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بصمات خالدة
ي�صل  وعندما  عظيمة..  �إن�صانية  قيمة  �ملختلفة،  بدرجاته  �لعطاء، 
�لعطاء �إلى �لت�صحية بالروح فاإنها جت�صد �لقيم �لإن�صانية لأنها تعك�س 
�حلياة  باأن  �ملطلق  �لإميان  جت�صد  ولأنها  �لهمة،  وعلو  �لنف�س،  �صمو 
ما ميلكه  باأثمن  �لت�صحية  ت�صتحق  �حلقيقية هي �حلياة �لكرمية وهذه 
�لإن�صان وهو �لنف�س... لقد جتلت جميع هذه �لقيم �لإن�صانية �لنبيلة 
�لزمن  توقف  لقد  للغزو...  �لكويت  تعر�س  �أثناء  بطولية  ملحمة  يف 
�أي�صا  عليها  ولي�صهد  �لنادرة  �لإن�صانية  �مللحمة  هذه  لي�صهد  عندها 
ليكون بعدها توثيقًا للحدث ي�صتهدف �إعالء �صاأن �لوطن و�صاأن �لقيم 
وتدعيمًا  وتعزيزً�  ذلك،  كل  و�لذي هو حمور  �لإن�صان  ل�صاأن  و�إعالء 
للقيم �لإن�صانية �لنبيلة �لتي ج�صدتها �لت�صحيات �لعظيمة لأبناء هذ� 
�صل�صلة  �لبلد �لأمني فقد �رتاأى �ملكتب �أن يوثق هذه �لقيم �صمن 
من �لق�ص�س �لتي تعك�س ماآثر وت�صحيات �أبناء هذ� �لبلد لتظل نافذة 
ولينهلو�  �لإيثار  معاين  �أ�صمى  خاللها  من  ي�صهدون  �لقادمة  لالأجيال 

منها معاين �لوفاء و�لعمل و�حلياة �لكرمية..

تكرمي �ل�صهيد عن طريق تخليد بطولته ورعاية ذويه رعاية متميزة 
يف �جلو�نب �ملادية و�ملعنوية.

اجلزء الثالث عشر

شهداء الكويت
بطوالتهم وتضحياتهم

احلسن س���ع���ود  أح���م���د  د. سعود محمد العصفورد. 
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اأ. د. في�شل عبداهلل الكندري
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اإذا كانت املعاناة واالآالم مبا ي�شاحبها من اآمال وكربياء تتفتح اأدبًا و�شعرًا وفنا، فذلك 

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

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

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

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

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

والفن واالأدب، واأجادوا فن الكتابة والتعبري �شعرًا ونرثًا.

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

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

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

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

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

موؤمنة بن�شر اهلل.

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

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

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

ووفاء ملن �شحوا  وتقدي�شه،  الوطن  و�شاهدا على حب  الباطل،  وانت�شاره على  احلق 

باأرواحهم فداًء للكويت.

الوكيل امل�شاعد

املدير العام ملكتب ال�شهيد

فاطمة أحمد األمير

بصمات في تاريخ الكويت
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ال�شهيد/ اأحمد عبداهلل خليفة حمد احلمد

د. اأحمد �شعود احل�شن

اأخالق ال�شهيد اأحمد احلمد رحمه اهلل:

عرف ال�شهيد ب�شفاته احلميدة فقد كان بارًا بوالديه، طيب القلب، اجتماعيًا، هادئ 

الطبع، مرحًا، حمبوبًا من اجلميع.

.
)2(

وله هوايات اأبرزها �شيد ال�شمك »احلداق« ورحالت الرب 

دور ال�شهيد اأحمد احلمد خالل الغزو العراقي الغا�شم:
 )3(

الثانوية  املرحلة  االأخرية من  ال�شنة  ال�شباب طالبًا يف  ريعان  اأحمد يف  ال�شهيد  كان 

عندما اجتاحت قوى الظالم اأر�ض وطنه الكويت يف يوم اخلمي�ض 1990/8/2م.

بالده  ت�شتباح  بينما  اليدين  مكتوف  يقف  اأن  ال�شهيد  رف�ض  الهمجي  الغزو  هذا  واأمام 

فحر�ض اأن يكون له دور بارز يف مواجهة هذا الطغيان منذ االأيام االأوىل من الغزو اإىل 

 ، هذا الدور متثل يف جمالني:
)4(

يوم اعتقاله يف 1991/1/25م 

املجال االأول مدين حيث ا�شرتك مع عدد من اأ�شدقائه من عائلة بور�شلي وعائلة الفزيع 

يف العمل على خدمة اأهايل منطقة العديلية وذلك عن طريق:

1 0 اإدارة اجلمعية التعاونية يف املنطقة.

2 - حرا�شة خمازن اجلمعية من اأن تنهبها القوات الغازية.

3 - توزيع املواد التموينية والغذائية.

4 - م�شاعدة االأ�شر املحتاجة.

)5(

5 - توزيع املبالغ النقدية 

اأمام  يقف  ال�شهيد خطورته وم�شري من  يعرف  الذي  الع�شكري  املجال  الثاين  واملجال 

هوؤالء املجرمني ولكن ال�شهيد مل ياأبه لهذا كله الأن حبه لوطنه والت�شحية من اأجله والعمل 

على تخلي�شه من اأيديهم اأغلى عنده من روحه، ولهذا �شكل مع زمالئه خلية مقاومة، 

التي حر�شت على جمع االأ�شلحة للقيام بعمليات ع�شكرية �شد القوات العراقية املنت�شرة 

يف اأر�ض الوطن، واهتم ال�شهيد واأفراد اخللية باإعدادها لتكون جاهزة لال�شتعمال يف 

اأي فر�شة وقامت اخللية بتوثيق ا�شتعدادهم للمقاومة يف �شريط فيديو يوؤكد امتالكهم 

.
)6(

لل�شالح بينما هم يقومون بتنظيفه وي�شتنكرون غزو العراق لبالدهم 
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الواقفة  ال�شيارات  اإحدى  يف  بع�شها  فاأخفى  االأ�شلحة  هذه  باإخفاء  ال�شهيد  اهتم  وقد 

.
)7(

بداخل منزله والبع�ض االآخر و�شع يف منزل غادره اأهله مقابل ملنزلهم 

وامتلكت اخللية اأي�شًا اأجهزة ات�شال للتخاطب فيما بينها ومع خاليا املقاومة االأخرى 

.
)8(

واأجهزة ت�شوير لتوثيق مراكز جتمعات القوات العراقية وجرائمهم التي ارتكبوها 

ظروف اعتقال ال�شهيد اأحمد احلمد وا�شت�شهاده

اأفرادها  اأحد  على  القب�ض  من  ومتكن  املقاومة  خلية  حتركات  العراقي  اجلي�ض  ر�شد 

ومنهم  اخللية  اأفراد  جميع  باأ�شماء  لالعرتاف  ا�شطر  الرهيب  التعذيب  حتت  الذي 

وهو  فيه  يجتمعون  الذي  باملقر  واأخربهم  اأ�شلحة  ميلكون  واأنهم  احلمد  اأحمد  ال�شهيد 

منزل ال�شهيد، فقام جنود االحتالل مبراقبة املنزل ويف فجر يوم 1991/1/25م داهمت 

املنزل فرقة من قوات االحتالل الغا�شم عددها خم�شون فردًا مزودة باالأ�شلحة واالآليات 

الع�شكرية وكان ال�شهيد اأثناءها جمتمعًا مع اأفراد اخللية فتم اإلقاء القب�ض على ال�شهيد 

.
)9(

وجميع من معه 

ثم  واحدة  ليلة  فيه  وظلوا  العديلية  خمفر  اإىل  رفاقه  مع  ال�شهيد  اقتيد  االعتقال  وبعد 

نقلوا اإىل معتقل ق�شر نايف يف حمافظة العا�شمة، وهناك يف ق�شر نايف مت تعذيبهم 

اأكتافهم واأرجلهم واأ�شبحوا كاأنهم عاجزون من �شدة  و�شربهم �شربًا مربحًا فتورمت 

ال�شرب ومكثوا يف هذا املعتقل خالل الفرتة من 1991/1/26 اإىل 1991/1/30 ثم نقلوا 

اإىل خمفر منطقة الرميثية حيث متكنت وفاء �شقيقة ال�شهيد اأحمد من روؤيته وحاولت 

ال�شهيد  رحل   1991/2/20 وبتاريخ  ذلك،  رف�شوا  العراقيني  ولكن  اأخرى  مرة  روؤيته 

 ثم انقطعت اأخباره متامًا اإىل اأن �شدر حكم املحكمة الكلية بتاريخ 
)10(

اأحمد اإىل العراق 

.
)11(

2010/8/10. باإثبات موت املفقود: اأحمد عبداهلل خليفة احلمد يف 1991/2/1م

رحم اهلل ال�شهيد اأحمد احلمد واأ�شكنه ف�شيح جناته
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امل�شادر
1 - ال�شهيد اأحمد عبداهلل خليفة احلمد ملف رقم 738، الديوان االأمريي - مكتب ال�شهيد - ق�شم التخليد 

املعنوي - فريق توثيق احليثيات - تقرير بعنوان »حمتويات امللف« و»بطاقة حيثيات �شهيد« �شهادة وفاة 
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3 - مقابلة �شالح احلمد �ض 2.

4 - مقابلة �شالح احلمد �ض 2، 3 مقابلة وفاء احلمد �ض 2، 3.

5 - مقابلة �شالح احلمد �ض 2،  مقابلة وفاء احلمد �ض2، مقابلة ع�شام املرجان �ض2.

6 - مقابلة �شالح احلمد �ض 3،  مقابلة وفاء احلمد �ض4، مقابلة ع�شام املرجان �ض2.

7 - مقابلة ع�شام املرجان �ض 3، 5 مقابلة وفاء احلمد �ض 5.

8 - مقابلة ع�شام املرجان 2 2، 43.
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املرجان  ع�شام  مقابلة   ،4  ،3 �ض  احلمد  وفاء  مقابلة   ،3 �ض  احلمد  �شالح  مقابلة   ،1992/11/5

�ض3، 4.

11 - حكم املحكمة الكلية - اأحوال �شخ�شية /11 يف الق�شية رقم 2010/658م اأحوال �شخ�شية /11  

بتاريخ 2010/8/10م.
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ال�شهيد/ اأحمد مبارك مطلق الطواري العازمي 

 د. اأحمد �شعود احل�شن

اأخالق ال�شهيد اأحمد  مبارك العازمي رحمه اهلل:

كان ال�شهيد قمة يف االأخالق فقد و�شفته والدته باأنه ملتزم بدينة، خلوق ، بار بوالديه، 

.
)2(

هادئ بطبعه 

دور ال�شهيد خالل الغزو العراقي الغا�شم

بداأ دور ال�شهيد يف مقاومة جنود البغي واالحتالل منذ اأول يوم من  اأيام الغزو االآثم على 

الع�شكرية  وحدته  اإىل  باالن�شمام  الوطن  نداء  بتلبية  ال�شهيد  �شارع  الكويت حيث  دولة 

ال�شهيد  ا�شطر  العراقي  امل�شلحة مع اجلي�ض  املواجهات  اأيام من  وبعد   1990/8/2 يف 

املن�شاآت  على  �شيطرتهم  العراقيون  اأحكم  اأن  بعد   
)3(

املعركة اأر�ض  من  لالن�شحاب 

الع�شكرية الكويتية.

غادر ال�شهيد �شاحة القتال لي�ض هربا من هوؤالء املجرمني ولكن ليعيد الكرة مرة اأخرى 

ليقاوم بها املحتلني بعد ذلك وقد  االأ�شلحة من مقر عمله  فقد رجع حاماًل معه بع�ض 

.
)4(

اأخفاها يف منزله يف منطقة االأحمدي 

اأ�شر ال�شهيد على ال�شمود يف اأر�ض الوطن ورف�ض بكل اإباء دعوات اخلروج من بالده 

.
)5(

فكان يقول الأهله: »لن نخرج من الكويت مهما ح�شل« 

ومل يكتف اأحمد العازمي بالثبات يف اأر�ض الوطن بل �شاهم بفعالية يف املقاومة الع�شكرية 

للمحتلني ف�شكل يف االأيام االأوىل من الغزو خلية مقاومة مع جمموعة من �شباب منطقة 

العازمي  مبارك  واليف  الفيلكاوي  بندر  ووليد  الفيلكاوي  رجب  اأحمد  منهم  االأحمدي 

.
)6(

واتخذوا من منزل يف االأحمدي مقرًا للتخطيط لعملياتهم

دولة  يف  متعددة  مناطق  يف  ع�شكرية  عمليات  بعدة  اخللية  هذه  اأبناء  مع  ال�شهيد  قام 

العراقيني  اجلنود  تت�شيد  اخللية  وكانت  ال�شامل  و�شباح  القرين  منطقة  منها  الكويت 

خا�شة املنفردين عن وحداتهم الع�شكرية، وقد قتلت عددًا منهم وكانت ترمي بجثثهم 

يف منزل بالقرين، وقد اأحاط ال�شهيد حتركاته الع�شكرية ب�شرية مطلقة حيث كان يكتمها 

.
)7(

عن اأقرب النا�ض اإليه 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 9 

املعتدين فجل  اأزعجت  التي  العمليات  للقيام مبثل هذه  ال�شهيد يف غاية احلما�ض  كان 

وقته اأعطاه للعمل يف هذه اخللية فكان يغيب عن منزله االأيام الكثرية مع �شباب املقاومة 

ويف نف�ض الوقت كان �شجاعًا ال يهاب جي�ض االحتالل ويحث اأهله على مقاومة القوات 

العراقية فكان يقول لهم »اإن دخل العراقيون عليكم البيت اقتلوهم واإحنا بعد نقتلهم« 

.
)8(

اعتقال ال�شهيد اأحمد العازمي وا�شت�شهاده:

كانت خلية اأحمد لها اأثرها الفعال يف مقاومة املعتدين ولذا حر�شت املخابرات العراقية 

على تتبع اأفراد اخللية فا�شطرت اإىل تغيري مركز عملياتها يف اأكرث من مكان حيث انتقلت 

من منطقة االأحمدي اإىل منطقة �شباح ال�شامل اإىل منطقة القرين واأخريًا ا�شتقرت يف 

.
)9(

منطقة االأندل�ض 

كما ر�شدت ا�شتخبارات الطاغية الهالك �شدام حتركات ال�شهيد اأحمد العازمي وو�شعته 

يف  املهجورة  املنازل  اأحد  يف  عليه  القب�ض  اإلقاء  من  مرة  ومتكنت  املطلوبني  قائمة  يف 

منطقة القرين ولكنه ا�شتطاع االإفالت منهم بالهروب من قب�شتهم وعلى اإثر ذلك اأتوا 

اإىل منزله يف منطقة االأحمدي للقب�ض عليه مرة اأخرى لكنهم مل يجدوه وقاموا بتفتي�ض 

املنزل بهمجية بحثا عنه اأو عن ال�شالح الذي يخفيه فقاموا بتك�شري الديكور ولكنهم مل 

يعرثوا على �شيء حيث اإن �شقيقه علي قد نقل االأ�شلحة اإىل منزل اجلريان قبل قدوم 

.
)10(

هوؤالء الطغاة 

هذا الر�شد واملتابعة مل تخف اأحمد العازمي ومتنعه من موا�شلة املقاومة الأن ال�شهيد 

لديه خياران ال ثالث لهما املقاومة اأو ال�شهادة، وهذه ال�شهادة كانت اأمنية يتمناها فقد 

وتعلق   
)11(

الكويت« يحتلون  العراقيون  هوؤالء  وال  ال�شهادة  اأريد  »اإين  مرة  لوالدته  قال 

والدته على ذلك باأنه »كان رحمه اهلل يحب ديرته الكويت وبايع عمره ومل تاأخذه رحمة 

.
)12(

بالعراقيني« 

وقبل اعتقاله بيوم واحد خطط ال�شهيد مع خليته للقيام بعملية ع�شكرية �شد اجلي�ض 

التجمع  على  اخللية  �شباب  واتفق  1991/1/14م  بتاريخ  االأندل�ض  منطقة  يف  العراقي 

يتعقبون  كانوا  العراقيني  ولكن  العملية  لتنفيذ  منه  االنطالق  ثم  باالأندل�ض  مقرهم  يف 

بهم من كل مكان وحا�شروهم  اأحاطوا  فيه  فلما جتمعوا  ويراقبون مقرهم  حتركاتهم 

.
)13(

ومتكنوا من اإلقاء القب�ض على اأحمد العازمي ورفاقه 
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وبعد االعتقال باأيام نقل ال�شهيد من الكويت اإىل اأحد �شجون الب�شرة حيث �شوهد فيه 

 ، ثم نقل بعدها اإىل اأكرث من 
)14(

يف الفرتة من بني 1991/1/21م اإىل 1991/1/23م 

. واآخر 
)16( 

 ويف بغداد
)15(

معتقل يف العراق حيث �شوهد يف �شجن يف منطقة الرمادي 

املعلومات املتوفرة عن اعتقاله اأفاد بها الهالل االأحمر الذي اأبلغ اأ�شرته بوجوده يف اأحد 

اأن �شدر  اإىل  التاريخ  اأخباره متامًا بعد هذا  انقطعت  . ثم 
)17(

1996 م  العراق  �شجون 

حكم املحكمة الكلية الذي يق�شي »مبوت املفقود اأحمد مبارك مطلق العازمي - كويتي 

.
)18(

اجلن�شية - موتًا حكميًا اعتباراً  من 2008/3/18م 

رحم اهلل ال�شهيد اأحمد مبارك العازمي واأ�شكنه ف�شيح جناته واألهم ذويه ال�شرب وال�شلوان.

الهوام�ش
1 - ملف ال�شهيد اأحمد مبارك العازمي رقم )636( يف مكتب ال�شهيد تقرير بعنوان »حمتويات امللف« 

توثيق احليثيات،  املعنوي - فريق  التخليد  : »بطاقة حيثيات �شهيد« �شادر عن ق�شم  بعنوان  وتقرير 

الكويتية  اللجنة  عن  �شادر  الكويتيني«  واملفقودين  االأ�شري  اأو�شاع  ت�شجيل  »منوذج  بعنوان  وتقرير 

حلقوق االإن�شان - دولة الكويت ، تقرير �شادر عن اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين بعنوان 

»بيانانت املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير«.

2 - مقابلة والدة ال�شهيد �شربية ح�شني ها�شم بتاريخ 2011/1/24م �ض 2، مقابلة �شقيق ال�شهيد علي 

مبارك العازمي بتاريخ 2012/5/27 م �ض 2.

3 - مقابلة علي العازمي �ض 2.

4 - مقابلة علي العازمي �ض 2.

5 - مقابلة والدة ال�شهيد �ض 2.

1992/11/30م من وثائق اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين  اأفادت به والدة ال�شهيد بتاريخ  6 - تقرير 

واملحفوظ يف ملف ال�شهيد رقم 636، مقابلة علي العازمي �ض 2، مقابلة والدة ال�شهيد �ض 2، 3.

7 - مقابلة والدة ال�شهيد �ض3، 4، مقابلة علي العازمي �ض 3.

8 - مقابلة والدة ال�شهيد �ض3.

9 - مقابلة علي العازمي �ض 3.

10 - مقابلة والدة ال�شهيد �ض 3، مقابلة علي العازمي �ض 3.

11 - مقابلة والدة ال�شهيد �ض 3، مقابلة علي العازمي �ض 4.

12 - مقابلة والدة ال�شهيد �ض 3.

13 - اإفادة والدة ال�شهيد بتاريخ 1992/12/30م، مقابلة والدة ال�شهيد �ض 3، مقابلة علي العازمي �ض 4.

14 - تقرير باللغة االجنليزية �شادر عن اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين.

15 - اإفادة والدة ال�شهيد بتاريخ 1992/12/30م.

االأ�شرى  اأو�شاع  ت�شجيل  »منوذج  بعنوان  واملفقودين،  االأ�شرى  ل�شوؤون  الوطنية  اللجنة  عن  تقرير   -  16

واملفقودين الكويتيني.

17 - مقابلة علي العازمي �ض 5.

18 - حكم املحكمة الكلية - اأحوال �شخ�شية 9/ اجلل�شة املنعقدة بتاريخ 2008/3/28م.
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ال�شهيد/ اأحمد حممد اأحمد م�شطفى فهمي )1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

. 
)2( 

طيب ، يت�شم بالرباءة ، حنون القلب 

زوجته فلبينية ، رزق منها ببنت ا�شمها هدية ، لكن الزوجة غادرت اإىل بلدها مع ابنتها، 

. 
)3(

وتركت اأحمد وحيدًا 

�شديقه املقرب

يعد عبد اهلل القديفي ال�شديق املقرب الأحمد ، ي�شاحبه وياأن�ض اإليه.

درا�شته وعمله

. 
)5(

حا�شل على الثانوية العامة ، وال يعمل 

هواياته

. 
)6(

يهوى الريا�شة ، وخا�شة ريا�شة كمال االأج�شام 

لهجته الكويتية

ب�شورة  الكويتية  اللهجة  يتقن  كان  باأنه   ، اأحمد  ال�شهيد  ال�شويدي  لوؤي  ال�شاهد  ي�شف 

. 
)7(

ي�شعب على اخلبري اأن يتعرف على جن�شيته امل�شرية  

اأحمد يف بداية الغزو

يف اأول يوم من اأيام الغزو العراقي على دولة الكويت �شمعت اأ�شرته اأ�شوات انفجارات 

من قبل العراقيني الغزاة ، فعقد اأحمد العزم على بذل كل ممكن بامل�شاهمة يف �شد هذا 

.
)8(

العدوان 
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جتمع اأحمد مع رفاقه

اجتمع اأحمد مع رفاقه التخاذ ما هو الزم  ، وقد اتفقوا على جتميع االأ�شلحة من املخافر 

اأول  وهو   ، الع�شكري  م�شاعد  بينهم  وكان من   ، االحتالل  عليها جنود  ي�شيطر  التي مل 

مراد  بدر  ال�شهيد  اأي�شًا  ومعهم   ، ال�شرطة  خمفر  يف  العراقيني  يد  على  قتل  �شخ�ض 

الكندري . كان الرفاق يذهبون اإىل خمافر �شرطة الد�شمة والدعية والقاد�شية ويجلبون 

ما فيها من اأ�شلحة وعتاد ، ويخبئونه يف منزل عائلة عبد اهلل القديفي مبنطقة الد�شمة 

. 
)9(

، دون خوف من بط�ض القوات العراقية 

ليلة دامية

ويف 6 / 8 / 1990 م ، دخل اأحمد لياًل باكيًا على االأ�شرة ، وقد احمرت عيناه ، وذكر 

ل�شقيقته �شناء اأنه والرفاق ذهبوا اإىل خمفر �شرطة الفيحاء الأخذ ما فيه من ال�شالح ، 

ظنا منهم اأن القوات العراقية غري متواجدة فيه ، اإال اأن االأمر مل يكن كذلك ، فقد دخل 

اأواًل م�شاعد الع�شكري وتفقد املكان ، ومل يجد اأحدًا من جنود االحتالل ، فاأ�شار اإىل بقية 

الرفاق بالدخول ، فدخل اأحمد ، ثم بقية الرفاق ، لكنهم تفاجوؤوا باأن القوات العراقية 

قد كمنت لهم واأخذت ت�شدد نريان اأ�شلحتها اإليهم ، فتفرقوا ، ثم ا�شتبكوا مع تلك القوات 

، واأ�شفر االأمر عن ا�شت�شهاد م�شاعد الع�شكري ، واإلقاء القب�ض على عبد اهلل القديفي ، 

. 
)10(

وبدر مراد الكندري ، بينما ا�شتطاع بقية الرفاق الهرب ، ومن بينهم اأحمد

حزن اأحمد

كان حزن اأحمد كبريًا على ما حدث للرفاق ، وخا�شة �شديق عمره عبد اهلل القديفي ، 

و�شمم على حماولة فكاك اأ�شره ، واالنتقام من جنود االحتالل العراقي ، كما قرر عدم 

. 
)11(

املكث عند �شقيقته 

 عمله يف اجلمعية التعاونية 

. 
)12(

بعد هذه احلادثة اأخذ اأحمد يعمل يف اجلمعية التعاونية ، لعله يخفف عنه �شيئًا من حزنه

ان�شمام اأحمد ملجموعة الفليج

لل�شالم  اإىل منزلهم  قدم  الفليج  اأمان  ال�شهيد  ابن خالة  اأن  اأحمد  �شقيقة  �شناء  تذكر 
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عليهم، وعر�ض على اأحمد االن�شمام ملجموعته التى هي اإحدى فرق املقاومة الكويتية 

البا�شلة التي قاومت العدوان العراقي ، فوجد اأحمد �شالته ، وخمرجًا منا�شبًا ملا يعانيه 

من حزن ، فوافق على الفور ، ووعد اأن يكون حتت طوع اآمر تلك املجموعة ، وامل�شاعدة 

. 
)13(

بكل ممكن 

االجتماع مع الرفاق 

كانت فرحة اأحمد غامرة بان�شمامه ملجموعة اأمان الفليج ، وكانوا يجتمعون اأحيانًا يف 

. 
)14(

منزل �شقيقة اأحمد ، ثم يذهبون جميعًا اإىل اأماكن غري معروفه 

م�شاركته يف عمليات املقاومة

ويذكر ال�شاهد لوؤي ال�شويدي اأن اأحمد �شارك اأفراد جمموعة اأمان الفليج يف االأعمال 

التي نفذتها �شد القوات العراقية ، ومن بينها الهجوم عليها يف م�شت�شفى هادي، كما 

الفروانية  اإىل منطقة  بالد�شمة  فيها  ي�شكن  التي  املنطقة  االأ�شلحة من  بنقل  �شاعدهم 

.
)15(

االجتماع عند عدي ال�شويدي

، فقد  الفليج  اأمان  اأحمد عن طريق �شديقه  اأنه تعرف على  ال�شويدي  كما يذكر عدي 

كانوا يجل�شون معًا يف منزل عدي ، وكان هذا يف �شهر �شبتمرب من �شنة 1990 م ، وبعدها 

ا�شتغلوا منزل �شاحب املنزل عادل حمود الوطري الذي كان م�شافرًا للمملكة العربية 

.
 )16(

ال�شعودية 

توزيع االأ�شلحة ملجموعات اأخرى

التي  االأ�شلحة  بتوزيع  يقومون  اأحمد  بينهم  ومن   ، الفليج  اأمان  جمموعة  اأفراد  كان 

يجمعونها من خمافر ال�شرطة على جمموعات اأخرى من املقاومة الكويتية بحكم توفرها 

.
 )17(

عندهم بكرثة 

االجتماع يف بيت الوطري

القوات  تر�شدهم  ال  حتى   ، جتمعهم  اأماكن  يغريون  الفليج  اأمان  جمموعة  اأفراد  كان 
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العراقية ، ومن بني االأماكن التي يرتددون عليها بيت حمود الوطري يف منطقة الفروانية، 

بالقرب من نادي الت�شامن الريا�شي ، وكان هذا البيت خاليًا من اأهله الذين غادروه اإىل 

اململكة العربية ال�شعودية اأثناء الغزو العراقي ، وكان اأحمد يجتمع معهم يف هذا البيت 

، وكان من بني اأفراد املجموعة نا�شر الهيفي ، ومر�شد النمالن ، واأمان الفليج ، وق�شي 

 . 
)18(

ال�شويدي ، واأكرثهم كانوا ينتمون للقوات اخلا�شة باحلر�ض الوطني الكويتي 

اأ�شر اأحمد

تذكر �شناء �شقيقة اأحمد ، اأن القوات العراقية اأ�شرت اأحمد ورفاقه اأثناء ال�شربة اجلوية 

التي نفذتها قوات التحالف �شد قوات االحتالل العراقية يف يناير 1991 م ، واأن االأ�شر 

قد وقع الأفراد جمموعة اأمان الفليج ، بعد اأن اأخرب باأمرها اأحد االأ�شخا�ض من اجلن�شية 

الفل�شطينية ، وذكر ما تفعله املجموعة من اأعمال �شد القوات العراقية ، فقامت تلك 

القوات بر�شد اأفراد املجموعة ، وداهمت �شقة يف منطقة ال�شاملية كانوا يجتمعون فيها ، 

. 
)19(

واألقت القب�ض على اأفراد املجموعة ، ومن بينهم اأحمد 

  رواية لوؤي ال�شويدي واآخرين عن االأ�شر

كانوا  اأحمد  ومعهم   ، الفليج  اأمان  جمموعة  اأفراد  اأن   ، ذكر  فقد  ال�شويدي  لوؤي  اأما   

يحتفلون بال�شربة اجلوية التي تنفذها قوات التحالف ، قرب حترير الكويت ، وقد قاموا 

اليوم  ، ويف  للتوثيق  بالفيديو  التي بحوزتهم  واالأ�شلحة  التي نفذوها  بت�شوير عملياتهم 

18 / 1 / 1991 م �شباحًا، اقتحم جنود االحتالل منزل  ال�شربة اجلوية   الثاين من 

الوطري مبجموعة كبرية، بعد اأن طوقوه من كل جانب، يقودهم �شابط عراقي برتبة 

عقيد ، وك�شروا الباب، وهجموا عليهم ، وقب�شوا على املجموعة باأ�شرها، واأوثقوا اأيديهم 

، واأع�شبوا عيونهم، و�شادروا ما معهم، وكانت كامريا الفيديو هي اإحدى االأدلة التي 

. 
)20(

�شاعفت عليهم العقوبة ، واأوردتهم املهالك 

اأحمد ورفاقه يف خمفر الفراونية

   قامت قوات االحتالل العراقية بتحويل اأفراد جمموعة اأمان الفليج اإىل خمفر �شرطة 

وذلك  التعذيب  من  �شنوفًا  واأذاقتهم   ، معهم  بالتحقيق  قامت  وهناك   ، الفروانية 

ما  على  اأي�شًا  واال�شتدالل   ، به  قاموا  ما  بتفا�شيل  واالإدالء   ، اعرتافاتهم  ال�شتخال�ض 
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. 
)21(

يت�شل بهم من جمموعات اأخرى للمقاومة الكويتية 

  افرتاق اأفراد املجموعة

  بعدها ، قامت القوات العراقية بتوزيع اأفراد جمموعة اأمان الفليج على اأماكن االعتقال 

التي اأقامتها ب�شفة خا�شة لالعتقال والتحقيق ، مثل �شجن العار�شية ، و�شجن م�شاتل 

. 
)22(

الرابية ، والبع�ض مت حتويلهم اإىل �شجون ومعتقالت العراق 

  اأحمد يف �شجن الفروانية

االأ�شرياأحمد يف خمفر  �شاهد  اأنه  ال�شويدي  ال�شاهد �شرار حممد علي جا�شم  يذكر    

. 
)23(

الفروانية يف الفرتة من 19 / 1 / 1991 اإىل  23 / 1 / 1991 م 

  

 اأحمد يف بغداد

احلر�ض  معتقل  االأ�شرياأحمد يف  �شاهد  اأنه  الكندري  علي ح�شن  خالد  ال�شاهد  يذكر  و 

. 
)24(

االن�شباطي ببغداد يف الفرتة من 28 / 2 / 1991 م اإىل 29 / 2 / 1991 م  

   تغييب قوات االحتالل لل�شهيد

هكذا غَيب الغزاة اأحمد حممد اأحمد م�شطفى فهمي ، ومل يعرف م�شريه يقينًا ، وقد حكمت 

. 
 )25(

املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 21 / 4 / 2009م 

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

اجلميل وال�شلوان .
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	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 24 / 9 / 1968 م ، ي�شكن منطقة الد�شمة ، قطعة 1 ، �شارع الكوفة  ، منزل 1، حا�شل 

من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  كمفقود  مبوته  احلكم  تاريخ  هو  اال�شت�شهاد  تاريخ   ، الثانوية  ال�شهادة  على 

يوم 2009/4/21 م . انظر: منوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادرعن اللجنة الكويتية 

حلقوق االإن�شان ، منوذج رقم 6365114 يف تاريخ 1991/3/6م ، بيانات املبلغة �شناء حممد فهمي 

)�شقيقة ال�شهيد( ، ومنوذج اآخر �شادر عن نف�ض اجلهة برقم 6559114 ، موؤرخ يف 3/ 4/ 1991م 

، بيانات املبلغة ال�شابقة ، ومنوذج �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين لنف�ض 

املبلغة برقم 6365114 ، وا�شتمارة بيانات املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032 

التخليد  بق�شم  احليثيات  توثيق  فريق  عن  �شادرة  امللف  حمتويات  وبطاقة   ،  1992/6/3 تاريخ  يف 

املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي .

املوافق    ، االأحد  يوم  القطان  وحيد  الباحث  معها  اأجراها  مقابلة   ،  ) ال�شهيد  �شقيقة   ( �شناء   )2(

2012/12/16 ، �ض 2 .

)3( امل�شدر ال�شابق .

)4( امل�شدر ال�شابق .

)5( امل�شدر ال�شابق .

)6( امل�شدر ال�شابق .

)7( لوؤي حممد ال�شويدي ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االأحد ، املوافق  2012/12/23 

، �ض 2 .

)8( �شناء ) �شقيقة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)9( امل�شدر ال�شابق ، �ض 3 – 4 .

)10( امل�شدر ال�شابق ، �ض 4 – 5 .

)11( امل�شدر ال�شابق ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 . 

)12( غنيمة �شالح اأمان الفيليج ، مقابلة اأجراها معها الباحث د . علي حممد خريبط يف 7 / 10/ 1992 

م ، �ض 2 .

)13( �شناء ) �شقيقة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 .

)14( امل�شدر ال�شابق ، �ض 6 .

)15( لوؤي حممد ال�شويدي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)16( عدي ال�شويدي ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني ، املوافق  2012/12/24 ، 

�ض 2 .

)17( امل�شدر ال�شابق ، �ض 2 .

)18( لوؤي حممد ال�شويدي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 – 3 ؛ عدي ال�شويدي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)19( �شناء ) �شقيقة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 .

)20( لوؤي حممد ال�شويدي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض3 ؛ عدي ال�شويدي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)21( لوؤي حممد ال�شويدي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)22( امل�شدر ال�شابق ، �ض 4 .

)23( ا�شتمارة املقابلة ال�شخ�شية مع ال�شاهد �شرار حممد علي جا�شم ال�شويدي ، ال�شادرة عن مكتب 
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	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄
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	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

	OƒæL	™e	πcÉ°ûeh	äÉ≤jÉ°†e	øe	¬d 	¿ƒ°Vô©àj 	GƒfÉc	Ée	ÖÑ°ùH 	á«fhÉ©àdG 	äÉ«©ª÷G
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	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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التخطيط واملتابعة التابع للجنة الوطنية ل�شئون االأ�شرى واملفقودين بتاريخ 6 / 2 / 1996 م ، اأجراها 

الباحث عادل العبد اجلادر .

)24( ا�شتمارة املقابلة ال�شخ�شية مع ال�شاهد خالد علي ح�شن الكندري ، ال�شادرة عن مكتب التخطيط 

واملتابعة التابع للجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين بتاريخ 6 / 2 / 1996 م ، اأجراها الباحث 

عادل العبد اجلادر .

)25( وزارة العدل ، دائرة االأحوال ال�شخ�شية /14 ، ق�شية رقم 902/ 10 / املحكمة الكلية ، 

         بتاريخ 19 / 5 / 2010 .
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ال�شهيد/اأحمد مرزوق احلمد الدو�شري )1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

. 
)2(

طيب القلب ، حنون ، خلوق ، حمرتم ، بار بوالديه 

درا�شته وعمله

�شهادة ال�شف االأول الثانوي ، ويعمل اإطفائي يف االإدارة العامة لالإطفاء مبطار الكويت 

 . 
)3(

الدويل 

اأحمد يف بداية الغزو

عندما حّل الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت ف�شل اأحمد املكث يف منزلهم الكائن 

يف �شاحية �شباح ال�شامل مع رفاقه على الذهاب مع والدته اإىل منزل خاله علي ، وكان 

. 
)4(

متحم�شًا للم�شاركة يف �شد الغزاة ، واإخراجهم من الوطن الغايل 

اأ�شدقاء اأحمد

من رفاق اأحمد فهد ابن خالة �شديقه عبد العزيز الزامل ، ونا�شر اخللفان ، وكل رفاقه 

. 
)5(

معه يف ال�شالح قد نالوا ال�شهادة 

احل�شول على االأ�شلحة

يذكر ال�شاهد عبد العزبز �شعد الزامل ، وهو �شديق ال�شهيد اأحمد ، اأن اأحمد ورفاقه 

قد ح�شلوا على االأ�شلحة من خمازن وزارة الداخلية الكويتية ، ومن منطقة كيفان التي 

�شهدت اأعنف مقاومة لقوات االحتالل العراقية ، كما كانوا يح�شلون عليها من اجلنود 

هاربًا  ووىل  األقاها  اأو   ، طواعية  �شالحه  األقى  قد  اأولئك   فبع�ض   ، اأنف�شهم  العراقيني 

. 
)6(

عندما �شعر بخوف ممن يقاومه 

اإخفاء االأ�شلحة

تذكر والدته اأنها فتحت الثالجة يومًا ، فوجدت فيها قنبلة واأ�شلحة ، فخافت من �شنيعه 
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باخلفاء ، وتقول اأي�شًا اإن املنزل كان يحتوي على الكثري من االأ�شلحة خمباأة يف اأماكن 

متفرقة ، منها �شطح املنزل، وملا �شاألته عن �شبب وجودها بكرثة ، ذكر لها اأنه ورفاقه 

. 
)7(

يقومون بتوزيعها على بع�ض �شباب املقاومة الكويتية 

نقل االأ�شلحة وتوزيعها

كان اأحمد ورفاقه ، ومنهم �شقيقه طالل يقومون بنقل االأ�شلحة من �شاحية �شباح ال�شامل 

اأو يجلبونها بغية  اإىل �شباب املقاومة الكويتية يف منطقتي كيفان والعار�شية وغريها ، 

توزيعها على جماميع اأخرى ، وكانوا يتنقلون يف منطقة كيفان بكل حرفية نظرًا ملعرفتهم 

. 
)8(

التامة مبداخلها وخمارجها 

حتذير اأ�شرة اأحمد له

كانت والدته دائمة التحذير له ، وكذا احلال بالن�شبة ل�شقيقته ابت�شام التي كانت ت�شكن 

مع والدتها  يف منطقة بيان يف منزل خالها ، لكن اأحمد ال ي�شتجيب للن�شح واحلذر ، 

.
 )9(

متعلاًل اأن ما يفعله هو الواجب اإزاء وطن قد غ�شب 

ع�شاء الرفاق

 ويف يوم 9 / 9  / 1990 م اأخرب اأحمد والدته اأنه �شوف يذهب اإىل بيت اإمراأة اأبيه اأم 

حممد الأخذ ع�شاء منها له والأ�شدقائه يف منطقة كيفان ، وكان قلب االأم قد اأح�ض باأن 

يف االأمر ما يثري ال�شك والريبة ، فنبهته اإىل اأن يحتاط لالأمر على اعتبار اأن الوقت كان 

متاأخرًا ، وهو وقت منع التجوال ، فاأجابها اأحمد على الفور بتلقائية ، اإنها بهذا القول 

خائفة ال حمالة عليه من املوت ، فقالت له بقلب وجل حزين عليه اأن يكون حذرًا من غدر 

. 
)10(

و بط�ض جنود االحتالل العراقي 

اإحراق املنزل

ويف يوم 26 / 9 / 1990 م داهم جنود االحتالل العراقي املنزل ، وقاموا بتفتي�شه ، فوجدوا 

.
)11(

ما اأخفاه اأحمد ورفاقه من اأ�شلحة فاعتقلوا اأحمد واأحرقوا البيت باأكمله نكاية فيهم

تعذيب اأحمد   

نقاًل عن   ابت�شام  �شقيقته  ، وهذا ما ذكرته  �شديدًا  اأحمد عذابًا  عذب جنود االحتالل 

.
)12(

�شقيقها طالل 
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رواية طارق ال�شانع عن اأ�شر اأحمد

يذكر ال�شاهد طارق ال�شانع اأنه يف يوم اجلمعة املوافق 21 / 9 / 1990 م توجه ـ كالعادة 

ـ اإىل ديوانية في�شل ال�شانع يف منطقة كيفان ، ففوجئ بكمني ن�شبته القوات العر اقية 

ملن يح�شر لهذه الديوانية، فوقع هو يف هذا الكمني ، وقد الحظ وجود العديد من االأ�شرى 

.
)13( 

، ومن بينهم اأحمد الدو�شري

   

نقل اأحمد اإلى منطقة ال�شعب

القوات  اأ�شرتهم  ممن  جملة  مع  اأ�شره  يوم  من  ظهرًا  الواحدة  ال�شاعة  يف  اأحمد  نقل 

العراقية من رواد ديوانية في�شل ال�شانع اإىل بيت على الطراز العربي يف منطقة ال�شعب 

يقع خلف جممع بيبي ال�شامل ، حيث مكثوا هناك اإىل حوايل ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء ، ثم 

. 
)14(

جاءتهم دفعات اأخرى ممن اأ�شروا اآخرها دفعة فيها نا�شر عبد املجيد ال�شانع 

اأحمد يف الب�شرة

وبعد ثالثة اأيام  نقلت القوات العراقية اأحمد ومن اأ�شرتهم من رواد ديوانية ال�شانع اإىل 

. 
)15(

اأخرى اإىل الب�شرة ، ومكثوا على هذا احلال اإىل يوم 26 / 12 / 1990 م 

اأحمد اإلى جهة غري معلومة

بعدها ، قامت القوات العراقية بنقل وتوزيع من اأ�شرتهم من رواد ديوانية في�شل ال�شانع، 

. 
)16(

ومنهم اأحمد الدو�شري على جهات غري معلومة 

احتمال اإعدامه 

تذكر �شقيقته ابت�شام احتمال اأنه اأعدم على يد القوات العراقية ، نظرًا خلطورة ما كان يفعله 

.
)17(

هو ورفاقه من جمع االأ�شلحة ونقلها اإىل جماميع املقاومة الكويتية يف مناطق متفرقة 

تغييب قوات االحتالل لل�شهيد

هكذا غَيب الغزاة اأحمد مرزوق احلمد الدو�شري يف �شجونهم ، ومل يعرف م�شريه ، وقد 

حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من �شنة 1990 م مبوجب 

. 
)18(

حكم املحكمة ال�شادر يف 27 / 11 / 1995 م 

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

وال�شلوان .
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 امل�شادر والهوام�ش
51، يحمل �شهادة ال�شف  5 ، �شارع  1 / 3/ 1955 م ، ي�شكن �شاحية �شباح ال�شامل ، قطعة  )1( ولد بالكويت يف 

تاريخ  تاريخ اال�شت�شهاد هو   ، الدويل  الكويت  العامة لالإطفاء مبطار  االإدارة  اإطفائي يف  ، ويعمل  الثانوي  االأول 

بتاريخ   ،96/266 برقم  ال�شحة  وزارة  ال�شهيد �شادرة عن  وفاة  �شهادة  انظر:   . م   1990 �شنة  موته حكميًا يف 

 ، االإن�شان  حلقوق  الكويتية  اللجنة  �شادرعن  الكويتيني  واملفقودين  االأ�شرى  ت�شجيل  ومنوذج   ، م   1996/2/13

منوذج رقم 6443512 يف تاريخ 1991/3/6م، بيانات املبلغ مرزوق ) والد ال�شهيد ( ، ومنوذج �شادر عن اللجنة 

الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين لنف�ض املبلغ  بنف�ض الرقم ، موؤرخ يف 1991/10/1 م ، وا�شتمارة بيانات 

املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032 يف تاريخ 1992/5/7 ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة 

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

)2( فاطمة من�شور احلمود ) والدة ال�شهيد ( ، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يوم الثالثاء 

، املوافق  2013/2/5 م ، �ض 2 ؛ ابت�شام ) �شقيقة ال�شهيد ( ، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد 

القطان يوم الثالثاء ، املوافق  2013/2/5 م ، �ض 1 – 2 ؛ عبد العزيز �شعد الزامل ، مقابلة اأجراها 

معه الباحث وحيد القطان يوم االأحد ، املوافق  2013/2/10 م ، �ض 2 .

)3( فاطمة من�شور احلمود ) والدة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ ابت�شام ) �شقيقة ال�شهيد ( ، 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)4( ابت�شام ) �شقيقة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ فاطمة من�شور احلمود ) والدة ال�شهيد ( ، 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 . 

)5( عبد العزيز �شعد الزامل ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)6( امل�شدر ال�شابق ، �ض 2 ، 3  .

)7( فاطمة من�شور احلمود ) والدة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 .

)8( ابت�شام ) �شقيقة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛  فاطمة من�شور احلمود ) والدة ال�شهيد ( ، 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ عبد العزيز �شعد الزامل ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)9( فاطمة من�شور احلمود ) والدة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض  4 ؛ ابت�شام ) �شقيقة ال�شهيد ( ، 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 - 3 . 

)10( ابت�شام ) �شقيقة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ فاطمة من�شور احلمود ) والدة ال�شهيد ( ، 

املقابلة ال�شابقة ، �ض  4 . 

�شقيقة   ( ابت�شام  ؛   5 –  4 �ض   ، ال�شابقة  املقابلة   ،  ) ال�شهيد  والدة   ( احلمود  من�شور  فاطمة   )11(

ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض  4 .

)12( ابت�شام ) �شقيقة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

االباحث حممد �شلطان يف مكتب االت�شاالت  اأجراها معه  )13( طارق جا�شم حممد ال�شانع ، مقابلة 

التابع للجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين ، بتاريخ 2 / 11 / 1992 م ، �ض 1 .

)14( طارق جا�شم حممد ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 1 .

)15( امل�شدر ال�شابق ، �ض 1 .

)16( امل�شدر ال�شابق . 

)17( ابت�شام ) �شقيقة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)18( وزارة العدل ، املحكمة الكلية ، الدائرة : اأحوال �شخ�شية / 11 ، اجلل�شة املنعقدة علنًا يوم   27/ 

11 / 1995 م ، ق�شية رقم 5414 / 1995 .
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ال�شهيد/ جا�شم حميد عبد اهلل ال�شماك )1(

د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

. 
)2(

�شجاع ، حمرتم ، خلوق ، حمبوب من اجلميع 

درا�شته وعمله

 . 
)3(

ال�شهادة املتو�شطة ، ع�شكري برتبة عريف ، يعمل بخفر ال�شواحل 

 

جا�شم يف بداية الغزو

ال�شيادة  اإعادة  واأ�شر على بذل كل ممكن يف �شبيل   ، العراقي  الغزو  رف�ض جا�شم 

للوطن يف ظل ال�شرعية املتمثلة يف اأ�شرة ال�شباح ، و اأراد الذهاب يف اأول يوم من 

الغزو اإىل عمله ، لكنه علم بدخول العراقيني و�شيطرتهم على مقر عمله ، فعدل عن 

. 
)4(

ذلك 

اجللو�ش مع الرفاق

القالف،  واأحمد   ، غيث  �شامل  اهلل  وعبد   ، املرطة  �شامل  �شالح  رفاقه  مع  يجتمع  كان 

وم�شطفى با�شا ، واأبناء التناك ، وياأن�ض اإليهم ، وي�شاركهم هموم الغزو العراقي الغا�شم 

. 
)5(

على دولة الكويت 

  

كتابة ال�شعارات على اجلدران

اإىل  التي تدعو  للكويت،  العراقي  للغزو  ال�شعارات املعادية  قام جا�شم مع رفاقه بكتابة 

العهد  و�شمو ويل   ، ال�شباح  االأحمد  ال�شيخ جابر  باالأمري  املتمثلة  اإليها  ال�شرعية  عودة 

ال�شيخ �شعد العبد اهلل ال�شامل ال�شباح طيب اهلل ثراهما، وكانت تلك ال�شعارات تكتب 

على اجلدران يف �شاحية �شباح ال�شامل ، منها : » ي�شقط �شدام«، و »حتيا الكويت« ، و 

. 
)6(

»يعي�ض بابا جابر«
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رف�ش تغيري لوحات ال�شيارات

جا�شم من الذين رف�شوا تغيري لوحات �شياراتهم الكويتية اإىل لوحات عراقية ، وهذا ما 

فعله اأغلب الكويتيني اآنذاك ، وقد كتب ورفاقه عبارات ترف�ض اخل�شوع الأوامر القوات 

العراقية املتعلقة بهذا ال�شدد ، منها : » ال للبنزين« ، »ال لتغيري لوحات ال�شيارات « ، »ال 

. 
)7(

نريد ال�شيارات« 

احل�شول على مكائن الت�شوير 

ذهب جا�شم مع �شديقه عبد اهلل �شامل غيث اإىل منطقة حويل يف 18 / 9 / 1990 م اأو 

19 / 9 / 1990 م ، حيث حمل ال�شديق عبداهلل املخ�ش�ض لت�شوير امل�شتندات ، وقد 

غادر ذلك ال�شديق الكويت يف بدء الغزو العراقي ، فوجدا جنودًا قد ك�شروا باب املحل 

يريدون �شرقة حمتوياته ، فاأغلظا لهم القول ، وطردوهم ، واأخذ جا�شم وعبد اهلل ما يف 

املحل من مكائن ت�شوير واأوراق خا�شة للت�شوير ، حتى ال تقع يف اأيدي اأولئك اجلنود 

، ال�شتخدامها يف ت�شوير امل�شتندات املعادية للنظام العراقي ، وا�شتخدامها يف طباعة 

. 
)8(

هويات مزورة للع�شكريني الكويتيني ، ومن تطاردهم القوات العراقية اأمنيًا 

توزيع االأ�شلحة 

عمل جا�شم ورفاقه يف توزيع االأ�شلحة التي كانوا يح�شلون عليها من م�شادرهم اخلا�شة، 

ب�شفة �شرية على القادرين على حمل ال�شالح من الع�شكريني واملدنيني ال�شامدين على 

جاهزة  لتكون  االأ�شلحة  تلك  �شيانة  يف  الرفاق  ي�شاعد  جا�شم  كان  بل   ، الكويت  اأر�ض 

. 
)9(

لال�شتعمال 

اإنقاذ كويتي بطل

�شمع االأ�شدقاء الثالثة : جا�شم ، وعبد اهلل �شامل غيث ، و�شالح املرطة ، �شوت اإطالق 

، و�شاهدوا �شابًا  ال�شامل  العمائر املخ�ش�شة للمطلقات يف منطقة �شباح  نار كثيف يف 

 ، �شيارتهم  فاأركبوه  يرك�ض م�شرعًا،  الثامنة ع�شرة  اأو  ال�شابعة ع�شرة  يتجاوز  عمره ال 

اأ�شخا�ض  باأنه كان �شمن جمموعة موؤلفة من ثالثة  فاأخربهم   ، وا�شتفهموا منه خربه 

قاموا بقذف القوات العراقية الغازية بزجاجات مملوءة بالبنزين، وذكر لهم اأن اجلنود 

العراقيني متكنوا من قتل �شديقيه ، بينما  فر هو منهم ، ف�شكر الرفاق الثالثة �شنيع 
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هذا البطل ، وترحموا على اأرواح من كانوا معه ، واأو �شلوه اإىل بغيته 

توزيع املن�شورات

ويف 30 / 9 / 1990 م اأو 1 / 10 / 1990 م اأراد جا�شم مع رفاقه توزيع من�شورات ، 

ينفذوا عملية �شد  اأن  اأرادوا  ما  اإذا  يلب�شونه عادة  كانوا  الذي  االأ�شود  لبا�شهم  ولب�شوا 

القوات العراقية وذهبوا يف �شيارة »جيم�ض« حمراء اللون ، ومن بينهم م�شطفى با�شا ، 

و�شالح �شامل املرطة ، وطارق التناك ، واأحمد القالف ، قا�شدين بيت ال�شاعر ال�شرقاوي 

الأنهم كانوا من جمموعته ، ووقفوا بعيدًا عن املنزل عند مدر�شة قريبة وكان فيها بع�ض 

جنود االحتالل العراقي ، والحظوا وجود �شالح م�شاد للطائرات مثبت فى اأعلى املبنى 

، وجل�شوا ن�شف �شاعة تقريبًا ، ف�شمعوا �شوت اإطالق نار قوي جدًا كاأنه قريب منهم 

املكان،  قد طوقت  كثيفة  عراقية  قوات  وجدوا   ، االأمر  تق�شي  الرفاق  حاول  وعندما   ،

ويداهمون البيوت ، ويطلقون النار على كل �شخ�ض اأمامهم ، فما كان من الرفاق اإال اأنهم 

اأيدي القوات العراقية،، وا�شتطاع  قرروا الهرب يف اجتاهات خمتلفة حتى ال يقعوا يف 

اجلميع النجاة ، فحمدوا اهلل على ذلك ، ثم بعد ذلك عرفوا �شبب اإطالق جنود االحتالل 

النار ، الأنهم قد تعر�شوا لهجوم من �شباب املقاومة الكويتية عند املدر�شة ، وعرفوا اأن 

.
 )11(

هذه العملية كانت كبرية اأ�شفرت عن قتل كثري من جنود االحتالل 

اعتقال جا�شم 

كان اعتقال جا�شم ورفاقه من قبل القوات العراقية يف 2 / 11 / 1990 م ، الأن اأ�شماءهم مت 

.
)12(

تعميمها على مراكز االعتقال العراقية ، ملا يقومون به من عمليات مقاومة موؤثرة

و يف ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2 / 11 / 1990 م جاءت �شيارة من نوع  »جيم�ض« 

بها قوات عراقية معها بنات يرق�شن يف داخلها ، فراآهم عبد اهلل �شامل غيث، فا�شتوقفهم 

، و�شرب بكفه �شائق ال�شيارة ، وو�شع م�شد�شه على راأ�شه ، وقام بتهديده وحذره مغبة 

اإن طرق هذا احلي ، كما هدده بالقتل ، وعلى الرغم من ان�شياع ال�شائق  روؤيته ثانية 

. 
)13 (

لهذا االأمر ، اإال اأنه اأخذ يتوعد عبد اهلل بالعقاب 

جنديًا  خم�شني  من  موؤلفة  بفرقة  االحتالل  جنود  جاء   ، �شدوله  الليل  اأرخى  وعندما 

مدججني بال�شالح، دخلوا احلي الذي يقطنه جا�شم  ورفاقه ، واقتحموا عليهم املكان ثم 

اقتادوا جا�شم  ومن معه من الرفاق اإىل خمفر �شرطة �شاحية �شباح ال�شامل ، ثم اإىل 
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خمفر معتقل بيان ، ثم اإىل معتقل ق�شر نايف ، حيث عذبوهم هناك ، ثم اأطلقوا �شراح 

.
 )14(

اجلميع عدا جا�شم ، واأحمد القالف ، وعبد اهلل �شامل غيث 

 رواية اأخرى لوالد ال�شهيد

 يذكر والد جا�شم اأنه بعد اقتحام القوات العراقية للمنزل املجاور لهم ، واعتقال عبد 

اهلل �شامل غيث ، و�شالح �شامل غيث ، وخليل اإ�شماعيل كرم ، وخالد عيد ، ذهب جا�شم 

لريى ما يجري يف منزل جريانه ، فتم اعتقاله مع بقية اأفراد املجموعة ، واأخذوا جميعًا 

حمافظة  اإىل  بعدها  نقلوا  ثم   ، بيان  منطقة  يف  الكائنة   ، اخلالد  فرحان  مدر�شة  اإىل 

. 
)15(

العا�شمة ، ومنها اإىل �شجن االأحداث 

جا�شم االأ�شري 

يو�شف  مرهون  يون�ض  و   ،  
)16(

املرهون  اللطيف  عبد  اأحمد  م�شعل  ال�شاهدان  ذكر   

 اأنهما �شاهدا االأ�شري جا�شم يف معتقل ق�شر نايف يف 4 / 11 / 1990 م .
)17(

املرهون

بينما ذكر ال�شاهد حممد ح�شن اأحمد رجب اأنه �شاهد االأ�شري جا�شم يف معتقل حمافظة 

. 
)18(

العا�شمة يف الفرتة من 10 / 11 / 1990 م اإىل 12 / 11 / 1990 م 

   

رفات ال�شهيد

عرث على رفات ال�شهيد جا�شم حميد عبد اهلل ال�شماك  بتاريخ 28 / 7 / 2003 م يف 

املخربية  التحاليل  اأثبتت  وقد   ، العراقية  ال�شماوة  مدينة  قرب  واقعة  جماعية  مقربة 

. 
)19(

تطابق اجلينات مع جينات ال�شهيد 

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

وال�شلوان .
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	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 4 / 10 / 1970 م ، ي�شكن �شاحية �شباح ال�شامل ، قطعة 9 ، �شارع 2 ،     جادة 3، 

منزل 47 ، حا�شل على ال�شهادة املتو�شطة ، ع�شكري برتبة عريف يعمل يف �شرطة خفر ال�شواحل ، 

تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ العثور على رفاته يف 28 / 7 / 2003 م . انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة 

عن وزارة ال�شحة برقم 2003/1471 ، بتاريخ 2003/7/29 م ، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين 

1991/3/7م،  تاريخ   4105012 رقم  ، منوذج  االإن�شان  الكويتية حلقوق  اللجنة  �شادرعن  الكويتيني 

االأ�شرى  �شوؤون  ملتابعة  الوطنية  اللجنة  عن  �شادر  ومنوذج   ،  ) ال�شهيد  والد   ( حميد  املبلغ  بيانات 

�شمن  املتغيب  بيانات  وا�شتمارة   ، م   1991/10/15 يف  موؤرخ   ، رقم  بدون  املبلغ  لنف�ض  واملفقودين 

عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032 يف تاريخ 1992/5/7 ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن 

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

)2( �شالح �شامل املرطة ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الثالثاء ، املوافق  2012/10/2 ، �ض 2 .

)3( امل�شدر ال�شابق ، �ض 1.

املوافق    ، االإثنني  يوم  موزة احلمدان  الباحثة  معها  اأجرتها  مقابلة   ) ال�شهيد  اأم   ( الرامزي  حياة   )4(

موزة  الباحثة  معه  اأجرتها  مقابلة   ، ال�شهيد(  �شقيق   ( املح�شن  عبد  ؛    1 �ض   ، م   2005/3/14

احلمدان يوم االإثنني ، املوافق  2005/3/14 م ، �ض 1 ؛ �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 

2 – 3 ؛ في�شل �شامل �شامل غيث ؛ مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الثالثاء ، املوافق  

2012/10/2، �ض 2 ؛ عبد العزيز حميد ال�شماك ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم 

اخلمي�ض ، املوافق  2012/8/30 ، �ض 2 – 3 . 

)5( �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)6( عبد العزيز حميد ال�شماك ، املقابلة  ال�شابقة ، �ض 2 – 3 �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ، 

�ض 2 – 3 ؛ في�شل �شامل �شامل غيث ؛ املقابلة ال�شابقة �ض 2 .

)7( �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)8( امل�شدر ال�شابق ، �ض 3 .

)9( �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 – 5 .

)10( امل�شدر ال�شابق ، �ض 3 – 4 .

)11( امل�شدر ال�شابق ، �ض 5 – 6 .

)12( في�شل �شامل �شامل غيث ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ،   �ض6. 

)13( فطومة طه العيدان ، مقابلة اأجرتها معها الباحثة هنادي البلو�شي يف 15 / 11 / 1992 م ) �شفحة 

10؛ عبد العزيز حميد ال�شماك،  9 / 8 / 2004 م ، �ض  واحدة ( ، ومقابلة جريدة الوطن بتاريخ 

املقابلة ، �ض 3 – 4 ؛ في�شل �شامل �شامل غيث ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ومقابلة اأخرى اأجراها معه 

8/30/ 2012 م ، �ض 3 ؛ �شالح �شامل �شامل غيث ،  الباحث وحيد القطان يوم اخلمي�ض ، املوافق  

املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 – 7 .

)14( في�شل �شامل �شامل غيث ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ فطومة طه العيدان ، املقابلة ال�شابقة ) �شفحة 

واحدة ( ؛ عبد العزيز حميد ال�شماك ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 – 5 ؛ �شالح �شامل �شامل غيث، املقابلة 

1 ؛ حياة الرامزي ) اأم  7 ؛ عبد املح�شن ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض  ال�شابقة ، �ض 

ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 1 .
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( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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)15( حميد ) والد ال�شهيد ( ، مقابلة اأجراها معه الباحث اأحمد البلو�شي يف 20 / 12 / 1992 م  �شفحة 

واحدة.

مكتب  عن  ال�شادرة   ، املرهون  اللطيف  عبد  اأحمد  م�شعل  لل�شاهد  ال�شخ�شية  املقابلة  ا�شتمارة   )16(

التخطيط واملتابعة ، التابع للجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين ، مقابلة الباحث خالد احلمد 

يف 20 / 10 / 1992 م .

)17( ا�شتمارة املقابلة ال�شخ�شية لل�شاهد يون�ض مرهون يو�شف املرهون ، ال�شادرة عن مكتب التخطيط 

واملتابعة ، التابع للجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين ، مقابلة الباحث خالد احلمد يف 18 / 10 

/ 1992 م .

التخطيط  مكتب  عن  ال�شادرة   ، رجب  اأحمد  ح�شن  حممد  لل�شاهد  ال�شخ�شية  املقابلة  ا�شتمارة   )18(

واملتابعة ، التابع للجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين ، مقابلة الباحثة هنادي البلو�شي يف 24 / 

11 / 1992 م .

 )19( بطاقة حيثيات ال�شهيد ال�شادرة عن مكتب ال�شهيد ، التابع للديوان االأمريي .
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( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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ال�شهيد حامد عبد الزهراء مال اهلل مرتوك )1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

.
 )2(

  �شجاع ، جرئ ، عنيد ، طيب القلب  ، مرح ، هادئ 

درا�شته وعمله

در�ض مرحلة املتو�شطة يف مدر�شة معاذ بن جبل ، ومل يكمل درا�شته وعمل يف احلر�ض 

الوطني برتبة وكيل عريف ، بعدها ا�شتقال ثم عمل يف املوؤ�ش�شة العامة للجمارك حتى 

. 
)3(

الغزو العراقي 

هوايته

كثري ال�شفر ، يهوى الريا�شة وباالأخ�ض اجلمباز ، لعب يف نادي ال�شاملية الريا�شي ثم يف 

. 
)4(

نادي كاظمة الريا�شي 

حما�شة حامد 

لفعل  التام  وا�شتعداده  �شديدة  كانت  حامد  حما�شة  اأن  ال�شامل  �شامل  ال�شاهد  يذكر 

اإىل حد  ت�شل  قد  التي  و�شجاعته   ، الغازية  العراقية  القوات  �شبيل دحر  كل ممكن يف 

.
)5(

التهور

حمله لل�شالح 

كان يحمل ال�شالح ب�شفة دائمة ، وهو عبارة عن ر�شا�ض �شغري يقتل به العراقيني خا�شة 

الع�شكريني منهم اإذا ما كانوا منفردين ، وكان �شامل يحاول تهدئته يف كل مرة ويحذره 

. 
)6(

مغبة فعله دون طائل 

ح�شوله على ال�شالح 

ح�شل هو واأنور الع�شفور على ال�شالح من املخازن التابعة لوزارة الداخلية الكويتية يف 
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	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

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

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

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

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

.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch
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منطقة ال�شويخ ، ويذكر ال�شاهد �شامل ال�شامل ن�شيب ال�شاهد وليد اإبراهيم الدخيل اأن 

ال�شديقني ح�شرا اإىل ديوانية بيت وليد يف 1990/9/15 م ، وطلبا منه طلقات عيار 9 

.
 )7(

ملم فزودهما �شامل بها 

اأنور  ورفيقه  حامد  طلب  م   1990/9/15 يف  اأنه  اأي�شًا  ال�شامل  �شامل  ال�شاهد  ويذكر 

ملجموعتهم املزيد من الذخرية وتعلال بنفادها ، وملا �شاألهما �شامل عن �شبب ذلك وعن 

ما يفعلونه يف اخلفاء ، ذكر له حامد اأنهم ب�شدد عمل كمني جلنود عراقيني يف منزل 

مقابل مدر�شة معاذ بن جبل ، واأنهم �شوف يقومون با�شتدراج اأولئك اجلنود للدخول اإىل 

املنزل ثم يعمدون اإىل قتلهم، ودعاه اإىل م�شاركتهم يف هذا العمل ، لكنه رف�ض ذلك اإال 

. 
)8(

اأنه زودهم مبا يحتاجونه من ذخرية 

كما ح�شلت جمموعة حامد على االأ�شلحة من املجاميع االأخرى للمقاومة الكويتية البا�شلة 

الراغبني  على  بع�شها  بتوزيع  اأي�شًا  وقاموا   ، االحتالل  جنود  �شد  ا�شتخدامها  لغر�ض 

بحملها دفاعًا عن الوطن ، وكان اأنور يخفيها يف منزل خالد املغربي الكائن يف منطقة 

. 
)9(

خيطان 

�شديقه املقّرب 

، فغالبًا معًا يف �شفر  اأنور حممد خليفة علي الع�شفور  اأقرب �شديق له حبًا وقربًا هو 

. 
)10(

وح�شر 

تغيب حامد عن املنزل

اعتاد حامد التغيب عن املنزل حتى يف بداية الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت، 

فلم يعد اإىل منزله اإال بعد ع�شرة اأيام ، وملا �شاأله �شقيقه مرتوك عن �شبب هذا التغيب 

. 
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اأخربه بثقة اأنه ان�شم هو و�شديقه اأنور للمقاومة الكويتية البا�شلة 

ان�شمامه للمقاومة

البا�شلة ومنهم  الكويتية  للمقاومة   �شرح حامد كثريًا للمقربني منه بحقيقة ان�شمامه 

�شقيقهم مرتوك الذي اأ�شر اإليه بكل �شغرية وكبرية ، وذكر له اأنه ورفاقه يقومون بقتل 

اأنهم يرمون من �شادفهم من جنود االحتالل ثم  اأو   ، كل جندي عراقي ي�شري مبفرده 

. 
)12(

يهربون 
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ت�شريح مبا�شر الأنور

يذكر مرتوك �شقيق حامد اأن اأنور الع�شفور جاءهم يومًا واأخربهم بحقيقة ما يقوم به 

مع �شديقه حامد ، وذكر له اأنهما كانا يقومان بذبح جنود االحتالل وخا�شة العزل منهم 

.
 )13(

بعد ا�شتدراجهم اإىل اإحدى ال�شقق غري امل�شكونة 

بع�ش االأعمال القتالية 

اأنور الع�شفور،  اأحدهما  ومن االأعمال القتالية التي نفذها حامد م�شاركته مع رفيقني 

التفتي�ض العراقية قام الثالثة بالت�شدى جلنود االحتالل  باإحدى نقاط  فعند مرورهم 

وا�شتبكوا معهم، وحدث اإطالق نار ا�شت�شهد على اإثره رفيقهم ، كما اأ�شيب حامد ب�شظية 

. 
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يف رجله الي�شرى ، وهرب هو واأنور 

نطاق عمليات املقاومة

لكنها حتديدًا ترتكز يف مناطق اجلابرية   ، وا�شعة  كان نطاق عمليات جمموعة حامد 

اجلابرية  املنطقتني  اإىل  حامد  يذهب  ما  وعادة   ، والعمرية   ، وخيطان   ، والرميثية 

على  ال�شخ�شي  م�شد�شه  ي�شع  وكان   ، اخلا�شة  ال�شبورت  �شيارته  بو�شاطة  والرميثية 

. 
)15(

خا�شرته ، و�شالحه االآخر حتت مقعد ال�شيارة ، يفعل هذا دون خوف اأو رهبة 

   

رفاق حامد يف املقاومة

من رفاقه يف املقاومة الكويتية البا�شلة : اأنور حممد خليفة الع�شفور ، وحممد حممود 

اأحمد  الطوا�ض ، وحامد عبد الزهرة مال اهلل ، و�شعد �شاير �شعود ال�شمري ، وجمال 

.  
)16(

حممد خالد اجلابري ، ونهار علي نهار ، وعلي حممد نهار 

ديوانية خيطان 

اأنور على ديوانية يف منطقة خيطان حيث يكون االجتماع مع  يرتدد حامد مع �شديقه 

. 
)17(

الرفاق يف املقاومة الكويتية البا�شلة ، وهي مركز انطالقهم 

تفجري �شوق يف خيطان 

�شارك حامد رفاقه يف و�شع قنبلة يف اأحد اأ�شواق خيطان ، مما اأ�شفر عن قتل وجرح 
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مكان  من  الفرار  بينهم حامد  ومن  الرفاق  وا�شتطاع   ، العراقي  االحتالل  بع�ض جنود 

اأنور هذه احلادثة ل�شديقه علي املغربي الذي حذره اأن عليه اأخذ  التفجري ، وقد ذكر 

. 
)18(

احليطة من الغزاة وغدرهم 

ا�شتدراج جندي عراقي

ا�شتخدمت جمموعة املقاومة التي ينتمي اإليها حامد حيلة ذكية وذلك با�شتدراج جنود 

االحتالل اإىل مكان معني ثم القيام بقتلهم ، لكن التوفيق مل يحالفها يف اآخر عملياتها ، 

فقد وجهت املجموعة دعوة ع�شاء الأحد جنود االحتالل ممن ينتمون للحر�ض اجلمهوري 

العراقي يف يوم 1990/9/15 م ، ومكان الدعوة اأحد بيوت ال�شهداء يف منطقة خيطان 

، وكانت اخلطة التي مل تنجح هدفها قتل هذا اجلندي الذي طاملا �شبب م�شايقة للنا�ض 

. 
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بدقة التفتي�ض 

اعتقال حامد ورفاقه

يف ال�شاعة العا�شرة لياًل حيث مينع التجوال ، ذهب حامد  مع �شديقه اأنور ملكان الدعوة 

لين�شموا اإىل بقية الرفاق ، وكانت اخلطة جتري وفق �شياق مت�شق ، لكن اال�شتخبارات 

وطوقوا   ، االأبطال  فعله  على  ما عزم  رجالها  فاكت�شف   ، تنفيذها  دون  العراقية حالت 

املكان باآلياتهم الع�شكرية املدرعة ، واأحاطوا به من كل جانب ، ف�شعر االأبطال باخلطر 

وحاولوا جهدهم مقاومة جنود االحتالل وتبادلوا اإطالق النار معهم ، اإال اأن االأمر اأ�شفر 

ال�شهداء  رمي جثث  اإىل  الغزاة  بعدها عمد   ، املجموعة  �شباب  من  �شتة  ا�شت�شهاد  عن 

ال�شتة يف ال�شارع وذلك الإرهاب النا�ض بفعلهم هذا ، وكان حامد و�شديقه اأنور من بني 

 . 
)20(

الذين مت اعتقالهم  يف ذلك املنزل

اجلا�شو�ش الفل�شطيني

ذكرت امل�شادر اأن الذي اأخرب جنود قوات االحتالل العراقي مبكان اجتماع حامد ورفاقه 

 . 
)21(

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

رواية اأخرى

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



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 32 

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

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

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

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

. 
)22(

وكان حامد و�شديقه اأنور من بني املاأ�شورين 

رواية ثالثة

وهي  ال�شمري  �شاير  �شعد  زوجة  اأن  مفادها  ثالثة  رواية  ال�شهيد  �شقيق  مرتوك  وي�شوق 

�شمن  يعمل  الذي  زوجها  اأن   1990/9/20 يف  االحتالل  قوات  اأبلغت  اجلن�شية  عراقية 

جمموعة املقاومة الكويتية التي فيها  حامد واأنور و�شخ�ض م�شري وبع�ض ال�شباب اأنهم 

القوات  ، فتوجهت  البيت املذكور ويدفنونهم فيه  اإىل  العراقيني  القتلى  كانوا يح�شرون 

العراقية لهذا املنزل واعتقلت اجلميع مبا فيهم حامد . ودليله على ذلك اأن جنود القوات 

العراقية بعد العملية طوقوا منزل �شعد �شاير العنزي واأحرقوه ، ثم اقتادوا من فيه اإىل 

. 
)23(

خمفر �شرطة خيطان 

جهالة م�شري حامد

وقد تباينت الروايات يف م�شري حامد واأنور ومن معهما من الرفاق بعد تلك احلادثة ، 

فبع�شها يقطع مبقتلهما على يد جنود االحتالل ، وبع�شها يرجح بحياتهما لفرتة طويلة 

ال�شرطة،  خمافر  التحرير  بعد  دخلوا  املقاومة  �شباب  اأن  اأنور  �شقيق  خليفة  يذكر  و   ،

ورقة  خلليفة  ال�شباب  اأحد  اأح�شر  وقد  االحتالل،  جنود  تركها  التي  االأوراق  وتفح�شوا 

تفيد اأن �شقيقه و�شديقه حامد املرتوك واأحد االأردنيني ، و�شخ�ض عراقي قد مت ترحيلهم 

. 
)24(

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

تغييب قوات االحتالل حلامد

يقينًا  م�شريه  يعرف  ومل   ، مرتوك  اهلل  مال  الزهراء  عبد  حامد  الغزاة  غَيب  هكذا 

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

.
)25(

2006/6/19م

رحم اهلل ال�شهيد حامد ، واأ�شكنه ف�شيح  جنانه ، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل وال�شلوان .
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امل�شادر و الهوام�ش
 )1( ولد بالكويت يف 4/29/ 1964 م ، ي�شكن منطقة اأبرق خيطان ، قطعة 2 ، �شارع 2 ، منزل 1152، 

يحمل ال�شهادة املتو�شطة ، يعمل يف االإدارة العامة للجمارك بوظيفة  كاتب  ، تاريخ اأ�شره  يف 20 /9/ 

1990 م ، وتاريخ ا�شت�شهاده هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2006/6/19 

م . انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2006/1873 ، يف تاريخ 2006/9/2، 

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

ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني ، �شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان ، منوذج 

رقم 6094714 ، يف 1991/3/9 م  ، بيانات املبلغ عبد الزهراء )والد ال�شهيد(  ، ومنوذج ت�شجيل 

اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين برقم 

1991/10/22 م ، للمبلغ ال�شابق ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق  6094712 ، موؤرخ يف 

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

)2( �شامل �شالح عبد اهلل ال�شامل ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم اخلمي�ض ، املوافق  

اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم  2  ؛ مرتوك )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة  2011/7/21 ، �ض 

االثنني ، املوافق  2011/7/18 ، �ض 2  ؛ وليد اإبراهيم الدخيل ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد 

القطان يوم الثالثاء ، املوافق  2011/7/19 ، �ض 2  .

    ، ال�شابقة  املقابلة   ، الدخيل  اإبراهيم  وليد  ؛   2 �ض   ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  )�شقيق  مرتوك   )3(

�ض2.

)4( مرتوك )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)5( �شامل �شالح عبد اهلل ال�شامل املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)6( امل�شدر ال�شابق .

)7( امل�شدر ال�شابق ، �ض 3 .

)8( امل�شدر ال�شابق .

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

مثبتة يف ملف ال�شهيد اأنور حممد خليفة الع�شفور ، �ض 2 ؛ خالد علي املغربي ، مقابلة اأجراها معه 

الباحث وحيد القطان يوم اخلمي�ض ، املوافق  2010/1/28  مثبتة يف ملف ال�شهيد اأنور حممد خليفة 

الع�شفور ، �ض 2 – 3 . 

)10( مرتوك )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 . 

)11 امل�شدر ال�شابق ، �ض 3 .

   ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  3 ؛ مرتوك )�شقيق  ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، الدخيل  اإبراهيم  )12( وليد 

�ض2 . 

)13( مرتوك )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)14( وليد اإبراهيم الدخيل ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ مرتوك )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ،  �ض2 . 

)15( مرتوك )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 ؛ وليد اإبراهيم الدخيل ، املقابلة ال�شابقة 

، �ض 4 .

)16( �شامل �شالح عبد اهلل ال�شامل ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2، 4 ، وليد اإبراهيم الدخيل ، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 5 ، منى �شقر عبد العزيز ال�شقر )زوجة ال�شهيد اأنور الع�شفور( ، مقابلة اأخرى اأجرتها معها 
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الباحثة م�شاعل ح�شني بتاريخ 12/13/ 1992، ورقة واحدة مثبتة يف ملف زوجها ال�شهيد اأنور حممد 

خليفة الع�شفور ؛ اأمل )�شقيقة ال�شهيد اأنور الع�شفور( ، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان 

يوم االأربعاء ، املوافق  2010/1/27 مثبتة يف ملف �شقيقها ال�شهيد اأنور ،         �ض 2 – 3 .

)17( خليفة )�شقيق ال�شهيد اأنور الع�شفور( ، ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االأحد، 

املوافق  2010/1/24 ، مثبتة يف ملف �شقيقه ، �ض 2 .

)18( خالد علي املغربي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)19( وليد اإبراهيم الدخيل ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 ، خليفة )�شقيق ال�شهيد اأنور الع�شفور( املقابلة 

3 ؛ خالد علي املغربي،  ال�شابقة ، �ض  ، املقابلة  اأنور الع�شفور(  ال�شهيد  اأمل )�شقيقة  ؛   2 ال�شابقة ، �ض 

3 ؛ منى �شقر عبد العزيز ال�شقر  3 ؛ ح�شني علي املغربي ، املقابلة ال�شابقة ،�ض  املقابلة ال�شابقة ، �ض 

)زوجة ال�شهيد اأنور الع�شفور( ، مقابلة الباحث وحيد القطان مثبتة يف ملف زوجها ،        �ض 2 – 3.

)20( خليفة )�شقيق ال�شهيد اأنور الع�شفور( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 – 3 ؛ اأمل )�شقيقة ال�شهيد اأنور 

الع�شفور( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ خالد علي املغربي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 ؛ ح�شني علي 

املغربي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ منى �شقر عبد العزيز ال�شقر )زوجة ال�شهيد اأنور الع�شفور( ، 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 – 3 ؛ وليد اإبراهيم الدخيل ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 .

)21( مرتوك )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 ؛ اأمل )�شقيقة ال�شهيد اأنور الع�شفور( ، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 3 – 4 ؛ خليفة )�شقيق ال�شهيدنور الع�شفور( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)22( خالد علي املغربي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 .

)23( مرتوك )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 ؛ وليد اإبراهيم الدخيل ، املقابلة ال�شابقة ،  �ض 

5 ؛ �شامل �شالح عبد اهلل ال�شامل ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ عبد الزهراء )والد ال�شهيد( ، مقابلة 

اأجراها معه د. علي خريبط يف تاريخ 1992/2/27 م ، ورقة واحدة .

3 ؛ ح�شني علي املغربي ، املقابلة  اأنور الع�شفور( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض  )24( خليفة )�شقيق ال�شهيد 

ال�شابقة ، �ض 3 ؛ منى �شقر عبد العزيز ال�شقر )زوجة ال�شهيد اأنور الع�شفور( ، املقابلة ال�شابقة ، 

�ض 4 .

بتاريخ  منعقدة   ،  2006  /1007 رقم  ق�شية   ،  9/ ال�شخ�شية  االأحوال  دائرة   ، العدل  وزارة   )25(

2006/6/19 م .
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ال�شهيد/ ح�شام حممد عبد املح�شن الع�شيمي )1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه وطباعه

 . 
)2(

جرئ ، خلوق ، متوا�شع ، مرح ، هادئ 

درا�شته

. 
)3(

طالب يف ال�شف الثاين الثانوي مبدر�شة اخلالدية 

هوايته

. 
)4(

حمب لل�شفر ، ويهوى لعب كرة القدم 

موقفه اإزاء العدوان العراقي

كان وقع الغزو العراقي كبريًا على نف�ض ح�شام االأبية ، وظل �شاكتًا يف حرية من اأمره ، 

. 
)5(

منده�شًا لغدر اجلار ، حتى قرر مقاومة االحتالل بكل ممكن 

توزيع املن�شورات املعادية

اإىل  وتدعو  العراقي  لقوات االحتالل  املعادية  املن�شورات  توزيع  رفاقه يف  �شارك ح�شام 

التم�شك بعودة ال�شلطة ال�شرعية املتمثلة باأ�شرة ال�شباح الكرام ، حيث قاموا بتوزيعها 

.
 )6(

على املنازل 

توزيع املواد الغذائية

اأر�ض  على  ال�شامدة  الكويتية  االأ�شر  على  الغذائية  املواد  توزيع  يف  ح�شام  �شارك  كما 

. 
)7(

الكويت من خالل عمله يف جمعية العمرية التعاونية 

احل�شول على ال�شالح

خمزن  اإىل  معًا  فذهبا   ، ال�شالح  على  احل�شول  اإمكانية  اإىل  ع�شام  �شقيقه  اأر�شده 
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لل�شالح تابع لوزارة الداخلية الكويتية يف منطقة ال�شويخ حيث اأخذا بع�ض االأ�شلحة ، كما 

ذهب مرة اأخرى مع رفاقه اأوالد احلمد عادل ووليد اإىل نف�ض املخزن واأخذوا الكثري من 

. 
)8( 

ال�شالح

اإخفاء االأ�شلحة 

كان ح�شام ورفاقه يخفون االأ�شلحة التي ح�شلوا عليها يف منزل عائلة ح�شام ، ومنزل 

. 
)9(

احلمد مبنطقة العمرية 

توزيع االأ�شلحة

 قام ح�شام ورفاقه بتوزيع ما زاد على حاجتهم من االأ�شلحة على �شباب الكويت الراغبني 

. 
)10(

يف حمله دفاعًا عن اأنف�شهم اأو رغبة يف مقاومة القوات العراقية الغازية 

 عالقة ح�شام بال�شيخ جابر املبارك

 يخرب و�شام اأن �شقيقه ح�شام كان على �شلة وطيدة بال�شيخ جابر املبارك وزير االإعالم 

�شابقًا ، واأنه كان يالزمه يف بيت جدته الذي مكث فيه ال�شيخ مدة �شتة اأيام ، وقد كلف 

ح�شام اأن يخربه بالعمليات التي تنفذها املقاومة الكويتية البا�شلة �شد قوات االحتالل 

. 
)11(

العراقي ، وكان ح�شام يبذل جهده يف احل�شول عليها وياأتي بدقائق تفا�شيلها 

امل�شاركة القتالية

املقاومة  يف  رفاقه  مع  العراقية  القوات  �شد  القتالية  العمليات  بع�ض  يف  ح�شام  �شارك 

مبالب�شه  الديوانية  اإىل  يومًا  جاء  اأنه  و�شام  �شقيقه  به  اأخرب  ما  ذلك  ومن   ، الكويتية 

يف  ورماه  االحتالل  جنود  اأحد  قتل  باأنه  اأخربه  ذلك  عن  �شاأله  وملا   ، بالدماء  امللطخة 

حاوية قمامة ، وذكر �شقيقه االآخر عماد اأنه ذهب مع ح�شام اإىل تلك احلاوية و�شاهد 

اجلندي مقتواًل بداخلها . كما اأخرب ح�شام احلا�شرين باأنه قام يف ذات اليوم بقتل اثنني 

. 
)12(

من جنود االحتالل، وذكر اأن ذلك هو �شيد اليوم 

�شالحه ال�شخ�شي 

احتفظ ح�شام لنف�شه ببع�ض االأ�شلحة التي غالبًا ما ي�شتخدمها يف العمليات التي ينفذها 
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�شد القوات العراقية ، ومن هذه االأ�شلحة بندقية ذات طلقات متعددة ، وم�شد�شه الذاتي  

. 
)13(

الذي ال يفارقه 

نطاق العمليات الع�شكرية

 ، وخيطان  العمرية  نطاق منطقتي  تقع يف  ورفاقه  نفذها ح�شام  التي  العمليات  معظم 

وكانت تتم مبعية �شقيقه ع�شام ، ورفيقه �شالح رجعان اجل�شار الر�شيدي وهو �شهيد 

. 
)14(

�شجاع نال ال�شهادة مع ح�شام 

قلق الوالد على ح�شام

ن�شاطه  املنزل و�شماعه عن  ب�شبب كرثة خروجه من  القلق عليه  والد ح�شام كثري  كان 

.
 )15(

املعادي للقوات العراقية الغازية التي طاملا حذره من بط�شها 

بحث قوات االحتالل عن ح�شام

اأ�شبحوا جميعًا   ، املقاومة �شد قوات االحتالل  ورفاقه يف  ن�شاط ح�شام  لتزايد  ونظرًا 

هدفًا للمالحقة من قبل تلك القوات ، و�شعر والد ح�شام باخلطر املحدق بولده، فعر�ض 

. 
)16(

عليه اخلروج من الكويت ب�شحبة عمه 

مغادرته اإلى ال�شعودية

اإىل اململكة العربية  اأر�ض الكويت مع عمه  الوالد على ذلك غادر ح�شام  اإ�شرار  واأمام 

�شالح  �شديقه  حينها  معه  وكان  هناك  به  التقى  اأنه  و�شام  �شقيقه  وذكر   ، ال�شعودية 

. 
)17(

رجعان اجل�شار الر�شيدي 

عودته اإلى الكويت

قررا  بعدها   ، ق�شرية  فرتة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  �شالح  ورفيقه  ح�شام  مكث 

العودة اإىل اأر�ض الوطن ، يف 1990/10/15 م ، وا�شتطاعا دخول الكويت وو�شال اإىل 

الق�شائم املخ�ش�شة لالأغنام يف منطقة كبد بح�شب رواية عاي�ض التي ينقلها عنه و�شام 

�شقيق ال�شهيد ، وكذا رواية �شقيقه ع�شام . يذكر عاي�ض اأنه دخل معهما ب�شيارته ، وهما 

ب�شيارة اأخرى ، واأنه ـ اأي عاي�ض ـ كان مرتددا يف الدخول ، واأخربهما عن عزمه الرجوع 
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.
)18(

ثانية اإىل اململكة العربية ال�شعودية ، بينما هما وا�شال الدخول 

ح�شام يف قب�شة جنود االحتالل

 ويرجح من �شياق الروايات اأن القوات العراقية ا�شتطاعت اأن تلقي القب�ض على ح�شام 

اإىل  نقلتهما  ثم   ، كبد  منطقة  يف  لالأغنام  املخ�ش�شة  الق�شائم  عند  �شالح  و�شديقه 

. 
)19(

معتقالتها يف الكويت 

ح�شام يعذب يف �شجن طلحة

اأحد االأ�شخا�ض و�شام عن م�شاهدته ل�شقيقه ح�شام يف �شجن طلحة الذي كانت  اأخرب 

ت�شيطر عليه القوات العراقية ، واأن تلك القوات كانت تعذبه عذابًا �شديدًا ، وقد ك�شرت 

. 
)20(

اأ�شنانه بفعل هذا التعذيب 

ح�شام يف �شجن االأحداث 

كما اأكد ال�شاهد حممد مفلح عبد العزيز الدو�شري اأنه �شاهد االأ�شري ح�شام يف �شجن 

. 
)21(

االأحداث الذي كان اأحد معتقالت اجلي�ض العراقي بالكويت 

احتمال ترحيله اإلى العراق

 ، اإىل �شجونهم يف العراق  ويذكرعماد احتمال ترحيل القوات العراقية ل�شقيقه ح�شام 

واأنه �شمع عن ذلك من قبل اأ�شخا�ض مل يذكرهم ، وتتعزز هذه االحتمالية بالعثور على 

. 
)22(

رفاته بعد ذلك 

ا�شت�شهاده

الع�شيمي يف مقربة جماعية  ال�شهيد ح�شام حممد عبد املح�شن  العثور على رفات  مت 

قرب مدينة ال�شماوة العراقية ، وقد اأثبتت التحاليل املخربية تطابق الرفات مع اجلينات 

. 
)23(

املاأخوذة ، ووفاته تعزى اإىل اإ�شابته بعيار اأو اأعرية نارية 

رحم اهلل ال�شهيد ح�شام واأ�شكنه ف�شيح  جنانه ، واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب اجلميل وال�شلوان .
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 1973/2/20 م، ي�شكن منطقة العمرية ، قطعة 3 ، ال�شارع 5 ، منزل 2، طالب يف 

انظر:   . م   2004/2/15 رفاته يف  على  العثور  تاريخ  هو  اال�شت�شهاد  تاريخ   ، الثانوي  الثاين  ال�شف 

 ، م   2004/4/23 بتاريخ   ،  2004/9095 برقم  ال�شحة  وزارة  عن  �شادرة  ال�شهيد  وفاة  �شهادة 

ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادرعن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان ، منوذج رقم 

6299913 بتاريخ 1991/1/20م ، بيانات املبلغ ع�شام )�شقيق ال�شهيد( ، ومنوذج اآخر �شادر عن 

ال�شلمان )ابن  �شليمان  املبلغ خالد  بيانات   ، 6/ 3/ 1991م  موؤرخ يف   6334313 برقم  نف�ض اجلهة 

االأخت( ، ومنوذج ثالث �شادر عن ذات اجلهة برقم 6051613 موؤرخ يف 1991/3/9 م ، بيانات املبلغ 

موؤرخ   ، نف�شه  بالرقم  نف�ض اجلهة  رابع �شادر عن  ، ومنوذج  الر�شيدي  جمبل رجعان منور اجل�شار 

يف 1991/4/23 م ، بيانات املبلغ م�شعل حمود الر�شيدي ، وا�شتمارة بيانات املتغيب �شمن عمليات 

االحتالل والتحرير برقم 406032 يف تاريخ 1992/5/7 ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق 

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

)2( و�شام )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني املوافق 2011/5/2 

، �ض 2 ؛ عبد العزيز حمد احلمد ؛ مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء املوافق 

2011/4/27 ، �ض 1 – 2 ؛ �شويد عبد اهلل الدوخي ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم 

االأحد املوافق 2011/54/1 ، �ض 1 .

)3( و�شام )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2  .

)4( امل�شدر ال�شابق .

)5( امل�شدر ال�شابق .

)6( عبد العزيز حمد احلمد املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 - 3 .

)7( عماد )�شقيق ال�شهيد( ، عماد )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم 

االثنني املوافق 2011/5/2 ، �ض 2 .

   ، ال�شابقة  املقابلة   ، العزيز حمد احلمد  ؛ عبد   2 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  و�شام )�شقيق   )8(

�ض2 ؛ �شويد عبد اهلل الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ عماد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة 

، �ض1 – 2 .

)9( عبد العزيز حمد احلمد ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ �شويد عبد اهلل الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ،  �ض2 

؛ عماد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)10( و�شام )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 – 3 ؛ عماد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 2 .

)11( و�شام )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

   ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  و�شام )�شقيق  ؛   2 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  )12( عماد )�شقيق 

�ض3 . 

    ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  ؛ عماد )�شقيق   3 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  و�شام )�شقيق   )13(

�ض2 . 

    ، ال�شابقة  2 ؛ و�شام )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة  ال�شابقة ، �ض  )14( �شويد عبد اهلل الدوخي ، املقابلة 

�ض4 – 5 ؛ عماد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 40 

)15( و�شام )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)16( امل�شدر ال�شابق .

    ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  و�شام )�شقيق  ؛   3 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  )17( عماد )�شقيق 

�ض4 . 

)18( ع�شام )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها معه الباحث �شعد العتيبي من مكتب االت�شاالت واملعلومات 

التابع للجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين بتاريخ 1995/8/8 م ، ورقة واحدة ؛ و�شام )�شقيق 

ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 – 5 ؛ عماد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ، لكنه ذكر 

اأن العودة كانت يف 1990/11/15 م ، وهو خطاأ على اعتبار اأن االأ�شري �شوهد يف �شجن االأحداث قبل 

ذلك يف 15 /10 /1990.

    ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  و�شام )�شقيق  ؛   3 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  )19( عماد )�شقيق 

�ض4 – 5 .

)20( و�شام )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 .

)21( حممد مفلح عبد العزيز الدو�شري ، ا�شتمارة املقابلة ال�شخ�شية ، اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى 

واملفقودين يف تاريخ 1996/3/30 م .

)22( عماد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)23( انظر : االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ، فريق االأدلة اجلنائية ، الفريق الفني ، انطباق رقم )74( 

لتقرير م�شور لرفات رقم 2022 واملنطبق على االأ�شري ال�شهيد ح�شام حممد عبد املح�شن الع�شيمي 

، ملف االأ�شر 94 ، معتمد من العقيد عيد عبد اهلل بو �شليب مدير عام االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 

ورئي�ض الفريق الفني .
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ال�شهيد / حمود نافل �شعيد الهر�شاين )1(

د. اأحمد �شعود احل�شن

اأخالق ال�شهيد حمود رحمه اهلل

كان ال�شهيد �شاحب اأخالق عالية، عرف باأنه كان بارًا بوالديه حمرتمًا من اأ�شدقائه، 

طيب القلب، مرحًا، رجال مبعنى الكلمة، حمبوبًا من اجلميع، وقالت عنه �شقيقته »ال 

ت�شمع منه اإال كل �شيء ح�شن«.

.
)2(

وكان لل�شهيد كذلك هوايات اأبرزها �شيد ال�شمك «احلداق« 

دوره خالل الغزو العراقي الغا�شم:

ال�شهيد  كان  1990/8م   /2 اخلمي�ض  يوم  الكويت  اأر�ض  الظالم  قوى  اجتاحت  عندما 

متجهًا اإىل مقر عمله يف موؤ�ش�شة املوانئ الكويتية لكنه �شرعان ما تفاجاأ بهول الكارثة 

التي حلت بوطنه من غزو غادر فرجع اإىل منزله وقلبه يحرتق اأملًا ملا اأ�شاب وطنه العزيز 

 فبداأ من اأول يوم الغزو بالعمل على 
)3(

وثار الغ�شب يف نف�شه �شد القوات العراقية املحتلة 

تاأمني االحتياجات ال�شرورية الأهايل الكويت فكاآن يوزع الطعام والتموين على اجلريان 

واأهل منطقته باالإ�شافة اإىل حرا�شة املنازل التي غادرها اأهلها من اأن يقوم العراقيون 

.
)4(

ب�شرقتها 

يف احلقيقة مل يكن امليدان املدين الوحيد الذي برز فيه دورال�شهيد لكن اأي�شًا كان له 

دور اآخر وهو املقاومة الع�شكرية حيث ان�شم اإىل �شباب املقاومة فكان كثريًا ما يخرج 

 لي�شارك اأفراد املقاومة التخطيط ومواجهة القوات الغازية ويروي �شديقه 
)5(

من املنزل 

نبيل ال�شعدون اأنه قام بتوزيع ال�شالح ومتكن من قتل عدد من اجلنود العراقيني، ولذا 

كانت القوات العراقية تبحث عنه مما ا�شطره االنتقال من منزل اإىل اآخر حتى ال يتمكن 

.
)6(

العراقيون من القب�ض عليه 

ويبدو اأن ال�شهيد خ�شي ب�شبب ذلك اأن يلحق العراقيون ال�شرر باأهله فقرر اخلروج بهم 

اإىل اململكة العربية ال�شعودية يف اأواخر �شبتمرب 1990 ليجد لهم مكانًا اآمنًا ثم يرجع اإىل 

اأن يوؤمنا ويوؤمن االأهل  الوطن مرة اأخرة، تقول �شقيقته �شلمى باأن ال�شهيد »فقط حب 

اإىل ربعي يف  اإىل الكويت واأن�شم  اأرجع  اإىل الكويت وقال �شوف  وطبعًا يف باله الرجوع 
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. وبالفعل بعدما اأو�شل اأ�شرته اإىل مدينة حائل 
)7(

جمموعة املقاومة �شد هوؤالء العراقيني 

 
)8(

رجع اإىل الكويت، وحاول بع�ض اأ�شدقائه ثنيه عن ذلك لكنه رف�ض واأ�شر على الرجوع 

فقد كان همه االأول تخلي�ض وطنه من براثن هوؤالء املجرمني ولو كلفة ذلك روحه التي 

هي اأغلى ما ميلك.

ظروف اعتقال ال�شهيد حمود الهر�شاين وا�شت�شهاده

توجه ال�شهيد اإىل احلدود ال�شعودية الكويتية وهناك على احلدود الكويتية مت اإلقاء القب�ض 

.
)9(

عليه بتهمة االن�شمام اإىل اأحد خاليا املقاومة الكويتية وذلك بتاريخ 1990/10/3م

وبعد اعتقاله اقتيد اإىل �شجن االأحداث ثم مت ترحيله اإىل العراق وهناك انتقل اإىل �شجن 

.
)10(

اأبو  غريب و�شجن مدينة بعقوبة 

وقد اأفادت بع�ض املعلومات اأنه يف �شجون العراق مل يخ�شع ال�شهيد للعراقيني ومل ياأبه 

اإىل تنفيذ حكم  اأدى  لق�شوتهم فكان ي�شتم الع�شكر وجنود اال�شتخبارات العراقية مما 

.
)11(

االإعدام فيه يف �شجن بعقوبة 

اأخباره عنهم منذ يوم اعتقاله يف  اإىل ذويه فقد انقطعت  ولكن هذه االأخبار مل ت�شل 

االإدارة  اأ�شدرت  م حيث   2003/11/23 ا�شت�شهاده يف  اإثبات  اأن مت  اإىل   1990/10/3

العامة لالأدلة اجلنائية يف وزارة الداخلية راأيها وذكرت »اأثبتت التحاليل املخربية تطابق 

اجلينات مع اأحد الرفات التي مت العثور عليها يف مقربة قرب منطقة ال�شماوة العراقية 

والتي تعود لالأ�شري ال�شهيد/ حمود نافل �شعيد الهر�شاين مواليد 1951 م الذي مت اأ�شره 

.
)12(

بتاريخ 1990/10/3م 

رحم اهلل ال�شهيد باإذن اهلل حمود نافل الهر�شاين واأ�شكنه ف�شيح جناته
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ال�شهيد/ خالد اأحمد عي�شى مطر ح�شن مطر )1(

 اأ. د. في�شل عبداهلل الكندري

1973م، ورزق والده باأربعة  ولد ال�شهيد خالد اأحمد عي�شى مطر يف دولة الكويت عام 

اأبناء هم خالد وعي�شى ومنرية ومرمي، كان خالد فيه �شقاوة االأطفال جريئًا، در�ض يف 

وعلى   ، الثانوي  الرابع  ال�شف  يف  خالد  كان  الغزو  عام  ويف  م�شرف،  منطقة  مدار�ض 

دون  حال  الكويت  دولة  الغازية  القوات  دخول  ولكن  العايل،  تعليمه  موا�شلة  عتبات 

ا�شتكمال تعليمه الثانوي.

ففي �شباح يوم اخلمي�ض الثاين من اأغ�شط�ض 1990م اأخذه والده اإىل املدر�شة لتقدمي 

الكويت،  اأرا�شي  ال�شدامية  القوات  بدخول  علم  على  يكونا  ومل  ال�شيفي،  االختبار 

ولكنهما �شاهدًا الطائرات  وهي حتوم يف �شماء الكويت ال�شافية، واأح�شوا باأن هناك 

خطبًا ما حدث للكويت الغالية، فرجعا وهما يف حالة ذهول من هول ما �شمعاه عن اأخبار 

، وكان خالد متعجبًا جدًا من هذا االأمر، فلم ي�شبق له اأن راأى اأجواء احلرب اأو 
)1(

الغزو 

�شاهدها اإال يف االأفالم االأجنبية، وكيف بها وهي تقع اأمامه يف كل يوم، وي�شمع عن اأخبار 

الغزاة وهم يروعون الكويت واأهلها، ومل يكن هذا العدوان �شهاًل على خالد وممن هم 

يف �شنه.

وعلى الرغم من �شغر �شنه اإال اأنه اأخذ يلتف حول اأ�شحابه، وقرر هو واأقرانه القيام باأمر 

ما للوقوف يف وجه القوات العراقية الغازية دفاعًا عن الكويت، فقام مع ثلة من اأ�شحابه 

اأو لتوزيعها  اأ�شلحة من خمفر املنطقة، واإخفائها يف �شاحة امل�شجد ال�شتخدامها  باأخذ 

عند ال�شرورة ! وكان والده يحذره با�شتمرار، الأنه كان يعلم باأن ابنه خالد ورفاقه حديثو 

طي�ض  ولكن  العراقيني،  اجلنود  بخالف  االأ�شلحة  مع  التعامل  كيفية  يدركون  وال  ال�شن 

.
)2(

ال�شباب واندفاعهم جعلهم يتجاهلون تلك التحذيرات 

ومع مرور االأيام كان خالد يقوم بتجميع االأ�شلحة ودفنها يف �شاحة امل�شجد، وال نعلم على 

 ، فرمبا كان يوزعها على اأفراد املقاومة اأو ال�شتخدامها 
)3(

وجه اليقني ما كان يعمل بها 

يف عمليات خا�شة �شد القوات العراقية، ورمبا قام خالد وزمالوؤه بتوزيع اخلبز واملواد 

.
)4(

التموينية، واملبالغ املالية على بع�ض املنازل يف احلي الذي ي�شكنون فيه 

وا�شتمر هو ورفاقه على هذا املنوال حتى 20 اأكتوبر 1990م عندما طرق مدنيون عراقيون 
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باب منزله، وملا فتح لهم والده �شاألوا عن خالد باال�شم، فاأجابهم باأنه نائم فاعتقلوه اإىل 

.
)5(

جهة جمهولة 

ويقول م�شاعد �شالح الغوينم خال  ال�شهيد خالد باأنه كان خلالد �شديق ي�شكن معه يف 

نف�ض احلي، وكان اأهله خارج الكويت، وكان بيته ملتقى خلالد ورفاقه، ورمبا كان مركزًا 

يرتاده، فقامت دورية عراقية  البيت ومبن  العراقيون يف  االأ�شلحة، ورمبا �شك  لتجميع 

مبداهمة البيت، وقب�شوا على ثالثة اأو اأربعة اأ�شخا�ض من زمالء خالد، ونالوا ن�شيبهم 

اأعمالهم  يف  ي�شاركهم  خالد  با�شم  يعرف  لهم  �شديقًا  باأن  فاعرتفوا  التعذيب،  من 

ون�شاطهم، ودلوهم على بيته، فجاء اجلنود وطلبوا خالد باال�شم، وقب�شوا عليه، واقتادوه 

.
)6(

اإىل حمافظة االأحمدي 

ومل يعلم اأهله وذووه عنه �شيئًا حتى تاريخ 14 نوفمرب عندما طرق اجلنود العراقيون باب 

بيت والد خالد جمددًا، واأ�شروا كل من يف البيت، واقتادوهم اإىل حمافظة االأحمدي، 

وو�شعوهم يف الزنزانة، فراأى اأحمد مطر ابنه خالد مع اأ�شحابه، وقد بدت عليهم اآثار 

التعذيب، واأخرب خالد والده باأن العراقيني �شوف يعدمونه، فحاول االأب اأن يخفف من 

روعه، واأن يرفع معنوياته، ورد عليه والده باأنه هذا كالم فارغ وال اأ�شا�ض له من ال�شحة، 

واأخربه باأنه جمرد كالم لتخويفهم ال اأكرث.

ومل مت�ض اإال اأيام معدودة حتى قام اجلنود العراقيون واأخذوا اأحمد مطر وعائلته، مع 

بع�ض العائالت واقتادوهم اإىل �شجن يف مدينة الب�شرة بالعراق، وتركوا خالدا ورفاقه 

.
)7(

يف زنزانته مبحافظة االأحمدي، وانقطعت عنهم اأخبار خالد منذ ذلك احلني 

بعد  الو�شع على ذلك،  وا�شتمر  عنا،  اأحمد مطر  ال�شهيد خالد  اأخبار  انقطعت  وهكذا 

حترير الكويت عندما توجهت فرق البحث الكويتية للبحث عن االأ�شرى الكويتيني داخل 

االأرا�شي العراقية، فتم العثور على مقربة جماعية غرب مدينة كربالء، واأثبتت التحاليل 

املخربية تطابق اجلينات مع اأحد الرفات التي تعود لالأ�شري خالد اأحمد مطر، وقامت 

اإىل  الوفاة  �شبب  ترجع  بذلك،  ر�شمية  وثيقة  باإ�شدار  اجلنائية  لالأدلة  العامة  االإدارة 

.
)8(

االإ�شابة بعيار ناري 

 ، ال�شهيد  للتعرف على رفات  ال�شهيد خالد  الغوينم خال  ومت االت�شال مب�شاعد �شالح 

فاأخذ والد ال�شهيد معه للتحقق من االأمر، فعرف والده البيجامة التي مت القب�ض على 

ابنه بها، وهي بيجامة زرقاء اللون خمططة، وتبني لهما باأن ال�شهيد خالد تلقى طلقة 

مبنت�شف راأ�شه، وقام اجلنود بو�شع اخلرطو�ض الفارغ من الطلقة يف جيب البيجامة، 
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.
)9(

ومت ا�شتالم الرفات، ودفن رفات ال�شهيد يف الكويت 

بتاريخ  وفاة  �شهادة  الكويت  بدولة  ال�شحة  وزارة  ا�شتخرجت  ذلك  على  وبناء 

.
)10(

2004/8/7م

رحم اهلل ال�شهيد خالد واأ�شكنه ف�شيح جناته واألهم اأهله واأبناء وطنه ال�شرب  اجلميل 

وال�شلوان.
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ال�شهيد/ خالد هزاع حمد الفهد احلمد )1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه  و طباعه

اأ�شجع الرفاق ، ع�شبي املزاج  كاأبيه ، كرمي ، طيب القلب ، خجول يتفق من كان قريبًا 

. 
)2(

منه على دماثة خلقه 

درا�شته و عمله

بلدية  يف  ال�شلكي  خمابر  بوظيفة  عمل  ثم   ، املتو�شطة  العميد  ابن  مدر�شة  يف  در�ض 

. 
)3(

الكويت

  هوايته

.
 )4(

يع�شق الرحالت الربية وال�شيد 

خالد يف بداية الغزو

ذهب يف اأول يوم من الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت اإىل خمفر �شرطة خيطان 

.
 )5(

و�شجل  كمتطوع يف اخلدمة الع�شكرية للدفاع عن الوطن وحتريره من االحتالل 

تواجده يف العمرية

منطقة  يف  كان  رفاقه  مع  االأغلب  تواجده  فاإن  االأندل�ض  منطقة  �شكنه  من  الرغم  على 

. 
)6(

العمرية ، يلتقي بهم و وي�شاركهم كل �شوؤونهم 

  

اأقرب االأ�شدقاء

احلمد  حمد  فهد  وعادل  احلمد  الفهد  حمد  وليد  احلميمني  ل�شديقيه  مالزمًا   كان 

 . 
)7(

يذهبون معًا ، وي�شافرون معًا ، وخالد اأ�شغرهما 
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توزيع املن�شورات

 �شارك خالد رفاقه يف ت�شوير من�شورات معادية للنظام العراقي تدعو للع�شيان املدين 

ال�شباح  اآل  يف  املتمثلة  الكويتية  ال�شرعية  دعم  على  اجلميع  وحتث  ال�شلمي  والتظاهر 

الكرام ، وكان الت�شوير يتم يف مركز بلدية منطقة العمرية ، ثم يعمل الرفاق على توزيع 

. 
)8(

تلك املن�شورات على ال�شامدين على اأر�ض الكويت 

اال�شتباك مع الغزاة

�شجاعته م�شهودة ، يذكر ال�شاهد في�شل ال�شانع اأنه منذ اليوم االأول للغزو كان خالد 

.
 )9(

ي�شوب نريان �شالحه اإىل جنود االحتالل وي�شتبك معهم في�شطرهم للهرب 

قتل �شارق واإ�شابة اآخر

دخل خالد مع رفيقيه عادل ووليد اإىل منطقة ال�شويخ ال�شناعية ف�شاهدوا �شارقني ملحال 

جتارية ، فرت�شد خالد لهما فقتل اأحدهما واأ�شاب االآخر لكنه هرب ، ثم عاد خالد مع 

رفيقيه اإىل منزل عادل وطرقوا الباب ففتح لهم عبد العزيز �شقيق عادل فبادره خالد 

بال�شوؤال عن والده اإن كان موجودًا باملنزل ، فاأخربه اأنه خارج املنزل ، فاأدخل الرفاق 

 ، اأمرهم  واآثار الدماء عليها فغ�شلوا تلك االآثار حتى ال يفت�شح  �شيارتهم داخل املنزل 

 . 
)10(

ويذكر ال�شاهد عبد العزيز اأنه �شاهد اآثار دماء على مالب�ض خالد 

تنظيم املظاهرات

�شارك خالد رفاقه يف تنظيم مظاهرات م�شادة لقوات االحتالل العراقي وزعوا قبلها 

من�شورات على االأهايل واتفقوا معهم على اخلروج يف وقت واحد للتظاهر يف ال�شوارع 

والتكبري على اأ�شطح املنازل ودعوا اإىل اإعادة ال�شلطة ال�شرعية الكويتية ، ومثال ذلك ما 

. 
)11(

حدث يف يوم 1990/8/10 مبنطقة العمرية مقابل حديقة احليوان 

  احل�شول على ال�شالح

   توجه خالد مع �شديقيه عادل و وليد اإىل منطقة ال�شويخ ال�شناعية يف ثاين اأو ثالث اأيام 

الغزو العراقي وا�شتقلوا �شيارة وليد اجليب ميت�شوبي�شي �شوب خمزن �شالح تابع لوزارة 

جمموعة  من  ال�شالح  على  فح�شلوا  ال�شناعية  ال�شويخ  منطقة  يف  الكويتية  الداخلية 
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�شباب املقاومة كانت تقوم بتوزيعه ، فاأخذوا حاجتهم منه وزيادة وعادوا اأدراجهم اإىل 

. 
)12(

منزل اأ�شرة عادل 

توزيع االأ�شلحة

بتوزيع  ورفاقه  خالد  قام  الغا�شم  العدوان  ورد  القتالية  امل�شاركة  تو�شيع  على  وحر�شًا   

بع�ض االأ�شلحة التي بحوزتهم على الراغبني يف ا�شتخدامها من الكويتيني اأو على الذين 

. 
)13(

ميتلكون العزمية يف دحر القوات الغازية 

اخلروج اإلى ال�شعودية 

ال�شعودية  العربية  اململكة  اإىل  باأ�شرهم  الثالثة  الرفاق  خرج   1990/8/17 يوم  ويف 

يومية  مبداهمات  وقاموا  �شطوتهم  �شددوا  الذين  االحتالل  جنود  غدر  من  لها  تاأمينًا 

ملنازل ال�شامدين من الكويتيني حتت ذريعة البحث عن �شباب املقاومة من الع�شكريني 

. 
)14(

وغريهم 

عودة خالد للكويت

اتفق الثالثة على العودة �شريعًا اإىل اأر�ض الوطن ، ومل يكن خالد اأقل حما�شة من �شديقيه 

عادل و وليد ، فالوطن بحاجة ما�شة الأمثالهم من �شباب املقاومة ، فعقدوا العزم واأعدوا 

. 
)15(

العدة على الرغم من تو�شالت اأهاليهم بالبقاء 

اعتقال خالد

ويف يوم 1990/8/28 كانت �شيارة وليد التي تقل االأبطال الثالثة تتقدم �شفوف العائدين 

الأر�ض الوطن �شمن خم�شني �شيارة اجتهت من اململكة العربية ال�شعودية �شوب الكويت 

اإىل  انق�شمت  الغزاة  قب�شة  يف  جميعها  تقع  ال  وحتى   ، واحد  وقت  يف  دخولها  حماولة 

املجموعة  بعدها متكنت   ، �شمااًل  والثانية اجتهت    ، االأوىل اجتهت ميينًا   : جمموعتني 

الثانية من دخول اأر�ض الكويت ب�شالم ، اأما االأوىل ـ التي كان �شمنها االأبطال الثالثة 

ـ فاإنها وقعت يف اأ�شر قوات االحتالل العراقي بعد اأن قام الغزاة بتفتي�شها فعرثوا على 

. 
)16(

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

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

كان خالد �شمن من نقل اإىل اأحد معتقالت قوات االحتالل العراقي يف منطقة امل�شاتل 

.
 )17(

الزراعية التابعة للهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�شمكية 

خالد يف الب�شرة 

اأنه �شاهد البطل خالد يف �شجن اال�شتخبارات العراقية يف مدينة  وذكر بع�ض ال�شهود 

. 
)18(

الب�شرة 

خالد يف �شجن الرمادي

وذكر ال�شاهد نف�شه اأن القوات العراقية قامت بنقل خالد مع رفاقه اإىل �شجن الرمادي 

العراق  يف  املقيمة  احلمد  جدة  كلفت  حيث  هناك  عنه  بحثت  اأ�شرته  واأن   ، العراق  يف 

رفيقيه  وعن  عنه  �شاألت  حتى  اجلدة  و�شلت  اأن  وما   ، الرمادي  �شجن  اإىل  بالذهاب 

فاأخربوها بعد اأن دفعت لهم مبلغًا من املال بوجودهم هناك مع ا�شتحالة روؤيتهم ، ثم 

. 
)19(

اأنكروا بعدئذ وجودهم وحذروها من ال�شوؤال عنهم ثانية 

رفات خالد

مت العثور على رفات االأ�شري ال�شهيد خالد هزاع حمد الفهد احلمد يف مقربة جماعية 

يف مدينة الرمادي العراقية ، وقد اأثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع الرفات 

.
 )20(

املاأخوذة ، ووفاته تعزى اإىل اأ�شباب جنائية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 1970/1/20 م ، ي�شكن منطقة االأندل�ض ، قطعة 10، �شارع 9، يعمل يف بلدية الكويت 

بوظيفة خمابر ال�شلكي ، تاريخ االأ�شر يف 1990/8/28م ، م�شى على وفاته اأكرث من ع�شر �شنوات من 

تاريخ الفح�ض الطبي 2004/8/2 ، تاريخ التعرف على الرفات يف 2004/3/12 م ، تاريخ العثور على 

رفاته يوم 2003/9/1 م . انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2005/1050 ، 

تاريخ 2005/5/28 م ، وا�شتمارة املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032 ، موؤرخة 

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

1991/3/6م ، بيانات املبلغ اأحمد علوان حمادي القطامي  6005213 تاريخ  االإن�شان ، منوذج رقم 

عادل  املبلغ  بيانات   ، 1991/3/7م  تاريخ   ،  644613 برقم  اجلهة  نف�ض  عن  �شادر  اآخر  ومنوذج   ،

مبارك فهد ال�شويحي ، ومنوذج ثالث �شادر عن نف�ض اجلهة برقم 6567614 تاريخ 1991/4/3 م ، 

بيانات املبلغ حممد جليدان حممد الر�شيدي ، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني 

�شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم ، موؤرخ يف 1991/10/5 م ، 

بيانات املبلغ فهد حمد الفهد احلمد ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم 

التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي .

)2( عبد العزيز فهد احلمد ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االأربعاء املوافق 2011/4/27 

، �ض 4 ؛ �شويد الدوخي ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االأحد املوافق 2011/5/1 ، 

�ض 1 – 2 ؛ في�شل ال�شانع ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االأحد املوافق 2011/5/1 

، �ض 3 ؛ عيد الدوادي ؛ مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االأحد املوافق 2011/5/1 ، 

�ض 2 ؛ و�شام الع�شيمي ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني املوافق 2011/5/2 

، �ض 2 .

)3( �شويد الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ عبد العزيز فهد احلمد ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ بدر 

مكتب  ؛   3 �ض   ،  2005/5/20 تاريخ  يف  العام  الراأي  جريدة  معه  اأجرتها  مقابلة  ال�شهيد(  )�شقيق 

ال�شهيد ، مذكرة داخلية .

)4( في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)5( عبد العزيز فهد احلمد ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 .

)6( عبد العزيز فهد احلمد ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 .

)7( عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ عبد العزيز فهد احلمد ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 . 

)8( عبد العزيز فهد احلمد ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 – 6 ؛ �شويد الدوخي، املقابلة ال�شابقة ،   �ض 2 – 3 

؛ في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ و�شام الع�شيمي 

، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)9( في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)10( في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ عبد العزيز فهد احلمد ، املقابلة ال�شابقة ،     �ض 6.

)11( عبد العزيز فهد احلمد ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 – 7 ؛ �شويد الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ 

و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)12( �شويد الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2؛عبد العزيز فهد احلمد ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 ؛ في�شل 

ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ،  �ض 3 ؛ و�شام الع�شيمي ، املقابلة 
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	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh
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ال�شابقة ، �ض 2 .

)13( عبد العزيز فهد احلمد ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 7 .

)14( في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 ؛عبد العزيز فهد احلمد ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 8 ؛ 

عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 . 

)15( بدر )�شقيق ال�شهيد( املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ عبد العزيز فهد احلمد ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 8 ؛ 

في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)16( فهد ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 ؛ �شويد الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ عبد العزيز فهد احلمد 

، املقابلة ال�شابقة ، �ض 9 – 10 ؛ في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ عيد الدوادي، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 4 ؛ و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)17( في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)18( امل�شدر ال�شابق .

)19( عبد العزيز فهد احلمد ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 9 – 10 .

)20( انظر : االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ، فريق االأدلة اجلنائية ، الفريق الفني ، انطباق رقم 226 

لتقرير م�شور لرفات رقم 7118 املنطبق على االأ�شري ال�شهيد خالد هزاع حمد الفهد احلمد، ملف 

اأ�شري رقم 160 معتمد من العميد عيد عبد اهلل بو �شليب مدير عام االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 

ورئي�ض الفريق الفني ، و�شهادة وفاة ال�شهيد وفيها ذكر �شبب وفاته .
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ال�شهيد/ را�شد زايد مطلق الدويلة )1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

.
 )2(

وطني ، حنون ، طيب القلب ، متوا�شع ، حمرتم ، هادئ ، خلوق ، مطيع 

درا�شته وعمله

 . 
)3(

ال�شهادة املتو�شطة ، يعمل معاونًا �شحيًا يف بلدية الكويت 

 

را�شد يف بداية الغزو

اأحد ع�شر  اإذ ذاك  �شكن يف بيت ولده مبنطقة الرابية ، رزق قبل الغزو بهند وعمرها 

�شهرًا ، وعندما وقع الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت رف�ض اخلروج من الكويت 

على الرغم من اإ�شرار اأهله على اخلروج ، ثم �شكن يف بيت اأهل زوجته يف منطقة جليب 

. 
)4(

ال�شيوخ 

كرثة خروج را�شد 

 كثري اخلروج من املنزل ، وال يخاف جنود االحتالل العراقي ، وغالبًا ما يت�شاجر معهم 

.
 )5(

، وكان يكتم اأ�شراره حتى عن زوجته 

اأ�شر ال�شهيد 

اأن جنود االحتالل قاموا باإلقاء القب�ض عليه اأكرث من مرة ،  تذكر منى زوجة ال�شهيد 

اإحداها يف 10 / 8 / 1990 م ، وكانت �شبب االعتقال خروجه لياًل يف وقت منع التجوال 

الذي فر�شته قوات االحتالل العراقية ، وكانت مدة االعتقال يومًا واحدًا ، واعتقل مرة 

اأخرى ب�شبب م�شاجرة بينه وبني جنود االحتالل يف اأثناء قيامه ب�شحب مبلغ نقدي من 

البنك ، ومل تذكر زوجته  تاريخ هذا االعتقال ، كما اعتقل مرة ثالثة يف 22 اأو 23 / 8 

/ 1990 م ، بينما يذكر خاله في�شل اأن ذلك كان يف يوم 25 / 8 / 1990 م لياًل اأثناء 

خروجه ل�شراء حليب البنته هند يف فرتة منع التجوال ، وهي املرة االأخرية التي مل يعد 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 54 

.
 )6(

بعدها اإىل املنزل 

رواية اأخرى عن اأ�شر ال�شهيد 

كان يف  االعتقال  تاريخ  اأن  ال�شهيد  زوجة  منى  رواية  الدويلة  �شعود  باتل  ال�شاهد  يوؤكد 

ل�شراء حليب البنته هند  ال�شهيد  ، وهو خروج  ال�شببب  نف�ض  وذكر   ، م   1990 /8/23

.
)7(

رواية ثالثة عن اأ�شر ال�شهيد 

ويذكر حممد ح�شني الدويلة خال ال�شهيد اأن را�شدًا مت اأ�شره يف نقطة تفتي�ض عراقية يف 

منطقة احل�شاوي ، كما ذكر اأنه مت اإلقاء القب�ض عليه مرتني يف نقاط تفتي�ض ، اإال اأنهم 

كانوا يتمكنون من اإخراجه من خالل دفع مبالغ ر�شاوى جلنود االحتالل ، ويذكر احتمال 

. 
)8(

اختفائه يف املرة االأخرية نتيجة العثور على �شالح يف حوزته 

رواية رابعة عن اأ�شر ال�شهيد

وذكرت غزيل را�شد زايد الدويلة اأنه بتاريخ 28 / 8 / 1990 م خرج ال�شهيد را�شد من 

واأخرب زوجته منى   ، الثامنة �شباحًا  ال�شاعة   ، اأهل زوجته يف منطقة احل�شاوي  منزل 

باأنه �شوف يذهب اإىل اجلمعية التعاونية لي�شرتي خبزًا و�شجائر ، ومل يعد بعدها ، وكان 

. 
)9(

يحمل يف �شيارته �شالحًا 

حمل را�شد لل�شالح 

اإليه  اأ�شار  ما  وهذا   ، ال�شالح  على  را�شد  احتمالية ح�شول  الدويلة  �شعود  م�شعل  يذكر 

.
)10(

اخلال ح�شني ، ويرجح اأنه ال�شبب يف اعتقاله االأخري ، وهو ما توؤكده اأي�شًا والدته 

ا�شتدراج و�شرقة

وزعمت   ، منى  ال�شهيد  بزوجة  عراقية  اإمراأة  ات�شلت   ، االعتقال  من  فرتة  م�شي  بعد 

اأنها اأي�شًا زوجته ، وذكرت لها اأو�شافه ب�شورة مطابقة للواقع ، واأخربتها اأنه يف �شجن 

�شفوان ، وذكرت اأنها قادرة على اإخراجه من ال�شجن مقابل املال ، فا�شتجابت منى لهذا 

الطلب ، واأخربتها باأنها على ا�شتعداد تام لتزويدها باأي مبلغ تطلبه نظري االإفراج عن 
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زوجها ، وكدليل على �شدق توجهها �شلمت م�شاغها من الذهب اإىل �شخ�ض عينته لها 

تلك املراأة ، لكن اكت�شفت الزوجة منى اأن االأمر يف نهايته مل يكن �شادقًا ، فلم تت�شل 

.
 )11(

تلك املراأة ثانية بها ، بعد اأن ا�شتولت على ما �شلمته لذلك الرجل 

 را�شد يف معتقل الب�شرة

ذكر ال�شاهدان : علي عبد ال�شمد مال جمعة باقر ، واأحمد ح�شني ال�شباح اأنهما �شاهدا 

. 
)12(

االأ�شري را�شد يف مديرية اأمن الب�شرة 

 ذهاب اخلال للبحث عنه يف الب�شرة

و يذكر في�شل خال ال�شهيد ، اأنه ذهب اإىل �شجن الب�شرة للبحث عن ابن اأخته را�شد 

. 
)13(

ثالث مرات ، لكن مل يجده هناك 

رفات ال�شهيد

8 / 9 / 2004 م يف مقربة  بتاريخ  الدويلة  زايد مطلق  را�شد  ال�شهيد  عرث على رفات 

التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع  اأثبتت  ، وقد  الرمادي  واقعة يف مدينة  جماعية 

.
)14(

جينات ال�شهيد 

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

وال�شلوان .
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امل�شادر والهوام�ش

)1( ولد بالكويت يف 29 / 12 / 1964 م ، ي�شكن منطقة الرابية ، قطعة 4 ، �شارع 9 ، منزل 31 ، حا�شل 

يعمل يف بلدية الكويت بوظيفة معاون �شحي ، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ العثور على رفاته يف 8 / 

بتاريخ   ،  2004/2306 برقم  ال�شحة  وزارة  ال�شهيد �شادرة عن  وفاة  �شهادة  انظر:   . م   2004 / 9

2008/10/10 م ، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادرعن اللجنة الكويتية حلقوق 

االإن�شان ، منوذج رقم 6086614 يف تاريخ 1991/3/5م، بيانات املبلغ م�شعل �شعود حمود الدويلة ، 

ومنوذج اآخر �شادر عن نف�ض اجلهة يحمل نف�ض الرقم ، موؤرخ يف 8/ 3/ 1991م ، بيانات املبلغ حجي 

مطلق زايد الدويلة ، ومنوذج ثالث �شادر عن نف�ض اجلهة بتاريخ 11 / 3 / 1991 م  ، برقم 6089914 

، بيانات املبلغة منى �شعود حمود الدويلة )زوجة ال�شهيد(، ومنوذج رابع �شادر عن نف�ض اجلهة بتاريخ 

، ومنوذج خام�ض  الدويلة  �شعود حمود  املبلغ عبد اهلل  بيانات   ،  6086614 برقم  30/ 3 / 1991 م 

�شادر عن ذات اجلهة بتاريخ 1 / 4 / 1991 م  ، بيانات املبلغ فايز را�شد الدويلة ، ومنوذج �شادر عن 

اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين لنف�ض املبلغ بدون رقم ، موؤرخ يف 1991/10/16 م 

 1992/5/7 406032 يف تاريخ  ، وا�شتمارة بيانات املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 

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

التابع للديوان االأمريي .

)2( منى �شعود الدويلة ، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء ، املوافق  2012/11/27 

، �ض 2 ؛ حجي ) عم ال�شهيد ( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االإثنني ، املوافق  

2 ؛ حممد ح�شني الدويلة ، مقابلة جريدة الوطن بتاريخ 27 / 9 / 2004 م ،  2012/11/12 ، �ض 

�ض 12 ؛ في�شل ح�شني الدويلة ) خال ال�شهيد ( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم 

الثالثاء ،   2012/11/13 ، �ض 2 ؛ م�شعل �شعود الدويلة ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان 

2 ؛ باتل �شعود الدويلة ، مقابلة اأجراها معه الباحث  يف يوم االثنني ، املوافق  2012/11/19 ، �ض 

وحيد القطان يوم االإثنني ، املوافق  2012/11/19 ، �ض 2 . 

)3( حممد ح�شني الدويلة ، مقابلة جريدة الوطن بتاريخ 27 / 9 / 2004 م ، �ض 12 ؛ حجي ) عم ال�شهيد 

( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

املقابلة    ، الدويلة  �شعود  ؛ منى   2 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ،  ) ال�شهيد  الدويلة ) خال  )4( في�شل ح�شني 

ال�شابقة ، �ض 2 ؛ حجي ) عم ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ م�شعل �شعود الدويلة ، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 2 .

)5( منى �شعود الدويلة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ حجي ) عم ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ م�شعل 

�شعود الدويلة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ م�شعل �شعود الدويلة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ باتل �شعود 

الدويلة ، املقابلة ، �ض 2 .

)6( م�شعل �شعود الدويلة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ، 4 ؛منى �شعود الدويلة ، املقابلة  ال�شابقة ، �ض 2 – 3؛ 

في�شل ح�شني الدويلة ) خال ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 . 

)7( باتل �شعود الدويلة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 – 3 .

)8( حممد ح�شني الدويلة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 12 .

)9( غزيل ح�شني علي الدويلة ، مقابلة اأجراها معها الباحث عادل العبد اجلادر بتاريخ 2 / 12 / 1992 
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 57 

)�شفحة واحدة ( .

)10( م�شعل �شعود الدويلة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ في�شل ح�شني الدويلة ) خال ال�شهيد ( ، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 2 ؛ غزيل ح�شني علي الدويلة ، املقابلة ال�شابقة ) ورقة واحدة ( .

)11( منى �شعود الدويلة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .  

)12( ا�شتمارة املقابلة ال�شخ�شية مع ال�شاهد علي عبد ال�شمد مال جمعة باقر بتاريخ 12 / 12 / 1992 

م �شادرة عن مكتب التخطيط واملتابعة التابع للجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين ؛ وا�شتمارة 

22 / 12 / 1992 م �شادرة عن نف�ض  اأحمد ح�شني ال�شباح بتاريخ  ال�شاهد  املقابلة ال�شخ�شية مع 

اجلهة . 

)13( في�شل ح�شني الدويلة ) خال ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 . 

191 ، عن  )14( االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ، فريق االأدلة اجلنائية ، الفريق الفني ، انطباق رقم 

تقرير م�شور لرفات رقم 7111 ، املنطبق على االأ�شري ال�شهيد را�شد مطلق الدويلة ، ملف اأ�شر رقم 

179 ، بتوقيع مدير عام االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ورئي�ض الفريق الفني العميد عيد عبد اهلل 

بو�شليب .
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ال�شهيد/ �شعود �شالح عو�ش ال�شلطاين )1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

. 
)2(

�شجاع ، خلوق ، بار بوالديه ، حمب لوطنه 

درا�شته وعمله

برئا�شة  املعنوي  بالتوجيه  يعمل   ، الدفاع  وزارة  الثانوي، جندي يف  االأول  ال�شف  در�ض 

. 
)3( 

اأركان اجلي�ض الكويتي

 

�شعود يف بداية الغزو

بالتوجيه  عمله  مقر  اإىل  الكويت  دولة  على  الغا�شم  العراقي  الغزو  اأيام  اأول  يف  توجه 

ت�شدت  التي  الكويتية  املقاومة  طالئع  �شمن  وكان   ، اجلي�ض  اأركان  رئا�شة  يف  املعنوي 

. 
)4(

جلنود االحتالل برئا�شة االأركان يف منطقة جيوان 

عودة �شعود اإلى املنزل 

عاد �شعود اإىل منزله يف اجلهراء بلبا�شه املدين يف �شباح اليوم الثاين من االحتالل ، بعد 

اأن تلقى ورفاقه االأوامر من القيادة العامة ب�شرورة االن�شحاب ، نظرًا لنفاد الذخرية 

. 
)5(

التي بحوزتهم اأثناء ا�شتباكهم مع القوات العراقية الغازية 

اإ�شابة �شعود

وعلى   ، بع�شابة  راأ�شه  لَف  وقد   ، املنزل  اإىل  عودته  عند  راأ�شه  يف  م�شابًا  �شعود  كان 

مالب�شه اآثار دماء ، وقد ردد عبارات اأثبت فيها غ�شبه ونقمه على غدر القيادة العراقية 

. 
)6(

وتنكرها لكل جميل اإزاء جار �شاعدها يف اأحلك اأزماتها 

كتابة العبارات املعادية 

جدران  على  العراقية  االحتالل  لقوات  معادية  عبارات  كتابة  يف  رفاقه  �شعود  �شارك 
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قيادته  واإ�شقاط  العراقي  االحتالل  رف�ض  اإىل  تدعو  العبارات  تلك  وكانت   ، املدرا�ض 

. 
)7(

الع�شكرية ، والتم�شك بعودة ال�شرعية املتمثلة يف اأ�شرة ال�شباح الكرمية 

فعله للخري اأثناء الغزو

اأثناء فرتة االحتالل ، ومن ذلك تردده  كان حري�شًا على م�شاعدة النا�ض ، خا�شة يف 

. 
)8(

على اأحد كبار ال�شن ، وتوفري الالزم له من االحتياجات الغذائية وغريها 

كرثة خروج �شعود لياًل

يذكر ذاك امل�شن للجريان ، اأن �شعود كان كثرياخلروج لياًل يف وقت منع التجوال الذي 

كانت تفر�شه قوات االحتالل ، وهو ما يرجح قيامه بعمليات مقاومة �شدها اأو يدل على 

. 
)9(

ات�شاله مبجموعات املقاومة الكويتية اآنذاك 

ان�شمامه للمقاومة

يذكر فرج اأن �شقيقه �شعود كان يت�شل مبجموعة للمقاومة الكويتية يف منطقة العديلية ، 

. 
)10(

وي�شاركهم يف اأعمالهم ، لكنه ال يعرف اأ�شماء من ينتمي لهذه املجموعة 

اأ�شر �شعود يف املرة االأولى

يف اأول �شهر اأغ�شط�ض من �شنة 1990 م وقع �شعود يف اأ�شر القوات العراقية يف منطقة 

اجلهراء ال�شمالية ، ومل يذكر ال�شاهد �شببًا لذلك ، لكنه ذكر اأن رفاق �شعود ا�شتطاعوا 

اأ�شره من القوات العراقية ، بعدما دفعوا ر�شوة نقدية لبع�ض اجلنود العراقيني  فكاك 

. 
)11(

الذين اأخرجوه من ال�شجن 

اإ�شرار �شعود على البقاء يف الكويت 

غادرت اأ�شرة �شعود الكويت ، وتوجهت اإىل اململكة العربية ال�شعودية يف اأوائل �شهر اأكتوبر من 

�شنة 1990 م عندما بداأ جنود االحتالل ي�شيقون اخلناق على من بداخل الكويت ، ويقومون 

ورف�ض   ، الكويت  يف  �شعود  مكث  بينما   ، الكويتيني  الع�شكريني  عن  بحثًا  املنازل  مبداهمة 

.
 )12(

اخلروج اإميانًا منه اأن عليه امل�شاهمة يف دحر العدوان العراقي عن دولة الكويت 

خروج �شعود ثم عودته

بعد مغادرة االأ�شرة اإىل اململكة العربية ال�شعودية باأيام قليلة خرج �شعود والتحق بها ، 
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ومكث معها هناك ثالثة اأيام ، لكنه �شرعان ما عاد اإىل الكويت ليظل فيها مقاومًا جلنود 

. 
)13(

االحتالل 

اأ�شر �شعود للمرة الثانية

 ويف 15 / 10 / 1990 م اأثناء تواجد �شعود مع اأحد االأ�شدقاء يف �شوق اجلمعة مبنطقة 

اجلهراء ، وكانا يبيعان بع�ض االأجهزة الكهربائية ، حدث انفجار ، اأخذ النا�ض على اإثره 

يهرولون م�شرعني مبتعدين عن مكان احلادث ، بعدها طوقت القوات العراقية املكان ، 

. 
)14(

وقامت باعتقال من ا�شتبهت به ، وكان �شعود �شمن من األقي القب�ض عليهم 

�شعود يف خمفر خيطان 

نقلت القوات العراقية �شعود اإىل خمفر �شرطة خيطان ، و�شاهده هناك حممد ح�شن 

حممد احلربي الذي ذكر اأن امل�شاهدة متت يف االأ�شبوع االأول من �شهر اأكتوبر ، ورمبا 

. 
)15(

كانت بعد ذلك على اعتبار اأن االأ�شر كان يف 15 / 10 / 1990 م 

�شعود يف �شجن االأحداث  

ثم قامت القوات العراقية بنقل �شعود مع من األقت القب�ض عليهم اإىل �شجن االأحداث ، 

. 
)16(

حيث قامت بالتحقيق معه ، ومت تعذيبه اأثناء التحقيق 

�شعود يف تكريت

بعدها ، جرى ترحيل �شعود اإىل العراق ، وقد �شاهده يف �شجن تكريت �شخ�ض جاء اإىل 

. 
)17(

ال�شليب االأحمر خمربًا بهذا ، وذكر اأي�شًا اأنه تكلم معه ، وعرف منه ا�شمه 

تغييب قوات االحتالل لل�شهيد

  هكذا غَيب الغزاة �شعود �شالح عو�ض ال�شلطاين ، ومل يعرف م�شريه يقينًا ، وقد حكمت املحكمة 

.
)18(

بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2007/8/21 م 

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

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG
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	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 27 / 4 / 1970 م ، ي�شكن منطقة اجلهراء ، النعيم ، قطعة 2 ، ال�شارع الثامن ، منزل 

81  ، جندي يف وزارة الدفاع  ، يعمل يف التوجيه املعنوي برئا�شة اأركان اجلي�ض ، تاريخ اال�شت�شهاد هو 

تاريخ موته حكميًا يف 21 / 8/ 2007 م . انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 

الكويتيني �شادرعن  واملفقودين  االأ�شرى  ت�شجيل  ، ومنوذج  م   2007/11/28 بتاريخ   ،  2007/2770

، بيانات املبلغ فايز  1991/4/24م  3302914 تاريخ  اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان ، منوذج رقم 

)�شقيق ال�شهيد ( ، ومنوذج �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين للمبلغ �شالح 

) والد ال�شهيد ( ، بدون رقم ، موؤرخ يف 1991/10/6 م ، وا�شتمارة بيانات املتغيب �شمن عمليات 

االحتالل والتحرير برقم 406032 يف تاريخ 1992/5/7 ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق 

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

)2( فرج ) �شقيق ال�شهيد ( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني، املوافق  2013/3/4 

م ، �ض 2 ؛ فايز ) �شقيق ال�شهيد ( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االأحد ، املوافق  

2013/3/3 م ، �ض 2 ، 6 .

    ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد (  ؛ فرج ) �شقيق   2 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد (  )3( فايز ) �شقيق 

�ض2. 

    ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد (  ؛ فايز ) �شقيق   2 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد (  )4( فرج ) �شقيق 

�ض3.

)5( فايز ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 – 3 ؛ فرج ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 2 . 

)6( فايز ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)7( فرج ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 – 3 ؛ فايز ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 3 .

    ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد (  ؛ فرج ) �شقيق   5 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد (  )8( فايز ) �شقيق 

�ض3. 

     ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد (  ؛ فايز ) �شقيق   3 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد (  )9( فرج ) �شقيق 

�ض5. 

)10( فايز ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 . 

)11( امل�شدر ال�شابق ، �ض 4 .

)12( فرج ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)13( امل�شدر ال�شابق .

بتاريخ  ال�شاهد  لنف�ض  اأخرى  ومقابلة   ،  6 –  5 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ،  ) ال�شهيد  �شقيق   ( فايز   )14(

1992/12/14 م ، مقابلة خالد احلمد الباحث يف مكتب االت�شاالت واملعلومات التابع للجنة الوطنية 

ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين ، ورقة واحدة ؛ فرج ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 . 

)15( حممد ح�شن حممد احلربي ، ا�شتمارة املقابلة ال�شخ�شية مع �شاهد ، �شادرة عن مكتب التخطيط 

 / 12 / 23 التابع للجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين ، مقابلة خالد احلمد بتاريخ  واملقابلة 

1996 م ، ورقة واحدة .
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	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

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

�ض5 – 6 .

)17( فايز ) �شقيق ال�شهيد ( مقابلة خالد احلمد الباحث يف مكتب االت�شاالت واملعلومات التابع للجنة 

الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين ، ورقة واحدة .

1794/ 2007 ، املرفوعة من فاطمة    )18( وزارة العدل ، دائرة االأحوال ال�شخ�شية /23 ، ق�شية رقم 

عبد الرحمن املهو�ض �شد �شالح عو�ض رويان ال�شلطاين ، ووكيل وزارة العدل ب�شفته ، ووكيل وزارة 

ال�شحة ب�شفته ، ومدير عام الهيئة العامة ل�شوؤون الق�شر ب�شفته .
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	≈∏Y	™«Ñ∏d	É¡fÉ°Vô©jh	á«©ª÷G	øe	™∏°ùdG	¢†©H	AGô°ûH	¿Éeƒ≤j	IõªM	ó«¡°ûdG	¬«NG

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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ال�شهيد/ �شعود عبد العزيز عثمان احلبي�شي )1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

دمث االأخالق ، حمرتم ، حمبوب من االأهل واالأ�شدقاء ، حنون ، عطوف على ال�شغري 

. 
)2(

والكبري 

درا�شته وعمله

جامعي در�ض يف الواليات املتحدة، مهند�ض طريان يف قاعدة ال�شيخ علي ال�شامل اجلوية  

 . 
)3(

منذ 1973 م ، ونال رتبة مقدم 

 

�شعود يف بداية الغزو

كان جمازًا عند حدوث الغزو العراقي على دولة الكويت ، وعندما تلقى اخلرب  اأ�شرع  اإىل 

مقر عمله يف قاعدة ال�شيخ علي ال�شامل ، لكنه مل ي�شتطع الو�شول اإليها ، فعاد اأدراجه  

كئيبًا . ثم اجته اإىل مع�شكر جيوان ، حيث الكثري من رفاقه ال�شباط الذين ا�شتبكوا مع 

القوات العراقية ، وملا �شيطر العراقيون على املع�شكر ، ان�شحب �شعود مع بع�ض ال�شباط 

. 
)4(

الكويتيني اإىل منطقة كيفان 

 احل�شول على االأ�شلحة

اإدارة حماية  مكث الرفاق يف خمفر �شرطة كيفان ، ثم انتقلوا اإىل خلف املخفر حيث 

ال�شخ�شيات ، واأخذوا منها اأ�شلحة ا�شتخدموها فيما بعد �شد قوات االحتالل العراقية 

، كما كانوا يح�شلون على اأ�شلحة اأخرى من خمازن وزارة الداخلية ، ومن اأماكن اأخرى 

. 
)5(

بعيدة كانت خمزنة فيها 

توزيع ال�شالح

 ، الكويتية  املقاومة  اأفراد  االأ�شلحة على من يريدها من  توزيع   �شارك �شعود رفاقه يف 

. 
)6(

وخا�شة �شباب منطقة كيفان 
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�إقامة نقاط تفتي�ش

منطقة  داخل  كويتية  تفتي�ض  نقاط  بعمل  العراقي  الغزو  بداية  يف  ورفاقه  �شعود  قام 

كل  ي�شربون  بداأوا  قد  كانوا  العراقي  االحتالل  جنود  لكن   ، الفيحاء  ومنطقة  كيفان، 

التجمعات املعادية لهم ، فا�شتبك �شعود ورفاقه مع تلك القوات ، وعلى الرغم من كرثة 

جنود االحتالل اأوقعوا اإ�شابات بليغة بينهم ، فما كان من تلك القوات اإال اأن طاردتهم ، 

فان�شحبوا اإىل املنازل القريبة التي ا�شت�شافتهم على اعتبارهم اأبطااًل قاوموا االحتالل 

. 
)7(

البغي�ض 

�شعود يف بيت التورة

يذكر ال�شاهد اأحمد التورة اأنه ا�شت�شاف �شعود ورفاقه ممن هربوا من وجه الغزاة يف 

�شرداب بيته ، وكان عددهم نحو ع�شرة اإىل خم�شة ع�شر، ومكثوا يف بيته حتى خفت حدة 

. 
)8(

مطاردة جنود االحتالل الأفراد املقاومة الكويتية يف منطقة كيفان 

ديوانية التنيب

الكثري من  بحوزتهم  وكان   ، كيفان  التنيب يف منطقة  ديوانية  ورفاقه يف  �شعود  اجتمع 

االأ�شلحة الر�شا�شة ، والقنابل ، وامل�شد�شات الذاتية ، وكانوا ين�شقون مع جماميع املقاومة 

جمموعة  مع  وخا�شة   ، العراقي  االحتالل  قوات  �شد  عملياتها  يف  االأخرى  الكويتية 

يف  االإ�شابات  من  املزيد  اإحداث  �شاأنها  من  التي  املعلومات  معهم  ويتبادلون  الفيحاء، 

. 
)9(

�شفوف الغزاة

�شديقه املقرب

كان ظافر الفالح هو ال�شديق املقرب املالزم ل�شعود يف حله وترحاله ، وكانا ي�شاهدان 

اجتمعا يف منزل يف  وقد   ، الغازية  العراقية  للقوات  املعادية  بالعمليات  ويقومان   ، معًا 

 
)10(

منطقة خيطان يقع بالقرب من حي االأن�شاري ، اجتمعا هناك مرتني اإزاء هذا ال�شاأن

.

توزيع املن�شورات

يف  وت�شهم   ، الغزاة  مقاومة  اإىل  تدعو  التي  املن�شورات  بتوزيع  رفاقه  و  �شعود  قام  كما 
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. 
)11(

حترير الوطن ، وعودة ال�شرعية اإليه 

تفخيخ التلفزيونات

االحتالل  جنود  كان  التي  التلفزيونات  تفخيخ  يف  الفالح  ظافر  رفيقه  �شعود  و�شارك   

ي�شتولون عليها وي�شغلونها فتنفجر باحلال ، وحتدث بهم اإ�شابات بليغة ، توؤدي يف الغالب 

. 
)12(

اإىل القتل 

قتل العراقيني

قام �شعود و�شديقه ظافر الفالح باملرور على جتمع جلنود االحتالل يف منطقة �شاحية 

عبد اهلل ال�شامل ، ثم �شددوا نريان اأ�شلحتهم الر�شا�شة اإليه ، فاأوقعوا بع�شهم قتياًل ، 

 . 
)13(

واأ�شابوا الكثري منهم اإ�شابات بليغة 

اأ�شر �شعود وظافر 

التنيب  العم �شالح  ومعهم   ، التنيب  واأحمد  رفيقيه ظافرالفالح  �شعود جال�شًا مع  كان 

اإحدى  اإىل  ال�شاعة احلادية ع�شرة  لياًل يف  �شعود وظافر اخلروج  فاأراد   ، الديوانية  يف 

الديوانيات يف منطقة كيفان ، فحاول اأحمد التنيب منعهما ، وذكر لهما وجود الكثري 

من نقاط التفتي�ض العراقية التي قد تعرت�ض طريقهما يف هذا الوقت املتاأخر ، لكنهما 

اأخرباه اأنهما �شوف يغريان الطريق ، ويتخذان طريق املدار�ض، فذهبا اإىل ذاك الطريق 

فيها  فوجدوا   ، �شيارتهما  بتفتي�ض  وقاموا  تفتي�ض عراقية،  نقطة  اعرت�شتهما  لكنهما   ،

بع�ض املن�شورات املعادية للغزو العراقي ، ف�شاًل عن �شور لالأمري ال�شيخ جابر االأحمد 

.
)14(

ال�شباح، فاألقى جنود االحتالل القب�ض عليهما 

�شعود وظافر يف خمفر كيفان

بعدها ، قام جنود االحتالل بتحويل ال�شديقني �شعود وظافر اإىل خمفر �شرطة منطقة 

كيفان ، واأجروا معهما حتقيقًا حول اأ�شباب وجود املن�شورات يف �شيارتهما، كان كل واحد 

ال�شابط  ذكره  ما  هذا   ، �شديقه  عن  وينفيها   ، بنف�شه  التهمة  يل�شق  اأن  يريد  منهما 

العراقي �شالح �شامان يف ذلك املخفر ، وهو اأمر يدل على ال�شهامة ، ونكران الذات ، وقد 

.
)15(

زارهما يف ذلك املخفر كل من عبد العزيز العد�شاين ، وحممد اإبراهيم ال�شيباين
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�شعود وظافر يف مدر�شة اخلليل

اأحمد يف  اإىل مدر�شة اخلليل بن  الفالح  ال�شهيد �شعود ورفيقه ظافر  الغزاة   وقد نقل 

 . 
)16(

منطقة كيفان 

�شهامة �شعود

  ويذكر ال�شاهد اأحمد �شالح التنيب اأنه حاول واآخرون اإطالق �شراح ال�شديقني �شعود 

وظافر ، وذلك بدفع ر�شوة ل�شابط عراقي طلب �شيارة مقابل ذلك ، وعندما اأح�شرت 

له ال�شيارة وافق على اإطالق �شراح �شعود فقط ، لكن �شعود مل يوافق على اإطالق �شراحه 

دون رفيق عمره ظافر ، فاأ�شر ال�شابط العراقي على راأيه ، وا�شتمر حجز ال�شديقني يف 

. 
)17(

املعتقل فرتة طويلة 

�شعود وظافر يف ق�شر نايف

. 
)18(

نقلت القوات العراقية �شعود و�شديقه ظافر الفالح اإىل معتقل ق�شر نايف 

�شعود وظافر يف �شجن االأحداث 

�شجن  يف  العراقية  القوات  معتقل  اإىل  الفالح  ظافر  �شديقه  مع  �شعود  نقل   ، بعدها 

. 
)19(

االأحداث 

�شعود وظافر يف معتقل امل�شاتل

كما قام جنود االحتالل برتحيل �شعود وظافر الفالح اإىل املعتقل يف امل�شاتل الزراعية 

. 
)20(

مبنطقة الرابية بغية التنكيل بهما 

  

�شعود وظافر يف العراق

بعدها ، نقل �شعود وظافر اإىل �شجون العراق ، بداية من �شجن اال�شتخبارات الع�شكرية 

العراقية يف مدينة الب�شرة ، ثم اإىل �شجون اأخرى ، وقد �شوهد �شعود يف �شجن االأمن 

 1991 �شنة  اأبريل  الرمادي يف �شهر  ، كما �شوهد يف معتقل  ال�شيا�شي يف مدينة بغداد 

. 
)21(

م
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وفاة ال�شهيد

اأثبتت وفاة ال�شهيد �شعود عبد العزيز عثمان احلبي�شي مبوجب حكم املحكمة اعتبارًا من 

. 
)22(

يوم 3 / 11 / 2009 م 

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

وال�شلوان .
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 امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 47 / 8/ 1955 م ، ي�شكن �شاحية كيفان ، قطعة 5 ، �شارع 51 ، منزل 1 ، حا�شل على 

ال�شهادة اجلامعية ، يعمل مهند�ض للطريان يف قاعدة ال�شيخ علي ال�شامل اجلوية ، وعمل يف اجلي�ض 

الكويتي منذ 1973 م ، ونال رتبة مقدم  . ، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ موته حكميًا يف   3 / 11 / 2009 

م . انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2009/3202 ، بتاريخ 2010/1/24 

م ، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادرعن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان ، منوذج 

1991/2/16م، بيانات املبلغ نواف فالح �شالح اجلوي�شري ، ومنوذج اآخر  رقم 1172412 يف تاريخ 

�شادر عن ذات اجلهة برقم 1104714بتاريخ 6 / 3 / 1991 م ، بيانات املبلغ حممد  )�شقيق ال�شهيد( 

، ومنوذج �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين للمبلغة مرمي اإبراهيم عبد اهلل 

الطرارة ) زوجة ال�شهيد ( ، بدون رقم ، موؤرخ يف 1991/10/6 م ، وا�شتمارة بيانات املتغيب �شمن 

عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032 يف تاريخ 1992/5/7 ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن 

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

املوافق    ، االإثنني  يوم  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة   ،  ) ال�شهيد  �شقيق   ( حممد   )2(

يوم  القطان يف  الباحث وحيد  اأجراها معه  ، مقابلة  التورة  اأحمد حممد  ؛   2 ، �ض  م   2013/2/11

اخلمي�ض ، املوافق 2013/2/14 م ، �ض 2 ؛ اأحمد �شالح التنيب ؛ مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد 

القطان يوم االإثنني ، املوافق 2013/2/18 م ، �ض 2 .

)3( حممد ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 . 

)4( اأحمد حممد التورة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛  حممد ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض2 

 . 3 –
)5( حممد ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 – 3 ؛ اأحمد حممد التورة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض3 

؛  حمود جا�شم الفالح ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ اأحمد �شالح التنيب ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض2 .

)6( اأحمد �شالح التنيب ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ حمود جا�شم الفالح ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)7( حممد ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض  3 – 4 .

)8( اأحمد حممد التورة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .  

)9( حممد ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ، 5 . 

)10( حمود جا�شم الفالح ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان  يوم االأحد ، املوافق 2013/2/17 

م ، �ض 2 ؛ حممد ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ اأحمد حممد التورة ، املقابلة ال�شابقة 

، �ض 2 ؛ اأحمد �شالح التنيب ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)11( اأحمد حمد التورة ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 ؛ حمود جا�شم الفالح ، املقابلة ال�شابقة ،     �ض 3 

؛ اأحمد �شالح التنيب ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 2  - 3 .

)12( حممد ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)13( امل�شدر ال�شابق ، �ض 4 – 5 .

2 ؛ حممد   4 ؛ حمود جا�شم الفالح ، املقابلة  ، �ض  اأحمد حممد التورة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض   )14(

)�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 ؛ حمود جا�شم الفالح ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 - 4 ؛ اأحمد 

�شالح التنيب ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)15( اأحمد �شالح التنيب ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 - 3 ؛ حممد ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، 
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�ض 5 – 6 ، ومقابلة اأخرى اأجراها معه الباحث عادل العبد اجلادر يف 13 / 12 / 1992 م ) �شفحة 

ال�شابقة ،  ؛ املقابلة  التورة  اأحمد حمد  ؛   4 ال�شابقة ، �ض  ، املقابلة  واحدة ( ؛ حمود جا�شم الفالح 

�ض4.

)16( حمود الفالح ، مقابلة بتاريخ 13 / 12 / 1992 م مثبتة يف ملف ال�شهيد ظافر الفالح ، �شفحة 

واحدة ، و�شهادته يف ا�شتمارة اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين بتاريخ 27 / 9 م 1995 م .

)17( اأحمد �شالح التنيب ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

�شقيقه  ملف  يف  مثبتة  اأخرى  ومقابلة   ،  6 �ض   ، ال�شابقة  املقابلة   ، احلبي�شي  العزيز  عبد  حممد   )18(

للباحث عادل العبد اجلادر .

)19( حممد ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 .

)20( اأحمد �شالح التنيب ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)21( حممد ) �شقيق ال�شهيد ( مقابلة اأخرى مثبتة يف ملف �شقيقه للباحث عادل العبد اجلادر ؛ اأحمد 

�شالح التنيب ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

يوم    علنًا  املنعقدة  اجلل�شة   ،  9  / �شخ�شية  اأحوال   : الدائرة   ، الكلية  املحكمة   ، العدل  وزارة   )22(

2009/11/3 م ، ق�شية رقم 1817 / 2009 م .
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ال�شهيد/ �شعود عبداهلل �شعود عجالن الدو�شري )1(

د. اأحمد �شعود احل�شن

اأخالق ال�شهيد �شعود الدو�شري رحمه اهلل.

حتلى ال�شهيد باالأخالق الفا�شلة فقد كان اإن�شانًا متوا�شعًا  كرميًا مرحًا حمببًا اإىل النا�ض 

.
)2(

حري�شًا على بر والديه، طيب القلب، هادئ الطبع جريئًا، حمرتمًا من الكبري وال�شغري

دور ال�شهيد خالل الغزو العراقي الغا�شم:

راف�شًا  اهلل  رحمه  فكان  الغزو  قبيل  الكاذبة  العراقي  النظام  ادعاءات  ال�شهيد  رف�ض 

.
)3(

الأباطيل العراقيني 

دور  برز   1990/8/2 اخلمي�ض  يوم  يف  الوطن  الأر�ض  العراقية  القوات  اجتياح  وبعد 

ال�شهيد منذ االأيام االأوىل من هذا الغزو االآثم فبعد حما�شرة جنود االحتالل ملع�شكر 

القوة اجلوية الذي يرابط فيه ال�شهيد متكن يف اليوم الثاين من التخل�ض من ح�شار 

العراقيني والعودة اإىل املنزل لكن ال�شهيد مل يرجع خاليًا فقد حمل معه بع�ض االأ�شلحة 

.
)4(

ال�شتخدامها يف مقاومة هوؤالء املعتدين واأخفاها يف منزله الكائن يف منطقة الرقة 

بقيادة  كانت  التي  الع�شكرية   املقاومة  خاليا  اإحدى  اإىل  ال�شهيد  ان�شم  ما  و�شرعان 

م�شوؤوله يف ا لعمل العقيد ح�شن ال�شكني، وهذه اخللية اتخذت من منزل ال�شهيد مقرًا 

بعدة  وقامت   ،  
)5(

االأ�شلحة  لتخزين  ومركزًا  املحتل  ملقاومة  والتخطيط  الجتماعاتها 

عمليات ع�شكرية ا�شرتك فيها ال�شهيد منها مهاجمة اإحدى نقاط التفتي�ض العراقية يف 

اإليها  ينتمي  التي   
)6(

تكريت  ال�شباط يف منطقة  اأحد  قتل  الظهر ومتكنت من  منطقة 

املجرم املقبور �شدام ح�شني.

ومل يقت�شر دور ال�شهيد على امل�شاركة كعن�شر فعال يف اخللية لكن كانت له مبادراته 

 ، وكذلك 
)7(

الفردية يف مقاومة املحتل فقد قام بده�ض اأحد اجلنود العراقيني ب�شيارته 

ده�ض اأحد اخلونة املتعاونني مع اجلي�ض العراقي من اجلن�شية ال�شودانية يف منطقة الرقة 

.
)9(

 مع حرا�شته منازل اجلريان 
)8(

ففي  وطغيانهم  جربوتهم  يرهب  فلم  االحتالل  جنود  مواجهة  يف  جريئًا  ال�شهيد  وكان 

فقام  تفتي�ض  نقطة  واجهتهم  له  مع �شديق  �شيارة  ال�شهيد يف  كان  بينما  املرات  اإحدى 
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اأن  ال�شهيد  من  فطلبوا  ع�شكرية  مالب�ض  على  فعرثوا  �شيارتهما  بتفتي�ض  العراقيون 

يرميها على االأر�ض لكنه رف�ض اأن يرمي »الربيهة« التي عليها �شعار الوطن رغم تهديده 

.
)10(

بال�شالح

ومل  الوطن  اأر�ض  يف  املرابطة  على  ال�شهيد  اأ�شر  الغزاة  �شد  االأعمال  هذه  مقابل  ويف 

ي�شتجب ملغريات احلياة واملغادرة اإىل مكان اآخر ويرتك املجرمني يعيثون يف بالده ف�شادًا 

وعندما قررت اأ�شرته اخلروج اإىل اململكة العربية ال�شعودية رف�ض اخلروج معهم ولكن 

بعد اأيام مر�شت والدته هناك فا�شطر اإىل الذهاب اإليها ليطمئن على �شحتها ولكن مل 

ميكث �شوى يوم واحد ورجع مبا�شرة اإىل الوطن وملا مل يجد �شيارة تقله اإىل اأر�ض الوطن 

 
)11(

قطع الطريق ما�شيًا على قدميه من احلدود ال�شعودية حتى متكن من دخول الكويت 

وا�شتمر يف مقاومة املعتدين حتى يوم اعتقاله يف �شهر اأكتوبر 1990.

ظروف اعتقال ال�شهيد �شعود الدو�شري وا�شت�شهاده:

اأدت عدة اأ�شباب اإىل اعتقال �شعود فال�شهيد كان مطلوبًا من املخابرات العراقية ب�شبب 

واجلندي   
)12(

ال�شوداين  اجلا�شو�ض  بده�ض  االتهام  خا�شة  �شدهم  الع�شكرية  عملياته 

العراقي ولذا ترك ال�شهيد االإقامة يف منزل والده يف منطقة الرقة واأقام يف منزل عمه يف 

 ويف ال�شارع الذي ي�شكن فيه قامت جمموعة من اجلن�شيات 
)13(

منطقة غرب الفنطا�ض 

اأحد املنازل وكانت �شلوكيات غري مقبولة مما حدا بال�شهيد  االأجنبية باال�شتيالء على 

هدية  منطقة  خمفر  يف  االحتالل  قوات  لدى  عليه  بال�شكوى  بع�شهم  فقام  بتهديدهم 

 مما اأدى اإىل حما�شرة عدد كبري من اجلنود العراقيني 
)14(

واتهامه باأنه يحوي اأ�شلحة 

واأخرجوه   1990 اأكتوبر  �شهر  يف  وذلك  عليه  القب�ض  واإلقاء  ومداهمته  ال�شهيد  ملنزل 

من املنزل وهو مع�شوب العينني ومربوط اليدين بعد اأن عرثوا على قطع من االأ�شلحة 

اإىل عدة معتقالت يف  نقلوه  ثم  اأواًل 
 )16(

اإىل خمفر منطقة هدية  واقتادوه   
)15(

بحوزته 

 ويف منطقة اأبو حليفة ويف �شجن امل�شاتل و�شجن 
)17(

الكويت مثل خمفر منطقة الفنطا�ض 

 وبعد نقله اإىل العراق انقطعت اأخباره متامًا 
)31(

 ثم مت حتويله اإىل العراق 
)20(

االأحداث 

اإىل اأن �شدر حكم املحكمة الكلية الذي يق�شي مبوت املفقود �شعود عبداهلل �شعود عجالن 

.
)22(

الدو�شري - كويتي اجلن�شية موتًا حكميًا اعتبارًا من اليوم 2009/12/29 

رحم اهلل �شعود عبداهلل الدو�شري واأ�شكنه ف�شيح جناته واألهم اأهله وبني وطنه ال�شرب 

اجلميل وال�شلوان 
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ال�شهيد /  �شجاع ما�شي عامر العجمي )1(

د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

جريء ، �شجاع ، حمبوب لدى اجلميع  ، خدوم ، حنون ، متدين ، حمرتم ، طيب املع�شر 

. 
)2(

، اجتماعي 

 

درا�شته وعمله

الكهرباء  وزارة  يف  عمل  ثم   ، ق�شرية  فرتة  الع�شكرية  يف  عمل   ، املتو�شطة  ال�شهادة 

.
)3(

واملاء

وطنيته

القوات  قامت  التي  م   1973 �شنة  مار�ض   20 يف  ال�شامتة  حادثة  يف  قبل  من  ا�شرتك   

 ، الكويت  لدولة  التابع  ال�شمال  يف  احلدودي  ال�شامتة  مركز  مبهاجمة  فيها  العراقية 

ثم توغلت مل�شافة ثالثة كيلومرتات داخل االأرا�شي الكويتية ، واأ�شفر هذا احلادث عن 

ا�شت�شهاد اثنني من حر�ض احلدود الكويتيني ، واإ�شابة اأربعة اآخرين ، يف حني قتل اثنان 

. 
)4(

من جنود العراق ، واإ�شابة عدد غري معلوم منهم 

  

�شجاع يف بداية الغزو العراقي

عندما جاء الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت ، ا�شتد غ�شب �شجاع من هذه الفعلة 

اإىل  واأ�شرع   ، االإيرانية  اأثناء حربه مع اجلمهورية  �شاعدته  التي  ، �شد جارته  النكراء 

لكن مل   ، ملقاومة االحتالل  الالزم  ال�شالح  اأبو حليفة ( الأخذ   ( �شرطة منطقة  خمفر 

يكن متوفرًا يف ذلك املخفر ، ومت اإخباره اأن عليه اأن يذهب اإىل منطقة جيوان الع�شكرية 

و�شاهد   ، منا�شب  �شالح  على  ح�شل  حيث   ، هناك  اإىل  فتوجه   ، بغيته  على  للح�شول 

هناك نحو خم�شني �شخ�شًا من الكويتيني الغيارى جاءوا لنف�ض الغر�ض ، وكان احلما�ض 

. 
)5(

يدفعهم ل�شد العدوان عن بلدهم 
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تواجد �شجاع يف �شاحة القتال

ق�شف  ا�شتد   ، ال�شالح  على  للح�شول  الع�شكرية  جيوان  منطقة  �شجاع يف  وجود  اأثناء 

القوات العراقية على املنطقة ، و�شارك �شجاع يف تبادل اإطالق النار �شد القوات العراقية 

قامت  الكويتية  القوات  اأن  كما   ، الكويتيني  ال�شهداء  من  �شقوط عدد  ال�شهيد  ويذكر   ،

باأ�شر بع�ض جنود االحتالل ، ومن بينهم �شابط برتبة مقدم ، واآخر برتبة رائد ، ومت 

التحفظ عليهما كاأ�شرى حرب يف مع�شكر جيوان ، لكن ا�شتمرار ق�شف القوات العراقية 

كان ميثل عقبة اأمام القوات الكويتية يف االحتفاظ بهما، لذا يظن اأنهما فرا من اأ�شرهما 

.
)6(

، وخا�شة بعد نفاد الذخرية من القوات الكويتية املدافعة عن املع�شكر 

�شجاع يف كيفان

بعد نفاد الذخرية قرر من يف داخل مع�شكر جيوان مغادرته اإىل جهة اآمنة ، و�شجاع من 

بينهم ، حيث توجه مع بقية الرفاق اإىل منطقة كيفان القريبة من املع�شكر ، وقد اأح�شن 

.
 )7(

اإليهم اأهايل منطقة كيفان ، وزودوهم مبالب�ض مدنية واأكرموا وفادتهم ملدة يومني 

 اإح�شار �شيارة �شجاع من املع�شكر

بعد انتهاء معركة جيوان و�شيطرة القوات العراقية عليه ، طلب �شجاع من ولده ما�شي 

اأن يذهب معه الإح�شار �شيارته اخلا�شة التي تركها عند املع�شكر ، فذهبا معًا الإح�شارها 

، وقد �شاهدا عليها اآثار طلقات نارية ناجتة عن الق�شف املتبادل بني القوات الكويتية 

. 
)8(

والقوات العراقية ، وقد ا�شتطاعا اإرجاعها اإىل املنزل 

 خروج �شجاع اإلى ال�شعودية

 بعدما متكنت القوات العراقية الغازية من اإحكام �شيطرتها على اأر�ض الكويت ، عمدت 

اإىل ر�شد من قام مبقاومتها اأثناء دخولها واحتاللها للكويت ، فخاف �شجاع على اأ�شرته 

منطقة  اإىل  الكويت  الكرمية  واالأ�شرة  وغادر   ، االحتالل  جنود  بط�ض  من  نف�شه  وعلى 

. 
)9(

االإح�شاء باململكة العربية ال�شعودية 

قلق �شجاع على وطنه

مل يكن �شجاع فرحًا بخروجه من وطنه ، وظل م�شطرب النف�ض ، قلق البال ، ال يعرف 
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العدو  براثن  تطهريه من  للم�شاركة يف  الكويت  اإىل  العودة  على  اأ�شر  لذا   ، هانئًا  نومًا 

الكويت  بني  الفا�شل  ال�شعودي  احلدودي  املركز  اإىل  ما�شي  ولده  مع  فذهب   ، الغا�شم 

وال�شعودية وطلب دخول الكويت ، لكن امل�شوؤولني رف�شوا طلبه خلطورة املوقف اآنذاك ، 

فقفل راجعًا ثانية اإىل االإح�شاء ، وكان ذلك خالل ال�شهر الثامن ، ثم كرر نف�ض املحاولة 

. 
)10(

يف ال�شهر التا�شع ومل يتح له اأي�شًا الدخول 

دخول �شجاع الكويت ومعه اأ�شلحة

ا�شتطاع �شجاع الدخول اإىل الكويت يف 26 / 10 / 1990 م ، ويف رواية اأخرى يف 7/ 10 

وكان معه يف �شيارته هادي العجمي ، ويف رواية �شرمان العجمي ، و�شخ�شني اآخرين من 

عائلة ال�شهلي ، وقد حملوا معهم اأثناء دخولهم اأ�شلحة ومبالغ نقدية لتو�شيلها اإىل اإحدى 

جمموعات املقاومة الكويتية يف الداخل ، وقد اأخفوا تلك االأ�شلحة يف ال�شيارة بطريقة 

. 
)11(

حرفية ، حتى ال تقع يف اأيدي القوات العراقية 

 �شجاع يف قب�شة جنود االحتالل

متكن جنود االحتالل العراقي من اكت�شاف ما يف داخل �شيارة ال�شهيد �شجاع من اأ�شلحة 

. 
)12(

ومبالغ نقدية ، فقاموا باإلقاء القب�ض عليه ومن معه 

رفات ال�شهيد

اأخربت ال�شلطات الكويتية ذوي ال�شهيد �شجاع اأنها عرثت على رفاته يف منطقة ال�شماوة 

.
 )13(

الكائنة بالعراق ، وذلك يف 5 / 6 / 2004 م 

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

وال�شلوان .
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 7 / 10 / 1941 م ، ي�شكن منطقة املنقف ، قطعة 3 ، �شارع 3 ، منزل 52 ، متقاعد 

انظر:  م.   2004  /  6  /  5 يف  رفاته  على  العثور  اال�شت�شهاد  تاريخ   ، واملاء  الكهرباء  وزارة  يف  عمل 

2003/11/14م  بتاريخ   ، م   1993  /  9123 برقم  ال�شحة  وزارة  عن  �شادرة  ال�شهيد  وفاة  �شهادة 

، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادرعن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان ، منوذج 

رقم 6537614 يف تاريخ 1991/4/1م ، بيانات املبلغ فهاد نا�شر �شعد العجمي ، ومنوذج اآخر �شادر 

 ، حممد  �شعد  حممد  املبلغ  بيانات   ، 1991م   /4  /2 يف  موؤرخ   ،  6501714 برقم  اجلهة  نف�ض  عن 

املبلغة مو�شي �شالح  بيانات   ، االأ�شرى واملفقودين  �شوؤون  الوطنية ملتابعة  اللجنة  ومنوذج �شادر عن 

اأحمد العد�شاين نف�ض الرقم ال�شابق ، موؤرخ يف 1991/10/10 م ، وا�شتمارة بيانات املتغيب �شمن 

عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032 تاريخ 1992/5/7 ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن 

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

املوافق    ، االأحد  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة   ،  ) ال�شهيد  ولد   ( ما�شي   )2(

4 ؛ عامر �شارع  24 / 10 / 2003 م ، �ض  2 ؛ ومقابلة جريدة القب�ض بتاريخ  2012/11/11 ، �ض 

العجمي ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء ، املوافق  2012/11/28 ، �ض 2 

؛ فهاد ثامر العجمي ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم اخلمي�ض ، املوافق  2012/11/8 

، �ض 2 ، 3.

)3( ما�شي ) ولد ال�شهيد ( ، املقابلتان ال�شابقتان .

)4( ما�شي ) ولد ال�شهيد ( ، مقابلة وحيد القطان ، �ض 2 . 

)5( فهاد ثامر العجمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ ما�شي ) ولد ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ، 

ومقابلة جريدة القب�ض ال�شابقة ؛ عامر �شارع العجمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 – 3 . 

)6( ما�شي ) ولد ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ عامر �شارع العجمي ، املقابلة ال�شابقة، �ض3.

)7( عامر �شارع العجمي ، املقابلة ال�شابقة، �ض 3 ؛ ما�شي ) ولد ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4. 

)8( ما�شي ) ولد ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 - 5 .

)9( عامر �شارع العجمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ ما�شي ) ولد ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة، �ض 5 ، 

ومقابلة جريدة القب�ض ال�شابقة . 

)10( ما�شي ) ولد ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 ؛ عامر �شارع العجمي ، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 .

)11( �شعد ) ولد ال�شهيد ( ، مقابلة مو�شى في�شل الرو�شان بتاريخ 27 / 12 / 1992 م ؛ ما�شي      )ولد 

املقابلة   ، العجمي  �شارع  ؛ عامر  االأوىل  الرواية  راوي  ، وهو   6  -  5 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد 

ال�شابقة ، �ض 4 – 5 ، وهو الذي روى الرواية الثانية . 

)12( عامر �شارع العجمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 . 

)13( ما�شي ) ولد ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ �شهادة التعرف على الرفاة �شادرة من االأدلة 

اجلنائية رقم 127 .
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ال�شهيد/ �شالح رجعان منور اجل�شار الر�شيدي)1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه وطباعه

ذو �شخ�شية جاذبة ، جرئ ، ذكي ، خلوق ، خدوم ، مرح ، اجتماعي ، على �شلة وقرب 

 . 
)2(

من اأرحامه 

درا�شته و عمله

ال�شف الثالث الثانوي يف مدر�شة ابن العميد يف العمرية ، عمل يف االإدارة العامة للجن�شية 

. 
)3(

واجلوازات التابعة لوزارة الداخلية لفرتة ق�شرية 

هوايته

.
 )4(

 يهوى الر�شم ، وله لوحات معلقة على جدران مدر�شته 

�شداقة حميمة

وقد   ، معًا  ي�شاهدان  ما  غالبًا   ، اإليه  املقرب  احلميم  �شديقه  الع�شيمي  ح�شام  كان 

. 
)5(

ا�شت�شهدا معًا 

 

كتابة ال�شعارات املعادية 

وهي   ، الغا�شم  العراقي  لالحتالل  املعادية  املن�شورات  توزيع  يف  الرفاق  �شالح  �شارك 

ال�شلطة  بعودة  التم�شك  اإىل  وتدعو  العدو  على  والتمرد  التظاهر  اإىل  تدعو  من�شورات 

ال�شرعية الكويتية املتمثلة باالأمري ال�شيخ جابر االأحمد ال�شباح رحمه اهلل وويل عهده 

على  ال�شعارات  تلك  يكتبان  وح�شام  �شالح  وكان   ، اهلل  رحمه  العبداهلل  �شعد  ال�شيخ 

. 
)6(

حوائط املدار�ض 

امل�شاركة يف تنظيف املنطقة

عمل �شالح مع بقية الرفاق يف تنظيف منطقته العمرية ، وذلك من خالل جمع القمامة 
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. 
)7(

من اأمام املنازل وقيادة �شيارات البلدية املخ�ش�شة لهذا الغر�ض 

احل�شول على ال�شالح

يف فجراليوم الرابع من الغزو العراقي الغا�شم ذهب �شالح مع رفيقه ح�شام الع�شيمي   

منطقة  يف  الكويتية  الداخلية  لوزارة  التابع  ال�شالح  خمازن  اأحد  اإىل  ال�شباب  وبع�ض 

ال�شويخ فاأخذوا كمية كبرية من ال�شالح ، ثم ذهب يف اليوم التايل مع رفاقه االآخرين 

.
 )8(

اإىل نف�ض املكان واأخذوا كمية كبرية من االأ�شلحة وو�شعوها يف �شياراتهم 

احل�شول على االأغذية

على  فيها  ح�شلوا  التي  االأوىل  املرة  يف  الرفاق  مع  كان  اأنه  �شالح  �شقيق  �شالح  يذكر 

ال�شالح ، واأنهم اأي�شًا جلبوا كثريًا من االأغذية من اأحد املخازن التابعة لوزارة الداخلية 

. 
)9(

ثم قاموا بتوزيعها على من يحتاجها من اأبناء املنطقة 

اإخفاء االأ�شلحة 

عمل �شالح ورفاقه على اإخفاء االأ�شلحة التي ح�شلوا عليها عن اأعني جنود االحتالل ، 

.
)10(

وو�شعوها يف منزل عائلة �شالح ، ومنزل ح�شام ، ف�شاًل عن منزل اأبناء احلمد 

توزيع االأ�شلحة

بعدها ، قام �شالح ورفاقه بتوزيع االأ�شلحة على اإخوانهم وعلى �شباب املنطقة القادرين 

.
 )11(

على حمله دفاعًا عن اأنف�شهم اأو الراغبني يف مقاومة جنود االحتالل 

ن�شاطه الع�شكري يف املقاومة

قوات  �شد  قتالية  ع�شكرية  عمليات  تنفيذ  الرفاق  وبقية  ح�شام  �شديقه  �شالح  �شارك 

. 
)12(

االحتالل يف نطاق منطقتي العمرية وخيطان 

مغادرته اإلى ال�شعودية

بعمليات  قيامهم  نتيجة  املقاومة  ورفاقه يف  تعقب قوات االحتالل ل�شالح  زاد  وعندما 

ع�شكرية ناجحة ، ا�شطر الرفاق اإىل التخفي ، وملا �شاق االأمر غادر بع�شهم اإىل البالد 
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، فتوجه �شالح و�شقيقه �شالح ورفيقه  ال�شعودية  العربية  اإىل اململكة  املجاورة وخا�شة 

. 
)13(

ح�شام الع�شيمي اإىل اململكة العربية ال�شعودية 

عودة �شالح اإلى الكويت

، كان ذلك  الغزاة  الدفاع عنه وتخلي�شه من براثن  اإىل  وال�شوق   ، الوطن  اإىل  احلنني 

وبذل كل ممكن  ال�شريعة  العودة  الرفيقني �شالح وح�شام على  واإ�شرار  وراء عزم  كله 

اإزاء ذلك ، فتوجها يف 1990/10/15 م عرب حدود اململكة العربية ال�شعودية من جهة 

احلماطيات ، وعربا احلدود ب�شيارتهما اجليب  وو�شال اإىل الق�شائم املخ�ش�شة لالأغنام 

يف منطقة كبد بح�شب رواية عاي�ض التي ينقلها عنه و�شام �شقيق ال�شهيد ح�شام ، وكذا 

رواية �شقيقه ع�شام . يذكر عاي�ض اأنه دخل معهما ب�شيارته ، وهما ب�شيارة اأخرى ، واأنه 

ـ كان مرتددا يف الدخول ، واأخربهما عن عزمه الرجوع ثانية اإىل اململكة  اأي عاي�ض  ـ 

. 
)14(

العربية ال�شعودية ، بينما اأ�شر ال�شديقان على دخول الكويت 

�شالح يف قب�شة جنود االحتالل

يرجح من �شياق الروايات اأن القوات العراقية ا�شتطاعت اأن تعتقل �شالح و�شديقه ح�شام 

عند الق�شائم املخ�ش�شة لالأغنام يف منطقة كبد ، ثم قامت بنقلهما اإىل معتقالتها يف 

. 
)15(

الكويت 

�شالح يف �شجن االأحداث 

ال�شهود : حممد مفلح عبد العزيز الدو�شري ، وحممد جاعد احل�شا�ض ، وحممد  اأكد 

مدلج املدلج ، واأركان العرادة اأنهم �شاهدوا االأ�شري �شالح يف �شجن االأحداث مبنطقة 

. 
)16(

الفردو�ض وهو اأحد معتقالت اجلي�ض العراقي بالكويت 

تعذيب �شالح وح�شام يف �شجن االأحداث

ويذكر ال�شاهد اأركان العرادة الذي زار �شجن االأحداث ثالث مرات اأن قوات االحتالل 

قامت بتعذيب �شالح وح�شام واأذاقتهما �شنوفًا من العذاب ، ويف كل زيارة كانا يطلبان 

منه بع�ض االأدوية والعقاقري امل�شكنة لالأمل ودهان للع�شالت ، وكانت الكدمات واجلروح 

وا�شحة على الوجه واجل�شد، ناهيك عن االإهانة وال�شباب ، وذكر اأن مدير ذلك ال�شجن 
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 . 
)17(

يدعى عا�شور وهو من اأفراد احلر�ض اجلمهوري العراقي 

ترحيلهما اإلى العراق

وعلى االأرجح مت ترحيل �شالح ورفيقه ح�شام اإىل معتقالت جنود االحتالل يف العراق، 

ال�شماوة  مدينة  يف  جماعية  مقربة  يف  ح�شام  ال�شهيد  رفات  على  العثور  ذلك  وقرينة 

. 
)18(

العراقية، ولعل قادم االأيام يك�شف عن رفات �شديقه �شالح 

بحث اأ�شرته عنه

فقاموا   ، ذلك  مقابل  نفي�ض  كل  وبذلوا   ، عنه  البحث  اأ�شرة �شالح جهدًا يف  تدخر  مل 

باالت�شال ببع�ض العوائل العراقية عن طريق اململكة االأردنية الها�شمية ، وبذلوا االأموال 

لهم يف �شبيل احل�شول على معلومات عنه ، لكن تلك املحاوالت مل تفلح يف الو�شول اإىل 

. 
)19(

نتيجة �شافية ، االأمر الذي زاد من معاناتهم 

تغييب قوات االحتالل لل�شهيد

يعرف  ومل   ، �شجونهم  يف  الر�شيدي  اجل�شار  منور  رجعان  �شالح  الغزاة  غَيب  هكذا 

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

. 
)20(

2007/8/20 م 

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

وال�شلوان .
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 1971/12/8 م ، ي�شكن منطقة العمرية ، قطعة 3 ، ال�شارع ال�شاد�ض ، منزل 3، تاريخ 

اال�شت�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2007/3/20 م . انظر: �شهادة 

وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2007/2562 ، بتاريخ 2007/11/5 م ، ومنوذج ت�شجيل 

االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادرعن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان ، منوذج رقم 6413113 يف 

نف�ض اجلهة  �شادر عن  اآخر  ، ومنوذج  ال�شهيد(  )�شقيق  املبلغ جمبل  بيانات   ، 1991/3/9م  تاريخ 

برقم 6632214 موؤرخ يف 23/ 4/ 1991م ، بيانات املبلغ م�شعل حمود املجاوب الر�شيدي ، ومنوذج 

�شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم ، موؤرخ يف 1991/10/7 م ، 

بيانات املبلغ جمبل رجعان منور اجل�شار الر�شيدي ، وا�شتمارة بيانات املتغيب �شمن عمليات االحتالل 

توثيق  فريق  عن  �شادرة  امللف  حمتويات  وبطاقة   ،  1992/5/7 تاريخ  يف   406032 برقم  والتحرير 

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

 ،  2011/7/18 االثنني  يوم  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة   ، ال�شهيد(  )�شقيق  �شالح   )2(

�ض2؛ جمبل )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجرتها معه الباحثة موزة حمدان االأربعاء 2008/6/25 ، �ض 

1 ؛ تقرير خا�ض عن احلالة االجتماعية والنف�شية واجل�شدية لعائلة االأ�شري مثبت يف ملفه ، �ض 1.

)3( �شالح )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ التقرير ال�شابق ، �ض 1 – 2 .

    ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  ؛ �شالح )�شقيق   1 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  )4( جمبل )�شقيق 

�ض2. 

    ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  ؛ جمبل )�شقيق   2 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  )5( �شالح )�شقيق 

�ض2.

)6( �شالح )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)7( جمبل )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)8( �شالح )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .  

    ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  ؛ �شالح )�شقيق   2 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  )9( جمبل )�شقيق 

�ض3، 4. 

)10( �شالح )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)11( جمبل )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ،  �ض 2 ؛ �شالح )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ،       

�ض 3 – 4 .

)12( �شويد عبد اهلل الدوخي ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االأحد 2011/4/1 مثبتة يف 

ملف ال�شهيد ح�شام حممد عبد املح�شن الع�شيمي ، �ض 2 ؛ و�شام )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها 

معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني 2011/5/2 مثبتة يف ملف ال�شهيد ح�شام حممد عبد املح�شن 

الع�شيمي ، �ض 4 - 5 ؛ عماد )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني 

2011/5/2 مثبتة يف ملف ال�شهيد ح�شام حممد عبد املح�شن الع�شيمي ، �ض 2 .

)13( �شالح )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)14( ع�شام )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها معه الباحث �شعد العتيبي من مكتب االت�شاالت واملعلومات 

التابع للجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين بتاريخ 1995/8/8 م مثبتة يف ملف ال�شهيد ح�شام 

حممد عبد املح�شن الع�شيمي ؛ و�شام )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة وهي اأي�شًا مثبتة يف ملف 
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ح�شام حممد عبد املح�شن الع�شيمي ، �ض 4 – 5 ؛ عماد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة وهي 

اأي�شًا مثبتة يف ملف ح�شام الع�شيمي ، �ض 3 ، لكنه ذكر اأن العودة كانت يف 1990/11/15 م، وهو 

خطاأ على اعتبار اأن االأ�شري �شوهد يف �شجن االأحداث قبل ذلك يف 15 /10 ؛ �شالح )�شقيق ال�شهيد(، 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 – 5 .

    ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  و�شام )�شقيق  ؛   3 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  )15( عماد )�شقيق 

�ض4 – 5 .

)16( تقرير خا�ض عن ظروف اعتقال االأ�شري �شالح رجعان منور اجل�شار مثبت يف ملف ال�شهيد ؛ جمبل 

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

ال�شهيد  ملف  يف  مثبت  اجل�شار  منور  رجعان  �شالح  االأ�شري  اعتقال  ظروف  عن  خا�ض  تقرير   )17(

�ض1–2.

)18( انظر : االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ، فريق االأدلة اجلنائية ، الفريق الفني ، انطباق رقم )74( 

لتقرير م�شور لرفات رقم 2022 واملنطبق على االأ�شري ال�شهيد ح�شام حممد عبد املح�شن الع�شيمي 

، ملف االأ�شر 94 ، معتمد من العقيد عيد عبد اهلل بو �شليب مدير عام االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 

ورئي�ض الفريق الفني .

)19( تقرير خا�ض عن احلالة االجتماعية والنف�شية واجل�شدية لعائلة االأ�شري مثبت يف ملفه، �ض2 – 3.

)20( وزارة العدل ، دائرة االأحوال ال�شخ�شية /9 ، ق�شية رقم 1559/ 2007 .
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ال�شهيد/ �شالح م�شفر جزاع ال�شعيدي )1(

د. اأحمد �شعود احل�شن

اأخالق ال�شهيد/ �شالح ال�شعيدي:

كان ال�شهيد بارا بوالديه مطيعًا لهما حري�شًا على ر�شاهما، كما كان حمبوبًا من النا�ض 

.
)2(

حري�شًا على م�شاعدة االآخرين 

دور ال�شهيد �شالح خالل الغزو العراقي الغا�شم

 1990/8/2 يوم اخلمي�ض  امل�شاملة  الكويت  دولة  والطغيان  الظلم  قوى  اجتاحت  عندما 

كان ال�شهيد �شالح يقطن يف منطقة االأندل�ض يف منزل جده ومل يكن يتجاوز ال�شاد�شة 

.
)3(

ع�شرة 

لقد كان للغزو وقع األيم على نف�شه دفعه اأن ي�شت�شعر اآالم االآخرين ومعاناتهم واأال يقف 

ف�شاهم  املعاناة  هذه  لتخفيف  منطقته  الأهايل  �شيئًا  يقدم  اأن  حماواًل  االأيدي  مكتوف 

ال�شرورية  احتياجاتهم  �شراء  النا�ض  لي�شهل على  التعاونية  االأندل�ض  بالعمل يف جمعية 

منهمكًا  كان  بينما  ولكنه   
)4(

الرفوف  على  ال�شلع  ويرتب  اجلمعية  داخل  الدور  وينظم 

بذلك اإذ دخلت �شرذمة من جنود االحتالل وقامت بتك�شري االأغرا�ض والعبث يف الرفوف 

وملا راأى ال�شهيد ذلك حاول منعهم لكنهم انهالوا عليه �شربًا دون رادع من خلق اأو �شمري 

ثم اقتادوه اإىل اإحدى املدار�ض التي حولوها اإىل معتقل لل�شباب الكويتي وهناك قاموا 

بتعذيبه و�شربه �شربًا مربحًا ثم ا�شتطاع جده اإخراجه من ال�شجن بعد اأن دفع ر�شاوي 

توفري  يف  بالعمل  اإ�شراره  زاد  ال�شجن  من  ال�شهيد  خروج  وبعد   
)5(

العراقيني  لل�شباط 

املواد التموينية لالأهايل ومل ياأبه ملا قد يالقيه على يد جنود االحتالل مرة اأخرى.

تعددت اأعمال ال�شهيد يف خدمة االأهايل فقد كان يقوم بنقل االأغذية من املخازن اإىل 

اجلمعية وعمل كذلك يف املخبز االآيل ل�شمان ا�شتمرار توفري اخلبز لالأهايل باالإ�شافة 

 وهذا احلر�ض على خدمة االأهايل 
)6(

اإىل توزيع اخلبز الذي تقوم جدته بخبزه يف املنزل 

عرب عنه اأحد اأقاربه بقوله »�شالح ولد ن�شيط كان يحب اأن ي�شاعد اأهله واأهل منطقته 

.
)7(

بتوفري م�شتلزمات احلياة لهم« 
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الحظ جد ال�شهيد ن�شاط �شالح املتزايد وكرثة خروجه من املنزل فحاول اإقناعه باخلروج 

من الكويت اإىل اململكة العربية ال�شعودية )8( حيث االأمان هناك ولكن ال�شهيد عز عليه 

اأن يغادر وطنه الذي ترعرع فيه ويرتك ن�شاطه يف م�شاعدة النا�ض، فرف�ض رف�شًا قاطعًا 

.
)9(

خروجه من ديرة الكويت واأ�شر على بقائه فيها 

ظروف اعتقال ال�شهيد �شالح ال�شعيدي

 1990/11/15 يوم  املقاومة يف  �شباب  �شيارة مع جمموعة من  ال�شهيد �شالح يف  كان 

وملا و�شلوا اإىل دوار االأمم املتحدة »دوار العظام �شابقًا« واجهتهم نقطة تفتي�ض عراقية، 

اإثر ذلك  ال�شيارة عرثوا على قطع من االأ�شلحة وعلى  وملا قام جنود االحتالل بتفتي�ض 

 فمنذ 
)10(

مبا�شرة مت اإلقاء القب�ض على �شالح ومن معه واقتادوهم اإىل مكان جمهول 

 اإىل اأن 
)11(

ذلك اليوم انقطعت اأخبار ال�شهيد  متامًا رغم حماوالت اأ�شرته البحث عنه 

مت االإعالن عن ا�شت�شهاده بناء على حكم املحكمة الكلية الذي ق�شى باإثبات موت املفقود 

�شالح م�شفر جزاع ال�شعيدي بتاريخ 2007/11/18 )12(.

رحم اهلل ال�شهيد باإذن اهلل - �شالح �شعيدي واأ�شكنه ف�شيح جناته واألهم اأهله وبني وطنه 

ال�شرب اجلميل وال�شلوان.
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1 - تقرير بعنوان بطاقة حيثيات �شهيد و»حمتويات امللف« ملف ال�شهيد �شالح م�شفر جزاع ال�شعيدي رقم 

580 يف مكتب ال�شهيد وتقدير بعنوان »بيانات املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير �شادر عن اللجنة 

الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين، واأ�شار هذا التقرير اأن موؤهله العلمي املرحلة االبتدائية بينما ي�شتفاد 

من مقابلة والده بتاريخ 2011/3/24 �ض 2 - اأنه حا�شل على ال�شهادة املتو�شطة.

2 - مقابلة والد ال�شهيد �ض 2.

3 - مقابلة والد ال�شهيد �ض 2، �ض 3.

4 - مقابلة والد ال�شهيد �ض 2، مقابلة م�شاعد ال�شعيدي بتاريخ 2011/7/24 �ض1، �ض 2.

5 - مقابلة والد ال�شهيد �ض 2، �ض 3 مقابلة م�شاعد ال�شعيدي �ض 2.

6 - مقابلة والد ال�شهيد �ض 2، �ض 3 مقابلة م�شاعد ال�شعيدي �ض 2.

7 - مقابلة م�شاعد ال�شعيدي �ض 2.

8 - مقابلة م�شاعد ال�شعيدي �ض 2.

9 - مقابلة م�شاعد ال�شعيدي �ض 2.

10 - مقابلة والد ال�شهيد �ض 4،  مقابلة م�شاعد ال�شعيدي �ض 3.

11 - مقابلة والد ال�شهيد �ض 4.

12 - انظر التف�شيل يف حكم املحكمة الكلية - حمكمة حمافظة حويل - دائرة / اأحوال �شخ�شية/ 1 

وفاة  �شهادة   ،  580 رقم  ال�شعيدي  �شالح  ال�شهيد  ملف  يف  املحفوظة   2007/11/18 يوم  علنا  املنعقدة 

رقم  والوفيات  للمواليد  املركزي  ال�شجل  مراقبة  ق�شم   2008/3/12 بتاريخ  ال�شحة  وزارة  من  �شادرة 

.2008/685
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ال�شهيد/ ظافر جا�شم حممد الفالح )1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

.
 )2(

هادئ ، �شاحب خلق رفيع ، حمرتم 

درا�شته وعمله

يحمل ال�شهادة املتو�شطة ، ولديه �شهادة معهد التدريب املهني ، يعمل يف وزارة الكهرباء 

 . 
)3(

واملاء 

 

�شديقه القريب

غالبًا ما ي�شاهد مع �شديق عمره �شعود احلبي�شي قبل الغزو العراقي الغا�شم على دولة 

. 
)4(

الكويت ، ويف اأثناء ذلك الغزو 

ديوان التنيب

 ، التنيب يف منطقة كيفان  ـ يف ديوان  ـ ومنهم �شعود احلبي�شي  يوميًا مع رفاقه  يجتمع 

يتحدثون يف اأمر الغزو العراقي ، وما ميكن اتخاذه من تدابري ت�شهم يف تخلي�ض الوطن 

. 
)5(

من االحتالل البغي�ض 

التن�شيق مع املجموعات االأخرى للمقاومة

مل يقت�شر عمل ال�شديقني ظافر و�شعود احلبي�شي على منطقة كيفان ، بل كانا يت�شالن 

باملجموعات االأخرى للمقاومة الكويتية البا�شلة وين�شقان معها ، وخا�شة التي يف منطقة 

. 
)6(

الفيحاء 

بيت خيطان

خيطان  بيت  يف  الرفاق  مع  يجتمعان  احلبي�شي  و�شعود  ظافر  ال�شديقان  كان  اأحيانًا 

اأنهما اجتمعا  الكائن يف حي االأن�شاري ، ويذكر ال�شاهد حممد عبد العزيز احلبي�شي 
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.
 )7(

مرتني فقط يف ذلك البيت 

جلب ال�شالح

تقع خلف  التي  ال�شخ�شيات  اإدارة حماية  اأ�شلحة خمزنة يف  ورفاقه على  ح�شل ظافر 

خمفر �شرطة كيفان ، ف�شاًل عن ذهاب ظافر و�شعود احلبي�شي �شويًا اإىل خمازن وزارة 

الداخلية ، وجمع االأ�شلحة منها ، و�شاعد على ذلك عمل �شعود ك�شابط كبري يف وزارة 

. 
)8(

الدفاع ، ودرايته تامة باالأ�شلحة على اختالف اأنواعها 

توزيع ال�شالح

 كان الغر�ض من جمع االأ�شلحة هو اال�شتخدام ال�شخ�شي ، ف�شاًل عن توزيعها على من 

يحتاجها من اأفراد املقاومة الكويتية ، وخا�شة ممن يقطنون منطقة كيفان ، وكان ظافر 

. 
)9(

ورفاقه يهربون يف كل مرة من القوات العراقية التي كانت تتعقبهم 

توزيع املن�شورات

للوطن يف ظل  ال�شيادة  اإعادة  �شبيل  بذل كل ممكن يف  على  واأ�شر   ، العراقي  الغزو  رف�ض ظافر 

اإىل مقاومة  التي تدعو  املن�شورات  توزيع  ، وعمل ورفاقه على  ال�شباح  اأ�شرة  املتمثلة يف  ال�شرعية 

. 
)10(

الغزاة ، وت�شهم يف حترير الوطن 

تفخيخ التلفزيونات

اأثناء تواجدهما يف بيت خيطان بتفخيخ التلفزيونات ،  قام ظافر مع �شديقه �شعود احلبي�شي يف 

ويظن اأن ظافرًا هو من يتقن ذلك نظرًا لتخ�ش�شه الفني املهني ، وملا ا�شتوىل جنود االحتالل على 

. 
)11(

تلك التلفزيونات وا�شتخدموها انفجرت وقتلت اأعدادًا كبرية منهم 

قتل جنود االحتالل

نفذ ظافر مع �شديقه �شعود احلبي�شي يف 19 / 8 / 1990 م عملية قتل لبع�ض اأفراد جنود االحتالل 

يف منطقة �شاحية عبد اهلل ال�شامل ، وذلك بعد مرورهم على بع�ض من جتمع من اجلنود العراقيني 

.
 )12(

، ف�شوبا نريان االأ�شلحة اإليهم اأثناء �شريهما بال�شيارة ، فاأ�شفر االأمر عن قتل بع�شهم 
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اأ�شر ظافر و�شعود

كانت القوات العراقية حري�شة على تتبع كل من يدعو اإىل عودة ال�شرعية الكويتية ، وتقوم باإعتقاله 

، والتنكيل به ، وملا كان عمل ظافر و�شديقه �شعود احلبي�شي ذات ال�شيئ، كانا هدفًا لتلك القوات 

، وعلى الرغم من حتذير الرفاق اأمثال حمود �شقيق ظافر ، اإال اأنهما مل ي�شتجيبا لذلك التحذير ، 

وا�شتمرا يف عملهما ، االأمر الذي اأوقعهما يف قب�شة القوات العراقية ، كان ظافر جال�شًا مع رفيقيه 

�شعود احلبي�شي ، واأحمد التنيب ، ومعهم العم �شالح التنيب يف الديوانية يف يوم 21 / 8 /1990، 

الديوانيات يف  اإحدى  اإىل  والتوجه   ، ال�شاعة احلادية ع�شرة  لياًل يف  و�شعود اخلروج  واأراد ظافر 

التفتي�ض  نقاط  من  الكثري  وجود  لهما  وذكر   ، منعهما  حاول  التنيب  اأحمد  لكن   ، كيفان  منطقة 

اأنهما �شوف يغريان  العراقية التي قد تعرت�ض طريقهما يف هذا الوقت املتاأخر ، لكنهما ذكرا له 

الطريق ، ويتخذان طريق املدار�ض ، فذهبا اإىل ذاك الطريق ، لكنهما تفاجئا بوجود نقطة تفتي�ض 

للغزو  املعادية  املن�شورات  بع�ض  فيها  فوجدوا  �شيارتهما،  بتفتي�ض  وقاموا  ا�شتوقفتهما،   ، عراقية 

العراقي ، ف�شاًل عن �شور االأمري ال�شيخ جابر االأحمد ال�شباح طيب اهلل ثراه ، فاألقى جنود االحتالل القب�ض 

. 
)13(

على ظافر و�شعود 

ظافر و�شعود يف خمفر كيفان

قامت القوات العراقية  بعدها بتحويل ال�شديقني ظافر و�شعود اإىل خمفر �شرطة منطقة 

كيفان ، واأجرت معهما التحقيق عن �شبب وجود تلك املن�شورات يف �شيارتهما، كان كل 

واحد منهما يريد اأن يل�شق التهمة بنف�شه ، وينفيها عن �شديقه ، هذا ما ذكره ال�شابط 

. 
)14(

العراقي �شالح �شامان يف ذلك املخفر 

ظافر و�شعود يف مدر�شة اخلليل

ومن االأماكن االأخرى التي احتجز فيها ال�شهيد ظافر مدر�شة اخلليل بن اأحمد يف منطقة 

 . 
)15(

كيفان ، وقد زاره فيها �شقيقه جا�شم 

ظافر و�شعود يف ق�شر نايف

.
 )16(

ثم نقلت القوات العراقية ظافر و�شديقه �شعود اإىل معتقل ق�شر نايف 
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ظافر يف �شجن االأحداث 

.
)17(

بعدها ، نقل ظافر مع �شديقه �شعود اإىل معتقل القوات العراقية يف �شجن االأحداث

ظافر و�شعود يف معتقل امل�شاتل

ثم قام جنود االحتالل برتحيل ظافر و�شعود اإىل معتقلهم يف امل�شاتل الزراعية مبنطقة 

.
 )18(

الرابية 

�شهامة �شديق

  ويذكر ال�شاهد اأحمد �شالح التنيب اأنهم حاولوا اإطالق �شراح ال�شديقني ظافر و�شعود ، 

وذلك بدفع ر�شوة ل�شابط عراقي طلب �شيارة مقابل ذلك ، وعندما اأح�شرت له ال�شيارة 

دون  �شراحه  اإطالق  على  يوافق  مل  �شعود  لكن   ، فقط  �شعود  �شراح  اإطالق  على  وافق 

رفيقه العزيز ظافر ، فاأ�شر ال�شابط العراقي على راأيه ، وا�شتمر حجز ال�شديقني يف 

. 
)19(

املعتقل

ظافر و�شعود يف العراق

ومع من مت اعتقاله من اأفراد املقاومة الكويتية ، نقل ظافر و�شعود اإىل �شجون العراق ، 

واأولها �شجن اال�شتخبارات الع�شكرية العراقية يف مدينة الب�شرة ، ثم �شوهد اأخريًا يف 

. 
)20(

�شجن االأمن ال�شيا�شي يف مدينة بغداد 

وفاة ال�شهيد

اأثبتت وفاة ال�شهيد ظافر جا�شم حممد الفالح مبوجب حكم املحكمة اعتبارًا من يوم 

. 
)21(

10/6 / 2009 م 

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

وال�شلوان 
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 27 / 12 / 1957 م ، ي�شكن �شاحية كيفان ، قطعة 5 ، �شارع اال�شكندرونة ، منزل 5 

لديه �شهادة معهد التدريب املهني ، يعمل يف وزارة الكهرباء واملاء ، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ موته 

حكميًا يف  6 / 10 / 2009 م . انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2009/2985 

، بتاريخ 2009/12/22 م ، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادرعن اللجنة الكويتية 

�شقيقة   ( منرية  املبلغة  بيانات  1991/1/22م،  تاريخ  يف   6042413 رقم  منوذج   ، االإن�شان  حلقوق 

ال�شهيد ( ، ومنوذج اآخر �شادر عن ذات اجلهة برقم 6339213 بتاريخ 6 / 3 / 1991 م ، بيانات املبلغ 

حمود ) �شقيق ال�شهيد ( ، ومنوذج ثالث �شادر عن نف�ض اجلهة بتاريخ 7 / 3 / 1991 م ، بيانات املبلغ 

يو�شف ) �شقيق ال�شهيد ( ، ومنوذج رابع �شادر عن اجلهة نف�شها برقم 6042413 غري موؤرخ ، بيانات 

املبلغ يو�شف امل�شاحكة ، ومنوذج �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين للمبلغة 

ح�شة علي حممد اجلفني ، بدون رقم ، موؤرخ يف 1991/10/5 م ، وا�شتمارة بيانات املتغيب �شمن 

عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032 تاريخ 1992/5/7 ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن 

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

املوافق    ، االأحد  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة   ،  ) ال�شهيد  �شقيق   ( حمود   )2(

يوم  القطان يف  الباحث وحيد  اأجراها معه  ، مقابلة  التنيب  اأحمد �شالح  ؛   2 ، �ض  2013/2/17 م 

وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة  ؛  التورة  اأحمد حمد  ؛   2 ، �ض  م   2013/2/18 املوافق   االثنني، 

القطان يف يوم اخلمي�ض ، املوافق  2013/2/14 م ، �ض 2 .

)3( حمود ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)4( اأحمد �شالح التنيب ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ حممد عبد العزيز احلبي�شي ، مقابلة اأجراها معه 

 ، ال�شهيد (  ؛ حمود ) �شقيق   4 ، �ض  2013/2/11 م  املوافق    ، االإثنني  يوم  القطان  الباحث وحيد 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)5( اأحمد �شالح التنيب ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)6( حممد عبد العزيز احلبي�شي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 .

)7( امل�شدر ال�شابق ، �ض 4 .

)8( حمود ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

      ، ال�شابقة  املقابلة   ،  ) ال�شهيد  �شقيق   ( حمود  ؛   2 �ض   ، ال�شابقة  املقابلة   ، التنيب  �شالح  اأحمد   )9(

�ض3. 

)10( حمود ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ اأحمد �شالح التنيب ، املقابلة ال�شابقة ،    �ض2؛ 

اأحمد حمد التورة ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 .

)11( حممد عبد العزيز احلبي�شي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)12( امل�شدر ال�شابق ، �ض 4 – 5 .

)13( حمود ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 – 5 ؛ اأحمد �شالح التنيب ، املقابلة ال�شابقة ، 

�ض 3 ؛ حممد عبد العزيز احلبي�شي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 ؛ اأحمد �شالح التنيب ، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 2 ؛ اأحمد حمد التورة ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 .

)14( اأحمد �شالح التنيب ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ حممد عبد العزيز احلبي�شي ، املقابلة ال�شابقة ، 

�ض5 – 6 ؛ حمود ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ اأحمد �شالح التنيب ، املقابلة ال�شابقة، 
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( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 92 

�ض 2 ؛ اأحمد حمد التورة ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

، �شفحة  ال�شهيد  مثبتة يف ملف  13 / 12 / 1992 م  بتاريخ  ، مقابلة   ) ال�شهيد  �شقيق   ( )15( حمود 

واحدة. 

)16( حممد عبد العزيز احلبي�شي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 .

)17( امل�شدر ال�شابق .

)18( حمود ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ اأحمد �شالح التنيب ، املقابلة ال�شابقة ،   �ض 

3؛ حممد عبد العزيز احلبي�شي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 .

)19( اأحمد �شالح التنيب ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)20( حمود ) �شقيق ال�شهيد ( ، مقابلة وحيد القطان ال�شابقة ، �ض 4 ؛ اأحمد �شالح التنيب ، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 4 ؛ حممد عبد العزيز احلبي�شي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 .

يوم     علنًا  املنعقدة  اجلل�شة   ،  9  / �شخ�شية  اأحوال   : الدائرة   ، الكلية  املحكمة   ، العدل  وزارة   )21(

2009/10/6 م ، ق�شية رقم 1963 / 2009 م .
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( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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ال�شهيد/ عادل فهد حمد احلمد)1(

كتبه / د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه  و طباعه

. 
)2(

ريا�شي ، متدين ، كرمي ، خدوم ، طيب القلب ، هادئ الطبع ، دمث اخللق 

درا�شته و عمله

تلقى تعليمه يف مدر�شة ابن العميد املتو�شطة ، ثم در�ض باملعهد التجاري ، وبعد تخرجه 

. 
)3(

عمل يف الهيئة العامة لالإ�شكان 

هوايته

ريا�شي يلعب كحار�ض مرمى لنادي الت�شامن الريا�شي ، يذكر ال�شاهد عيد الدوادي اأنه 

. 
)4(

كان يح�شر بع�ض املباريات له وي�شجعه وكان عمره اإذ ذاك 23 �شنة  

عادل يف بداية الغزو

ذهب اإىل عمله يف اأول اأيام الغزو العراقي ثم رجع اإىل منزله ب�شبب تداعيات االأحداث 

، ويف طريق عودته اأوقفه جنود االحتالل واأنزلوه من �شيارته لفرتة ، ثم اأطلقوا �شراحه 

فعاد اإىل املنزل وهو غ�شبان من عبثهم ودخولهم للكويت وقرر مقاومة ذلك بكل ممكن 

. 
)5(

وذهب مع اأ�شدقائه و�شجل كمتطوع يف اخلدمة الع�شكرية 

حرا�شة منازل احلي

�شارك يف حرا�شة منازل احلي الذي يقطنه ف�شاًل عن منزله ، و كان لديه �شالح �شيد 

بغر�ض  املواطنني  منازل  مداهمة  على  داأبوا  الذين  الغزاة  �شد  املهمة  لهذه  ا�شتخدمه 

. 
)6(

ال�شرقة اأو بحجة تفتي�شها بحثًا عن املقاومة الكويتية 

  

اأ�شدقاء عادل

كان �شديقًا مالزمًا  لعمه وليد حتى اأنه  مل يكن يناديه ب�شفته بل با�شمه ، وكان لهما 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe
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�شديقًا اأ�شحى كاالأخ ال�شقيق وهو خالد هزاع احلمد يذهبون معًا ، وي�شافرون معًا 

م�شاعدة اخلارجني من الكويت

دفعت الظروف بع�ض االأ�شر الكويتية اإىل اخلروج من الكويت للق�شوة املفرطة التي اتبعها 

الغزاة �شد الع�شكريني وغريهم من اأبناء الكويت ، وكان جنود االحتالل ال ميكنون اأولئك 

من مغادرة البالد وي�شادرون ما معهم من م�شتندات ووثائق ر�شمية وممتلكات ، وكان 

بع�ض �شباب الكويت ممن خربوا الطرق الربية يقومون مبهمة ت�شهيل خروج تلك االأ�شر 

. 
)8(

، وكان عادل ورفاقه ممن قاموا بهذه املهمة اخلطرة 

حماية النا�ش من حيوانات احلديقة

من  كثري  نفوق  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  العمرية  منطقة  يف  احليوان  حديقة  الغزاة  اأهمل 

احليوانات وهروب بع�شها ، وملا كان بع�ض احليوانات مفرت�شة خطرة عكف عادل ورفاقه 

على حماية اأهايل منطقة العمرية من خطورتها والتعامل معها وفق ما تتطلبه احلاجة 

. 
)9(

كدفعها اإىل اأمكن اأخرى اأكرث اأمنًا اأو قتلها اإن هاجمت اأهايل املنطقة 

  

توزيع املن�شورات

�شارك عادل يف ت�شوير من�شورات معادية للنظام العراقي تدعو للع�شيان املدين واإىل 

التظاهر وحتث اجلميع على دعم ال�شرعية الكويتية ، وكان الت�شوير يتم من خالل اآالت 

يف مركز بلدية منطقة العمرية ، ثم قام هو ورفاقه بتوزيع تلك املن�شورات على الكويتيني 

. 
)10(

ال�شامدين لبث احلما�شة يف نفو�شهم 

مقاومة الغزاة

ر�شد عادل مع رفيقيه يف منطقة ال�شويخ ال�شناعية �شارقني من جنود االحتالل العراقي 

يقومان بك�شر اأبواب املحال التجارية و�شرقتها فقتل خالد هزاع احلمد اأحدهما واأ�شاب 

االآخر وهرب ، ثم توجه االأبطال الثالثة اإىل منزل اأ�شرة عادل ف�شاأل عادل �شقيقه عن 

والدهما فاأخربه اأنه خارج املنزل ، فدخلوا املنزل ب�شيارتهم التي عليها اآثار دم  وقاموا 

 . 
)11(

بغ�شلها كي يخفوا معامل فعلتهم 
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تنظيم املظاهرات

من�شورات  ووزعوا  العراقي  االحتالل  قوات  بتنظيم مظاهرات �شد  رفاقه  و  قام عادل 

على االأهايل واتفقوا معهم على اخلروج يف وقت واحد للتظاهر يف ال�شوارع والتكبري على 

تلك القوات على اأ�شطح املنازل والدعوة ال�شريحة اإىل عودة ال�شلطة ال�شرعية الكويتية 

1990/8/10 مبنطقة العمرية  اآل ال�شباح الكرام ومثال ذلك ما قاموا يوم  ممثلة يف 

. 
)12(

مقابل حديقة احليوان 

احل�شول على ال�شالح

 ذهب عادل مع عمه وليد و�شديقهما خالد يف ثاين اأو ثالث اأيام الغزو العراقي وا�شتقلوا 

�شيارة وليد اجليب ميت�شوبي�شي واجتهوا �شوب خمزن �شالح تابع لوزارة الداخلية الكويتية 

يف منطقة ال�شويخ ال�شناعية فح�شلوا على ال�شالح من جمموعة �شباب املقاومة كانت 

. 
)13(

تقوم بتوزيعه ، فاأخذ عادل مع رفاقه حاجتهم منه وزيادة وعادوا اإىل املنزل 

توزيع ال�شالح

من  بحملها  الراغبني  على  بحوزتهم  التي  االأ�شلحة  بع�ض  بتوزيع  ورفاقه  عادل  قام   

الكويتيني ال�شامدين اأو على الذين عقدوا العزم على تنفيذ عمليات ع�شكرية �شد قوات 

. 
)14(

االحتالل العراقي 

عادل يخرج للمملكة العربية ال�شعودية

يف يوم 1990/8/17 خرج عادل مع رفيقيه باأ�شرهم اإىل اململكة العربية ال�شعودية خوفًا 

من بط�ض القوات العراقية التي ازدادت م�شايقاتها لالأ�شر الكويتية ال�شامدة وقامت 

. 
)15(

مبداهمات وا�شعة للمنازل منتهكة حرماتها 

 عادل يودع اأ�شرته يف مكة

اأ�شرته يف مكة املكرمة وودع والديه وطلب منهما الدعاء له الأنه  اأفراد  مكث عادل مع 

عازم على العودة اإىل وطنه الكويت والذود عنه، فدعت له الوالدة قائلة اإنها را�شية عنه 

. 
)16(

اإىل يوم القيامة 
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عودة عادل للكويت

رف�ض عادل ن�شيحة والده بالبقاء يف اململكة العربية ال�شعودية اأو االن�شمام اإىل قوات درع 

.
)17(

اجلزيرة هناك وف�شل العودة مع رفاقه اإىل اأر�ض الوطن للم�شاركة يف حتريره 

اعتقال عادل ورفاقه

و�شديقهما  عادل  �شقيقه  ابن  معه  تقل  التي  وليد  �شيارة  كانت   1990/8/28 يوم  ويف 

خالد �شمن خم�شني �شيارة اجتهت من اململكة العربية ال�شعودية �شوب الكويت حماولة 

دخولها يف وقت واحد ، وحتى ال تقع جميعها يف قب�شة جنود االحتالل العراقي انق�شمت 

اإىل جمموعتني : االأوىل اجتهت ميينًا ، والثانية اجتهت  �شمااًل ، بعدها متكنت املجموعة 

الثالثة  الرفاق  التي كان �شمنها  ـ  اأما االأوىل   ، الكويت ب�شالم  اأر�ض  الثانية من دخول 

اأ�شلحة  ووجدت  بتفتي�شها  قامت  اأن  بعد  العراقي  االحتالل  قوات  اأ�شر  يف  وقعت  فقد  ـ 

. 
)18(

خمباأة بداخلها 

عادل يف امل�شاتل 

التابعة  الزراعية  امل�شاتل  منطقة  يف  معتقلها  اإىل  ورفاقه  عادل  العراقية  القوات  نقلت 

. 
)19(

للهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�شمكية 

عادل يف الب�شرة 

مدينة  يف  العراقية  اال�شتخبارات  �شجن  اإىل  نقل  عادل  اأن  ال�شهود  بع�ض  ذكر  كما 

. 
)20(

الب�شرة

عادل يف �شجن الرمادي

وذكر ال�شاهد نف�شه اأن القوات العراقية قامت بنقل عادل اإىل �شجن الرمادي يف العراق 

، واأن اأ�شرته بحثت عنه هناك حيث كلفت جدته املقيمة يف العراق بالذهاب اإىل �شجن 

الرمادي ، وما اأن و�شلت اجلدة حتى �شاألت عنه فاأخربوها بعد اأن دفعت لهم مبلغًا من 

عنه  ال�شوؤال  من  وحذروها  وجوده  بعدئذ  اأنكروا  ثم   ، روؤيته  ا�شتحالة  مع  بوجوده  املال 

.
 )21( 

الحقًا
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رفات عادل

التحاليل  اأثبتت  وقد   ، احلمد  حمد  فهد  عادل  ال�شهيد  االأ�شري  رفات  على  العثور  مت 

املخربية تطابق اجلينات مع الرفات املاأخوذة ، ووفاته تعزى اإىل اأ�شباب جنائية باأعرية 

.
)22(

نارية 

فخر والده با�شت�شهاده

يذكر والده اأن ا�شت�شهاده ي�شعره بالفخر واالعتزاز ، وهو مبثابة و�شام ي�شعه كل فرد من 

. 
)23(

اأفراد االأ�شرة على �شدره 

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

وال�شلوان .
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 1967/4/28 م ، ي�شكن منطقة العمرية ، قطعة 3، ال�شارع الرابع ، يعمل يف الهيئة 

العامة لالإ�شكان ، تاريخ االأ�شر يف 1990/8/28 ، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ العثور على رفاته يوم 

تاريخ   ،  2003/2668 ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم  . انظر: �شهادة وفاة  2003/9/1 م 

، موؤرخة يف   406032 والتحرير برقم  املتغيب �شمن عمليات االحتالل  وا�شتمارة   ، 2004/3/27 م 

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

االإن�شان ، منوذج رقم 6568414 تاريخ 1991/4/3م ، بيانات املبلغ حممد جليدان حممد الر�شيدي ، 

ومنوذج اآخر �شادر عن نف�ض اجلهة برقم 6254814 ، تاريخ 1991/3/6م ، بيانات املبلغ اأحمد علوان 

حمادي اقطامي ، ومنوذج ثالث �شادر عن نف�ض اجلهة برقم 6272513 تاريخ 1991/3/7 م ، بيانات 

املبلغ عادل مبارك فهد ال�شويحي ،  ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن 

 ، م   1991/10/10 يف  موؤرخ   ،   6011114 برقم  واملفقودين  االأ�شرى  �شوؤون  ملتابعة  الوطنية  اللجنة 

بيانات املبلغ فهد حمد الفهد احلمد ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم 

التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي .

)2( عبد العزيز فهد احلمد )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء 

3 ؛ �شويد الدوخي ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم   ،  2 2011/4/27 ، �ض  املوافق 

االأحد املوافق 2011/5/1 ، �ض 1 – 2 ؛ في�شل ال�شانع ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان 

يوم االأحد املوافق 2011/5/1 ، �ض 2 ؛ عيد الدوادي ؛ مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم 

االأحد املوافق 2011/5/1 ، �ض 2 ؛ و�شام الع�شيمي ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف 

يوم االثنني املوافق 2011/5/2 ، �ض 2 .

)3( فهد )والد ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 ؛ �شويد الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ عبد العزيز 

فهد احلمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)4( في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)5( عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 ؛  عيد الدوادي ؛ املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 3 .

)6( �شويد الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ عيد الدوادي ؛ 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)7( عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ عبد العزيز فهد احلمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة 

، �ض 3 . 

)8( فهد )والد ال�شهيد( ، جريدة القب�ض الكويتية يف تاريخ 2003/9/29 م ، �ض 6 .

)9( امل�شدر ال�شابق .

)10( عبد العزيز فهد احلمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 – 6 ؛ �شويد الدوخي، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 2 – 3 ؛ في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، 

�ض4 ؛ و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

املقابلة   ، ال�شهيد(  العزيز فهد احلمد )�شقيق  ؛ عبد   3 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شانع  )11( في�شل 

ال�شابقة ، �ض 6 .

)12( فهد )والد ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 ؛ عبد العزيز فهد احلمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة 
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ال�شابقة ، �ض 6 – 7 ؛ �شويد الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 2 .

)13( �شويد الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2؛عبد العزيز فهد احلمد ) �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة 

، �ض 5 ؛ في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ،  �ض 3 ؛ و�شام 

الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ فهد )والد ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6.

)14( عبد العزيز فهد احلمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 7 .

)15( في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 ؛عبد العزيز فهد احلمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 8 ؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض3. 

6 ؛عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ،  )16( فهد )والد ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 8 .

املقابلة   ، ال�شانع  ؛ في�شل   8 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  العزيز فهد احلمد )�شقيق  )17( عبد 

ال�شابقة ، �ض 4 .

3 ؛ عبد  6 ؛ �شويد الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض  )18( فهد )والد ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 

املقابلة   ، ال�شانع  في�شل  ؛   10 –  9 �ض   ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  )�شقيق  احلمد  فهد  العزيز 

ال�شابقة ، �ض 4 ؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ 

فهد )�شقيق ال�شهيد(، مقابلة الباحثة ليلى الدريع بتاريخ 1992/12/16 )ورقة واحدة( .

)19( في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)20( امل�شدر ال�شابق .

)21( عبد العزيز فهد احلمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 9 – 10 .

 26 )22( انظر : االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ، فريق االأدلة اجلنائية ، الفريق الفني ، انطباق رقم 

لتقرير م�شور لرفات رقم 7004 املنطبق على االأ�شري ال�شهيد وليد حمد الفهد احلمد ، ملف اأ�شري 

رقم 284 معتمد من العميد عيد عبد اهلل بو �شليب مدير عام االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ورئي�ض 

الفريق الفني ، و�شهادة وفاة ال�شهيد وفيها ذكر �شبب وفاته .

)23( فهد )والد ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 .
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ال�شهيد/ عبد الأمري ح�شني اأحمد القطان)1(

د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه  وطباعه

.
 )2(

 قنا�ض ، جرئ ، قريب من اإخوته ، بار بوالديه 

  

عمله

االأوملبية  اللجنة  يف  الظهر  بعد  ويعمل   ، والعمل  االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  يف  موظف 

. 
)3(

بوظيفة �شكرتري تنفيذي وم�شوؤول يف العالقات العامة 

  

موقفه اإزاء الغزو العراقي

رف�ض الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت بكل اإباء منذ اليوم االأول ، وبذل النف�ض 

غالية الأجل رفعة الوطن ، وانتمى اإىل جمموعة فاعلة من املقاومة الكويتية البا�شلة فكان 

. 
)4(

جنمًا من جنومها 

حفظه  اأ�شرار الوطن

اخرتاق  من  اللجنة  اأ�شرار  على  حافظ  لذا   ، ح�شا�شًا  كان  االأوملبية  اللجنة  يف  عمله 

قوات االحتالل بو�شفه �شكرتريًا تنفيذيًا مطلعًا على بواطن االأمور ، عارفًا الكثري من 

. 
)5(

ال�شخ�شيات الريا�شية النافذة بو�شفه م�شوؤواًل يف العالقات العامة 

  

كتمانه حقيقة عمله

م�شاهد  فت�شوير   ، اخلفاء  يف  يفعله  ما  بخطورة  والدته  خا�شة  اأهله  يخرب  اأن  ي�شاأ  مل 

عمليات قتالية قامت بتنفيذها املقاومة ثم ن�شرها بني النا�ض مل تكن مهمة �شهلة على 

اعتبار اأن عقوبتها يف عرف العدو جرمية ت�شتحق االإعدام ، ناهيك عن امل�شاهمة الفاعلة 

. 
)6( 

يف ال�شاأن القتايل
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عمله يف الهالل االأحمر 

عمل مع �شقيقه م�شطفى يف الهالل االأحمر ، وكان معهما اأي�شًا حبيب حيدر القطان 

، كانوا ينقلون اجلرحى ، وي�شعفون امل�شابني ، ويحملون ال�شهداء اإىل مثواهم االأخري 

الوطن، وكان  اأر�ض  ال�شامدين على  الطعام على املحتاجني من  بتوزيع  ، كما يقومون 

ي�شاعدهم اإذ ذاك الدكتور اإبراهيم بهبهاين الذي مل يقل عنهم وطنية وجراأة فقد كان 

ي�شرف لهم االأدوية دون علم جنود االحتالل وا�شتمر على هذا اإىل اأن اعتقلوه ، فتوقف 

. 
)7(

عبد االأمري ورفاقه عن هذا العمل خ�شية وقوعهم يف اأيدي الغزاة 

  

انتماء عبد االأمري اإلى جمموعة 25 فرباير

انتمى عبد االأمري اإىل جمموعة املقاومة الكويتية التي اأطلقت على نف�شها جمموعة 25 

فرباير ، وقد اأمره املقدم خالد احلجي باإخراج ال�شالح من املنزل وتوزيعه على اأفراد 

املجموعة بعدما تيقن من كفاءته وح�شن تدبريه ، كما كانت تعليمات اللواء عبد احلميد 

.
 )8(

احلجي وال�شيخ �شامل  ال�شباح ال تخرج  عن هذا الراأي 

توزيع املن�شورات

خمتلف  على  فرباير   25 جمموعة  عن  ت�شدر  التي  املن�شورات  بتوزيع  االأمري  عبد  قام 

مناطق الكويت ، وتدعو اإىل عودة احلكومة ال�شرعية املتمثلة يف اأ�شرة اآل ال�شباح الكرام 

. 
)9(

، ولعمري اإن يف هذا االأمر بالغ خطورة ، وت�شحية ال يتحملها اإال �شجعان الرجال 

الت�شوير بالكامريا

اأتقن عبد االأمري الت�شوير بالكامريا الفيديو ، وكان يلتقط  بحرفية بالغة اأدق التفا�شيل 

وب�شورة خا�شة تلك العمليات التي كان يقوم بتنفيذها اأفراد جمموعة 25 فرباير ، ويذكر 

حبيب القطان اأن عبد االأمري اأبدع يف ت�شوير م�شاهد العملية التي نفذتها املجموعة عند 

. 
)10(

ج�شر �شلوى وبيان 

 م�شاركة عبد االأمري القتالية

 25 اأفراد جمموعة  التي قام فيها  العمليات  االأمري يف  ا�شتبعاد م�شاركة عبد   ال ميكن 

فرباير على اعتبار مالزمته لكثري من اأع�شائها ال�شجعان اأمثال حبيب البلو�شي وها�شم 
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املو�شوي ، وكون �شقيقه م�شطفي اأحد اأقطابها ، ف�شاًل عن كونه يجيد القن�ض والرماية، 

ويحمل بندقية ا�شرتالية ال�شنع كانت مهداة من وزير الداخلية للواء عبد احلميد احلجي 

. 
)11(

، وقد اأخذها عبد االأمري من خالد ابن عبد احلميد احلجي 

  

اعتقال عبد االأمري

مهدي  رفيقيه  مع  االأمري  عبد  العراقي  االحتالل  جنود  اعتقل  م   1990/8/13 يوم  يف 

حبيب البلو�شي وها�شم املو�شوي  وهم ي�شورون بالكامريا الفيديو عند �شارع فهد ال�شامل، 

حيث ا�شتوقفتهم نقطة تفتي�ض عراقية ، ف�شادرت الكامريا ، كما �شادرت ما لديهم من 

الكويت  لدولة  العراقي  الغزو  25 فرباير تدين  من�شورات عدائية �شادرة عن جمموعة 

. 
)12(

وتدعو اإىل عودة احلكومة ال�شرعية الكويتية 

عبد االأمري العقل املدبر

املدبر  عقلها  ن�شاأتها  اأول  افتقدت يف  قد  25 فرباير  اأن جمموعة  القطان  يذكر حبيب 

املتمثل يف عبد االأمري ، فهو االأخ الكبري الذي بحكمته تدار االأمور ، ومن موؤ�ش�شي املجموعة 

الذين تفانوا يف ك�شب املزيد من �شباب املقاومة ، فخ�شارتهم بفقده كانت كبرية وخا�شة 

. 
)13(

اأنه اأثبت مهارته الفائقة يف ا�شطياد االأهداف خ�شو�شًا يف �شارع الفحيحيل 

بحث فوؤاد عن �شقيقه

بحث فوؤاد عن �شقيقه عبد االأمري لكنه فوجئ اأن من ي�شاأل عنه يعتقل ، فهرب مع �شديقه 

. 
)14(

حتى ال يقعا فري�شة لقوات االحتالل 

عبد االأمري يف �شجن الب�شرة

بدر  هناك  �شاهده   ، بالب�شرة  العراقية  املخابرات  �شجن  اإىل  االأمري  عبد  نقل 

.
)15(

القطان

عبد االأمري يف �شجن الهارثة

ذكر حبيب القطان اأثناء وجوده يف �شجن اال�شتخبارات العراقية بالب�شرة ح�شر بع�ض 

املعتقلني من �شجن الهارثة العراقي ، ف�شاألهم حبيب عن االأ�شرى الكويتيني ، فذكروا له 
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.
 )16(

اأنهم �شاهدوا عبد االأمري القطان يف ذلك ال�شجن 

عبد االأمري يف �شجن  العمارة

العمارة  �شجن  يف  االأمري  عبد  االأ�شري  �شاهد  اأنه  املهو�ض  فريح  اهلل  عبد  مبارك  يذكر 

. 
)17(

العراقي 

ا�شت�شهاد عبد االأمري

مت العثور على رفات االأ�شري ال�شهيد عبد االأمري ح�شني اأحمد القطان يف مقربة جماعية 

واقعة �شمال مدينة كربالء ، وقد اأثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع الرفات 

. 
)18(

املاأخوذة ، ووفاته تعزى اإىل اإ�شابته بعيارين ناريني بالراأ�ض 

رحم اهلل ال�شهيد عبد االأمري القطان واأ�شكنه ف�شيح  جنانه ، واألهم اأهله واأبناء وطنه 

ال�شرب اجلميل وال�شلوان .
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امل�شادر والهوام�ش
1963/12/1 م ، موظف يف وزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل  ، تاريخ االأ�شر يف  )1( ولد بالكويت يف 

1990/8/13 م ، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ التعرف على رفاته يف 2004/2/20 م . انظر: �شهادة 

وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2005/574 ، تاريخ 2005/5/18م، وبطاقة حمتويات 

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

االأمريي.

 )2( حبيب حيدر القطان ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الثالثاء 2007/5/5 ، �ض 3، 

4 ؛ فوؤاد )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم الثالثاء 2007/5/5 ، �ض 

. 2

)3( فوؤاد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)4( اإبراهيم حممد د�شتي ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم ال�شبت 2007/5/9 ، �ض 4 .

)5( فوؤاد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)6( امل�شدر ال�شابق ، �ض 3 – 4 .

)7( حبيب حيدر القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ فوؤاد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 – 

.5

)8( بدر القطان ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االثنني 2007/6/4، �ض 2 ؛ حبيب حيدر 

القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 ؛ مذكرة داخلية �شادرة عن مكتب ال�شهيد . .

)9( خالد عبد احلميد احلجي ، كتاب موجه اإىل رئي�ض �شوؤون االأ�شرى واملفقودين ، بدون تاريخ ؛ اإبراهيم 

حممد د�شتي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ فوؤاد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة، �ض 4 .

)10( حبيب حيدر القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، القطان  حيدر  حبيب  ؛   4 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، د�شتي  حممد  اإبراهيم   )11(

.4،3

)12( اإبراهيم حممد د�شتي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض4 ؛ فوؤاد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ 

ومقابلة جريدة الراأي العام بتاريخ 2005/5/21 ، �ض 17 ؛ مذكرة داخلية �شادرة عن مكتب ال�شهيد 

التابع للديوان االأمريي.

)13( حبيب حيدر القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)14( فوؤاد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 . 

)15(  بدر القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)16( حبيب حيدر القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 – 5 .

)17( مبارك عبد اهلل فريح املهو�ض ، ا�شتمارة مقابلة �شخ�شية �شادرة عن مكتب التخطيط التابع للجنة 

الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين ، اإعداد الباحث �شامي اخلرايف بتاريخ 1997/7/1 .

)18( انظر : االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ، فريق االأدلة اجلنائية ، الفريق الفني ، انطباق رقم 221 

لتقرير م�شور لرفات رقم 30340 املنطبق على االأ�شري ال�شهيد عبد االأمري ح�شني اأحمد القطان، ملف 

اأ�شر رقم 287 معتمد من العميد عيد عبد اهلل بو �شليب مدير عام االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 

ورئي�ض الفريق الفني .
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ال�شهيد/ عبد اهلل �شامل �شامل غيث)1(

د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

. 
)2(

هادئ ، حمرتم  ، خلوق ، حمبوب لدى اجلميع ، بار بوالديه 

 

�شديقه املقرب

. 
)3(

يعد �شالح املرطة ال�شديق املقرب لعبداهلل ، ي�شاحبه وياأن�ض اإليه 

درا�شته وعمله

النادي  بدورات يف  والتحق  الدرا�شة  اأنه ترك  اإال   ، الرميثية  در�ض  يف مدار�ض منطقة 

. 
)4(

العلمي ، وتخ�ش�ض يف امليكانيكا ، وكانت نيته اأن يلتحق باجلي�ض الكويتي 

هوايته

. 
)5(

العب كرة ال�شلة يف نادي القاد�شية الريا�شي 

عبد اهلل يف بداية الغزو

يف اأول يوم من اأيام الغزو العراقي على دولة الكويت ، مل ي�شدق عبد اهلل ما حدث ، 

. 
)6(

و�شمم على بذل كل الو�شع يف �شبيل امل�شاهمة يف حترير الوطن 

كتابة ال�شعارات على جدران املدر�شة

واأحمد القالف   ، ال�شماك  ، وجا�شم  ال�شماك  العزيز  اأ�شدقائه عبد  كتب عبد اهلل مع 

ومنها   ، العراقيني  الغزاة  وطرد   ، الكويتية  ال�شرعية  لتدعيم  تدعو  و�شعارات  عبارات 

التدريب  مدر�شة  على  ذلك  كتبوا  وقد  حرة«،  و»الكويت  للكويتيني«،  »الكويت  عبارة 

البالد  اأمري  �شور  بل�شق  قاموا  اجلدران  وعلى   ، ال�شامل  �شباح  �شاحية  يف  ال�شناعي 

ال�شيخ �شعد العبداهلل  ال�شباح طيب  ال�شيخ جابر االأحمد ال�شباح ، و�شمو ويل العهد 

.
 )7(

اهلل ثراهما 
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العمل يف توزيع املواد الغذائية

عمل عبد اهلل مع رفاقه يف جمعية �شباح ال�شامل  التعاونية يف علو همة ون�شاط  ، منهم 

�شامل املرطة ،  وقاموا  بتوزيع املواد الغذائية التموينية ، ف�شاًل عن اخلبز على ال�شامدين 

من اأهل الكويت يف منطقة �شباح ال�شامل واأي�شًا املناطق االأخرى ، بل كانوا يدخلون اإىل 

املنازل التي غادرها اأهلها اأثناء الغزو ، وياأخذون ما فيها من مواد غذائية �شاحلة ، ثم 

. 
)8(

يقومون بتوزيعها على املحتاجني 

احل�شول على مكائن ت�شوير

كان له �شديق ميلك حماًل لت�شوير امل�شتندات يف منطقة حويل ، وقد غادر اأثناء الغزو ، 

وترك حمله مبحتوياته ، فذهب عبداهلل يومًا اإىل تلك املنطقة مع �شديقه �شالح املرطة، 

فاأ�شرعا   ، حمتوياته  �شرقة  ويريدون   ، املحل  باب  ك�شروا  قد  االحتالل  جنود  ف�شاهدا 

اإليهم واأغلظا لهم القول ، اإىل اأن ان�شرفوا ، فاأخذ �شالح املرطة ماكينة ت�شوير ، بينما 

. 
)9(

اأخذ عبد اهلل اثنتني ، كما اأخذا ما يتعلق بهما من اأوراق 

طباعة املن�شورات وتزوير الهويات 

ا�شتخدم عبد اهلل ورفاقه وخا�شة اأحمد القالف ، وجا�شم ال�شماك مكائن يف ت�شوير 

الوحيدة هي  ال�شرعية  اأن  فيها  يوؤكدون   ، العراقي  االحتالل  لقوات  املعادية  املن�شورات 

الأ�شرة ال�شباح الكرام ، كما ا�شتخدموا تلك املكائن يف ا�شتخراج الهويات املزورة لكبار 

جلنود  اأمرها  اكت�شاف  وعدم  �شالمتها  على  حفاظًا   ، وغريها  الع�شكرية  ال�شخ�شيات 

.
)10(

االحتالل ، وكان ذلك يتم يف بيت قد هجره اأهله يف �شاحية �شباح ال�شامل 

جلب االأ�شلحة 

ا�شتفاد عبد اهلل من الدورات التي اأخذها يف املركز العلمي ، و�شاهم يف اإجناح عملية 

جلب اأ�شلحة من اللواء اخلام�ض ع�شر ، فقد كانت العملية تتطلب ال�شرية ، وكان املطلوب 

اإطفاء االإنارة اخللفية لل�شيارات املحملة بال�شالح ، فا�شتطاع عبد اهلل بخربته املكت�شبة 

. 
)11(

اأن يجعل االإنارة اخللفية لتلك ال�شيارات ال تعمل 

 توزيع االأ�شلحة 

عمل عبد اهلل ورفاقه على توزيع االأ�شلحة التي كانوا يح�شلون عليها من م�شادر �شتى، 
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وكان التوزيع يتم ب�شفة �شرية على القادرين على حمل ال�شالح ، بل كان عبد اهلل ي�شاعد 

. 
)12(

الرفاق يف �شيانة تلك االأ�شلحة لتكون جاهزة لال�شتعمال 

قتل جندي عراقي

 نفذ عبد اهلل ورفاقه عملية قتل جندي عراقي ، بعدما ا�شتدرجوه اإىل منطقة بها حفريات 

. 
)13(

يف �شاحية القرين ، ثم دفنوه مع ال�شالح الذي ا�شتخدموه يف القتل 

جندي عراقي يرتك �شالحه

ويف اأحد االأيام طرق جندي عراقي ب�شدة باب املنزل الذي يتجمع فيه رفاق عبد اهلل ، 

فخاف املجتمعون من فعله هذا ، لكنهم متا�شكوا ليعرفوا �شبب جميئه ، فتبني لهم اأنه 

يطلب لبا�شًا مدنيًا وطعامًا ، فاأعطوه ما يريد ، فرتك �شالحه ووىل هاربًا ، فتم التحرز 

. 
)14(

على ال�شالح وما يلحقه من ذخرية 

احل�شول على �شيارة �شباق

اإىل  اإىل ت�شليم �شياراتها اجلديدة  ال�شيارات  اأثناء الغزو العراقي عمدت بع�ض �شركات  يف 

املواطنني خوفًا من اأن تقع يف اأيدي القوات العراقية ،  وقد ا�شتطاع عبد اهلل و�شديقه �شالح 

ال�شديد  االزدحام  من  الرغم  على   ، الغامن  �شركة  من  �شباق  �شيارة  على  احل�شول  املرطة 

اأثناء ت�شليم تلك ال�شيارات ، وتدخل القوات العراقية يف �شرب املتجمهرين بغية الفوز بتلك 

. 
)15(

ال�شيارات ، وقد نال كل من عبد اهلل و�شديقه �شالح ق�شطًا كبريًا من ذاك ال�شرب 

حماولة قتل جندي عراقي

ول�شدة   ، التي ح�شال عليها  بال�شيارة  املرطة  اثناء �شري عبد اهلل و�شديقه �شالح  ويف 

نقمتهما على جنود االحتالل الذين اأو�شعوهم �شربًا ، حاوال قتل اأحد اجلنود العراقيني 

ا�شتوقفهم لتو�شيله اإىل مكان معني ، وذلك بده�شه بال�شيارة ، فاأ�شفر االأمر عن ك�شر 

.
 )16(

اأع�شائه ، لكنه مل ميت 

اإي�شال الذخرية للمقاومة  

ويف �شهر اأكتوبر من �شنة 1990 م طلب عبد اهلل من �شديقه �شالح املرطة اأن يرتدي 
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جنود  �شد  عملية  تنفيذ  ب�شدد  اأنهما  على  بينهما  دالة  اإ�شارة  وهي   ، االأ�شود  اللبا�ض 

من  نقلهما  �شندوقي ذخرية مت  اإي�شال  تتمثل يف  العملية  وكانت    ، العراقي  االحتالل 

املعروف  القرين  �شهداء  بيت  حيث  القرين  منطقة  اإىل  ال�شامل  �شباح  �شاحية  منطقة 

حاليًا اأنه كان اأحد املنازل التي دارت فيها معركة �شارية بني املقاومة الكويتية البا�شلة 

. 
)17(

وبني القوات العراقية 

اعتقال عبد اهلل

يذكر �شالح املرطة اأنه يف يوم 31 / 10 / 1990 م اأو 1 / 11 / 1990 م �شمعوا اإطالق 

نار  عند العمائر التي بجانب منزل عبد اهلل ، وكان �شوت اإطالق النار قويًا جدًا ، بعد 

فيه  يتجمع  الذي  للمنزل  العراقية  القوات  الناجم عن مداهمة  ال�شوت  اأنه  تبني  ذلك 

اأفراد املجموعة التي ينتمي اإليها عبد اهلل يف منطقة �شباح ال�شامل ، واعتقلوا جميع من 

كان فيه، ومن بينهم عبد اهلل ، كما اعتقلوا �شقيقه �شالح ظنًا منهم اأنه �شالح املرطة 

. 
)18(

املطلوب لديهم 

رواية اأخرى عن االعتقال

بينما يذكر ال�شهود : اأم ال�شهيد فطومة طه العيدان ، وفي�شل و�شالح �شقيقا ال�شهيد ، 

وعبد العزيز حميد ال�شماك اأنه يف ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2 / 11 / 1990 م 

ح�شرت �شيارة من نوع »جيم�ض«  بها جنود عراقيون ، وبنات يرق�شن داخلها ، ف�شاهدهم 

عبد اهلل ، فا�شتوقفهم ، و�شرب �شائق ال�شيارة بكف يده ، ثم و�شع م�شد�شًا على راأ�شه ، 

وهدده اإن �شاهده مرة اأخرى يف هذا احلي ، فاإنه �شوف يقتله ، وعلى الرغم من امتثال 

.
)19 (

ال�شائق الأمر عبد اهلل بالرحيل ، اإال اأنه توعد عبد اهلل بالويل والثبور 

وبعد فرتة ق�شرية لياًل جاءت قوات عراقية موؤلفة من خم�شني جنديًا مدججني بال�شالح، 

دخلوا احلي الذي يقطن فيه عبد اهلل ورفاقه ، ثم توجهوا اإىل منزل عبد اهلل ، واأخربوا 

والده اأنهم فقط يريدون اأخذ امل�شد�ض من ولده عبداهلل ، لكنهم اأ�شمروا خالف ذلك 

، فقد اقتادوا عبد اهلل ومن معه من الرفاق اإىل خمفر �شاحية �شباح ال�شامل ، ثم اإىل 

بيان ، ثم اإىل ق�شر نايف ، حيث عذبوهم هناك ، ثم اأطلقوا �شراح اجلميع عدا عبد اهلل 

. 
)20(

، واأحمد القالف ، وجا�شم ال�شماك 
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عبد اهلل يعذب

هناك  �شاهده  وقد   ، االأحداث  رعاية  دور  معتقل  اإىل  اهلل  عبد  العراقية  القوات  نقلت 

اأعمام �شديقه �شالح املرطة الذين اعتقلتهم تلك القوات واأودعتهم هذا املعتقل ، وقد 

�شاهدوا عبد اهلل وهو ي�شرب بطريقة وح�شية بع�شا اخليزران ، ثم يغطى ج�شمه الكامل 

. 
)21(

بامللح زيادة يف التنكيل 

 

حماولة الإطالق �شراح عبد اهلل

  متكن اأقرباء و اأ�شدقاء املعتقلني من دفع ر�شوة اإىل جنود االحتالل لالإفراج عن ذويهم، 

فا�شتجابوا لذلك ، و�شمحوا باإطالق اأحد ع�شر اأ�شريًا اأركبوهم البا�ض ا�شتعدادًا لنقلهم 

اإىل خمفر �شرطة منطقة كيفان ثم اإطالق �شراحهم ، فركب العدد املطلوب ، ومل يكن 

عبد اهلل اأحدهم ، اإال اأنه ركب مب�شاعدة اجلميع ، وجعلوه حتت كرا�شي البا�ض ، وعندما 

ا�شتعد البا�ض لل�شري ، قام اجلنود باإح�شاء عدد الركاب فوجدوا زيادة راكب على العدد 

املطلوب ، عندها ، طلب ال�شابط العراقي خروج من كان زائدًا ، وهدد بقتل اجلميع 

اإن  مل يخرج ذاك ال�شخ�ض ، فاأف�شح عبد اهلل باأنه هو الزائد يف املجموعة ، فاأو�شعوه 

. 
)22(

�شربًا، حتى ظن ال�شهود اأنه قتل جراء هذا ال�شرب 

ترحيل عبد اهلل اإلى �شجون العراق

. 
)23(

مت ترحيل عبد اهلل وبقية رفاقه اإىل �شجون العراق ، ومل يعلم م�شريه 

رفات ال�شهيد

عرث على رفات ال�شهيد عبد اهلل �شامل �شامل غيث بتاريخ 27 / 7 / 2004 م يف مقربة 

جماعية واقعة يف مدينة العمارة العراقية ، وقد اأثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات 

. 
)24(

مع جينات ال�شهيد 

رحم اهلل ال�شهيد عبد اهلل ، واأ�شكنه ف�شيح  جنانه ، واألهم اأهله واأبناء الوطن ال�شرب 

اجلميل وال�شلوان .
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 4 / 3 / 1973 م ، ي�شكن �شاحية �شباح ال�شامل ، قطعة 9 ، �شارع 2  ، جادة 3، منزل 

45 ، حا�شل على ال�شهادة الثانوية ، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ العثور على رفاته 2004/7/27 م . 

انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 1751 / 2004 م ، بتاريخ 2004/8/14 

م ، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادرعن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان ، منوذج 

رقم 6131212 يف تاريخ 1991/3/6م ، بيانات املبلغة فطومة طه العيدان ) اأم ال�شهيد ( ، ومنوذج 

اآخر �شادر عن ذات اجلهة بنف�ض الرقم ، موؤرخ يف 2/ 4/ 1991م ، بيانات املبلغة ال�شابقة ، ومنوذج 

ال�شهيد (  والد  املبلغ �شامل )  بيانات   ، االأ�شرى واملفقودين  الوطنية ملتابعة �شوؤون  اللجنة  �شادر عن 

بدون رقم ، بتاريخ 6 / 10 / 1991 م ، وا�شتمارة بيانات املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير 

احليثيات  توثيق  فريق  عن  �شادرة  امللف  حمتويات  وبطاقة   ،  1992/5/7 تاريخ  يف   406032 برقم 

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

 ،  2012/10/12 الثالثاء،  يوم  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة   ، املرطة  �شامل  �شالح   )2(

اخلمي�ض    يوم  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة   ، ال�شماك  حميد  العزيز  عبد  ؛   2 �ض 

يوم  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة   ، غيث  �شامل  �شامل  في�شل  ؛   2 �ض   ،  2012/8/30

اخلمي�ض   2012/8/30 ، �ض 2 ؛ �شالح �شامل �شامل غيث ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان 

يف يوم اخلمي�ض   2012/8/30 ، �ض 2 .

)3( �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)4( امل�شدر ال�شابق .

 ، ال�شابقة  املقابلة   ، ؛ في�شل �شامل �شامل غيث   2 ، �ض  ال�شابقة  املقابلة   ، )5( �شالح �شامل �شامل غيث 

�ض2 – 3 .

)6( �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

املقابلة   ، غيث  �شامل  �شامل  في�شل  ؛   3 –  2 �ض   ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شماك  حميد  العزيز  عبد   )7(

ال�شابقة، �ض 2 ؛ في�شل �شامل �شامل غيث ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 .

)8( �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)9( امل�شدر ال�شابق ، �ض 3 .

3 -4 ؛ �شالح �شامل �شامل غيث ، املقابلة ال�شابقة ،  )10( �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 

�ض4 .

)11( �شالح �شامل �شامل غيث ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 .

)12( �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 – 5 .

)13( �شالح �شامل �شامل غيث ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 – 6 .

)14( �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 .

)15( امل�شدر ال�شابق ، �ض 5 .

)16( امل�شدر ال�شابق ، �ض 6 . 

)17( امل�شدر ال�شابق ، �ض 6 – 7 .

)18( امل�شدر ال�شابق ، �ض 7 .

)19( فطومة طه العيدان ، مقابلة اأجرتها معها الباحثة هنادي البلو�شي يف 15 / 11 / 1992 م )�شفحة 
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	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 111 

10؛ عبد العزيز حميد ال�شماك،  9 / 8 / 2004 م ، �ض  واحدة ( ، ومقابلة جريدة الوطن بتاريخ 

املقابلة ، �ض 3 – 4 ؛ في�شل �شامل �شامل غيث ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ �شالح �شامل �شامل غيث ، 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 – 7 .

)20( في�شل �شامل �شامل غيث ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ فطومة طه العيدان ، املقابلة ال�شابقة ) �شفحة 

واحدة ( ؛ عبد العزيز حميد ال�شماك ، املقابلة ، �ض 4 – 5 ؛ �شالح �شامل �شامل غيث ، املقابلة ال�شابقة 

، �ض 7 .

. )21( �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 8 – 9 

ال�شابقة،  املقابلة  املرطة،  �شامل  �شالح   ،8 �ض  ال�شابقة،  املقابلة  غيث،  �شامل  �شامل  �شالح   )22(

          �ض 9 – 10 . 

)23( �شالح �شامل املرطة ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 8 ؛ فطومة طه العيدان ، مقابلة اأجرتها معها الباحثة 

هنادي البلو�شي يف 15 / 11 / 1992 م ) �شفحة واحدة ( .

166 ، عن  )24( االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ، فريق االأدلة اجلنائية ، الفريق الفني ، انطباق رقم 

تقرير م�شور لرفات رقم 3005 ، املنطبق على االأ�شري ال�شهيد را�شد مطلق الدويلة ، ملف اأ�شري رقم 

317 ، بتوقيع مدير عام االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ورئي�ض الفريق الفني العميد عيد عبد اهلل 

بو�شليب .
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ال�شهيد / عبد اهلل حممد خليفة ح�شني بوعركي)1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه وطباعه

جرئ،  ع�شبي املزاج،  �شريع الغ�شب،  لكنه كان حنونًا،  مرحًا،  طيب القلب،  على �شلة 

 . 
)2(

وقرب من والديه 

درا�شته و عمله

االبتدائية مبدر�شة �شيف الدولة،  واملتو�شطة مبدر�شة القاد�شية،  ثم الثانوية مبدر�شة 

اأحمد الب�شر الرومي بالدعية،  بعدها عمل يف بلدية الكويت،  اإىل اأن انتدب اإىل وزارة 

.
 )3(

التخطيط  

هوايته

. 
)4(

يهوى احلداق،  ويتقن عزف العود 

عبداهلل يف بداية الغزو

ذهب عبد اهلل كاملعتاد اإىل عمله،  فراأى ازدحامًا مروريًا غري اعتيادي،  اأدرك بعده وقوع 

الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت،  فعاد غا�شبًا من �شنيع اجلار،  وتنكره جلميل 

. 
)5(

الفعال،  واأ�شر على مقاومة االحتالل بكل �شيء ممكن 

العمل يف اجلمعية التعاونية

عمل عبد اهلل يف بداية الغزو يف جمعية القاد�شية،  وكان �شغله ال�شاغل منع قوات االحتالل 

. 
)6(

العراقية من العبث مبحتويات اجلمعية،  وكان حازمًا يف �شدهم،  ال يخ�شاهم 

امل�شاركة يف تنظيف املنطقة

وذلك من خالل جمع  القاد�شية،   منطقته  تنظيف  الرفاق يف  بقية  مع  اهلل  عبد  عمل 

.
 )7(

القمامة من اأمام املنازل 
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توزيع املبالغ النقدية

و�شارك عبد اهلل يف توزيع االأموال النقدية التي كانت ت�شل اإليه من م�شادر احلكومة 

.
 )8(

الكويتية على ال�شامدين من اأبناء منطقته 

توزيع املواد الغذائية

ال�شامدة يف منطقة  االأ�شر  التموينية على  الغذائية  املواد  توزيع  كما �شاهم ورفاقه يف 

. 
)9(

القاد�شية،  حيث كانوا يف اأم�ض احلاجة اإليها يف ذلك الوقت الع�شيب 

حمله لل�شالح 

�شاهدته �شقيقته عائ�شة يحمل م�شد�شًا،  لكنها مل ت�شاأله عن �شبب حمله،  وقد اعتقدت 

. 
)10(

اأن ذلك اأمر عادي يف تلك الظروف اال�شتثنائية 

غمو�ش عبد اهلل

اجلار  فاإن  احلميمة،   و�شداقتهما  له،  الع�شعو�شي  ب�شام  جاره  قرب  من  الرغم  وعلى 

يفعل  ماذا  اأو  يذهب،   اأين  يعرف  ال  الغزو،   فرتة  اأثناء  غمو�شًا  اهلل  عبد  على  الحظ 

.
)11(

باخلفاء

كتابة ال�شعارات املعادية 

كان عبد اهلل دائم الرتدد على ديوانية الع�شعو�شي،  و�شارك الرفاق يف توزيع املن�شورات 

والتمرد على  التظاهر  اإىل  تدعو  من�شورات  وهي  الغا�شم،   العراقي  املعادية لالحتالل 

جابر  ال�شيخ  باالأمري  املتمثلة  الكويتية  ال�شرعية  ال�شلطة  بعودة  التم�شك  واإىل  العدو،  

االأحمد ال�شباح رحمه اهلل  وويل عهده ال�شيخ �شعد العبداهلل رحمه اهلل، لكنه مل يدخل 

.
)12(

تلك املن�شورات اإىل منزله خ�شية افت�شاح اأمره 

عبد اهلل يف قب�شة جنود االحتالل

يف يوم 26 / 8 / 1990 م،  كان الوقت لياًل يقرتب من ال�شاعة احلادية ع�شرة،  حيث 

العراقية،  جل�ض عبد اهلل ورفاقه كعادتهم يف  باأمر قوات االحتالل  التجوال  مينع فيه 

�شرطة  خمفر  على  كثيف  نار  اإطالق  �شوت  احلا�شرون  ف�شمع   . الع�شعو�شي  ديوانية 
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الكويتية  املقاومة  اأفراد  بع�ض  فعل  من  ذلك  وكان  منهم،   القريب  القاد�شية  �شاحية 

البا�شلة، التي اأمطرت ذاك املخفر ومن كان فيه من القوات العراقية بوابل من ر�شا�ض 

املنطقة  حما�شرة  اإىل  العراقية  القوات  معه  ا�شطرت  الذي  االأمر  النارية،   اأ�شلحتهم 

املحيطة باحلادثة،  واقتحام ما تظن اأنه م�شدر تلك الطلقات،  وكان من بني االأماكن 

الع�شعو�شي،  فاعتقلت كل من فيها،  وكان من بينهم عبد اهلل  التي اقتحمتها ديوانية 

بوعركي،  وقامت بتفتي�ض حمتوياتها،  فوجدت من�شورات معادية لها،  ودعوة �شريحة 

اأي�شًا  اأن تلك القوات عرثت  لعودة احلكومة الكويتية ال�شرعية،  وتذكر بع�ض امل�شادر 

ال�شهيد عبد  ـ وهو �شقيق  نا�شر  ال�شاهد  الفارغة،  ويذكر  النارية  الطلقات  على بع�ض 

اهلل ـ اأن القوات العراقية هي التي و�شعت تلك الر�شا�شات يف الديوانية اأثناء دخولها 

. 
)13(

الإل�شاق التهمة باملتواجدين فيها 

عبد اهلل يف خمفر القاد�شية

قام جنود االحتالل العراقي بنقل عبد اهلل ورفاقه اإىل خمفر �شرطة �شاحية القاد�شية 

. 
)14(

للتحقيق معهم،  وا�شتخال�ض اعرتافاتهم 

حماولة االإفراج عن عبد اهلل ورفاقه 

عنهم،   لل�شوؤال  القاد�شية  �شرطة  خمفر  اإىل  رفاقه  اأ�شر  وبقية  اهلل  عبد  اأ�شرة  ذهبت 

.
)15(

وحاولوا اإخراجهم،  لكن حماوالتهم مل تنجح اأمام �شلف قوات االحتالل العراقية 

   

عبد اهلل يف �شجن االأحداث 

ال�شهود      ومن  االأحداث،   �شجن  يف  ورفاقه  اهلل  عبد  �شاهدوا  اأنهم  االإثبات  �شهود  اأكد 

.
 )16(

عبد املح�شن عبد الرحمن عبد املح�شن البناي،  وعادل علي عبد املح�شن البناي 

عبد اهلل يف �شجن ) اأبو�شخري (

قامت القوات العراقية بعدها بنقل عبد اهلل ورفاقه اإىل �شجن ) اأبو �شخري ( مبدينة 

الب�شرة،  وممن �شاهد ذلك علي فهد را�شد الرا�شد،  ووليد خليل الغيث،  وعبد املح�شن 

 . 
)17(

عبد الرحمن عبد املح�شن البناي،  وعادل علي عبد املح�شن البناي 
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عبد اهلل يف بغداد 

ثم مت نقل عبد اهلل ومن معه اإىل �شجون مدينة بغداد،  وعلى االأرجح اإىل �شجن )اأبو 

نا�شر  اأكده  كما  الكندري،   ح�شن  علي  خالد  العائد  االأ�شري  ذلك  على  و�شهد  غريب( 

.
 )18(

�شقيق عبداهلل 

عبد اهلل يف �شجن الرطبة

الذين  باأحد معارفه  1992 م  �شنة  ال�شابع من  ال�شهر  نا�شر �شقيق عبد اهلل يف  ات�شل 

لهم �شلة بامل�شوؤولني يف االأردن لال�شتف�شار عنه،  فاأخربه بوجوده يف �شجن الرطبة مع 

ع�شام و�شلمان الع�شعو�شي،  وهم بخري،  واإن اإجراءات خروجهم تتطلب دفع مبلغ قدره 

�شتة اآالف دينار اأردين من اأجل ا�شتخراج هويات مزورة لهم،  وثمانية اآالف دينار اأخرى 

ملن يقوم على تهريبهم . وافق نا�شر على ذلك العر�ض �شريطة اإح�شار ر�شالة من اأحد 

. 
)19(

االأبناء اأواًل للتاأكد من وجودهم،  لكن ذلك االأمر مل يتم 

تغييب قوات االحتالل لل�شهيد

يعرف  ومل  �شجونهم،   يف  بوعركي  ح�شني  خليفة  حممد  اهلل  عبد  الغزاة  غيَّب  هكذا 

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

. 
)20( 

2008/8/19 م

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

اجلميل وال�شلوان .



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف �شنة 1961 م،  ي�شكن منطقة القاد�شية،  قطعة 8، �شارع الفتح،  منزل 33،  يحمل 

يوم  من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  كمفقود  مبوته  احلكم  تاريخ  هو  اال�شت�شهاد  تاريخ  الثانوية،   ال�شهادة 

2008/8/19 م . يعمل يف بلدية الكويت،  وقد انتدب للعمل يف وزارة التخطيط .انظر: �شهادة وفاة 

ت�شجيل  ومنوذج  م،    2011/3/14 بتاريخ    ،2010/305 برقم  ال�شحة  وزارة  عن  �شادرة  ال�شهيد 

االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان،  منوذج رقم 6011313 يف 

تاريخ 1991/2/13م،  بيانات املبلغ �شعدون )�شقيق ال�شهيد(،  ومنوذج اآخر �شادر عن نف�ض اجلهة 

�شادر  ومنوذج  الرجيب،   جا�شم  ندى  املبلغة  بيانات  1991م،    /3  /28 يف  موؤرخ   6582514 برقم 

عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم،  موؤرخ يف 1991/10/8 م،  بيانات 

املبلغة وداد يو�شف خمي�ض ال�شراح،  وا�شتمارة بيانات املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 

بق�شم  احليثيات  توثيق  فريق  �شادرة عن  امللف  وبطاقة حمتويات    ،1992/5/7 تاريخ  406032 يف 

التخليد املعنوي يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي .

  ،2012/3/5 االثنني  يوم  القطان  وحيد  الباحث  معها  اأجراها  مقابلة  ال�شهيد(،   )�شقيقة  عائ�شة   )2(

�ض 2 ؛ يعقوب يو�شف الرجيب )ابن خالة ال�شهيد(،  مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم 

االأربعاء 2012/3/7،  �ض 2 ؛ ب�شام فهد الع�شعو�شي،  مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم 

اخلمي�ض 2012/3/8،  �ض 2 .

)3( عائ�شة )�شقيقة ال�شهيد(،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 2 .

)4( يعقوب يو�شف الرجيب )ابن خالة ال�شهيد(،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 2 ؛عائ�شة )�شقيقة ال�شهيد(،  

املقابلة ال�شابقة،  �ض 2 . 

)5( عائ�شة )�شقيقة ال�شهيد(،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 3 .

)6( ب�شام فهد الع�شعو�شي،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 2 .

)7( عائ�شة )�شقيقة ال�شهيد(،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 3 .

)8( امل�شدر ال�شابق .

)9( امل�شدر ال�شابق .

)10( امل�شدر ال�شابق .

)11( ب�شام فهد الع�شعو�شي،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 2 .

)12( عائ�شة )�شقيقة ال�شهيد(،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 4 .  

ال�شابقة،      املقابلة  ال�شهيد(،   ؛ عائ�شة )�شقيقة   3 ال�شابقة،  �ض  املقابلة  الع�شعو�شي،   ب�شام فهد   )13(

�ض4 ؛ يعقوب يو�شف الرجيب )ابن خالة ال�شهيد(،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 2 ؛ نا�شر )�شقيق ال�شهيد(، 

مقابلة مثبتة يف ملف ال�شهيد،  موؤرخة يف 1992/9/21 م .

ال�شابقة،      املقابلة  ال�شهيد(،   ؛ عائ�شة )�شقيقة   4 ال�شابقة،  �ض  املقابلة  الع�شعو�شي،   ب�شام فهد   )14(

�ض5 ؛ يعقوب يو�شف الرجيب )ابن خالة ال�شهيد(،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 3 ؛ نا�شر )�شقيق ال�شهيد(، 

املقابلة ال�شابقة،  �ض 1 . 

)15( عائ�شة )�شقيقة ال�شهيد(،  املقابلة ال�شابقة،    �ض 5 ؛ ب�شام فهد الع�شعو�شي،  املقابلة ال�شابقة،   

�ض4 ؛ يعقوب يو�شف الرجيب )ابن خالة ال�شهيد(،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 3 .

موؤرخة يف  االأ�شر،   من  عائد  وهو  البناي  املح�شن  عبد  الرحمن  عبد  املح�شن  عبد  اإفادة   : انظر   )16(
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( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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1998/3/24 م،  واإفادة عادل علي عبد املح�شن البناي يف نف�ض التاريخ .

)17( انظر : ا�شتمارات املقابالت ال�شخ�شية مع ال�شاهد علي فهد را�شد الرا�شد،  وال�شاهد وليد خليل 

واملفقودين،   االأ�شرى  ل�شوؤون  الوطنية  للجنة  التابع  واملتابعة  التخطيط  مكتب  عن  ال�شادرة  الغيث،  

ال�شاهد      مع  ال�شخ�شية  املقابلة  وا�شتمارة  ال�شمالن،   عي�شى  الباحث  بتوقيع    ،1997/4/22 بتاريخ 

  ،1998/3/25 بتاريخ  الكندري  م�شاعل  مقابلة  البناي،   املح�شن  عبد  الرحمن  عبد  املح�شن  عبد 

البناي،  مقابلة م�شاعل الكندري  ال�شاهد عادل علي عبد املح�شن  ال�شخ�شية مع  وا�شتمارة املقابلة 

بتاريخ 28/ 3/ 1998.

)18( انظر : ا�شتمار املقابلة ال�شخ�شية مع االأ�شري العائد خالد علي ح�شن الكندري ال�شادرة من مكتب 

التخطيط واملتابعة التابع للجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين،  بتاريخ 1997/4/22،  بتوقيع 

الباحث عي�ض ال�شمالن ؛ نا�شر )�شقيق ال�شهيد(،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 2 .

)19( نا�شر )�شقيق ال�شهيد(،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 2 . 

)20( وزارة العدل،  دائرة االأحوال ال�شخ�شية /9،  ق�شية رقم 601/ 2008 .
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	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

	á«°ûMh	á«eÉ≤àfG	á«∏ªY	‘	∫RÉæŸG	√òg	¿Éµ°S	øe	Ú«àjƒµdG	øe	OóY	ÈcG	∫É≤àYGh
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ال�شهيد/ عبد اهلل اإبراهيم حممد عبد اهلل القد يفي)1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

.
 )2(

 ذو �شخ�شية قوية،  لكنه طيب القلب،  يت�شف باحلنان 

عالماته املميزة 

. 
)3(

حروق يف اليد اليمنى،  اأبي�ض،  طويل،  نحيف 

درا�شته وعمله

. 
)4(

ال�شهادة املتو�شطة،  عمل يف احلر�ض الوطني 

�شكنه 

. 
)5(

ي�شكن يف منطقة الد�شمة عند والدته 

عبد اهلل يف بداية الغزو

عن  يتحدثون  وهم  ال�شالة  يف  فتجمعت  انفجارات،   اأ�شوات  اهلل  عبد  اأ�شرة  �شمعت 

وقفت  فطاملا  العراقية،   القوات  قبل  من  �شافر  عدوان  من  الكويت  دولة  يف  يجري  ما 

الكويت مع العراق يف كل حمنه،  وخا�شة خالله حربه مع جارته اجلمهورية االإ�شالمية 

. 
)6(

االإيرانية

  جتمع عبد اهلل مع الرفاق

وا�شل عبد اهلل ات�شاالته مع رفاقه،  واأخذوا يتجمعون لتدار�ض املوقف،  وكان من بينهم 

خمفر  يف  العراقي  االحتالل  جنود  يد  على  قتل  �شخ�ض  اأول  وهو  الع�شكري،   م�شاعد 

ال�شرطة،  ومعهم اأي�شًا ال�شهيد بدر مراد الكندري،  واثنان كانا يذهبان معًا اإىل خمافر 

ال�شرطة بالد�شمة والدعية والقاد�شية وياأخذون ما فيها من اأ�شلحة وعتاد،  ويخفونها يف 

. 
)7(

منزل العائلة مبنطقة الد�شمة 
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والدة عبد اهلل وزوجته

   كانت والدة عبد اهلل ت�شاطره احلما�ض يف بذل كل ممكن الإنقاذ دولة الكويت احلبيبة 

التي تت�شع للجميع يف اخلري والعطاء،  فقد �شاركت الوالدة العزيزة اجلميع يف اإخفاء 

.
 )8(

االأ�شلحة املجلوبة اإىل منزلها،  وكذا احلال بالن�شبة لزوجته الكرمية �شناء 

رباطة جاأ�ش الرفاق

مل تلحظ الزوجة الكرمية �شناء اأثرًا للخوف اأو الرتدد يف نفو�ض الرفاق،  وهم يجمعون 

. 
)9(

االأ�شلحة من خمافر �شتى،  ويخزنونها يف البيت،  وكاأنهم يعدون حلرب قادمة 

عملية خمفر الفيحاء

كان الرفاق ياأخذون حيطتهم لكل موقف،  وخا�شة اإذا تعلق االأمر يف دخول خمفر �شرطة،  

لكن ال ينفع حذر من قدر،  فاإنهم عندما دخلوا خمفر �شرطة الفيحاء يف 1990/8/6م 

لياًل،  وعلى الرغم من اأخذهم احليطة واحلذر،  اإال اأن الواقعة حدثت،  وقد تقدمهم 

الرفيق م�شاعد الع�شكري،  وا�شتك�شف املوقع،  ثم خاطب اأفراد املجموعة اأن املخفر خاٍل 

من جنود االحتالل العراقي،  فتبعه اأحمد،  ثم دخل بقية الرفاق من ورائه،  فتفاجئوا 

بالقوات العراقية من فوقهم ت�شدد نريان اأ�شلحتها عليهم،  فتفرق الرفاق،  لكن االأمر 

. 
)10(

اأ�شفر عن قتل م�شاعد الع�شكري 

اعتقال عبد اهلل و�شديقه

يعرف  ومل  الكندري،   مراد  بدر  ورفيقه  اهلل،   عبد  اعتقال  عن  االأمر  اأ�شفر  كما 

. 
)11(

م�شريهما

حماولة الإطالق �شراح عبد اهلل

حاولت اأم االأ�شري اأحمد فهمي الذهاب مع فهد العبيد يف �شيارة خليل القطان الإنقاذ عبد 

. 
)12(

اهلل القديفي من خمفر الفيحاء،  ولكن حماولتهما باءت بالف�شل 

عبد اهلل يف �شجن الب�شرة

 ذكر ال�شاهد االأ�شري مبارك عبد اهلل فريح املهو�ض،  اأنه راأى االأ�شري عبد اهلل يف �شجن 
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،)13(

مديرية الب�شرة العراقية يف الفرتة من 19 / 9 / 1990 م اإىل 28 / 9 / 1990 م 

كما ذكر ال�شاهد االأ�شري بدر حممد خليل القطان،  اأنه راأى االأ�شري عبد اهلل يف الفرتة 

. 
)14(

من 15 / 8 / 1990 م اإىل 20 / 11 / 1990 م يف نف�ض ال�شجن املذكور 

تغييب قوات االحتالل لل�شهيد

م�شريه  يعرف  ومل  القديفي،   اهلل  عبد  حممد  اإبراهيم  اهلل  عبد  الغزاة  غيَّب  هكذا 

من  اعتبارًا  حكميًا  موتًا  املفقود  مبوت  الكويت  بدولة  املحكمة  حكمت  وقد  يقينًا،  

. 
)15(

2010/12/14م

رحم اهلل ال�شهيد عبد اهلل،  واأ�شكنه ف�شيح  جنانه،  واألهم اأهله واأبناء الكويت ال�شرب 

اجلميل وال�شلوان .
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 7 / 5 / 1968 م، ي�شكن منطقة الد�شمة،  قطعة 1،  �شارع الكوفة،  منزل 1،  يعمل 

يف احلر�ض الوطني،  تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 

12/14 / 2010 م. انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2011/1307،  بتاريخ 

5 / 6 / 2011 م،   ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق 

االإن�شان،  منوذج رقم 5036812 يف تاريخ 1991/3/6م، بيانات املبلغة �شناء حممد فهمي،  ومنوذج 

موؤرخ يف  الرقم،   بنف�ض  املبلغة  لنف�ض  واملفقودين  االأ�شرى  �شوؤون  ملتابعة  الوطنية  اللجنة  عن  �شادر 

1991/10/9 م،  وا�شتمارة بيانات املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 406032 يف تاريخ 

املعنوي يف  التخليد  بق�شم  توثيق احليثيات  امللف �شادرة عن فريق  1992/5/7،  وبطاقة حمتويات 

مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي .

املوافق   االثنني،   يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معها  اأجراها  مقابلة    ،) ال�شهيد  زوجة   ( �شناء   )2(

2012/3/5،  �ض 3 . 

)3( ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان،  منوذج 

رقم 5036812 يف تاريخ 1991/3/6م،  بيانات املبلغة �شناء حممد فهمي .

)4( �شناء ) زوجة ال�شهيد (،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 3 . 

)5( امل�شدر ال�شابق .

)6( امل�شدر ال�شابق، 

)7( امل�شدر ال�شابق،  �ض 3 - 4 .

)8( امل�شدر ال�شابق،  �ض 4 .

)9( امل�شدر ال�شابق .

العبد اجلادر  الباحث عادل  ومقابلة    ،5 –  4 ال�شابقة،  �ض  املقابلة    ،) ال�شهيد  زوجة   ( �شناء   )10(

لل�شاهدة يف 7 / 10 / 1992 م ) ورقة واحدة ( .

)11( �شناء ) زوجة ال�شهيد (،  املقابلة ال�شابقة،  �ض 5،  ومقابلة الباحث عادل العبد اجلادر ال�شابقة 

لل�شاهدة .

 /10 / 7 . علي حممد خريبط يف  د  الباحث  اأجراها معها  الفيليج،  مقابلة  اأمان  )12( غنيمة �شالح 

1992،  �ض 2 .

)13( ا�شتمارة املقابلة ال�شخ�شية مع ال�شاهد االأ�شري مبارك عبد اهلل فريح املهو�ض بتاريخ 13 / 10 / 

1992 م،  للباحثة نرج�ض عطية .

)14( ا�شتمارة املقابلة ال�شخ�شية مع ال�شاهد االأ�شري بدر حممد خليل القطان بتاريخ 27/ 10 / 1992م 

للباحثة فاتن العطار .

)15( وزارة العدل،  دائرة االأحوال ال�شخ�شية /9،  ق�شية رقم 2355/ 2010 .
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ال�شهيد / عبداهلل جطلي دعلوج الكهيدي العنزي )1(

 د. اأحمد �شعود احل�شن
اأخالق ال�شهيد عبداهلل العنزي:

بارًا بوالديه، متوا�شعًا، حمرتمًا،  الفا�شلة فقد كان  ال�شهيد عبداهلل باالأخالق  ا�شتهر 

.
)2(

حمبوبًا من النا�ض، �شجاعًا، رجاًل يف كل املواقف 

وله هوايات اأبرزها ريا�شة كرة القدم حيث كان العبًا يف نادي ال�شليبخات الريا�شي، 

.
)3( 

وكذلك لديه هواية �شيد الطيور »القن�ض«

دور ال�شهيد عبداهلل العنزي خالل الغزو العراقي الغا�شم

اجتمع  حيث  الغزو  من  االأول  اليوم  منذ  العراقية  القوات  مقاومة  يف  ال�شهيد  دور  بداأ 

بال�شباب الراغبني يف املقاومة مبنزله الكائن يف منطقة اجلهراء واأخذ يبث احلما�ض 

اإنهم جبناء وهذا وقتكم، هذه ديرتكم  فيهم ويقول »ال تخافون هوؤالء العراقيون واهلل 

املقاومة  مركزًا خلليه  ذلك  بعد  ديوانيته  واأ�شبحت  ال�شالح  يحمل  الكل  والزم  الكويت 

.
)4(

التي يقودها 

تنق�شم مقاومة ال�شهيد للغزو االآثم اإلى نوعني:

اأواًل: املقاومة ال�شلمية وتتمثل يف:

اأ - العمل يف اجلمعية التعاونية لتوفري احتياجات املرابطني يف الكويت.

ب - العمل يف املخبز لتوفري اخلبز الالزم الأهايل منطقة اجلهراء.

ج - توزيع النقود على االأ�شر الكويتية.

ال�شباح ورف�ض حكم  الأ�شرة  الوالء  �شعارات  التي حتمل  املن�شورات  وتوزيع  د - طباعة 

املقبور �شدام ح�شني مثاًل »حتيا الكويت« يعي�ض االأمري وويل عهده االأمني ي�شقط �شدام 

واجلنود العراقيون وكانت هذه املن�شورات توزع لياًل يف منطقة اجلهراء.

.
)5(

هـ - تو�شيل االأ�شر الكويتية اإىل حدود اململكة العربية ال�شعودية 

ثانياً: املقاومة الع�شكرية وتظهر يف :

1 - جمع االأ�شلحة وتوزيعها على خاليا املقاومة وقد حر�ض على تخزين بع�شها يف منزله 

ال�شهيد  كان  يدوية  قنابل  الغزو على ثالث  بعد  اأ�شرته  وقد عرثت  يف منطقة اجلهراء 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 123 

)6(

اأخفاها يف مكان ال يراه اأحد. 

املقاومة يف عدة  اأبناء  ال�شهيد  قاد  الع�شكرية �شد جنود االحتالل حيث  العمليات   - 2

عمليات منها:

اأ - رمي االآليات العراقية الع�شكرية بقنابل املولوتوف التي متر بالطرق ال�شريعة خا�شة 

طريق الفحاحيل ال�شريع عند ال�شارع املقابل مل�شت�شفى هادي يف منطقة اجلابرية )7(.

ب - الهجوم على القوات العراقية التي متر عند اإ�شارة املرور الواقعة بني مناطق العيون 

وتيماء والواحة وهي قريبة من منزل ال�شهيد عبداهلل.

العملية  لهذه  الع�شكرية وكان  ال�شيارات  النار مرة على جمموعة من  اإطالق  - فقد مت 

.
)8(

�شدى كبري بني النا�ض 

ال�شليبخات  منطقة  يف  االعتقال  مراكز  اأحد  على  الهجوم  ال�شهيد  خطة  يف  كان  وقد 

وتخلي�ض ال�شجناء الكويتيني لكنه مل يتمكن لعدم توافر االإمكانات الالزمة لتنفيذ هذه 

.
)9(

املهمة اخلطرة. 

جـ - تزويد القيادة الكويتية يف اخلارج بخرائط حتوى مواقع متركز القوات العراقية 

اأو يقوم  العربية  اإىل اململكة  املغادرة  العوائل  الكويت وكان ير�شل هذه اخلرائط مع  يف 

.
)10(

بتو�شيلها بنف�شه 

ال�شهيد عبداهلل يف مقاومة الغزاة كما قال البع�ض كان متحم�شًا جدًا »ون�شيطًا« و�شجاعًا 

.
)11(

ال يخاف اأحدًا من هوؤالء اجلنود. 

ظروف اعتقال ال�شهيد عبداهلل العنزي وا�شت�شهاده:

حدود  من  عائدًا   1990/8/26 يوم  املطريي  ما�شي  �شديقه  مع  عبداهلل  ال�شهيد  كان 

اململكة العربية ال�شعودية بعد اأن اأو�شل  بع�ض امل�شتندات للحكومة الكويتية فطاردتهما 

دورية عراقية ومتكنت بعد مطاردة طويلة من القب�ض عليهما يف منطقة اجلهراء وبعد  

 ثم اقتيد ال�شهيد 
)12(

تفتي�ض ال�شيارة عرثوا على بع�ض االأ�شلحة فتم اإلقاء القب�ض عليهما 

اإىل  ثم مت حتويله  الزمن  فيه مدة من  وظل  االأحداث  �شجن  اإىل  اعتقاله  بعد  عبداهلل 

العراق حيث مت �شجنه يف اأكرث من �شجن عرف منها �شجن اأمن الب�شرة و�شجن اأبو غريب 

 ثم انقطعت اأخبار ال�شهيد اإىل اأن 
)13(

و�شجن مدينة الرمادي ، و�شجن الفي�شلية يف بغداد 

�شدر حكم املحكمة الكلية بتاريخ 2008/11/11م القا�شي مبوت املفقود عبداهلل جطلي 

.
)14(

دعلوج الكهيدي  - كويتي اجلن�شية - موتًا حكميًا اعتبارًا من 2008/11/11م

رحم اهلل ال�شهيد - باإذن اهلل - عبداهلل جطلي العنزي واأ�شكنه ف�شيح جناته
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ال�شهيد/ عثمان جا�شم حممد عثمان العطوان )*(

 د. اأحمد �شعود احل�شن:

اأخالق ال�شهيد عثمان العطوان وهواياته رحمه اهلل:

متوا�شعًا  بوالديه  بارًا  حنونًا  القلب  طيب  كان  حيث  احلميدة  باأخالقه  ال�شهيد  متيز 

.
)3(

، كما كان مثقفًا حمبًا للقراءة وال�شعر 
)2(

يحرتم ال�شغري والكبري 

دور ال�شهيد عثمان العطوان خالل الغزو العراقي الغا�شم

عندما داهمت القوات العراقية اأر�ض الكويت يف يوم اخلمي�ض 1990/8/2 م كان ال�شهيد 

متواجدًا يف منزله الكائن يف منطقة �شلوى ولكن ملا منا اإىل علمه اجتياح العراقيني وطنه 

هب م�شرعًا ولبى نداء الوطن والتحق مبا�شرة مبقر عمله يف وحدة حماية الطائرات يف 

 ، بعدما متكن جنود 
)4( 

مبنى مطار الكويت الدويل، وبعد فرتة وجيزة عاد اإىل املنزل

االحتالل من اإحكام ال�شيطرة على املطار ومل تعد جتدي املقاومة.

رجع ال�شهيد وكان يف حالة �شديدة من الهم واحلزن ملا حل بوطنه على اأيدي الطغاة، 

 ،
)5(

و�شفته والدته فقالت »كان جدًا مهموم  ع�شبي حمروق القلب على ديرته الكويت 

ولكن ال�شهيد يف نف�ض الوقت كان يحمل يف قلبه العزم واالإ�شرار على مقاومة املعتدين 

فان�شم اإىل اإحدى خاليا املقاومة التي يقودها  النقيب نوري اجلحمة وهو اآمره يف وحدة 

والداخلية  الدفاع  وزارتي  اأفراد  من  عددًا  ت�شم  واخللية  املطار  يف  الطائرات  حماية 

.
)6(

ويرتكز دورها يف مقاومة الغزاة ع�شكريًا 

 )7(

اخللية  اأفراد  فيها  يجتمع  التي  االأماكن  اأحد  �شلوى  منطقة  يف  ال�شهيد  منزل  كان 

للتخطيط يف مواجهة القوات العراقية، ولعب ال�شهيد دورًا فعااًل يف الن�شاط الع�شكري 

، ومن 
)8(

لهذه اخللية فكثريًا ما كان يخرج من منزله نهارًا ولياًل للم�شاركة يف املقاومة 

املقاومة يف مناطق  وتوزيعها على خاليا  االأ�شلحة  ال�شهيد جمع  اإىل  اأوكلت  التي  املهام 

الكويت املختلفة.

ويذكر �شقيقه �شالح ا�شرتاكه مع ال�شهيد يف هذه املهمة فيقول »اأوكلت لنا مهمة جمع 

ال�شالح من خمازن وزارة الداخلية بال�شويخ والعمل على توزيعها على بع�ض املناطق مثل 

.
)9(

منطقة الرميثية وخيطان واأي�شًا الفروانية لبع�ض �شباب املقاومة 

اأواًل يف منزله ثم  اأخفاها  وبالفعل متكن ال�شهيد من جمع كمية من قطع ال�شالح التي 
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.
)10(

نقلها اإىل منزل يف منطقة بيان وقد ا�شتعمل هذا املكان كمخزن الأ�شلحة اخللية 

 وعلى الرغم 
)11(

كان ال�شهيد ي�شتقل �شيارته اخلا�شة لنقل االأ�شلحة اإىل خاليا املقاومة 

من خطورة هذه املهمة التي عقوبتها االإعدام مل يكن  ال�شهيد ياأبه بهذه املخاطرة فحب 

الكويت وتطهريها من دن�ض القوات املعتدية جعله ي�شرتخ�ض حياته يف �شبيلها.

التحركات  وتوزيعه فقد حر�ض على ر�شد  ال�شالح  ال�شهيد يف جمع  اإىل دور  باالإ�شافة 

 
)12(

الدربيل  اإىل �شطح منزله ومعه  يرتقي  �شلوى فكثريًا ما كان  الع�شكرية يف منطقة 

»املنظار« لتزويد املقاومة الكويتية بهذه التحركات.

�شهر  يف  عملية  ومنها  اخللية  بها  تقوم  التي  الع�شكرية  بالعمليات  ال�شهيد  �شارك  وقد 

�شبتمرب 1990م حيث هاجموا متركزًا جلنود االحتالل وتبادلوا معهم اإطالق النار وقد 

اأ�شيب يف هذه العملية اأحد اأبناء املقاومة اإ�شابة خطرية بينما متكن االآخرون من النجاة 

.
)ـ13(

هذه االأن�شطة الع�شكرية اأحاطها ال�شهيد بالكتمان والتمويه لكي ال تتمكن اال�شتخبارات 

العراقية من ر�شدها ومن ذلك اأنه عند ات�شاالته مع اأبناء املقاومة كان ي�شتخدم الكلمات 

امل�شفرة فمثاًل عندما يتكلم عن امل�شطلحات الع�شكرية ي�شاأل هل لديكم طحني اأو هل 

.
)14(

عندكم خبز بينما يق�شد بالطحني ال�شالح وباخلبز الر�شا�ض 

اأي�شًا  له فيه م�شاركة  لل�شهيد فهناك جانب �شعبي كان  الع�شكري  الن�شاط  واإىل جانب 

حيث حر�ض ال�شهيد على م�شاعدة االأهايل بتوفري املواد الغذائية والتموينية لهم وتوزيع 

املبالغ النقدية على اجلريان كذلك كانت له م�شاهمة يف »املخبز« لتوفري اخلبز الالزم 

.
)15(

الأهايل الكويت 

ظروف اعتقال ال�شهيد عثمان العطوان وا�شت�شهاده:

كان ال�شهيد يرتدد على منزل قائد اخللية نوري اجلحمة يف منطقة الريموك وقد متكنت 

اال�شتخبارات العراقية من اإلقاء القب�ض عليه يف 1990/10/28م وقاموا بتفتي�ض منزله 

حتت  بهم  االت�شال  على  فاأجربوه  وهواتفهم  اخللية  اأفراد  باأ�شماء  قائمة  على  وعرثوا 

تهديد ال�شالح وكان من بينهم ا�شم ال�شهيد عثمان، فلما ات�شل به نوري بادر بالذهاب اإىل 

.
)16(

املنزل ولكن مبجرد دخوله املنزل مت اإلقاء القب�ض عليه وذلك يف 1990/10/29

 حيث �شوهد فيه من يوم 1990/11/1م 
)17(

وبعد اعتقاله اقتيد اإىل �شجن ق�شر نايف 

الفرتة من  فيه خالل  وظل  االأحداث  �شجن  اإىل  نقل  ثم   
)18(

1990/11/17م  يوم  اإىل 

اأ�شرته من اعتقاله  تاأكدت   ويف هذا ال�شجن 
)19(

1991/1/15م  اإىل  1990/11/25 م 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 127 

 )21(

 ثم بعد ذلك حول اإىل �شجون العراق حيث �شوهد يف �شجن منطقة الرمادي 
)20(

فيه

.
)22(

ويف �شجن الفا�شلية يف بغداد يف �شهر اإبريل 1991 م 

وبعد ذلك انقطعت اأخبار ال�شهيد عثمان متامًا اإىل اأن �شدر حكم املحكمة الكلية الذي يثبت 

.
)23(

موت عثمان جا�شم حممد العطوان موتًا حكميًا اعتبارًا من تاريخ 2008/4/15م

ال�شرب  وطنه  واأبناء  اأهله  واألهم  جناته  ف�شيح  واأ�شكنه  عثمان  ال�شهيد  اهلل  رحم 

وال�شلوان.
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امل�شادر
1 - ملف ال�شهيد عثمان جا�شم حممد العطوان رقم 644 يف مكتب ال�شهيد، تقرير بعنوان »حمتويات امللف« 

واملفقودين  االأ�شرى  ل�شوؤون  الوطنية  اللجنة  تقرير �شادر عن  �شهيد«  »بطاقة حيثيات  بعنوان  تقرير 

بعنوان بيانات املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير«.

2 - مقابلة والدة ال�شهيد �شعدية املو�شى بتاريخ 2011/3/14م �ض 2، مقابلة �شقيقة ال�شهيد طيبة العطوان 

بتاريخ 2011/3/16�ض 1، 2.

3 - مقابلة والدة ال�شهيد �ض 3، مقابلة طيبة العطوان �ض 1، 2.

4 - مقابلة والدة ال�شهيد �ض 3، مقابلة �شالح العطوان �ض 1، 2.

5 - مقابلة والدة ال�شهيد �ض 4.

6 - مقابلة �شالح العطوان �ض 2.

7 - مقابلة والدة ال�شهيد �ض 4، مقابلة طيبة العطوان �ض 2.

8 - مقابلة والدة ال�شهيد �ض 4، مقابلة طيبة العطوان �ض 3.

9 - مقابلة �شالح العطوان �ض 3.

10 - مقابلة طيبة العطوان �ض 3، مقابلة �شالح العطوان �ض 3.

11 - مقابلة طيبة العطوان �ض 2.

12 - مقابلة والدة ال�شهيد �ض 2.

13 - مقابلة �شالح العطوان �ض 4.

14 - مقابلة والدة ال�شهيد �ض 4، مقابلة طيبة العطوان �ض 3.

15 - مقابلة طيبة العطوان �ض 4.

16  - تقرير كتبته والدة ال�شهيد �شعدية باقر املو�شى بتاريخ 16 /1992/9 ، تقرير كتبته والدة ال�شهيد 

طيبة  مقابلة   ،1992/9/28 بتاريخ  العبديل  عبداملح�شن  �شامل  عادل  تقرير   ،  1992/10/4 بتاريخ 

العطوان �ض 5، 4 مقابلة والدة ال�شهيد �ض 5، 4.

17 - تقرير والدة ال�شهيد بتاريخ 1992/10/4، تقرير عادل العبديل .

18 - �شهادة حممد علي عبداهلل الكندري بتاريخ 1992/10/19، وبتاريخ 1993/3/8 �شهادة �شامل �شالح 

علي املري بتاريخ 1999/4/24، �شهادة وليد اإبراهيم ال�شليم بتاريخ 1999/4/24.

، �شهادة �شامل  واللغة االجنليزية  العربية  باللغة   1992/7/30 بتاريخ  19 - �شهادة حبيب حيدر �شهوار 

�شالح علي املري بتاريخ 1999/4/24، �شهادة وليد اإبراهيم ال�شليم بتاريخ 1999/4/24م.

20 مقابلة طيبة العطوان �ض 4.

ال�شهيد  والدة  1992/9/16، تقرير كتبته  بتاريخ  املو�شى  باقر  ال�شهيد �شعدية  والدة  21 - تقرير كتبته 

بتاريخ 1992/10/4.

22 - تقرير �شادر عن اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين يت�شمن �شهادة �شالح الدين عبدالف�شيل 

بتاريخ 1992/4/15.

1992/4/15 - الدائرة -  23 - انظر التف�شيل مبح�شر اجلل�شة املنعقدة علنا باملحكمة الكلية بتاريخ 

644، �شهادة وفاة �شادرة ةعن مراقبة ال�شجل املركزي  ال�شهيد رقم  9 يف ملف  اأحوال �شخ�شية / 

للمواليد والوفيات - وزارة ال�شحة رقم 1656 / 2008 بتاريخ 2008/7/16.
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ال�شهيد/ عقاب حميد حممد العجمي)1(

د. اأحمد �شعود احل�شن

اأخالق ال�شهيد عقاب العجمي رحمه اهلل:

كان ال�شهيد �شديد الرب بوالديه، ذا اأخالق عالية ، طيب القلب، حمرتمًا �شجاعًا، حمبوبًا 

)2(

من اجلميع 

دور ال�شهيد خالل الغزو العراقي الغا�شم:

عندما داهمت القوات العراقية دولة الكويت يف يوم اخلمي�ض 1990/8/2م كان ال�شهيد 

متواجدًا يف اأر�ض الوطن فطلب منه بع�ض اأقاربه مغادرة الوطن اإىل مكان اآمن اإال اأنه 

.
)3(

رف�ض ذلك واأ�شر على ال�شمود يف وطنه 

ولكن مع ا�شت�شراء ظلم الطغاة ا�شطر اإىل اإخراج اأ�شرته اإىل اململكة العربية ال�شعودية 

.
)4(

ثم الرجوع مبا�شرة اإىل الكويت 

و�شكل ال�شهيد مع جمموعة من زمالئه الع�شكريني خلية مقاومة وذلك منذ االأيام االأوىل 

يقودها  التي  املقاومة  جمموعة  اإىل  االن�شمام  اخللية  هذه  قررت  ثم  االآثم،  الغزو  من 

.
)5(

ال�شيخ عذبي فهد ال�شباح 

فقد  الغازية،  القوات  مقاومة  املجموعة يف  هذه  مع  باال�شرتاك  فعال  دور  لل�شهيد  كان 

قامت بعدة عمليات ع�شكرية �شدها املتمركزة يف اأكرث من منطقة من مناطق الكويت 

.
)6(

مثل �شباح ال�شامل، وم�شرف وبيان والقرين 

وكان ال�شهيد يقوم مبتابعة حتركات جنود االحتالل يف اأر�ض الكويت ورميهم بالر�شا�ض 

.
)8(

ور�شد مواقع متركزها وتزويد املقاومة بهذه املواقع 

الع�شكرية  االآليات  اأماكن مرور  ال�شيارات وتفجريها يف  وكذلك كان يعمل على تفخيخ 

العراقية ومن تلك العمليات عملية تفخيخ خطرة جدًا ا�شتهدفت تفجري موكب املجرم 

املقبور املعروف بعلي الكيماوي يف منطقة حويل، وقد بادر ال�شهيد بكل �شجاعة بقيادة 

هذه ال�شيارة املفخخة لكنه ملا اقرتب املوكب  اعتقل، ومت حكم عليه باالإعدام لكن خلية 

 .
)7(

املقامة متكنت من ت�شريبه من ال�شجن 

وكان ال�شهيد م�شتعدًا للت�شحية بروحه وراحته من اأجل طرد املعتدين من بالده - فكما 

.
)9(

تقول زوجته - يخرج مع اأ�شدقائه يف الليل لتنفيذ بع�ض عمليات املقاومة 
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وباالإ�شافة اإىل م�شاركة ال�شهيد يف املقاومة الع�شكرية فكذلك كان له دور بارز يف املقاومة 

 والتطوع 
)10(

املدنية ، حيث كان يعمل على توزيع املبالغ النقدية لالأ�شر الكويتية املحتاجة 

يف تو�شيل االأ�شر اإىل اململكة العربية ال�شعودية فقد قام - مثاًل - بتو�شيل اإحدى بنات 

.
)11(

اأ�شرة اآل ال�شباح اإىل حدود اململكة 

ظروف اعتقال ال�شهيد عقاب العجمي:

يف  اعتقاله  يوم  حتى  االحتالل  جنود  مبقاومة  الغزو  اأيام  طيلة  ال�شهيد  ا�شتمر 

1990/10/10م، ولالأ�شف ال توجد معلومات دقيقة عن ظروف اعتقاله غري اأننا ن�شت�شف 

من اإفادة �شقيقة هادي العجمي باأن ال�شهيد ان�شم اإىل اللجنة االأمنية الكويتية التي كان 

مقرها مدينة اخلفجي على حدود اململكة العربية ال�شعودية، وهذه اللجنة كانت تكلف 

اإىل  باإدخال �شيارات مدنية حمملة بتجهيزات خا�شة من حدود اململكة  املقاومة  اأبناء 

الكويت، ويبدو اأن ال�شهيد عقاب قاد اإحدى هذه ال�شيارات ولكن مت اعتقاله عند حدود 

.
)12(

دولة الكويت ثم نقل مبا�شرة اإىل �شجن الب�شرة وظل فيه ثالثة اأيام 

الكلية  املحكمة  اأن �شدر حكم  اإىل  اأخباره متامًا عن ذويه  انقطعت  التاريخ  وبعد ذلك 

حكميًا  موتًا  اجلن�شية  كويتي  العجمي  حممد  حميد  عقاب  املفقود  مبوت  يق�شي  الذي 

.
)13(

اعتبارًا من يوم 2008/2/12 

»رحم اهلل ال�شهيد عقاب العجمي واأ�شكنه ف�شيح جناته« واألهم اأهله وبني وطنه ال�شرب 

اجلميل.
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الهوام�ش
1 - ملف ال�شهيد عقاب حمد حممد العجمي رقم 747 تقرير بعنوان حمتويات امللف بعنوان بطاقة حيثيات 

ال�شهيد وتقرير بعنوان بيانات املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير �شادر عن اللجنة  الوطنية 

ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين، مقابلة �شقيق ال�شهيد هادي العجمي بتاريخ 2013/3/7م �ض 2.

2 - مقابلة هادي العجمي �ض 2، مقابلة في�شل القحطاين �ض 2.

3 - مقابلة في�شل القحطاين �ض 2.

4 - مقابلة هادي العجمي �ض 2.

5 - مقابلة في�شل القحطاين �ض 2، مقابلة هادي العجمي �ض 3.

6 - مقابلة في�شل القحطاين �ض 2.

7 - مقابلة هادي العجمي �ض 3.

8 - مقابلة في�شل ا لقطحاين �ض 2.

9 - تقرير زوجة ال�شهيد ح�شة مهنا القحطاين بتاريخ 1993/1/5.

10 - مقابلة في�شل القحطاين �ض 3، مقابلة هادي العجمي �ض 3.

11 - مقابلة هادي العجمي �ض 3، مقابلة في�شل القحطاين �ض 2.

12 - تقرير �شقيق ال�شهيد هادي العجمي بتاريخ 1993/1/5م.

13 - انظر التف�شيل يف حكم املحكمة الكلية - الدائرة: اأحوال �شخ�شية / 9 باجلل�شة املقامة علنا باملحكمة 

الكلية يف يوم 2008/2/12م يف ملف ال�شهيد عقاب رقم 474 ، �شهادة وفاة �شادرة عن وزارة ال�شحة  

- مراقبة ال�شجل املركزي للمواليد والوفيات رقم 1407/ 2008 بتاريخ 2008/6/9م.



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 132 

ال�شهيد/ علي ياقوت �شالح عبدالرحمن العواد )1(

 اأ. د. في�شل عبداهلل الكندري

ولد ال�شهيد علي ياقوت العواد يف دولة الكويت يوم 1968/9/13 م، ورزق والده ب�شتة 

اأبناء ذكور هم: �شعد و�شامل وعبداهلل وخالد وال�شهيد علي وحممد، ون�شاأ علي وترعرع 

يف منطقة الفيحاء من �شواحي مدينة الكويت، ودر�ض االبتدائية يف مدر�شة عبدالعزيز 

الر�شيد يف منطقة الفيحاء، واملتو�شطة مبدر�شة يف منطقة النزهة، والتحق ب�شلك العمل 

.
)1(

كاإطفائي باالإدارة العامة لالإطفاء 

كان علي بارا بوالديه، وعلى خلق، وطيبة القلب، وكان يهوى العزف على العود، والتحق 

وال�شباحة مع �شديق طفولته فهد  القدم  لعب كرة  وي�شرتك يف  الفيحاء  �شباب  مبركز 

.
)2(

عبدالعزيز عبداهلل 

ففي �شباح يوم اخلمي�ض الثاين من اأغ�شط�ض 1990م اأ�شيب اأهل الكويت بفاجعة كبرية 

وهي دخول القوات العراقية اأرا�شي الكويت، فاأباحوا املحرمات، فتجمع الكويتيون يدًا 

واحدة للتخل�ض من الغزاة، وليقوموا مبقاومة الغزاة ب�شتى الو�شائل املتاحة اأمامهم، مع 

�شخامة اأعداد الغزاة، واآلياتهم وعتادهم الكبرية، وكان وقوف الكويتيني يف وجه الغزاة 

الذي  العي�ض  املعتدين رغم رغد  باإمكانهم مقاومة  باأن  للكويتيني  االآخر  الوجه  الإظهار 

يعي�شونه واأن يكونوا عظمة يف حلق املعتدين.

وعن اأيام الغزو االأوىل يقول بع�ض رفاقه باأنه �شارك هو مع جمموعة من �شباب منطقة 

الفيحاء رفاقه يف املقاومة التي اأظهرها �شباب منطقة كيفان يف وجه القوات الغازية، 

تلك املقاومة التي برع فيها اأبناء الكويت يف اإظهار اأنواع املقاومة يف وجه العراقيني.

وقال كثري ممن عرف ال�شهيد علي باأنه ان�شغل اأول اأيام الغزو بتو�شيل العائالت الكويتية 

اإىل احلدود الربية مع اململكة العربية ال�شعودية، ملعرفته اجليدة مب�شالك الطرق الربية، 

وقدرته على االختفاء عن اأعني القوات العراقية الغازية، وذلك الإبعاد االأ�شر والعائالت 

عن مناطق النزاع، وليكونوا اأكرث اأمانًا يف اأرا�شي اململكة العربية ال�شعودية، وانت�شر خرب 

ال�شهيد علي و�شاحبه عبدالعزيز عبداهلل احلو�شان الذي �شاعده يف هذا االأمر انت�شارًا 

كبريًا بني الكويتيني، وا�شتعدادهما للقيام بهذا العمل ، وكانا يقومان بهذا العمل دون 

.
)3( 

مقابل
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يف  ال�شباب  يتجمع  كان  االأوىل  الغزو  اأيام  يف  اإنه  اجلفريي  مال  ه�شام  �شديقه  ويقول 

ديوانية مبنطقة الفيحاء وكانوا يح�شرون من�شورات كثرية ويقومون بتوزيعها على اأهل 

.
)4(

املنطقة، وكان لل�شهيد علي ن�شاط كبري يف ذلك 

ويف االأيام االأوىل من اأيام الغزو اجتمع ال�شهيد علي مع بع�ض اأ�شدقائه منهم ال�شهداء 

ي�شتطيعون  فيما  وتباحثوا  املوا�ض،  حمود  وخالد  العطار  وعلي  ال�شومياين  عبدالرحمن 

القيام به، وكتحركات فردية قاموا باحل�شول على االأ�شلحة من داخل الكويت، وكانوا 

العمليات  اأماكن اجلنود العراقيني، ويقتلون بع�شهم ويلوذون بالفرار، وهذه  يهاجمون 

كانت مبنطقتي الفيحاء والظهر. وي�شيف خالد املوا�ض باأنهم �شاهدوا حافلة تنقل جنودًا 

عراقيني، وملا وقفت عند خمفر �شرطة الفيحاء وبدءوا ينزلون منها، وجد ال�شهيد علي 

ورفاقه ذلك هدفًا �شهاًل، فقام اأفراد املجموعة باإطالق النار عليهم، ومتكنوا من اإ�شابة 

بع�ض اجلنود العراقيني، ولكن كان رد العراقيني عنيفًا جدًا عليهم، وردوا عليهم بنريان 

كثيفة، وخ�شي اأفراد املجموعة اأن توؤدي النريان الكثيفة اإىل اإ�شابة بع�ض املارة ممن ال 

عالقة لهم باالأمر، فقرروا االن�شحاب، والفرار من املوقع.

وعن اأعمالهم يقول خالد املوا�ض باأن املجموعة كانت تهجم على جتمعات اجلنود العراقيني 

وفكر العراقيون باإقامة بناء غرفة من الطابوق لتكون نقطة تفتي�ض على اجل�شر املوجود 

بني منطقتي الرو�شة والفيحاء على طريق الدائري الثالث، فقامت املجموعة بالهجوم 

على العراقيني املوجودين هناك وقتلوهم، والذوا بالفرار، ثم قللت املجموعة ن�شاطها 

.
)5(

نظرًا ل�شيطرة القوات العراقية  على كل الكويت، وانت�شارهم يف كل مكان 

الكويتيني،  م�شاعدة  يف  نحل  خلية  مثل  اهلل  رحمه  كان  فقد  ن�شاطه  على  ال�شهيد  وظل 

ونقل االأ�شلحة، وقتال العراقيني، ونتيحة ملا قام به ال�شهيد علي �شعر الغزاة اأنه ي�شكل 

خطورة كبرية على القوات العراقية يف الكويت، فقامت بتعميم ا�شمه على نقاط التفتي�ض 

وال�شيطرات التي اأقاموها يف الكويت للتحقق من هوية االأ�شخا�ض الذين ميرون عليهم، 

تعرف  ي�شاألون هل  »كانوا  قائاًل:  ي�شيف �شديقه ه�شام مال اجلفريي  ال�شاأن  ويف هذا 

علي ياقوت.. فقد كان ا�شمه معممًا على اجلنود العراقيني وكانت ل�شتة )قائمة( باأ�شماء 

.
)6(

ال�شباب املطلوبني ومنهم ال�شهيد علي 

يقول �شديقه عبدالعزيز احلو�شان باأنه مع ال�شهيد علي واآخرين كانوا يوا�شلون الذهاب 

اإىل اململكة العربية ال�شعودية خالل �شهري �شبتمرب واأكتوبر ، وكان ال�شهيد علي ي�شتلم 

املبالغ النقدية من هناك، ويوزعها على ال�شامدين من اأهل الكويت لتكون لهم عونا على 
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الر�شائل، وبع�ض  ينقلون  الغازية، كما كانوا  العراقية  القوات  وال�شمود يف وجه  البقاء 

، وينقلونها لقوات التحالف يف اململكة 
)7(

االأخبار وعن و�شع القوات العراقية يف الكويت 

العربية ال�شعودية التي كانت تر�شد حتركات العراقيني، فبنت قاعدة بيانات كبرية عن 

وجود القوات العراقية يف الكويت من خالل التقارير والر�شائل التي كانت تنقلها لهم 

املقاومة الكويتية من داخل الكويت.

اململكة  اإىل  الكويت  من  وترحال  تنقل  بني  واأ�شحابه  علي  ال�شهيد  حال  هذا  وا�شتمر 

العربية ال�شعودية لنقل االأخبار وحتركات القوات العراقية داخل الكويت، ويرجع حاماًل 

الكويت فيقول  الكثرية داخل  الكويتية وخالياها  املقاومة  اإىل  لتقدم  واالأموال  االأ�شلحة 

اأرا�شي  اإىل  علي  ال�شهيد  مع  ال�شفر  اعتاد  باأنه  احلو�شان  عبداهلل  عبدالعزيز  �شديقه 

واآخر  تقريبًا،  اأكتوبر  �شهر  منت�شف  اإىل  �شبتمرب  �شهر  منذ  ال�شعودية  العربية  اململكة 

خروج لهما من الكويت كان اإما يوم 10 اأو 11 اأكتوبر 1990م ومكثا هناك ملدة اأ�شبوع، 

واأراد ال�شهيد علي دخول الكويت، فن�شحه ب�شعوبة ذلك ب�شبب قيام العراقيني باإغالق 

احلدود، وزرع االألغام على احلدود ملنع قوات التحالف من دخول الكويت، ولكنه رف�ض 

.
)8(

ن�شيحته ، واأ�شر على دخول الكويت 

وملا وطاأت اأقدام ال�شهيد على اأر�ض الكويت كانت القوات العراقية له باملر�شاد ، فوقع 

ال�شهيد علي يف يدها، واقتادو ه اإىل خمفر �شرطة اجلهراء، وتلقت اأ�شرته ات�شاالت من 

خمفر اجلهراء، فاإذا بال�شهيد علي يت�شل بهم، واأخربهم باأنه حمتجز يف خمفر �شرطة 

اجلهراء، فذهب اأخوه �شامل مع والدته اإىل هناك ، و�شاأل �شامل ال�شابط عن تهمة اأخيه 

علي، فرد عليه ال�شابط باأنه دخل الكويت من ال�شعودية عن طريق الرب.

فجل�ض �شامل مع اأخيه علي، فطلب علي من اأخيه اأن ياأخذ �شيارته من مواقف �شيارات 

املخفر، واألح عليه يف ذلك لدرجة اأنه اأخربه باأنه ال مانع لديه اأن يرتكه هو يف ال�شجن، 

وياأخذ ال�شيارة من املوقف باأ�شرع وقت ممكن، وطلب من �شامل اأن ينتبه للباب االأمين 

لل�شيارة، فنجح �شامل يف اإغراء ال�شباط ببع�ض الوجبات وغريها، و�شمحوا له باأخذها.

واأخذ �شامل ال�شيارة اإىل كراج البيت، وبداأ بفك الباب االأمين لل�شيارة، و�شعق �شامل من 

هول ما �شاهده، وجد بالباب خمزنًا كاماًل فوجد به قنابل وخرائط، وحزم من مبالغ نقدية 

عليها اأ�شماء واأرقام تلفونات ل�شباب من املقاومة الكويتية من مناطق كيفان والقاد�شية، 

وعندما �شاأل علي عن م�شدرها، اأخربه باأنه يذهب اإىل اململكة العربية ال�شعودية ويقابل 

، وهم على ات�شال باحلكومة الكويتية، وهم ير�شلون 
)9(

قادة ع�شاكر من اأهايل الكويت 
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معه هذه االأموال واالأ�شلحة وميدون بها املقاومة الكويتية لتقف يف وجه القوات العراقية 

الكويتية، واحلكومة  املقاومة  الغازية، وكانت مهمة علي تنح�شر كونه حلقة و�شل بني 

الكويتية يف املنفى، وكان يخاطر بحياته يف كل مرة يقوم بدور الو�شيط.

وهكذا ظل ال�شهيد علي يف ال�شجن وال ي�شتبعد اأن يكون قد تعرفت عليه قوات االحتالل 

بعيدة،  مدة  منذ  العراقية  ال�شلطات  عنه  تبحث  كانت  الذي  ياقوت  علي  ذات  هو  باأنه 

فمن �شجن اجلهراء نقل اإىل دور الرعاية االجتماعية، ثم رحل علي اإىل العراق، وبهذا 

.
)10(

انقطعت اأخبار  ال�شهيد علي العواد 

فرق  وخرجت  الزمن،  من  فرتة  العراق  �شجون  يف  ماأ�شورًا  ياقوت  علي  ال�شهيد  وظل 

البحث الكويتية اإىل اأر�ض العراق بحثًا عن رفاة اأ�شرى الكويت، ولكنها مل ت�شتدل على 

رفاة ال�شهيد  علي، وظل يف حكم املفقود حتى تاريخ 2007/3/13م عندما اأودع ياقوت 

بوفاة  احلكم  املحكمة  فيها  طالبًا  �شحيفة  جا�شم  حممد  نورية  وزوجته  العواد  �شالح 

علي، فحكمت حمكمة دائرة االأحوال ال�شخ�شية يف الق�شية رقم 3550 / 2005 اأحوال 

 ، وبناء على ذلك ا�شتخرجت وزارة ال�شحة 
)11(

�شخ�شية  بوفاة علي ياقوت �شالح العواد 

.
)12(

بدولة الكويت �شهادة وفاة بتاريخ 2007/4/19م 

رحم اهلل ال�شهيد على واأ�شكنه ف�شيح جنانه واألهم اأهله ال�شرب اجلميل وال�شلوان.
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ال�شهيد/ عي�شى حممد زمان حممد)1(

 �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

  وهو 
)2(

بوالديه  بار   ، ي�شع اجلميع ، حمبوب  ، ذو قلب كبري  ، حليم  ، �شاحب خلق رفيع  هادئ 

اخلام�ض بني اإخوته.

درا�شته وعمله

يحمل دبلوم هند�شة بحرية من معهد التكنولوجيا ، يعمل يف ميناء ال�شعيبة بدرجة م�شاعد مهند�ض 

.
 )3(

، �شمن جمموعة م�شوؤولة عن زوارق االإطفاء 

  

الذهاب اإلى بيت اخلال

كثريًا ما يذهب عي�شى اإىل بيت خاله يف �شاحية النزهة مع بداية الغزو العراقي حيث يلتقي بولده 

اأمني الذي يقاربه �شنًا ، وكان معهما اأي�شًا �شديقهما مهدي بهبهاين ، وميكث عي�شى هناك وقتًا 

طوياًل ، يعود بعده اإىل املنزل يف اآخر النهار ، وكان �شقيقه اأحمد ين�شحه مرارًا بعدم اخلروج من 

املنزل بكرثة ، وخا�شة يف بداية الغزو العراقي وا�شطراب االأحوال خالله، لكن عي�شى يهون ذلك 

.
 )4(

االأمر ، ويعده اأمرًا اعتياديًا 

كرثة خروج عي�شى

ا�شتمرخروج عي�شى مع رفاقه ، وخا�شة مع اأمني اأ�شكناين ابن اخلال ، على الرغم من حتذيرات 

. 
)5( 

�شقيقه اأحمد

تغيب عي�شى عن املنزل

ويف اليوم ال�شاد�ض من �شهر اأغ�شط�ض ل�شنة 1990 م األح اأحمد على �شقيقه عي�شى بعدم اخلروج 

نظرًا لكرثة اإطالق النار الناجم عن ا�شتباك املقاومة الكويتية البا�شلة مع القوات العراقية الغازية، 

ال�شاعة  يف  املنزل  وغادر   ، النزهة  �شاحية  يف  اخلال  بيت  اإىل  والتوجه  اخلروج  على  اأ�شر  لكنه 

 . 
)6(

الثامنة �شباحًا ، ومل يح�شر حتى الليل 
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  قلق اأحمد على �شقيقه 

ازداد قلق اأحمد على �شقيقه عي�شى ، واأيقن اأن اأمرًا غري اعتيادي حدث له ، فهاتف بيت خاله ، 

لهما يدعى مهدي  ، و�شديق  اأمني  ابن خاله  اأنه خرج مع  ، فاأخربوه  وا�شتف�شر منهم عن �شقيقه 

.
 )7( 

بهبهاين

الرفاق يف ديوانية خال اأحمد

يذكر ال�شاهد حامد م�شطفى علي ر�شا اأنه كان مع عي�شى وابن خاله اأمني يف ديوانيتهم بالنزهة 

اإليهم ،  اأثناء جلو�شهم ات�شل بهم �شديقهم مهدي بهبهاين ، واأخربهم باأنه �شوف يح�شر  ، ويف 

الدائرة يف  االأحوال  للوقوف على  ب�شيارته  ا�شتطالعية  ياأخذهم يف جولة  اأن  واقرتح على اجلميع 

.
 )8(

الكويت ، وت�شوير ما يلفت النظر اإزاء القوات العراقية اأو غري ذلك 

اإ�شرار على التجول لياًل 

كانت ال�شاعة وقتئذ اخلام�شة والن�شف عندما عر�ض مهدي على الرفاق التجوال يف اأرجاء الكويت 

الليل وهو وقت  الوقت يقرتب من  باأن  ، وتعلل  ، بينما رف�شه حامد  ، فقبل اجلميع ذلك العر�ض 

تفر�ض فيه قوات االحتالل العراقية منع التجول ، لكن الرفاق ومن بينهم عي�شى قللوا من �شاأن 

اخلطر املحدق بهم ، وعابوا على �شديقهم حامد رف�شه، بل و�شفوه باجلنب، لكنه مل ياأبه لقولهم 

. 
)9(

لتيقنه من خطورة االأحداث 

اعتقال عي�شى

القوات  قبل  من  اعتقالهم  معه مت  ومن  عي�شى  �شقيقه  اأن  اأخربه  االأ�شخا�ض  اأحد  اأن  اأحمد  يذكر 

العراقية بعد خروجهم من منزل اخلال يف �شاحية النزهة ، واأن ذلك مت اأثناء طريقهم اإىل �شاحية 

عبد اهلل ال�شامل ، وكان معهم اإذ ذاك كامريا فيديو تخ�ض ابن اخلال اأمني اأ�شكناين ، ويبدو اأنهم 

مروا على نقطة تفتي�ض عراقية ، وبعد تفتي�شهم ، �شاهد جنود االحتالل الكامريا معهم فاعتقلوهم 

. 
)10(

على الفور خ�شية احتوائها على �شور عدائية اأو معلومات ا�شتخبارية 

رواية حامد م�شطفى

و رواية ال�شاهد حامد �شديق عي�شى تقرتب من الرواية ال�شابقة ، اإال اأنه ال يق�شر موقع االعتقال 

على منطقة �شاحية عبد اهلل ال�شامل ، على اعتبار اأنه تيقن من رفاقه عزمهم على القيام بجولة 
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اهلل  اأخرى غري �شاحية عبد  قد حدث يف منطقة  يكون  االعتقال  واأن   ، الكويت  مناطق  عامة يف 

ال�شامل ، وال�شبب يف اعتقالهم ذات ال�شبب ، وهو حملهم لكامريا الفيديو ، واحتمال ت�شويرهم ما 

.
 )11(

يعتربه جنود االحتالل معلومات ا�شتخبارية �شديدة احل�شا�شية 

رواية حممد اأ�شكناين

اأما رواية ال�شاهد حممد علي اأ�شكناين فيذكر اأن ال�شبب احلقيقي هو خروجهم للت�شوير يف ذلك 

كانت يف  اأنها  ، يظن  العراقي  االحتالل  قوات  ن�شائية �شد  ت�شوير مظاهرة  وهو   ، اليوم حتديدًا 

. 
)12(

منطقة الرميثية 

رواية �شقيقة عي�شى

بينما تورد مرمي �شقيقة عي�شى اأن ال�شيارة التي ا�شتقلها الرفاق يف جولتهم هي �شيارتها ، وهي �شفر 

كابر�ض بي�شاء اللون ، موديل 1989 ، واأن الرفاق قد اأخربوا والدة اأمني اأ�شكناين باأنهم ذاهبون 

االأ�شدقاء  بقية  اأخربوا  اأنهم  كما  معريف،  املهدي  عبد  عند  ال�شامل  اهلل  عبد  �شاحية  منطقة  اإىل 

اإىل منطقة الرميثية للت�شوير ، وهو ما يعزز رواية حممد  اأي�شًا  بالديوانية باأنهم �شوف يذهبون 

. 
)13(

اأ�شكناين يف قوله يف نيتهم الذهاب اإىل الرميثية من اأجل ت�شوير مظاهرة ن�شائية 

جهالة م�شري عي�شى

الروايات يف م�شري عي�شى ومن معه من املعتقلني بعد تلك احلادثة ، منها ما ذكره  وقد تباينت 

�شقيقه اأحمد عن �شماعه من بع�ض �شباب املقاومة اأن القوات العراقية قامت بحب�ض عي�شى ورفاقه 

 . 
)14(

يف بيت على الطراز العربي يقع خلف جممع بيبي ال�شامل مبنطقة الدعية 

كما ذكر ال�شاهد حممد علي اأ�شكناين احتمالية ترحيل عي�شى ورفاقه اإىل العراق ، وقتلهم كغريهم 

 . 
)15(

من االأ�شرى الكويتيني رميًا بالر�شا�ض ودفنهم يف اأحد مقابر املدن العراقية مثل كربالء 

اأما ال�شاهد اأحمد ح�شني عودة �شياح  فيذكر اأنه �شاهد االأ�شري عي�شى يف مديرية الب�شرة خالل 

�شهر نوفمرب �شنة 1990 م ، و�شاهد معه اأمني اأ�شكناين . وهي �شهادة قطعية الداللة على ترحيل 

. 
)16(

عي�شى اإىل العراق ، واحتمال العثور على رفاته يف اإحدى مقابر مدن العراق 

تغييب قوات االحتالل لعي�شى

هكذا غيَّب الغزاة عي�شى حممد زمان حممد ، ومل يعرف م�شريه يقينًا ، وقد حكمت املحكمة بدولة 
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	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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. 
)17(

الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2009/1/20 م 

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

وال�شلوان.
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( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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امل�شادر و الهوام�ش
 ،4 منزل   ، بدر  �شارع   ،  2 قطعة   ، القاد�شية  �شاحية  ي�شكن   ، م   1962  /12/18 يف  بالكويت  ولد   )1(

8/6/ 1990 م ، وتاريخ  اأ�شره  يف  ، تاريخ  التكنولوجيا بوظيفة م�شاعد مهند�ض  يحمل دبلوم معهد 

ا�شت�شهاده هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2009/1/20 م ، رقم امللف 

 2009/957 برقم  ال�شحة  وزارة  عن  �شادرة  ال�شهيد  وفاة  �شهادة  انظر:   .  684 ال�شهيد  مكتب  يف 

 ،  406032 برقم  والتحرير  االحتالل  عمليات  �شمن  املتغيب  وا�شتمارة   ، م   2009/1/20 بتاريخ   ،

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

حممد  علي  حممد  املبلغ  بيانات   ، م   1991/1/20 يف   ،  60163013 رقم  منوذج   ، االإن�شان  حلقوق 

ح�شن اأ�شكناين ، ومنوذج اآخر �شادر عن اللجنة ال�شابقة برقم 6015114 ، موؤرخ يف نف�ض التاريخ ، 

للمبلغ عبد ال�شمد م�شطفى علي ، ومنوذج ثالث �شادر عن نف�ض اجلهة بتاريخ 1991/1/29 ، برقم 

بتاريخ  نف�ض اجلهة  رابع �شادر عن  ، ومنوذج  املبلغ حامد م�شطفى علي ر�شا  بيانات   ،  6013013

1991/3/12 برقم 6202912 ، بيانات املبلغ حممود حممد �شريف اأ�شكناين ، ومنوذج خام�ض �شادر 

، بيانات املبلغة �شو�شن علي حممد ح�شن   6241714 1991/3/7 ، برقم  ، بتاريخ  عن نف�ض اجلهة 

6462413 ، بدون تاريخ ، بيانات املبلغة  اأ�شكناين ، ومنوذج �شاد�ض �شادر عن نف�ض اجلهة ، برقم 

رجاء اأ�شكناين ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف 

مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي .

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

2011/12/15 ، �ض 2  ؛ حامد م�شطفى علي ر�شا ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف 

يوم االأحد ، املوافق 2011/12/18 ، �ض 2 ؛ حممد علي اأ�شكناين ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد 

القطان يف يوم االإثنني ، املوافق  2011/12/19 ، �ض 2 .

)3( اأحمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 . 

)4( حممد علي اأ�شكناين ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ اأحمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 . 

)5( اأحمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)6( حممد علي اأ�شكناين ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ اأحمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 . 

)7( اأحمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ حامد م�شطفى علي ر�شا ، املقابلة ، �ض 2 .

)8( حامد م�شطفى علي ر�شا ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 – 3 ؛ حممد علي اأ�شكناين ، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 3 . 

)9( حممد علي اأ�شكناين ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ حامد م�شطفى علي ر�شا ، املقابلة ال�شابقة ،   �ض2 

 . 3 –
)10( اأحمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

 ، ال�شابقة  ، املقابلة  اأ�شكناين  3 ؛ حممد علي  ال�شابقة ، �ض  ، املقابلة  )11( حامد م�شطفى علي ر�شا 

�ض3.

)12( حممد علي اأ�شكناين ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)13( مرمي حممد زمان حممد ، مقابلة اأجرتها معها الباحثة اأ�شيل العو�شي بتاريخ 1992/11/30 م ، 

�شفحة واحدة .

)14( اأحمد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 .
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( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 142 

)15( حممد علي اأ�شكناين ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)16( اأحمد ح�شني عودة �شياح ، مقابلة اأجراها معه الباحث با�شل اللوغاين يف 1995/1/7 م ، �شفحة 

واحدة .

بتاريخ  منعقدة   ،  2008  /2997 رقم  ق�شية   ،  9/ ال�شخ�شية  االأحوال  دائرة   ، العدل  وزارة   )17(

2009/1/20 م .
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( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

	á«fÉãdG 	áYÉ°ùdG 	‘h	1/18 	Ωƒj 	‘h	(AGôë°üdG 	áØ°UÉY)	 	ájƒ÷G	Üô◊G	AóH 	ó©H
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ال�شهيد فالح را�شد حمد مرزوق الغريب 

 اأ.د . في�شل عبداهلل الكندري

رزق والد ال�شهيد فالح را�شد الغريب بخم�شة اأوالد وثالث بنات، االأوالد هم فالح وفالح 

وحممد واأحمد وحجي، وفالح هو الثاين بني اإخوانه الذكور، وهذا اأعطاه م�شوؤولية رعاية 

اإخوانه ممن هم اأ�شغر منه.

اأكمل فالح درا�شة الثانوية العامة والتحق بالكلية الع�شكرية، وعمل �شابطًا يف اجلي�ض 

الكويتي، وترقى يف املنا�شب حتى و�شل اإىل رتبة نقيب يف اللواء اخلام�ض ع�شر بوزارة 

الدفاع. وتزوج فالح من ابنة عمه، واأ�شبح اأبا لثالثة اأبناء هم: اأحمد ورا�شد ورمي.

حاله  واأ�شرية  واجتماعية  وظيفية  واجبات  من  املعتادة  حياته  ممار�شة  فالح  واعتاد 

1990م عندما جاءت جحافل  اأغ�شط�ض عام  الثاين من  الكويتي حتى  ال�شعب  حال كل 

اجليو�ض العراقية لتغزو الكويت، ذلك البلد االآمن الذي مل تكن له نوايا تو�شعية يوما 

ما، ومل ير منه جريانه اإال كل خري، كما مد يد التعاون وامل�شاعدة للقا�شي والداين، ومل 

تقف م�شاعداته االإن�شانية وم�شاريعه التنموية عند الدول العربية، واإمنا تعدتها لت�شمل 

بقاعًا كثرية من دول العامل، وال�شيما الدول النامية، فو�شعت بذلك مل�شات حانية على 

اأو �شكورًا فجاءت القوات  اأن تنتظر منهم ردًا  كل �شعوب العامل يف كافة قاراتها، دون 

العراقية اإىل الكويت لتقطع هذا العمل االإن�شاين، ذلك ال�شريان الرئي�ض الذي كان ميد 

تلك الدول بامل�شاعدات التي قدرت مباليني الدوالرات دون مقابل.

نداء  على  النوم  من  فالح  ال�شهيد  ا�شتيقظ  1990م،  اأغ�شط�ض  من  الثاين  فجر  ففي 

فكان  العراقيني،  اجلنود  ليقاوم  اجليوان،  منطقة  يف  عمله  مقر  اإىل  فاأ�شرع  الواجب، 

على الع�شكريني منهم اأن يت�شدوا لتلك القوات الغازية، وال�شيما وقد و�شل تقدم القوات 

العراقية اإىل مقر وزارة الدفاع.

فقام بع�ض من تواجد يف مقر الوزارة من الكويتيني ب�شد القوات العراقية، فتجمع ثلة 

من الغيورين على بلدهم، ممن اأخذتهم احلمية على وطنهم باأن يقفوا �شدًا منيعًا اأمام 

العراقية  للقوات  الت�شدي  وقرروا طواعية  بالنتائج،  الغازية غري مبالني  القوات  تقدم 

مبا توافر حتت اأيديهم من اأ�شلحة ومعدات، وكان فالح القريب مع رفيقه ال�شهيد حممد 

نا�شر الدخيل من بع�ض اأولئك املخل�شني الذين توجهوا م�شرعني لتلبية نداء الواجب 
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بالدفاع عن كويتهم الغالية.

حتت  وقعت  التي  االأ�شلحة  وتناولوا  ال�شالح،  حملة  من  رفاقه  مع  فالح  جتمع  وهناك 

تبادل  ومت  الدفاع،  وزارة  مقر  دخلت  التي  العراقية  القوات  يقاومون  واأخذوا  اأيديهم، 

الدروع  ومتكنت  الطرفني،  بني  �شر�شة  معارك  ودارت  الطرفني،  بني  النريان  اإطالق 

الب�شرية من وقف تقدم القوات الغازية بع�ض الوقت، ولكن مع توافد اإمدادات عراقية 

اإ�شافية، ونفاد ذخرية املدافعني عن الكويت،  مل يجدوا اأمامهم اإال ترك مقر عملهم، 

الغازية،  العراقية  القوات  اأيدي  يقعوا فري�شة يف  التي متركزوا فيها حتى ال  ومواقعهم 

وبعد و�شول االأوامر اإليهم باالن�شحاب، مل يرجع  فالح الأهله اإال بعد يومني، وهو بلبا�ض 

.
)2(

مدين 

اأن  بعد  باأنهم  اأخربها  حممد  ال�شهيد  باأن  الدخيل  نا�شر  حممد  ال�شهيد  اأخت  وتقول 

خرجوا من املع�شكر توجهوا اإىل خمزن مغلق يف منطقة ال�شويخ، فك�شروا القفل وجل�شوا 

باأنهم وجدوا يف هذا  اأخربه  ال�شهيد حممد  باأن  الدخيل   وي�شيف �شعد غامن 
)3(

داخله 

املخزن بع�ض املالب�ض فغريوا مالب�شهم.

ال  حتى  االآخر  تلو  واحدًا  املخزن  من  وخرجوا   
)4(

الع�شكرية  مالب�شهم  من  ليتخل�شوا 

يفت�شح اأمرهم.

مل تقت�شر جهود ال�شهيد فالح عند مقاومة القوات يف مقر وزارة الدفاع يوم الغزو، واإمنا 

�شكل مع جمموعة من رفاقه خلية �شاهمت بتغيري هويات الع�شكريني من موظفي وزارة 

اأو  هويته  يغري  اأن  يريد  ملن  اأو  مدنية،  هويات  اإىل  الوطني  واحلر�ض  والدفاع  الداخلية 

ا�شمه، لت�شليل القوات العراقية التي و�شعت اأيديها على كل اأجهزة الدولة، ورمبا فكروا 

مبطاردة الع�شكريني واأ�شحاب املنا�شب الرفيعة.

اآلة  على  احل�شول  من  متكن  فالح  ال�شهيد  باأن  العازمي  �شعود  نا�شر  �شاحبه  ويقول 

تغليف، واآلة طباعة، واتخذوا من ديوانية ال�شهيد فالح را�شد الغريب مقرًا لهم يف منطقة 

، وكان يقوم بهذا 
)5(

الفنطا�ض، وتوافد الع�شكريون على هذه الديوانية لتغيري هوياتهم 

العمل اأربعة اأ�شخا�ض منهم ال�شهيد حممد نا�شر الدخيل وال�شهيد فالح الغريب �شاحب 

.
)6(

الديوانية و�شخ�ض يعرف با�شم ح�شن اأحمد ح�شون، واآخر 

ولقد جنحت ال�شلطات العراقية يف جتنيد عدد من جن�شيات كثرية كانت تقيم يف الكويت 

اإليهم، ولتجميع معلومات عن  ليعملوا كجوا�شي�ض لها، وليقوموا بر�شد ونقل املعلومات 

اأن  وا�شتطاعت  الكويت،  يف  العراقي  الوجود  مقاومة  على  تعمل  التي  الكويتية  اخلاليا 
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ت�شتقطب بع�شا من جن�شيات خمتلفة من �شعاف النفو�ض جلانبها، وللعمل ل�شاحلها.

اإذ �شرعان ما و�شلت االأنباء لل�شلطات العراقية  لذا مل ي�شتمر عمل اخللية ملدة طويلة 

فتجمع  اخللية،  اأفراد  مكان جتمع  الديوانية  فقامت مبراقبة  اخللية،  هذه  عمل  ةحول 

مفتوحة  الديوانية  اأبقوا  حيث  للكويتيني  كمينا  وعملوا  بداخلها،  العراقيون  اجلنود 

.
)7(

ال�شطياد كل من يدخلها وحدث ذلك يوم اخلام�ض من �شبتمرب عام 1990م 

منطقة  �شرطة  خمفر  اإىل  اقتادوهم  واأ�شحابه  الغريب  فالح  ال�شهيد  اأ�شروا  اأن  وبعد 

، لتنقطع اأخباره بعد ذلك.
)8(

الفنطا�ض ، ومت نقله اإىل �شجون العراق 

كتابًا  الغريب  حمد  علي  جميلة  زوجته  اأودعت  عندما  2009/10/29م  تاريخ  حتى 

من  اعتبارًا  حكميًا«  »موتًا  املفقود  مبوت  احلكم  للمطالبة  الكلية  املحكمة  اإىل 

، فقامت مراقبة ال�شجل املركزي للمواليد والوفيات بوزارة ال�شحة 
)9(

2009/12/22م

.
)10(

با�شتخراج �شهادة وفاة بتاريخ 2010/3/15م 

رحم اهلل ال�شهيد فالح واأ�شكنه ف�شيح جناته واألهم اأهله ال�شرب اجلميل وال�شلوان.
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ال�شهيد/ فهد خالد �شالح الرومي )1(

 اأ. د. في�شل عبداهلل الكندري

ولد ال�شهيد فهد خالد الرومي يف دولة الكويت يوم 1953/12/22م، ورزق والده ب�شبعة 

اأبناء ذكور هم: حممد وعبداهلل و�شالح واأ�شامة ورومي و�شليمان وفهد، وفهد هو اأ�شغر 

مبنطقة  مدر�شة  يف  االبتدائية  فدر�ض  الدعية،  منطقة  يف  وترعرع  فهد  ن�شاأ  اإخوانه، 

ال�شعب، واملتو�شطة كانت مبدر�شة مهلهل امل�شف، ثم ثانوية اجلاحظ، ثم ح�شل على 

الداخلية، بوظيفة  العمل كمدين يف وزارة  ب�شلك  والتحق  1989م،  �شنة  دبلوم كمبيوتر 

كاتب اأحوال يف خمفر �شرطة الرو�شة.

كان فهد هادئ الطباع، مطيعًا لوالديه، وكان يهوى كرة القدم، وكثريًا ما كان يتطوع 

للعمل يف جمعية الهالل االأحمر الكويتي، وله بع�ض االأن�شطة الدينية، ومل تتح الفر�شة 

 ويقول عنه �شديق دربه اأ�شامة 
)1(

لفهد ليتزوج، ب�شبب الغزو العراقي على دولة الكويت 

عبدالعزيز طوير�ض باأن ال�شهيد فهد اإن�شان خدوم يحب م�شاعدة الغري دون كلل اأو ملل 

 ، كما كان كتوما يف عمله 
)2(

وهو اإن�شان هادئ بطبعه يحافظ على اأداء �شلواته يف وقتها 

وقلما يتفوه مبا يعمل.

ويف �شباح يوم اخلمي�ض الثاين من اأغ�شط�ض 1990 م تفاجاأ اأهايل الكويت بدخول  القوات 

ال�شدامية اأرا�شي الكويت ، فاأباحوا حمرماتها، وا�شتباحوا اأر�شها واأموالها، فما كان 

من الكويتيني اإال اأن �شاروا يدا واحدة، والتفوا حول قيادتهم ال�شيا�شية، وحاول اأعوان 

�شدام اأن يجدوا من يقف معهم ويوؤيد غزوهم للكويت، و�شطر الكويتيون مثااًل فريدًا من 

نوعه للعامل باأ�شره عن الوحدة الوطنية والتكاتف معها للق�شاء والتخل�ض من الغزاة.

ففي �شبيحة اخلمي�ض االأ�شود ذهب فهد اإىل مقر عمله يف خمفر �شرطة الرو�شة حاله 

الكويت،  اأرا�شي  الغازية  العراقية  القوات  يعلموا بدخول  الذين مل  الكويتيني  كحال كل 

بتوزيع  فقام  اأرا�شيها،  بكامل  الكويت  على  و�شيطرتهم  الغزاة  بدخول  علم  وهناك 

الغزاة، وهي  الكويتيني ممن يرغبون يف مقاومة  املوجودة يف مقر عمله على  االأ�شلحة 

قليلة العدد مقارنة مبا ميتلكه جي�ض العراق الذي عرف باأنه رابع اأكرب جي�ض من حيث 

العدد على م�شتوى العامل.

امللفات  وبع�ض  اأ�شلحة،  معه  حاماًل  بيته  اإىل  فهد  ال�شهيد  رجع  االأ�شلحة  وزع  اأن  وبعد 
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املوجودة باملخفر التي حتتوي معلومات عن ال�شباط واالأفراد من ا ل�شلك الع�شكري من 

عليهم،  منها  وي�شتدلوا  الغازية،  القوات  اأيدي  تقع يف  ال  الداخلية حتى  وزارة  منت�شبي 

.
)3(

وعلى عناوينهم، واأخفى تلك االأ�شلحة وامللفات يف غرفته 

القوات  ملقاومة  خاليا  بت�شكيل  قام  واإمنا  احلد  هذا  عند  الرومي  فهد  عمل  يقف  ومل 

اأ�شحابه ممن  من  اأي  معرفة  نتمكن من  ال�شديد مل  لكتمانه  ونظرًا  الغازية،  العراقية 

�شكل معهم هذه اخلاليا، فت�شري الدالئل اإىل اأنه كون مع رفاقه خلية عرفت با�شم حركة 

املقاومة الوطنية الكويتية »حماك« التي نقلت عملياتها اإىل اأر�ض العراق، لتقوم باأعمال 

تفجريية هناك.

وهناك وثيقة عراقية �شادرة عن العقيد الركن جنم عبداهلل قائد القوات اخلا�شة يف 

الكويت ت�شهد بدور ال�شهيد فهد: يوجد �شابط يف ال�شرطة الكويتية يدعى فهد الرومي 

يقود �شيارة حتمل الرقم )7990( ، ي�شكن منطقة الدعية مقابل ال�شفارة ين�شب نف�شه 

واأنه  الكويتية  )حماك(  الوطنية  املقاومة  ا�شم حركة  نف�شها  تطلق على  اإىل جمموعة 

يرتدد على دار يف منطقة ال�شرق ومعه جمموعة من �شباط املباحث ينوي القيام باأعمال 

تخريبية داخل مدينة بغداد وكذلك يقوم املذكور ببث االإ�شاعات عن وجود قوات اأمريكية 

.
)4(

يف منطقة ال�شعيبة 

كما �شكل مع فريق اآخر من رفاقه خلية اأخرى يف منطقة حويل تولت القيام بتفجريات 

القنابل وتفجريها بني جتمعات  الب�شطات، وزرع  العراقيني عند  عند جتمعات اجلنود 

اجلنود العراقيني، اأو احت�شاد بع�ض الفل�شطينيني ممن يوالون ويوؤيدون النظام العراقي، 

.
)5(

ويقفون معه لت�شديد اخلناق على الكويت واأهلها 

ومل يكن هذا هو دور ال�شهيد فهد الرومي يف مقاومة الغزاة فقط، واإمنا انربى للتطوع 

�شوارع  تنظيف  ي�شاعد يف  اأوتي  من حيلة، فنجده  ما  بكل  واأهلها  الكويت  بلده  خلدمة 

 لتوفري اخلبز لل�شامدين وحثهم على 
)6(

الكويت واملناطق ال�شكنية، كما عمل يف املخابز 

البقاء يف الكويت ملواجهة الغزاة رغم ال�شعاب الكثرية التي تواجههم، حيث انقطعت 

مثل هذه اخلدمات مع رحيل اجلاليات االأجنبية التي هجرت الكويت يف اأوائل اأيام الغزو، 

فجاء هنا دور اأبناء الكويت للقيام بكل تلك االأعمال لدفع عجلة احلياة، واالعتماد على 

اأنف�شهم يف ت�شيري اأمور بلدهم وقت املحن وال�شدائد.

كما كان لل�شهيد فهد الرومي اأدوار بطولية اأخرى فريوي لنا �شديقه الدكتور جمال يو�شف 

الدعيج جانبًا مما قام به ال�شهيد فهد فيقول باأنه كانت هناك بع�ض االأجهزة الطبية 
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�شباب  بع�ض  مع  فقام  املركزي،  ال�شجن  م�شت�شفى  يف  موجودة  وكانت  الثمن،  الغالية 

الكويت ممن اأخذوا على عاتقهم رد جميل الكويت حتى ال تقع تلك االأجهزة غنيمة يف 

اأيدي القوات الغازية، واأ�شرعوا بنقلها اإىل منطقة قرطبة، وو�شعوها يف بيت الدبو�ض يف 

قطعة 4 وذلك يف االأيام االأوىل من الغزو، وكان نقل كل تلك االأجهزة الطبية من اأخطر 

.
)7(

االأعمال، ولكن ال�شهيد فهد وغريه من �شباب الكويت اأ�شروا على اإنقاذها

وال�شك اأن مثل هذه االأعمال البطولية لن تغيب كثريًا عن عيون ال�شلطات العراقية وال 

ي�شتبعد اأن تكون ح�شلت على معلومات عن ال�شهيد فهد، ورمبا قامت مبراقبة حتركاته، 

ومل مت�ض اأيام كثرية حتى �شقط يف اأيدي ال�شلطات العراقية الغازية، فقد قب�ض عليه 

بالقرب من نادي القاد�شية يف منطقة حويل، وكان يقود �شيارة فان طراز 1989 وهي 

واقتادوه  والفارهة،  اجلديدة  ال�شيارات  اأخذ  على  العراقيون  اجلنود  واعتاد  جديدة، 

اإىل  هناك  ومن  العراقية،  لل�شلطات  مطلوب  اأنه  لهم  تبني  وهناك  النقرة،  خمفر  اإىل 

�شجن االأحداث، فدور الرعاية االجتماعية، واأخريًا �شجن الدوحة، ثم نقل اإىل العراق، 

.
)8(

وانقطعت اأخباره عن اأهله نهائيًا 

�شجن  يف  الرومي  فهد  على  تعرف  باأنه  القالف  را�شد  عي�شى  وهو  عيان  �شاهد  ويقول 

العا�شمة يف �شهر اأكتوبر 1990م، وي�شيف باأن االأ�شرى كانوا يتعر�شون جلل�شات تعذيب 

على يد زبانية �شدام ح�شني،  ولكن فهد الرومي كان له ن�شيب االأ�شد من التعذيب وكان 

اأنه ملا كان يعاد اإىل الزنزانة كان ال يقوى على الوقوف،  اأكرثهم �شربًا وق�شوة لدرجة 

وكان بقية زمالء ال�شجن ي�شعون قطعة قما�ض مبللة على راأ�شه، وال �شك اأن هذا العذاب 

املقاومة  ب�شبب  فهد  لل�شهيد  العراقيون  يحمله  كان  الذي  احلقد  حجم  على  يدل  كان 

.
)9(

ال�شر�شة التي اأظهرها يف وجههم 

وظل ال�شهيد فهد قابعًا يف �شجون العراق فرتة من الزمن، وبعد التحرير خرجت فرق البحث 

رفاة  على  ت�شتدل  ولكنها مل  الكويت،  اأ�شرى  رفاة  بحثًا عن  العراق  اأرا�شي  الكويتية جتوب 

�شالح  اأودع  عندما  2006/4/8م  تاريخ  حتى  املفقود  حكم  يف  وظل  الرومي،  فهد  ال�شهيد 

دائرة  حمكمة  فحكمت  فهد،  �شقيقه  بوفاة  احلكم  املحكمة  فيها  طالب  �شحيفة  الرومي 

 ، وبناء على 
)10(

2006/394 بوفاة فهد خالد الرومي  االأحوال ال�شخ�شية يف الق�شية رقم 

ذلك ا�شتخرجت وزارة ال�شحة بدولة الكويت �شهادة وفاة بتاريخ 2006/8/9م.

رحم اهلل ال�شهيد فهد واأ�شكنه ف�شيح جناته واألهم اأهله ال�شرب اجلميل وال�شلوان.
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ال�شهيد/ فوزي اإبراهيم عبداللطيف العبد اجلليل )1(

د. اأحمد �شعود احل�شن

اأخالق و�شفات ال�شهيد فوزي اإبراهيم عبداللطيف العبد اجلليل:

كان ال�شهيد فوزي متدينًا، حري�شًا على ال�شالة يف امل�شجد، بارًا بوالديه، حمبًا الأ�شرته، 

�شغوفًا بالعلم واالطالع والقراءة.

.
)2(

وقد متيز بال�شجاعة واجلراأة وال�شراحة وحب املغامرة والطموح 

.
)3(

وله هوايات اأبرزها ال�شباحة و�شيد الطيور 

دور ال�شهيد فوزي اأثناء الغزو العراقي الغا�شم على الكويت:

عندما اجتاحت القوات العراقية دولة الكويت يف يوم اخلمي�ض 1990/8/2م، كان فوزي 

يف اإجازة خارج الوطن يف جمهورية م�شر العربية وعندما بلغته االأخبار باحتالل العراق 

لوطنه �شارع باالت�شال مبا�شرة بال�شفارة الكويتية واأبدى ا�شتعداده املطلق للقيام باأي 

 ومل ينتظر 
)4(

عمل يخدم الق�شية الكويتية واأنه جندي ينتظر االأوامر من القيادة العليا 

الكويت  دخل  ومنها  ال�شعودية،  العربية  اململكة  اإىل  بال�شفر  بادر  فقد  طوياًل  ال�شهيد 

بتاريخ  اأيام حتى اعتقله جنود االحتالل  اإال ثالثة  لكنه مل ميكث   1990/8/12 بتاريخ 

.
)5(

 1990/8/15

اإىل  الكويت، ولذا مبجرد و�شوله  النفطية يف �شركة نفط  كان فوزي م�شوؤواًل عن اخلرائط 

اأر�ض الوطن كان �شغله ال�شاغل اإخفاء هذه اخلرائط عن اأعني القوات الغازية فو�شعها يف 

ي�شاألون عن هذه  النفط  اإىل �شركة  العراقيون قد ذهبوا  منزله يف منطقة االأحمدي، وكان 

اخلرائط وعرفوا حتت تهديد ال�شالح من موظفي ال�شركة بوجودها لدى فوزي عبداجلليل 

.
)6(

فقاموا بالبحث عنه وو�شلوا اإىل منزل والدته فاأخربهم ذووه اأنه م�شافر 

اإن دور ال�شهيد خالل هذه االأيام الثالثة مل يقت�شر على العمل على حفظ اخلرائط من 

�شرقة العراقيني لها بل اهتم اأي�شًا ب�شحذ همم النا�ض مبقاومة املحتل حيث خطب يف 

م�شجد �شركة النفط يدعوهم »للجهاد �شد اجلنود العراقيني« وقام اأحد العمالء اخلونة 

.
)7(

باإبالغ القوات العراقية بذلك مما زاد من اإ�شرار جنود االحتالل على القب�ض عليه 
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ظروف اعتقال ال�شهيد فوزي العبد اجلليل وا�شت�شهاده )8(:

يرتب�شون  حوله  وكمنوا  منزله  مكان  على  وا�شتدلوا  فوزي  حتركات  العراقيون  ر�شد 

 ، وكان ال�شهيد يوم اعتقاله 1990/8/15 زار والدته واأقنعها ب�شرورة 
)8(

ح�شوره اإليه 

يف  منزله  اإىل  وذهب  للمغادرة  ت�شتعد  وتركها  ال�شعودية  العربية  اململكة  اإىل  خروجها 

منطقة االأحمدي الإح�شار اأغرا�شه ال�شخ�شية، واأثناء خروجه من املنزل �شاهد القوات 

  واأخذوه اإىل مقر اأمن املن�شاآت يف �شركة 
)9(

العراقية تطوق املنزل واألقت القب�ض عليه 

�شخ�شيته  لهم  واأكد  للنا�ض،  بتحري�شه  اأبلغهم  الذي  العميل  اأح�شروا  وهناك  النفط 

مالب�ض  وعلى  النفطية  اخلرائط  على  لديه  وعرثوا  اأخرى  مرة  املنزل  اإىل  فاقتادوه 

ع�شكرية لل�شهيد اأثناء تاأديته خلدمة التجنيد االإلزامي برتبة مالزم وعرثوا كذلك على 

خمفر  يف  ف�شجنوه   ،
 )10(

�شده  اإدانات  جمموعة  �شكل  هذا  فكل  »�شوزن«  �شيد  بندقية 

االأحمدي ثم نقلوه اإىل �شجن حمافظة اجلهراء ثم نقل اإىل �شجن االأحداث ثم حول اإىل 

العراق وهناك �شجن يف اأكرث من معتقل يف مديرية اأمن الب�شرة ويف �شجن اأبو غريب 

.
)11(

ويف مدينة النا�شرية واملو�شل وبغداد 

وكان ال�شهيد فوزي اأثناء االعتقال اأبي النف�ض، مل يخ�شع للعراقيني اأو ي�شتكني لهم اأو 

ي�شتعطفهم بل كان ي�شرخ يف وجوههم وي�شتمهم غري مبال بعواقب ذلك فقاموا بتعذيبه، 

لكنه �شرب على ذلك موؤمنًا بق�شاء اهلل وقدره، ويف ال�شجن كان اإمامًا يوؤم املعتقلني يف 

.
)12(

ال�شالة 

وحاول �شقيقه فاروق اإطالق �شراحه عندما كان يف �شجن الب�شرة لكن العراقيني طردوه 

 واآخر املعلومات عن اعتقاله اأنه كان م�شجونًا يف 
)13(

وحذروه من ال�شوؤال عنه مرة اأخرى 

ثم انقطعت اأخباره متامًا اإىل اأن 
 )14(

مدينة بغداد يف منطقة ت�شمى جمال عبدالنا�شر 

عرث على رفاته بتاريخ 2004/3/22، حيث ن�ض تقرير االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 

اأنه »يف مقربة جماعية تقع غرب كربالء مت العثور على اأحد رفات االأ�شرى الـ605 وقد 

اأثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع اإحدى الرفات التي تعود لالأ�شري ال�شهيد/ 

بتاريخ  اأ�شره  مت  والذي  1953م  مواليد  من  العبداجلليل  عبداللطيف  اإبراهيم  فوزي 

.
)15(

1990/8/15 وتعزى الوفاة »لالإ�شابة بعيار اأو بعدة اأعرية نارية« 

واأ�شكنه ف�شيح  العبد اجلليل  اإبراهيم عبداللطيف  باإذن اهلل/ فوزي  ال�شهيد  رحم اهلل 

جناته. واألهم اأهله ال�شرب اجلميل وال�شلوان.
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4 - مقابلة حممد العبداجلليل �ض 3، تقرير وفاء اليماين.

5 -تقرير كتبته �شقيقة ال�شهيد فتوح اإبراهيم العبداجلليل بتاريخ 1992/12/5، تقرير وفاء اليماين.

6 - مقابلة حممد العبداجلليل �ض 4، 3، 2.

7 - مقابلة حممد العبداجلليل �ض4.

8 - تقرير فتوح العبداجلليل، مقابلة حممد العبد اجلليل �ض 4، 5.

9 - تقرير فتوح العبد اجلليل، تقرير وفاء اليماين، مقابلة حممد العبداجلليل �ض 5، 4.

10 - مقابلة حممد العبداجلليل �ض 5، مقابلة فتوح العبداجلليل.

11 - تقرير فتوح العبد اجلليل، تقرير وفاء اليماين، مقابلة حممد العبداجلليل �ض 6، 5، مقابلة خالد 

ن�شار  عزيز  �شهادة   ،1992/12/12 بتاريخ  الظفريي  حمود  في�شل  �شهادة   ،2  ،1 �ض  اخلمي�ض 

�شهادة   ،1992/10/27 بتاريخ  بارون  قا�شم حاجي ح�شن  �شهادة   ،1992/11/29 بتاريخ  الظفريي 

خالد املطريي بتاريخ 1992/11/28، �شهادة عزيز بن عبيد بن مقبل بتاريخ 1997/3/29.

12 - تقرير وفاء اليماين، مقابلة حممد العبد اجلليل �ض 5، 6.

13 - تقرير فتوح العبد اجلليل.

14 - تقرير فتوح العبداجلليل.

انطباق  الفني،  الفريق  اجلنائية،  االأدلة  فريق  اجلنائية،  لالأدلة  العامة  االإدارة  �شادر عن  تقرير   -  15

اإبراهيم  فوزي  ال�شهيد/  االأ�شري  على  واملنطبق   )30228( رقم  لرفات  م�شور  تقرير   ،)93( رقم 

عبداللطيف العبد اجلليل، ملف اأ�شري رقم )419( ، �شهادة وفاة �شادرة عن وزارة ال�شحة - مراقبة 

ال�شجل املركزي للمواليد والوفيات بتاريخ 2004/4/17.
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ال�شهيد / في�شل حيدر مال اهلل اإ�شماعيل)1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

. 
)2(

هادئ ، خلوق ، متدين ، ب�ّشام ، بار باأهله ووالديه 

درا�شته وعمله

ال�شهادة املتو�شطة ، وكيل عريف ، يعمل بوزارة الدفاع يف �شالح الطريان يف قاعدة على 

. 
)3(

ال�شامل ال�شباح 

احلالة االجتماعية

.
 )4(

متزوج ، لديه بنت ا�شمها �شهد ، واأثناء الغزو العراقي رزق مبولود اأ�شماه ح�شني 

هوايته

. 
)5(

ريا�شي ، يهوى كرة القدم 

 

في�شل يف بداية الغزو

اإىل  الكويت  دولة  الغا�شم على  العراقي  الغزو  اأيام  اأول  اأ�شرته يف  واأفراد  توجه في�شل 

قريبة  املنطقة  لكون   ، الرقعي  امل�شتاأجرة يف منطقة  �شقته  تاركًا  الدعية  اأهله مبنطقة 

ومقابلة للقيادة الع�شكرية للجي�ض الكويتي مبنطقة جيوان ، وكان الق�شد من االنتقال 

هو حماولته تاأمني اأ�شرته ، ف�شاًل عن خوفه من مالحقة جنود االحتالل له لكونه اأحد 

. 
)6(

منت�شبي القوات الع�شكرية 

تزوير الهويات

عمل في�شل ورفاقه على ا�شتخراج هويات مزورة للع�شكريني خوفًا من وقوعهم باأيدي 

القوات العراقية الغازية التي كانت تتعقبهم، وتلقي القب�ض عليهم ، وكان ي�شتخدم لهذا 

.
)7(

العمل ماكينة لتغليف الهويات ميلكها ، واأول هوية عملها هويته 
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حمله لل�شالح

مغبة  من  مرارًا  والده  حذره  وقد   ، احلاجة  عند  وا�شتخدمه   ، �شالحه  في�شل  حمل 

. 
)8(

ا�شتخدام ال�شالح �شد جنود االحتالل العراقي ل�شدة بط�شهم 

اإخفاء االأ�شلحة يف املنزل

كانت االأ�شلحة ترد اإليه من رفاقه ، وكان يخفيها يف املنزل ، والبع�ض االآخر بالقرب من 

. 
)9(

املنزل 

توزيع االأ�شلحة

مل يدخر في�شل و�شعًا يف تزويد القادرين على حمل ال�شالح به ، م�شاهمة منه يف دحر 

. 
)10(

القوات العراقية الغازية ، وحترير الوطن 

توزيع املواد الغذائية

و�شارك في�شل رفاقه يف توزيع املواد الغذائية التموينية على االأ�شر ال�شامدة التي كانت 

 . 
)11( 

يف اأم�ض احلاجة اإليها يف منطقته ، وكذلك على اأهله

 بحث القوات العراقية عنه

كان في�شل �شمن املطلوبني من الع�شكريني الذين كانت تالحقهم القوات العراقية ، وقد 

قامت تلك القوات مبداهمة منزل والده يف منطقة ال�شليبخات اأكرث من مرة ، وفت�شته 

. 
)12(

بحثًا عن في�شل 

اأ�شر في�شل

ويف اأواخر �شهر اأكتوبر �شنة 1990 م ، وت�شهياًل حلركة في�شل وتنقله من مكان اإىل اآخر 

، ذهب اإىل االإدارة العامة للمرور ملنطقة العا�شمة لتغيري لوحتي �شيارته الكويتية اإىل 

لوحات عراقية ، فاكت�شف العراقيون هويته املزورة ، بعدها مل يعد اإىل منزله ، حيث 

.
 )13(

قامت القوات العراقية باأ�شره هناك . وقد اأخربت زوجته بهذا 
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في�شل يف �شجن االأحداث

بعدها ، قامت القوات العراقية بنقل في�شل اإىل �شجن االأحداث ، وكان ذلك يف بداية 

. 
)14(

�شهر نوفمرب اإىل الن�شف من �شهر دي�شمرب �شنة 1990 م 

في�شل يف خمفر اجلهراء

جاء اأحد االأ�شخا�ض ممن يحملون اجلن�شية العراقية اإىل اأ�شرة في�شل خمربًا باأنه يف 

خمفر �شرطة اجلهراء ، فتوجه الوالدان اإىل هناك ، ف�شاهدا في�شل ، لكنهما مل ينجحا 

يف اإطالق �شراحه ، بالرغم من دفع مبالغ على �شبيل ر�شوة جلنود االحتالل ، وكان ذلك 

. 
)15(

يف اأواخر �شهر دي�شمرب �شنة 1990 م 

في�شل يف كلية ال�شرطة

قام جنود االحتالل بعدها بنقل في�شل اإىل مبنى كلية ال�شرطة ، ومكث هناك نحو اأربعة 

اإىل خم�شة اأيام ، ويف اأثنائها وكلت له زوجته بدرية حماميًا للرتافع عنه مقابل �شتة اآالف 

دينار عراقي ، ثم حكمت عليه املحكمة العراقية بال�شجن والرتحيل اإىل العراق ليق�شي 

. 
)16(

فرتة العقاب هناك بعدما اأ�شقطت عنه تهمة تزوير الهوية 

اآخر االآخبار عن في�شل

في�شل  مع  اأنه خرج  واأفاد   ، ويدعى علي عبد اهلل  االأ�شرى  اأحد  ، ح�شر  التحرير  بعد 

�شمن جمموعة من االأ�شرى الذين اأخرجتهم املعار�شة العراقية ، وحدث اأثناء خروجهم 

ترا�شقًا باالأ�شلحة الر�شا�شة ، اأ�شيب على اإثره في�شل برجله ، فرتكه الباقون خ�شية اأن 

. 
)17(

يوؤخرهم عن االإفالت من القوات العراقية 

في�شل يف �شجن اأبو غريب

يف يوم 15 / 1 / 1991 م قامت القوات العراقية برتحيل في�شل اإىل �شجن اأبو غريب 

العراقي ، ومل يعرف م�شريه بعدها ، وقد �شاهده ب�شجن اأبي غريب �شمويل �شامكوتي 

جي �شمويل وهو م�شاح كميات كان يعمل يف اإحدى حمطات البنزين التابعة لليونيكوم ، 

وقامت القوات العراقية باعتقاله واإيداعه ذاك ال�شجن ، وقد تعرف هذا ال�شاهد على 

�شورة ال�شهيد في�شل ، لكنه ذكر اأنه ا�شمه عبد الواحد ، ويبدو اأن ال�شهيد قد غري ا�شمه 
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. 
)18(

لهذا اال�شم خ�شية افت�شاح هويته الع�شكرية 

تغييب قوات االحتالل لل�شهيد

هكذا غيَّب الغزاة في�شل حيدر مال اهلل اإ�شماعيل ، ومل يعرف م�شريه يقينًا ، وقد حكمت 

. 
)19(

املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/4/11

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

اجلميل وال�شلوان .
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 7 / 6 / 1966 م ، ي�شكن منطقة الرقعي ، قطعة 13 ، ق�شيمة 10 ، الدور الثاين، 

�شقة 5 ، وكيل عريف ، يعمل بوزارة الدفاع يف �شالح الطريان يف قاعدة على ال�شامل ال�شباح ، تاريخ 

ال�شهيد �شادرة عن  11/ 4/     2008 م. انظر: �شهادة وفاة  تاريخ موته حكميًا يف  اال�شت�شهاد هو 

وزارة ال�شحة برقم 2008/3108 م ، بتاريخ 2009/2/15 م ، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين 

الكويتيني �شادرعن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان ، منوذج رقم 1108212 يف تاريخ 1991/3/5م 

االأ�شرى  �شوؤون  ملتابعة  الوطنية  اللجنة  ، ومنوذج �شادر عن   ) ال�شهيد  �شقيق   ( املبلغ علي  بيانات   ،

موؤرخ يف   ، ال�شابق  الرقم  بنف�ض   ،  ) ال�شهيد  والدة   ( القطان  بدرية طاهر علي  للمبلغة  واملفقودين 

406032 يف  برقم  والتحرير  االحتالل  عمليات  املتغيب �شمن  بيانات  وا�شتمارة   ، م   1991/10/12

تاريخ 1992/5/7 ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي 

يف مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي .

)2(  نبيل ) �شقيق ال�شهيد ( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االأحد ، املوافق  2013/4/28 

م ، �ض 2 ؛ ريا علي �شلبي ) والدة ال�شهيد ( ، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم االأحد 

، املوافق  2013/4/12 م ، �ض 2 .

)3( ريا علي �شلبي ) والدة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ نبيل ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة 

، �ض 2 . 

)4( نبيل ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ ريا علي �شلبي ) والدة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة 

، �ض 2 .

)5( نبيل ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 . 

)6( امل�شدر ال�شابق ، �ض 2 - 3 .

)7( ريا علي �شلبي ) والدة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ نبيل ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة 

، �ض 3 . 

)8( نبيل ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)9( امل�شدر ال�شابق .

)10( امل�شدر ال�شابق ، �ض 4 .

)11( امل�شدر ال�شابق .

)12( امل�شدر ال�شابق .

)13( ريا علي �شلبي ) والدة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 – 3 ؛ نبيل ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 4 ؛  بدرية طاهر علي القطان ) زوجة ال�شهيد (، مقابلة اأجرتها معها الباحثة ليلى دريع 

، �شفحة وحدة .

)14( بدرية طاهر علي القطان ) زوجة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �شفحة واحدة ؛  ريا علي �شلبي  

)والدة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 . 

، املقابلة  ال�شهيد (  ؛ ريا علي �شلبي ) والدة   5 ال�شابقة ، �ض  ، املقابلة  ال�شهيد (  )15( نبيل ) �شقيق 

ال�شابقة ، �ض 3 ؛ بدرية طاهر علي القطان ) زوجة ال�شهيد (، املقابلة ال�شابقة ، �شفحة واحدة .

)16( بدرية طاهر علي القطان ) زوجة ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �شفحة واحدة .

)17( امل�شدر ال�شابق .
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)18( �شمويل �شامكوتي جي �شمويل ، مقابلة الباحث عادل العبد اجلادر بتاريخ 27 / 7/ 1994 م ، �ض2؛ 

نبيل ) �شقيق ال�شهيد ( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 ..

)19( وزارة العدل ، دائرة االأحوال ال�شخ�شية /9 ، ق�شية رقم 2358/ 2008 ، املرفوعة من علي حيدر 

وزارة  ووكيل   ، العدل ب�شفته  وزارة  ووكيل   ، ال�شلطاين  رويان  اإ�شماعيل �شد �شالح عو�ض  مال اهلل 

ال�شحة ب�شفته ، ومدير عام الهيئة العامة ل�شوؤون الق�شر ب�شفته .
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ال�شهيد/ ما�شي حمد عبيد حمد املطريي )1(

 د. اأحمد �شعود احل�شن:

اأخالق وهوايات ال�شهيد ما�شي املطريي:

عرف ال�شهيد باأنه اإن�شان طيب القلب، خلوق، حمرتم،  �شجاع، مرح اجتماعي بطبعه، 

له  مالزمًا  كان  الأنه  والده  عند  خا�شة  حمبة  وله  بوالديه،  بار  اجلريان،  من  حمبوب 

.
)2(

حري�شًا على خدمته 

ال�شليبخات  نادي  يف  القدم  لكرة  العبًا  كان  فقد  الريا�شة  اأبرزها  هوايات  ولل�شهيد 

.
)3(

الريا�شي 

دوره خالل الغزو العراقي الغا�شم:

عندما داهمت القوات العراقية اأر�ض الكويت يف يوم اخلمي�ض 1990/8/2 بادر ال�شهيد 

باالن�شمام اإىل اإحدى خاليا املقاومة التي �شكلها زميله عبداهلل جطلي العنزي يف منطقة 

العيون باجلهراء منذ اأول يوم  من اأيام الغزو االآثم وقد اتخذت من منزل عبداهلل مركزًا 

.
)4(

الإدارة اأن�شطتها 

وال�شهيد ما�شي كان له دور يف اأكرث من جمال يف مقاومة االحتالل فقد برز يف املقاومة 

ال�شلمية والتي متثلت يف:

1 - العمل يف اجلمعية التعاونية لتوفري احتياجات املرابطني يف دولة الكويت.

2 - العمل يف املخابز لتوفري اخلبز الالزم حلياة النا�ض اليومية.

3 - توزيع املبالغ ا لنقدية على االأ�شر الكويتية يف منطقة اجلهراء.

الوالء  وتوؤكد  العراقية  القوات  مقاومة  على  حتث  التي  املن�شورات  وتوزيع  طباعة   -  4

لالأ�شرة احلاكمة من اآل �شباح وترف�ض حكم املجرم املقبور �شدام ح�شني.

اإىل حدود اململكة العربية ال�شعودية حيث لل�شهيد معرفة  5 - تو�شيل العوائل الكويتية 

.
)5(

بالطرق الربية الداخلية اإىل هذه احلدود 

ولل�شهيد دور بارز اأي�شًا يف مقاومة املحتل ع�شكريًا من خالل التن�شيق مع اأبناء املقاومة 

التي ينتمي اإليها حيث �شارك يف بع�ض العمليات الع�شكرية منها:

بالطرق  متر  التي  احلارقة  املولوتوف  بقنابل  العراقية  الع�شكرية  االآليات  رمي   -  1
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ال�شريعة خا�شة طريق الفحاحيل ال�شريع عند ال�شارع املقابل مل�شت�شفى هادي يف منطقة 

اجلابرية.

العيون  مناطق  بني  الواقعة  املرور  اإ�شارة  تعرب  التي  العراقية  القوات  على  الهجوم   -  2

)6(

وتيماء والواحة وكان لهذه العملية �شدى كبري �شد اجلنود العراقيني. 

وباالإ�شافة اإىل هذه العمليات الع�شكرية فقد كان لل�شهيد دور يف جمع االأ�شلحة وتوزيعها 

 وتزويد القيادة الكويتية يف اململكة العربية ال�شعودية بخرائط 
)7(

على خاليا املقاومة، 

جغرافية تو�شح اأماكن متركز القوات العراقية يف دولة الكويت عن طريق االأ�شر املغادرة 

 لي�شهل �شربها من قوات التحالف.
)8(

اإىل اململكة العربية ال�شعودية 

ال�شهيد ما�شي املطريي منذ اأول يوم من الغزو الغادر اإىل حلظة اعتقاله كان ن�شطًا جدًا 

يف مقاومة املعتدين فكما يقول عنه اأحد اأ�شدقائه باأنه كان متحم�شًا جدًا يحب اأن يعمل 

كان يخرج  »ما�شي رحمه اهلل  اأن  �شقيقه  ويذكر   
)9(

الكويت  اأجل حترير  �شيء من  اأي 

بتحركات  ال�شهيد على علم  والد  وكان   
)10(

يومني«  اأو  يوم  بعد  اإال  يرجع  وال  البيت  من 

ما�شي يف املقاومة فكان ي�شجعه ولكن يطلب منه احلذر ولذا زوده مب�شد�ض ليدافع به 

يف حالة تعر�شه للخطر.
 )11(

عن نف�شه

ظروف اعتقال ال�شهيد ما�شي املطريي وا�شت�شهاده:

توجه ال�شهيد مع زميله عبداهلل العنزي اإىل اململكة العربية ال�شعودية يف يوم 1990/8/26 

لتو�شيل بع�ض امل�شتندات للحكومة الكويتية وبينما كانا يف طريق العودة اإىل الكويت طاردتهما 

بع�ض  على  معهما  وعرثت  عليهما  القب�ض  من  متكنت  طويلة  مطاردة  وبعد  عراقية  دورية 

االأ�شلحة وبعد االعتقال اقتيد ال�شهيد ما�شي اإىل �شجن االأحداث ويف يوم 1990/9/15 اأخرب 

اأحد ال�شجناء املفرج عنه والد ال�شهيد باأن ما�شي كان معتقال معه لدى ال�شلطات العراقية 

 وذكر عادي املطريي - �شقيق ال�شهيد - اأنه كذلك كان حمبو�شًا يف �شجن الب�شرة و�شجن 
)12(

 وبعد ذلك انقطعت اأخبار ال�شهيد متامًا اإىل اأن اأعلنت االإدارة العامة 
)13(

اأبو غريب يف العراق 

لالأدلة اجلنائية عن ا�شت�شهاده بتقريرها »يف مقربة جماعية والواقعة يف مدينة الرمادي مت 

اأثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع  605 وقد  الـ  اإحدى رفات االأ�شرى  العثور على 

اإحدى الرفات والتي تعود لالأ�شري ال�شهيد/ ما�شي عبيد املطريي من مواليد 1967 والذي مت 

)14(

اأ�شره بتاريخ 1990/8/26م. 

رحم  اهلل ال�شهيد باإذن اهلل ما�شي عبيد املطريي واأ�شكنه ف�شيح جناته.
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ال�شهيد/ حممد براك عبد املح�شن الطيار)1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

.
 )2(

طموح ، �شاحب خلق رفيع ، طيب ، هادئ ، حمبوب من اجلميع ، قريب من والديه 

  

درا�شته وعمله

، طالب يف  الكندري  م�شاري  ال�شامل مع �شديقه  املتو�شطة يف مدر�شة �شباح  در�ض   ، اإخوته  كبري 

املرحلة الثانوية ، كان يخطط للدخول اإىل الع�شكرية يف اجلي�ض الكويتي ، والتخرج برتبة �شابط 

.
 )3(

مالزم ، لكن الغزو العراقي حال دون حتقيق اأمنيته 

هوايته

يهوى الريا�شة ، وانت�شب لنادي القاد�شية الريا�شي كالعب الألعاب القوى ، وب�شورة خا�شة اجلري 

. 
)4(

، وا�شتمر يلعب لفرتة طويلة 

االأهل يف االإمارات

جاء الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت ، وكان معظم اأهل حممد يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة ، ومل يكن معه يف الكويت �شوى �شقيقه م�شعل ، حيث مكثا �شويًا يف منزل العائلة مبنطقة 

. 
)5( 

�شاحية �شباح ال�شامل

موقفه من الغزو العراقي

اجلار  غدر  من  وتعجبا   ، الكويت  دولة  على  الغا�شم  العراقي  الغزو  م�شعل  و�شقيقه  حممد  رف�ض 

الذي مل تبخل عليه الكويت بامل�شاعدة والعون يف اأحلك الظروف ، فاأ�شحى بني ليلة و�شحاها يحتل 

. 
)6(

االأر�ض ، وينتهك كل االأعراف الدولية 

اإح�شار مكائن الت�شوير

يذكر م�شعل اأن �شقيقه قد اأح�شر هو ورفاقه اإىل املنزل عددًا كبريًا من مكائن الت�شوير، واأنهم 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 164 

 .
 )7(

و�شعوها يف الديوانية ، وال يعلم عن اجلهة التي زودتهم بها 

ت�شوير وتوزيع املن�شورات 

بينهم  ومن   ، ورفاقه  حممد  كان   ، الغزو  بداية  يف  وخطورته  الو�شع  ح�شا�شية  من  الرغم  وعلى 

م�شاري الكندري ، واأحمد عي�شى الكندري ، يقومون بت�شوير املن�شورات املعادية للنظام العراقي ، 

ف�شاًل عن من�شورات اأخرى تدعو اإىل التم�شك بالقيادة ال�شرعية لدولة الكويت املتمثلة يف اأ�شرة اآل 

ال�شباح الكرام . وبعد االنتهاء من الت�شوير كانوا يقومون بتوزيع املن�شورات على �شباب املقاومة ، 

الذين يتولون بدورهم اإي�شالها اإىل املواطنني ال�شامدين على اأر�ض الكويت ، وكان م�شاري �شقيق 

. 
)8(

ال�شهيد اأحد الذين �ُشلمت اإليهم تلك املن�شورات 

الكتابة على جدران املدار�ش

مل يكتف حممد و�شديقه بت�شوير املن�شورات ، بل قاما بكتابة ال�شعارات املعادية للقوات العراقية 

الغازية ، والعبارات التي تدعو اإىل الوحدة الوطنية على جدران املدرا�ض با�شتخدام الطالء ، ومن 

. 
)9(

تلك العبارات »كلنا للكويت ، والكويت لنا «

حممد ورفاقه يف منزله

املنزل  املكث يف  ، وحذرهما من  وم�شعل  ال�شقيقني حممد  اإىل  ابن اخلالة  جاء حممد 

مبفردهما يف ظروف الغزو امل�شطربة ، وعر�ض عليهما ال�شكن يف بيت والدته ، فا�شتجاب 

م�شعل لطلبه ، بينما اأ�شر حممد على املكث يف املنزل هو ورفاقه ، فاأ�شحى ذاك املنزل 

. 
)10(

مقرهم الدائم ، يف حني ظل ال�شقيق م�شعل يرتدد عليهم طيلة وجودهم فيه 

 

ح�شول حممد على ال�شالح

الغزو من خمفر �شاحية  بداية  االأ�شلحة اخلفيفة يف  بع�ض  ورفاقه على  ح�شل حممد 

.
 )11(

�شباح ال�شامل قبل احتالله من قبل القوات العراقية 

قتل جنود االحتالل

االحتالل  بع�ض جنود  بقتل  قاما  الطيار  �شديقه حممد  و  اأنه  الكندري  م�شاري  ويذكر 

العراقي ، ثم عمدوا اإىل حرق جثثهم قرب مدر�شة نفي�شة بنت احل�شن االبتدائية للبنات 
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.
 )12(

يف �شاحية �شباح ال�شامل 

عمل بطويل اآخر

كما ا�شتطاع حممد الطيار و�شديقه م�شاري الكندري تخلي�ض اأحد �شباب الكويت الذي 

وقع يف اأيدي قوات االحتالل العراقي ، وذلك بت�شديد نريان بنادقهم اإىل تلك القوات ، 

.
 )13(

االأمر الذي اأ�شفر يف نهايته عن تخلي�ض ذاك ال�شاب من قب�شة العراقيني 

ر�شد القوات العراقية ملحمد ورفاقه

بعدما طوقت منطقة   ، املنازل  بتفتي�ض  العراقية  القوات  ورفاقه عن عزم  �شمع حممد 

اإن �شمل التفتي�ض منزل عائلة  اأمرهم  �شاحية �شباح ال�شامل ، فخ�شي الرفاق افت�شاح 

مكائن  نقلوا  ثم   ، اأ�شلحتهم  باإخفاء  فقاموا   ، لهم  مقرًا  يتخذونه  الذي  الطيار  حممد 

. 
)14(

الت�شوير اإىل مدر�شة نفي�شة بنت احل�شن االبتدائية للبنات القريبة من املنزل 

تفتي�ش منزل الطيار

ح�شر جنود االحتالل العراقي اإىل منزل عائلة الطيار ، وقاموا بتفتي�شه ، لكنهم مل يعرثوا فيه على 

. 
)15(

�شيئ ، فان�شرفوا خائبني 

اعتقال حممد ورفاقه

�شاءت الظروف اأن يقوم حممد بزيارة �شديقه خالد ال�شرف يف منزله يف 1990/11/1م، وكان 

تلك  قامت  الباب حتى  اأن طرق حممد  وما   ، العراقية  القوات  قبل  اإذ ذاك حما�شرًا من  املنزل 

. 
)16(

القوات باعتقاله 

حممد يف خمفر �شباح ال�شامل

  بعد اعتقاله ، قام جنود االحتالل العراقي برتحيل حممد الطيار اإىل خمفر �شرطة �شاحية �شباح 

. 
)17(

ال�شامل 

جهالة م�شري حممد

وقد تباينت الروايات يف م�شري حممد ومن معه من املعتقلني بعد تلك احلادثة ، فبع�شها يقطع 
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مبقتلهم على يد جنود االحتالل عند جمعية �شاحية �شباح ال�شامل ، وبع�شها يرجح ترحيلهم اإىل 

.
 )18(

�شجن مبدينة االأحمدي ، ثم اإىل �شجون العراق ، لكن تبقى احلقيقة غائبة 

تغييب قوات االحتالل ملحمد

هكذا غَيب الغزاة حممد براك عبد املح�شن الطيار ، ومل يعرف م�شريه يقينًا ، وقد حكمت املحكمة 

. 
)19(

بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2010/5/18 م 

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

وال�شلوان.
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الهوام�ش
 )1( ولد بالكويت يف 5/3/ 1970 م ، ي�شكن �شاحية �شباح ال�شامل ، قطعة 9 ، �شارع 2 ، جادة 9 ، منزل 14، طالب 

يحمل ال�شهادة املتو�شطة ، تاريخ اأ�شره  يف 20 /9/ 1990 م ، وتاريخ ا�شت�شهاده هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود 

موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2006/6/19 م ، رقم امللف يف مكتب ال�شهيد 728 . انظر: ا�شتمارة املتغيب �شمن 

واملفقودين  االأ�شرى  ت�شجيل  ومنوذج   ، 1992/5/7م  يف  موؤرخة   ،  406032 برقم  والتحرير  االحتالل  عمليات 

الكويتيني ، �شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان ، منوذج رقم 6260014 ، يف 1991/3/8 م  ، بيانات املبلغ 

م�شعل )�شقيق ال�شهيد(  ، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة ال�شابقة بنف�ض 

الرقم ، موؤرخ يف 1991/4/8 م ، للمبلغ اأحمد )عم ال�شهيد( ، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني ، 

�شادر عن اللجنة الوطنية التابعة ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين ، بدون رقم ، يف تاريخ 10/29/ 1991م ، بيانات 

املبلغ براك )والد ال�شهيد( ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف 

مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي .

)2( م�شعل )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء ، املوافق  2011/11/30 ، 

�ض 2  ؛ م�شاري الكندري ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االثنني، املوافق  2011/12/5 ، �ض 

1 ؛ اأحمد عي�شى الكندري ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم االأربعاء ، املوافق  2011/12/7 ، 

�ض 2 .

)3( م�شاري الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 1 – 2 ؛ م�شعل )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ،           �ض2 ؛ اأحمد 

عي�شى الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)4( م�شعل )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ م�شاري الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ اأحمد عي�شى 

الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)5( م�شعل )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)6( امل�شدر ال�شابق ، �ض 2 . 

)7( امل�شدر ال�شابق ، �ض 2 .

)8( م�شاري الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ م�شعل )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ، 3 ؛ اأحمد عي�شى 

الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)9( م�شاري الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)10( م�شعل )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض  4 .

)11( امل�شدر ال�شابق ، �ض 4 .

)12( امل�شدر ال�شابق ، �ض 3 .

)13( امل�شدر ال�شابق ، �ض 3 – 4 .

)14( اأحمد عي�شى الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ م�شاري الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 . 

)15( م�شاري الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ اأحمد عي�شى الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 - 4 .

)16( م�شعل )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض  4 – 5 ، ومقابلة اأخرى له يف 1993/6/3 م ، �شفحة واحدة ؛ 

اأحمد عي�شى الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 – 5 .

)17( م�شاري الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 - 5 ؛ اأحمد عي�شى الكندري ، املقابلة ال�شابقة ،   �ض 5 ؛ م�شعل 

)�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 . 

)18( اأحمد عي�شى الكندري ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 .

بتاريخ  منعقدة   ،  2010  /966 رقم  ق�شية   ،  9/ ال�شخ�شية  االأحوال  دائرة   ، العدل  وزارة   )19(

.2010/5/18
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ال�شهيد/ حممد مبارك حممد عبد اهلل ال�شميم )1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه وطباعه

�شجاع ، مرح ، �شاحب خلق رفيع ، حنون ، طيب القلب ، بار بوالديه ، حمب الأ�شرته 

. 
)2(

واإخوانه 

درا�شته و عمله

در�ض االبتدائية يف مدر�شة املعت�شم مبنطقة اجلهراء ، ثم املتو�شطة يف مدر�شة املقداد 

بن االأ�شود ، ومل يكمل درا�شته ، حيث التحق بوزارة الداخلية ، وعمل برتبة عريف يف 

. 
)3(

اأمن الدولة  

هوايته

.
 )4(

يع�شق ال�شفر ، يهوى الفرو�شية وركوب اخليل  

حممد يعود من اإجازته

 ، العربية  اإجازته الدورية يف جمهورية م�شر  اأم�شى  اأن  ، بعد  الكويت  اإىل  عاد حممد 

وكانت عودته �شبيحة يوم االأربعاء من اأغ�شط�ض �شنة 1990 م ، قبل وقوع الغزو العراقي 

. 
)5(

الغا�شم على دولة الكويت بيوم واحد 

حممد يف بداية الغزو العراقي

تكرر خروج حممد وغيابه عن املنزل لفرتات طويلة ، االأمر الذي اأقلق االأ�شرة من عمله يف 

هذه الظروف احلرجة ، وخا�شة اأن القوات العراقية كانت تلقي القب�ض على الع�شكريني 

من منت�شبي اجلي�ض وال�شرطة واحلر�ض الوطني ، وكان والده مينعه من اخلروج ، اإال اأن 

.
)6(

حممدًا كان ياأخذ مفتاح ال�شيارة دون علم والده ، ويخرج اإىل مكان ال يعلمه اأهله 
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  ذهاب حممد اإلى �شديقه 

 ، اأ�شرته مبنطقة اجلهراء  9 / 8 / 1990 م خرج حممد من منزله دون علم  يوم  يف 

الكائن يف   ، ال�شواغ  �شامل  ال�شفر حممد  ورفيقه يف  املقرب  �شديقه  منزل  اإىل  وتوجه 

. 
)7( 

منطقة ال�شاملية ولكنه مل يعد

 

خروج والدته من الكويت 

بعد غياب ولدها وحزنها عليه ، ا�شتد االأمر على والدة حممد ، و�شاءت ظروف العائلة 

. 
)8(

بالكويت ، وا�شطرت الوالدة اإىل مغادرة الكويت مع بقية االأبناء 

بقاء الوالد بالكويت 

  مكث والد حممد بالكويت ، وذهب اإىل كافة االأماكن التي يعتقد بوجود ولده فيها ، لكن 

. 
)9(

مل ي�شل اإىل نتيجة �شافية 

عمل حممد باملقاومة

يذكرعبداهلل اأن والده اأخربه باأن �شقيقه حممدًا كان يعمل باملقاومة الكويتية يف جمموعة 

ال�شيخ عذبي ال�شباح مبنطقة الرو�شة ، واأن اأحد اأبناء عائلة الفزيع اأخربه بذلك ، لكن 

. 
)10(

الوالد ال يعلم طبيعة املهمة التي اأ�شندت اإليه 

قدوم من ي�شاأل عنه

تذكر والدة حممد اأن زوجها اأخربها عن قدوم رجلني اإليه ب�شيارة بنية اللون يخربان اأن 

 . 
)11(

حممدًا قد اعتقل ، لكنه بخري ، وي�شلم على اجلميع 

 

رواية اأخرى 

  ويذكر عبداهلل رواية اأخرى مفادها ، اأنه و بعد غياب حممد عن املنزل ، قدم �شخ�ض 

ي�شاأل عنه يلقب باأبي حممد ، فاأخربه والد حممد اأنه ال يعلم عنه �شيئًا منذ ثالثة اأيام 

.
 )12(

�شابقة، فذكر ذاك ال�شخ�ض اأن ولده بخري ، واأن ال �شرورة للقلق عليه 
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العثور على بطاقته املدنية

جاء اأحد اأبناء عائلة الفزيع ، و�شلم البطاقة املدنية اخلا�شة مبحمد ، وذكر اأنه وجدها 

عند ديوانية ال�شيادين مبنطقة البدع اأثناء التنظيف ، واأخرب اأي�شًا اأن حممدًا كان يعمل 

.
 )13(

باملقاومة الكويتية 

   حممد يف العراق

حممد  راأى  اأنه  لهم  وذكر  املهو�ض  مبارك  االأ�شرة  اإىل  قدم  اأنه   ، طالل  �شقيقه  يخرب 

. 
)14(

ال�شميم و�شديقه حممد �شامل ال�شواغ يف �شجن اأمن مدينة الب�شرة 

  

   تغييب قوات االحتالل لل�شهيد

هكذا غَيب الغزاة حممد مبارك حممد عبد اهلل ال�شميم ، ومل يعرف م�شريه يقينًا ، وقد 

حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/2/27 

.
 )15(

م 

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

وال�شلوان .
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الهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف �شنة 1971 م ، ي�شكن منطقة اجلهراء ، الق�شر ، قطعة 1 ، �شارع 2 ، جادة  3، منزل 

تاريخ  اال�شت�شهاد هو  تاريخ   ، برتبة عريف  الداخلية  وزارة  ، عمل يف  االبتدائية  ال�شهادة  ، يحمل   8

احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2008/2/27 م . انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة 

عن وزارة ال�شحة برقم 2008/1118 ، بتاريخ 2008/7/7 م ، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين 

الكويتيني �شادرعن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان ، منوذج رقم 4126812 بتاريخ 1991/3/6م ، 

بيانات املبلغ ابن خالته خالد �شليمان ال�شليمان ، ، ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى واملفقودين الكويتيني 

�شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم ، موؤرخ يف 1991/10/13 م  

لنف�ض املبلغة ، وبطاقة حمتويات امللف �شادرة عن فريق توثيق احليثيات بق�شم التخليد املعنوي يف 

مكتب ال�شهيد التابع للديوان االأمريي .

)2( عبداهلل )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االأحد املوافق 2012/3/4 

، �ض 1-2 ؛ طالل ، )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االأحد املوافق 

2012/3/8 ، �ض 2 .

)3( طالل ، )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 . 

)4( عبداهلل )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

من  احلمدان  منى  الباحثة  معها  اأجرتها  مقابلة   ، ال�شهيد(  )والدة  املهيني  �شليمان  حممد  مزنة   )5(

مكتب االت�شاالت واملعلومات التابع للجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين ، ورقة واحدة بتاريخ 

2 ؛ طالل ، )�شقيق ال�شهيد( ،  1992/11/30 ؛ عبداهلل )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 . 

)6( طالل ، )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ مزنة حممد �شليمان املهيني )والدة ال�شهيد( ، 

املقابلة ال�شابقة ، ورقة واحدة . 

، )�شقيق  ؛ طالل  واحدة  ورقة   ، ال�شابقة  املقابلة   ، ال�شهيد(  املهيني )والدة  �شليمان  )7( مزنة حممد 

ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)8( طالل ، )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ مزنة حممد �شليمان املهيني )والدة ال�شهيد( ، 

املقابلة ال�شابقة ، ورقة واحدة .

)9( عبداهلل )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 . 

)10( امل�شدر ال�شابق ، �ض 2 ، 4 .

)11( مزنة حممد �شليمان املهيني )والدة ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، ورقة واحدة . 

)12( عبداهلل )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 – 3 .

)13( طالل ، )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ عبداهلل )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة 

، �ض 4 .

)14( طالل ، )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

2588/ 2007 ، املرفوعة من يو�شف  )15( وزارة العدل ، دائرة االأحوال ال�شخ�شية /14 ، ق�شية رقم 

مبارك حممد ال�شميم �شد عبد اهلل وطالل وعبد اللطيف واأحمد مبارك ال�شميم ووكيل وزراة العدل 

ب�شفته ووكيل وزارة ال�شحة ب�شفته .
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ال�شهيد/ حممد نا�شر م�شاعد الدخيل )1(

 د. في�شل عبداهلل الكندري:

رزق والد ال�شهيد حممد نا�شر الدخيل بثالثة بنات وابن واحد هو حممد وترتيبه الثالث 

وكان  والتقدير،  واحلنان  احلب  فبادلوه  اأخواته،  على  حنونا  جعله  وهذا  اأخواته،  بني 

عطوفا على اأهله وولده اإىل درجة كبرية.

الدبلوم  على  ليح�شل  التجاري،  باملعهد  والتحق  العامة  الثانوية  درا�شة  حممد  اأنهى 

التجاري، فعمل موظفًا يف وزارة التجارة لفرتة ق�شرية، ودفعته ميوله الع�شكرية لالنتقال 

الكويتي،  اجلي�ض  يف  �شابطًا  وعمل  الع�شكرية،  بالكلية  فالتحق  الع�شكرية،  احلياة  اإىل 

وترقى يف املنا�شب حتى و�شل اإىل رتبة رائد يف وزارة الدفاع  قبيل غزو جنود �شدام 

.
)1(

ح�شني دولة الكويت 

وتزوج حممد يف عام 1980م، وكان اأبا لثالثة اأبناء هم: عبدالرحمن 8 �شنوات، ومطلق 

.
)2(

4 �شنوات، وفي�شل �شنة واحدة 

وم�شت االأيام على حممد ب�شورة طبيعية وعا�ض يف الكويت كاأي فرد من اأفراد املجتمع 

الكويتي حتى الثاين من اأغ�شط�ض عام 1990 م عندما بات وا�شحًا للعيان نية �شدام ح�شني 

عندما اأر�شل بزهرة �شباب اجلي�ض العراقي الحتالل الكويت، هذه الدولة ال�شغرية التي 

اأوتيت من قوة، ووقفت بجانبها يف  العراقية بكل ما  لت�شاند اجلمهورية  حتملت الكثري 

حربها لتقدم لها امل�شاعدة تلو امل�شاعدة كلما دعت احلاجة لذلك، فكانت الكويت خري 

معني و�شند للعراق، وكانت املكافاأة باأن اأفاق الكويتيون من نومهم على �شوت الدبابات 

 ، الهادئ  نومهم  �شفو  لتعكر  الكويت  �شوارع  العراقية، وهي جتوب  الع�شكرية  واالآليات 

ول�شان حالهم كاأنه يقول: »هذا هو العرفان والتقدير الذي نحمله لكم اأيها الكويتيون، 

وهذا هو ا جلميل الذي طاملا حلمنا برده لكم، واأعلنت العراق انتهاء ا�شتقالل الكويت، 

ومت حتويل الكويت من دولة م�شتقلة اإىل حمافظة ثانوية تابعة ملحافظات العراق.

وقد ا�شتيقظ ال�شهيد حممد من النوم على نداء الواجب، فتلقى مكاملة هاتفية من مقر 

عمله يدعوه لال�شتجابة للقدوم اإىل مقر عمله يف منطقة اجليوان، بعد اأن عاث اجلنود 

العراقيون يف الكويت ف�شادًا وتخريبًا ، فكان البد من الت�شدي  لهم، وال�شيما وقد و�شل 

تقدم القوات العراقية اإىل مقر وزارة الدفاع.
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	πX	‘	Oƒª°üdGh	á£HGôŸG	≈∏Y	É¡H	Gƒæ«©à°ù«d	IOÉŸG	Òaƒàd	á∏«°Sh	äÉ£°ùÑdG	≈∏Y	™«ÑdG
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	á«∏ªY	‘	ó«¡°ûdG	∑GÎ°TG	øµj	⁄	∫É≤àY’G	ÖÑ°S	¿G	≈∏Y	™ªŒ	É¡fG	’G	,äÉjGhôdG

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe
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	≈∏Y	QÉædG 	¥ÓWÉH	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	OGôaG	øe	áYƒª›	âeÉb	,π«∏dG 	∞°üàæe	ó©H
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	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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فقام بع�ض من تواجد يف مقر الوزارة من الكويتيني باالت�شال باالأفراد لياأتوا اإىل مقر 

الوزارة للدفاع عنها، ول�شد القوات العراقية ، فتجمع ثلة من الغيورين على بلدهم، غري 

مبالني ب�شخامة القوات الغازية، وقرروا طواعية الت�شدي للقوات العراقية الغازية مبا 

توافر حتت اأيديهم من اأ�شلحة ومعدات، وكان حممد الدخيل اأحد اأولئك املخل�شني الذي 

ارتدى مالب�شه الع�شكرية، وتوجه م�شرعًا اإىل مقر عمله.

وهناك جتمع حممد مع لفيف من رفاقه، وتناولوا االأ�شلحة الب�شيطة املوجودة هناك التي 

متكنوا من و�شع اأيديهم عليها، ووزعوها بينهم واأخذوا يقاومون القوات العراقية التي 

دخلت مقر وزارة الدفاع. ومت تبادل اإطالق النريان بني الطرفني، ووقف حممد ورفاقه 

تفعل هناك مع  اأن  ال�شجاعة  ولكن ماذا ع�شى  الوقت،  بع�ض  العراقية  القوات  يف وجه 

�شخامة اجلحافل العراقية الغازية؟!

وال�شيما واأن الت�شدي للقوات العراقية كان تلقائيًا، وبدون ترتيب م�شبق دفعهم اإىل ذلك 

الو�شع الذي و�شعوا فيه، فما كان اأمام الغيورين منهم اإال حمل ال�شالح والوقوف يف وجه 

الغزاة، والت�شدي لهم حتى ال يهنوؤوا ب�شم الكويت.

وت�شف لنا اأخته باأن ال�شهيد حممد اأخربها باأنهم دافعوا عن مقر وزارة الدفاع، وقاوموا 

املكان  اأحرقوا  اأن  اإال  العراقيني  اجلنود  من  كان  فما  العراقية،  القوات  و�شرا�شة  بقوة 

الإجبار املقاومني على ترك اأماكنهم الدفاعية، ونتيجة الزدياد اأعداد القوات العراقية 

حممد  فرتاجع  الوزارة،  مقر  من  باالن�شحاب  الكويتيني  املدافعني  اإىل  اأوامر  �شدرت 

 وال�شيما يف ظل عدم وجود اإ�شناد اأو اإمدادات تقوي جانبهم.
)3(

ورفاقه جمربين، 

اأما �شديق دربه نا�شر �شعود العازمي فيقول باأنه قام باالت�شال ببع�ض ال�شباط للقدوم 

اإىل مقر وزارة الدفاع، والتقى مع ال�شهيد حممد هناك، واأن ال�شهيد حممد اأخذ بع�ض 

النار،  اإطالق  العراقيني  وتبادل مع  املع�شكر،  ال�شمالية من  اإىل اجلهة  االأفراد، وذهب 

اأحد االأفراد الذين كانوا برفقة حممد، واأن ال�شهيد حممد مل يرغب برتك  وا�شت�شهد 

املع�شكر اأو مقر الوزارة ولكن االأوامر �شدرت اإليه، وكان عليه االإطاعة، وظل يقاوم حتى 

نفدت الذحرية التي كانت بحوزته، ومل يكن اأمامه بعدها اإال االن�شحاب من مكانه حتى 

.
)4( 

ال يقع يف اأيدي القوات العراقية

وت�شيف اأخته باأنه اأخربها باأنهم بعد اأن خرجوا من املع�شكر توجهوا اإىل خمزن مغلق يف 

،  وخرجوا واحدًا تلو االآخر من املخزن، 
)5(

منطقة ال�شويخ، فك�شروا القفل وجل�شوا داخله 

ويقول ابن عمه باأن ال�شهيد اأخربه باأنهم وجدوا يف هذا املخزن بع�ض املالب�ض فغريوا 
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	Ú«àjƒµdG	πc	πãe	¬æµdh	áë∏°ùŸG	á«àjƒµdG	áehÉ≤ŸG	ô°UÉæY	óMG	ÒeG	ó«¡°ûdG	øµj	⁄

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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اإىل  اأن ي�شل  ال�شهيد حممد  الع�شكرية، وا�شتطاع  ليتخل�شوا من مالب�شهم  مالب�شهم، 

.
)6(

بيت اأحد اأقاربهم يف منطقة الرميثية 

وتقول زوجته باأن ال�شهيد حممد بعد اأن خرج من البيت يف الثاين من اأغ�شط�ض مل يرجع 

ملدة ثالثة اأيام، وكان يت�شل هاتفيا بني فرتة واأخرى ليطمئنهم عليه ، ويف اليوم الثالث 

ات�شل بها ليخربها باأنه موجود يف منطقة الرميثية، وطلب منها باأن حت�شر الأخذه من 

.
)7(

منزل اأقربائه، فذهبت مع والدته، واأخذوه اإىل بيت والدته يف منطقة الفنطا�ض 

ومل يقف ن�شاط حممد عند هذا احلد واإمنا فكر بعمل ما، ف�شكل مع جمموعة من رفاقه 

اإىل  الوطني  واحلر�ض  والدفاع  الداخلية  وزارة  منت�شبي  من  الع�شكريني  هويات  لتغيري 

هويات مدنية، اأو ملن يريد اأن يغري هويته اأو ا�شمه لت�شليل القوات العراقية التي وقفت 

 ،
)8(

على كل اأجهزة الدولة، ورمبا طاردوا الع�شكريني منهم اأو اأ�شحاب املنا�شب الرفيعة 

والطريف يف االأمر اأن ال�شهيد حممد غري ا�شمه اإىل حممد العويطي، والعويطي هو لقب 

.
)9(

جلده الذي كان �شخيًا على الفقراء 

ويقول �شاحبه نا�شر �شعود العازمي باأن ال�شهيد متكن من احل�شول على اآلة تغليف، واآلة 

طباعة، واتخذوا من ديوانية ال�شهيد فالح را�شد الغريب مقرًا لهم، وتوافد الع�شكريون 

اأ�شخا�ض منهم  اأربعة  العمل  يقوم بهذا  ، وكان 
)10(

لتغيري هوياتهم  الديوانية  على هذه 

ح�شون،  اأحمد  ح�شن  با�شم  يعرف  و�شخ�ض  الغريب  فالح  وال�شهيد  حممد  ال�شهيد 

.
)11(

واآخر

ومل ي�شتمر عمل الفرقة ملدة طويلة اإذ �شرعان ما و�شلت االأنباء لل�شلطات العراقية التي 

كانت جتند جمموعات كبرية من جن�شيات خمتلفة للعمل ل�شاحلهم، ولتجميع معلومات 

بها خليط  منطقة  تعترب  الفنطا�ض  اأن  ومبا  ال�شر،  تعمل يف  التي  الكويتية  عن اخلاليا 

العراقية،  لل�شلطات  اخللية  هذه  عن  االأنباء  و�شلت  اجلن�شيات،  من  كثري  من  �شكاين 

فقامت مبراقبة الديوانية مكان جتمع اأفراد اخللية، وجتمع اجلنود العراقيون بداخلها، 

واأبقوا الديوانية مفتوحة ال�شطياد كل من يدخلها.

ويف ع�شر يوم اخلام�ض من �شبتمرب عام 1990م وعلى جري العادة توجه ال�شهيد حممد 

. ويقول �شاحبه نا�شر العازمي باأنه 
)12(

اإىل الديوانية، فقب�ض اجلنود العراقيون عليه 

فراوده  ال�شحى،  وقت  منذ  مفتوحة  بعيد  من  واأب�شرها  للديوانية،  الذهاب  ينوي  كان 

ال�شك يف ذلك وتردد يف الذهاب، وعلم بعد ذلك باأن ذلك كان كمينًا من قبل العراقيني 

.
)13(

للقب�ض على كل من يدخل الديوانية 
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	á«dÉNh	áªMOõe	¿ƒµJ	Ée	GÒãc	á«fhÉ©àdG	äÉ«©ª÷G	¿Éa	∂dP	¤G	áaÉ°V’ÉH	∫ÓàM’G

	áæ¡e	øe	òîJG	øe	Ú«àjƒµdG	¿ÉÑ°ûdG	¢†©H	É°†jG	∑Éægh	,á«FGò¨dG	OGƒŸGh	™∏°ùdG	øe
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	∫ƒ°ü◊G	ÚæWGƒŸG	≈∏Y	π¡°S	ób	äÉ£°ùÑdG	QÉ°ûàfG	¿G	‘	∂°T	’h	á«°SÉ≤dG	±hô¶dG

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

	Éªc	ÖÑ°ùdG	øµdh	∫ÓàM’G	äÉ£∏°ùH	ô°TÉÑŸG	∑ÉµàM’G	hG	∫ÓàM’G	OƒæL	ó°V	áë∏°ùe
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	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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وبعد اأن اأ�شروا ال�شهيد حممد واأ�شحابه اقتادوهم اإىل خمفر �شرطة منطقة الفنطا�ض، 

 ،
)14(

الرئا�شة  اإىل  ثم  االأحمدي،  اإىل حمافظة  بعد ذلك  نقله  الفنطا�ض، ومت  فمدر�شة 

واأخريًا مت نقله اإىل �شجون العراق، لتنقطع اأخباره عنا بعد ذلك.

الدخيل  غامن  نورة  من  كل  اأودع  عندما  م   2008/9/28 تاريخ  حتى  اأخباره  وانقطعت 

وعبدالرحمن حممد الدخيل كتابًا اإىل املحكمة الكلية للمطالبة باحلكم مبوت املفقود 

حكميا«  »موتًا  املفقود  مبوت  الكلية  املحكمة  فحكمت  الدخيل،  م�شاعد  نا�شر  حممد 

، فقامت مراقبة ال�شجل املركزي للمواليد والوفيات 
)15(

اعتبارًا من يوم 2008/12/30م 

.
)16(

بوزارة ال�شحة با�شتخراج �شهادة وفاة بتاريخ 2009/4/27م 

رحم اهلل ال�شهيد حممد نا�شر واأ�شكنه ف�شيح اجلنان واألهم اأهله ال�شرب اجلميل
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ال�شهيد / م�شطفى ح�شني اأحمد القطان  )1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه وطباعه

                       . 
)2(

�شجاع  ، حركي ، كتوم ، ودود ، عطوف 

   

درا�شته 

. 
)3(

طالب يف املعهد التجاري 

   

موقفه اإزاء العدوان العراقي

كانت حما�شة م�شطفى يف مقاومة املحتل ال حدود لها ، لذا كان حري�شًا على التواجد وامل�شاركة يف 

. 
)4(

كل العمليات التي من �شاأنها اإحداث اأبلغ االإ�شابات يف جنود االحتالل 

 

عمله يف الهالل االأحمر

عمل يف الهالل االأحمر مع �شقيقه عبد االأمري و�شديقهما حبيب حيدر القطان كجزء من العمل 

التطوعي خالل فرتة الغزو العراقي الغا�شم ، ي�شاعد اجلرحى ، وي�شعف امل�شابني ، ويحمل جثث 

. 
)5(

القتلى ، وكان معهم وقتئذ الدكتور اإبراهيم بهبهاين 

�شيارة االإ�شعاف 

كما   ، عليها  وو�شعه  االأحمر  الهالل  �شعار  م�شطفى  لها  عمل  نقل  ن�شف  �شيارة  ي�شتقلون  وكانوا 

عمل لرفاقه الذين معه هويات ل�شخ�شيات وهمية لت�شهيل مهمة انتقالهم وعدم ك�شف اأ�شمائهم 

. 
)6(

احلقيقية اأمام جنود االحتالل ، هذا االأمر �شهل خروجهم حتى يف اأثناء فرتة منع التجوال 

احل�شول على الدواء

كان الدواء �شحيحًا يف اأثناء الغزو العراقي على الكويت وخا�شة املتعلق بعالج امل�شابني ، وملا كان 

م�شطفى ورفاقه ينتحلون �شفة �شحية طارئة كان ح�شولهم على الدواء الالزم للجروح واآثارها 

متي�شرًا لهم ، وكان الدكتور اإبراهيم بهبهاين ي�شهل لهم �شرف الدواء ،  فا�شتغلوا ذلك يف عملياتهم 
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 . 
)7(

القتالية ف�شاًل عن قيامهم بتوزيعه على املحتاجني من ال�شامدين على اأر�ض الكويت 

توقف العملية

خاف  اإذ  بهبهاين  اإبراهيم  للدكتور  العراقية  ال�شلطات  باعتقال  االأدوية  �شرف  عملية  توقفت 

. 
)8(

م�شطفى ورفاقه افت�شاح اأمرهم الأن من ميلك �شرف الدواء البد اأن يكون طبيبًا 

موؤ�ش�ش جمموعة 25 فرباير

يعترب م�شطفى القطان اأحد اأقطاب جمموعة املقاومة الكويتية املعروفة با�شم 25 فرباير ، بل يذكر 

حبيب حيدر القطان اأنه املوؤ�ش�ض احلقيقي للمجموعة التي قامت ب�شل�شلة من العمليات منذ بداية 

. 
)9(

الغزو العراقي اإىل يوم التحرير ، ي�شاطره يف التاأ�شي�ض �شقيقه االأكرب عبد االأمري 

   خالد احلجي هو قائد املجموعة

اإن قائد املجموعة هو خالد عبد احلميد احلجي الذي  اإبراهيم حممد د�شتي فيقول  اأما ال�شاهد 

ا�شطرته الظروف للخروج من الكويت ، ثم اختارت املجموعة العقيد عبد املح�شن �شرحان العنزي 

قائدًا لها ، ثم �شكلت جلنة تن�شيق تدير اأمور املجموعة ، بعدها مت التنظيم وتق�شيم املجموعة اإىل 

اأق�شام وخاليا �شغرية ، وكان م�شطفى اأحد العنا�شر الفاعلة يف كثري من العمليات التي مت تنفيذها 

. 
)10(

�شد القوات العراقية الغازية 

 

مقر قيادة جمموعة 25 فرباير

اأ�شلحة  املنزل  يف  وكان   ، احلجي  احلميد  عبد  اللواء  منزل  من  فرباير   25 جمموعة  انطلقت 

ا�شتخدمتها اأفراد املجموعة يف الكثري من عملياتهم القتالية �شد جنود االحتالل العراقي ، واأمر 

املقدم خالد احلجي باإخراج ال�شالح من املنزل وتوزيعه على اأفراد املجموعة ، ف�شاًل عن تعليمات 

.
 )11(

اللواء عبد احلميد احلجي وال�شيخ �شامل  ال�شباح التي كانت ت�شب يف ذات االجتاه 

رفاقه يف املجموعة 

من رفاقه يف املجموعة حممد عبد اهلل د�شتي ، وعلي البلو�شي ، واإبراهيم د�شتي ، وحبيب 

حيدر �شهوار ، وح�شني امل�شاري ، وم�شطفى القطان ، و حممد وداود عبد اهلل حاجيه 

اأحد ال�شباط ال يعرف ا�شمه كان ير�شم لهم بع�ض  اأفرادها  اأن من بني  ، ويذكر داود 
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. 
)12(

اخلطط ملهاجمة جنود االحتالل 

�شداقة حميمة

يذكر ال�شاهد ح�شني علي ح�شن م�شاري اأن هناك عالقة حميمة بني م�شطفى وحممد 

عبد اهلل حاجيه ، فال يرى م�شطفى اإال ومعه حممد ، لذا نظن اأن اأغلب العمليات التي 

. 
)13(

نفذتها جمموعة 25 فرباير قد ا�شرتاكا فيها معًا 

ن�صاط م�صطفى 

ويف كل عملية قتالية تنفذ �شد قوات االحتالل يربز فيها م�شطفى كمقاتل �شر�ض يتميز 

. 
)14(

بالن�شاط واحليوية ، ويحب التواجد يف جميع املواقع 

اقتحام مبنى اال�شتخبارات العراقية

�شارك م�شطفى رفاقه يف عملية اقتحام مبنى اال�شتخبارات العراقية الكائن يف �شارع 

. 
)15(

عمان ، واأ�شفرت هذه العملية عن اإحلاق خ�شائر فادحة بقوات العدو

التعر�ش لالأرتال العراقية

كما �شارك يف عملية �شاحية �شباح ال�شامل  ، فقد قذف اأرتال القوات العراقية بالقنابل 

اليدوية ووجه نريان �شالحه اإليها عند ج�شر �شباح ال�شامل مقابل منطقة م�شرف ، وكان 

. 
)16(

عدد �شباب املقاومة الذين �شاركوا يف العملية نحو الع�شرين 

تغيري الهويات 

يذكر خالد احلجي اأن م�شطفى كان ع�شوًا فاعاًل يف املجموعة ، وكان يقوم بتغيري الهويات 

. 
)17(

ورخ�ض القيادة لل�شباط الكويتيني وب�شفة خا�شة اأ�شحاب الرتب الكبرية منهم 

عبور الع�شكريني احلدود

العربية  اململكة  اإىل  الكويتية  احلدود  عبور  يف  الع�شكريني  من  الكثري  م�شطفى  �شاعد 

ال�شعودية اأو عن طريق اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية لالن�شمام اإىل �شفوف اجلي�ض 

.
 )18(

الكويتي يف اخلارج 
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�شدق اإح�شا�ش م�شطفى

يذكر فوؤاد اأنه دخل على �شقيقه م�شطفى ليلة وهو ي�شلي و يبكي ، وملا �شاأله عن �شبب 

بكائه طلب منه اأن ياأخذ احلذر واأو�شاه خريًا بالوالدة ، وقد �شدق اإح�شا�شه فقد اعتقل 

. 
)19(

يف اليوم التايل 

التح�شري لعملية خطرية

واملكان   ، لعملية كربى �شد قوات االحتالل  25 فرباير قد جتهزوا  اأفراد جمموعة  كل 

املختار هو منطقة جليب ال�شيوخ املكتظة بال�شكان والتي كانت تعج باجلنود العراقيني 

و�شيلة  اأعدوها  قد  كانوا  وقذيفة مدفعية  االنفجار  توقيت  املجموعة جهاز  لدى  وكان   ،

الإحداث اأبلغ االأثر بالقوات الغازية وحاولوا اإخفاءها بربطها يف اأ�شفل �شيارة فوؤاد �شقيق 

. 
)20(

م�شطفى ، كما كانت ال�شيارة برمتها مفخخة 

اعتقال م�شطفى

يف �شباح يوم 1990/10/11 م خرج م�شطفى وهو يرتدي بدلة عمل حمراء اللون مع 

�شديقه  حممد عبد اهلل حاجيه لنقل اأ�شلحة اإىل اأ�شدقائهم باملقاومة الكويتية بعد اأن 

اأو�شى حممد زوجته بتجهيز طعام الغداء له ولرفاقه الأنهم �شوف يعودون ظهرًا . كانت 

ال�شيارة التي كانا ي�شتقالنها هي �شيارة فوؤاد �شقيق م�شطفى ، ويف اأثناء �شريها توقفت 

االحتالل  جنود  من  اأفراد  فقام  ال�شيوخ   جليب  منطقة  يف  عراقية  تفتي�ض  نقطة  عند 

اأن  اأخرى  رواية  ويف   ، اعتقالهما  فتم  اخللفي  �شندوقها  اأ�شلحة  يف  فوجدوا  بتفتي�شها 

القذيفة ال�شاروخية للدبابة التي ربطوها باأ�شفل ال�شيارة انفلت رباطها اأثناء عبورهم 

الإحدى املوانع االإ�شفلتية قبل نقطة التفتي�ض القريبة منهم ف�شقطت على االأر�ض فافت�شح 

. 
)21(

اأمرهم ، وهذه الرواية هي االأثبت نظرًا لتواترها عن معظم ال�شهود 

ات�شال م�شطفى

يذكر فوؤاد اأن �شقيقه م�شطفى ات�شل بهم يف اأحد االأيام ثم اأخربه وهو يبكي اأنه �شوف 

اأن ال تبكي عليه ،  اأن يبلغ الوالدة بهذا اخلرب مع رجاء  يرجع اإىل املنزل ، وطلب منه 

. 
)22(

بعدها انقطع اخلط الهاتفي ، ومل ي�شمع �شوته اأبدًا 
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   م�شطفى يف معتقل امل�شاتل

نقلت قوات االحتالل م�شطفى اإىل معتقلها يف امل�شاتل الزراعية التابعة للهيئة العامة 

للزراعة والرثوة ال�شمكية واأذاقته �شنوفًا من العذاب يف حماولة لتح�شيل معلومات عن 

جمموعته ، لكنه ظل �شابرًا حمت�شبًا ، ويقال اإنهم �شبوا على ج�شده الطاهر البنزين ثم 

. 
)23(

حرقوه ، لكن ذلك مل يثبت يقينًا ، فلم ي�شتدل على وجود جثمانه 

 

تغييب قوات االحتالل مل�شطفى

هكذا غَيب الغزاة م�شطفى ح�شني اأحمد القطان ، ومل ُيعرف م�شريه ، وقد حكمت املحكمة بدولة 

. 
)24(

الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2007/1/8 م 

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

اجلميل وال�شلوان .
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الهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 1967/9/15 م ، ي�شكن منطقة الفردو�ض ، طالب يف املعهد التجاري ، تاريخ االأ�شر 

يف 1990/10/11 م ، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 

2006/6/19 م . انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة برقم 2006/2056 ، تاريخ 

2006/9/24م ، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني ال�شادر عن اللجنة الكويتية حلقوق 

االإن�شان ، منوذج رقم 6020213 تاريخ 1991/1/30م ، بيانات املبلغ جميد خليل حممد ح�شن القطان 

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

ال�شهيد التابع للديوان االأمريي .

 )2( حبيب حيدر القطان ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء املوافق 2007/5/15 

، �ض 5 ؛ فوؤاد )�شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يف يوم الثالثاء املوافق 

2007/5/15 ، �ض 2 ، 4 .

)3( منوذج متابعة حيثيات �شهيد �شادر عن ق�شم التخليد ، فريق توثيق احليثيات يف مكتب ال�شهيد.

)4( اإبراهيم حممد د�شتي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)5( حبيب حيدر القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)6( امل�شدر ال�شابق .

)7( امل�شدر ال�شابق .

)8( امل�شدر ال�شابق ، �ض 2 – 3 .

؛  املوافق 2007/6/4، �ض 2  االثنني  يوم  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  القطان ، مقابلة  بدر   )9(

حبيب حيدر القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ اإبراهيم حممد د�شتي ، مقابلة اأجراها معه الباحث 

وحيد القطان يف يوم ال�شبت املوافق 2007/5/9 ، �ض 2 .

)10( اإبراهيم حممد د�شتي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)11( حبيب حيدر القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 .

)12( فوؤاد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ ح�شني على ح�شن م�شاري ، مقابلة مثبتة يف ملف 

حممد عبد اهلل حاجيه اأجراها الباحث وحيد القطان ، �ض 6 ؛ حبيب حيدر �شهوار ، مقابلة مثبتة 

يف ملف حممد عبد اهلل حاجيه اأجراها الباحث وحيد القطان ، �ض 2 ؛ داود عبد اهلل حاجيه مقابلة 

مثبتة يف ملف �شقيقه ال�شهيد حممد اأجراها الباحث وحيد القطان ، �ض 4 – 5 . 

املوافق  االثنني  يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  مقابلة   ، م�شاري  ح�شن  علي  ح�شني   )13(

2011/2/14 ، �ض 4 .

)14( حبيب حيدر القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 ؛ اإبراهيم حممد د�شتي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)15( حبيب حيدر القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 ؛ اإبراهيم حممد د�شتي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)16( حبيب حيدر �شهوار ، مقابلة مثبتة يف ملف ال�شهيد حممد عبد اهلل حاجيه ، �ض 4 ؛ حبيب حيدر 

القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 ؛ اإبراهيم حممد د�شتي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

 )17( خالد عبد احلميد احلجي ، كتاب موجه اإىل رئي�ض �شوؤون االأ�شرى واملفقودين ، بدون تاريخ.

)18( خالد عبد احلميد احلجي ، امل�شدر ال�شابق .

)19( فوؤاد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 .

يوم  يف  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  �شقيقه  ملف  يف  مثبتة  حاجيه ، مقابلة  اهلل  عبد  داود   )20(
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اخلمي�ض املوافق 2011/2/10 ، �ض 7 – 8 .

)21( بدر القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ ح�شني على ح�شن م�شاري ، مقابلة مثبتة يف ملف حممد 

اإبراهيم )زوجة  باقر  مهو�ض  ؛    7 –  6 ، �ض  القطان  وحيد  الباحث  معه  اأجراها  حاجيه  اهلل  عبد 

ال�شهيد(، مقابلة مثبته يف ملف حممد عبد اهلل حاجيه  اأجراها معه الباحث وحيد القطان ، �ض 5 ؛ 

حبيب حيدر �شهوار ، مقابلة مثبته يف ملف حممد عبد اهلل حاجيه  اأجراها معه الباحث وحيد القطان 

، �ض5 ؛ اإبراهيم حممد د�شتي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ فوؤاد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، 

�ض 5 ، ومقابلة اأخرى لنف�ض ال�شاهد بتاريخ 1992/12/19 مثبتة يف ملفه )ورقة واحدة( ؛ داود عبد 

اهلل حاجيه ، مقابلة مثبتة يف ملف �شقيقه اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم اخلمي�ض املوافق 

2011/2/10 ، �ض 7 – 8 .

)22( فوؤاد )�شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 – 6 .

)23( حبيب حيدر القطان ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 6 ؛ اإبراهيم حممد د�شتي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)24( وزارة العدل ، املحكمة الكلية ، دائرة االأحوال ال�شخ�شية العا�شمة / 9 ، ق�شية رقم 1238/ 2006، 

املنعقدة بتاريخ 2006/6/19 م .
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ال�شهيد/ نبيل اأحمد علي عبد الرحمن الر�شود )1(

 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه و طباعه

. 
)2(

�شجاع ، �شاحب خلق رفيع ، طيب ، مرح ، متدين ، حمبوب 

درا�شته وعمله

حا�شل على درجة املاج�شتري يف التجارة واالقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية ، يعمل باملركز 

.
 )3(

الرئي�شي لبيت التمويل الكويتي ، كما له ن�شاط جتاري يف بيع ال�شيارات االأملانية 

االأذان واالإمامة

  قام اأثناء الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت باالأذان واالإمامة  يف م�شجد �شاحية 

.
)4(

القاد�شية الكائن يف قطعة 5 ، وكان يع�شق تقليد اأ�شوات كبار القراء ب�شوت عذب 

هواياته

يهوى ريا�شة التن�ض، وكان ميار�شها يف نادي الكويت الريا�شي ، كما ينت�شب اإىل ع�شوية 

. 
)5(

جمعية املحا�شبني الكويتية 

�شيامه وتقواه 

اأ�شبوع تطبيقًا ل�شنة النبي �شلى اهلل  اعتاد نبيل �شيام يومي االثنني واخلمي�ض من كل 

.
 )6(

عليه و�شلم ، وكان يتناول االإفطار يف منزل ن�شيبه ريا�ض خالد الزامل 

العمل يف اجلمعية التعاونية

اأ�شبح اأثناء الغزو العراقي كاأحد امل�شوؤولني الكبار يف جمعية القاد�شية التعاونية ، وذلك 

لكونه ع�شوًا فيها ، وجهد ورفاقه يف املحافظة على ما فيها من اأموال ، ويف توفري املواد 

اجلنود  مينع  وكان   ، الكويت  اأر�ض  على  ال�شامدين  املواطنني  على  وتوزيعها  الغذائية 

. 
)7(

العراقيني من اال�شتيالء على تلك املواد ، وال يخاف مغبة ذلك 
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اأ�شدقاء نبيل

عبد الرحمن حممد طالب من اأ�شدقاء نبيل املقربني ، وكانا والرفاق يجتمعون يف ديوانية عدنان 

. 
)8(

ال�شعد يف منطقة القاد�شية ، يتحدثون عن الغزو العراقي واآثاره ، واتخاذ ما يلزم جتاهه 

توزيع اخلبز

يذكر عبد الرحمن حممد طالب ، اأن نبيل كان يو�شيه باإح�شار اخلبز وتوزيعه على اأبناء 

. 
)9(

املنطقة ، واحليولة دون و�شوله اإىل قوات االحتالل العراقية 

 

فتح امليكرفون اأثناء ال�شالة

و يقوم بالدعاء على   ، للنا�ض يف ال�شالة  اإمامته  اأثناء  نبيل يتعمد فتح امليكرفون  كان 

الظاملني املغت�شبني الأر�ض الكويت وب�شورة خا�شة يف �شالة الع�شاء، وقد نبهته قوات 

اأنه  ، وكان يخربهم  اأنه مل يبال بتهديدهم  اإال   ، االحتالل خلطورة ما يقول يف دعائه 

. 
)10(

يدعو دعوة عامة على الظاملني دون حتديد الأنا�ض بعينهم 

  

حتذير عبد الرحمن ل�شديقه

كان �شجاعًا ، ال يهاب جنود االحتالل وال حتى اأ�شلحتهم ، ويذكر �شديقه عبد الرحمن 

اأنه حذره مرارًا من غدر القوات العراقية ، و�شدة بط�شهم خل�شومهم ، لكن نبيل يف كل 

.
)11(

مرة يهون عليه االأمر ، وي�شفهم باجلنب واخلور

   غ�شب القوات العراقية من دعاء نبيل

ويف   ، نبيل  دعاء  من  ا�شتاءت  العراقية  القوات  اأن  الزامل  خالد  ريا�ض  ال�شاهد  يذكر 

اإحدى املرات دخل �شابط عراقي اإىل امل�شجد ، وا�شتف�شر من نبيل عن ق�شده بالظاملني 

يف دعائه ، فرد عليه نبيل اأنه يق�شد الذين ظلموهم وظلموا الكويتيني ، لكن ال�شابط 

العراقي مل يعجبه اجلواب ، فغ�شب وخرج من امل�شجد ، وكان ذلك قبل اعتقال نبيل 

. 
)12(

باأ�شبوع 

  اعتقال نبيل 

يف يوم 30 / 8 / 1990 م ، بعد �شالة الع�شاء ، كان نبيل �شائمًا ، ومل يدعو كعادته على 
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حممد  الرحمن  عبد  �شديقه  مبعية  امل�شجد  من  وخرج   ، االحتالل  جنود  من  الظاملني 

من  طلبوا   ، العراقي  اجلمهوري  احلر�ض  من  اأحدهم   ، اأ�شخا�ض  بثالثة  واإذا   ، طالب 

نبيل حتديدًا الركوب معهم ب�شيارتهم الع�شكرية ، وملا طلب �شديقه الركوب معه رف�شوا 

ثم   ، املخفر  �شريع يف  ، حتقيق  ب�شيط  االأمر  واأن   ، املق�شود  نبيل هو  اأن  وتعللوا  ذلك، 

. 
)13(

االإفراج عنه 

ذهاب زوجته لل�شوؤال عنه

لل�شوؤال عن  القاد�شية  �شرطة �شاحية  اإىل خمفر  الزامل  الزوجة خالدة خالد  توجهت 

زوجها نبيل ، لكن مل مّتكن من م�شاهدته ، حيث رف�شت القوات العراقية طلبها ، فعادت 

.
 )14(

اأدراجها حزينة قلقة 

عبد الرحمن ي�شت�شعر اخلطر 

اأيقن عبدالرحمن اأن �شديقه العزيز نبيل قد وقع يف اأ�شر القوات العراقية ، لذا ذهب 

�شريعًا اإىل االأ�شدقاء يف اجلمعية ، واأخربهم مبا حدث لنبيل ، فاأ�شرعوا بالذهاب اإىل 

خمفر القاد�شية ، و�شاألوا عنه هناك ، فاأخربهم اجلنود اأن االأمر ال يعدو �شوى حتقيق 

.
 )15(

�شريع ، ثم يفرج عنه 

نقل نبيل اإلى جهة جمهولة  

انتظر االأ�شدقاء يومًا اأو يومني ، فلم يخرج نبيل من مكان اعتقاله ، ثم تبايت االأخبار 

اإىل  نقل  باأنه  اأفاد  ، فهناك من  القاد�شية  بعد خمفر  نبيل  اإليها  نقل  التي  عن  اجلهة 

اإنه نقل اإىل ق�شر نايف الذي اتخذته القوات العراقية  خمفر �شرق ، وهناك من قال 

. 
)16(

قيادة و�شجنًا لها 

نبيل يف �شجن االأحداث 

االأحداث يف  �شجن  نبيل يف  االأ�شري  �شاهد  اأنه  امل�شعل  �شعد  �شيف  نا�شر  ال�شاهد  يذكر 

الفرتة من 11 / 11 / 1990 م اإىل 17 / 11 / 1990 م  ، بينما يف امللحق الر�شمي لل�شاهد 

نف�شه اإ�شافة اأنه �شاهد االأ�شري يف �شجن االأحداث يف الفرتة من 11/12/ 1990م اإىل 

.
 )17(

15 / 12 / 1990 م 
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نبيل يف �شجون العراق

مبنى  �شجن  ومنها   ، العراق  �شجون  يف  نبيل  لالأ�شري  م�شاهدتهم  االإثبات  �شهود  اأفاد 

االأ�شري بدر حممد خليل   : الب�شرة ، وممن �شاهده هناك  العراقية مبدينة  املخابرات 

القطان، واالأ�شري حممد باقر ال�شخ�ض ، واالأ�شري في�شل هجر نا�شر املطريي ، واالأ�شري 

.
 )18(

علي فهد را�شد الرا�شد 

تغييب قوات االحتالل لل�شهيد

هكذا غيَّب الغزاة نبيل اأحمد علي عبد الرحمن الر�شود ، ومل يعرف م�شريه يقينًا ، وقد 

حكمت املحكمة بدولة الكويت مبوت املفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2007/10/9 

. 
)19(

م 

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

وال�شلوان .
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت �شنة 1959 م ، ي�شكن منطقة القاد�شية ، قطعة 6 ، �شارع 63 ، منزل 8 ، حا�شل على 

درجة املاج�شتري يف التجارة واالقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية ، تاريخ اال�شت�شهاد هو تاريخ احلكم مبوته 

كمفقود موتًا حكميًا اعتبارًا من يوم 2007/10/9 م . انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة 

ال�شحة برقم 2008/224 ، بتاريخ 2008/1/27 م ، ومنوذج ت�شجيل االأ�شرى واملفقودين الكويتيني 

�شادرعن اللجنة الكويتية حلقوق االإن�شان ، منوذج رقم 3073312 يف تاريخ 1991/1/27م ، بيانات 

يف  موؤرخ   ،  3035612 برقم  اجلهة  نف�ض  عن  �شادر  اآخر  ومنوذج   ، ال�شهيد(  )�شقيق  �شامي  املبلغ 

1991/3/6م ، بيانات املبلغ اأحمد )والد ال�شهيد( ، ومنوذج ثالث �شادر عن نف�ض اجلهة ، دون تاريخ، 

عن  �شادر  ومنوذج  ال�شهيد(،  )زوجة  الزمل  حممد  خالد  خالدة  املبلغة  بيانات   ،  3073312 برقم 

اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين لنف�ض املبلغة بدون رقم ، موؤرخ يف 1991/10/16، 

 ، 1992/5/7 406032 يف تاريخ  وا�شتمارة بيانات املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير برقم 

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

التابع للديوان االأمريي .

املوافق    ، االأربعاء  يوم  القطان يف  الباحث وحيد  اأجراها معه  ، مقابلة  الرحمن حممد طالب  )2( عبد 

2012/3/14 ، �ض 2 ؛ عائ�شة حممد بوعركي ، مقابلة اأجراها معها الباحث وحيد القطان يف يوم 

الباحث وحيد  اأجراها معه  ، مقابلة  الع�شعو�شي  ب�شام فهد  ؛   2 ، �ض   2012/3/5 املوافق    ، االثنني 

القطان يوم الثالثاء ، املوافق  2012/3/6 ، �ض 1 – 2  ؛ ريا�ض خالد الزامل ، مقابلة اأجراها معه 

الباحث وحيد القطان  يوم االأربعاء ، املوافق 2012/3/6 ، �ض 2 .

 ، طالب  حممد  الرحمن  عبد  ؛  ال�شابقة  والتحرير  االحتالل  عمليات  عن  املتغيب  بيانات  ا�شتمارة   )3(

املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 . 

)4( عبد الرحمن حممد طالب ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ، 4 ؛ عائ�شة حممد بوعركي ، املقابلة ال�شابقة ، 

�ض 2 ؛ ب�شام فهد الع�شعو�شي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 1 - 2 ؛ يعقوب يو�شف الرجيب ، مقابلة اأجراها 

معه الباحث وحيد القطان يوم االأربعاء ، املوافق  2012/3/7 ، �ض 1 – 2 .

  ، ال�شابقة  املقابلة   ، طالب  حممد  الرحمن  عبد  ؛   2 �ض   ، ال�شابقة  املقابلة   ، الزامل  خالد  ريا�ض   )5(

�ض2.

)6( ريا�ض خالد الزامل ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)7( عائ�شة حممد بوعركي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ ريا�ض خالد الزامل ، املقابلة ال�شابقة ،     �ض2 – 

3؛ عبد الرحمن حممد طالب ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)8( عبد الرحمن حممد طالب ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)9( ريا�ض خالد الزامل ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ عبد الرحمن حممد طالب ، املقابلة ال�شابقة ،  �ض3 

 .  4 –
)10( عبد الرحمن حممد طالب ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ عائ�شة حممد بوعركي ، املقابلة ال�شابقة ، 

�ض 2 ؛ ب�شام فهد الع�شعو�شي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ يعقوب يو�شف الرجيب ، املقابلة ال�شابقة ، 

�ض 2 ؛ ريا�ض خالد الزامل ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)11( ب�شام فهد الع�شعو�شي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 – 3  ؛ عبد الرحمن حممد طالب ، املقابلة ال�شابقة، 

�ض 4 . 
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)12( ريا�ض خالد الزامل ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

)13( عبد الرحمن حممد طالب ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 – 5 ؛ ب�شام فهد الع�شعو�شي ، املقابلة ال�شابقة 

. ، �ض 2 ؛ ريا�ض خالد الزامل ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 – 4 

)14( ريا�ض خالد الزامل ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)15( عبد الرحمن حممد طالب ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 .

)16( امل�شدر ال�شابق .

التخطيط  مكتب  عن  ال�شادرة   ، امل�شعل  �شعد  �شيف  نا�شر  ال�شاهد  مع  املقابلة  ا�شتمارة   : انظر   )17(

واملتابعة ، التابع للجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين بتاريخ 23 / 1 / 1996 ، بتوقيع الباحث 

با�شل اللوغاين . 

)18( انظر : ا�شتمارات املقابلة مع ال�شهود املذكورين ، ال�شادرة عن مكتب التخطيط واملتابعة ، التابع 

للجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى واملفقودين بتاريخ 23 / 1 / 1996 ، بتوقيع الباحث با�شل اللوغاين . 

)19( وزارة العدل ، دائرة االأحوال ال�شخ�شية /9 ، ق�شية رقم 2695/ 2007 ، املرفوعة من خالدة حممد 

الزامل �شد جناة اأحمد عبد الفتاح ووكيل وزارة العدل ب�شفته ووكيل ال�شحة العامة ب�شفته .



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 190 

ال�شهيد / وليد حمد الفهد احلمد )1(
 د . �شعود حممد الع�شفور 

اأخالقه  و طباعه

.
 )2(

�شجاع ، كرمي ، خدوم ، طيب القلب ، هادئ ، �شاحب خلق رفيع ، اجتماعي 

درا�شته و عمله

. 
)3(

در�ض يف مدر�شة ابن العميد املتو�شطة ، عمل يف بلدية الكويت 

هوايته

. 
)4(

يحب الرحالت الربية والقن�ض وتربية احليوانات 

وليد يف بداية الغزو

كان جمندًا جمازًا عن عمله عندما وقع الغزو العراقي على دولة الكويت ، دفعته حما�شته 

اإىل التوجه مع �شديقه عادل اإىل خمفر �شرطة خيطان للت�شجيل كمتطوعني يف اخلدمة 

. 
)5(

الع�شكرية للدفاع عن الوطن 

حرا�شة املنزل واحلارة

كان لديه �شالح �شيد يحر�ض اأ�شرته ومدخل حارته من الغزاة الذين قد يداهمون املنازل 

. 
)6(

يف اأي وقت لل�شرقة اأو للتفتي�ض عن املقاومة 

  

�شداقة  حميمة

كان يرتبط ب�شداقة حميمة بابن �شقيقه عادل و بحكم تقارب ال�شن بينهما ال ينادي 

. 
)7(

وليد ب�شفته كعم بل با�شمه ، وكانا معًا يف ال�شفر و احل�شر

ثالث االثنني

  ثالث االثنني �شداقة وحمبة هو خالد هزاع احلمد اإذ كانوا يجتمعون يف ح�شن طباعهم 

.
 )8(

ودماثة اأخالقهم 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 191 

  

ت�شوير و توزيع املن�شورات

قام وليد ورفاقه بت�شوير املن�شورات املعادية لقوات االحتالل العراقي التي تدعو للع�شيان 

املدين والتظاهر وحتث على دعم ال�شرعية الكويتية ، ويتم ذلك بو�شاطة اآالت موجودة 

يف مركز بلدية منطقة العمرية ، ثم توزع املن�شورات على النا�ض ، وكانوا ي�شلمون جزءًا 

.)9(

منها اإىل اأقاربهم من بينهم عبد العزيز ابن �شقيقه ليقوموا بتوزيعها على اجلريان 

امل�شاركة القتالية

�شارك وليد �شديقيه خالد وعادل يف العملية التي نفذت يف منطقة ال�شويخ ال�شناعية 

واأ�شفرت عن ر�شد �شارقني من جنود االحتالل العراقي يقومان ب�شرقة املحال التجارية 

فقتل اأحدهما على يد خالد هزاع واأ�شيب االآخر وهرب ، ويذكر ال�شاهد عبد العزيز فهد 

احلمد اأن الثالثة قدموا اإىل منزله بعد تنفيذهم للعملية و�شاألوه عن والده فاأجابهم بعدم 

وجوده ، ثم طلبوا منه اأن يدخلهم اإىل املنزل ب�شيارتهم ن�شف النقل ، وكان على د�شدا�شة 

 .
)10(

خالد اآثار دماء وكذا ال�شيارة ، فقاموا بغ�شل ال�شيارة خ�شية افت�شاح اأمرهم

تنظيم املظاهرات

�شاعد وليد رفيقيه يف تنظيم مظاهرات �شد قوات االحتالل العراقي حيث قاموا بتوزيع 

والتكبري  للتظاهر  ال�شامدين على اخلروج يف وقت واحد  واتفقوا مع بع�ض  من�شورات 

اآل ال�شباح الكرام  اأ�شطح املنازل والدعوة اإىل عودة ال�شرعية الكويتية ممثلة يف  على 

. 
)11(

ومن ذلك ما فعلوه يوم 1990/8/10 يف منطقة العمرية 

احل�شول على ال�شالح

�شيارته  يف  �شديقيه  مع  وليد  ذهب  العراقي  الغزو  اأيام  من  الثالث  اأو  الثاين  اليوم  يف 

اجليب ميت�شوبي�شي اإىل خمزن �شالح تابع لوزارة الداخلية الكويتية يف منطقة ال�شويخ 

ال�شناعية فوجدوا جمموعة من �شباب املقاومة يقومون بتوزيع االأ�شلحة على الراغبني يف 

قتال قوات االحتالل ، فاأخذ الرفاق ما ا�شتطاعوا حمله من �شالح وذخرية يف �شيارتهم 

. 
)12(

واأودعوه منزل احلمد 
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توزيع ال�شالح

اأو على   �شارك وليد مع عادل وخالد يف توزيع االأ�شلحة على الراغبني من ال�شامدين 

.
)13(

الذين عزموا على تنفيذ عمليات ع�شكرية �شد قوات االحتالل العراقي 

خروج وليد لل�شعودية

خرج وليد مع رفيقيه باأ�شرهم اإىل اململكة العربية ال�شعودية يوم 1990/8/17 لتاأمينها 

هناك بعدما ات�شعت م�شايقات قوات االحتالل العراقي لل�شامدين على اأر�ض الكويت 

. 
)14(

وذلك بكرثة مداهمات املنازل والتعر�ض اإىل حرماتها 

  عودة وليد للوطن

 رف�ض مع رفيقيه عادل وخالد البقاء يف اململكة العربية ال�شعودية كما رف�شوا ن�شيحة 

العودة  وف�شلوا  هناك  اجلزيرة  درع  قوات  اإىل  باالن�شمام  احلمد  العزيز  عبد  والد 

االحتالل  �شد  املنا�شلني  طليعة  وليكونوا يف  معاناتهم  ال�شامدين  مل�شاركة  الوطن  اإىل 

. 
)15(

الغا�شم

اعتقال وليد ورفاقه

  يف يوم 1990/8/28 كانت �شيارة وليد وعادل وخالد �شمن خم�شني �شيارة متجهة من 

اململكة العربية ال�شعودية �شوب الكويت وحاولت دخولها يف وقت واحد ، وانق�شمت اإىل 

جمموعتني حتى ال تقع جميعها يف قب�شة جنود االحتالل : االأوىل تتجه ميينًا ، والثانية 

تتجه �شمااًل ، ومتكنت املجموعة الثانية من دخول الوطن ب�شالم ، اأما املجموعة االأوىل 

التي كان �شمنها الرفاق الثالثة فقد وقعت يف اأ�شر قوات االحتالل العراقي بعد اأن قاموا 

. 
)16(

بتفتي�شها فوجدوا اأ�شلحة خمباأة معهم 

  وليد يف معتقل امل�شاتل 

ذكر بع�ض ال�شهود اأن القوات العراقية نقلت وليد اإىل معتقلها يف منطقة امل�شاتل الزراعية 

. 
)17(

التابعة للهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�شمكية 

  وليد يف �شجن االأحداث 

 �شوهد وليد يف �شجن االأحداث وهو ما نقله اأحد ال�شهود من اأهل اجلهراء الذين كانوا 
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.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S
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.
 )18(

معه يف ذات املعتقل ، واأخربه وليد بقرب نقلهم اإىل العراق 

وليد يف الب�شرة 

مدينة  يف  العراقية  اال�شتخبارات  �شجن  اإىل  نقل  وليد  اأن  ال�شهود  بع�ض  ذكر  كما   

.
 )19(

الب�شرة

وليد يف �شجن الرمادي

وذكر ال�شاهد نف�شه اأن القوات العراقية نقلت وليد اإىل �شجن الرمادي يف العراق ، واأن 

اأ�شرته بحثت عنه هناك حيث كلفت جدته املقيمة يف العراق بالذهاب اإىل �شجن الرمادي 

، فلما �شاألت عنه اأخربوها بعد اأن دفعت لهم مبلغًا من املال بوجوده مع ا�شتحالة روؤيته ، 

. 
)20(

ثم اأنكروا بعدئذ وجوده وحذروها من ال�شوؤال عنه مرة اأخرى 

رفات وليد

مت العثور على رفات االأ�شري ال�شهيد وليد حمد الفهد احلمد  يف مقربة جماعية يف مدينة 

الرمادي ، وقد اأثبتت التحاليل املخربية تطابق اجلينات مع الرفات املاأخوذة ، ووفاته 

. 
)21(

تعزى اإىل اأ�شباب جنائية 

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

وال�شلوان .
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امل�شادر والهوام�ش
)1( ولد بالكويت يف 1965/12/14 م ، ي�شكن منطقة العمرية ، قطعة 3، مقابل حديقة احليوان ، يحمل 

اال�شت�شهاد هو  تاريخ   ،  1990/8/28 االأ�شر يف  تاريخ   ، الكويت  بلدية  يعمل يف   ، املتو�شطة  ال�شهادة 

تاريخ العثور على رفاته يوم 2004/11/1 م . انظر: �شهادة وفاة ال�شهيد �شادرة عن وزارة ال�شحة 

برقم 2004/2749 ، تاريخ 2004/12/12 م ، وا�شتمارة املتغيب �شمن عمليات االحتالل والتحرير 

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

اأحمد  املبلغ  بيانات   ، 1991/3/6م  تاريخ   6025213 ، منوذج رقم  االإن�شان  الكويتية حلقوق  اللجنة 

1991/3/7م ،  اآخر �شادر عن نف�ض اجلهة بنف�ض الرقم ، تاريخ  علوان حمادي اقطامي ، ومنوذج 

 6567914 برقم  نف�ض اجلهة  ثالث �شادر عن  ، ومنوذج  ال�شويحي  فهد  مبارك  املبلغ عادل  بيانات 

تاريخ 1991/4/3 م ، بيانات املبلغ حممد جليدان حممد الر�شيدي ومنوذج ت�شجيل اأو�شاع االأ�شرى 

واملفقودين الكويتيني �شادر عن اللجنة الوطنية ملتابعة �شوؤون االأ�شرى واملفقودين بدون رقم  ، موؤرخ يف 

1991/10/9 م ، بيانات املبلغة منى نا�شر مطلق العجمي )زوجة ال�شهيد( ، وبطاقة حمتويات امللف 

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

)2( عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم االأربعاء 

3 ؛ �شويد الدوخي ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم   ،  2 2011/4/27 ، �ض  املوافق 

االأحد املوافق 2011/5/1 ، �ض 1 – 2 ؛ في�شل ال�شانع ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان 

يوم االأحد املوافق 2011/5/1 ، �ض 2 ؛ عيد الدوادي ؛ مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم 

االأحد املوافق 2011/5/1 ، �ض 2 ؛ و�شام الع�شيمي ، مقابلة اأجراها معه الباحث وحيد القطان يوم 

االثنني املوافق 2011/5/2 ، �ض 2 .

)3( �شويد الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 3 ؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)4( في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)5( عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 ؛  عيد الدوادي ؛ املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 3 .

)6( �شويد الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 ؛ عيد الدوادي ؛ 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)7( عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 .

2 ؛ عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة  )8( عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 

ال�شابقة ، �ض 3 . 

)9( عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 5 – 6 ؛ �شويد الدوخي، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 2 – 3 ؛ في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، 

�ض4 ؛ و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)10( في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 6 .

– 7 ؛ �شويد الدوخي ،   6 )11( عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .
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	™e 	¿hÉ©àdÉH 	¿Éµa 	,âjƒµdG 	≥WÉæe 	º¶©e 	‘ 	âbƒdG 	∂dP 	‘ 	Iô°ûàæŸG 	äÉ£°ùÑdG

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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)12( �شويد الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2؛عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 5 ؛ في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ 

و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 2 .

)13( عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 7 .

– 4 ؛عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ،   3 )14( في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 

املقابلة ال�شابقة ، �ض 8 ؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة 

، �ض 3 . 

)15( عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 8 ؛ في�شل ال�شانع ، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 4 .

)16( �شويد الدوخي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 9 – 10 ؛ في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 ؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة ال�شابقة ، 

�ض 4 ؛ و�شام الع�شيمي ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 3 ؛ فهد )�شقيق ال�شهيد(، مقابلة الباحثة ليلى الدريع 

بتاريخ 1992/12/16 )ورقة واحدة( .

)17( في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)18( عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 9 ؛ عيد الدوادي ؛ املقابلة 

ال�شابقة ، �ض 4 ، ومقابلة اأخرى معه يف جريدة االأنباء بتاريخ 2004/12/6، �ض 12 .

)19( في�شل ال�شانع ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 4 .

)20( عبد العزيز فهد احلمد )ابن �شقيق ال�شهيد( ، املقابلة ال�شابقة ، �ض 9 – 10 .

)21( انظر : االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ، فريق االأدلة اجلنائية ، الفريق الفني ، انطباق رقم 210 

لتقرير م�شور لرفات رقم 7105 املنطبق على االأ�شري ال�شهيد وليد حمد الفهد احلمد ، ملف اأ�شري 

رقم 609 معتمد من العميد عيد عبد اهلل بو �شليب مدير عام االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية ورئي�ض 

الفريق الفني ، و�شهادة وفاة ال�شهيد وفيها ذكر �شبب وفاته .
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.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
	øe	AGô°ûdG 	áHƒ©°üd	ô¶ædÉH 	äÉ£°ùÑdG 	∂∏J	≈∏Y	 	OOÎj	Ú«àjƒµdG 	øe	ÒãµdG 	¿Éch

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S
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	™ªŒ 	õcGôe 	ióMG 	»gh 	ô°ûH 	âæH 	áeÉeG 	á°SQóe 	≈∏Yh 	á«ã«eôdG 	á≤£æe 	ôØ

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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3املقدمة

5اأحمد عبداهلل خليفة حمد احلمد

8اأحمد مبارك مطلق الطواري العازمي

11اأحمد حممد اأحمد م�شطفى فهمي

18اأحمد مرزوق احلمد الدو�شري

22جا�شم حميد عبداهلل عبا�ض ال�شماك

28حامد عبدالزهراء مال اهلل مرتوك

35ح�شام حممد عبداملح�شن فراج الع�شيمي

41حمود نافل �شعيد عو�ض الهر�شاين

44خالد اأحمد عي�شى مطر ح�شن مطر

47خالد هزاع حمد فهد حمد الفهد

53را�شد زايد مطلق زايد الدويلة

58�شعود �شالح عو�ض رويان ال�شلطاين

63�شعود عبدالعزيز عثمان حممد احلبي�شي

70�شعود عبداهلل �شعود عجالن الدو�شري

74�شجاع ما�شي عامر العجمي

78�شالح رجعان منور اجل�شار الر�شيدي

84�شالح م�شفر جزاع ال�شعيدي

87ظافر جا�شم حممد الفالح

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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93عادل فهد حمد الفهد احلمد

100عبداالأمري ح�شني اأحمد حممد القطان

105عبداهلل �شامل �شامل غيث

112عبداهلل حممد خليفة ح�شني بوعركي

118عبداهلل اإبراهيم حممد عبداهلل القديفي

122عبداهلل جطلي دعلوج الكهيدي العنزي

125عثمان جا�شم حممد عثمان العطوان

129عقاب حميد حممد العجمي

132علي ياقوت �شالح عبدالرحمن العواد

137عي�شى حممد زمان حممد

143فالح را�شد حمد مرزوق الغريب

147فهد خالد �شالح الرومي

151فوزي اإبراهيم عبداللطيف العبداجلليل

154في�شل حيدر مال اهلل اإ�شماعيل

160ما�شي حمد عبيد حمد املطريي

163حممد براك عبداملح�شن اأحمد الطيار

168حممد مبارك حممد عبداهلل ال�شميم

172حممد نا�شر م�شاعد الدخيل

177م�شطفى ح�شني اأحمد حممد القطان

184نبيل اأحمد علي عبدالرحمن الر�شود

190وليد حمد الفهد احلمد



Tel.: 1888101

بصمات خالدة
ي�صل  وعندما  عظيمة..  �إن�صانية  قيمة  �ملختلفة،  بدرجاته  �لعطاء، 
�لعطاء �إلى �لت�صحية بالروح فاإنها جت�صد �لقيم �لإن�صانية لأنها تعك�س 
�حلياة  باأن  �ملطلق  �لإميان  جت�صد  ولأنها  �لهمة،  وعلو  �لنف�س،  �صمو 
ما ميلكه  باأثمن  �لت�صحية  ت�صتحق  �حلقيقية هي �حلياة �لكرمية وهذه 
�لإن�صان وهو �لنف�س... لقد جتلت جميع هذه �لقيم �لإن�صانية �لنبيلة 
�لزمن  توقف  لقد  للغزو...  �لكويت  تعر�س  �أثناء  بطولية  ملحمة  يف 
�أي�صا  عليها  ولي�صهد  �لنادرة  �لإن�صانية  �مللحمة  هذه  لي�صهد  عندها 
ليكون بعدها توثيقًا للحدث ي�صتهدف �إعالء �صاأن �لوطن و�صاأن �لقيم 
وتدعيمًا  وتعزيزً�  ذلك،  كل  و�لذي هو حمور  �لإن�صان  ل�صاأن  و�إعالء 
للقيم �لإن�صانية �لنبيلة �لتي ج�صدتها �لت�صحيات �لعظيمة لأبناء هذ� 
�صل�صلة  �لبلد �لأمني فقد �رتاأى �ملكتب �أن يوثق هذه �لقيم �صمن 
من �لق�ص�س �لتي تعك�س ماآثر وت�صحيات �أبناء هذ� �لبلد لتظل نافذة 
ولينهلو�  �لإيثار  معاين  �أ�صمى  خاللها  من  ي�صهدون  �لقادمة  لالأجيال 

منها معاين �لوفاء و�لعمل و�حلياة �لكرمية..

تكرمي �ل�صهيد عن طريق تخليد بطولته ورعاية ذويه رعاية متميزة 
يف �جلو�نب �ملادية و�ملعنوية.

اجلزء الثالث عشر

شهداء الكويت
بطوالتهم وتضحياتهم

احلسن س���ع���ود  أح���م���د  د. سعود محمد العصفورد. 
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أ. د. فيصل عبداهلل الكندري

www.marty.com.kw @martyrskuwait




