال يقع يف �أيدي القوات العراقية (.)4
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
وت�ضيف �أخته ب�أنه �أخربها ب�أنهم بعد �أن خرجوا من املع�سكر توجهوا �إىل خمزن مغلق يف
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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ويقول ابن عمه ب�أن ال�شهيد �أخربه ب�أنهم وجدوا يف هذا املخزن بع�ض املالب�س فغريوا
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الع�سكرية ،وا�ستطاع ال�شهيد حممد �أن ي�صل �إىل
مالب�سهم *،ليتخل�صوا من مالب�سهم
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
()6
بيت �أحد �أقاربهم يف منطقة الرميثية .
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
يرجع
وتقول زوجته ب�أن ال�شهيد حممد بعد �أن خرج من البيت يف الثاين من �أغ�سط�س مل
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
الثالث
�fEأخرى
بني فرتة و
يت�صل*v0هاتفيا
أيام ،وكان
ثالثة �
ملدة
اليوم <¢
ويف*£cD
عليه fE،
ليطمئنهمH*5
*bC f£´b~zD
y+bº
¯ D
¡gA
*fEbD
أخذهEمن
bAحت�ضر ل
*hJ¡Dب�أن
وطلب منها
الرميثية،
موجود يف
*ib~zcDليخربها
ات�صل بها
HbgDb+
:bE
منطقةE
*¯ hB¡D
*´,x~{gب�¯أنه D3
منزل �أقربائه ،فذهبت مع والدته ،و�أخذوه �إىل بيت والدته يف منطقة الفنطا�س (.)7
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
هذا احلد و�إمنا فكر بعمل ما ،ف�شكل مع جمموعة من رفاقه
ومل يقف ن�شاط حممد
*b£+fE¯ib~zcD
عند .(1
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHإىل
لتغيري هويات الع�سكريني من منت�سبي وزارة الداخلية والدفاع واحلر�س الوطني �
وقفت
هويات مدنية� ،أو ملن يريد �أن يغري هويته �أو ا�سمه لت�ضليل القوات العراقية التي
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
على كل �أجهزة الدولة ،ورمبا طاردوا الع�سكريني منهم �أو �أ�صحاب املنا�صب الرفيعة
*،)8(f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
لقب
والطريف يف الأمر �أن ال�شهيد حممد غري ا�سمه �إىل حممد العويطي ،والعويطي هو
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
جلده الذي كان �سخي ًا على الفقراء (.)9
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*�¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDآلة
ويقول �صاحبه نا�صر �سعود العازمي ب�أن ال�شهيد متكن من احل�صول على �آلة تغليف ،و
<-b/b£g0*EÌjD*¢ال�شهيد فالح را�شد الغريب مقر ًا لهم ،وتوافد الع�سكريون
طباعة ،واتخذوا من ديوانية
على هذه الديوانية لتغيري هوياتهم ( ،)10وكان يقوم بهذا العمل �أربعة �أ�شخا�ص منهم
*<w¤|D*ch
وال�شهيد فالح الغريب و�شخ�ص يعرف با�سم ح�سن �أحمد ح�سون،
ال�شهيد حممد
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC*.)11(bG
و�آخر
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
التي
ومل ي�ستمر عمل الفرقة ملدة طويلة �إذ �سرعان ما و�صلت الأنباء لل�سلطات العراقية
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
معلومات
كانت جتند جمموعات كبرية من جن�سيات خمتلفة للعمل ل�صاحلهم ،ولتجميع
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6ومبا �أن الفنطا�س تعترب منطقة بها خليط
عن اخلاليا الكويتية التي تعمل يف ال�سر،
�سكاين من كثري من اجلن�سيات ،و�صلت الأنباء عن هذه اخللية لل�سلطات العراقية،
*·H±*gJ*HyD
فقامت مبراقبة الديوانية مكان جتمع �أفراد اخللية ،وجتمع اجلنود العراقيون بداخلها،
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
و�أبقوا الديوانية مفتوحة ال�صطياد كل من يدخلها.
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ويف ع�صر يوم اخلام�س من �سبتمرب عام 1990م وعلى جري العادة توجه ال�شهيد حممد
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
�إىل الديوانية ،فقب�ض اجلنود العراقيون عليه ( .)12ويقول �صاحبه نا�صر العازمي ب�أنه
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
كان ينوي الذهاب للديوانية ،و�أب�صرها من بعيد مفتوحة منذ وقت ال�ضحى ،فراوده
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104ال�شك يف ذلك وتردد يف الذهاب ،وعلم بعد ذلك ب�أن ذلك كان كمين ًا من قبل العراقيني174
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
()13
للقب�ض على كل من يدخل الديوانية .

،اقتادوهم �إىل خمفر �شرطة منطقة الفنطا�س
*أ�سروا ال�شهيد حممد و�أ�صحابهw¤¡°ûdG
� وبعد �أن
(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&
 ثم �إىل الرئا�سة، ومت نقله بعد ذلك �إىل حمافظة الأحمدي،فمدر�سة الفنطا�س
،)14(
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
. لتنقطع �أخباره عنا بعد ذلك،و�أخري ًا مت نقله �إىل �سجون العراق
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
الدخيل
غامنfE
 نورةH*5
كل منbCأودعf£´b~zD*
�  عندماfE
 م2008/9/28
حتى¯تاريخ
� وانقطعت
¢< £cD*
y+bº v0*
Dأخباره
¡gA
fEbD*
املفقود
باحلكم مبوت
للمطالبة:bE
 الكليةE
إىل¯املحكمةhB¡D*
� كتاب ًاD3
الدخيل
E HbgDb+
bA hJ¡D*
¯ حممد
,x~{g´*وعبدالرحمن
ib~zcD*
»حكميا
 فحكمت املحكمة الكلية مبوت املفقود «موت ًا،حممد نا�صر م�ساعد الدخيل
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
اعتبار ًا من يوم
 فقامت مراقبة ال�سجل املركزي للمواليد والوفيات،)15( م2008/12/30
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
.)16( م2009/4/27 بوزارة ال�صحة با�ستخراج �شهادة وفاة بتاريخ
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
رحم اهلل ال�شهيد حممد نا�صر و�أ�سكنه ف�سيح اجلنان و�ألهم �أهله ال�صرب اجلميل
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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الهوام�ش(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&:
*w¤¡°ûdG
ال�شهيد)
(�صديق
العازمي
�سعود
نا�صر
مع
مقابلة
الدخيل،
نا�صر
حممد
ال�شهيد
ملف
ال�شهيد،
 - 1مكتب
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
بتاريخ 2011/3/13م� ،ص .2

*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
 - 2مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع نورة غامن الدخيل (زوجة ال�شهيد)
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0
بتاريخ¡gA
*fEbD
¯.3-2
�Dص
2011/3/6م،
ال�شهيد)
الدخيل (�أخت
:bEفتيحة
Eمقابلة مع
نا�صر¯الدخيل،
حممد
ال�شهيد
ال�شهيد ،ملف
 - 3مكتب
E HbgDb+
نا�صرbA
*hJ¡D
*hB¡D
D3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
بتاريخ 2011/3/9م� ،ص .3-2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
 - 4مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع فتيحة نا�صر الدخيل (�أخت ال�شهيد)
*1 b£+fE¯ib~zcD
.(.3-2
بتاريخ 2011/3/13م� ،ص
ال�شهيد)
 - 5مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع فتيحة نا�صر الدخيل (�أخت
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
بتاريخ 2011/3/9م� ،ص .3-2
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
 - 6مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع �سعد غامن الدخيل (ابن عم ال�شهيد)
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
بتاريخ 2011/3/7م� ،ص.3
ال�شهيد)
 - 7مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع نورة غامن الدخيل (زوجة
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
بتاريخ 2011/3/6م� ،ص .3-2
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
 - 8مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع �سعد غامن الدخيل (ابن عم ال�شهيد)
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
بتاريخ 2011/3/7م� ،ص.3
<-b/b£g0*EÌjD*¢حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع فتيحة نا�صر الدخيل (�أخت ال�شهيد)
 - 9مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

بتاريخ 2011/3/9م� ،ص .4
ملف ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع فتيحة نا�صر الدخيل (�أخت ال�شهيد)
 - 10مكتب ال�شهيد،
*<w¤|D*ch
بتاريخ 2011/3/13م� ،ص .4

wG
*Ég1
=4H
*Ñ
04
*<Dbg
ib~z+ÉE
¡0
fJ*H4
مكتب*ÈC
bG
ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع فتيحة نا�صر الدخيل (�أخت ال�شهيد)
Eملف
ال�شهيد،
- 11
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
بتاريخ 2011/3/9م� ،ص .4
ال�شهيد)
 - 12مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع �سعد غامن الدخيل (ابن عم
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
بتاريخ 2011/3/7م� ،ص.4
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
 - 14مكتب ال�شهيد ،ملف ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،مقابلة مع فتيحة نا�صر الدخيل (�أخت ال�شهيد)
بتاريخ 2011/3/13م� ،ص .5
*·H±*gJ*HyD
ملف ال�شهيد حممد نا�صر الدخيل ،ن�سخة من �أوراق املحكمة الكلية� ،ص .8 - 3
 - 15مكتب ال�شهيد،
الوفاة� ،ص .2
< $*xp~|D*f~8bن�سخة من
ال�شهيد حممد نا�صرالدخيل،
 - 16مكتب ال�شهيد ،ملف
�شهادة1/
18 ¡J¯H
fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H

¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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 /*w¤¡°ûdGم�صطفى ح�سني �أحمد
ال�شهيد
القطان ()1
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
وطباعه
�أخالقه
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
*ib~zcD
�شجاع  ،حركي  ،كتوم  ،ودود  ،عطوف (. )2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
درا�سته
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
طالب يف املعهد التجاري (. )3
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
موقفه �إزاء العدوان العراقي
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDيف
كانت حما�سة م�صطفى يف مقاومة املحتل ال حدود لها  ،لذا كان حري�ص ًا على التواجد وامل�شاركة
كل العمليات التي من �ش�أنها �إحداث �أبلغ الإ�صابات يف جنود االحتالل (. )4
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
عمله يف الهالل الأحمر
*<w¤|D*ch
أحمر مع �شقيقه عبد الأمري و�صديقهما حبيب حيدر القطان كجزء من العمل
عمل يف الهالل ال
ويحمل wG
*Ég1
وي�سعف=4H
Ñ*،04
الغزو ¡0
فرتةfJ*H4
خاللE
التطوعي*ÈC
bG
جثث
امل�صابني ،
*<Dbgاجلرحى
 ib~z+ÉEي�ساعد
العراقي الغا�شم ،
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
القتلى  ،وكان معهم وقتئذ الدكتور �إبراهيم بهبهاين (. )5
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
�سيارة الإ�سعاف
â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

* ·H±*gJ*HyDن�صف نقل عمل لها م�صطفى �شعار الهالل الأحمر وو�ضعه عليها  ،كما
وكانوا ي�ستقلون �سيارة
أ�سمائهم
انتقالهم وعدم ك�شف �
عمل لرفاقه الذين معه هويات ل�شخ�صيات وهمية لت�سهيل مهمة
1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
()6
احلقيقية �أمام جنود االحتالل  ،هذا الأمر �سهل خروجهم حتى يف �أثناء فرتة منع التجوال .
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+

© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
احل�صول على الدواء
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5bكان
الكويت وخا�صة املتعلق بعالج امل�صابني  ،وملا
كان الدواء �شحيح ًا يف �أثناء الغزو العراقي على
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
آثارها
 -104م�صطفى ورفاقه ينتحلون �صفة �صحية طارئة كان ح�صولهم على الدواء الالزم للجروح و�177
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
متي�سر ًا لهم  ،وكان الدكتور �إبراهيم بهبهاين ي�سهل لهم �صرف الدواء  ،فا�ستغلوا ذلك يف عملياتهم

املحتاجني(من ال�صامدين على �أر�ض الكويت (. )7
ف�ض ًال عن قيامهم بتوزيعه على
القتالية
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
توقف العملية
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
خاف
بهبهاين
للدكتور
fEالعراقية
ال�سلطات
باعتقال
�¡gAصرف ا
*fEbDعملية
توقفت
*�£cDإذ<¢
إبراهيمfE
H*5� bC
*f£´b~zD
y+bº
أدوية*v0
Dل¯
ً bAا (. )8
يكون طبيب
:bEالبد �أن
�صرف الدواء
 D3لأن من
افت�ضاح¯�أمرهم
ورفاقه
م�صطفى
E HbgDb+
*hJ¡D
ميلكE
*¯ hB¡D
*´,x~{g
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
م�ؤ�س�س جمموعة 25
*1 b£+fE¯ib~zcD
فرباير(.
يذكر
يعترب م�صطفى القطان �أحد �أقطاب جمموعة املقاومة الكويتية املعروفة با�سم  25فرباير  ،بل
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
بداية
حبيب حيدر القطان �أنه امل�ؤ�س�س احلقيقي للمجموعة التي قامت ب�سل�سلة من العمليات منذ
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الغزو العراقي �إىل يوم التحرير  ،ي�شاطره يف الت�أ�سي�س �شقيقه الأكرب عبد الأمري (. )9
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
خالد احلجي هو قائد املجموعة
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
الذي
�أما ال�شاهد �إبراهيم حممد د�شتي فيقول �إن قائد املجموعة هو خالد عبد احلميد احلجي
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢الكويت  ،ثم اختارت املجموعة العقيد عبد املح�سن �سرحان العنزي
ا�ضطرته الظروف للخروج من
قائد ًا لها  ،ثم �شكلت جلنة تن�سيق تدير �أمور املجموعة  ،بعدها مت التنظيم وتق�سيم املجموعة �إىل
*< ،w¤|D*chوكان م�صطفى �أحد العنا�صر الفاعلة يف كثري من العمليات التي مت تنفيذها
�أق�سام وخاليا �صغرية
)10( fJ*H4 E ÈC* bG
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE. ¡0
�ضد القوات العراقية الغازية

*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
مقر قيادة جمموعة  25فرباير
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6عبد احلميد احلجي  ،وكان يف املنزل �أ�سلحة
انطلقت جمموعة  25فرباير من منزل اللواء
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ا�ستخدمتها �أفراد املجموعة يف الكثري من عملياتهم القتالية �ضد جنود االحتالل العراقي  ،و�أمر
*·H±*gJ*HyD
املقدم خالد احلجي ب�إخراج ال�سالح من املنزل وتوزيعه على �أفراد املجموعة  ،ف�ض ًال عن تعليمات
1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
اللواء عبد احلميد احلجي وال�شيخ �سامل ال�صباح التي كانت ت�صب يف ذات االجتاه (. )11

¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
رفاقه يف املجموعة
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
من رفاقه يف املجموعة حممد عبد اهلل د�شتي  ،وعلي البلو�شي  ،و�إبراهيم د�شتي  ،وحبيب
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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 ،ويذكر داود �أن من بني �أفرادها �أحد ال�ضباط ال يعرف ا�سمه كان ير�سم لهم بع�ض

ملهاجمة جنود االحتالل (. )12
اخلطط
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
�صداقة حميمة
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
وحممد
م�صطفى
حميمة
هناك
م�شاري �أن
¡gAح�سني
*fEbDال�شاهد
يذكر
*¢< £cD
H*5بنيfE
عالقة bC
*f£´b~zD
fE
ح�سنy+bº
علي *v0
¯ D
التي
*hJ¡Dأن �
:bEلذا نظن �
Eحممد ،
¯ومعه
*� hB¡Dإال
م�صطفى
*´,x~{gفال¯يرى
*ib~zcDحاجيه ،
عبد اهلل
العملياتE
أغلبHbgDb+
bA
D3
نفذتها جمموعة  25فرباير قد ا�شرتاكا فيها مع ًا (. )13
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
ن�شاط م�صطفى
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
يتميز
ويف كل عملية قتالية تنفذ �ضد قوات االحتالل يربز فيها م�صطفى كمقاتل �شر�س
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
بالن�شاط واحليوية  ،ويحب التواجد يف جميع املواقع (. )14
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
اقتحام مبنى اال�ستخبارات العراقية
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
�شارع
�شارك م�صطفى رفاقه يف عملية اقتحام مبنى اال�ستخبارات العراقية الكائن يف
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
عمان  ،و�أ�سفرت هذه العملية
< -b/b£g0*EÌjD*¢عن �إحلاق خ�سائر فادحة بقوات العدو(. )15
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*<w¤|D*chالعراقية
التعر�ض للأرتال
* wG Ég1
ib~z+ÉE
عمليةfJ*H4
*ÈCيفE
bG
بالقنابل
=4Hالعراقية
*Ñالقوات
04أرتال
*< Dbgقذف �
ال�سامل  ،فقد
�¡0صباح
�ضاحية
�شارك
كما
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
وكان
اليدوية ووجه نريان �سالحه �إليها عند ج�سر �صباح ال�سامل مقابل منطقة م�شرف ،
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
عدد �شباب املقاومة الذين �شاركوا يف العملية نحو الع�شرين (. )16
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
تغيري الهويات
*·H±*gJ*HyD
يذكر خالد احلجي �أن م�صطفى كان ع�ضو ًا فاع ًال يف املجموعة  ،وكان يقوم بتغيري الهويات
1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H
ورخ�ص القيادة لل�ضباط الكويتيني وب�صفة خا�صة �أ�صحاب الرتب الكبرية منهم (. )17
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
عبور الع�سكريني احلدود
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
�ساعد م�صطفى الكثري من الع�سكريني يف عبور احلدود الكويتية �إىل اململكة العربية
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104ال�سعودية �أو عن طريق اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية لالن�ضمام �إىل �صفوف اجلي�ش179
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
()18
الكويتي يف اخلارج .
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إح�سا�س م�صطفى
�صدق �
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
�سبب
يذكر ف�ؤاد �أنه دخل على �شقيقه م�صطفى ليلة وهو ي�صلي و يبكي  ،وملا �س�أله عن
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
اعتقل
بكائه طلب منه �أن ي�أخذ احلذر و�أو�صاه خري ًا بالوالدة  ،وقد �صدق �إح�سا�سه فقد
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
اليوم التايل
. )19( ¡gA
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D
يف*fEbD
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
التح�ضري لعملية خطرية
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
فرباير(.قد جتهزوا لعملية كربى �ضد قوات االحتالل  ،واملكان
كل �أفراد جمموعة 25
*1 b£+fE¯ib~zcD
العراقيني
املختار هو منطقة جليب ال�شيوخ املكتظة بال�سكان والتي كانت تعج باجلنود
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
و�سيلة
 ،وكان لدى املجموعة جهاز توقيت االنفجار وقذيفة مدفعية كانوا قد �أعدوها
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
�شقيق
لإحداث �أبلغ الأثر بالقوات الغازية وحاولوا �إخفاءها بربطها يف �أ�سفل �سيارة ف�ؤاد
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
م�صطفى  ،كما كانت ال�سيارة برمتها مفخخة (. )20
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
اعتقال م�صطفى
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
 1990/10/11م خرج م�صطفى وهو يرتدي بدلة عمل حمراء اللون مع
يف �صباح يوم
<-b/b£g0*EÌjD*¢
�صديقه حممد عبد اهلل حاجيه لنقل �أ�سلحة �إىل �أ�صدقائهم باملقاومة الكويتية بعد �أن
*<w¤|D*ch
زوجته بتجهيز طعام الغداء له ولرفاقه لأنهم �سوف يعودون ظهر ًا  .كانت
�أو�صى حممد
�سريها  wG
=4Hأثناء*Ég1
�شقيق04
*<Dbg
fJ*H4 E
bG
توقفت
* Ñويف �
م�صطفى ،
ib~z+ÉEف�ؤاد
¡0هي �سيارة
ي�ستقالنها
* ÈCكانا
ال�سيارة التي
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
االحتالل
عند نقطة تفتي�ش عراقية يف منطقة جليب ال�شيوخ فقام �أفراد من جنود
�bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zEأن
بتفتي�شها فوجدوا �أ�سلحة يف �صندوقها اخللفي فتم اعتقالهما  ،ويف رواية �أخرى
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6أ�سفل ال�سيارة انفلت رباطها �أثناء عبورهم
القذيفة ال�صاروخية للدبابة التي ربطوها ب�
لإحدى املوانع الإ�سفلتية قبل نقطة التفتي�ش القريبة منهم ف�سقطت على الأر�ض فافت�ضح
*·H±*gJ*HyD
�أمرهم  ،وهذه الرواية هي الأثبت نظر ًا لتواترها عن معظم ال�شهود (. )21
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ات�صال م�صطفى
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
يذكر ف�ؤاد �أن �شقيقه م�صطفى ات�صل بهم يف �أحد الأيام ثم �أخربه وهو يبكي �أنه �سوف
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
يرجع �إىل املنزل  ،وطلب منه �أن يبلغ الوالدة بهذا اخلرب مع رجاء �أن ال تبكي عليه ،
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104بعدها انقطع اخلط الهاتفي  ،ومل ي�سمع �صوته �أبد ًا (. )22$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H 180

م�صطفى يف معتقل امل�شاتل
(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&
*w¤¡°ûdG
العامة
نقلت قوات االحتالل م�صطفى �إىل معتقلها يف امل�شاتل الزراعية التابعة للهيئة
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
عنibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
للزراعة والرثوة ال�سمكية و�أذاقته �صنوف ًا من العذاب يف حماولة لتح�صيل معلومات
ثم¢<
البنزين
ج�سدهbC
علىf£´b~zD*
إنهم �صبواfE
� ويقالy+bº
، حمت�سب ًا
لكنه ظل
، جمموعته
£cD*الطاهر
fE H*5
v0*�صابر ًا
¯ D
¡gA
fEbD*
وجود جثمانه
علىE
فلم¯ي�ستدل
، يقين ًا
يثبت
لكن ذلكib~zcD*
، حرقوه
. )23(hJ¡D*
E HbgDb+ bA
:bE
hB¡D*
D3
¯مل,x~{g´*
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
مل�صطفى
تغييب قوات االحتالل
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
بدولة
 وقد حكمت املحكمة،  ومل ُيعرف م�صريه، هكذا غ َيب الغزاة م�صطفى ح�سني �أحمد القطان
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
. )24(  م2007/1/8 الكويت مبوت املفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
ال�صرب
 و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه، رحم اهلل ال�شهيد م�صطفى و�أ�سكنه ف�سيح جنانه
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
. اجلميل وال�سلوان
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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الهوام�ش*&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµأ�سر
( )1ولد بالكويت يف  1967/9/15م  ،ي�سكن منطقة الفردو�س  ،طالب يف املعهد التجاري  ،تاريخ ال
يف  1990/10/11م  ،تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
تاريخ
 2006/6/19م  .انظر� :شهادة وفاة ال�شهيد �صادرة عن وزارة ال�صحة برقم ، 2006/2056
الكويتية<¢
£cD* fE
*bC f£´b~zD
fE y+bº
ومنوذج¯ *v0
2006/9/24م D،
*¡gA fEbD
حلقوق
 H*5اللجنة
ال�صادر عن
واملفقودين الكويتيني
ت�سجيل الأ�سرى
القطان
bAحممد ح�سن
*hJ¡Dخليل
:bEاملبلغ جميد
 ، Eبيانات
1991/1/30م
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رقم¯ D3
*´,x~{g
(خاله)  ،وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف مكتب
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
ال�شهيد التابع للديوان الأمريي .
*b£+fE¯ib~zcD
مقابلة.(�1
أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء املوافق 2007/5/15
( )2حبيب حيدر القطان ،
املوافق
� ،ص  5؛ ف�ؤاد (�شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
� ، 2007/5/15ص . 4 ، 2
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
( )3منوذج متابعة حيثيات �شهيد �صادر عن ق�سم التخليد  ،فريق توثيق احليثيات يف مكتب ال�شهيد.
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
(� )4إبراهيم حممد د�شتي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
( )5حبيب حيدر القطان  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
( )6امل�صدر ال�سابق .
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
( )7امل�صدر ال�سابق .
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
( )8امل�صدر ال�سابق � ،ص . 3 – 2
( )9بدر القطان  ،مقابلة �أجراها
< -b/b£g0*EÌjD*¢معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني املوافق � ،2007/6/4ص  2؛
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حبيب حيدر القطان  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ �إبراهيم حممد د�شتي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث
يوم ال�سبت املوافق � ، 2007/5/9ص . 2
وحيد القطان يف
*<w¤|D*ch
(� )10إبراهيم حممد د�شتي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
*< wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg
¡0 fJ*H4
�ib~z+ÉEص . 4 – 3
املقابلة ال�سابقة ،
Eالقطان ،
*ÈCحيدر
bGحبيب
()11
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDملف
( )12ف�ؤاد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ ح�سني على ح�سن م�شاري  ،مقابلة مثبتة يف
مثبتة
حممد عبد اهلل حاجيه �أجراها الباحث وحيد القطان � ،ص  6؛ حبيب حيدر �شهوار  ،مقابلة
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
يف ملف حممد عبد اهلل حاجيه �أجراها الباحث وحيد القطان � ،ص  2؛ داود عبد اهلل حاجيه مقابلة
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
الباحث وحيد القطان � ،ص . 5 – 4
مثبتة يف ملف �شقيقه ال�شهيد حممد �أجراها
( )13ح�سني علي ح�سن م�شاري  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني املوافق
*. 4·H±*gJ*HyD
� ، 2011/2/14ص
. 3f£FbjD*f<b~zD*¯H
د�شتي ،1املقابلة ال�سابقة � ،ص
<$*xp~|D*f~8bإبراهيم
املقابلة ال�سابقة � ،ص  5؛ �
( )14حبيب حيدر القطان ،
حممد/18
¡J¯H
fJ¡±*ex²*$v+v+
. 2¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
( )15حبيب حيدر القطان  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  5؛ �إبراهيم حممد د�شتي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
( )16حبيب حيدر �شهوار  ،مقابلة مثبتة يف ملف ال�شهيد حممد عبد اهلل حاجيه � ،ص  4؛ حبيب حيدر
© yC*xE
املقابلة¤GH
x~{+ h+
fE
xº
*. 2 Iv0
ال�سابقة � ،ص
*fEbEد�شتي ،
f~64vEحممد
¢<H؛ �إبراهيم
*� ،f£j£ExDص 5
املقابلة ال�سابقة
القطان ،
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
( )17خالد عبد احلميد احلجي  ،كتاب موجه �إىل رئي�س �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين  ،بدون تاريخ.
( )18خالد عبد احلميد احلجي  ،امل�صدر ال�سابق .
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 )19( -104ف�ؤاد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 5182
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
( )20داود عبد اهلل حاجيه  ،مقابلة مثبتة يف ملف �شقيقه �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم

اخلمي�س* املوافق � ، 2011/2/10ص . 8 – 7
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
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( )21بدر القطان  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ ح�سني على ح�سن م�شاري  ،مقابلة مثبتة يف ملف حممد
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
(زوجة
عبد اهلل حاجيه �أجراها معه الباحث وحيد القطان � ،ص  7 – 6؛ مهو�ش باقر �إبراهيم

*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
ال�شهيد) ،مقابلة مثبته يف ملف حممد عبد اهلل حاجيه �أجراها معه الباحث وحيد القطان � ،ص  5؛
القطان
أجراها
عبد اهلل
y+bºحممد
مثبته يف ملف
�¡gAشهوار ،
حبيب حيدر
وحيد<¢
الباحث*£cD
H*5معهfE
حاجيه �bC
*f£´b~zD
fE
مقابلة*v0
¯ D
*fEbD
� ،ص 5؛ �إبراهيم حممد د�شتي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ ف�ؤاد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة ،
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
�ص  ، 5ومقابلة �أخرى لنف�س ال�شاهد بتاريخ  1992/12/19مثبتة يف ملفه (ورقة واحدة) ؛ داود عبد
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
املوافق
اهلل حاجيه  ،مقابلة مثبتة يف ملف �شقيقه �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم اخلمي�س
� ، 2011/2/10ص 8 – 7
*.(1 .b£+fE¯ib~zcD
( )22ف�ؤاد (�شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 6 – 5
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
( )23حبيب حيدر القطان  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  6؛ �إبراهيم حممد د�شتي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
،2006
( )24وزارة العدل  ،املحكمة الكلية  ،دائرة الأحوال ال�شخ�صية العا�صمة  ، 9 /ق�ضية رقم /1238
املنعقدة بتاريخ  2006/6/19م .
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
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© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
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الرحمن الر�شود ()1
ال�شهيد */نبيل �أحمد علي عبد
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG

Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
د � .سعود حممد الع�صفور
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
*ib~zcDطباعه
�أخالقه و
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
�شجاع � ،صاحب خلق رفيع  ،طيب  ،مرح  ،متدين  ،حمبوب (. )2
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
درا�سته وعمله
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
باملركز
حا�صل على درجة املاج�ستري يف التجارة واالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية  ،يعمل
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الرئي�سي لبيت التمويل الكويتي  ،كما له ن�شاط جتاري يف بيع ال�سيارات الأملانية (. )3
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
الأذان والإمامة
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
�ضاحية
قام �أثناء الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت بالأذان والإمامة يف م�سجد
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
القاد�سية الكائن يف قطعة 5
< ،-b/b£g0*EÌjD*¢وكان يع�شق تقليد �أ�صوات كبار القراء ب�صوت عذب (.)4
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*<w¤|D*ch
هواياته
* wG Ég1
الكويت04
*<Dbg
وكان¡0
fJ*H4
*E ÈC
ع�ضوية
=4Hينت�سب �إىل
* ،Ñكما
الريا�ضي
ib~z+ÉEنادي
ميار�سها يف
التن�س،
bGريا�ضة
يهوى
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
جمعية املحا�سبني الكويتية (. )5
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
�صيامه وتقواه
*·H±*gJ*HyDيومي االثنني واخلمي�س من كل �أ�سبوع تطبيق ًا ل�سنة النبي �صلى اهلل
اعتاد نبيل �صيام
()6
خالد1/الزامل
عليه و�سلم  ،وكان يتناول الإفطار يف منزل ن�سيبه ريا�ض
.
18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
f£FbjD*f<b~zD*¯H

¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
التعاونية
اجلمعية
العمل
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H
*f£j£ExD
xºيفfE
وذلك
�أ�صبح �أثناء الغزو العراقي ك�أحد امل�س�ؤولني الكبار يف جمعية القاد�سية التعاونية ،
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
املواد
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*Hعلى ما فيها من �أموال  ،ويف توفري
لكونه ع�ضو ًا فيها  ،وجهد ورفاقه يف املحافظة
*´f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b
اجلنود
 -104الغذائية وتوزيعها على املواطنني ال�صامدين على �أر�ض الكويت  ،وكان مينع184
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
()7
العراقيني من اال�ستيالء على تلك املواد  ،وال يخاف مغبة ذلك .
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*w¤¡°ûdGنبيل
�أ�صدقاء
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
عدنان
عبد الرحمن حممد طالب من �أ�صدقاء نبيل املقربني  ،وكانا والرفاق يجتمعون يف ديوانية
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ال�سعد يف منطقة القاد�سية  ،يتحدثون عن الغزو العراقي و�آثاره  ،واتخاذ ما يلزم جتاهه
(.)8
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
توزيع
اخلبز*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1أبناء
يذكر عبد الرحمن حممد طالب � ،أن نبيل كان يو�صيه ب�إح�ضار اخلبز وتوزيعه على �
املنطقة  ،واحليولة دون
و�صوله(�.إىل قوات االحتالل العراقية (. )9
*1 b£+fE¯ib~zcD
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
فتح امليكرفون �أثناء ال�صالة
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°على
كان نبيل يتعمد فتح امليكرفون �أثناء �إمامته للنا�س يف ال�صالة  ،و يقوم بالدعاء
قوات
الظاملني املغت�صبني لأر�ض الكويت وب�صورة خا�صة يف �صالة الع�شاء ،وقد نبهته
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDأنه
االحتالل خلطورة ما يقول يف دعائه � ،إال �أنه مل يبال بتهديدهم  ،وكان يخربهم �
يدعو دعوة عامة على الظاملني دون حتديد لأنا�س بعينهم (. )10
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢
حتذير عبد الرحمن ل�صديقه
*<w¤|D*ch
يهاب جنود االحتالل وال حتى �أ�سلحتهم  ،ويذكر �صديقه عبد الرحمن
كان �شجاع ًا  ،ال
*Ég1
بط�شهم*Ñ
*<04 Dbg
القواتib~z+ÉE
غدر ¡0
مرار ًاEمنfJ*H4
حذره*ÈC
bG
نبيلwGيف كل
 ، =4Hلكن
خل�صومهم
العراقية  ،و�شدة
�أنه
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
مرة يهون عليه الأمر  ،وي�صفهم باجلنب واخلور(.)11
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
غ�ضب القوات العراقية من دعاء نبيل
يذكر ال�شاهد ريا�ض خالد الزامل �أن القوات العراقية ا�ستاءت من دعاء نبيل  ،ويف
*·H±*gJ*HyD
�إحدى املرات دخل �ضابط عراقي �إىل امل�سجد  ،وا�ستف�سر من نبيل عن ق�صده بالظاملني
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
يف دعائه  ،فرد عليه نبيل �أنه يق�صد الذين ظلموهم وظلموا الكويتيني  ،لكن ال�ضابط
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
العراقي مل يعجبه اجلواب  ،فغ�ضب وخرج من امل�سجد  ،وكان ذلك قبل اعتقال نبيل
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE
xº
ب�أ�سبوع (. )12
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104اعتقال نبيل185
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
ً
يف يوم  1990 / 8 / 30م  ،بعد �صالة الع�شاء  ،كان نبيل �صائما  ،ومل يدعو كعادته على
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امل�سجد مبعية �صديقه عبد الرحمن حممد
*w¤¡°ûdGمن جنود االحتالل  ،وخرج
الظاملني
من (ȓ
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµمن
طالب  ،و�إذا بثالثة �أ�شخا�ص � ،أحدهم من احلر�س اجلمهوري العراقي  ،طلبوا
رف�ضوا
نبيل حتديد ًا الركوب معهم ب�سيارتهم الع�سكرية  ،وملا طلب �صديقه الركوب معه
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
<¢ثم
املخفر ،
�سريع
حتقيق
fEأمر ب�سيط ،
y+bºو�أن ال
املق�صود ،
¡gAأن نبيل
*fEbDوتعللوا �
ذلك،
fEيف*£cD
H*5
*bC f£´b~zD
هو *v0
¯ D
الإفراج
عنه (. )13
*´E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
ذهاب زوجته لل�س�ؤال
*b£+fE¯ib~zcD
عنه .(1
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHعن
توجهت الزوجة خالدة خالد الزامل �إىل خمفر �شرطة �ضاحية القاد�سية لل�س�ؤال
فعادت
زوجها نبيل  ،لكن مل ّمتكن من م�شاهدته  ،حيث رف�ضت القوات العراقية طلبها ،
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
�أدراجها حزينة قلقة (. )14
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
عبد الرحمن ي�ست�شعر اخلطر
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ذهب
�أيقن عبدالرحمن �أن �صديقه العزيز نبيل قد وقع يف �أ�سر القوات العراقية  ،لذا
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
اجلمعية  ،و�أخربهم مبا حدث لنبيل  ،ف�أ�سرعوا بالذهاب �إىل
�سريع ًا �إىل الأ�صدقاء يف
<-b/b£g0*EÌjD*¢
خمفر القاد�سية  ،و�س�ألوا عنه هناك  ،ف�أخربهم اجلنود �أن الأمر ال يعدو �سوى حتقيق
*<w¤|D*ch
�سريع  ،ثم يفرج
عنه (. )15
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
نقل نبيل �إلى جهة جمهولة
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
أخبار
انتظر الأ�صدقاء يوم ًا �أو يومني  ،فلم يخرج نبيل من مكان اعتقاله  ،ثم تبايت ال
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6القاد�سية  ،فهناك من �أفاد ب�أنه نقل �إىل
عن اجلهة التي نقل �إليها نبيل بعد خمفر
خمفر �شرق  ،وهناك من قال �إنه نقل �إىل ق�صر نايف الذي اتخذته القوات العراقية
*·H±*gJ*HyD
قيادة و�سجن ًا لها (. )16
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
نبيل يف �سجن الأحداث
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
يذكر ال�شاهد نا�صر �سيف �سعد امل�شعل �أنه �شاهد الأ�سري نبيل يف �سجن الأحداث يف
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
الفرتة من  1990 / 11 / 11م �إىل  1990 / 11 / 17م  ،بينما يف امللحق الر�سمي لل�شاهد
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 -104نف�سه �إ�ضافة �أنه �شاهد الأ�سري يف �سجن الأحداث يف الفرتة من 1990 /11/12م �إىل186
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
()17
 1990 / 12 / 15م .

�سجون العراق
نبيل يف
(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&
*w¤¡°ûdG
مبنى
 ومنها �سجن، �أفاد �شهود الإثبات م�شاهدتهم للأ�سري نبيل يف �سجون العراق
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
خليل
 الأ�سري بدر حممد:  وممن �شاهده هناك، املخابرات العراقية مبدينة الب�صرة
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
أ�سري
وال£cD*
، املطريي
أ�سري في�صل
 وال، ال�شخ�ص
حممد¯باقر
 وال،القطان
¢<
fEنا�صر
H*5 هجر
bC f£´b~zD*
fE
y+bº v0*
Dأ�سري
¡gA
fEbD*
الرا�شد
را�شدib~zcD*
علي فهد
. )18(¯
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
,x~{g´*
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
لل�شهيد
تغييب قوات االحتالل
.(1 b£+fE¯ib~zcD*
وقدE$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
،  ومل يعرف م�صريه يقين ًا، هكذا غ َّيب الغزاة نبيل �أحمد علي عبد الرحمن الر�شود
2007/10/9
حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
. )19( م
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
اجلميل
 و�ألهم �أهله و�أبناء وطنه ال�صرب،  و�أ�سكنه ف�سيح جنانه، رحم اهلل ال�شهيد نبيل
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
. وال�سلوان
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
-b/b£g0*EÌjD*¢<
w¤|D*ch<*
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD*
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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·H±*gJ*HyD*
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D*
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
187
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*w¤¡°ûdGوالهوام�ش
امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµعلى
( )1ولد بالكويت �سنة  1959م  ،ي�سكن منطقة القاد�سية  ،قطعة � ، 6شارع  ، 63منزل  ، 8حا�صل
درجة املاج�ستري يف التجارة واالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية  ،تاريخ اال�ست�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
وزارة
كمفقود موت ًا حكمي ًا اعتبار ًا من يوم  2007/10/9م  .انظر� :شهادة وفاة ال�شهيد �صادرة عن
*¢< £cD
أ�سرىfE
H*5
*bC f£´b~zD
بتاريخy+bº
¯ v0*،
D ¡gA
*fEbD
الكويتيني
واملفقودين
ت�سجيل ال
 ، fEومنوذج
 2008/1/27م
2008/224
ال�صحة برقم
بيانات
1991/1/27م ،
 3073312يف
¯منوذج
إن�سان ،
حلقوق ال
�صادرعن اللجنة
E HbgDb+
تاريخbA
*hJ¡D
Eرقم:bE
*hB¡D
الكويتيةD3
*´¯ ,x~{g
*ib~zcD
املبلغ �سامي (�شقيق ال�شهيد)  ،ومنوذج �آخر �صادر عن نف�س اجلهة برقم  ، 3035612م�ؤرخ يف
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
تاريخ،
1991/3/6م  ،بيانات املبلغ �أحمد (والد ال�شهيد)  ،ومنوذج ثالث �صادر عن نف�س اجلهة  ،دون
*1 b£+fE¯ib~zcD
( .خالدة خالد حممد الزمل (زوجة ال�شهيد) ،ومنوذج �صادر عن
املبلغة
برقم  ، 3073312بيانات
،1991/10/16
اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين لنف�س املبلغة بدون رقم  ،م�ؤرخ يف
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
وا�ستمارة بيانات املتغيب �ضمن عمليات االحتالل والتحرير برقم  406032يف تاريخ ، 1992/5/7
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
وبطاقة حمتويات امللف �صادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
التابع للديوان الأمريي .
املوافق
( )2عبد الرحمن حممد طالب  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الأربعاء ،
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDيوم
� ، 2012/3/14ص  2؛ عائ�شة حممد بوعركي  ،مقابلة �أجراها معها الباحث وحيد القطان يف
االثنني  ،املوافق � ، 2012/3/5ص  2؛ ب�سام فهد الع�سعو�سي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDمعه
القطان يوم الثالثاء  ،املوافق � ، 2012/3/6ص  2 – 1؛ ريا�ض خالد الزامل  ،مقابلة �أجراها
<-b/b£g0*EÌjD*¢أربعاء  ،املوافق � ، 2012/3/6ص . 2
الباحث وحيد القطان يوم ال
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( )3ا�ستمارة بيانات املتغيب عن عمليات االحتالل والتحرير ال�سابقة ؛ عبد الرحمن حممد طالب ،
�ص . 2
املقابلة ال�سابقة ،
*<w¤|D*ch
( )4عبد الرحمن حممد طالب  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4 ، 2؛ عائ�شة حممد بوعركي  ،املقابلة ال�سابقة ،
مقابلة � wG
*Ég1
=4H
*Ñ
04
ib~z+ÉE
فهد fJ*H4
ب�سامE
 2bG؛*ÈC
أجراها
الرجيب ،
يو�سف
يعقوب
*< 2 -Dbg؛
ال�سابقة � ،ص 1
¡0املقابلة
الع�سعو�سي ،
�ص
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
معه الباحث وحيد القطان يوم الأربعاء  ،املوافق � ، 2012/3/7ص . 2 – 1
ال�سابقة ،
( )5ريا�ض خالد الزامل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ عبد الرحمن حممد طالب  ،املقابلة
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
�ص.2
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
( )6ريا�ض خالد الزامل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
( )7عائ�شة حممد بوعركي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ ريا�ض خالد الزامل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص– 2
*·H±*gJ*HyD
حممد طالب  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
3؛ عبد الرحمن
طالب  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
( )8عبد الرحمن حممد
fJ¡±*ex²*$v+v+
<f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H. 3$*xp~|D*f~8b
�ص3
( )9ريا�ض خالد الزامل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ عبد الرحمن حممد طالب  ،املقابلة ال�سابقة ،
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
–.4
©
yC*xE
*Iv0
¤GH
x~{+
h+
*fEbE
f~64vE
¢<H
*f£j£ExD
fE
xºعبد الرحمن حممد طالب  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ عائ�شة حممد بوعركي  ،املقابلة ال�سابقة ،
()10
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ال�سابقة ،
�ص  2؛ ب�سام فهد الع�سعو�سي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ يعقوب يو�سف الرجيب  ،املقابلة
�ص  2؛ ريا�ض خالد الزامل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص 3
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* .wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 )11( -104ب�سام فهد الع�سعو�سي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3 – 2؛ عبد الرحمن حممد طالب  ،املقابلة ال�سابقة،188
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
�ص . 4

ريا�ض* خالد الزامل  ،املقابلة ال�سابقة ،
()12
�ص (.ȓ3
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
( )13عبد الرحمن حممد طالب  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  5 – 4؛ ب�سام فهد الع�سعو�سي  ،املقابلة ال�سابقة
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
� ،ص  2؛ ريا�ض خالد الزامل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4 – 3
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
( )14ريا�ض خالد الزامل  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
�ص . 5
ال�سابقة ،
*v0املقابلة
طالب ،
()15
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD
fE
y+bº
حممد ¯
الرحمنD
*fEbDعبد¡gA
( )16امل�صدر ال�سابق .
E
HbgDb+
bA
*hJ¡D
:bE
E
¯
*hB¡D
D3
¯
*´,x~{g
*ib~zcD
( )17انظر  :ا�ستمارة املقابلة مع ال�شاهد نا�صر �سيف �سعد امل�شعل  ،ال�صادرة عن مكتب التخطيط
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
الباحث
واملتابعة  ،التابع للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين بتاريخ  ، 1996 / 1 / 23بتوقيع
با�سل اللوغاين .
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
التابع
( )18انظر  :ا�ستمارات املقابلة مع ال�شهود املذكورين  ،ال�صادرة عن مكتب التخطيط واملتابعة ،
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
للجنة الوطنية ل�ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين بتاريخ  ، 1996 / 1 / 23بتوقيع الباحث با�سل اللوغاين .
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
حممد
( )19وزارة العدل  ،دائرة الأحوال ال�شخ�صية  ، 9/ق�ضية رقم  ، 2007 /2695املرفوعة من خالدة
الزامل �ضد جناة �أحمد عبد الفتاح ووكيل وزارة العدل ب�صفته ووكيل ال�صحة العامة ب�صفته .
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢

*<w¤|D*ch
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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 /*w¤¡°ûdGوليد حمد الفهد احلمد
ال�شهيد
(()1
&ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
د � .سعود حممد الع�صفور
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
طباعه
أخالقه و
¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D
¡gA
�*fEbD
خلق رفيع ،
�Eصاحب
هادئ ،
D3القلب
¯طيب
خدوم ،
كرمي ،
�شجاع ،
اجتماعي (. )2
E HbgDb+
*bA hJ¡D
:bE
*¯ ،hB¡D
*´,x~{g
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
درا�سته و عمله
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
در�س يف مدر�سة ابن العميد املتو�سطة  ،عمل يف بلدية الكويت (. )3
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
هوايته
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
()4
يحب الرحالت الربية والقن�ص وتربية احليوانات .
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
وليد يف بداية الغزو
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢عندما وقع الغزو العراقي على دولة الكويت  ،دفعته حما�سته
كان جمند ًا جماز ًا عن عمله
�إىل التوجه مع �صديقه عادل �إىل خمفر �شرطة خيطان للت�سجيل كمتطوعني يف اخلدمة
*<w¤|D*ch
الع�سكرية للدفاع
عن الوطن (. )5
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE ¡0 fJ*H4 E ÈC* bG
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
حرا�سة املنزل واحلارة
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
كان لديه �سالح �صيد يحر�س �أ�سرته ومدخل حارته من الغزاة الذين قد يداهمون املنازل
يف �أي وقت لل�سرقة �أو للتفتي�ش عن املقاومة
. )6(¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
�صداقة حميمة
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
ينادي
كان يرتبط ب�صداقة حميمة بابن �شقيقه عادل و بحكم تقارب ال�سن بينهما ال
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ال�سفر و
¢<Hوكانا مع ًا
با�سمه ،
كعم بل
ب�صفته
وليد
احل�ضر(. )7
© yC*xE Iv0* ¤GH
x~{+ h+
f~64vEيف*fEbE
*f£j£ExD
fE
xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
ثالث االثنني
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
طباعهم
 -104ثالث االثنني �صداقة وحمبة هو خالد هزاع احلمد �إذ كانوا يجتمعون يف ح�سن190
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()8
ودماثة �أخالقهم .

(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&*w¤¡°ûdG
ت�صوير و توزيع املن�شورات
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
للع�صيان
قام وليد ورفاقه بت�صوير املن�شورات املعادية لقوات االحتالل العراقي التي تدعو
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
موجودة
� fEآالت
بو�ساطة
ويتمbCذلك
الكويتية ،
ال�شرعية
*v0دعم
وحتث¯على
املدين
*¢< £cD
H*5
*f£´b~zD
fE
y+bº
والتظاهرD
*¡gA fEbD
جزء ًا
وكانوا ي�سلمون
على النا�س
املن�شورات
العمرية  ،ثم
*ib~zcDبلدية
يف مركز
E HbgDb+
*bA ،hJ¡D
:bE
توزعE
*¯ hB¡D
منطقة¯ D3
*´,x~{g
(.)9
منها �إىل �أقاربهم من بينهم عبد العزيز ابن �شقيقه ليقوموا بتوزيعها على اجلريان
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
امل�شاركة القتالية
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ال�صناعية
�شارك وليد �صديقيه خالد وعادل يف العملية التي نفذت يف منطقة ال�شويخ
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
التجارية
و�أ�سفرت عن ر�صد �سارقني من جنود االحتالل العراقي يقومان ب�سرقة املحال
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*Eفهد
فقتل �أحدهما على يد خالد هزاع و�أ�صيب الآخر وهرب  ،ويذكر ال�شاهد عبد العزيز
بعدم
احلمد �أن الثالثة قدموا �إىل منزله بعد تنفيذهم للعملية و�س�ألوه عن والده ف�أجابهم
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
د�شدا�شة
وجوده  ،ثم طلبوا منه �أن يدخلهم �إىل املنزل ب�سيارتهم ن�صف النقل  ،وكان على
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
خالد �آثار دماء وكذا ال�سيارة
< ، -b/b£g0*EÌjD*¢فقاموا بغ�سل ال�سيارة خ�شية افت�ضاح �أمرهم(.)10
*<w¤|D*ch
تنظيم املظاهرات
قاموا wG
*Ég1
*Ñ
قوات 04
*<Dbg
*E ÈC
بتوزيع
=4Hحيث
العراقي
االحتالل
�ib~z+ÉEضد
¡0مظاهرات
fJ*H4تنظيم
رفيقيه يف
bGوليد
�ساعد
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
والتكبري
من�شورات واتفقوا مع بع�ض ال�صامدين على اخلروج يف وقت واحد للتظاهر
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
الكرام
على �أ�سطح املنازل والدعوة �إىل عودة ال�شرعية الكويتية ممثلة يف �آل ال�صباح
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
ومن ذلك ما فعلوه يوم  1990/8/10يف
منطقة العمرية (. )11

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*·H±*gJ*HyD
احل�صول على ال�سالح
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
يف اليوم الثاين �أو الثالث من �أيام الغزو العراقي ذهب وليد مع �صديقيه يف �سيارته
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
اجليب ميت�سوبي�شي �إىل خمزن �سالح تابع لوزارة الداخلية الكويتية يف منطقة ال�شويخ
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
ال�صناعية فوجدوا جمموعة من �شباب املقاومة يقومون بتوزيع الأ�سلحة على الراغبني يف
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
قتال قوات االحتالل  ،ف�أخذ الرفاق ما ا�ستطاعوا حمله من �سالح وذخرية يف �سيارتهم
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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ال�سالح
توزيع
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµعلى
�شارك وليد مع عادل وخالد يف توزيع الأ�سلحة على الراغبني من ال�صامدين �أو
الذين عزموا على تنفيذ عمليات ع�سكرية �ضد قوات االحتالل العراقي (.)13
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
*¢< £cD* fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº v0* ¯ D ¡gA fEbD
خروج
لل�سعودية¯ E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3
وليد*´,x~{g
*ib~zcD
أمينها
خرج وليد مع رفيقيه ب�أ�سرهم �إىل اململكة العربية ال�سعودية يوم  1990/8/17لت�
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
( .قوات االحتالل العراقي لل�صامدين على �أر�ض الكويت
م�ضايقات
هناك بعدما ات�سعت
*1 b£+fE¯ib~zcD
()14
وذلك بكرثة مداهمات املنازل والتعر�ض �إىل حرماتها .
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
عودة وليد للوطن
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
ن�صيحة
رف�ض مع رفيقيه عادل وخالد البقاء يف اململكة العربية ال�سعودية كما رف�ضوا
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
العودة
والد عبد العزيز احلمد باالن�ضمام �إىل قوات درع اجلزيرة هناك وف�ضلوا
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
االحتالل
�إىل الوطن مل�شاركة ال�صامدين معاناتهم وليكونوا يف طليعة املنا�ضلني �ضد
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
الغا�شم(. )15
<-b/b£g0*EÌjD*¢

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

*<w¤|D*ch
ورفاقه
اعتقال وليد
*Ég1
04
يوم*E ÈC
bG
 wGمن
متجهة
�=4Hسيارة
*Ñخم�سني
�ضمن
*<Dbgوخالد
ib~z+ÉEوعادل
�¡0سيارة وليد
fJ*H4كانت
1990/8/28
يف
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxDإىل
اململكة العربية ال�سعودية �صوب الكويت وحاولت دخولها يف وقت واحد  ،وانق�سمت �
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
والثانية
جمموعتني حتى ال تقع جميعها يف قب�ضة جنود االحتالل  :الأوىل تتجه ميين ًا ،
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6دخول الوطن ب�سالم � ،أما املجموعة الأوىل
تتجه �شما ًال  ،ومتكنت املجموعة الثانية من
التي كان �ضمنها الرفاق الثالثة فقد وقعت يف �أ�سر قوات االحتالل العراقي بعد �أن قاموا
*·H±*gJ*HyD
بتفتي�شها فوجدوا �أ�سلحة خمب�أة معهم (. )16
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
وليد يف معتقل امل�شاتل
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
ذكر بع�ض ال�شهود �أن القوات العراقية نقلت وليد �إىل معتقلها يف منطقة امل�شاتل الزراعية
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
التابعة للهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�سمكية (. )17
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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نقلهم �إىل العراق (. )18
ذات املعتقل  ،و�أخربه وليد بقرب
معه يف
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
*w¤¡°ûdG
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
وليد يف الب�صرة
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
مدينة
اال�ستخبارات
�fEسجن
نقل �إىل
*v0وليد
ال�شهود �أن
*fEbDذكر
كما
يف <¢
العراقية*£cD
fE H*5
*bC f£´b~zD
y+bº
بع�ض¯ D
¡gA
الب�صرة
(E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´*. )19
*ib~zcD
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
وليد يف �سجن الرمادي
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
�E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCHأن
وذكر ال�شاهد نف�سه �أن القوات العراقية نقلت وليد �إىل �سجن الرمادي يف العراق  ،و
الرمادي
�أ�سرته بحثت عنه هناك حيث كلفت جدته املقيمة يف العراق بالذهاب �إىل �سجن
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
ؤيته ،
 ،فلما �س�ألت عنه �أخربوها بعد �أن دفعت لهم مبلغ ًا من املال بوجوده مع ا�ستحالة ر�
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
ثم �أنكروا بعدئذ وجوده وحذروها من ال�س�ؤال عنه مرة �أخرى (. )20
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
رفات وليد
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
<-b/b£g0*EÌjD*¢ال�شهيد وليد حمد الفهد احلمد يف مقربة جماعية يف مدينة
مت العثور على رفات الأ�سري
الرمادي  ،وقد �أثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع الرفات امل�أخوذة  ،ووفاته
*<w¤|D*ch
تعزى �إىل �أ�سباب
جنائية (. )21
* wG Ég1
*Ñأبناء=4H
04
fJ*H4و�¡0
bGاهلل*ÈC
اجلميل
وطنه ال�صرب
أهله و�
*<Dbgألهم �
ib~z+ÉEجنانه  ،و�
أ�سكنه ف�سيح
 Eوليد
ال�شهيد
رحم
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
وال�سلوان .
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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*·H±*gJ*HyD
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
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امل�صادر
&(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE
يحمل
( )1ولد بالكويت يف  1965/12/14م  ،ي�سكن منطقة العمرية  ،قطعة  ،3مقابل حديقة احليوان ،
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
ال�شهادة املتو�سطة  ،يعمل يف بلدية الكويت  ،تاريخ الأ�سر يف  ، 1990/8/28تاريخ اال�ست�شهاد هو
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
ال�صحة
تاريخ العثور على رفاته يوم  2004/11/1م  .انظر� :شهادة وفاة ال�شهيد �صادرة عن وزارة
*¢< £cD
fE
�ضمنH*5
املتغيبbC
*f£´b~zD
fE
تاريخ*y+bº v0
¯ D
برقم ¡gA
*fEbD
والتحرير
االحتالل
عمليات
وا�ستمارة
 2004/12/12م ،
، 2004/2749
Eعن
ال�صادر
الكويتيني
واملفقودين
:bEأ�سرى
ت�سجيل ال
ومنوذج
*´,x~{gؤرخة
 ، 406032م�
برقم
HbgDb+
bA
*hJ¡D
E
1992/5/7م¯،
¯يفhB¡D* D3
*ib~zcD
اللجنة الكويتية حلقوق الإن�سان  ،منوذج رقم  6025213تاريخ 1991/3/6م  ،بيانات املبلغ �أحمد
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
1991/3/7م ،
علوان حمادي اقطامي  ،ومنوذج �آخر �صادر عن نف�س اجلهة بنف�س الرقم  ،تاريخ
*1 b£+fE¯ib~zcD
فهد(.ال�ضويحي  ،ومنوذج ثالث �صادر عن نف�س اجلهة برقم 6567914
بيانات املبلغ عادل مبارك
أ�سرى
تاريخ  1991/4/3م  ،بيانات املبلغ حممد جليدان حممد الر�شيدي ومنوذج ت�سجيل �أو�ضاع ال
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
واملفقودين الكويتيني �صادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �ش�ؤون الأ�سرى واملفقودين بدون رقم  ،م�ؤرخ يف
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
 1991/10/9م  ،بيانات املبلغة منى نا�صر مطلق العجمي (زوجة ال�شهيد)  ،وبطاقة حمتويات امللف
*.f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
�صادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�سم التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان الأمريي
أربعاء
( )2عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد)  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم ال
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cDيوم
املوافق � ، 2011/4/27ص  3 ، 2؛ �سويد الدوخي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان
الأحد املوافق � ، 2011/5/1ص  2 – 1؛ في�صل ال�صانع  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxDيوم
يوم الأحد املوافق � ، 2011/5/1ص  2؛ عيد الدوادي ؛ مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان
�ص  2؛ و�سام الع�صيمي  ،مقابلة �أجراها معه الباحث وحيد القطان يوم
الأحد املوافق ، 2011/5/1
<-b/b£g0*EÌjD*¢
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االثنني املوافق � ، 2011/5/2ص . 2
*<w¤|D*chاملقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة
(� )3سويد الدوخي ،
ال�سابقة � ،ص  3؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
 wG Ég1* =4H Ñ* 04 Dbg<* ib~z+ÉE
املقابلة ¡0
fJ*H4،E
في�صل*ÈC
bG
ال�سابقة � ،ص . 2
ال�صانع
()4
*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
املقابلة
( )5عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  5؛ عيد الدوادي ؛
ال�سابقة � ،ص . 3
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
(� )6سويد الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ عيد الدوادي ؛
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ و�سام الع�صيمي ،
( )7عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 3
*·H±*gJ*HyD
املقابلة ال�سابقة � ،ص  2؛ عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة
( )8عيد الدوادي ؛
ال�سابقة � ،ص . 3
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
املقابلة
( )9عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  6 – 5؛ �سويد الدوخي،
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
ال�سابقة � ،ص  3 – 2؛ في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�سابقة ،
*© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE
�f~64vEص . 2
¢<Hال�سابقة ،
*f£j£ExDاملقابلة
fEالع�صيمي ،
 xº؛ و�سام
�ص4
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
املقابلة
( )10في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد) ،
ال�سابقة � ،ص . 6
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´* wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
 )11( -104عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  7 – 6؛ �سويد الدوخي ،194
$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H
املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ و�سام الع�صيمي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2

2؛عبد(ȓالعزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة
�سويد* الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص
()12
&¥h72g¤/c06cd<ÍE
w¤¡°ûdG
ال�سابقة � ،ص  5؛ في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛
Í£gJ¡D*CjEDHfp~z´*f£gJ¡D*fEHb´*x~8b<v0*ÌE*v£~{D*Jµ
و�سام الع�صيمي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 2
*´ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x
( )13عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 7
ال�شهيد) ،
�fEشقيق
(H*5ابن
bCاحلمد
* f£´b~zDفهد
fE؛عبد العزيز
�ص 4 – 3
ال�سابقة ،
ال�صانع ،
في�صل
()14
*¢< £cD
y+bº
املقابلة*v0
¯ D
¡gA
*fEbD
املقابلة ال�سابقة � ،ص  8؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ و�سام الع�صيمي  ،املقابلة ال�سابقة
*E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD
� ،ص . 3
*¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1
( )15عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  8؛ في�صل ال�صانع  ،املقابلة
ال�سابقة � ،ص . 4
*.(1 b£+fE¯ib~zcD
املقابلة
(� )16سويد الدوخي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد) ،
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
ال�سابقة � ،ص  10 – 9؛ في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  4؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�سابقة ،
*2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±
الدريع
�ص  4؛ و�سام الع�صيمي  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  3؛ فهد (�شقيق ال�شهيد) ،مقابلة الباحثة ليلى
بتاريخ ( 1992/12/16ورقة واحدة) .
*f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°
( )17في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
( )18عبد العزيز فهد احلمد (ابن �شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص  9؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة
*;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD
ال�سابقة � ،ص  ، 4ومقابلة �أخرى معه يف جريدة الأنباء بتاريخ � ،2004/12/6ص . 12
*¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD
( )19في�صل ال�صانع  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 4
(ابن �شقيق ال�شهيد)  ،املقابلة ال�سابقة � ،ص . 10 – 9
( )20عبد العزيز فهد احلمد
<-b/b£g0*EÌjD*¢
( )21انظر  :الإدارة العامة للأدلة اجلنائية  ،فريق الأدلة اجلنائية  ،الفريق الفني  ،انطباق رقم 210
لتقرير م�صور لرفات رقم  7105املنطبق على الأ�سري ال�شهيد وليد حمد الفهد احلمد  ،ملف �أ�سري
*<w¤|D*ch
رقم  609معتمد من العميد عيد عبد اهلل بو �صليب مدير عام الإدارة العامة للأدلة اجلنائية ورئي�س
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¡0
الفريق*ÈC
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*<Dbgوفاته .
ib~z+ÉEذكر �سبب
ال�شهيد وفيها
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*f£<¯v£~{D**Æ~7*Jµbg<°*dc~6*¢<©bF*°*ibJ*HxD
bCdc~zD*DHÉg0°*ib~z+x~7bc´*bg0°*H*Ég0°*2¡/v~9fp~zE
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
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f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
¢<4bD*É:b+f£gJ¡D*fEHb´*2*xA*Ef<¡¸hEbB£D*~|gEv+
© yC*xE Iv0* ¤GH x~{+ h+ fEbE* f~64vE ¢<H f£j£ExD* fE xº
*b~{£g-Hf~64v´*Hxs´*EfcJxD*y´*fG*v§hEbAf£B*xD*i*¡D
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املقدمة
ibEv³*¯~{FHÁv´*b£~|Db+~}A4HÉg0°*HbBJvEb~|D*HÍ+*x´*
¢< £cD*
v0*حمد
¯ D
5 fE H*5 bC f£´b~zD* fE y+bº
احلمد
¡ خليفةgA
عبداهللfEbD*
�أحمد
E HbgDb+ bA hJ¡D* :bE E ¯ hB¡D* D3 ¯ ,x~{g´* ib~zcD*
8
�أحمد مبارك مطلق الطواري العازمي
¢<£cDbFb~9xJHf£±*E~zD*}+$*x~{+bE¡J,y0v£~{D*£1*
1 b£+fE¯ib~zcD*
11
فهمي.(م�صطفى
�أحمد حممد �أحمد
E$*x~{D*f+¡~|DxDb+ib~zcD*-¢<22ÆJÍ£gJ¡D*EÌjD*bCH
18
�أحمد مرزوق احلمد الدو�سري
2¡/ECb~{EHibJb~}EED¡~9xgJ*¡FbCbEdc~z+f£FHbgD*ib£±*
22
جا�سم حميد عبداهلل عبا�س ال�سماك
f£Db1Hf02yE¡-bE*ÌjCf£FHbgD*ib£±*bAD3¶*fAb~9°b+Ég0°*
fEEws-*EÍ£gJ¡D*bc~{D*}+b~}J*bGHf£)*wD*2*¡´*H~zD*E
28
حامد عبدالزهراء مال اهلل مرتوك
;¯2¡~|D*Hf+*x´*¢<b+*¡£g~z£D,2b´*ÌA¡gDf£~6Hib~zcD*¢<£cD*
35
ح�سام حممد عبداملح�سن فراج الع�صيمي
¡~|²*Í:*¡´*¢<~6vBib~zcD*4b~{gF**¯~7°Hf£~6bD*HxD*
41
الهر�شاين
حمود نافل �سعيد عو�ض
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58
�سعود �صالح عو�ض رويان ال�سلطاين
¤gJ¡CCEbgF°*Hv²*¡G0É~6
63
�سعود عبدالعزيز عثمان حممد احلبي�شي
·H±*gJ*HyD*
70
�سعود عبداهلل �سعود عجالن الدو�سري
f£FbjD*f<b~zD*¯H1/18 ¡J¯H $*xp~|D*f~8b< fJ¡±*ex²*$v+v+
74
�شجاع ما�ضي عامر العجمي
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�صالح م�سفر جزاع ال�سعيدي
f£~{0Hf£EbgF*f£<¯5b´*
wGb~6EÍ£gJ¡D*E2v<ÄC*bg<*H
196
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 ظافر جا�سم حممد الفالح-104$*v~{D*Dbg<*®JwD*EH}JxEH*~zD4bcg<*H2¤)*¡~{D*bg<°*®H

â`` jƒ`` `µdG AGó`` `¡°T

(ȓ ¥h72g¤/c06cd<ÍE&
*w¤¡°ûdG
93
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عبدالأمري ح�سني �أحمد حممد القطان
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شهداء الكويت بطوالتهم وتضحياتهم

تكرمي ال�شهيد عن طريق تخليد بطوالته ورعاية ذويه رعاية متميزة
يف اجلوانب املادية واملعنوية.

اجلزء الثالث عشر د .أحمد سعود احلسن  -د .سعود محمد العصفور  -د .فيصل عبداهلل الكندري

بصمات خالدة
العطاء ،بدرجاته املختلفة ،قيمة �إن�سانية عظيمة ..وعندما ي�صل
العطاء �إلى الت�ضحية بالروح ف�إنها جت�سد القيم الإن�سانية لأنها تعك�س
�سمو النف�س ،وعلو الهمة ،ولأنها جت�سد الإميان املطلق ب�أن احلياة
احلقيقية هي احلياة الكرمية وهذه ت�ستحق الت�ضحية ب�أثمن ما ميلكه
الإن�سان وهو النف�س ...لقد جتلت جميع هذه القيم الإن�سانية النبيلة
يف ملحمة بطولية �أثناء تعر�ض الكويت للغزو ...لقد توقف الزمن
عندها لي�شهد هذه امللحمة الإن�سانية النادرة ولي�شهد عليها �أي�ضا
ليكون بعدها توثيق ًا للحدث ي�ستهدف �إعالء �ش�أن الوطن و�ش�أن القيم
و�إعالء ل�ش�أن الإن�سان والذي هو حمور كل ذلك ،وتعزيز ًا وتدعيم ًا
للقيم الإن�سانية النبيلة التي ج�سدتها الت�ضحيات العظيمة لأبناء هذا
البلد الأمني فقد ارت�أى املكتب �أن يوثق هذه القيم �ضمن �سل�سلة
من الق�ص�ص التي تعك�س م�آثر وت�ضحيات �أبناء هذا البلد لتظل نافذة
للأجيال القادمة ي�شهدون من خاللها �أ�سمى معاين الإيثار ولينهلوا
منها معاين الوفاء والعمل واحلياة الكرمية..

