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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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» إلي كل شرفاء العالم أهدي عملي 

املتواضع هذا ليروا من خالله صمود 

واستبسال وحتدي شعبنا الكويتي 

األبي«

ا.د. بنيان سعود تركي 
أستاذ التاريخ احلديث
جامعة الكويت 

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

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

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

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

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

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

والفن واالأدب، واأجادوا فن الكتابة والتعبري �شعرًا ونرثًا.

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

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

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

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

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

موؤمنة بن�شر اهلل.

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

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

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

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

ملن �شحوا باأرواحهم فداًء للكويت.

الوكيل امل�ساعد

املدير العام ملكتب ال�سهيد

فاطمة أحمد األمير

بصمات في تاريخ الكويت
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
مقدمه:

يقول �شبحانه وتعاىل يف حمكم اآياته: »وال حت�شنب الذين قتلوا يف �شبيل اهلل اأمواتا بل 

اأحياء عند ربهم يرزقون«  �شدق اهلل العظيم.

اهلل  ي�شعهم  و�شالمه  واأمنه  الوطن وحريته،  للحفاظ على  �شبيل اهلل  قتلوا يف  فالذين 

يف مو�شعهم الالئق بهم ويح�شرهم يوم القيامة يف جنة اخللد مع االأنبياء وال�شديقني 

وح�شن اأولئك رفيقا.فال�شهداء االأبرار �شحوا باأرواحهم كي يحيا الوطن ويعي�ض املواطن 

ذكراهم  يخلد  ما  على  والعمل  ي�شتحقونه،  الذي  التكرمي  فا�شتحقوا  وعزة،  كرامة  يف 

الذين  بالنف�ض والنفي�ض، هوؤالء  العطرة، حتى ال تن�شاهم االأجيال  وتن�شى ت�شحياتهم 

كان ا�شت�شهادهم  نربا�شا وت�شحية يف �شبيل اهلل والوطن.

فحرية الوطن تتطلب منا الت�شحية بالدم واملال، يقول ال�شاعر :

بكل يد م�شرجة يدق وللحرية احلمراء باب  

اأحياء يعي�شون بيننا بذكراهم العطرة، ن�شتمد منها ما ي�شاعدنا على تقدم  و�شهداوؤنا 

الوطن ورفعة �شاأنه، ورفع راية الكويت خفاقة بني االأمم.

نالوا  الذين  االأبرار  ال�شهداء  ذكرى  تخليد  على  العمل  على  الكويت  دولة  حر�شت  وقد 

ال�شهادة يف الدفاع عن الوطن ورد كيد املعتدين يف نحورهم، فاأ�ش�شت مكتب ال�شهيد يف 

�شبيل هذا الهدف النبيل، واأمدته بكل ما يحتاجه من دعم معنوي ومادي لهذا الغر�ض 

اأدوار  باإبراز  والقيام  وتوثيقها،  ال�شهداء  باأ�شماء  قوائم  اإعداد  على  والعمل  ال�شريف، 

هوؤالء ال�شهداء الذين هبوا يف �شبيل الدفاع عن حرية وا�شتقالل كويتنا احلبيب من كل 

خطر يحدق به. 

تلك  فلوال  العلمية  املادة  �شاهم يف جمع هذه  ملن  وتقديري  �شكري  اأ�شجل  ان  هنا  واأود 

اهلل  رحمهم  الكويت  �شهداء  �شري  وكتابة  توثيق  ا�شتطعنا  ملا  واملتميزه   اخلريه  اجلهود 

مرتبة  وهي  معها،  عملت  اأو  بها  ا�شتعنت  التي  االأ�شماء  ال�شرف  �شجل  وي�شمل  جميعا. 

ترتيبًا  اأبجديًا :

اأحمد ال�شداد

اإميان ال�شبيكي

د.بنيان تركي

�شعود املطريي
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�شلوى ال�شيباين 

�شناء مبارك

عادل ال�شبتي

عادل اخلبيزي 

عبداحلميد حماده

عبدالعزيز ال�شاعي

حمارب احلربي

حممد ال�شداد

نا�شر القوي�شي

جنم عبدالرزاق

هنادي ال�شريدة

�شالح العوفان

اأ. د. بنيان �سعود تركي

يوليو 2015 
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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
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 8 

ال�سهيدة / غالية عبدالرحمن ح�سني الرتكيت)1(

واأكملت  املدار�ض احلكومية  ودر�شت يف  1965/10/4م  الرتكيت  ال�شهيدة غالية  ولدت 

تعليمها اجلامعي وعملت يف وزارة ال�شحة )الطب النف�شي( اأخ�شائية نف�شية متزوجة 

ولها ثالثة اأوالد.

ت ال�شهيدة بدمائها الزاكية تراب الوطن يف يوم 1991/2/26. روَّ

دور ال�سهيدة اأثناء الغزو العراقي :

مل يكن يدور بخلد ال�شهيدة اأن جار ال�شمال �شوف ي�شتبيح احلدود واملحرمات لقد كانت 

�شدمة عنيفة هزتها من االأعماق عندما �شاهدت القوات العراقية الغازية تنتهك اأر�ض 

الكويت االآمنة. وت�شري والدة ال�شهيدة اإىل اأن ابنتها ال�شهيدة كانت عندها ليلة الغزو يف 

منزلها الكائن يف ال�شباحية واأنها ذهبت اإىل دوامها �شباح ذلك اليوم دون اأن تدرك 

ا�شتفاقت  اأن  وما  ال�شمال،  به جنود طاغية  يقوم  وقتل  ونهب  �شلب  يدور حولها من  ما 

باأن  ال�شهيدة  والدة  والدتها. وتكمل  اإىل منزل  اأدراجها  ال�شدمة حتى عادت  من هول 

العراقيني ا�شتوقفوا �شيارة ال�شهيدة وفت�شوها ولكنهم تركوها وعادت اإىل بيت والدتها 

يف حدود ال�شاعة احلادية ع�شرة ظهًرا. وا�شتمرت يف اجللو�ض عند والدتها ثالثة اأربعة 

 .
)1(

اأيام، وبعد ذلك ذهبت اإىل بيتها يف منطقة الدعية

واالآخر  ال�شهيدة بني احلني  اأخذت متر على منزل  باأنها  بقولها  ال�شهيدة  والدة  وتكمل 

اأمها  تزور  ال�شهيدة  كانت  وكذلك  واأ�شبوع  اأيام  اأربعة  بني  ترتاوح  ملدة  عندها  وجتل�ض 

وجتل�ض عندها ليوم اأو يومني وتردف الوالدة بقولها   ملا ي�شري م�شايقة اأو غريه اأروح مي 

. وي�شري زوج ال�شهيدة اإىل اأن زوجته ال�شهيدة 
)2(

بيت ال�شهيدة اأنا واأختها ونقعد عندها

غالية لي�ض لها طلعات اأو روحات وما تطلع اإال واأنا عارف وال تطلع اإال معاي ومل تطلع يف 

تلك الفرتة  .

وعن ن�شاطها في�شري اإىل اأن ال�شهيدة   كانت تكتب عن ا�شتخدام الفحم وكيفية التعامل 

مع  الغازات وتعمل كمامات وتوزعها على اأهل البيت ووزعت حق اجلريان   ويكمل زوج 

نف�شل  وكنا  معنا  بتجمعون  ا  اأي�شً وكان اجلريان  �شرداب  نظام  بيتنا  بقوله    ال�شهيدة 

 .
)3(

احلرمي عن الرجاجيل

وتفيد والدة ال�شهيدة اإىل اأن ابنتها كانت تكتب املن�شورات بخط يدها اإال اأن االأم مل توؤكد 
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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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اأن ال�شهيدة  . ويفيد زوج ال�شهيدة 
)4(

ا�شتغالها يف املن�شورات يف بيت زوجها يف الدعية

غالية مل تكن تذهب اإىل اجلمعية اإال مع قريباتها واأن اأكرث واحدة تذهب مع زوجته هي 

املعروف  ومن   9/2 التكبري  ليلة  �شاركت يف  اأنها  ال�شهيدة  زوج  يذكر  كما  اإميان.  اأخته 

اأن ليلة التكبري هي الليلة التي �شادفت مرور �شهر على االحتالل العراقي للكويت حيث 

.
)5(

ت�شرع املواطنون اإىل اهلل �شبحانه وتعاىل لتخلي�شهم من جار ال�شمال

كما ت�شري والدة ال�شهيدة اإىل دور ابنتها غالية يف توزيع اخلبز وتكمل بقولها  كانت تروح 

للجمعيات وتوزع على الفقراء اخلبز .. اأنا كنت اأخبز الأن يف بيتنا تنور وتقوم مع اأخيها 

اأبو �شالح بتوزيع اخلبز على املحتاجني   كما تذكر والدة ال�شهيدة دورها يف رف�ض فكرة 

اخلروج من الكويت. وكما ذكرت والدة ال�شهيدة اإحدى احلوادث التي تعر�شت لها مع 

وكان  ت�شوق  التي  هي  ال�شهيدة  وكانت  الرميثية  من   ُم�شد�شًا  اأح�شرت  بقولها   ابنتها 

ا�شتوقفوها يف  وملا  اأوالد زوجي  بال�شيارة، وكان معانا زوجات  باأنه موجود  عندها علم 

.
)6(

نقطة التفتي�ض قالت لهم اإن اأمي مري�شة واأبي اأوديها للطبيب

اال�ست�سهاد :

يذكر زوج ال�شهيدة اأنه يف يوم التحرير 1991/2/26م   كان موجودًا يف البيت والنا�ض 

م�شتاأن�شة واأعلم اأن العراقيني ين�شحبون مهزومني من فجر 1991/2/26م واأنا �شايفهم 

والنا�ض م�شتاأن�شة وح�شرت والدتها ال�شاعة 10 ال�شبح عندنا ت�شلم وقالت يل ال�شهيدة 

ا عيايل وكان مع والدة ال�شهيدة خال  اأنا اأبي اأروح مع اأمي وقلت لها روحي وراحوا اأي�شً

ال�شهيدة حممد العواد وكان هو ال�شائق وكانت االأم بجوار ال�شائق وال�شهيدة يف املقعد 

اخللفي، وكذلك عيالها   ويعتقد زوج ال�شهيدة باأنها كانت على ي�شار ال�شائق. ويكمل زوج 

ال�شهيدة بقوله   طلعوا وراحوا على اخلط ال�شريع عند القرين ومتجهني لل�شباحية وهم 

.
)7(

رايحني ي�شوفون بيت اأمها، وهم كانوا راكبني �شيارة مر�شيد�ض

وتكمل والدة ال�شهيدة اأن ابنتها غالية قالت اإنها ترغب يف اأخذ اأعالم من جمعية الدعية 

وبالفعل   مرينا واأخذنا من باب اجلمعية االأعالم وزينا ال�شيارة باالأعالم وقلت لها ميكن 

يهاو�شنا فقالت ال ما اأحد يهاو�شنا وم�شكت بعلم ومدت يدها من ال�شيارة وعيالها كذلك 

.
)8(

ومعاهم اأعالم ويوؤ�شرون بها

وتذكر والدة ال�شهيدة اإىل اأن ابنتها قالت لها” يا اأمي حا�شه قلبي مقبو�ض وفرحانه ب�ض 

حا�شة ب�شيق   وتفيد االأم باأنه عند ج�شر الظهر �شاهدت اآالفًا موؤلفة من العراقيني   ما 
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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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بني اجل�شر وهديه خيمة مفرو�شة من العراقيني من كرثهم وكلهم كانوا واقفني على ميني 

اخلط وي�شار اخلط. وملا طلعنا من اجل�شر و�شافوا العلم بل�شوا علينا بالر�شا�ض واأنا قلت 

وقف يا خوي   تق�شد �شقيقها ال�شائق   وقف وا�شتغل علينا الرمي من جهة اليمني من 

جهة الظهر وملا �شار الرمي اأخذت را�ض الولد ال�شغري وحطيته بني رجلي ونزلت راأ�شي 

حتت، وقالت ال�شهيدة ان�شدخوا يف ال�شيارة، وال�شيارة من كرث الرمي والتفت  ف�شاهدت 

الدم يغطي ال�شهيدة.

وقال يل  ال�شيارة جاءها  الذين رموا  العراقيني  اأحد اجلنود  اأن  ال�شهيدة  والدة  وتذكر 

لنا ثالثة  واإال طالعني  وم�شينا  ال�شرب  وقفوا  وبعد ذلك  وقفتوا  ما  رمينا عليكم  حدية 

�شبان واأ�شارت لهم على ابنتها وملا �شاهدها اأحدهم قال لوالدة ال�شهيدة البقية يف حياتك 

وال�شباب اأخذوا العيال وودوهم �شوب القرين واأنا قعدت بروحي واأخوي معاي ينزف دم 

وي�شرب را�شه بال�شيارة واأنا اأجي على ال�شهيدة واأملها واأحبها ومرات مثل فاقدة الوعي 

.
)9(

وكانت ال�شربة حوايل ال�شاعة الثالثة الع�شر

اأخذت والدة ال�شهيدة تبحث عمن ي�شاعدهم وقد وقف لهم �شخ�شان م�شريان وطلبت 

اإال  االأر�ض  وو�شعوها يف  ال�شيارة  ال�شهيدة من  باإنزال  قاموا  وبالفعل  اإليهم م�شاعدتها 

اأنهما رف�شا حمل ال�شهيدة خوًفا من حتمل اأية م�شئولية، وتكمل والدة ال�شهيدة بقولها   

�شيارة  يف  ر�شا�شات  ومعاهم  ال�شري  عك�ض  يل  طالعة  �شيارة  اإال  ح�شيت  ما  ذلك  وبعد 

جيب وقفوا عندي ويقولون فداًء للكويت   حمل ال�شباب ال�شهيدة وخالها واجتهوا �شوب 

م�شت�شفى العدان   وقد وجد االأطباء اأن ال�شهيدة قد �شلمت روحها لبارئها ومت اإ�شعاف 

خال ال�شهيدة الذي اأ�شيب بقدمه وحاول االأطباء تهدئة والدة ال�شهيدة التي قالت احلمد 

هلل اإن اهلل مثبتني وم�شكوين االأطباء وقالوا يا حجية بنتك طيبة، وقلت احلمد هلل واأ�شهد 

اأن ال اإله اإال اهلل وقال الدكتور بنتك طيبة وقلت بنتي راحت يف �شبيل اهلل واحلمد هلل هي 

تطلب ال�شهادة واهلل جابها لها   وبعد فرتة خرجت والدة ال�شهيدة من امل�شت�شفى ومت 

اإي�شالحها على طريق اإحدى ال�شيارات التي حملتها اإىل منزلها يف ال�شباحية.

من  جثمانها  باإخراج  ال�شهيدة  اأ�شقاء  قام  1991/2/27م  املوافق  التايل  اليوم  ويف 

امل�شت�شفى ومت دفنها بعد الظهر يف مقربة الرقة مقربة ال�شهداء.

رحم اهلل ال�سهيدة رحمة وا�سعة واأ�سكنها ف�سيح جناته.
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ال�سهيد / فا�سل على اأكرب مريزا)1(

ال�شهيد فا�شل مريزا اأحد اأبناء الكويت الربرة ممن قدموا اأرواحهم الزاكية فداء لرتاب 

الوطن و�شهيدنا من مواليد 1970/5/28م در�ض يف املدار�ض احلكومية اإال اأنه مل يكمل 

تعليمه والتحق بوزارة الداخلية وعمل �شرطًيا وكان مقر عمله خمفر �شرق.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي:

م�شاء  كانت يف  ال�شهيد  نوبة  اأن  و�شادف  النوبات  نظام  على  يعتمد  ال�شهيد  دوام  كان 

الكويت  اأر�ض  العراقية  اجلحافل  اجتاحت  عندما  فاإنه  ولهذا  1990/8/1م  االأربعاء 

ات�شل  اأنه  ال�شهيد  �شقيق  ر�شا  ويذكر  عمله.  مقر  يف  متواجًدا  ال�شهيد  كان  االآمنة 

1990/8/2م.  فجر  من  �شباًحا  اخلام�شة  ال�شاعة  حدود  يف  عمله  مقر  من  عليهم 

ويكمل �شقيق ال�شهيد بقوله اإن ال�شهيد ن�شحه بعدم مغادرة املنزل حيث اإن العراقيني 

عندنا  ووا�شلني  هجموا  العراقيني  ترى  للدوام  تروح  ال  قال  �شرق    منطقة  و�شلوا  قد 

البحر    على  ال�شيف  على  ينزلون  الطراريد  يف  ن�شوفهم  وقاعدين  �شرق  خمفر  عند 

واأردف �شقيق ال�شهيد بقوله اإنه عندما �شاأل ال�شهيد عما �شوف يعمله رد عليه ال�شهيد 

ال�شغل  اأهد  مااأقدر  فقال  للبيت  جتي  ما  لي�ض  له  قلت  املخفر  يف  نقعد  راح  بقوله:  

يف  ال�شهيد  ا�شتمر  وبالفعل  عملي    مقر  يف  اأكون  والزم  اأوامر  ماعندي  للبيت  واأجي 

وي�شري  االحتالل.  جنود  قبل  من  واقتحامه  تطويقه  مت  اأن  اإىل  �شرق  خمفر  يف  موقعه 

اقتحموا املخفر وقطونا     : بقوله  اإفادة �شقيقه ر�شا  النقطة ح�شب  ال�شهيد حول هذه 

يف النظارة   ومل مت�ض فرتة طويلة حتى اأخرج العراقيون ال�شهيد ومن معه من زمالئه 

وهذا  اأ�شلحتكم    �شلموا  وقالوا  لبيوتكم  روحوا  وقالوا  باملغادرة  واأمروهم  النظارة   من 

. انخرط ال�شهيد 
)1(

ما مت بالفعل وقد و�شل ال�شهيد بعد منت�شف الليل اأو قبل ذلك بقليل

ي�شتمر يف هذا  اإالاأنه مل  الرميثية  تطوع يف جمعية  التطوعي حيث  العمل  بعد فرتة يف 

العمل لفرتة طويلة.

ويذكر ر�شا �شقيق ال�شهيد اأن ال�شهيد فا�شل تطوع بعد اأ�شبوع اأو ع�شرة اأيام على الغزو 

العراقي وقد �شبقه اإىل هذا العمل التطوعي عدد من اأ�شقائه واأ�شدقائه وكان ال�شهيد 

ي�شارك يف توزيع املواد الغذائية على االأهايل. كما ي�شري ر�شا �شقيق ال�شهيد اإىل انخراط 

هذه  ن�شاط  عن  الكثري  يعرف  ال  اأنه  اإال  بيان  منطقة  يف  مقاومة  جمموعة  يف  ال�شهيد 
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املجموعة اأو عنا�شرها كما مل يحدثه ال�شهيد اإال بالنذر الي�شري حول ن�شاطه عدا االإ�شارة 

اإىل االجتماعات يف �شباح ال�شامل وبيان ويف هذا ال�شدد يذكر ر�شا �شقيق ال�شهيد اأنه 

اأبلغه   اأنا عندي �شباط يف بيان قاعد اأروح لهم كل يوم   ويكمل �شقيقه باحتمالية   كان 

فيه الظاهر عقيد اأو مقدم يف بيان يف ديوانية ومع ذلك فاإن ر�شا �شقيق ال�شهيد اأ�شار 

اإىل اأنه �شاهد لدى ال�شهيد يف اليوم الثالث والرابع للغزو �شالحًا وجهاز ال�شلكي وبع�ض 

املن�شورات.

 .
)2(  

ذاتية افتكر  ال�شالح  نوع  بقوله    ال�شهيد  �شقيق  ر�شا  فيذكر  لل�شالح  بالن�شبة  اأما 

وقد اأ�شار عدد من اأ�شدقاء ال�شالح اإىل م�شاهدتهم ال�شهيد وهو يحمل ال�شالح ويذكر 

اأنه  عرفت  وبعدين  املقعد  حتت  يحطها  ذاتية  عنده  دائًما  اأ�شوفه  اأنا  عبداهلل    طالل 

�شيارته ال�شفر ينقل �شالحًا فيها   ويف اإحدى املرات كان جاي مي�شي من قطعة 2 ورافع 

الذاتية على كتفه. ويكمل طالل بقوله: اأقوله اأنت جمنون اهلل يهديك .. فبعد هذه ب�شوية 

اأنا اأ�شغط عليه �شويه ال ت�شوي هذا وكان طالل يخاف على ال�شهيد ويحثه على  بديت 

النوع الذي يتحدث عما اأجنزه  اأنه من  ال�شهيد  واأنه عرف عن  . خا�شة 
)3(

التهور عدم 

اأقعد  اأنا ملا  وكان طالل يحذره من احلديث حول هذه املوا�شيع وي�شري طالل بقوله:   

اأحتدث مع فا�شل واأح�ض بجراأة ملا يتكلم  معاي ويقول �شويت كذا  و�شويت كذا ويقول 

اأنا رحت هالنقطة هذه .. كان يعجبني ب�ض بنف�ض اللحظة كنت اأقول له ميكن مي�شكونك 

وهوؤالء ما يخافون ال اهلل وال ر�شوله ميكن يعذبونك كما اأ�شار طالل اإىل حديث ال�شهيد 

له لالن�شمام اإىل جمموعة ال�شهيد وعائلته كما بني طالل اأن ال�شهيد �شاأله اإن كان لديه 

اأ�شلحة وقد مت توفري عدد ثالث اأو اأربع قنابل يدويه لل�شهيد وال يعرف على وجه الدقة 

.
)4(

كيف ت�شرف بها

كما يذكر حبيب حيدر اأحد اأ�شدقائه اأن ال�شهيد يف �شهر اأغ�شط�ض ويف االأ�شبوعني االأولني 

من الغزو   قال اإنه بالليل راميني العراقيني من قطعة 8 من �شوب دوار اجلوازات   ال 

 .
)5(

يعرف على وجه الدقة متى متت عملية الرمي اأو اأ�شماء الذين �شاركوه هذه العملية

اأما طالل عبداهلل فيذكر اأنه يف بداية الغزو يف االأ�شبوع االأول اأو بعد ذلك بقليل اأخربه 

ال�شهيد بعملية قام فيها يف منطقة ال�شليبية ويكمل طالل بقوله  يف يوم كنا قاعدين 

بالليل جاين كان يقول يل وكان ينفخ وكان تعبان اأقوله �شفيك فقعد وكان متلثما �شفيك 

�شنهو ال�شالفة كان يقول جينا عند نقطة �شيطرة واحد عراقي �شربناه ونزلنا وا�شتغلنا 

عليهم ويقول �شوف �شوف ال�شيارة جاي يف �شيارة �شوزكي اأو ما اأدري ب�ض �شيارة �شغرية   
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ويذكر طالل اأن هناك طلقات يف ال�شيارة وي�شري طالل اإىل اأنه اأعجب ببطولة ال�شهيد 

ال�شيارة خوًفا من مالحقتهم من  من  التخل�ض  على عدم  عنفه  الوقت  نف�ض  ولكن يف 

قبل العراقيني وقد حاول ال�شهيد اأن يبني له بقوله   ال ال مالك �شغل هذه �شويناها بعيد 

ال  اإليه حتى  فيما ذهب  �شاحبه حمًقا  وكان  �شاحبه  تهدئة خماوف  . حماواًل 
)6(

عنكم

يعر�ض حياة اآخرين للخطر. كما اأ�شار طالل اإىل م�شاركة ال�شهيد يف نقل �شالح ويف هذا 

ال�شدد يذكر اأن ال�شهيد قال له  اأنا اأخذت �شالحًا من �شباح ال�شامل وجبته حق واحد يف 

ا على  . مما يعني م�شاركة ال�شهيد يف حمل توزيع ال�شالح ولكن ال يعرف اأي�شً
)7(

الرميثية

وجه الدقة من حمل معه ال�شالح ومن ا�شتلم منه تلك االأ�شلحة.

كما �شارك ال�شهيد يف تزوير الهويات وتوزيع املن�شورات ويذكر �شديقه طالل اأن ال�شهيد 

�شاأله اإن كان يعرف اأحًدا يزور الهويات وقد رد عليه طالل باأنه يوجد �شخ�ض يف بيان يقوم 

بهذه املهمة وقد ذهب له ال�شهيد وقد اأو�شح طالل اأنه بناء على كالم ال�شهيد فقد خاف 

من تعرف فل�شطينيني عليه ب�شبب عمله يف خمفر �شرق وقد اأ�شار اإىل ذلك بقوله : هوؤالء 

اللي كنا من�شكهم يف املخفر وكم واحد واجهتهم يف �شيطرة قاعدين وما�شكني �شالح واأنا 

خايف من هوؤالء يدعون علينا يومًا وقد توطدت عالقة ال�شهيد بذلك ال�شخ�ض يف بيان 

. كما يذكر ر�شا 
)8(

و�شاعد عددًا من معارفه يف احل�شول على هويات مزورة عن طريقه

�شقيق ال�شهيد اأن ال�شهيد كان لديه اآلة ت�شوير بهدف تزوير الهويات اأما عن املن�شورات 

فيذكر ر�شا �شقيق ال�شهيد بقوله  كانت عنده من�شورات على �شور �شدام �شورة راأ�شه 

على خنزير وراأ�شه على كلب اأو معلقينه اإعدام مثاًل من رقبته   وقد �شاأل ر�شا �شقيقه 

ال�شهيد فا�شل عن تلك املن�شورات فرد عليه ال�شهيد بقوله   قال هذه ملك واحد يخليهم 

. دون اأن يخرب �شقيقه عن دوره يف هذا العمل اأو امل�شاركني معه.
)9(

عندي 

اعتقال ال�سهيد :

من املعروف اأن ال�شهيد اعتقل يوم 1990/9/15م ولكن ال يعرف على وجه الدقة ال�شبب 

املو�شوع  الروايات حول هذا  من  العديد  وهناك  االعتقال  لعملية  املبا�شرة  االأ�شباب  اأو 

ولكن كلها تتفق على اأنه اعتقل يف نقطة تفتي�ض .. ومن  الروايات اأن ال�شهيد ا�شتوقفته 

نقطة تفتي�ض و�شاأله اجلندي العراقي عن ا�شمه فلما ذكر له ا�شمه طلب اإليه اأن يوقف 

اإن ا�شمه �شمن االأ�شماء املطلوبة التي  �شيارته واأن يرتجل منها ومت اعتقاله حيث قيل 

يحمل اجلندي العراقي قائمة بها.
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ا معه كان يف ال�شيارة اأثناء اعتقاله ولكن ال يعرف على وجه الدقة  وقد ذكر اأن �شخ�شً

من هو. ويذكر ر�شا �شقيق ال�شهيد بقوله اللي اأعرفه اأنه كان معه �شيارتي وعندي �شيارة 

�شغرية ني�شان و�شيارتي طبعًا خذوها وكان وياه واحد وهناك هم خذوه ب�ض هناك بعدين 

.
)10(

هدوه .. ما اأذكر ا�شمه

ويذكر حبيب حيدر الذي كان معتقاًل يف اجلهراء حول اعتقاله بقوله   قال يل �شلون 

 .. جذيه  �شيء  اأو  عنه  مبلغني  اأدري  ما  �شار  �شلون  حا�شرين  مو  هاحلني  ب�ض  �شادوه 

. وهناك من يعتقد اأن �شبب اعتقاله اأنهم وجدوا 
)11(

الظاهر اإنهم عرفوا اأنه ع�شكري 

ا من الفل�شطينيني اأبلغ عنه باأنه ع�شكري اأو اأبلغ عن  �شالحًا معه يف ال�شيارة  واأن �شخ�شً

ن�شاطه الع�شكري وهذه تكهنات حول اأ�شباب اعتقاله وقد اأ�شار اإىل اأغلبها �شديقه طالل 

وبع�شها ن�شبها اإىل �شقيقه عبداهلل وخا�شة فيما يتعلق بوجود ال�شالح يف ال�شيارة وهو اأي 

طالل يرجح وجود ال�شالح ولكنه يعتقد اأن اأحد الفل�شطينيني يف نقطة التفتي�ض تعرف 

عليه واأبلغ اأنه ع�شكري مما حداهم اإىل تفتي�ض ال�شيارة تفتي�ًشا دقيًقا ويذكر طالل يف 

اأن ال�شهيد كان   فنانًا يف اإخفاء ال�شالح مرة حتت الدعامية ومرة حتت  هذا ال�شدد 

هاين  يذكر  كما   .
)12(

ويربط  .. ويحطه  ال�شالح  يفكك  عليه  اهلل  �شاء  ما  وكان  القزوز 

الذي كان مع ال�شهيد يف معتقل االأحداث بقوله: اإنه حاول كذا مرة معرفة �شبب اعتقال 

.
)13(

ال�شهيد ولكن ال�شهيد   حر�ض ما يقول 

كما اأ�شرنا غاب ال�شهيد يوم 9/15 وقد بذل اأ�شقاوؤه واأ�شدقاوؤه وجريانه جهودًا م�شنية 

من اأجل معرفة مكان اعتقاله لكن دون جدوى وقد حاول �شقيقه عبداهلل ب�شتى الطرق 

اأو مكان  معرفة م�شريه وبحث عنه يف كل مكان تقريًبا ولكنه ف�شل يف معرفة م�شريه 

تواجده ومن املحتمل اأنه بعد اعتقال ال�شهيد يف ال�شيطرة نقل اإىل خمفر بيان ولهذا فاإنه 

من املعتقد اأن ال�شيطرة التي مت فيها اعتقال ال�شهيد كانت يف منطقة بيان ومت التحقيق 

مع ال�شهيد وتنقل بني العديد من املعتقالت يف مناطق خمتلفة يف الكويت ويعتقد اأنه بعد 

خمفر بيان نقل اإىل اجلهراء ويذكر حبيب حيدر اأنه �شاهد فا�شل يف معتقل اجلهراء يف 

مركز بلدية اجلهراء يف �شهر اأكتوبر ويقول يف هذا ال�شدد اإن ال�شهيد   كان عادي واهلل 

�شوف الكل كان متاأذي وطاقينه وقد اأ�شار حبيب اإىل اأن اأحد العراقيني من اال�شتخبارات 

كان ميار�ض �شنوف التعذيب على ال�شهيد ويكمل حيدر بقوله   كان يوؤذي ال�شهيد فا�شل 

وعلى طول كان يطقه حتى اأنا ملا جيت قال )العراقي( خال�ض لقينا واحد بذلك  يعني 

بذلك حيدر واملجموعة التي اعتقلت معه وكان العراقي ي�شتخدم ع�شا كهرباء يف عملية 
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تعذيب ال�شهيد

كما يذكر ر�شا �شقيق ال�شهيد اأنه بناء على اأقوال ماجد الر�شيدي اأحد املعتقلني يف بلدية 

اأن ال�شهيد قد تعر�ض ل�شنوف �شتى من التعذيب ويكمل ر�شا  اأ�شار اإىل  اجلهراء فقد 

حديث ماجد بقوله   اأنا مريت )ماجد( واإال اأ�شوف اخوك معلقينه وقاعدين يطقونه حتى 

بعدين يوم جابوه عندنا يف الزنزانة �شدق اإين كنت معاهم يف الزنزانة ليلة اأو ليلتني .. 

وكان فا�شل اأخوك ما كان يقدر ينام على ظهره الأنه كان طاقينه على ظهره كانوا رابطني 

. ويذكر هاين اأنه �شمع عن ال�شهيد فا�شل 
)15(

ايده من وراء فكان يحط على االأر�ض وينام

واإمنا  اجلهراء  يف  ي�شادفه  مل  ولكن  البلدية(  )مبنى  اجلهراء  ا�شتخبارات  معتقل  يف 

يف معتقل االأحداث، ويف هذا ال�شدد يذكر هاين اأنه يف حدود 11 �أو 10/12 نقلوا اإىل 

معتقل االأحداث وبقى فيه اإىل اأن مت اإعدامه يوم 1990/10/15م ويذكر هاين اأنه يف 

الفردو�ض   ماكو زنازين غرف .. وبرك�ض عود غرف و�شالة ماكو بيبان تد�ض وتطلع على 

كيفك ب�ض �شنهو فيه باب حديد هو اللي يدخلك مثل ما نقول احلالة �شارت زينه الأن 

اإحنا يوم جابونا االإدارة مالتهم ما كانت جايه لغاية هاحلني   ويف اليوم الثاين  بداية 

اأو الثالث جاءت االإدارة اجلديدة وطلبوا من املعتقلني تنظيف املعتقل. وي�شري هاين اإىل 

اأن ال�شهيد مل يتحدث عن اأي ن�شاط قام فيه وكان ياأمل اخلروج من املعتقل. كان متعلق 

على اأمل .. الأنهم مواعدينه، ولهذا حر�ض ال�شهيد على الكتمان حتى عن اأقرب املعتقلني 

اإليه وقد ذكر هاين عن م�شاهدته الآثار تعذيب على ج�شم ال�شهيد من �شرب واآثار حرق 

.
)16(

كهرباء و�شجائر يف ظهره واإيده

اإعدام ال�سهيد :

يذكر هاين اأنه يف معتقل اجلهراء غاب امل�شوؤول املبا�شر عنه ويدعي  اأبو الدروع  ملدة  

يومني قيل اإنه ذهب اإىل بغداد من اأجل اأخذ املوافقة على م�شري املعتقلني وبعد يومني عاد 

ودخل عليهم املعتقل وطلب اإىل م�شاعده اأبو عمر )�شابط عراقي( اأن ي�شجل االأ�شماء يف 

ورقة وكتب اأ�شماء جمموعة يف ورقة واأ�شماء اأخرى يف ورقة ثانية وكانت حتتوي اإحدى 

االأوراق على الذين �شوف يعدمون واالأخرى على اأحكام لي�ض االإعدام من بينها ويكمل 

كتبوا  التي  الورقة  لالأحداث  وودونا  الليلة طلعونا  بنف�ض  يوم طلعنا  اإحنا   : بقوله  هاين 

اأ�شاميهم مع بع�ض كلهم انعدموا واالآخرين اللي كب�شوهم �شي منهم طلع و�شي ما يدرون 

عنهم لغاية يومك اأهلهم ما يدرون عنهم.
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وي�شري هاين اإىل اأن ال�شهيد فا�شل �شمن قائمة االإعدام مع عدد كبري من ال�شهداء ويف 

معتقل االأحداث ويف حدود ال�شاعة العا�شرة من م�شاء 1990/10/14م متت املناداة على 

وقد �شك  املعتقل  زوايا  اإحدى  واأجل�شوا يف  �شبعة  باأن عددهم  ويعتقد  املجموعة  اأ�شماء 

بع�ض املعتقلني يف االأمر واأوج�شوا اخليفة ولكن بع�شهم االآخر اعتقد فعاًل اأنهم �شوف 

يطلق �شراحهم ولهذا تبادلوا مع املعتقلني االآخرين ال�شالم والقبالت واأرقام الهواتف 

.
)17(

على اأمل اللقاء ومل يكن يدور بخلدهم اأنه اللقاء االأخري

ال�شهيد  اإعدام  كيفية  اأما عن  الإعدامهم،  اأخذهم  االأخري حيث مت  اللقاء  بالفعل  وكان 

فيذكر طالل عبداهلل �شاهد العيان بقوله اأن بيتهم مقابل بيت ال�شهيد وقد الحظ قبل يوم 

من اإعدام ال�شهيد اأن منطقتهم وعلى وجه اخل�شو�ض فريجهم قد مت تطويقه ومت و�شع 

5.30 �شباًحا  ال�شاعة  لل�شارع ويكمل طالل بقوله يف حدود  جنود يف املدخل الرئي�شي 

اأ�شمع واه واه واه ... �شنهو ال�شالفة واإال  قمت باإغالق الديوانية وطلعت ثم جل�شت واإال 

هذوال )العراقيني( يف �شيارة �شالون تيوتا بنيه و�شوبرمان اثنني مال اجلي�ض الكويتي 

�شارقينهم ووانيت مال احلر�ض اجلمهوري وكلهم الب�شني جي�ض   ويعتقد طالل اأنه يف 

الوانيت بحدود ت�شعة جنود اأما ال�شوبرمانان فهما مرتو�شان  اأنا كنت خايف �شنهو اللي 

ال�شرخة )كانت اخلادمة  اأثناء  واأ�شوف فجاأة وحده قامت ترك�ض  واأطل  قاعد ي�شري 

الفيلبينية( قد خرجت لرمي الزبالة و�شاهدت جنود االحتالل( ويف د�شتها واحد وقف 

وقام يطالع يف احلو�ض د�ض عندنا يف احلو�ض هو واحد من احلر�ض اجلمهوري الب�ض 

بريهه حمراء وقاعد يطالع فوق واإحنا دراي�شنا كانت ال�شبح ما يبني .. هالكالم هذا 

ال�شاعة 7 اإال تقول 6.35 ال�شبح   ويكمل طالل اإنه خاف اأن ي�شاهده اجلندي العراقي 

فريميه وابتعد قلياًل عن النافذه و�شمع نباح كلب مما حدا باجلندي العراقي اإىل اخلروج 

واإغالق الباب وقد �شاألت والدة طالل عما ي�شاهده اإال اأنه مل يخربها وطلب اإليها   ال 

اأحد يطل وال اأحد ي�شوي �شيء   واأردف طالل قائاًل اأنه �شاهد �شيارات و�شيارة مدنية 

تتقدمهم وقد قام جنود االحتالل باإنزال �شابني   اثنني واحد الب�ض �شروال طويل �شبي 

اأ�شقر �شويه وواحد ببنطلون وقمي�ض )ال�شهيد( نزلوهم وما�شكينهم واهلل يرحمه تالينه 

من كتفه .. واحد ما�شكه دزه وقاله روح وكاأنه يوؤ�شر على الباب ونزلوا كذا واحد و�شفوا 

)فرقة االإعدام( وهذا جاء بطلوا عينه واأ�شوفه قاعد يطقه طراقات ال�شبي هذا م�شكني 

امل�شكني  اأ�شوف   .. يلفونه  وهم  وجهه  دور  يبي  وامل�شكني  يلفونه  وهم  يدور  م�شكني  وهو 

واحد  يعني  داخل  منهار من  عليه  ومبني  يرحمه  الباب حيل اهلل  يطق  كان  )ال�شهيد( 
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تخيل يطق الباب اإيده موقادره ت�شيله .. كان عنده اإح�شا�ض يبي ي�شري �شيء وكان واأنا 

عارف اأنه مافيه اأحد يف البيت ما كان فيه اأحد يف هاللحظة الأن مره اأبوه الثانية كانوا 

�شايلني  ورايحني القرين والبيت الثاين ما فيه اأحد   اأخذ ال�شهيد يطرق باب منزلهم 

ومل يفتح له اأحد بحكم اأن البيت خايل وقد قام �شابط عراقي نزل من ال�شيارة التيوتا 

بنطلون  واحد �شابط الب�ض  له  قام طلع  بقوله    ويكمل طالل   .. ال�شهيد  واجته �شوب 

واأ�شوفه  فوق  له  ويت�شاحكون وطلع  يتلفتون  العراقيني(  النا�ض )اجلنود  واأ�شوف  مدين 

قعد يلطمه وفا�شل �شاكت ما يرد عليه ويقوم ويدزه وقطه م�شكني على الرمل الأن ال�شلم 

مالهم مرتفع �شويه زين طاح هو ووقف قاعد يطالعه نربة �شراحة مواقدر اأن�شاها وده 

ي�شوي �شي لكن موعارف زين والنا�ض ت�شحك )جنود االحتالل( ويكمل طالل موقادر 

ويكمل  والنا�ض ت�شحك )جنود االحتالل(  لكن مو عارف زين  ي�شوي �شيء  ود  اأن�شاها 

طالل بقوله   اأنا يف هذه اللحظة ن�شيت ال�شبي اللي كان معاه ب�ض قاعد يطالع �شلي قاعد 

ي�شري يف الولد وكانوا منزلينه عل�شان يراقب وي�شوف   اأما بالن�شبة لل�شهيد فيذكر طالل 

اأنه   تعدل نف�ض الرمل عن يديه وعلى ركبته وو�شع يديه خلف ظهره   ويعتقد اأنه نفذ 

اأوامر ال�شابط العراقي وي�شري طالل بقوله   قاعد بقوله اأ�شوفه ي�شاور له وي�شوي له جذيه 

)اجلل�شة على الركبة( وهم قاعدين ي�شحكون .. فقام )ال�شابط العراقي املدين( طمر 

من فوق �شلم الدرج مالهم وفا�شل كان حتت وقاعد يطالعه ويوؤ�شر عليه يف امل�شد�ض وقام 

نزله على الرمل عنده   وي�شري طالل اإىل اأن فرقة االإعدام وعددهم تقريًبا �شتة جنود 

من احلر�ض اجلمهوري قاموا يتحركون وي�شطفون متهيًدا لتنفيذ حكم االإعدام واللي يف 

اجليب نزلوا   ووقف و�شوى له يف امل�شد�ض فوق را�شه .. حط امل�شد�ض وفوق را�شه وقعد 

يتكلم ويبت�شم حق ال�شباب هذوال العراقيني اللي واقفني )فرقة االإعدام( وكان يحاكيه 

وفجاأة  اأ�شوف  طاخ  طاخ  طاخ  اإال  وعيت  وما  عنه  وخر  فاملهم  وي�شحك  هذوال  ويطالع 

�شار قدامي واأنا موقادر �شاأقول   وي�شري طالل اإىل ما اأن حترك ال�شابط العراقي حتى 

اأفراد باإطالق النار عليه دفعة واحدة  قامت فرقة االإعدام العراقية وامل�شكلة من �شتة 

فخر ال�شهيد �شريًعا ويكمل طالل اإفادته بقوله   اأ�شوف ال�شبي )ال�شهيد( م�شكني يعني 

على قعدته �شار يرتنح مع الطق �شار يرتنح  وطاح على الرتاب ويقوم هذا )ال�شابط 

رجل  يف  ويقلبه  ويطالعه  وي�شوته  يدينه  يف  وتفرك  ادينه  يقط  قد  جوتيه  يف  العراقي( 

وبعدين كلم هذوال )فرقة االإعدام( ورمى طلقة .. �شمع الطلقة طلقة واحدة   يعتقد اأنها 

يف را�ض ال�شهيد  .
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اأما الولد ال�شغري الذي اأنزل مع ال�شهيد فيذكر طالل   اأ�شوف ال�شبي اللي معاه طاخ 

وبعد  ال�شحك    من  وميتني  ي�شحكون  وهم  ال�شوبر  داخل  وم�شوحة  طراق  خله  واحد 

اأن غادر جنود االحتالل الفريج اأبلغ طالل والده مبا �شاهده   فقال هاحلني اإحنا نبي 

اأعدموا  اإذا  العادة  هم  اهلل  �شبحان  ويعني  �شيء  ينزف  للحني  الروح  فيه  ميكن  نلحق 

واحد يوقفون جندي عراقي مّيه عل�شان ما حد يغطيه وال حد ي�شوي �شيء اأطلقوا عليه 

الر�شا�ض وراحوا عنه وجيت اأرك�ض واأنا قاعد اأطالعه واإال دمه تّوه ي�شيل  ويكمل طالل 

و�شفه بقوله   م�شكت يديه اأبي اأج�ض فيه نب�ض فقال اأبوي يا طالل ارك�ض روح دق على 

االإ�شعاف واإال روح نادي االإ�شعاف اللي يف امل�شتو�شف ولكن ال�شهيد قد فارق احلياة ومتت 

تغطيته. و�شيارة االإ�شعاف مل تاأت اإال بعد مرور �شاعة على اإبالغهم ثم عادوا اأدراجهم 

الإبالغ املخفر باحلادثة واأح�شروا �شابطًا من املخفر وقد قام والد طالل وجارهم باإبالغ 

فا�شل.  ا�شت�شهاد  بخرب  الرميثية  جمعية  يف  يعمل  كان  والذي  ال�شهيد  �شقيق  عبداهلل 

وو�شلت �شيارة االإ�شعاف كما ح�شر من املخفر جنديان وواحد الب�ض مدين يعتقد باأنه 

�شابط املخفر.  وال�شابط مل ي�شمح ل�شقيق ال�شهيد بنقل جثمانه ما مل يكمل حتقيقه 

حول ظروف ومالب�شات اإعدامه وكان ال�شابط العراقي يتظاهر باأنه ال يعلم �شيئًا عن 

�شقيق  عليهم  رد  وقد  ال�شهيد  قتل  وراء  اأنه  يعتقد  ال�شهيد عمن  �شقيق  وي�شاأل  اإعدامه 

ال�شهيد باأن فا�شل رجل ع�شكري لي�ض له اأعداء وال يتهم اأحدًا بقتله ثم اأخذ ال�شابط 

ي�شاألهم عمن �شاهد عملية قتله وذكر له عبداهلل مرزوق   عندنا خدامه ب�ض ما تعرف 

اإال اإجنليزي هي التي �شافت املنظر   وقد طلب ال�شابط اإح�شار الفليبينية واأبلغته باللغة 

االإجنليزية مبا حدث اإال اأنه مل يفهم منها لعدم معرفته باللغة االإجنليزية، وكان مرزوق 

معه  احل�شور  ال�شهيد  �شقيق  من  ال�شابط  وطلب  اخلادمة  تقوله  ما  لل�شابط  يرتجم 

للمخفر لتكملة التحقيق و�شمح بنقل جثمان ال�شهيد من مكانه. ويف املخفر مت التحقيق 

مع �شقيق ال�شهيد وجريان ال�شهيد الذين اأ�شروا على عدم معرفتهم مبن قتله واإنهم مل 

ي�شاهدوا �شيئًا البتة غري ما ذكرته الفلبينية واأمام هذا االإ�شرار واالإنكار انتهى التحقيق 

اأنه ف�شل يف م�شعاه. وقد  اإال  ال�شابط جاهًدا توريطهم  وخرجوا من املخفر وقد حاول 

اإىل  نقل  بعدها  وفاة  �شهاداة  ا�شتخراج  ومت  مبارك  م�شت�شفى  اإىل  ال�شهيد  نقل جثمان 

. وقد �شارك يف ت�شييعه 
)18(

مقربة ال�شليبيخات ومت دفنه يف نف�ض اليوم 1990/10/15م

اأ�شقاوؤه وعدد من جريانه واأ�شدقائه.

.
)19(

ويذكر ر�شا �شقيق ال�شهيد اأن التعذيب كان وا�شًحا على ج�شد ال�شهيد كله
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وبالن�شبة لعدد الطلقات يف ج�شده فال يعرف على وجه الدقة عددها واإن اأ�شار �شالح 

اأطلق عليه ر�شا�شة  اأن كاًل منهم  املحتمل  �شتة جنود ومن  االإعدام  اأن عدد فرقة  اإىل 

اإ�شافة اإىل الر�شا�شة التي اأطلقها ال�شابط العراقي على راأ�ض ال�شهيد.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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ال�سهيد / كليب �سايف الفرحان)1(

على  والوطن  اهلل  عاهدوا  ممن  امل�شلحة  القوات  رجال  اأحد  الفرحان  كليب  ال�شهيد 

الذود عن حيا�ض الكويت والدفاع عنها بكل ما اأوتي من قوة وكان له ما اأراد فقد �شحى 

ال�شهيد كليب بروحه فداء لرتاب الكويت عندما اجتاحته جحافل الغدر واخليانة يف يوم 

اخلمي�ض االأ�شود 1990/8/2م.

و�شهيدنا من مواليد 1950/7/5م ويعمل وكيل �شابط يف اجلي�ض رئا�شة االأركان العامة 

- التوجيه املعنوي.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

اخلمي�ض  يوم  فجر  ويف  اأ�شبوعية  باإجازه  يتمتع  العراقي  الغزو  قبل  ال�شهيد  كان  لقد 

ال�شهيد  وقد عرف عن  الفجر  الأداء �شالة  ال�شهيد على عادته  ا�شتيقظ  1990/8/2م 

اأنهى  بعد  املذياع  ال�شهيد  اأدار  ومااأن  �شباح  كل  فجر  الكرمي  القراآن  الإذاعة  �شماعه 

على  ويحث  ي�شتنجد  الكويتي  املذيع  �شمع  اإذ  والأ�شرته  له  ال�شدمة  كانت  حتى  �شالته 

الدفاع عن الكويت هذا البلد االآمن الذي ا�شتباحه جار ال�شمال وكانت لل�شدمة تاأثريها 

على ال�شهيد وقد برز معدنه االأ�شيل يف تلك اللحظة التاريخية وقرر االلتحاق مبقر عمله 

وقطع اإجازته وبالفعل طلب من زوجته ان حت�شر مالب�شه الع�شكرية وقد حاولت زوجته 

جاهدة اأن تثنيه واإبقائه يف املنزل حتى تت�شح االأمور خوًفا عليه وعلى اأوالده ولكن ال�شهيد 

مل ير�شخ لتو�شالت زوجته ولب�ض مالب�شه الع�شكرية مودًعا زوجته وكان الوداع االأخري.

وتذكر زوجة ال�شهيد اأن جاًرا لل�شهيد ركب مع ال�شهيد لتو�شيله وما اأن و�شل اإىل دوار 

العظام وراأى باأم عينيه جحافل النظام العراقي حتى طلب اجلار من ال�شهيد اأن يعودا 

اأن  اإليه اجلار  ال�شهيد على موا�شلة طريقه حتى مقر عمله  طلب  اأ�شر  اأدراجهما وملا 

ينزله وحاول ثنيه عن عزمه ولكن ال�شهيد رف�ض وباإ�شرار وا�شل ال�شهيد طريقه واتخذ 

 .
)1(

طريًقا من جهة احلر�ض الوطني ومتكن من  الو�شول اإىل مقر عمله وااللتحاق بوحدته

ومن املرجح اأن ال�شهيد و�شل مقر وحدته يف التوجيه املعنوي يف حدود ال�شاعة اخلام�شة 

ات�شل  كليب  ال�شهيد  اأن  ال�شهيد  �شقيق  الفرحان  ويذكر عبداملح�شن  والن�شف �شباًحا 

عليه يف منزله يف حدود ال�شاعة ال�شاد�شة �شباًحا وطلب اإليه االلتحاق مبقر عمله مو�شًيا 
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اإياه وحا�ًشا له على الذود عن حيا�ض الوطن ويوؤكد عبداملح�شن اأن ال�شهيد كان يت�شل 

. كما اأكد ماجد العدواين اأحد رفاق 
)2(

من وحدته يف الرئا�شة العامة للجي�ض يف اجليوان

ال�شهيد اأنه التحق مبقر عمله يف الرئا�شة بحدود ال�شاعة ال�شاد�شة �شباًحا واأو�شح اأن 

ال�شهيد كليب كان �شمن املتواجدين وي�شهد العدواين اأنه كان ي�شمع ال�شهيد كليب وهو 

ما  �شمن  ومن  الكويت،  �شبيل  والرخي�ض يف  الغايل  بذل  على  الع�شكريني  رفاقه  يحث 

يتذكره اأن ال�شهيد كان يقول :   هذا يومكم وهذه اأر�شك وعر�شك من ال اأر�ض له ال وطن 

له وهذا يومك رد بع�ض اللي عطته لك هذه االأر�ض .. ال تخافون وي�شجع اهلل يرحمه  .

الغازية  العراقية  القوات  بني  مناو�شات  حتدث  مل  االأثناء  تلك  يف  اأنه  العدواين  وي�شري 

واملدافعني الكويتيني واإن حدثت فهي مواجهات حمدودة مع التاأكيد هنا على اأن القوات 

الغازية كانت متواجدة يف خارج رئا�شة االأركان العامة للجي�ض ما و�شلوا عندنا ب�ض هم 

كانوا موجودين وقد بداأت املناو�شات يف حدود ال�شاعة ال�شابعة اإال ربع كما اأخذت قذائف 

العراقيني تت�شاقط على املع�شكر من اجتاه مركز الطب االإ�شالمي ومن املعروف اأن وحدة 

التوجيه املعنوي تهتم باجلانب االإعالمي من ت�شوير واإذاعة وتلفزيون وهي وحدة اإدارية 

ال تتوفر فيها اأ�شلحة ومت اإ�شدار االأوامر باإعطائهم اأ�شلحة وتقرر اأن يح�شلوا عليها من 

التوجيه املعنوي وله باب م�شتقل، ي�شري  م�شتودع القوة الربية وهو مبنى خلف مديرية 

العدواين بقوله اإن ال�شهيد هو امل�شوؤول وقال يا اهلل يا �شباب كل واحد يروح يجيب �شالحه 

قلنا مو م�شكلة وجبنا �شالحنا وقام يقول يا اهلل يا �شباب هذا يومكم وهو اهلل يرحمه 

كان مي�شي قبلنا واإحنا معاه اأخذنا �شالحنا وتوزعنا يف املع�شكر و�شارت املقاومة   وهنا 

البد من االإ�شارة اإىل اأن ال�شهيد وكيل القوة وكيل �شابط ومع ذلك كان يتواجد عدد من 

ال�شباط الذين كان لهم دور م�شرف يف التنظيم والتوزيع اأخذ ال�شهيد ورفاقه يتبادلون 

الرئي�شي  ال�شارع  يف  يتواجدون  كانوا  الذين  العراقي  االحتالل  جنود  مع  النار  اإطالق 

 .
)3(

وخلف االأ�شوار املقابلة ملبنى الرئا�شة

 7 اإىل   6.30 ال�شاعة  من  يعني  خفيفة  مناو�شات  كانت  واآخرون  ح�شني  علي  ويذكر 

اأن  8.30 د�شت الدبابات من دوار العظام علينا ومن املعروف  وبعدها تقريًبا ال�شاعة 

وحدة التوجيه املعنوي وحدة اإدارية ال تتوفر فيها اأ�شلحة فقد مت اأخذ اأ�شلحة من القوة 

الربية ويوؤكد علي ح�شني على اأن   ال�شهيد �شارك يف توزيع االأ�شلحة وبعد عودتهم من 

املالزم  اأعطى  وقد  ذاتية مع خمزنني ذخرية  على  منهم  الربية ح�شل  القوة  م�شتودع 

اأول نومان )نواف( بوخ�شبه اأوامر للع�شكريني وقام باإناطة مهام بهم. ويوؤكد عدد من 
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الع�شكريني على اأنه اأمر ثالثة من الع�شكريني بال�شعود على برج حديد مرتفع يوجد به 

خزان ماء للمراقبة والت�شدي كما طلب اإىل ال�شهداء كليب �شايف وعبداهلل عيد ومرعي 

. وكان كل من هوؤالء 
)4(

نا�شر بال�شعود على مبنى التوجيه للمراقبة والتعامل مع العدو

الع�شكريني ال يحمل غري ذاتيه وعدد من الطلقات وكانت املواجهة غري متكافئة قذائف 

مدفعية واأ�شلحة ر�شا�شة مع العدو مقابل عدد من البندقيات الذاتية ويف اأماكن مك�شوفة 

ال يتوفر لها �شاتر للحماية، وي�شف ح�شني يعقوب اأحد الذين �شعدوا على الربج واأ�شبحوا 

معلقني يف اجلو و�شعهم بقوله   اإحنا معنا ذاتية ومتعلقني كاأننا نقول لهم طقونا واإحنا 

 .
)5(

وا�شحني لهم ثالثتنا اإحنا فوق 

لقد اأطاع الع�شكريون االأوامر وعر�شوا اأنف�شهم على الربج للخطر وكذلك فعل ال�شهداء 

وهم يدركون اأن �شطح مبنى التوجيه ال يتوفر له اأب�شط قواعد احلماية ومع ذلك فحبهم 

لهذا الوطن والذود عنه جعلهم يطيعون االأوامر ويقول ح�شني مع اأنهم عارفني اأن مكانهم 

. وي�شري ح�شني يعقوب اأنه �شاهد 
)6(

مك�شوف ومعر�شني لالإ�شابة وهذا فعاًل الذي حدث

ع�شكريًا عراقيًا فوق م�شجد م�شت�شفى الطب االإ�شالمي يقوم بعملية الر�شد كما �شاهد 

رتاًل من الدبابات العراقية يزحف جهة الرئا�شة ويو�شح اأن دبابة عليها ر�شا�ض عيار 50 

. لقد ركز العراقيون على ال�شهداء ومن املرجح اأن الرا�شد 
)7(

اأخذت تطلق النار عليهم

العراقي عندما �شاهد ال�شهداء فوق مبنى التوجيه املعنوي اعتقد باأنهم يحملون اأ�شلحة 

مقاومة كالبازوكا مثاًل ولهذا كانت املواجهة غري متكافئة ومن املعروف اأنه مل ت�شتغرق 

الفرتة ما بني �شعود ال�شهداء املبنى واإطالق النار عليهم اأكرث من خم�ض دقائق وكانت 

جهة الرمي من مركز الطب االإ�شالمي وقد اأ�شيب الذين �شعدوا مبنى التوجيه فقد اأطلق 

العراقيون قذيفتني اإحداهما اأ�شابت البوابة الرئي�شية واأدت اإىل حتطيم بع�ض العربات 

ولكن مل ينتج عنها خ�شائر باالأرواح ولكن القذيفة الثانية كانت هي املميتة والتي اأدت 

اإىل اهتزاز املبنى وا�شت�شهاد الثالثة الذين كانوا على �شطحه. لقد كان ال�شهيد كليب 

�شايف وعبداهلل عيد ومرعي نا�شر على �شطح املبنى وكل يحمل بندقية ذاتية وعددًا من 

املخازن اإال اأنهم تعاملوا بكل �شجاعة مع املوقف ويذكر ح�شني يعقوب اأن ال�شهداء كانوا 

فوق مبنى االإعالم  اأعتقد مو وحدة ثنتني وحده عطوها يف ال�شبه فوق واأثرت عليهم 

اأو اأنهم طقوا التكييف   ويعتقد   اأن التكييف هو اللي انفجر من القذيفة الأن ال�شربة 

.
)8(

موجودة بال�شبة فوق وما كان فيه �شاتر

واأن  التكييف  خلف  كانوا  ال�شهداء  اأن  العيان    �شهود  اأحد  العنزي  عبداهلل  يذكر  كما 
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ويكمل  عليهم    ال�شربة  حمولة  و�شارت  القذيفة  وانت�شرت  التكييف  �شربت  القذيفة 

عبداهلل العنزي اإفادته باأنه �شمع اأحد ال�شباط ي�شيح بعد ق�شف املبنى لل�شعود اإىل 

اإن كانوا هناك وعندما  اإنقاذه واإ�شعاف اجلرحى  اإنقاذ ما ميكن  �شطح املبنى ملحاولة 

فاإ�شابتهم  جميًعا  ا�شت�شهدوا  الثالثة  زمالءهم  باأن  ال�شابط  اأبلغوا  ع�شكريون  �شعد 

.
)9(

قاتلة

لقد ترك ال�شهيد ورفاقه ال�شهداء على �شطح املبنى بعد التاأكد من ا�شت�شهادهم ويذكر 

عبداملح�شن �شقيق ال�شهيد الذي التحق بعمله اأن �شخ�شًا ات�شل عليه يف حدود ال�شاعة 

اأنه  ال�شهيد  ل�شقيق  يذكر  مل  املت�شل  ولكن  �شقيقه  باإ�شابة  واأبلغه  ظهًرا  ع�شر  الثانية 

اإ�شابة  كونه  يعدو  ال  االأمر  اأن  ت�شور  اإنه  بقوله  اإفادته  عبداملح�شن  ويكمل  ا�شت�شهد.  

اإ�شابة  اأن  بخلده  يدور  يكن  ومل  الغازية  العراقية  القوات  مع  لال�شتباك  نتيجة  عادية 

يعملون  له  باالت�شال مبعارف  ال�شهيد  �شقيق  عبداملح�شن  قام  وقد  قاتلة  كانت  �شقيقه 

لي�ض  �شقيقه  ا�شم  باأن  اإبالغه  ومت  االإ�شابة  ماهية  من  للتاأكد  الع�شكري  امل�شت�شفى  يف 

يف  ال�شهيد  �شقيق  عبداملح�شن  ظل  لقد  الع�شكري.  امل�شت�شفى  اإىل  جلبوا  الذين  �شمن 

مقر وحدته حتى الرابعة ع�شًرا عندما اقتحمت مقرهم القوات العراقية الغازية وجنح 

. ويكمل 
)10(

يف اخلروج �شاملًا من املع�شكر واجته اإىل منزله حيث و�شل يف حدود املغرب

اإىل  واجته  الع�شكرية  مالب�شه  غري  منزله  و�شوله  بعد  اإنه  بقوله  �شهادته  عبداملح�شن 

اإىل م�شت�شفى  بعدها  ولكن دون جدوى فاجته  �شقيقه  للبحث عن  الع�شكري  امل�شت�شفى 

الفروانية ولكنه مل يجد معلومات عن ال�شهيد وقد حاول التوجه اإىل م�شت�شفى ال�شباح 

ولكنه مل يتمكن من الو�شول اإىل هناك حيث ال�شيطرات العراقية. وقد اأكد ال�شقيق اأنه 

حاول مراًرا لعدة اأيام الو�شول اإىل م�شت�شفى ال�شباح دون نتيجة خا�شة واأنه ع�شكري 

وال يتوفر لديه غري هويته الع�شكرية والتي من املمكن اأن توؤدي اإىل احتجازه ووقوعه يف 

.
)11(

االأ�شر

التا�شعة �شباًحا  ال�شاعة  اإىل منزلهم يف  �شقيقها ح�شر  اأن  ال�شهيد فذكرت  زوجة  اأما 

واأبلغها باأن زوجها كليب يرغب يف التحدث اإليها خا�شة واأنه ال يوجد تليفون يف منزله 

املنزل  من  ترغب يف اخلروج  ال  ال�شهيد  زوجة  وكانت  ا�شطحابها  على  �شقيقها  واأ�شر 

واأمام  عليهم،  خوًفا  واأوالدها  املنزل هي  مغادرة  بعدم  اأو�شاها  قد  زوجها  واأن  خا�شة 

اإ�شرار �شقيقها ذهبت معه ولكن مل تتمكن من حمادثته وكان ال�شهيد قد ات�شل للمرة 

الثانية وحتدث مع والدة زوجته وبقيت الزوجة اأمام التليفون لعل وع�شى اأن يت�شل ولكن 
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القدر عاجله وظلت الزوجة حتى اليوم التايل دون نتيجة مل تكن تعلم اأن زوجها فا�شت 

روحه اإىل بارئها، ويف اليوم التايل ات�شلت عليها اإحدى جاراتها وقريبة الأحد رفاق ال�شهيد 

واأبلغت زوجة ال�شهيد ببع�ض التلميحات كما اأخربتها باأن زميله امل�شاب �شوف ياأتي من 

زميل  مع  وحتدثت  ال�شهيد  زوجة  ات�شلت  ظهًرا  الثانية  ال�شاعة  ويف  مبارك  م�شت�شفى 

ال�شهيد الذي اأخربها دون اأن يعرف من هي بخرب ا�شت�شهاد كليب �شايف وعندما �شاألها 

عن نف�شها اأبلغته باأنها زوجة ال�شهيد وتقول باأنه ما اأن �شمع اإجابتها حتى رمى �شماعة 

الهاتف وتعلق اجلهاز. وات�شلت زوجة ال�شهيد مرة اأخرى وحتدثت معها اأم زميله وقالت 

اأن ابنها غري متاأكد من ا�شت�شهاد كليب واأنه للتو قد غادر امل�شت�شفى والزال اأثر التخدير 

عليه. وتنف�شت زوجة ال�شهيد ال�شعداء اإال اأنها ترغب يف التاأكد من م�شري زوجها ويف 

حدود ال�شاعة الثامنة م�شاء يوم اجلمعة 8/3 ات�شل اأحد زمالء ال�شهيد واأخرب �شقيق 

زوجة ال�شهيد با�شت�شهاد كليب وعدد من رفاقه كما اأبلغهم اأن جثمان ال�شهيد يوجد على 

�شطح مبنى التوجيه ومل يتم نقله وقد اأكد املت�شل اأنه زميل ال�شهيد قائاًل : اأنا متاأكد واأنا 

رفيجه ويف الوحدة معاه روحوا �شوفو الرجال تراه طايح فوق ال�شطح   ويف ال�شباح 8/4 

.
)12(

اأبلغ �شقيق زوجة ال�شهيد باخلرب الفاجعة وهو ا�شت�شهاد زوجها كليب الفرحان

ومل  التوجيه  مبنى  اإىل  للدخول  املحاوالت  كرر  والذي  ال�شهيد  �شقيق  عبداملح�شن  اأما 

ي�شتطع حاول للمرة الرابعة يوم 8/5 ويقول يف هذا ال�شدد   وو�شل هنالك وكان يعرف 

بوجود  واأبلغهم  املبنى  بوابة  اأمام  االحتالل  جنود  من  عدد  واأوقفه  ال�شهيد،  عمل  مقر 

واأنه يرغب يف نقل جثمانه   قلت لهم املو�شوع قالوا ال ما فيه ما عندنا �شيء  �شقيقه 

عندنا اإثنان و�شالوهما ماكو عندنا اأحد   وطرد عبداملح�شن �شقيق ال�شهيد ويتذكر بقوله   

تدري الواحد اأخوه وهم يدزوين واأنا اأدزهم   ومن ح�شن حظ �شقيقه يف تلك اللحظة 

اأن ح�شر �شابط عراقي و�شرح له عبداملح�شن ظروفه خمرًبا اإياه باأنه بحث عن �شقيقه 

يف كل امل�شت�شفيات ومل يبق اأمامه اإال مبنى التوجيه ويكمل عبداملح�شن اإفادته بقوله اإن 

املتوفى  تاأكدوا من هوية  العراقي   خالين اد�ض وقال لهم خذووه دخلوه ب�ض  ال�شابط 

وهوية هذا ال�شخ�ض نف�ض ال�شيء على اأ�شا�ض اأنهم اإخوان ب�ض تاأكدون اأنه اأخوه �شحيح   

وبالفعل دخل عبداملح�شن �شقيق ال�شهيد ومتكن من ال�شعود فوق املبنى ويقول الواحد 

حالته النف�شية تعبانه ال�شلم ركيك يرتاجف طلعت فوق وح�شلت اأخوي فوق يعني احلالة 

ال تو�شف.   

اأما بالن�شبة لرفاة ال�شهيد فيذكر عبداملح�شن   اأنه اأدرك اأن م�شيبته ت�شاعفت اإذ اإن 
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وجود �شقيقه ال�شهيد بذلك املنظر لوحده يكفي فما بالك بعملية نقله من �شطح املبنى 

ويو�شف حالته بقوله   هاحلني م�شكلة نبي ن�شيله الأن كان يف بايل اأين على اأ�شا�ض اأقدر 

و�شيلة  للبحث عن  ينزل وخرج  اأن  ا�شتطاع  بالكاد  اإنه  بقوله  اأ�شيله ويروي عبداملح�شن 

على  يح�شل  اأن  وع�شى  لعل  ال�شباح  م�شت�شفى  اإىل  اجته  ولهذا  بها  ال�شهيد  الإخراج 

ومكث  بالف�شل  باءت جميع حماوالته  وقد  ال�شهيد  تنزيل  ي�شاعده يف  و�شخ�ض  اإ�شعاف 

هناك لغاية ال�شاعة احلادية ع�شر ظهًرا دون اأن يحرك اأحًدا �شاكًنا مل�شاعدته وخا�شة 

من قبل �شائقي االإ�شعاف الأن ال�شواق اأجانب وكل واحد يقول لك اأخاف ياأخذون ال�شيارة 

، واجته  اإىل مبنى لوزارة الكهرباء يف ال�شويخ لعل وع�شى اأن يح�شل على ون�ض قلت ميكن 

اأح�شل على ون�ض واإال �شيء مال كهرباء نحطه فيه وننزله �شهل الواحد ي�شيله ويحطه يف 

ا من احل�شول على �شخ�ض  الون�ض   وكما حدث له يف م�شت�شفى اجلهراء مل يتمكن اأي�شً

يخرج معه لنقل جثمان ال�شهيد واجته ناحية املطايف يف ال�شويخ ووجد عددًا من ال�شباب 

الكويتي واهلل ح�شلت )اثنني من ال�شباب الكويتي( جزاهم اهلل خريًا خذنا وانيت من 

املطايف ومرينا على م�شت�شفى ال�شباح ولقينا ابن حالل هو �شاعدنا و�شلناه وقدرنا ننزله 

من فوق.

اخلام�شة   ال�شاعة  حدود  يف  ال�شهيد  جثمان  اإنزال  يف  جنحوا  اأنهم  عبدامل�شحن  ويوؤكد 

ع�شًرا ومت نقله مل�شت�شفى ال�شباح وقد قام دكتور م�شري بفح�شه   وقال اجلثة فيها 

ت�شوهات �شوية واأنا اأ�شك �شلون عرفته وكذا قلت هذا اأخوي فيه واحد ما يعرف اأخوه  .

ويو�شح عبداملح�شن اأن جثمان ال�شهيد   وجهه مومبني ب�ض �شعر را�شه وظهره ومالب�شه 

والواحد يعرف اأخوه   وطلب الدكتور امل�شري قائاًل   الزم اأن جتيب �شاهدين اأو �شهادته 

الع�شكرية و�شهادتك اأنت على اأ�شا�ض يتاأكد ويقول عبداملح�شن  وجبت له �شاهدين �شهدا 

على نف�ض �شهادة الوفاة وعطانا �شهادة اإذن دفن   ويكمل عبداملح�شن باأنه ما اأن ح�شل 

على اإذن الدفن حتى نقل جثمان �شقيقه واجته اإىل مقربة ال�شليبيخات ومل يكن معه 

اأحد ودفن ال�شهيد مبالب�شه الع�شكرية يوم 1990/8/5م .

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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ال�سهيد / عدنان اأحمد عبداهلل علي �سري)1(

ال�شهيد عدنان �شري اأحد اأبناء الكويت الربرة ممن قدموا اأرواحهم الزاكية فداء لرتاب 

وطنهم و�شهيدنا �شاب يف مقتبل العمر من مواليد 1960 در�ض يف املدار�ض احلكومية، 

)النزهة(.  الع�شكرية  املحاكمات  اإدارة  عمله  ومقر  �شرطي  الداخلية،  بوزارة  والتحق 

وال�شهيد عدنان �شري متزوج وله من االأبناء مرمي.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

كان ال�شهيد كاأي مواطن كويتي يتابع وبقلق تطورات االأحداث بني دولة الكويت والعراق 

وتذكر زوجة ال�شهيد بقولها   يف 8/1 كنا �شامعني االأخبار وكان ي�شعر اأن فيه �شيء وقبلها 

ويو�شيني على  يو�شي زوجته مبرمي   اأخذ  ولهذا  وفاته قريبه    اأن  ي�شعر  اإنه  قال  بيوم 

اللي يف بطني   ومل يرتدد ال�شهيد عندما �شمع باجتياح القوات العراقية الغازية اأر�ض 

الكويت االآمنة، والتحق بعمله على اأمل اأن ي�شارك اإخوانه �شرف الدفاع عن تراب الوطن 

وبالفعل لب�ض ال�شهيد مالب�شه واجته اإىل النزهة حيث مقر عمله وتوؤكد زوجته بقولها ويف 

ع�شر يوم اخلمي�ض االأ�شود 8/2 عاد ال�شهيد اإىل منزله واأخذ ال�شهيد يف االنخراط يف 

اأعمال املقاومة املدنية والع�شكرية وت�شري زوجته اإىل اأنه طلب اإليها اخلروج من الكويت 

الأن بقاءها يعيق ن�شاطه وكان يريد اأن يعمل دون اأن يفكر باأن زوجته وبناته من املمكن 

اأن يتعر�شوا لالأذى ولهذا تو�شح الزوجة قال يل انتي حاكرتني �شي ما اأقدر اأروح منيه 

ومنيه طلعت الأن هو قال يل اطلعي واأو�شاها خرًيا بنف�شها وبناتها واأن تدعو له قائلة   

قال ادعي يل كل �شالة بال�شهادة وهو �شاعر اأن نهايته قربت بعدها ا�شتقر يف بيت خالته 

يف بيان ملدة ثالثة اأ�شهر ومن اأبرز االأن�شطة التي قام بها ال�شهيد جمع وتوزيع ال�شالح 

ويف هذا ال�شدد تذكر زوجة ال�شهيد مرة اأح�شر �شندوق اأ�شلحة ما اأدري من وين وكانت 

وتكمل  اأخوي  رفيج  حق  وواحد  ال�شباحية  وداه  واحد  ووزعها  ذخرية  غري  من  اأ�شلحة 

التفتي�ض  ل�شلوى ومروا على  ال�شهيد بقولها حتى مرة ودوا �شالح من املن�شورية  زوجة 

 . ومن 
)1(

وما�شافوا ال�شالح وبردتهم عقب ماودوا ال�شالح املكان اللي خا�شني فيه فت�شوه

خالته  ابن  ذكرها  التي  هي  ال�شهيد  زوجة  اإليها  اأ�شارت  التي  االأ�شلحة  تلك  اأن  املمكن 

عندما ذكر اأن ال�شهيد كان لديه اأ�شلحة تقريًبا خم�ض اأو اأربع اأ�شلحة .. هذي بعد ثالث 

يوم اأو ثاين يوم الغزو راح ومعاه �شباب ولقوا اأ�شلحة ر�شا�ض وم�شد�شات   وا�شتدرك ابن 
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خالته بقوله   اأعتقد راح يروحه ملا �شمع عن املخازن وكان �شايل االأ�شلحة معاه بال�شيارة   

ويذكر �شقيقه في�شل   اأول االأيام د�ض خمازن ال�شرطة اللي بال�شويخ يدور على ال�شالح 

اأعطاه حق  لنا واحدًا وواحد  اأح�شر  اثنني وبدون خمارن  ال�شغري لقي  الر�شا�ض  ولقي 

. ويكمل ابن خالته بقوله  اإنه اأخفى تلك االأ�شلحة يف �شقته اللي بالرميثية 
)2(

بيت عمي

وبعدين رحنا بعدها ب�شهر اأو �شهرين وجبنا �شالح ويردف ابن خالته حول ن�شاط ال�شهيد 

بقوله   دفن اأغرا�شه الذهب والفلو�ض دفنها يف البيت اللي هو موؤجر فيه واأخذنا ال�شالح 

اأهله م�شافرين ودفناه فيه لغاية ما  اأخذناه ووديناه يف بيت قبال بيتنا كون  وم�شينا .. 

اأخرى  الأن�شطة  بالن�شبة  اأما  نف�شه  يحمي  ب�شيارته  بروحه  هو  بعدين  ال�شهيد  هو  اأخذه 

فيذكر ابن خالته حول املن�شورات بقوله كان يح�شلها بامل�شجد ب�ض ما �شفته وزع   ومن 

املعروف اأن ال�شهيد من احلري�شني على االلتزام بال�شالة يف امل�شجد ويكمل ابن خالته 

الع�شر وعقب  يعني يروح �شالة  بقوله هو يطلع طلعات �شريعة بدون حمد يدري عنه 

.
)3(

ال�شالة يطلع

من  من�شورات  يجيب  اأ�شوفه  بقولها  املن�شورات  مو�شوع  اإىل  فت�شري  ال�شهيد  زوجة  اأما 

امل�شجد وهو طالع من ال�شالة وكانوا يقراأونها وعلى طول يحرقونها وهو كان دائًما يف 

امل�شجد اأوقات ال�شالة ما يقطعها  .

. اأما 
)4(

وكان ال�شهيد يخرج ولديه هويتان مزورتان وحدة حق البلدية ووحدة حق الرتبية

ابن خالته فيذكر اأنه ح�شل هو وال�شهيد على هويات مزورة الأن الذي قام بهذه العملية 

اأحد ال�شباب الذين يعملون يف جمعية الرميثية   وهو   ال�شهيد   راح اأخذ هويتي و�شورين 

واأنا نطرته بره وفعاًل عقب يومني اأخذنا الهويات من جمعية الرميثية.

انتقال ال�شهيد من بيت خالته يف بيان والذي ا�شتقر فيه بعد خروج زوجته ملدة ثالثة 

اأ�شهر اإىل بيت عمه يف الرميثية. ويذكر ابن خالته اأن �شلته بال�شهيد مل تنقطع ولكنه ال 

يعرف عن ن�شاطه وي�شري بذلك بقوله   واهلل هو كان يقول اإنهم يراقبون خمفر الرميثية 

ب�ض منو املجموعة اللي وياه هذا اللي ما كنت اأعرفه .. وهو حري�ض اأنه حمد يدري عنه 

اأي �شيء الأنه يخاف اأحدًا يبلغ عنه  .

كان  واأعتقد  فيديو  كامريا  عنده  كان  لل�شهيد    اآخر  ن�شاط  اإىل  خالته  ابن  ي�شري  كما 

اأ�شلحة واآلة  اأما زوجته فتذكر   عنده   .
)5(

ي�شور مناظر و�شغالت ولقطات حق اجلي�ض

كاتبة وكامريا .. ب�ض ملا رديت موجودين يف مكانهم الكامريا والفيديو والكامريا العادية 

. ومن املحتمل اأن جنود االحتالل اأخذوا االأ�شرطة وتركوا االأجهزة 
)6(

موجودين يف مكانهم
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ويوؤكد �شقيقه في�شل بقوله   هو اهلل يرحمه فنان يف الت�شوير وحطوا ال�شغلة هذه عليه 

.   اأخذوا 
)7(

اأنه ي�شور املواقع الع�شكرية ومواقع اجلي�ض واأن العراقيني اأخذوا منه ال�شريط

ال�شريط وتركوا الكامريا. اأما ابن عمه فيذكر اللي �شفته ي�شور الرمي بالليل وطيارات 

احللفاء ملا تق�شف كان ي�شور العمليات هذه .

معانا يف  بتوزيع اخلبز  قام  اأنه  ابن خالته  فيذكر  ال�شهيد  بها  قام  التي  االأن�شطة  ومن 

بالليل على  فلو�ض معاي  وزع   ليلة وحده   وقام  املنطقة  ووزع على  اجلمعية مرة وحدة 

ا اأن ال�شهيد  فريجنا ب�ض وكنا نحطها حتت الباب من غري حمد يعرف كما يذكر اأي�شً

اأخربه عن �شخ�ض حمتاج وجده يف امل�شجد قال يل واحد بالفريج اللي ورانا يقول عن 

واحد �شافه بال�شالة وكان ي�شاأل عن فلو�ض الأنه حمتاج وهو ما كان يعرفه ب�ض �شمعه 

فلو�ض  عندي  فلو�ض  تبني  اإذا  يل  قال  بقولها    ال�شهيد  والدة  تذكر  كما   .
)8(  

بامل�شجد

.
)9(

اأعطيك

اعتقال ال�سهيد :

يذكر ابن عمه فا�شل اأنه يوم اخلمي�ض 1/31 مت اإلقاء القب�ض عليه وعلى ال�شهيد وعمه 

حممود، وي�شري اإىل اأن ال�شهيد كان يراقب التفاتي�ض التي ت�شري ومّرة جاين واأول مره 

بو�شعه يف  ابن عمه  عليه  اأ�شار  وقد  اأخ�شه  وين  وقال يل   MB5 �شالح  اأن عنده  اأدري 

ب�ض  وخ�شيناه  يبني  ما  ب�شكل  نحطه  اللحم  بالفريزر حتت  نحطه  خلنا  وقلت  الفريزر، 

اأو  ال�شهيد بدفنه يف اخلارج  اأ�شار على  اأنه  ال�شهيد  التفتي�ض ما جانا   ويذكر ابن عم 

عند الباب ورد عليه ال�شهيد بقوله متوقعني الهجوم اأي وقت واللي على البحر كلهم راح 

اأما عمه حممود   .  
)10(

اأنف�شنا والبيت كله حرمي يردون علينا على البيوت والزم نحمي 

ملا  يقول  اأ�شا�ض  على  رمل  اأكيا�ض   .. البيبان  على  تر�شنات  وحط  ملاجاء  �شفته  فيذكر 

. وال يعرف على وجه الدقة االأ�شباب الكافية 
)11(

يق�شفون ما يتاأثر الباب كلها حوطها

وراء اقتحام منزل عم ال�شهيد والقب�ض على ال�شهيد وعمه وابن عمه. ومن املمكن اأن 

يكون لل�شالح الذي ال يفارقه الر�شا�ض MB5 دور اأ�شا�شي يف يف اعتقال ال�شهيد اإذ اإن 

لالإبالغ عنه  ال�شالح دفعهم  لهذا  ال�شهيد  اأ�شخا�ض بحمل  اأو  احتمالية معرفة �شخ�ض 

قوات االحتالل العراقي وذكر ابن عمه في�شل بقوله   تقريًبا متاأكد اأن فيه و�شاية   كما 

يعتقد االأغلية من اأقارب ال�شهيد اأن هناك �شخ�شًا اأو اأ�شخا�شًا اأبلغوا عن ال�شهيد واإال 

كيف يف�شر اقتحام منزل عم ال�شهيد واالجتاه مبا�شرة اإىل الغرفة التي ينام يها ال�شهيد 

MB5 من حتت را�شه ويف هذا ال�شدد يذكر ابن عمه  الـ  ورفع را�شه و�شحب �شالحه 
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في�شل بقوله   اإن ال�شهيد ذكر له   د�شوا علّي فوق ورفعوا را�شي وحطوا اإيديهم حتت 

املخدة واأخذوا امل�شد�ض اللي هو MB5 ويكمل في�شل حول اعتقاله بقوله   ناميني طبيعي 

وال طقوا على الباب وقالوا الب�ض وتعال حتت اإخذ راحتك ب�ض الب�ض مالب�شك وتعال لو 

تفتي�ض ولقوا ال�شالح جان ماخالين اأرد للدار مرة ثانية جان فت�شوها متوقعني اإحنا فيه 

 .
)12(

بالغ عن ال�شالح اللي عند ال�شهيد

اأما �شقيقة ال�شهيد فتذكر   دخلوا علينا ال�شاعة ال�شابعة �شباحًا تقريبًا وكان ال�شهيد 

نامي بالغرفة اللي ميي وكان بيني وبينه باب وما فتحت عيني اإال ما �شاء اهلل العراقيون 

موجودون دار ماداري وولد عمي ي�شحيني ويقول قومي واأخذونا وحطونا بالغرفة الثانية 

وكان عدنان اهلل يرحمه رابطني ادينه وولد عمي فا�شل رابطني ادينه وخلونا جمموعتني 

جمموعة فوق وجمموعة حتت  و تذكر �شقيقته اأن ال�شهيد عدنان قال  اأنا غلطان وكان 

يهدف من وراء ذلك تخفيف ال�شغط والتوتر الذي حدث نتيجة العتقالهم كما كانت زوجة 

عمته مري�شة بالقلب ولهذا يقول خلوها تاأخذ حبة القلب مالتها الأن مالها ذنب   وكان 

جنود االحتالل يردون على ال�شهيد بقولهم   ا�شكت اإنت مالك �شغل هم بعد اللي القينه 

عندك وبعد حتجي   ويق�شدون بذلك الر�شا�ض اخلا�ض به الذي انتزعوه من حتت را�شه   

وتكمل �شقيقة ال�شهيد اإنهم �شربوا ال�شهيد ومل يرد عليهم   هو �شاكت ما يبي يوؤزم االأمور 

اأكرث قدامنا   وقام جنود االحتالل بتفتي�ض البيت تفتي�ًشا دقيًقا.  وتكمل �شقيقة ال�شهيد 

يقولها   فت�شوا البيت كله حتى �شعدوا فوق ال�شطح وفوق البايبات كلها والدرامات كلها 

. اإال اأنهم مل يجدوا �شيًئا غري الر�شي�ض الذي حتت راأ�ض ال�شهيد اأما حممود 
)13(

يطالعونها

ينام  الليلة حلد  وبنف�ض  اأخوي  قلت حق  اأنا  بقوله    اعتقاله  فيذكر حلظة  ال�شهيد  عم 

يف البيت الليلة قال يل لي�ض قلت ب�ض الأن الهجوم اجلوي وال�شباب كلهم يطلعون نروح 

ننام بال�شرداب اأحفظ لنا حق اجلهال طلعنا رحنا مننا حتى ولدي جمال وجواد جاءوا 

بيتكم طوق  ترى  ال�شباب  قال  ال�شبح  وملا �شار  بال�شرداب  ود�شوا  اثنني ون�ض  ال�شاعة 

وطلعت من ال�شرداب ورحت وم�شكوين اجلنود وقالوا �شنوا هذا قلت هذابيتنا وكلب�شوين 

اأدري �شنو  بال�شيارة وما  بال�شيارة واأح�شروا عدنان وفا�شل وحطوهم عندي  وحطوين 

ال�شالفة  . ويوؤكد عمه حممود اأنه كان مع جنود االحتالل ال�شالح اخلا�ض بعدنان   �شالح 

عدنان وياهم اللي حتت را�شه وهو لو موحاطه حتت را�شه جان ما ثبت عليه �شيء ويكمل 

عمه حممود بقوله   عاد احنا اتفقنا على اأ�شا�ض ي�شري الكالم كله على واحد بدل ما 

يروح ثالثة من بيت واحد وهو  ال�شهيد  قال ال�شالح لقوه حتت را�شي وال�شالح �شالحي 
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قلت ال تقول �شالحي قل اأنا رجال ع�شكري الأن خال�ض ما �شكينك هاحلني وقول هذا من 

ال�شرطة مااأقدر اأقطه على اأ�شا�ض اأ�شلمه وقول كنت اأخاف اأ�شلمه لكم مت�شكوين ب�ض ها 

ا بتفتي�ض  الكالم هذا قوله وكلنا نتفق على الكالم. ويو�شح عم ال�شهيد اأنهم قاموا اأي�شً

. وتذكر �شقيقة ال�شهيد اأنهم اأخذوا 
)14(

البيوت املجاورة وكان الرتكيز على ال�شهيد عدنان

 .
)15(

ال�شهيد وعمه وابن اأخيه   وكنا نلحقهم لل�شيارة ب�ض ماكو فايده 

ويذكر ابن عمه فا�شل الذي اعتقل معه   اأخذونا ملخفر الرميثية وال�شهيد عدنان ودوه 

ل�شقته يفت�شونها قبل اليودونه املخفر ولقوا قطع زيادة مالت االأ�شلحة وجابوه املخفر وهو 

حطوه يف �شجن انفرادي بروحه وحنا حطونا مع بع�ض   مما يو�شح بجالء اأن ال�شهيد 

عدنان كان املق�شود من وراء اقتحام املنزل والقب�ض على املجموعة اأما ملاذا فال يعرف 

على وجه الدقة كما اأ�شرنا اآنًفا. ويوؤكد فا�شل اأن جنود االحتالل حققوا معهم يف خمفر 

عادي  كان  وهذا  الع�شكر  طق  وطبًعا  الرميثية  خمفر  يف  قعدنا  يومني    ملدة  الرميثية 

وال�شهيد عدنان كانوا يطقونه بع�شا على رجله حتى يوم ردوه ما يقدر مي�شي  ويكمل ابن 

عمه فا�شل بقوله   التحقيق عن اللي معاه منو عن ال�شالح اإنه عهدة عندي الأين بال�شرطة   

واأ�شاف ابن عمه فذكر   يوم راحوا لل�شقة لقوا هويته و�شورة مع اأنه كان خا�شهم بطريقة 

. وتذكر �شقيقته  راحوا وراء الربدة اأعتقدوا م�شد�ض �شغري كان عنده 
)16(

غريبة ولقوها

. مما حرّي ابن عمه فا�شل اأن جنود االحتالل 
)17(

ومعلقه حتت الربدة و�شايدينه هناك

.
)18(

العراقي فت�شوا البيت ب�شكل   ب�شيط مو كنهم القني �شالح

اأما فا�شل �شقيق ال�شهيد فيت�شاءل �شمعنى ب�ض فريجنا فت�شوه واهلل على كالم عمي يقول 

. مما يعزز مره اأخرى الهدف من التفتي�ض 
)19(

كان ا�شمه موجود عندهم يدورون عليه

ال�شهيد  �شقيق  في�شل  فيذكر  املنزل  الرجال يف  باقي  قب�ض على  ملاذا  اأما  ال�شهيد.  هو 

بقوله :  كان الو�شع طبيعي ما فيه �شيء حتى ما كان عندنا وكان يوم خمي�ض ورحت مع 

البيت  الغاز وبرجعتنا �شفنا  11 عند  لل�شاعة  عمي  حممد  وطلعنا عادي ورحنا قعدنا 

. ويذكر عمه حممود 
)20(

معفو�ض وقلنا �شفيك قالوا الو�شع اأخذوا عدنان وفا�شل وعمي

الذي اعتقل معه اأن تهمتهم اأنهم جمموعة مقاومة االتهام اأننا مقاومة موؤكد اأن التحقيق 

كان مع عدنان واأنه عذب بطريقة وح�شية   وايد عذبوه مو�شويه ما يعذبونه قدامك ب�ض 

ا يف املحافظة ويذكر عمه حممود اأن جنود  ن�شوفه يجي تعبان ون�شمع �شراخه وخ�شو�شً

االحتالل مل يتمكنوا من احل�شول على معلومات من ال�شهيد بل جنح كثرًيا يف ت�شليلهم 

اأخذوه  يودونه مرة  يومني  واأخذوه  نتقابل  وقال يف م�شجد  ويذكر  اعرتف على مقاومة 
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املغرب ومر اأخذوه اجلمعة ويروح يوديهم للم�شجد وي�شلي على اأ�شا�ض فيه اإ�شارة اإنه اإذا 

قعد عند اأحد وقام وطلع وطلعت وراءه اأعرف اأن هذا من املقاومة وهو كان ي�شلي ويقعد 

اآخر واحد ملايطلعون النا�ض كلهم ويجون اجلنود ويقومونه ها وين ربعك قال ماكو اأحد 

ما قال كل�ض   وكان يعطيهم اأ�شماء وهمية   وقد اأكد فا�شل ما اأ�شار به عمه حممود بقوله   

كانوا يقولون وين ت�شري لقاءتكم ووين ربعك وبلغهم عن م�شجد يف �شلوى وامل�شجد هذا 

اأتوقع اأنه ما كان يروح له الأنه كان يروح للم�شجد اللي قدام بيتنا واللي وراء بيتنا ودلهم 

. وي�شري عمه اإىل بع�ض 
)21(

عن �شيارة وهمية وا�شم وهمي حتى هو يقول �شغالت وهمية 

من تعذيب ال�شهيد بقوله   عدنان ثالث اأيام تعذيب متوا�شلة يجيبونه ويكتفونه ويعلقونه 

دايخ  وكان يجي  بروحهم،  ترفعها يطيحون  تطاوعه من  ما  اديه  ويجي  فوق  ايديه  من 

يوؤكد  اأ�شود واعتقد كل �شيء ا�شتخدموه معاه   ومع كل تلك املعاناة والتعذيب  وج�شمه 

.
)22(

عمه   نهائًيا ما اعرتف

�شنهي  ال�شهيد عدنان  اأما عن  التحقيق معهم    اأن طبيعة  فيذكر  فا�شل  ابن عمه  اأما 

عن  احلجي  اأكرث  ب�ض  باملقاومة  �شاركت  اأنا  واأين  باملقاومة  ي�شارك  كان  وهل  عالقاته 

ال�شهيد عدنان وحنا فا�شل وعمه ماخذينا كرهينه ب�ض  ويكمل ابن عمه فا�شل بقوله  

كان االأهل يحاولون ي�شاألون ب�ض حمد يقدر وكان اآخر مرة عنده واحد فل�شطيني عزيز 

علينا كل�ض د�ض املخفر الأن عنده عدم تعر�ض وكان ي�شاأل عني اإذا اأبي �شيء وهذا وجاب 

يل مالب�ض ب�ض كانوا مرحليني عقبها  . 

اأما �شقيقة في�شل فتذكر   كان فا�شل وعمي مبخفر الرميثية وكان فيه واحد من اجلنود 

العراقيني باملخفر يجيب لنا معلومات عن طريق �شخ�ض فل�شطيني وهو قال عن فا�شل 

ترى ما عليه �شيء   اأما ال�شهيد عدنان فلم يتكلم عنه ويقول عدنان ماخذينه لتحقيق 

 .
)23(

ب�ض

وت�شري �شقيقة  ال�شهيد التليفونات كانت مراقبة  الأن ملا اأ�شيل التليفون كان فيه عراقي 

نقلوا  الرميثية  التحقيق معهم يف  بعد  اأنه  اإىل  فا�شل  وي�شري   .
)24( 

التليفون يقول �شكي 

اإىل ق�شر نايف وهناك ا�شتمرت عملية التعذيب وبقوا هناك خم�شة اأيام وي�شري لتعذيب 

ال�شهيد يف ق�شر نايف بقوله  وال�شهيد  عدنان رابطني اإيده وراء ظهره وعلقوه من ايده 

وطبًعا طق بالعجرات على را�شه ويقول يل ال�شهيد حاولت من كرثة الطق اأطيح غ�شيان 

ي�شوفونه  اأ�شا�ض  را�شه على  وعلى  اإذنه  كانوا يطقونه على  نف�شي غ�شيان  �شويت  ويقول 

هل هو يكذب اأو ال ويقول ال�شهيد كنت اأحتمل الطق على اأ�شا�ض يوقفون ب�ض ما وقفوا 



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
 35 

و�شويت نف�شي اأين قاعد اأ�شحى على اأ�شا�ض خال�ض يوقفون الطق عن را�شه واأذنه وملا 

جاء اأذنه كانت متفخة حيل وي�شري فا�شل اإىل اأنه يف ق�شر نايف   اأول يوم اكتفوا بالطق 

الأن �شبعونا بالطق وبعد يومني حلد ما طابت ايد ولد عمي الأنه ملدة يومني ما كان يقدر 

.
)25( 

يرفع اإيده وباليوم الثالث كان يرفع اإيد بايد على اأ�شا�ض ياأكل

اإعدام ال�سهيد :

اأعيد ال�شهيد وعمه وابن عمه بعد �شجنهم يف ق�شر نايف وبعد حتقيق العا�شمة واإعادتهم 

مل يتم التحقيق معهم مرة اأخرى كما مل يتم تعذيبهم ويذكر حممود عم ال�شهيد بقوله   

ال ب�ض قاعدين ال تعذيب وال �شيء قالوا خل�ض التحقيق ودازين ملفاتهم لبغداد عل�شان 

حتكون ويكمل العم بقوله   اآخر يوم واحد منهم قال يل و�شلت ملفاتكم وما عليكم �شيء 

ب�ض واحد عليه خط اأحمر وال�شاعة ثنتني بالليل مننا �شويه وتبطل الباب وقعدنا واأخذوا 

عدنان كتفوه و�شكوا عينه وا�شتلموه ا�ض واقفني بّره الب�شني اأ�شود وولد اأخوي ملا �شاف 

هذوال الب�شني اأ�شود بكى الأنه قال ذبحوا عدنان وهذي فرقة االإعدام   ويكمل العم بقوله 

.
)26(

اأما ال�شهيد عدنان فكان ت�شرفه   عادي جًدا ماكو �شيء

اأما فا�شل ابن عمه فيذكر   وقعدنا ثالثة اأيام على اأ�شا�ض يهدونا وفجر اآخر يوم اللي هو 

2/10 اأخذوا ولد عمي عدنان على اأ�شا�ض توقعنا اأنهم يرحلونه الأن اأخذوه من قبل الأن 

هو قال لهم كل خمي�ض اأو جمعة اأروح للم�شجد اأتقابل مع ال�شخ�ض وهذا ال�شخ�ض وهمي 

فاأخذوه مرة للم�شجد وما لقوا �شيء وتوقعنا هاملره ملا اأخذوه راح يودونه للم�شجد ب�ض اأنا 

نقزين قلبي وقعدت �شاعتني اإىل ثالث اأنطره وكل طلقة اأ�شمعها كنت اأبكي وح�شيت اأن 

فيه �شيء وكان يطمئني عليه وكان عندنا م�شحف كنت اأقراأ يف امل�شحف على طول على 

اأ�شا�ض اأريح بايل عدنان كمل اخلتمة بليلة اللي ذبحوه الفجر املهم جاءوين ال�شاعة 11 

ال�شبح اأخذوا  ال�شهيد  الفجر وما رجعوه وال�شخ�ض اللي اأخذه رجع وهو يحرك الكلب�شه 

ال�شبح   11 ال�شاعة  املهم  فا�شية  الكلب�شة  رجعت  يعني  و�شفته  الباب  �شوب  من  ود�ض 

طلعونا وكان التاريخ 2/10 و�شاألنا عن عدنان قالوا خال�ض مالكم �شغل فيه وقالوا اعتقد 

رحلناه ملخفر �شلوى وحنا رادين م�شي الأن املخفر قريب عند البيت كانوا النا�ض يعزونا 

 .
)27(

وكان عمي ينظر عليهم يقول �شفيهم هذوال وملا و�شلنا البيت بلغونا عن ال�شهيد

ويذكر عمه حممود   طلعونا اأخذوا عدنان بالليل ال�شاعة اأربع ال�شاعة 12 الظهر هدونا 

وحنا طالعني ن�شيت عدنان وقاعد اأهدي فا�شل على اأ�شا�ض ال يبكي و�شلموا على �شباب 
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قبل ال تو�شل البيت وقالوا عظم اهلل اأجرك وما هقيت اأنه عدنان هقيت اأخوي اأو زوجتي 

. مل 
)28( 

الأنهم مر�شى ويقوم قالوا يل عدنان قلت احلمد هلل يروح واأحد وال يرحون ثالثة 

يكن ابن العم وابن اأخيه يدركون اأن ال�شهيد عندنا اأخذ فجر 2/10 جلب اإىل منزل عمه  

ومت اإعدامه هناك. ويف هذا ال�شدد يذكر في�شل �شقيقه   ال�شاعة خم�ض ال�شبح كنت 

اأ�شيك على املاي وجارنا جار بيت عمه   قال فيه واحد مذبوح على ال�شارع وجهه �شاير 

على ال�شارع ورحت وال هو ال�شهيد.

اأما �شقيقته اإميان فتذكر   قعدت من النوم على �شوت بكي و�شياح ورك�شت حق اأخوي 

في�شل وقال يل روحي بره و�شويف منو موجود بّره  وطلعت بره ولقيت عدنان اهلل يرحمه 

واأنا مذهولة ماين عارفه  لقيته طايح على بطنه ومربوطة ايدينه وفيه طلقة يف را�شه 

ن�شوي وقمت احوم دار ما داره هل هو اأو ال االإن�شان ما ي�شدق   وتكمل �شقيقة ال�شهيد 

اأما ابن عمه فا�شل فيقول    اأذونه فيه دم.  بو�شف اجلثة فتقول   كان على را�شه وعلى 

النور  �شق  وملا  وطلعوا  جرياننا  طلقتني  �شمعوا  الفجر  اأذان  مع  ذابحينه  كانوا  ال�شهيد 

في�شل  اإن  بقوله  فا�شل  ويكمل  املخفر  اأوراقه من  ما جابوا  �شالوه حلد  وما  بره  طلعوا 

�شقيق ال�شهيد اأحد الذين حملوا ال�شهيد   كانت �شيارتنا مو مغريين اأرقامها وبيت البغلي 

جرياننا مغريين االأرقام وهم اللي راحو وجابوا اإ�شعاف من امل�شت�شفى عل�شان ي�شيلون 

اإىل م�شت�شفى مبارك  ال�شهيد  بنقل جثمان  �شقيقه في�شل وجريانه  قام  وقد  ال�شهيد   

بعدها ثم نقل جثمان ال�شهيد حيث مت دفنه يف مقربة ال�شليبيخات. وقد قام �شقيقه 

في�شل و�شقيقته اإميان باإبالغ والدته بخرب ا�شت�شهاده.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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ال�سهيد / علي �سايع اأحمد قمرب )من�سور()1(

ال�شهيد على �شايع من�شور �شاب كويتي يف مقتبل العمر قدم روحه الزاكية فداء لرتاب 

يف  بعدها  والتحق  املتو�شطة  املرحلة  اأنهى  1962/6/18م  مواليد  من  و�شهيدنا  وطنه 

اأنه بعد فرتة قدم ا�شتقالته وا�شتغل يف م�شت�شفى االأمرا�ض ال�شارية  اإال  وزارة الدخلية 

بالعالقات العامة.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

اأ�شهر  اإجازة من عمله مدة ثالثة  كان ال�شهيد علي قد ح�شل قبل الغزو العراقي على 

وانتهت يف 1990/8/2م يف نف�ض اليوم الذي اجتاحت فيه جحافل الغدر واخليانة اأر�ض 

الكويت االآمنة. وتذكر زوجة ال�شهيد اأنه خرج بحدود ال�شاعة ال�شابعة والن�شف �شباًحا 

الغازية،  العراقية  القوات  بدخول  علم  دون  عمله  اإىل  متوجًها  ال�شاملية  يف  �شقتهم  من 

وت�شري الزوجة اإىل اأنها كانت يف تلك االأثناء نائمة غري مدركة ملا يدور من اأحداث حولها، 

اأما ال�شهيد، ف�شاهد الو�شع غريب حيث كانت طائرات والو�شع مرتبك موطبيعي وو�شل 

هو الدوام وعندما و�شل هناك عرف اأن العراقيني دخلوا علينا   وتذكر زوجة ال�شهيد 

اأنه ات�شل عليها واأبلغها مبا �شاهده من �شيطرة ع�شكرية عراقية وقال يل ديري بالك 

على االأوالد وال تفتحني الباب الأحد   وتكمل زوجة ال�شهيد وبعدين �شار عندهم ق�شف 

بنف�ض امل�شت�شفى فبقي يف ذك اليوم بامل�شت�شفى حتى ما بعد العا�شرة لياًل ينقل املر�شى 

وامل�شابني من االأطفال والن�شاء املوجودين بامل�شت�شفى وتبني زوجة ال�شهيد اأنها اأبلغته 

برغبتها يف الذهاب ملنزل والدها ووافق بعد تردد على خروجها مع ولديها مو�شًحا اأنه 

�شوف ياأتي لهم وعندما عاد اإىل منزل اأهلها لياًل   كانت د�شدا�شته م�شبوغة بالدم وكانا 

يعتقدان اأن امل�شاألة لن تطول و�شوف تهداأ االأمور  ولكن الو�شع بدا يزداد �شوًءا والنا�ض 

اللي نعرفهم اأغلبهم طلعوا من الكويت   وت�شري زوجة ال�شهيد عندما طرحت عليه فكرة 

اخلروج من الكويت رف�ض ب�شدة جمرد مناق�شة الفكرة وتوؤكد  مبجرد اأن اأقول له لنخرج 

فيها وال يعطني جمال  يناق�شني  يتقبلها ب�شدر رحب وال  يكن  الفكرة ومل  كان يرف�ض 

.
)1(

اأتكلم فيها 

اأما والدة ال�شهيد فتوؤكد اأنه كان دائمًا يردد عليها  وعلى والده ويقول   لي�ض ما طلعتم 

لي�ض ما �شافرمت لي�ض قعدمت هنيه   اأما بالن�شبة له مو را�شي يقول اإذا اأنتم طلعتم اأنا 
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اأطلع وياكم اأخذ زوجتي وعيايل واأروح وياكم ال�شعودية   وكان ال�شهيد ي�شر مادام والده 

ووالدته باقني يف الكويت ف�شوف يبقى   ما دام اأبوي قاعد اأنا اأقعد وياكم   وكان والد 

. وتو�شح زوجة ال�شهيد اأنها حاولت جهدها التاأقلم 
)2(

ا ال يقدر على ال�شفر ال�شهيد مري�شً

مع الو�شع فرته لكي حتل االأزمة ولكن بدون فائدة ونحن تاأقلمنا على اأن الو�شع �شوف 

ي�شتمر مدة طويلة   وتو�شح زوجة ال�شهيد اأن االحتالل العراقي اأثر على ال�شهيد كما اأثر 

على اأهل الكويت جميًعا واأنها كانت تدرك اأن نف�شيته متعبة مبينة   كان تعبان ونف�شيته 

تعبانة ولكنه اأمامي يحاول اأن يبني اأنه قوي واأن املو�شوع عادي و�شينتهي طبًعا املو�شوع 

طول اأكرث من �شهر وال يبني يل ماذا بداخله ويحاول اأن يهديني واالأوالد كان يح�شر لهم 

اأغرا�ض من ال�شوق وعندما ت�شري �شربة انفجار كان على طول معانا وال يرتكنا واأخذت 

زوجة ال�شهيد تالحظ اأنه اأ�شبج اأكرث كتماًنا من قبل وتو�شح   هو كان دائما يكبت بنف�شه 

ما يتكلم معاي كان يف البداية يتكلم معاي اأننا راح نذبحهم حنا ال�شباب راح ن�شوي �شيء 

قلت له �شلون تذبح وقتها كان تفكريي حمدود ب�ض تفكريي يف بيتي وعيايل وملا �شاف 

اخلوف مني ما قام يكلمني بها املو�شوع وكنت اأقول له فكر يف بيتك وعيالك اإذا �شار 

.
)3(

لك �شيء وين نروح 

واأخذ باخلروج  اإىل �شقته  اأيام عاد بعدها  اأهل زوجته عدة  ال�شهيد يف منزل  لقد بقي 

من املنزل وال يعرف على وجه الدقة االأن�شطة التي قام بها ال�شهيد غري تلك التي اأ�شرنا 

اإليها يف اليوم االأول للغزو ويذكر عبدالوهاب �شقيق ال�شهيد اأنه تربطه ب�شقيقه علي �شلة 

خا�شة قائاًل   اأتردد عليه اأروح له ال�شقة واأقعد وياه ويدق علي اأوقات يقول تعال �شايق 

خلقي اقعد عندي واأروح له واأرد قبل منع التجوال يعني اأروح له باالأ�شبوع ثالث مرات 

تقريًبا    ويوؤكد عبدالوهاب اإىل اأن �شقيقه ع�شبي قائاًل :  هو من النوع الع�شبي يعني هو 

.
)4(

واقف بال�شيطرة ويتهاو�ض معاهم واأقوله ال تتهاو�ض عل�شان نطوف ال ياأذوننا 

اأنها �شاهدت لديه نقودًا و�شاألته عن م�شدرها وتوؤكد   كنت  اأما زوجة ال�شهيد فتذكر 

اأ�شوف عنده فلو�ض كويتية ي�شرفهم لعراقي وما كنت اأدري اأنه يوزع على النا�ض مع ربعه 

مع اأنني ال اأعرف ربعه وكنت اأ�شاأله من اأين لك هذه النقود فيقول اإن والدي اأعطاين 

اأ�شوف  واأنا كنت  لهم  اأح�شره  �شوف  فاأنا  الأهلك  �شيء  اأردت  واإذا  اأ�شرفهم  لكي  اإياها 

واأقوله  اأخاف  قمت  �شوي  و�شوي  بالع�شرات  كبرية  كميات  وكانت  دائًما،  معاه  الفلو�ض 

من اأين لك هذه الفلو�ض فكان يجيب باأن والده اأعطاه النقود لي�شرفهم ويعطي خواته 

واأن�شابه واأنا ما كنت اأدري ماذا يفعل يف خارج املنزل ما كان عندي اأي علم   وتوؤكد زوجة 
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اأنه عندما خرج يوم اعتقاله   كان الوقت �شتاء ومعه بحدود خم�شمائة دينار  ال�شهيد 

. ويوؤكد �شقيقه عبدالوهاب حول خروجه يف تلك الليلة قائاًل :   ما اأدري �شايل 
)5(

كويتي 

فلو�ض مو�شايل ما اأدري هو كان يبدل فلو�ض كويتيه م�شروبة بفلو�ض عراقية واأوقات كنا 

.
)6(

نعطيه فلو�ض يبدل لنا

اعتقال ال�سهيد :

توؤكد زوجة ال�شهيد و�شقيقه عبدالوهاب الذي كان اأقرب اأ�شقاء ال�شهيد اإليه اأثناء الغزو 

اأن ال�شهيد مل يكن يتاأخر اأثناء خروجه ومل يكن متعوًدا املبيت خارج املنزل وكان ال�شهيد 

اإما يخرج وحده اأو مير عليه عدد من اأ�شحابه.

�شحيح اأن ال�شهيد اأخذ يحدث زوجته كما اأ�شرنا حول نيته قتل جنود االحتالل ووجدت 

اأ�شلحة كما �شياأتي ذكرها الحًقا يف خمزن بجانب باب �شقتهم اإال اأنه مل يتم التاأكد من 

ن�شاطه الع�شكري ومل ت�شاهده زوجته اأو اأقاربه يحمل �شالًحا كما مل ي�شر اأ�شاًل اإىل ن�شاط 

ع�شكري لل�شهيد عدا ما اأ�شرنا اإليه اآنًفا من ن�شاطه يف اليوم االأول للغزو يف م�شت�شفى 

االحتماالت  وباب  ال�شهيد  اعتقال  �شبب  الدقة  وجه  على  يعرف  وال  ال�شارية  االأمرا�ض 

مفتوح على م�شراعيه فمن املمكن اأن يكون مرتبًطا بتبديل العملة اأو لن�شاط ال تعرف 

اأ�شدقائه هو ال�شهيد جا�شم  اأعز  اأن اأحد  اأ�شار �شقيقه عبدالوهاب اإىل  اأو كما  ماهيته 

 .
)7(

خليفة اإال اأنه ال يعرف حقيقة مدى ارتباطه بال�شهيد جا�شم اأثناء الغزو العراقي

كما اأن احتمالية مالحقة جنود االحتالل الأ�شرة ال�شهيد خا�شة واأن �شقيقه عدنان قد 

الكويت هرًبا من  اإىل اخلروج من  بعدنان  دفع  �شبيله مما  اأخلي  ثم  اأيام  اأربعة  اعتقل 

�شطوة جنود االحتالل وتذكر زوجة ال�شهيد   كانوا ماخذين اأخوه عدنان واأ�شروه اأربعة 

اأيام وكان هو يدوره ويبحث عنه ووجدوه يف مدر�شة اأبو متام املتو�شطة واحلمدهلل طلع 

عدنان .. وعدنان كان يلح على ال�شهيد باأن نخرج واأنا كذلك كنت اأحن عليه واأقول ما 

ي�شري قاعدين وال نعرف م�شرينا وهو كان يهدينا ويقول املو�شوع �شوف ينحل وعدنان 

. ومن املمكن اأن جنود االحتالل 
)8(

اأخرج له بطاقة مزورة وخرج من الكويت هو وزوجته

قد منا اإىل علمهم اأن ال�شهيد ع�شكري اأو كان ع�شكرًيا �شابًقا وكما اأو�شحنا يف البداية 

اأن ال�شهيد ا�شتقال من عمله يف وزارة الداخلية والتحق بوزارة ال�شحة ويذكر �شقيقه 

عبدالوهاب اأن العراقيني عرفوا اأن ال�شهيد ع�شكري وت�شاأل   �شلون عرفوا اأنه ع�شكري 

اأن ال�شهيد مل يزور هويته والتي  . مع العلم 
)9(

وكانوا ماخذين هويته يف خمفر خيطان
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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
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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
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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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فيها مهنته موظف بوزارة ال�شحة، كما اأنه من املحتمل اأن القب�ض على اأبناء عمته له 

عالقة مبو�شوعه وقد ال يكون وكل هذه احتماالت قابلة لالأخذ بها اأو اإهمالها.

اإعدام ال�سهيد :

اأخوه  وكان  يخرج    �شوف  باأنه  لها  قال  علي  ال�شهيد  زوجها  اأن  ال�شهيد  زوجة  تذكر 

وال  تخايف  ال  اأرجع  مل  واإذا  واأرجع  اأروح  �شوف  اأنا  وقال  عندنا  موجود  )عبدالوهاب( 

حتاتني ميكن الوقت يتاأخر و�شوف اأنام عند ربعُي مل يكن ال�شهيد متعوًدا املبيت خارج 

�شيارة  ي�شتخدم  كان  علي  �شقيقه  اأن  فيذكر  عبدالوهاب  �شقيقه  اأما  املنزل)10(. 

اأدري  ما  بال�شيارة،  اليوم  ذلك  يخرج  اأنه مل  اإال  متعطلة  �شيارته  اأن  عبدالوهاب حيث 

�شلون �شادوه طلع وهي الطلعة وحده ب�ض حتى ملا يطل ي�شوي اأ�شياء ما يقول يل ب�ض اأول 

مرة بحياتي يقول يل عبدالوهاب راح ات�شل فيك   مل يت�شل ال�شهيد بزوجته اأو ب�شقيقه 

عبدالوهاب اللذين اعرتاهما اخلوف ب�شبب تاأخره غري املربر واأخذا ي�شعران باخلوف 

على ال�شهيد علي ومل يعد ال�شهيد ومر الليل ب�شاعاته الثقيلة ثم بزغ نور �شباح اليوم الثاين 

ولي�ض هناك خرب عن ال�شهيد ويف حدود املغرب قررت زوجة ال�شهيد و�شقيقه البحث عنه 

وتوؤكد زوجة ال�شهيد اأنه خرج   يوم االأحد يف الليل وجاء يوم االثنني 1991/1/10م ومل 

يرجع واأخوه كان عندي وهو ع�شكري وكيل عريف بالداخلية فكنا خائفني وال نعرف ماذا 

نفعل وال نعرف مكانه �شاألنا عنه عند ربعه وكانوا يقولون مل ن�شاهده بعد ذلك ذهبت 

للمخفر لكي اأبلغ عنه .. يعني اأبلغهم اأن زوجي طلع ما رجع ونحن يف و�شع تقبلناه ما فيه 

حكومة وما فيه �شيء ماذا نفعل ومو معقولة ما اأ�شال عن زوجي وينه وقلنا اأكيد مثل ما 

لقينا عدنان اأول �شيء باملدر�شة وبعدين باملخفر يكون على نف�ض ال�شالفة وذهبت هناك 

وكان فيه �شباط عراقيون وا�شتخبارات وكنت خائفة ودخلت املخفر وقلت لهم زوجي ال 

اأعلم اأين هو فكانوا ي�شاألونني عن عمله وعن ا�شمه وهل هو ع�شكري اأو ال فكنت اأقول 

ال لي�ض ع�شكري وبعد ذلك طلبوا مني �شت ع�شرة �شورة واأح�شرت لهم جميع ال�شور 

على اأمل اأن يخرج مثل عدنان وكنت اأنا مع اأخيه )عبدالوهاب( وكنا ننتقل بني خمفر 

�شلوى وال�شاملية والرميثية   ت�شري زوجة ال�شهيد اإىل اأنهم حققوا معها و�شقيق ال�شهيد 

 .
)11(

عبدالوهاب حول ال�شهيد وعمله واأ�شرته 

�شار  ملا  بدينا  عنه    البحث  بداأوا  ال�شهيد  وزوجة  اأنه  فيكمل  عبدالوهاب  �شقيقه  اأما 

ال�شحى ثاين يوم اأو من الظهر ح�شينا اأن املو�شوع فيه �شيء ورحنا بلغنا خمفر ال�شاملية 
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وعقب ما بلغنا املغرب دقوا علينا كانوا ماخذين رقم تليفوننا وقالوا روحوا ونحن ندق 

جثة  الزبالة  عند  بال�شاملية  اللي  كعب  ثانوية  �شوب  مقطوطة  جثة  فيه  وقالوا  عليكم 

مقطوطة هناك واأخذناها وتعالوا �شوفوها ويكمل �شقيق ال�شهيد بقوله  وقلت لهم وين 

اجلثة قالوا مبخفر ال�شاملية ورحت خمفر ال�شاملية وقالوا نريد �شورة لنتاأكد وبعد ذلك 

قالوا تعرف اأخوك وال الأ قلت كيف ال اأعرف اأخي وبعد ذلك قالوا روح خمفر الرميثية، 

اإ�شعاف قد نقلت  . وكانت �شيارة 
)12(

ورحت خمفر الرميثية وقالوا يف م�شت�شفى مبارك

اجلثة اإىل م�شت�شفى مبارك، ويفيد عبدالوهاب �شقيق ال�شهيد اأن العراقيني قد ذكروا 

له اأنه   ات�شل واحد ويقول فيه جثة باملكان الفالين وال يعرف من الذي بلغ عن وجود 

اجلثة وهل قام العراقيني باإر�شال �شيارة االإ�شعاف اأم من الن�شطاء الكويتيني   وقد قام 

�شقيق ال�شهيد على الفور باالجتاه اإىل م�شت�شفى مبارك ب�شحبة جنود عراقيني و�شلوا 

زوجة  خليت  بقوله    ال�شهيد  �شقيق  عبدالوهاب  ويو�شح  االإ�شعاف  �شيارة  و�شول  وقت 

املرحوم باملخفر خمفر الرميثية مع ولده ال�شغري �شايع ورحت بروحي مل�شت�شفى مبارك 

الأن �شنهو معطينهم �شورة عنه وملا د�شيت على ال�شابط ح�شيت ملا قال يل روح م�شت�شفى 

مبارك قلت خال�ض اأخي م�شت�شهد، ويوؤكد �شقيق ال�شهيد بلغنا قبل ال يطوف على طلعته 

24 �شاعة ب�شوي بلغنا .. واملغرب دقوا علينا واأنا �شفت اجلثة على اأذان الع�شاء اأنا �شفته 

وعرفته كانت باالإ�شعاف وعرفته من اجلوتي وي�شري عبدالوهاب اإىل اأن جنود االحتالل 

حاولوا منعه وقالوا يل ال ت�شوفه بهذه احلالة فقلت اأريد اأن اأدل الأتاأكد هل هو اأخي اأم 

وهنيه  الدالغ  وبنف�ض  هذا  باجلوتي  اليوم  بنف�ض  طلع  الب�شه  اللي  اجلوتي  تكرم  الأن  ال 

اأتاأكد  اأبي  اأم ال جيت داخل االإ�شعاف وكانت ظلمة االإ�شعاف وقلت  اأنه اأخي  �شككت يف 

وكان كله حمرتق حمروق مباي تيزاب وقد اأكد عبدالوهاب جلنود االحتالل اأن اجلثة 

تخ�ض �شقيقه علي وكان ال�شهيد يرتدي نف�ض مالب�شه، اأنا اأدرت وجهه ولقيت اأثر عيار 

وتذكر   .
)13(

حمروق  كله  االأي�شر  واجلنب  حمروق  كله  الي�شار  ووجه  اليمني  جهة  ناري 

زوجة ال�شهيد   وبنف�ض اليوم معجزه �شلون طلعونا من املخفر فقط قالوا عنوانك واأين 

تتواجدين مع اأن عندهم عنواين ورقم تليفوين وقالوا تروحني البيت وغدا حت�شرين واإن 

لعبدالوهاب وطلعنا من املخفر  الكالم قالوا  مل حت�شري �شن�شطر الأن ناخذك ونف�ض 

ومعي عيايل وعرفنا اأن علي مات ولكن كيف نقول الأهله اخلرب ماذانقول لهم طبًعا اأول 

ما دخلنا اأنا وعبدالوهاب اأهله عرفوا اأنه مات ولكنهم ال يعرفون كيف مات  ومل يتوقعوا 

ومعنا  واأخواته  واأمه  اأنا  وذهبنا  والت�شويه  والتعذيب  باحلرق  الطريقة  بهذه  ميوت  اأنه 
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واأ�شاهده  اأدخل  اأن  اأ�شتطع  واأنا مل  و�شافوه  كلهم  ودخلوا  مبارك  مل�شت�شفى  عبدالوهاب 

على الرغم من اإ�شرار اأهله .

زوجى واأبو عيايل ال اأ�شتطيع اأن اأراه بهذا املنظر ال اأ�شتطيع وال احتمل هذا الو�شع الأن 

العراقيني قالوا فقط ت�شاهدينه وتخرجني ولذلك مل اأدخل الأنني ل�شت حيوانه اأ�شاهده 

الأنه كان كل  املنظر  بهذا  اأ�شوف علي  اأن  اأ�شتطيع  وال  اأبو عيايل  فاأناب�شر وهذا  واأخرج 

�شيء بالن�شبة يل   وكملت زوجة ال�شهيد بقولها   خرجت من امل�شت�شفى واأنا خائفة اأن 

ي�شري فيني �شيء حاولت اأن اأمتالك نف�شي عيايل معاي والاأعرف اأين اأذهب الديرة كلها 

عراقيني مافيه حكومة وال �شيء وين اأروح ال اأدري من اأجلاأ له ال اأدري كله اأدعى يا رب 

.
)14(

يا رب فقط اأ�شلي واأدعو اهلل

اإن كان ال يعرف على وجه الدقة �شبب القب�ض على ال�شهيد فاإن تاريخ اإعدامه اأي�شًا غري 

دقيق هل مت اإعدامه كما هو معروف يف 1991/1/10م اأو يف نف�ض اليوم الذي اختفى 

اأم يف  اإعدامه قرب املكان الذي وجد فيه  التاريخ وهل مت  ال�شابق لهذا  اليوم  فيه وهو 

مكان اآخر وهل مت حرقه يف املكان نف�شه اأم يف مكان اآخر كلها اأ�شئلة حتتاج اإىل اإجابات 

مقنعة ثم هناك ت�شاوؤل اآخر ما ال�شبب الذي حدا بالعراقيني اإىل اإعدامه بهذه الطريقة 

اليوم التايل الإعدام ال�شهيد ات�شل جنود االحتالل مبنزل ال�شهيد  الب�شعة وحرقه ويف 

وطلبوا زوجته و�شقيقه عبدالوهاب يف خمفر الرميثية ويذكر �شقيقه عبدالوهاب حققوا 

اإنهم حققوا  بقولها  زوجته  تذكر  كما  ال  اأم  �شالًحا  ال�شهيد ميلك  كان  اإن  معرفة  حول 

معاهم  تروحني  ال�شابط   قال يل  ثم  واإخوانه  وربعه  عمله  وطبيعة  ال�شهيد  معها حول 

احلني خليهم يفت�شون البيت وذهبت واأناعلى نياتي اأنه ال يوجد اأ�شلحة بالبيت اأو �شيء 

التي تخ�شه مزقهم ورماهم وكذلك  الع�شكرية  املرحوم املالب�ض  وفت�شوا طبًعا  ودخلوا 

االأوراق وال�شور .. وفتحت لهم الباب ودخلوا وفت�شوا وقلبوا ال�شقة راأ�ًشا على عقب ومل 

يجدوا �شيء وعند خروجنا كانت �شقتنا بالدور االأر�شي �شاهدوا املخزن فقال يل افتحي 

الباب واأنا ال اأعلم اأن املخزن به اأ�شلحة وعندما فتحت الباب وفت�شوا  وجدوا م�شد�شني 

وفلو�ض كويتية تقريًبا خم�شون دينار ووجد علمني ور�شا�ض   وقد حققوا مع زوجة ال�شهيد 

البتة عن  �شيء  يعرفون  و�شقيقه ال  ال�شهيد  اأن زوجة  اإال  ال�شالح  و�شقيقه حول م�شدر 

ال�شالح وم�شدره بعدها مت خروج زوجة ال�شهيد و�شقيقه من املخفر ويف هذا ال�شدد 

تذكر زوجة ال�شهيد   بعدها رحت اأنا لبيت اأهله وهم ال يعرفون عنوان اأهله اأو تلفونه 

وبعدها اأنا وعبدالوهاب مل نخرج نهائًيا واأهله ين�شحوننا باأن ال نخرج حتى ال�شقة مل 
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اأذهب لها الأح�شر مالب�ض لالأطفال لغاية ما �شار الق�شف اجلوي قلنا خال�ض كلها يوم 

.
)15(

يومني ينتهي املو�شوع 

بقى ال�شهيد يف ثالجة م�شت�شفى مبارك حتى التحرير وتذكر والدته   اأنه بقى 45 يومًا 

يف الثالجة واأول �شيء قالوا نبي نوديه بغداد ما ر�شوا يعطونا اجلثة وحاولنا نروح ناخذه 

للب�شرة حاله  نوديه هناك  نبي  تاخذه  ما  قالوا  ياخذه  راح  اأبوه  اأو ثالث مرات  مرتني 

حال اجلثث الثانية يعني موب�ض بروحه وعقب 45 يومًا اأخذوه من الثالجة وودوه اإخوانه 

.
)16(

ودفنوه 

اأما �شقيقه عبدالوهاب فيذكر اأن دكتوًرا يف م�شت�شفى مبارك قال اجلثة اأخليها واأحاول 

اأن اأحافظ عليها ملدة الأن يومها حمد كان يطلع وما فيه اأحد يكفن ويدفن �شارت �شعبة 

.
)17(

اأخر االأيام واأخواين تعرفني ي�شاألون عنهم فما نقدر نطلع 

 وملا �شلت عنه اخلرجه البي�شاء و�شافه املغ�شل متفحم قال عادي ما فيه داعي ن يتغ�شل 

. وتذكر زوجة ال�شهيد اأنه مت دفنه يف يوم 1991/3/4م 
)18(

وادفنوه على و�شعه ومت دفه

.
)19(

يف مقربة ال�شليبيخات وقد ح�شر دفن جثمانه زوجته واأهله واأقاربه

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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ال�سهيد / �سليمان عبدالعزيز �سليمان العبدالعزيز)1(

ال�شهيد �شليمان العبدالعزيز اأحد اأبناء الكويت الوفياء ممن لبوا نداء الوطن والواجب 

وقدموا اأرواحهم الزاكية فداء لرتابه الغايل، و�شهيدنا يعد من �شهداء الكوكبة االأوىل 

الذين ق�شوا يف اليوم االأول للغزو العراقي، وال�شهيد �شاب يف مقتبل العمر من مواليد 

ال�شرطة برتبة وكيل عريف  تعليمه والتحق ب�شلك رجال  اأعزب مل يكمل  1968/9/4م 

ومقر عمله حمافظ العا�شمة

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

يف فجر 1990/8/2 وبحدود ال�شاعة اخلام�شة �شباًحا دق تليفون ال�شهيد ورفع ال�شماعة 

�شقيقه �شعود وكان على اخلط املقابل زميل و�شديق ال�شهيد ويدعى با�شل بوحمد وقد 

حتدث مع ال�شهيد. ويذكر �شعود �شقيق ال�شهيد اأنه مل ي�شمع فحوى املكاملة اإال اأنه فهم 

منها اأن با�شل يطلب من ال�شهيد احل�شور وااللتحاق مبقر عمله وقرر ال�شهيد االلتحاق 

يكن  ومل  الو�شع اخلارجي  ماهية  يدرك  يكن  ال�شهيد مل  اأن  املحتمل  ومن  مبقر عمله. 

يدور بخلده اأن القوات العراقية الغازية قد جنحت يف اخرتاق احلدود الكويتية وب�شطت 

�شيطرتها ويف هذا ال�شدد يذكر �شعود �شقيق ال�شهيد.. ميكن ما كان مت�شور الو�شع اللي 

بّره �شاير وال�شاعة خم�شة ال�شبح ماكو اأحمد مت�شور الو�شع وكان عادي ماخذ �شالحه 

ورايح   ويكمل �شعود �شقيق ال�شهيد بقوله   حتى قلت له وين رايح قال الدوام وقلت اأي 

دوام ..    ومن املوؤكد اأن ال�شهيد تفاجاأ بالقوات العراقية  الغازية قرب مقر عمله وتبادل 

معهم اإطالق النار اأو قاموا باإطالق النار عليه. وقد اأ�شيب ال�شهيد بطلق ناري يف فخذه 

ويذكر  عليه  النار  اطالق  ومت  املحافظة  قرب  �شيارته  يف  كان  اأنه  املرجح  ومن  االأي�شر 

�شعود �شقيق ال�شهيد اأن �شيارة ال�شهيد كانت موجودة طاقة الر�شيف وبعد االإ�شارة اللي 

جدام املحافظة طاقه الر�شيف و�شاعده فوق الر�شيف وم�شوبه على الباب ويبني �شعود 

ال�شهيد  اأن  املرجح  من  نزلنا  ما  عليها  دماء  اآثار  ملالحظة  النزول  ي�شتطيعوا  مل  اإنهم 

اأقوال  على  وبناء  اإ�شعافه  من  االآخرين  االحتالل  منع جنود  اأو  اإ�شعافه  يتم  ومل  اأ�شيب 

بع�ض موظفي امل�شت�شفى فاإن ال�شهيد و�شل امل�شت�شفى بنف�شه اأما كيف و�شل فال يعرف 

اللي  هو  له    قالوا  امل�شت�شفى  اأن موظفي  ال�شهيد  �شقيق  �شعود  ويذكر  الدقة  وجه  على 

. وتذكر �شهام املطوع رئي�شة املمر�شات يف م�شت�شفى مبارك بقولها  
)1(

جاء بنف�شه بروحة
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اأدخل يف غرفة االنعا�ض   وتردف املطوع مكملة اأنه و�شل   تقريًبا باخلام�شة )ال�شبح(  

.. كان الب�ض لب�شه الع�شكري لب�ض �شرطة وحتى اأتذكر �شاألته وين ان�شبت يعني يف اأي 

مكان وقال اأنا طالع من بيتنا رايح �شغلي وين �شغلك قال يف حمافظة العا�شمة   وت�شري 

املطوع بقولها اإنه بعد اإجابة ال�شهيد لها   اأنا هنيه ان�شدمت يعني د�شوا داخل الكويت   

وحول و�شع ال�شهيد ال�شحي تذكر املطوع   كان ال�شهيد يتاأمل وقتها واأنا كنت اأبي اأهديه 

من خوفه ومن اأمله فقلت له اطمئن كلها ر�شا�شة وكانت اإ�شابته يف فخذه االأي�شر، كان 

اأنا ما حتملت الو�شع طلعت  اأنا وتو�شح املطوع بقولها   واعي ويتكلم بكامل وعيه املهم 

على طول وبعدها بداأت احلاالت جتينا وكانت كلها حاالت مدنية وت�شري املطوع اإىل اأن 

االأوىل  البدايات  مبارك يف  م�شت�شفى  اإىل  ي�شل  اأول ع�شكري م�شاب  �شليمان  ال�شهيد 

للغزو العراقي للكويت   ومع اأن االإ�شابة يف فخذه االأي�شر اإال اأن النزيف اأنهكه وقد زاد 

ف�شيلة  ي�شمونها  حتى  نادرة  الف�شيلة  هذه   )o-( ال�شهيد  دم  ف�شيلة  اأن  �شوًءا  االأمر 

امللوك واأ�شارت املطوع اإىل املحاوالت للح�شول على دم من بنك الدم املجاور مل�شت�شفى 

مبارك اإال اأن الكميات من هذه الف�شيلة كانت حمدودة والتكفي.

كما قام �شباب العالقات العامة مبحاولة احل�شول على هذه الف�شيلة وقد جنحوا يف 

احل�شول على هذه الف�شيلة عن طريق تربع اأحد املوظفني اإال اأن ال�شهيد قد فارق احلياة 

قبل اأن يتمكنوا من توفريها  وتكمل املطوع بقولها   كمية الدم التي نزفها ما قدر يعو�شها 

يف املوجود فهو نزف كمية كبرية وحاولوا ي�شوون له االإ�شعافات الالزمة ما قدروا   وتكمل 

املطوع بقولها   حتى يوم جانا ما كان فيه النزف بكمية كبرية ولكن االإ�شابة ب�شبب ك�شر 

م�شاعف والظاهر التهتك يف االأوعية الدموية داخل ومع العملية والتهتكات وتدري خالل 

العملية راح يفقد كمية دم بعد واملفرو�ض قبل العملية جتهز له كمية الدم الالزم لكن 

الدم املوجود ال يغطي احتياجاته   وقد �شعدت روح ال�شهيد اإىل بارئها يف غرفة العناية 

امل�شت�شفى  يف  مكث  اأنه  يعني  مما   .
)2(

ظهًرا و12.00   11.30 ال�شاعة  بني  ما  املركزة 

بحدود اأربع اإىل خم�ض �شاعات  وت�شري �شهادة الوفاة اإىل اأن ال�شبب املبا�شر للوفاة توقف 

.
)3(

بالدورة التنف�شية هبوط بالدورة الدموية ب�شبب نزف ك�شر بعظمة الفخذ االأي�شر

لقد كانت اأ�شرة ال�شهيد خارج الكويت يف جمهورية م�شر العربية وات�شلوا على �شقيقه 

�شعود لالإطمئنان على �شليمان وقد ذكر لهم باأن ال�شهيد خرج منذ الفجر والتحق مبقر 

عمله وال يعلم عنه �شيء البتة ومل يت�شل عليهم وقد قام �شعود �شقيق ال�شهيد باالت�شال 

وكان  �شافية  اإجابة  على  يح�شل  اأن  دون  كيفان  خمفر  وعلى  العا�شمة  حمافظة  على 
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يعتقد اأن �شقيقه اإما وقع يف االأ�شر اأو لدى اأحد زمالئه ومل يكن يدور بخلده اأن ال�شهيد 

ا ماكو  قد فا�شت روحه اإىل بارئها ويكمل �شعود بقوله  نطرنا لثاين يوم اجلمعة واأي�شً

اإن  و�شاأل  ات�شل �شخ�ض من م�شت�شفى مبارك  ال�شبت  اأو  يوم اجلمعة  خرب   ويف ظهر 

�شليمان يف  اأن  واأبلغوها  باالإيجاب  ال�شهيد  �شقيقه  �شليمان فردت عليه  كان هذا منزل 

امل�شت�شفى وطلبوا اإليهم احل�شور دون اأن يبلغوهم بخرب ا�شت�شهاده. وعلى الفور اأبلغت 

اإليه الذهاب اإىل م�شت�شفى مبارك. ويذكر �شعود  �شقيقة ال�شهيد �شعود �شقيقه وطلبت 

�شقيق ال�شهيد بقوله   رحنا امل�شت�شفى كانوا م�شجلني االأ�شامي وين اال�شتقبال عند باب 

ال�شبت كانوا م�شجلني  يا  املتوفني هذا ثاين يوم اجلمعة  اأ�شامي  الدخول كان م�شجلني 

املتوفني وامل�شابني واأرقام غرفهم دورنا االأ�شامي مو موجود فعيال عمتي نزلوا وتاأكدوا 

حتت كان يقولون يل تويف �شليمان وكان جثمان ال�شهيد قد نقل قبل و�شول اأهل ال�شهيد 

اإىل م�شت�شفى الرازي ومن املحتمل اأن كرثة عدد اجلثث وعدم وجود اأماكن حلفظها دفع 

اإدارة امل�شت�شفى لنقل جثمان ال�شهداء اإىل العديد من م�شت�شفيات الكويت.

عمله  ميكن  عما  واأقربائه  واأعمامه  ال�شهيد  �شقيق  بني  فيما  التداول  مت  �شعود  ويذكر 

حيال جثة ال�شهيد ومت االتفاق على �شرعة دفن جثمانه وعدم انتظار و�شول والد ال�شهيد 

وبالفعل يف يوم االثنني 1990/8/6 اجتهوا اإىل م�شت�شفى الرازي التابع ملنطقة ال�شباح 

ال�شحية ونزل �شقيقه واأعمامه  ومعارفه اإىل الثالجة اخلا�شة بحفظ املتوفني وتعرفوا 

على جثة ال�شهيد حيث ا�شمه مكتوب على اجلثة فتعرفوا عليه وحملوه ب�شيارة االإ�شعاف 

اإىل مقربة ال�شليبيخات حيث متت ال�شالة على جثمان ال�شهيد حيث دفن بعد اأربعة 

اأيام من ا�شت�شهاده.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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الهام�ش:
)1( �شعود عبدالعزيز �شليمان العبدالعزيز، اأجرى املقابلة نا�شر القوي�شي، بتاريخ 1996/9/23م.
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الدين،  اأجرى املقابلة نا�شر القوي�شي بتاريخ 1997/1/13م، و�شمرية يو�شف عبدالرحمن، اأجرى 

املقابلة نا�شر القوي�شي، بتاريخ 1997/1/13م.

)3( �شهادة وفاة خا�شة بال�شهيد �شليمان عبدالعزيز، ملف ال�شهيد.
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ال�سهيد / عبداحلميد اإبراهيم علي يو�سف خريبط)1(

لقد قدم اأبناء هذا الوطن �شوًرا رائعة للت�شدي وال�شمود اأمام جحافل الغزاة العراقيني 

وما �شرية ال�شهيد عبداحلميد خريبط اإال اإحدى �شور تلك املالحم البطولية والتي اأثبتت 

اأهله ويقفون  ترتفع هامات  واالأزمات  ولكنه عند املحن  الكويت �شعب م�شامل  اأن �شعب 

�شًفا واحد اأمام الطغيان واالحتالل دون خوٍف اأو وّجل، وال�شهيد عبداحلميد الذي يعد 

اأحد اأبناء الكويت الربرة من مواليد 1952/12/22م. در�ض يف املدار�ض احلكومية اإىل 

اأن اأنهى تعليمه اجلامعي وعمل مهند�ًشا. و�شهيدنا متزوج وله ثالثة اأوالد وبنت.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

�شدم ال�شهيد كما �شدم اأهل الكويت بخيانة جار ال�شمال ا�شتباحته الأر�ض الكويت االآمنة 

اإىل ما قام به من �شلب ونهب و�شفك للدماء. وكان لهول ال�شدمة وقعها على  اإ�شافة 

الغزاة. ويذكر  يعمله الأهله ووطنه �شد جحافل  اأن  فاأخذ يفكر ملًيا مبا ميكن  ال�شهيد 

اإ�شماعيل باوزير اأحد املقربني لل�شهيد اأن ال�شهيد واأقاربه اأخذوا يتدار�شون االأمور   كان 

موقف ال اأحد يتخيله اأ�شاًل والنا�ض مذهولة ال�شباب قاموا يفكرون ومعهم عبداحلميد 

اأهمية  للغزو  االأوىل  االأيام  من  ال�شهيد  اأدرك  لقد   .
)1(  

املن�شورات اإ�شدار  على  فاتفقوا 

الكلمة وتاأثريها ولهذا عمل على اإ�شدار املن�شورات للحث على املقاومة وال�شمود اأمام 

جحافل جار ال�شمال. ويذكر عبداملجيد �شقيق ال�شهيد عن املن�شورات التي كان ال�شهيد 

اأخذت  واأنا  يقوم بكتابتها وطباعتها وتوزيعها ويقول  هذه املن�شورات طبعها يف جهازه 

بع�ض املن�شورات واأعدت طباعتها باجلهاز اللي يطبع كان من الو�شوح ومن  القوة بحيث 

نعيد ن�شرها يف مناطق اأخرى   ويوؤكد عبداملجيد اأنه طلب اإىل �شقيقه ال�شهيد اأن يتوخى 

 .
)2(

احلذر واحليطة فيما يوزعه من من�شورات الأنني اأعيد طباعتها واأوزعها على االإخوان

ويوؤكد باوزير اأقدر اأقول اأول من اأ�شدر ن�شرة هو عبداحلميد اهلل يرحمه وكان يوزعها 

 
.)3(

احلرمي  وقد اأ�شار باوزير اإىل �شقيقات ال�شهيد هذوال تخ�ش�شهم توزيع املن�شورات 

ومو�شوع املن�شورات �شوف ناأتي له الحًقا الرتباطه باعتقال ال�شهيد واإعدامه.

اأما الن�شاط االآخر والذي �شارك فيه ال�شهيد فهو جلب وتوزيع االأ�شلحة ويذكر اإ�شماعيل 

باوزير عن جلب وتوزيع االأ�شلحة بقوله:  ثاين يوم الغزو ذهبت اأنا وهو للرقعي واأح�شرنا 

 R.B.J اأ�شلحة من مع�شكر احلر�ض الوطني وكانت �شيارة عبداحلميد مرتو�شة اأ�شلحة
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وقذائف هاون   وي�شري باوزير اإىل اأنه وال�شهيد جنحا يف تخطي نقاط تفتي�ض عراقية  

وجاءه �شباب من املقاومة واجتمعوا معه فبداأوا تنظيم ال�شفوف. كما يذكر باوزير اأن 

ال�شهيد ذهب وميثم ولد �شقيقه خليل وجابوا من املخافر اأ�شلحة وحطوها يف بيت عم 

. اأما والد ال�شهيد فقد اأكد عملية جلب االأ�شلحة بقوله كان يجيب اأ�شلحة 
)4(

والد ال�شهيد

من �شبحان ويحطها عندي يف البيت ويكمل والد ال�شهيد بقوله يف اأول اأ�شبوع من الغزو 

. اأما عبداملجيد �شقيق 
)5(

تقريًبا كان يجيب االأ�شلحة وكان يجون جماعة ياخذون االأ�شلحة

ال�شهيد فيو�شح دور ال�شهيد يف جلب اأ�شلحة من مع�شكر يف �شبحان وكان ال�شهيد يعرف 

املكان كونه مهند�ًشا   هو اللي بنى املع�شكر اأو امل�شرف على بناء املع�شكر وكان   يعرف 

اأنه املكان الذي يقدرون ياأخذون منه �شالح ويوزعونه الأعمال املقاومة  املكان ويت�شور 

قام  واأنه  الكويت   االإمكان لطردهم من  بقدر  واملحاولة  العراقيني  واقتنا�ض  امل�شروعة 

وحتى  عبداملجيد  ويبني  االأ�شلحة    لتوزيع  خليه  و�شكلوا  املع�شكر  اللي يف  ال�شباط  مع  

ويرجعه  اأ�شره  يفك  اهلل  امل�شاري  يو�شف  العميد  االأ�شري  عنها  بلغت  اأنا  االأ�شلحة  بع�ض 

�شامل يا رب العباد فهو اأحد اأبناء الكويت االأبرار فاأبلغه عن وجود R.B.J مع جمموعة 

االأخ  وح�شر  تويف  واأعتقد  البحر  وليد  حق  ت�شليمها  عندي  من  وطلب  االأ�شلحة  من 

و�شلمناهم   R.B.J وطلعنا  ال�شقف  وفتحنا  ال�شباط  من  ثالثة  اأو   اثنان  ومعاه  وليد 

اإياه واللي فهمته اأن R.B.J اأحد االأ�شلحة التي هوجمت فيها ال�شفارة العراقية ويكمل 

عبداملجيد اأن �شقيق  ال�شهيد عبداحلميد حر�ض اأنه يجمع اأكرب عدد من ال�شباب واأكرب 

ومع  مع همجية مطلقة  للتعامل  وال�شالح �شروري  العراقيني  لقن�ض  االإخوان  عدد من 

اأنا�ض ال يرعون لالأخالق وزنا وال يرعون للعرف والقيم وزنا ويوؤكد عبداملجيد اأن ال�شهيد 

.
)6(

عبداحلميد �شكل جمموعتي مقاومة جمموعة يف الرميثية وجمموعة يف القرين

اأما فيما يتعلق بالعمليات امل�شلحة فيذكر اإ�شماعيل باوزير اأن ال�شهيد قام مع ميثم ابن 

�شقيقه خليل و�شقيقه عادل وجمال العطار بعملية يف اليوم الثاين للغزو العراقي حيث 

اإىل عملية  باوزير  اأ�شار  �شويه   كما  اإلينا مرتبكني  الرميثية وح�شروا  بعملية يف  قاموا 

ثانية قام بها ال�شهيد يف اليوم الثالث للغزو وتتلخ�ض يف اأنه خرج مع ال�شهيد اإىل منطقة 

�شرق ثم اإىل �شارع فهد ال�شامل الظهر و�شاهدنا عراقيني ثالثة يحاولون اأن يك�شروا بنك 

الكويت وال�شرق االأو�شط اللي ب�شارع فهد ال�شامل بعمارة جديدة فنزل من ال�شيارة وقال 

اأنه م�شلح ب�ض هو جرئ جرئ جرئ وقال لهم �شقاعدين  اأدري  واأنا ما  انتظرين هنيه 

ت�شوون هنيه قاعدين تبوقون البنك قالوا ال واهلل عمي موقاعدين نبوق قاعدين نحر�ض 
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الر�شا�ض  واأطلق  الربق  ب�شرعة  وقف  وواحد  قاعدين  اثنني  كانوا  امل�شد�ض طبًعا  وطلع 

عليهم ثالثتهم. ويف اليوم الرابع للغزو قام ال�شهيد مع عدد من رفاقه بعملية املطار وقد 

ذكر تلك العملية اإ�شماعيل باوزير بقوله   عبداحلميد يعرفهم وهو اللي جاء قال يل ترى 

اأم�ض �شارت فيه عملية يف املطار حيث قتلوا 16 عراقيًا نخلوهم نخل داخل العملية اللي 

اأنا وياه على الدائري ال�شاد�ض ما فيه  �شارت باملطار اأحدثت �شوية ت�شدد وقمنا نطلع 

تفتي�ض ومن ال�شهل اأنك ت�شوي �شي وي�شخط بال�شيارة فطلعنا)7(.

اأن ال�شهيد كان  اإ�شماعيل باوزير  اأن�شطة ال�شهيد ومنها عملية التموين ويذكر  وتعددت 

اأبي  يبحث عن �شيارة هاف لوري وذهب اإىل ابن اأحد مالك الثالجات قلت لي�ض قال 

تنظيم  وال  فيه متوين  وال  مافيه جمعية  القرين  الأن  لوري  نقل هاف  �شيارة  منه  اأطلب 

واأبي اآخذ االأغرا�ض من اأي جمعية وجمعية �شباح ال�شامل نهبوها وقد رف�ض ابن مالك 

�شي  اأي  بال�شيارة  �شار  واإذا  با�شمي  م�شجلة  ال�شيارات  الأن  اأعذروين  بقوله  الثالجات 

اأن م�شوؤويل جمعية  يوؤكد والده  اأعطيك)8(. كما  اأنا مقدر  ال�شيارة  راح يطلبون راعي 

اجلابرية رف�ض تزويده بتموين)9(. ولهذا يقول بازوير   راح عقبها اهلل يرحمه واأخذ 

متوين من جنب املطار كان متوين ما اأدري تابع اجلي�ض وال �شنو يف �شبحان وقام يوزعه 

ب�شيارته على القرين. ويوؤكد باوزير بقوله  اإنه متت تلك العملية بعد اأ�شبوع من الغزو 

وقام يوزع وما كان يعرفهم الأنه توه �شاكن جديد املهم بعدين ا�شرتك مع جمموعة �شباب 

للمقاومة وكانت جمموعة منظمة)10(.

كما يذكر باوزير اأنه �شاعد ال�شهيد باإح�شار جهاز ال�شلكي من منزل والده يف اجلابرية 

باوزير  قام  جهازبالفعل  فيه  وقال  عندنا  جاء  حليفة    اأبو  يف  ال�شهيد  اإىل  وتو�شيله 

قاموا  جمموعة  مع  ال�شهيد  اأن  ويذكر  ترافقه  زوجته  وكانت  لل�شهيد  اجلهاز  باإح�شار 

يف االأحمدي عدد من جنود االحتالل وقد قال ال�شهيد باوزير   اإحنا كنا هناك وكانوا 

ال�شيارة  وي�شتلمونها  الثانية  للمجموعة  ات�شااًل  يعطون  ال�شيارة  تطوف  ملا  جمموعتني 

اللي جتي عل�شان ما ي�شري تعزيز �شد املقاومة فكانت خطتهم  ال�شيارات  توؤخر  االأوىل 

حلوة ومنظمة)11(.

اعتقال ال�سهيد :

املن�شورات  اأن  اإال  ومتنوعة  متعددة  وع�شكرية  مدنية  اأن�شطة  يف  ال�شهيد  �شارك  لقد 

بقوله  االعتقال  عملية  باوزير  ويروي  اعتقاله  وراء  �شبًبا  وكانت  ال�شاغل  �شغله  كانت 
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بحدود ال�شاعة احلادية ع�شرة لياًل 8/26  قدم ال�شهيد وابنته مرمي وزوجته اللبنانية 

زوجتان  ولل�شهيد  زوجته  �شقيق  �شقة  يف  ع�شاء  على  مدعوين  كانوا  حيث  ال�شاملية  من 

اإحداهما اأمريكية واأ�شلمت وتعترب اأم اأوالده ولبنانية وعند عودتهم ردوا من ال�شارع اللي 

بني �شلوى والرميثية هناك م�شكوه هناك وكان ال�شهيد يحمل يف ال�شيارة جمموعة من 

املن�شورات)12(. ويذكر عبداملجيد �شقيقه  عرفنا اأنهم وجدوا عنده من�شورات بال�شيارة 

بقوله    ال�شهيد  اعتقال  رواية  ويكمل عبداملجيد  داخلها  املن�شورات  فوجدوا  فت�شوا  حيث 

واأخذوا جوازات عياله  وهي جوازات اأمريكية لكون زوجته الثانية اأمريكية)13(. ويذكر 

�شاألتها  اللبنانية  امرته  وال  وطلعت  يطق  الباب  وال  وحده  ال�شاعة  بالليل  ال�شهيد  والد 

بال�شيارة  وياه  اأنا  قالت  قب�شوه  قالت  حميد  عن  و�شاألتها  هنيه  جتي  �شلون  �شال�شالفه 

ومتع�شني يف بيت اأخيها وطلعوا وعقبها جاء ال�شرطي يفت�ض ووجد حتت رجلي منا�شري 

وطلبت الزوجة اأن تبقى معهم يف منزل والد زوجها)14(.

ويقول باوزير اإنه ذهب يف اليوم التايل مع عبداملجيد �شقيق ال�شهيد للمدر�شة اللي هو 

فيها ما اأعطونا وجه وطردونا وثاين يوم رحنا وثالث يوم رحنا وقد ذكر لهم عبداملجيد 

ويكمل  مو موجود عندنا  قالوا  اأ�شوفه  واأبي  اأخوي  يا جماعة هذا  بقوله  ال�شهيد  �شقيق 

باوزير اأخذوا �شيارته معاه ب�ض اأنكروا اأنه موجود وقال لهم اأبو فواز عبداملجيد اأعطوين 

يعطونا)15(.  مار�شوا  اأمريكية  جوازات  وكانت  بال�شيارة  كانت  الأنها  عياله  جوازات 

اأما �شقيقه عبداملجيد فيذكر حاولنا ب�شتى الو�شائل بدفع فلو�ض وغري ذلك اأننا نطلعه 

فاحلقيقة ا�شتطعنا اأن ناأخذ اجلوازات ودفعنا تقريبًا 500 دينار كويتي للح�شول على 

اجلوازات وقالوا راح نوقفه يومني ثالثة وبعيدن حولوه ملخفر ميدان حويل)16(. ويذكر 

باوزير   حلد ثالث يوم نراجع ما ح�شلنا منهم اأي خرب وينفون وجوده وبعد فرتة من 

اعتقاله تقريًبا بعد اأ�شبوع ات�شل فينا واحد وقال ترى عبداملجيد يف خمفر ميدان حويل 

يبيكم تروحون وتودون عياله وبالذات مبارك ال�شغري على اأ�شا�ض نزوره   وبالفعل قام 

باوزير باأخذ اأوالد ال�شهيد حممد ومبارك ورحنا وو�شلنا عند ال�شابط وقلت له فيه واحد 

عندكم ا�شمه عبداحلميد اإبراهيم وقال موعندنا قلت �شلون موعندكم اأنا اليوم ال�شبح 

�شايفه   ويوؤكد باوزير بقوله   اأ�شريت اأين اأ�شوفه   ولهذا   قال خذ عياله و�شوفوه ب�ض ال 

تتكلموا معه ورحنا �شفناه يف النظارة حالته يرثى لها   ويو�شح باوزير اأن الذي �شاهده   

اأنا ومبارك وحممد من وراء احلديد �شفناه كان طايح وتعبان وكان معاه خبزة نا�شفه 

اأن�شى هذا املنظر م�شك ابنه مبارك  اأول ما طالعنا قام يبكي .. ما  وكان حلجه مورم 
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وقام ي�شمه قلت يبي ينقطع نف�شه  من كرث ما ي�شم فيه ويبكي وقلت له �شد حيلك   ويكمل 

باوزير اأن ال�شهيد ذكر له عن تهمته وهي  من�شورات اللي ح�شلوها عنده كان فيها قذف 

على املجرم الطاغية   وقد اأو�شاه ال�شهيد اأن ياأخذ اأوالده من بيت   جواد وحطوهم يف 

بيت الوالد وما قدرنا نتكلم الأن معانا ع�شكري وطلعنا ما طولت املقابلة   وي�شري باوزير 

اإىل اأن ال�شابط العراقي اأخذ يقبل ابن ال�شهيد قائاًل اإنه ي�شبه اأخاه وملا طالب باوزير اأن 

يطلق �شراح اأبيه قال له ال�شابط العراقي اأحمد ربك اأين خليتك ت�شوفه ويف تلك االأثناء 

يذكر باوزير اأن بهجه �شقيقه ال�شهيد وزوجته اللبنانية و�شقيقه عادل   جايني �شفناهم 

عند ال�شابط ب�ض ما خالهم ي�شوفونه اأما عبداملجيد وزوجته   راحوا فوق عند ال�شابط 

الكبري على اأ�شا�ض يرجونه وكان يبي يدفع فلو�ض على اأ�شا�ض يطلعه الأنه عارف هذوال 

جمرمني وما فيه جدوى من هذا كله)17(. ويوؤكد عبداملجيد �شقيق ال�شهيد ال ما�شمحوا 

لنا   اأن ن�شاهد ال�شهيد. وكما يذكر عبداملجيد اأن خليل �شقيق ال�شهيد حاول من جانبه 

بكل الو�شائل اإخراج ال�شهيد وقد طلبوا منه فلو�ض   وقالوا عندنا البطاقة املدنية ونبي 

ع�شرة اآالف دينار كعادتهم العراقيني يف االبتزاز  وكان ي�شرتط لدفع االأموال   ما يثبت 

اأنه بالفعل على قيد احلياة وموجود حتى يعطيهم ويدفع لهم ما ي�شاءون   ومع ذلك مل 

ي�شتدلوا على �شيء)18(. ويو�شح باوزير اأنه يف اليوم التايل لزيارته االأوىل ذهب اإىل 

خمفر ميدان حويل ومعه اأوالد ال�شهيد   ثاين يوم رحت اأنا وعيال ال�شهيد حممد ومبارك 

وقلنا ميكن ن�شوفه ورحنا هذاك اليوم وح�شلنا واحد ثاين وقال ما عندي هذا اال�شم 

قلت اأم�ض �شايفينه قال اإذا ما مت�شي اأحطك اأنت معاهم باملعتقل وردينا وعقب ما ردينا 

انقطعت االأخبار نهائًيا)19(.

ونقل ال�شهيد من معتقل ميدان حويل اإىل ال�شليبيخات ومنها اإىل اجلهراء ومنها اإىل 

املعتقل الرئي�شي يف الب�شرة. ويذكر عبداملجيد �شقيق ال�شهيد ووالده اأن اأخبار ال�شهيد 

واحد  التحرير   بعد  اأنه  باوزير  ويذكر  مكانه  على  اال�شتدالل  من  يتمكنا  ومل  انقطعت 

مت�شل فينا يقول هذا منزل ال�شهيد عبداحلميد طبًعا ما ندري انه ا�شت�شهد اهلل يرحمه 

و�شعقنا ولكن اهلل �شبحانه وتعاىل اأكرمه بال�شهادة )20(. كما يذكر عبداملجيد �شقيق 

ال�شهيد اأن ثنني من االأخوان يو�شف البنوان وابتديت على اأبوحمدي ابتداًء وهو الذي قال 

يل عند من اأجد املعلومة عند واحد من عيال النا�شر ا�شمه عبداحلميد النا�شر وذهبت 

وقابلت الرجل وذهبنا للمحكمة واأدلوا ب�شهادتهم اأنه ا�شت�شهد يف املعتقل يف ح�شورهم 

يف  ربه  جوار  اإىل  انتقل  ال�شهيد  اأن  ال�شهيد  ل�شقيق  اأكدوا  وقد  اجلل�شة   ح�شور  واأثناء 
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1990/9/30م)21(.

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



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
 56 

الهام�ش:
)1( اإ�شماعيل عبداهلل باوزير، اأجرى املقابلة حمارب احلربي بتاريخ 1997/5/18م.

)2( عبداملجيد اإبراهيم خريبط، اأجرى املقابلة حمارب احلربي بتاريخ 1997/5/20م.

 )3( اإ�شماعيل باوزير، م�شدر �شابق.

 )4( امل�شدر ال�شابق.

بتاريخ  احلربي،  حمارب  املقابلة  اأجرى  ال�شهيد(،  )والد  خريبط  يو�شف  علي  اإبراهيم   )5(  

1997/5/17م.

 )6( عبداملجيد اإبراهيم خريبط، م�شدر �شابق.

 )7( اإ�شماعيل باوزير، م�شدر �شابق.

 )8( امل�شدر ال�شابق.

 )9( اإبراهيم خريبط، م�شدر �شابق.

 )10( اإ�شماعيل باوزير، م�شدر �شابق.

 )11( امل�شدر ال�شابق.

 )12( اإ�شماعيل باوزير، م�شدر �شابق.

 )13( عبداملجيد خريبط، م�شدر �شابق.

 )14( اإبراهيم خريبط، م�شدر �شابق.

 )15( اإ�شماعيل باوزير.

 )16( عبداملجيد خريبط، م�شدر �شابق.

 )17( اإ�شماعيل باوزير، م�شدر �شابق.

 )18( عبداملجيد خريبط، م�شدر �شابق.

 )19( اإ�شماعيل باوزير، م�شدر �شابق.

 )20( اإ�شماعيل باوزير، م�شدر �شابق.

 )21( عبداملجيد، م�شدر �شابق.



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
 57 

ال�سهيد / عبدالعزيز �سند عويد ق�سعان ال�سليلي)1(

�شهيدنا  �شرية  وما  الوطن  حيا�ض  عن  الذود  يف  ح�شًنا  بالًء  الكويت  اأبناء  اأبلى  لقد 

فداء  الزاكية  اأرواحهم  قدموا  الذين  الكويت  ل�شباب  منوذج  اإال  ال�شليلي  عبدالعزيز 

يف   احلكومية  املدار�ض  يف  در�ض  1973/7/17م  مواليد  من  و�شهيدنا  الوطن.  لرتاب 

مدر�شة الواحة املتو�شطة.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

يذكر والد ال�شهيد اأنه يف ال�شاعة الرابعة فجر يوم اخلمي�ض 1990/8/2م اأيقظه ابنه 

واأبلغهما  االأمريي  احلر�ض  يف  الع�شكري  االأكرب  �شقيقه  اأيقظ  كما  عبدالعزيز  ال�شهيد 

باجتياح القوات العراقية الغازية اأر�ض الوطن. ويكمل والده بقوله اإن ال�شهيد رغم �شغر 

�شنه التحق بلواء املدفعية الذي ال يبعد كثرًيا عن منزله. وي�شري والده اأن عملية تطوعه 

تلك مل تلق القبول من بع�ض الع�شكريني الكويتيني الذين قرروا االن�شحاب من موقعهم اإىل 

اللواء الثمانني ويف هذا ال�شدد يوؤكد والد ال�شهيد عندما جاءهم قالوا ولدي )يق�شدون 

ال�شهيد ل�شغر �شنه( ما ي�شري ارجع الأهلك واحنا من�شحبني فاأخذ الر�شا�ض اأظن عيار 

50 كان ما قدروا ياأخذونه ي�شيلونه اجلنود كان اجلنود من�شحبني رايحني  اأو عيار   30

واأنه ا�شتخدمه  الر�شا�ض  اأخذ  ال�شهيد  ابنه  باأن  ال�شهيد    الثمانني   ويو�شح والد  للواء 

�شد جنود االحتالل الذين �شيطروا على مع�شكر املدفعية، وعندما ان�شحب املع�شكر قام 

اجلنود )العراقيون( بتم�شون فر�شهم بالر�شا�ض يعني تقريًبا 30 على ما �شمعت   وقول 

اجلماعة اللي �شافوه فقتل ماقتل منهم  رحمه اهلل   ويو�شح والد ال�شهيد باأنه بعد اأن قام 

ال�شهيد باإطالق النار على جنود االحتالل جاء يرك�ض اإىل البيت وعندما دخل املنطقة 

ال�شاعة فكه اهلل  كانوا يق�شدونه فاحلمد هلل هذيك   )R.B.J( اآر بي جي بـ  �شربوه 

و�شربت القذيفة البيت املجاور اللي بجنب بيتنا ويوؤكد والد ال�شهيد اأن تلك القذيفة التي 

�شربت البيت املجاور لهم اأثرت على البيت  ويكمل والد ال�شهيد اإفادته بقوله اإن بع�ض 

القياديني يف منطقة اجلهراء جاءوا وطلبوا منه  اأق�شب عبدالعزيز )1(. وكانوا يهدفون 

من وراء ذلك اإىل العمل بخطط م�شبقة حتى ال يقع ما ال يحمد عقباه. 

اأما عمه يو�شف والذي كان يف مثل �شنه فريوي احلادثة بطريقة اأخرى حيث يذكر اأن 

ال�شهيد اأبلغه باأنه ذهب مع اأربعة من رفاقه اإىل لواء املدفعية القريب من م�شكنهم ليتاأكد 
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من بداخله فاإن كانوا من الكويتيني ان�شم لهم ملقاومة جنود االحتالل فوجد اأن املع�شكر 

يحيط به جنود االحتالل ولهذا مل يجازف بالدخول وعند عودته وجد عددًا من جنود 

االحتالل، فذبحوهم واأخذوا اأ�شلحتهم ولفوها بخي�شة وقطوهم  . وي�شري يو�شف اأنه بعد  

احلادثة ذهب مع ال�شهيد وعدد من رفاقه يف اليوم الثاين جللب تلك االأ�شلحة اإال اأنهم 

مل يعرثوا لها على اأثر)2(. وقد اأ�شار يو�شف اإىل هذه احلادثة يف موقع اآخر باأنه علم 

باأن �شيارة ع�شكرية عراقية بني منطقة الواحة واملع�شكر يف ال�شاحة واجته لها مع عدد 

من رفاقه ووجدوا الع�شكري العراقي فتم ربطه ب�شيارته يف الك�شن واآحرق مع �شيارته 

واأخذوا �شالحه وهربوا و�شاهدهم عدد من اجلنود العراقيني الذين طاردوهم ولكنهم 

جنحوا يف التخفي. اإن عملية �شرب جنود االحتالل بالر�شا�ض لي�شت العملية الوحيدة 

التي قام بها ال�شهيد بل يذكر والده اأن اأحد الع�شكريني ويدعى �شعد ذكر له اأن ال�شهيد 

طلب اإليه اأن يو�شله اإىل املخبز االآيل يف اجلهراء بحجة اأنه يريد اأخذ خبز الأهله ولكنه 

األقاها على �شيارة ع�شكرية عراقية حمملة  تفاجاأ باأن ال�شهيد يحمل بيده قنبلة يدوية 

باجلنود ويوؤكد والد ال�شهيد اأن �شعد ذكر له كانت ال�شيارة حمملة باجلنود واقفه عند 

يرك�ض  وجاء  وقتلهم  يدوية  بقنبلة  �شربها  عبدالعزيز(  )ال�شهيد  نزل  وعندما  املخبز 

وركب معاي وقال ودين البيت وي�شري �شعد ح�شب اإفادة والد ال�شهيد اأنه عندما ن�شحه 

باحلذر من القيام مبثل هذه االأعمال رد عليه ال�شهيد باأنه لي�ض خائًفا وطلب اإىل �شعد 

اأن ينزله يف �شوق اجلهراء القدمي وبالفعل ترجل ال�شهيد من ال�شيارة    وقال نزلته بنف�ض 

الق�شر بنف�ض ال�شوق وقال يل  اإنه ذبح اثنني قدامي )3(. 

كما يذكر عمه يو�شف اأنه يف اليوم الثاين للغزو �شارك يف مظاهرة من منطقة الواحة )يف 

اجلهراء( حتى نادي اجلهراء �شوينا مظاهرة من الواحة لغاية نادي اجلهراء .. طبًعا 

العراقيون وايد يحذفون علينا ونحذف عليهم قلبنا حمرتق)4(. ويذكر والد ال�شهيد اأنه 

يف اليوم الثالث للغزو ات�شل عليه ال�شهيد عبدالعزيز واأخربه باأنه مبهمة ومع رفاقه على 

ج�شر اجلهراء وقد قامت ب�شرب �شائق لوري وكذلك الذي كان يجل�ض بجانبه مما اأدى 

اإىل انقالب اللوري وا�شطدامه ب�شيارة عراقية اأخرى. ويذكر اأن العراقيني يف ال�شيارة 

الثانية اأخذوا يطاردون ال�شهيد ورفاقه ويوؤكد والد ال�شهيد اأنهم دخلوا مدر�شة املعت�شم 

وتبادلوا اإطالق النار مع جنود االحتالل ود�شوا بيتًا اأظن بيت ُحرمة حيث اأخفتهم يف 

بيتها ما اأعرف ا�شمها كانت بالق�شر د�شتهم وجاءوا ودوروا البيت وال لقوا فيه �شي على 

ح�شب ما �شمعت يقولون اأنها د�شتهم حتت �شريرها، هذه احلرمة جزاها اهلل األف خري 
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واهلل يرحم والديها )5(. وهذه احلادثة من املمكن اأن تكون نف�ض احلادثة التي اأ�شار 

لها عم ال�شهيد بقوله باأن العراقيني كانوا يبحثون عن ال�شهيد   كانوا يدورون عبدالعزيز 

الأنهم عرفوه هو الذي خمرب عليهم الأن كل �شيء ي�شوونه يخرب عليهم حرق �شيارة من 

�شياراتهم كما اأ�شار يو�شف اإىل قيام ال�شهيد بذبح ع�شكري عراقي �شكن يف منزل اأحد 

اأ�شدقاء ال�شهيد ممن غادر اأهله اإىل ال�شعودية ويقول اإنه   ت�شلق املنزل وانتظر اإىل اأن 

دخل اجلندي العراقي غرفة النوم و�شحبه وطعنه واأخذ �شالحه على طول تله و�شربه 

واأخذ �شالحه وطلع بره على طول .. الذين كانوا بامللحق طلعهم بّره وقفل الباب وجاب 

ال�شالح معه جان يدخل علينا )يف الديوانية( ود�شدا�شته دم وقال لنا ال�شلفة   كما اأ�شار 

الغامن يف اجلهراء وجنحوا يف  اإىل قيام �شابط عراقي ب�شرقة �شيارة من �شركة  عمه 

جعله ي�شطدم ب�شيارته ومدفعه ولكن مل يجدوا �شالحًا معه كما ذكر العم اأنهم قاموا 

بتعذيب ع�شكري عراقي لي�شعر مبعاناة الكويتيني من االحتالل العراقي)6(. 

اأما يف اليوم الرابع للغزو في�شري والد ال�شهيد بقوله   رابع يوم قاد مظاهرة يف منطقة 

الكالم  اأنا ما�شفت ولدي ح�شب  الكالم كله  الواحة حتى اجل�شر ورموهم ورجعوا هذا 

االإثباتات كلها موجودة اجلماعة  اللي جتيني احلمد هلل  االإثباتات  اللي يجيني وح�شب 

اليوم معاهم موجودين كلهم اأحياء موجودون)7(. وبالفعل هذه احلادثة يوؤكدها عمه 

و�شوف ناأتي على تفا�شيلها.

كيفية اال�ست�سهاد :

قبل اأن نتناول كيفية ا�شت�شهاد عبدالعزيز نعتقد اأنه من املفيد االإ�شارة اإىل اأن�شطة اأخرى 

يذكر  ال�شدد  االحتالل ويف هذا  والت�شدي جلنود  ال�شالح  ال�شهيد غري حمل  بها  قام 

عمه يو�شف   اأنه كان  يوزع من�شورات، �شور ال�شيخ جابر يحملها ويوزعها حتى املدار�ض 

وكل بيت يكتب فيه ال�شيخ جابر ومنوت وحتيا الكويت يعني ما خال�ض يف الغزو وما �شواه   

وكان مما يقول يف املظاهرات   منوت وحتيا الكويت بالروح بالدم نفديك يا جابر .. 

عا�ض ويل العهد ال�شيخ �شعد منوت وحتيا الكويت .. منوت وحتيا الكويت   كما اأن من 

االأ�شياء التي قام بها ال�شهيد اإح�شار ر�شا�شني يقول عمه يو�شف اإنه ال يعرف من اأين اأتى 

بهما وال كيفية احل�شول عليهما)8(.

يذكر والد ال�شهيد بقوله   جاين الظهر يف اليوم الذي ا�شت�شهد فيه 1990/8/5م اأنا كنت 

بالبيت اأنا واأمه وعمه بدر واحنا نتغدى، وي�شري والد ال�شهيد عبدالعزيز اإنه بعد برهة 
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قام ال�شهيد وقبل را�ض والده ووالدته وعمه وقال لهم   اأنا بعلق �شور االأمري و�شور ويل 

العهد واأم�شي مبظاهرة اأرجوك اليوم واأنا يجوز اأين مطلوب خا�شة اأنا مطلوب لهم، لكن 

طلبتك يايبه التبكون علي اإذا ا�شت�شهدت حيث اإن هذا البلد بلدي واأكمل والد ال�شهيد 

اإفادته قائاًل اأ�شهد علىاهلل اأين قلت له قوم يا ولدي واهلل ما تذرف الدمعة عليك وتوكل 

على اهلل اأما والدة ال�شهيد وقد هزها املوقف بعنف فقالت يا وليدي اأنا ربيتك وحملت 

بك ت�شعة �شهور، واحلمد لهذا الوطن اإن كان فيك ن�شيب فتحيا اأو نقول اهلل يرحمك 

�شهيد لهذا الوطن ويوؤكد والد ال�شهيد اأن تلك الكلمات التي تدل على حب الوطن والذود 

عنه يف تلك الظروف احلالكة   ي�شهد اهلل اأين مازدت كلمة واحدة)9(. كان حاط �شورة 

ال�شيخ جابر حاط �شورته وار�شه على قلبه ون�شيح من  البالد  اأمري  العهد و�شمو  ويل 

كل قلوبنا)10(. ويبني والد ال�شهيد يف اإفادته عن ا�شت�شهاد ابنه عبدالعزيز بقوله بعد 

ما قاد املظاهرات ال�شاعة �شتة احلقوهم العراقيني �شربوهم وحلقه �شيكل ع�شكريني 

واأطلقوا عليه الر�شا�ض على الرا�ض من اخللف عقب ما طاح من االأر�ض اأخذ م�شد�شه 

و�شرب واحد يف ال�شيكل و�شرب ال�شيكل واإن اللي راكب خلف طاح بال�شارع فعقب ما 

هربوا اجلماعة الذين معاه كلهم ما اأقول انه خوف ما اأقول يعني مو�شجاعة ال �شجاعة 

اإن هذوله معاهم مدفع ر�شا�ض وهم باإيديهم ولكن كلهم اأن �شاء اهلل �شجعان)11(.

كانوا  العراقيني  اأن  اأواًل  فيذكر  ا�شت�شهاده  حلظة  ال�شهيد  مع  كان  والذي  يو�شف  اأما 

يبحثون عن عبدالعزيز الأنهم عرفوه هو الذي خمرب عليهم بقوله اإنه اأثناء املظاهرة 

يقعدون  الذين  وبجنبها  �شيكل. دراجة جي�ض  واإال ميرون جنود عراقيني على  والهتاف 

معه خذوا لفه فوق حتت وقمنا نحذف عليهم �شخر خذوا لفة وردوا قلت له عبدالعزيز 

انزع د�شدا�شتك ترى هم يبونك وعارفينك اإنزع د�شدا�شتك الأن انت الوحيد بيننا الب�ض 

بيجامة وكلهم د�شادي�ض بي�ض وبجامتك معروفة وانت عليك خمابرات قال ما انزع يا 

انا يا هْم عبدالعزيز يا اأنا يا هْم .. نوا�شل نوا�شل جتنا طلقتني   ويو�شح يو�شف اأنهم 

يف هذه اللحظة كانوا   �شوب الكراجات عند �شوق الاليف يف كراجات ال�شيارات جتني 

من  ا�شطفته  له  جت  وين  الطلقتني  املق�شودة  هذه  الطلقة  يعني  انا  وراء  من  طلقتني 

اإذنه واالأخرى برا�شه .. وطاح عبدالعزيز اأنا على بايل اإنه طاح منبطح على االأر�ض من 

الطلقة فاأنا م�شكته اأدزه نبي نرك�ض نروح مع ربعنا اأ�شوفه ثقيل اأدزه حيل ثقيل اأطالعه 

وراي جذي واإال دم من عند را�شه ي�شب اأنا فقدت ال�شعور من الناحية هذه   واأخذ عم 

ال�شهيد ي�شرخ وهو يرك�ض بال�شهيد جاين واحد مطوع جزاه اهلل خري و�شاله معي واحد 
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ا�شمه عبداهلل فجرى �شالوه معايل وجتنا �شيارة واأخذتنا �شيارة حطيناه يف امل�شت�شفى 

اأع�شابه يف امل�شت�شفى واأخذ  اإفادته باأنه فقد  هناك يف العناية املركزة. ويكمل يو�شف 

ي�شتم يف العراقيني وقد قام م�شوؤول يف امل�شت�شفى بغلق الباب عليه خوًفا من العراقيني 

الذين ح�شر منهم عدد لكي ي�شوفوا من الذي مات .. هو عبدالعزيز اأم ال .. هو الذي 

اأن تاأكدوا نزلوا وهم يت�شاحكون وكانت تلك ال�شحكات هي ردة فعل  يبونه اأم ال وبعد 

جنود االحتالل مل يكن والد ال�شهيد يعلم مبا جرى البنه ال�شهيد عبدالعزيز ويف حدود 

قال  م�ش�شفى اجلهراء  عليه حمقق  وات�شل  1990/8/5م   يوم  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة 

ترى عبدالعزيز عندنا ا�شت�شهد ونبي حت�شر قلت اإن �شاء اهلل   وبالفعل قام والد ال�شهيد 

باالجتاه اإىل م�شت�شفى اجلهراء وقابل املحقق وي�شري والد ال�شهيد بقوله املحقق قال اأنت 

اأبوه فقام املحقق  اأنا  اأبوه قلت له  اأبوه ال ما انت  اأنت  اأبوه قال غريبة  اأنا  اأبوه قلت نعم 

وكان املحقق كرث  اهلل خريه ماخذ من الدم وكاتب فوق مكتبه ا�شم ال�شهيد عبدالعزيز 

بطاقتك  عطني  وقال  فقمت   .. املحقق  كاتبها  هذه  املحقق  كاتبها  الكويت  فداء  وكلنا 

وعندما عطيته بطاقتي قام وحب را�شي وقال يل اهلل يعظم اأجرك قلت ال يا ولدي ال 

تقول الوقت هذا اإن �شاء اهلل �شهيد لربه وهذا فخر يل قال ا�شلون اأنت اأبوه ما بكيت قلت 

اإنكم ما تبكون علّي واأبلغ املحقق  له هو حملفني دين ي�شهد علّى اهلل هو حملفني دين 

والد ال�شهيد باأنهم و�شعوا جثمان ال�شهيد عبدالعزيز بالثالجة وميكن اأن ياأخذ اجلثة يف 

اليوم التايل متهيًدا لدفنه. ويف يوم 1990/8/6م ا�شتلم والد ال�شهيد جثمان عبدالعزيز 

بعد انهاء االإجراءات ومل يتمكنوا من دفنه يف مقربة اجلهراء حيث كانت م�شروبة كلها 

واجلي�ض العراقي فيها   ولهذا اأخذوا جثمان ال�شهيد اإىل مقربة ال�شليبيخات ومبا اأن 

اأن �شورة  اإىل مثواه االأخري وكانت مفاجاأة للجميع  اأخذ مبا�شرة  ال�شهيد ال يغ�شل فقد 

وجهه  �شفت  ندفنه  ال  قبل  والده  ويوؤكد  مل�شقة على �شدره  العهد الزالت  وويل  االأمري 

وكان اللي يحفر القبور م�شريون اأخذوا ال�شور مالته لقينا �شورة �شاحب ال�شمو و�شورة 

�شمو ويل العهد باقية ن�ض �شورة على �شدره ودفناه وهذه ال�شورة اإن �شاء اهلل تذكار 

له )12(.

لقد �شرب �شهيدنا اأروع االأمثلة على حب الوطن والذود عنه ورفع رايته اإن اعتزازه بوطنه 

ورموز �شرعيته املتمثلة ب�شور االأمري املفدى وويل عهده االأمني وال�شمود والت�شدي جلحافل 

ال�شمال وتقدمي روحه الزاكية فداء لرتاب الوطن نربا�ض حتتذى به االأجيال القادمة.

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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ال�سهيد / علي حممد علي مفرح العجمي)1(

لها  اأخل�شوا  الربرة ممن  الطيبة  االأر�ض  اأبناء هذه  اأحد  العجمي  علي حممد  ال�شهيد 

يف  در�ض  1944/8/28م  مواليد  من  و�شهيدنا  لرتابها  فداء  الزاكية  اأرواحهم  وقدموا 

املدار�ض احلكومية واأنهى تعليمه، والتحق ب�شركة نفط الكويت، متزوح.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

لقد �شدم بروؤية جحافل الغزو واخليانة تغزو اأر�شه ولهذا فاإنه كاأي مواطن كويتي يف 

اأن  �شحيح  الغازي.  العراقي  العدو  مقاومة  اإال  اأمامه  يجد  مل  احلرجة  الظروف  تلك 

ا اأغلب ال�شباب الكويتي ممن انخرطوا  املعلومات عن ال�شهيد قليلة ومتناثرة ولكن اأي�شً

يف خاليا املقاومة تنق�شنا الكثري من املعلومات حولهم لطبيعة الظروف التي عاي�شوها 

فاإن  ذلك  اإىل  اأ�شف  اإليهم.  النا�ض  اأقرب  عن  حتى  والتكتم  ال�شرية  اإىل  حتتاج  والتي 

اأهل  اأن  كما  العراقي  االجتياح  قبل  الكويت يف قطر  كانوا خارج  واأوالده  ال�شهيد  زوجة 

ال�شهيد خرجوا من الكويت وطلبوا اإليه اخلروج معهم ولكنه اأبى ولهذا فاإن املعلومات مت 

احل�شول عليها من جريانه وبع�ض معارفه وتذكر زوجة ال�شهيد اأنه بناء على املعلومات 

ويخزن يف  الطعام  يوزع  يقول  ي�شتغل يف اجلمعية  يقول  عليها هناك من  التي ح�شلت 

البيت والطحني وال�شكر يف املخزن الأن لقينا كل �شيء كراتني جنب وخيا�ض �شكر وطحني 

يعني �شكله يجيب يف البيت ويوزع وتوؤكد زوجة ال�شهيد اأنه بناء على ما ذكره ن�شيبهم 

عبدالرحمن فاإن ال�شهيد علي كان باملقاومة وما ق�شر وهو اللي يوزع العي�ض على الفريج   

وقد قال لهم جارهم  اهلل يرحمه )1(. اأما جاره ح�شن العجمي في�شري كان له بع�ض 

االأ�شدقاء اأعتقد اأمريكان وكانوا ثابتني يف ال�شكن الأنهم اأجانب وكان ميونهم   ويعتقد 

اأن هوؤالء االأمريكان من اأ�شدقائه من �شركة البرتول واأ�شقاء ال�شهيد قد غادروا الكويت 

عن  ي�شاألون  عندما  اأنهم  العجمي  ويروي  �شركة  لديهم  كان  كما  بيوتهم  يتفقد  وهو 

اأ�شباب تغيبه يرد عليهم اإنه يتفقد اأغرا�ض اإخوانه الظاهر كان لديهم خمزن اأو �شيء 

بالفنطا�ض)2(.

اأما زوجة ال�شهيد فت�شري اإىل دور ال�شهيد يف حمل ال�شالح وتوزيع املن�شورات وتقول   �شمعت 

اأنهم القني عنده من�شورات وعنده �شالح واأنه رمى عراقيني  يف ال�شباحية، �شمعت اأنهم 

ماخذين بيت يف ال�شباحية ويلقون على العراقيني اإذا طافوا اأ�شياء كثرية .. )3(.
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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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اعتقال ال�سهيد :

ال يعرف على وجه الدقة ال�شبب املبا�شر العتقال ال�شهيد ومدى ارتباطه بن�شاطه املدين 

ح�شب  االأمريكان  الأ�شدقائه  مب�شاعدته  عالقة  له  يكون  اأن  املمكن  ومن  الع�شكري.  اأو 

اأن  عنه  واأنه عرف  ن�شاط ع�شكري خا�شة  له  يكون  اأن  املمكن  ومن  املتداولة  الروايات 

�شالحه ال يفارقه ويذكر ح�شن العجمي  بع�ض ال�شباب �شافوه اهلل يرحمه وياه �شالح   من 

نوع م�شد�ض. ويعتقد ح�شن العجمي  ميكن اأثناء تفتي�ض اأو كذا �شادوا معاه م�شد�ض الأن 

�شمعنا ال�شباب يقولون كان ي�شيل امل�شد�ض معاه دائًما)4(. كما اأن هناك احتمالية اأن 

املخزن اخلا�ض به واإخوانه يف منطقة الفنطا�ض والذي اأ�شار اإليه اآنًفا قد يكون �شبًبا اآخر 

من اأ�شباب اعتقاله. كما ت�شري زوجة ال�شهيد  �شمعت اأنهم يقولون �شادوه وهدوه وكان 

تعبان خلوه يومني وردوا اأخذوه )5(.

اأما جاره ح�شن العجمي فيذكر اأن ال�شهيد كان يرتدد عليهم يف الديوانية واأنه يغيب عدة 

اأيام ولكنه يعود مرة اأخرى اإىل منزله ويكمل العجمي بقوله  ميكن اأول �شهر ت�شعة )6(. 

طلع من الديوانية من عندهم على اأمل العودة مرة اأخرى ولكنه مل يعد وقد طالت مدة 

الغيبة بحدود �شهر كامل ال يعرفون عنه �شيًئا وال املكان الذي اعتقل فيه وتذكر زوجة 

ال�شهيد اأنه بتلك الليلة تع�شى عند جريانه   وطلع وقال اأبروح �شوي واأجيكم فقالوا اإىل 

اأين؟ قال عندي �شغل و�شاأرجع ويقولون قعدنا ندور الرجال ملدة �شهر مالقيناه ن�شاأل عنه 

مالقيناه)7(.

ويقول جاره ح�شن العجمي اأنه بتلك الليلة التي اختفى فيها ال�شهيد اأنه خرج بتلك الليلة 

وقال لهم راح اأرجع   راح اأرجع )8(. ومن املعروف اأن ال�شهيد اأعدم بتاريخ 1990/10/7م 

فمن املحتمل بناء على ما اأ�شرنا اإليه اآنًفا من تغيب ال�شهيد ملدة �شهر اأنه خرج بتاريخ 

1990/9/7م اأو قريب من هذا التاريخ ويو�شح جاره ح�شن العجمي بقوله  اأخذ معانا 

�شهر وبعدين اختفى )9(. وبناء على اإفادة من الدكتور جا�شم احلمدان فيذكر احتمالية 

اأنه مت القب�ض عليه اأول �شهر ت�شعة الأن الدكتور انتقل يف اأول �شهر ت�شعة وملا جاء هناك 

ال�شهيد علي كان موجود)10(. وي�شري جاره ح�شن اأنه علم باعتقال ال�شهيد وكنا نعتقد  

اإذا ماين  اأحدًا ات�شل  اأن  اأظن  ثاٍن وعلى ما  اأنه يف مكان  اأو  نا�ض  اأنه كان جال�ض عند 

غلطان ات�شل فينا اأو جاي وقابل حق اأحد من ال�شباب وقال انه معتقل ب�ض وين معتقل، 

ما ندري   وي�شري ح�شن اإىل اأنهم ما قدرنا  نبحث عنه )11(.
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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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اإعدام ال�سهيد :

ال�شاعة �شتة  10/7 ال�شبح  اأعدموه اهلل يرحمه  العراقيني  اأن  ال�شهيد  كما تذكر زوجة 

بعد �شهر من اعتقاله جابوه ال�شبح واأطلقوا عليه الر�شا�ض رموه وم�شوا وال تعرف زوجة 

ال�شهيد عدد الطلقات التي اخرتقت ج�شد ال�شهيد عقب ما رموه جتمع النا�ض فوجدوه 

طايح على وجهه و�شالوه )12(. ويف هذا ال�شدد يذكر جاره ح�شن العجمي بقوله جاين 

عمي و�شحاين وقال يل علي مقتول عند بيته فوجدته اهلل يرحمه طايح الوقت ال�شاعة 

�شبعة وثمانية �شباحًا)13(. ويكمل جاره بقوله رحت عند ن�شيبه اأبو �شعود و�شاألته قال 

جابوه عند البيت  ونزلوه واأطلقوا عليه الر�شا�ض وتركوه وعبدالرحمن اأبو �شود �شايب 

خاف من املنظر وجاء عندنا  ويوؤكد جاره ح�شن انه ون�شيبهم وجار اآخر يعمل يف املطايف، 

املهم �شالوه وال�شابط االإطفائي واأبو �شعود  وي�شف جاره جثمان ال�شهيد بقوله اأعتقد 

ثالث ر�شا�شات بالراأ�ض تقدر ويكمل جاره ح�شن العجمي بقوله واأنا وعمي ذهبنا به اإىل 

املقربة  وتفاجاأنا اأن هناك عراقيني يف املقربة فقالوا الزم جتيب ت�شريح دفن وت�شريح 

انزلوا  وقاال  مدنيني  عراقيني  اثنني  امل�شت�شفى  ودخلنا  العدان  م�شت�شفى  من  الزم  دفن 

اجلثة  خال�ض  وقالوا  ونزلناه  يتهمونكم  اجلثة  �شافوا  اإذا  الأن  ب�شرعة  للم�شرحة  حتت 

الرقة  ملقربة  راح  �شعود  اأبو  راح  فرتة  وعقب  الثالجة  ودخلوه  واأخذوه  فيها  نتكفل  حنا 

واأخذ منهم ال�شهادة ويعتقد باأن �شباب قاموا بدفنه مبقربة الرقة واأن ن�شيبه اأبو �شعود   

اأخذ من  امل�شت�شفى  �شهادة وفاة وكانت �شهادة وفاة عراقية)14(. اأما متى متت عملية 

الدفن فال اأحد يعرف على وجه الدقة تاريخها ومن املمكن اأن تكون قد دفنت مع الدفن 

اجلماعي وتذكر زوجة ال�شهيد اأن القطان يف �شباح ال�شامل وهذا كان يعرفه الأنه معاه يف 

ال�شركة وكان ي�شتغل يدفن يف املقابر يقول يوم رحت اأدفن يف مقربة الرقة  يقول لقيت 

ا�شم  ال�شهيد علي  يف الك�شف   اأنهم دفنوه.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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ال�سهيد / فوؤاد م�ساري �سليمان ال�سطي

لقد قدم اأبناء الكويت �شيًبا و�شباًبا اأروع �شور ال�شمود والت�شدي جلحافل جار ال�شمال 

وما �شرية فوؤاد ال�شطي اإال منوذج للت�شحيات التي قدمت فداًء لرتاب الوطن و�شهيدنا 

�شاب يف مقتبل العمر من مواليد 1962/11/3م اأنهى تعليمه يف املدار�ض احلكومية.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

يف يوم اخلمي�ض االأ�شود 1990/8/2م جنح طاغية العراق يف اقتحام احلدود الكويتية 

فهب اأهل الكويت للذود عن حيا�ض الوطن وكان ال�شهيد اأحد اأبناء هذه االأر�ض الطاهرة 

ال�شهيد  �شقيق  ال�شطي  طارق  ويذكر  الوطن.  تراب  ال�شمال  جار  يدن�ض  اأن  اأبوا  الذين 

�شقيقه  باأن  ويعتقد  للغزو  الثالث  اأو  الثاين  اليوم  يف  اإال  ال�شهيد  ب�شقيقه  يلتق  مل  باأنه 

التقى جمموعة اأخذوا يتجمعون يف منزلهم الكائن يف منطقة االأندل�ض وبعد مرور �شهر 

على الغزو خرجت والدة و�شقيقة ال�شهيد مما اأف�شح املجال لل�شهيد لاللتقاء بعدد من 

اأ�شدقائه يف املنزل ويف هذا ال�شدد ي�شري طارق �شار البيت اللي يف االأندل�ض �شبه فندق 

واأنا كنت اأجي مرات من امل�شت�شفى األقى ع�شرة اأو اأكرث وال يعرف اأ�شماء هذه املجموعة 

التي تتواجد يف منزل ال�شهيد وال الدور الذي لعبوه يف عملية املقاومة. ومن االأمور التي 

اأكدها طارق �شقيق ال�شهيد حمل االأ�شلحة   �شفت اأ�شلحة كال�شنكوف، كال�ض واإم بي فايف 

وفرد وكان يخبئ االأ�شلحة يف البيت يف االأندل�ض. كما اأ�شار طارق اإىل اأن ال�شهيد وعددًا 

اأ�شلحة متنوعة  ال�شامية وح�شلوا على  الداخلية يف  من رفاقه متكنوا من دخول وزارة 

وقد اأخفى ال�شهيد بع�شها يف ال�شامية داخل �شيارة والدته   وكانوا ينقلون ال�شيارة من 

مكان ملكان من العديلية وال�شامية وكانوا يراقبون ال�شارع قبل ال تتحرك ال�شيارة يعني 

ما مت�شي اإال وهي موؤمنة واخلط فا�شي. كما اأ�شار طارق اإىل اأن ال�شهيد ح�شل منه على 

عراقيني  جنود  جثث  من  القنابل  تلك  على  ح�شل  باأنه  طارق  ويوؤكد  القنابل  من  عدد 

يح�شرون لديهم يف امل�شت�شفى  واأعطيها حق اإخواين وحق الربع)1(.

اعتقال ال�سهيد واإعدامه :

عن  عرف  وقد  مراقب  �شبه  كان  االأندل�ض  يف  منزلهم  باأن  ال�شهيد  �شقيق  طارق  يذكر 

العراقيني باأن اأغلب عمليات اقتحامهم تتم اأثناء الليل. ويكمل طارق باأن �شقيقه �شوهد 
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يف الفرتة من ال�شبح حتى املغرب يف منطقة ال�شامية   ويف يوم 1991/1/4م كان تعبان 

مونامي وراح االأندل�ض ينام مع اأننا مو�شينه ما يروح   وي�شري طارق اإىل اأن جارهم اأبلغهم 

باأن �شيارة وانيت مدنية فيها جنود عراقيون تابعون للمخفر يرتددون على ال�شارع الذي 

ي�شكنه ال�شهيد ويردف طارق بقوله اأنه يف م�شاء ذلك اليوم �شاهد �شقيقه عادل �شيارة 

الوانيت املدين تتوقف عند منزلهم ويرتجل العراقيون يف احلو�ض وفلت عادل من قب�شة 

قب�شوا  اأنهم  املمكن  ومن  العراقيني طاردوه  باأن  �شقيقيه حمد وطارق  واأبلغ  العراقيني 

واإال  البيت  د�شيت  االأندل�ض  اإىل  الفور  على  اجته  اأنه  طارق  ويو�شح  فوؤاد  �شقيقه  على 

هدوء و�شعدت لل�شالة واإذا التليفزيون �شغال ب�ض منتهي االإر�شال والليتات مبطلة كل 

�شيء �شغال الدفاية التليفزيون كل �شي على حال والتفت �شوب غرفته واإال هذا م�شدوح 

)ال�شهيد( اأقلب فيه واإال رايح ما فيه روح �شربه وحده جايه يف القلب وطالعه من �شوب 

الظهر  .

لقد كان املوقف مفزًعا اإال اأن �شقيق ال�شهيد متالك نف�شه وغطى �شقيقه ال�شهيد واجته 

اإىل امل�شت�شفى االأمريي واأخذ �شيارة اإ�شعاف معه لنقل جثمان ال�شهيد.

وي�شري طارق اأنه يف يوم 1991/1/5 واحدة بالليل اأو وحدة ون�شف وملا جينا نطلع من 

االأندل�ض كان فيه نقطة تفتي�ض وطوفوا االإ�شعاف ووقفوين اأنا وطلبوا هويتي ثم طوفوين  

. وو�شل جثمان ال�شهيد اإىل امل�شت�شفى االأمريي. ويف ال�شباح اأبلغ طارق اأ�شقاءه واأعمامه 

با�شت�شهاد فوؤاد ومت االتفاق على اإخراجه من امل�شت�شفى ودفنه يف مقربة ال�شليبيخات.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة و ا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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الهام�ش:

بتاريخ  احلربي،  حمارب  الباحث  املقابلة  اأجرى   ،1/157 رقم  �شريط  ال�شطي،  م�شاري  طارق   )1(

1997/5/25م.
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ال�سهيد / عبا�ش حجي علي �سهاب

ال�شهيد عبا�ض حجي �شهاب رجل وقور كبري ال�شن، ا�شت�شهد بتاريخ 1990/10/24م.

دور ال�سهيد اأثناء االحتالل العراقي :

�شدم ال�شهيد كما �شدم اأهل الكويت بجحافل الغدر واخليانة تدن�ض اأر�ض الكويت االآمنة. 

وقد حاول ال�شهيد جهده اأن يهدي من روع الكثري من االأهايل الذين مل ت�شدق اأعينهم ما 

ي�شاهدونه ومن م�شكنه يف بيوت �شركة نفط الكويت يف االأحمدي اأخذ ال�شهيد مب�شاعدة 

اأهله وجريانه بتوفري احتياجاتهم من ماأكل اأو م�شاعدة يف النقل خا�شة واأنه كان ميلك 

املتوا�شل  و�شغطهم  العراقيني  االحتالل  جنود  اأعداد  زيادة  اأدت  وقد  وانيت.  �شيارة 

ال�شهيد فقد  اأما  البيوت.  تلك  الكويتية  االأ�شر  الكثري من  اإىل مغادرة  للنا�ض  واإرهابهم 

رف�ض مغادرة منزله وم�شًرا على التثبت يف االأر�ض اإال اأنه مل ميانع من خروج زوجته 

وبناته خا�شة واأن جنود االحتالل كثرًيا ما يداهمون البيوت وقد خرجت االأم مع بناتها 

بالفعل عن طريق اإيران يف 1990/9/11م)1(. 

اأما اأوالد ال�شهيد فقد ف�شلوا البقاء معه يف م�شكنهم وحر�ض والدهم على عدم مغادرتهم 

املنزل خوًفا عليهم من التعر�ض لالعتقال اأو امل�شايقات العراقية واأخذ على عاتقه توفري 

ما يحتاجون اإليه هم وبع�ض جريانهم من متوين كما قام مب�شاعدة العديد من جريانه 

تعر�ض  ما  كثرًيا  والده  اأن  ح�شن  ابنه  ويذكر  الوانيت  �شيارته  ت�شرفهم  حتت  وا�شًعا 

وكثرًيا ما حتدث  الرد عليهم  الإهانات جنود االحتالل وم�شايقاتهم وكان ال يرتدد يف 

بينه وبينهم م�شادات كالمية. وكان ال�شهيد يردد عن العراقيني بقوله   ما ينفع معهم اإال 

هذا االأ�شلوب .. هذيله ما يبيلهم اإال جذيه  اأي ال�شدة عراقي اآخر وما اأن اجتازه ال�شهيد 

حتى حلقه �شارًخا عليه اأن يتوقف ويقول العنزي   عند اإ�شارة ال�شباحية اأثناء وقويف 

بال�شن ومعاه  الوانيت كان فيه رجل كبري  املهم  اأبي�ض  ني�شان  وانيت  كان قدامي راعي 

واحد من عياله تعدى احلاجز والع�شكري كان واقف على الر�شيف يكلم رفيجه فطاف 

احلاجز بح�شن نيه فلما طاف احلاجز اأ�شوف اجلندي العراقي احلقه .. وقفت ا�شمع 

�شراخه  واأذكر كان يقول وقف وقف يا حيوان ب�شوت عايل   فلما وقف  م�شك العراقي 

 55 ال�شالح و�شربه مبوؤخرة ال�شالح يف كتفه االأي�شر  فطاح   وهو �شايب عمره يقارب 

ال�شهيد  ي�شرب  العراقي  �شاهد اجلندي  ملا  اأنه  بقوله  العنزي  ويكمل حممد  �شنة)2(. 
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خرج من �شيارته م�شرًعا رحت اأرك�ض اأ�شوف �شنو الو�شع يعني فحاولت التدخل ردوين 

اركب اركب �شيارتك يبون ال�شايب يقوم من مكانه طايح ال�شايب املهم نزلت مرة ثانية 

فتحت الباب نزل ال�شايب �شندته ملا نزلته من ال�شيارة طاح علىاالأر�ض )3(.

وقد حاول العنزي جاهًدا اإ�شعاف ال�شهيد اإال اأن جنود االحتالل رف�شوا اأن ينقله ويكمل 

حا�شاك  الكلب  مثل  ميوت  خله  هده  هده  العراقي  قال  امل�شت�شفى  اأوديه  بغيت  العنزي 

املهم ا�شدحوه على الر�شيف ويقولون قوم قوم واجلندي يرف�ض فيه ويقول له قوم قوم ما 

تفيدك هذه ال�شوالف وهذه الكالوجات وما اأن فقدوا االأمل من ا�شتعادة ال�شهيد لوعيه 

حتى وافقوا على اأن يقوم العنزي بنقله ... و�شندته وعلى طول حطيته يف ال�شيارة وطرت 

اإىل م�شت�شفى العدان  وكان ولده معاي ما يتكلم باملره ب�ض ينفظ )4(. وبالفعل و�شل 

بحجة  اإدخاله  االحتالل  جنود  رف�ض  العنزي  واجه  وقد  العدان  م�شت�شفى  اإىل  العنزي 

القيام  اأواًل ومن ثم  باإدخاله  اإىل جنود االحتالل  بالتو�شل  العنزي  واأخذ  اإجراء حتقيق 

بعملية التحقيق ومت اإدخاله غرفة الطوارئ   املهم دخلناه الدكاتره قالوا اإنه متويف وا�شل 

متوفى )5(.

لقد اأدت �شربة اجلندي العراقي باأخم�ض الر�شا�ض على رقبة ال�شهيد وهو الرجل امل�شن 

وطيحته  امل�شت�شفى  اإىل  اإ�شعافه  تاأجيل  اأن  اإىل  العنزي  حممد  وي�شري  ا�شت�شهاده،  اإىل 

بال�شارع وركل العراقيني هذا كله زاد من اأ�شباب الوفاة)6(.

وقد اأرجع الطبيب �شبب الوفاة اإىل ارتفاع ال�شغط وارجتاج يف املخ وتوقف مفاجئ يف 

القلب)7( ويذكر ابنه حممد اأنه ات�شل باأخوته الذين ح�شلوا على ت�شريح دفن، ومت 

دفنه رحمه اهلل ع�شر نف�ض اليوم املوافق 1990/10/24)8(.

ومما هو جدير بالذكر اأن جنود االحتالل قد �شادروا �شيارة ال�شهيد ورف�شوا اإعادتها 

الأبنائه ويذكر حممد العنزي بقوله   ... و�شيارته ملا ردينا عل�شان ناأخذها خذوها وما 

ر�شوا يعطونا اإياها )9(.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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الهام�ش:

 )1( اإفادة  ح�شن عبا�ض حجي،

 )2( اإفادة حممد ح�شن العنزي،

 )3( امل�شدر ال�شابق.

 )4( امل�شدر ال�شابق.

 )5( امل�شدر ال�شابق.

 )6( حممد العنزي، م�شدر �شابق.

 )7( ح�شن عبا�ض، م�شدر �شبق ذكره.

 )8( حممد عبا�ض، م�شدر �شبق ذكره.

 )9( حممد العنزي، م�شدر �شبق ذكره.
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ال�سهيد / عادل عبداهلل اأحمد احليي)1(

ال�شهيد عادل احليي اأحد اأبناء الكويت الربرة ممن �شحوا بدمائهم الزاكية فداء لرتاب 

يف  بعدها  والتحق  املتو�شطة  املرحلة  در�ض  1965/5/8م  مواليد  من  و�شهيدنا  الوطن. 

وزارة الدفاع برتبة رقيب وقد تعر�ض حلادث اأدى اإىل تقاعده، وال�شهيد عادل متزوج وله 

ابن واحد.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

القوات  باجتياح  واأبلغته  زوجته  ال�شهيد  اأيقظت  1990/8/2م  االأ�شود  اخلمي�ض  يوم  يف 

لي�شدم  م�شرًعا  فخرج  �شمعه  ما  ال�شهيد  ي�شدق  مل  الكويت.  اأر�ض  الغازية  العراقية 

مبنظر قوات االحتالل العراقي تدن�ض اأر�شه الطاهرة مما حداه اإىل العودة اإىل منزله 

ثم خرج م�شطحًبا زوجته لت�شاهد خيانة وغدر جار ال�شمال غري م�شدقني ما �شاهدوه 

من مناظر القتل والدمار)1(.

ويف اليوم التايل خرج من منزله وعاد يف فرتة الظهر وا�شتغربت زوجته ماهية ما يحمله 

وعدد من اأ�شحابه الذين قاموا بتجميع م�شد�شات وذخائر من خمافر متعددة وهم بعملهم 

هذا مينعون �شقوط هذه االأ�شلحة التي اأغلبها  م�شد�شات يف اأيدي قوات االحتالل اإ�شافة 

اإىل ذلك فقد كان ال�شهيد مقتنًعا باأهمية وهذه االأ�شلحة للدفاع عن وطنه الذي ا�شتباحه 

جنود االحتالل، ولي�ض هذا فح�شب  واإمنا كان ال�شهيد موؤمًنا ومردًدا يف تلك الفرتة باأن   

اإال الكويتيون، لهذا يقومون بتجميعها ال�شتخدامها . وت�شري الزوجة  اأحد يرد الديره  ما 

اأنهم جمعوا تلك امل�شد�شات من خمافر �شلوى و�شباح ال�شامل وتكمل زوجة ال�شهيد  اإىل 

اأنها   خائفة على زوجها من هذا العمل  )2(. كما اأفادت زوجة ال�شهيد اإىل الدور الذي 

قام فيه بتزوير الهويات قائلة... وكان ال�شهيد يقوم بهذا العمل يف �شقة يف �شباح ال�شامل. 

القاد�شية حمل  العمل يف جمعية  اأال وهو  ال�شهيد  اآخر كان يقوم به  اإىل دور  اأ�شارت  كما 

اإقامة اأهله. وتروي زوجة ال�شهيد اأن زوجها اأبلغها باأن العراقيني كانوا ينهبون اجلمعية 

يوم  فقاموا  العراقية  الت�شرفات  لهذه  حدٍّ  و�شع  اأ�شدقائه  من  جمموعة  مع  قرر  ولهذا 

1990/8/4م بقتل ع�شكري عراقي واإلقاء جثته يف حاوية زبالة وقد برر ال�شهيد قيامهم 

بهذا العمل بقوله   اإحنا رحنا راح نحط حطة على العراقيني يحاولون اأن ياأخذوا االأغرا�ض 

يجون  قاعدين  اللي  العراقيني  على  نحط  نبي  احنا  مننعهم،  راح  واحنا  باجلمعية  اللي 
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اجلمعيات وياخذون اأغرا�ض اجلمعيات ويحرمون االأهايل .. ما �شاهدت �شكل العجائز 

واحلرمي ي�شفون االأدوار وما يالقون كل �شيء ب�شاعة يخل�ض. وقد اأ�شارت زوجة ال�شهيد 

اإىل اأن زوجها كان يعاين قبل الغزو من حادث له فاأكيد جمموعته وياه األقوا جثة العراقي 

يف احلاوية )3(.

ويف يوم 1990/8/5م تذكر زوجة ال�شهيد باأن زوجها خرج واأخذ كل ما لديه من ذخرية   

وحاولت اأمنعه ال تروح جان يقول ال تخافني علّي عمر ال�شقي بقي وقلت لك  ما اأحد يبي 

يرد الديرة اإال احنا  وقد حاولت زوجته جاده اإقناعه اإال اأنه رف�ض االن�شياع لتو�شالتها 

ولهذا طلبت اإليه اأن يكون حذًرا قائله له   يا معود اأخذ بالك على عمرك  . ويف ظهر ذلك 

اليوم قام ال�شهيد باأخذ زوجته من �شقته يف �شباح ال�شامل اإىل بيت اأهله يف القاد�شية 

وحتى يطمئن علينا عند اأهله اآمن، هنيه بدينا جتمع عند اأهله)4(.

كيفية ا�ست�سهاده :

يعني �شالمه مو مثل كل مره جنه  الغداء ودعني  بعد  1990/8/5 خرج  يوم  ويف ظهر 

له  قلت  اأدق عليك  راح  اأنا  قال يل  الولد  و�شلم على  علّي  �شلم  يوم  اآخر  اأن هذا  حا�ض 

 )8/6( يوم  ثاين  كله،  اليوم  فمر  اجلمعية،  رايح  ب�ض  اأنا  يقول  جان  تطول  ال  خال�ض 

الو�شع يف البيت مو طبيعي عمي حماتي خالتي .. فاأنا �شكيت كنت �شاألتهم و�شعكم مو 

اأن قام  طبيعي الكل قاعد يبكي �شنو ال�شالفة �شلي �شاير خمبئني علّي طول اليوم اإىل 

�شقيق ال�شهيد يف وقت متاأخر من الليل باإبالغها با�شت�شهاد زوجها. وال يعرف على وجه 

الدقة التفا�شيل الدقيقة لكيفية ا�شت�شهاده ولكن من املعروف اأنه حدث تبادل اإطالق نار 

بني جمموعة عادل وجنود االحتالل يف منطقة كيفان واأ�شيب ال�شهيد عادل بر�شا�شة 

قاتلة يف ال�شدر. 

من  جمموعة  ا�شتدراج  مت  كيفان  جمعية  من  بالقرب  اأنه  ذكرت  التي  الروايات  ومن 

اإ�شابة  ال�شهيد  اأ�شيب فيها  نار  اإطالق  ال�شهيد  بينهم وبني جمموعة  العراقيني وحدث 

قاتلة يف �شدره. 

اإ�شابته  اأن  اإليه فوجدوا  النار عادوا  اإطالق  تبادل  بعد  التي فرت  اأن جمموعته  ويذكر 

قاتلة فحملوه معهم)5(.

وقد مت نقل ال�شهيد اإىل منزل اأحمد باقر الذي اأ�شار بقوله وقت الظهر وكانت الدنيا حر 

جًدا ف�شمعت الطرق على الباب بقوة واإذا اثنان قاال يل تعال ب�شرعة �شوف  ف�شاهدت 
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واحدًا م�شابًا اإ�شابة بليغة جًدا وكان مثل اللي ينازع وقتها ما كنت اأعرف منو اأهو وما 

كان  اإنه  اأعرفه  اللي  وجهه  اأعرف  عل�شان  �شابقة  معرفة  وبينه  بيني  وما  ا�شمه  اأعرف 

اأنا ما  �شعيف جًدا وطويل ما�شاء اهلل وكان عليه دم وكان ينازع فقلت يف هذه احلالة 

اأقدر اأ�شوي له اأي �شيء امل�شاألة مو جرح ب�شيط فقلت لهم خذوه مل�شت�شفى مبارك على 

طول)6(.

وقد علم �شقيقه فا�شل بخرب ا�شت�شهاده واأبلغ والده واإخوانه با�شت�شهاد عادل ويف يوم 

1990/8/7م مت دفن ال�شهيد مبقربة ال�شليبيخات.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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الهام�ش:
)1( فاطمة نوري الزايد، زوجة ال�شهيد، اأجرى املقابلة نا�شر القوي�شي، بتاريخ 1996/9/23م.
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ال�سهيد / عاي�ش �سالح �سعد املطريي

ال�شهيد عاي�ض �شالح املطريي اأحد رجال الكويت الذين لبوا نداء الوطن عندما اجتاحته 

جحافل النظام العراقي الغازي يف 1990/8/2 و�شهيدنا من الرجال الذين رووا بدمائهم 

الزاكية تراب هذا الوطن وال�شهيد عاي�ض من مواليد 1934/7/10 وكان يعمل حار�شًا 

يف بلدية الكويت و�شهيدنا متزوج وله من االأبناء خم�شة.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

لقد �شدم ال�شهيد عاي�ض كما �شدم اأبناء الكويت بروؤية جار ال�شمال ي�شتبيح احلرمات 

وي�شلب وينهب ويحتل االأر�ض ولهذا تداعى اأبناء هذا الوطن للدفاع عنه مبا ميلكون من 

و�شائل، و�شهيدنا عاي�ض اأحد اأبناء هذا الوطن ممن هبوا للذود عن حيا�شه وهو الرجل 

م�شاعدتهم  وهو  والده  به  قام  بطويل  دور  اإىل  عاي�ض  ال�شهيد  ابن  وي�شري حمد  امل�شن 

النقباء يف  اأحد  اإنه تعرف على  بقوله  تلك احلادثة  اإىل  وي�شري حمد  االأ�شلحة  يف جلب 

اجلي�ض الكويتي يف مع�شكر املغاوير   الذي قال لهم يا جماعة يف �شالح اأنا حاطه يف �شكن 

املمر�شات يف اجلهراء اإذا ممكن فيه نا�ض تطلع معايه جنيب ال�شالح وطلعنا اأواًل ن�شوف 

الطريق   اإال اأن النقيب وابن ال�شهيد اأدركا �شعوبة اإخراج االأ�شلحة خا�شة واأن ال�شيطرات 

العراقية تتمركز يف اأغلب االأماكن ومن املجازفة القيام بهذه املهمة. فقال للنقيب ناأخذ 

الوالد والوالدة الأنهم يغ�شون النظر ملا تكون عائلة   وقد وافق النقيب بعد تردد على 

)النقيب(  اأقنعت  ما  وبعد  عليها  من خطورة  ينطوي  ملا  املهمة  بهذه  ال�شهيد  م�شاركة 

اأهلي يرغبون يف هال�شغلة فقال  اأهلك ما ير�شون فقال  اأخاف  ويقول  وهو كان مرتدد 

توكل على اهلل   وبالفعل توكلوا على اهلل وخرجوا ب�شيارة ال�شهيد الوانيت وهم ال�شهيد 

وزوجته ابنه حمد والنقيب وخادمة تعمل لدى ال�شهيد األب�شناها عباءة على اأ�شا�ض اأنها 

من العائلة عل�شان مي�شونا ابن ال�شهيد قال كان اثنان من جماعة النقيب حاطني �شالح 

وموجودين ب�شيارة ثانية   وتوجهوا اإىل �شكن املمر�شات يف اجلهراء واأخذوا كمية من 

االأ�شلحة وكانت �شيارة الوالد الوانيت كنا حاطني   االأ�شلحة   حتت رجولهم وحتت الك�شن 

تقريًبا ثم وزعوا ال�شالح  )1(. 

كما يذكر حمد ابن ال�شهيد حادثة اأخرى متت يف 9/8 وهي قيامه ووالده والنقيب بالتوجه 

اإىل �شبحان حيث خمازن �شرايا الدفاع فحملنا الوانيت تر�شناه من قنابل وذاتيات واآر 
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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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.(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
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بي جي R.B.J   وي�شري حمد �شادفتهم �شيارة عراقية واأطلقت عليهم النار اإال اأنهم 

جنحوا يف الهروب بحمولتهم عن طريق اال�شطدام بال�شبك والنجاة )ـ2(.

فقال  لذخرية  احتاجوا  اإنهم  العنزي  ماجد  ويذكر  �شالح  نقل  بعملية  ال�شهيد  قام  كما 

ابن  ال�شهيد حمد   اأنا اأقدر اأدبر لكم   ويف �شهر ت�شعة   كنت قاعد الظهر يف الديوانية 

وفوجئت ب�شيارة حمراء �شغرية تيوتا فيها �شايب اأبي�ض ع�شى اهلل يرحمه يعني حليته 

بي�شاء ومعاه َمَره عجوز ومعاه ولده وفتح الدبه واإال اخلي�شة مرتو�شة كلها ذخرية   وكان 

ذلك الرجل كبري ال�شن هو ال�شهيد عاي�ض املطريي )3(.

اإعدام ال�سهيد :

اإىل املخفر مرتني  فجاءوا  ال�شهيد عاي�ض مت �شحبه  اأن والده  ال�شهيد  يذكر حمد ابن 

مرتني اأخذوه من البيت  وبناء على اإفادة حمد فاإن الهدف من اأخذ والده البحث عنه   

املنزل  من  اخلروج  والده  على  عر�ض  اإنه  بقوله  حمد  ويكمل  وينه    الولد  نبي  يقولون 

وا�شتبدال املنطقة اإال اأن والده رف�ض مغادرة املنطقة اأو منزله واأ�شر على البقاء حيث 

بيته  وكانت حادثة وفاته يوم 1990/9/24م.

اأما عن كيفية ا�شت�شهاده فال يعرف على وجه الدقة وي�شري حمد ابنه بقوله   هي كانت 

يف ال�شيطرة اللي بني العار�شية والفردو�ض ونا�ض يقولون هم وقفوه وهو ما وقف  يقولون 

ولذا  ب�شيارته  عدى  وقف  وما  يوقفونه  يبون  كانوا  وقف  ما  له  اأ�شروا  ملا  ن�شوفه  احنا 

اأ�شابت  الطلقات  وباقي  اأ�شابته  واحدة  وطلقة  ر�شا�ض9 طلقات  عليه من  النار  اأطلقوا 

ال�شيارة   ويذكر حمد ابن ال�شهيد اأن االأقاويل تفاوتت حول وقت ال�شربة  ويكمل حمد 

روايته بقوله اأن اجلنود العراقيني نقلوا جثمان والده اإىل خمفر العار�شية وظل لثاين 

ال�شن ذهب  لهم كبري يف  اإىل جار  ال�شهيد  ابن  وي�شري  الفروانية.  مل�شت�شفى  وودوه  يوم 

مع االبن ال�شغري لل�شهيد ملخفر العار�شية يف اليوم الثاين فقالوا لهما احلجي موجود 

عندنا من اأم�ض وما فيه �شيء ب�ض مطقوق طقات خفيفة ووديناه امل�شت�شفى فلما راحوا 

كما  و�شلنا    واليوم  م�شت�شهد  اأم�ض  من  لهما احلجي  قالو  و�شاألوا  الفروانية  م�شت�شفى 

يذكر ابن ال�شهيد اأنه ذهب اإىل امل�شت�شفى واأبلغ من قبل �شباب متطوعني يعملون هناك 

با�شت�شهاد والده يوم 1990/9/25م ومت نقل جثمان ال�شهيد من امل�شت�شفى اإىل املقربة 

 10.30 ال�شاعة  نقلناه  بقوله    ال�شهيد ذلك  ابن  1990/9/26 ويذكر  التايل  اليوم  يف 

�شلناه من م�شت�شفى الفروانية اإىل مقربة الرقة ويقول ابن ال�شهيد اإ�شابته اأ�شفل الظهر 
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	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg
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بتاريخ  اأنه  والتي ذكر فيها  الوفاة  بيانات قيد واقعة  املوؤكد فهو  اأما  يف اجلانب االأمين 

1990/9/24م نقل اإىل م�شت�شفى الفروانية ال�شاعة 9.45 �شباًحا و�شل  ال�شهيد عاي�ض 

ال�شفلى من  اليمنى اخللفية  نافذ من اجلهة  ناري  االإ�شابة بطلق  اإثر  املطريي  متوفى 

الظهر وهبوط بالقلب.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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الهام�ش:
)1( حمد عاي�ض املطريي، اأجرى املقابلة �شعود املطريي، بتاريخ 1997/5/23م.

)2( امل�شدر ال�شابق.

)3( ماجد مطلق العنزي، اأجرى املقابلة �شعود املطريي، بتاريخ 1997/10/5م.

)4( حمد عاي�ض املطريي، م�شدر �شابق.
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ال�سهيد / رجعان و�سمي را�سد العازمي

لقد قّدم اأبناء الكويت بطوالت �شتى من الت�شحيات فداء لرتاب هذا الوطن وممن رووا 

الوطن  لبى نداء  الذي  العازمي  ال�شهيد رجعان و�شمي  الكويت  الزاكية تراب  بدمائهم 

وفا�شت روحه البارئة على ترابه دفاًعا عن حيا�شه و�شهيدنا رجعان العازمي �شاب يف 

مقتبل العمر من مواليد 1964/7/17م مل يكمل تعليمه والتحق بقوات  احلر�ض الوطني 

تلك القوات التي لعبت دوًرا بطولًيا يف الت�شدي جلحافل الغدر واخليانة وكان مقر العمل 

التابع له ال�شهيد ملحق الديوان االأمريي.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي وا�ست�سهاده :

لقد كان ال�شهيد متواجًدا يف مقر عمله منذ يوم االأربعاء اليوم ال�شابق على الغزو العراقي 

االآمنة كان  الكويت  اأر�ض  البعثي  النظام  الليل وعندما اجتاحت جحافل  وكانت مناوبته يف 

ال�شهيد متواجدًا يف مركز عمله املواجه للبحر ومل يرتدد ال�شهيد يف مقاومة القوات العراقية 

الغازية م�شارًكا اإخوانه من اأفراد و�شباط احلر�ض الوطني وجميع ال�شرفاء املتواجدين على 

هذه االأر�ض الطيبة. لقد بذل ال�شهيد كل ما يف و�شعه حمافًظا على الوعد والعهد والت�شدي 

لعملية االإنزال العراقية ويف حدود ال�شاعة اخلام�شة �شباًحا اأ�شيب ال�شهيد بعدد من الطلقات 

يف �شدره. ومن املعتقد اأن عدد الر�شا�شات التي اخرتقت �شدر ال�شهيد ثالث ر�شا�شات ويف 

هذا ال�شدد يذكر فهد �شقيق ال�شهيد .. ثالث طلقات كلها بالبوك .. م�شققه البوك والبطاقة 

املدنية واالإجازة مما يوؤكد االإ�شابة يف ال�شدر)1(.

ومن املفيد اأن �شهادة الوفاة تفيد بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنف�ض اإثر طلقات نارية 

بال�شدر)2(.

لقد مت نقل ال�شهيد اإىل امل�شت�شفى االأمريي وكانت روحه فا�شت اإىل بارئها ومل يعلم اأهل 

ال�شهيد بخرب ا�شت�شهاده اإال بعد عودة فهد �شقيق ال�شهيد من االأ�شر يف 1991/3/21م 

حتى  االأمريي  م�شت�شفى  يف  بقي  ال�شهيد  جثمان  اأن  وعلم  ال�شهيد  �شقيق  فهد  وبحث 

ال�شهداء  مقربة  الرقة  مقربة  اإىل  كويتيني  اأطباء  ومبوافقة  بعدها  نقل  1990/9/9م 

ومتت ال�شالة عليه ودفته يف نف�ض اليوم عن طريق عدد من املتطوعني.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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الهام�ش:
)1( فهد و�شمي العازمي ، اأجرى املقابلة �شعود املطريي وعبدالعزيز ال�شاعي، بتاريخ 1995/11/27م.

)2( �شهادة وفاة خا�شة بال�شهيد رجعان و�شمي العازمي، ملف ال�شهيد.
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ال�سهيد / زكريا علي ح�سني بوحمد

ال�شهيد زكريا علي بوحمد اأحد اأبناء هذا الوطن الربرة ممن قدموا اأرواحهم الزاكية 

فداء لرتابه و�شهيدنا اأنهى تعليمه الثانوي نظام مقررات. ومما يذكر اأنه اأنهى امتحاناته 

يوم االأربعاء 1990/8/1م حمتفاًل بهذه املنا�شبة ال�شعيدة غري مدرك اأنه كان على موعد 

مع القدر يف 1990/8/2م.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

لقد �شدم ال�شهيد وهو يرى جار ال�شمال يقتحم احلدود وي�شتبيح املحرمات ولهذا قرر 

وجه  يف  بالوقوف  اإال  ذلك  لتحقيق  و�شيلة  من  هناك  ولي�ض  الوطن  حمى  عن  يذود  اأن 

اأخباًرا حول  �شمع  �شقيقه  اأن  زكريا  ال�شهيد  �شقيق  ويذكر عبدالر�شا  العراقي.  املحتل 

قيام املخافر بتوزيع االأ�شلحة ولهذا قرر اأن يتطوع �شمن املتطوعني للدفاع عن االأر�ض 

والعر�ض وملا كان ال�شهيد يعي�ض يف منزل اأخته فذهب مع ابنها اإىل خمفر �شباح ال�شامل 

وخايل  اأنا  طلعنا  بقوله  ال�شهيد  �شقيقة  ابن  رم�شان  اأمين  ويذكر  للتطوع)1(.  متهيًدا 

التليفزيون  اإعالن يف  ال�شامل .. حتى كان فيه  اأواًل اإىل خمفر �شباح  )ال�شهيد( ورحنا 

حق التطوع تقريًبا ال�شاعة 2 الظهر ورحنا املخفر و�شجلنا  اإ�شمينا ورقم الهاتف  ويكمل 

اأمين اإفادته حول ال�شهيد بقوله   قاعد اأكلم اأخواين وكان  ال�شهيد  ي�شاأل عن الو�شع 

ويقول �شنو �شويتو و�شنهو �شار  واأثناء ذلك ات�شل عليهم ولد عمته يف الرميثية   وقال 

تعالواخلونا نروح خمفر الرميثية  الأخذ اأ�شلحة. 

اأن  اأنه ا�شت�شعر يف تلك اللحظة  اأمين  اإىل  الرميثية. ويوؤكد  اأخته  وذهب ال�شهيد وابن 

ال�شهيد �شعر اإنه راح ي�شت�شهد حيث قام و�شلى و�شلم على عمته وقال لها   ميكن ت�شوفيني 

وميكن ال  . ويف ال�شاعة الرابعة والن�شف انطلق ال�شهيد مع ابن عمته اإىل الرميثية وكان 

ال�شائق هو اأمين وي�شري اأمين   اأول ما طلعنا �شوب �شلوى قبل �شلوى �شوية.. �شمعنا �شوت 

ورمي وتفجري .. واحنا كنا ن�شوف هليوكوبرتات عراقية فوق �شباح ال�شامل فوق مع�شكر 

الدائري الرابع .. ن�شمع �شوت الرمي خففنا ال�شرعة وكانت ال�شيارات راجعة رون �شايد 

وقعدنا نطالع من وين الرمي ونظرت لل�شهيد ففوجئت بالدم يط�شر من را�شه .. و�شرخت 

وم�شكت را�شه و�شكرت الدم واأنا ما اأدري �ش�شوي   ويف تلك اللحظات املرعبة قررت اأخذ 

ال�شهيد اإىل م�شت�شفى االأمريي ويوؤكد اأمين اأن ال�شهيد يف تلك اللحظة املخيفة  وقاعد 
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يقول اأمين ب�شوت رايح واأنا فقدت الوعي ما اأدري �ش�شوي حزتها واهلل قاعد اأ�شوق واهلل 

واأول  .. وعلى طول م�شتو�شف الدعية  اأدري �شلون لقيت روحي �شوب الدعية  يعني ما 

ما و�شلت كان فيه العمال اللي ي�شتغلون على العربانه و�شافوين وقفت وعلى طول طلع 

دكتور وم�شمد ولفوا را�شه و�شلناه باالإ�شعاف ووديناه م�شت�شفى االأمريي   ويوؤكد اأمين اأن 

ال�شهيد نقل اإىل غرفة العناية املركزة وظل على قيد احلياة حتى ال�شاعة التا�شعة م�شاًء 

اأو الثامنة والن�شف م�شاًء حيث فا�شت روحه الطاهرة اإىل بارئها)2(.

لل�شهيد ويذكر عبدالر�شا  ال�شهيد غري ابن عمته يعلم ما حدث  اأهل  اأحد من  مل يكن 

حدود  يف  ال�شهيد  بوفاة  عمته  بيت  اأبلغ  امل�شت�شفى  يف  اأقاربهم  اأحد  اأن  ال�شهيد  �شقيق 

الظهر من اليوم التايل 1990/8/3م. ويكمل �شقيقه بقوله يف يوم 1990/8/3م اجته 

مع اأ�شقائه اإىل م�ش�شفى االأمريي ومت نقله اإىل مقربة ال�شليبيات ودفن جثمان ال�شهيد 

يف نف�ض اليوم بعد �شالة الظهر)3(.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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الهام�ش:
بتاريخ  املطريي،  �شعود  الباحث:  املقابلة  اأجرى   ،1/167 رقم  �شريط  بوحمد،  عبدالر�شا   )1(

1998/3/9م.

بتاريخ  املطريي،  �شعود   : الباحث  املقابلة  اأجرى   ،2/167 رقم  �شريط  رم�شان،  عباجلليل  اأمين   )2(

1999/10/20م.

)3( عبدالر�شا بوحمد، م�شدر �شابق.
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ال�سهيد / طارق م�سحي خلف الف�سلي)1(

لقد قدم اأبناء هذاا لوطن اأرواحهم الزاكية فداًء لرتابه عندما اجتاحته جحافل النظام 

العراقي يف 1990/8/2م. وما �شرية ال�شهيد طارق الف�شلي اإال �شعلة من تلك ال�شعل التي 

اأنارت طريق حترير الكويت. و�شهيدنا يف ريعان ال�شباب من مواليد 1971م اأنهى تعليمه 

الوطني وال يخفى على  بقوات احلر�ض  والتحق  الع�شكري  ال�شلك  وانخرط يف  املتو�شط 

اأحد الدور البطويل واملميز الذي وقفه رجال احلر�ض الوطني اأثناء االحتالل العراقي 

للكويت و�شمودهم اأمام جحافل الغدر واخليانة القادمة من ال�شمال.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

كان ال�شهيد يتمتع باإجازة اعتيادية عندما اقتحمت القوات العراقية اأر�ض الكويت االآمنة 

ويلتحق مع زمالئه  اإجازته  ويقطع  الوطن  لنداء  تلبية  يهب م�شرًعا  ال�شهيد  وهنا جند 

اأفراد و�شباط احلر�ض الوطني ومن التحق معهم من املواطنني ال�شرفاء ويذكر عادل 

الف�شلي اأن ال�شهيد طارق ملتزم يف دينه وا�شتهر بال�شجاعة يف و�شط ربعه وو�شط عائلته 

دفعه  اآخر  �شمن  من  التخرج  حديث  وكان  الوطني  احلر�ض  يف  القوات  مع  التحق  وقد 

تخرجت يف احلر�ض الوطني . ويكمل الف�شلي ال�شهيد كان مثااًل لل�شجاعة  ال�شجاعة ما 

هي غريبة عليه اأبوه ا�شت�شهد يف حرب 1973 يف �شيناء  ويو�شح الف�شلي ال�شهيد طارق  

يف التخ�ش�ض االإداري  ال املقاتل وهذا ما منعه اأن يحمل �شالحه ويلتحق مع ربعه خا�شة 

واأنه يف ذلك اليوم كان يف اإجازة ما قعد وقال اأنا يف اإجازة ولكنه التحق ودافع عن اأر�شه 

حتى كتب اهلل له ال�شهادة )1(.

اأما �شقيقه اأحمد فيذكر اأنه وال�شهيد علما بالغزو يف حدود ال�شاعة 5.30 �شباًحا واأن 

ال�شهيد على الفور لب�ض مالب�شه الع�شكرية وانطلق م�شرًعا اإىل مع�شكره  طلع ن�شه اإبريهته 

رجع لب�ض ابريهته بحما�ض مت�شجع)2(.

املع�شكر   يوم )8/2( يف  اأول  الظهر  بعد   12 ال�شاعة  �شفته  فيذكر   الع�شيمي  اأنور  اأما 

الف�شلي  هو  ويوؤكد عادل  بعد ذلك )3(.  ن�شاهده  بندقية ذاتية ومل  بيده  وكان يحمل 

كان حديث التخرج قليل جًدا يعرفونه ولكن ربعه اللي �شافوه قالوا نظم احلر�ض الوطني 

�شفوفه وكان طارق من �شمن النا�ض التي التحقت يف اأول ال�شفوف الإعادة القتال وهذا 

اآخر خرب �شمعناه عن ال�شهيد  )4(.
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ا�ست�سهاده :

ال يعرف على وجه الدقة كيفية ا�شت�شهاده ولكنه كان �شمن ال�شفوف االأوىل املدافعة عن 

اأر�ض الكويت ولقى ربه �شهيدًا يف 1990/8/2م و يذكر �شقيقه اأنه علم بخرب ا�شت�شهاده 

يف تاريخ 1990/8/7م. وكان يبحث عنه ويقول  عرفنا يف 1990/8/7م وذهبت مع ولد 

عمي خالد اإىل امل�شت�شفى وح�شلناه يف الثالجة .

ويذكر �شقيقه اأنه �شاهد طلقتني يف ج�شد ال�شهيد طلقه حتت عينه وب�شدره  )5(. اأما 

مالب�شه  يف  وكان  �شدره  يف  وطلقتني  العني  حتت  بطلقة  م�شروب  فيذكر   ال�شهيد  عم 

الع�شكرية كاملة)6(. ويوؤكد عادل الف�شلي اأنه �شارك يف دفن ال�شهيد بعد خم�شة اأيام 

من ا�شت�شهاده)7(. كما يذكر عمه اأنه مت دفنه ال�شاعة احلادية ع�شرة ظهًرا يف مقربة 

ال�شليبيخات.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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الهام�ش:
)1( عادل �شباح الف�شلي،اأجرى املقابلة عبدالعزيز ال�شاعي، بتاريخ 1997/12/10م.

)2( اأحمد م�شحي الف�شلي،اأجرى املقابلة عبدالعزيزال�شاعي، بتاريخ 1997/12/10م.

)3( اأنور الع�شيمي،  اأجرى املقابلة عبدالعزيز ال�شاعي، بتاريخ 1994/4/12م.

)4( عادل الف�شلي، م�شدر �شابق.

)5( احمد م�شحي الف�شلي، م�شدر �شابق.

)6( زيد خلف الف�شلي، اأجرى املقابلة عبدالعزيز ال�شاعي، بتاريخ 1997/12/10م.

)7( عادل الف�شلي، م�شدر �شابق.
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ال�سهيد / حامد خلف �سريان ال�سمري

ال�شهيد حامد خلف ال�شمري، اأحد اأبناء الكويت الربرة، من منت�شبي احلر�ض الوطني، 

ممن رووا بدمائهم الزاكية تراب الوطن، يف الثاين من اأغ�شط�ض 1990م عندما اجتاحته 

التعليمي،  م�شواره  يكمل  مل  اجلهراء،  قاطني  من  و�شهيدنا  العراقي.  النظام  جحافل 

واكتفى بح�شوله على ال�شهادة املتو�شطة، اإذ كانت له رغبة يف االلتحاق بقوات احلر�ض 

الوحدات  1989/10/23م. وبعد تخرجه، �شار �شمن  بتاريخ  بها  التحق  الوطني، وقد 

الطيب،  مبع�شره  �شهيدنا  وعرف  الوطني)1(.  للحر�ض  التابعة  ال�شاعقة   اخلا�شة  

واأخالقه احلميدة، وتفانيه يف اأداء واجباته.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي للكويت :

االأربعاء  يوم  م�شاء  يف  املطريي،  اليف  ال�شالح  يف  وزميله  ال�شمري،  حامد  ال�شهيد  قرر 

االأول من اأغ�شط�ض 1990م، االلتحاق بوحدتهما يف مع�شكر احلر�ض الوطني، مع العلم 

اأنهما كانا يف اإجازة اعتيادية ويبداأ دوامهما الر�شمي يف اليوم التايل)3(. 

ويف فجر يوم اخلمي�ض الثاين من اأغ�شط�ض 1990م، ويف حدود ال�شاعة الرابعة فجًرا مل 

ي�شدقا ما �شمعاه من اإطالق نار، واأ�شوات انفجارات، واأدركا يف تلك اللحظة التاريخية 

اأنهما على موعد مع القدر، وما هي اإال مدة ق�شرية حتى تبني لهما اأن جار ال�شمال قد 

اجتاح احلدود الكويتية، فما كان منهما ورفاق دربهما يف ال�شالح من منت�شبي احلر�ض 

الوطني اإال الت�شدي للقوات الغازية تلبية لنداء الوطن للذود عن حيا�شه.

وقام ال�شهيد، ورفاقه من منت�شبي احلر�ض الوطني، وعلى وجه اخل�شو�ض  ال�شاعقة  

بالتمركز على اأبراج احلرا�شة، وتبادل اإطالق النار مع القوات العراقية الغازية.

و�شارك ال�شهيد رفاق دربه يف اإخراج الذخرية واالأ�شلحة من امل�شتودعات، وتوزيعها على 

ملوقعه على  اأخرى  العودة مرة  ثم  الوطني،  املتواجدين يف مع�شكر احلر�ض  الع�شكريني 

اأحد اأبراج احلرا�شة)3(. ويذكر والد ال�شهيد : اأن اأحد رفاق ال�شهيد، طرح عليه فكرة 

اخلروج من املع�شكر مذكًرا رفيقه؛ باأن البلد اأحوج ما تكون اإليه اليوم اأكرث من اأي وقت 

م�شى)4(. وكان زخم الهجوم العراقي قوًيا؛ اإال اأنه مل يفت يف ع�شد املدافعني، واأخذ 

ال�شهيد يحث رفاقه على ال�شرب، والثبات، وال�شمود يف وجه القوات العراقية الغازية. 

وقد ا�شتب�شل ال�شهيد، ورفاقه من منت�شبي احلر�ض الوطني، وغريهم من رجال اجلي�ض، 
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وال�شرطة وعدد من املتطوعني املدنيني الذين جنحوا يف دخول مع�شكر احلر�ض الوطني 

مل�شاركة اإخوانهم يف ال�شالح يف الوقوف، وال�شمود اأمام جحافل الغزاة.

اأوامر  �شدرت  النار،  اإطالق  خف  اأن  وبعد  1990م  اأغ�شط�ض  من  الثاين  م�شاء  ويف 

�شباط  اأحد  وقام  الريا�شية.  ال�شالة  يف  بالتجمع  الوطني  احلر�ض  عن  للمدافعني 

احلر�ض الوطني باإبالغهم باأن االأمر مرتوك ملن يرغب يف اخلروج من املع�شكر، وكان 

مقر احلر�ض الوطني حما�شًرا من قبل الغزاة العراقيني اإالاأنه مل يتم اقتحامه. وقرر 

املع�شكر  ال�شهيد حامد من  املع�شكر)5(. وخرج  رفاقه اخلروج من  وعدد من  ال�شهيد 

ب�شحبة زميله اليف املطريي، وتبادال الراأي يف الطريق الذي �شلكاه للو�شول اإىل اجلهراء 

حيث مقر �شكنهما، واأ�شار ال�شهيد حامد على زميله اليف املطريي بالتوجه اإىل �شاحية 

اإىل اجلهراء مرتدًيا  اأن التوجه  �شباح ال�شامل حيث ت�شكن عمته، وكان ال�شهيد يدرك 

زيه الع�شكري فيه خطورة كبرية، القتناعه باأن القوات الع�شكرية العراقية ت�شيطر على 

الطريق الرئي�شي املتجه اإىل مدينة اجلهراء، وقد وافقه زميله على ما اأ�شار اإليه.

كيفية ا�ست�سهاده :

وعند  املعاك�ض،  االجتاه  الرابع يف  الدائري  املطريي طريق  وزميله اليف  ال�شهيد،  �شلك 

حماولتهما الو�شول اإىل الدائري اخلام�ض، وفوق ج�شر العمرية �شادفتهما نقطة تفتي�ض 

عراقية، ومل يتمكن ال�شهيد وزميله من  تغيري اجتاههما؛ لقيام اأحد اجلنود العراقيني 

خلفهما  املدنية  املركبات  عدد  توقف  اإىل  R.B.Jاإ�شافة  بقذيفة  عليهما  بالت�شويب 

مبا�شرة فاأ�شبح ال حول لهم وال قوة. ويف احلال طلب اإليهما جندي عراقي الرتجل من 

�شيارتهما، واقتيدا اإىل منطقة جتمع حتت اجل�شر حيث وجدا عدًدا كبرًيا من املدنيني، 

والع�شكريني الكويتيني.

وكان العراقيون يقومون بتوقيف كل من مير فوق هذا اجل�شر، وجتميعهم الإر�شالهم على 

دفعات اإىل دوار العظام متيهًدا لنقلهم اأ�شرى اإىل العراق. وكان اجلنود العراقيون قد 

ا�شتولوا على عدد من ال�شيارات املدنية الكويتية  لنقل املوقوفني حيث كانوا يكد�شون كل 

ع�شرة اأفراد يف مركب نقل واحد، وقد قدر اليف املطريي عدد املركبات التي نقلوا بها 

املوقوفني حتت اجل�شر بع�شر مركبات، يقودها جنود عراقيون، وما اإن حتركت املجموعة 

االأوىل من املركبات املكونة من خم�ض مركبات، حتى جاء دور جمموعة ال�شهيد، وُح�شروا 

يف خم�ض مركبات اأخرى، وانطلق الرتل عرب طريق الدائري الرابع عك�ض اجتاه ال�شري 
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اإال  الرتل  موؤخرة  يف  ال�شهيد  �شمنها  من  التي  املركبة  قائد  وكان  العظام،  دوار  ناحية 

اأنه زاد من �شرعته، وجتاوز الرتل، واأ�شبح يف املقدمة، وكان موقع ال�شهيد يف موؤخرة 

وجتاوزه  �شرعته،  بزيادة  املركبة  قائد  قيام  اأدى  وقد  اخللفي،  للباب  مال�شًقا  املركبة 

للرتل اإىل عدم مالحظته لنقطة تفتي�ض عراقية اأقيمت بني ال�شارعني؛ وما اإن جتاوزها 

حتى قام جنود هذه النقطة باإطالق النار على املركبة خا�شة واأنها حتمل اأرقاًما كويتية، 

اأن  اإال  متفرقة  باإ�شابات  الكويتي  ال�شباب  اأ�شيب عدد كبري من  وقد  بال�شباب.  ومالأى 

الذي  املطريي  اليف  زميله  ويذكر  احلال.  يف  بحياته  اأودت  بالغة  كانت  ال�شهيد  اإ�شابة 

كان حم�شوًرابجانبه اأنه اأح�ض ب�شيء دافئ ي�شيل عليه، واإذ هو دم ال�شهيد الذي اأ�شيب 

بطلقة يف الراأ�ض، والفخذ، وطلقتني يف ال�شدر)6(.وقد مت اإخراج ال�شهيد من املركبة 

يف حماولة الإ�شعافه، اإال اأنه فارق احلياة. ومت نقل ال�شهيد مع زميله اإىل جممع الفروانية 

الطبيب  قبل  من  لياًل  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  حدود  يف  عليه  الك�شف  ومت  ال�شحي، 

اأكد الوفاة)7(. ومن ثم مت حتويله  باالإ�شعاف اإىل م�شت�شفى الفروانية.  املناوب الذي 

جمعية  من  متطوعني  طريق  عن  ال�شهداء   مقربة  الرقة   مقربة  يف  ال�شهيد  دفن  وقد 

االإ�شالح االجتماعي ومل تكن اأ�شرة ال�شهيد تعرف خرب ا�شت�شهاد ابنها حامد، ولي�ض هذا 

ا ال تعرف م�شري �شقيقه االأكرب  اأحمد  الذي كان �شمن االأ�شرى الكويتيني  فح�شب، اأي�شً

يف العراق، وكان االعتقاد ال�شائد لديهم اأن ال�شهيد حامد، و�شقيقه االأكرب اأحمد �شمن 

االأ�شرى الكويتيني الذين مت نقلهم اإىل العراق، و�شل اأحمد ال�شقيق االأكرب لل�شهيد حامد 

اإىل مطار الكويت بعد اإطالق �شراحه من �شجون طاغية العراق، وقد قام اأحد �شباط 

اليوم االأول  باإبالغ ال�شقيق االأكرب يف املطار بخرب ا�شت�شهاد حامد يف  احلر�ض الوطني 

ال�شعودية  العربية  باململكة  حائل  مدينة  يف  كان  الذي  والده  باإبالغ  اأحمد  وقام  للغزو. 

بخرب ا�شت�شهاد حامد. وقد تلقى والد ال�شهيد الرجل ال�شابر املوؤمن بق�شاء اهلل وقدره 

اإنه كان لديه اإح�شا�ض با�شت�شهاد حامد   هذا اخلرب املفجع بفقدان فلذة كبده بقوله :  

وبعد اأن حمد اهلل و�شكره، دعا اهلل له  بالرحمة، واأن ي�شكنه ف�شيح جناته)8(.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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ال�سهيد / نقيب طيار / اأنور اأحمد اأحمد ال�سيد عبداهلل الرفاعي

الكويتي  ن�شور اجلو  الربرة، من  الكويت  اأبناء  اأحد  الرفاعي،  اأنور  نقيب طيار  ال�شهيد 

عندما  ورفعته  ن�شرته،  اأجل  من  الزاكية  اأرواحهم  وقدموا  الوطن،  نداء  لبوا  الذين 

اجتاحته جحافل النظام العراقي، يف الثامن من اأغ�شط�ض 1990م، و�شهيدنا من مواليد 

1960/9/9م، وهو من قاطني منطقة اخلالدية، وقد اأكمل تعليمه الثانوي. ثم التحق 

يف  بعدها  وعمل  �شنتني  ملدة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الطريان  جمال  يف  بدورة 

ب�شالح  لوطنه دفعه لاللتحاق  اأن حبه  اإال  �شنة كاملة،  االإيطالية ملدة  اخلطوط اجلوية 

وهو  طيار،  نقيب  ورتبته  الدويل،  املطار  قاعدة  �شهيدنا  عمل  ومقر  الكويتي،  الطريان 

.)1( 9DC-9 متخ�ش�ض يف قيادة طائرات النقل من نوع  د�ض

وقد عرف عن ال�شهيد اأنور الرفاعي خلقه احلميد، و�شهامته، وحب زمالئه له، ويذكر 

م�شهوًرا  للخري،  حمبا  كرمًيا،  �شخًيا،  رجاًل،  كان  ال�شهيد  اأن  ال�شباط  اأ�شدقائه  اأحد 

بالطيبة واالإخال�ض كما كان حمبوًبا من زمالئه ال�شباط، واالأفراد على ال�شواء، و�شحى 

بنف�شه، من اأجل االآخرين)2(.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

الفرتة حركة  تلك  �شهدت  وقد  دائبة.  العراقي يف حركة  الغزو  قبيل  اأنور  ال�شهيد  كان 

دبلوما�شية كويتية ن�شطة لتو�شيح وجهة النظر الكويتية حيال اخلطاب الذي األقاه رئي�ض 

م�شغواًل  كان  اأنور  اأن  ال�شهيد  �شقيق  ويذكر  احلدودية.  املنطقة  حول  العراقي  النظام 

جًدا بقيادة طائرة )د�ض 9( التي ا�شتخدمها وزير الدولة ل�شوؤون جمل�ض الوزراء اآنذاك 

عبدالرحمن العو�شي، واملكلف من قبل �شمو اأمري البالد لنقل ر�شائل خا�شة من �شموه 

اإىل روؤ�شاء عدد من الدول العربية منها تون�ض، وم�شر، واليمن)3(.

املكوكية،  الرحالت  تلك  اإحدى  من  1990/8/1م  االأربعاء  م�شاء  يف  اأنور  ال�شهيد  عاد 

وخلد اإىل فرا�شه ا�شتعداًدا لرحلة اأخرى يف اليوم التايل. ويف حدود ال�شاعة اخلام�شة 

فجر يوم اخلمي�ض الثاين من اأغ�شط�ض 1990م ات�شل اأحد �شباط العمليات الع�شكرية 

على منزل والد ال�شهيد، وملا اأبلغ والد ال�شهيد �شابط العمليات اأن ال�شهيد نائم، طلب 

منه اإيقاظه، وبالفعل حتدث ال�شهيد مع �شابط العمليات الذي اأبلغه باأن الو�شع ي�شتدعي 

�شرعة ح�شوره اإىل قاعدة املطار الدويل، وهنا مل يرتدد ال�شهيد.
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ويذكر �شقيق ال�شهيد اأنه �شاهده يف حدود ال�شاعة ال�شابعة �شباًحا، وملا �شاأله عن �شبب 

ارتدائه الزي الع�شكري ذكر له باأنه متجه اإىل قاعدته  واهلل ي�شرت  وهنا ن�شحه باأن يهتم 

بنف�شه، واأن يت�شل عليهم لالطمئنان، ورد عليه ال�شهيد قائاًل :  اإن �شاء اهلل ما فيه اإال 

العافية  وي�شتطرد �شقيق ال�شهيد قائاًل :  اإنه كان لديه علم بالغزو اأما ال�شهيد فال يعلم 

عن االأمر �شيًئا فقد كان نائًما)4(.

انطلق ال�شهيد ب�شيارته اإىل مقر عمله يف املطار الدويل، ومل يكن يدور بخلده اأن جار 

عمل  مقر  حيث  الدويل  املطار  قاعدة  ويف  غازًيا.  الكويتية  احلدود  اقتحم  قد  ال�شمال 

ال�شهيد مل ي�شدق ما تراه عيناه من ق�شف للمطار، واإطالق نار، كان املوقف بالن�شبة 

لل�شهيد ال يعقل اإذ كيف يغزو االآخ �شقيقه )اأخاه( الذي اأمد له العون يف حمنته ؟ واأخذت 

اخلواطر تدور يف خميلة ال�شهيد وللوهلة االأوىل مل ي�شتطع اأن ي�شتوعب ال�شدمة، بقي 

ال�شهيد يف قاعدة املطار الدويل مذهواًل مما يحدث، وات�شل مرة اأخرى مبنزل ذويه، 

واأبلغ �شقيقه باأنهم حما�شرون واأنهم ال ي�شتطيعون مغادرة املطار، وملا ذكر له �شقيقه 

هل باإمكانهم الطريان ؟ رد ال�شهيد قائاًل :  اإن العراقيني ق�شفوا الطائرات وحطموها  

قائاًل   ال�شهيد  رد عليه  وقد  ويت�شرف،  بنف�شه،  يهتم  اأن  له  نا�شًحا  �شقيقه  بادره  وهنا 

اهلل كرمي وال اأحد يعاف ال�شهادة ، وقد قام ال�شهيد باالت�شال بوالده، واإخوانه، واأخواته 

جميًعا لالطمئنان عليهم كما تلقى مكاملة من والدته املوجودة يف ذلك الوقت يف القاهرة 

والتي كانت حتتفظ برقم تلفون القاعدة وحتدث معها وطماأنها وكان اآخر كالمه لوالدته  

ال تخايف وال ي�شيق خلقك اأزمة وتعدي وبوادر االإنفراج اإن �شاء اهلل بادية على الو�شع ثم 

اأردف ال�شهيد قائاًل لوالدته  حمد يعاف ال�شهادة )5(. وكاأنه يدرك اأنه على موعد مع 

القدر !

ظل ال�شهيد مع عدد كبري من رفاق ال�شالح يف قاعدة املطار الدويل، وكان جنود االحتالل 

العراقي قد جنحوا يف ح�شار القاعدة، وقامت طائراتهم بالتحليق فوق املطار وق�شفت 

عدًدا من  الطائرات الكويتية اجلاثمة على اأر�ض املطار. كما جنحوا يف غاراتهم تلك 

االإقالع  يف  الكويتيني  الطيارين  من  عدد  جنح  وقد  املطار.  مدرج  من  جزء  تدمري  يف 

التا�شعة  ال�شاعة  حدود  ويف  العراقي.  التدمري  من  الإنقاذها  حماولة  يف  بطائراتهم 

�شباًحا جنحت ثالث دبابات عراقية من الدخول اإىل قاعدة املطار وحما�شرته، واحدة 

املطار، كما  �شاحة  والثالثة يف  املطار  بوابة  واأخرى عند  الت�شريفات  قاعة  متركزت يف 

اأخذت اأ�شراب الطائرات العراقية من نوع  �شخوي  و مرياج  والهيلوكوبرت بالطريان على 
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ارتفاع منخف�ض فوق القاعدة، وكان العراقيون قد �شنوا غارتني على املطار، االأوىل يف 

ال�شاعة اخلام�شة �شباًحا، والثانية يف التا�شعة �شباًحا)6(.

كان  اجليماز  حمد  الرائد  زميله  يذكر  كما  ال�شهيد  اأن  اإال  اأثرها  لل�شدمة  كان  لقد 

رابط اجلاأ�ض، مل يهتز واأخذ يحث زمالءه ال�شباط، واالأفراد على ال�شمود، والتعاون 

والتكاتف، والتوجه اإىل اهلل �شبحانه وتعاىل، والثبات اأمام العدو مذكًرا زمالءه باأنهم 

اأ�شحاب حق، وكان لهذا اأثره الكبري يف نفو�ض املحيطني به يف مواجهة املوقف الع�شيب. 

كما يذكر اجليماز كانت هناك انفجارات كثرية حول املطار، ولكن يف اأوقات ال�شالة 

)�شلوا �شالة اجلماعة وقتي الظهر والع�شر( كان ي�شلي معنا، ومل ياأبه ل�شوت القنابل 

والطائرات)7(.

ا�شتمر الو�شع يف قاعدة املطار اإىل فرتة الع�شر تقريًبا بعدها متكن العراقيون من اقتحام 

القاعدة فعلًيا، واأخذت اأ�شوات الر�شا�ض ت�شمع من كل ناحية. ويف الرابعة ع�شًرا جاءت 

االأوامر من �شباط العمليات الع�شكرية باالن�شحاب اإىل قاعدة اأحمد اجلابر)8(. وخرج 

�شيارته  ال�شهيد  وا�شتقل  اإىل قاعدة احمد اجلابر  ال�شهيد مع عدد من رفاقه متجهني 

وال�شهيد  العلي،  ناجي  املقدم  ال�شيارة  يف  رافقوه  الذين  �شمن  وكان  اخلا�شة،  املدنية 

/ خالد البعيجان، والرائد/ ح�شن الكندري، واأحد الرقباء الع�شكريني. ويذكر املقدم 

ال�شباط   من  وغريه  جعلته  ال�شدمة  اأن  اإال  عالية  كانت  ال�شهيد  معنويات  اأن  ناجي   /

غري م�شدقني ما تراه اأعينهم. وقد متكنوا من دخول قاعدة اأحمد اجلابر قبيل غروب 

ال�شم�ض)9(. واجته ال�شهيد مع زمالئه ا�شباط اإىل املدر�شة الفنية، ثم بعدها انتقلوا 

من �شرب اإىل اآخر وكل اأخذ يبحث عن جمموعته.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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ال�سهيد / مالزم اأول طيار / خالد عبدالرحمن علي البعيجان

النظام  جحافل  اأمام  والتحدي  ال�شمود  �شور  اأروع  الكويتي  اجلو  ن�شور  �شرب  لقد 

طيار  اأول  مالزم  ال�شهيد  �شرية  وما  1990م،  اأغ�شط�ض  من  الثاين  يف  الغازي  العراقي 

خالد البعيجان اإال منوذج ل�شمود وعزمية ن�شور اجلو الكويتي، وا�شتب�شالهم يف الدفاع 

عن حيا�ض الوطن. و�شهيدنا من مواليد 1967/1/11م من قاطني منطقة قرطبة، اأنهى 

ب�شالح  وعمل  مالزم  برتبة  وتخرج  الع�شكرية،  بالكلية  بعدها  والتحق  الثانوي،  تعليمه 

الطريان، واأر�شل يف دورة اإىل الواليات املتحدة االأمريكية اجتازها بنجاح، والتحق مبقر 

1989م التحق ال�شهيد بدورة يف  عمله يف قاعدة املطار الدويل كطيار مقاتل. يف عام 

اإيطاليا ملدة �شنة وهي دورة حتويلية للعمل على طائرات النقل دي �ضDC9( 9( وقد 

عرف ال�شهيد بدماثة خلقه، وح�شن مع�شره، وتفانيه يف اأداء واجباته)1(.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي للكويت :

يو�شف  الرائد/  ويذكر  التحويلية.  الدورة  اجتيازه  بعد  الوطن  اأر�ض  اإىل  ال�شهيد  عاد 

قبل  الكويت  اإىل  عادا  اأنهما  التحويلية  الدورة  تلك  يف  ال�شهيد  مع  كان  الذي  الكندري 

يومني من الغزو العراقي، والتحقا مبقر عملهما، واأبلغا من قبل امل�شوؤولني يف القاعدة اأن 

دوامهما الر�شمي يبداأ يوم 1990/8/14م)2(.

وا�شتغرب  تدوي،  اأ�شواًتا  �شمع  الفجر  �شالة  من  ان�شرافه  بعد  اأنه  ال�شهيد:  والد  ويذكر 

االأمر، وبعد عودته اإىل منزله يف قرطبة اأدار املذياع، و�شدمه خرب اجتياح العراق للحدود 

واأبلغه مبا �شمعه  اأول خالد،  ابنه املالزم  اأيقظ  اأن  اإال  ال�شهيد  والد  ال�شمالية، فما كان من 

الظروف  تلك  يف  عليه  يحتم  الذي  الواجب  نداء  ملبًيا  نف�شه  تلقاء  من  فنه�ض  اأخبار.  من 

الع�شيبة، وانطلق يف حدود ال�شاعة ال�شابعة �شباًحا متجًها اإىل قاعدة املطار الدويل)3(. 

وي�شري الرائد/ يو�شف الكندري اإىل اأن التحاق ال�شهيد مبقر عمله، وقطعه الإجازته يدل داللة 

وا�شحة على حبه لرتاب وطنه الغايل هذا الوطن الذي مل يبخل عليه يف ال�شراء فعليه رد 

اجلميل يف ال�شراء)4(.

و�شل ال�شهيد اإىل قاعدة املطار الدويل، ومل يكن ي�شدق ما تراه عيناه من ا�شتباحة جار 

ال�شمال للبلد الذي قدم الكثري لهذا اجلار. وات�شل ال�شهيد بوالده، وملا �شاأله الوالد عن 

واأن  الدويل،  املطار  قاعدة  العراقيني �شربوا  الغزاة  اأن  ال�شهيد  له  لديهم ذكر  الو�شع 
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اإذا اهلل  اآخر كلمات ال�شهيد لوالده قوله:   طائرات النقل الع�شكري قد دمرت، وكانت 

كاتب علينا اأن منوت نبي نظل ندافع عن الوطن قدر ا�شتطاعتنا. وبعد تلك املكاملة مل 

ي�شمع والد ال�شهيد اأية اأخبار عن ابنه؛ اإال اأنه اأ�شار اإىل اأن اأهل الرائد يو�شف ذكروا له  

اأن الرائد يو�شف خرج اإىل ال�شعودية واأنهم ان�شحبوا )5(. وقد حاول والد خالد ال�شهيد 

معرفة م�شري ابنه، لكن دون جدوى مما زاد قلقه عليه.

ويذكر ماجد ال�شالح اأنه �شاهد املالزم اأول خالد البعيجان يف حدود ال�شاعة التا�شعة 

واملدرح  القاعدة،  منظر  يرى  وهو  �شدم  ال�شهيد  اأن  اإىل  واأ�شار  ال�شرب،  يف  �شباًحا 

يق�شفان من قبل الطائرات العراقية، واأنه اأخذ يطالعهم متعجًبا جًدا واأردف ال�شالح 

قائاًل : ال�شهيد مل يكن ي�شدق ما تراه عيناه، واأنه اأخذ ي�شاأله عن حقيقة ما ي�شاهده  

واأنه رد عليه بقوله  اذكر اهلل اإن �شاء اهلل امل�شاألة حتتاج اإىل جمرد وقت واإن �شاء اهلل 

ماكو�شي . كما اأ�شار ال�شالح اإىل تعلق ال�شهيد بوالديه حيث كان يت�شل بهما كلما �شنحت 

اإىل ويت�شل  اأنه  ما متر �شاعة  ي�شاألون عنه ومن �شدة تعلقه بهما  له فر�شة كما كانوا 

عليهما )6(.

ظل ال�شهيد �شامًدا مع عدد كبري من رفاقه الع�شكريني يف قاعدة املطار الدويل، وكان 

جنود االحتالل قد جنحوا يف ح�شار القاعدة، وقامت طائراتهم بالتحليق فوق املطار، 

وق�شفت عدًدا من الطائرات الكويتية املرابطة على اأر�ض املطار. كما جنحوا يف غاراتهم 

تلك يف تدمري جزء من مدرج و�شاحة املطار. وقد جنح عدد من الطيارين الكويتيني يف 

االإقالع بطائراتهم يف حماولة الإنقاذها من التدمري العراقي. ويف حدود ال�شاعة التا�شعة 

كما  املطار وحما�شرتها  قاعدة  اإىل  الو�شول  عراقية يف  دبابات  ثالث  �شباًحا جنحت 

على   بالطريان  وهيلوكوبرت  ومريا  �شوخوي  نوع  من  العراقية  الطائرات  اأ�شراب  اأخذت 

ارتفاع منخف�ض فوق القاعدة. وكان العراقيون قد �شنوا غارتني على املطار االأوىل يف 

ال�شاعة اخلام�شة �شباًحا والثانية يف التا�شعة �شباًحا)7(.

واأنهم  �شجاعًا،  كان  البعيجان  خالد  ال�شهيد  اأن  اجليماز  حمد  الرائد  زميله  ويذكر 

اجتمعوا يف امل�شجد، ومعهم ال�شهيد اأنور الرفاعي وقتي �شالة الظهر والع�شر، واأنهم 

�شلوا جماعة، وكان كل واحد منهم يحث زمالءه على اجلهاد)8(.

اقتحام  من  العراقيون  بعدها متكن  الع�شر  اإىل فرتة  املطار  قاعدة  الو�شع يف  ا�شتمر 

القاعدة فعلًيا، وكان الطيارون الكويتيون الزالوا يف االأ�شراب. واأخذت اأ�شوات الر�شا�ض 

ت�شمع من كل ناحية. ويف الرابعة ع�شًرا جاءت االأوامر من �شباط العمليات الع�شكرية 



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
 99 

باالن�شحاب اإىل قاعدة اأحمد اجلابر)9(. وكان �شبب اختيار قاعدة اأحمد اجلابر اأنها 

تتوفر  وال  قتالية،  قاعدة  لي�شت  الدويل  املطار  قاعدة  اأن  اإىل  اإ�شافة  بعد،  ت�شقط  مل 

قال  اأنه  ال�شالح  ويذكرالرائد  اجلابر.  اأحمد  قاعدة  املتوفرة يف  كتلك  فيها جتهيزات 

لل�شهيد  الوعد يف قاعدة اأحمد اجلابر  وبالفعل خرج ال�شهيد مع عدد من رفاقه متجهني 

اأنور الرفاعي، وكان �شمن  اأحمد اجلابر، وركب ال�شهيد مع زميله ال�شهيد  اإىل قاعدة 

الرقباء  واأحد  الكندري،  يو�شف  والرائد  العلي،  املقدم ناجي  ال�شيارة  الذين رافقوه يف 

وهو  )�ض9(.  �شرب  من  البعيجان  ال�شهيد  اأن  العلي  ناجي  املقدم  ويذكر  الع�شكريني، 

جديد على ال�شرب، وللتو اأنهى درا�شته يف اإيطاليا، ومل يطر مع ال�شرب، وكان يف ال�شابق 

طياًرا مقاتاًل)10(. وو�شل ال�شهيد ورفاقه قاعدة اأحمد اجلابر قبيل غروب ال�شم�ض، 

واجته ال�شهيد مع زمالئه ال�شباط اإىل املدر�شة الفنية، ثم بعدها انتقلوا من �شرب اإىل 

اآخر.

ويذكر الرائد ال�شالح اأنه و�شل قاعدة اأحمد اجلابر قبيل املغرب، ووجد ال�شهيد خالد 

بال  ي�شغل  كان  ما  اأكرث  االآخر،  يطمئن  منهما  كل  واأخذ  النادي،  فجل�شا يف  البعيجان، 

ال�شهيد اأهله، وكان ال�شهيد يقول له  �شرايك يعني ما فيه طيارات  واأنه رد على ال�شهيد 

بقوله  خلنا ننطر �شوي االأوامر . ويذكر ال�شالح اأن همهم معرفة  هل نخرج اإىل ال�شعودية 

اأو نقعد ما هو املوقف الذي راح ي�شري )11(.

بقي ال�شهيد يف قاعدة اأحمد اجلابر، واأخذ ينتظر مع رفاقه �شدور االأوامر اإليهم وطال 

اأنه  الكندري  يو�شف  ويذكر  اإىل ق�شف جوي عراقي.  القاعدة  تعر�شت  وقد  االنتظار، 

يف حدود ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء قامت طائرات عراقية بق�شف مدرج القاعدة، وقد 

جلاأ الع�شكريون الكويتيون اإىلاملالجئ تفادًيا لالإ�شابات. وكانت الطائرات العراقية قد 

قد  تكن  مل  الربية  القوات  اأن  اإال  اجلابر  اأحمد  قاعدة  على  جوية  غارات  ثالث  �شنت 

و�شلت بعد)12(. ويف حماولة ملعرفة اأماكن تواجد القوة الربية العراقية، ومدى قربها 

من القاعدة قام عدد من الطيارين الكويتيني قبيل غروب ال�شم�ض بطلعات ا�شتك�شافية 

حول القاعدة لتحديد مواقع القوات العراقية الغازية م�شتخدمني طائرات الهيلوكوبرت 

)الغزال(.

ويذكر النقيب طيار/ جمال ال�شطي الذي قام باالإقالع من قاعدة علي ال�شامل، والهبوط 

يف قاعدة اأحمد اجلابر اأن عدًدا من الطيارين الكويتيني يف قاعدة علي ال�شامل ا�شتطاعوا 

على  العراقي  والق�شف  احل�شار،  رغم  الهيلوكوبرت  لطائرات  اإخالء  بعمليات  القيام 
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القاعدة وجنحوا يف االقالع بطائراتهم، والهبوط يف قاعدة اأحمد اجلابر، وذكر منهم 

ال�شهيد حمدان العنزي وال�شهيد حممد العبيد. وقد قام كل من الطيارين بقيادة طائرة 

االأوقات  تلك  يف  بال�شهلة  لي�شت  جمازفة  وهي  م�شاعد  ودون  مذخرة،  غري  هيلوكوبرت 

الع�شيبة)13(. ويذكر النقيب طيار جمال اأنه ما اإن حل الظالم حتى اأ�شبح وا�شًحا اأن 

طائرات الهيلوكوبرت لن جتدي نفًعا لعدم قدرتها على القيام مبهمات قتال ليلية، واأنهم 

ال ي�شتطيعون عمل �شيء اإال اإذا اأعطوا اأوامر اإخالء للقاعدة.

كما اأ�شار النقيب اإىل اأنه اأبلغ اآمر القاعدة باأن لديهم ثالث طائرات هيلوكوبرت من نوع 

غزال، ومن املمكن االإقالع بها حتت جنح الظالم وقبل اأن تكون فري�شة �شهلة للقوات 

العراقية الغازية. وكان رد االآمر اأن طلب اإليه االنتظار حتى �شدور االأوامر)14(.

ومن املعروف اأن عدًدا من القياديني الع�شكريني قد جلاأوا اإىل قاعدة اأحمد اجلابر حيث 

اأ�شبحت القاعدة بعد غروب ال�شم�ض 1990/8/2م قيادة يف ذاتها اأي قيادة ذاتية. ويفيد 

النقيب وليد العطار اأنه ملا و�شل قاعدة اأحمد اجلابر يف حدود ال�شاعة احلادية ع�شرة 

ظهًرا وجد جمموعة من الطيارين، وكان املفرو�ض ح�شب وجهة نظره اأن يلتحقوا يف اأول 

يوم مبطار يف ال�شعودية، ولكن اأثناء حتليقهم جاءتهم االأوامر اأن يهبطوا يف قاعد اأحمد 

قاعدة  اإن هبطوا يف  وما  رفاقهم،  واأخذ عدد من  بالوقود،  التزود  اأ�شا�ض  اجلابر على 

اأحمد اجلابر حتى جاءتهم االأوامر بالبقاء يف القاعدة حلني �شدور االأوامر)15(.

العنزي  وحمدان  العبيد  ال�شهيدين حممد  من  اأن كال  اإىل  العطار  وليد  النقيب  واأ�شار 

اأخذا ي�شغطان عليه اأن يبلغ االآمر باأن يعطيهم االأوامر للقيام بطلعات، وعمل �شيء حيث 

بغارة  للقيام  قتالية  مهمة  باإعطائهم  االإحلاح  يف  واأخذا  وال�شواريخ  الطائرات  لديهم 

خا�شة واأنه عددهم تقريًبا )خم�شة طيارين( واأردف العطار مكماًل ولكن  ما فيه اأوامر  

بالًء  اأبلوا  الذين  ال�شكاي هوك  القيام مب�شاعدة طياري  اإىل  ال�شباب  بهوؤالء  مما حدًا 

ح�شًنا، وما اأن حل املغرب حتى اأ�شبح املوقف �شعًبا. ويذكر العطار اأن الطيارين كانوا 

العراقيني وحنا طيارين  با�شتمرار  ما نبي نقعد بدون �شغل حرام ي�شيدوننا  ي�شاألونه 

ا  اأي�شً اأنا  وطائراتنا موجودة ما �شوينا �شيء  ويذكر العطار بقوله  وطبًعا هذا �شعوري 

كنت األح ب�ض اأ�شوف الو�شع يف القيادة ما ي�شمح اإنك ت�شاأل قال لك خال�ض انتظر فما 

عليك اإال االنتظار، قد يرون اأ�شياء ال نراها )16(.

ا�شتمر الو�شع يف قاعدة اأحمد اجلابر دون تغيري، ومل يكن اأمام الطيارين اإال اجللو�ض 

لطائراتهم،  متويه  بعمل  الطيارين  من  عدد  قام  وقد  اإليهم.  االأوامر  �شدور  يف  اأماًل 
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واإبعادها عن ال�شاحات املك�شوفة اإما بو�شعها خلف نادي القاعدة اأو بح�شرها بني �شجر 

االأثل يف حماولة الإخفائها عن اأعني الغزاة العراقيني، ويف حدود ال�شاعة الثامنة م�شاًء 

اأح�ض عدد كبري من ال�شباط الطيارين باالإرهاق، وقام عدد منهم باللجوء اإىل م�شجد 

القاعدة الأخذ ق�شط من النوم ومنهم ال�شهيدان اأنور الرفاعي وخالد البعيجان)17(.

ويفيد را�شد ال�شالح اأن ال�شهيد البعيجان يف حدود ال�شاعة ال�شابعة، اأو الثامنة م�شاًء، 

وقبل اأن ياأوي اإىل م�شجد القاعدة الأخذ ق�شط من الراحة جل�ض معه يف نادي ال�شباط، 

وكان برفقتهم يو�شف اخلويطر. وتناولوا يف اأحاديثهم الو�شع يف القاعدة واأ�شاروا اإىل 

وجود عدد من طائرات الهوك يف القاعدة وقدروا عددها باثنتي ع�شرة طائرة يف نف�ض 

اإىل  الطائرات  تلك  الإخراج  ا�شتعدادهم  واأبدوا  قلياًل  الطيارين  الذي كان عدد  الوقت 

ال�شعودية. وقد نقلوا رغبتهم تلك اإىل الرائد يو�شف الكندري لنقلها ملركز العمليات يف 

اأنه  قال لل�شهيد  اأ�شماءهم تاأكيًدا لرغبتهم تلك. وبني ال�شالح  القاعدة وكتب الثالثة 

الليل، وال ي�شتطيعون االإقالع بطائرات الهوك الأنها تطري من  باأنهم االآن يف  البعيجان 

ال�شاعة اخلام�شة فجًرا اإىل اخلام�شة م�شاء.  وكان ال�شهيد البعيجان يردد قبل الغزو اأنه 

لن يقود طائرة هيلوكوبرت يف حياته، ولو كلفه ذلك تقدمي ا�شتقالته.

للرائد يو�شف جعفر ملعرفة ما يدور يف  البعيجان ذهب  ال�شهيد  اأن  ال�شالح  كما يذكر 

مركز العمليات يف القاعدة كما يذكر اأنه �شاهده يف حدود ال�شاعة العا�شرة م�شاًء، وقال 

بعد عودته  احتمال نطري بالهوك وللحني ما اأعطونا خرب  ثم عاد ال�شهيد البعيجان اإىل 

مركز العمليات ملعرفة ما يدور )18(.

املو�شوع  اأن  اأوامر  م�شاء جاءتنا  العا�شرة  ال�شاعة  اأنه يف حدود  العطار  النقيب  ويذكر 

انتهى  والذي لديه �شالح يقط �شالحه  ولن تكون هناك مواجهة مع الغزاة العراقيني 

الأنهم حول القاعة، وما نقدر ن�شوي �شيء . وكان التخوف من عملية اإنزال، وطلب اإىل 

ال�شباط يف هذه احلالة ت�شليم اأ�شلحتهم، واإزالة الرتب، واأن يذكر ا�شمه، ورقمه فقط، 

ويذكر النقيب جمال اأن ال�شباط ح�شوا بالذل بعد هذه االأوامر)19(. وتال ذلك �شدور 

اأوامر اأن الذي يرغب يف اخلروج فعليه اأن يخرج. كما اأ�شار العطار اإىل اأن مقدًما اأبلغهم 

يف النادي اأن من يرغب يف اخلروج يتجه اإىل طريق الوفرة وال يتجه اإىل داخل الكويت. 

القاعدة  اإغالق  هو  ذلك  بعد  حدث  ما  ولكن  للمغادرة،  اال�شطفاف  يف  الع�شكر  واأخذ 

ملنعهم من اخلروج، وعندما اأبلغوا م�شوؤويل البوابة الرئي�شية اأنه مت اإبالغهم باملوافقة 

على اخلروج رف�ض امل�شوؤول فتح الباب الرئي�شي وقال لهم  ارجعوا ما اأحد يخرج، ويوؤكد 
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النقيب العطار اأنهم عادوا من حيث اأتوا، وجل�شوا يف النادي. وكان االإرهاق قد اأنهكهم 

فمنهم من جل�ض، ومنهم  خلد للنوم.

كما اأ�شار ال�شطي اإىل اأنه يف حدود ال�شاعة العا�شرة لياًل األح ال�شالح على اخلروج اإىل 

ال�شعودية، وال�شتفادة من �شوء القمر حيث كانت الروؤية وا�شحة  كاأنك طائر يف النهار  

اأن القيادة ردت بعدم وجود االأوامر، وبعدها اأخذ �شوء القمر يخبو اإىل اأن �شارت  اإال 

ظلمة حالكة)20(.

ويذكر النقيب طيار جمال ال�شطي اأنه يف حدود ال�شاعة احلادية ع�شرة لياًل اأخذ يت�شاور 

مع زمالئه ال�شباط وبالذات طياري الغزال الذين اأ�شبح عددهم �شتة �شباط للخروج 

من حالة االنتظار تلك. وقد طرحت مرة اأخرى فكرة اإخالء القاعدة، واإخراج القياديني 

الع�شكريني املتواجدين يف القاعدة، وااللتجاء اإىل اململكة العربية ال�شعودية، وقد رحب 

بالفكرة خا�شة واأن اأحد ال�شباط الكويتيني قد جنح يف االإقالع بطائرة هيلوكوبرت من 

الهيلوكوبرت  النوع من طائرات  وهذا  اجلابر.  اأحمد  قاعدة  بها يف  والهبوط  بيوما  نوع 

اإنقاذ  اإىل  توؤدي  �شوف  االإخالء  فكرة  اأن  يعني  وهذا  فرًدا،  ع�شر  �شتة  نقل  ي�شتطيع 

الطائرات والقيادات الع�شكرية على حد �شواء. وجاءت املوافقة على فكرة االإخالء يف 

حدود ال�شاعة الثانية ع�شرة لياًل، وطلب الرتيث يف التنفيذ اإىل الفجر حتى يكون هناك 

نوع من الروؤية متكن الطائرات من االإقالع)21(. ويف ال�شاعة الثانية فجر يوم اجلمعة 

1990/8/3م اأبلغت دورية كويتية القيادة اأن قوات عراقية متجهة �شوب القاعدة، وطلب 

اإىل ال�شباط الطيارين التجمع يف مركز العمليات.

اأن  ال�شطي  النقيب  اإليه  الواحدة طلب  ال�شاعة  اأنه يف حدود  اإىل  العطار  النقيب  ويفيد 

يجمع جماعته من الطيارين ال�شباط واأن يتجهوا اإىل القيادة مو�شًحا اأن هناك مهمة 

لهم. بالفعل قام النقيب العطار باإيقاظ رفاقه. واجتهوا اإىل القيادة حيث طلب لهم نقل 

القيادات اإىل ال�شعودية.

ويذكر املقدم ناجي العلي اأنه اأخذ يبحث عن ال�شباط الطيارين، واأنه اجته اإىل م�شجد 

نائًما  كان  الذي  الرفاعي  اأنور  ال�شهيد  بينهم  من  ال�شباط  من  عدًدا  ووجد  القاعدة 

يو�شف  الرائد  يذكر  كما  العمليات)22(.  مركز  يف  التجمع  مبو�شوع  واأبلغه  فاأيقظه 

الكندري اأنه دخل م�شجد القاعدة الإيقاظ ال�شباط، واأنه وجد ال�شهيدين اأنور الرفاعي 

وخالد البعيجان، واأخذهما على جنب وذكر لهما اأنه �شوف يتم اإخالء القاعدة، والتوجه 

اإىل اململكة العربية ال�شعودية، واأن االأوامر اأن يخرج الطيارون فقط ويذكر الرائد يو�شف 
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الكندري، اأن ال�شهيد البعيجان قال له هل من�شي ويق�شد االإقالع اإىل ال�شعودية، وقلت له 

راح من�شي . كما �شاأله ال�شهيد اأنور حول توقعه فيما لو طاروا اأال يقوم العراقيون بق�شف 

الطائرات واإ�شقاطها ؟ فرد عليه الكندري قائاًل :  اإن كل �شيء وارد ولكن علينا اأن نخرج 

من القاعدة )23(.

اأخذ ال�شباط يف التجمع يف مركز العمليات يف قاعدة اأحمد اجلابر، وقام العقيد بوغيث 

بتو�شيح املوقف، وعملية االإخالء، ووجه ال�شباط الأق�شر الطرق للو�شول اإىل احلدود 

بتوزيع  العقيد  قام  كما  املناقي�ض.  جنوب  ناحية  باالجتاه  الظهران(  )اإىل  ال�شعودية 

ال�شباط على طائرات الهيلوكوبرت وطائرة البيوما، كما كانت هناك الطائرات املقاتلة، 

ال�شهداء خالد  كل  ا  اأي�شً ت�شم  الرفاعي  اأنور  ال�شهيد  وكانت جمموعة  وال�شكاي هوك. 

البعيجان، وحممد العبيد، وحمدان العنزي)24(.

واحدة  جمموعة  يف  العنزي  وحمدان  العبيد،  حممد  جمع  اأنه  ال�شطي  النقيب  ويذكر 

الأنهما ربع ومتفاهمني مثل االأخوان يعني عالقتهم جًدا حميمة كما اأنهم من دفعة واحدة 

واأغلب طريانهم مع بع�ض كما اأنهما قدما لقاعدة علي ال�شامل من بيتهما واأنه توقع اأنهما 

اإىل حٍد ما مرتاحني واإن كان هناك بع�ض التعب )25(. ويذكر يو�شف الكندري اأنه خرج 

مع ال�شهيدين اأنور الرفاعي، وخالد البعيجان ب�شيارة واحدة اإىل ال�شرب مرة ثانية ومل 

ال�شهيدان حممد  اأما  الهوك  اإحدى طائرات  ا�شتقل  ولهذا  تقلهم جميًعا  يجدوا طائرة 

الرفاعي  اأنور  وال�شهيدان  الغزال  يقودان طائرة  العنزي ف�شوف  العبيد وحمدان  مزيد 

وخالد البعيجان يطريان معهم)26(. وال يعرف على وجه الدقة االأ�ش�ض التي اعتمدت 

ال�شهيدين  اأن  �شحيح  املجموعات.  واختيار  الطائرات  على  ال�شباط  توزيع  عملية  يف 

اأنهما لي�شت  اإال  الغزال  العنزي متخ�ش�شان يف قيادة طائرات  العبيد وحمدان  حممد 

لديهما خربة يف الطريان الليلي، بينما جند ال�شهيدين اأنور الرفاعي وخالد البعيجان 

متخ�ش�شني يف قيادة طائرات النقل الكبرية، ويذكر الرائد ماجد ال�شالح الذي كان 

طلعوا  ما  لي�ض  فيني  حز  الذي  الطائرات   اإقالع  اأ�شوات  على  ا�شتيقظ  اأنه  النادي  يف 

خالد والنا�ض الذين لهم خربة بالهوك طلعوهم بالهوك اأو اأنهم طلعوهم مع اأحد ثاين 

الطيارين)27(.  يلقطون  كانوا  وهم  بالهيلوكبرت  يطلعونهم  اأن  اختاروا  لي�ض  مااأدري 

ويذكر املقدم ناجي العلي اأنه بعد خروجهم من االجتماع متجهني ناحية الطائرات ذكر 

اأنور الرفاعي اخلبري املتدرب على طائرات النقل الكبرية ملا �شاهد طائرة  له ال�شهيد 

تخوف من  كما  الظهران  اإىل  الطائرة  تو�شلهم هذه  كيف  قال   )الغزال(  الهيلوكوبرت 
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اإمكانية �شقوطهم وقد رد عليه املقدم العلي قائاًل : اإن كل �شي بيد اهلل �شبحانه وتعاىل 

واإن �شاء اهلل ما ي�شري اإال اخلري.

كما ذكر املقدم اأن ال�شهيد اأنور اأ�شار اإىل احتمالية ق�شفهم من قبل العراقيني يف حالة 

اأبلغهم  عندما  ال�شباط  لزمالئه  جليلة  خدمة  اأنور  ال�شهيد  قدم  وقد  اإقالعهم)28(. 

باأرقام االت�شال على القاعدة الع�شكرية ال�شعودية، والقاعدة الع�شكرية البحرينية وكان 

ال�شهيد على معرفة بتلك االأرقام نتيجة لعمله على طائرات النقل. ويذكر النقيب جمال 

ال�شطي اأن الطيارين ا�شتفادوا كثرًيا من تلك االأرقام)29(.

وكان  واحد  رقمها  يكون  تطري  طائرة  اأول  واأن  الطائرات،  اجتاه  على  االتفاق  مت  وقد 

املفرو�ض اأن يكون العطار رقم واحد كونه القائد، وثاين طائرة تطري يكون رقمها اثنني 

االتفاق  تقلع حتت رقم ثالثة وهكذا. كما مت  اأن  املفرو�ض  ال�شهداء من  وكانت طائرة 

علىاالت�شال بني الطيارين عن طريق موجات الراديو. ويف حدود ال�شاعة الثالثة فجر 

اإ�شاءة خوًفا من  دون  االإقالع عمودًيا  الطائرات يف  اأخذت  1990/8/3م  يوم اجلمعة 

ر�شدها من قبل العراقيني الذين كانوا يحا�شرون القاعدة. ويذكر النقيب العطار اأن 

الظالم كان حالًكا واأنهم و�شلوا للطائرات باللم�ض، و�شغلوها باللم�ض، وكانت ال�شواريخ 

اأن ال�شهداء و�شلوا  اأو�شح  اإنزالها لتخفيف احلمولة كما  املركبة على الطائرات قد مت 

العبيد يكلم الربج  ال�شهيد حممد  واأنه �شمع  ا،  اأي�شً الطائرة ب�شرعة، و�شغلوها ب�شرعة 

متهيًدا لالإقالع، ويف هذا ال�شدد ي�شري النقيب العطار اإىل اأنه �شبق، واأن مت االتفاق على 

اأنه يطري اأواًل ثم البقية، ولكن طائرة ال�شهداء �شبقته يف االإقالع، وقال العطار عندما 

طاروا اأواًل  ع�شى اهلل يحفظهم  وكان اآخر �شيء �شمعه من ال�شهيد حممد العبيد قوله  اأنا 

طفت النار طفت النار  ويق�شد ال�شهيد منطقة مرحلة اخلطر)30(. ويذكر وليد العطار 

اأن طيارين كويتيني من طياري ال�شكاي هوك �شمعوا بالراديو اأثناء عملية الطريان اأنه 

اأو جن�شيتها  وقد حتدثنا حول ماهية هذه  الطائرة  فيه طياره طاحت ال يعرف نوعية 

االأجواء يف  كانوا يف  الذين  الوحيدون  الأننا  �شعودية  فهي  كويتية  تكن  واإذا مل  الطائرة 

تلك الفرتة. وقد انقطع االت�شال بعد ذلك بينهم وبني املجموعة بعد مدة ق�شرية من 

اإقالعهم. وال يعرف على وجه الدقة �شبب هذا االنقطاع اإال اأن املقدم العلي قال ال�شبب 

عامل الوقت، وح�شار القاعدة من قبل جنود االحتالل)31(.

واأخذت الطائرات يف الهبوط يف القواعد ال�شعودية، ويف البحرين ما عدا طائرة ال�شهداء، 

ويذكر النقيب جمال ال�شطي اأنه بعد و�شولهم اإىل قاعدة الظهران اأخذ ي�شاأل عن باقي 
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العا�شرة والن�شف  ال�شاعة  املجموعة )جمموعة طياري الغزال( ومت اجتماع يف حدود 

�شباًحا من نف�ض اليوم، واأنه ذكر للعقيد بوغيث الذي يعترب اآمرهم واالأعلى رتبة منهم 

اأن ال�شهداء اأنور الرفاعي، وخالد البعبجيان، وحمدان العنزي، وحممد العبيد مل ي�شلوا 

العقيد خرًيا،  البحرين، وقد وعده  اإىل  التاأكد من احتمالية و�شولهم  اإليه  بعد، وطلب 

وعندما �شاأل النقيب العقيد يف ع�شر ذلك اليوم ما مت ب�شاأن االت�شال ذكر له العقيد اأنه 

مل يت�شل بعد، واألح النقيب على العقيد باأهمية االت�شال، وي�شري النقيب اإىل اأن �شبب 

قلقه يعود اإىل كون ال�شهداء وخا�شة حممد العبيد وحمدان العنزي قائدي طائرة الغزال 

ات�شل عقيد  نف�شه  اليوم  املغرب من  الليلي ويف حدود  الطريان  لديهما خربة يف  لي�شا 

الطيارين  بوغيث عن  العقيد  و�شاأله  البحرين،  املتواجدين يف  الكويتي من  من اجلي�ض 

فاأكد وجود الطائرة، وقد اأبلغ العقيد بوغيث النقيب جمال ال�شطي مبا دار بينه، وبني 

العقيد، ويذكر النقيب اأنه اطماأن بعد �شماعه هذا اخلرب)32(. كما قال املقدم العلي 

اإنه ات�شل بالعمليات الع�شكرية يف الظهران، وذكر لهم اأقلعت ثالث طائرات هيلوكوبرت 

من الكويت واأن اثنتني و�شلتا والثالثة مل ت�شل وقد اأبلغوه بعد عدة ات�شاالت اأجروها، 

واأكدوا له الطائرة و�شلت وهبطت يف البحرين، وي�شري املقدم العلي اأنه اطماأن بعد هذا 

االت�شال.

كما ذكر اأنه ما اأن ي�شاأله اأحد عن ال�شهداء اإال ويذكر له اأنهم يف البحرين، اإال اأنه بعد 

اأنهم  اأفادوا  اأيام ات�شال ب�شباط كويتيني يف البحرين، وملا �شاألهم عن ال�شهداء  ثالثة 

مل ي�شلوا البحرين، وال يعرفون عنهم �شيئا)33(. اأما النقيب جمال ال�شطي فيذكر اأنه 

ال�شهداء  اأ�شماء  له  وذكر  البحرين  الكويتيني يف  ال�شباط  باأحد  ات�شل  اأيام  ثالثة  بعد 

ال�شباط، واأنه يرغب يف حمادثتهم اإال اأن ال�شطي ذكر للنقيب اأنه ال يوجد يف البحرين 

�شباط كويتيون بهذه االأ�شماء، مما حداه اإبالغ العقيد بوغيث بهذه التطورات اجلديدة، 

وقد قام العقيد بوغيث بدوره باالت�شال على البحرين، وتاأكد من عدم و�شول ال�شهداء 

ثم بداأت االت�شاالت على اأعلى امل�شتويات ومت االت�شال على قاعدة اجلبيل اإال اأنهم مل 

يجدوا خرًبا عن ال�شهداء.

ويذكر النقيب ال�شطي اأنه ذكر للعقيد بوغيث اأن ال�شهداء غري موجودين يف الظهران 

اأو اجلبيل، مما يعني اأن طائراتهم �شقطت، وطلب �شرعة الت�شرف ملعرفة م�شريهم 

التي  الريا�ض  يف  الكويتية  ال�شفارة  على  وات�شلوا  دبلوما�شية،  ات�شاالت  متت  وبعدها 

بدورها قامت باالت�شال بامل�شوؤولني ال�شعوديني، وقد اأبلغ امل�شوؤولون ال�شعوديون ال�شفارة 
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الكويتية اأن اأحد مراكزهم احلدودية )مركز هجانة( اأبلغ عن �شقوط طائرة هيلوكوبرت 

قرب مركزهم  �شبيحة يوم اجلمعة، واأن جميع ركابها ا�شت�شهدوا، واأنه مت نقل رفات 

ال�شهداء اإىل مدينة حفر الباطن، ويقال اإن اأحد رعاة االأغنام ال�شعوديني �شاهد حطام 

الطائرة فقام بدوره باإبالغ مركز الهجانة)34(.

ويروي لواء ركن را�شد مبارك ال�شيف من القوات الربية قوله : اإنه علم ب�شقوط طائرة 

الريا�ض وكذلك  املتمركزة يف  القوة اجلوية  كويتية من نوع هيلوكبرت عن طريق قيادة 

من اإمارة حفر الباطن. كما مت اإبالغه من اإمارة احلفر اأن ال�شهداء مت نقل رفاتهم اإىل 

ال�شعوديني   االإخوان  من  جمموعة  مع  حتركنا  ال�شيف:  ويكمل  الباطن.  حفر  م�شت�شفى 

و�شلنا ملوقع الطائرة و�شاهدنا طيارة متقطعة وهذا يدل على اأنها قد تكون ا�شطدمت 

رعاة  اأحد  فاإن  ال�شعوديني  االأخوة  اأقوال  اأنه ح�شب  اإىل  ال�شيف  وي�شري  ب�شدة   باالأر�ض 

من  يومني  بعد  الطائرة  حطام  �شاهد  اأنه  املعتقد  ومن  الطائرة  حطام  �شاهد  االأغنام 

املحفوظة  ال�شهداء  �شاهد جثمان  اأنه  ال�شيف  ويفيد  امل�شوؤولة  ال�شلطات  واأبلغ  �شقوطها 

بثالجة م�شت�شفى حفر الباطن ويف اليوم التايل مت ال�شالة عليهم، ودفنهم مبالب�شهم 

الع�شكرية يف مدينة حفر الباطن)35(. 

كما يذكر ال�شيف اأن جثث ال�شهداء مل تكن بعيدة عن حطام الطائرة، وهذا يعد دلياًل 

باالأر�ض)36(.  ارتطمت  واإمنا  انفجار،  لها  الهيلوكوبرت مل يحدث  اأن طائرة  قوًيا على 

ويعتقد النقيب جمال ال�شطي اأنه لو مل يقل لهم اإن الطائرة هبطت يف البحرين الأمكن 

عمل �شيء ولكنه ق�شاء اهلل وقدره)37(.

ويذكر العطار اأنه قد اأجمع عدد من ال�شباط الطيارين على اأن �شبب �شقوط الطائرة 

اأ�شباب عدة ميكن  اإىل  يعود  اأن  املمكن  واإمنا من  ا�شقاطها،  اأنه مت  اأو  فنًيا  لي�ض خلاًل 

اإجمالها فيما يلي :

يرى النقيب ال�شطي اأن الطيارين حممد العبيد، وحمدان العنزي كانا يعانيان من قلة 

النوم، واالإرهاق، وربكة الق�شف طوال اليوم يف قاعدة ال�شامل، واحلالة النف�شية. اإ�شافة 

اإىل اأن طائرة الهيلوكوبرت ال يوجد فيها اأ�شلحة دفاعية اأو رادار توجيه مع قلة خربتهما 

يف الطريان الليلي.

اأو اأربع  اإذ كانت عدد ال�شاعات التي مت التدريب عليها يف الطريان الليلي مابني ثالث 

�شاعات وهذا قليل جًدا مقارنة بالطريان النهاري فاخلربة يف الطريان الليلي حمدودة 

اإال ملن عنده خربة  اأنه من غري امل�شموح  جًدا، وال ت�شاوي �شيًئا يف عرف الطريان كما 
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دعتهم  التي  هي  بها.  ميرون  كانوا  التي  احلرجة  الظروف  ولكنها  الطريان  يف  طويلة 

للطريان الإخراج القادة الع�شكريني واإنقاذ الطائرات)38(.

ارتطمت  تكون  اأن  املمكن  من  ال�شهداء  طائرة  اأن  فيذكر  الكندري  يو�شف  الرائد  اأما 

باالأر�ض، واأردف مكماًل يف ليلة 8/3 كانت الليلة مقمرة بدًرا تقريًبا ولكن القمر غاب 

ال�شاعة الواحدة اأو ا لواحدة والن�شف وعند اإقالع الطائرات كان الليل مظلمًا ال ي�شتطيع 

ال�شخ�ض روؤية راحة يده مع اإطفاء االأنوار، والطريان املنخف�ض، فمن ال�شعوبة مبكان 

متييز االأر�ض من ال�شماء ولهذا ارتطموا باالأر�ض، جنوبي مركز احلمطيات الكويتي على 

احلدود ال�شعودية ولكن اأقرب اإىل ال�شعودية)39(.

اأن طيار  اأن طائرة الهيلوكوبرت ارتطمت باالأر�ض ويو�شح  كما يفيد املقدم ناجي العلي 

الهيلوكوبرت، وخا�شة يف الطريان الليلي قد ال يتمكن من حتديد و�شعيته، ومكانه داخل 

الطائرة اإذ اإن الظالم الدام�ض يف اخلارج يجعله يح�ض اأنه طائر، على جنب وال�شعور من 

الظالم، وكون الطائرة حميًطابها الزجاج من اأغلب نواحيها فاإنه من ال�شهل اأن ي�شبح 

لدى قائدها عدم و�شوح لو�شعه الداخلي ولي�ض اخلارجي، وهل هو يف و�شعية مقلوبة 

ذلك  على  يرتتب  اأن  املمكن  ومن  ال�شعور  هذا  يعطي  وهيكلتها  �شكلها  الأن  معتدلة،  اأو 

ارتطامها باالأر�ض. كما اأن هناك احتمالية حماولة قائد الطائرة الهبوط بها، ولالأ�شباب 

امل�شار اإليها اآنًفا ارتطت باالأر�ض)40(.

اإن ما اأ�شرنا اإليه من اآراء حول كيفية، واأ�شباب �شقوط طائرة الهيلوكوبرت، وا�شت�شهاد 

ركابها ما هي اإال افرتا�شات ويبقى ال�شبب الرئي�شي واملبا�شر �شًرا دفن مع ال�شهداء.

اأما فيما يتعلق مبعرفة اأ�شرة ال�شهيد خالد البعيجان بخرب ا�شت�شهاده فيذكر والده اأنه 

بعد اأن انقطعت به ال�شبل يف معرفة م�شري ابنه خرج من الكويت اإىل اململكة العربية 

ال�شعودية لعل وع�شى اأن يجده، واأخذ والد ال�شهيد يرتدد على قاعدة الظهران ملدة ثالثة 

اأيام وا�شتف�شر من عدد من ال�شباط الكويتيني عن ابنه ولكنه مل يجد االإجابة ال�شافية، 

واأ�شار والد ال�شهيد اإىل اأنه مر على جميع القواعد يف ال�شعودية، وتاأكد اأنه غري موجود. 

معرفتهم  بعدم  اأفادوا  الذين  البحرين  يف  حمد  قاعدة  على  االت�شال  اإىل  حداه  مما 

ال�شعودية مل�شاعدته يف معرفة م�شري  القوات  اإىل  ال�شهيد  والد  ال�شهيد. وجلاأ  مب�شري 

ابنه وقد اأبلغوه بدورهم بخرب �شقوط طائرة كويتية)41(.

ويف هذا ال�شدد يذكر الرائد �شادق العلي اأن والد ال�شهيد البعيجان كان ياأتي وياأ�شل 

عن ابنه خالد يف قاعدة الظهران، وكنا ندري اأنه مفقود ولكننا ال ن�شتطيع اأن نبلغه بهذا 
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اخلرب، وظل والد ال�شهيد كما يوؤكد العلي ثالثة اأيام على هذه احلال، يروح ويرد  ويرى 

العلي اأن ال�شبب وراء االإحجام عن اإبالغه خرب فقدان ابنه  الأننا كنا غري متاأكدين من 

املعلومة لدينا، ومن املكن اأن يقال له اخلرب ثم يكون غري �شحيح خا�شة يف تلك الظروف 

وقد يكون م�شاًبا ومل ميت. �شحيح لديك ظن قوي اأنهم �شقطوا بطائرتهم، ووجدوهم، 

ولكن لكونك مل ت�شاهد اجلثة فاإنك ال ت�شتطيع الكالم)42(.

وتاأكد والد ال�شهيد بعد عناء اأن ابنه ا�شت�شهد ودفن يف مقربة حفر الباطن، ويفيد والد 

ال�شهيد اأنه اجته اإىل مدينة حفر الباطن، ووجد رجاًل م�شًنا ممن يخدمون يف املقربة 

حيث ذكر له باأنه �شخ�شًيا قد �شارك يف ت�شييعهم، ودفنهم، وقد اأخذه اإىل حيث قبور 

ال�شهداء، ولكنه مل يتمكن من متييزهم، واأبلغه الرجل امل�شن باأن ال�شهداء، ومن �شمنهم 

ال�شهيد البعيجان قد متت ال�شالة عليهم، ودفنوا مبالب�شهم الع�شكرية)43(.

اأن  اأنور الرفاعي بخرب ا�شت�شهاده فيذكر �شقيقه  اأ�شرة ال�شهيد  اأما فيما يتعلق مبعرفة 

ا�شت�شهاد  بخرب  يعرف  مل  واإنه  الكويت  خارج  كانوا  ووالده  عداه  االأ�شرة  اأفراد  جميع 

اأخيه اإال بعد خروجه من الكويت اإىل اململكة العربية ال�شعودية يف 1990/11/22م مع 

العلم ح�شب كالمه اأن اأغلب �شباب العديلية واخلالدية ممن يعرفون ال�شهيد كان لديهم 

خرب ب�شقوط الطائرة اإال اأنهم ف�شلوا عدم اإبالغه اأو اإبالغ والده. وعندما و�شل �شقيق 

ال�شهيد  �شقيقه  الريا�ض عن  الكويتية يف  ال�شفارة  ي�شاأل يف  اأخذ  الريا�ض  اإىل  ال�شهيد 

اأنور وقد اأبلغه اأحد ال�شباط الكويتيني باأنه ا�شت�شهد بعد �شقوط طائرتهم الهيلوكوبرت 

فجر 1990/8/3م فما كان من �شقيق ال�شهيد اأنور اإال الرتحم على �شقيقه وابتهل اإىل 

اهلل �شبحانه وتعاىل اأن ت�شكن روحه اجلنة)44(. كما يذكر �شقيق ال�شهيد اأن والدتهم 

كانت يف القاهرة واجتهت يف �شهر اأكتوبر اإىل اململكة العربية ال�شعودية و�شاألت يف �شفارة 

ال�شفارة  ال�شباط يف  اأغلب  وكان  الرفاعي  اأنور  ال�شهيد  ابنها  الريا�ض عن  الكويت يف 

يعرفون ال�شهيد وبالذات امللحق الع�شكري يف الريا�ض وكان على دراية بحادثة �شقوط 

الطائرة وا�شت�شهاد ركابها ومن �شمنهم ال�شهيد اأنور فاآثروا عدم اإبالغها بخرب ا�شت�شهاده 

واأعطوها اأخبارًا طيبه عنه)45(. وقد علمت والدة ووالد ال�شهيد بخرب ا�شت�شهاد ابنها 

اأنور بعد التحرير عندما قام �شقيق ال�شهيد باإبالغها. كما اأن الرائد ح�شن الكندري بعد 

التحرير قد قام باإبالغ والد ال�شهيد بخرب ا�شت�شهاد اأنور الرفاعي)46(.

رحم اهلل �سهيدينا رحمة وا�سعة واأ�سكنهما ف�سيح جناته
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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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الهام�ش:
)1( عبدالرحمن علي البعيجان )والد ال�شهيد(، �شريط رقم 1/130، اأجرى املقابلة: عبدالعزيز ال�شاعي، 

بتاريخ 1996/3/4م.

)2( الرائد/ يو�شف الكندري، �شريط رقم 2/130، اأجرى املقابلة: عبدالعزيز ال�شاعي و�شعود املطريي، 

بتاريخ 1996/3/6م.

)3( عبدالرحمن البعيجان، م�شدر �شبق ذكره.

)4( الرائد/ يو�شف الكندري، م�شدر �شبق ذكره.

)5( عبدالرحمن البعيجان.م�شدر �شبق ذكره

)6( ماجد ال�شالح، م�شدر �شابق.

)7( الرائد/ يو�شف الكندري، م�شدر �شابق.

بتاريخ  ال�شاعي،  عبدالعزيز  املقابلة:  اأجرى   ،4/112 رقم  �شريط  اجليماز،  حمد  الرائد/   )8(

1996/3/26م.

)9( امل�شدر ال�شابق، والرائد/ ماجد ال�شالح، م�شدر �شابق.

ال�شاعي،  وعبدالعزيز  تركي،  بنيان  د.  املقابلة:  اأجرى   ،2/113 رقم  �شريط  العلي،  ناجي  املقدم   )10(

و�شعود املطريي، بتاريخ 1995/12/24م.

)11( الرائد/ ماجد ال�شالح، م�شدر �شبق ذكره.

)12( الرائد/ يو�شف الكندري، م�شدر �شبق ذكره.

ونا�شر  املطريي  �شعود  املقابلة:  اأجرى   ،A4/100 رقم  �شريط  ال�شطي،  جمال  طيار/  النقيب   )13(

العازمي، بتاريخ 1996/3/6م.

)14( امل�شدر ال�شابق.

)15( النقيب/ وليد العطار، �شريط رقم 4/1299؛ اأجرى املقابلة: عبدالعزيز ال�شاعي ونا�شر العازمي، 

بتاريخ 1996/4/15م.

)16( امل�شدر ال�شابق.

)17( الرائد/ يو�شف الكندري، م�شدر �شبق ذكره.

)18( الرائد/ ماجد ال�شالح، م�شدر �شابق.

)19( النقيب/ وليد العطار، م�شدر �شابق.

)20( النقيب/ جمال ال�شطي، م�شدر �شبق ذكره.

)21( امل�شدر ال�شابق.

)22( املقدم ناجي العلي، م�شدر �شبق ذكره.

)23( الرائد/ يو�شف الكندري، م�شدر �شبق ذكره.

)24( املقدم/ ناجي العلي، م�شدر �شبق ذكره.

)25( النقيب/ جمال ال�شطي، م�شدر �شبق ذكره.

)26( الرائد/ يو�شف الكندري، م�شدر �شبق ذكره.

)27( املقدم/ ناجي العلي، م�شدر �شبق ذكره.

)28( النقيب/ جمال ال�شطي، م�شدر �شبق ذكره.

)29( النقيب/ وليد العطار، م�شدر �شبق ذكره.
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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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)30( املقدم/ ناجي العلي، م�شدر �شبق ذكره.

)31( النقيب/ جمال ال�شطي، م�شدر �شبق ذكره.

)32( املقدم/ ناجي العلي، م�شدر �شبق ذكره.

)33( النقيب/ جمال ال�شطي، م�شدر �شبق ذكره.

بتاريخ  املطريي،  �شعود  املقابلة:  اأجرى   ،5/113 رقم  �شريط  ال�شيف،  مبارك  را�شد  ركن  لواء   )34(

1996/7/17م، حممد اأحمد الرفاعي، م�شدر �شبق ذكره.

)35( امل�شدر ال�شابق، والرائد/ يو�شف الكندري، م�شدر �شبق ذكره.

)36( النقيب/ جمال ال�شطي، م�شدر �شبق ذكره.

)37( امل�شدر ال�شابق.

)38( الرائد/ يو�شف الكندري، م�شدر �شبق ذكره.

)39( املقدم/ ناجي العلي، م�شدر �شبق ذكره.

)40( عبدالرحمن البعيجان، م�شدر �شبق ذكره.

بتاريخ  ال�شاعي،  عبدالعزيز  املقابلة:  اأجرى   ،3/113 رقم  �شريط  العلي،  �شادق  الرائد/   )41(

1996/2/15م.

)42( امل�شدر ال�شابق.

)43( حممد اأحمد الرفاعي، م�شدر �شبق ذكره.

)44( امل�شدر ال�شابق.

)45( الرائد/ ح�شن الكندري، م�شدر �شابق.
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( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
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ال�سهيد / باقر عبا�ش �سيد عبداهلل املو�سوي)1(

ال�شهيد باقر عبا�ض املو�شوي، �شاب كويتي يف مقتبل العمر، من مواليد 1969/7/28م، 

قدم روحه الزاكية فداًء لرتاب وطنه عندما اجتاحته جحافل النظام العراقي، و�شهيدنا 

الثانوي، وهو  تعليمه  اأكمل  املدار�ض احلكومية حتى  بيان، در�ض يف  من قاطني منطقة 

موظف بوزارة ال�شئون االجتماعية، ويعمل يف مركز �شباب الفيحاء.



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
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ال�سهيد / اأحمد علي خرياهلل العنزي

ال�شهيد اأحمد علي العنزي، �شاب يف مقتبل العمر، من مواليد 1966/10/8م، قدم روحه 

من  و�شهيدنا  العراقي،  النظام  جحافل  اجتاحته  عندما  الوطن،  لرتاب  فداء  الزاكية 

قاطني ق�شر د�شمان، حيث ي�شكن هو وعائلته، مل يكمل تعليمه بعد )املرحلة املتو�شطة(، 

والتحق بوزارة الداخلية برتبة )وكيل عريف، اأمن املطار(.

دور ال�سهيد اأن اأثناء االحتالل العراقي للكويت :

�شابطه  قبل  من  بال�شهيد  االت�شال  مت  1990م  اأغ�شط�ض  من  الثاين  اخلمي�ض  فجر  يف 

اإجازة  لديه  باأن  اأحمد  ال�شهيد  عليه  ورد  بعمله،  االلتحاق  اإليه  وطلب  الدويل،  باملطار 

تتعر�ض يف هذه  البلد  اأن  ال�شهيد  يدور بخلد  االلتحاق، ومل يكن  ي�شتطيع  واأنه ال  طبية 

االأثناء الجتياح عراقي غادر، ويف هذا ال�شدد يذكر �شديقه ها�شم املو�شوي، باأنه اأبلغ 

د�شمان  ورجعنا  اأ�شبوع   طبية  ولديه  مري�ض  وهو  يح�شر  لن  اأحمد  له   قائاًل  ال�شابط 

من  الثاين  �شبيحة  اأنه يف  ال�شهيد،  والدة  وت�شري  لياًل)1(.  والن�شف  الواحدة  ال�شاعة 

اأغ�شط�ض، اأيقظت ال�شهيد اأحمد، واأبلغته باحلدث االأليم، مل ي�شتوعب ال�شهيد ما اأبلغته 

ا وحتت تاأثري  به والدته، وقرر االلتحاق بوحدته)2(. ويذكر �شديقه ها�شم  كان مري�شً

اأنت، جي�ض  اأحمد �شتواجه  املخدر )البنج( ومن عزميته القوية حمل ال�شالح وقلت له 

عراقي ود�شمان قاعدين يرمونه .. وما هامهم د�شمان يخافون منك ومن �شالحك قال 

اخلروج،  على  اأ�شر  ال�شهيد  اأن  اإال  �شغري   كولت  معاك  اللي  كل  �شرتمي  قلت  اأرميهم 

طلب  اأنه  ح�شني،  �شقيقه  ويذكر  ح�شني)3(.  االأكرب  و�شقيقه  �شيارته،  ركب  وبالفعل 

اإال  ال�شهيد  من  كان  فما  اآمن  مكان  يف  م�شد�شه  يخفي  اأن  اأحمد  ال�شهيد  �شقيقه  اإىل 

دوار  وعلى  ال�شري  اأثناء  ويف  ال�شيارة.  وباب  القيادة  كر�شي  بني  املقعد  حتت  و�شعه  اأن 

د�شمان اأوقفتهم نقطة تفتي�ض عراقية. و�شاأل الع�شكري العراقي ال�شهيد الذي كان بزيه 

الع�شكري، اإن كان يحمل �شالًحا فرد عليه ال�شهيد بالنفي، وهنا طلب اإليه النزول، وما 

اأن ترجل  اأخرى بعد  اإن فتح ال�شهيد باب ال�شيارة حتى �شقط امل�شد�ض)4(. ويف رواية 

ال�شهيد من �شيارته، قام اجلندي العراقي بتفتي�ض ال�شيارة ووجد م�شد�ض ال�شهيد)5(. 

اأبلغ اجلندي العراقي �شابطه، الذي كان بالقرب منه بامل�شد�ض وا�شتاأذنه يف اإعدامه، 

اإال اأن ال�شابط العراقي قال للجندي، اأتركه اإال اأنه اأمر ال�شهيد بخلع مالب�شه الع�شكرية، 
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واأن يرك�ض على اأال يلتفت خلفه، ومل يكن اأمام ال�شهيد اأحمد اإال الر�شوخ لالأمر الواقع 

�شقيقه  حترك  وبالفعل  بال�شيارة،  باالن�شراف  اأمروه  فقد  ح�شني  �شقيقه  اأما  مكرها. 

بال�شيارة اإال اأنه مل يبتعد كثرًيا اإذ كان قلبه وعقله مع �شقيقه، واأوقف �شيارته مب�شافة 

اإىل اأن و�شل ال�شهيد اأحمد وركبا وانطلقا. وي�شري �شقيقه اإىل اأنهما اجتها للفيحاء حيث 

اأهل زوجته، واأخذ منهم د�شدا�شة لب�شها ال�شهيد، واجتهوا من هناك اإىل املطار الدويل 

حيث مقر عمل ال�شهيد. اإال اأن رفاق ال�شهيد ممن يعملون معه يف املطار، اأوقفوه، واأبلغوه 

وغري  باملطار   العراقيني  ترى  ارجع  اأحمد  له   قائلني  املطار.  على  العراقيني  ب�شيطرة 

منطقة  اإىل  اجته  بعدها  دخولها،  ي�شتطع  مل  اأنه  اإال  اجليوان،  ناحية  اجتاهه  ال�شهيد 

م�شرف، حيث ت�شكن خالته)6(. اأما ها�شم املو�شوي، في�شري يف رواية اأخرى اإىل اأنهم 

اجتهوا هو وال�شهيد اأحمد وح�شني حيث ي�شكن والده يف منطقة م�شرف، واأنه قال لل�شهيد  

هل هذه مناورة ما ندري . وي�شري قا�شم املو�شوي اإىل اأنه يف ذلك اليوم 8/2، يف حدود 

ال�شاعة العا�شرة �شباًحا، مت الت�شاور فيما بينهم واأنه اأخرب ال�شهيد باقر واأخوه فا�شل 

باأنه يتم الت�شاور عندهم يف منطقة بيان.   وذلك بعيًدا عن العا�شمة واأن كل االأ�شياء 

ال�شهيد  لذلك اخرتنا منزل  ب�شهولة،  التحرك  العا�شمة؛ فال ميكن  املهمة موجودة يف 

يف بيان، بعيًدا عن العا�شمة )7(. ويكمل قا�شم بقوله  اجتمعنا يف منزل ال�شهيد باقر 

املو�شوي ثم طرح علينا االأخ ح�شني �شقيق ال�شهيد اأحمد اأن نلتقي يف م�شرف يف �شرداب، 

اأمًنا ومت االتفاق على ذلك )8(. وي�شري قا�شم املو�شوي، اإىل  حيث �شيكون املكان اأكرث 

اأنهم اجتمعوا يف اليوم التايل 1990/8/3م يف م�شرف مع ال�شيخ حمد فهد ال�شباح. ويف 

م�شرف مت  التخطيط على كل �شيء، ولكن يف البداية كان التفكري يف كيفية احل�شول 

على ال�شالح)9(. وي�شري فا�شل املو�شوي  كنا جمموعة تتكون من ال�شهيد باقر وال�شهيد 

اأحمد وها�شم املو�شوي وقا�شم املو�شوي وح�شني العنزي وفايز مط�شر واأول �شيء فكروا 

فيه جلب اأ�شلحة بغر�ض الدفاع واملقاومة )10(.

تدلها،  الداخلية  اأنت ع�شكري، وخمازن  اأحمد  لل�شهيد  قال  اأنه  املو�شوي  ويذكر ها�شم 

ومعروفة يف ال�شويخ)11(. فتم االتفاق على خمازن الداخلية، ويف 1990/8/4 ال�شاعة 

من  عليه  ما ميكن احل�شول  واأخذوا  الداخلية   اإىل خمازن  اجتهوا  اخلام�شة ع�شًرا، 

ويقول  واحد)12(.  مكان  ال  مكان،  كذا  على  ال�شالح  توزيع  بعدها  وحاولوا  الذخرية، 

ها�شم املو�شوي بقوله  رحنا ولقينا االأبواب مك�شورة وال�شالح ماأخوذ من املخازن ودخلنا 

وتر�شنا دبه ال�شيارتني ال�شفر واالأو�شنت من ال�شالح. ويذكر فا�شل املو�شوي اأن ال�شهيدين 
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يقدرون  الداخلية، وجمعوا كرث ما  املو�شوي اجتهوا ملخازن  وقا�شم وها�شم  باقر  احمد 

وم�شد�شات  ذاتيات  وذخائر  اأ�شلحة  من  فوق  عندنا  انرت�شت  ال�شربة  وب�شراحة  عليه 

اأنواع  جميع  اأن  اأقول  كنت  اإذ  اأبالغ  ما  ب�شراحة  والر�شا�ض  والر�شي�ض  واملجنم  والفرد 

االأ�شلحة كانت عندنا واحنا كنا خملني ال�شغلة �شرية باملرة راعينا كل �شيء اإن �شالفة 

واخلرب  اأ�شخا�ض  ثمانية  يعني  كمجموعة  احنا  باملره  اأحد  حق  تطلع  ال  هذه  االأ�شلحة 

اأحمد  ال�شهيد  بيننا )13(. ويذكر ح�شني �شقيق  ب�ض فيما  اأبًدا  اأحد  هذا ما يطلع حق 

بقوله  اإن ال�شهيدين اأحمد وباقر املو�شوي  ومعهما قا�شم وه�شام وجدوا �شالًحا يف اأحد 

ال�شالح  اإليه بقوله  خلنا نروح ناخذ  اأ�شار  اأحمد  ال�شهيد  واأن  خمازن وزارة الداخلية، 

وبيت  املو�شوي  باقر  ال�شهيد  بيت  منها  متفرقة،  اأماكن  يف  ال�شالح  اإخفاء  ومت   .)14(

: و�شع  لهم  اأنه قال  املو�شوي  باقر  ال�شهيد  والد  )ال�شيخة �شهرية( يف م�شرف. ويذكر 

ال�شالح يف البيت فيه خطورة على اجلميع وطلب منهم نقل ال�شالح ودفنه باحلديقة اأو 

اأي مكان اآخر. كما يذكر عادل حممود اأن ال�شهيد باقر طلب اإليه م�شاعدته يف مبادلة 

االأ�شلحة)15(.  بتبادل  معه  قام  ا  �شخ�شً له  اأح�شر  بالفعل  واأنه  كال�شينكوف مب�شد�ض 

ويذكر فايز مط�شر ابن خالة ال�شهيد اأحمد العنزي اإىل اأن ال�شهيد اأحمد، اأح�شر لل�شيخ 

حمد يف م�شرف ثالثة ر�شا�شات جلبها من خمازن وزارة الداخلية )يف ال�شامية()16(. 

املجموعة يف م�شرف، يف منزل  اأفراد  بعدها االجتماعات بني  توالت  اأنه  قا�شم  ويذكر 

ال�شيخة �شهرية، وخا�شة يف اأثناء فرتة الع�شر وامل�شاء وذلك يف �شرداب املنزل، وكان 

الظالم ي�شود املنزل حتى ال ي�شك اأحد يف وجود �شيء يف املنزل، ويف اأثناء خروجنا نخرج 

متفرقني)17(. وي�شري فا�شل املو�شوي، تطورت العملية مع ا�شتمرار الغزو، وي�شري اإىل 

ذلك بقوله نحن  اأول �شيء التفكري كان بغر�ض الدفاع واالأ�شلحة كنا جنمعها لكي ندافع 

�شياأتي.  كما  مراحل  تلتها  املو�شوي  فا�شل  ي�شري  كما  املرحلة،  هذه  اأن  اإال  اأنف�شنا   عن 

ويفيد قا�شم املو�شوي اأنه بعد االجتماعات املتتالية واملتكررة اأول �شيء مت التفكري به، هو 

خمفر �شرق  فقد طرح االأخ ح�شني �شقيق ال�شهيد اأحمد علينا القيام بجولة ا�شتطالعية 

على املخفر، ملعرفة احلرا�شة التي حتيط باملخفر، وذلك لتحديد نوعية ال�شالح الذي 

�شوف ن�شتخدمه، وعدد االأفراد الذين �شينفذون تلك املهمة، واالأ�شرار التي �شوف تلحق 

بهم. ويف يوم االأحد 8/5 ويف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف م�شاًء وكانت بداية فرتة 

بقوله  قا�شم  ويذكر  املو�شوي،  وها�شم  وقا�شم  وباقر  اأحمد  ال�شهيد  خرج  التجول،  منع 

و�شولنا  وعند  التفتي�ض،  نقاط  تواجد  واأماكن  الطريق  نعرف  فكنا  منزلنا هناك؛  كان 
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اإىل جممع البنوك يف تلك االأثناء، �شمعنا اإطالق نار، فحاولنا االختفاء بني العمارات، 

يف  كنا  الأننا  �شالح  اأي  معنا  يكن  مل  احلمد  وهلل  اجلنود  من  جمموعة  �شاهدنا  ولكننا 

مهمة ا�شتطالعية فقط )18(. ويقول ها�شم  اأوقفونا ودخلونا يف عمارة عبداهلل ال�شامل 

وفت�شونا وما لقوا �شيئًا  وي�شري قا�شم املو�شوي اإىل اأنهم كانوا متوقعني حدوث مثل هذا 

االحتمال، ومواجهته، وحاول جنود االحتالل ا�شتجوابنا، واإىل اأي مكان متجهني واأجبنا 

ويف  �شباب  اأربعة  اإننا  يقتنعوا، حيث  ومل  ذلك،  ي�شدقوا  اأنهم مل  اإال  الوالد  منزل  اإىل 

�شيارة واحدة، ويف �شاعة متاأخرة من الليل، ويف وقت ممنوع التجول، لذلك األقوا القب�ض 

عليهم وقاموا ب�شرب ال�شباب يف ال�شارع، واأطلق جنود االحتالل النار يف الهواء، كما مت 

االت�شال بالقيادة، وطلبوا قوة و�شلت اإىل خم�شني جندي عراقي، وقام جنود االحتالل 

بربط عيون ال�شباب، وو�شعوهم يف �شيارة وانيت، ثم اجتهوا بهم اإىل مطعم فتو�ض على 

وي�شري  باحلرا�شة،  املطعم حماًطا  كان  كما  املطعم  فوق  القيادة  وكانت  البحر،  �شاحل 

قا�شم اإىل اأن ال�شباط حاولوا معرفة �شبب وكيفية القب�ض على ال�شباب االأربعة، اإال اأن 

اجلنود كرثت اأقاويلهم الكاذبة يف كيفية القب�ض على ال�شباب، تال ذلك اإجراء  حتقيق 

مع ال�شباب االأربعة، ويف نف�ض الوقت اأو�شعوهم �شرًبا وتعذيًبا يف �شبيل  احل�شول على 

وا�شتمرت  ال�شرب  املو�شوي من كرثة  قا�شم  اأغمى على  التعذيب  اأثناء  معلومات،  ويف 

عملية اال�شتجواب والتعذيب على البقية اإىل ال�شاعة الرابعة �شباًحا، اإال اأنهم مل يح�شلوا 

على �شيء بعدها �شمحوا لهم باخلروج. ويفيد قا�شم اإىل اأنه بعد خروجهم حاولوا تغيري 

الطريق تفادًيا ملراقبة العراقيني لهم، وعندما و�شلوا اإىل منزل ال�شهيد باقر يف بيان 

م�شت�شفى  يف  ال�شباب  باأحد  باالت�شال  باقر  ال�شهيد  فقام  قا�شم  باإ�شابة  اجليمع  �شعر 

مبارك، واأبلغه باالإ�شابة فطلب منه اأن يرتدي مالب�ض عادية، وال ي�شعر جنود االحتالل 

بوجود االأمل يف ج�شمه، وبالفعل ا�شتمر عالج قا�شم لفرتة من الزمن)19(.

وت�شري والدة ال�شهيد باقر، اأنه يف حدود ال�شاعة الرابعة فجًرا �شمعت طرًقا على الباب، 

وعندما فتحته وجدت اأمامها ال�شهيد باقر  حايف ومالب�شه كلها دم و�شايل خاله  قا�شم 

ومالب�شهم مقطعة وراه اأحمد اهلل يرحمه احللق وارم وال�شرو�ض ماكو مك�شرة من الطق 

والتعذيب)20(. وتذكر والدة ال�شهيد اأحمد اأنه  جاء مرة ومكث طول النهار نامي فوق 

البيت دورين اأنا كنت حتت اأتاري ما�شكينه طاقينه يف ظهره وكان �شقيق ال�شهيد اأحمد 

قد اأبلغ والدته قائاًل :  اأحمد نامي على ظهره طوال اليوم ويقول ظهري يعورين وملا ك�شف 

لطلب اخلروج من  دفعها  اأخوته  وعلى  عليه  والدته  وكان خوف  دم   كله  �شاهده  ظهره 
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الكويت قائلة :  خلنا نطلع  وكان رد ال�شهيد �شريًعا وحا�شًما  ما اأطلع اأنتم تطلعون جهزوا 

اأغرا�شكم وفيه نا�ض يطلعونكم وين ما تبون  كما ردت جناة �شقيقة ال�شهيد على والدتها 

اأقعد  اأبي  اأنا  تطلعون  تبون  اأنتم  اإذا  بالكويت  واأحمد  وح�شني  نطلع  �شلون  ميه  بقولها  

معاهم  وت�شري والدة ال�شهيد اأحمد قائلة :  جاء والد ال�شهيد وقال ياهلل اجليم�ض واقف 

و�شقيقه  ال�شهيد  رد  �شمعت  اأن  بعد  اأحمد  ال�شهيد  والدة  عليه  وردت  تطلعون   تبون  اإذ 

بقولها  ما احنا طالعني يا حياة �شعيدة يا موت مع بع�ض )21(. وخرج ال�شهيد اأحمد 

م�شاء اليوم التايل لاللتقاء باأ�شحابه، قامت والدة ال�شهيد اأحمد و�شقيقته حياة بدخول 

لها  و�شمح  لالأطفال  اأغرا�ض  باأخذ  وقد حتججتا  الغزو،  اأ�شبوع من  بعد  د�شمان  ق�شر 

اأ�شلحة  ولقينا  وحياة  اأنا  لد�شمان  بقولها  رحت  اأحمد  ال�شهيد  والدة  وت�شري  بالدخول. 

مالت ولدي نايف اجلابر ... وناديت �شائق اأختي نعيمة وخليته يك�شر ال�شندوق واأخذت 

م�شد�شات وحطيت عليهم فر�ض اجلهال وطلعنا  وقد اعرت�شت والدة و�شقيقة ال�شهيد 

جيب عراقي، و�شاألهم عن �شبب وجودهم، وردوا عليهم اأنهم جاءوا الأخذ مالب�ض وحليب 

لالأطفال، وقد �شرت اهلل عليهم من التفتي�ض واإال كان م�شريهم الهالك، وقد قال لهم 

اخرجوا وال تعودوا مرة اأخرى)22(. 

اأحمد  ال�شهيد  والدة  مع  نقلتها  التي  االأ�شلحة  باأن  اأحمد  ال�شهيد  �شقيقة  حياة  وتذكر 

هي  ت�شع قطع من �شمنها ر�شا�شات وم�شد�شات غري اللي بال�شندوق تقريًبا 35 قطعة 

خليناهم نقلها ال�شهيد اأحمد وربعه )23(. وت�شري والدة ال�شهيد اإىل اأن هذه االأ�شلحة 

اأعطتها  لفايز مط�شر وال�شيخ حمد  وقد اأح�شر ال�شهيد اأحمد باقي االأ�شلحة من ق�شر 

د�شمان، وقالت له  اإنه توجد اأ�شلحة بال�شندوق واأنه ذهب  اإىل هناك يف ال�شاعة الثالثة 

ع�شًرا معه فايز مط�شر )ولد خالته( ومعاهم واحد اآخر ال تعرف من هو واأح�شروا باقي 

اأم حمد وحفر حفرة  اأنه اأخذ ر�شا�شات عند بيت  االأ�شلحة . وت�شري والدة ال�شهيد اإىل 

ونحن ن�شاهده من النافذة وقام بلفها واأهال عليها الرتاب، وو�شع عليها �شخًرا، وقال 

ال�شهيد، لو يحفرون لن يجدوا اإال زبالة )24(. اإال اأن فايز مط�شر قال اإنه اأح�شر اأ�شلحة 

من د�شمان ولكن مع ح�شن �شقيق ال�شهيد اأحمد ومن املحتمل اأن ال�شهيد جاء د�شمان 

قبلهم اأو بعدهم)25(.

توقف اجلميع عن القيام باأي ن�شاط فرتة من الزمن وذلك للقيام بتخطيط اأف�شل واأدق 

ي�شري فا�شل قائاًل :  بعد القب�ض على املجموعة .. بدينا نن�شغل يعني اأول �شيء ما فكرنا 

مرة ثانية نقاوم وقلنا نوقف �شوية ثم ا�شتغلنا بالهويات  كما يذكر قا�شم  اأن املجموعة 
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كانت  بدايتها  من  يعني هذه  ثانية  اأ�شياء  ويح�شبون ح�شاب  �شوية خذوا احلذر  توقفوا 

�شريع  التخطيط  مرة  اأول  ميكن  هذا  واأن  واأدق  اأكرث  التخطيط  يكون  اأن  فالبد  هكذا 

ومندفع )26(.

يخطط  باقر  ال�شهيد  واأخذ  ال�شباح،  فهد  حمد  ال�شيخ  منزل  يف  اجتماع  مت  ذلك  بعد 

الأ�شياء اأخرى، ويف هذا ال�شدد يذكر ها�شم املو�شوي اأن ال�شهيد باقر قال  زين اأحمد 

اأنت قمت باالأ�شياء الع�شكرية واأنا مدين ما اأعرف وفا�شل علمنا على فك وتركيب ال�شالح 

الأنه ع�شكري وقال باقر اأنا الزم يل دور قلنا له �شهل نريد ختم ال�شوؤون والطابعة وهو من 

مركز �شباب الفيحاء فتوجه ال�شهيد باقر املركز واأخذ االآلة الطابعة، وهويات مل�شاعدة 

الع�شكريني واملدنيني على ال�شواء، ويفيد قا�شم اإىل اأنه ذهب مع ال�شهيد اإىل املركز يف 

متام ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهًرا وكان ال يوجد يف املركز غري احلار�ض، واأخذنا االآلة 

الطابعة، والهويات، واالأختام، ثم ذهبنا اإىل املنزل. بينما ي�شري فا�شل املو�شوي اإىل اأن 

ال�شهيد اأحمد وال�شهيد باقر هما اللذان ذهبا اإىل مركز الفيحاء وجلبا االآلة الطابعة. 

وقد قام ال�شهيدان باقر واأحمد بعمل الهويات لعدد من الع�شكريني. بعدها تو�شع جمال 

العمل اإىل دفاتر ال�شيارات واإجازات القيادة)27(. 

اعتقال ال�سهداء :

اأحمد عندما خرجت معه للبحث عن بيت لت�شتقر فيه يف القرين  تذكر والدة ال�شهيد 

عند  ربته  التي  وهي  االأحمد  فهد  ال�شهيد  تذكرت  عندما  بكت  اأنها  م�شرف  عن  بعيًدا 

�شغره فرد عليها ال�شهيد  ما يبكيك يا اأمي  فقالت له تذكرت ال�شهيد فهد االأحمد كما 

ت�شري والدة ال�شهيد اأحمد ا�شتوقفتهم نقطة �شيطرة عراقية وبعد التفتي�ض �شاأله اجلندي 

العراقي الذي مل يكن يتجاوز الثامنة ع�شرة اإن كان يعطيه د�شدا�شه فرد عليه ال�شهيد 

باالإيجاب قائاًل : اإنه �شوف يعود له بعد �شاعة و�شوف يعطيه الد�شدا�شة  وقد ت�شايقت 

والدة ال�شهيد من رد ال�شهيد عليه قائلة  اأحمد ال تتعر�ض هذوال .. هذوال م�شاكني قال 

م�شاكني واهلل ما اأخليه واهلل األب�شه د�شدا�شه عدله  وكان يق�شد الق�شاء عليه.

اأن  1990/9/1م، وبعد  اأحمد والدته مبنزل �شقيقتها ال�شيخة �شهرية يوم  زار ال�شهيد 

داعب اأوالد اأخته، و�شاألته والدته ما به فلم يرد وخرج. وما اإن خرج ال�شهيد اأحمد حتى 

بكت والدته، وعندما �شاألتها �شقيقتها، عما بها اأجابت  خايفة على اأحمد .. نظرة اأحمد 

منزل  العراقيون  اقتحم  1990/9/2م  التايل  اليوم  فجر  ويف  يودعني )28(.  كاأنه  يل 
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ال�شيخة �شهرية مب�شرف، وي�شادف ذلك اليوم ما عرف با�شم يوم التكبري الذي �شادف 

مرور �شهر على الغزو العراقي للكويت، حيث كان اأهايل الكويت يبتهلون اإىل اهلل �شبحانه 

بعملية  ال�شيخة  ال�شاكنني مبنزل  اأغلب  قام  وقد  العراق.  لتخلي�شهم من طغاة  وتعاىل 

التكبري. وكان املوجودون يف ذلك الوقت والدة ال�شهيد اأحمد، واأخواته جناة وحياة واأخو 

ال�شهيد ح�شن وفايز مط�شر، ووالدته واأخواته واأخوه فواز، واخلادمة)29(.

ال�شهيد  باقر، وكان  ال�شهيد  بيان حيث منزل  للتو قد قدم من  اأنه  ويذكر فايز مط�شر 

اأحمد قد طلب اإليه تغيري دفاتر ال�شيارات املتواجدة يف منزل ال�شيخة �شهرية مب�شرف. 

كما اأو�شاه اأال يوقفوا ال�شيارات الفخمة اأمام املنزل، وي�شري فايز اأنه حلق بال�شهيد اأحمد 

ب�شيارته. ومعه �شديقه جمال العلي. اإىل حيث منزل ال�شهيد باقر، وملا مل يجدوا ال�شخ�ض 

الذي لديه اخلتم طلب اإليهم ال�شهيد اأحمد قائاًل  اأنا موجود بهذا البيت و�شويه وتردون 

وخلينا الدفاتر معانا جمهزة ويوم ات�شل علينا قال تعالوا كان بالليل بعد العا�شرة لياًل 

. ويذكر فايز اأنه بعد ذلك �شعد يف حدود ال�شاعة الثانية ع�شرة لياًل اإىل اأعلى املنزل 

وكرب مع املكربين، و�شمعنا اإطالق نار من ناحية بيان، الأن ال�شوت عاٍل جًدا من ناحية 

بيان )30(. وت�شري جناة �شقيقة ال�شهيد اأحمد اأنه  وقت التكبري بالليل كان فايز يطلق 

عليهم  كما اأكدت حياة بقولها  فايز كان معانا بالبيت كان يطلق عليهم بالليل يوم نقول 

اهلل اأكرب ونكرب فايز كان عنده ر�شا�ض كان يطلق عليهم من البيت )31(.

بينما ي�شري فايز اإىل اأنه  بعد التكبري باأقل من �شاعة �شار اإطالق نار حتت البيت عندنا 

.. ونحن يف ال�شالة �شمعنا�شوت ر�شا�ض كاأنه يف احلو�ض عندنا والبنات جاءوا يرك�شون 

وطليت اأنا من الدري�شة من الدور االأول وما لقيت اأحد وما قدرت اأطلع من البيت ب�ض 

باحلو�ض وما �شفت اأحد وخفت اأن اأحًدا يلمحني ويقول اأنا اللي رامي الأن الظاهر واحد 

من ال�شباب اللي بّره رامي نقطة ال�شيطرة اللي عند االإ�شارة واأنا بعدين �شمعت اأنه اأنا 

يرم،  ولكنه مل  ر�شا�ض  لديه  فايز  ويكمل   . البيت  اأنهم دخلوا  ال�شبب  واأنا  اللي رميتهم 

اأن عراقيني من اال�شتخبارات هم الذين قاموا باإطالق النار؛ كذريعة القتحام  ويعتقد 

املنزل خا�شة واأنه �شبق للعراقيني اأن جاءوا اإىل املنزل )منزل ال�شيخة �شهرية مب�شرف 

اأنهم قاموا بتفتي�ض  اأ�شماء كما  يف وقت �شابق، و�شاألوا عن الرجال، ولكن دون حتديد 

�شامي  يدعى  ل�شخ�ض  فايز مط�شر  وي�شري  املن�شورية(،  الذي متتلكه يف  االآخر  املنزل 

ا – كان متخوًفا  مطر ويتهمه باأنه  هو الذي بلغ علينا  مو�شًحا اأن ال�شهيد اأحمد – اأي�شً

من نايف مطر الذي جاء بزوجته واأجل�شها معهم يف م�شرف، وظلوا يف املنزل حتى خروج 
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ال�شهيد  بها  زودهما  مزورة  بهويات   8/22 يوم  حدود  يف  �شهرية  ووالدته  حمد  ال�شيخ 

حمد، وكان نايف ح�شب ادعاء فايز بقوله ال�شيخ حمد حذرهم من �شامي، واأنه متعاون 

مع العراقيني. وكان �شامي من الذين يرتددون على ديوانية ال�شيخ قبل الغزو)32(.

وي�شري فايز اإىل اأن �شقيقه فواز اأبلغه يف وقت متاأخر، ال�شاعة الثانية فجًرا، اأن �شامي 

مطر قد ح�شر للبيت يف م�شرف واأنه �شاأل عنه قائاًل  وين فايز عنده دفاتر  ورد ال�شقيق 

اأبي دفاتر عندي ربع يبون يغريون دفاترهم )33(. كما توؤكد  باالإيجاب، قال �شامي : 

جناة �شقيقة ال�شهيد اأحمد  اأن �شامي مطر قبل يوم من اقتحام منزل ال�شيخة �شهرية 

مب�شرف، �شاأل الطباخ اأ�شرف من موجود بالبيت ؟ قال الطباخ اأم نايف واأم فايز والبنات 

علينا  اقتحم  يوم  ثاين    .. فواز  وب�ض  وح�شن  فايز  قال  ال�شباب   منهو من  قال  وفايز  

العراقيون البيت ال�شاعة اخلام�شة والن�شف فجًرا )34(.

يف  انت�شروا  العراقيني  اأن  ال�شرداب،  يف  نائمة  كانت  التي  اأحمد  ال�شهيد  والدة  وتذكر 

اأرجاء املنزل، واأنها تفاجاأت باأحد الع�شكريني العراقيني اأمامها واأمرها باأن تدخل اأحد 

اأن  مط�شر  فايز  يذكر  كما  عليها)35(.  الغرفة  اإغالق  ومت  االأر�شي،  الدور  يف  الغرف 

االأول،  بالدور  ال�شالة  نائمني يف  كانا  اللذين  وفواز  على ح�شن  دخلوا  جنوًدا عراقيني 

ا�شتيقظ فايز فزًعا على ركل من ع�شكري عراقي موجًها ر�شا�شه جهته. ويكمل  بينما 

فايز، بقوله اإنه على الفور مت ربطه وتغطية عينيه، واإجال�شه، و�شوؤاله عن ال�شالح، وملا 

اأنكر فايز وجود �شالح، ا�شتمر يف �شربه، بعدهااأح�شر ح�شن �شقيق ال�شهيد اأحمد، ومت 

�شربه اأمام فايز. واأفاد فايز اأن اأحد ال�شباط العراقيني. ا�شتمر يف عملية �شوؤاله عن 

اأنكر  اأ�شار عليه قائاًل  تطلعون ال�شالح وال كلكم تروحون املخفر  وعندما  ال�شالح، ثم 

فايز وجود �شالح لديهم، ذكر له ال�شابط العراقي بقوله  اأنت اأم�ض رامينا  وي�شري فايز 

اإىل اأنه اأنكر رمي العراقيني، وا�شتمر يف اإنكار وجود �شالح، وتوا�شل ال�شرب عليه، وعلى 

الباك�شتاين، والطباخ  ال�شائق  اأحمد، وعبدالرحمن  ال�شهيد  �شقيقه فواز وح�شن �شقيق 

اأ�شرف، ويفيد فايز اإىل اأنهم وجدوا الدفاتر املزورة التي مت جلبها باالأم�ض، ومت التحفظ 

ت�شوير  مكائن  الغرف  اأحد  يف  ووجدوا  ال�شرداب،  نزلوا  االحتالل  جنود  واأن  عليها، 

واأعالًما و�شوًرا لالأمري، اإ�شافة اإىل غرت، واأقم�شة بي�شاء كتب عليها �شعارات ا�شتخدمت 

اأثناء التكبري، ويوؤكد فايز وجود ر�شمة على اأحد االأقم�شة  مر�شوم عليها حمار وحاطني 

�شورة �شدام عليه و�شافوا االأ�شياء هذه واجننوا . ويكمل فايز بقوله :  جمعوا تلك ال�شور 

و�شحبوه  فرا�شه،  من  بالقرب  وجدوها  التي  املزورة  ال�شيارات  دفاتر  وكذلك  واالأعالم 
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خارج البيت، واأركبوه )وانيت(، واجتهوا به اإىل خمفر بيان)36(. 

ومن املفيد اأن ن�شري هنا اإىل اأن الدفاتر املم�شوكة كانت معه، واأنه مت ختمها يف الليل، 

وكانت قرب و�شادته. وحول ق�شية تركيز العراقيني على م�شاألة ال�شالح اأفاد فايز باأنه 

لها  نعر�ض  �شوف  التي  الق�شية  ال�شيارة، وهي  وي�شعه يف  عادة ما يخرج، ومعه �شالح 

فيما بعد.

 وكانت والدة ال�شهيد ت�شمع �شرًبا وكان �شوت البنات مبحوح من التكبري وكنت اأ�شمع 

�شراخ اخلدام يف ال�شرداب)37(. وت�شري جناة �شقيقة ال�شهيد اأحمد اأن جنود االحتالل 

بعدما اقتحموا املنزل حققوا معها، وانح�شرت اأ�شئلتهم عن االأ�شلحة كما ذكرت اأنهم 

جلبوا لها �شالحًا  وقالوالها اإنهم وجدوه يف املنزل، وقد اأنكرت �شقيقة ال�شهيد اأحمد وجود 

اأما حياة �شقيقة ال�شهيد اأحمد فتذكر اأن اأحد ال�شباط  �شالح لديهم يف املنزل)38(. 

اأن حقق مع �شقيقتها جناة وعبري �شقيقة فايز،  اأدخلها بغرفة، واأخذ يحقق معها بعد 

م�شرًيا  تواجده  معرفة  وحاولوا  زوجها  انح�شرت حول  ال�شابط  اأ�شئلة  اأن  وتوؤكد حياة 

اأنه يعمل يف اال�شتخبارات، واأنها )اأي حياة( تعمل يف الداخلية، وتذكر حياة بقولها اإنها 

راجع  زوجها  اأن   : موؤكًدا  اأ�شر  العراقي  ال�شابط  اأن  اإال  ال�شباط،  اإليه  مااأ�شار  اأنكرت 

ال�شخ�ض  وقام  الرابعة ع�شًرا،  ال�شاعة  تغدى يف  م�شرف وطلع  واأنه  اأمريكا،  للتو من 

اأخذها  مف�شاًل  منعه  ال�شابط  اأن  اإال  �شربها،  حياة مبحاولة  مع  يحقق  الذي  العراقي 

ملخفر بيان للتحقيق معها، وم�شرًيا بقوله  هناك تعرتف  وتكمل حياة بقولها : خذوين 

اأمي قامت تبكي وترتجاه وهدين وقال هدوا حياة ب�ض خلوها على  اأنا وعيايل وبعدها 

طول مراقبة . وت�شري حياة اإىل اأن �شقيقتها جناة دخلت عليها وقالت لها  ال تقولني اأي 

�شيء  و�شاهدها ال�شابط العراقي و�شاألها عما قالته وردت جناة مل اأقل لها �شيًئا وقال  

يكون بعلمك اأخليك فري�شة قدام اأمك  بعدها اأخذوا فايًزا وخرجوا واأخذوا �شيارة حياة 

و�شيارة اأخرى  بي اإم دبليو ، و�شيارة  اأوبل )39(.

ويف خمفر بيان، مت التحقيق مع فايز،و ي�شري فايز  اإىل اأنهم �شاألوه عن ال�شيخ حمد، وملا 

اأنكر معرفته اأبرزوا له �شورة جن�شيته، ومع ال�شرب اعرتف باأنه يعرفه، كانوا ي�شاألونني 

عن اخلتم وهددوين بعر�ض اأخواتي وبنات خالتي وهالكالم وخفت اأعطي معلومة غلط 

ويجون مرة ثانية وينفذون اللي يف بالهم فقلت جابه يل اأحمد ولد خالتي اخلتم وقالوا 

. وي�شري  اأحمد  البيت طبًعا ثاين يوم قالوا اطلع ورنا وين يقعد  وين نالقيه موجود يف 

قائاًل  م�شرف،  بيت  يف  املوجود  العراقي  اجلندي  كلم  العراقي،  ال�شابط  اأن  اإىل  فايز 
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له:  جيب عبري وفايزة �شقيقتا فايز وجتيب حياة معاهم اأنا راح اأخلي الكلب يجيب يل 

اأحمد اأبي احلني جتيب يل اأحمد تدل البيت قلت له اأول بيت . ويوؤكد فايز اأن ال�شابط 

العراقي ح�شر غرتة مر�شوم عليا �شورة حمار وحاطني �شورة �شدام قائاًل له  منو اللي 

را�شمها هذي زوجة عذبي هذا مال املخابرات  ويكمل فايز بقوله  لالأ�شف كانوا القني 

�شور جواز اأو هوية لعذبي  واأنه اأبلغهم اأنه يعمل يف الدفاع ب�شعبة املخابرات. وي�شري فايز 

اإىل اأن ال�شابط العراقي تارة ي�شاأله عن الدفاتر، وتارة اأخرى عن ال�شالح، ومع ال�شغط، 

وتهديده بجلب اأخواته، اعرتف عن ال�شالح قائاًل  عندي �شالح  وملا �شاأله عن م�شدر 

ال�شالح قال فايز من ال�شامية ثم �شاأله ال�شابط قائاًل له اأنت جبت ال�شالح قال فايز  مو 

اأنا جايبه قالوا منو جايبه قلت اأحمد جايبه يل )40(.

وت�شري حياة اإىل  اأن الطباخ اأ�شرف اأخفى االأ�شلحة بقولها  كانوا خا�شني �شالح حاطني 

�شهرية  ال�شيخة  ل�شيارات  ملكية  دفاتر  معه  كان  م�شكوه  يوم  وفايز  ورمل  اأ�شمنت  عليه 

كان يخفيها فايز باملطبخ حتت اجلرائد وملا �شادهم العراقيون بلغ فايز وقال فيه دفاتر 

�شيارات ولقوا عندهم اآلة ت�شوير وقال لهم عن االأ�شلحة وجاءوا وحفروا ب�ض ما عرفوا 

اأنه يف  اأ�شمنت وما لقوا املكان ولقو ال�شالح يف �شيارة �شرتوين.  وتذكر حياة  الأن كان 

ال�شاعة التا�شعة، جاء جنود االحتالل مرة اأخرى  وقالوا حق خالتي ابنك فايز. قالت  اإيه 

جان يقول : لها دم اأحمد برقبة فايز )41(. كما تذكر والدة ال�شهيد اأحمد اأنه يف حدود 

ال�شاعة الثانية ع�شرة، دخل عليهم ت�شعة جنود مع �شابط و�شاأل عن ال�شيخة �شهرية، 

فرد عليه الطباخ اأ�شرف، اإنها خرجت منذ اأ�شبوع، ثم �شاأل عن اأم نواف )نايف( فرد 

من  وخايفة  �شاكتة  كانت  اأنه  ال�شهيد،  والدة  وت�شري  معها،  خرجت  اأنها  الطباخ،  عليه 

جوازاتهم  عن  ال�شهيد  اأم  �شاأل  ثم  هلل   واحلمد  عماهم  اهلل  ب�ض  ي�شاألونهم  اجلهال 

فذهبت، الإح�شارها، و�شار خلفها اثنان موؤكدة اأن الذين  م�شوا وراي موعراقيني اثنني 

فل�شطينيني ومعاهم ر�شا�شات  ودخلت والدة ال�شهيد الدار، واأح�شرت  اجلوازات، ماعدا 

جواز ال�شهيد اأحمد  وبعد اأن تفح�شوا اجلوازات، رموهم ثم قال ال�شابط اإنهم يريدون 

حياة �شقيقة ال�شهيد ، ناأخذ حياة وهي حت�شر لكم اأحمد  و�شاحت �شقيقة ال�شهيد قائلة  

اأبي اأبوي وات�شلت بوالدها قائلة له  يبه يبون ياأخذوين اأنا وعيايل  فاأ�شرع والد ال�شهيد 

القب�ض  البيت  اأمام  التي  ال�شيطرة  فاألقت  بيان،  يف  له  معارف  لدى  ي�شكن  كان  الذي 

على والد ال�شهيد، وت�شري والدة ال�شهيد، اأحمد بقولها  م�شكوه وجرجروه وم�شكني طقوه 

ود�شدا�شته م�شقوقة و�شابر ود�شوا واأخذوه هو وخلوا حياة واأنا كنت اأزحف على رجويل 
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ومتم�شكة يف رجوله )42(. ويف املخفر حققوا مع والد ال�شهيد اأحمد، وتذكر حياة قالوا 

ال�شهيد فهد االأحمد وقال مايل �شلة  اأنت ت�شري حق خال االأمري و�شاألوه عن عيال  له 

فيهم وال اأعرفهم ب�ض اأ�شوفهم بالتليفزيون وعن ال�شالح ؟ ما ال�شالح ؟ قال ما اأدري ؟ 

عن �شيء وما اأنام بالبيت  كما اأ�شارت حياة اإىل اأن والدها، قال لها  دخلوا فايز للتحقيق 

ومربطني عيون فايز ودخلوه وردوه مرة ثانية وقال له والد ال�شهيد اأحمد وفايز دير بالك 

تبلغ على اأحمد وقال اأبوح�شني هذا مو بايدي غ�شبا علي اأبلغ)43(. وت�شري كل من جناة 

باعتقال  واأبلغاه  املغرب،  بهما  ات�شل  اأحمد  ال�شهيد  اأن  اأحمد،  ال�شهيد  �شقيقتا  وحياة 

فايز، وتذكر جناة بقولها  هو ات�شل فينا ال�شهيد اأحمد قال �شنهو فيكم طبًعا حنا خفنا 

اأن التليفونات مراقبة قلت ال جتي وال تقرب علينا قال تبون اأجي اأخذكم قلت ال تقرب 

علينا دير بالك اأنت وهذا ب�ض ؟ ما قلت له اطلع ما هقيت اأن فايز يبي يروح ويتكلم .. 

يعني ما جت على بايل .. قلنا له اأخذوا فايز واأبوي .. وت�شري حياة على ل�شان والدها 

ال�شهيد  لبيت  راحوا  ميكن  �شاعة  اأبو  فيه  وما  الفجر  تقريًبا  مني  فايز  اأخذوا  بقولها  

باقر ودخلوا عليهم وكان معطيهم ا�شم باقر غلط وا�شم اأحمد �شح موعارف ا�شم باقر 

بالكامل )44(.

ويو�شح فايز بقوله  اأخذوين لياًل واأر�شدهم لبيت ال�شهيد ثم اأعادوه  بعدها ب�شاعتني وال 

معاهم اأحمد وباقر وواحد ثاين نزلوهم  فا�شل �شقيق ال�شهيد باقر، وي�شري فايز اإىل 

اأنه كان نائًما بجوار والد ال�شهيد اأحمد، وملا د�ض اأحمد تفاجاأنا وبعد �شوي حققوا معهم 

)45(. تذكر والدة ال�شهيد باقر املو�شوي، اأنه يف حدود ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف �شباح 

يوم 1990/9/4م اأيقظتها اخلادمة بقولها بولي�ض بولي�ض وطلت والدة ال�شهيد باقر من 

يكتفوا  املنزل، ومل  بتطويق  االحتالل  قام جنود  لقد  ت�شاهده.  ما  ت�شدق  النافذة، ومل 

على  البيت  يفجرون  اأ�شا�ض  على  ال�شهيد  بيت  جتاه  م�شوبة  مدفعية  و�شعوا  بل  بذلك 

املوجودين فيه ، وكان ال�شهيدان اأحمد العنزي وباقر املو�شوي وقتها يف املنزل نائمني، 

عليها  فرد  االأمر،  عن  االحتالل  جنود  و�شاألت  املنزل،  باب  باقر  ال�شهيد  والدة  فتحت 

االإذعان، حيث  اإال  اأمامها  يكن  البيت، ومل  بتفتي�ض  اأمًرا  لديهم  باأن  العراقي  ال�شابط 

دخل جنود االحتالل ال�شالة وطلبت والدة ال�شهيد من �شابط اال�شتخبارات العراقي اأن 

توقظ بناتها قبل اأن ي�شعدوا للتفتي�ض، ورد عليها ال�شابط بقوله  �شويف اأي حماولة هرب 

اأو اأي واحد يحاول يهرب ترى انفجر البيت �شفتي املدفعية  وردت عليه والدة ال�شهيد 

باقر  خري اإن �شاء اهلل ما�شووا �شيء فقال توجد لديهم اإخبارية عن البيت  وما اإن �شعدت 
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والدة ال�شهيد باقر حتى �شعد جنود االحتالل خلفها، واجتهوا اأواًل حيث غرفة البنات 

اإال اأن والدة ال�شهيد باقر ت�شدت لهم، ثم اجتهوا بعدها اإىل غرفةحيث يوجد ال�شهداء، 

وكان يوجد يف الغرفة يف تلك اللحظة ال�شهيدان باقر املو�شوي واأحمد العنزي، واأ�شقاء 

والدة ال�شهيد باقر وهم ها�شم املو�شوي وقا�شم املو�شوي اإ�شافة اإىل �شقيق ال�شهيد باقر 

وفا�شل املو�شوي)46(.

وتفيد والدة ال�شهيد باقر بقولها  اإنه ما اإن فتح ال�شباب عيونهم، حتى وجدوا ال�شالح فوق 

روؤو�شهم واأخذ ال�شابط العراقي ي�شرخ بقوله  ال تتحركون ظلوا يف فرا�شكم  وقد طوقهم 

ال�شابط  اإن  بقولها:   باقر  ال�شهيد  والدة  وت�شري  الر�شا�شة.  باأ�شلحتم  االحتالل  جنود 

اإنه توجد لديهم  العراقي عندما وجدهم متجمعني قال  هذيل عندهم �شيء  ثم قال  

فردت  مو�شى  �شيد  باقر  ا�شمه  �شخ�ض  يوجد  واإنه  تفتي�شه  ويجب  البيت،  عن  اإخبارية 

عليه والدة ال�شهيد باأنه ال يوجد لديهم �شخ�ض بهذا اال�شم واإمنا باقر عبا�ض املو�شوي 

ا بلغ  اإن لديهم  هذا اال�شم يق�شد باقر مو�شى واأن �شخ�شً فقال لها ال�شابط العراقي 

عنه، وعندما ا�شتف�شروا عن املَُبِلغ، اأخربهم ال�شابط العراقي باأن ا�شمه فايز وقد اأ�شار 

اإىل وجود اأ�شلحة فردت عليه والدة ال�شهيد باقر بقولها  ما عندهم اأ�شلحة )47(. اأخذ 

جنود االحتالل بتفتي�ض املنزل تفتي�ًشا دقيًقا ومل يجدوا �شيًئا. وقد قام جنود االحتالل 

وجود  ال�شهيد  واأنكر  االأ�شلحة،  مكان  عن  و�شاألوه  املو�شوي،  باقر  ال�شهيد  مع  بالتحقيق 

اأ�شلحة، ويذكر �شقيقه فا�شل اأنهم �شاألوه عن مكان االأ�شلحة، فقعدت اأق�شم لهم اإن ما 

موجودة  كانت  الأنها  الكاتبة  االآلة  عدا  ما  �شيء  لقوا  وما  ودوروا  وفت�شوا  اأ�شلحة  عندنا 

يف  دافنينها  كنا  فقد  يجدوها  مل  اأبًدا  االأ�شلحة  اأما  واالأختام  الكروت  مع  ال�شالة  يف 

احلديقة)48(. كما قام جنود االحتالل بالتحقيق مع �شقيقات ال�شهيد باقر وتهديدهن 

اإال اأنهن اأ�شررن على عدم وجود اأ�شلحة وتذكر والدة ال�شهيد باأن �شقيقة ال�شهيد ردت 

على ال�شابط العراقي بقولها :  ماعندنا �شيء مو فت�شتو فجروا البيت  كما حقق ال�شابط 

العراقي مع اخلادمة ال�شيالنية التي ردت عليه باأنها ال تعرف العربية  وكان ال�شهيدان 

اأحمد وباقر واإخوته واأخواله قد قاموا باإخفاء االأ�شلحة قبل عملية التفتي�ض)49(.

ويف هذا ال�شدد ي�شري قا�شم املو�شوي يف رواية اأخرى بقوله  يف تلك الفرتة وهلل احلمد 

كانت االآلة داخل ال�شالة اإال اأن اهلل �شبحانه وتعاىل اأعمى ب�شريتهم فلم يتمكن اأحد من 

احل�شول عليها اأو حتى روؤيتها. اأما عن فايز فيقول قا�شم   ب�شراحة مل نكن ن�شتطيع 

اأن نرد باأننا نعرفه، ومل نتمكن من الرد باأننا ال نعرفه، خوًفاعليه .. لالأ�شف كان معنا 
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يف املجموعة، وكان عن�شًرا فعااًل، وكانت ع�شرة طويلة، كان معنا يف ذلك الوقت، عذرنا 

ذلك ال�شخ�ض الأنه وقع يف اأيديهم)50(.

ف�شل جنود االحتالل يف احل�شول على اأدلة تدين ال�شهداء وطلب ال�شابط العراقي من 

والدة ال�شهيد تليفوًنا لالت�شال بروؤ�شائه يف املخفر، وبالفعل ات�شل، واأ�شار اإىل اأنهم مل 

يجدوا �شيًئا ومن املمكن اأن يكونوا قد اأخطاأوا يف العنوان، كما اأن اال�شم الذي لديهم 

ال يطابق ا�شم ال�شخ�ض املوجود يف املنزل، اإال اأن امل�شوؤول اأبلغه ب�شرورة اإح�شار جميع 

الرجال املتواجدين يف املنزل اإىل املخفر، فاأخذت والدة ال�شهيد باقر بالتو�شل اإليه، فرد 

عليها باأنه �شوف يقوم باأخذ ال�شهيد باقر للتحقيق معه، و�شوف يعود بعدها. وت�شري والدة 

اإليه وكاأنه يبي يهون  واأخذ ينظر اإىل ال�شباب وطلب هوياتهم  ال�شهيد بقولها  تو�شلت 

و�شاأل ال�شابط والدة ال�شهيد باقر عن املوجودين فذكرت له  اأن اثنني اأوالدي، واثنني 

اأحمد)51(. ويف هذا ال�شدد  اأحمد  فطلب ال�شابط العراقي هوية  اإخوتي و�شديقهم 

يعمل  باأنه  عليهم  فرد  عمله  مقر  عن  اأحمد  ال�شهيد  �شاألوا  اأنهم  املو�شوي  قا�شم  يذكر 

�شليمة و�شحيحة  البيانات  كل  كانت  اأحمد فقد  ال�شهيد  اإجازة  ال�شحة، فطلب  بوزارة 

اإال اجلن�شية ..  وعندما قراأ ال�شابط اإجازة اأحمد رد بقوله  لقد مّر علي ذلك اال�شم  

بعدهانظر كل واحد اإىل االآخر نظرة ا�شتغراب )52(. وقام ال�شابط العراقي با�شتخراج 

اأخوه  اإجازة  كانت  وبالفعل  ؟  اأخوك  هذا  له  و�شاأله  اأحمد  على  وعر�شها  اأخرى  اإجازة 

رد  اأخي  اإنه  بنعم   : ال�شهيد  فاأجاب  اأخوك؟  هذا  هل  العراقي  ال�شابط  ف�شاأله  ح�شن، 

 .)53( معني  �شيء  وراكم  واأنت  قوية  �شمي  حا�شة  اإن  بقوله   العراقي  ال�شابط  بعدها 

كما ت�شري والدة ال�شهيد باقر بقولها :  اإنه بعد ذلك �شاأل ال�شهيد اأحمد عن فايز فقال  

ال�شهيد اإنه ولد خالته وهنا قال ال�شابط العراقي  ام�شو كلكم )54(.

اأكرث  اأن اجلنود يف اخلارج  وجد  املنزل،  بعد خروجهم من  اأنه  املو�شوي  قا�شم  وي�شري 

البيت مبا�شرة، ويكمل  واأن املنطقة حماطة باجلنود، واملدفع موجه على  الداخل،  من 

باأن  ال�شابط  ال�شهيد  اأم  وترجت  �شديد.  بكاء  حالة  يف  ال�شهيد  اأم  كانت  بقوله  قا�شم 

ينزلهم جميًعا، الأنهم مل يقوموا بعمل �شيء ولكن ال�شابط العراقي اأ�شر على اأخذهم 

جميًعا، وهنا طلبت اإليه اأال ياأخذ ال�شهيد اأحمد واأخواتها قائلة له :  ماذا اأرد على اأهلهم  

وا�شتجدت والدة ال�شهيد باقر اأن يدع ال�شهيد اأحمد، وقد حاولت  لدرجة املذلة وتقبل 

والدة  �شقيق  ها�شم  العراقي  ال�شابط  اأنزل  وترج،  وتو�شل  بكاء  وبعد  واالأرجل  االأيدي 

ال�شهيد باقر، وا�شتمرت والدة ال�شهيد باقر مبحاولتها اإىل اأن جنحت يف اإنزال �شقيقها 
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االآخر قا�شم )55(. ويذكر قا�شم يف هذا ال�شدد اأن والدة ال�شهيد باقر  حاولت اأن تنزل 

اأحمد، ولكن الأنها ركزت عليه، فاإنهم اأ�شروا اأن ياأخذوه . وطلب ال�شابط العراقي اإىل 

والدة ال�شهيد باقر اأن تبقى اإىل جانب التليفون.  الأنه بعد ات�شال هاتفي منهم �شوف 

تت�شلمهم واأكدوا لها ذلك بحلف منهم .)56(. وت�شري والدة ال�شهيد باقر، اأنه بعد �شاعة 

مغادرة  ب�شرورة  واأبلغهم  العراقيني،  ال�شباط  اأحد  عليها  ات�شل  االعتقال  عملية  من 

البيت، وعلى الفور، هي وبناتها، واأخواتها، مبيًنا لهااأن �شابط اال�شتخبارات الذي قام 

بعملية اقتحام املنزل �شوف يعود، وياأخذ بناتها، وعلى الفور ات�شلت والدة ال�شهيد باقر 

ب�شقيقتها لنقلها، وبالفعل انتقلت والدة ال�شهيد باقر اإىل منزل اأحد اأقاربهم يف منطقة 

الرميثية. وقد خرجوا ب�شيارة مليئة بالن�شاء وتخفى قا�شم املو�شوي و�شقيقه ها�شم بينهم 

ال�شباب،   بتبليغ  قاموا  اأنهم  قا�شم  يذكر  ال�شدد  وبهذا  الرميثية)57(.  و�شلوا  اأن  اإىل 

وات�شح لهم اأن جنود االحتالل قاموا بتفتي�ض منزل ال�شيخ حمد، وح�شلوا على قطع من 

واأخوه ح�شن، وتذكر والدة  اأحمد،  ال�شهيد  القب�ض على فايز، ووالد  اإلقاء  ال�شالح ومت 

ال�شهيد اأنه يف ال�شباح يف حدود ال�شاعة العا�شرة والن�شف اجتهت و�شقيقتها اإىل خمفر 

التحقيق  يتم  اإنه مل   : لها  قال  العراقيني  ال�شباط  اأحد  اأن  اإال  اإخراجهم  اأماًل يف  بيان 

معهم، وملا طلبت روؤيتهم اأح�شروا فا�شاًل وال�شهيدين باقر واأحمد، وتذكر والدة ال�شهيد 

باقر اأنهم  كانوا م�شروبني ومكلب�شينهم ومع�شبني عيونهم)58(. وظلت والدة ال�شهيد 

و�شقيقتها يف املخفر حتى ال�شاعة الثانية ظهًرا، واأ�شار عليهم ال�شابط العراقي بقوله 

ماكو فايدة من قعدتكم روحوا وملايجي ال�شابط راح نحقق معاهم واحد واحد، جدامنا 

خرجت  وبالفعل  التحقيق،  نخل�ض  ملا  فيكم  نت�شل  اهلل  �شاء  واإن  للتحقيق  باقر  اأخذوا 

روؤية  اإىل املخفر، ومتكنت من  املغرب  اأنهاعادت يف  اإال  باقر و�شقيقتها،  ال�شهيد  والدة 

فلذة كبدها و�شديقهما ال�شهيد اأحمد، وباءت حماوالتها يف اإخراجهم بالف�شل، واأخذت 

ترتد على املخفر يومًيا، وت�شري والدة ال�شهيد اإىل اأنها  كل يوم تروح لهم واأنا ثالث مرات 

اأروح لهم باليوم )59(. وكان ال�شابط العراقي يقول لوالدة ال�شهيد باقر  اأكو اأم اأو وحدة  

تتجراأ جتي املخفر  وكانت والدة ال�شهيد باقر ترد عليه بقولها:  اأنا اأجي للمخفر ع�شان 

ال�شابط  واأخذ  تهمتهم   �شنهي  اأعرف  اأبي  �شي  ماعندهم  وهم  يطلعونهم  متى  اأ�شوف 

عنهم،  بالتبليغ  لفايز  اتهامه  من  اإليه،  االإ�شارة  �شبق  ما  م�شامعها  على  يردد  العراقي 

ا�شتمرت والدة ال�شهيد باقر يف الرتدد على املخفر رغم التحذيرات املتكررة لها، وت�شري 

اإىل اأنها و�شقيقتها  نروح ونرجع على املخفر  اأذيناهم ودوخناهم كل�ض بعد واأنا ما اأدري 
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اأبكي  اأروح  اأرتاح وملا  �شلون كانوا ي�شرخون علي ال تروحني ويخانقوين ب�ض مااأقدر ما 

واأتو�شل لل�شابط ع�شان اأ�شوفهم ويجيبونهم يل عل�شان اأ�شوفهم واأقعد معاهم ثالثتهم 

)60(. ويذكر فا�شل �شقيق ال�شهيد، اأنه مت اأخذهم اإىل خمفر بيان، ويف اليوم االأول ويف 

حدود ال�شاعة الثانية ظهًرا، جاء ال�شابط بهدف التحقيق معنا، واأول �شخ�ض مت التحقيق 

معه هو ال�شهيد اأحمد، وي�شري فا�شل اإىل اأنهم بعد اأن اأخذوا ال�شهيد اأحمد بربع �شاعة، 

خذونا للحمام وربطوا عيوننا ومي�شونا بالطق والدز والفناقر .. و�شعدنا فوق اأنا اأ�شوف 

ملااأرفع را�شي اأ�شوف بعيني حتت وهي مربوطة ف�شفت فايز واأحمد قاعدين اأما باقر ما 

اأدري وينه املهم بعد خم�ض دقائق �شمعت �شوت ال�شهيد باقر وال قاعد ينطق بالقاي�ض 

ومع ذلك مورا�شي يعرتف وال يقول �شيء . واأكمل فا�شل �شقيق ال�شهيد قوله :  بعدها 

جاء دوري وكنت مع�شوب العينني وي�شري اإىل اأنه �شبق االتفاق بينه و�شقيقه ال�شهيد باقر 

وال�شهيد اأحمد على اإنكار اأي تهم مو�شًحا  كنا قبل التحقيق متفقني باأن احنا الثالثة 

ب�ض وماكو اأحد ويانا ال فالن وال عالن )61(. وما اإن دخل غرفة التحقيق وقبل اأن يتم 

ا�شتجوابه �شاأل ال�شابط العراقي قائاًل : اأنا هناما هي تهمتي ؟ اإال اأن ال�شابط العراقي 

بقوله  العراقي  ال�شابط  بادره  تواجده،  �شبب  معرفة  طلبه  فا�شل  كرر  وعندما  نهره، 

تزوير هويات وحيازة اأ�شلحة ومقاومة  واأ�شار فا�شل اإىل  اأنه اأنكر تلك التهم، فما كان 

من ال�شابط العراقي اإال�شربه وتفتي�شه، ووجد يف جيبه بطاقة م�شجاًل فيها اأ�شماء عدد 

من اأ�شدقائه، وملا �شاأله ال�شابط العراقي عن �شبب ت�شجيله لهذه االأ�شماء، ذكر فا�شل 

باأ�شمائهم،  الغزو، وحمتفظ  يلعب معهم كرة قبل  االأ�شدقاء، وكان  اأنهم جمموعة من 

وهنا قام ال�شابط العراقي بت�شجيل تلك االأ�شماء. واأكمل فا�شل قوله :  اإنه يف ال�شاعة 

الرابعة والن�شف مت اإنزالهم جميًعا حتت وو�شعهم يف الزنزانة والقيد يف اأيديهم وقد 

�شاهد �شقيقه ال�شهيد باقر، وال�شهيد اأحمد، ووالده وابن خالته فايز واأ�شار فا�شل اإىل اأن 

فايزا ذكر لهم قائاًل :  ب�ض احنا ما تكلمنا معاه وال كلمة .. لكن احنا ان�شوف اأن ما فيه 

وال �شي ومو طاقينه باملّره )62(. وي�شري فا�شل اإىل اأنه يف حدود ال�شاعة العا�شرة م�شاًء، 

مت اأخذ فايز للتحقيق معه، وبعدها بربع �شاعة اأخذوا ال�شهيد باقر، وبعد ن�شف �شاعة، 

مت اأخذه وال�شهيد اأحمد و و�شعهم يف غرفة)63(.

االحتالل  جنود  اأغلب  يعرف  كان  اجلمعية  يف   عمله  بحكم  اأنه  حممود،  عادل  ويذكر 

باقر،  ال�شهيد  �شقيق  فا�شل  ومقابلة  الدخول  من  متكن  واأنه  املخفر،  يف  املتواجدين 

واأن  الظهر  الثانية، وقت  للمرة  االأول العتقالهم، وكذلك متكن من مقابلتهم  اليوم  يف 
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االإفراج  �شفر، يف مقابل  و�شنط  اأدوات كهربائية،  اإح�شار  اإليه  العراقي طلب  ال�شابط 

عنهم، ويذكر عادل، اأن ال�شابط العراقي اأ�شار اإىل اأنهم م�شتبهون يف املعتقلني الثالثة، 

واأنهم �شوف يفرجون عنهم. ويذكر عادل حممود اأن ال�شباط العراقيني كانوا يبتزونهم، 

اإعطاوؤهم �شل�شلة وخامت  ال�شهيد باقر، كما مت  اأغلب طلباتهم من والدة  وح�شلوا على 

ذهب)64(.

ويف فجر االأربعاء، مت اأخذهم اإىل غرفة يف  الدور الثاين، حتى ال�شاعة العا�شرة �شباًحا، 

ويذكر فا�شل اإىل اأن والدته قد اأح�شرت لهم يف املخفر فطوًرا وغداًء، واأردف قائاًل : اأنا 

بطلت عيني جان اأ�شوف باقر قاعد ميي وال هو مربوط وال كلبجات وال عيونه مربطه ب�ض 

الكلبجة بادينا من االأمام وملا �شفت وجهه ح�شيت اأن يف �شي �شاير ... وملا �شاأله �شقيقه ما 

االأمر ؟ رد ال�شهيد بقوله  اعرتفت  وكان ال�شهيد قد مت �شربه وتهديده، ومواجهته بفايز 

اأثناء التحقيق، وي�شري فا�شل اإىل اأن العراقيني، حياليني يف اأ�شاليبهم والواحد الزم ياأخذ 

حذره وممكن احنا اأول مرة فما ندري �شلون نت�شرف و�شن�شوي . وي�شري فا�شل اإىل اأنه 

�شبق اعرتاف ال�شهيد حماوالت عدة، قام بها �شباط االحتالل لالإيقاع بني ال�شهيد باقر 

لل�شهيد  ذكروا  عندما  باأع�شابه،  يتالعبون  اأخذوا  اإذ  اأحمد،  وال�شهيد  فا�شل  و�شقيقه 

باقر اأن ال�شهيد اأحمد وفا�شل قد اعرتفا بكل �شيء، وبناء عليه غادر املعتقل، ومع ذلك 

مل يعرتف ال�شهيد ب�شيء اإال اأن املواجهة مع فايز قلبت كل املوازين)65(. وما اأن ذكر 

فايز اأن لديهم اأ�شلحة، ومزورين هويات، واأنه ح�شل عليهما من ال�شهيد باقر، حتى اأخذ 

ال�شهيد باالنهيار، ومع ذلك مل يعرتف، وكانت قا�شمة الظهر بالن�شبة لل�شهيد تهديده 

تعرتف  ونخليك  املخفر  خواتك  جنيب  راح  العراقي،  ال�شابط  له  قال  وقد  باأخواته، 

غ�شب عنك واأكمل فا�شل بقوله :  اإن ال�شهيد باقر قال له  اأنا خفت ب�شراحة ما اأدري 

اأقول واإال الطق والتعذيب واعرتاف فايز ما همني  الأن هذا عر�شي وهذا اللي خالين 

ب�ض ملا قال يل خواتك انهرت وهذا اللي خالين اأعرتف واأقول عندي اأ�شلحة ودافنهم يف 

املكان الفالين حدد لهم مكان االأ�شلحة واأكمل فا�شل قوله :  اإن ال�شهيد عندما �شئل عن 

جمموعته قال لهم  ماكو اأحد ب�ض اأنا باقر واأحمد وفا�شل  كما ذكر لهم ال�شهيد االأماكن 

الهدف  واأن  االأ�شلحة،  تلك  ي�شتخدموا  مل  اأنهم  اإىل  واأ�شار  االأ�شلحة،  منها  جلبوا  التي 

منها الدفاع عن النف�ض لي�ض اإال واأن ياإمكانهم التاأكد من ذلك)66(. وعلى الفور اجته 

ال�شابط وجمموعة من جنود االحتالل حيث منزل ال�شهيد باقر الإخراج االأ�شلحة، واأ�شار 

االأ�شلحة مدفونة يف حديقة  اإن    : بقوله  اأ�شار  ال�شهيد  اأن  اإال  البيت.  اأ�شلحة يف  بوجود 
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املطبخ، وقد قام جنود االحتالل بحفر حديقة املطبخ واأخرجوا االأ�شلحة، و�شور االأمري 

وال�شيخ �شعد، واأ�شار فا�شل اإىل اأن كمية االأ�شلحة كانت كبرية،مما زاد يف غبطة جنود 

االحتالل. ويذكر فا�شل اإىل اأنه �شاأل ال�شهيد باقر عما يقوله لو �شاأله ال�شابط العراقي، 

فقال له ال�شهيد باقر  قول كل �شيء عن االأ�شلحة وعنهم الثالثة  اإال اأنه اأو�شاه قائاًل  لو 

يذبحونك ال تقول �شيء باملرة عن اأي اأحد اآخر )67(.

تزوير  وعن  وم�شدرها،  االأ�شلحة،  بوجود  اعرتف  الذي  فا�شل  مع  التحقيق  مت  لقد 

التحقيق  مت  وقد  واأحمد،  باقر  وال�شهيدين  غريه،  اأحد  ا�شرتاك  اأنكر  اأنه  اإال  الهويات، 

مع ال�شهيد اأحمد الذي رف�ض االعرتاف باأي �شيء. وتذكر حياة اأن والدها �شاهد اأحمد 

الب�ض د�شدا�شة نوم و�شاهد ظهره كله دم وبكى والد ال�شهيد ملنظر فلذة كبده وقال له 

ال�شهيد ال تبكي اأنا بطل وهذا ما يوؤثر فيني وال يعتقدون اأن ياأخذوا مني كلمة واحدة ال 

باقر على عدم حتمله  ال�شهيد  اأنب  اأحمد قد  ال�شهيد  اأحد. وكان  عن �شباطي وال عن 

واعرتافه)68(.

اإن ف�شل جنود االحتالل يف احل�شول على معلومات من ال�شهيد اأحمد، جعلهم ي�شرون 

على قتله �شر قتلة، واأح�شروه اأمام والده، وقالوا له ودع اأباك، كما قال الع�شكري العراقي 

عندنا،  �شيبقى  لذلك  �شيء،  على  منه  نح�شل  مل  �شجاع،  بطل  ع�شكري  هذا  ابنك  اإن 

وتخرج اأنت، وتذكر والدة ال�شهيد اأحمد، عقب ما كلمتهم جناة بالتليفون وقالت حرام 

هذا والد ال�شهيد اأحمد معاه القلب ومو م�شوي �شيء وما كان عندنا يف الليل و�شايب وفيه 

القلب وملا اأرادوا اأن يخرجوه قالوا  وقف ودع اأحمد الأن اأحمد باكر يبي يروح يداوم يف 

املطار ويقول اأنا يا اأم نايف اهلل ال يرويك املنظر الذي �شفته يقول حبني وقال يبه طلع 

البنات ودير بالك عليهم وطلعهم ويقول حبني واأخذوه واأ�شوف الد�شدا�شة زرقاء عليه 

فا�شل  وي�شري   .)69( ... يذبحونه  راح  اأنه  الأن عرفت  اأنا  بكيت  ويقول  فيه دم  وظهره 

قوله اإنه مت التحقيق مع ال�شهيد اأحمد بح�شوره وال�شهيد باقر، وبعدها اأ�شار ال�شابط 

املوافقة  اإال  ، فما كان من فا�شل  بوالدته  اإن كان يريد االت�شال     : بقوله  على فا�شل 

وبالفعل ات�شل فا�شل بوالدته، التي ح�شرت اإىل املخفر، واأبلغها ال�شابط العراقي اأن 

�شوف  اإنهما  لها   فقال  واأحمد،  باقر  ال�شهيدين  عن  واأما  فقط،  فا�شل  اأخذ  باإمكانها 

اإجراءات التحقيق معهما، ويف الغد �شوف يتم االإفراج عنهما، وقد �شدقت  ي�شتكملون 

والدة ال�شهيد باقر ما ذكره ال�شابط العراقي، بل اإنها طلبت اإليه اإبقاء فا�شل مع �شقيقه 

اأن وخز  اإال  اآخذهم  فما كان من فا�شل  اأخوه وياه يون�شه ومرة وحدة  باقر قائلة  خل 
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باأن  تعهًدا  وا�شتلمت  والدته،  وبالفعل خرج فا�شل مع  اأن تخرجه،  اإليها  والدته، وطلب 

يح�شر اخلتم، الذي زورت به دفاتر ال�شيارات. وقد حاول فا�شل احل�شول على اخلتم 

وات�شل بال�شخ�ض الذي يحتفظ به، اإال اأن حماوالته باءت بالف�شل. وكان احل�شول على 

اخلتم بالن�شبة لفا�شل يعني اإخراج �شقيقه من املعتقل، اإال اأن ف�شله دعاه الإبالغ ال�شابط 

يعد  اأنه مل  العراقي  ال�شابط  رد فعل  وكان  بعجزه عن احل�شول على اخلتم،  العراقي 

بحاجة اإىل اخلتم)70(.

اإعدام ال�سهيدين :

وت�شري والدة ال�شهيد باقر اأنه يف ع�شر اخلمي�ض، اجتهت اإىل املخفر مع �شقيقتها اأماًل 

يف اإخراج ال�شهيدين باقر واأحمد، كما وعدها ال�شابط العراقي. واأمام املخفر �شاهدت 

والدة ال�شهيد باقر العديد من �شيارات اجلي�ض وع�شكريني عند املخفر. وما هي اإال حلظات 

االأيدي، وحولهما عدد من جنود االحتالل،  واأحمد مكتويف  باقر  ال�شهيدان  حتى خرج 

باأنهم  اأين يتجهون بهما ؟ رد عليها �شابط عراقي  اإىل  باقر  ال�شهيد  والدة  �شاألت  وملا 

�شوف ياأخذونهما اإىل القيادة، وتقول والدة ال�شهيد باقر عندما وقعت اأعني ال�شهيدين 

عليها ان�شكبت الدموع من عينيهما واقتيد كل منهما اإىل �شيارة ع�شكرية. وت�شري والدة 

ال�شهيد باقر اأنها و�شقيقتها  حلقنا عليهم وم�شكناهم وكلمناهم وبو�شناهم وال�شابط 

يقول ياهلل ياهلل وكنت اأقول لهم فكوا يديه كيف يجل�ض بال�شيارة وال�شيارة �شغرية فكان 

يقول ميخالف ميه املكان حق الرجاجيل، ، وانطلق جنود االحتالل بال�شهيدين، وتكمل 

والدة ال�شهيد قولها :  خذوهم وودوهم ما ندري وين وال قالوا لنا وين ودوهم وحاولنا 

عنها  البحث  يف  �شقيقتها  مع  باقر  ال�شهيد  والدة  وجدت   .)71( قدرنا  ما  بهم  نلحق 

يقولون  املخفر  اأثر وكان جنود االحتالل يف  لهما على  ولكنها مل تعرث  للمخفر  ورجعت 

لوالدة ال�شهيد باقر :  اإن باقر واأحمد مل يعودا من القيادة .. ويذكر عادل حممود اأنه 

زار ال�شهيد باقر قبل اإعدامه بيوم، وملا �شاأله اإن كان يحتاج �شيًئا يح�شره له، طلب اإليه 

اأن يكلم ال�شابط العراقي من اأجل القيود )كلبجات( امل�شدودة على يديه، وي�شري عادل 

 .)72( هنيه  من  اأفتك  اأبي  ب�ض   : بقوله  ال�شهيد  رّد  اآخر،  �شيء  اأي  عن  �شاأله  اأنه  اإىل 

ويف ظهر ال�شبت، عادت والدة ال�شهيد باقر اإىل املخفر اأماًل يف عودتهم، وبالقرب من 

دوار خمفر بيان، �شاهدت ال�شابط العراقي رئي�ض املخفر عند نقطة التفتي�ض، و�شاألته 

عن ال�شهيدين باقر واأحمد رد عليها بقوله :  اإنه �شوف يت�شل بها اليوم ال�شاعة الثالثة 
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ومينيها  االأميان،  باأغلظ  لها  يحلف  العراقي  ال�شابط  واأخذ   . الأخذهما  لتاأتي  ع�شًرا 

�شقيقتها  اإىل  وطلبت  خرًيا،  وا�شتب�شرت  باقر،  ال�شهيد  والدة  وفرحت  با�شتالمهما، 

العودة اإىل البيت لال�شتعداد لهذه املنا�شبة ال�شعيدة، والإح�شار مالب�ض لهما، وما هي اإال 

ب�شع دقائق حتى و�شلت والدة ال�شهيد اإىل قرب منزلهم، وكانت �شقيقة والدة ال�شهيد 

باقر تقود ال�شيارة، وملحت املنظر اأمامها، واإذ ب�شابني اأحدهما م�شتند على كتف االآخر 

راأ�شها  باقر  ال�شهيد  والدة  اأدارت  الفور  ال�شبيان م�شاكني  وعلى  واأخذت تقول  هذيل 

جتاههما، وقالت ل�شقيقتها بعد اأن ملحت منظرهما جابوهم واهلل جابوهم  ومل ت�شدق 

�شقيقتها كالم والدة ال�شهيد، وردت عليها باأنهما لي�شا اأحمد وباقر، اإال اأن والدة ال�شهيد 

د�شدا�شته،  هذه  باقر،  هذا  تقول   وهي  جتاههما  واندفعت  ال�شيارة،  باب  فتحت  باقر 

وكان ال�شهداء قد مت ربط اأعينهما بقطعة من قما�ض، وتروي والدة ال�شهيد بقولها  اإن 

ال�شهيد باقر كان مرتبع وم�شتند واأحمد ب�شفه ب�ض را�شه على كتف باقر �شوب اليمني 

وعيونه مربوطة  وتكمل والدة ال�شهيد قولها  متى جابوكم واأبو�ض فيه واأمله ما اأدري اإنهم 

ميتني الأن اللي اعرفه امليت يطيح على االأر�ض وال كان يف بايل اأنهم ميتني وكنت اأقول 

لهم  ردوا علي متى جابوكم و�شوف باقر اأحمد .. واأحمد �شوف باقر)73(. واأخذت والدة 

اأحد بالقرب من جثمان ال�شهيدين، و�شمع جريانهم �شياح  ال�شهيد بال�شياح ومل يكن 

والدة ال�شهيد، ففتحوا باب منزلهم واجتهوا نحو والدة ال�شهيد باقر، وكانوا �شهود عيان 

عملية اإعدام ال�شهيدين، واأبلغوها اأن ولدها �شهيد اإال اأنها ولهول ال�شدمة مل ت�شدق ما 

�شمعته، وتكمل والدة ال�شهيد باقر قولها  ما �شوف �شيء فيهم ب�ض �شويه دم. واأخذت 

براأ�شيهما،  ر�شا�شتني  و�شاهدت  اأحمد  وال�شهيد  ولدها  تتح�ش�ض  باقر  ال�شهيد  والدة 

وو�شعت يدها على راأ�شيهما واإذ ب�شيء اأبي�ض يطلع بيديها. ويف هذا ال�شدد ت�شري والدة 

ال�شهيد اإىل اأنها اأدركت اأن هذا ال�شيء االأبي�ض ما هو اإىل مخ ال�شهيدين)74(.

وقد قام جريانهم باأخذ والدة ال�شهيد، واإبعادها عن مكان اجلثمانني، وعلى الفور اجتهت 

خالة ال�شهيد باقر اإىل املخفر ملعرفة �شبب اإعدامهما، فاأبلغوها اأنه لي�ض لهم عالقة بقتل 

ال�شهيدين، واأنه من املمكن اأن يكون االأمر عداوة مع �شخ�ض ما قام بقتلهما)75(. ومن 

املعروف اأن قوات االحتالل العراقي كانت تقوم باإعدام ال�شهداء ثم تتن�شل من اأعمالها 

الدنيئة، ويروي ح�شني مال علي �شاهد عيان على عملية اإعدام ال�شهيدين بقوله  اإنه يف 

حدود ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهًرا �شمع طرًقا على باب منزله، وعندما ا�شتطلع االأمر، 

من خالل نافذة منزله واإذ بجنود االحتالل ذو القبعات احلمراء  حوايل اأكرث من ع�شر 
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ور�شا�شات   البيت  ناحية  موجه  ال�شاروخ  مثل  يحطون  ال�شيء  ونف�ض  مرتو�شة  وانيتات 

اأحمد  ال�شهيد  واحد  وياه  باقر  فيه  وال  وانيت   وقف  اأنه  العيان  �شاهد  وي�شري  اأخرى 

حاطينهم جدام مع�شبني عيونهم نزلوهم من ال�شيارة )76(. وتكمل والدة ال�شهيد باقر 

قولها :  اإن م�شوؤول فرقة االإعدام اأمر ال�شهيد باقر اأن يطرق باب منزله قائاًل له خل 

اأمك ت�شوفك  وكانت غري متواجدة يف البيت. وبالفعل طرق ال�شهيد باقر باب منزله، ومل 

يكن اأحد بالبيت )77(. وي�شري �شاهد العيان، اأنه بعد اأن اأعدموهما عند بيت ال�شهيد 

اثنينهم  بوعبداهلل  جنم  ي�شمونه  واحد  بيت  عند  قطوهم  العيان   �شاهد  ملنزل  املقابل 

مرة  اأول  واأنا  االأمر  نفذ  له  يقول  جان  قعدوهم  اثنينهم  القمامة  اأكيا�ض  مثل  قطوهم 

اأ�شوف �شلون اإن�شان ينعدم يف حياتي  واأطلق على كل �شهيد طلقتني، اإحداهما بالراأ�ض 

واالأخرى بالرقبة، وي�شف �شاهد العيان ب�شاعة االإعدام بقوله :  اإن مخ ال�شهيد تط�شر 

واإىل االآن مكان الر�شا�ض موجود يف احلجر االأردين مال البيت )78(. اأخذ اجلريان 

ي�شرخون لهول املوقف، اإال اأن جنود االحتالل اأ�شكتوهم، كما منعوهم من نقل جثمان 

ال�شهيدين اأمال يف اإ�شعافهم، وتركوهم يف بركة من الدماء. وغادر جنود االحتالل بعد 

تنفيذ جرميتهم الب�شعة، وتركوا عدًدا من اجلنود كرقابة، وملنع اجلريان من نقلهما اأو 

اأبلغوا جنود االحتالل رغبتهم  اأنهم عندما  اإىل  العيان  وي�شري �شاهد  االقرتاب منهما. 

اإح�شار �شيارة اإ�شعاف، رف�شوا وب�شدة اإىل اأن تخرج روحهما الزاكية قائلني :  ملا ي�شفي 

الدم وميوتان مرة واحدة  ويف ال�شاعة الرابعة ع�شًرا، جاءت �شيارة اإ�شعاف  ملا ح�شوا 

اأن كل�ض ماكو خل�شوا وماكو رجعة لهم يف اأنهما يتعاجلان ومت اأخذهما )79(. لقد مت 

نقل جثمان ال�شهيدين باقر واأحمد اإىل م�شت�شفى مبارك الكبري، ومن هناك نقال اإىل 

اأحد جريانه  اأن  ولده،  باإعدام  الذي فجع  باقر  ال�شهيد  والد  ويذكر  الرازي.  م�شت�شفى 

ت�شرخ  باقر  ال�شهيد  ووالدة  زوجته  �شاهد  خرج،  وعندما  باقر،  ال�شهيد  باإعدام  اأبلغه 

واأخذ جريانه  ال�شدمة  اأع�شابه من هول  يتمالك  فلم  ال�شهيدين،  بالقرب من جثمان 

مبوا�شاته، وي�شري والد ال�شهيد باقر، اإىل اأن اأحد ال�شباط العراقيني �شاأله، اإن كان يتهم 

اإىل املخفر،  اأن يح�شر  اإليه  اأحد ما كما طلب  اأو توجد عداوة ما مع  ابنه  اأحدًا مبقتل 

اأعدموا  الذين  اأنهم هم  يدرك  املفجوع  الوالد  اأن  اإال  ابنه،  قاتل  الإجراء حتقيق ملعرفة 

ابنه، واأنهم يقتلون القتيل، وي�شريون يف جنازته، ولهذا اأحجم عن الرد عليهم، ورف�ض 

ال�شهيد  والد  وي�شري  لدفنه)80(.  ولد متهيًدا  نقل جثمان  اأنه طلب  اإال  اإجراء حتقيق، 

ا�شتالم  حاول  وعندما  الرازي،  م�شت�شفى  من  باقر  ال�شهيد  ابنه  ا�شتلم  اأنه  اإىل  باقر، 
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يجب  ي�شتلمه  من  اأن  بحجة  اجلثمان،  ت�شليمه  هناك  امل�شوؤولون  رف�ض  اأحمد،  ال�شهيد 

اأن يكون من اأهله. ويوؤكد والد ال�شهيد باقر، اأن ابنه قد مت تعذيبه بطريقة وح�شية اإذ 

كان ظهره حمرق كله �شجاير ووجهه م�شوه من ال�شرب )81(. ويوؤكد حممود اجلمايل 

املوظف مب�شت�شفى الرازي بقوله  اإن ال�شهيدين اأحمد العنزي وباقر املو�شوي اأح�شرا مع 

بع�شهما .. اأحمد بر�شا�شتني بالراأ�ض واأنا طلعهم وباقر نف�ض العملية بال�شدر والراأ�ض 

.. ، وا�شتدرك اجلمايل بقوله  باقر عنده طلقة ثالثة بالراأ�ض)82(.

الراأ�ض،  ناري يف موؤخرة  اأ�شيب بطلق  اأحمد  ال�شهيد  اأن  اأنور فيوؤكد  الدكتور جهاد  اأما 

الي�شرى بها حرق  الذراع  اأذكر(  االأمام وكانت )على ما  الرقبة من  اأ�شفل  ناري  وطلق 

�شديد اأقرب اإىل ال�شواد كاأنه ما�ض كهربائي، مع وجود حرق اأعقاب �شجائر، يف اجللد 

ويف اأماكن متعددة من اجل�شم، واأكد الدكتور جهاد بقوله  كان واخذ ر�شا�شة يف قمة 

الراأ�ض وكانت الناحية الي�شرى اللي فيها الطلق الناري كانت كاأن ال�شعر طاير وموؤخرة 

الراأ�ض كاأنها طايره من حاجة حادة وكان من املالحظ اأن التعذيب يف ج�شمه رهيب جًدا 

الأنه طبًعا معامل وجهه يها انتفاخ كلها منتفخة وعيونه مقفولة كان فيه جرح يف اإحدى 

اأذنيه موؤكد اأنه ال يعرف اأي اأذن  هل هي ناحية ايل دخلت منها الر�شا�شة اأم االأخرى 

... ب�ض الغالب هو معذب وظوافره كلها من�شاله بطريقة يعني منزوعة بقو واحد نازعها 

كاأنها  منزوعة بجهاز  )83(.

وي�شري اجلمايل، اإىل اأن اأهل ال�شهيد باقر ا�شتلموه يف اأول يوم، بينما ا�شتلموا ال�شهيد 

اأن من  اأحمد يف ثالث يوم، وال يعرف على وجه الدقة من ا�شتلمه، ولكن من املعروف 

قام بدفنه على خلف الفيلكاوي يف مقربة الرقة، مقربة ال�شهداء يف قرب جماعي، وكان 

ح�شني �شقيق اأحمد قد علم بعملية اإعدامه، كما اأن بدر نا�شر �شرور ابن عمته قد اأبلغ 

بخرب ا�شت�شهاده، وتعرف على جثمانه الطاهر يف ثالجة م�شت�شفى الرازي، وقد �شاعده 

يف الدخول كل من حممود اجلمايل والدكتور جهاد. ويذكر بدر اأن جثة ال�شهيد اأحمد 

كانت م�شوهة لدرجة اأنه ا�شتغرق وقًتا يف التعرف على جثمان ابن عمته، وبعد اأن تاأكد 

من جثمان ال�شهيد اأحمد غادر امل�شت�شفى)84(. ومت دفن جثمان ال�شهيد باقر بتاريخ 

.)85(1990/9/9

حلبهما  الوطني  لل�شباب  مثاًل  العنزي  واأحمد  املو�شوي  باقر  ال�شهيدان  �شرب  لقد 

ودفاعهما عن اأر�ض الوطن اأو لي�ض ال�شهيد باقر هو القائل ؟  اإذ كان قتلي يدخلني اجلنة 

فالكويت هي جنتي .

رحم اهلل ال�سهيدين باقر املو�سوي واأحمد العنزي واأدخلهما ف�سيح جناته.
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)42( والد ال�شهيد، اأحمد العنزي، م�شدر �شابق.

)43( امل�شدر ال�شابق، حياة وجناة خري اهلل العنزي، م�شادر �شابقة.

)44( حياة خري اهلل العنزي، م�شدر �شابق، امل�شدر ال�شابق، وجناة خري اهلل، م�شدر �شابق.

)45( فايز مط�شر، م�شدر �شابق.

)46( والدة ال�شهيد، باقر املو�شوي، م�شدر �شابق.

)47( امل�شدر ال�شابق.

)48( فا�شل املو�شوي، م�شدر �شابق.

)49( والدة ال�شهيد باقر املو�شوي، م�شدر �شابق.

)50( قا�شم املو�شوي، م�شدر �شابق.

)51( والدة ال�شهيد باقر املو�شوي، م�شدر �شابق.

)52( قا�شم املو�شوي، م�شدر �شابق.

)53( امل�شدر ال�شابق.

)54( والدة ال�شهيد باقر املو�شوي، م�شدر �شابق.

)55( قا�شم املو�شوي، م�شدر �شابق.

)56( امل�شدر ال�شابق.

)57( والدة ال�شهيد باقر املو�شوي، م�شدر �شابق.

)58( امل�شدر ال�شابق، وقا�شم املو�شوي، م�شدر �شابق.

)59( والدة ال�شهيد باقر املو�شوي، م�شدر �شابق.

)60( امل�شدر ال�شابق.

)61( فا�شل املو�شوي، م�شدر �شابق.

)62( امل�شدر ال�شابق.

)63( امل�شدر ال�شابق.
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)64( عادل حممود، م�شدر �شابق.

)65( فا�شل املو�شوي، م�شدر �شابق.

)66( امل�شدر ال�شابق.

)67( امل�شدر ال�شابق.

)68( امل�شدر ال�شابق، وحياة خري اهلل العنزي م�شدر �شابق.

)69( جناة خري اهلل العنزي، ووالدة ال�شهيد اأحمد العنزي، م�شادر �شابقة.

)70( فا�شل املو�شوي، ووالدة ال�شهيد باقر املو�شوي، م�شادر �شابقة.

)71( والدة ال�شهيد باقر املو�شوي، م�شدر �شابق.

)72( عادل حممود، م�شدر �شابق.

)73( والدة ال�شهيد باقر املو�شوي، م�شدر �شابق.

)74( امل�شدر ال�شابق.

)75( امل�شدر ال�شابق.

)76( ح�شني مال علي، �شريط رقم 3/12، اأجرت املقابلة : �شناء مبارك بتاريخ 1993/1/26م.

)77( والدة ال�شهيد باقر املو�شوي، م�شدر �شابق.

)78( ح�شني مال علي، م�شدر �شابق.

)79( امل�شدر ال�شابق.

)80( والد ال�شهيد باقر املو�شوي، م�شدر �شابق.

)81( امل�شدر ال�شابق.

)82( حممود اجلمايل، �شريط رقم 16/12، اأجرى املقابلة: حمارب احلربي، 1996/4/21م.

)83( د. جهاد اأنور، �شريط رقم 14/12، اأجرى املقابلة : حمارب احلربي، بتاريخ 1996/4/7م.

)84( بدر نا�شر �شرور، �شريط رقم 3/12، اأجرى املقابلة: حمارب احلربي، بتاريخ 1996/4/2م.

)85( والد ال�شهيد، باقر املو�شوي، م�شدر �شابق.
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ال�سهيد / جعفر علم تقي غلوم تقي

الزاكية تراب هذا  الوطني ممن رووا بدمائهم  ال�شباب  اأحد  ال�شهيد جعفر علم تقي، 

و�شهيدنا  ال�شليبيخات،  منطقة  قاطني  ومن  1960/7/7م،  مواليد  من  وهو  الوطن، 

متزوج، وله بنت وولدان، وقد ح�شل على �شهادة دبلوم املعلمني ثم اأكمل م�شواره التعليمي، 

على  ح�شل  حيث  فلوريدا  بجامعة   والتحق  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  اإىل  و�شافر 

االإجازة اجلامعية يف علم االجتماع. وال�شهيد جعفر علم تقي اأحد اأفراد االأ�شرة الرتبوية 

حيث عمل مدر�ًشا ملادة علم االجتماع يف ثانوية االأوزاعي يف منطقة ال�شليبيخات.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

الغزو  ولكن  واأ�شرته  الإقامته  الرقعي  منطقة  يف  �شقة  ا�شتاأجر  قد  جعفر  ال�شهيد  كان 

العراقي الغا�شم يف 1990/8/2م اأجربه على التخلي عن �شقته، واالنتقال اإىل بيت عمه 

)والد زوجته( يف ال�شباحية)1(. وقد بداأ ال�شهيد ن�شاطه من هناك حيث ا�شتغل مع 

ابن عمه  مو�شى  ب�شنع القنابل اخلفيفة  املولتوف  وقاما باإخفائها فوق �شطح املنزل 

وجهز  ال�شناعة،  هذه  يف  ال�شهيد  وا�شتمر  احلاجة،  وقت  ال�شتخدامها  اآمن  مكان  يف 

جمموعة جيدة من هذه القنابل وقد منا اإىل علم عم ال�شهيد )والد زوجته( من اأن اأحد 

االأطفال ال�شغار خرب هذه القنابل، وكان عم ال�شهيد يدرك اأن وجود هذه القنابل ي�شكل 

خطًرا على اأ�شرته يف حالة قيام جنود االحتالل بتفتي�ض فجائي على املنزل، وطلب اإليه 

التخل�ض من هذه القنابل، وبالفعل قام ال�شهيد مبا اأ�شار عليه عمه)2(.

مل يكتف ال�شهيد ب�شنع القنابل، واإمنا جلاأ اإىل اقتناء ال�شالح الذي ح�شل عليه بطرق 

خربة  لديه  كانت  فقد  مالزم  برتبة  الكويتي  اجلي�ض  يف  جمنًدا  ال�شهيد  ولكون  �شرية، 

كافية يف كيفية ا�شتخدام ال�شالح. كما قام ال�شهيد، وابن عمه بدخول اإحدى املدار�ض 

وجهاز  ت�شوير،  واآلة  طباعة،  اآلة  منها  واأخذا  زوجته(  )والد  عمه  منزل  من  القريبة 

�شحب �شتان�شل، وبداأ يف طباعة  املن�شورات ال�شرية التي حتث اأهل الكويت على ال�شرب، 

اأبناء  للمرابطني من  منها  اثنني  من�شورات.  ثالثة  بطباعة  بالفعل  قام  وقد  والتالحم، 

وطنه، اأما الثالث فقد وجهه بعنوان  البيان الكويتي  اإىل جنود االحتالل العراقي حاًثا 

اإباهم على عدم التمادي يف االإجرام والطغيان، وت�شليم اأنف�شهم، وقد قام بتوزيع هذه 

املن�شورات مع ابن عمه يف املناطق القريبة من ال�شباحية دون خوف، اأو وجل)3(.



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
 137 

كما جلاأ ال�شهيد اإىل و�شائل عديدة يف عملية التوزيع، ومنها اإ�شراك عمه دون معرفته 

قبل  من  اإليه  ت�شلم  التي  االأوراق  فحوى  يجهل  العم  كان  اإذ  املن�شورات،  هذه  بحقيقة 

ال�شهيد الإعطائها الأقارب، ومعارف لهما، ويذكر عم ال�شهيد اأنه ا�شتلم اأوراًقا من ال�شهيد 

لتوزيعها يف حويل، ومل يدرك ما هية هذه االأوراق اإال اأنه بعد اأن اكت�شف اأنها من�شورات 

ال�شتان�شل. وكان يف عمله  اآالت الطباعة، والت�شوير، وجهاز �شحب  قام بالتخل�ض من 

هذا يرغب يف حماية اأ�شرته واأ�شرة ال�شهيد)4(.

الداهم على زوجها  باخلطر  واأح�شت  الزوجة،  تق�ض م�شجع  املزعجة  االأحالم  اأخذت 

مما حداها اإىل الطلب منه اخلروج من الكويت، واأحلت يف الطلب قائلة له خلنا نطلع 

عندنا عيال وحالنا حال العامل  اإال اأن ال�شهيد رف�ض فكرة اخلروج من الكويت قائاًل لها 

اإنه يف�شل املوت يف الكويت على اخلروج منها)5(.

كيفية ا�ست�سهاده :

التكبري حيث �شادف هذا  1990/9/2م، يوم  ا�شت�شهد جعفر علم تقي، يف يوم االأحد 

اليوم مرور �شهر كامل على االحتالل العراقي الأر�ض الوطن، وقد اتفق اأهل الكويت على 

التكبري من فوق اأ�شطح املنازل عند منت�شف الليل لال�شتغاثة باهلل تعاىل/ وا�شتغفاره 

ب�شورة جماعية، وتذكر زوجة ال�شهيد اأنه يف منت�شف يوم االأحد 1990/9/2م �شمعوا 

اأ�شوات التكبري يف املنازل القريبة منهم، وما هي اإال حلظات حتى �شعد ال�شهيد جعفر 

اإىل �شطح منزل عمه يف ال�شباحية، وتاله اأفراد اأ�شرته، واأ�شرة عمه، واأخذوا يف التكبري، 

ومناجاة اهلل �شبحانه وتعاىل بالدعاء والرجاء مطالبني ك�شف امل�شيبة والبالء)6(.

ي�شرخ   اأخذ  جريانهم  منزل  يف  كان  الذي  ن�شيبه  اأن  ال�شهيد  عم  ابن  مو�شى  ويذكر 

عليهم، وينبههم بقدوم جنود عراقيني جتاههم اإال اأنهم مل يهتموا لذلك، وا�شتمروا يف 

التكبري حتى هبوا مذعورين الإخماد  اأ�شوات  الغزاة  اأن �شمع اجلنود  التكبري)7(. وما 

هذه االأ�شوات املوؤمنة، وانهالوا على منزل عمه باإطالق النار. وقد طالب ال�شهيد اأفراد 

االأ�شرة بالنزول تفادًيا للر�شا�ض املنهال عليهم، وكان يف حالة �شعود ونزول مل�شاعدة 

اأفراد االأ�شرة. وملا �شاأل عن ابن عمه مو�شى ذكروا له اأنه ال يزال فوق ال�شطح ف�شعد 

ال�شهيد مرة اأخرى، وما اإن وجده حتى هما بالنزول، ويف اللحظة التي بداأ فيها ال�شهيد 

اأفراد االأ�شرة باإ�شاءة ملبة الكهرباء اخلا�شة ببيت الدرج  بالنزول قام طفل معوق من 

فراآه اأحد جنود االحتالل من �شباك باب ال�شطح فاأطلق عليه ر�شا�شة اأ�شابت قلبه)8(. 
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عم  ا�شتيقظ  وال�شراخ  النار،  اإطالق  اأ�شوات  وعلى  بال�شراخ،  ال�شهيد  عم  ابن  اأخذ 

ال�شهيد فزًعا، وكان عم ال�شهيد قبل ذهابه اإىل النوم، قد ن�شح ال�شهيد، وابنه وبناته، 

بعدم ال�شعود فوق ال�شطح خوًفا على حياتهم، وحاول عم ال�شهيد اإ�شعافه دون جدوى 

فقد كانت االإ�شابة قاتلة.

ويذكر عم ال�شهيد اأنه عندما �شعد اإىل �شطح املنزل اأخذ يتلم�ض ال�شهيد نظًرا للظالم 

الدام�ض واإذا مبالب�شه رطبة ونادى عليه، وهو ملقى على االأر�ض اإال اأن ال�شهيد مل يرد 

عليه، واأخذ يرجف ويرجف اإىل اأن لفظ اأنفا�شه االأخرية)9(. وتكتم عم ال�شهيد على 

خرب ا�شت�شهاد جعفر حتى على زوجته خوًفا على اأفراد االأ�شرة، وحتى ال يثري �شياحهم 

جنود االحتالل، مل يهداأ لعم ال�شهيد بال، وكان يف حركة دائبة بني ال�شهيد فوق �شطح 

باأخوة  ال�شهيد  عم  ات�شل  الباكر  ال�شباح  ويف  االأول،  الدور  يف  اأ�شرته  واأفراد  املنزل، 

ال�شهيد عبا�ض، وعادل، واأبلغهما باخلرب املفجع وطلب اإليهما احل�شور اإىل منزله.

وقد قام اأخوة ال�شهيد باإح�شار �شيارة اإ�شعاف اإىل منزل عم ال�شهيد ومت اإنزاله)10(. 

وكانت زوجة ال�شهيد اإىل تلك اللحظة ال تعرف م�شري زوجها، وقد قام والدها باإبالغها 

بخرب ا�شت�شهاده فلم تتمالك نف�شها، وطلبت روؤيته واأمام اإ�شرارها �شمحوا لها وقامت 

برفع الغطاء عن وجهه، وانكبت عليه باكية، وقامت بتقبيل راأ�شه)11(.

حملت جثة ال�شهيد اإىل م�شت�شفى العدان، وتوقفت �شيارة االإ�شعاف عند باب امل�شت�شفى 

واأبلغ اأخو ال�شهيد اأحد االأطباء بخرب ا�شت�شهاد جعفر فما كان من الطبيب اإال احل�شور 

اإىل �شيارة االإ�شعاف، والك�شف على جثة ال�شهيد، ثم قام بتحرير �شهادة الوفاة يف �شيارة 

االإ�شعاف حتى ال يعلم بها جهاز اال�شتخبارات العراقي. وما اإن مت االنتهاء من الك�شف 

على اجلثة حتى نقل على الفور اإىل مقربة ال�شليبيخات ثم �شلوا عليه ومت دفنه مبالب�شه 

دون غ�شل)12(.

اأما عن والدة ال�شهيد جعفر فاإنها مل تكن متواجدة يف الكويت حيث كانت يف اجلمهورية 

طريق  عن  ذلك  بعد  الكويت  اإىل  عادت  ولكنها  للكويت،  العراقي  الغزو  قبل  ال�شورية 

اململكة االأردنية الها�شمية. ومل تعلم والدة ال�شهيد بخرب ا�شت�شهاد ابنها جعفر اإىل اأن 

قام ابنها عبا�ض باإبالغها عن ا�شت�شهاده. وكيفية ا�شت�شهاده، وقد حزنت الوالدة لفقدان 

فلذة كبدها، وكان حزنها اأكرب؛ الأنها مل تودعه يوم رحيله عن الدنيا)13(.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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ال�سهيد / بدر اأحمد علي الكندري

ال�شهيد بدر اأحمد الكندري �شاب كويتي يف مقتبل العمر، من مواليد 1968/4/12م، من 

قاطني منطقة الرميثية، اأنهى تعليميه الثانوي والتحق بكلية الدرا�شات التجارية اإ�شافة 

اإىل كونه موظًفا يف وزارة املوا�شالت ق�شم الربيد العام.

دور ال�سهيد اأثناء االحتالل العراقي للكويت :

للكويت  العراقي  للغزو  البدايات االأوىل  الع�شكريني يف  اأ�شقائه  ال�شهيد وعدد من  مكث 

وبقوا  منزلهم.  عن  كثرًيا  تبعد  تكن  مل  والتي  الرميثية  يف  ح�شني  بن  فهد  ديوانية  يف 

ال�شهيد  اإىل منزل والدهم يف نف�ض املنطقة. وعرف عن  هناك بع�ض الوقت ثم عادوا 

�شارع عمان مقابل  الرميثية  الكهرباء يف منطقة  اأحد حمالت  الدائم على  تردده  بدر 

مدر�شة الرميثية املتو�شطة. وت�شري والدة ال�شهيد اإىل خروجه �شبه اليومي من ال�شاعة 

ال�شهيد �شريك مع �شخ�ض لبناين ميلك  اأن  الثامنة م�شاًء موؤكدة  الرابعة ع�شًرا حتى 

علم  على  يكن  مل  اأنه  علي  �شقيقه  ويذكر  عمان)1(.  �شارع  يف  وبن�شر  كهربائي  حمل 

بهذه ال�شراكة اإال اأنه يف اأحد االأيام مر على اأ�شدقاء له يجل�شون قرب مدر�شة الرميثية 

املتو�شطة و�شاهد اأخاه بدًرا يجل�ض يف حمل الكهرباء وي�شري علي �شقيق ال�شهيد اإىل اأنه 

�شاأل ال�شهيد عن �شبب تواجده يف هذا املحل فرد عليه ال�شهيد قائاًل هذا حملي اأنا �شريك 

بنزين  يوزع  بدر  ال�شهيد  اأخاه  اأن  اإىل  كذلك  ال�شهيد  �شقيق  علي  ويو�شح  اللبناين   مع 

على ال�شباب)2(. ا�شتمر ال�شهيد يف خروجه وتردده على حمل الكهرباء. وي�شري في�شل 

�شقيق ال�شهيد اإىل اأنه كان يرافق ال�شهيد يف الكثري من االأحيان اإىل حمل الكهرباء واأنه 

يف يوم اجلمعة 1990/9/14م طلب اإليه ال�شهيد بدر اأال يرافقه وخرج ال�شهيد، ولكنه مل 

يعد. واأثار انتباه والدة ال�شهيد تاأخره غري املعتاد، و�شاألت عنه اأ�شقاءه ومل يكن اأحد يعلم 

عنه خربًا. وت�شري والدة ال�شهيد اإىل اأنها مل تكن على دراية باأي ن�شاط له غري تردده على 

حمل الكهرباء، ولكنها تتذكر اأنه ح�شر معه يف اأحد االأيام �شخ�ض لبناين واآخر �شوري 

واأنهم مكثا يف ملحق املنزل مدة اأ�شبوع، وكانت والدة ال�شهيد حت�شر لهما الطعام بعدها 

خرجا ومل يعودا. كما ت�شري والدة ال�شهيد اإىل اأن ال�شهيد اأبلغها قائاًل لها  خال�ض ينامان 

ب�شقة رفيجهم)3(.

وات�شل ال�شهيد يف حدود ال�شاعة الواحدة لياًل على منزلهم وقال لوالدته  اأنا بالليل ما 
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اأقدر اأجي وال�شبح اأجي  وعلى الفور اأغلق �شماعة الهاتف. انتظرت الوالدة على اأحر 

من اجلمر قدوم فلذة كبدها ولكنه مل يعد فاأخذ اأ�شقاوؤه بالبحث عنه يف كل مكان دون 

جدوى)4(.

ويذكر �شقيقه علي اأنه ذهب حيث حمل الكهرباء وقد ح�شل على معلومات من اأ�شقاء 

ا لبنانًيا ا�شمه حممد واآخر �شوري ي�شتغلون �شقة  باأن ال�شهيد بدرا و�شخ�شً �شديق له. 

خلف املحل يف الدور االأر�شي واأنهم ياأتون بعراقيني  يقعدون وياهم وواحد يح�شر �شالح 

ويرميهم واأن العراقيني ح�شوا باالأمر و�شار اإطالق نار  ويفيد �شقيق ال�شهيد اإىل اأنهم 

ذكروا له اأن ال�شهيد بدًرا كان معهم ولكنهم اليعرفون هل مت القب�ض عليه اأم هرب ؟ 

وي�شري �شقيق ال�شهيد اإىل اأنه �شاهد اجليب الذي ميلكه ال�شوري  حمطم  و�شفت عليه دم 

ويكمل بقوله وابتعدت عن املنطقة  قلت املنطقة م�شبوهة ووخرت )5(. ومن املحتمل اأن 

ال�شهيد وحممد اللبناين وال�شوري ياأتون بعراقيني اإىل ال�شقة ثم يخرج اأحدهم الإبالغ 

هذا  ويف  العراقيني،  من  يتخل�شون  بدورهم  الذين  املقاومة  جمموعات  من  جمموعة 

ال�شدد ذكرت امراأة لبنانية كانت ت�شكن قبالة املحل لفي�شل �شقيق ال�شهيد اأنه يف ذلك 

بال�شقة  وغريهم  و�شوريني  كويتيني  من  �شباب  فيه  كان  تهتز  بغت  هذه  العمارة  اليوم  

بالدور االأر�شي و�شار رمي مع العراقيني �شرب )6(. 

اإن رواية املراأة اللبنانية ترجح ح�شول اإطالق نار بني �شباب املقاومة وجنود االحتالل 

مما ترتب عليه اعتقال ال�شهيد. ويف هذا ال�شدد البد من االإ�شارة اإىل اأنه ح�شب اإفادة 

اأ�شقاء ال�شهيد فاإن اللبناين وال�شوري مازاال مفقودين اإىل اليوم)7(. اأخذ والد واأ�شقاء 

ال�شهيد يف البحث عنه ويذكر علي �شقيق ال�شهيد اإىل اأنه مر على املعتقالت ي�شاأل عن 

�شقيقه دون جدوى ويكمل بقوله  رحت لبغداد مرتني ورحت الب�شرة مرتني �شفت ماكو 

فايده  وي�شري علي اإىل اأن �شاحب تاك�شي ا�شتاأجره قال له  لي�ض اأمامك اإال وزارة الدفاع 

العراقية واأن�شحك اأال تدخلها الأنك لن تخرج اأنت وال اأخوك)8(.

وجدوا  ال�شهيد  اختفاء  من  ون�شف  �شهر  اأو  �شهر  بعد  اأنه   �شديقي  عبدالعزيز  ويذكر 

جهال  كان  باالأندل�ض  فيها  �شاكنني  اللي  املنطقة  نف�ض  يف  االأندل�ض   يف  ال�شهيد  �شيارة 

يلعبون بّره وكان معهم خالد اأخو ال�شهيد و�شاف �شيارة حمراء تويوتا وقال هذي �شيارتنا  

اأنه اأح�شرها ن�شيبه  ويكمل �شديقي اأنهم �شاألوا �شاحب املنزل عن ال�شيارة وذكر لهم 

الذي ذكره له اأنه اأح�شرها �شديق له ي�شكن يف ال�شليبيخات. وقد اأ�شاروا جميًعا اإىل 

اأنهم اأخذوا ال�شيارة من فل�شطينيني كانوا ي�شرقون ال�شيارات من �شباح ال�شامل اإال اأنهم 
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اأنكروا معرفتهم بال�شهيد، وقد قام اأهل ال�شهيد باأخذ �شيارة ال�شهيد بدر)9(.

وا�شتمر اأهل ال�شهيد بالبحث عنه وبعد حترير الكويت يذكر في�شل �شقيق ال�شهيد اأنهم 

ذهبوا اإىل حيث ال�شقة التي ذكر اأن ال�شهيد يتواجد بها على اأمل اأن يجدوا جثته، ميكن 

وك�شروا الباب فما لقينا �شيئًا اإال اآثار دماء على االأر�ض )10(. كما قابل اأ�شقاء ال�شهيد 

�شاحب حمل الكهرباء يف �شارع عمان الذي كان يرتدد عليه ال�شهيد ويذكر في�شل �شقيق 

ال�شهيد اأن �شاحب املحل اللبناين اأنكر عملية ال�شراكة مع �شقيقه ال�شهيد بدر ولكنه ذكر 

اأنهما �شركاء فقط يف بيع ال�شيارات لي�ض اإال. وي�شري في�شل اإىل اأن �شاحب املحل ذكر له 

عن ال�شهيد قائاًل :  اآخر االآيام كان عندي ب�ض بعدها ما اأدري وين راح )11(.

ويف ال�شاد�ض من يونيو �شدر كتاب عن الغزو با�شم  كويتي حتت االحتالل  للدكتور علي 

الدمغي ومرفق به �شور ل�شهداء جمهويل الهوية، وقد اطلع اأ�شقاء ال�شهيد على الكتاب 

فتعرفوا على �شورة جلثة ال�شهيد بدر وعلى الفور اأبلغوا اأ�شقاءهم ووالدتهم وتاأكدوا اأنه 

وبعد  مبارك  م�شت�شفى  اإىل  بدوره  اأحالهم  الذي  الكتاب  وات�شلوا مبوؤلف  بدر.  ال�شهيد 

التدقيق واالت�شاالت والرجوع مل�شت�شفى مبارك وجدوا ا�شمه مع ال�شهداء فتعرفوا من 

اأنه  علي  �شقيقه  ويذكر  الرقة.  مقربة  يف  ودفن   9/28 يف  ا�شت�شهاده  تاريخ  ال�شجالت 

اأن  بعد  له  فذكر  مبارك،  م�شت�شفى  االإ�شعاف يف  �شائق  االأن�شاري  �شمري  من  ا�شتف�شر 

�شاهد �شورة ال�شهيد قائاًل  اأنا �شفت كثريًا من اجلثث ومن �شمنهم هذي �شورة جثة 

ال�شهيد ب�ض ما اأذكر من وين �شلتها من �شلوى من الرميثية اأو اجلابرية ودفناها دفن 

جماعي يف الرقة، وقد اأ�شار عليهم �شمري مبقابلة علي خلف الفيلكاوي الذي ا�شتهر عنه 

العمل يف مقربة الرقة)12(.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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ال�سهيد / بدر رجب عبدالوهاب

لقد �شرب ال�شباب الكويتي، املوؤمن بدينه، واملعتز بقيادته اأروع �شور البطولة وال�شمود 

والتحدي اأثناء االحتالل العراقي لدولة الكويت، وقد اأثبتوا اأنهم اأهل للم�شوؤولية فاأخذوا 

يديرون مرافق الوطن من جديد حماولني قدر جهدهم تثبيت النا�ض وحثهم على ال�شمود 

يف وجه االحتالل، وتذكري املحتلني اأن الكويت باقية رغم الظلم واال�شطهاد، ومن بني 

هوؤالء ال�شباب ال�شهيد بدر رجب الذي �شحى بنف�شه من اأجل رفعة وعزة الكويت.

وال�شهيد بدر رجب من مواليد 1954/11/22م وهو من قاطني مدينة االأحمدي، متزوج 

وله اأربعة اأوالد وحا�شل على بكالوريو�ض حما�شبة من جامعة الكويت، وقد عرف ال�شهيد 

بالذكاء وال�شجاعة واالأمانة، كما جمع بني الهدوء والع�شبية والتوا�شع وطيبة القلب.

دور ال�سهيد اأثناء االحتالل العراقي للكويت :

عرف عن ال�شهيد قبل الغزو العراقي دوره يف املجال الديني واالجتماعي، فقد كان رئي�ًشا 

ومنظًما حلملة للحج والعمرة ملدة 8 �شنوات كما يعد اأحد االأ�شخا�ض البارزين يف جمعية 

الرتاث االإ�شالمي فرع هدية، وله م�شاهمات عديدة يف االأعمال اخلريية. ويعمل �شهيدنا 

يف �شركة نفط الكويت بوظيفة كبري املحا�شبني)1(.

التي  اأ�شوات االنفجارات  1990م على  اأغ�شط�ض  الثاين من  يوم  ال�شهيد فجر  ا�شتيقظ 

اأخذت تهز منطقة االأحمدي. وتعد من املناطق البرتولية املهمة. ويذكر �شقيقه في�شل 

الذي ي�شكن بنف�ض املنطقة اأنه ما اإن علم بالغزو حتى اجته اإىل منزل �شقيقه ال�شهيد بدر 

ال�شت�شارته فيما ميكن اأن يقوم به. واأ�شار عليه ال�شهيد باإح�شار اأ�شرته واالإقامة معه يف 

منزله. وبالفعل ا�شتقر يف بيت ال�شهيد)2(.

اأبناء  لقد كان االحتالل العراقي للكويت �شدمة كبرية لل�شهيد كما كان �شدمة جلميع 

هذه االأر�ض الطاهرة، ومل ت�شدق عيناه ما يراه من ا�شتباحة جار ال�شمال لبلد قدم له يد 

العون، وامل�شاعدة عندما كان يف اأم�ض احلاجة اإليها. واأخذ ال�شهيد يفكر ملًيا مبا حدث 

وما �شوف يحدث لبلده العزيز على قلبه، هذا البلد الذي قدم له الكثري وقت الرخاء، 

وقد اآن االأوان لرد جزء من هذا اجلميل. لقد اأدرك ال�شهيد بح�شه الفطري اأن مقاومة 

املحتل الغازي حتتاج اإىل عقل، وروية، وتدبر. ويذكر �شقيقه في�شل اأنه كان لديه �شالح 

)�شوزن( وطرح على ال�شهيد اأن ي�شتخدم هذا ال�شالح ملواجهة العراقيني ولكن ال�شهيد رد 
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عليه قائاًل  ا�شرب ال�شالفة لي�شت �شالفة اإ�ض اأنت وين تواجه والزم تفكر بالعقل وال�شيء 

. ولهذا بداأ يف البحث عن املعارف، واالأ�شدقاء الذين يعتمد عليهم يف  ي�شري بحكمة 

االأوقات الع�شيبة لتدار�ض املوقف، واتخاذ اخلطوات العملية. وملا كان �شهيدنا معروفًا 

بن�شاطه الديني، االجتماعي، ومن الرجال املوثوق بهم فلم يكن يحتاج اإىل وقت طويل 

لتحقيق اأهدافه. وبالفعل اجتمع ال�شهيد بدر بعدد من اأ�شدقائه، ومعارفه، وتباحثوا يف 

االأمر، وخا�شة فيما يتعلق بتثبيت النا�ض و�شمودهم يف وجه املحتل العراقي)3(.

عن  والبحث  االأحمدي،  منطقة  يف  مكثف  وب�شكل  ينت�شرون،  العراقيون  اجلنود  اأخذ 

االأجانب، ففي حدود ال�شاعة الثانية فجر يوم اجلمعة 1990/8/3م طرق جنود عراقيون 

منزل ال�شهيد، وقد قام �شقيق ال�شهيد بفتح الباب و�شاأله جنود االحتالل عن جن�شيته، 

باأنه كويتي ان�شرفوا عنه)4(. وبعد ذلك قال ال�شهيد بدر الأخيه في�شل  وملا اأخربهم 

وقرر  والده.  منزل  حيث  ال�شباحية  اإىل  والذهاب  االأحمدي،  من  يخرجوا  اأن  عليهم 

اإىل منزل والده، واختار اال�شتقرار يف منزل  ال�شهيد الحًقا العدول عن فكرة الذهاب 

ا يقع يف ال�شباحية. وكان ال�شبب وراء ذلك  اأن عائلة  عمه )والد زوجته( والذي اأي�شً

ال�شهيد مكونة من ثمانية اأوالد وخم�ض بنات وبيت والده ال ي�شعهم، اأ�شف اإىل ذلك اأن 

زوجتي ال�شهيد و�شقيقه في�شل �شقيقتان. كما اأن بيت عمه )والد زوجته( قريب من بيت 

والده)5(.

ويف يوم اجلمعة 1990/8/3م �شلى ال�شهيد بدر يف م�شجد اللميع بال�شباحية، وخطب 

فيهم وتكلم عن التثبيت)6(. ويف نف�ض اليوم اجتمع ال�شهيد مع عدد من �شباب ال�شباحية 

وفي�شل عبدالرحمن،  العلي،  وال�شيخ حامد  الف�شلي،  اأحمد  ومنهم  اللميع،  م�شجد  يف 

وفا�شل غلوم، وعطا اهلل ال�شمري، ومن�شور حممد، وحممد ح�شني، وجنم الزهاميل، 

واأخذوا يتدار�شون الو�شع يف الكويت ب�شكل عام وال�شباحية ب�شكل خا�ض. وتقرر العمل 

على حماولة طماأنة النا�ض وتثبيتهم يف بيوتهم وتوفري اخلدمات ال�شرورية لهم وكذلك 

احلرا�شات. ومن املعروف اأن املنطقة عانت من فو�شى عارمة بعد االجتياح عانت من 

الكويت  مناطق  يف  االأخرى  اجلمعيات  كحال  االحتالل  جنود  قبل  من  والنهب  ال�شلب 

املتفرقة ومت اإغالقها وتفرق اأع�شاء جمل�ض االإدارة.

ال�شيخ حامد  اأن  ال�شهيد  تعاونوا مع  الذين  الكويتي  ال�شباب  اأحد  �شاكر حممود  ويذكر 

ال�شهيد)7(.  مع  العمل  ابتداأ  الوقت  ذلك  ومنذ   . الديوانية  اأفتح  اأن  علّي  العلي  طرح 

وا�شتقبل  الديوانية،  ال�شهيد  فتح  الغزو  اأيام  ثالث  اأنه يف  ال�شهيد  �شقيق  في�شل  ويذكر 
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ال�شهيد  اخت�ض  وقد  بينهم،  فيما  العمل  تق�شيم  يف  واأخذوا  املنطقة،  �شباب  من  عدًدا 

فتح  الإعادة  التن�شيق  ومت  لل�شهيد،  االأول  الهدف  اجلمعية  وكانت  املدين)8(.  باجلانب 

اجلمعية خلدمة االأهايل، وكانت البداية يف ال�شوق املركزي، وقد عمل ال�شباب معه على 

تنظيم ال�شوق املركزي، وخ�ش�ض يوم للرجال، واآخر للن�شاء. وكان ال�شهيد قد قام مع 

�شباب املنطقة بدور بارز يف اإخفاء خمازن اجلمعية يف م�شاجد املنطقة، ومنها م�شاجد 

الغازي عليها، وكان  العدو  ي�شتويل  االإمام حتى ال  التموين يف غرفة  اللميع حيث خزن 

يح�شر منها يف ال�شباح الباكر مبناأى عن العراقيني، كما �شكل جلنة من �شباب املنطقة 

للتناوب على حرا�شتها، وكثرًيا ما قام ال�شهيد بالنوم يف امل�شجد حلر�شاتها)9(.

يتباحثون يف  واأخذوا  ال�شهيد  ومنهم  اأ�شخا�ض،  ت�شعة  اإدارة من  ت�شكيل جمل�ض  وقد مت 

توزيع  على  احلر�ض  كل  فحر�ض  املركزي  ال�شوق  اإدارة  ال�شهيد  وكلفوا  املنطقة،  اأمور 

العراقيون)10(.  عليها  ي�شتوىل  اأن  قبل  املواطنني  على  اال�شتهالكية  واالأ�شياء  املوؤن، 

وا�شتطاع بذكائه، وبعزميته ال�شادقة، واإخال�شه حلب وطنه اأن يديرها على اأح�شن وجه 

باالإ�شافة اإىل الدور الذي لعبه، وهو تثبيت النا�ض مبعنى بث روح االأمل والطماأنينة بني 

اأهايل املنطقة ب�شكل خا�ض وتوفري حاجياتهم االأ�شا�شية)11(. وا�شتطاع ال�شهيد نتيجة 

لعالقاته الوا�شعة اأن ميتد ن�شاطه خارج منطقة ال�شباحية، واأن يقيم عالقات مع روؤ�شاء 

اجلمعيات التعاونية يف كيفان، والفنطا�ض، واأبو حليفة، واأع�شاء يف جمعيات النفع العام. 

واأخذ يتدار�ض معهم االأمور التي تهم الدولة ب�شكل عام وال�شباحية ب�شكل خا�ض. كما 

ا اإىل معرفة كيفية اإدارة تلك اجلمعيات وعلى �شبيل املثال ذهب ال�شهيد  كان يهدف اأي�شً

اإىل جمعية كيفان لريى كيف يت�شرفون ؟ ومن اأين يح�شرون املواد التموينية ؟ وكيفية 

كما  للجمعية،  تورد  بداأت  التي  ال�شركات  بع�ض  مع  يتفق  بداأ  ثم  ومن  والتعامل،  العمل 

ا�شتطاع التغلب على م�شكلة و�شول تلك املواد با�شتعمال ال�شيارات التي �شبق اإح�شارها 

التموينية. كما  ال�شباب الإح�شار تلك املواد  ال�شركة وو�شعها حتت ت�شرف  من مطايف 

تعامل مع بع�ض �شائقي ال�شاحنات يف مقابل مادي اأو عيني، كما اأ�شهم ال�شهيد يف ن�شاط 

جمعيات اأخرى اإذ وفر حمود احلمدان )من جمعية الفنطا�ض( �شيارة لوري لنقل املواد 

لكي  االأماكن  تلك  اإىل  الذهاب  اأوالده معه يف  ال�شهيد ي�شطحب  وكان  الغذائية)12(. 

ت�شهل عليه عملية املرور اأمام نقاط التفتي�ض العراقية)13(.

اأخذ ال�شهيد يحث ال�شباب على التطوع، وجنح يف جمع عدد كبري خلدمة اأهايل املنطقة 

حمطة  الإدارة  وجلنة  املرور،  حركة  لتي�شري  وجلاًنا  التعاونية،  اجلمعية  يف  جلاًنا  فكون 
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البنزين، وجلنة للعمل يف فرع الغاز وجلنة الإدارة املخبز االآيل يف االأحمدي، وجمموعة 

اأخرى لالإ�شراف على التناكر )ال�شيارات املخ�ش�شة لبيع املياه()14(.

ويف اليوم الثامن للغزو العراقي ن�شط يف جمال اآخر للعمل اخلريي يف مقربة الرقة عن 

طريق عدد من املتطوعني، ويذكر �شاكر حممود اأحد املتطوعني يف املقربة اأن علي خلف 

طريق  عن  املتطوعني  اأولئك  مب�شاعدة  ال�شهيد  قام  وقد  اإليه.  طلب  من  هو  الفيلكاوي 

تزويدهم ببع�ض االأطعمة وخا�شة للمتطوعني االأفغان الذين تطوعوا للعمل يف املقربة. 

القبور  املوتى، وحفر  املقربة من غ�شل  الإدارة  املتطوعني  مع  للتن�شيق  �شكلت جلنة  كما 

واأخذ ال�شهيد يرتدد عليهم ويرتددون عليه)15(. ويف اليوم العا�شر للغزو التقى ال�شهيد 

االإ�شالمي. يف بيت  اإحياء الرتاث  الن�شطني يف جمعية  مع �شديقه حمود احلمدان من 

ال�شباحية،  واالأحوال يف منطقتي  االأو�شاع،  ودار االجتماع حول معرفة  العي�شى  طارق 

�شبحانه  باهلل  العراقيني  تذكري  على  و�شديقه  ال�شهيد،  العي�شى  حث  وقد  والفنطا�ض. 

وتعاىل، وعلى تزويدهم بد�شادي�ض )مالب�ض وطنية( حيث بداأت اأعداد كبرية من جنود 

االحتالل بالهرب من اجلي�ض، وقد �شلمهم كي�شني مملوءين لهذا الغر�ض.

كما اقرتح عليهم توزيع اأجهزة املذياع )الراديو( على اأهايل املنطقة لكي يت�شنى لهم 

اال�شتماع اإىل و�شائل االإعالم، ومعرفة ما يدور خارج وداخل الكويت)16(.

كما قام ال�شهيد بتوزيع اأموال من ربح اجلمعية على بع�ض االأهايل، واالأ�شر الذين لي�ض لهم 

معني يف ذلك الوقت، و�شكل لهم جلنة عرفت بلجنة اخلدمات االجتماعية)17(. وامتد 

ن�شاط هذه اللجنة يف خدمة االأهايل لت�شمل توزيع اخلبز، والغاز، وتوزيع االأموال. كما 

تعاون ال�شهيد مع بع�ض الق�شابني من اأجل ذبح بع�ض املا�شية التي يح�شرها اأ�شحابها 

من اجلواخري، وتوزيعها على اأهايل املنطقة مع �شديقه علي الكندري. كما كان يذهب 

اإىل املزارع، ويح�شر منها الدجاج، ويوزعه علي االأهايل. كما اآوى اأحد املعوقني الذي 

ترك من قبل اأهله واأ�شكنه يف بيته)18(.

اأن يخرج  العراقيني عليها  ال�شباط  وتردد  ال�شهيد بحكم عمله يف اجلمعية،  وا�شتطاع 

بع�ض ال�شباب من �شجن املنطقة، وبخا�شة اأولئك الذين كربوا على اأ�شطح املنازل يف يوم 

التكبري الذي �شادق 1990/9/2م ويذكر لنا في�شل �شقيق ال�شهيد اأنه يف يوم التكبري 

اقتاد جنود االحتالل عدًدا من اأقرباء ال�شهيد، وعددهم يف حدود ثمانية بتهمة التكبري 

وجنح يف اإخراج اأربعة منهم)19(.

املناطق  بع�ض  ويف  ب�شكل خا�ض،  ال�شباحية  منطقة  ن�شطًا يف  بدر  األ�شهيد  اأ�شبح  لقد 
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االأخرى. وقد كان لتلك االأعمال اخلرية التي قام بها ال�شهيد بدر واملتعاونون معه من 

اآثارها االإيجابية، فقد حاز على ثقة واحرتام اأهايل املنطقة وجنح يف  �شرفاء املنطقة 

امن كبار ال�شن من اأهايل املنطقة  طماأنتهم، وتوفري حاجياتهم االأ�شا�شية، بل اإن بع�شً

ممن لديهم بنات، ويخافون عليهن من دناءة جنود االحتالل، وال يرغبون يف اخلروج 

ال�شهيد بتزويج حالة  ال�شهيد بتزويجهن، وبالفعل قام  ا�شت�شارة  اأخذوا يف  الكويت  من 

واحدة عندما عر�ض عليه �شخ�ض اأن لديه بنات، وهو خايف عليها، وقال لل�شهيد بدر  

زّك  يل واحدًا يتزوجها ابنتي )20(.

اإن ما اأ�شرنا اإليه من اأعمال مدنية، واإن�شانية ما هو اإىل غي�ض من في�ض، اأما اجلانب 

اجلانب  عن  اأهمية  يقل  فال  والع�شكري  ال�شري  به  ونق�شد  ال�شهيد،  ن�شاط  من  االآخر 

املدين، واالإن�شاين. وكان التنظيم على درجة من  ال�شرية بحيث اليعرف اأفراد املجموعة 

اأفراد املجموعة االأخرى، وكانت هناك قيادة، وجمموعات حتى اإن �شقطت جمموعة ال 

ت�شقط املجموعات االأخرى، وكل جمموعة لها جل�شات خا�شة. كما مل يكن هناك مكان 

مكان  اأي  يف  اأو  امل�شاجد  اأحد  يف  تكون  اأن  املمكن  فمن  االجتماعات  هذه  لعقد  حمدد 

اآخر.

الهويات،  تزوير  مثل  �شرية  ترتيبات  لها  اأخرى  جمموعة  اإىل  طريقه  ال�شهيد  �شق  كما 

ا  ودفاتر ال�شيارات. وقد ا�شتعان بعدد من الن�شطني من اأهل كيفان، والفنطا�ض، واأي�شً

الهويات، ودفاتر  بارز يف تزوير  الذين لهم دور  ال�شهيد)21(. وكان من  من جمموعة 

االأ�شخا�ض  اأحد  من  االأختام  بع�ض  على  بدوره ح�شل  الذي  ال�شيارات حمود احلمدان 

مثل ختم املرور، وختم وزارة الداخلية حيث كانوا يقومون باإلغاء ا�شم املالك، وي�شعون 

ا�شم ال�شخ�ض الذي �شوف ي�شتعملها. وملا كرث تردد عدد من االأ�شخا�ض على احلمدان، 

وبع�شهم ال يعرفهم طلب اإىل ال�شهيد بدر اأن يكون  هناك �شخ�ض واحد كو�شيط يقوم 

بهذه  ليقوم  �شخ�ض  اختيار  مت  وبالفعل  والدفاتر،  الهويات  وا�شتالم  اإح�شار  مبهمة 

املهمة)22(.

اأما بالن�شبة للتدريب الع�شكري فقد اأوكله اإىل عطااهلل �شرحان ال�شمري، وهو ع�شكري 

بتدريب  ال�شمري  عطااهلل  قام  وقد  الغاز،  فرع  عن  ا  اأي�شً م�شوؤواًل  واأ�شبح  كويتي،  غري 

�شقيق  ويذكر في�شل  وتركيبه،  وفكه،  ال�شالح،  ا�شتخدام  املنطقة على  �شباب  عدد من 

ال�شهيد اأن عطااهلل ال�شمري  ما ق�شر و�شاعدنا كثرًيا   واأن ال�شهيد �شلمه املنطقة، كما 

تدرب ال�شهيد مع عدد من �شباب املنطقة يف بيت عمه )والد زوجته()23(. كما يذكر 
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في�شل اأن عبدالرحمن ح�شني مدرب يف اجلي�ض ا�شتخدم بيته يف القرين مكاًنا للتدريب 

يتعلق  فيما  اأما  التدريب.  بعملية  قام  ا  اأي�شً عي�شى  اأبو  ا�شمه  واآخر  لالأ�شلحة،  وخمزًنا 

بنقل وتوزيع االأ�شلحة فقد اأ�شهم ال�شهيد بدور فعال يف هذا املجال بالتعاون مع عدد من 

�شباب ال�شباحية.  وقد ح�شل ال�شهيد بدر على كمية من االأ�شلحة من م�شادر عديدة. 

كما ا�شتلم من حمود احلمدان حمولة �شيارة  كان قد ح�شل عليها من �شليمان مط�شر 

ال�شمري، ومبارك �شعد اخلنني اللذين جلباها من مع�شكر يف الكيلو ع�شرة يف �شبحان 

وقد ت�شلم ال�شهيد بدر هذه الكمية من ال�شالح بعد اأ�شبوعني من الغزو، ومت التاأكيد على 

ال�شهيد مبعرفته،  وبالفعل وزعها  يثق بهم)24(.  اأ�شخا�ض  اإىل  بت�شليمها  يقوم بدر  اأن 

ويذكر جنم الزهاميل الرائد يف اجلي�ض الكويتي والذي كانت لديه جمموعة خا�شة به 

اأنه ا�شتلم بع�ض هذه ال�شحنة من ال�شهيد، وو�شعها يف بيت له غري م�شكون، واأخذ يوزعها 

ال�شحنة من االأ�شلحة رفع من معنوياته  اإمداده بهذه  اأن  اأ�شار الزهاميل  مبعرفته، كما 

واأدت دورًا جيًدا)25(. ويعتقد في�شل �شقيق ال�شهيد اأن �شقيقه ال�شهيد بدر رمبا ح�شل 

القنابل  كمية من  لديه  توفر  كما  اآخرين.  اأ�شخا�ض  االأ�شلحة من  اأخرى من  كمية  على 

اليدوية قام بتوزيعها على بع�ض الن�شطني يف املقاومة امل�شلحة.

وهنا يجب التاأكيد على اأن م�شاركة ال�شهيد يف املجال الع�شكري مل يتعد عملية االإمداد 

والتن�شيق، وبهذا ال�شدد ي�شري �شقيقه في�شل اأنه ال يذكر اأن ال�شهيد �شارك �شخ�شًيا يف 

عمليات ع�شكرية الأن اأغلب وقته م�شغول باإدارة اجلمعية. اأما �شقيقه في�شل الذي ي�شغره 

قلياًل عندما ي�شاأله عن اأمور التخ�ض اأن�شطته حيث كان عمل في�شل يف حمطة البنزين 

فقط  عملك  جمال  عن  اأ�شاألني  اأنت  مو�شغلك  �شغل  عن  ت�شاألني  ال  ال�شهيد   عليه  يرد 

وال حتاول اأن تتعرف على نا�ض جدد االآن خوًفا عليه من اأنا�ض يند�شون بني اجلماعات  

ويقومون بنقل املعلومات للعراقيني. ويكمل فوؤاد اأن ال�شهيد كان يقول لفي�شل  ال تتعرف 

على نا�ض غرباء  وكان حازًما وجاًدا يف كالمه حتى وكان في�شل معه دائًما ومل يكن يعلم 

عن اأعماله الع�شكرية من جمع �شالح، اأو من تنظيم داخلي خلاليا منظمة، اأو عمليات 

يقومون  بها خارج املنطقة على اخلطوط ال�شريعة، وكانت اأكرث العمليات على اخلطوط 

ال�شريعة، وكان لبدر يد فيها من تخطيط وعمل م�شارك به ومل يعلم به اأحد)26(. اأما 

اأ�شلحة يف  باإخفاء  قام  ال�شهيد  اأن  في�شل  �شقيقه  فيذكر  االأ�شلحة،  باإخفاء  يتعلق  فيما 

حديقة بيت عمه، وهي اإحدى ع�شرة قطعة �شالح بني بنادق ذاتية، ور�شا�شات �شغرية، 

اإخفاء  ويف البيوت اخلالية يف املنطقة. كما ا�شتخدم بيته الذي يف غرب الفنطا�ض يف 
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مل�شجد  وبالن�شبة  املقابر)27(.  ويف  ال�شباحية،  يف  اللميع  م�شجد  يف  ا  واأي�شً ال�شالح، 

هو  واالأقرب  امل�شجد  �شندرة  يف  اأو  الن�شاء  م�شلى  يف  و�شعت  االأ�شلحة  اإن  يقال  اللميع 

ال�شندرة، وملا كان امل�شجد مكاًنا عاًما فهو بعيد عن اأعني جنود االحتالل. كما اأن املقربة 

ا�شتخدمت الإخفاء االأ�شلحة. واأنها مليئة بها على هيئة قبور مغطاة ومعروفة لدى ال�شباب 

النا�شط.

وي�شري �شاكر حممود اإىل اأنه خزن يف بيته جمموعة من الذخرية واالأ�شلحة. كما مت تزويده 

من قبل بع�ض النا�شطني باأجهزة ال�شلكي من وزارة الداخلية )اأمن املن�شاآت( ولكن مل 

يتم ا�شتخدامها لعدم توافر البطاريات)28(. ويذكر في�شل �شقيق ال�شهيد اأن املرحوم 

عادل الغامن الذي كان له ن�شاطه اخلا�ض به يقوم عند زيارته لل�شباحية بالتحدث يف 

امل�شجد عن كيفية توزيع االأ�شلحة، والت�شرف بها، ونقلها وتفادي ال�شيطرات الع�شكرية 

وكان  عبقريًا وذا خربة )29(.

ويف اأحد االجتماعات التي ح�شرها ال�شهيد مع عدد من النا�شطني يف املجال الع�شكري، 

منافذ  بني  عادة  تو�شع  التي  احلديدية  احلواجز  اإزالة  على   العمل  ال�شهيد  من  ُطلب 

البيوت ملنع مرور ال�شيارات. وكان الهدف من وراء ذلك توفري اأكرث من منفذ بني البيوت 

فيما لو قام بع�ض الن�شطني بعمليات ع�شكرية �شد جنود االحتالل، اأو لعمليات تهريب 

باإح�شار  بدر  ال�شهيد  قام  وقد  �شوارع،  حرب  الحتمالية  املنطقة  حت�شري  اأو  االأ�شلحة، 

�شاحب  تركتور  وطلب اإليه اإزالة تلك احلواجز احلديدية. وبالفعل مت اإزالة عدد كبري 

من  عدد  من  ال�شهيد  طلب  كما  ال�شباحية)30(.  يف  خمتلفة  �شوارع  يف  احلواجز  من 

االأ�شخا�ض مراقبة ومتابعة تنقالت اجلي�ض العراقي وحتركاته يف املنطقة، وكان يبعث 

بتلك املعلومات اإىل بع�ض القيادات داخل الكويت)31(. وقد قام ال�شهيد مع �شقيقه وليد 

باإح�شار عدد من ال�شيارات التابعة ملطافئ �شركة البرتول الوطنية.

النا�شطني يف املقاومة ح�شلوا من بع�ض الذين  اأن بع�ض  ويذكر في�شل �شقيق ال�شهيد 

وقد  التفخيخ،  عمليات  يف  ا�شتخدموها  �شغرية  �شيارات  على  الع�شكري  للعمل  تفرغوا 

قام اأولئك النا�شطون بثالث حماوالت تفخيخ قبالة منطقة القرين على اخلط ال�شريع 

ف�شلت حماولتان بينما جنحت املحاولة الثالثة)32(. ويف ال�شباحية ويف االأيام االأوىل 

للغزو قام عدد من ال�شباب الكويتي من اأهايل ال�شباحية بعمليات قن�ض، وده�ض للجنود 

العراقيني، وكانوا يقومون بحرق تلك اجلثث، ورميها يف �شناديق النفايات، وهذا العمل 

مل يكن عماًل منظًما مما اأدى اإىل تكثيف التفتي�ض يف املنطقة. وقد اجتمع بدر مع عدد 



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
 151 

من اأولئك ال�شباب وبني لهم خطورة ما يقومون به على االأهايل واإن رغبوا يف القيام بهذا 

اأو  اأن يكون ب�شكل منظم، وخارج املنطقة، وعلى االأخ�ض اخلط ال�شريع  العمل، فيجب 

بالقرب من دور ال�شينما، اأو �شوق اخل�شار )ال�شربة( اأو �شاحة ال�شفاة)33(.

ظروف اعتقاله :

اأ�شبح ال�شهيد بدر رجب معروًفا لدى العامة واخلا�شة يف منطقة ال�شباحية. ويف حماولة 

منع بني االأهايل وجنود االحتالل اإ�شافة اإىل رغبته يف اإبعادهم عن اجلمعية لتخفيف 

ال�شغط على ال�شلع املخ�ش�شة لالأهايل وتخ�شي�شه يوًما للرجال واآخر للن�شاء لهذا رغب 

اأن يكون هناك يوم واحد جلنود االحتالل. وقد اتفق مع خمفر ال�شباحية باأن يخ�ش�ض 

يوًما لهم للت�شوق من اجلمعية وبقية االأيام الأهايل املنطقة. وا�شتطاع ال�شهيد مبعرفته، 

وذكائه باالإ�شافة اإىل �شدته يف التعامل معهم طلب من القوات اخلا�شة  اال�شتخبارات  

التي كانت متمركزة يف منطقة الرقعي اإر�شال اثنني. وبالفعل اأر�شلوا اثنني من القوات 

اخلا�شة ملنع دخول اجلي�ض ال�شعبي وال�شرطة اجلمعية)34(. ويذكر عبداهلل احلقان اأن 

باأ�شلحته يف  اأمًرا من قائد املنطقة مينع مبوجبه دخول اجلي�ض  ال�شهيد بدر ا�شت�شدر 

ال�شوق املركزي وهذا اأقلقهم  اإذ كيف ا�شتطاع هذا االإن�شان الكويتي اأن ي�شت�شدر مثل 

اإىل  اأدت  التي  االأ�شباب  هذا االأمر من �شلطة عراقية فاأخذوا يحفرون له )35(. ومن 

حقد العراقيني عليه هو اأن ال�شهيد ال يحرتمهم، وكان يثور عليهم ب�شدة اإذا بدر منهم 

خطاأ.

اإىل  الدخول  واأراد  اجلنود  اأحد  ومعه  العراقيني  ال�شباط  اأحد  جاء  االأيام  اأحد  ويف 

اجلمعية يف اليوم غري املخ�ش�ض جلنود االحتالل فتم منعه عند بوابة اجلمعية من قبل 

ال�شهيد  �شمع  وملا  بوابة اجلمعية  بال�شراخ عند  ال�شابط  واأخذ  املوجودين.  االأ�شخا�ض 

بدر �شراخه ذهب اإليهم وقال لل�شابط العراقي  ال ما تدخل يكفي اأنكم ذبحتونا ونهبتونا 

كفاية عليكم ذلك انتظر يوم  دخول اجلنود وادخل معاهم  وقال ال�شابط لبدر  ال واهلل 

احنا نعني ونعاون، وقد حاول معه ال�شابط العراقي، ولكن دون فائدة وقام ال�شهيد بدفع 

وراك  اإنني  العراقي   ال�شابط  عليه  فرد  ماتدخل   ال  له  وقال  بيديه  العراقي  اجلندي 

ول�شوف اأقتلك اإذ مل اأدخل  فرد عليه بدر باأن  املوتة واحدة واأنا اأ�شع يوًما واحًدا للجنود 

العراقيني وباقي االأيام للمواطنني بال�شباحية وال تدخلون اجلمعية  فقال له ال�شابط 

�شوف اأقتلك  فرد عليه بدر  �شوي الذي تبي ت�شويه املوتة واحدة وعند اهلل احل�شاب  عند 
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ذلك طلب ال�شابط العراقي من اجلندي الذي معاه اأن يطلق النار على ال�شهيد ولكنه مل 

يفعل. ويذكر �شاكر بقوله لقد خفت فعاًل على  ال�شهيد بدر، فاأخذت اأحتدث مع ال�شابط 

 . ل�شانه  الذي بقلبه على  اللهجة وقوًيا وهذا طبعه   العراقي وكان  بدر مندفًعا �شديد 

�شقيقًا  وفوؤاد  في�شل  ويوؤكد  اليوم)36(.  ذلك  يف  اجلمعية  يدخل  ومل  ال�شابط،  ورجع 

ال�شهيد باأنه �شابط خمفر ال�شباحية)37(.

اأح�ض في�شل �شقيق بدر باخلطر املحدق على �شقيقه من معاملته القا�شية وال�شديدة مع 

العراقيني وم�شاجراته لهم واأبلغ والدته مبا حدث، وما كان يحدث مع جنود االحتالل. 

اأترك ال�شغل يف اجلمعية وهذه االأعمال ولنخرج من الكويت   وطلبته والدته وقالت له  

اأن  العراقيني  ومل تكن تريد  ال�شهيد على علم مبقتل قريب لهم على يد  وكانت والدة 

اأ�شد  ال�شهيد بدر والذي كان من  يكون م�شري فلذة كبدها كم�شري قريبه. فرد عليها 

املعار�شني للخروج من الكويت بل وعمل كل ما بو�شعه على تثبيت النا�ض  كيف يا اأمي 

نطلع من الكويت ونخلي الكويت واأهلها حمتاجني اإلينا االآن واالأمر يتطلب منا اجللو�ض 

االآن  واأردف مكماًل لوالدته  ا�شلون تبني الكويت تتحرر وما يرحون فيها نا�ض ما ميوتون 

اإال بالقوة  فيها نا�ض من املواطنني الذين يريدون التحرير الأن ما اأخذ بالقوة ال يرجع 

م�شتعد  واأنه  لل�شهيد  بالن�شبة  الو�شوح  كل  وا�شحة  واالأهداف  الروؤى  كانت  لقد   .)38(

للت�شحية بروحه من اأجل حتقيقها. وكانت كلمات ال�شهيد تلك هي التي جعلت والدته 

رابطة اجلاأ�ض حتى بعد ا�شت�شهاده.

لقد عزم العراقيون النية على قتله لكي يرعبوا مبقتله اأهل املنطقة، وياأخذونا ما يريدون، 

ويعبثوا ف�شاًدا يف املنطقة وهذا ما ح�شل فعاًل وهذا االأ�شلوب اأحد االأ�شاليب التي اتبعها 

العراقيون يف اإرهاب املناطق فعندما يربز اأحد االأفراد يف منطقة ما فاإنهم يقومون بقتله 

لكي ي�شعروا االأهايل بالرهبة واخلوف من بط�ض جنود االحتالل وهذا بالفعل ما حدث 

العار�شية وعبداللطيف احلمدان رئي�ض جمعية  النوت رئي�ض جمعية  فقد قتلوا مبارك 

الفنطا�ض، وغريهما.

اعتقال ال�سهيد واإعدامه :

كان ال�شهيد يعار�ض جنود االحتالل اأ�شاليبهم الهمجية، ومينعهم، ويقف اأمامهم دائًما 

ويذكر علي م�شطفى اأنه قبل ا�شت�شهاد ال�شهيد بدر باأ�شبوع قام اأحد �شباط اال�شتخبارات 

العراقيني مع نقيب  بالتحامل على ال�شهيد و�شنفوه على اأنه اأحد رجال املقاومة، وحذروه 
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وطلبوا من ال�شهيد اأن يبلغ عن جماعته، واأمهلوه اأ�شبوًعا ولكن ال�شهيد مل يكرتث لهذا 

االأمر، ومل يهتم)39(. واأراد ال�شهيد بعد م�شي اأ�شبوع اأن يفتح املخبز )املخبز اللبناين( 

الذي كان بجانب م�شجد اللميع يف ال�شباحية ل�شد النق�ض يف اخلبز الذي اأخذ يعاين 

اإىل �شاحب  منه االأهايل، وكان املخبز الوحيد يف اجلمعية ينق�شه الكريو�شني وذهب 

املخبز )فل�شطيني(، الذي كان يدير املخبز يف اجلمعية وقال له  لي�ض ما فيه خبز  فرد 

عليه اخلباز باأنه ال يوجد عنده كريو�شني  وطلب �شاحب املخبز توفري الكريو�شني و�شوف 

يوفر اخلبز واتفق ال�شهيد مع �شاحب املخبز على اأ�شا�ض يفتحون املخبز حيث الطحني 

متوفر لدى اجلمعية اإال اأن الكريو�شني غري متوفر وتعهد ال�شهيد بتوفريه. وكانت عقوبة 

اأفراد  بع�ض  اأن  ب�شبب  وذلك  االإعدام  املخفر  من  ترخي�ض  دون  كريو�شني  يحمل  من 

املقاومة ي�شنعون منه قنابل حارقة ت�شتخدم �شد جنود االحتالل)40(.

ال�شوؤال الذي يتبادر اإىل الذهن هل هناك رابط بني توقيت فتح املخبز، وتهديد �شابط 

اال�شتخبارات واإمهال ال�شهيد فرتة اأ�شبوع ؟ واالإجابة املبادرة الإعادة فتح املخبز اأتت من 

ال�شهيد نف�شه وذلك حلاجة املنطقة له حيث اإن ال�شغط كان �شديًدا على املخبز االآيل يف 

االأحمدي و90% من االإنتاج ي�شتويل عليه اجلنود العراقيون. كما اأن هناك احتمالية اأن 

يكون �شاحب هذا املخبز قد اأوعز اإىل اال�شتخبارات العراقية ليكون ال�شهيد �شيًدا �شهاًل 

لهم اإال اأن في�شل �شقيق ال�شهيد اأ�شاد بنزاهة اخلباز)41(.

ويف �شبيحة يوم االثنني 1990/9/8م خرج ال�شهيد بدر مع اخلباز الفل�شطيني اإىل خمفر 

ال�شباحية للح�شول على ت�شريح الإح�شار تنكر كريو�شني للمخبز. واأبلغا يف املخفر اأن 

امل�شوؤول غري موجود، وطلب اإليهما احل�شور يف امل�شاء. وبعد �شالة املغرب اجته ال�شهيد 

مع اخلباز اإىل خمفر ال�شباحية الإح�شار الت�شريح. ويذكر عم ال�شهيد )والد زوجته( 

اأنه بعد خروجه من ال�شالة الحظ على ال�شهيد ال�شرور وال�شحك، وكان يف اأح�شن حال 

يف ذلك اليوم حتى غرتته وقعت منه دون اأن يح�ض بها فناداه عمه وقال  يا بدر غرتتك 

طاحت �شيلها )42(.

ويف املخفر جل�ض ال�شهيد بدر، و�شاحب املخبز، وال�شابط العراقي، و�شخ�ض ملثم يلب�ض 

د�شدا�شة وال يعرف على وجه الدقة من هو هذا ال�شخ�ض امللثم ؟ وهل هو كويتي اأم غري 

كويتي ؟ اأو �شبب تواجده ؟ وكان ال�شهيد قد ت�شاجر مع اأحد املدنيني يف اجلمعية الذي 

الت�شريح  ورقة  املخفر  ال�شهيد من �شابط  لن يرتكه )43(. طلب  باأنه   ال�شهيد  توعد 

ومت اإعطاوؤه الورقة. وعندما هما باخلروج من املخفر وقفت �شيارة اأمام املخفر وترجل 
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يريده،  الأنه  بدًرا  باأن يح�شر  واأمر �شابط املخفر  منها �شابط كبري من اال�شتخبارات 

وبداأ �شابط اال�شتخبارات بع�ض االأ�شئلة الغريبة ح�شب كالم اخلباز الفل�شطيني الذي 

�شديقنا  بدًرا  فاإن  اأنت  اذهب  قلياًل  بدًرا  نريد  اإننا  للخباز  ال�شابط  وقال  معه.  كان 

و�شيخنا ونحن �شوف نقوم بتو�شيله ويقول اخلباز من �شمن االأ�شئلة التي �شمعها والتي 

طرحت على ال�شهيد  ماذا تعرف عن احلرب العراقية االإيرانية ؟ ومع اأي �شف اأنت ؟ 

و�شنهو اأ�شلك ؟ و�شنو عائلتك ؟ واأريد منك معرفة اأرقام �شوارع املنطقة ؟ وغريها من 

االأ�شئلة  وبالن�شبة لل�شوؤال االأخري فمن املعروف اأن اأرقام ال�شوارع قد م�شحت من قبل 

�شباب املنطقة، وكان العراقيون لديهم اأ�شماء عدد من املطلوبني الذين ي�شتدلون على 

عناوينهم.

ويقول اخلباز اإن ال�شهيد رد عليهم بع�شبية بقوله  اأنا غريب عن هذه املنطقة واأنا �شاكن 

يف االأحمدي واأنا �شيف يف هذه املنطقة،   وح�شلت م�شادة بينه وبني ال�شابط وعند ذلك 

انقطعت اأخباره عن اأهله. مما جعل االأ�شرة تقلق عليه)44(.

واأخربت زوجة ال�شهيد اأخاه في�شل يف حدود ال�شاعة التا�شعة والن�شف م�شاًء باأن بدًرا 

مل يح�شر اإىل البيت، الأنها مل تتعود على غيابه ملدة طويلة يف اخلارج اإال اإذا كان عنده 

ويف  و�شقيقه،  ال�شهيد  زوجة  انتظار  وطال  امل�شجد،  يف  املوجود  التموين  عند  حرا�شة 

ال�شباح الباكر من يوم الثالثاء 1990/9/9م �شاأل �شقيقه والده ووالدته عنه واأخرباه 

ا�شمه �شعيد �شليمان وهو رجل كبري يف  اإىل �شخ�ض  ال�شهيد مل مير عليهما وذهب  اأن 

ال�شن ومن الذين اأ�شهموا يف اإدارة اجلمعية على اأمل اأن يكون نائًماعنده ولكن مل يجده 

عنده)45(.

اجته بعدها وليد �شقيق ال�شهيد و�شعيد �شليمان اإىل املخفر وقاال  اإن بدر عندكم، ومل 

يح�شر اإلينا منذ دخوله املخفر فرد عليهما �شابط املخفر العراقي قائاًل كان بدر عندنا 

ملدة خم�ض دقائق ثم اجته بعدها �شقيق ال�شهيد مع �شعيد اإىل اجلمعية، وكان اأع�شاء 

جمل�ض اإدارة اجلمعية لديهم اجتماع يف �شباح ذلك اليوم، واجتمعوا دون ح�شور ال�شهيد 

املخفر  اإىل  بالذهاب  يقوموا  اأن  �شليمان  �شعيد  واقرتح  اجتماعهم،  يكملوا  اأنهم مل  اإال 

لل�شوؤال عن ال�شهيد بدر واالدعاء اأن مفاتيح اجلمعية مع بدر، واأن اجلمعية مغلقة االآن. 

وبعد ذهابهم للمخفر و�شوؤالهم عن بدر، رد عليهم ال�شابط العراقي بنف�ض رده ال�شابق، 

اإن ال�شهيد مل ميكث اأكرث من خم�ض دقائق غادر بعدها املخفر، واأ�شر اأع�شاء اجلمعية 

على م�شوؤولية املخفر عن اختفاء بدر، ويقول علي م�شطفى  فاأ�شرينا على اأنهم امل�شوؤولون 
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االآن لعدم وجود احلكومة الكويتية فهم امل�شوؤولون عن فقدان اأي �شخ�ض داخل الكويت 

بهذا  يبالوا  مل  ولكنهم  بدر   يح�شروا  حتى  املو�شوع  لهذا  االأهمية  اإعطائهم  من  كنوع 

االأمر. وهنا رد ال�شابط بقوله اإن بدر ميكن تكون �شدمته �شيارة اأو �شافر اإىل ال�شعودية 

وطلب منهم ال�شابط العراقي اإح�شار �شورة لل�شهيد واأر�شل ال�شابط جنديني مع في�شل 

�شقيق ال�شهيد لكي يح�شرا له ال�شورة. وبعد اإح�شار ال�شورة طلب منهم مراجعته يف 

ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء ويف املوعد املحدد ذكر ال�شابط العراقي لفي�شل �شقيق ال�شهيد 

اأن �شيطرتهم �شاهدت بدًرا وهو مغادر اإىل ال�شعودية وملا قال لهم �شقيقه كيف ي�شافر 

بدر واأهله موجودون هنا و�شيارته موجودة ؟ فرد عليه ال�شابط بغ�شب قائاًل  �شيطرتنا 

�شاهدته ب�ض خال�ض ما عندي �شي غري هذا )46(. ويف ع�شر ذلك اليوم 1990/9/9م 

اإن  لفي�شل   وقال  العدان  م�شت�شفى  يف  يعملون  ممن  املنقف  منطقة  من  �شخ�ض  جاء 

اأخاك متوفى وهو موجود االآن يف ثالجة م�شت�شفى العدان  واأكمل مردًفا  اإنه وجد مقتواًل 

ومرمًيا خلف حمكمة املنقف يف الفحاحيل )47(. ومن املعتقد اأن ال�شهيد رحل يف تلك 

�شاكر  ويكاد يجزم  اإعدامه.  فورية ومت  له حمكمة  �شكلت  الفحاحيل وهناك  اإىل  الليلة 

حممود اأن ال�شهيد نقل من ال�شباحية اإىل الفحاحيل لوجود قيادة هناك، وفيها قا�ض، 

واالأحكام فورية هناك)48(.

اجته �شقيق ال�شهيد بعد �شماعه هذا اخلرب املفجع اإىل م�شت�شفى العدان. ودخل في�شل 

اإىل امل�شرحة، وقد الحظ طلقه براأ�شه من اخللف باالإ�شافة اإىل اآثار تعذيب على ج�شمه، 

ويعتقد اأنهم عذبوه مبواد كيماوية )تيزاب(. ولقد قيدوا يديه بعلم الكويت ووجهه منتفخ 

وعيونه زرقا)49(. كما يذكر �شاكر حممود بناء على اأقوال اأخته املمر�شة يف م�شت�شفى 

العدان التي تعرفت على ال�شهيد ل�شلة القرابة التي تربطهم اأنها تعتقد  اأنه كان مغمو�شًا 

يف تيزاب الأن قاعدة رجل ال�شهيد تكاد تطيح كما توجد كدمات ب�شدره وبيده من اآثار 

التعذيب )50(.

بعد اأن �شاهد في�شل �شقيقه بدر على تلك احلالة قبله على جبهته واأعيد اإىل الثالجة 

لكي يت�شنى لهم دفنه يف اليوم التايل.

اإن اإعدام ال�شهيد بهذه الطريقة الوح�شية، وبهذه ال�شرعة قد يكون لالحتماالت التالية:

اإن ال�شهيد الذي عرف عنه اجلراأة وال�شجاعة رد عليهم اأثناء التحقيق معهم رًدا قا�شًيا 

جًدا الأن طبيعة ال�شهيد اأنه اإذا اأثري؛ فاإنه يغ�شب غ�شًبا �شديًدا، ومن املمكن اأن يكون قد 

تلفظ عليهم باألفاظ ال تعجبهم مما اأثار غ�شبهم. كما اأنه من اال�شتنتاجات التي ميكن 
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وح�شب  التحقيق،  اأثناء  معلومات  اأية  على  ال�شهيد  اأنهم مل يح�شلوا من  بها  نخرج  اأن 

مااأفادت به �شقيقة �شاكر فاإن الطبيب الذي ك�شف على ال�شهيد مب�شت�شفى العدان ذكر 

الثالثة ع�شًرا، وهذا  ال�شاعة  اأن وفاته حدثت قبل ع�شر �شاعات من و�شوله يف حدود 

يعني اأن اإعدامه يف �شاعات الفجر االأوىل)51(.

و�شاطات  دخول  دون  للحيلولة  ال�شرعة  بهذه   ال�شهيد  اإعدام  يف  ال�شبب  اأن  ونرجح 

الإخراجه من ال�شجن، اإ�شافة اإىل تخويف املنطقة بالق�شاء على رموزها يف حماولة لبث 

روح اخلوف والرهبة لدى �شكان املنطقة، وال�شيطرة على اجلمعية، واأخذ ما يحتاجون 

اأهمية  يعطوا  ال�شابق مل  العراقيني يف  اأن  وهي  نقطة جوهرية  اإ�شافة  وهنا ميكن  اإليه 

�شيطرتهم  فر�شوا  وقد  اأما  اأواًل  االأمنية  ال�شيطرة  اإىل  يهدفون  الأنهم  للجمعيات  كربى 

املنطقة.  ع�شب  اأنها  اكت�شفوا  التي  كاجلمعيات  االأخرى  املواقع  اإىل  يتطلعون  فاأخذوا 

اأو تقتل)52(.  اأن تعطي  اإما  وفيها متوين كبري جًدا وممكن متوين اجلي�ض منه ولهذا 

وهذا ما حدث بالفعل اإذ دب الرعب مرة اأخرى بني �شكان املنطقة، وبداأ بع�ض االأهايل 

يف مغادرة املنطقة �شواء اإىل داخل الكويت اأو خارجها مثل ما حدث الأ�شرة ال�شهيد حيث 

انتقل �شقيقه واأهله وبيت عمه والد زوجته اإىل العار�شية عدا والد ال�شهيد الذي رف�ض 

مغادرة البيت ولكنهم مل ميكثوا طوياًل، ومن ثم عادوا اإىل ال�شباحية اإال اأنه اأ�شري عليهم 

مبغادرة ال�شباحية وبالفعل انتقلوا اإىل خارج الكويت.

1990/9/10م اأح�شر جثمان ال�شهيد من م�شت�شفى العدان اإىل مقربة الرقة  ويف يوم 

)مقربة ال�شهداء()53(. حيث متت ال�شالة على اجلثمان بح�شور عدد كبري من اأهايل 

املنطقة ومعارفه ووالده واأ�شقائه.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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	√òg 	±ÓàNG 	ºZQh 	,ˆG 	¬ªMQ 	¬dÉ≤àYG 	äÉ°ùHÓe 	∫ƒM 	ájGhQ 	øe 	ÌcG 	∑Éæg

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 159 

ال�سهيد / �سعود عيد �سامل الزامل العازمي

لقد �شرب ال�شباب الكويتي اأروع �شور الت�شدي وال�شمود عندما اجتاحت اأر�ض الوطن 

طيب  مثال  الزامل  �شعود  وال�شهيد  1990م  اأغ�شط�ض  من  الثاين  يف  الظالم  جحافل 

لل�شباب الكويتي الذي مل ي�شت�شلم، واإمنا رفع راأ�شه �شاخًما، وانخرط يف �شفوف املقاومة 

الوطن. و�شهيدنا  الزاكية تراب  اأن روى بدمائه  اإىل  الكويتية مدافًعا عن تراب وطنه، 

من مواليد 1962/11/3م اأنهى تعليمه الثانوي وعمل موظًفا يف بلدية الكويت – مراقب 

خدمات – متزوج.

الكويت)1(.  ب�شدة مغادرة  الكويت رف�ض  اأنه عندما قررنا اخلروج من  والدته  وتذكر 

كما يذكر �شقيقه م�شاعد اأن ال�شهيد �شعود قال لزوجته  اأنا ما اأين رايح واأنتي اإذا تبني 

تروحني روحي مع اأهلك واأنا قاعد واإذا يل ن�شيب باعي�ض اإن �شاء اهلل الكويت راجعة 

اليوم واال باكر )2(.

الهام�ش:
بتاريخ  مبارك،  �شناء   : املقابلة  اأجرت   ،1/28 رقم  �شريط  ال�شهيد،  والد  العازمي،  �شامل  عيد   )1(

1993/5/17م.

)2( م�شاعد عيد �شامل العازمي، �شريط رقم 3/28، اأجرى املقابلة : د. بنيان تركي وعبدالعزيز ال�شاعي، 

بتاريخ 1995/11/14م.
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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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ال�سهيد / حممد يعقوب يو�سف زيد القالف

جبل ال�شعب الكويتي على حماربة الظلم والطغيان. ون�شرة املظلوم وال�شعفاء، وقد اأثبت 

الغزو العراقي للكويت يف الثاين من اأغ�شط�ض 1990م معدن هذا ال�شعب االأ�شيل الذي 

النماذج  اأحد  القالف  يعقوب  وال�شهيد حممد  وكرامته.  للدفاع عن حيا�ض وطنه  هب 

البارزة لهذا ال�شعب االأبي. وهو القائل لوالدته عندما طلبت اإليه املكوث يف البيت حتى 

تنفرج الغمة  واهلل ميه اأر�شنا راحت وتبينا ن�شكت عن هذا ال�شي  وبالفعل مل ي�شكت 

ومل ي�شتكن وانخرط يف �شفوف املقاومة الكويتية اإىل اأن روى بدمائه الزاكية تراب هذا 

الوطن)1(.

و�شهيدنا من مواليد 1966/2/25م مل يكمل تعليمه، والتحق باحلر�ض الوطني – وكيل 

عريف – يف امل�شاغل الرئي�شية، وهو متزوج ولديه ولد وبنت.

وحتدثنا والدة ال�شهيد بقولها اإنه يف فجر اخلمي�ض يف حدود ال�شاعة الثالثة والن�شف 

فجًرا ات�شل معك�شر ال�شهيد مبنزله، وطلبوا �شرعة التحاقه بعمله، وعلى الفور قامت 

والدته باإيقاظه، وكانت على دراية باأنه يف اإجازة ومعتل �شحًيا ومع ذلك حر�شت على 

ال�شهيد من  اليوم يومك  وبالفعل نه�ض  اأنا تعبان ولكن قلت ال  : فقال  اإيقاظه، وتقول 

فرا�شه وهو مري�ض ولب�ض مالب�شه الع�شكرية، وانطلق اإىل مع�شكره، وت�شري والدته اإىل 

اأن ال�شهيد عاد من مع�شكره يف نف�ض اليوم يف حدود ال�شاعة احلادية ع�شرة م�شاًء الب�ًشا 

�شروااًل اأبي�ض وفانيل ن�شف كم قائاًل لها  ترى الكويت كلها تطوقت كلها احتلت )2(. 

ورقد يف ال�شالة يبكي، وقال  اأنا �شفت رفيجي مالزم تويف على يدي  ويذكر نبيل القالف 

ووزعوا  الذخرية  خمزن  فتحوا  اإنهم  قائاًل   مع�شكره  يف  حدث  عما  حدثه  ال�شهيد  اأن 

ال�شالح على املوجودين و�شار اإطالق نار داخل املع�شكر واأ�شيب �شديق له )3(. وكان 

الدم الذي نزل على  اأهداأ، وبهذا  الدم ما رايح  اأخته  بهذا  ال�شهيد يقول ح�شب كالم 

االأر�ض، وقام يحلف باأنه ما راح يهداأ)4(. وبالفعل مل يهداأ ال�شهيد، وان�شم اإىل �شفوف 

املقاومة امل�شلحة.

ت�سكيل املجموعة :

وخلية  الديوانيات،  جتميع  بني  نفرق  اأن  البد  املجموعة  لت�شكيل  بالتطرق  البدء  قبل 

االأوىل كنا جنتمع يف بيت  البدايات  اإنه يف  الر�شيدي  التي برزت. يقول عماد  املقاومة 
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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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�شعود الزامل يف �شلوى ثم قمنا بالتجمع يف بيت حممد حجر يف الرميثية، ويرجع عماد 

الر�شيدي اأ�شباب االنتقال من �شلوى اإىل الرميثية الأن بيت �شعود الزامل على ال�شارع، 

الفريج  بينما بيت حممد حجر  داخل  يتواجد فيها جي�ض عراقي  بالقرب من مدر�شة 

عبداهلل  يروي  كما  القالف)5(.  حممد  واأخيه  الر�شيدي،  عماد  بيت  عن  بعيًدا  ولي�ض 

اخل�شاب اأنه يف 8/2 مر على ديوانية �شعود الزامل، ولقي حممد حجر، واإخوانه ووجد 

يف  الزامل  �شعود  ديوانية  يف  التجمع  يف  واأخذوا  الزامل   �شعود  لديوانية  انتقلوا  الربع 

ال�شبح، ويف امل�شاء، ويكمل بقوله  �شار بيننا ات�شال ورحنا عند �شعود الزامل اأنا وعماد 

�شعود  واأهل  ي�شري  رايح  �شنو  عن  ونتكلم  حجر  وحممد  واجلوي�شري  القالف  وحممد 

يبون يطلعون و�شعود يقول ما اأنا طالع واأهل حممد حجر يبون يطلعون وهو موطالع .. 

ورحنا بيت �شعود الزامل يوم 8/3 وثاين يوم قعدنا يف بيت حممد حجر  واأ�شار عبداهلل 

اخل�شاب اأن الذين تواجدوا يف ذلك اليوم هم  عيال عم �شعود عادل الزامل ويو�شف ا 

لزامل وحمد واإخوان �شعود و�شامل ونايف ولد عمه واأنا وعماد الر�شيدي وحممد القالف 

واجلوي�شري وحممد  حجر اإ�شافة اإىل حممد �شفر بهجور. ودارت موا�شيع مثل �شنهو 

رايح ي�شري وهل تطول فرتة االحتالل وهل رايح ت�شري مقاومة )6(. وتناولنا ت�شكيل 

وحممد  القالف  حممد  يق�شد  الع�شكريني  باأيدكم  �شيء  كل  وقلنا  خلية،  اأو  جمموعة، 

الهاجري الأن احنا مدنيني ما بيدنا اأي �شيء ن�شويه. وكان حممد القالف ي�شجع ت�شكيل 

جمموعة مقاومة، وال�شباب الذين يجون يكلمون حممد القالف و�شعود كان يكلم  حممد  

ويفيد اخل�شاب  كان معانا واحد عراقي ا�شمه حممد، وهو �شديق حممد معرفة قدمية 

وما تعرفنا عليه اإال بعد الغزو )7(. كما يفيد عماد الر�شيدي عن العراقي بقوله تقريًبا 

من بداية الغزو كان معانا وينام يف الديوانية ومل ن�شك فيه )8(. 

اإن االأ�شماء التي اأ�شري لها ما هي اإال غي�ض من في�ض لل�شباب الكويتي الذي كان يرتدد 

ب�شبعة  الر�شيدي  ماجد  قدرهم  الديوانية  ينامون يف  الذين  اأن  لدرجة  الديوانية،  على 

ع�شر �شاًبا على االأقل واأقل عدد كان يتواجد ع�شرة اأ�شخا�ض)9(.

لقد كان ال�شهداء اأبرز العنا�شر الفاعلة يف هذه الديوانية. لقد قاموا بالعمليات امل�شلحة 

ولعل  نف�شها جزًءا ال يتجزاأ من هذه املجموعة،  اأخرى تعترب  كما كانت هناك عنا�شر 

من اأبرزهم �شامل العمرية الذي كان حلقة و�شل بني هذه املجموعة، وجمموعات اأخرى 

فاعلة على ال�شاحة الكويتية ويف هذا ال�شدد يذكر ر�شيد احلوري اأن

و�شامل  والقالف  واجلوي�شري  حجر  وحممد  �شعود  مع  ات�شال  على  كان  العمرية  �شامل 
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له ات�شال مع خالد احلمدان وقبالن كما اأن له ات�شااًل مع جمموعة عيال حممد حجر 

.)10(

وي�شري �شامل العمرية اإىل ت�شكيل ما اأطلق عليه الحًقا جمموعة �شعود الزامل بقوله كنا 

جنتمع قبل الغزو بديوانية �شعود الزامل، ويف اليوم الثالث للغزو يوم ال�شبت 1990/8/4م 

وعربانه  وانيت  على  رميت  �شامل   ويقول  االأق�شى،  امل�شجد  �شارع  قامت مظاهرات يف 

واأرمي العراقيني والعراقيني اأنحا�شوا ما رموا  ويوم رديت للبيت جاءين �شعود )الزامل( 

اهلل يرحمه وقال يل �شامل �شنهو ن�شوي �شامل �شرايك الربع كلهم دروا اأنك رامي عراقيني 

قام بعدها �شعود الزامل يوم االأحد 8/5 �شباًحا باإبالغ �شامل بوجود اأ�شلحه لديه قائاًل 

بعده خالد  القالف معاه �شالح وجايب معاه ذاتيات وجاء  ترى عندنا ذاتيات، حممد 

اليوم  ذلك  ع�شر  ويف  بنادق،  اللواء  من  جايبني  العبديل  نا�شر  ا  اأي�شً وجاء  احلمدان 

ي�شري �شامل اأن خالد احلمدان جاء قائاًل: اإن لديهم ثالث ذاتيات، ويو�شح �شامل بقوله  

اأنا والقالف و�شعود الزامل رمينا العراقيني يف �شارع التعاون ون�شوفهم يطيحون وحلد 

االآن ما جاء حممد حجر وحمد اجلوي�شري ب�ض الثالثة احنا )11(.

وي�شري �شامل اإىل اأن ال�شهيد �شعود الزامل اأبلغه برغبة اأهله يف اخلروج من الكويت واأنه 

�شوف يقوم بتو�شيلهم، ومن ثم يعود وبالفعل خرجوا بتاريخ 1990/8/10م ويكمل بقوله  

كنت يف البداية اأنا و�شعود نروح للرميثية ملحمد القالف ومنرهم وقلت ل�شعود يوم طلع 

اأرقد عندي يف الرميثية وهو ما ح�شل بالفعل . ويوؤكد �شامل بقوله  لفرتة 8/10 ما كنت 

التاريخ  ذلك  قبل  لهم  يروح  كان  ما  �شعود  واأن  حجر  ملحمد  ديوانية  توجد  اأنه  اأعرف 

الليل   تايل  بع�ض جنيبهم  وياه مع  اأنا  لهم  نروح  احنا  قعدنا  بعدها  بيتنا  ويوم مننا يف 

ويكمل �شامل بقوله يوم 8/13 يف ديوانية حممد حجر �شمع حمد اجلوي�شري يتحدث عن 

اأعمال قام بها �شد العراقيني ويقول ل�شامل   م�شكت حمد وقلت له ياخبل ترى يذبحونك 

العراقيون حيث يقول اأنا رميت العراقيني وقال يل   �شامل �شوف اإذا انت خواف ال جتيني 

اأنا اأبي اأذبحهم وي�شب العراقيني وقلت له يا حمد عيب عليك الديوانية فيها�شباب واجد 

حوايل 12-15 رجال واأهل حممد طالعني و�شارت قعدة �شباب  ويكمل �شامل بقوله  اأخذت 

حمد اجلوي�شري يف غرفة يف بيت حممد حجر واأنا و�شعود وقلت له تبي ترمي العراقيني 

وم�شمم اإنك ترميهم قال نعم قلت له الليلة ترميهم اإذا تبي ترميهم وقلت له ب�ض ال تتكلم 

قدام ال�شباب الأن اإحنا ما نعرفهم  واأردف �شامل قائاًل  واإحنا يف الديوانية جاب لنا حممد 

احلداد رجال وقلنا حممد هذا الرجال منهو قال هذا من خيطان بدون ومتهاو�ض مع اأهله  
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ويف هذا اليوم 8/13 ا�شرتك مع �شعود الزامل، وحمد اجلوي�شري وحممد القالف، وحممد 

حجر يف اإطالق النار على نقطة �شيطرة عراقية موجودة بني الرميثية و�شلوى  ويوؤكد 

�شامل بقوله  اإىل االآن ما فيه ت�شكيل جمموعة مثل ما نقول ربع ميونون على بع�ض ويبون 

يرمون العراقيني. ويفيد �شامل اأنه �شرب نقطة ال�شيطرة العراقية بني الرميثية و�شلوى، 

و�شاروا  �شامل،  منزل  اأمام  ال�شيارة  اأوقفوا  ولقد  املر�شيد�ض.  �شامل  �شيارة  وا�شتخدمت 

بقوله  �شامل  ويو�شح  لديوانية حممد حجر حيث كانت قريبة منهم  االأقدام  م�شًيا على 

 

 اأقول لل�شباب ال�شهداء اإذا �شويتوا �شيء ال تتكلمون ترى الكلمة من ل�شان لل�شان ت�شل 

للعراقيني  وي�شري �شامل اإىل اأن املتواجدين يف ذلك اليوم يف ديوانية حممد حجر عماد 

اأخوه وحممد بختيور وحممد احلداد ولكن حممد  الر�شيدي وعبداهلل اخل�شاب و�شعد 

القالف كلم حممد حجر وقال له �شوينا كذا وكذا اإنهم رموا نقطة �شيطرة عراقية وحممد 

حجر قال له لي�ض ما علمتني اأنت ما فيك خري تعرف اإين وياك يف احلر�ض الوطني لي�ض 

ما علمتني  ويوؤكد �شامل العمرية بقوله بعد ذلك �شربنا نقطة ال�شيطرة التي �شوب بيان 

القالف  ال�شهداء: حممد حجر وحممد  بذلك  �شامل  ويق�شد  االآن خم�شة.  حيث �شرنا 

وحمد اجلوي�شري و�شعود الزامل اإ�شافة اإىل �شخ�شه. وي�شتدرك �شامل العمرية بقوله اإن 

ت�شكيل خلية مقاومة مع ال�شهداء، مل يبعده عن جمموعة اأخرى يعمل معها ب�شلوى، ومقر 

ويختتم  املجموعتني،  بني  و�شل  حلقة  نف�شه  اعترب  كما  حمدان،  خالد  بيت  يف  قيادتها 

اإن ديوانية حممد حجر جتمع عادي    : العمرية �شرده عن ت�شكيل خلية املقاومة بقوله 

و�شربنا خمفر �شلوى )12(.

اأما خالد حمدان فيذكر  اأن حممد حجر، وحمد اجلوي�شري، وحممد القالف، يكونون 

جمموعة مقرها الرميثية، و�شعود الزامل، و�شامل العمرية، حلقة و�شل ملجموعة خالد 

احلمدان . ويوؤكد خالد احلمدان اأن �شعود الزامل رجل يريد اأن ميوت وهو عارف نف�شه 

رايح ميوت لكن موته على �شرف واإنه رجل عمل كل �شيء لبلده قبل اأن ميوت وكان يقول 

حق �شامل العمرية  اإين �شاعر  اأبي اأموت ورغم الن�شائح لهم وله ال ت�شوون كل يوم وغريوا 

ال�شريةواأنه عر�ض عليه  على اأ�شا�ض يجي معنا على اأ�شا�ض يهدي وتكون العمليات منظمة 

القالف وحممد حجر  لقي عندهم حممد  �شعود  ولكن  يومي  ي�شوونه  الذي  اأف�شل من 

واجلوي�شري االندفاع، وال�شجاعة اأكرث من الذي ن�شويه نحن وهذوال ال�شباب اندفعوا يف 

الرمي يف هذه ال�شغالت وربعه ال�شهداء معه م�شاركني يف كل �شغله وهذا اللي جعل �شعود 

الزامل يقعد وياهم رغم اأنه �شبه يومي يقعد ويانا . اأما عن �شامل العمرية فيذكر خالد 
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حمدان باأنه من جمموعتهم ولكنه يجل�ض مع ال�شهداء الأن بيته يف الرميثية واأ�شبح مع 

�شعود الزامل حلقة و�شل مع �شباب الرميثية)13(.

اأما فيما يتعلق بت�شمية جمموعة �شعود الزامل، فيذكر خالد حمدان بقوله :  بعد ا�شت�شهاد 

�شعود الزامل وت�شكيل اللجان �شميناها يق�شد جمموعة �شلوى جمموعة �شعود الزامل 

وبعد التحرير مت ت�شميتها �شعود الزامل)14(. ويوؤكد �شامل العمرية هذا الكالم بقوله 

ملا انعدموا قال ال�شباب جمموعة �شلوى نبي ن�شميها جمموعة �شعود الزامل الأنه اأكربهم 

اأن هذا  يعني  الزامل)15(. مما  �شعود  قلنا جمموعة  معانا  ويت�شل  يجينا  ودائم  �شًنا 

اال�شم جمموعة �شعود الزامل بداأ بعد اإعدام ال�شهيد مبا�شرة. كما يذكر قبالن العيبان 

اأن ت�شمية املجموعة با�شم جمموعة �شعود الزامل، ترجع الأن �شعود الزامل اأكرب ال�شهداء 

�شًنا، ثم الأنه اأن�شط واحد بالن�شبة لنا نحن جمموعة �شلوى)16(.

اإن من حق اأي جمموعة من املجموعات اأن تطلق على نف�شها ما ت�شاء من االأ�شماء. ولهذا 

فاإن قيام جمموعة �شلوى بت�شمية جمموعتها با�شم جمموعة �شعود الزامل اأمر ال غبار 

حجر  حممد  ديوانية  وهي  وجتمع  ديوانية  هناك  كانت  اأنه  نن�شى  اأال  يجب  ولكن  عليه 

وهي القاعدة التي انطلقت منها اأغلب العمليات الع�شكرية كما اأنها كانت املقر الرئي�شي 

الأغلب اأفراد املجموعة.

االأعمال املدنية :

من االأعمال التي �شارك فيها ال�شهداء اال�شرتاك يف املظاهرات، ويفيد عبداهلل اخل�شاب 

احلداد  وحممد  حجر  وحممد  وعماد  اأنا  م�شينا  1990/8/3م  يوم  ع�شر  يف  بقوله  

وحممد القالف و�شعود الزامل وحمد اجلوي�شري مع املظاهرات وتفرقنا وردينا لبيت 

8/4 طرح حممد القالف فكرة العمل التطوعي يف املخبز االآيل  حممد حجر ويف يوم 

العمل يف  انقطعوا عن  اأفراد املجموعة  اأن  اإال  الفكرة   الرميثية ووافق اجلميع على  يف 

العراقيون مب�شايقتنا يف املخبز )17(. ويذكر  ال�شيطرة زادت وقام  املخبز الأن نقاط 

�شعد الغريب اأن �شعود الزامل ملا عمل يف املخبز كان يح�شر لهم اخلبز، وي�شعه على 

والدة  اأ�شارت  وكذلك  الديوان)18(.  حو�ض  مبفتاح  يحتفظ  وكان  ويغادر،  الكرا�شي، 

ال�شهيد حمد اجلوي�شري، و�شقيقه اإياد اإىل دور حمد اجلوي�شري يف توزيع اخلبز  كان 

يح�شر �شيارة مرتو�شة ويدور على املحتاجني)19(. اأما عن توزيع االأموال، في�شري نبيل 

القالف اأن ال�شهداء �شاركوا يف توزيع االأموال على االأهايل)20(. كما �شارك ال�شهداء 
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يف تزوير الهويات واإجازات القيادة للعديد من االأفراد يف الكويت ويذكر ماجد الر�شيدي 

بع�ض موظفي االإذاعة مثل  فاطمة ح�شني واأمل عبداهلل مت تزوير هوياتهم عن طريق 

�شقيقه حممد للتمكن من اخلروج من الكويت  كما يذكر ماجد اأن حممد القالف و�شل 

حفر الباطن من اأجل اأخذ واإعطاء ر�شائل. كما �شارك ال�شهداء يف يوم التكبري يوم 9/2 

الذي �شادف مرور �شهر على االحتالل العراقي للكويت، والذي ابتهل فيه اأهل الكويت 

هلل �شبحانه وتعاىل، لتخلي�شهم من براثن العدوان)21(.

كما وجدت لدى ديوانية حممد حجر اأثناء اإلقاء القب�ض عليه من�شورات تندد باالحتالل 

اأ�شبوع من الغزو يح�شر  اأول  اإياد �شقيق ال�شهيد حمد بقوله :  كان يف  العراقي ويذكر 

من�شورات)22(. كما يذكر عبدالقادر خال ال�شهيد حمد بقوله  كان يجيب لنا حاجات 

مطبوعة عن الغزو �شنهو �شووا ويقول هذه من اجلمعية وهي عبارة عن �شفحتني اأو ثالث 

�شفحات ومكتوب عليها ال�شمود فيها املقاومة قامت بكذا وح�شل كذا )23(. ويف هذا 

ال�شدد ي�شري ماجد الر�شيدي  اأن العراقيني وجدوا عند اقتحامهم ديوانية حممد حجر  

من�شورات فيها �شب ل�شدام و�شب حلزب البعث و�شوازن وذاتية .

العمليات الع�سكرية :

لقد قام ال�شهداء بالعمليات الع�شكرية التالية :

جلب توزيع ال�سالح :

ال�شهداء جميًعا �شاركوا يف  اأن  االأ�شلحة؛ ومن املعروف  اإىل بع�ض عمليات جلب  اأ�شرنا 

جلب وتوزيع ال�شالح، وت�شري اأخت ال�شهيد حممد القالف قائلة:  اإن ال�شهيد كان يجيب 

وتذكر   .)24( الوالدة  بيت  يف  الدرج  حتت  يجعله  وكذلك  احلديقة  يف  ويخفيه  �شالح 

والدته اأنها كانت ت�شاهد لديه اأ�شلحة  اأ�شوف �شالح ون�شوف اأ�شياء جايبها وماندري وين 

يوديهم  وتكمل اأخته بقولها اإن  حممود قاعد يراوينا يقول حطوا بالكم ترى االأ�شلحة 

هني و�شفنا الذي �شاركه يف اإخفاء االأ�شلحة حممد حجر وحممود اخلياط . كما ت�شري 

عبداهلل  ويفيد   .)25( الربكة  يف  حجر  حممد  بيت  يف  االأ�شلحة  يحطون  اأنهم  االأخت 

اخل�شاب بقوله اأنا �شفت �شالح عندهم ذاتية وم�شد�شات ميكن منزلينها يف بركة حممد 

القالف وحممد حجر و�شعود الزامل )26(. كما يوؤكد عماد الر�شيدي بقوله اإنني دخلت 

ا�شتغلوا  ال�شهداء  اإن  القالف   نبيل  يقول  كما  �شالح )27(.  فيها  و�شفت  الربكة  داخل 

الطحني  اأكيا�ض  يف  املخبز  داخل  اأ�شلحتهم  الإخفاء  االآيل  املخبز  يف  ومعارفهم  عملهم 
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)28(. كما ي�شري جنم اأن ال�شهيد حممد القالف، وجماعته قاموا بدفن �شالح، وقنابل، 

وم�شد�شات يف مزرعة بالفنطا�ض ويكمل مرة كنت واقًفا اأمام بيت خايل حممد القالف 

حممود  واأعطى  م�شد�ض  خايل  وطلع  اأبي�ض  وانيت   يف   �شديقه  �شكني  حممود  وجاء 

�شقيقه  اإياد عن  يذكر  ال�شغلة هذه و�شدمت)29(. كما  واأنا �شفت  م�شد�ض مع طلقات 

حمد اجلوي�شري بقوله  يف بداية الغزو ات�شل فيني واحد وقال ترى اأخوك يح�شر �شالح 

ال�شعوبة مبكان  امل�شلحة فمن  بالعمليات  يتعلق  فيما  اأما  واملحافظة )30(.  من كيفان 

اأن ال�شهداء قاموا يف البداية بت�شيد جنود  ترتيبها ترتيًبا زمنًيا. ويذكر نبيل القالف 

االحتالل واقتنا�شهم يف ال�شوارع كما عمدوا اإىل اإيهام جنود االحتالل ممن يجدونهم 

ي�شري  كما  جثثهم)31(.  من  والتخل�ض  عليهم  الق�شاء  ثم  ومن  بتو�شيلهم  ال�شارع  يف 

ماجد الر�شيدي اإىل دور ال�شهداء يف اقتنا�ض جنود االحتالل العراقي وبالذات يف �شارع 

بقوله   العمرية  �شامل  وي�شري  ال�شهداء)32(.  فيه  ن�شط  التي  ال�شوارع  اأحد  وهو  التعاون 

بعد �شربنا للمخفر قال لنا خالد حمدان الزم يكون نا�ض ت�شرب ونا�ض حتميهم)33(. 

كما يذكر جنم اأن ال�شهيد حممد القالف ذكر لهم يف اإحدى املرات قائاًل :  قفزنا مرة 

على مدر�شة القريوان اأنا وربعي و�شعدنا على الطوفه ورمينا املخفر  واإنهم رموا الذين 

كانوا واقفني كما كانت اأ�شلحتهم عبارة عن ذاتيات  ويوؤكد جنم اأن ال�شهيد قال له اإنه 

وجامه مك�شر )34(.  لقي جيب م�شروب  التايل حيث   اليوم  االأمر يف  لي�شتطلع  خرج 

ويوؤكد نبيل القالف هذه احلادثة بقوله اإن ال�شهيد حممد القالف ذكر له �شرب خمفر 

الرميثية من مدر�شة القريوان  ويو�شح نبيل القالف بقوله �شعود الزامل ا�شم يرتدد معاه 

اإحدى املرات  اأنها الحظته يف  ال�شهيد حممد القالف  اأخت  العمليات)35(. وت�شري  يف 

وهو يدخل البيت  وكانت يده متزلقة وقلت �شنهو هذا قال هذا الكلب العراقي ذبحني 

يا اهلل غ�شب ذبحته، قلت �شلون ذبحته قال ذبحته وحطيته بالزبالة يف الرو�شة ويقول 

خليها بيني وبينك ال تقولني حق اأمي  كما توؤكد اأخته بقولها  كان ياخذ مطرقة و�شكينه 

ويقوم بذبحهم)36(. ومن املمكن اأن تكون هذه احلادثة هي نف�شها التي ذكرتها جارة 

ال�شهيد حممد القالف لزوجته. ويف هذا ال�شدد تذكر زوجة ال�شهيد حممد القالف. 

اأن جارتها، وا�شمها اأم كفاح  �شافت ال�شهيد وبيده �شكني مع �شديقه حممد حجر الذي 

كان مي�شك مطرقة ورايحني �شوب مدر�شة اأميمة بنت ب�شر وكان فيها جي�ض عراقي وكان 

ذلك يف بداية �شهر اأغ�شط�ض وكان وقت الغروب  وتكمل زوجة ال�شهيد حممد القالف  ملا 

رجع للبيت الحظت اأن يديه م�شققة وفيها  دم وملا �شاألته عن ذلك قال كنا ن�شلح ال�شيارة 
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.)37(

كما توؤد اأخت ال�شهيد حممد القالف اأنه قام بذبح اأحد العراقيني  وهو مي�شي يف فريجهم 

وحطوه يف اخلمام و�شبوا الكربيت. ويف هذاال�شدد ت�شري والدة ال�شهيد حممد القالف 

اأن تلك احلادثة �شمعناها من ن�شاء كبار ذكرن  اأن حممد القالف وربعه م�شوينها  وهذه 

من اأعمال ال�شهداء اهلل يرحمهم. كما تذكر زوجة ال�شهيد حممد القالف حادثة اأخرى 

اأنا وال�شهيد من ال�شاملية �شادفتنا نقطة تفتي�ض وكان اأحد اأفراد  بقولها  عندما رديت 

اجلي�ض العراقي وا�شع قنبله على �شدره وحاول ال�شهيد اأن ي�شحبها وملا �شفت ذلك رميت 

بنته يف ح�شنه الأين خفت واأنا الحظت ذلك الأن يده جاءت مي القنبلة التي على �شدر 

اجلندي العراقي )38(.

ويروي �شامل العمرية عن بع�ض العمليات التي �شارك فيها ال�شهداء بقوله  يف يوم االثنني 

1990/8/6م طلعت مع �شعود الزامل وحممد القالف ورحنا �شارع التعاون بثالث ذاتيات 

وذاتيتي اأخذتها من خالد احلمدان ورحنا �شارع التعاون ورمينا العراقيني . ويكمل �شامل 

تقريًبا   8/15 اأغ�شط�ض  �شهر  منت�شف  اأنها متت يف  يفيد  اأخرى  ب�شرد عملية  العمرية 

�شوب  والرميثية  �شلوى  بني  اجل�شر  �شوب  اللي   2 بلوك  بني  �شيطرة  فيه  كانت  بقوله  

�شارع التعاون واحنا رمينا ال�شيطرة هذه احنا االأربعة حمد اجلوي�شري وحممد القالف 

العملية مر�شيد�ض  ال�شيارة امل�شتخدمة يف هذه  اأن  الزامل ويوؤكد �شامل العمرية  و�شعود 

تعود ملكيتها له)39(.

اأما العملية الثالثة التي اأ�شار لها �شامل  العمرية فتمت تقريًبا يف 1990/9/2م بقوله اإنهم 

�شربوا �شيارة على نقطة ال�شيطرة يف ال�شاحية �شوب اجل�شر كما رموا ال�شيطرة التي 

جهة ج�شر بيان و�شلوى والرميثية يف �شارع امل�شجد االأق�شى  وا�شرتك يف هذه العملية 

بناء على اأقوال �شامل العمرية. حمد اجلوي�شري وحممد حجر  وحممد القالف و�شعود 

الزامل، باالإ�شافة له)40(.

اأن خالد حمدان و�شامل العمرية كانوا  وهذه العملية اأكدها قبالن العازمي حيث يذكر 

متواجدين اأثناء العملية. ويقول عنها خالد حمدان اإن �شعود الزامل وحممد حجر وحممد 

القالف واجلوي�شري �شربوانقطة �شيطرة يف بيان  وهذه النقطة بني �شلوى والرميثية 

.)41(

اأما العملية الرابعة فهي �شرب خمفر �شلوى، وي�شري �شامل بقوله  �شربنا خمفر �شلوى 

مرة واحدة اأنا و�شعود الزامل وحممد القالف وحممد حجر وحمداجلوي�شري حتى �شعود 
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اهلل يرحمه اهلل كان يطلع ج�شمه اإذ يبي يرمي من ال�شيارة وقد اأ�شار �شامل اإىل اأنه هو 

الذي كان ي�شوق  وطلعنا من بني قطعة 7 و 8 يف �شلوى وحطينا بنادقنا بحوطه.

بالليل  ويقول  الرميثية  خمفر  �شرب  وهي  خام�شة  عملية  عن  العمرية  �شامل  اأفاد  كما 

ن�شرب �شارع التعاون هذا �شار عادي عندنا مرة من قطعة 6 ومرة من قطعة 5 يعني 

و�شعود  واأنا   6 قطعة  �شوب  من  ويرمون  القالف  وحممد  اجلوي�شري  حمد  الربع  يروح 

مقابل  الرو�شة  ال�شالح يف  نحط  وكنا   5 قطعة  �شوب  نرمي من  الزامل وحممد حجر 

حمد  ال�شهيد  اإن  بقوله  حمد  ال�شهيد  �شقيق  اإياد  ويوؤكد   .)42( اجلوي�شري  حمد  بيت 

وجمموعته كانوا يقومون باإطالق النار على نقاط ال�شيطرة الع�شكرية مو�شًحا  اأنه كان 

من  اإياد  يفيد  كما  �شباق  �شيارة  من  اأكرث  حجر  حممد  بيت  يف  وكان  �شيارات  عندهم 

االأعمال التي اأ�شار اإليها ال�شهيد قوله  لقينا �شيطرة وعملنا كذا ولقينا دورية، وذبحنا 

ال�شهداء حممد حجر  كثرًيا  يذكر  ال�شهيد حمد  اأن  اإياد  ويو�شح  �شابط وثالثة جنود  

وحممد القالف كما بني اأن ال�شهيد مركز على عمليات �شرب خمفر الرميثية مبيًنا اأنه 

تبادل اإطالق النار مع جنود االحتالل واأن ال�شهيد ي�شري بقوله  جنيهم ب�شرعة مرات  

كما اأكد اإياد حماولة تفجري خمفر الرميثية التي �شوف ياأتي ذكرها الحًقا )43(.

وقد تكون هذه العملية التي اأ�شار اإليها ماجد الر�شيدي بقوله  كانوا يرمون على �شارع 

التعاون يرمون ويرجعون وملا يرمي حممد حجر يرد عليه العراقيون وهو يفر بال�شيارة 

وكان معاه حممد القالف و�شعود الزامل ومعاه واحد من املوجودين ميكن �شامل العمرية. 

كما يذكر ماجد حادثة �شرب �شيارة جيب عراقية قرب جوازات حويل بقوله  هذه العملية 

جاءت بدون تخطيط كنت اأنا وحممود وحممد القالف وحممد حجر وكان الذي يرمي 

من �شوبنا حممود، ومن �شوب حممد حجر، وحممد القالف ونحن كنا يف �شيارة �شفر 

وا�شتغلوا على اجليب بالرمي واأ�شرعنا جهة اجلوازات)44(.

كما اأ�شار �شامل العمرية اإىل عملية �شاد�شة ل�شرب خمفر �شلوى مرة اأخرى، ويقول حول 

اإنه  قال خلالد حمدان نبي نطلع ن�شرب خمفر �شلوى ونبي واحد يراقب  هذه العملية 

لنا فطلع معانا قبالن عيبان وما �شاف ال�شهداء وطلع قدامنا على �شفر وحنا وراه على 

موتر خالد حمدان �شفر وطلعوا ما قالوا لهم �شيء يعني ما فت�شوا واحنا جينا بلفتنا فيه 

ال�شيطرة واملخفر املهم �شعود قام برمي والربع كذلك قاموا يرمون بالهواء على اأ�شا�ض 

العراقيني ملا يلحقونا يعرفون اأنه فيه نا�ض قاعدة ترمي ونح�شنا  ويوؤكد قبالن العيبان 

هذه العملية حيث  كان متواجًدا عند خالد حمدان  قائاًل الربع يبون ي�شربون خمفر 
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�شلوى فقلت لهم حا�شر �شتبون وكان معاي عيد عواد الغريب وقالوا نبيك تطلع ومتر على 

نقطة ال�شيطرة قبال املخفر وقالوا مر عليها اإذا كان فيه تفتي�ض معناها اأننا نلف ونرجع 

ق�شدهم يرجعون للبيت واإذا ما فيه طوف وكاأنك ما تعرفنا وطلعت معاهم وكان �شعود 

الزامل و�شامل العمرية واأنا قدامهم و�شربوا املخفر يف تلك الليلة واأنا اجتهت �شوب بيان 

. وقد اأ�شار خالد حمدان اإىل هذه العملية بقوله �شربوا املخفر ثالث مرات املرة الثالثة 

كان عندي علم فيها اأما ال�شابقتان فعرفتهما من خالل �شامل و�شعود )45(.

اأما بالن�شبة للعملية ال�شابقة فيذكر �شامل العمرية اأنه مل ي�شرتك يف هذه العملية واإمنا 

ا�شرتك فيها ال�شهداء االأربعة، وهي عملية �شرب �شارع عمان قرب املطايف ويقول عن 

هذه العملية :  لقد ا�شرتك فيها االأربعة واأنا ما ا�شرتكت فيها ويذكر على ل�شانهم  بغينا 

نن�شاد فيها ملن طلعوا لنا نا�ض الب�شني بنطلونات بال�شارع ولكن جيناهم طايرين ولكنهم 

انحا�شوا عن ال�شيارة )46(.

اإليها �شامل العمرية فهي ا�شرتاك ال�شهداء يف  اأ�شار  وفيما يتعلق بالعملية الثامنة التي 

عملية العمرية ويقول عنها  كان فيه واحد �شاحب حممد القالف وقال �شعود اإنه نادانا 

اإي�ض  له  وقال  الدوام  يف  ومعه  �شاحبه  القالف  وحممد  بالعمريية  جمموعة  �شكل  وهو 

�شارك  �شيطرات عراقية كما  ورموا  االأربعة  ال�شهداء  �شاركهم  وفعاًل  ت�شاركوننا  رايكم 

ال�شاحية  منطقة  يف  �شيطرة  على  قنبلة  اإلقاء  مثل   اأخرى  عمليات  يف  العمرية  �شامل 

على  التي  ال�شيطرة  �شرب  وكذلك  �شيارة  فيها  رموا  التي  وهي  ال�شامل  �شباح  �شاحية 

ج�شر ال�شاحية وامل�شيلة وهذه ال�شيطرة بغوا يذبحونا فيها الأنهم �شربونا يف �شيارة الزد 

وتك�شر اجلام الورائي وانحا�ض مدقرها والورائي واجلدامي وحنا يف ال�شيارة )47(. 

ولعل هذه العملية هي التي اأ�شار اإليها عبداهلل اخل�شاب بقوله  اإن ال�شهيد حممد القالف 

ا�شتعار �شيارته وعندما اأعادها كان الزجاج مك�شر من اأثر الر�شا�ض )48(. كما البد 

هنا من التو�شيح اأنه كان هناك اأكرث من �شيارة زد اأ�شهرها �شيارة الزد الك�شف التي 

ميلكها حمد اجلوي�شري. كما اأ�شار العمرية اإىل رمي نقطة ال�شيطرة التي عند بيت �شعود 

الزامل والتي ا�شرتك فيها �شعود الزامل و�شامل العمرية وخالد حمدان فقط وقد ذكر 

�شامل العمرية اأنها متت يف 90/9/9 بقوله :  اإن ال�شهيد �شعود الزامل قال له  تكفي يا 

�شامل قلت له اإي�ض تبي قال : العراقيون طردوين من بيتي وكان هذا يف 9/9 ولكن البيت 

مل يقطنه اأحد من العراقيني ولكن فيه نقطة تفتي�ض �شوب املدر�شة التي بجوار البيت 

نبي نرمي  باأننا  اأدخل عليهم ورحت وكلمت خالد حمدان  اأو  اأفجرهم  : م�شتعد  وقلتله 
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اأ�شار قبالن لهذه العملية بقوله  ح�شرت  بيت �شعود قال وال يهمك نرميه )49(. وقد 

مرة يف بيت خالد حمدان وطلع خالد حمدان و�شامل العمرية و�شعود الزامل وكان يوجد 

عراقيون قبال بيت �شعود الزامل يف نقطة �شيطرة وراء مزرعة عيال الرزاقه و�شربوهم 

بالليل تقريًبا واأنا كنت يف البيت انتظرهم. ويذكر خالد حمدان هذه العملية بقوله  �شامل 

العمرية ي�شوق �شيارة ناينتي اإيت �شيارة �شامل واأنا بجانب �شامل و�شعود الزامل يف الك�شن 

اخللفي ويرمي وهو مطلع ج�شمه كله من ال�شيارة  ويقول عن �شعود باأنه ذهب بعد ذلك  

و�شاأل كويتيني �شاكنني العمارات التي قبالهم وجريانهم وقالوا العراقيون ما طلعوا من 

البيت قالوا ال ب�ض جاوؤوهم �شباب اأم�ض ورموهم ومات منهم كم واحد )50(.

اأما العملية التي اأ�شار كثريون باأنها رمبا تكون اأحد اأ�شباب اعتقالهم فهي كما يذكر �شامل 

العمرية بقوله اإنه بعد �شرب نقطة ال�شيطرة قرب بيت ال�شهيد �شعود التقى مع ال�شهداء 

يف بيت حممد حجر وحتدثوا عن �شابط عراقي  يتحر�ض بالبنات وخا�شة الالتي يقودون 

الزم  ال�شابط  هذا  الربع  وقال  ال�شوق  يف  كيفه  على  يتم�شى  وكان  ويوقفهن  ال�شيارات 

نذبحه بكره نلعن خريه )51(. وي�شري خالد حمدان اإىل هذه العملية بقوله اإنها متت يف 

�شارع املدار�ض يف  الرميثية حيث كان يوجد �شوق للعراقيني. وكان �شامل العمرية عنده 

خرب اأن ال�شهداء  راح ي�شربون �شابطًا عراقيًا يتم�شى يف املنطقة ويتحر�ض يف احلرمي 

خرب  عندي  ما  اأنا  بقوله   حمدان  خالد  ويوؤكد  ال�شوق   نف�ض  يف  يرمونه  ناويني  وكانوا 

بذلك ولكن �شامل عنده خرب وقال يل �شامل تعال اأراويك فيلم .. ام�ض ن�شرتي اأغرا�شًا 

واحنا  ون�شف  ت�شع  ت�شع  ال�شابط يجي  كان  بقوله   الواقعة  �شرد  �شامل  ويكمل   . الأهلنا 

نتم�شى يف ال�شوق واإال هو جاي وفعاًل رموا ال�شابط يف ال�شوق ال�شعبي هذا و�شعود ي�شوق 

ال�شيارة وحممد القالف وحمد ر�شوه، والنا�ض قامت ت�شيح هذا قبل اعتقالهم بيومني  

وتخل�شوا من �شيارة الزد ورجعوا لبيت حممد)52(. وهنا البد من االإ�شارة اإىل اأن خالد 

حمدان اأ�شار اإىل اأن الذي ي�شوق �شيارة الزد هو ال�شهيد حمد ومعاه �شعود وحممد حجر 

ورموا  هذه  من  عرفوهم  اأنهم  واأتوقع  العملية  هذه  ب�شبب  اأنه  ويظن  القالف.  وحممد 

النجدة لفوا عليه بال�شيارة وقعدوا يرمونه لدرجة اأن الذين بال�شوق ارتبكوا. وي�شر خالد 

حمدان بقوله :  هذه العملية هي �شبب م�شكتهم  الأن بعدها بخم�شة اأيام الحظ الفرق 

بني التقديرين م�شكوهم ويعتقد خالد حمدان اأن تاريخ العملية اإما يف 9/10 �أو 9/11 

ومن املحتمل اأن اآخر العمليات التي قام بها ال�شهداء متت يوم 1990/9/13م ويف هذا 

ال�شدد يذكر �شامل العمرية بقوله  يف ليلة الكب�شة علي ال�شهداء �شعود كان نامي عندي 
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الأننا كنا �شاربني ج�شر امل�شيلة هذا يف يوم 9/13 وهو كان نامي عندي وطبًعا قام مبكر 

وراح لل�شباب ودق علي ال�شاعة 11.30 ظهًرا)53(.

اأ�سباب االعتقال :

وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه هل يوجد �شبب اأو اأ�شباب وراء اعتقال ال�شهداء واإعدامهم ؟ 

ا ما فنت عليه.  تقول اأخت ال�شهيد حممد القالف حول �شبب اعتقال �شقيقها اإن �شخ�شً

ويقول عبداهلل اخل�شاب بداأنا ن�شك بالعراقي وال�شبب كرثة حتركاته وحممد يكلمه يروح 

خيطان ويجي واإذا بغينا �شيئًا هو يروح ويجيب ونحن ن�شتغرب من هال�شيء و�شعود الزامل 

حاول اأن يطرده الأنه ما يبي اأحدًا غريبًا ومل يعرت�ض اأحد وبدينا نحاول اأن نغري مكاننا 

على اأ�شا�ض نوخر عنه. كما يذكر �شامل العمرية اأن عماد الر�شيدي اأبلغهم اأنه وقع �شدفة 

ويوم  واإمنا عراقي   بدون  لي�ض  اأنه  وتبني  يبيت معهم  الذي  العراقي  على جواز يخ�ض 

عرفنا خفنا واي�ض نبي ن�شوي نبي ننتقل لكن اهلل ما كتب  ويوؤكد �شامل قائاًل عن العراقي 

اإنه  كان ينام عندنا ويهاو�ض وهذا الذي ي�شايقك اأكرث �شيء. واأفاد �شامل اأن االختيار 

وقع على �شقة يف بيت حممد القالف لتكون مقًرا لتجمعهم اإال اأن االأقدار مل متهلهم، ومت 

اعتقالهم. كما يفيد اخل�شاب باأنه بعد اإعدام ال�شهداء ذهب مع الر�شيدي ناحية �شوق 

الب�شطات يف بيان ل�شراء بع�ض احلاجيات، و�شاهدا العراقي هناك وحاوال ال�شد عنه 

ولكنه �شاهدهما وجاءهما و�شلم عليهما وغادرا ال�شوق. وي�شري اخل�شاب قائاًل  هذوال 

اأمًرا  مذبوحني ال�شهداء وهذا ما هو مذبوح ترى �شعب . كما تناول عبداهلل اخل�شاب 

اآخر وهو كرثة تردد ال�شباب على الديوانية بقوله  كرث علينا ال�شباب، بداأوا يجون لنا 

�شباب كثريين واأن حممود عقيل جاءنا وقال الذي ت�شوونه غلط الباب مبطل وال�شباب 

كثري ومن كرثة دو�ض ال�شباب علينا قررنا اأن نغري املكان )54(.

اعتقالهم  القالف مرتني مرة قبل  بيت حممد  تفتي�ض  باأنه مت  القالف  نبيل  كما يذكر 

ومرة بعد اعتقالهم )55(. اأما ماجد الر�شيدي فيذكر باأنهم فت�شوا بيت حممد حجر 

قبل الكب�شة بليلة والبيت الذي بجانبه ويت�شاءل هل هي مق�شودة ديوانية حممد حجر 

ال�شهيد  بيت  اأن  اجلوي�شري  حمد  ال�شهيد  خال  عبدالقادر  يذكر  كما   .)56( اأدري  ما 

اأن ال�شك يدور حول �شخ�شني كانا  اأ�شار ماجد اإىل  مت تفتي�شه قبل وبعد اعتقاله. كما 

يرتددان على الديوانية، ويعرفان ال�شهيد حممد القالف حق املعرفة)57(. واإن كانت 

هذه ظنوًنا فمما ال�شك فيه اأن ال�شهداء رحمة اهلل عليهم كانت تنق�شهم احليطة واحلذر 

ينفذونها  التي  الع�شكرية  العمليات  اإىل  التطرق  اأو  ال�شالح،  بحمل  يتعلق  فيما  وخا�شة 
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اأو التحدث عرب جهاز الال�شلكي وفيما يتعلق بحمل ال�شالح فيذكر ماجد الر�شيدي اأن 

اأن  حتى  نايلون  اأكيا�ض  يف  يلفونها  ال�شوزن  وخا�شة  اأ�شلحتهم  ي�شعون  كانوا   ال�شهداء 

�شعود – اهلل يرحمه -  يحمل ال�شوزن عالنيًة  اأو ي�شعون فوق االأ�شلحة كرتون، وما �شابه 

ذلك وخا�شة عتدما يرغبون با�شتخدام ال�شيارة يف عملياتهم الع�شكرية. اأما فيما يتعلق 

باحلديث عن العمليات التي يقومون بها فقد عرف عن ال�شهداء عدا �شعود الزامل اأنهم 

يتحدثون عما قاموا به من اأعمال)58(. ويقول نبيل القالف اإن  حممد القالف ح�شب 

ما �شمعته اإنه ما يتكلم ولكن عندي يتكلم ولكن �شعود الزامل ال يتكلم الأين اأقعد معاه 

يف ديوانية �شعد الغريب ولكن ال يتكلم )59(. وتذكر �شقيقة حممد القالف  مرة دخل 

علينا ن�شيب نبيل القالف وقال لي�ض حممد ما يقعد، وقلت �شفيه وقال هو وراه �شغالت 

غريبة اأ�شلحة ومهدد ين�شف املخفر)60(. كما يفيد اإياد �شقيق ال�شهيد حمد اجلوي�شري 

يوؤذيك  ابعد عن حممد حجر الأن حممد حجر راح  يا حمد  بقوله  م�شكت حمد وقلت 

بال�شرت   باأي وقت والوطنية مطلوبة لكن  ويوؤذي غريك؛ رجل معروف وممكن يعتقلونه 

وقال يل انت اإي�ض دراك باكر الدولة ترد وهذا حممد حجر الدولة تعطيه و�شام حممد 

حجر �شرف لنا وقام ميدح حممد حجر وات�شح اأن حممد حجر، هو الذي منظمهم . كما 

ي�شري �شامل العمرية بقوله اإن حمًدا كان يتكلم عن اأعماله حتى بح�شور العراقي. واإنه 

اأو�شح ملحمد خطورة حديثه عليه واأن يحفظ ل�شانه. كما يذكر خالد حمدان العديد من 

االأ�شباب وراء اعتقالهم ؟ منها �شرب ال�شابط العراقي يف ال�شوق ال�شعبي، والتي �شوف 

وكانت  دائًما،  ي�شتخدمونها  كانوا  التي  دات�شون  الزد  �شيارتهم  وكذلك  الحًقا،  نوردها 

وي�شري خالد حمدان  للنجدة.  بعد �شربتهم  و�شادوهم  كثرًيا  وي�شتعملها حمد  وا�شحة 

اأنه قال حلمد اجلوي�شري  الزم تغري �شيارتك الأن �شيارتك ك�شف، وكل يوم نف�ض امل�شاكل 

�شيدهم  �شبب  ل�شامل  قلت  اأنا  بقوله   حمدان  خالد  يبني  كما   . يعرفونك  البد  تراهم 

ال�شيارة)61(.

ي�شتعملون  وكانوا  حجر،  حممد  حق  هو  جنم  فيذكر  الال�شلكي  بجهاز  يتعلق  فيما  اأما 

هذا اجلهاز بالليل، وكان ال�شهداء ورواد الديوانية ي�شتخدمون اجلهاز دون حيطة وحذر 

ويتحدثون مع اأ�شدقائهم به وي�شفون لهم  موقعهم ومكان تواجدهم. كما ي�شري جنم 

عيد عن �شبب اعتقال ال�شهداء بقوله  ميكن البنت الفل�شطينية الأن حممد اأراها عندهما 

قنابل وم�شد�شات بالفنطا�ض .. هي واأمها تدخل عندهما ا�شتخبارات ويقعدون عندها 

وبعد ماد�شت البنت هذه باأ�شبوع اأو اأ�شبوع و�شوية امن�شكوا)62(. كما اأ�شار نا�شر عيد 
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معاهم  ويقولون  عليهم   قب�ض  ال�شهداء  اإن  بقوله  الزامل  �شعود  ال�شهيد  �شقيق  الزامل 

�شمعت  اإين  بقوله   احلمدان  خالد  ويذكر  واحدة)63(.  مرة  �شاهده  ولكنه  فل�شطيني 

من �شامل العمرية اأن فيه واحد فل�شطيني واعتقد معاهم واحد عراقي وكانوا يجونهم 

ا اأو  نا�ض ما هم كويتيون)64(. وتذكر واحدة واأخت ال�شهيد حممد القالف اأن �شخ�شً

ا قاموا باالإبالغ عن ال�شهداء وقد تكون تلك جمرد ظنون وخل�شت والدة ال�شهيد  اأ�شخا�شً

االأمر بقولها  اإن اأحًدا مفنت عليهم وباأنهم ميكن اعرتفوا واجنربوا غ�شب بعد ما عرفوا 

اإليه والدة ال�شهيد حول وجود  اأ�شارت  اأن ما فيه فايدة واعرتفوا على كل �شيء. اإن ما 

�شخ�ض ما قام بت�شريب معلومة اإىل جنود االحتالل يوؤكد ما اأ�شار اإليه حمد الر�شيدي 

بقوله اإن ال�شهداء  اأرادوا اأن يفجروا خمفر الرميثية بو�شاطة البازوكة وقب�شوا عليهم 

فيه  كان  يوم  قبل.  من  ان�شرب  الرميثية  اإن خمفر  العمرية  �شامل  ويقول  العملية   قبل 

جي�ض �شعبي ونحن خططنا اأننا ن�شربه بنف�ض اليوم الذي اعتقلوا فيه)65(. هذا التاأكيد 

يف�شر ما ذكره ال�شابط العراقي عندما اقتحم منزل ال�شهيد حممد القالف واأ�شار اإىل 

اأن ال�شهيد حممد يرغب يف تفجري املخفر فمن الذي و�شى بال�شهداء ؟ �شوؤال يبحث عن 

اإجابة.

ما اأ�شرنا اإليه من املمكن تعزيزه برواية كل من عماد الر�شيدي واإياد. اأما عماد الر�شيدي 

فيذكر  قبل اعتقال ال�شباب ال�شهداء جاءهم �شابط من احلر�ض الوطني وقال :  اإذ تبون 

ت�شرتكون معانا يف جمموعة قالها  قدامنا يف بيت حممد حجر وقالها يق�شد حممد حجر 

وحممد القالف الأنهما من احلر�ض الوطني .. هذا يف �شهر ثمانية )66(. بينما يذكر اإياد 

حول نف�ض الرواية ما يلي :  الذي �شمعته اأن اإخبارية جاءت عليهم ويقول جاءهم �شخ�ض 

وقال لهم اأنتم بدل ما ت�شوون هالعمليات هذي اإحنا نبي نن�شق ون�شوي عمليات منظمة 

اأن�شق معاكم مع خالد بودي ال�شخ�ض ع�شكري ويبي تنظيم العمليات وياه وقالوا  واأبي 

اإحنا عندنا عملية تفجري خمفر الرميثية وقال لهم خلوين اأن�شق واأجي واأردلكم ورد لهم 

وقال يقول خالد بودي ثالث الع�شر خلوكم متواجدين و�شارت ال�شاعة 3 الع�شر وهم 

جمتمعون وداهموهم وفيه بع�شهم ما �شادوهم طلعوا والذي �شادوه �شادوه وكان ذلك 

ا من بني  اأعتقد يوم اخلمي�ض تقريًبا 1990/9/12م)67(. ومن املحتمل جًدا اأن �شخ�شً

الذين كانوا موجودين يف الديوانية قد �شمع ما دار من حديث خا�شة واأنه كان حديًثا 

علنًيا حول عملية التن�شيق و�شربه للقوات العراقية فمن هو يا ترى ؟
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اعتقال ال�سهداء : 

من املرجح اأن ال�شهداء اعتقلوا يوم 1990/9/14م.

ي�شري ماجد الر�شيدي بقوله  باأنهم �شادوهم نائمني والبيت ينام فيه حوايل �شبعة ع�شر 

واحًدا وال يقعدون اإال متاأخرين الأن طول الليل �شهر واأقل �شيء يتواجد ع�شرة يف البيت 

ويف يوم الكب�شة كانوا خم�شة .. االأربعة �شهداء واخلام�ض العراقي اأو اأنه بدون )68(. ويف 

هذا ال�شدد يقول عماد الر�شيدي يوم اعتقال ال�شهداء كان هو وعبداهلل اخل�شاب وحممد 

احلداد وبهجور )اإيراين( يف بيت عبداهلل اخل�شاب  رايحني بيت عبداهلل نتغدى وقلت 

لل�شهداء ام�شوا معانا وهم رف�شوا  واأردف عماد مكماًل باأن  �شبب تاأخرنا عنهم باأننا 

�شفنا حريقة يف ال�شاملية ولكنها زبالة حمرتقة )69(. اأما عن العراقي فيذكر عبداهلل 

اخل�شاب  عزمته ورف�ض )70(. ويف تلك االأثناء طوق جنود االحتالل املداخل املوؤدية اإىل 

بيت حممد حجر وقد قب�شوا على حمد اجلوي�شري الذي كان يهم بدخول بيت حممد 

حجر وي�شري حممود عقيل اإىل اأن  العراقيني وهم جايني موعارفني الديوانية ولقوا حمد 

توه جاي دا�ض الفريج و�شادوه وهو رايح للديوانية والظاهر كانوا مايدلون الديوانية لذلك 

هم اأخذوه ود�شوا الديوانية )71(. ويذكر ماجد الر�شيدي اأنهم م�شكوا حمد اجلوي�شري 

ويف الديوانية �شحبه اأحد اجلنود من �شعره و�شربه باحلائط  وقالوا له وين بيت حممد 

القالف وقال حمد هذا بيت حممد القالف  واأ�شار على منزله ومل يكن جنود االحتالل 

يعرفونه واأن من اخلم�شة املتواجدين يف الديوانية هو حممد القالف ويوؤكد ماجد بقوله 

:  اإن جنود االحتالل كانوا يتوقعون اأن يكون عدد املتواجدين يف الديوانية اأكرث من خم�شة 

)72(. اإن بحث جنود االحتالل عن ال�شهيد حممد القالف وباال�شم توقعهم تواجد عدد 

اأكرب من املوجود يدل داللة وا�شحة على معرفتهم بالعنا�شر الن�شطة يف املجموعة واأن 

الذي ت�شادف  بدر عبدالكرمي  وي�شري  كاملة.  باملجموعة  لالإيقاع  بهم  و�شى  هناك من 

وجوده يف حلظة االقتحام ومت اعتقاله بقوله اأنا اأزور جدتي تقريًبا كل يوم واأقعد عندها 

�شفت  الفريج  وبد�شتي  ون�شف  ثنتني  ال�شاعة  اليوم حوايل  �شاعتني ويف ذلك  اأو  �شاعة 

الو�شع موعادي كان فيه ع�شكريون �شوب بيت حممد حجر ود�شيت وطلع يل مالزم اأول 

واأ�شريل رد واأنا رجعت وملا رجعت ما رحت وخليتهم ورديت من اجلهة الثانية الأن بيت 

جدتي بالرا�ض وبيت حممد حجر بالرا�ض االأوالين املهم نزلت من ال�شيارة وكان الع�شكر 

وقال  ال�شيارات  يفت�شون  ع�شكر  وحاطني  وبيت جدتي  بيت حممد حجر  اللفة  مطوقني 

الثاين احلني دريت  البيت  اأروح هالبيت هذا مو  اأنااأبي  يل ع�شكري ام�شي ام�شي قلت 
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البيت بيت جدتي امراأة  البيت رايح حق هذا  اأقوله مايل �شغل بهذا  اأبي  وين مطوقني 

كبرية  ويذكر بدر اأنه عندما ركب اجلم�ض كان حممد القالف موجوًدا وكان معهم ورقة 

ينادون عليه ولكن الظاهر ما يدرون اأن هذا حممد القالف  ويقول النقيب ما اأح�شرمت 

القالف وقال له �شيدي الظاهر موجود معانا باجلم�ض وطلع واحد من اال�شتخبارات اأو 

اأن  اللي معاه وقال �شيدي حممد القالف كاهو قاعد باجلم�ض ويوؤكد بدر  الع�شكر  من 

بدر  وي�شري  والقالف،  حجر  حممد  على  مركزين  كانوا  اأربعة  على  مركزون  العراقيني 

بقوله  ح�شيت اأنهم يبون القالف واملجموعة هذه الأنهم جاين خال�ض ومطوقني البيت 

يبون البيت هذا بالذات بيت حممد حجر وكانوا كتبية كامله معهم R.B.J وقنا�شة. 

اثنان منهم حممد القالف والثاين ال  اأنه عندما ركب اجلم�ض كان فيه  كما يفيد بدر 

يعرفه وبعد خم�ض دقائق اأح�شروا اثنني اأخرجوهما من الديوانية كما اأخذوا عراقًيا، 

حتى يقول النقيب �شنهو عندكم اأ�شلحة والظاهر عندهم �شوازن اأو �شيء من هذا  ويكمل 

بدر قوله  اأخذونا حق بيت ثاين  وطلعوا منه اأت�شور ثالثة .. واحد اأعتقد عمره �شغري 13 

�شنة )73(. وكان البيت الثاين الذي اقتحمه العراقيون هو بيت حممد القالف، ويف هذا 

ال�شدد ت�شري والدة ال�شهيد حممد القالف اإىل عملية االقتحام بقولها :  اإن العراقيني 

اأن حممد  اإنهم دخلوا هم ح�شبالهم  بقولها   ال�شهيد  اأخت  الع�شر وتكمل  دخلوا علينا 

اجليب  يف  حطينه  معاهم  وحممد  البيت  يف  موجود  حممد  واأن  وياهم  ماهو  القالف 

وت�شيف االأم باأنهم �شحبوا حممود عقيل ن�شيبه من رجوله وجروه من فرا�شه على بالهم 

اأنه حممد وتقول االأم واالأخت :  اإن العراقيني ملا �شحبوا حممود قالوا له اأنت تبي تن�شف 

املخفر علينا اأنا اأعلمك على بالك الروح ب�شيطة اأنت تبي تن�شفنا واهلل لنح�شرك قطع 

عند الباب )74(. وتفيد زوجة ال�شهيد بقولها  كنا ناميني يف غرفة اأم ال�شهيد حممد 

نحن وماجد نامي يف غرفة وزوج اأخته واأخته حممود عقيل واإقبال يف ال�شقة العلوية وعلى 

طول راحوا اإىل ال�شقة فوق التي هي �شقة اأخته معتقدين اأنها �شقتي والذين دخلوا كثري 

حوايل 100 واحد واقتحموا الباب ودخلوا عليهم فوق ونحن دخلوا علينا وظلوا ي�شربون 

الباب وعندما بطلت الباب قال تعايل اقعدي هنيه يف ال�شالة ولقيت مقعدين زوج اأخته 

وماجد وحممد وخالتي واجلهال كلهم وقال يل اأنت زوجة حممد فقلت اإيه ونادى الذي 

باأن  الزوجة  له �شيدي هذه زوجته حتت مو�شاكنني فوق كاهي وبنتها وتقول  فوق وقال 

الزوجة  وتقول  فوق  ن�شعد  قمنا  ما  الأننا  ومقفوله  الثاين  ال�شوب  يف  فوق  فعاًل  �شقتي 

عندما �شاألها اأحد اجلنود العراقيني عن �شبب قفل ال�شقة ذكرت له باأنها موؤجرة لنا�ض 
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م�شافرين للعراق )75(. 

اإن معرفة جنود االحتالل، وبدقة مبوقع �شقة ال�شهيد يدل داللة قاطعة على اأن لديهم 

كان  ال�شقة  هذه  واأن  خا�شة  القالف،  حممد  ال�شهيد  عن  وتف�شيلية  م�شبقة  معلومات 

حجر  حممد  ديوانية  من  بداًل  للمجموعة  جديًدا  مقًرا  لتكون  لها  االنتقال  املزمع  من 

اأربع دقائق  ويذكر بدر عبدالكرمي بقوله  يف نطتهم لبيت القالف مل يطولوا اأكرث من 

البيت  تقول مراقبينه وعلى طول  ما  الثالثة مثل  واأح�شروا  البيت  راحوا وطوفوا  اإنهم 

يدلونه )76(. وتكمل زوجة ال�شهيد عندما تاأكد  اأننا �شاكنني حتت موفوق فقام ي�شاأل 

وين حممد قلنا ما ندري فقال عندنا خرب اأن حممد هنيه ويريد اأن يفجر فينا خمفر 

الرميثية)77(. وتكمل والدة ال�شهيد اأنه بعد اأن �شحبوا حممود عقيل اجتهوا اإىل غرفة 

ولدها ماجد الذي كان نائًما  توه جاي من الفريج تعبان، وهو موجود عندي حتت وكان 

التلفون بجانب را�شه واأخذوا التلفون و�شربوه برا�شه وقلت لهم اهلل اأكرب ذبحتوه ولكن 

اإىل ولدي حمد وركلوه برجولهم وهو  تتكلمني وذهبوا  ا�شكتي وال  ب�ض  العراقي قال يل 

�شغري ويحطون على را�شي مثل البازوكا اأو مثل ال�شواريخ ويقول وين وديتو حممد قلت 

واهلل ما �شفته وهم يحددون باال�شم يبون حممد وهم يقولون الذي نبيه حممد يعقوب 

ويقول ماجد اأنا ماجد جرب ويقولون له ال نبي حممد يعقوب واأنت حممد يعقوب )78(. 

وقال   عراقي  ع�شكري  عليه  دخل  حتى  التليفون  دق  اإن  ما  اأنه  الر�شيدي  ماجد  ويذكر 

�شيدي  وقال  وطلعني  ي�شارخ  وهو  اقعد  قوم  وقال  �شربني  املهم  اإنت  منو  حممد  اأنت 

هذا قاعد يخابر وكان ال�شابط نقيًبا بعثي و�شربني وقال اأنت حممد قلت ال حممد مو 

موجود )79(. ويكمل  حمد الر�شيدي بقوله اإن ال�شابط العراقي بعد اأن تاأكد من عدم 

الثالثة  نذبح  واإال  نف�شه  ي�شلم  تخليه  ولدك حممد  للوالدة:   قال  القالف  وجود حممد 

.. وحتى لو ي�شلم روحه رايح اأح�شره قدام رجلك واأذبحه )80(. وتوؤكد اأخت ال�شهيد 

حممد القالف باأن العراقيني قالوا  هذوال ثالثتهم عندنا موجودين حممود عقيل وحمد 

وماجد تطلعون حممد وال نقتلهم، وقلت حق اأمي يبون يذبحون حممد ترى حممد �شافر 

اأنا ما  اأن حممد مم�شوك ب�ض  اإن كلهم يدرون  ال�شعودية كذبت عليها  وتقول االأم  اإىل 

اأدري)81(. وتكمل الزوجة باأن ال�شابط اأخذ ي�شرخ  وين حممد الزم تقولني وينه وقلنا 

تدرون  ما  خال�ض  وقال  �شفناه  ما  زمان  من  الأننا  وينه  ندري  ما  �شج  ونحن  ندري  ما 

وينه واأخذ زوج اأخته واإخوانه االثنني وقال ملا يجي حممد نرد لكم هذوال )82(. ويذكر 

لفرع  اجتهنا  واإمنا  للديوانية  نتجه  مل  والده  منزل  من  عودتهم  بعد  اخل�شاب  عبداهلل 
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اجلمعية يف قطعة 3 بني بيت حممد حجر وحممد القالف فيه �شكه وبراحة وقفنا واإال 

ولد اأخت عماد )يعقوب( بالرباحة واأ�شر لنا، وجاء قال اأخذوهم  كلهم من بيت حممد 

حجر حممد القالف والزامل وحممد حجر واجلوي�شري وقال اأخذوا ماجد وحمد واأبوي 

اأخذوا بداًل عن القالف الأنهم م�شيعني يح�شبون حممد القالف ما هو معاهم. ويكمل 

عبداهلل بقوله  قطينا �شيارتنا الزد وما بيناها ودقيت على الوالد والوالدة تلفون جاءوا 

الريموك  وقعدنا يف  للريموك  ودونا  وعماد  بهجور  اأنا وحممد احلداد وحممد  اأخذونا 

واإال   4 قطعة  �شوب  من  دخلنا  عندما  الر�شيدي   عماد  وي�شري  اأ�شبوع)83(.  تقريًبا 

لنا وقفوا وقال ربعكم هناك د�شوا عليهم  وقال  راعي جيب وهو  رفيج حممد احلداد 

يف البيت  ويكمل عماد بقوله  رحت اأنا من �شوب بيت حممد احلداد وامل�شجد ولقيتهم 

توهم طالعني من بيت االأهل )عماد �شقيق ال�شهيد حممد القالف( ورحت اأرك�ض لالأهل 

وقالوا يل انحا�ض ترى هم اأخذواماجد وحمد ون�شيبك اأما عبداهلل اخل�شاب فذهب اإىل 

بيت حممد احلداد )84(. اأما �شامل العمري، اأحد الن�شطني، فبعد اأن عرف بالقب�ض على 

ال�شهداء توارى عن االأنظار ويذكر خالد حمدان اأن �شامل العمرية كان �شمن االأ�شماء 

املطلوبة، وبعد القب�ض على ال�شهداء ك�شروا باب بيتهم يبحثون عنه دون فائدة)85(. 

ويف خمفر الرميثية، ي�شري بدر عبدالكرمي  طلبوا اأ�شامينا وين ن�شتغل واأخذوا �شغالتنا 

مثل البوك و�شاعتي كاأمانات على اأ�شا�ض يعطونا اإياها اإذا  ما طلعنا)86(. ويذكر حمد 

الر�شيدي اأن حممد القالف ملا �شافنا يف املخفر وما �شكينا قال خلني اأعرتف الأنهم يبون 

حممد القالف. ويذكر ماجد الر�شيدي اأنه يف املخفر تالقينا جميًعا واتفقنا اأن كل واحد 

يذكر وظيفة غري وظيفته وال يبلغ عن الع�شكريني. ويكمل ماجد اأنه يف اليوم الثاين بداأ 

التحقيق  وكان ماعندهم هويات املجموعة الأنهم خموها يف البداية وعندما بداأ التحقيق 

ثاين يوم عرفوا اأن هذا حممد القالف واأول ماطلبوا يف التحقيق بدر الأنه هوياته معه 

كاملة  ثم حققوا مع االآخرين، الواحد تلو االآخر، فحققوا مع حممد حجر، ثم حممود 

القالف  �شاألوين عن حممد    : بقوله  ماجد  ويكمل  ف�شعود.  وبعده حمد  فماجد،  عقيل 

فقال اإنه اأخي من اأمي واإنه عاي�ض معنا يف البيت وبعدها �شاألوين ماذا تعرف عنه قلت 

متزوج وقاعد معنا يف البيت )87(. ويذكر بدر عبدالكرمي  ميكن يف نف�ض اليوم لياًل 

اأو اليوم الثاين بداأوا يحققون اأخذوا القالف ومعاه اثنان وكانوا ياأخذون واحًدا واحًدا 

اأكرث �شيء  والقالف  العراقيني عذبوا حممد حجر  باأن  للتحقيق. وي�شري حممود عقيل 

ويردونهما  �شراخهما  ون�شمع  الفجر  اأذان  اإىل  لياًل  ع�شرة  ال�شاعة  من  تعذيبهم  ويبداأ 
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ما هم يف وعيهما وي�شري حممود عقل اإىل اأن القالف قال له اإنهم ا�شتخدموا الكهرباء 

القالف وحممد  يعذبون حممد  وكانوا  و�شعود وحمد  القالف وحممد حجر  مع حممد 

حجر كل ليلة )88(. وت�شري زوجة ال�شهيد حممد القالف بناء على اأقوال زوجها حممود 

عقيل اأن ال�شهيد حممد يعاند  العراقيني يف املعتقل وي�شبهم ويقول لهم  حتى لو اأطلع 

رايح اأفجر فيكم وكان دائًما يردد هذا الكالم)89(. ويكمل حمد الر�شيدي بقوله كونه 

واأقول  واأعرتف  انطق  اأين  يقولون يل خايفني  ماجد وحممود عقيل  فاإن   �شًنا  االأ�شغر 

اأن حققوا معاهم  واأنهم ع�شكريون ولكن  بعد  اأن عندهم �شالح  اأعرف  كل �شيء الأين 

اعرتفوا على حقيقة اأعمالهم واأنا ما اأدري اأنهم اعرتفوا على اأنف�شهم  وي�شري حمد اأنه 

يف ا�شتجواب حممد القالف كنا ن�شمع �شوته وهو ي�شرخ من �شدة االأمل  ويوؤكد ماجد 

الر�شيدي  حياتي اأناو حممود عقيل ووجودنا يف احلياة الف�شل يرجع لل�شهداء جميًعا بعد 

اهلل �شبحانه وتعاىل وقالوا ترى طلعتكم �شهلة وهم قالوا يف التحقيق اإن ماجد وحممود 

ما نعرفهم وما هم معانا وما يقعدون معانا وهم �شحوا من اأجلنا يرحمهم اهلل )90(.

االأر�ض  عن  الدفاع  �شرف  �شاركوهم  لهم  اإخوة  حلماية  باأنف�شهم  ال�شهداء  �شحى  قد 

لقد  امل�شلح.  الع�شكري  الن�شاط  وخا�شة  بن�شاطهم  �شخ�ض  اأي  �شلة  واأنكروا  والعر�ض 

اأ�شار حممود عقيل وماجد الر�شيدي باأن ال�شهيد حمد اعرتف لهم باأنه ذكر للعراقيني 

اأنه مل  اإال  اأن حممود وماجد ع�شكريون واأن حممود عقيل �شارك يف اإحدى املظاهرات 

ي�شر اإىل اأي ن�شاط اآخر)91(.

ويقول بدر عبدالكرمي اإن �شعود الزامل قد ذكر بع�ض اأ�شماء الذين �شاركوا يف التكبري 

وعندما �شوؤل اأمامنا عن الذين �شاركوا يف التكبري و�شغطوا عليه اأ�شار على العراقي قائاًل:  

هذا العراقي وا�شتلموه طق  وكان العراقي قد اأنكر بقوله  اإحنا ما �شوينا �شي  ويذكر بدر 

اأن هذا حدث يف اليوم الرابع اأو اخلام�ض من اعتقالهم  وي�شري بدر اإىل اأنه رف�ض التعاون 

اأجت�ش�ض على خلق اهلل  اأطلع بدون توقيع وماي�شري  اأنا جيت بدون توقيع  معهم قائاًل  

)92(. وتذكر والدة ال�شهيد حممد القالف باأنها اجتهت مع ابنتها اإىل خمفر الرميثية 

اأماًل يف اإخراج اأبنائها من املعتقل. وتكمل بقولها  يخريون بنتي يقولون لها تخريي من 

االثنني تبني زوجك وال اأخوك واأقول لهم اأنا طلعوا يل هذا ال�شغري حمد طلعويل ماجد 

وحممود طلعوه حق زوجته وكانت والدة ال�شهيد حممد ال تعلم باأن فلذة كبدها ال�شهيد 

حممد �شمن املعتقلني  حممد ما اأدري عنه  وت�شري والدة ال�شهيد حممد القالف اإىل اأن 

العراقيني طلبوا اإليها يف املقابل اأن حت�شر لهم جهاز فيديو وغرتة واأكاًل يومًيا  قلنا ما 
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يخالف واأح�شرنا لهم طلباتهم كما تذكر اأخت ال�شهيد اأنهم  طلبوامنها �شنطة وعباية 

وت�شري االأخت بقولها  اإن حممد رايح فيها يعني يبي ميوت الأن قلبي حا�ض من كثري ماهم 

باأنها ووالدة ال�شهيد  اأخت ال�شهيد حممد القالف بقولها  مركزين على حممد  وتكمل 

ذهبتا اإىل املخفر مرتني  �شفت الوالدة وهي ترتجى فيهم قالت اهلل يخليكم ب�ض اأ�شوف 

ماجد مار�شوا قاعدين يرف�شون فيها واأنا ع�شبت على اأمي واأخذتها اإىل ال�شيارة وقلت 

خليهم يولون ويقولون للوالدة ما عندك كرامة)93(. وتقول اأم ال�شهيد حمد اجلوي�شري 

اأخذت تبحث عنه يف كل مكان قائلة  ما  ابنها حمد  باأنها عندما علمت بخرب اعتقال 

خليت مكان وقالوا يل مبخفر الرميثية ورحت ميهم وقلتلهم ولدي عندكم قالوا اأبًدا  ما 

هو عندنا  وتقول والدة ال�شهيد حمد  باأنني اأردت اأن اأحب را�شه ولكنه �شربني وقال يل 

روحي ما هو عندنا  ولهذا تقول كل تلك املدة واأنا اأفرت بني املخافر واإخوانه طلعوا عقب 

ما �شادوه واأهله كلهم طالعني ماكو اأحد ب�ض اأنا اأفرت )94(. ويذكر خاله عبدالقادر اأنه 

جاءهم اخلرب بعد يومني اأو ثالثة باأنه مقبو�ض عليه واأن اأهله �شاألواعنه حتى عرفوا اأنه 

معتقل  وبعد اأن و�شلهم اخلرب راحوا ي�شاألون عنه يف املخافر وكل ما يجون خمفر يقولون 

ما هو عندنا والذي راح اأخوه را�شد واأخوه اإياد ووالدته ومرزوق)95(. ويذكر اإياد �شقيق 

ال�شهيد بقوله اإنه مل يكن موجوًدا يوم اعتقال ال�شهداء اإذ كان يف الب�شرة جللب اأغرا�ض 

ا ات�شل بوالدته واأبلغها اأن حمد معتقل يف خمفر الرميثية  وجيت  من هناك واأن �شخ�شً

وقلت �شنو ال�شالفة قالت واهلل حمًد معتقل قلت راح يهدونه ما فيه �شيء ومل اأ�شع اهتمام 

للمو�شوع، وي�شري اإياد اإىل اأنه حاول اأن يدفع مبالغ مالية من اأجل اإخراج ال�شهيد حمد 

عن  اأ�شاأل  مبفردي  الوىل  املرة  مرتني.  الرميثية  ملخفر  رحت  ويقول   ي�شتطع  مل  ولكنه 

اأخوي وطردوين والثاين مع النقيب اأحمد عراقي واأغريته بالفلو�ض ع�شرة اآالف دينار 

وقلت له الولد ما عليه �شيء ومل اأتوقع الدور الذي قام فيه.

 ويقول اإياد عن حماوالته الإخراج ال�شهيد بقوله  بعد اعتقاله باأ�شبوع تعرفت على �شابط 

ا�شمه اأحمد يف خمفر بيان الأنه يرتدد علينا يف اجلمعية واأنا يف اإدارة اجلمعية وقلت له 

اأخوي حمد �شايدينه وما اأدري حلد االآن وقال �شنهي ال�شالفة قلت ما اأدري ياليت تروح 

معاي واأنا اأعطيك مبلغ وهذه ال�شجاير اأبيك تو�شلها له وقال متام ورحنا هناك و�شار 

كالم بعدين قعدنا نحاول واأخذ ال�شابط يف املخفر النقيب على انفراد ولكن باالأخري 

طردنا وقال لنا ام�شوا وطردنا وقال له النقيب اأحمد اأرجوك ما اأقدر اأخوك من �شمن 

املقاومة )96(. كما يذكر خالد حمدان بقوله  يوم م�شكتهم رحنا ميهم يف  املخفر اأنا 
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وبدر �شيف ووليد ال�شلمان ولقينا اأذكر اأم حممد القالف وطالبني منها تلفزيون وفيديو 

على اأ�شا�ض يطلعونهم وقلنا خلنا ندفع فلو�ض نقدر ن�شوي �شيء ميكن نطلعهم قال لهم 

وليد قالوا  ال ت�شاأل عنهم هذوال اإعدام )97(.

ويذكر حممود عقيل اأنه يف اليوم اخلام�ض  طلبوين اأنا وحمد ن�شيبي وطلعوا اأي واحد 

يف املخفر على اأ�شا�ض ما ي�شوفنا داخل ا ملخفر ودخلونا غرفة وقالوا لنا ال تتكلمون وال 

كلمة وعندما دخلت يف تلك الغرفة �شفت زوجتي جدامي مع ال�شابط وزوجتي تطالعني 

وقال  جايه  لي�ض  ت�شايقت  زوجتي  �شفت  وملا  املكتب  على  قاعد  وال�شابط  اأطالعها  واأنا 

انت خو�ض  وقالوا يل  ت�شوفك  �شان  واأح�شرناها على  ت�شلم عليك  ال�شابط زوجتك  يل 

يف  مت�شي  طلعت  ب�ض  وقال  اأعرفه  الذي  لكم  قلت  اأنا  قلت  تعرفه  الذي  لنا  قول  رجال 

املظاهرات وما قلت لنا �شنهو فيه ب�ض قلت ما عندي �شي وقال خال�ض ما عليك �شيء 

وكلمني بطريقة مهذبة  ويوؤكد حممود عقيل اأنهم كانوا مركزين اأكرث �شيء على حممد 

حجر وحممد القالف يف حتقيقاتهم )98(.

اأ�شبوع   بعد  املعتقل  من  خرج  قد  حمد  ابنها  اأن  القالف  حممد  ال�شهيد  والدة  وت�شري 

ومعطينه ورقة فيها رقم تلفونهم وقايلني له اأي �شيء ت�شمعه خربنا )99(. ويكمل حممود 

اأيام بعد خروج حمد وبعد ذلك دخل علينا  اأو ثالثة  عقيل بقوله  قعدنا حوايل يومني 

ال�شابط بال�شجن الكبري حتى حممد حجر والقالف اأح�شروهم عندنا اآخر يومني وبعد  

ونزلونا  عيوننا  وربطوا  وحركنا  اجلم�ض  ركبونا  طول  على  اهلل  يا  قال  ال�شابط  دخول 

وكل  العيون  اأنزلونا مربوطي  وبعد ذلك  يومني  اآخر  نا�ض �شايدينهم  معانا  وكان  حتت 

اأي مكان لكن  الثاين وحتى اجلوي�شري معانا وقفونا يف ممر مااأدري يف  واحد ما�شك 

اأدري اأنه ممر الأن نا�ض ميرون علينا ويطوفون الذي ي�شرب والذي ي�شب ويقولون اأنتم 

بعدين  الغرفة  بروحي يف  ومكثت  االأر�ض  وقعدوين على  واحد  اأول  واحد  وجاء  مقاومة 

جاء واحد وقعد على املكتب، وقال يل اأنت ت�شوف قلت ال ما اأ�شوف والذي اأح�شرين من 

املمر �شربني بوك�ض حتى ي�شوفني اأوخر واإال ال وقال يل اأنت حاطينك هني اإنك مقاومة 

و�شغالت مع حممد وقلت اأنا ما اأعرف حممد وما م�شوي �شيء وبعد فرتة غري اأ�شلوبه 

وقال هاحلني تقول الذي عندك وتروح لبيتك وعيالك وت�شرب �شاي وقلت اأنا ماعندي 

�شيء وما اأعرف �شيء وقال حق الذي معاه خال�ض وده املهم ودوين مي ال�شباب و�شويه 

اأخذونا كلنا مرة ثانية وركبونا البا�ض ومل يحققوا مع اأحد الظاهر اأين كنت اأول واحد 

ما طولنا ومعانا حممد القالف وحممد حجر وال�شباب كلهم حمد اجلوي�شري و�شعود 
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الزامل وماجد الر�شيدي وبدر عبدالكرمي وويانا العراقي ويوم ركبنا البا�ض قالوا ارفعوا 

اأما ماجد الر�شيدي فيذكر  اأننا يف حمافظة العا�شمة )100(.  غطاء عيونكم وعرفنا 

اأنهم حققوا معهم جميًعا كما يو�شح اأن العراقي اختفى من خمفر الرميثية. كما يفيد 

ي�شري حممود عقيل  بينما  العا�شمة.  �شاعة يف  اأكرث من ن�شف  باأنهم مل ميكثوا  ماجد 

عبدالكرمي  بدر  اأما  �شاعات)101(.  اأربع  اإىل  ثالث  بني  ما  العا�شمة  يف  مكثوا  باأنهم 

فيذكر اأنهم حققوا معه يف العا�شمة واأن مديرهم قال له ملاذا مل تداوم؟ و�شاأله اإن كانت 

له اأمانات عندهم فذكر حمفظته و�شيارته وقال له تنام هنا وتخرج يف الغد اإال اأن بدًرا 

اأي  اإبالغه  اإليه  اأ�شر على اخلروج يف احلال. وقام املدير باإعطائه رقم تلفونه. وطلب 

خرب ي�شمعه، و�شمح له باخلروج يف احلال. ويذكر بدر قائاًل  ملا طلعت عرفت وين فيه 

اأو�شلتني لبيتي يف  واأوقفوا يل �شيارة مارة يف الطريق  الوزارات كان قبايل  الأن جممع 

الرو�شة )102(.

اأما باقي املجموعة فيذكر حممود عقل باأنهم خرجوا من حمافظة العا�شمة بالليل  وقلت 

ميكن يودونا للعراق وقريب لفة اجلهراء من اخلط ال�شريع من اجل�شر لف فينا وعرفنا 

اأنه د�ض فينا اجلهراء وكان فيه مرافقني للبا�ض م�شلحني و�شيارة حلقتنا عراقية ويوم 

دخلنا اجلهراء قال كل واحد يربط عيونه وبعد ذلك نزلونا يف مكان ما ندري �شنهو ب�ض 

اأنف�شنا يف  الرباط و�شفنا  اأننا نزلنا يف �شرداب وبعد �شويه قال كل واحد يرفع  عرفنا 

�شرداب وفيه �شباب موجودين قبلنا وعرفت اأننا اإما يف مقر البلدية اأو وزارة التجارة ويف 

هذا املكان مل يحققوا مع اأي واحد فينا )103(. اأما ماجد فيذكر  يف اجلهراء مت التعذيب 

... وهناك اأنواع من التعذيب خلع اأظافر وخلع عيون )104(. ويكمل حممود عقيل باأنهم 

مكثوا يف اجلهراء ثالثة اأيام، وبعدها مت ا�شتدعاوؤه مع ماجد الر�شيدي و�شخ�ض ثالث 

واأبلغوا بخرب االإفراج عنهم، وطلبوا اإليهم اأن يودعوا رفاقهم،  ومت ت�شليمهم متعلقاتهم، 

ال�شخ�ض  اأنزلوا  حيث  د�شمان  ق�شر  جهة  اأواًل  بهم  اجتهت  جيم�ض  �شيارة  واأركبوهم 

الثالث بعدها توجهوا مبحمود وماجد، ناحية كلية ال�شرطة، وهناك مت االت�شال بذويهم 

متيهًدا الإخراجهم كما طلب اإليهم التعاون مع اجلي�ض العراقي، واحل�شور يف الغد اإىل 

كلية ال�شرطة، ورد عليه ماجد باأنه ال ي�شتطيع احل�شور فرد عليه امل�شوؤول العراقي قائاًل  

واأخلى  هوياتهم  واأعطاهم  اهلل  �شاء  اإن  قائاًل   عقيل  حممود  تدخل  وهنا  تطلعون   ما 

�شبيلهم وبعدها اجتهوا اإىل بيت اأهل حممود عقيل يف ال�شليبيخات ويوؤكد حممود عقيل  

بعد يومني ات�شلوا ي�شاألون عني وعن ماجد وبعد ذلك انتقلت اإىل كذا بيت )105(. اأما 
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�شعود الزامل وحممد القالف وحممد حجر وحمد اجلوي�شري فقد تقرر اإعدامهم يوم 

1990/9/29م.

اإعدام ال�سهداء :

اإعدام ال�سهيد �سعود الزامل :

اأرترية ت�شكن يف امللحق  اإال من امراأة  اأ�شلفنا خالًيا  كان منزل والد ال�شهيد �شعود كما 

ال�شالة،  يف  كثريين  �شباب  مع  يجتمع  كان  ال�شهيد  اأن  اإىل  كران  وت�شري  كران،  تدعي 

قد  ال�شهيد  ملنزل  املقابلة  املدر�شة  الأن  تعالوا عندي يف احلو�ض  له   وقلت  عليه  فخفت 

اجلي�ض  دام  ما  لل�شهيد  قالت  اإنها  بقولها   كران  وتكمل  عراقيون.  جنود  فيها  متركز 

العراقي موجوًدا هنا فال تاأتيني الفعل كان ال�شهيد يت�شل عليها من وقت الآخر ويح�شر 

يت�شل عليها  9/13 مل  يوم  اأنه منذ  اإىل  وت�شري كران  ما حتتاجه من موؤمن وحاجيات 

ال�شهيد �شعود كعادته وتوقعت اأنه غادر البالد اإىل ال�شعودية خا�شة واأن العراقيني فتحوا 

طريق ال�شفر اإىل ال�شعودية)106(.

ويف يوم 9/29 يوم اإعدام ال�شهيد �شعود طرقت الباب امراأة اأرتريية �شاكنة يف املنطقة 

كران  وخرجت  االأر�ض   على  مرمي  مري�ض  اأو  ميت  اأدري  ما  واحد  فيه  وقالت  عندنا 

لت�شتطلع االأمر وت�شري بقولها  اأخذت عباءتي وجريت الأرى وجهه فقط وراأيته مرمًيا على 

االأر�ض ووجهه يف الرتاب  بجانب املحول الكهربائي وعندما �شاهدته مل اأعرفه وعدت 

اإىل املنزل واأح�شرت �شر�شًفا الأغطيه، ولكن قابلني جندي عراقي وقال ماذا تفعلني ؟ 

قلت اأريد اأن اأغطي هذا ال�شخ�ض الأنه ميت فرد علّي وقال ما هي جن�شيتك ؟ فقلت له 

اأثيوبية. وقال ملاذا خرجت من املنزل ؟ قلت �شاحب املنزل غري موجود، وال يوجد اأحد 

غريي، واأنا م�شتاأجرة هنا يف هذا املنزل، وقال يل اأنت هذا على ح�شابك. قلت له اأريد 

اإذا مل  وقال يل  امل�شد�ض من �شاحبه  فاأخذ اجلندي  يرحمه  الذي اهلل  اأغطي هذا  اأن 

تذهبي �شوف اأقتلك معه ورجعت اإىل املنزل وال اأعلم ماذا اأفعل و�شالوه وما �شفت الذي 

�شاله وحاولت اأن اأ�شاهده لكن مل اأ�شاهده جابوا �شر�شف وغطوه و�شالوه. وتكمل كران 

بقولها ات�شل واحد فيني ي�شاأل عن �شعود قلت له ما اأعرف قال اأنا اأعرف وقلت له اأنا 

اأطلع لك اأو�شف يل مكان معني يف ال�شارع األقاك فيه الأن فيه واحد مقتول عند البيت 

وقال اأطلعي يف ال�شارع واأنا اأ�شوق �شيارة بي�شاء وطلعت يف ال�شارع واإال �شخ�ض يناديني 

اعتقدت اأنهم يعاك�شونني فقالوا احنا الذين ات�شلنا فيك بدلنا ال�شيارة فقلت لهم وين 
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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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�شعود فقالوا �شعود يوم 14 م�شكوه واحلني يقولون لنا قتلوه ورموه بجوارر البيت وقمت 

اأ�شرخ بعد ذلك ومل اأكن اأعرف اأن الذي كان ميًتا هو �شعود)107(.

اإعدام ال�سهيد حمد اجلوي�سري :

ا ات�شل عليها لياًل واأبلغها  اأم حمد ترى اأنا رفيجه طلعوين  تقول والدة ال�شهيد باأن �شخ�شً

وباكر يجيبونه لك  وا�شتب�شرت اأم ال�شهيد حمد خرًيا  ا�شتاأن�شت وت�شري والدة ال�شهيد 

اإىل اأن  بنتي كانت تركن ال�شيارة واأنا دخلت داخل وجاءتني وقالت ميه ترى هناك جي�ض 

واجد وهذا كان ال�شاعة العا�شرة �شباًحا. طلعت باحلو�ض واإال هذا  ع�شكري وبيده �شالح 

ترى  حمد  هذا  وقلت  قلبي  ونغزين  واحدة  طلقة  و�شمعت  الباب  و�شكر  د�شي  يل  يقول 

ال�شيارات راحت  وت�شري والدة ال�شهيد حمد  ا  واأي�شً اأحد كل�ض  ذبحوه وطلعنا ما �شفنا 

بقولها  اإن العراقيني حاطينه بيننا وبني جرياننا فيه حديقة وجاءتنا جارتنا وقالت يف 

رجال ذابحينه هنيه، طلعت اأنا و�شفت الولد ب�ض بعده فيه روح ايدينه مربوطة  واأردفت  

و�شلوا  وملا  مطوع  اآخر  و�شخ�ض  عبدالقادر  خاله  الرميثية  م�شتو�شف  اإىل  نقله  الذي 

للم�شتو�شف تويف حتى اأن اأخوي عبدالقادر بقوا يذبحونه وبعد ذلك نقلوه اإىل م�شت�شفى 

مبارك )108(.

ويذكر خاله عبدالقادر اأن ابنة اأخته اأبلغته الحًقا اأن �شيارة ع�شكرية وقفت اأمام منزلهم 

نزل منها ع�شكريون عراقيون واأمروها باأن تدخل وما اإن دخلت حتى اأغلقوا خلفها الباب. 

ويكمل خال ال�شهيد بقوله  باأنه  قبل الظهر جاءتني بنت اأختي وقالت يف قوات عراقية تبي 

تفت�ض البيت وجابت يل ذهبها ود�شيته لها وملا اأردت اأن اأطلع بره جاءين ولد بنت اأختي 

وا�شمه عبداهلل وكان عمره 13 �شنة تقريًبا وقال يل احلق يا خايل احلرمي طلعوا برى 

وقاعدين ي�شرخون ويبكون ميكن جابوا حمد قلت �شلون جايبني حمد يعني طلع حمد 

قال الروح �شوفهم هناك طايحني جدتي واأمي وملا طلعت �شفت احلرمي قاعدين يبكون 

واأمه طايحة على االأر�ض وتبكي واأبي اأعرف �شنهي ال�شالفة وقالت �شكلهم يدل على اأنهم 

يف موقف مفاجئ ومرعب وقالت يا عبدالقادر حمد قتلوه وقلت اإيه وينه حمد والتفت 

وفيه حرمي واقفني عند البيت الثاين وقال يل عبداهلل هذا هو خايل ال�شهيد حمد ولكنه 

الك�شن وقلت  ب�شاط على  واإال مبرة �شيارة وحطينا  يتنف�ض و�شلته وقلت عطوين �شيارة 

لرا�شد �شيله من رجوله وو�شعناه يف ال�شيارة وقلت لراعي ال�شيارة والذي ال اأعرفه اإىل 

امل�شتو�شف )109(. واأح�شر خاله كر�شًيا لنقه  ويذكر خال ال�شهيد اأن �شاحب ال�شيارة 
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وكان  عليه   و�شعوه  �شريًرا  اأح�شروا  الذين  املوظفني  كلم  امل�شتو�شف  اإىل  نقلتهم  التي 

اخلال اأ�شيب بانهيار ع�شبي ويقول  حاولت اأن اأقوم ما قدرت وجاءوا بعدين ووقفوين 

وقعدوين يف مكتب فيه واحد و�شاألني ال�شخ�ض وقلت اأنا خاله ويقول خاله  تونا نبي ن�شوي 

االإجراءات يف امل�شتو�شف وجاءت حرمة م�شرية ما اأدري هي دكتوره اأو مر�شة وقالت 

اأنت الذي جايب امل�شاب قلت حمد قالت نعم وقالت �شنهو تقرب له قلت خاله وقالت 

اأتكلم  اأن الولد مات  ومل يتمالك خال ال�شهيد نف�شه ويقول  ظليت  اأنت وعرفت  تعي�ض 

واأ�شب واأتكلم بكالم ال�شعوري وملا �شافوين منفعل قام الذي على املكتب وكلم املمر�شة 

جاء  بعدها   اأع�شابي   بردت  �شويه  و�شويه  ماء  وكوب  وعطاين حبتني  وبعدين جاءين 

اثنان وقاال بلهجة كويتية  حاولوا تطلعون هذا ال�شهيد الأن اجلي�ض يدور عليه، ويقول خال 

ال�شهيد  الأين اأ�شب واأ�شتم مااأنا يف �شعوري قام الدكتور وف�شخ الروب االأبي�ض وقال يل 

األب�شه واطلع الأين كلي مرتو�ض دم وكان فيه �شباب اثنني اأخذوين يف ال�شيارة ونزلوين 

عند البيت  ويذكر خال ال�شهيد اأنه قال لهما يف ال�شيارة  ميكن احلرمة والدة ال�شهيد 

تطلع عليكم كلموها اأنتم اأنا ما اأقدر اأقول لها . وكان اخلال ال يعرف باأنهما من اأ�شدقاء 

ال�شهيد)110(.

ويذكر اإياد �شقيق ال�شهيد حمد بقوله يف يوم 9/29 كنت للتو قادًما من اجلمعية وكان 

الوقت يف حدود ال�شاعة احلادية ع�شرة ظهًرا وقبل اأن اأدخل البيت  جاءين اثنان وقاال 

اإحنا ربعه وكنا يف م�شتو�شف الرميثية وحمد م�شوب  اأخو حمد نبيك يف �شالفة،  اأنت 

ونقلوه للم�شت�شفى واحنا نبي نروح نوديك للم�شت�شفى و�شاألتهما يف �شيء قالوا فيه طقه 

برا�شه ودوين ناحية قطعة ع�شرة بالرميثية وبدال ال�شيارة. ويكمل اإياد بقوله ملا و�شلت 

�شقيقه  على  اإياد  تعرف  وبالفعل  ال   واّل  على هذا حمد  تتعرف  نبيك  قالوا  للم�شت�شفى 

ال�شهيد حمد ويذكر اأن ال�شهيد حمد  ال�شخ�ض الوحيد الذي ما هو م�شروب بر�شا�شة  

حقه  من  طالع  خمه  حتى  براأ�شه  طاقينه  حاد  �شيء  اأو  فا�ض  يف  م�شروب  باأنه  ويعتقد 

.)111(

اإعدام ال�شهيد حممد حجر :

لقد مت اإعدام ال�شهيد حممد حجر اأمام منزله وال يعرف على وجه الدقة تفا�شيل عملية 

اإعدام ال�شهيد حممد القالف بقوله   اإعدامه ويذكر ح�شني دروي�ض الذي �شاهد عملية 

نف�ض  من  جماعة  االإ�شعاف  يف  وحطوه  راميينه  كانوا  حجر  حممد  هناك  �شفنا  بعدين 

القالف  حممد  ا�شت�شهاد  تناوله  معر�ض  يف  القالف  نبيل  ي�شري  كما   .)112( املنطقة 
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القالف وفيه  ال�شيء كال�شهيد حممد  نف�ض  ولقيناه  اإىل بيت حممد حجر  بقوله  رحنا 

واأخذت حممد  اإ�شعاف  �شيارة  اإال ربع ح�شرت  براأ�شه واحدة وبعد حوايل �شاعة  طلقة 

القالف وبعيدن حممد حجر اإىل م�شت�شفى مبارك وكانوا جايبني اجلوي�شري وكان اأخوه 

موجود هناك اأخوه اإياد موجود قبلنا )113(.

رحم اهلل  ال�سهداء رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته.
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1995/12/30م.
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1995/11/15م.



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
 186 

3/28، اأجرى املقابلة :   )19( والدة ال�شهيد حمد اجلوي�شري، م�شدر �شابق، واآياد هادي، �شريط رقم 

د. بنيان تركي، وعبدالعزيز ال�شاعي، بتاريخ 1995/12/27م، وماجد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

)20( نبيل القالف، م�شدر �شابق.

)21( ماجد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

)22( اإياد اجلوي�شري، م�شدر �شابق.

)23( عبدالقادر ال�شحلي، �شريط رقم 16/28، اأجرى املقابلة : عبدالعزيز ال�شاعي وحمارب احلربي، 

بتاريخ 1996/1/3م.

)24( اأخت ال�شهيد حممد القالف، م�شدر �شابق.

)25( امل�شدر ال�شابق، والدة ال�شهيد حممد القالف، م�شدر �شابق.

)26( عبداهلل اخل�شاب، م�شدر �شابق.

)27( عماد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

)28( نبيل القالف، م�شدر �شابق.

)29( جنم عيد، �شريط رقم 23/26، اأجرى املقابلة : حمارب احلربي، بتاريخ 1996/3/27م.

)30( اإياد، م�شدر �شابق.

)31( نبيل القالف، م�شدر �شابق.

)32( ماجد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

)33( �شامل العمرية، م�شدر �شابق.

)34( جنم عيد، م�شدر �شابق.

)35( نبيل القالف، م�شدر �شابق.

)36( اأخت ال�شهيد حممد القالف، م�شدر �شابق.

بتاريخ  احلربي،  حمارب   : املقابلة  اأجرى   ،24/28 رقم  �شريط  القالف،  حممد  ال�شهيد  زوجة   )37(

1996/3/17م.

)38( امل�شدر ال�شابق، اأخت ال�شهيد، م�شدر �شابق.

)39( �شامل العمرية، م�شدر �شابق.

)40( امل�شدر ال�شابق.

)41( قبالن عيبان العازمي، خالد حمدان، م�شادر �شابقة.

)42( �شامل العمرية، م�شدر �شابق.

)43( اإياد هادي، م�شدر �شابق.

)44( �شامل العمرية، م�شدر �شابق.

)45( قبالن عيبان العازمي، و�شامل العمرية، وخالد حمدان، م�شادر �شابقة.

)46( �شامل العمرية، م�شدر �شابق.

)47( امل�شدر ال�شابق.

)48( عبداهلل اخل�شاب، م�شدر �شابق.

)49( �شامل العمرية، م�شدر �شابق.

)50( امل�شدر ال�شابق، خالد حمدان، قبالن عيبان، م�شدر �شابق.

)51( �شامل العمرية، م�شدر �شابق.



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
 187 

)52( امل�شدر ال�شابق، خالد حمدان، م�شدر �شابق.

)53( امل�شادر ال�شابقة.

)54( اأخت ال�شهيد حممد القالف، عبداهلل اخل�شاب، �شامل العمرية، م�شادر �شابقة.

)55( نبيل القالف، م�شدر �شابق.

)56( ماجد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

)57( امل�شدر ال�شابق، عبدالقادر ال�شحلي، م�شدر �شابق.

)58( ماجد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

)59( نبيل القالف، م�شدر �شابق.

)60( �شقيقة ال�شهيد حممد القالف، م�شدر �شابق.

)61( اإياد، �شامل العمرية، خالد حمدان، م�شادر �شابقة.

)62( جنم عيد، م�شدر �شابق.

)63( نا�شر عيد العازمي، �شريط رقم 2/28، اأجرى املقابلة : �شالح العوفان، بتاريخ 1995/10/21م.

)64( خالد احلمدان، م�شدر �شابق.

)65( والدة واأخت ال�شهيد حممد القالف، م�شادر �شابقة.

)66( عماد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

)67( اإياد هادي، م�شدر �شابق.

)68( ماجد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

)69( عماد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

)70( عبداهلل اخل�شاب، م�شدر �شابق.

)71( حممود عقيل، �شريط رقم 12/28، اأجرى املقابلة : د. بينان تركي، بتاريخ 1995/12/26م.

)72( ماجد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

19/28، اأجرى املقابلة : د. بنيان تركي، وحمارب احلربي، بتاريخ  )73( بدر عبدالكرمي، �شريط رقم 

1996/1/28م.

)74( والدة ال�شهيد حممد القالف، اأخته، م�شادر �شابقة.

)75( زوجة ال�شهيد حممد القالف، م�شدر �شابق.

)76( بدر عبدالكرمي، م�شدر �شابق.

)77( زوجة ال�شهيد حممد القالف، م�شدر �شابق.

)78( والدة ال�شهيد حممد القالف، م�شدر �شابق.

)79( ماجد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

)80( حمد الر�شيدي، �شريط رقم 11/28، اأجرى املقابلة : د. بنيان تركي وعبدالعزيز ال�شاعي، بتاريخ 

1995/11/23م.

)81( والدة ال�شهيد حممد القالف، م�شدر �شابق.

)82( زوجة ال�شهيد حممد القالف، م�شدر �شابق.

)83( عبداهلل اخل�شاب، م�شدر �شابق؛ بدر عبدالكرمي، م�شدر �شابق.

)84( عماد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

)85( خالد حمدان، م�شدر �شابق.
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.(1)¿É«H	á≤£æe	‘	äÉ£°ùÑdG
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)86( بدر عبدالكرمي، م�شدر �شابق.

)87( ماجد وحمد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

)88( بدر عبدالكرمي، وماجد، امل�شادر ال�شابقة؛ حممود عقيل وبدر عبدالكرمي، م�شادر �شابقة.

)89( زوجة ال�شهيد، م�شدر �شابق.

)90( حمد الر�شيدي، وماجد الر�شيدي، م�شادر �شابقة.

)91( ماجد الر�شيدي، حممود عقيل، م�شادر �شابقة.

)92( بدر عبدالكرمي، م�شدر �شابق.

)93( والدة ال�شهيد حممد القالف، اأخته، م�شادر �شابقة.

)94( والدة ال�شهيد حمد اجلوي�شري، م�شدر �شبق ذكره.

)95( عبدالقادر ال�ّشحلي، م�شدر �شابق.

)96( اأياد، م�شدر �شابق.

)97( خالد احلمدان، م�شدر �شابق.

)98( حممود عقيل، م�شدر �شابق.

)99( والدة ال�شهيد حممد القالف، م�شدر �شابق.

)100( حممود عقيل، م�شدر �شابق.

)101( امل�شدر ال�شابق؛ ماجد الر�شيدي، م�شادر �شبق ذكرها.

)102( بدر عبدالكرمي، م�شدر �شابق.

)103( حممود عقيل، م�شدر �شابق.

)104( ماجد الر�شيدي، م�شدر �شابق.

)105( حممود عقيل، م�شدر �شبق ذكره.

)106( كران، �شريط رقم 1/28، اأجرى املقابلة: �شناء مبارك بتاريخ 1993/5/17.

)107( امل�شدر ال�شابق.

)108( والدة ال�شهيد حمد اجلوي�شري.

)109( عبدالقادر ال�شحلي، م�شدر �شابق.

)110( امل�شدر ال�شابق.

)111( اإياد، م�شدر �شابق.

)112( نبيل القالف، م�شدر �شابق.
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ال�سهيد / حممد علي حممد حجر العازمي

ال�شهيد حممد حجر العازمي اأحد اأبناء الكويت الربرة الذين هبوا منذ ال�شاعات االأوىل 

الكويت  اأر�ض  اجتاحت  التي  واخليانة  الغدر  جحافل  �شد  الوطن  حيا�ض  عن  للذود 

االآمنة يف الثاين من اأغ�شط�ض 1990م و�شهيدنا حممد �شاب يف مقتبل العمر من مواليد 

1968/6/4مل يكمل تعليمه، والتحق باحلر�ض الوطني – وكيل عريف – يف كتيبة امل�شاة 

اأقدم  اأن  اأريد  اأنا  اأمامي:  ال�شهيد قولها  يف االأزمة كان يردد  االآلية)1(. وتذكر والدة 

�شيًئا للكويت وخريها علي واأف�شالها علينا جميًعا ويجب اأن اأ�شحي لها )2(.

الهام�ش:

)1( علي حممد حجر العازمي )والد ال�شهيد(، ملف ال�شهيد، مكتب ال�شهيد.

)2( والدة ال�شهيد حممد حجر، ملف ال�شهيد، مكتب ال�شهيد.
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	≈∏Y 	™«ÑdG 	áæ¡e 	∫hGR 	Éªc 	,á«ŸÉ°ùdG 	á≤£æe 	õHÉ 	óMG 	‘ 	πª©∏d 	´ƒ£àa 	áeÉ©dG
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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

	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�سهيد / حمد عو�ش را�سد اجلوي�سري

لقد قدم اأبناء ال�شعب الكويتي �شوًرا رائعة للت�شدي، وال�شمود عندما اجتاحته جحافل 

1990م وان�شم �شهيدنا ومنذ اللحظات االأوىل  اأغ�شط�ض  الغدر واخليانة يف الثاين من 

و�شهيدنا  وطنه،  لرتاب  فداء  الزاكية  روحه  وقدم  الكويتية،  املقاومة  ل�شفوف  للغزو 

الوظائف  �شلك  انخرط يف  ثم  املدار�ض احلكومية  در�ض يف  1970/8/12م  مواليد  من 

احلكومية، وعمل مراقًبا يف وزارة االأ�شغال)1(.

الهام�ش:
بتاريخ  تركي،  بنيان  د.   : املقابلة  اأجرى   ،14/18 رقم  �شريط  اجلوي�شري،  حمد  ال�شهيد  والدة   )1(

1995/12/25م.
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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�سهيد / بدر �ساير عو�ش ال�سمري)1(

ال�شهيد بدر �شاير ال�شمري اأحد اأبناء الكويت الربرة الذين هبوا منذ ال�شاعات االأوىل 

للذود عن حيا�ض الوطن �شد جحافل الغدر واخليانة التي اجتاحت اأر�ض الكويت االآمنة 

يف الثاين من اأغ�شط�ض 1990 و�شهيدنا بدر �شاب يف مقتبل العمر من مواليد 1967م، 

در�ض حتى ال�شف الثاين الثانوي ويف عام 1984م التحق ب�شفوف اجلي�ض الكويتي وبعد 

تخرجه ان�شم اإىل القوة البحرية، ويف عام 1989م قرر ال�شهيد ترك اخلدمة الع�شكرية 

وان�شرف اإىل االأعمال احلرة ولكن مل مت�ض فرتة طويلة حتى تقدم باأوراقه مرة اأخرى 

للعودة اإىل عمله كع�شكري يف اجلي�ض الكويتي اإال ن الغزو العراقي حال دون حتقيق رغبته 

تلك)1(.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

الكويت.  اأر�ض  الغازية  القوات  اجتاحت  عندما  والده  منزل  يف  متواجًدا  ال�شهيد  كان 

وتذكر والدته اأنها قامت باإيقاظه وذكرت له اأن العراقيني دخلوا الكويت فاأ�شرع باخلروج 

وخرج من البيت، ويذكر ابن عمه زوج اأخته الرائد فراج ال�شمري اأنه يف حدود ال�شاعة 

1990/8/2م اأخذ زوجته واأوالده لبيت عمه �شاير  اخلام�شة والن�شف �شباح اخلمي�ض 

)والد زوجته( واأنه �شاعد ال�شهيد بدر يف تلك ال�شاعة يف منزل والده وكان يحمل ذاتية 

وم�شد�ًشا ورابًطا غرتته على خ�شره، كما اأ�شار الرائد زامل اإىل اأنه �شمع ال�شهيد بدر 

ي�شب العراقيني ومع�شب واأمه كانت تبكي خوفًا عليه )2(. كما يذكر والد ال�شهيد اأن 

ابنه عادل اأبلغه اأنه وال�شهيد بدر عندما علما بخرب الغزو العراقي يف ال�شاعات االأوىل 

من �شباح يوم اخلمي�ض 1990/8/2م اجتها مع جمهور كبري من املواطنني اإىل املخفر، 

وهناك �شجال ا�شميهما ورقمي هاتفيهما واأبلغا من قبل املتواجدين يف املخفر اأن عليهما 

ال�شوت  مكربات  عرب  اإبالغهما  يتم  اإليهما  احلاجة  حالة  ويف  منزليهما  اإىل  العودة 

اأو �شاعة خرجت �شيارة  ال�شتالم االأ�شلحة، ويكمل والد ال�شهيد قوله بعد ن�شف �شاعة 

ال�شالح  اأن من يرغب يف احل�شول على  االأهايل  اأبلغت  ال�شوت  �شرطة وعرب مكربات 

عليه التوجه اإىل مع�شكرات اجلي�ض، فتوجه ال�شهيد بدر و�شقيقه عادل يف حدود ال�شاعة 

اإىل رئا�شة االأركان العامة للجي�ض يف اجليوان وعند البوابة  ال�شابعة والن�شف �شباًحا 

ال�شرقية لرئا�شة االأركان العامة للجي�ض �شئال من قبل ع�شكريني كويتيني اإن كانا مدنيني 
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	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
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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
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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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�شقيقه  اأما  بالدخول  له  �شابًقا�شمح  ع�شكرًيا  كان  ال�شهيد  باأن  علما  فلما  ع�شكريني  اأو 

الرئا�شة  اإىل مع�شكر  ال�شهيد  اإىل منزل والده وبالفعل دخل  اأدراجه  االأ�شغر �شًنا فعاد 

وا�شتلم �شالًحا وان�شم اإىل اإخوانه الع�شكريني للدفاع عن اأر�ض الوطن.

الذين  الع�شكريني  اأحد  ال�شمري  خلف  �شطوان  رواية  ح�شب  اأنه  ال�شهيد  والد  ويذكر 

واأنه  املدنية  ال�شهيد كان يرتدي املالب�ض  اأن  الوطن  الدفاع عن  ال�شهيد �شرف  �شاركوا 

ا�شتلم �شالًحا وظل يدافع مع اإخوانه الع�شكريني عند بوابة القوة الب�شرية ال�شرقية حتى 

ال�شاعة الواحدة والن�شف ظهًرا ويكمل �شطوان ح�شب اإفادة والد ال�شهيد اأنه وعدد من 

ال�شهيد خرج من  اأن  للداخل عندما نفدت ذخريتهم بينما يعتقد  الع�شكريني تراجعوا 

املع�شكر بزيه املدين، وال يعرف عنه بعد ذلك �شيء. ويذكر والد ال�شهيد اأن بدًرا ذكر 

له وهو بقمة احلما�ض متذكًرا م�شاركته الإخوانه الع�شكريني  ياليت الذخرية التي معانا 

يف ذلك اليوم مل تخل�ض)3(. وتوؤكد زوجة ال�شهيد باأن بدًرا عاد يف م�شاء ذلك اليوم 

يف حدود ال�شاعة التا�شعة لياًل، وذكر لها اأنه كان باملع�شكر، واأعطوه اأ�شلحة واأنه جنح 

مع اإخوانه الع�شكريني يف اأ�شر جمموعة من جنود العدو اإال اأنه مت اإطالق �شراحهم ومل 

يبلغها ال�شهيد اأكرث من ذلك)4(.

كما تذكر زوجة ال�شهيد اأن بدًرا عندما و�شل اإىل منزل والده بّدل مالب�شه وخرج على 

الفور ومل يعد اإال يف اليوم التايل)5(. وبناًء على ما ذكره  خليفة مو�شى اللنقاوي اأحد 

م�شاعد  و�شديقه  ال�شهيد  عليه  مر  للغزو  الثاين  اليوم  حدود  يف  اأنه  ال�شهيد  اأ�شدقاء 

مبارك ال�شليم و�شخ�ض فل�شطيني ا�شمه علي، وحتادثوا يف اأمر الغزو، وما ميكن عمله، 

واتفقوا على ت�شكيل خلية مقاومة للت�شدي جلنود االحتالل، ويذكر اللنقاوي اأن ال�شهيد 

قد اأح�شر معه ذاتيتني من الرئا�شة يف اأول اأيام الغزو، كما اأن ال�شهيد وم�شاعد اأح�شرا 

اأ�شلحة  من م�شتودع للجي�ض يف �شبحان ت�شمل بندقيات ذاتية واإم بي فايف و م�شد�شات 

كولت . كما توفر لديهم عدد من اأ�شابع الديناميت T.N.T)6(. وتوؤكد زوجة ال�شهيد  

عملية اإح�شار واإخفاء االأ�شلحة بقولها : اإن ال�شهيد كان يح�شر كميات كبرية من االأ�شلحة 

ويخفيها يف منزل والده واأنه كان ي�شعها حتت ال�شرير يف غرفتهما كما اأ�شارت اإىل اأنه  

حتى الدار ما اأقدر اأدخلها من كرث االأ�شلحة التي يجيبها ،  كما ذكرت اأنه كان يخفي 

االأ�شلحة يف حديقة املنزل واأن اأخوته ال�شغار �شاركوه يف اإخفاء االأ�شلحة يف حديقة املنزل 

واأردفت الزوجة مكملة  باأنه كان يتخل�ض ويت�شرف يف هذه االأ�شلحة يف اليوم التايل ثم 

ياأتي بغريها )7(.
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اأنه يف  لدرجة  االأ�شلحة  من  كبرية  كميات  للبيت  يح�شر  كان  اأنه  ال�شهيد  والدة  وتذكر 

اإحدى الليايل جلب كمية من االأ�شلحة والذخائر التي مالأت خزانة املكتبة وغرفة زوجته  

قلت له هذا �شلون هذا نار �شلون �شلته �شراح ت�شوي بروحك قدام هاجلي�ض قال لقينا 

خمزن و�شلناه بالليل .

كما تذكر والدة ال�شهيد اأنه يف اإحدى املرات دخل علينا ال�شهيد وهو يحمل ثالث بنادق 

يحت�شنها وملا �شاألته والدته قال : اإنهم اأطلقوا النار على �شيارة قرب م�شت�شفى العدان 

اأن هذه العملية بعد الغزو  فانقلبت واأخذوا ال�شالح الذي كان فيها وت�شري الوالدة اإىل 

بع�شرة اأيام)8(. وقد اأكدت زوجة ال�شهيد هذه العملية بقولها  مرة راميني �شيارة عند 

العدان واأح�شروا اأ�شلحتهم . ويذكر والده اأن ال�شهيد كان يقوم مبخادعة العراقيني عن 

طريق اإح�شار ال�شالح وقد ذكر ال�شهيد لوالده اأن لهم قيادة يح�شلون عن طريقها على 

ال�شالح وملا �شاأله والده عن كيفية جناحه يف اإح�شار ال�شالح يف النهار قال ال�شهيد  لنا 

طريقة ما منر على النقاط عندنا طرق ملتوية .

الوطني  العمل  بهذا  قيامه  ميانع  ومل  الع�شكري  بن�شاطه  دراية  على  ال�شهيد  والد  كان 

ذخائر  منها  منزله  اإىل  وذخائر  اأ�شلحة  يجلب  اأخذ  بدر  ابنه  اأن  ال�شهيد  والد  ويذكر 

ر�شا�ض وذخائر اأر بي جي ومت اإخفاوؤها يف املنزل اإال اأن هذا بداأ يثري خوف والده بعد اأن 

مت و�شع �شيطرة للجي�ض العراقي قرب منزلهم حيث متركز جي�ض عراقي يف املدر�شة 

املقابلة ملنزل والد ال�شهيد وي�شري الوالد اإىل اأنه قال لل�شهيد بدر  �شوف اإ�شرتك خايفني 

يفت�شون البيت ومي�شكون ال�شالح واالأ�شرة كلها موجودة ... اأنت دائًما جتي ومعك �شالح 

واإذ مي�شكونك اأقل �شيء ال تقول اأنا اأهلي هذوال  وقد رد عليه ال�شهيد بعد اأن اأدرك فعلًيا 

اأنا مهما  اإىل منزل والده بعد متركز اجلي�ض العراقي قائاًل  ال  خطورة جلب ال�شالح  

تكون النتيجة ما راح اأقول لهم . وقد توقف ال�شهيد بالفعل عن اإح�شار اأ�شلحة على منزل 

والده لعدم ا�شتطاعته املرور دون تفتي�ض قرب منزلهم.

اأبنائه مبا فيهم ال�شهيد باإخراج بع�ض االأ�شلحة  ويذكر والد ال�شهيد اأنه قام وعدد من 

واإخفائها يف االأر�ض التي خلف منزلهم كما مت و�شع جزء منها يف حديقة املنزل وكان 

ال�شهيد يقوم باإخراج هذه االأ�شلحة من احلديقة يف الليل. اأما والدة ال�شهيد فقد قامت 

وتذكر  بها)9(.  اخلفيفة  االأ�شلحة  الإخفاء  ال�شهيد  بنطلون  يف  �شرية  خمابئ  بخياطة 

�شقيقة ال�شهيد اأن والدتها كانت دائًما ت�شجع بدًرا وتقول : حيلك فيهم وزين ت�شوي  ويوم 

وفاة بدر كانت متاأثرة جًدا من وفاته.
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ا�شتمرت اللقاءات بني االأ�شدقاء الثالثة؛ ال�شهيد واللنقاوي وال�شليم وعلي الفل�شطيني، 

ويذكر اللنقاوي باأنهم قاموا بعدة عمليات قن�ض جلنود االحتالل العراقي بني منطقتي 

الرقة والفحيحيل، وعلى اخلط ال�شريع مو�شًحا اأنه يف ذلك الوقت كان العمل ارجتالًيا 

اأرتااًل عراقية بدون تخطيط وا�شتمرت  اأو تنظيم واأنهم عدة مرات رموا  دون تخطيط 

العمليات االرجتالية ملدة �شهر.

ا عمل مع جمموعات اأخرى غريهم؛ منها جمموعة يف  ويذكر اللنقاوي باأن ال�شهيد اأي�شً

ابنه  اأن  ال�شهيد  والد  ويذكر  القرين)10(.  الظهر، وجمموعة يف حويل، وجمموعة يف 

طلعاته  اأ�شبحت  حيث  للغزو  االأوىل  االأيام  منذ  الكويتية  املقاومة  فرق  مع  التحق  بدًرا 

يوميه يف الليل؛ اأما يف النهار فيمكث غالًبا يف البيت وما اأن يحني وقت املغرب حتى ياأتي 

له �شباب يخرج معهم، اأو يلحقهم ب�شيارته وال ياأتي اإال يف �شباح اليوم التايل. وبناًء على 

اإفادة  جمال الكندري  يذكر اأن جمموعة م�شاعد ال�شليم وخليفة اللنقاوي وال�شهيد بدر 

ان�شم لهم الحًقا عدد ال ي�شتهان به من ال�شباب الكويتي، ويذكر منهم نواف الرفاعي 

وحممود الكندري وبدر الغديري. ويعتقد اأنهم يرتبطون ب�شكل اأو باآخر بالعقيد حممود 

الذين يخططون.  ولكنهم هم  وي�شت�شريونه  البحرية(  باال�شتخبارات  )العقيد  الياقوت 

واإننا نعرف هذه املجموعة با�شم جمموعة م�شاعد ال�شليم واإن اأماكن تواجدهم اإما يف 

اأن  اإىل  اأ�شار  اأنه  اإال  اأو يف منزل م�شاعد بالرقة)11(.  اللنقاوي يف  الفحيحيل،  منزل 

اأغلب العمليات مل ي�شارك فيها من املجموعة اإال ال�شهيد وم�شاعد اللنقاوي. ومن اأبرز 

العمليات التي قام بها ال�شهيد مع اللنقاوي وال�شليم وعلي الفل�شطيني اإطالق نار على 

�شيارة تيوتا  حتمل ع�شكريني من احلر�ض اجلمهوري. وقد اأ�شار اللنقاوي اإىل اأن هذه 

العملية متت يف منطقة الرقة قرب حمطة البنزين واأنهم ا�شتخدموا يف العملية �شيارة  

مر�شيد�ض  اأح�شرها علي الفل�شطيني وكان يقودها اللنقاوي وبجانبه علي وبدر وم�شاعد 

العراقيني وقتلوهم، وقد  الع�شكريني  النار على  باإطالق  واأنهم جميًعا قاموا  يف اخللف 

قاموا باإخفاء ال�شيارة  املر�شيد�ض  بعد اأن اأ�شيبت بعدة طلقات لدى جمموعة يف الظهر 

كان ال�شهيد بدر يعمل معهم)12(.

وتوؤكد زوحة ال�شهيد الواقعة بقولها :  اإن ال�شهيد بدًرا ذكر لها اأنه وعدد من رفاقه بينهم 

�شديقه م�شاعد اأطلقوا النار على �شيارة واأنهم مل ي�شتطيعوا اخلروج من منطقة الظهر 

قام جنود  وقد  نطلع   قدرنا  ما  الغرفة  داخل  وحنا  اأيام  ثالثة  قائاًل:  اأيام   ثالثة  ملدة 

االحتالل يف تلك االأثناء مبحا�شرة منطقتي الظهر والرقة وت�شري زوجة ال�شهيد اإىل اأن 
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منطقة الرقة حو�شرت ملدة يوم كامل حتى اأن والده قال لها اإن بدًرا له يومان مل ياأت  

والعراقيون حما�شرون املنطقة ال يكون ُم�شكوه )13(.

كما اأ�شار  جمال الكندري  اإىل هذه العملية بقوله : اإنه �شمع عنها حيث ا�شتخدموا �شيارة 

مر�شيد�ض وك�شروا الزجاج اخللفي على اأ�شا�ض يرمون براحتهم واأن �شيارة املر�شيد�ض  

ت�شلخت  قائاًل  انا �شفتها م�شلخة )14(. كما اأ�شار الرائد  زامل ال�شمري  اإىل اأن ال�شهيد 

قال له : بها املر�شيد�ض نر�ض عراقيني باالأ�شلحة )15(.

ويذكر والد ال�شهيد ان ابنه بدًرا قام باإطالق النار على جندي عراقي يف النهار؛ وذلك 

واأنا ما�شي  :  مريت عليه  ال�شهيد بقوله  ال�شارع ويذكر على ل�شان  راآه واقًفا يف  عندما 

ومعاي م�شد�ض وهديت ال�شرعة كاأنه يريد اأن يركبه حلد ما وقفت بجنبه فجاأة واأطلقت 

عليه النار وظليت ما�شي ويقول اأ�شبته وطاح على االأر�ض . كما ي�شري والده اإىل اأن ال�شهيد 

كان يرغب يف رمي اجلنود العراقيني املوجودين يف نقطة التفتي�ض قبالة بيتهم وحذره 

والده من مغبة هذا العمل بقوله  ما نقدر الأنهم يحددون االجتاه على البيت بال�شبط 

.)16(

اأغ�شط�ض؛ عملية ا�شرتك فيها مع  اأواخر �شهر  ال�شهيد يف  بها  التي قام  العمليات  ومن 

جمال  من  كاًل  ت�شم  اأخرى  وجمموعة  كمجموعة؛  اللنقاوي  وخليفة  ال�شليم  م�شاعد 

العملية  تفا�شيل هذه  الكندري  ويروي جمال  املطريي،  وذياب  بهمن  و�شالح  الكندري 

اإقامة عالقة مع اأحد �شباط ال�شرطة العراقيني )مالزم اأول(  اإنهم جنحوا يف  بقوله: 

يف منطقة هدية، للح�شول على معلومات وبالفعل متكنوا من معرفة اأن �شابًطاعراقًيا 

كبرًيا يدعى  بارق عبداهلل حنطه  �شوف ياأتي اإىل الكويت كما عرفوا خط ال�شري الذي 

�شوف ي�شلكه ال�شابط العراقي الكبري وقد مت االتفاق بني جمموعة ال�شليم واملجموعة 

الثانية على املدعو بارق، وبالفعل مت التخطيط بعناية لهذه العملية ومت االتفاق على اأن 

تكون كل جمموعة جاهزة باأ�شلحتها مع م�شد�ض لكل واحد وذخرية تقريًبا ثالثة خمازن  

وملا عرفوا موعد و�شول ال�شابط العراقي املدعو  بارق  تواعدت املجموعتان على االلتقاء 

يف ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء يف منطقة العقيلة يف بيت رجل �شوري معروف لدى املجموعتني 

ال�شاعة  قبل  اأي  التجوال  حظر  قبل  هناك  من  االنطالق  نقطة  تكون  اأن  اأ�شا�ض  على 

احلادية ع�شرة م�شاء بحيث يكونون يف املوقع املحدد وحتركت املجموعتان كل ثالثة يف 

�شيارة يف حدود ال�شاعة العا�شرة م�شاًء على اخلط ال�شريع بني الظهر وغرب الفنطا�ض 

)طريق امللك فهد ال�شريع( وكان االتفاق على عدم التعر�ض لل�شيارة االأوىل الأنها �شيارة 
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ا�شتطالع بينما يكون الرتكيز بالرمي على ال�شيارات التي تاأتي بعدها، ويف الوقت املحدد 

مرت �شيارة اال�شتطالع وما هي اإال دقائق حتى تلتها عدة �شيارات، فاأ�شرعت املجموعة 

االأوىل التي ت�شم ال�شهيد بدر بالتعامل مع هذه ال�شيارات ومفاجاأتها باإطالق النار عليها 

واأفرغت املجموعة ثالثة خمازن.

واأنه مل  ان�شحبت  الثالثة  املخازن  اأفرغت  اأن  بعد  االأوىل  املجموعة  اأن  الكندري  ويذكر 

لتوفر عن�شر  النار  اإطالق  االأوىل  املجموعة  تبادل  ال�شيارتني كما مل  ي�شاهد حركة يف 

احلماية  جمموعة  الثانية  املجموعة  حلقتها  ال�شهيد  جمموعة  ان�شحاب  وبعد  املفاجاأة 

عندما حاولت اال�شتدارة بعد اأن تعاملت مع �شيارة اال�شتطالع مل�شاعدة ال�شيارتني التي 

خلفها وو�شلوا جميًعا اإىل )العقيلة( ويف فجر اليوم التايل تفرقوا، وي�شري جمال الكندري 

اإىل اأنهم علموا من خالل �شابط ال�شرطة العراقي اأن ال�شابط العراقي الكبري املدعو  

بارق  اأ�شيب يف هذه العملية كما تويف اثنان من ال�شباط املرافقني له كما اأ�شيب �شائق 

اإحدى ال�شيارتني. كماي�شري جمال الكندري اإىل هذه العملية بقوله اإنها  �شيعت كل خوف 

قدام العمليات اجلاية الأن هذه اأول عملية كبرية كانوا ي�شوونها اآخر الليل يعني �شيدتهم 

اأنها  كانت �شهلة مك�شوفني يعني هذه العملية يتهيايل  هي �شجعت املجموعة كلها على 

تقوم بعمليات مماثلة)17(.

اإن جناج هذه العملية دعم التعاون بني املجموعتني؛ ولهذا قامتا بعملية اأخرى يف منطقة 

رغبة  علمهم  اإىل  اإنه منا  بقوله  العملية  تفا�شيل هذه  الكندري  ويروي جمال  )الرقة( 

العراقيني يف �شبيحة اليوم التايل م�شادرة عدد من البا�شات ورغبة يف تفويت الفر�شة 

التن�شيق بني املجموعتني؛ املجموعة االأوىل  على العراقيني با�شتغالل هذه البا�شات مت 

جمال  ت�شم  االأخرى  واملجموعة  اللنقاوي  وخليفة  ال�شليم  وم�شاعد  بدر  ال�شهيد  ت�شم 

الكندري ونادر املطريي وقد ح�شر من املجموعة االأوىل ال�شهيد بدر فقط وا�شرتك من 

املجموعة االأخرى حيث مت عمل فتيل طوله ع�شرون مرًتا وكمية من البانزين الإحراق تلك 

البا�شات. ويف الفجر مت �شب البنزين داخل البا�شات ومت اإحراقها حتى ال تقع يف اأيدي 

جنود االحتالل)18(.

كما تال تلك العمليات؛ عملية م�شت�شفى الهادي، والتي ا�شرتك فيها من املجموعة االأوىل 

الفل�شطيني،  وحممود  الكندري،  جمال  الثانية  املجموعة  ومن  ال�شليم،  وم�شاعد  بدر، 

ويروي جمال الكندري تفا�شيل هذه العملية بقوله اإنه مع بداية دخول اجلي�ض ال�شعبي 

كنا نالحظ اأعداًدا كبرية من البا�شات حتمل اأفراد هذا اجلي�ض ال�شعبي متر عرب اخلط 
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طلعات  بعدة  ال�شليم  وم�شاعد  الكندري  جمال  قام  ولهذا  الفحاحيل   طريق  ال�شريع  

على  ي�شاعد  كما  التفتي�ض  نقاط  عن  بعيد  ال�شريع  اخلط  هذا  اأن  ووجدا  ا�شتك�شافية 

احلركة ب�شرعة، وتغري االجتاه يف حالة ال�شرورة، كما اأن العمارات على جانبي الطريق 

م�شت�شفى  من  بالقرب  الهدف؛  منطقة  اختيار  ومت  للعراقيني،  متاري�ض  بها  يوجد  ال 

الهادي ومت االتفاق على القيام بهذه العملية ب�شيارة ال�شهيد بدر وم�شاعد وجمال حممود 

النار على  املجموعة  تطلق  متباعدين حتى ال  يكونا  اأن  اأخرى على  ب�شيارة  الفل�شطيني 

اأربعة خمازن واخلام�ض  اأن ت�شتخدم كل جمموعة  التاأكيد على  املجموعة االأخرى، ومت 

يف  وبالفعل  ال�شفلي  اخلط  وبالذات  معينة،  منطقة  يف  البا�ض  رمي  يكون  واأن  احتياط 

حدود ال�شاعة الواحدة ظهًرا وقفت ال�شيارة االأوىل التي يتواجد فيها ال�شهيد على اخلط 

الهادي،  م�شت�شفى  ناحية  املقابلة  اجلهة  على  الثانية  وال�شيارة  الكويت  ناحية  املتجه 

وعندما مر اأحد البا�شات التي حتمل اأفراد اجلي�ض ال�شعبي، وو�شل اإىل النقطة التي مت 

اختيارها قامت املجموعتان باإطالق النار على البا�ض من جهتني، وال يعرف على وجه 

التحديد اأعداد القتلى من جنود االحتالل، وبعد تنفيذ العملية اجتهت ال�شيارة االأوىل، 

والتي فيها ال�شهيد جتاه �شارع عمان بينما اجتهت ال�شيارة الثانية ناحية بيان ويف امل�شاء 

التقت املجموعتان يف منزل ال�شليم يف الرقة)19(.

كما قامت املجموعتان بعملية اأخرى يف منطقة ال�شباحية؛ وتفا�شيل هذه العملية كما 

من  بالقرب  ال�شباحية  يف  البيوت  اأحد  ا�شتغالل  يف  تتلخ�ض  الكندري  جمال  يرويها 

املخفر كبيت للبغاء يرتاده �شباط املخفر العراقيون وبعد اأن مت حتديد البيت، ومراقبته، 

ال�شهيد بدر  اأن يقوم  التن�شيق على  العراقيون مت  ال�شباط  يتواجد فيها  التي  واملواعيد 

حالة  يف  للتغطية  جمموعة  هناك  تكون  الوقت  نف�ض  ويف  مبهاجمته،  ال�شليم  وم�شاعد 

تعر�شهم الأي مكروه، وقد قام ال�شهيد بدر وم�شاعد ال�شليم يف حدود ال�شاعة ال�شاد�شة 

م�شاًءا بالتحرك ناحية املنزل امل�شبوه، و�شاهدا �شابطني عراقيني يتجهان ناحية البيت 

اإطالق  يتم  الباب  العراقيني  لل�شباط  يفتح  حاملا  اأنه  االتفاق  وكان  االأقدام  على  م�شيا 

وال�شليم  بدر  ال�شهيد  قام  حتى  الباب  فتح  اإن  ما  وبالفعل  الهوى.  وبنات  عليهما  النار 

بالفرار  الذا  ثم  مرًتا   150 تتعدى  ال  م�شافة  من  كال�شنكوف  �شالح  من  النار  باإطالق 

اأن  تغطية  كعملية  بعد  عن  ي�شاهدهم  كان  الذي  الكندري  جمال  ويروي  ب�شيارتهما. 

ال�شابطني العراقيني �شقطا على االأر�ض دون حراك كما �شقطت اإحدى بنات الهوى التي 

فتحت لهما الباب )20(.
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	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
 199 

اأما عن عملية �شارع اجلهراء، فيذكر جمال الكندري باأنه منا اإىل علم املجموعتني من 

اأن  العمارات يف �شارع اجلهراء  اإحدى  ت�شكن يف  اإيواوؤها وكانت  فلبينية مت  خالل فتاة 

)اأي  واأنهم  ل�شكانها  املقابلة  العمارة  للذهب يف  بالكامل حماًل  نهبوا  عراقيني  �شباًطا 

الفتاة  تلك  اأبلغتهم  كما  العمارة.  تلك  يف  ال�شقق  اإحدى  اإىل  الذهب  نقلوا  العراقيون( 

اأنه �شبق لها واأن ترددت على ال�شقة التي ا�شتغلها العراقيون مبينة اأن عددهم خم�شة، 

ثالثة �شباط وجنديان، كما اأنها ذكرت لهم اأن ال�شباط العراقيني �شلبوا منها حقيبتني 

يف اإحداهما م�شد�ض واالأخرى اأموال �شلمها اإياها ع�شكري كويتي مّر بالقرب من مكان 

اإقامتها خوًفا من وقوع تلك احلقائب يف اأيدي العراقيني ومن املعتقد اأن عملية نهب حمل 

بالت�شاور  اأخذت املجموعتان  العراقي.  للغزو  االأوىل  االأيام  الذهب واحلقيبتني متت يف 

فيما ميكن عمله، ومت االتفاق على مهاجمة تلك ال�شقة التي ي�شكنها العراقيون والق�شاء 

العملية على  تنفيذ هذه  تكون مهمة  اأن  على  االتفاق  والذهب ومت  النقوذ  واأخذ  عليهم 

عاتق ال�شهيد بدر وعلي الفل�شطيني وم�شاعد ال�شليم بينما يقوم جمال الكندري وحممود 

وعلي  بدر  ال�شهيد  الثالثة  قام  وبالفعل  التغطية،  بعملية  املطريي  ونادر  الفل�شطيني 

اجلهراء  �شارع  ناحية  بالتوجه  املكان  ومعاينة  املعلومات  تلك  من  التاأكد  بعد  وم�شاعد 

واأوقفوا �شيارتهم يف املكان املحدد وترجلوا وهم يحملون م�شد�شاتهم ودخلوا العمارة، 

واأوكلت مهمة حرا�شة باب العمارة لعلي الفل�شطيني بينما �شعد ال�شهيد بدر، وم�شاعد 

ال�شليم اإىل ال�شقة وطرقوا بابها وما اإن فتح الباب حتى قاموا مبفاجاأة العراقيني باإطالق 

وابل من الر�شا�ض عليهم داخل ال�شقة. وكان بداخلها �شابطان عراقيان مت قتلهما يف 

الكال�شنكوف   ر�شا�شات   من  وعددًا  نقود  وحقيبة  بالذهب  مليئة  حقيبة  واأخذا  احلال 

وجدت داخل ال�شقة وغادرا املكان. ويذكر جمال الكندري اأن العملية كانت ناجحة اإذ مل 

ت�شتغرق �شوى ع�شر دقائق. اأما فيما يتعلق بالذهب واالأموال فقد مت بيع الذهب ويوؤكد 

اأثناء  اأن اأفراد املجموعة �شاركوا يف عملية توزيع االأموال على االأهايل  جمال الكندري 

فرتة الغزو كما �شياأتي ذكره الحًقا.

اإذ قام و�شديقه م�شاعد بقتل  الفحيحيل،  اأخرى يف  ال�شهيد بدر يف عملية  كما �شارك 

ا  جنديني عراقيني من اجلي�ض ال�شعبي يف �شوق الفحاحيل)21(. كما قام ال�شهيد اأي�شً

ومعه خليفة اللنقاوي وعلي الفل�شطيني باإطالق النار من ر�شا�شات  كال�شنكوف  على 

جنود عراقيني قرب البحر مقابل جممع  عالية وغالية  بالفحيحيل با�شتخدام دراجتني 

هوائيتني وكان خليفة يقود اإحداهما بينما االأخرى يقودها علي الفل�شطيني ومعه ال�شهيد 
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بدر وال تعرف االإ�شابات التي جنمت عن هذه العملية)22(.

كما ا�شرتك ال�شهيد كذلك يف اإطالق نار من ر�شا�ض على نقطة �شيطرة عراقية يف منطقة 

الفحيحيل ويذكر جمال الكندري اأن تلك العملية قام بها ال�شهيد بدر وم�شاعد ال�شليم 

ا ا�شتخدموا فيها دراجتني، وكانت  وخليفة اللنقاوي واأحمد قاطع. ويف هذه العملية اأي�شً

نقطة ال�شيطرة ناحية النقعة بالفحيحيل قرب �شوق ال�شمك والتي ال تبعد كثرًيا عن بيت 

خليفة اللنقاوي)23(.

كما يذكر الرائد زامل ال�شمري اأن ال�شهيد اأبلغه اأنهم اأطلقوا ناًرا على ع�شكريني عراقيني 

اأمام خمفر الرقة م�شتخدمني �شيارة مر�شيد�ض وينقل الرائد زامل على ل�شان ال�شهيد 

قوله :  يقول يخفي  املر�شيد�ض  بالليل وكان يجي ب�شيارة ثانية وبالليل يركب  املر�شيد�ض  

فقط)24(.

جمموعات  من  كبرًيا  عدًدا  �شم  اجتماًعا  اأغ�شط�ض  �شهر  اأواخر  ال�شهيد  ح�شر  كما 

املقاومة يف منزل عي�شى د�شتي الرائد يف اجلي�ض الكويتي. وكان عدد املتواجدين يفوق 

ا مما يعني التح�شري لعملية كبرية. ويف االجتماع نوق�شت اإمكانية القيام  ثالثني �شخ�شً

بعملية تفخيخ داخل العراق واأنهم بحاجة اإىل عجينة )TNT( ومتطوعني للقيام بهذه 

العملية اخلطرة وكذلك �شيارة. ويذكر جمال الكندري اأنه اأح�شر لهم ربع كيلو عجينة 

)TNT( و�شتة �شوازن واأربعة �شواعق وذاتيتني واأن جمموعة م�شاعد ال�شليم التي ت�شم 

ال�شهيد بدًرا اأح�شروا �شت قنابل، و�شندوقني ذخرية ذاتية و�شرا�شري ر�شا�ض ا�شتقالل. 

اأمام منزله، وحتتوي  اأ�شلحة خمباأة  لديها  ال�شليم  م�شاعد  اأن جمموعة  اإىل  اأ�شار  كما 

ع�شرين �شندوق ذخرية، )ذاتيات و�شتة �شناديق قنابل يدوية( كانوا ح�شلوا عليها من 

عجينة  لهم  اأح�شر  بدًرا  ال�شهيد  اأن  اللنقاوي  خليفة  وذكر  اجلي�ض)25(.  م�شتودعات 

)TNT( ووايرات  ولكننا مل نكن نعرف كيفية ا�شتخدامها لعمليات التفجري)26(.

وانف�ض االجتماع دون االتفاق على �شيء حمدد، ويرجح جمال د�شتي اأن  جمموعة عي�شى 

وم�شاعد  عي�شى  بني  قدمية  خالفات  لوجود  اأواًل  متفقتني  كانتا  ما  م�شاعد   وجمموعة 

ولكن مت التوفيق بينهما)27(. وقد �شارك ال�شهيد بدر وجمال الكندري يف اإح�شار كمية 

كبرية من االأ�شلحة والذخرية من منطقة الرميثية. وقد لعبت اأطراف اأخرى يف التن�شيق 

الإجناح هذه العملية، منهم اأحد اأوالد عائلة البارون، ومتعب املتعب. وقد خرج ال�شهيد 

لوحده ب�شيارته بينما ا�شتقل ال�شيارة االأخرى جمال الكندري الذي �شحب عائلته تفادًيا 

للتفتي�ض. ويذكر جمال الكندري اأنهم خرجوا ب�شيارتني من الرقة اإىل جمعية الرميثية 
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حيث كان �شخ�ض ينتظر و�شولهم وبالفعل عندما �شاهدهم هذا ال�شخ�ض  دق يل هرن 

وحرك لقينا لفتني فـي القطعة التي مقابل اجلمعية و�شفطنا عند بيت ... ونزلنا الذخرية 

ع�شرة �شناديق �شرا�شري كل �شندوق فيه األفان تقريًبا  وو�شع ال�شهيد يف �شيارته خم�شة 

اأنهم ح�شلوا  اأخرى  كما  �شناديق ذخرية كما و�شع جمال يف �شيارته خم�شة �شناديق 

اأن  الكندري  جمال  ويعتقد  االأولية  االإ�شعافات  �شناديق  من  وعدد  ذاتيات  على  ا  اأي�شً

ال�شهيد اأو�شل تلك االأ�شلحة مل�شاعد الذي �شلمها لعي�شى د�شتي )28(.

كما ح�شر ال�شهيد اجتماًعا ملجموعات املقاومة عقد يف منطقة الرقة، وكان الهدف من 

ا من هذه  هذا االجتماع التن�شيق لعملية هجوم على خمفر الرقة يقوم بها ع�شرون �شخ�شً

اأن تتم ا�شت�شارة العقيد الفار�ض  املجموعات. ومت االتفاق على تاأجيل هذه العملية اإىل 

اأواًل : متواجد يف الكويت. وثانًيا : لتوفر اخلربة الع�شكرية  واأن يكون راأيه حا�شًما الأنه 

اأنها من منطقة بعيدة )ال�شاليهات  اأ�شلحة يعتقد  لديه. كما متت مناق�شة عملية جلب 

التمويه.  لعملية  للبلدية  تابعة  نظافة  ب�شيارة  االأ�شلحة  جتلب  اأن  واقرتحوا  خريان(  اأو 

ومت اختيار �شخ�ض للقيام بهذه املهمة اأحدهما قريب للعقيد الفار�ض واالآخر مفلح اأما 

بالن�شبة لعملية الهجوم على خمفر الرقة فيذكر جمال الكندري اأن العقيد األغاها لتخوفه 

من نتائجها على اأهايل املنطقة اإال اأنه مل ميانع عملية جلب االأ�شلحة)29(.

كما اأ�شار جمال الكندري اإىل عالقة جمموعة ال�شهيد بدر التي هي )جمموعة م�شاعد 

على  مير  كان  عذبي  ال�شيخ  اأن  الكندري  ويوؤكد  االأحمد،  فهد  عذبي  بال�شيخ  ال�شليم( 

ح�شب  عذبي  ال�شيخ  وبني  بينهم  االت�شال  حلقة  وكان  الرقة،  يف  ال�شليم  م�شاعد  بيت 

اأن�ض و�شخ�ض ا�شمه نواف �شعودي يعمل يف مطافئ  ما ذكره جمال الكندري هو خالد 

اخلفجي)30(.

كما بني جمال الكندري اأن ال�شهيد بدر وجمموعته كانت لهم ات�شاالت مبجموعة جميد 

علم دار مو�شًحا اأنهم طلبوا منه اإخفاء اأحد اأفراد هذه املجموعة، والذي يدعى �شباح 

بعد اإعالم جمموعته فقد كان مطلوًبا يف منطقة  الظهر  وقالوا يل: اأنتم بعيدون عن 

الرقة وبعيدون عن الظهر  وكنا وقتها  بالقرين  وقالوا خ�شوه عندكم فتواعدنا مع �شباح 

وجبناه عندنا وطلعنا له هويه با�شم ثاين واإجازة با�شم ثاين ودفرت �شيارة وعطيناه �شيارة 

وقعد معانا فرتة وبعدها �شحب الإيران)31(. وقد ذكر جمال الكندري رواية اأخرى حول 

اإن ال�شهيد بدر �شارك يف عملية على ج�شر  الظهر   اإخفاء املدعو �شباح بقوله  ظروف 

وكانوا يلقون بقنابل يدوية من فوق اجل�شر على �شيارات الكارجو العراقية مو�شًحا اأنهم 
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اأي : ال�شهيد بدر و�شباح ونواف الرفاعي يقفون ب�شيارتهم كاأن بها عطاًل وما اأن مير 

كارجو عراقي حتى يبداأون برمي القنابل اليدوية. ويف اإحدى املرات األقوا بقنبلة يدوية 

على كارجو ولكنها مل تنفجر مما خلق لهم م�شكلة مل تكن يف ح�شبانهم  وانك�شفوا  وقد 

حلقت بهم �شيارة الكارجو العراقية وي�شري جمال الكندري اأنه ال يدري ما حدث بال�شبط  

ومن املحتمل اأن ال�شهيد ورفاقه اجتهوا اإىل بيت �شباح يف الظهر ولهذا عرف العراقيون 

اإقامته، والأنه انك�شف مت اخفاوؤه يف القرين)32( انظر حادثة ج�شر الظهر كما  مكان 

اأوردناها �شابقًا.

اأنقذ  اأنه  الفار�ض  حممد  العقيد  له  ذكرها  اأخبار،  على  بناًء  زامل  الرائد  يذكر  كما 

من  اأربعة  اأو  ثالثة  مع  خرج  اأنه  احلادثة  هذه  وقائع  وتتلخ�ض  املوت   من  جمموعته 

جمموعته اإال اأنه اأح�ض اأن هناك كميًنا عراقًيا لهذا طلب منهم التوقف، وبالفعل اأوقفوا 

ال�شيارة وفتح غطاء ال�شيارة ثم ان�شل لي�شتك�شف االأمر وعاد اإليهم م�شرًعا واأبلغهم اأن 

هناك كميًنا ولهذا ركبوا ال�شيارة وما اإن حتركوا حتى بداأ العراقيون باإطالق الر�شا�ض 

عليهم)33(.

كما اأ�شار الرائد زامل اإىل حادثة اأخرى بقوله اإن ال�شهيد قام باإطالق النار على نقطة 

�شيطرة عراقية حتت اأحد اجل�شور والإمتام هذه املهمة طلب من رفاقه اأن ينزلوه متدلًيا، 

اأم�شكوا برجليه واأنزلوه متدلًيا وقام باإطالق النار على ال�شيطرة العراقية ثم  وبالفعل 

�شحبوه والذوا بالفرار)34(.

كما تروي والدته اأنه ذكر لها، اأنهم كانوا ي�شتخدمون الزجاجات املعباأة بالغاز مع و�شع 

فتيل ورميها حتت ال�شيارات العراقية، وبالذات �شيارات التاك�شي واأنهم اأحرقوا �شيارات 

تاك�شي عراقية كثرية بهذه الطريقة. كما ذكر ال�شهيد لوالدته باأنهم كانوا يبيعون اأجهزة 

وي�شعون فيها متفجرات.

م�شاعد  �شديقه  فيهم  مبا  وجماعته  قاموا  اأنهم  لها  ذكر  اأنه  ال�شهيد  والدة  واأ�شارت 

بتوقيف �شيارتهم حتت ج�شر الظهر، و�شربوا �شيارات عراقية وانقلبت ويقول ال�شهيد  

ردينا م�شي للظهر رحنا نرك�ض اهلل فكنا وال رحنا  كما ذكرت الوالدة على ل�شان ابنها 

ال�شهيد اأنهم جل�شوا يف الظهر يف بيت مهجور)35(.

كما تذكر زوجة ال�شهيد اأنه يف اأحد االأيام دخل اإىل املنزل مرتبًكا  دخل �شايل بازوكا 

ال�شرير  حتت  وو�شعها  البيت  اإىل  يهتدوا  مل  ولكنهم  يطاردونه  العراقيون  وكان  طويله 

وخرج وكان اأ�شدقاوؤه ينتظرونه يف اخلارج وحلق بهم)36(. كما ت�شري زوجة ال�شهيد اإىل 
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اأن م�شد�شه مل يفارقه اإذ كان يربطه برجله.

اإن جلب االأ�شلحة والعمليات امل�شلحة التي اأ�شرنا اإليها ماهي اإال غي�ض من في�ض، اأ�شف 

اإىل ذلك دوره يف توزيع االأموال على االأهايل التي اأكدها كل من جمال الكندري وخليفة 

اللنقاوي كما اأ�شارت اإىل ذلك زوجته بقولها: ال�شهيد ذكر لها اأنه كان يوزع االأموال  يف 

توزيع  والده عملية  اأكد  وقد  املن�شورات  توزيع  اإىل عملية  اأ�شارت  الرميثية  كما  منطقة 

النقود بقوله :  اإن ال�شهيد �شاأله اإن كان يحتاج اإىل نقود. لقد كان ال�شهيد يدرك بح�شه 

الفطري اأن �شم�ض احلرية �شوف ت�شرق ويقول والده كان ال�شهيد يردد دائًما اأن جي�ض 

الطاغية �شوف يهزم باأمر اهلل و�شوف تعود الكويت اإىل اأهلها وحكامها ال�شرعيني  ولهذا 

يقول ال�شهيد جلاره اإدهام تركي  مل يبق اأمامي اإال اأن اأّكون مقاومة واأنتم ال تخافون ترى 

ولدكم جرئ وبطل  واأردف اجلار معلًقا  فعاًل بطل واهلل بطل .

اعتقال ال�شهيد :

قرب  مت  االأول  االعتقال  اأن  خليفة  ويذكر  مرات  ثالث  االأقل  على  بدر  ال�شهيد  اعتقل 

منطقة  القرين  بتاريخ 2 �أو 1990/9/3م الثانية ع�شرة م�شاًء ومت اعتقال ال�شهيد بدر 

ونواف الرفاعي وواحد من اأقرباء الرفاعي. وقد اأوقفتهم نقطة �شيطرة عراقية بحجة 

منع التجوال ومت اإيقافهم ملدة ليلة واحدة واأخذوا عليهم تعهًدا وتركوهم)37(. وتوؤكد 

والدة ال�شهيد اأن بدًرا اعتقل ثالث مرات واأ�شارت اإىل اأن االعتقال االأول مل يتعر�ض فيه 

ال�شهيد الأب�شع  الثاين فقد تعر�ض فيه  اأما االعتقال   . اأذى  م�شكوه وهدوه  ال�شهيد الأي 

واأردفت والدة  اأو منطقة قريبة منها  اأنه اعتقل يف حويل  التعذيب وتذكر والدته  اأنواع 

ال�شهيد �شبب اعتقال ال�شهيد نتيجة لو�شاية من اأحد الفل�شطينيني املتعاونني مع جي�ض 

االحتالل العراقي، وكان ي�شارك جنود االحتالل التفتي�ض يف اإحدى نقاط ال�شيطرة وقد 

دفعت ت�شرفات الفل�شطيني ال�شهيد اإىل القول اأنه اإين راح اأخنقك مما دفع بالفل�شطيني 

اإىل الو�شاية به ومت القب�ض علي ال�شهيد واأودع ال�شجن ملدة ثالثة اأيام، كما �شلبوا منه 

اإرجاعها  اأ�شدقائه، وقد حاول بعد خروجه  واململوكة الأحد  ي�شتقلها  التي كان  ال�شيارة 

تعر�ض  االعتقال  هذا  يف  اأنه  ال�شهيد  والدة  وتذكر  برتكها  عليه  اأ�شرت  والدته  اأن  اإال 

للعيان  بادية  التعذيب  اآثار  واأن  متفرقة من ج�شمه  اأنحاء  ال�شديد يف  للتعذيب  ال�شهيد 

واأن جنود االحتالل دا�شوا على بطنه باحلذاء الع�شكري واأ�شارت والدة ال�شهيد بقولها 

اإنه بعد هذا االعتقال اأخذ ال�شهيد ي�شتكي من نزيف قائاًل لها  تعبت وقمت اأنزف ياميه 
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اأبول دم  وبالفعل بداأت �شحته تعتل وقد اأ�شارت والدته اإىل اأن اأ�شدقاءه اأدخلوه  قمت 

م�شت�شفى الهادي وعملت  له فحو�شات واأعطي بع�ض االأدوية اإال اأن حالته ازدادت �شوءًا 

وقد حاولت والدته  اإقناعه باخلروج من الكويت فاملر�ض يداهمه، والعراقيون يبحثون 

عنه، وتو�شلت اإليه قائلة  الدولة كلها راحت انت �شو تبي ت�شوي  اإال اأنه دائًما يرد عليها 

بقوله  املوت وال احلقران . ولهذا تقول والدته اإنه مل يكن اأمامها اإال ال�شكوت)38(. كما 

اأ�شارت زوجته بقولها  اإننا كنا متوقعني اأنه راح يتوفى من اللي �شفناه وحتى لو طلع ما 

اأتوقع اأنه يرجع نهائًيا . وتوؤكد زوجة ال�شهيد باأن ال�شهيد بدًرا تعر�ض لل�شرب واأنه قال 

لها  اأح�ض الكلى عندي تعبت)39(. اأما االعتقال الثالث فتذكره والدة ال�شهيد باأنه كان 

يف اأول �شهر نوفمرب حيث جدوا يف البحث عن ال�شهيد  الأن يوم م�شكته االأوىل �شاعت 

بطاقته وجانا الع�شكري للبيت ي�شاأل عن البطاقة وقد ردوا اإنهم ال يعرفونه وملا ح�شر 

ال�شهيد بدر اإىل منزل والده اأبلغوه باأن العراقيني يبحثون عنه فقال اأدري ي�شاألون عني 

والدته  وتذكر  ل�شانكم.  على  ا�شمي  تطرون  وال  تقولون  ال  البطاقة �شاعت عندهم  الأن 

قائلة  يوم  م�شكته االأخرية جاين تعبان مرة واحدة وبناء على ما ذكرته والدة ال�شهيد 

فقد اعتقل ملدة خم�شة اأو �شتة اأيام واأن ال�شهيد اأعطى حلرا�شه يف املعتقل نقوًدا ولهذا 

اأخرجوه اأو كما تروي والدته قائلة  اأعطى الع�شكري فلو�ض  اإال اأن والدة ال�شهيد ال تعرف 

ا�شم املدر�شة التي اعتقل فيها ال�شهيد)40(.

اأن ال�شهيد قبل خروجه من الكويت اعتقل من قبل العراقيني. وكان العراقيون  ويذكر 

يبحثون عن ال�شهيد باال�شم اإال اأن ال�شهيد كان يحمل هوية مزورة وقد �شاألوه يف املعتقل 

ل�شتى �شنوف  املعتقل  اأعرفه. وقد تعر�ض يف  فاأنكر قائاًل ما  اإن كان يعرف بدر �شاير 

التعذيب وي�شري العدنان اإىل اأن ال�شهيد قال له :  عذبوين ذبح  وجتحي�ض وتعليق باخل�شب  

دفعت  وقال:   ظهري.  على  كله  �شربهم  يقول  الكلى   من  ي�شكي  ال�شهيد  اأن  ذكر  كما 

بخ�شي�ض للحار�ض وطلعت وهو يوؤكد رواية والدته. كما ذكر الرائد زامل على ل�شان ال�شهيد 

ا�شم بهذه  اأ�شامي وثالث  :  م�شكوين يف حويل ويقول طقوين طق ويعر�شون علّي  قوله 

االأ�شامي اأنا بدر �شاير واالآخرين ال�شمري ويقول ال�شهيد اأقول ما اأعرفه كما ذكر الرائد 

اأن ال�شهيد اأبلغه باأن التعذيب يبداأ معهم يف اآخر الليل )41(. وت�شري والدة ال�شهيد اإىل 

اأنه جاءها بعد خروجه من املعتقل وقال لها :  ميه مرة وحدة وخايف الأن ربعي بقى واحد 

اأنه  اأنه يطلع وما طلع، وتذكر والدته  ياليت تطلع  الأن ودي  له  انعدموا قلت  واالآخرين 

بعد اعتقاله االأخري اأدخل م�شت�شفى العدان من قبل اأ�شدقائه واأنهم اأخذوا له د�شدا�شة 
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اأن ال�شهيد مل ميكث  وغرتة وقد ذكر لها اأخوه ال�شغري اأن لديه هبوًطا يف ال�شغط اإال 

ا نف�شًيا وج�شدًيا  طوياًل يف امل�شت�شفى وغادره ويذكر والده اأن ال�شهيد كان و�شعه مري�شً

وبه اإ�شابات �شديدة يف الظهر واليدين والبطن وقد ا�شتمر ال�شهيد يف اخلروج كحاله يف 

ا  وقال لوالده اأنا ما اأقدر  ال�شابق ولكن طلعاته اأ�شبحت قليلة هذه املرة  الأنه كان مري�شً

اأقعد اأنا اإذا م�شكوين مرة ثانية راح اأعدم، زاد املر�ض على ال�شهيد واعتلت �شحته ومل 

يتوقف النزيف لديه وقرر اخلروج من الكويت ومر على والدته قبيل الفجر وتقول والدته 

اإنني م�شيت باأثره  كاأنني اأدري اأنه يبي ميوت ب�ض اأبي اأ�شوف وجهه قبل اأن مي�شي �شبحان 

اهلل والروحه هي الروحة )42(.

يف اأواخر �شهر نوفمرب خرج ال�شهيد من مركز النوي�شيب م�شتقاًل �شيارة هوندا وي�شري 

الرائد زامل اإىل اأن ال�شهيد �شلم اجلواز واجلن�شية  ودفع  يف حدود خم�شة اآالف دينار 

ال�شهيد  واأن  كلها   واأغرا�شه  اأخذوا جوازه  العراقيني  اأن  �شقيقته  وتذكر  عراقي)43(. 

مكث عندهم عدة اأيام يف اخلفجي واأردفت �شقيقة ال�شهيد بقولها لقد تغري كثرًيا  كان 

�شعيًفا ومتغرًيا حيل حتى يوم �شفته ا�شتغربت من و�شعه ال�شحي )44(. كما اأ�شارت 

�شقيقة ال�شهيد اإىل حنني ال�شهيد اإىل العودة اإىل الكويت وكان مت�شايًقا واأراد اأن يعود 

اإىل الكويت  وخفت عليه وقلت له ال تدخل و�شعبه وهو يبي يرجع مرة ثانية للكويت كما 

كان مت�شايًقا جًدا لكونه بعيدًا عن وطنه واأ�شرته يف الكويت وخا�شة ابنه ال�شغري الذي 

مل يتجاوز عمره عدة اأ�شهر)45(.

كما يذكر زوج اأخته الرائد زامل ال�شمري اأن ال�شهيد ذهب معه اإىل قاعدة امللك فهد يف 

حفر الباطن  عل�شان ي�شجل وال حاطني خيام بره  للذي يرغب يف الت�شجيل ومل يعجب 

الليلة مع الرائد زامل يف مع�شكرهم. لقد ا�شتد  ال�شهيد الو�شع  وقد نام ال�شهيد تلك 

حنني ال�شهيد للعودة اإىل الكويت، ولهذا طلب من الرائد زامل اأن يوفر له �شيارة قائاًل له  

اإنه ح�شل على اأموال  دون اأن ي�شري اإىل م�شدرها وطلب من الرائد زامل اأن ياأخذ هذه 

ا  االأموال واأن ي�شرتي له  جيب  اأو  وانيت  لرغبته يف الدخول اإىل الكويت  وكان حري�شً

على ذلك وكل ما �شافني قال ها دبرت يل �شيارة كان يبي يدخل  وقد حاول الرائد زامل 

ونخل�ض  يوم  كم  وكله  تهون  اهلل  �شاء  اإن  ا�شرب  له   قائاًل  وتطمينه  تهداأته  قدر جهده 

)46(. وكان اأكرث ما �شايق الرائد زامل و�شع ال�شهيد ال�شحي  دائًما ينزف وحاولت 

اأدخله م�شت�شفى اخلفجي قدر امل�شتطاع، كما حاول غريي ولكن دون نتيجة وقد اأ�شارت 

�شقيقة ال�شهيد اإىل ذلك بقولها  ال�شهيد يّرجع دائًما  وقد اأكد الرائد زامل وجود كدمات 
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اآثار ال�شرب  اأنحاء متفرقة من ج�شمه من  ال�شهيد وكذلك يف  اأ�شفل ظهر  وبقع زرقاء 

التي تعر�ض لها على يد العراقيني قبل خروجه من الكويت)47(. ويذكر والد ال�شهيد 

ون�شحه  طبيًبا،  راجع  ال�شهيد  اأن  اأبلغه  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  اأقاربهم  اأحد  اأن 

قائاًل   امل�شت�شفى  دخول  رف�ض  ال�شهيد  اأن  اإال  العالج  لتلقي  امل�شت�شفى  بدخول  الطبيب 

االلتحاق  اإىل منطقة اجلبيل رغبة يف  ال�شهيد  واأتى  بّره )48(.  واأروح  العالج  اآخذ  اأنا 

وحتادثت  1990/11/20م  اجلمعة  يوم  �شاهدته  اأنها  �شقيقته  وتذكر  بالقاعدة)49(. 

اأ�شدقائه وعندما دخلوا عليه يف  اأحد  بيت  ديوانية  ونام يف  بعدها غادر اجلي�ض  معه، 

ال�شلطات  اإبالغ  مت  وقد  فرا�شه  يف  متوفى  وجدوه  1990/12/22م  ال�شبت  يوم  �شباح 

الدورة  يف  حاًدا  هبوًطا  الوفاة  �شهادة  يف  الطبي  التقرير  وكان  امل�شوؤولة،  ال�شعودية 

الدموية)50(. ونقلت اجلثة، ويذكر الرائد زامل ال�شمري اأنه مت اإبالغه بوفاة ال�شهيد 

وح�شر على  الفور ومت غ�شله ودفنه يف اليوم التايل يف مقربة الدمام يف اململكة العربية 

ال�شعودية )51( وقد فجع والده بخرب وفاة   ابنهم البكر بدر، ويقول والده �شمعنا خرب 

وفاته يف  الراديو  ويكمل والده بقوله  يوم النا�ض ي�شلمون بالراديو �شمعنا ُحْرمة تقول 

اأعزي اأم بدر يف وفاة بدر  وقد فجعت بهذا اخلرب املفجع الذي مت تاأكيده من قبل بع�ض 

اأقاربهم)52(.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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)7( زوجة ال�شهيد، م�شدر �شابق.

)8( والدة ال�شهيد، �شريط رقم 4/119، اأجرى املقابلة : حمارب احلربي، بتاريخ 1996/4/8م.

)9( امل�شدر ال�شابق؛ والد ال�شهيد، م�شدر �شبق ذكره.

)10( خليفة اللنقاوي، م�شدر �شابق.

بتاريخ  احلربي،  حمارب   : املقابلة  اأجرى   ،  8A/119 رقم  �شريط  الكندري،  عبداهلل  جمال   )11(

1996/5/14م.

)12( امل�شدر ال�شابق.

)13( زوجة ال�شهيد، م�شدر �شابق.

بتاريخ  احلربي،  حمارب  املقابلة:  اأجرى   ،  8B/118 رقم  �شريط  الكندري،  عبداهلل  جمال   )14(

1996/5/14م

)15( زامل ال�شمري، م�شدر �شابق.

)16( والد ال�شهيد، م�شدر �شابق.

)17( جمايل الكندري، م�شدر �شابق.

)18( امل�شدر ال�شابق.

)19( امل�شدر ال�شابق.

)20( امل�شدر ال�شابق.

)21( امل�شدر ال�شابق.

)22( امل�شدر ال�شابق.

)23( امل�شدر ال�شابق.

: حمارب  املقابلة  اأجرى   ،5/115 رقم  �شريط  تركي،  ادهام  �شبق ذكره،  ال�شهيد، م�شدر  زوجة   )24(

احلربي، بتاريخ 1996/4/9م؛ الرائد زامل ال�شمري، م�شدر �شابق.

)25( جمال الكندري، م�شدر �شابق.

)26( خليفة اللنقاوي، م�شدر �شابق.

)27( جمال الكندري، م�شدر �شابق.

)28( امل�شدر ال�شابق.

)29( امل�شدر ال�شابق.
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)30( امل�شدر ال�شابق.

)31( امل�شدر ال�شابق.

)32( جمال الكندري، م�شدر �شابق.

)33( زامل فراج ال�شمري، م�شدر �شابق.

)34( املرجع ال�شابق

)35( املرجع ال�شابق

)36( املرجع ال�شابق

)37( زوجة ال�شهيد، م�شدر �شابق.

)38( والد ال�شهيد، م�شدر �شابق.

)39( زوجة ال�شهيد، م�شدر �شابق.

)40( والدة ال�شهيد، م�شدر �شابق.

)41( اأدهام العدنان، م�شدر �شابق.

)42( والدة ال�شهيد، م�شدر �شابق، والد ال�شهيد، م�شدر �شابق.

)43( الرائد زامل ال�شمري، م�شدر �شابق.

)44( هيا �شاير عو�ض، �شريط رقم 6/119، اأجرى املقابلة: حمارب احلربي، بتاريخ 1996/4/8م.

)45( امل�شدر ال�شابق.

)46( الرائد زامل ال�شمري، م�شدر �شابق.

)47( امل�شدر ال�شابق.

)48( والد ال�شهيد، م�شدر �شابق.

)49( الرائد زامل ال�شمري، م�شدر �شابق.

)50( هيا �شاير عو�ض، م�شدر �شابق.

)51( الرائد زامل ال�شمري، م�شدر �شابق.

)52( والد ال�شهيد، م�شدر �شابق.
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ال�سهيد / بادي مي�ش �سلبوخ فواز احل�سيني

ال�شهيد بادي مي�ض احل�شيني اأحد رجال اجلي�ض الكويتي، الذين قدموا اأرواحهم دفاًعا 

وزارة  للعمل يف  التحق   . ومتزوج  1943م  مواليد  من  و�شهيدنا  الوطن.  هذا  تراب  عن 

الكلية  الوزارة كمدرب يف  1967/11/17م، وا�شتمر على راأ�ض عمله يف  الدفاع بتاريخ 

الع�شكرية واآخر رتبه ح�شل عليها هي وكيل �شابط.

وكان ال�شهيد يعاين قبل الغزو العراقي من مر�ض التهاب ال�شحايا، ويذكر ابن ال�شهيد 

اأن معاناة والده بداأت منذ 1989م وكان ال�شهيد يتعر�ض لنوبات ارتفاع يف درجة احلرارة 

اأو احلرارة ال�شديدة، وقد ا�شطر اإىل دخول امل�شت�شفى  حال تعر�شه للربودة ال�شديدة 

الع�شكري بتاريخ 1990/6/17م ومت عالجه واأخذت �شحته بالتح�شن وقد ن�شحه الطبيب 

املعالج باأال يتعر�ض للربودة اأو احلرارة ويتجنب الع�شبية. ول�شوء حالته ال�شحية بناًء 

على تقرير طبي مت اإعفاوؤه من الواجبات الع�شكرية ومن التدريبات الريا�شية مبعنى اأنه 

اأ�شبح اإدارًيا يف اأحد املكاتب التابعة للكلية الع�شكرية)1(.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

من  ال�شهيد  �شمع  �شباًحا  ال�شاد�شة  ال�شاعة  حدود  ويف  1990/8/2م  اخلمي�ض  يوم  يف 

خالل املذياع نداًء موجًها اإىل رجال الكويت وال�شرفاء العرب بالدفاع عن الكويت �شد 

الغزو العراقي الغا�شم فلبى ال�شهيد النداء ولب�ض مالب�شه الع�شكرية على الرغم من اأنه 

كان يتمتع باإجازة طبية ملدة �شتة اأ�شهر.

اإن ما حداه اإىل تلبية النداء وهو الع�شكري املجاز واملري�ض حبه لهذه االأر�ض الطبية التي 

مل تبخل عليه يف اأيام الي�شر، فلزاًما عليه اأن يهب للدفاع عنها اأيام الع�شر. اأيقظ ال�شهيد 

ابنه من نومه، وطلب اإليه تو�شيله اإىل وحدته يف الكلية  الع�شكرية الأن ال�شهيد ال ي�شتطيع 

قيادة ال�شيارة يف ذلك الوقت وانطلقا اإىل مقر عمله.

ويذكر ابن ال�شهيد اأن و الده اأبلغه باأن مدة مكوثه يف املع�شكر من املمكن اأن تطول ملدة 

اأ�شبوعني، ومن املحتمل اأن ير�شل اإىل احلدود ال�شمالية لهذا اأو�شاه باأن يبقى يف البيت 

وال يغادره واأو�شاه خرًيا باإخوانه. وعندما و�شال اإىل دوار العظام مل يتمكنا من االجتاه 

و�شال  اأن  اإىل  الرابع  الدائري  واأخذا طريق  مغلق  الطريق  الأن  الع�شكرية  الكلية  ناحية 

الولد  �شاألوا  وملا  كويتيون،  اأوقفه ع�شكريون  الدفاع حيث  وزارة  املقابل جلمعية  ال�شارع 
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عن وظيفته ذكر لهم باأنه طالب فقالوا له باأن هذه ملنطقة اأ�شبحت ع�شكرية ال يدخلها 

اإال ع�شكريون وهنا ترجل ال�شهيد وطلب اإىل ولده مغادرة املنطقة وان�شم ال�شهيد اإىل 

رفاقه يف ال�شالح، وا�شرتك معهم يف الدفاع عن اأر�ض الوطن)2(. وقد ق�شم املدافعون 

يف الكلية الع�شكرية اإىل عدد من املجاميع وكل جمموعة لها واجبات حمددة ومت ت�شليمه 

�شالًحا وذخرية ويذكر اأحد رفاقه يف املع�شكر اأنه وقت الظهر �شدرت اأوامر باالن�شحاب 

اإىل االحتاد الريا�شي الذي كان يف املنطقة اجلنوبية من مع�شكر اجليوان.

كما �شاركتهم يف الدفاع قوات اللواء اخلام�ض ع�شر ويف ع�شر ذلك اليوم �شدرت اإليهم 

اأوامر باالن�شحاب اإىل املناطق القريبة من مع�شكر اجليوان، اإال اأن ال�شهيد رف�ض فكرة 

مغادرة املع�شكر وبقي مع عدد كبري من زمالئه الع�شكريني وقد قام ال�شهيد مع عدد مع 

الباكر يف حماولة ملعرفة  اأخرى يف ال�شباح  الع�شكرية مرة  الكلية  اإىل  بالعودة  زمالئه 

الو�شع هناك وو�شلوا اإىل بوابتها الرئي�شية ومل يكن اأحد يف الكلية، كما اأن العراقيني مل 

يدخلوها بعد. كان جنود االحتالل يتمركزون يف ال�شارع الرئي�شي املقابل وا�شتمر الو�شع 

حتى فرتة الظهر، وبعد اأن اأدركوا اأن ال قبل لهم مبواجهة اجلنود العراقيني املدججني 

بال�شالح، رجعوا مرة اأخرى اإىل البوابة اجلنوبية حيث كانت القوات العراقية موجودة 

ومت اأ�شرهم)3(.

ويف اليوم التايل ات�شل ال�شهيد بزوجته يف حدود ال�شاعة اخلام�شة �شباًحا وذكر لهم 

باأنه يف الكلية الع�شكرية وال ي�شتطيع مغادرتها واأنها حما�شرة من كل اجلهات. وبالفعل 

مت اأ�شر ال�شهيد مع باقي اجلنود املدافعني ومت ترحيلهم اإىل الب�شرة حيث مكثوا يومني 

وبعدها رحلوا اإىل بغداد حيث بقوا يوًما واحًدا ثم نقلوا اإىل تكريت وبقوا هناك ملدة 28 

يوًما وبعد ذلك اإىل معتقل املو�شل)4(.

ويذكر ابنه بناًء على اإفادة بع�ض االأ�شرى الذين اعتقلوا مع والده اأنه عندما مت ترحيل 

ال�شهيد اإىل الب�شرة مع باقي االأ�شرى الكويتيني، كان ال�شهيد ال يزال مرتدًيا مالب�شه 

ببدلته  حمتفًظا  الزال  الأنه  �شرًبا  يو�شعه  اأن  اإىل  عراقي  ب�شابط  حدا  مما  الع�شكرية 

الع�شكرية ورتبته)5(. ويذكر اأحد زمالئه املعتقلني اأنه طلب منه �شابط عراقي اأن يخلع 

مالب�شه الع�شكرية فرد عليه ال�شهيد  ما اأقط مالب�شي وهذا �شيء اأعتز به )6(.

اأثر حتى  اأ�شرة ال�شهيد معرفة م�شريه ب�شتى ال�شبل اإال اأنهم مل يعرثوا له على  حاولت 

حق  ال�شهيد  يعرف  وكان  املعتقل،  من  االأ�شرى  اأحد  خرج  عندما  1990م  �شبتمر  �شهر 

يقروؤهم  واأنه  وب�شحة جيدة  بخري  والده  اأن  ابنه  واأبلغ  ال�شهيد  وات�شل مبنزل  املعرفة 
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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
 211 

ال�شالم و�شلم ابن ال�شهيد بطاقة ال�شحب االآيل للبنك والرقم ال�شري للبطاقة معتقًدا 

باأن  ال�شهيد  البن  ال�شديق  هذا  ذكر  كما  الوقت.  ذلك  يف  مفتوحة  الزالت  البنوك  اأن 

والده يو�شي بعدم مغادرتهم منزلهم اأو اخلروج من الكويت)7(. وهذا لعمري حب لهذه 

االأر�ض والتم�شك برتابها مهما كانت الظروف.

كيفية ا�ست�سهاده :

ا�شتد على ال�شهيد املر�ض يف تكريت ثم متاثل بعدها لل�شفاء اإال اأن هذه املعاناة ا�شتمرت 

معه يف معتقل املو�شل وقد لعب زمالوؤه يف هذه املعتقالت دوًرا كبرًيا يف تخفيف معاناته. 

ا معدًيا ومع ذلك  لكنهم ي�شاركونه املاأكل وامل�شرب  لقد كانوا يدركون اأنه مري�ض مر�شً

وامل�شكن، وكانت نوبات ارتفاع درجة حرارة ج�شمه فقط مفجعة، وقد اأدى �شوء اخلدمات 

ال�شحية يف املعتقل وعدم توفر االأدوية يف عيادة املعتقل اإىل تدهور حالته ال�شحية وقد 

قام زمالوؤه يف املعتقل مب�شاعدته يف غ�شل مالب�شه وحت�شري االأكل له وترتيب فرا�شه اإذا 

اأراد اأن ينام.

املعتقل  عيادة  يف  عمل  والذي  ال�شهيد،  مع  كانوا  الذين  الكويتيني  االأ�شرى  اأحد  ويذكر 

ك�شيديل خلدمة اإخوانه االأ�شرى، اأن ال�شهيد قال للطبيب العراقي اإنه م�شاب بال�شحايا 

ولكن الطبيب مل ي�شدقه وملا تدهورت �شحته متاًما اأخذ للم�شت�شفى حيث مكث هناك 

مدة اأ�شبوعني اأو اأكرث خرج بعدها وقد حت�شنت حالته اإىل حد كبري وبعدها بفرتة انتك�شت 

1990/10/18م ا�شتد عليه االأمل وحاول زمالوؤه مع الع�شكريني  حالته)8(. ويف م�شاء 

اأنهم ف�شلوا حيث رد عليهم العراقيون، عليكم االنتظار  اإال  العراقيني نقله اإىل العيادة 

حتى ال�شبح، ويف اخلام�شة �شباًحا ازدادت حالته �شوًءا ونقل اإىل عيادة املعتقل)9(.

ويف �شباح يوم 1990/10/19م حاول زمالوؤه يف املعتقل اإقناع حر�ض املعتقل العراقيني 

نقله اإىل امل�شت�شفى؛ اإال اأن جهودهم باءت بالف�شل، ومل يلتفت اأحد اإليهم، ويف ذلك اليوم 

يرقد  العيادة حيث  على  ومروا  املعتقل  داخل  بجولة  العراقية  اال�شتخبارات  رجال  قام 

ال�شهيد وكان ال�شهيد يتاأمل ويتاأوه، وهم ي�شحكون واأخذ ي�شيح  تكفون ياهل الرحم اهلل 

يعز ال�شباح، اهلل يعز ال�شباح  ومل يردوا على كالم ال�شهيد)10(. وبعد مغادرة رجال 

ولكنه  الطبيب  اإىل  ياأخذه  اأن  العراقي  ال�شابط  ال�شهيد  ترجى  العراقية  اال�شتخبارات 

رف�ض وقد حاول ال�شهيد اأن يغري ال�شابط العراقي باملال اأو اأي �شيء يريده يف مقابل 

اأن ياأخذه اإىل الطبيب اإالاأن ال�شابط العراقي اأ�شّر على موقفه واأخذ يتعذر اإىل ال�شهيد 
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باأنه �شوف يعطيه )�شفن اأب( و�شوف يطيب بعدها. وحتجج ال�شابط باأنه ال يتوفر يف 

املع�شكر اأي �شيارة لنقله، وهنا طلب منه ال�شهيد اإح�شار �شيارة على ح�شابه اخلا�ض ومع 

ال�شابط  مع  اأخرى  مرة  ال�شهيد  وحاول زمالء  رف�شه)11(.  على  ال�شابط  اأ�شّر  ذلك 

اإقناعه بنقله اإىل  العراقي حتى ع�شر ذلك اليوم، وال�شهيد ي�شرخ ويتاأمل وجنحوا يف 

امل�شت�شفى حيث اأح�شر العراقيون مركبة لوري ن�شف نقل ولفوا ال�شهيد ببطانية وو�شعوه 

بعنف داخل املركبة)12(. وكانت هذه الطريقة طريقتهم، وهو املري�ض الذي ا�شتد عليه 

الوجع تدل على ق�شوة قلوب جالدي بغداد وعدم اإن�شانيتهم، اإن معاملة اإن�شان �شليم بهذه 

الطريقة الوح�شية توؤدي اإىل تعر�شه الإ�شابات خمتلفة فما بالك باملري�ض الذي ال حول له 

وال قوة، ويت�شاءل ابن ال�شهيد عن االإن�شانية عندهم ؟ ويقول اإنها غري موجودة)13(.

ويذكر ابن ال�شهيد اأن والده تويف يف نف�ض اليوم الذي خرج فيه من املعتقل. وقد اأكد عدد 

من املعتقلني الكويتيني الذين ح�شروا نقل ال�شهيد اأنه عندما و�شعوه يف ال�شيارة كان حًيا 

ولكن �شهادة الوفاة العراقية مكتوب فيها تاريخ وفاته يف نف�ض يوم نقله من املعتقل)14(. 

وقد قام زمالوؤه يف املعتقل بال�شوؤال عن م�شري زميلهم واأحلوا يف ذلك ثم مت اإخبارهم 

بعد يومني بوفاته وكم كانت �شدمتهم عندما علموا بنباأ وفاته !)15(. 

وقد ح�شر اإىل املعتقل ع�شكريون عراقيون قبل معرفة زمالئه بخرب وفاته ي�شاألون عن 

عنوان ال�شهيد وملا �شاأل زمالوؤه عن ال�شبب ذكر لهم اأنهم يهدفون اإىل اإر�شاله اإىل اأهله 

العراقيني متكنوا من معرفة  اأن  اإال  العراقيني.  باالأمر ومل ي�شدقوا  وقد �شكك زمالوؤه 

عنوان ال�شهيد من خالل �شجالت االأ�شرى يف املعتقل. ويف الكويت مت االت�شال مبنزل 

ال�شهيد حيث �شاأل اأحد الع�شكريني العراقيني ابن ال�شهيد عن عنوان منزل ال�شهيد وملا 

ا�شتف�شر منه االبن عن �شبب رغبته يف معرفة العنوان اأبلغه الع�شكري العراقي اأن والده 

موجود لديهم فتم اإعطاوؤه العنوان.

ويف اليوم التايل على االت�شال ح�شر اثنان من الع�شكريني العراقيني  يف �شيارة وقابلوا 

وكان  ال�شباح.  م�شت�شفى  اإىل  معهم  وذهب  ال�شهيد  وفاة  بخرب  واأبلغوه  ال�شهيد  �شقيق 

جنود االحتالل قد اأح�شروا جثة ال�شهيد اإىل الكويت وال يعرف على وجه الدقة متى مت 

اإح�شارها ومن املحتمل اأنها اأح�شرت قبل يوم 1990/11/3م اإىل م�شت�شفى ال�شباح.

مل يتمكن �شقيق ال�شهيد من نقل جثة ال�شهيد بادي لعدم وجود �شيارة معه  فاأبلغ جماعته 

فاأح�شرت �شيارة لنقل جثة ال�شهيد .. وقد مت دفن ال�شهيد بتاريخ 1990/11/3م)16(. 

يف مقرب الرقة  مقربة ال�شهداء .

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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ال�سهيد / جا�سم حممد اإبراهيم د�ستي

1972/7/26م  مواليد  من  العمر،  مقتبل  يف  يافع  �شاب  د�شتي  حممد  جا�شم  ال�شهيد 

مدر�شة  يف  علمي  ثانوي  الثالث  ال�شف  يف  طالب  العار�شية،  منطقة  قاطني  من  وهو 

عبداللطيف ثنيان الغامن، و�شهيدنا هو االبن البكر لوالديه، وكان وثيق ال�شلة بهما باًرا 

بهما، وتربطه بوالده عالقة حميمة هي اأقرب اإىل ال�شداقة منها اإىل االأبوة. وقد عرف 

املدر�شية  االأن�شطة  يف  وم�شاركته  الدرا�شي،  وتفوقه  املرح،  االجتماعي  بطبعه  �شهيدنا 

املتنوعة، كما كان لل�شهيد اهتماماته الريا�شية املتعددة وتعدد هذا لي�شمل كرة القدم؛ 

اجللة،  يف  لعبتي  يف  الريا�شي  القاد�شية  ونادي  الريا�شي،  الن�شر  نادي  مع  وامل�شاركة 

ورفع االأثقال حيث ج�شمه ي�شاعده على ذلك)1(.

دور ال�سهيد اأثناء االحتالل العراقي للكويت :

ا�شتيقظ ال�شهيد يف �شبيحة الثاين من اأغ�شط�ض 1990م على اأ�شوات االنفجارات، تهز 

ولهذا  الكويت.  الأر�ض  العراقي  اجلي�ض  باجتياح  فاأبلغه  والده  من  وا�شتف�شر  املنطقة. 

خرج ال�شهيد مع عدد من اأ�شحابه اإىل ال�شوارع، واأخذوا يف كتابة �شعارات على جدران 

املنازل، واملدار�ض، وعلى االأر�شفة معادية لطاغية العراق. ومنددة باالحتالل العراقي 

للكويت. كما �شاهم ال�شهيد مع عدد من اأ�شحابه يف اإخفاء عدد كبري من ال�شيارات حتى 

ال ي�شتويل عليها العراقيون يف رو�شة العار�شية متهيًدا الإرجاعها الأ�شحابها واأكرثها ال 

حتمل اأرقاًما وهي مملوكة للعديد من الوكاالت التجارية يف الكويت))1((. كما ا�شتغل 

التطوعي يف فرع  للعمل  بعد ذلك  انتقل  ثم  الوقت،  لبع�ض  البنزين  ال�شهيد يف حمطة 

اأخذ  وقد  املنطقة.  اأهايل  املتو�شط( خلدمة  الدخل  التعاونية )بيوت  العار�شية  جمعية 

العمل يف هذا الفرع جّل وقت ال�شهيد، وكان يعمل على فرتتني، حتى الثامنة م�شاء. ومل 

يكتف ال�شهيد بهذا العمل واإمنا �شاهم وب�شكل فعال يف توزيع اخلبز، واملواد الغذائية على 

االأهايل، ويف تنظيف املنطقة، ويف توزيع املن�شورات املناه�شة لالحتالل العراقي، كما 

تطوع للعمل يف م�شتو�شف العار�شية وجلب املواد الطبية من امل�شتودعات الطبية وخزنها 

يف امل�شتو�شف خدمة الأهايل املنطقة)2(. كما �شارك ال�شهيد مع عدد من اأهايل احلي 

يف اإزالة الالفتات عن البيوت اأما تلك التي مل ي�شتطيعوا اإزالتها فقد قاموا ب�شبغها مثل 
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دليل املنطقة، و�شارك مع عدد من �شكان املنطقة يف ن�شر امل�شامري املثلثة على الطرقات 

القريبة من �شكنهم للحد من حركة عربات العدو العراقي)3(.

اأهايل املنطقة، ومل مينعه �شغر �شنه من االنخراط يف  ال�شهيد يعمل خلدمة  لقد كان 

مرتني.  لالعتقال  تعر�شه  اإىل  لل�شهيد  املتنوع  الن�شاط  هذا  اأدى  وقد  املدنية.  املقاومة 

وكان االعتقال االأول يف �شهر اأكتوبر 1990م ويف فرع جمعية العار�شية التعاونية حيث 

يعملون  ممن  فرًدا  ثالثني  بحوايل  عددهم  يقدر  االأفراد  من  جمموعة  مع  اعتقاله  مت 

والدو�ض  ح�شني،  �شدام  الطاغية  �شورة  متزيق  تهمة  لهم  ووجهت  اجلمعية،  فرع  يف 

عليها باالأرجل، وكانت ال�شلطات العراقية يف الكويت قد قامت بتعليق �شور الطاغية يف 

االأماكن العامة، ومنها فرع اجلمعية. ويف املخفر مت التحقيق مع جميع االأفراد مبا فيهم 

ال�شهيد، حيث اأنكروا قيامهم بهذا العمل. ويروي اأحد الذين مت اعتقالهم قائاًل : لقد 

وجه اإلينا اأحد اجلنود العراقيني �شوؤاًل حول من قام بتمزيق �شورة  الفار�ض  ؟ ويق�شد 

به الطاغية ورد عليه ال�شهيد بتهكم اأين ح�شانه ؟ مما دفع اجلندي العراقي اإىل �شربه  

بعقب ال�شالح على �شدره)4(. وما اإن علم والد ال�شهيد باعتقال ابنه حتى ح�شر اإىل 

املخفر، وهناك طماأنوه اأنه �شوف يخرج وفعاًل بعد مرور حوايل �شت �شاعات اأخذ عليهم 

تعهد يف املخفر، ومت االإفراج عنهم جميًعا. ومن املفيد اأن نذكر اأن امراأة هي التي قامت 

بتمزيق �شورة الطاغية، والدو�ض عليها. وقد توقف ال�شهيد عن العمل يف فرع اجلمعية 

بناء على طلب والده، واأمام اإحلاح االبن وم�شوؤول الفرع وافق والد ال�شهيد على عودته 

اإىل العمل)5(.

اأما فيما يتعلق باالعتقال الثاين لل�شهيد فقد كان يف حدود ال�شاعة الواحدة ظهًرا من 

يوم 24 �أو 1990/11/25 ب�شبب العثور على جثة جندي عراقي ملقاه يف ال�شاحة املقابلة 

اأبلغه  الفريج )حممد احلميدي(  اأبناء  اأحد  اأن  ال�شهيد ويذكر في�شل الطواري  لفريج 

)مالزم  عراقي  ل�شابط  فوجدها  اجلثة،  ناحية  فاجته  عراقي،  لع�شكري  جثة  بوجود 

اأول( م�شاب بطلق ناري يف راأ�شه، واآثار �شيارة بالقرب من اجلثة)6(. كما يذكر �شامل 

العمريي األقت بها يف ال�شاحة املقابلة لفريج ال�شهيد)7(. وي�شري والد ال�شهيد اأنه ح�شب 

العراقي املقتول م�شوؤول  عن توزيع مرتبات  ال�شابط  اأن  اإليهم   التي و�شلت  املعلومات 

اجلنود العراقيني يف الكويت، وعلى الدائري اخلام�ض مت قتله، ورميه �شوب بيوتنا )8(. 

ومن املحتمل اأن ال�شابط العراقي املقتول متت �شرقته من قبل جنوده ثم قاموا برمي 

جثته اإال اأنه من املمكن التكهن بقيام �شباب من املقاومة الكويتية بقتله، والتخل�ض من 
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املقاومة  لو من   بقوله   بقتله  املقاومة  �شباب  قيام  ا�شتبعد  العمريي  �شامل  اأن  اإال  جثته 

لو�شلنا خرب  ويعتقد اأن من قام بقتله هم العراقيون اأنف�شهم)9(. ويذكر والد ال�شهيد 

الت�شرف  كيفية  يف  اختلفوا  وقد  عمله،  ميكن  فيما  للت�شاور  اجتمعوا  الفريج  اأهل  اأن 

فمنهم من طرح  حرقه، اأو دفته الإبعاد ال�شبهة عن الفريج  ولكن اآخرين تخوفوا من هذه 

العملية حيث اإن خرب  وجود اجلثة انت�شر لدى اأهل الفريج، ومن املمكن تعر�ض الفريج 

كله للخطر  مما حدا بوالد ال�شهيد، وعدد من اأهايل الفريج اإىل اأخذ اأوالدهم واإبعادهم 

عن املنطقة، ومنهم ال�شهيد نف�شه حيث اأخذه والده اإىل منزل جده يف بيان)10(. ويفيد 

�شامل العمريي بقوله  اإننا اختلفنا يف كيفية الت�شرف يف اجلثة خوًفا على الفريج من 

 – تطور االأمور، وح�شبنا جميع االحتماالت الأن الكل يعلم عن اجلثة لهذا اتفقنا نحن 

املوجودين – يف ذلك الوقت اأنا )�شامل العمريي( ونا�شر الكوت وحم�شن ال�شمري على 

اإبالغ العراقيني خوًفا من نتائج عدم اإبالغهم  وقد وافق والد ال�شهيد على الفكرة؛ اإال 

اأنه اآثر عدم الذهاب معهم)11(. ويف حدود ال�شاعة الثامنة م�شاًء قام الثالثة بالتوجه 

لديه  اأن  امل�شوؤول  العراقي  ال�شابط  لهم  ذكر  وقد  اجلثة،  االإبالغ عن  ومت  املخفر،  اإىل 

العراقيني بوجود  باإبالغ  الذي قام  الفريج هو  اأحد قاطني  اإن  ويقال  خرًبا عن اجلثة، 

اجلثة)12(. وقد اأ�شار عليهم ال�شابط العراقي بقوله  لو مو مبلغني الأحرقنا الفريج كله 

)13(. كما اأ�شار ال�شابط العراقي اإىل اأن هذه ثالث جثة لع�شكري عراقي يف العار�شية 

يف هذا اليوم)14(. وطلب ال�شابط العراقي امل�شوؤول من املواطنني الثالثة اإبالغه عمن 

قام بقتل ال�شابط العراقي، وهددهم بقوله  علمونا واإال نحرق الفريج كله  اإال اأن الثالثة 

العراقي  ال�شابط  وقد طلب  العراقي)15(.  الع�شكري  بقتل  قام  معرفتهم مبن  اأنكروا 

وقد  اإىل هناك  انتقلوا  وبالفعل  توجد اجلثة.  اإىل حيث  الثالثة مرافقته  املواطنني  من 

ح�شر مع امل�شوؤول العراقي عدد من ال�شباط واجلنود. وقد مت �شوؤال الثالثة مرة اأخرى 

عن قاتل ال�شابط العراقي، فاأ�شروا على عدم معرفتهم. ويذكر العمريي اأن ال�شابط 

الزاوية  على  بيته  وكان  بيته  اإىل  اأقرب  اجلثة  الأن  ال�شمري  حم�شن  على  ركز  العراقي 

)راأ�ض( يف مدخل الفريج، وطلب هويته اإال اأن حم�شن املحقق بوزارة الداخلية تهرب من 

اإعطائه الهوية خوًفا من ك�شف مهنته مما حدا بالكوت اإىل اإعطائهم هويته)16(. وبقي 

ال�شابط وع�شاكره مع املواطنني الثالثة ملدة قاربت ال�شاعة والن�شف ثم اأخذ ال�شباط 

العراقيون يف التجوال حول مكان اجلثة واجلهة املقابلة لها ناحية بيوت الفريج، و�شاهدوا 

عدًدا من ال�شعارات على ر�شيف ال�شارعني املحاذيني لبيوت الفريج وعلى ر�شيف مدخل 



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
 217 

الفريج ويكمل العمريي قائاًل كانت ال�شعارات التي على ر�شيفي ال�شارعني مقابل بيت 

حم�شن ال�شمري، كما اأن ال�شعار الذي على ر�شيف مدخل الفريج اأمام حديقته. وكان 

ال�شعار غ�شب  واأثار هذا  بنعت قبيح جًدا  العراق  ال�شعارات قد نعت طاغية  اأحد هذه 

ال�شباط العراقيني، و�شاأل ال�شابط العراقي املواطنني الثالثة عمن كتب هذه ال�شعارات. 

عاد بعدها ال�شباط العراقيون اإىل اجلثة وطلبوا من املواطنني الثالثة حملها وو�شعها 

اأنه  العمريي  يذكر  التايل  اليوم  ويف  املكان)17(.  ثم غادروا  معهم  وانيت   �شيارة   يف 

وعن  العراقيون  عليهم  طرحها  التي  االأ�شئلة  وعن  به  قاموا  مبا  ال�شهيد  والد  اإبالغ  مت 

لتلك  بعملية م�شح  القيام  اإىل  ال�شهيد  بوالد  التي وجدوها مما دفع  املكتوبة  ال�شعارات 

ال�شعارات)18(. وكان ال�شهيد قد نقله والده اإىل بيت جده يف بيان خوًفا عليه، وخالل 

فرتة اليومني التي ق�شاها هناك كان ال�شهيد يذهب مع عمه يعقوب اإىل حمل لهم يف 

هداأت يف  االأمور  اأن  واعتقد  له  ال�شديق  وهو  ابنه،  فراق  الوالد  ي�شتطع  ومل  اجلابرية 

العار�شية، وال داعي لبقائه بعيًدا عنه وقرر اإح�شار ابنه اإىل منزلهم يف العار�شية اإال اأن 

االبن رف�ض وب�شدة العودة مرة اأخرى اإىل العار�شية. وذكر عمه يعقوب د�شتي اأن ال�شهيد 

اأح�ض اأن هناك خطًرا عليه واأن ال�شهيد قال لوالده :  اأنا ال اأريد اأن اأرجع للبيت اأريد اأن 

اأجل�ض يف بيت عمي اأو خايل اأو اأ�شافر. كما ي�شري عمه اإىل اأنه تردد على م�شامع والده 

ووالدته  خلني اأروح وال اأعر�ض نف�شي للخطر  وقال لعمه  اإنه ترى اأنا اإذا اأبوي جذيه 

اأنا اأكيد راح يعتقلونني لي�ض ما يخليني  ويف هذا ال�شدد ي�شري عمه اإىل اإ�شرار ال�شهيد 

اأنهم قاموا بعمل ما وال يرغب يف  اأن يرجح  على البقاء بعيًدا عن منزله ومن املمكن  

العودة . وكان ال�شهيد يقول لعمه يعقوب  اأنا �شايف نف�شي يف يوم من االأيام رايح اأكون 

�شحية واعتقل ولي�ض اأجد نف�شي يف املوقع هذا  ولكن والد ال�شهيد اأ�شر وبقوة على عودة 

اإ�شرار والد ال�شهيد عاد ال�شهيد اإىل منزل  اإبقاءه عند عمه)19(. واأمام  ابنه ورف�ض 

والده يف العار�شية يف حدود ال�شاعة التا�شعة م�شاًء وعندما ح�شر والده اإىل املنزل يف 

حدود ال�شاعة العا�شرة م�شاًء �شاأل عن ابنه جا�شم وقالوا له اإنه موجود يف اخليمة يف 

اخلارج. وقام والده يف حدود ال�شاعة الثانية ع�شرة م�شاًء باإح�شاره من اخليمة حيث 

�شعد ال�شهيد لغرفته وخلد للنوم)20(.

ويذكر العمريي اأنه وعبداملح�شن عادا من خارج املنطقة ويف م�شاء ذلك اليوم ويف حدود 

ال�شاعة التا�شعة م�شاًء من يوم 1990/11/27م اجتها اإىل بيت الطاحو�ض حيث يتجمع 

عادة اأغلب اأهل الفريج اإال اأنهما مل يجدا اأحًدا وعاد حم�شن اإىل بيته ووجد اأحد جريانه 



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
 218 

فاأخذا يتبادالن االأحاديث، وقد ملح حم�شن �شيارتني واقفتني بني بيته وبيت جاره وما هي 

اإال حلظات حتى جاءت �شيارتان م�شلحتان ثم خرج عدد كبري من الع�شاكر، من رجال 

اال�شتخبارات خمتبئني يف حديقة و�شاألوا جاره اأين بيتك فاأ�شار عليه وملا �شاألوا حم�شن 

عن بيته قال لهم هذا بيتي، ويف احلال �شحبوه اإىل داخل بيته واأو�شعوه �شرًبا ثم اأخذوا 

يف تفتي�ض البيت تفتي�ًشا دقيًقا، ويف تلك اللحظة  دخل �شقيقه حمد واعتقل معه وجرا 

خارج املنزل ونقال اإىل خمفر العار�شية)21(. 

ويف املخفر تعر�ض حم�شن اإىل �شنوف �شتى من التعذيب واتهموه بقتل ال�شابط العراقي 

الذي وجدت جثته يف ال�شاحة املقابلة ملنزله واأنكر عالقته مبقتل ال�شابط العراقي ثم 

اأخذوا ي�شاألونه عمن كتب ال�شعارات على ر�شيفي ال�شارعني املقابلني لبيته وكذلك ال�شعار 

الذي اأمام مدخل حديقة منزله ويركزون على ذلك ال�شعار الذي نعت الطاغية �شدام 

نعًتا قبيًحا واأخذوا ي�شيقون عليه اخلناق مو�شحني له اأن ال�شبغ الذي كتبت به ال�شعارات 

نف�ض نوعية ال�شبغ الذي على اأعمدة االإنارة يف حديقته ثم هددوه بزوجته. واأنكر معرفته 

مبن كتب هذه ال�شعارات مبيًنا اأنه رجل كبري يف ال�شن ولي�ض له ن�شاط واأن هذه االأعمال 

ويذكر  العمل)22(.  بهذا  قاموا  قد  جهال   يكون   اأن  املمكن  ومن  الكبار  بها  يقوم  ال 

عبدالرحمن �شم�ض الدين اأن اأحد ال�شباط العراقيني ذكر له اأثناء حماولته االإفراج عن 

ال�شهيد اأنهم مقتنعون باأن من كتبوا هذه ال�شعارات لي�شوا من كبار ال�شن واإمنا من �شغار 

لياًل جاءهم  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  اأنه يف حدود  الطواري  في�شل  ويذكر  ال�شن)23(. 

�شقيق حم�شن الذي اعتقل معه وقال لهم  د�شوا بيوتكم وال تطلعون ترى اال�شتخبارات 

اإىل  الدخول  يف  اال�شتخبارات  �شيارات  اأخذت  حتى  وقت  مي�ض  ومل   .)24( يجو  يبون 

ال�شارع وال�شيطرة على مداخله وخمارجه وكان الوقت يف حدود ال�شاعة الواحدة ون�شف 

فجر يوم 1990/11/28م واجتهوا ناحية بيت ال�شهيد، ويروي عبدالرحمن �شم�ض الدين 

اأنه و�شل يف تلك اللحظة اإىل منزله حيث كان مطوًقا باجلنود، ويطرقون على بابه فقال 

اأبو  تعبريهم   ح�شب  الأنه  برتكه  العراقي  ال�شابط  عليهم  فاأ�شار  منزيل  هذا  اإن  لهم 

اجلمعية  فكان عبدالرحمن �شم�ض الدين م�شوؤول فرع اجلمعية وي�شري عبدالرحمن اإىل 

اأنهم ذكروا له وجود عدد من املخربني يف هذا الفريج واأنهم �شاألوه عن بيوت ال�شيعة 

يبحثون  �شخ�شًا  لديهم  اأن  مكماًل  عبدالرحمن   واأردف  عليها،  اأ�شار  واأنه  الفريج،  يف 

بعدها  اجته  حمتواها)25(.  يعرف  ال  اأنه  اإال  ورقة  لديه  العراقي  ال�شابط  واأن  عنه، 

الع�شاكر العراقيون �شوب بيت ال�شهيد واأخذوا يطرقون الباب ب�شدة وكان والد ال�شهيد 
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ينظر اإليهم من النافذة ومل يفتح لهم الباب فما كان من جنود الطاغية اإال اأن  ت�شلقوا 

ال�شالة عنوة عندها  واأخذوا يحاولون فتح باب  حائط املنزل، ونزلوا يف حو�ض املنزل 

نزل والد ال�شهيد، وفتح لهم الباب واإذ بحوايل خم�شة وع�شرين ع�شكرًيا عراقًيا بلبا�ض 

مدين يقتحمون املنزل عليهم، وتوزعوا يف اأنحاء البيت ي�شاألون عن ال�شهيد جا�شم فقال 

لهم والده اإنه نائم يف البيت فوق، وهنا �شعد جنود االحتالل، ووجدوا ال�شهيد نائًما يف 

غرفته، و�شحبوه وهو نائم واأنزلوه من فوق. وقد قام والد ووالدة ال�شهيد برتجي جنود 

االحتالل من اأجل ترك ال�شهيد ولكن بكاء الوالدين مل يجد معهم نفًعا وقال ال�شابط 

العراقي لوالد ال�شهيد  اإذا تبونه تعالوا باكر للمخفر )26(. وتوجه جنود االحتالل بعد 

اعتقال ال�شهيد اإىل بيت في�شل الطواري واعتقلوا ابنه حممًدا، وكان في�شل الطواري 

اأهله  الوقت لالت�شال على  ابنه ومل ي�شعفه  يف منزل الطاحو�ض و�شاهد عملية اعتقال 

لتحذيرهم)27(. وقد نقل ال�شهيد وحممد الطواري يف �شيارة اإىل خمفر العار�شية، ويف 

املخفر تعر�ض ال�شهيد حممد الطواري اإىل �شنوف �شتى من التعذيب. وكان تركيز �شباط 

اال�شتخبارات العراقية على ال�شعارات التي وجدت على الر�شيفني ومدخل الفريج ويذكر 

منا يف غرفة  كل  و�شع  العار�شية حتى  اإىل خمفر  و�شلنا  اإن  ما  اأنهم  الطواري  حممد 

واأو�شعونا �شرًبا وكانت اأ�شئلتهم تدور حول ال�شعارات ومل ي�شر البته اإىل جثة ال�شابط 

العراقي املقتول، كما ي�شري حممد الطواري اإىل اأن ال�شابط العراقي �شاأله عن �شبب قوله 

لوالدة ال�شهيد اأثناء اعتقاله معه  ال تخايف ، واأ�شئلة اأخرى تدور حول املقاومة واالأ�شلحة، 

واأ�شار حممد الطواري اإىل اأنه اأنكر معرفته باأي من تلك االأمور واأن ال عالقه له بكتابة 

ال�شعارات واأ�شر على اأقواله واأردف حممد مكماًل اأنه يف حدود ال�شاعة اخلام�شة �شباًحا 

و�شعوه يف الزنزانة وهناك وجد اأمامه ال�شهيد جا�شم وقال له ال�شهيد  تريد ال�شراحة 

قلت لهم اأنا الذي كتبت ال�شعارات فقط، وكانت اآثار التعذيب بادية على وجهه وظهره، 

ومل يتحمل التعذيب فاعرتف.

ويذكر حممد الطواري اأنه يف ال�شباح ويف حدود ال�شاعة الثامنة اأعادوا عليهم التحقيق اإال 

اأنه مل ي�شتمر طوياًل واأغلبه معلومات عن االأهل واأعمالهم واأنه قد �شاهد يف املمر حم�شن 

ال�شمري الذي خرج للتو من غرفة التحقيق وكانت مالب�شه ملطخة بالدم)28(.

ويف نف�ض اليوم ويف حدود ال�شاعة الثامنة �شباًحا توجه والد ال�شهيد ب�شحبة عبدالرحمن 

�شم�ض الدين اإىل خمفر العار�شية. وكان عبدالرحمن م�شوؤول فرع اجلمعية لديه معرفة 

اأن  اإال  ال�شهيد  عن  ف�شاأل  اجلمعية.  يف  عمله  بح�شب  العراقية  اال�شتخبارات  ب�شباط 
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ال�شعارات  كاتب  باأنه  نف�شه  على  اعرتف  جا�شًما  اإن  بقوله  �شدمهم  العراقي  ال�شابط 

العراقي  ال�شابط  ال�شهيد طلب  والد  وطلب من عبدالرحمن مفرمة حلم ومل ي�شدق  

ويف احلال اأح�شر مفرمة من منزله واأخرى من  منزل الطواريء اإىل ال�شابط العراقي 

وقال لهما ال�شابط العراقي �شوف يبقي ال�شهيد بع�ض الوقت من اأجل بع�ض االإجراءات 

متهيًدا  لل�شهيد  مالب�ض  واإح�شار  الظهرية  وقت  يف  باحل�شور  عليهم  واأ�شار  الروتينية 

الإخراجه)29(. وبالفعل ح�شر والد ال�شهيد وعبدالرحمن �شم�ض الدين و�شامل العمريي 

خمفر  اإىل  ظهًرا  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  حدود  يف  الظهرية  فرتة  يف  الكوت  ونا�شر 

العار�شية، واأبلغهم ال�شابط العراقي باأنهم �شوق ينقلون اإىل خمفر الفردو�ض باإجراء 

روتيني  وما فيه �شيء ياأخذون اأقوالهم وميكن طراقني ثالثة ثم يعيدونهم مرة ثانية. 

الولد اعرتف وراح ين�شجن وكلها  اإن  اأنه �شمع ال�شابط العراقي يقول  ويذكر العمريي 

اإجراءات ب�شيطة ويرجع عادي. جهال ب�ض تهديد وتعهد وكم طراق ويهزهم ب�ض ي�شوون 

ال�شمري  الطواري وحم�شن  ال�شهيد جا�شم وحممد  واقتيد  بالفردو�ض)30(.  اإجراءات 

اإىل �شيارة يف انتظارهم.

االإدراك  يدرك متام  وهو  نف�شه  ال�شهيد على  ملاذا اعرتف  نف�شه  الذي يطرح  وال�شوؤال 

اأن هناك الكثريين ممن �شاركوه يف كتابة هذه ال�شعارات ومنهم حممد الطواري الذي 

اعتقل معه ؟

اإن االإجابة عن هذا ال�شوؤال لي�شت باالأمر الهني، ولكن من املمكن و�شع بع�ض االحتماالت 

ومنها ما قاله ال�شهيد لوالده عندما اقتيد من خمفر العار�شية لنقله اإىل الفردو�ض حيث 

اأبلغ والده باعرتافه بكتابة ال�شعارات وبني ال�شهيد لوالده قائاًل :  اإذا اأنا موقايل لهم اإين 

م�شوي كان اأخذوا كل الفريج  وي�شري والده اإىل اأن  ق�شده يخل�ض ربعه )31(. وبالفعل 

واأهل فريجه  اأ�شدقائه  اإنقاذ  اإىل  اأدى  ال�شعارات  باأنه كاتب هذه  ال�شهيد  فاإن اعرتاف 

جميًعا. ويف هذا ال�شدد يذكر حممد ا لطواري اأنه يف  اإحدى املرات اأفادوا باأن ال�شهيد 

اعرتف علّي وطلبت مقابلته واأنكر اأمامهم دوري يف الكتابة  كما اأ�شار حم�شن ال�شمري 

اإىل ال�شيء نف�شه بقوله اإن ال�شهيد يف حمافظة اجلهراء ويف �شجن االأحداث قال له  اأنت 

واأنا الذي اعرتفت وم�شتعد  اأنا الذي كتبت  اأنت مالك �شغل  اأبو عيال  رجل كبري ال�شن 

اأقولها قدام اأي واحد وهذه �شهادة اهلل يرحمه كان فيها رجل وجابوه التحقيق وقال لهم 

هذيال ما لهم �شغل )32(. وهذا يو�شح حقيقة معدن ال�شهيد االأ�شيل. لقد كان ال�شهيد 

�شادًقا مع نف�شه ومع االآخرين و�شحى بروحه الزاكية من اأجل حمايتهم وهذا لعمري 
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قمة الت�شحية.

اإن ما اأ�شرنا اإليه ال ينفي وجود احتماالت اأخرى كتلك التي اأ�شار اإليها والده بقوله اإنه 

يكن  مل  ال�شهيد  اإن  وارد  احتمال  وهذا  هال�شكل)33(.  وراه  يدري  كان  ما  اعرتف  ملا 

ال�شابق ومت  واأنه اعتقل يف  نتائج خا�شة  البداية يدرك ما يرتتب على اعرتافه من  يف 

اإخراجه بعد اأن وقع تعهًدا بعدم القيام باأي عمل خمالف للنظام ومل ي�شتطع الرتاجع 

التعذيب  يتحمل  ومل  ال�شهيد  له  تعر�ض  الذي  التعذيب  ذلك   اإىل  اأ�شف  اعرتافه.  عن 

على  العراقية  اال�شتخبارات  درجت  اأ�شلوب  وهذا  باأهله  مهدد  ال�شهيد  اأن  املمكن  ومن 

ا�شتخدامه. ويذكر العمريي اأن والد ال�شهيد ذكر لهم اأن جا�شًما اعرتف بكتابة ال�شعارات 

بعد تعر�شه لل�شرب واأن العراقيني ذكروا لل�شهيد اإذا مل تعرتف ما نوقف ال�شرب عنك 

ا اأن ال�شهيد اتهم بقتل ال�شابط  يبون يلب�شونه التهمة باأي طريقة)34(. ومن املمكن اأي�شً

العراقي. وقد اأ�شار والده اإىل وجود �شاعة ال�شهيد بجانب جثة ال�شابط العراقي)35(. 

ا �شبب دفع اال�شتخبارات العراقية العتقال ال�شهيد وال�شغط  ومن اجلائز اأن هذا اأي�شً

عليه ثم اعرتافه فقط بكتابة ال�شعارات. كمااأنه من املمكن اأن اال�شتخبارات العراقية 

خالل حترياتها وحتقيقاتها ح�شلت على معلومات عن دور ال�شهيد يف كتابة ال�شعارات، 

منزل جده.  من  فيه  عاد  الذي  اليوم  نف�ض  يعتقل يف  ال�شهيد  اأن  ثم هل هي م�شادفة 

وي�شري جواد د�شتي اإىل م�شاألة كتابة ال�شعارات بقوله  من املعروف اأن الكل كان يكتب 

بال�شارع  مروا  اجلنود  واآالف  البداية  يف  عادًيا  �شيًئا  وكان  املن�شورات  يوزع  كان  والكل 

والظاهر اأن رجال اال�شتخبارات يرغبون اإلقاء التهمة على اأحد اأو اأي مربر لعل وع�شى 

يكت�شفون �شيًئا )36(. وي�شيف العمريي احتمااًل اآخر، وهو اأن العراقيني  اأ�شاروا عندما 

اليوم يف  نف�ض  للقتل يف  ثالثة عراقيني  تعر�ض  اإىل  العراقي  ال�شابط  مقتل  اأبلغوا عن 

العار�شية ولهذا فاإنهم يرغبون يف معرفة من قام بتلك العمليات واعتقلوا الثالثة لعل 

وع�شى اأن يح�شلوا اأي منهم على معلومات  وا�شتكفوا  بهذا العدد)37(.

اأ�شخا�شًا  اأو  ا  �شخ�شً اأن  الطائفي  االحتمال  اإىل  الدين  �شم�ض  عبدالرحمن  ي�شري  كما 

كانوا  العراقيني  اإن  بقوله   االحتمال  اإىل  العمريي  ا  اأي�شً اأ�شار  وقد  ال�شهيد،  اأبلغوا عن 

يقولون قتلوه الأنه �شيعي ال اأكرث وال اأقل  واأن ال�شابط العراقي قال له  يبه هذوال �شيعة 

م�شاندين الإيران )38(.

اإن كل هذه االحتماالت وغريها واردة ولكن تظل �شورة ال�شهيد ذلك ال�شاب اليافع الذي 

لبى نداء الوطن وعمل جهده على رفع الظلم واال�شطهاد عن اأبناء بلده و�شحى بنف�شه 



â
```j

ƒ
````
µ
d
G 

A
Gó

````
¡

°T

-104-

( ¡°ûdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡JÉLÉ«àMG	øe	ÒãµdG	≈∏Y

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

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

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

.»àjƒc	πc	øe	ΩÉ≤àf’Gh	ó≤◊G	ƒg	ßMÓæ°S

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

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

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

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

	AGó¡°ûdG	º¡dÉ≤àYG	”	øjòdG	øeh	¢†jôe	hG	ø°ùd	QÉÑàYG	¿hO	»FGƒ°û©dG	∫É≤àY’G	”h
 222 

من اأجل حماية االآخرين.

ويذكر  الفردو�ض،  خمفر  اإىل  العار�شية  خمفر  من  ال�شهيد  نقل  اإىل  اآنًفا  اأ�شرنا  لقد 

حممد الطواري اإىل اأن العراقيني يف الفردو�ض حققوا فقط مع حم�شن ال�شمري و�شاألوه 

عن عالقته بال�شعارات واأنكر �شلته بها ثم بعد ذلك مت نقلهم اإىل ال�شليبيخات حيث 

حمافظة اجلهراء. ويف مبنى املحافظة اأ�شار حممد الطواري اإىل اأنهم اأدخلوا ثالثتهم 

اإن  قائاًل   بال�شرب  عليه  لالعتداء  حماولة  يف  العراقيني  اأحد  قام  وقد  حمققني  على 

اأو�شعوه �شرًبا. وقد ا�شتمر  اأ�شاروا على ال�شهيد حيث  اأنهم بعد ذلك  اإال  هذا املعرتف  

اعتقالهم يف مبنى حمافظة اجلهراء ملدة ع�شرة اأيام بعدها نقلوا اإىل مبنى االأحداث، 

اأنهم مل يتعر�شواهناك للتعذيب ماعدا  حيث مت التحقيق معهم يذكر حممد الطواري 

ال�شهيد )39(.

لقد اأ�شرنا اآنًفا اإىل اأن حماوالت والد ال�شهيد الإخراجه من معتقل العار�شية قد باءت 

بالف�شل ويذكر عبدالرحمن �شم�ض الدين اأنه بذل جهًدا يف حماولة الإخراجه �شواء من 

خمفر العار�شية اأو الفردو�ض، ومت اإغراء العراقيني بو�شائل �شتى مادية اأو عينية اإال اأن 

ووالد  ال�شهيد  والد  اأن  �شوءًا  الو�شع  زاد  �شيء)40(. مما  تثمر عن  املحاوالت مل  تلك 

وي�شري  الفردو�ض،  من  نقلهما  بعد  م�شريهما  معرفة  من  يتمكنا  مل  الطواري  حممد 

اأنكروا  ال�شليبيخات  ويف  يجدوهما  ومل  الفردو�ض  يف  عنهما  بحثا  اأنهما  اإىل  العمريي 

وجودهما، واأخذا يبحثان عنهما يف كل مكان دون نتيجة اإىل اأن متكنا بعد م�شي وقت 

طويل من حتديد مكانهما يف �شجن االأحداث)41(. ويذكر يعقوب د�شتي عم ال�شهيد اأنه 

قبل اإعدام ال�شهيد بع�شرة اأيام حاول اإطالق �شراحه عن طريق عامل فل�شطيني ي�شتغل 

عنده يف حمل  بن�شر وكهرباء  ميلكه يف اجلابرية، وكان العامل الفل�شطيني بحكم عمله 

يف املحل ترتدد عليه جمموعة من العراقيني مبا فيهم جمموعة من �شباط اال�شتخبارات 

العراقية، ويكمل عم ال�شهيد بقوله اإنه والفل�شطيني فاحتوا �شباط اال�شتخبارات باأمر 

ال�شهيد الذين اأبدوا موافقتهم على العمل على اإخراجه اإال اأنه بعد اطالعهم على ملف 

ال�شهيد عادوا واأبلغوا العامل الفل�شطيني وعم ال�شهيد بقولهم  نحن ال ن�شتطيع اأن نعمل 

�شيًئا لولدكم  وقد طلب عم ال�شهيد من العامل الفل�شطيني باأن يدفع لهم خم�شني اإىل 

مائة األف دينار من اأجل اإخراج جا�شم ولكن �شابط اال�شتخبارات العراقي قال  اأنا ال 

اإنه متهم يق�شد ال�شهيد بقتل ال�شابط العراقي باالإ�شافة اإىل  اأن اأعمل �شيئًا  اأ�شتطيع 

كتابة من�شورات على اجلدران معادية ل�شدام وهذه ال اأقدر عليها )42(.
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ا�شت�شهاده  وقبل  الإخراجه  املتكررة  املحاوالت  رغم  املعتقل  يف  جا�شم  ال�شهيد  ا�شتمر 

باأ�شبوع و�شلت معلومة اإىل عمه يعقوب اأن ال�شهيد يف خطر ورمبا يعدم واأنه لي�ض هناك 

اأمل يف اإخراجه واأنه حمكوم عليه باالإعدام، ويذكر عمه اأن العراقيني كانوا قد اأوقفوا 

وقد طماأنهم  اإعدام.  فيه  ما  ب�ض خال�ض   قلنا  ولهذا   اأ�شبوعني  لفرتة  االإعدام  عقوبة 

معتقل  اأنه يف  الطواري  يذكر حممد  اإعدامه)43(.  �شمعوا بخرب  اأن  اإىل  االإجراء  هذا 

االأحداث اأح�ض ال�شهيد اأنهم �شوف يعدمونه، ويروي عمه يعقوب اأن اأحد االأ�شخا�ض ذكر 

اأن ال�شهيد ح�ض يف املعتقل اأن منيته قد قربت واأنه قال  باجر راح يعدمونني )44(.

اإعدام ال�سهيد :

نحن  علينا  العراقيون  نادى  1990/12/31م  يوم  فجر  يف  اأنه  الطواري  حممد  يذكر 

الثالثة ال�شهيد جا�شم وحممد الطواري وحم�شن ال�شمري وربطوا اأيدينا وغطوا اأعيننا 

ثم اأركبونا يف با�ض وركب معنا عدد من اجلنود العراقيني. واأردف مكماًل اإن البا�ض وقف 

عند فريجنا بالزاوية يف املكان الذي كتبت فيه �شعارات معادية ل�شدام وقال النقيب 

لل�شهيد انزل وبالفعل نزل ال�شهيد ثم طلب من اجلنود اأن يفتحوا �شتائر البا�ض قائاًل 

لهم  خل ي�شوفون �شاحبهم �شنوا جزاء الذي ي�شري �شد احلكومة العراقية  ثم اأقعدوا 

ال�شهيد على ركبته ورموه بطلقتني ثم ركبوا وغادرنا املكان. وي�شري حممد الطواري اإىل 

ال�شدمة التي تعر�شوا لها بقوله  احنا موم�شدقني للحني مثل ال�شدمة لنا وقلنا ب�ض 

خال�ض يعني هو هنيه وكل واحد جدام كل واحد بفريج وعلى طول �شالونا وردونا مرة 

ثانية لل�شجن )45(.

كما اأ�شار حم�شن ال�شمري اإىل هذا املوقف بقوله اإنه توقع اأن العراقيني �شوف يقومون 

اأنه كل يوم  اإىل  اإعدامهم)46(. ويفيد حممد الطواري  اآخر ويتم   اإىل �شارع  باأخذهم 

كنا نتوقع اأن يقوموا باإعدامنا وقد �شاهدنا ورقة بها حكم اإعدام با�شمي وبا�شم حم�شن 

ال�شمري)47(. ويذكر العمريي اأنه يف حدود ال�شاعة  ال�شاد�شة فجر يوم 1990/12/31م 

اأبلغه جاره قائاًل  ترى فيه عراقي قاطينه عند بيت ال�شمري بالزاوية  واأنه اجته ملكان 

اجلثة واأخذ معه اأحد جريانه، وهو عبداهلل الدوب وكان ي�شك اأن اجلثة جلا�شم وانت�شر 

ولي�ض جثة  اأنه عراقي  بالفعل  اعتقدوا  ال�شهيد جا�شم  اأهل  اأن  اأنه عراقي حتى  اخلرب 

اأنه جا�شم واأزلنا  اأنه قال لعبداهلل الدوب  كاأين �شاك  ولدهم جا�شم. ويذكر العمريي 

اخلرجة التي على عيونه ولقينا جا�شم مربوطة يداه وعيونه وم�شاب بطلقتني بالرا�ض، 
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ويذكر العمريي اأنه ات�شل على املخفر واأبلغهم عن اجلثة وطلب  االإ�شعاف لنقل اجلثة  

قبل ال يدرون اأهله  ويكمل العمريي قائاًل االإ�شعاف ح�شرت بالفعل اإال اأن �شائقها رف�ض 

اأن جارهم نا�شر  اإىل  اإال ببالغ من املخفر ويف تلك اللحظة ي�شري العمريي  نقل اجلثة 

الكوت ح�شر ولف جثة ال�شهيد بخرجة وحلفناه وبعدها ح�شر �شابط من املخفر وقالوا 

وي�شري  عمه  جاء  ثم  عمومته  اأبناء  اأحد  باإبالغ  قمنا  ثم  اأهله  من  واحًدا  يريدون  اإنهم 

العمريي اإىل اأن العراقيني قالوااإن الذي اأزال اخلرجة عن اأعني ال�شهيد والذي غطاه هو 

قاتله و�شاألونا واأنكرنا معرفتنا مبن قام بهذه االأعمال)48(.

ويذكر يعقوب د�شتي عم ال�شهيد اأنه يف حدود ال�شاعة ال�شاد�شة فجًرا ات�شل عليه يو�شف 

اأحمد  اأخيه  ملنزل  يعقوب  واجته  جا�شم  با�شت�شهاد  واأبلغه  احل�شور  منه  وطلب  د�شتي 

واأبلغه واجتهوا اإىل العار�شية. وي�شري جواد د�شتي اإىل اأملهم ملا ح�شروا وجدوا عدًدا من 

االأهايل حول اجلثة، وكان ال�شهيد جا�شم منكًبا على وجهه ومغطى وعليه نف�ض الد�شا�شة 

التي كان يلب�شها وقت اعتقاله ونف�ض ال�شماغ على راأ�شه والدم ي�شيل منه)49(. ويذكر 

دورية عراقية   منعوا من ذلك، وح�شرت  نقل اجلثة  اأرادوا  اأنهم عندما  د�شتي  يعقوب 

ا معيًنا الأن الكل قال ما اأدري وكان التخوف من  و�شابط حتقيق اإال اأنهم مل يكلموا �شخ�شً

االإجابة حتى ال يلقي العراقيون عليهم التهمة، ويكمل يعقوب بقوله اإن العراقيني حاولوا 

اأن يتهموا �شاحب املنزل الذي على راأ�ض الفريج املقابل جلثة ال�شهيد بحجة اأن اجلثة 

قرب بيته وحاولوا تفتي�ض بيته اإال اأنه منعهم و�شحبوا هويته، وح�شلت م�شادة بينه وبني 

العراقيني اإال اأن تدخل اأهل ال�شهيد حال دون اعتقاله )50(.

اأو اأي �شخ�ض يديل مبعلومة اأ�شلوب درجت ال�شلطات العراقية على  اإن اتهام اجلريان 

ا�شتخدامه يف الكويت؛ الإبعاد التهمة عن نف�شها واإل�شاقها باالآخرين. ويذكر العمريي 

اأنه عندما جاء عمه قالوا له  تقدر تتهم ال�شلطات العراقية بقتله  قال  ما اأقدر  ثم قال 

اإىل خمفر  التحقيق  انتقل  بعدها  واأزال اخلرقة عن عينيه)51(.  الذي غطاه  اأنا  لهم 

الذي  الوفاة وكيفيتها ومن هو  واأ�شباب  اأعمامه عن ظروف  ا�شتجوبوا  العار�شية حيث 

لي�شوا بقاتليه لنفي  النار عليه ؟ ومن الذي خربكم ؟ وكيف وجدمتوه ؟ وكاأنهم  اأطلق 

التهمة عن اأنف�شهم وبعد ذلك مت حتويلهم اإىل نقيب يف نف�ض املخفر، وقال لهم ال تخافوا 

قولوا اأي �شيء عندكم اأنا من جهة وزارة العدل ما ين ع�شكري و�شاألهم عمن يتهمون يف 

اأ�شاروا اأنه قبل �شهر تقريًبا جاءت �شيارة جيب ع�شكرية واأخذته  قتل ولدهم  وعندما 

قال لهم  كيفكم تريدون اأن نتهم ال�شلطة يف قتله  اإال اأن اأعمام ال�شهيد كانوا يدركون 
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االأ�شاليب اخلبيثة التي يلجاأ اإليها ال�شباط العراقيون ال�شتدراج لعل وع�شى اأن مي�شكوا 

عليهم �شيًئا. ويذكر جواد د�شتي اأن تلك و�شيلة من الو�شائل التي يلجاأ اإليها العراقيون 

يف حماولتهم اإهانة االأهايل  واأذيتهم وخلق م�شاكل لهم مما حداهم اإىل القول  ال نتهم 

اأحًدا بقتله  وكان ما يهم اأهل ال�شهيد هو دفنه اإال اأن ال�شابط العراقي ذكر لهم اأنه اأواًل 

اأعمامه �شبب الوفاة طلق  اأحد  يجب ت�شريح اجلثة ملعرفة �شبب الوفاة وملا قال يعقوب 

ناري يف الراأ�ض قال له ال�شابط : ومن اأطلقها ؟ قال له اأح�شروه واأطلقوا عليه النار، 

قال بعدها ال�شابط العراقي : ومن اللي اأح�شروه ؟ واأطلقوا عليه النار ؟ قال ما اأدري 

وورقة  بالتحقيق  ورقة خا�شة  العراقي  ال�شابط  واأعطاهم  املو�شوع)52(.  و�شكتنا عن 

اأخرى الأخذ ال�شهيد من م�شت�شفى الفروانية متهيًدا لنقله اإىل م�شت�شفى الطب الت�شريحي 

يف الب�شرة. ويف حدود ال�شاعة الثانية ظهًرا وبعد االنتهاء من اإجراءات التحقيق نقلت 

�شيارة اإ�شعاف جثمان ال�شهيد اإىل م�شت�شفى الفروانية.

اأما فيما يتعلق مبعرفة والد ال�شهيد بخرب ا�شت�شهاده فيذكر جواد د�شتي اأن والد ال�شهيد 

خرج اإىل عمله من طريق اآخر ومل ي�شاهد ما حدث البنه واأن اأحد اأ�شدقائه ح�شر اإليه 

يف م�شتو�شف العار�شية وطلب اإليه مرافقته اإىل م�شت�شفى الفروانية، ويف الطريق اأبلغه 

باخلرب املفجع وكانت �شدمة كبرية لوالده حيث اإن ال�شهيد اأكرب اأوالده، ويف نف�ض الوقت 

�شديقه املقرب اإىل نف�شه، اأما والدة ال�شهيد فتقول ح�شب ما ذكره عمه يعقوب  مريت 

و�شفت نا�ض ب�ض ما ندري �شنو ال�شبب  وعندما ح�شر اأعمام ال�شهيد اأبلغوها با�شت�شهاد 

جا�شم فلذة كبدها)53(.

حيث  ال�شليبيخات  اإىل  بالتوجه  جا�شم  ال�شت�شهاد  الثاين  اليوم  يف  د�شتي  يعقوب  قام 

دينار   2500 بحوايل  �شوبرمان  �شيارة  يوؤجروا  اأن  وا�شتطاعوا  االأجرة  �شيارات  تتجمع 

عراقي لنقل جثمان ال�شهيد اإىل الب�شرة بغر�ض ت�شريحها، واأخذوا جثمان ال�شهيد من 

م�شت�شفى الفروانية وعندما و�شلوا م�شت�شفى الب�شرة حيث يوجد ق�شم خا�ض بالت�شريح، 

لهم   قال  واحًدا  اإال موظًفا  يجدوا  فلم  ال�شنة  راأ�ض  يوم عطلة  ي�شادف  اليوم  كان هذا 

اليوم عطلة ما فيه اأحدا  وحاولوا اأن ي�شرحوا له الو�شع واأعطوه ما تي�شر من املال من 

اأن  ع�شى  له  اذهبوا  وقال   الدكاتره  اأحد  عنوان  اأعطاهم  ذلك  عند  م�شاعدتهم  اأجل 

يخل�شكم  وفعاًل ذهب جواد ويعقوب اإىل منزله، ولكنهما مل يجدوه واأخذا يرتددان على 

وانتظاره  للم�شرحة  يذهبوا  اأن  عليهم  واأ�شار  مبو�شوعهم  واأبلغوه  ح�شر  اأن  اإىل  منزله 

جواد  وي�شف  ال�شهيد  جثمان  ت�شريح  ومت  امل�شرحة  اإىل  الدكتور  ح�شر  وبالفعل  هناك 
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د�شتي منظر اجلثة بقوله  اإن اجلرح الذي براأ�شه ال يزال ينزف، وتوجد طلقتان واحدة 

وا�شحة تنزف، والثانية حتت �شعر راأ�شه غري وا�شحة، كما و�شف امل�شرحة قائاًل : اإن 

هناك  جثًثا مكد�شة كثرية متعفنة واأن هناك جمموعة من جثث جلنود عراقيني ملقاه يف 

امل�شرحة قد قتلتهم املقاومة يف منطقة احل�شاوي . وطلب اإليهم الدكتور اإح�شار  تابوت 

لو�شع اجلثة فيه، فوجدوا �شخ�شا عمل لهم تابوًتا و�شعوا فيه جثة ال�شهيد ومت تزويدهم 

ب�شهادة وفاة، واجتهوا للكويت ويقول عم ال�شهيد اإنه بف�شل اهلل وبركات ال�شهيد فاإن اأي 

نقاط من ال�شيطرة العراقية مل تفت�ض ال�شيارة ومت و�شولهم للكويت بعد �شالة املغرب، 

حيث اجتهوا اإىل م�شت�شفى الفروانية ومت و�شع اجلثمان هناك متهيًدا لدفنه يف ال�شباح 

الباكر، ويف �شبيحة يوم الثاين من �شهر يناير 1991م مت نقل جثمان ال�شهيد اإىل املقربة 

حيث مت غ�شله وال�شالة عليه ودفنه يف حدود ال�شاعة التا�شعة �شباًحا)54(.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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	É¡°û«àØJh 	á°SQóŸGh 	ôØîŸG 	øe 	áÑjô≤dG 	∫õæŸG 	áªgGóÃ 	âeÉ≤a 	,á«bGô©dG 	äGƒ≤dG
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ال�سهيد / احلميدي دغيليب مرزوق الر�سيدي

ال�شهيد احلميدي دغيليب الر�شيدي يافع يف ريعان ال�شباب مل يتجاوز الثالثة ع�شر ربيًعا 

وهو من مواليد 1978/6/14م وعلى الرغم من �شغر �شنه اإال اأن ذلك مل مينعه من اأن 

يعرّب عن رف�شه ومقاومته للغزو العراقي الغا�شم. و�شهيدنا من فاطني منطقة الفردو�ض 

يدر�ض يف املرحلة املتو�شطة يف مدر�شة الفردو�ض املتو�شطة وهو اأكرب اإخوته �شًنا واأبوه 

متوفى منذ فرتة طويلة ويعي�ض يف كنف اأمه)1(.

اأعمال ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

مل يكن تردد ال�شهيد احلميدي على امل�شجد بال�شيء غري املاألوف فقد كان من ال�شباب 

الذين عرف عنهم ترددهم الدائم على امل�شجد خا�شة واأن امل�شجد ال يبعد عن بيته اأكرث 

من خم�شة ع�شر مرًتا وهو م�شجد بن عكرمة وبني بيتهم وامل�شجد يوجد فرع اجلمعية 

اإىل املنزل من  امل�شجد  اأنه ويف مرات عديدة يح�شر  التعاونية .. وقد الحظت والدته 

باالأمر  باإبالغ خاله  قامت  كما  عليه  العمل خوًفا  على هذا  عنفته  وقد  من�شورات  ومعه 

ذكر  املن�شورات  هذه  م�شدر  عن  خاله  �شاأله  وملا  ال�شن)2(.  �شغري  �شاب  واأنه  خا�شة 

ال�شهيد باأنه ياأخذها من امل�شجد مما حدا بخاله اإىل الطلب منه ب�شرعة التخل�ض من 

هذه املن�شورات وعدم جلبها الأن العراقيني ال اأمان لهم واأخذ خاله يذكره اأنه يف حالة 

باإذائه  اأو تفتي�ض املنزل ووجود هذه املن�شورات فاإن العراقيني لن يقوموا  القب�ض عليه 

وحده واإمنا �شوف ميتد االأذى لي�شمل اأهله جميًعا. وقد قام ال�شهيد بالفعل بالتخل�ض من 

املن�شورات التي كانت لديه)3(.

املعادية  ال�شعارات  كتابة  من  مينعه  مل  املن�شورات  وتوزيع  جلب  عن  ال�شهيد  توقف  اإن 

اآثار ال�شبغ على يدي ال�شهيد  اأكرث من مرة  للنظام العراقي. وقد الحظ خال ال�شهيد 

كثرًيا  ال�شهيد احلميدي  والد  ابن عم  ويوؤكد  العمل  واأخذ اخلال يحذره من مغبة هذا 

ما ح�شر اإىل املنزل واآثار ال�شبغ بادية على يديه  وهو اأكيد يكتب �شعارات على الطرق 

وال�شوارع )4(. كما كان ال�شهيد يحتفظ ب�شور االأمري و�شور بع�ض ال�شيوخ واأخذ يخفيها 

يف البيوت املهجورة القريبة من منزلهم)5(. وكان اأي عمل من هذه االأعمال التي قام 

بها ال�شهيد من املمكن يف حالة القب�ض عليه متلب�ًشا بها اأن يوؤدي اإىل اإعدامه ولكنه رغم 

اإحلاح اأمه وخاله ما اإن يتوقف عن عمل حتى يقوم باآخر ومن فرط حر�شها عليه اأنه 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

	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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اأحد االأيام �شاهد خال ال�شهيد احلميدي بيده  نباطة  ون�شحه خاله الأال يتحر�ض باأحد 

الأن اجلنود العراقيني ال يرحمون فعليه اأن يحرت�ض منهم واأن يكون اأكرث حذًرا وقد رد 

عليه ال�شهيد قائاًل اإنه بهذه النباطة ي�شيد الطيور فقط وال يتحر�ض باأحد)6(.

ويف اأحد االأيام ذكر ال�شهيد لوالدته باأنه وجد عماًل يف اجلمعية واأنه �شوف يح�شل على 

مبلغ وقدره خم�شون ديناًرا اإال اأن والدته رف�شت الفكرة مبيّنة له اأن اأو�شاعهم املعي�شية 

جيدة واأن لديهم ما يكفيهم ور�شخ االبن املطيع لكالم والدته)7(.

اإعدام ال�سهيد :

يوم اختفائه �شلى �شالة  امل�شجد ويف  ال�شهيد من املرتددين على  اآنًفا كان  اأ�شرنا  كما 

ولكن  بيته  اإىل  يذهب  باأن  خاله  عليه  اأ�شار  ال�شالة  وبعد  خاله  مع  امل�شجد  املغرب يف 

ال�شهيد مل يح�شر اإىل البيت مما جعل والدته ت�شاأل عنه اأخته وغريها، فرّد جميعهم 

بالنفي مما حدا بوالدته اإىل القلق عليه وما اإن و�شلت ال�شاعة الثامنة م�شاًء حتى قامت 

والدته باالت�شال بخاله ت�شاأل اإن كان يعرف مكان تواجد احلميدي، فذكر لها اأنه �شاهده 

يف امل�شجد وقت �شالة املغرب وطماأنها واأ�شرع اخلال اإىل منزل اأخته.

جّد خال ال�شهيد ووالدته يف البحث عنه حيث �شاألوا جمموعة من ال�شباب عن ال�شهيد 

فتارة  ال�شهيد  والدة  راأ�ض  يف  تدور  واخلواطر  الهواج�ض  واأخذت  جدوى.  دون  ولكن 

اأن يكون  اأخرى تخاف  اأن يكون قد تعر�ض حلادث ده�ض من قبل �شيارة، وتارة  ترجح 

قد اأ�شاع طريق منزله يف ظل الظلمة احلالكة اأو اأنه من املحتمل اأن يكون قب�ض عليه 

من قبل العراقيني خا�شة واأنه يف تلك االأيام كان التجوال ممنوًعا مما زاد من خوف 

الوالدة)8(.

ظلت والدة ال�شهيد وخاله يبحثان عنه ملدة اأربعة اأيام. فقد �شاألوا عنه يف خمفر املنطقة 

�شاأال  كما  عنه.  خلرب  ي�شال  اأن  دون  امل�شت�شفيات  يف  عنه  يبحثان  اأخذا  يجداه  مل  وملا 

اأثر. بل و�شل االأمر بوالدته اإىل البحث عنه  عنه يف �شجن االأحداث ومل يعرثا له على 

يف �شناديق النفايات لعل وع�شى اأن تعرث على �شيء. وبعد تلك اجلهود تولد لدى خاله 

اإح�شا�ض باأن العراقيني وراء اختفاء ابن اأخته واأخذ يقول  كل �شيء ي�شري من العراقيني 

)9(. ويف ع�شر اليوم الرابع 1990/11/6 اأخذت الوالدة امللتاعة بفقدان ابنها البكر 

يف  اأنه  ال�شهيد  خال  ويذكر  منزلهم  من  القريبة  املهجورة  البيوت  يف  يبحثون  واإخوانه 

ع�شر ذلك اليوم كان نائًما يف منزل اأخته وفجاأة اأيقظته زوجته قائلة  )والدة ال�شهيد( 
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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
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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

	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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ا واأم  تقول اإنهم وجدوا احلميدي  اإن احلميدي حي وعندما �شمعت اخلرب هرعت راك�شً

اأنهم  اأعتقد  وكنت  الفرحة  من  الطريق  �شيعت  وقد  وراءها  واأنا  قبلي  ترك�ض  ال�شهيد 

وجدوه حيا وعندما و�شلت والدته اإىل البيت الذي وجد فيه ال�شهيد �شقطت يف �شحن 

ويقولون  فوق   : له  قالت  وين احلميدي   �شر  ما  لها ع�شى  قال  اأخوها  وملاو �شل  املنزل 

ال�شهيد الذين كانوا يبحثون عن  اأخوة  اأن  واأغمى عليها )10(. ومن املحتمل  اإنه ميت 

�شقيقهم هم الذين قاموا باإبالغ والدتهم، وتقول الوالدة :  الظاهر اأنها �شمعت من اأحد 

املوجودين اأنه م�شنوق اأو مبطوط راأ�شه )11(. كما اأنها �شمعت من اأوالدها اأن  احلميدي 

الثاين يف  الدور  ومعلًقا يف مروحة يف غرفة  م�شنوًقا  ال�شهيد  وجد  وقد  بحبل   م�شنوق 

اأحد البيوت املهجورة خلف منزلهم واأن رقبته مك�شورة وعيونه بارزة - مل يتمالك خال 

ال�شهيد نف�شه ومل ت�شاعده رجاله على ال�شعود اإىل الدور الثاين حيث جثة ال�شهيد التي 

اأخذت  ال�شهيد  والدة  اأفاقت  وعندما  الثاين.  الدور  يف  مروحة  يف  بحبل  معلقة  الزالت 

ت�شيح قائلة :  احلميدي متوفى  وقد دعا هذا االأمر خال ال�شهيد اإىل اأن يحمل �شقيقته 

اإىل منزلها وعندما عاد اإىل املنزل الذي فيه جثة ال�شهيد وجد اأن اجلثة قد نقلت وكان 

اإىل  ونقله  ال�شهيد  اإنزال  ومت  املكان  اإىل  ح�شرت  قد  اإ�شعاف  و�شيارة  عراقيون  جنود 

م�شت�شفى الفروانية)12(. ومن املحتمل اأن اجلنود العراقيني املتواجدين بكثافة يف تلك 

املنطقة هم الذين اكت�شفوا وجود اجلثة وقاموا بتطويق املنزل، كما اأنه من املعروف اأن 

البيوت املهجورة عادة ما يقوم اجلنود العراقيون با�شتخدامها.

اإن ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه من وجد اجلثة اأواًل؛ ولكن من هو ؟ اأو من هم الذين قاموا 

ب�شنق ال�شهيد ؟ وما هي االأ�شباب التي اأدت اإىل �شنقه ومتى مت �شنقه ؟

اإن هذه االأ�شئلة، ولالأ�شف اإىل اليوم ال توجد لها اإجابات �شافية وال تزال لغًزا حمرًيا. اإن 

احتمالية اأن ال�شهيد قب�ض عليه متلب�ًشا بتوزيع املن�شورات اأو الكتابة على اجلدران احتمال 

وارد ولكن هذا االأمر يعد من االأمور التي ال يهملها العراقيون واإمنا يقومون بالتحقيق مع 

املقبو�ض عليه وميتد التحقيق لي�شمل اأ�شرته وهذا مل يحدث يف حالة ال�شهيد. اأ�شف اإىل 

ذلك اأن العراقيني من عادتهم اإن وجدوا جثة يحققون يف االأمر ومن املمكن اأن يتهموا 

ا مل يقم به العراقيون. اأقرب املقربني من اأهل اجلثة وهذا اأي�شً

اأ�شباب  املو�شوع وعدم حماولتهم جمرد حماولة معرفة  به هذا  الذي لف  ال�شمت  اإن 

�شغري  ال�شهيد  واأن  خا�شة  العراقيني  جتاه  االتهام  باأ�شابع  ي�شري  اأن  املمكن  من  وفاته 

ال�شن ولي�شت له عداوات مع اأحد. اإن ترجيح هذا الراأي يعززه ما ذكر لوالدة ال�شهيد عن 
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وجود بع�ض املالب�ض الع�شكرية العراقية، وقبعات خا�شة باجلنود يف املنزل الذي وجدت 

فيه اجلثة كما ذكر لوالدة ال�شهيد اأنه يوجد يف الغرفة �شاطور)13(. ومن املعروف اأن 

والدة ال�شهيد وخاله مل ي�شعدا اإىل الدور الثاين حيث توجد اجلثة  اإىل اأن خال ال�شهيد 

الثاين، ويوؤكد  الدور  اإىل  البيت وال�شعود  التايل لنقل اجلثة باملرور على  اليوم  قام يف 

اأن مت نقل جثة  اآثار دماء. قام خال ال�شهيد بعد  اأنه �شاهد املروحة معوجة واأن هناك 

ال�شهيد اإىل م�شت�شفى الفروانية باأخذ اأخته واأوالدها وكذلك اأوالده الذين كانوا يعي�شون 

مع والدة ال�شهيد يف نف�ض البيت برتكه واالنتقال اإىل منطقة �شباح النا�شر حيث ي�شكن 

ن�شيبهم ابن عم والد ال�شهيد ووجدوا منزاًل مهجوًرا بالقرب منه وا�شتقروا به. وملا عاد 

له اجلريان  ال�شهيد ذكر  والدة  االأغرا�ض من منزل  بع�ض  اأخذ  اأجل  ال�شهيد من  خال 

اأهل ال�شهيد لت�شليمهم اجلثة. وقد �شك خال ال�شهيد  اأن العراقيني جاءوا ي�شاألون عن 

املنزل يف  وغادر  يرغب يف حتميلها  كان  التي  االأغرا�ض  ترك  اإىل  االأمر مما حداه  يف 

اأنه يف حوايل ال�شاعة الثامنة من م�شاء اليوم نف�شه  احلال)14(. ويذكر خال ال�شهيد 

ذهب مع ن�شيبهم، ابن عم والد ال�شهيد اإىل م�شت�شفى الفروانية لكي ي�شاأال عن اجلثة 

ال�شهيد يف  اإن جثة  لهما  قيل  وهناك  الفروانية.  م�شت�شفى  اإىل  نقلت  اأنها  الأنهما عرفا 

الثالجة و�شوف تر�شل اإىل الب�شرة لت�شريحها ومعرفة اأ�شباب الوفاة واأ�شار عليهما عدد 

خال  ويقول  امل�شت�شفى  غادرا  وبالفعل  عليهما  خوًفا  باخلروج  الكويتيني  املتطوعني  من 

ال�شهيد  لقد خفنا من هذا الكالم ولكن اأم ال�شهيد ظلت تراجع امل�شت�شفى ملدة ثالثة 

اأنه  لهم  الفردو�ض وذكر  اإىل خمفر  اإنه ذهب  ال�شهيد  والد  ابن عم  ويقول  اأيام)15(. 

عم احلميدي ويرغب يف احل�شول على ت�شريح لدفن اجلثة اإال اأنهم مل يعريوه التفاًتا 

الرف�ض  اأمام هذا  اأحًدا فما كان منه  يتهم  اإن كان  و�شاألوه  الت�شريح  اإعطاءه  ورف�شوا 

وعدم املباالة اإال مغادرة املخفر واالجتاه اإىل م�شت�شفى الفروانية حيث اأبلغوه اأن اجلثة 

�شوف تر�شل اإىل الب�شرة)16(.

العراقية  الوفاة  �شهادة  1990/11/7م ح�شب  بتاريخ  بالفعل  ال�شهيد  جثة  اأر�شلت  وقد 

وقد اأبلغ اأحد االأطباء يف م�شت�شفى الفروانية والدة ال�شهيد اأن جثة ال�شهيد اأر�شلت اإىل 

الب�شرة لت�شريحها وعليكم اإما اإح�شارها من هناك، اأو اإيجاد �شخ�ض يقوم بهذه املهمة 

وبالفعل مت االتفاق مع �شخ�ض عربي تكفل باإح�شار اجلثة من الب�شرة يف مقابل اإعطائه 

اإنه ذكر الأخته كيف تعطني  ال�شهيد  مبلًغا من املال)17(. ويف هذا ال�شدد يقول خال 

نقودك ل�شخ�ض ال تعرفينه؛ ومن املمكن اأن يكذب علينا وال يح�شره اإال اأن والدة ال�شهيد 



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
 233 

قالت اإن �شاء اهلل يح�شره)18(.

وتقول اأم ال�شهيد اإنه بالفعل قام هذا ال�شخ�ض بجلب جثة ال�شهيد بعد عدة اأيام وات�شل 

باأهل ال�شهيد وطلب اإليهم مقابلته يف املقربة لدفن اجلثة وقد ذهب خال ال�شهيد وابن 

بتاريخ  اجلثة  ت�شريح  مت  وقد  اجلثة  ا�شتلما  حيث  ال�شليبيخات  مقربة  اإىل  والده  عم 

1990/11/8م ح�شب �شهادة الوفاة العراقية وقد �شاهد خال ال�شهيد جثة ال�شهيد يف 

املغ�شل)19(. ويذكر اأنه مل يدقق فيها حيث كان املنظر م�شوًها وبعد تغ�شيل جثة ال�شهيد 

وال�شالة عليه مت دفنه يف مقربة ال�شليبيحات.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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ال�سهيد / اإبراهيم عبدالرزاق اخل�سري

1967/11/1م  مواليد  من  العمر،  مقتبل  يف  كويتي  �شاب  اخل�شري،  اإبراهيم  ال�شهيد 

القوة  الع�شكري يف  ال�شلك  وانخرط يف  تعليمه،  يكمل  الرميثية، مل  من قاطني منطقة 

البحرية، ثم حتول اإىل العمل يف وزارة الداخلية )�شرطة املرور – الطرق ال�شريعة( اإال 

اأنه مل ي�شتمر يف عمله لفرتة طويلة، اإذ ترك اخلدمة يف الداخلية وقدم اأوراقه للعمل يف 

بلدية الكويت اإال اأن الغزو العراقي للكويت حال دون اإمتام االإجراءات)1(.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي للكويت :

كان ال�شهيد اإبراهيم موجوًدا يف القاهرة عندما اجتاحت جحافل النظام العراقي اأر�ض 

يذكر  ال�شدد  هذا  ويف  الكويت،  اإىل  و�شيلة  باأية  العودة  ال�شهيد  وقرر  االآمنة.  الكويت 

�شالح العليوي اأن ال�شهيد قال له  ماين مرتاح قاعد هنا يف م�شر واأ�شوف الكويت حمتلة 

الزم اأجي )2(. وتوجه اإىل البحرين، ومنها اإىل اململكة العربية ال�شعودية. وي�شري والد 

ال�شهيد اإىل اأن ابنه اإبراهيم دخل الكويت عن طريق النوي�شيب يف حدود 9/10 �أو 9/8 

وقد قام ال�شهيد بعد دخوله الكويت باملرور على والده ووالدته. وكان والده قبل الغزو 

العراقي قد اأجر �شقتني يف منطقة �شلوى لزوجتيه. اجته ال�شهيد اإىل حيث ت�شكن والدته 

وبالفعل  �شيارته  و�شلمهم  الكويت  من  اخلروج  ب�شرورة  واأقنعهم  اأمه،  من  و�شقيقاته 

خرجت والدته و�شقيقاته من الكويت، وا�شتمر ال�شهيد بال�شكن يف ال�شقة، ويذكر والده 

يعرفهم،  ال  �شباًبا  ال�شهيد  ويجد عند  املرات  العديد من  االأكل يف  له  يح�شر  كان  باأنه 

ويف �شهر نوفمرب انتقل والد ال�شهيد من منطقة �شلوى اإىل بيان، وا�شتمر والد ال�شهيد 

يح�شر الطعام لولده ال�شهيد اإبراهيم يف �شلوى، واأردف والد ال�شهيد مكماًل  اأتى �شهر 

منع التجول و�شارت الغارات اجلوية قلت له يبه تعال ما ي�شري انت قاعد حلالك تعاىل 

على االأقل عندنا  وا�شطر الوالد اإىل اإجباره على مرافقته كما ي�شري والده اإىل اأن ال�شهيد 

يخرج كثرًيا، وال يوجد وقت حمدد خلروجه؛ اإذ يخرج يف النهار ويف الليل وعندما ي�شاأله 

والده اأين تذهب ؟ يرد ال�شهيد بقوله اأذهب اإىل الديوانية، ومل يحدد لوالده اأي ديوانية 

يرتاد ؟)3(.

ويذكر �شالح العليوي اأن ال�شهيد كان ياأتي ديوانيته مير ويزورنا وكان يف بع�ض االأحيان ياأتي 

وهو مرتبك واأن ال�شهيد اأ�شار اإىل م�شايقة نقاط ال�شيطرات العراقية يف الطريق)4(. كما 



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
 236 

يروي نا�شر البناي اأنه يف حدود �شهر �شبتمرب ات�شلت به زوجة والد ال�شهيد مل�شاعدتها 

يف ت�شغيل �شيارة مر�شيد�ض �شوداء خا�شة بوالد ال�شهيد موجودة يف �شلوى خوًفا عليها 

من ال�شرقة. وكان والد ال�شهيد غري موجود. ويكمل البناي قوله :  اإنه اأخذ معه اأم زوجة 

وطقيت  اأمه  �شقة  يف  اإبراهيم  على  ومر  جعفر)5(.  عبدالكرمي  وكذلك  ال�شهيد  والد 

.. وبعدها  بال�شقة  اأربعة  معاهم �شالح  اأو   الباب وفتح يل وكان عنده جماعة  ثالثة  

ال�شيارة مب�شاعدة  ت�شغيل  وعبدالكرمي جعفر  ومت  اإبراهيم  ال�شهيد  ومعه  البناي  اجته 

عبدالكرمي جعفر، المتالكه �شيارة مثلها، وقد مت تو�شيل ال�شيارة من قبل ال�شهيد اإىل 

بيان ورافقهم البناي بقوله  :  وم�شيت وراهم الأن اأخاف ال�شيطرات ي�شادرونها واهلل 

�شهل )6(. وال يعرف على وجه الدقة اأوجه الن�شاط الذي قام به ال�شهيد، كما ال يعرف 

ا الظروف التي اأدت اإىل ا�شت�شهاده. وال التحديد الدقيق لتاريخ ا�شت�شهاده، ويذكر  اأي�شً

والده اأن ال�شهيد كان كتوًما وال يطلعه على اأي معلومات حول ن�شاطه، وي�شري والده اإىل 

1991/1/31م كنت جال�ًشا يف حديقة منزل ابنتي يف بيان  اأنه يف يوم اجلمعة بتاريخ 

وجاءين ال�شهيد وجل�شنا وكنا ننتظر اأذان �شالة اجلمعة وكان اجلو بارًدا، واأح�شر يل 

ب�شته  جان يقول يل يبه قوم تو�شاأ عل�شان نروح امل�شجد قلت اإن �شاء اهلل املهم جان يقول 

يبه اأو�شف يل ال�شهادة كاأنه يعلم  ويكمل والده قائاًل : ذكرت له حديًثا للر�شول �شلى اهلل 

عليه و�شلم وبينت له اأن ال�شهادة درجات ومراتب بعدها اأخذنا نتحادث، ثم دخل ال�شهيد 

ثم خرج، و�شمع والد ال�شهيد �شوت �شيارة توقفت قلت ميكن ركب �شيارته وراح فيها ... 

د�شيت داخل لب�شت عقايل وطلعت �شيارته موجوده لكن �شنهي ال�شيارة اللي جاءته ما 

�شفتها  ا�شتغرب والد ال�شهيد من هذا الذي حدث، وذهب اإىل �شالة اجلمعة، وملا عاد مل 

يجد ال�شهيد ثم انتظره فرتة الغداء ثم الع�شاء ومل ياأت)7(. مل يجد والد ال�شهيد طعم 

النوم ويف اليوم التايل يف امل�شاء اأبلغ والد ال�شهيد باأن ابنه اإبراهيم ا�شت�شهد، واأنه موجود 

انتظر  ولهذا  ممنوع  الليل  يف  اخلروج  اأن  والده  ويذكر  مبارك،  مب�شت�شفى  الثالجة  يف 

اأنه ذهب مع والد ال�شهيد اإىل  لل�شباح، وات�شل بجماعته للذهاب معه، ويذكر البناي 

م�شت�شفى مبارك ويف امل�شت�شفى اأخذ معه د. �شالح  وبطريقة خا�شة اأو�شلوين للم�شرحة 

طبًعا ما خلينا االأب يدخل، ودخلت و�شفته مكباًل من اخللف، وم�شنوًقا، وفيه ر�شا�شة 

اأعتقد بجبهته ..   وكانت امل�شكلة التي واجهت والد ال�شهيد والبناي ومن معهم كيفية 

اإخراج جثمان ال�شهيد لدفنه، ويف هذا ال�شدد يذكر البناي  اأنه الإخراج اجلثمان فاإننا 

والدكتور  اأمان،  �شامي  الدكتور  واتفقنا مع  لت�شريح دفن من خمفر اجلابرية،  نحتاج 
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خالد ال�شهالوي، والدكتور �شباح احلديدي، وعبدالر�شا عبا�ض  خلربتهم يف التعامل 

مع جنود االحتالل واتفقنا اأن نقول لهم يف املخفر اإن امليت م�شاب بداء ال�شرع ومات 

وال نقول لهم اإنه مقتول تفادًيا للتحقيق، ومن ثم اإر�شاله للب�شرة للت�شريح، واأو�شوا والد 

ال�شهيد بقولهم  قل ما اأتهم اأحدًا  عندما ي�شاأل عمن يتهم يف مقتل ولده )8(. وبالفعل 

ويذكر  اجلابرية،  ملخفر  واجتهوا  فل�شطينيان،  ودكتوران  البناي،  ونا�شر  والده،  خرج 

اأنتم وين عجزنا ندوركم من مكان ملكان)9(. ومن  العراقي قال   ال�شابط  اأن  البناي 

البطاقة  الرميثية ح�شب  ال�شهيد ملنزله يف  نقلوا جثمان  اأن جنود االحتالل قد  املعتقد 

املدنية التي كان يحملها ال�شهيد وملا مل يجدوا اأحًدا نقلوها اإىل م�شت�شفى مبارك اأو اأن 

�شباًبا من املتطوعني نقلوا اجلثة اإىل م�شت�شفى مبارك. وقد طلب ال�شابط العراقي من 

البناي  ولكن  مقتول،  الأنه  للت�شريح  للب�شرة  ال�شهيد  لنقل  اأب  بيك  اإح�شار  املوجودين 

ح�شب روايته ذكر لهم اأنه لي�ض مقتواًل، واإمنا م�شاب بال�شرع ومات من ال�شرع، واأنه 

من املمكن اإح�شار تقرير يفيد بذلك وهنا طلب منهم ال�شابط العراقي اإح�شار تقرير 

م�شاب  اأنه  وكتب  التقرير،  بكتابة  ال�شهالوي  الدكتور  قام  وقد  مبارك.  م�شت�شفى  من 

اإذًنا لدفن  باإعطائهم  العراقي الذي قام بدوره  لل�شابط  التقرير  اإح�شار  بال�شرع ومت 

جثمان ال�شهيد. وي�شري البناي اإىل اأنهم جنحوا يف احل�شول على �شيارة اإ�شعاف لنقل 

جثمان ال�شهيد اإىل مقربة الرقة  مقربة ال�شهداء  ومت دفن اجلثمان مبالب�شه يوم االأحد 

1991/2/2م)10(.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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الهام�ش:
ال�شاعي،  عبدالعزيز   : املقابلة  اأجرى   ،2/115 رقم  �شريط  ال�شهيد(،  )والد  اخل�شري  عبدالرزاق   )1(

بتاريخ 1995/11/28م.

بتاريخ  ال�شاعي،  عبدالعزيز   : املقابلة  اأجرى   ،3/115 رقم  �شريط  العليوي،  علي  �شالح   )2(

1996/3/17م.

)3( عبدالرزاق اخل�شري، م�شدر �شبق ذكره.

)4( �شالح العليوي، م�شدر �شبق ذكره.

1996/3/16م؛  بتاريخ  ال�شاعي،  عبدالعزيز  املقابلة:  اأجرى   ،4/115 رقم  �شريط  البناي،  نا�شر   )5(

بتاريخ  ال�شاعي،  عبدالعزيز   : املقابلة  اأجرى   ،4/115 رقم  �شريط  جعفر،  علي  وعبدالكرمي 

1996/3/16م.

)6( نا�شر البناي، م�شدر �شبق ذكره.

)7( عبدالرزاق اخل�شري )والد ال�شهيد(، م�شدر �شابق.

)8( امل�شدر ال�شابق، ونا�شر البناي، م�شدر �شابق.

)9( نا�شر البناي، م�شدر �شابق.

)10( امل�شدر ال�شابق.
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ال�سهيد / �سامل فالح ع�سبان القح�ش

ال�شهيد �شامل فالح العنزي، �شاب كويتي يف مقتبل العمر، قدم روحه الزاكية فداء لرتاب 

1960/8/25م  مواليد  من  و�شهيدنا  العراقي.  النظام  جحافل  اجتاحته  عندما  وطنه 

الثانوي وانخرط يف �شلك اخلدمة  تعليمه  ال�شليبيخات. مل يكمل  ومن قاطني منطقة 

املدنية موظًفا بوزارة التجارة.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

كان ال�شهيد �شامل جمنًدا يف اجلي�ض الكويتي قبل الغزو العراقي للكويت. ويذكر �شقيقه 

حممد اأن ال�شهيد اأخذ يرد على م�شامعه وهو يتابع احل�شود العراقية على احلدود الكويتية  

اأن �شداًما �شيكمل ال�شيناريو الذي بداأه عبدالكرمي قا�شم  وي�شري �شقيقه اإىل اأنه رد على 

ال�شهيد بقوله  �شدام ي�شويها )1(. وكما توقع ال�شهيد اخرتقت قوات النظام العراقي 

يف الثاين من اأغ�شط�ض 1990م احلدود الكويتية. ا�شتيقظ ال�شهيد الذي كان يف اإجازة 

ات�شل  الفور  وعلى  املنطقة.  تهز  وهي  واالنفجارات،  الر�شا�ض  اأ�شوات  على  عمله  من 

اأن ال�شهيد عندما �شاهد جحافل النظام العراقي اأدرك  ب�شقيقه حممد ويذكر �شقيقه 

اإىل  بالتوجه  قاما  ولهذا  ال�شمالية،  احلدود  يف  املتمركزة  وحدته  اإىل  الو�شول  �شعوبة 

وي�شري  للح�شول على �شالح.  املتطوعني  ا�شميهما �شمن  وت�شجيل  ال�شليبيخات  خمفر 

�شقيق ال�شهيد اإىل اأنهما اأبلغا يف املخفر بالعودة اإىل منزلهما و�شوف يتم االت�شال بهما 

وقت احلاجة. ويفيد �شقيق ال�شهيد اأن ال�شهيد �شامل اجته يف اليوم التايل اإىل كيفان  الأنه 

�شمع اأن هناك مقاومة يف كيفان  وقد قام ال�شهيد بالفعل بالتوجه اإىل كيفان. وح�شب 

اإىل خمفر  بعدها  واجته  فا�شية  كيفان  اإن    : قائاًل  له  ال�شهيد ذكر  فاإن  �شقيقه  اإفادة 

ال�شويخ اإال اأن نقطة �شيطرة عراقية ا�شتوقفته واأمرته بالعودة من حيث اأتى)2(. وما اإن 

عاد ال�شهيد اإىل منزله يف ال�شليبيخات حتى اأخذ باالت�شال بعدد من رفاقه واأ�شدقائه، 

وانخرط يف �شفوف املقاومة الكويتية. وقد حر�ض ال�شهيد كل احلر�ض على اإبعاد �شقيقه 

االأ�شغر حممد عن اأي ن�شاط يقوم به فال عجب اأن ال�شهيد و�شقيقه حممد يتيما االأبوين 

وي�شكنان مبفردهما يف منزلهما يف ال�شليبيخات، وي�شري �شالح مهدي اإىل اأنه و�شقيق 

 .. اأو ن�شاعده ب�ض مورا�شي  ن�شتغل معاه  ال�شهيد  ي�شوي �شي ونبي  اأن  ال�شهيد ي�شعران 

الظاهر خايف على اأخيه الأنه الوحيد هما اثنان عقب وفاة اأبوهما وواحد ي�شاند الثاين 
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ال�شهيد باإطالع �شقيقه  اأخوه ال�شغري يتعر�ض الأي مكروه )3(. لهذا مل يهتم  فما وده 

على اأعماله واأ�شبح اأكرث كتماًنا من ذي قبل.  ومن املعلومات املحدودة التي ح�شل عليها 

�شقيقه من ال�شهيد نف�شه اأنه ينتمي اإىل جمموعة تتخذ من �شقة يف منطقة الرقعي مقًرا 

لها. كما يذكر �شقيقه اأنه قام بتو�شيله اإىل تلك ال�شقة عدة مرات اإال اأن ال�شهيد رف�ض 

اإذا ما  ال�شقة)4(. كما يذكر �شالح مهدي بقوله   اإىل هذه  ا قاطًعا الدخول معه  رف�شً

الرقعي يف  اأ�شلحة يف  ال�شباب عندهم  ال�شهيد عنده جمموعة من  فاإن  التعبري  خانني 

�شقة )5(.

ويوؤكد �شقيق ال�شهيد اأنه �شاهد لدى �شقيقه �شامل م�شد�شات مع ر�شا�ض �شغري اأح�شرها 

له �شخ�ض ب�شيارته. واأردف �شقيق ال�شهيد مكماًل  اللي اأعرفه عندهم �شيارة ومي�شون 

ويرمون  كما يذكر �شقيقه اإىل اأن ال�شهيد غالًبا ما يخرج لوحده ويف اأحيان قليلة مير 

واقًفا  اإنه كان  قائاًل:  �شاهدها  ال�شهيد حادثة  �شقيق  ويروي  �شباب ويخرج معهم  عليه 

اأمام منزلهم و�شمع اإطالق نار وما هي اإال حلظات حتى �شاهد �شيارة تطاردها �شيارتان 

اإحداهما  كارجو  عراقية وبعد تلك املطاردة دخل عليه ال�شهيد مرتبًكا وقال له:  اإنه الذي 

كانوا يطاردونه واأنهم رموا نقطة �شيطرة عراقية واأن �شيارة  الكارجو  تالحقهم)6(. 

كما ي�شري �شقيقه اإىل اأنه �شاهد بيد ال�شهيد اأوراًقا فيها  �شلك وفيها مثل البطارية  واأنه 

ملا �شاأله عن ماهية االأوراق ذكر له ال�شهيد قائاًل  هذه طريقة تلغيم ال�شيارات  وملا طلب 

�شقيق  وي�شري   .)7( تخ�شني  اأوراق  اإنها  ال�شهيد   عليه  رد  منها  التخل�ض  �شقيقه  اإليه 

ال�شهيد اإىل اأن ال�شهيد ورفاقه لغموا �شيارة عند دوار العظام و�شيارة اأخرى يف مطعم 

قرب �شينما ال�شليبيخات  ومن املعروف اأن هذين املكانني عرفا بكثافة تواجد القوات 

العراقية بهما ويذكر �شقيقه اأن تلك العمليات متت يف �شهر نوفمرب)8(.

كما يذكر �شالح مهدي بقوله  هو  وال�شهيد �شامل مّرا على ال�شليبيخات من ميني ال�شينما 

اإىل منطقة الدوحة مثل اجلولة اال�شتك�شافية وقال ال�شهيد �شايق خلقي وح�شيت اأنه يعد 

نقاط التفتي�ض قاعد يقول كم نقطة مرينا عليها وفيه منافذ غري الطريق هذا وفهمت 

اأنه ناوي ي�شوي �شيء .. يبي يعرف نقاط التفتي�ض وين موجودة ويعرف �شلون يطوقهم 

ويعرف �شلون الطريق اللي ما فيها تفتي�ض وكان تركيزه ين�شب على مطعم ال�شباب اللي 

عند ال�شينما الأنهم يتكاثرون عنده وكان يقول هذوال العراقيني حالل ح�شدتهم )9(. 

كما يوؤكد �شيف اهلل القح�ض اأنه بناًء على ما ذكرته له والدته وهو يف االأ�شر اأن ال�شبب 

الرئي�شي اللي ا�شت�شهد ب�شببه ال�شهيد �شامل تفجري املقهى الذي يتجمع فيه عراقيون هو 
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وجمموعته )10(. كما يوؤكد حممود الرا�شد اأنه عندما ح�شر اإىل م�شت�شفى الرازي ذكر 

له �شقيقه حممد  اأخوي ذبحوه الأنه كان ي�شتغل مع الذين طقوا مركز ال�شباب �شايدينهم 

هم ع�شرة )11(.

وقد اأ�شار �شالح مهدي اإىل بع�ض ت�شرفات ال�شهيد حيال جنود االحتالل منها معاملته 

الأحد جنود االحتالل قرب مطعم اجلوهرة يف ال�شليبيخات وحاول اأن ي�شدم اأحدهم 

بال�شيارة ولكنه تراجع لكرثة وجود جنود االحتالل ومل يقت�شر ن�شاط ال�شهيد على منطقة 

ال�شليبيخات، وي�شري �شقيقه اإىل اأنه كان يرتدد كثرًيا على منطقة الرميثية، واأنه �شحبه 

من  جمموعات  عمان  �شارع  دوار  عند  ال�شهيد  قابل  وقد  هناك.  اإىل  املرات  اإحدى  يف 

ال�شباب وحتدثوا معه ثم قفل ال�شهيد راجًعا اإىل منزله)12(. كما يذكر حممود الرا�شد 

اأن ال�شهيد كثري اخلروج، يعني حركاته وتنقالته وايد يعني ما ا�شوفه بالبيت كله  اإىل 

طالع . كما ي�شري حممود اإىل اأن ال�شهيد حثه على عدم اخلروج يف الليل ويوجهه قائاًل 

له  هذوال ربعي �شايدينهم باالأندل�ض  وال يعرف حممود من هم ربعه الذين مت القب�ض 

عليهم وكيفية القب�ض عليهم )13(.

�شمع  اأنه  �شقيقه  ويذكر  وال�شمود،  املقاومة  على  ال�شباب  حثه  ال�شهيد  عن  عرف  وقد 

ال�شهيد يحث عدًدا من �شباب الفريج قائاًل لهم  اأنتم وجودكم هنيه بدون ما ت�شتعملون  

تلتحقون  ما  وال  ع�شكرية  مقاومة  تلتحقون  تبون  مقاومة  وجودكم  مقاومة  هذه  �شالح 

)14(. كما يذكر �شالح مهدي  كان يحثنا خا�شة اأنا واأخاه حممد على كل �شيء يف �شبيل 

الكويت يحثنا على ال�شمود، واأن نرتابط وعلى قلب واحد )15(. وكان ال�شهيد من اأ�شد 

الراف�شني لفكرة اخلروج من الكويت، ويذكر �شالح اأن ال�شهيد كان يرف�ض فكرة اخلروج 

اأن يطلع بّره الكويت   اأن ال�شهيد �شامل  ما فكر  من الكويت. كما ي�شري حممود الرا�شد 

واأنه �شعد كثرًيا عندما علم باأنني اأعمل يف املطايف  يقول اهلل يعطيك العافية وجزاك 

اهلل خرًيا وكان يثني علّي )16(. كما يذكر �شيف اهلل القح�ض على ل�شان والدته قائاًل 

الع�شيان املدين،  واأن �شامل يحث على  العراقيني  يقاوم  اأن �شامل قاعد  :  جاءها خرب 

اإن والدته زارته باالأ�شر  واأن �شامل ي�شرب ال�شيطرات العراقية ويفر ويقول �شيف اهلل 

ي�شتغل  الأنه  يذبحونه  راح  العراقيني  يقاوم  قاعد  يعني  �شامل   ال�شهيد  ترى   له   وقالت 

بزيادة )17(. كما يذكر �شقيقه اأن ال�شهيد ا�شرتك يف عملية توزيع املواد الغذائية  كان 

يجيب الطعام ويوزعه  اأما بالن�شبة للمن�شورات فيذكر �شالح مهدي  بال�شدفة اأنا قعدت 

وياه ب�شيارته ولقيت اأوراق حتث على ال�شمود وعلى عدم االمتثال الأوامر العراقيني ب�ض 



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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اأبي اأحرجه الأن ال�شرية مطلوبة يف هذا الوقت )18(. كما  اأدقق فيها الأن ما  ما جيت 

يذكر حممود الرا�شد اأن �شقيق ال�شهيد اأثناء الغزو العراقي اأكد له اأن �شقيقه ال�شهيد 

�شامل قام بالعمليات  يف مطعم ال�شباب والقهوة قرب مطعم ال�شباب وا�شتغل باملن�شورات  

وعطاين من�شورات  توزع يف االأندل�ض من �شباب االأندل�ض)19(.

اعتقال ال�سهيد :

الغزو  على  اأ�شبوعني  م�شي  بعد  اعتقل  اأنه  �شقيقه  ويذكر  مرتني  �شامل  ال�شهيد  اعتقل 

العراقي للكويت يف �شارع اجلهراء قرب قطعة 2 يف ال�شليبيخات، وكان �شبب االعتقال 

 .. اأنه يرميهم ومي�شي  .. م�شتبهني  املقاومة  �شباب  باأنه من  اال�شتباه  يفيد �شقيقه  كما 

حممود  يذكر  بينما   .)20( عليهم  غريبة  مو  ومالحمه  �شكله  �شايفينه  اأنهم  �شاكني 

له  وكانت  اأ�شبوعني  �شقيقه احتجز  اأن  الوقت  اأبلغه يف ذلك  ال�شهيد  �شقيق  اأن  الرا�شد 

ن�شاطات ملحوظة كان يوزع من�شورات .. والظاهر طاح النظر عليه و�شحبوه)21(. كما 

يوؤكد القح�ض اأن االعتقال االأول لل�شهيد ب�شبب املن�شورات .. كان يوزع من�شورات)22(. 

ويذكر �شالح مهدي اأن ال�شهيد جاء لهم يف اجلهراء بعد غياب وكانت اأع�شابه منهارة 

وتعبان وملا �شاألته اأبلغني باأن العراقيني اعتقلوه وجمموعة من ال�شباب واأنهم اأخذوا منه 

�شيارته وي�شري �شالح  والظاهر م�شكوا معاه من�شورات  ويكمل �شالح قائاًل اإن ال�شهيد 

ال يعرف بال�شبط املكان الذي اقتيد اإليه ال�شهيد وقد تعر�ض للتعذيب يف املعتقل)23(. 

كما حقق معه وكانت االأ�شئلة كما ذكر �شقيقه تدور حول  �شنهي ميولك ال�شيا�شية هل 

تعرف عالء ح�شني ؟ هل انت موؤيد الذي ح�شل اأم ال ؟ واأين تروح ؟ واأين تقعد ؟  ويذكر 

�شقيق ال�شهيد اأن اأحد جريانهم اأو�شله للجهراء واأنه ملا �شاأله ملاذا مل ياأت للبيت مبا�شرة 

؟ قال له ال�شهيد  اأنا �شاك اأنهم قاعدين يراقبونني ولذلك ما جيت البيت رحت اجلهراء 

كلمة  ماخلوا  و  لل�شرب  تعر�شوا  اأنهم  له  وذكر  ال�شهيد  اإن  قائاًل  �شالح  واأكمل   .)24(

اأخلى  وقد  معلومات   على  منا  يح�شلون  اأنهم  �شبيل  يف  يجوعوننا  وكانو  لنا  ماقالوها 

�شبيله بهدف  اأخلى  اأنه  اأ�شبوعني من االعتقال)25(. ويذكر�شقيقه  بعد  ال�شهيد  �شبيل 

مراقبته ومتابعته)26(. ويذكر �شالح اأن العراقيني وعدوه اأن يعيدوا له �شيارته ولكنهم 

يف احلقيقة �شادروها وي�شري �شالح اإىل اأنه ن�شح ال�شهيد باأن ال يذهب اإىل منزله خوًفا 

عليه من اعتقاله مرة اأخرى اإذ اإن ا�شمه وعنوانه اأ�شبح معروًفا لديهم اإال اأن ال�شهيد 

اأنا  قال   �شيارته  وفقدان  اعتقاله  بعد  ال�شهيد  اأن  �شالح  ويوؤكد  منزله.  مغادرة  رف�ض 
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م�شتعد اأفقد كل �شيء )27(. وقد اأو�شى ال�شهيد �شقيقه بقوله اإذا �شاأل عني العراقيون 

فقل اإنني يف اجلهراء، ويف هذا ال�شدد يذكر �شيف اهلل القح�ض اأن والده ذكر له اأنه 

عندما كلمه ال�شهيد بالتليفون قال له يا عمي اإذا اأحد �شاأل عني لالعتقال قل اأنا عندكم 

باجلهراِء)28(.

اأين كان ؟ وكيف مت ؟ ويذكر  اأما بالن�شبة لالعتقال الثاين فال يعرف على وجه الدقة 

�شقيقه اأن ال�شهيد اختفى قبل اإعدامه بيومني مبيًنا اأنه يف حدود ال�شاعة الثالثة ع�شًرا 

االأخرية  اأيامه  يف  ح�شل  قد  ال�شهيد  وكان  ب�شيارته)29(.  خرج  1990/11/17م  يوم 

واختفى  اأنه خرج  ل�شقيقه  وقد ذكر  الدقة م�شدرها.  يعرف على وجه  وال  �شيارة  على 

اأو  اأن يطمئن عليهما  اأ�شا�ض  ال�شهيد على  اأنه ذهب ملنزل  بعدها. ويذكر �شالح مهدي 

يتاأكد من وجودهما واأنه وجد حممد �شقيق ال�شهيد مبفرده وملا �شاأله عن �شامل قال  �شامل 

من اأول النهار ما �شفته واأنا ح�شيت اأنهم �شايدينه  وي�شري �شالح اإىل اأن ال�شهيد غاب 

ملدة طويلة واأن �شقيقه قال له اإن �شاملًا  كاأنه خايف من �شيء وكاأن يف باله �شيء مرتبك 

اأن امل�شتاأجر  اإنه غاب ورجع وبعدها خرج ومل يعد)30(. ويذكر �شقيقه  ويقول �شقيقه 

الذي كان ي�شكن ملحق منزلهما قال له اإن اجلريان اأبلغوه باأن امراأة تقود �شيارة حمراء  

تيوتا  ت�شاأل عن بيت �شامل ويف هذا ال�شدد ي�شري �شيف اهلل القح�ض اأن والدته اأخربته 

وهو يف املعتقل  اأنه جاءهم اأحد واأبلغهم اأن امراأة كانت ب�شارعهم ت�شاأل عن �شامل اهلل 

يرحمه وعقب �شوؤالها عنه باأ�شبوع �شارت عملية اإعدامه )31(. كما ذكر �شقيق ال�شهيد 

اأن �شاملًا يف اأيامه االأخرية اأح�ض اأنه مطارد ولهذا طرح على �شقيقه فكرة تغيري مكان 

املنطقة )32(.  تفتي�ض يف  ي�شري  ال�شهيد  ميكن  قال  ؟  ملاذا  �شقيقه  �شاأله  وملا  اإقامته 

ويف رواية مل�شلم را�شي العنزي يوؤكد اأن جار ال�شهيد املقابل لبيتهم ذكر له اأن ال�شهيد 

كان موجوًدا ال�شاعة التا�شعة يف البيت ليلة ا�شت�شهاده، ومن املحتمل اأن جنود االحتالل 

اأخذوه يف حدود ال�شاعة احلادية ع�شرة. كما اأن �شقيقه عندما ح�شر يف حدود ال�شاعة 

الثانية ع�شرة لياًل مل يجده واإمنا  لقي �شجائره ووالعته وفرا�شه )33(. وي�شري �شقيقه 

فجر 1990/11/19م جاءت �شيارة فيها مدنيون عراقيون وطرقوا باب منزلهم وما اإن 

فتحت لهم الباب حتى قام اأحدهم باإدخايل يف الديوانية وبقي معي واأقفل باب الديوانية 

بعدها وخرج  البيت وخرجت  اأقداًما دخلت  و�شمعت  كلمة،  وال  ا�شكت،  اقعد،  وقال يل 

�شقيق  واأكمل  دقائق  ع�شر  من  اأكرث  العملية  ت�شتغرق  ومل  الديوانية  يف  معي  كان  الذي 

ال�شهيد قائاًل مل اأخرج من الديوانية اإال بعد اأن �شمعت �شوت ال�شيارة وهي تتحرك واإذا 
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بال�شهيد يف املمر داخل البيت دون حراك  كانوا ذابحينه وجايبينه معاهم لي�ض الأن يوم 

قطوه ما كان اآثار دم ب�ض االأر�ض ما فيها �شيء . ومن املحتمل اأن ال�شهيد مت اإعدامه قبل 

يومني ويكمل �شقيقه كانت اآثار الر�شا�ض على ج�شده  ر�شا�شة بالراأ�ض وثالث بال�شدر 

وملا وديناه الرازي قالوا حالة الوفاة من ر�شا�شة الراأ�ض )34(. 

اأبلغاه اأن �شقيق ال�شهيد ات�شل عليهم هاتفًيا  وقعد يبكي  اأن والديه  ويذكر �شيف اهلل 

ويقول جابوه يل هاحلني ما اأدري �ش�شوي  وملا �شاأله والد �شيف اهلل قال �شقيق ال�شهيد  

اأما �شالح  �شنو �شار )35(.  قائاًل  علمني  والد �شيف اهلل  عليه  ورد  امل�شت�شفى  اأوديه 

مهدي فيقول اإن �شقيق ال�شهيد جاءه يف ال�شباح الباكر  مرتبك ويبكي  وملا �شاألته قال  

وعليه  البيت  من  واأخذناه  وحممد  اأنا  ورحت   .. تعذيب  اآثار  وعليه  مذبوح  جاين  �شامل 

اإىل م�شت�شفى مبارك  اآثار تعذيب وكان حممد مغطيه ودخلناه ب�شيارة حممد واجتهنا 

واأنهما اأبلغا اأحد االأطباء بوجود جثة لديهم واأنهم يريدون ورقة لدفنه اإال اأن الطبيب رد 

عليهم  مايل �شغل ما اأقدر  ومن املحتمل اأن الطبيب يتخوف من معرفة العراقيني باالأمر 

مما يعر�شه للمتاعب معهم خا�شة واأن تواجدهم مكثف يف امل�شت�شفيات)36(. ويذكر 

�شقيق ال�شهيد اأنه قيل لهم يف م�شت�شفى ال�شباح  ما فيه مكان يف الثالجة ما فيه جمال 

)37(. ولهذا اجتها اإىل م�شت�شفى الرازي ووجدا �شباًبا كويتيني متطوعني اأخذوا جثمان 

وي�شري  دفن  ت�شريح  على  وح�شلوا  االإجراءات،  وعملوا  الثالجة  يف  وو�شعوه  ال�شهيد 

وذبحوه  اأخوي طقوه  تويف  اأخوي   : قائاًل  ات�شل  ال�شهيد  �شقيق  اأن  اإىل  الرا�شد  حممود 

اأخوي بامل�شت�شفى اأطلقوا عليه طلقات نارية وملا �شاألته قال يل  لقيته عند الباب طايح 

وطلب اإليه �شقيق ال�شهيد احل�شور مل�شت�شفى الرازي وبالفعل ح�شر حممود الرا�شد اإىل 

امل�شت�شفى وكان جثمان ال�شهيد يف ثالجة امل�شت�شفى. كما يذكر اأن �شقيق ال�شهيد ذكر 

اأن ال�شباب  اأو ثالث )38(. كما ي�شري �شالح مهدي اإىل  اأطلقوا عليه  طلقتني  اأنهم  له 

الكويتيني الذين كانوا يف م�شت�شفى الرازي اأبلغوه اأنهم قاموا بهذا العمل على م�شوؤوليتهم 

ويجب �شرعة اأخذه وحماولة دفنه يف نف�ض اليوم)39(. كما يفيد م�شلم را�شي العنزي 

اأن حممد �شقيق ال�شهيد ات�شل عليه واأبلغه بخرب ا�شت�شهاد �شامل. وبالفعل اجته م�شلم 

العنزي ناحية م�شت�شفى الرازي ومتت عملية اإجراءات اإخراج ت�شريح لدفن اجلثمان 

ويكمل قوله اأخذناه من الثالجة باالإ�شعاف واأنه �شاهد يف جثمان ال�شهيد خم�ض طلقات 

)40(.  ومت غ�شله ودفنه يف مقربة ال�شليبيخات)41(.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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ال�سهيد / علي عبداهلل اأحمد علي بن نخي

ال�شهيد علي بن نخي اأحد اأبناء الكويت الربرة ممن قدموا اأرواحهم الزاكية فداء لرتاب 

الوطن و�شهيدنا من مواليد 1962/11/23م متزوج ولديه ولد واحد. وقد عمل ال�شهيد 

رئي�ًشا ل�شعبة خدمة امل�شرتكني بالنزهة - مق�شم حويل.

دور ال�سهيد اأثناء الغزو العراقي :

انخرط  1990/8/2م  االآمنة يف  الكويت  اأر�ض  العراقي  الغزو  اجتاحت جحافل  عندما 

تاريخ  حتى  الرميثية  جمعية  خمبز  يف  عمل  حيث  املدنية  التطوع  اأعمال  يف  ال�شهيد 

اعتقاله)1(.

اعتقال ال�سهيد :

1991/1/18م حيث كان متواجًدا يف منزل  اعتقل ال�شهيد علي بن نخي يوم اخلمي�ض 

عمه )والد زوجته( حمزة حممد كرميي يف منطقة الرميثية. وت�شاربت االآراء حول �شبب 

االعتقال وت�شري الرواية االأوىل اإىل اأنه يف حدود ال�شاعة الثانية �شباًحا قام اأفراد املقاومة 

يف منطقة الرميثية ب�شرب خمفر الرميثية ومدر�شة اأمامة بنت ب�شر. اأما الرواية الثانية 

فتذكر قيام اأحد اأفراد املقاومة بقتل اأحد اخلونة واألقى به يف ال�شارع الذي يقطن فيه 

عم ال�شهيد بينما ي�شري اأهل ال�شهيد اإىل تعر�ض بع�ض اجلنود العراقيني الإطالق نار من 

اعتقاالت  حملة  ب�شن  االحتالل  جنود  قيام  اإىل  اأدى  مما  املجاورة.  املنازل  اأحد  �شطح 

ع�شوائية على هذا احلي واأخذوا معظم الرجال املوجودين فيه وكان من بينهم ال�شهيد 

علي بن نخي وعمه حمزة كرميي. ومت اقتيادهما مع جموعة من رجال احلي اإىل خمفر 

الرميثية. ووجهت له تهمة االن�شمام اإىل جمموعات املقاومة الكويتية ورف�شه االلتحاق 

بعمله يف مق�شم النزهة وعدم تغيري جن�شيته ولوحات �شيارته ومت حتويله اإىل معتقل نادي 

كاظمة الريا�شي)2(.

اإعدام ال�سهيد :

على  اأ�شروا  اأنهم  اإال  املقاومة  يف  ال�شهيد  تورط  يثبت  دليل  اأي  العراقيون  يجد  مل 

اتهامه بامل�شاركة يف املقاومة �شد جنود االحتالل. وقام جنود االحتالل يف يوم ال�شبت 
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1991/1/19م باإعدام ال�شهيد رمًيا بالر�شا�ض بالقرب من منزل عمه يف الرميثية. وقد 

ترك جثمانه لفرتة اإىل اأن ح�شرت �شيارة اإ�شعاف نقلته اإىل م�شت�شفى ال�شباح. لقد كان 

والد ال�شهيد من �شاكني الد�شمة وعلم بخرب اعتقال ابنه وحاول تو�شيط اأحد ال�شباط 

العراقيني ممن يرتددون على جميعة الد�شمة اإال اأن حماوالته باءت بالف�شل. وكان يعتقد 

اأن ابنه �شوف يوؤخذ اأ�شرًيا اإال اأنه بعد التحرير مبا�شرة 1991/2/26م طلب اإليه اأحد 

اأقاربه اأن يبحثوا عن ال�شهيد. وكان القريب على علم باإعدام ال�شهيد فاأخذ والد ال�شهيد 

يكن  ومل  امل�شت�شفى  ثالجة  وعمه يف  ابنه  مل�شاهدته  االأب  و�شدم  مبارك  م�شت�شفى  اإىل 

ل�شتى  اعتقاله  اأثناء فرتة  ال�شهيد  تعر�ض  وقد  االإعدام.  ابنه  اأن م�شري  يدور يف خلده 

غري  ال�شهيد  ج�شد  على  والتمثيل  التعذيب  عالمات  وكانت  والتمثيل.  التعذيب  �شنوف 

اعتيادية وبوح�شية ويذكر والده اأن جنود االحتالل قاموا بخلع اأظافره وتك�شري ركبتيه 

وفقع عينيه و�شرب راأ�شه يف اآلة حادة. كما اأن اآثار الكهرباء على �شدره وظهره اإ�شافة 

اإىل ر�شا�شة يف راأ�شه واأعقاب ال�شجائر يف اأنحاء متفرقة من ج�شمه. ويف اليوم التايل 

ودفنه يف مقربة  واأقاربه ومت غ�شله  والده  قبل  ال�شهيد من  نقل جثمان  1991/2/27م 

ال�شليبيخات)3(.

رحم اهلل ال�سهيد رحمة وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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الهام�ش:

)1( عبداهلل اأحمد بن نخي )والد ال�شهيد(، �شريط رقم 1/114، اأجرى املقابلة : د. بنيان تركي، بتاريخ 

1995/11/21م.

)2( امل�شدر ال�شابق.

)3( امل�شدر ال�شابق.



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
 250 

ال�سهيد / حمزة حممد علي كرميي

ال�شهيد حمزة كرميي من مواليد 1935/4/22م متزوج ولديه ولدان وثالث بنات، وقد 

عمل ال�شهيد موظًفا يف االإدارة العامة للجمارك.

دور ال�سهيد اأثناء االحتالل العراقي :

قام ال�شهيد بتوزيع املواد الغذائية وبع�ض االأموال على اأهايل منطقة الرميثية منطقة 

�شكنه، كما عمل �شيدلية �شغرية يف منزله يوزع منها على االأهايل)1(.

اعتقال ال�سهيد :

الكائن يف منطقة  1991/1/18م يف منزله  ال�شهيد حمزة كرميي يوم اجلمعة  اعتقل 

الرميثية. وت�شاربت االآراء حول �شبب االعتقال وت�شري الرواية االأوىل اإىل اأنه يف حدود 

ال�شاعة الثانية �شباًحا قام اأفراد املقاومة يف منطقة الرميثية ب�شرب خمفر الرميثية 

ومدر�شة اأمامة بنت ب�شر. اأما الرواية الثانية فتذكر قيام اأحد اأفراد املقاومة بقتل اأحد 

اخلونة واألقى به يف ال�شارع الذي يقطنه ال�شهيد. اأما الرواية الثالثة في�شري فيها اأهل 

ال�شهيد اإىل تعر�ض بع�ض اجلنود العراقيني الإطالق نار من �شطح اأحد املنازل املجاورة 

مما اأدى اإىل قيام جنود االحتالل ب�شن حملة اعتقاالت ع�شوائية على هذا احلي واأخذوا 

معظم الرجال املوجودين فيه وكان من بينهم ال�شهيد حمزة كرميي وولداه وزوج ابنته 

ال�شهيد علي بن نخي. ومت اقتيادهم مع جمموعة من رجال احلي اإىل خمفر الرميثية. 

معتقل  اإىل  حتويلهم  ومت  الكويتية  املقاومة  جمموعات  اإىل  االن�شمام  تهمة  له  ووجهت 

نادي كاظمة الريا�شي.

اإعدام ال�سهيد :

اأ�شروا  اأنهم  اإال  املقاومة  اأعمال  يف  ال�شهيد  تورط  يثبت  دليل  اأي  العراقيون  يجد  مل 

يوم  االحتالل يف  وقام جنود  االحتالل،  �شد جنود  املقاومة  بامل�شاركة يف  اتهامه  على 

1991/1/19م باإعدام ال�شهيد رمًيا بالر�شا�ض بالقرب من منزله، وقد ترك  ال�شبت 

جثمانه لفرتة اإىل اأن ح�شرت �شيارة اإ�شعاف نقلته اإىل م�شت�شفى ال�شباح. وقد وجدت 

ت�شوهات يف ج�شم ال�شهيد ب�شبب احلرق وطلقتان يف الرجل اليمنى والي�شرى وانتفاخ 
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يف الوجه)2(.

�شاهد  وقد  1991/2/26م  التحرير  يوم  اإىل  امل�شت�شفى  ثالجة  يف  ال�شهيد  جثة  وظلت 

التايل  اليوم  ويف  علي،  ال�شهيد  ابنه  عن  يبحث  كان  عندما  نخي  بن  عبداهلل  اجلثة 

1991/2/27م اأخرجت جثة ال�شهيد حمزة كرميي وزوج بنته علي بن نخي ومت غ�شلهما 

ودفنهما يف مقربة ال�شليبيخات)3(.

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

الهام�ش:

)1( ملف ال�شهيد، مكتب ال�شهيد.

)2( امل�شدر ال�شابق.

)3( عبداهلل بن نخي، �شريط رقم 1/114؛ اأجرى املقابلة د. بنيان تركي: بتاريخ 1995/11/21م.
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8غالية عبدالرحمن ح�شني الرتكيت

12فا�شل علي اأكرب مريزا

22كليب �شايف فرحان

29عدنان اأحمد عبداهلل علي �شري

38علي �شايع اأحمد قنرب من�شور

46�شليمان عبدالعزيز �شليمان العبدالعزيز

50عبداحلميد اإبراهيم علي يو�شف خريبط

57عبدالعزيز �شند عوريد ق�شعان

63علي حممد علي مفرح العجمي

67فوؤاد م�شاري �شليمان ال�شطي

70عبا�ض حجي علي �شهاب

73عادل عبداهلل اأحمد حي احليي

77عاي�ض �شالح �شعد املطريي

81رجعان و�شمي را�شد البليجية العازمي

83زكريا علي ح�شني بوحمد

86طارق م�شحي خلف جعيالن الف�شلي

89حامد خلف �شريان اعنيزان ال�شمري

93اأنور اأحمد الل�شيد عبداهلل ال�شيد �شالح الرفاعي

97خالد عبدالرحمن علي عبدالرحمن البعيجان

الفهر�ش
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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
 253 

111باقر عبا�ض �شيد عبداهلل املو�شوي

112اأحمد علي خري اهلل عدنان

136جعفر علم تقي غلوم تقي

140بدر اأحمد علي الكندري

144بدر رجب عبدالوهاب اأحمد

159�شعود عيد �شامل زامل منازل

160حممد يعقوب يو�شف زيد القالف

190حممد علي حممد علي حجر العازمي

191حمد عو�ض را�شد الفليف�ض اجلوي�شري

192بدر �شاير عوين ظاهر ال�شمري 

209بادي مي�ض �شلبوخ احل�شيني

214جا�شم حممد اإبراهيم ح�شني

229احلميدي دغيليب مرزوق دغيليب

235ابراهيم عبدالرزاق حممود اإبراهيم اخل�شري

239�شامل فالح ع�شبان القح�ض العنزي

247علي عبداهلل اأحمد علي بن نخي

250حمزة حممد علي
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..áÁôµdG IÉ«◊Gh πª©dGh AÉaƒdG ÊÉ©e É¡æe
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اجلزء السابع

شهداء الكويت
بطوالتهم وتضحياتهم

أ. د. بنيان سعود تركي
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