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كلمة معايل القائد العام لقوة دفاع البحرين

يف تاريخنا مع الأ�سقاء تكت�سب الأحداث اجل�سام طابعًا اأخويًا ، خا�سًا ولونًا وطنيًا مميزًا ، 

وتتطلب مواقف �سريحة وحا�سمة ، واأدوارًا �سريعة وفاعلة ، واملواقف العظام ُت�سكل منعطفًا 

مميزًا يف  م�سرية التعاون والتعا�سد القائم على ثوابت الت�سامن بني الأ�سقاء ، وتظل هذه 

الأحداث  را�سخة يف ذاكرة الوطن ، حيث اأن املرء يقف يف حرية مما جرى ، ففي الثاين من 

اأغ�سط�س عام 1990م ، وما تال ذلك من تطورات ، ل يكاد لعمق املاأ�ساة ، وفداحة الكارثة 

اأن ي�سدق حقيقة ما جرى ول يدرك مدى ما حلق باأمتنا العربية من خ�سائر تتواىل اآثارها 

تلك  يف  البحرين  مملكة  بدور  واإميانًا   . هذا  يومنا  حتى  الأيام  مرور  مع  وترتى   ، ال�سلبية 

اإثراء  يف  لدورها  واإدراكًا   ، الأحداث  هذه  توثيق  اأهمية  من  وانطالقًا   ، املف�سلية  الفرتات 

الكتاب  اإ�سدار هذا  البحرين على  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  ، حر�ست  التاريخية  احلقيقة 

املو�سوم بـ »  دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت عام 1990- 1991م ».

التعاون الأخوية  اإن عالقة  واأعت�سموا بحبل اهلل جميعًا ول تفرقوا }.   � : فقد قال تعاىل 

اأ�سحاب  دعائمها  واأر�سى  وثقها  التي   ، ال�سقيقني  البلدين  بني  القائمة  املتميزة  والتاريخية 

اجلاللة وال�سمو قادة البلدين ال�سقيقني ، كانت قائمة وم�ستمرة يتوارثها الأباء عن الأجداد 

وقوف  ياأتي   ، امل�سرتك  وامل�سري   ، الأخوي  الرتابط  هذا  حتمية  على  وتاأكيدًا   ، القدم  منذ 

مملكة البحرين حكومًة و�سعبًا مع الأ�سقاء بدولة الكويت ال�سقيقة ليكون يف مقدمة الأولويات 

والأهتمامات ، من اأجل الدفاع امل�سرتك ، والذود عن كل ما من �ساأنه امل�سا�س ب�سيادة واأمن 

الأ�سقاء .

باإرادة حرة �سلبة ، وبقلوب ملوؤها الإميان والإخاء واملحبة ، وعماًل بقوله تعاىل : � وتعاونوا 

الكويت  بدولة  الأخوة  مع  واحدًا  �سفًا  تقف  دائمًا  البحرين  فمملكة   .{ والتقوى  الرب  على 

ال�سقيقة ، وعماًل بقول ر�سولنا الكرمي � : � املوؤمن للموؤمن كالبنيان املر�سو�س ي�ُسد بع�سه 

بع�سًا }. فاإن التاآزر الأخوي القائم على التعاون والرب الذي جبلنا عليه ، والنابع من تاريخنا 

العريق ، ب�سفحاته امل�سرقة ،  واملليئة بالعزمية والت�سحية ، واملقرونه بروح احلزم والعزم 

قادتنا  اأر�ساها  التي  املتينة  والأ�س�س  والوثيقة  العريقة  العالقات  على  القائم   ، والإ�سرار 

اأم�سى  ُتعد  التي  اخلليجية  الوحدة  روح  بحق  يج�سد  التعاون  هذا  فاإن  تعاىل  اهلل  حفظهم 

لدول  التعاون  دول جمل�س  و�سالمة  وا�ستقرار  اأمن  من  النيل  يحاول  من  كل  وجه  �سالح يف 

اخلليج العربية .

ليكون  ؛  الأ�سقاء  والتعا�سد بني  التعاون  تاريخ  ت�سجل فرتة ع�سيبة من  وثيقة  الكتاب  ياأتي هذا  حيث 

حافزًا على ا�ستمرار وتوا�سل العمل الأخوي امل�سرتك ، وما حتويه �سفتي هذا الكتاب يلقي 
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الكثري من ال�سوء على اأبرز اجلهود الع�سكرية ، وال�سيا�سية ، والقت�سادية  والجتماعية،  

والإعالمية التي بذلتها مملكة البحرين على خمتلف الأ�سعدة املحلية ، والإقليمية ، 

اإىل جانب احلكومة  والوقوف   ، املعتدي  وردع    ، اإىل ن�سابه  لإعادة احلق  ؛  والدولية 

القرارات  ؛ لتطبيق  ال�سبل  وال�سعي بكل   ، ، ودعمها وم�ساندتها  ال�سقيقة  ال�سرعية  الكويتية 

العادلة وال�سادرة من موؤمترات القمة اخلليجية اأو العربية ، و القرارات ال�سادرة من جمل�س 

 ، ال�سقيقة  الكويت  لدولة  الغا�سم  العراقي  الغزو  اإدانة  جميعها  واملت�سمنة   ، الدويل  الأمن 

ومطالبته ب�سحب قواته الع�سكرية من اأرا�سيها .

ومن هنا ي�سعدين اأن اأرفع اأ�سدق اآيات ال�سكر والتقدير والمتنان ملقام �سيدي ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين 

على توجيهاته ، واهتمامه الذي كان حافزًا قويًا لنا على اإ�سدار هذا الكتاب ، واأتقدم بال�سكر 

اجلزيل والتقدير العميق لكل من �ساهم باملعلومات املوثقة واحلقائق النا�سعة ، �سواء كانت 

من قوة دفاع البحرين ب�سفة خا�سة اأو وزارات اململكة وموؤ�س�ساتها املختلفة . كما اأثني على 

جهود جلنة الإعداد التي داأبت على البحث العلمي والتق�سي ، و بذلت غاية اجلهد ؛ لتوخي 

الدقة واملو�سوعية يف اإخراج هذا الكتاب اإىل حيز الوجود ، ليكون نربا�سًا م�سيئًا لكل من 

الخت�سا�س  ذوي  والدار�سني  واملوؤرخني  الع�سكريني  من   ، التاريخية  احلقيقة  معرفة  يريد 

التي  املعلومات  هذه  تكون  اأن  اآماًل   ، واملعرفة  العلم  اأهل  من  والتاريخي  الع�سكري  بال�ساأن 

املن�سودة من  الأغرا�س  تاريخية وعلمية جديدة ، حتقق  اإ�سافة  الكتاب بني دفتيه  يحتويها 

اإ�سدار هذا الكتاب ، وا�ساأل اهلل تعاىل التوفيق وال�سداد يف ذلك ، واآخر دعوانا اأن احلمد 

هلل رب العاملني .

الفريق اأول ركن خليفة بن اأحمد اآل خليفة

                   القائد العام لقوة دفاع البحرين
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مقــــــدمــــه

يتناول هذا الكتاب الوثائقي دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت عام 1990- 

1991م ، واأكت�سب هذا الكتاب اأهمية كربى لكونه توثيق تاريخي حلقبه ع�سيبة من التاريخ 

املعا�سر لأمتنا العربية ، تفاعلت خالله اأحداًث حملية واإقليمية ودولية ، واأقت�سى هذا الدور 

بالتعاون   ، ال�سقيقة  الكويت  لدولة  العراق  البحرين يف مواجهة غزو  الذي قامت به مملكة 

والتن�سيق مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة . مما نتج عنه ك�سب الت�سامن العربي والإ�سالمي 

والدويل ، حل�سد كافة الإمكانات والقدرات يف حل الأزمة بدءًاً من القيادة ال�سيا�سية التي 

بذلت جهودًا جبارة متثلت يف فحوى الت�سريحات املتعددة اأثناء الأزمة ، ونتائج الت�سالت 

التعاون  جمل�س  دول  قادة  ومع   ، الكويتيني  امل�سئولني  مع  املكثفة  والأجتماعات  امل�ستمرة 

اخلليجي ، والدول العربية ال�سقيقة ، والدول  ال�سديقة ، والقادة الع�سكريني ، ووزراء الدفاع 

واخلارجية بدول جمل�س التعاون اخلليجي خا�سًة وعلى امل�ستوى العربي والإ�سالمي والدويل 

ب�سفة عامة .

وقد اأدت جميع هذه اجلهود الفعاله اإىل اإثبات دور مملكة البحرين البارز واملوؤثر يف تو�سيح 

وتر�سيخ الدور ال�سيا�سي والع�سكري ، والذي اأ�سفر عنه الو�سول اإىل اأف�سل النتائج للتخفيف 

من وقع الكارثة الإن�سانية املوؤملة على ال�سعب الكويتي ال�سقيق ، وحترير دولته واإعادة احلكومة 

ال�سرعية لها .

، والتي قامت بدور  البحرين  العامة لقوة دفاع  القيادة  اأي�سًا جهود  الكتاب  كما تناول هذا 

حيوي وهام يف تهيئة اجلاهزية القتالية للوحدات الع�سكرية بقوة الدفاع ، للقيام بواجباتها 

ومهمتها الدفاعية عن اأر�س الوطن ، والراأي العام املحلي واإي�ساله اإىل املواطنني مبختلف 

 ، الع�سكرية  للعمليات  الدفاع  قوة  اإعداد  واإتقان على  دقه  بكل  والإ�سراف   ، الإعالم  و�سائل 

الكويت  دولة  وال�سديقة يف حرب حترير  ال�سقيقة  القوات  مع  الفعلية  امل�ساركة  اإىل  و�سوًل 

والتي اأطلق على تلك العملية ) عا�سفة ال�سحراء ( .

الدولة  وزارات  جميع  بها  قامت  التي  الفاعلة  والأدوار  اجلهود  الدرا�سة  اأو�سحت  كما 

دولة  حترير  حرب  يف  الدولة  جهود  لدعم  بارزه  اإ�سهامات  لها  والتي   ، املختلفة  وموؤ�س�ساتها 

الكويت ال�سقيقة .

ويعترب هذا الكتاب مرجعًا هامًا يبني بكل اأمانه لكافة املهتمني بال�سئون ال�سيا�سية والع�سكرية 

والقت�سادية ، والباحثني والدار�سني يف جمال التاريخ احلديث واملعا�سر دور مملكة البحرين 

يف حترير الكويت على كافة الأ�سعدة .
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حيث تتناول الدرا�سة مقدمه ومتهيد و�ستة ف�سول :

متهيد : موقف حاكم البحرين من اأزمة عام 1961م  .

الف�سل الأول : يتناول مقدمات اأزمة غزو دولة الكويت وتطوراتها واأبعادها املحلية والإقليمية   

والدولية .

الف�سل الثاين : يتناول اجلهود التي قامت بها القيادة ال�سيا�سية اأثناء وبعد الأزمة .

وبعد  اأثناء  البحرين  دفاع  بقوة  الع�سكرية  للقيادات  البارز  الدور  يتناول   : الثالث  الف�سل 

الأزمة .

الف�سل الرابع : يتناول مهام وم�ساركة وحدات واأ�سلحة قوة الدفاع الربية واجلوية والبحرية 

والإجنازات التي حققتها .

الف�سل اخلام�س : يتناول الأدوار التي اأ�سهمت وقامت بها مديريات القيادة العامة لقوة دفاع 

البحرين يف حرب حترير دولة الكويت .

الف�سل ال�ساد�س : يتناول اجلهود والأدوار الفاعلة التي قامت بها وزارات الدولة وموؤ�س�ساتها 

الر�سمية من اإ�سهامات بارزه لدعم جهود الدولة يف حرب حترير دولة الكويت ال�سقيقة .
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متهيد
موقف حاكم �لبحرين من �أزمة عام 1961م
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على اإثر قيام النظام الع�سكري الذي تزعمه عبد الكرمي قا�سم يف يوليو 1958م ، والذي اأدى 

اإىل الإطاحة بامللكية يف العراق ، بداأ النظام اجلديد يعاين الكثري من امل�سكالت الداخلية 

�سنها  التي  الأهلية  احلرب  جانب  اإىل  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الن�سقاقات  اأبرزها  من  وكان 

بعنف �سد الأكراد يف �سمال العراق .

يف  والقت�سادية  ال�سيا�سية  اأطماعه  حتريك  �سوى  و�سيلة  اأمامه  العراقي  النظام  يجد  ومل 

اإدعاءاته الباطلة �سدها . وبذلك تناق�س مع نف�سه تناق�سًا وا�سحًا حني  الكويت ، وتكرار 

العدوان  اإىل  يتحول  به  فاإذا   ، الكويت  مع  ودية  اإقامة عالقات  قيامه على  بداية  حر�س يف 

عليها .

ومن املوؤ�سف اأن ياأتي ذلك العدوان يف الوقت الذي ا�ستطاعت فيه الكويت نتيجة للتطورات 

ال�سيا�سية والقت�سادية التي بلغتها ، وما ارتبطت به من عالقات متكافئة بني الدول العربية 

وال�سديقة ، اأن تعمل على اإقامة عالقات جديدة مع بريطانيا تتنا�سب واملكانة التي و�سلت 

اإليها ، وهو ما حتقق بالفعل يف التا�سع ع�سر من يونيه 1961م ، حني اتفق الطرفان على اإلغاء 

معاهدة 1899م ، واإحاللها مبعاهدة جديدة تقوم على ال�سداقة والتعاون .

اأن  جند  الأزمة  تلك  وقوع  خالل  ن�سرت  التي  العراقية  والبيانات  الت�سريحات  خالل  ومن 

املطالب العراقية ا�ستندت اإىل الدعاءات التاريخية التي بينها اإدعاوؤه تبعية الكويت لولية 

الب�سرة ، وما اعتربه حقًا له يف وراثة الدولة العثمانية .

اإىل  موجها  بيانا  الكويت  اأمري  ال�سامل  عبداهلل  ال�سيخ  اأ�سدر   ، الأزمة  بوادر  اأثر ظهور  ويف 

ال�سعب الكويتي ، اأكد فيه اأن الكويت دولة عربية م�ستقلة ذات �سيادة ، واأن ال�سعب الكويتي 

م�سمم على الدفاع عن ا�ستقالل بالده ، واأنه على اقتناع كامل باأن الدول العربية وغريها من 

الدول ال�سديقة واملحبة لل�سالم �ست�ساند الكويت يف احلفاظ على ا�ستقاللها .

كما اأكدت احلكومة الكويتية يف البيانات التي اأ�سدرتها اأن الدعاءات التي ا�ستند اإليها حاكم 

العراق ل ترتكز على اأ�سا�س من ال�سحة التاريخية ، والتي اإن دلت على �سيء فاإمنا تدل على 

الأيام خا�سعة للحكم  اأي يوم من  الكويت يف  اإذ مل تكن   ، والواقع  التاريخ  مغالطات يف 

العثماين ، ومل يكن للدولة العثمانية ممثل لها يف الكويت ، واأنها عا�ست جميع فرتات تاريخها 

ال�سيطرة  عن  مبناأى  حكامها  وظل   ، العثمانية  التبعية  جترها  التي  امل�سكالت  عن  بعيدة 

العثمانية ، وي�سفون على اإمارتهم كيانا م�ستقال حر�سوا دائما على حريته وازدهاره .
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والإخاء  املحبة  واأوا�سر  والكويت  البحرين  تربط  التي  القدمية  التاريخية  للعالقات  ونظرًا 

يف  الوطنية  امل�سلحة  قواتها  ت�سكيل  عدم  رغم  البحرين  حكومة  قررت  فقد   ، ال�سعبني  بني 

فقامت  للكويت  اإمكانيات  من  متلك  ما  بكل  وامل�ساعده  العون  يد  متد  بان   ، الوقت  ذلك 

اأجوائها اجلوية ومياها  وفتح   ، اأرا�سيها  الربيطانية يف  القوات  بتمركز  وال�سماح  باملوافقة 

اجلو  �سالح  فقد جتمعت طائرات   ، العراقية  التهديدات  الكويت من  للدفاع عن  الإقليمية 

البحرية  القوات  ، وكذلك �سفن   (R.A.F( باملحرق القاعدة اجلوية  امللكي الربيطاين يف 

امللكية  الربيطانية يف قاعدة اجلفري البحرية ،  ويف 23 اأكتوبر 1961م طلب املقيم ال�سيا�سي 

الربيطاين يف البحرين ) دبليو . اج . لو�س ( املوافقة من حاكم البحرين وتوابعها املغفور 

اآل خليفة، بزيادة عدد اجلنود الربيطانيني يف  ال�سيخ �سلمان بن حمد  العظمة  له �ساحب 

البحرين من 425 جندي اإىل 1100 جندي ، وذلك لتتمكن بريطانيا من الدفاع عن الكويت 

يف حالة تعر�سها اإىل  اأي هجوم عراقي ) انظر امللحق رقم )1( ( ، حيث وافق على الطلب 

حاكم البحرين اآنذاك ، ومت اإن�ساء مع�سكر كبري يف منطقة الهملة –  ال�سلع - لتجمع القوات 

الربية الربيطانية فيه ، والتي تقدر بكتيبة م�ساه ، وذلك للتحرك للدفاع عن الكويت عندما 

تتعر�س لأي هجوم من قبل القوات العراقية .

الأ�سرتني  يجمع  وما   ، والكويت  البحرين  بني  والرتابط   ، التالحم  �سبق مدى  ويت�سح مما 

احلاكمتني ، وال�سعبني ال�سقيقني من وحدة امل�سري ، الذي متثل يف اأوا�سر القربى ، والتعاطف 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  العالقات  متانة  وتتج�سد يف   ، ال�سلم واحلرب  والتكاتف يف حالتي 

العراقي  التهديد  بداية  منذ  قوة  بكل  اأي�سًا  ومتثل   ، واحلا�سر  املا�سي  يف   ، والجتماعية 

للكويت يف عهد الرئي�س عبدالكرمي قا�سم �سنة 1961م ، ويف خالل الغزو العراقي الغا�سم 

1990 م ، حيث وقفت البحرين بكل ما متلكه  الرئي�س �سدام ح�سني عام  للكويت يف عهد 

من قوة مع الكويت يف هذه احلرب الظاملة والغا�سمة ، و هذا ما �سوف نعر�س اإثر العدوان 

الغا�سم على دولة الكويت ال�سقيقة يف عهد الرئي�س �سدام ح�سني يف الف�سول التالية .
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ملحق رقم ) 1 (

الربيطاين  ال�سيا�سي  املقيم  من  1961م  اأكتوبر   23 يف  موؤرخة   : الأوىل  الر�سالة    - اأ  

يف البحرين   ) دبليو . اج . لو . لو�س ( اإىل حاكم البحرين وتوابعها املغفور له - باإذن اهلل 

تعاىل - ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة يطلب فيها املوافقة لزيادة عدد القوات الربيطانية 

يف البحرين للدفاع عن الكويت .

البحرين  حاكم  رد  عن  عبارة  وهي  1961م  نوفمرب   1 يف  موؤرخة   : الثانية   الر�سالة    - ب 

وتوابعها املغفور له    – باإذن اهلل تعاىل -  ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة على ر�سالة املقيم 

ال�سيا�سي الربيطاين يف البحرين ، وقد وقعها نيابة عنه املغفور له – باإذن اهلل تعاىل - ال�سيخ 

عي�سى بن �سلمان اآل خليفة ويل العهد اآنذاك.

جـ - الر�سالة الثالثة  : موؤرخة يف 20 نوفمرب 1961م من املقيم ال�سيا�سي يف البحرين اإىل 

حاكم البحرين وتوابعها املغفور له – باإذن اهلل تعاىل - ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة .
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)1(  حمد بن عي�سى اآل خليفة ،  ال�سوء الأول ، البحرين ، 1986م ،�س 86 - �س 88 .

)2(  منى غزال ، تاريخ العتوب ، اآل خليفة يف البحرين ، ط 1 ، املطبعة ال�سرقية ، البحرين 1991م ، �س60.
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�لف�صل �لأول
وتطورها  �أزمة �خلليج عام 1990م – مقدماتها 

و�أبعادها
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الف�شل الأول

واأبعادها وتطورها  اأزمة اخلليج عام 1990م – مقدماتها 

1990م  اأغ�سط�س  من  الثاين  يوم  فجر  الكويت  اأر�س  العراقية  القوات  غزت  عندما 

لتحتلها ، وتطيح بحكومتها ال�سرعية ، فاجاأت العامل بهذا العدوان الغا�سم ، الذي ل مربر 

له ، ومل تكن املفاجاأة اإطالقا ب�سبب انعدام اأو ندرة املعلومات حول حتركات اجلي�س العراقي 

قبالها .. فهذه املعلومات كانت متوافرة ، بدرجات خمتلفة من الدقة لدى اأجهزة املخابرات 

وال�ستطالع العاملية والإقليمية .. واإمنا كانت املفاجاأة ب�سبب الإجماع على ا�ستبعاد توقع هذا 

التهور واملغامرة من جانب النظام العراقي ، والإقدام على عمل –  يعد بكل املقايي�س – نادر 

احلدوث يف العالقات الدولية .

غري اأن العودة اإىل الأ�سابيع ال�سابقة لالأزمة من ناحية ، وحتليل جممل الظروف املو�سوعية يف 

ك�سف  ت�سهم يف   ، ثانية  ناحية  منطقة اخلليج واملحددة للعالقات العراقية – اخلليجية من 

ال�سلوك العدواين للنظام العراقي الذي ات�سم بالعجز عن اإدراك العواقب الوخيمة : عربيا ، 

وخليجيا ، ودوليا للعمل الذي اأقدم عليه ، وهذه اخللفية لزمة اأي�سا قبل النتقال اإىل متابعة 

تطورات الأزمة وتداعياتها ، ثم مناق�سة وحتليل الإدعاءات العراقية حول الق�سية التي اأثارت 

اأكرب قدر من اللتبا�س ، وخلط الأوراق يف التاريخ ال�سيا�سي العربي املعا�سر .

اأوًل  :  خلفيات الأزمة :

الأو�سط  وال�سرق   ، اخلليج  منطقة  يف  ال�سيا�سي  للو�سع  املراقب  على  ال�سعب  من  لي�س 

توجهني  يلم�س  – اأن  1990م حتديدا  اأبريل عام  – ومنذ  الغزو  ال�سابقة على  الأ�سابيع  يف 

عراقيني بارزين :

ب�سربها من  التهديد  نغمة   وت�سعيد   ، اإ�سرائيل  �سد  الدعائية  ت�سعيد احلرب  هو   : الأول 

 ، ودولية  اإقليمية  فعل  ردود  من  ذلك  على  ترتتب  مبا   ، واإثارة  �سدة  الألفاظ  اأكرث  خالل 

على  القادر  القوي  العربي  الطرف  وكاأنه  له  �سورة  بناء  يف  العراقي  النظام  ا�ستثمرها 

حتدي اإ�سرائيل ، ومن ي�ساندونها .

الثاين : هو افتعال الأزمة ال�سيا�سية مع الكويت ، والت�سعيد املتعمد لها يف �سهر يوليو 1990م 

على نحو �سريع ومت�ساعد ، ب�سكل بدا معه وكاأن العراق ي�ستنفد )) الو�سائل ال�سلمية (( حلل 

تلك الأزمة ، ويهيئ الأجواء – بالتايل – لغزو الكويت .
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اأدىل  العراقيني  الع�سكريني  اأمام عدد من  1990م ، ويف حديث  اأبريل عام  الثاين من  ففي 

الرئي�س �سدام ح�سني بت�سريحه املثري باأنه )) �سي�سعل نارا تاأكل ن�سف اإ�سرائيل اإذا حاولت 

�سرب العراق (( ! ولقد اأطلق �سدام ح�سني هذه الت�سريحات يف �سياق حتذير اإ�سرائيل من 

اأن حتاول �سرب من�سات اإطالق ال�سواريخ التي قيل اإنها بنيت يف العراق ، واأنها قادرة على 

الو�سول اإىل تل اأبيب !

قواعد  ن�سبنا  لقد   ((  : العرب  العمال  احتاد  وفد  اأمام  كرر   ، 1990م  اأبريل  من   18 ويف 

قواعد  �سربوا  فاإذا   .. ال�سرق  ولي�س   ) اإ�سرائيل  اأي   ( الغرب   باجتاه  متجهة  ال�سواريخ 

ال�سواريخ املبنية – الثابتة - ، فاإن عندنا اأي�سا قواعد �سواريخ متحركة (( !

لقد اأ�سهمت هذه الت�سريحات ، وما اأحدثته من ردود اأفعال حممومة ، يف اإثارة جو من التوتر 

يف املنطقة ، بداأ يف �سكل تزامن مع عدد من التهديدات لالأمن العربي ، تبلورت بالذات حول 

تعقيدات الق�سية الفل�سطينية ، وجمود عملية ال�سالم ، وتدفق هجرة اليهود ال�سوفييت اإىل 

فل�سطني من ناحية ، والتهديدات الغربية والإ�سرائيلية �سد العراق من ناحية اأخرى . لذلك ، ويف 

خ�سم هذا املناخ ، دعا العراق وفل�سطني معا اإىل عقد القمة العربية  الطارئة ، التي عقدت يف 

بغداد خالل الفرتة من 28 - 31 مايو 1990 م .

ومل يكن غريبا ، خا�سة مع انعقاد القمة يف )) بغداد (( اأن يبدو املوؤمتر وكاأنه دعم عربي 

للعراق يف موقفه �سد اإ�سرائيل ، والوليات املتحدة ، بل �سد كافة القوى الراغبة يف حتجيم 

الفل�سطينية  الق�سية  حول  معظمها  دار  التي  القرارات  من  عدد  وو�سط   . العربية  القوة 

وتداعياتها ، جاء قرار املوؤمتر با�ستنكار حمالت التهديد والإجراءات العدوانية التي توجه 

اإىل العراق وليبيا ، واأكد املوؤمتر حق العراق يف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتاأمني اأمنه الوطني 

وحمايته .  وبالإ�سافة اإىل ذلك ، ويف قرارين اآخرين اأكد املوؤمتر حق الدول العربية يف التنمية ، ويف 

ا�ستخدام العلم والتكنولوجيا ، ودعا الدول املتقدمة اإىل ت�سهيل نقل التكنولوجيا اإىل الدول 

نزع  اإىل  الداعية  امل�ساعي  املوؤمتر  اأيد  كما   . الأخرى  الدول  مع  امل�ساواة  قدم  على  العربية 

اأ�سلحة التدمري ال�سامل يف منطقة ال�سرق الأو�سط ، على اأن تكون دون متييز ، ودون انحياز ، 

واأن تكون �ساملة لكل اأنواع اأ�سلحة التدمري ال�سامل .

وهكذا اأفلح النظام العراقي يف خلق انطباع عربي عام باأن ق�سيته الأ�سا�سية – بعد اأن انتهت 

 ، ال�سالح  تكدي�س  من  الأ�سا�سي  الغر�س  واأن   ، فل�سطني  ق�سية  هي   – اإيران  مع  احلرب 

اأ�سلحة نووية ،  اإ�سرائيل ، ومواجهة ما متلكه من  وتطويره ، هو الو�سول اإىل مرحلة الردع �سد 

باأ�سلحة دمار �سامل اأخرى ، هي الأ�سلحة الكيماوية . ومل يكن غريبا – واحلالة هذه – اأن تت�سابق 

الإمربيالية  �سد  ملواقفه  ودعمها   ، للعراق  تاأييدها  لإبداء   ، العربية  واملنظمات  التجمعات 

وال�سهيونية .



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

٤٥

مدافعه  باأن  اجلميع  العراقي  النظام  خاللها  من  اأوهم  التي  التطورات  هذه  خ�سم  ويف 

 . الكويت  باإحكام لالأزمة مع  املتعمد واملخطط  التفجري  بداأ   ، اإ�سرائيل  و�سواريخه م�سوبة نحو 

ففي حترك مفاجئ بعث وزير اخلارجية العراقي طارق عزيز مذكرة اإىل ال�ساذيل القليبي 

اأمني عام اجلامعة العربية بتاريخ 15 يوليو 1990م ي�سكو فيها العراق من اأن حكومة الكويت 

ا�ستغلت ان�سغال العراق يف حربه مع اإيران ، واأقامت من�ساآت ع�سكرية ، وخمافر ، ومن�ساآت 

نفطية ، ومزارع على اأر�س العراق ، كما اتهمت املذكرة حكومتي الكويت والإمارات العربية 

خارج  الإنتاج  من  مبزيد  النفطية  ال�سوق  لإغراق  مدبرة  عملية  يف  بال�سرتاك  املتحدة 

ح�ستيهما املقررة بالأوبك ، الأمر الذي اأدى تدهور �سعر برميل النفط من 81 دولرا اإىل ما 

بني 11 و31 دولرا ، مما اأ�ساب العراق بخ�سارة بلغت يف الفرتة بني 1981م 1990م ما يقرب 

من )  89( مليار دولر . واتهمت املذكرة الكويت باإقامة من�ساآت نفطية على اجلزء اجلنوبي 

من حقل الرميلة العراقي ، و�سحب نفط منه ، قدر بـ 2400 مليون دولر خالل الفرتة من 

1980 اإىل 1990م . وطالب العراق باإلغاء الديون امل�ستحقة عليه ، وو�سع خطة عربية  ) على

غرار م�سروع مار�سال ( لتعوي�س العراق عن خ�سائره يف احلرب العراقية الإيرانية .

املت�سددة من اجلانب  ال�ستفزازية  اللهجة  اأن يلحظ  اأي مراقب  ال�سعب على  ومل يكن من 

العراقي ، الأمر الذي جعل مذكرة احلكومة الكويتية لالأمني العام للجامعة العربية تتحدث 

عن )) الده�سة وال�ستغراب البالغني للمذكرة العراقية ، وما ورد بها من عبارات ل تتفق 

ت�سكيل جلنة  املذكرة  تلك  وبينما طلبت   . البلدين ((  القائمة بني  الأخوية  العالقات  وروح 

) يف اإطار اجلامعة العربية ( لتف�سل يف مو�سوع تر�سيم احلدود بني البلدين انطالقا من 

واأن   ، الكويتية  الأرا�سي  يقع �سمن  الرميلة  اأن حقل  املعاهدات والوثائق املوجودة – اأكدت 

عمليات الإنتاج تتم فيها اأي�سا .

وقد بعث وزير اخلارجية العراقي مبذكرة اإىل الأمني العام موؤرخة يف 1990/7/21م ، ردًا 

على الر�سالة الكويتية الثانية يتهم امل�سوؤولني الكويتيني )) ب�سرقة (( ثروة العراق ، وو�سفت 

يتهربون   (( الكويتيني  امل�سوؤولني  واأن   ،)) باملغالطات  مليئة   (( باأنها  الكويتية  الر�سالة 

ومياطلون يف اأي تن�سيق جدي بني البلدين (( !

وعندما اأر�سلت الكويت مذكرة اإىل اأمني عام الأمم املتحدة ) برييز دي كويار ( بتطويرات 

الأزمة عاب العراق على الكويت ذلك ، معتربا اأن الكويت تق�سد تدويل الأزمة ، يف الوقت 

الذي تتحدث فيه عن اجلامعة العربية ، والعالقات بني العرب .

والأهم يف ذلك هو اأن العراق يف تلك املرحلة رف�س الإطار العربي حلل اخلالف ، وطالب 

للو�ساطة  بغداد  مبارك  الرئي�س  زار  وعندما   . الكويت  مع  ثنائية  مباحثات  يف  بالدخول 

يف امل�سكلة ، اهتم الناطق با�سم اخلارجية العراقية باأن يعلن )) اأن الزيارة جاءت يف اإطار 
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العالقات الثنائية ، ولي�س لها عالقة بالأزمة احلالية (( !

وبعد اأن حتدد يوم 29 من يوليو 1990م كموعد للقاء امل�سوؤولني من الكويت والعراق يف مدينة 

جدة باململكة العربية ال�سعودية ، اأجل العراق هذا الجتماع ، ويف تلك الفرتة ترددت اأنباء عن 

احل�سود العراقية على احلدود مع الكويت ، ولكن م�سوؤول عراقيا �سرح باأن تلك التحركات 

)) هي حتركات روتينية للفيلق ال�سابع (( !

وعندما حتدد يوم 31 من يوليو 1990م كموعد جديد للمباحثات – بعد ال�سغوط والت�سالت 

نائب  اإبراهيم  برئا�سة عزة   ( العراقي  الوفد  – ذهب  العرب  والروؤ�ساء  امللوك  املكثفة من 

رئي�س جمل�س قيادة الثورة العراقي ( لهدف حمدد هو : معرفة مدى قبول الكويت للمطالب 

العراقية ! ويف �سبيحة يوم الجتماع نف�سه اأكدت �سحيفة اجلمهورية العراقية اأن العــــــراق 

)1(
)) ي�ساوم على حقوقه امل�سروعة (( ! 

ثانيا : تطور الأزمة :

على الرغم من اأن ا�سطالح )) اأزمة اخلليج (( يوحي بالطابع املحلي اأو الإقليمي لها ، اإل 

اأن تلك الأزمة اتخذت منذ اللحظة الأوىل اأبعادا )) عربية (( ، و )) دولية (( وا�سعة اخلطورة ، غري 

اأن هذه الأبعاد تاأثرت – �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر – ب�سلوك العراق ؛ لأنه الطرف 

الذي فجر الأزمة ، ولذلك فاإن حتليل هذا ال�سلوك ميثل مقدمة �سرورية للتعريف باأبعادها 

الإقليمية والعربية والدولية ، ويقود اإىل اأ�سولها التاريخية وت�سخي�سها القانوين .

) اأ ( ال�شلوك العراقي يف الأزمة :

اأمور  كلها  كانت   .. الق�سري  �سمها  ثم   ، واحتاللها   ، للكويت  العراقي  الغزو  اأن  املوؤكد  من 

اإمنا كانت  ال�سابقة لالأزمة  الأ�سابيع  العراقية يف  الت�سرفات  واأن جممل   ، خمططة م�سبقا 

متهيدا لذلك الغزو ، فجوهر ال�سلوك العراقي بعد الغزو والحتالل . كان حماولة لالإفالت 

ر�سد  هنا  . وميكن  الكويت  لالن�سحاب من  والدولية  العربية  ال�سغوط  ومقاومة   ، بالغنيمة 

اأربعة اأبعاد وا�سحة :

1. البعد الأول : 

 هو حماولة تر�سيخ الأمر الواقع ، بالإ�سراع يف خطوات �سم الكويت ، والق�ساء على هويتها 

الدولية امل�ستقلة . فبعد دخول ما ل يقل عن مائة األف جندي عراقي تدعمهم الطائرات ، 

بـ ))حكومة  ، وبعد الإعالن عن ت�سكيل ما�سمي  ال�سيطرة على الكويت  ؛ لب�سط  والدبابات 

الكويت احلرة املوؤقتة (( اأعلن – يف الثامن من اأغ�سط�س 1990م – �سم العراق والكويت يف 

)1(  الكويت وجودًا وحدودًا ) احلقائق املو�سوعية والدعاءات العراقية ( تاأليف اأ.د مفيد �سهاب واآخرون ،  اإ�سراف اأ.د عبداهلل يو�سف 

الغنيم ، مركز البحوث والدرا�سات الكويتية ، الطبعة الثالثة ، الكويت 1997م ، �س 18
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اإطار وحدة اندماجية �ساملة . ثم �سدر مر�سومان جمهوريان عراقيان يف 28 من اأغ�سط�س 

 ، كاظمة  : هي  اأق�سية  ثالثة  ت�سم  (( جديدة  باإن�ساء )) حمافظة  اأولهما  يق�سي  1990م 

واجلهراء ، والنداء . ) ال�سم اجلديد ملدينة الأحمدي ( كما يزعم اعتبار الكويت املحافظة 

رقم )19( يف التق�سيمات الإدارية العراقية ، اأما املر�سوم الثاين فيقرر اإن�ساء ق�ساء جديد 

با�سم )) �سدامية املطالع (( ميتد من املطالع �سمال جون الكويت اإىل جنوب الب�سرة ، 

وتعديل احلدود الإدارية للب�سرة مع �سمايل  الكويت ، و�ساحب ذلك تغيريات اأخرى �سملت 

عراقية   �سخ�سيات  اأ�سماء  اإىل  الكويتية  وامل�ست�سفيات   ، وال�سوارع   ، املدار�س  اأ�سماء  تغيري 

وعربية ، ف�سال عن الإدعاء يف البدء بتنفيذ �سل�سلة من امل�سروعات لربط الكويت بالعراق 

بال�سكك احلديدية ، و�سبكة توزيع املياه العراقي . وعلى ال�سعيد القت�سادي �سملت التغريات 

بداأ  . كما  ال�سامل  القت�سادي  للدمج  ، كمقدمة  العراقي  بالدينار  الكويتي  الدينار  م�ساواة 

توطني اآلف الأ�سر العراقية حمل الأجانب الذين غادروا الكويت ، كجزء من تغيري الواقع 

الدميوغرايف يف الكويت .

2. البعد الثاين : 

هو حتييد اخلطر الإيراين ، فمنذ انتهاء احلرب مع اإيران طرح العراق عديدا من املبادرات 

اأنها ل تلبي  اأن اجلانب الإيراين رف�سها جميعا باعتبار  اإل   ، لالإ�سراع بت�سوية النزاع معها 

التورط يف  غزو  اأ�سبوعني  من  اأقل من  اأن الأمر تغري برمته بعد  ال�سروط الإيرانية . غري 

الكويت  ، واأعلن الرئي�س العراقي فجاأة  ودون اأية مقدمات يف 15 اأغ�سط�س 1990 م ما اأ�سماه 

)) مببادرة ح�سن النية (( جتاه اإيران ، والتي ت�سمنت ثالثة مبادئ رئي�سة:

اإقرار العراق باتفاقية اجلزائر لعام 1975م ، وما ت�سمنته من اأ�س�س وقواعد لر�سم   ·
احلدود بني البلدين يف مياه �سط العرب .

ان�سحاب القوات العراقية من الأرا�سي الإيرانية ، من جانب واحد ، اعتبارا من يوم 16 اأغ�سط�س .  ·
. نف�سه  التاريخ  يف  احلرب  اأ�سرى  جلميع  ال�سامل  الفوري  التبادل  بدء   ·

وهكذا ، يف اإجراء – فردي مفاجئ – تنازل العراق عن كل ما اكت�سبه يف معركته الطويلة 

واملريرة مع اإيران التي ا�ستمرت ما يقرب من ثماين �سنوات ، وبلغت تكاليفها على العراق 

نحو 288 مليار دولر ، اإىل جانب تدمري من�ساآت اقت�سادية وا�سرتاتيجية عراقية بنحو 8.2 

مليار ، ف�سالً عن نحو مليون قتيل من اجلانبني !

وبذلك الإجراء ، دفع العراق ثمنا باهظا لتاأمني و�سعه يف الكويت ، وملواجهة عواقب وجوده 

فيها، من خالل حتقيق ثالثة اأهداف :

. فيه  متورطا  نف�سه  العراق  يجد  قد   ، قادم  �سراع  اأي  يف  الإيرانية  القوة  حتييد   ·
دفع املزيد من القوات العراقية التي مت �سحبها من اجلبهة الإيرانية اإىل �ساحة املواجهة املحتملة .  ·
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اإغراء اإيران مبد يد العون اإىل العراق ، يف مواجهة احل�سار الع�سكري والبحري املفرو�س عليه !  ·
3. البعد الثالث : 

على امل�ستوى العربي ، هو حماولة ا�ستثارة اأكرب قدر من التاأييد ال�سعبي للموقف العراقي .  ول 

ميكن فهم وتف�سري هذا البعد لل�سلوك العراقي اإل يف �سوء طموحات حزب البعث العراقي 

و�سدام ح�سني نف�سه حول الدور )) القيادي (( للعراق يف املرحلة الراهنة . فمنذ منت�سف 

ال�سبعينات ، ومع تراجع الدور القيادي مل�سر بعد توقيع املعاهدة امل�سرية الإ�سرائيلية ، بداأت 

تت�سخم اأوهام الزعامة والقيادة لدى �سدام ح�سني ، الذي راأى اأنه قد �سنحت فر�سة – للمرة 

الأوىل يف التاريخ العربي – اجتمعت فيها عنا�سر الرثوة ، والعقيدة الثورية ، والقيادية املقتدرة 

توافر  ، مع  ال�سلطة  البعث يف  العراق حتت قيادته ) ويف وجود   : اأي   ، يف قطر عربي واحد 

الرثوة النفطية التي وفرتها الطفرة يف اأ�سعار البرتول بعد  1973م ( . ويف ظل هذه الطموحات 

والأوهام ، تنازل �سدام ح�سني عن حقوق العراق يف �سط العرب يف اتفاقية اجلزائر مع اإيران 

كي يق�سي على التمرد الكردي ، ثم اأخذ زمام املبادرة ملحا�سرة م�سر بعد توقيع اتفاقيات 

كامب ديفيد واملعاهدة مع اإ�سرائيل ، وبعد اأن قامت الثورة الإيرانية تورط يف احلرب �سدها 

 . املعا�سرة  احلروب  اأطول  من  واحدة  لت�سبح  ا�ستمرت  ولكنها   ، ب�سرعة  انتهاءها  متاأماًل 

ومع ذلك ، فاإن الطريقة التي انتهت بها احلرب �سهلت على النظام العراقي الظهور مبظهر 

املنت�سر فيها ، لقد �ساعدت �سدام ح�سني على اأن يقدم نف�سه يف �سورة املدافع عن

 )) البوابة ال�سرقية (( للوطن العربي ، ف�سال عن كونه مواجها ومتحديا للوجود ال�سهيوين 

يف املنطقة .

على  �سواء  نفوذه  من  لي�سعد  ؛  حممومة  جهودًا  العراقي  النظام  بذل   ، لذلك  وا�ستمرار 

 ، ككل  امل�سرتك  العربي  العمل  م�ستوى  على  –اأو  حدة  على  – كل  العربية  الأقطار    م�ستوى 

وعلى ال�سعيدين الر�سمي وال�سعبي ، مبا يف ذلك الإنفاق ب�سخاء على : اأحزاب ، ونقابات ، 

وجمعيات ، وكذلك على موؤ�س�سات �سحفية واإعالمية تنا�سر العراق ، اأو تنطق با�سمه مبا�سر ، 

اأو غري مبا�سر .  وبذل النظام العراقي جهودا مكثفة لت�سفية ح�ساباته مع �سوريا خا�سة من 

خالل دعم حكومة مي�سيل عون الع�سكرية يف لبنان ، ثم اأعلنت القيادة العراقية م�سئوليتها 

عن اأمن اأي قطر عربي يتعر�س لعدوان اإ�سرائيلي ! وعندما بادرت بالعودة لعقد قمة بغداد 

يف مايو 1990م اأعلنت اأنها ت�ستهدف الت�سدي ملخاطر تهجري اليهود ال�سوفييت اإىل اإ�سرائيل 

كما �سبقت الإ�سارة !

يف ظل تلك الظروف ، كان من الطبيعي اأن يطمع النظام العراقي يف اأن يح�سد ثمار جهوده 

اإليه مبا ترتب على ذلك من حدوث  العربية  ا�ستمالة بع�س احلكومات  لي�س فقط يف �سكل 

انق�سام خطري يف الوطن العربي .
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4.  البعد الرابع :

 على امل�ستوى الدويل ، حماولة ك�سب الوقت ، وتفتيت الجتماع الدويل �سد العدوان العراقي . والواقع 

اأن النظام العراقي طمع – يف البداية – يف تاأمني موقف دويل موؤيد للعراق ، اأو على الأقل 

حتييد بع�س الأطراف الدولية واإحجامها عن امل�ساركة يف الإجراءات الدولية �سده . غري اأنه ف�سل 

ف�سال ذريعا يف ذلك ، وهو ما تبدى على الفور يف تاأييد الحتاد ال�سوفييتي وال�سني للقرار 

الذي قدمته الوليات املتحدة يف جمل�س الأمن ؛ لفر�س التدابري ال�سرورية لتنفيذ العقوبات 

القت�سادية التي قررها املجل�س .. ثم تاأكد ذلك املوقف يف كافة التطورات والإجراءات �سواء 

على �سعيد الأمم املتحدة اأو خارجها .

غري اأن ذروة هذا التكتيك اإمنا متثلت يف خلق ق�سية )) الرهائن (( من خالل احتجاز 

كل الأجانب املقيمني بالعراق والكويت وامل�ساومة بهم . ومل تفلح ت�سمية هوؤلء )) ب�سيوف 

العراق (( يف اإخفاء الطابع امل�سني ، وغري احل�ساري للم�ساومة باأرواح اآلف الأبرياء الذين 

�سمل جانب كبري منهم الن�ساء والأطفال ، ولقد توالت القرارات العراقية حول هوؤلء الرهائن ، 

وا�ستهدفت بالإ�سافة اإىل ك�سب الوقت ، منع حدوث �سربة ع�سكرية �سد العراق ، وحماولة 

اإحداث ت�سدع يف التحالف الدويل املناه�س للعراق ، من خالل الإفراج التدريجي عن رهائن 

بع�س الدول دون بع�سها الآخر ، وفقا ملا تبديه تلك الدول من ا�ستعداد للتفاهم مع العراق ، 

)1(
اأو معار�سته ، اأو من حتفظات على املوقف الأمريكي . 

) ب ( البعد اخلليجي الإقليمي لالأزمة :

يق�سد بالبعد اخلليجي هنا ، تطورات الأزمة على م�ستوى اأقطار اخلليج العربي ، اأي يف كل 

من اإيران ، ودول جمل�س التعاون اخلليجي .

ومنذ اللحظة الأوىل لالحتالل العراقي للكويت ، ارتكز موقف دول جمل�س التعاون اخلليجي 

الأرا�سي  كافة  من  العراقية  القوات  ان�سحاب  على  الكامل  والإ�سرار  العدوان  رف�س  على 

الكويتية ، وعودة حكومة الكويت ال�سرعية اإىل بالدها ، كذلك اأدراك قادة جمل�س التعاون 

اخلليجي مبكرا اأن الأزمة اأكرث تعقيدا من اأن حتل يف اإطار جامعة الدول العربية ، اإل اأنهم 

اأ�سروا اأي�سا على ا�ستمرار ارتباطهم بكافة اأ�سكال العمل العربي امل�سرتك على الرغم من 

 ، ولذلك   . منفردة  بت�سرفات  ال�ستقالل  يحبذوا  ومل   ، املراحل  بع�س  يف  لها  تعر�ست  التي  ال�سغوط 

اإ�سدار مقررات جمل�س اجلامعة  – عقب  املجل�س  وزراء خارجية  اأ�سدر  اأن  يكن غريبا  مل 

قرارات جمل�س  ملا جاء يف  مفهومهم  فيه  اأكدوا  العربية يف 3 من اأغ�سط�س 1990م – بيانا 

)1(  املرجع ال�سابق ، �س 23 .
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يدخل �سمن  اأنه  يعني  ل   )) العربية  ال�سوؤون  تدخل يف  لأي  قاطع  رف�س   (( من   اجلامعة 

من  واأنه   ، لها  التابع  الأمن  وجمل�س  املتحدة  الأمم  يف  اجلماعية  الدولية  الإجراءات  ذلك 

الهيئة  تعد  املتحدة  الأمم  فاإن  العربية  واجلامعة   ، املتحدة  الأمم  اللتزام مبيثاقي  منطلق 

الدولية املعنية قانونا بحفظ الأمن وال�سلم يف العامل ، واإن قرارات الأمم املتحدة واإجراءاتها 

ل تندرج حتت معنى اأو مفهوم التدخل الأجنبي .

اأ�سهم الغزو العراقي يف دعم العالقات بني دول جمل�س التعاون ، ويف   ، اأخرى  ومن ناحية 

 ، العربية جناحا  التجمعات  اأكرث  املجل�س ، مما يجعله  انتظام موؤ�س�سات  حتقيق مزيد من 

مقارنة مبثيليه جمل�س التعاون العربي ، والحتاد املغاربي .

ورمبا كانت اأقوى الأدلة على جناح املجل�س يف ال�ستجابة للتحدي الذي ولده الغزو العراقي 

هي القمة اخلليجية احلادية ع�سرة ، والتي عقدت يف قطر يف 23 – 25 دي�سمرب 1990م ، 

فبمقت�سى الإعالن الذي �سدر عن تلك القمة اأكد قادة املجل�س )) �سرورة مبادرة العراق 

بالن�سحاب الفوري من جميع اأرا�سي الكويت دون قيد اأو �سرط لتعود اإليها ال�سلطة ال�سرعية 

قبل اخلام�س ع�سر من يناير 1991م ؛ لتجنيب ال�سعب العراقي ، و�سعوب املنطقة ، والعامل 

باأ�سره اأهوال حرب مدمرة (( .

فاإذا كان هذا الإعالن قد اأكد ت�سميم دول اخلليج العربية على الت�سدي للعدوان  العراقي ، 

وعلى رف�س اخل�سوع لتهديد النظام العراقي وابتزازه ، فاإن الأهم من ذلك كان هو ما يعك�سه 

هذا البيان من اإدراك هذه الدول لنواحي التق�سري التي ك�سفت عنها الأزمة ، وهو ما حتلى 

بالذات يف خطوتني :

اأن  �سبق  التي  والدفاعية  الأمنية  للرتتيبات  اجلذري  بالتطوير  الهتمام   ·
اأقرها املجل�س مبا يكفل حماية اأمن كل دولة ، والأمن الإقليمي لدول املجل�س 

ال�ست ، ويف هذا ال�سدد ذكرت بع�س امل�سادر اأن خططا و�سعت لزيادة قوات 

درع اجلزيرة التابعة للمجل�س من ع�سر اآلف رجل ، اإىل خم�سني األف رجل .

والإ�سالمية  العربية  الدول  يف  القت�سادية  التنمية  جهود  بدعم  الهتمام   ·
امل�ساعب  التي عانت من  الدول  تلك  وبخا�سة   ، القت�سادي  اأدائها  لتح�سني 

القت�سادية ب�سبب الغزو العراقي . وت�سمن هذا الربنامج الإ�سهام يف ح�سد 

 ، الدولية  التمويل  العربية من خالل موؤ�س�سات  التنمية  الدويل لعملية  الدعم 

ووكالت امل�ساعدات الإمنائية الوطنية ، ل�سالح برامج التنمية بالدول العربية .

اأما بالن�سبة لل�سريك غري العربي يف اخلليج - اأي اإيران - فقد كانت اأول امل�ستفيدين من الغزو 

العراقي للكويت : �سواء يف عالقتها بالعراق ، اأو بالد اخلليج ، اأو على امل�ستوى الدويل . فعلى 

اإيران مبا�سرة من تنازل العراق عن كافة مطالبه من  �سعيد عالقتها بالعراق ، ا�ستفادت 
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اإيران - كما �سبقت الإ�سارة - م�سحيا يف �سربة واحده بكل ما تكبده يف حربه املريرة معها . 

ومع ذلك ، ومع جتاوب اإيران مع املبادرة العراقية ، اإل اأن هذا مل يعن قبولها للغزو العراقي 

اأعلنت مرارا اتفاقها مع الإجماع الدويل حول الإ�سرار   - على العك�س   - اإنها  للكويت ، بل 

على الن�سحاب العراقي من الكويت . اأما على �سعيد العالقة ببلدان اخلليج العربية الأخرى 

) اأع�ساء جمل�س التعاون ( فلم يكن غريبا اأن اهتمت تلك الدول جميعا بتح�سني عالقتها مع

اإيران ، وهو الأمر الذي اأوجد اأو�سح تعبري عنه يف مقررات قمة الدوحة يف دي�سمرب 1990م ، 

التي رحبت بتح�سني وتطوير العالقات مع اإيران واأكدت اأهمية  )) العمل بجدية وواقعية حلل 

اخلالفات املعلقة بني اإيران والدول الأع�ساء ، لكي تتمكن دول املنطقة من ال�سروع يف حتقيق 

اأهدافها املن�سودة ، وت�سخري مواردها لأغرا�س التنمية القت�سادية ال�ساملة (( . ويف الوقت 

اأمنية  تدابري  اأية  اإيران يف  ترحيبها مب�ساركة  الدول  تلك  تبدي  اأن  املنطقي  من  كان  نف�سه 

)1(
جماعية يف منطقة اخلليج . 

) جـ ( البعد العربي لالأزمة :

تعددت الآثار ال�سلبية لأزمة اخلليج يف امل�ستوى العربي ككل ، ومع ذلك ميكن القول اأن اأهم 

تلك الآثار اإمنا يتعلق باأمر الأزمة يف الت�سامن العربي ، ويف متا�سك النظام العربي -  من 

ناحية ، واأثرها على الق�سية املركزية -  اأي الق�سية الفل�سطينية - من ناحية ثانية .

اأن  اإل   ، املبداأ  الغزو من حيث  اأنها ل تقبل  اأعلنت  العربية  الدول  اأن كافة  الرغم من  فعلى 

الطريقة التي ت�سرفت بها بع�س الدول العربية اأو�سحت اأنها - من الناحية العملية - اأيدت 

عهد  يبداأ  اأن  يف    - 1987م  عمان  قمة  منذ   - اأمل  العربي  الوطن  �ساد  اأن  وبعد   . العراق 

جديٌد من الت�سامن العربي ، ما لبث العدوان العراقي اأن وجه �سربة قا�سمة لهذا الأمل . 

والأخطر من ذلك ، هو اأن النق�سام الذي ترتب على هذا العدوان مل يكن جمرد انق�سام بني 

احلكومات العربية ، ولكنه امتد -  لعتبارات كثرية ومعقدة - لي�سري انق�ساما اأي�سا بني 

اجلماهري العربية ، �سواء على اأ�سا�س قطري ، اأو حتى يف داخل القطر الواحد ،  بل يف داخل 

يبدو �سعب    النق�سام  فاإن هذا   ، ولذلك   . الأقطار  نف�سه يف كل من هذه  ال�سيا�سي  الجتاه 

العالج ، لأن طبيعة الق�سية ل بد واأن ترتك ظالل كثيفة من ال�سك على العالقة بني الدول 

العربية ، بعد اأن ثبت - عمليا - اأن اخلطر من طرف عربي على طرف عربي اآخر ميكن اأن 

ي�سل اإىل م�ستوى الغزو وال�سم !

ومن الناحية العددية ، فقد انق�سم الوطن العربي اإىل مع�سكرين ي�سم املع�سكر املناه�س للعراق  

60% من الدول الأع�ساء ، يف حني ي�سم املع�سكر الآخر 40% من تلك الدول . وي�سم املع�سكر الأول : 

)1(  املرجع ال�سابق ، �س 26 .
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دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست ، وم�سر ، و�سوريا ، واملغرب ، ولبنان ، وال�سومال ، وجيبوتي . 

وي�سمل املع�سكر الآخر : اجلزائر ، واليمن ، والأردن ، وفل�سطني ، وال�سودان ، وموريتانيا ، 

وليبيا ، وتون�س . ومع ذلك ، ل يوجد جتان�س وا�سح داخل كل من املع�سكرين .  ففي املع�سكر 

اتخذت  ثم  ومن   ، الأزمة  يف    مبا�سرة  اأطرافا  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  تعد   ، الأول 

موقفا �سارما �سد العدوان العراقي . اأما املغرب -  ورغم ت�سدده يف اإدانة الغزو -  اإل اأنه 

ظروف  توافرت  اإذا  ال�سلمي  احلل  اجتاه  يف  التحرك  حرية  له  يتيح  مبوقع  الحتفاظ  على  حر�س 

ب�سرورة   ، الدولية  ال�سرعية  وتاأكيد  احرتام  على  باحلر�س  م�سر  موقف  وات�سم   ، منا�سبة 

كافة  اإتاحة  مع  ال�سرعية  وعودة حكومته   ، الكويت  امل�سروط من  الفوري وغري  الن�سحاب 

الفر�س للو�ساطة ، وللحل ال�سلمي .  اأما على املع�سكر الثاين ، فقد تباين عدم قبول اأطرافه 

) التدخل الأجنبي ( رغم التفاق العام على خطورته .  ويف داخل هذا املع�سكر ات�سم موقف 

ليبيا باحل�سم يف اإدانة موقف العراق ، بينما مل يكن رف�سها للتدخل الأجنبي مطلقا .

وفيما يتعلق بالق�سية الفل�سطينية ، فال �سك يف اأن الأزمة دفعت بها اإىل مرتبة تالية يف �سلم 

الأولويات العربية والدولية . كذلك فاإن الأزمة حملت معها خماطر تناق�س الدعم العربي 

توقف حتويالت  اأو من خالل   ، مبا�سر  نحو  على  اإما  بداأ  تناق�س  وهو   ، لالنتفا�سة  املادي 

الفل�سطيني  العام  الراأي  لتاأييد  نتيجة  ق�سيتهم،  دعم  اأجل  من  باخلليج  الفل�سطينيني 

الناحية  للغزو من  الذي اعتربته دول اخلليج موؤيدا  الفل�سطينية،  القيادة  ، وملوقف  للعراق 

العملية ، ومن ناحية ثالثة ، فال �سك يف اأن جممل هذه التطورات قد اأ�سرت بخط الت�سوية 

ال�سلمية الذي تبنته منظمة التحرير الفل�سطينية منذ 1988م ، والذي كان يعتمد على اإمكان 

حدوث تغيري يف موقف الغرب والوليات املتحدة .  واإذا كانت اإ�سرائيل قد �سككت يف اأن هذا 

اإىل املوقف  ا�ستنادا  ل�سكوكها  فاإنها بال�سك وجدت حجة قوية  اأو تكتيكي   ، التحول مرحلي 

)1(
الفل�سطيني الداعم للعراق . 

) د ( البعد الدويل لالأزمة :

من امل�سّلم به اأن منطقة اخلليج ت�ستمد اأهميتها الدولية الراهنة من حقيقة اأنها اأهم م�سادر 

تلك  اأهمية  اأن  الرغم من  وعلى   . امل�ستقبلية  واأكرب خمزن لحتياطياته   ، العامل  النفط يف 

املنطقة ارتبطت تاريخيا مبوقعها ال�سرتاتيجي املهم ، واأن هذه الأهمية تزايدت يف حقبة 

احلرب الباردة ب�سبب قربها من الحتاد ال�سوفييتي اإل اأن التطورات املعا�سرة يف العالقات 

الدولية تربط تلك الأهمية الآن  - بالدرجة الأوىل -  بالنفط . ومن هذا املنظور فاإن قيام 

العراق بغزو الكويت اأ�سبح يعني - من وجهة النظر هذه - اجتاهه لل�سيطرة على ما يقرب 

)1(  املرجع ال�سابق ، �س 28 .
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من ربع الحتياطي العاملي للنفط ، واأنه لو مد �سيطرته اإىل املنطقة ال�سرقية يف ال�سعودية 

لأ�سبح ي�سيطر على ما يزيد على ن�سف الكمية املتداولة يف �سوق النفط العاملي .  ويالحظ هنا 

ووفقا   ، اخلليج  من  النفط  ا�سترياد  على  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اعتماد  ازدياد  اأي�سا 

وت�سري   ، املتحدة  الوليات  ا�ستهالك  من   %44 امل�ستورد  النفط  مثل  فقد   ، 1989م  لأرقام 

بع�س التقديرات اإىل اأنها �سوف تعتمد يف عام 2000م على النفط امل�ستورد يف تغطية ثلثي 

وال�سرتاتيجيني  امل�سوؤولني  لدى كثري من  برز اجتاه  اأن  يكن غريبا  ولذلك مل   . ا�ستهالكها 

الأمريكيني ومنذ ما قبل ن�سوب الأزمة - يوؤكد �سرورة بناء وتر�سيخ ال�ستقرار يف املنطقة ، 

خا�سة بعد حتول العالقات الأمريكية ال�سوفيتية من املواجهة اإىل التعاون .

فاإذا كان عامل النفط هو ما اأ�سفى على الأزمة �سفتها )) العاملية (( فاإن جوهر الأزمة هنا 

لي�س ما تنطوي عليه من احتمالت بتهديد مبا�سر ملنابع النفط وبالتاأثري على اإمداداته ، لأن 

العراق مل يهدد اأبدا يف اأية حلظة بذلك ، ول هو فعليا قادر عليه ، ف�سال عن اأن م�سلحته 

املبا�سرة هي يف ال�ستمرار يف اإنتاج النفط خا�سة يف ظل متطلبات احلرب _ وذلك هو 

الدر�س املبا�سر الذي اأو�سحته خربة احلرب مع اإيران .  يف �سوء ذلك ، فاإن جوهر امل�سكلة 

هنا �سيا�سي ، ويتعلق بدور الوليات املتحدة الأمريكية يف اإطار النظام الدويل اجلديد الذي 

ي�سعى اإىل حتقيق الأمن وال�ستقرار العاملي ، ومن وجهة النظر هذه ، لي�س من امل�سموح به 

اأكرث من ن�سف  اأو عاملية م�سيطرة ، ي�سعب التنبوؤ ب�سلوكها ، لتتحكم يف  وجود قوة حملية 

�سيا�سي  لنظام  فردية  قرارات  خالل  من   - العامل  وتعر�س    ، العامل  يف  النفط  احتياطي 

هذا  تعهد  ولو  حتى   ، عاملية  اقت�سادية(  وبالتايل   ( نفطية  وتقلبات  لأزمات   - ديكتاتوري 

النظام باأنه لن يعوق امل�سالح الدولية .  فمن يت�سور لنف�سه حق املنح ، رمبا يت�سور لنف�سه 

اأي�سا - يف اأية حلظة - حق املنع ، وهذا هو املرفو�س دوليا !.

يف �سوء تلك احلقائق الأولية - املرتبطة بطبيعة النظام الدويل اجلديد ميكن فهم مواقف 

مبجرد  الغزو  اأدانت  التي  املتحدة  للوليات  فبالن�سبة    . الأزمة  يف  الدولية  الأطراف  اأهم 

وقوعه ، ورف�ست العرتاف باأية اآثار ترتبت عليه ، فقد حر�ست اأي�سا - ومنذ اللحظة الأوىل 

على جتنب القيام باأي عمل منفرد ، والهتمام بتنظيم ا�ستجابة دولية حقيقية لالأزمة .  وهو ما 

تبلور بالفعل يف حتقيق درجة كبرية من الإجماع الدويل ، رمبا مل يتحقق من قبل يف اأية اأزمة 

�سابقة ، لي�س فقط من خالل جتميع القوى الدولية الرئي�سة يف العامل ) �سواء داخل جمل�س 

الأمن : بريطانيا - فرن�سا - الحتاد ال�سوفيتي - ال�سني ( اأو يف خارجه مثل : ) اليابان ، 

واأملانيا ( ، واإمنا اأي�سا من كافة التكتالت والتجمعات الدولية . وبعد اأ�سابيع قليلة من 

الأزمة تبلورت ال�سرتاتيجية الأمريكية يف �سقني : الأول هو : اإحكام العزلة الدولية على 

الن�سحاب  على  ترغمه  التي  الدرجة  اإىل  والبحري  القت�سادي  وت�سديد احل�سار   ، العراق 

من الكويت ، والثاين هو ردع العراق عن القيام باأي عمل هجومي ع�سكري اآخر من خالل 
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النت�سار الع�سكري املكثف يف املنطقة .  

كما تبلورت املبادئ والأهداف الرئي�سة املعلنة لل�سيا�سة الأمريكية حيال الأزمة يف :

1.  �سرورة الن�سحاب الفوري غري امل�سروط والكامل جلميع القوات العراقية من الكويت.

2.  �سرورة اإعادة حكومة الكويت ال�سرعية اإىل بالدها .

3.  اللتزام بتحقيق الأمن وال�ستقرار يف اخلليج .

4. الت�سميم على حماية اأرواح املواطنني الأمريكيني وغريهم يف اخلليج .

 ) والغربية  الأمريكية   ( الدولية  املواقف  من  ت�سددا  اأقل  يكن  فلم  ال�سوفيتي  املوقف  اأما 

الفوري غري  الن�سحاب  اإىل  ال�سوفيتي دعوته  اأو�سح الحتاد  الأزمة  بداية  ومنذ   . والعربية 

من  مو�سكو  اأعلنته  ما  ذلك  من  اأهم  هو  ما  ولكن   ، الكويت  من  العراقية  للقوات  امل�سروط 

قطع جميع الإمدادات الع�سكرية للعراق ، وهو ما ينطوي على تاأثري مبا�سر على قوة العراق 

الع�سكرية التي يتاألف معظمها من اأ�سلحة �سوفيتية ال�سنع مبا يف ذلك 5500 دبابة ، ومعظم 

ما لديه من ال�سواريخ والطائرات .

غري اأن هذا التفاق ال�سرتاتيجي بني مو�سكو ووا�سنطن مل ينِف وجود بع�س التميز يف املوقف 

ال�سوفيتي ، متثل يف املزيد من التاأكيد على اأهمية التوا�سل اإىل حل �سلمي لالأزمة ، وتفهم 

�سرورة حل جميع م�سكالت املنطقة كمطلب ؛ لتحقيق ال�ستقرار ال�سامل فيها ، والتحفظ 

على القيام بعمليات ع�سكرية خارج اإطار الأمم املتحدة .  غري اأن هذا )) التميز (( للموقف 

ال�سوفيتي ، مل ي�سل يف اأية حلظة اإىل اأي �سكل من التناق�س مع ال�سيا�سة الأمريكية ، ف�سال 

عن احلر�س ال�سديد على ا�ستمرارية التن�سيق والت�ساور الكامل مع الوليات املتحدة يف كافة 

املراحل.

واإذا كانت دول اأوروبا الغربية ، يف مقدمة القوى املت�سررة من اإمكانيات تهديد منابع النفط ، 

فاإنها �سارعت اإىل تنظيم �سفوفها للتعبري عن رد فعل جماعي قوي ي�ستنكر الأزمة ، ويدينها 

ب�سدة ، وي�سارك بحيوية يف اجلهد الدويل داخل الأمم املتحدة ؛ ل�ست�سدار قرارات العقوبات 

القت�سادية ، وتاأكيد الطابع الدويل لإدانة الغزو . وقد اجته جهد اأوروبي اأمريكي م�سرتك 

- ب�سكل خا�س -  للدفع بالجتاه الدويل نحو اإعداد العدة لعمل ع�سكري �سد العراق يف حالة 
العراقي  النظام  اإ�سرار  اأو   ، منه  املرجوة  الأهداف  حتقيق  يف  القت�سادي  احل�سار  ف�سل 

على عدم الن�سحاب من الكويت ، وبداأ ذلك وا�سحا من زيادة الوجود الع�سكري الغربي يف 

اخلليج . وقيام معظم دول اأوروبا الغربية – وعلى راأ�سها بريطانيا وفرن�سا – باإر�سال وحدات 

ع�سكرية اإىل املنطقة باأحجام متنوعة . كما لوحظ اأي�سا اجتاه بع�س الدول اأع�ساء احللف 

الأطل�سي لتوظيف الأزمة ل�ستعادة مراكزها ال�سرتاتيجية يف التحالف الغربي ، والتي كانت 
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قد بداأت تاأخذ يف ال�سعف نتيجة انتهاء احلرب الباردة ، وهو ما ي�سدق على تركيا املوجودة 

يف م�سرح الأزمة ، كما ي�سدق بدرجة اأقل على  اليونان ، ويبقى القا�سم امل�سرتك بني الأقطار 

الأوروبية جميعا هو تاأكيد حماية ال�سرعية يف ظل القانون   الدويل ، وحماية النظام العاملي 

)1(
اجلديد الذي بداأت تت�سكل مالحمه بعد انتهاء حقبة احلرب الباردة . 

ثالثًا : الدعاءات العراقية :

العراقية  الدعاية  واآلة   ، العراقي  الإعالم  اأبرز  للكويت  العراقي  للغزو  الأوىل  اللحظة  منذ 

احتاللها  وتربير   ، الكويت  غزو  لتربير  الباطلة  والدعاءات   ، الكاذبة  احلجج  من  عددًا 

والق�ساء على ا�ستقاللها ، من بينها : اختالق الزعم مب�ساندة انقالب ثوري يف الكويت ، ثم 

التعهد بالن�سحاب بعد اأن يقف على اأقدامه ، والإعالن يف الوقت نف�سه عن اأن للعراق حقا 

تاريخيا يف الكويت ، بحكم اأنها كانت جزءا من اأرا�سيه ، والدعاء تارة اأخرى باأن ما فعله 

العراق هو حتقيق للوحدة العربية ، وق�ساء على احلدود امل�سطنعة التي اأقامها ال�ستعمار 

بني اأجزاء الوطن العربي ، وي�ستمر النظام العراقي يف ادعاءاته ؛ ليعلن بعد ذلك مرة اأخرى 

باأن الحتالل و�سم الكويت هما تطبيق ملبداأ عدالة توزيع الرثوة العربية بني اأغنياء العرب 

اأن ال�سم  اأخرى يعلن  ، وتارة  العربية الفقرية  اأبناء البالد  يف بالد اخلليج ، وغريهم من 

العراقي للكويت هو اأي�سا اإعالء ل�ساأن الإ�سالم �سد النظم الفا�سدة ، واأن املواجهة العراقية 

مع القوى الأجنبية تعبري عن الذود عن الإ�سالم �سد اأعدائه ، ويخرج على العامل بقوله : اإن 

احلملة التي توجه اليوم �سد العراق هي ب�سبب موفقه القوي �سد اإ�سرائيل ! ويف املقابل فاإن 

العراق لن ير�سى بحل الأزمة التي ترتبت على احتالله للكويت اإل حني يكون احلل متوازيا 

مع حل الق�سية الفل�سطينية !.

وميكن اإيجاز خال�شة ما جاء يف هذا الف�شل فيما ياأتي :

الكويت  اإىل  من�سوبة  لت�سرفات  مفاجئ  فعل  رد  يكن  مل  للكويت  العراقي  الغزو   ·
كما يزعم العراق ، بل كان جزءا من خمطط تو�سعي �سبق الإعداد املنظم له من 

فرتة �سابقة ، وهو خمطط يبداأ بالكويت والإمارات ، وميتد لي�سمل اململكة العربية 

ال�سعودية ؛ لتحقيق اأحالم �سدام يف ال�سيطرة الكاملة على املنطقة كما ك�سفت عن 

ذلك الأحداث والوثائق .

)1(  املرجع ال�سابق ، �س 32 .



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

٥٦

اإن الربط بني الق�سية الفل�سطينية والغزو العراقي للكويت كان جزءًا من خمطط  ·
كان   ) 1990م  )مايو  بغداد  يف  العربية  القمة  وموؤمتر   ، الكويت  لغزو  متهيدي 

والوليات  اإ�سرائيل  �سد  موقفه  يف  للعراق  التاأييد  من  مظاهرة  على  للح�سول 

املتحدة الأمريكية ، و�سد كل من يرغب يف حتجيم القدرة العربية .

العراق خطط م�سبقًا لفتعال الأزمة ، وعمل على ت�سعيدها متهيدا للغزو ، وحقق   ·
ذلك من خالل مناوراته يف حمادثات جدة ، حيث اأظهرت الوثائق اأن اأوامر الغزو 

�سلمت اإىل القادة الع�سكريني قبل بداأ املوؤمتر يف ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباح يوم 

1990/7/31م .

بقرارات  احتاللها  بعد  الكويت  يف  الواقع  الأمر  تر�سيخ  اإىل  ح�سني  �سدام  ·  �سعى 
متتابعة ت�ستهدف مقاومة ال�سغوط العربية والدولية من ناحية ، وحتييد اجلانب 

الإيراين يف النزاع من جهة اأخرى .

العراق حني مني بالف�سل يف اإقناع العامل بتاأييد العدوان على الكويت �سعى لك�سب   ·
الوقت من خالل مناورات اأخرى تدور حول الق�سية وتتجاهل �سلبها ، ومتثل ذلك 

مواجهة  تفادي  اأو   ، التحالف  دول  بني  ت�سدع  اإحداث  ملحاولة  الرهائن  ق�سية  يف 

ع�سكرية معها .

اأنتج الغزو مزيدًا من دعم العالقات والتالحم بني دول جمل�س التعاون اخلليجي  ·
يف مواجهة العدوان العراقي ، والوقوف وراء ال�سرعية الكويتية . مع اأن اأحداث هذا 

العربي الذي لح يف الأفق  الت�سامن  الغزو قد وجهت �سربة �سديدة اإىل خمطط 

منذ قمة عمان 1987م ، واأ�سرت بالق�سية الفل�سطينية ، ودفعتها اإىل مرتبة تالية يف 

�سلم الأولويات التي حتفل بها ال�سيا�سة الدولية .

ك�سفت اأحداث الغزو مزاعم العراق ب�ساأن احلق التاريخي يف تربير احتالل الكويت ، واأهداف   ·
ا�ستخدام �سعار توزيع الرثوة العربية ، حيث اإن النظام العراقي الذي ميتلك املوارد 

اإىل  ال�سديدة  الأخرى مع حاجتها  العربية  الأقطار  تنمية  ي�سهم بها يف  الهائلة مل 

ذلك ، وكذلك ا�ستخدام �سعارات وهمية اأخرى خلداع الراأي العام العاملي والعربي 

كالربط بني الن�سحاب من الكويت وحل ق�سايا منطقة ال�سرق الأو�سط باأ�سرها ول 

�سيما الق�سية الفل�سطينية ، هذا ف�سال عن الدعوة اإىل تبني اأ�ساليب القهر امل�سلح 

)1(
وال�سم الق�سري يف حتقيق الوحدة العربية . 

)1(  املرجع ال�سابق ، �س 39 .
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�لف�صل �لثاين

جهود �لقيادة �ل�صيا�صية �أثناء وبعد غزو 

�لعر�ق للكويت 1990-1991م 
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الف�شل الثاين

جهود القيادة ال�شيا�شية اأثناء وبعد غزو العراق للكويت 1990-1991م 

مل ي�سهد الوطن العربي منذ نكبة فل�سطني 1948م ، وهزمية يونيو عام 1967م ، كارثة اأكرب 

من الغزو العراقي لدولة الكويت يف 2 اأغ�سط�س 1990م ، وما تال ذلك من حرب مدمرة �سنها 

الكويت يف فرباير  العراقية من  القوات  بان�سحاب  انتهت  و   ، العراق  الدويل على  التحالف 

1991م .

حيث اأثرت اأزمة اخلليج الثانية �سنة 1990م �سلبًا على دول الوطن العربي ب�سفة عامة ، 

وعلى دول و �سعوب اخلليج العربية ب�سفة خا�سة ، اأثناء وبعد الغزو العراقي الغا�سم ، وحماولته 

الآثمة ل�سم دولة الكويت ال�سقيقة .

الكويت منذ  البحرين بدولة  التي تربط مملكة  املتميزة  الوطنية  العالقات  ومن منطلق 

املوقف  ، فقد جاء  الدولة  ال�سادقة جتاه هذه  وامل�ساعر  والرتابط  التالحم  ، ومدى  القدم 

النبيل وال�سديد الذي اتخذته و�سارت عليه القيادة ال�سيا�سية بقيادة املغفور له �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة اأمري البالد الراحل طيب اهلل ثراه ، القائد الأعلى لقوة 

اآل خليفة  اآنذاك ، وبدعم وم�ساندة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن �سلمان  دفاع البحرين 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ومتابعة  وتنفيذ   ، املوقر  الوزراء  رئي�س 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ، حينما كان وليًا للعهد والقائد العام لقوة دفاع 

البحرين اآنذاك جتاه الغزو والعدوان العراقي الغا�سم ل�سم دولة الكويت ال�سقيقة .

لذلك جاءت جهود قيادتنا ال�سيا�سية الر�سيدة من�سجمة مع القيم العربية الأ�سيلة ،  واملبادئ 

التي اأر�سى قواعدها ديننا احلنيف ، الذي يدعو اإىل العدل ، وامل�ساواة وال�سالم ، ونبذ الظلم 

اخلليجي  التعاون  وجمل�س  العربية  واجلامعة  املتحدة  الأمم  ميثاق  بنود  ومع   ، والعنف 

 ، الأخرى  للدول  الداخلية  ال�سئون  يف  والتدخل  الغري  اأر�س  واحتالل  العدوان  ترف�س  التي 

وا�ستخدام القوة امل�سلحة يف حل اخلالفات خا�سة عندما تكون بني الأ�سقاء الذين تربطهم 

و�سائج الدين واللغة والتاريخ وامل�سري امل�سرتك ، فقد �سعت قيادتنا الر�سيدة بخطى ثابتة ويف 

جميع الأ�سعدة �سواء كانت حملية اأو اإقليمية اأو دولية ، ومن خالل الطرق ال�سلمية والودية 

التي ت�ساعد على حل الأزمة القائمة ، فقد كان من اأولوياتها اأن يعم الأمن وال�سالم جميع 

دول العامل . 
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اأوًل : اجلهود احلميدة للمغفور له �شاحب ال�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة 

اأمري البالد الراحل طيب اهلل ثراه :

اإن العدوان العراقي الذي وقع على دولة الكويت ، وحماولته الق�ساء على حكومته ال�سرعية 

الأ�س�س  من  وانطالقًا   ، عليه  ال�سكوت  ميكن  كان  ما  عمل   ، والقهر  بالقوة  اأر�سه  واحتالل 

واملبادئ واملواثيق الدولية وقفت البحرين حكومًة و�سعبًا مع احلكومة الكويتية ال�سرعية ، وال�سعب 

الكويتي ال�سقيق يف ا�سرتجاع �سيادته الوطنية على اأر�س الكويت ، حيث �سرح �سمو الأمري 

اأغ�سط�س  من  الثاين  ليقف يف حرية مما جرى يف  الإن�سان  اإن   (  : ثراه  اهلل  الراحل طيب 

1990م ، وما تال ذلك من تطورات ، حتى ل يكاد لعمق املاأ�ساة وفداحة اخل�سارة اأن ي�سدق 

حقيقة ما جرى ، ول يدرك مدى ما حلق باأمتنا العربية من خ�سائر فادحة تنال م�سداقيتها 

اأن ندرك  و  و لبد   ، لبلدانها  ت�سبب فيه قيادتها من ويالت ودمار وخراب  تنال ما  اأن  قبل 

قرارات  يف  ممثاًل  الكويت  ك�سبته  الذي  ال�سامل  والدويل  العربي  للتاأييد  احلقيقي  املعنى 

 لذلك فقد 
)1(

ال�سرعية الدولية ، والتي تعد بحق اأكرب انت�سار للحق والعدالــة يف العـامل (.

اأولت قيادتنا الر�سيدة جّل اهتمامها ، و�سخرت جميع طاقاتها واإمكانياتها ، ومل تدخر و�سعًا 

يف ن�سرة احلق ، وذلك لن�سرة ال�سعب الكويتي ال�سقيق .

لقد عربت البحرين انطالقًا من التزاماتها الثابتة باملقررات واملواثيق الإقليمية ، والعربية ، 

والإ�سالمية ، والدولية ، عن وجهة نظرها وموقفها ال�سريح حيال جممل الأحداث املتالحقة ، التي 

وانعكا�ساته اخلطرية   ، الكويت  لدولة  العراقي  الحتالل  ال�ساحة اخلليجية جراء  بها  متور 

على الأمة العربية ، وم�ساحلها والأمن القومي العربي برمته .

ولقد كانت البحرين يف مقدمة الدول العربية ، التي ا�ست�سعرت خطورة الو�سع الراهن يف 

املنطقة ، ومن هنا جاءت ا�ستجابتها ال�سريعة باملوافقة على امل�ساركة يف القمة العربية ، التي 

دعا اإليها الرئي�س امل�سري اإميانًا منها ب�سرورة مل ال�سمل العربي ، وحقن الدماء العربية ، 

وتوجيه الطاقات العربية خلدمة م�سالح الأمة العربية والنهو�س ب�سعوبها .

وخري دليل على م�ساركة البحرين وت�سامنها مع دولة الكويت ال�سقيقة ، عندما تراأ�س املغفور 

له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة اأمري البالد الراحل طيب اهلل ثراه ، وفد 

اأختتم  الذي   ، العربية  م�سر  بجمهورية  الطارئ  العربي  القمة  موؤمتر  يف  البحرين  مملكة 

اأعماله يوم اجلمعة املوافق للعا�سر من اأغ�سط�س من �سنة 1990م ، وقد جاءت قرارات القمة 

 ، اإيجابية ، تتنا�سب مع هذه املرحلة التاريخية الهامة التي يجتازها الوطن العربي الكبري 

وذلك عن طريق تاأكيد الذات وحتقيق املبادئ والأهداف العربية .

)1(  ت�سريح للمغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة اأمري البالد الراحل طيب اهلل ثراه .
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٦۱

لذلك فقد كان دور )املغفور له( طيب اهلل ثراه اإيجابي وفّعال من خالل م�ساركته مع اإخوانه 

ملوك ، وروؤ�ساء الدول العربية ، واإ�سداره معهم قرارات هامة يف هذه القمة فيما ن�ست عليه 

من مواد اإدانة العدوان العراقي ، وعدم العرتاف بقرار العراق �سم الكويت اإليه ، ول باأية 

نتائج اأخرى مرتتبة على غزو القوات العراقية لالأرا�سي الكويتية ، ومطالبة العراق ب�سحب 

قواته منها فورًا ، واإعادتها اإىل مواقعها ال�سابقة قبل الثاين من اأغ�سط�س   1990م .

الدول  ، و�سالمته باعتبارها ع�سوًا يف جامعة  ، وا�ستقالله  الكويت  تاأكيد �سيادة  كما ن�ست على 

 
(1(

العربية ، والتم�سك بعودة احلكومة ال�سرعية التي كانت قائمة يف الكويت قبل الغزو العراقي .

وكان للمغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة اأمري البالد الراحل طيب 

اهلل ثراه مواقف وطنية تاريخية ، وذلك عندما اأ�ستقبل يوم الثنني 10 �سبتمرب 1990م اللواء 

الركن ال�سيخ جابر اخلالد ال�سباح نائب رئي�س هيئة الأركان العامة بدولة الكويت ال�سقيقة ، 

وقد تباحث طيب اهلل ثراه مع �سيفه اآخر التطورات الراهنة على ال�ساحة اخلليجية ، وذلك 

(2(
لتعزيز الروابط بني البلدين ، ووقوف البحرين قلبًا وقالبًا مع ال�سقيقة دولة الكويت .

1990م اجلرنال كولني بول  14 �سبتمرب  كما ا�ستقبل املغفور له طيب اهلل ثراه يوم اجلمعة 

رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة بالقوات امل�سلحة الأمريكية ، والوفد املرافق له ، وقد تباحث 

طيب اهلل ثراه اآخر التطورات على ال�ساحة اخلليجية ، وكل ما يتعلق بتطبيق قرارات جمل�س 

 ، ال�سقيقة  الكويت  دولة  من  العراقية  للقوات  امل�سروط  غري  الن�سحاب  على  النا�سة  الأمن 

وويل   ، ال�سباح  اجلابر  الأحمد  جابر  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  اإليها  ال�سرعية  واإعادة 

(3(
عهده �سمو ال�سيخ �سعد العبداهلل ال�سامل ال�سباح رئي�س الوزراء الكويتي .

الراهنة  والأو�ساع   ، التطورات  لآخر  وا�سع  اإطالع  على  ثراه  اهلل  طيب  له  املغفور  كان  وقد 

يف املنطقة ، وحاول بجهوده يف جميع الأوقات لالأزمة بكل احللول ال�سلمية املمكنة ، لتفادي 

ويالت احلرب املدمرة .

اإىل  امل�سلوبة  واإرجاع احلقوق   ، ال�سالم  اإيجابيًا كبريًا يف دفع عملية  دورًا  له  للمغفور  وكان 

وحماولته   ، اجلميع  مع  الالحمدودة  الطيبة  وعالقاته  ت�ساوره  خالل  من  وذلك  اأ�سحابها، 

اجلادة لإنهاء الأزمة القائمة ، فقد ا�ستقبل طيب اهلل ثراه يوم الإثنني 20 اأغ�سط�س 1990م 

الأدمريال هرني مور قائد القوات البحرية الأمريكية املركزية ، والأ�سطول ال�سابع يف املحيط 

الهادي ، وتباحث معه طيب اهلل ثراه حول اآخر التطورات الراهنة يف منطقة اخلليج العربي 

 
(4(

واملوقف الدويل املتعلق بالغزو العراقي الغا�سم لدولة الكويت ال�سقيقة .

)1(  القوة الأ�سبوعية - العدد الأول - 8 �سبتمرب 1990م .

)2( القوة الأ�سبوعية - العدد الثاين - 15 �سبتمرب 1990م، مرجع �سابق .

)3( القوة الأ�سبوعية - العدد الثالث - 22 �سبتمرب 1990م، مرجع �سابق .

)4( جملة القوة - العدد 164 - �سبتمرب 1990م - �س5 .
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٦۲

وقال �سموه طيب اهلل ثراه بعد حترير الكويت : ) اإننا نتطلع بعد حترير الكويت اإىل مرحلة 

وتقو�س   ، تهددها  خماطر  اأي  عن  بها  والبعد   ، املنطقة  يف  وال�ستقرار  الأمن  من  جديدة 

  
(1(

دعائم الأمن وال�سالم يف ربوعها ( .

فهذا القائد احلكيم بخربته وحنكته التامة ، بكل ما يدور ويرتب�س بهذه املنطقة ، وما لهذه 

املنطقة من معطيات اأفرزتها عرب التاريخ ، ولعالقاتها التجارية وال�سيا�سية والجتماعية يف 

املنطقة ، وملوقعها الإ�سرتاتيجي احليوي الهام جعلها حمط اأطماع دول العامل ، فهو طيب اهلل 

ثراه عمل بكل جهد وتفاين اإىل اإبعاد املنطقة عن اأي خماطر تهدد ا�ستقرارها واأمنها ، وفتح 

�سفحة جديدة اأمام امل�ستقبل ، كما عمل على اأن تتكاتف وتتعاون دول املنطقة فيما بينها ؛ كي 

تكون كتلة واحدة تعزز من مكانتها كدول لها دورها ال�سيا�سي ، وثقلها القت�سادي على العامل ، 

وكذلك العمل بقوة واحدة ؛ لتحقيق مرحلة من ال�ستقرار والزدهار .

 ، الدويل  القانون  اإىل  الدائم  اللجوء  والعدوان ويحث  اأنواع الحتالل  وا�ستنكر �سموه جميع 

اإن املوقف ال�سلب واحلازم من العدوان الذي وقفته الدول  حيث �سرح طيب اهلل ثراه : ) 

الكويت  الدولية ، وهذا املوقف من عملية حترير  ال�سرعية  ال�سديقة جاء تطبيقًا لقرارات 

بني  واخلالفات  امل�ساكل  حلل  وتاأييده  والعدوان  لالحتالل  اأجمع  العامل  رف�س  يعك�س  جاء 

 
(2(

الدول يف اإطار القانون الدويل ( .

وكذلك دعا �سموه طيب اهلل ثراه اإىل حل م�ساكل املنطقة ، و الق�ساء على اأي بوؤر للتوتر حتى 

ينعم اجلميع بالأمن واحلرية وال�سالم .

وهذا اأن دل على �سي فاإمنا يدل على �سدق نوايا �سموه طيب اهلل ثراه ، وعمله اجلاد حلل 

امل�ساكل وال�سطرابات بالطرق ال�سلمية .

وقد اعتز �سموه طيب اهلل ثراه بال�سعب البحريني الأ�سيل الذي نذر نف�سه يف خدمة ورفعة 

اأثناء وبعد الأزمة التي تعر�ست  هذا البلد املعطاء ، ووقفته املخل�سة والتفافه حول قيادته 

لها املنطقة ، والتي تعرب ب�سدق عن وعي املواطن البحريني ملا يدور حوله من اأحداث ، وتدل 

كذلك على اأن اأبناء هذا الوطن قادرون على تخطي الأزمات بكل �سجاعة وثبات اآخذين يف 

العتبار امل�سلحة العليا للوطن ، وخا�سًة م�ساركة الأوفياء املخل�سني من قوة دفاع البحرين يف 

حترير دولة الكويت ، ووقوفهم بكل �سالبة مع اأ�سقائهم الكويتيني يف �سبيل ن�سرة ق�سيتهم 

العادلة و�سدق م�ساعرهم جتاه اأ�سقائهم واإخوانهم �سواء يف الكويت ، اأو باقي دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية .

)1(  مقابلة مع املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة اأمري البالد الراحل طيب اهلل ثراه - جريدة ال�سيا�سية الكويتية - اأبريل 1991م .

)2(  املرجع نف�سه.
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ثانيًا :  دور �شاحب اجلاللة امللك املفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين :

كان حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ، حينما 

كان وليًا للعهد والقائد العام لقوة دفاع البحرين اآنذاك ، دورًا كبريًا واإيجابيًا يف هذه املرحلة 

اخلطرية التي مرت على دول و�سعوب املنطقة ، ب�سبب الغزو العراقي الغا�سم لدولة الكويت .

فقد جاءت كلمته التي وجهها لدى زيارته التفقدية ، ل�سالح اجلو امللكي البحريني يوم الثالثاء 

 ، البحرين  ؛ لت�سيف بعدًا جديدًا ملوقف  ال�سالح  ، لعدد من طياري  1990م  اأغ�سط�س   21

الرامي لإحقاق احلق ودحر الباطل والعدوان ، حيث اأكد جاللته اأيده اهلل حني قال : ) اإن 

مملكة البحرين تقف وراء عودة ال�سرعية لدولة الكويت وتطبيق قرار الأمم املتحدة النا�س 

على الن�سحاب الكامل الغري م�سروط للقوات العراقية من الكويت ( ،     وقد اأ�ساد جاللته يف 

كلمته بالدور الكبري الذي تقوم به اململكة العربية ال�سعودية حيث قال جاللته : ) اإن قاعدة 

 
(1(

ال�سيخ عي�سى اجلوية هي امتداد طبيعي لقاعدة امللك عبدالعزيز اجلوية  ) .

كما ا�ستقبل جاللته يوم الثالثاء 21 اأغ�سط�س 1990م �سمو اللواء الركن طيار ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ، نائب رئي�س هيئة الأركان للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة 

 
(2(

ال�سقيقة ، وقد مت خالل املقابلة بحث اآخر التطورات يف املنطقة والأو�ساع الراهنة .

من  عددًا  جاللته  ا�ستقبال  لدى   ، الأعلى  القائد  املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  اأكد  وقد 

ال�سباط اخلريجني حديثًا من الكليات الع�سكرية واجلامعات يوم 28 اأغ�سط�س 1990م بقول 

جاللته : ) اإن مملكة البحرين ل ترى بدياًل عن القرارات العربية والدولية التي تن�س على 

والتي  اإليها  ال�سرعية  واإعادة   ، الكويت  دولة  العراقية من  للقوات  امل�سروط  الن�سحاب غري 

الفخر  دواعي  ملن  اإنه   (  : جاللته  واأ�ساف   ،  ) وغربه  �سرقه  من  العاملي  التاأييد  كل  نالت 

والعتزاز اأن ن�سيد باملوقف امل�سرف لل�سعب الكويتي ال�سقيق القائم على رف�س الحتالل ، 

وكذلك بالتاأييد العربي والإ�سالمي الالحمدود للقيادة ال�سرعية ل�سمو ال�سيخ جابر الأحمد 

ال�سباح ، وويل عهده ال�سيخ �سعد العبداهلل ال�سباح ، واأ�سرة اآل �سباح الكرام ( .

كما ا�ستقبل جاللة امللك املفدى القائد الأعلى مببنى القيادة العامة يوم الأربعاء 29 اأغ�سط�س 

جمالت  بحث  املقابلة  خالل  ومت   ، املتحدة  باململكة  الدفاع  وزير  كنغ  توم  ال�سيد  1990م 

على   ، اهلل  اأعزه  امللك  جاللة  اأكد  وقد   ، املنطقة  يف  التطورات  واآخر  البلدين  بني  التعاون 

�سرورة الن�سحاب غري امل�سروط للقوات العراقية من دولة الكويت ال�سقيقة ، واإعادة ال�سلطة 

 
(3(

ال�سرعية اإليها بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح اأمري دولة الكويت .

)1( جملة القوة - العدد 164 - مرجع �سابق - �س3 . 

)2( املرجع نف�سه ، �س11.

)3( املرجع نف�سه ، �س10.
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٦٤

وقد وجه جاللة امللك حفظه اهلل ل�سباط ، و�سباط �سف ، واأفراد قوة دفاع البحرين ، عدة 

انظر   (  
(1(

. الكويت  دولة  على  الغا�سم  العراقي  والغزو   ، القائمة  الأزمة  حول  توجيهات 

امللحق1(

من  عدد  العامة  بالقيادة  1990م  �سبتمرب   5 يوم  ا�ستقبل  عندما   - جلاللته  حديث  ويف 

ال�سباط اخلريجني حديثًا من الكليات الع�سكرية واجلامعات بني �سرورة تطبيق ال�سرعية 

لدولة  العراقي  الحتالل  اأزمة  حلل  الأ�سا�سي  العتبار  اإن   (  : جاللته  قال  حيث  الدولية 

الكويت ال�سقيقة والأزمة املرتتبة عليها يف املنطقة ، هي تطبيق ال�سرعية العربية والإ�سالمية 

والدولية واملتمثلة يف قرارات اجلامعة العربية ، ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي ، وجمل�س الأمن 

الدويل الداعية اإىل ان�سحاب العراق التام وغري امل�سروط من اأرا�سي دولة الكويت ، وعودة 

نظامها ال�سرعي اإليها بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح وويل عهده �سمو 

ال�سيخ �سعد العبداهلل ال�سباح ، مبينًا جاللته ) اأن تطبيق هذه الإرادة ال�سرعية اجلماعية 

التي مل ي�سبق قط اأن اجتمعت عليها دول العامل بكل الطرق املمكنة هو ال�سبيل الوحيد لإنهاء 

الواقع  واأن   ، البالغة  واأ�سرارها  حماذيرها  والعامل  املنطقة  وجتنيب  اخلطرية  الأزمة  هذه 

باأن ما بني دولة الكويت ، ودول اخلليج ال�سقيقة لها يف جمل�س التعاون لدول اخلليج  يوؤكد 

العربية اأكرث من جمرد الرتباط ال�سيا�سي ، والقت�سادي ، والع�سكري الذي يقوم عادة بني 

 
(2(

الدول املتجاورة واملتعاونة( .

كما اأكد جاللته خال�سة القرارات العربية ، والإ�سالمية ، والدولية فقال : اإن منطلق ال�سالم 

يعني بب�ساطة العودة اإىل الو�سع الطبيعي وال�سلمي ، القائم يف اخلليج قبل العتداء بوجود دولة 

الكويت ، بكيانها ونظامها ال�سرعي ، هذه خال�سة كل القرارات التي اتخذها جمل�س اجلامعة 

العربية ، واملوؤمتر الإ�سالمي ، وجمل�س الأمن بالإجماع يف تعبريه عن اإرادة ال�سرعية الدولية .

كما اأو�سح جاللة امللك تقدمي حماية املنطقة من العدوان حني قال : ) اإنه اإذا ما مت القبول 

اأما   ، كله  الدويل  ولالأمن  واأمنها  املنطقة  ل�سالمة  �سيانة  ذلك  فاإن   ، هذا  ال�سالم  مبنطق 

اإذا اأ�سر الطرف املعتدي على ا�ستمرار عدوانه على دولة الكويت ، فاإنه ي�سر تلقائيًا على 

ا�ستمراره يف حالة احلرب �سد دول املنطقة ، ودول العامل التي ت�سكل دولة الكويت جزءًا ل 

 
(3(

يتجزاأ من منظومتها الإقليمية والعاملية .

وقد اأكد جاللة امللك : ) اإن حترير الكويت واجب خليجي قبل اأن يكون واجبًا دوليًا ، معربًا 

(4(
عن ثقته يف ا�ستحالة ا�ستمرار بقاء العراق بالكويت ( .

)1( القوة الإ�سبوعية - العدد الأول - 8 �سبتمرب 1990م - �س2، مرجع �سابق .

)2( جملة القوة - العدد 165 - اأكتوبر 1990 - �س6 ، مرجع �سابق.

)3( جملة القوة - العدد 166 - نوفمرب 1990 - �س3 ، مرجع �سابق.

)4( جريدة ال�سيا�سة الكويتية - 5 اأكتوبر 1990م ، مرجع �سابق.
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 واأو�سح جاللته اأن اأي ترتيبات اأمنية يف املنطقة لن تكون مفرو�سة ، حيث قال : ) اإن القوات الدولية 

(1(
التي جاءت اإىل املنطقة اأثر الغزو العراقي للكويت لن تبقى يف املنطقة بعد انتهاء مهمتها ( .

وقد التقى جاللة امللك يوم الأربعاء 3 اأكتوبر 1990م مع روؤ�ساء حترير ال�سحف املحلية ، وقد 

اأطلعهم جاللته على الإجراءات واخلطوات التي اتخذت ، ملواجهة متطلبات املرحلة الراهنة 

والتطورات التي ت�سهدها ال�ساحة اخلليجية ، والناجمة عن غزو العراق لدولة الكويت موؤكدًا 

جاللته اإن ما متر به املنطقة يتطلب من اجلميع التكاتف لدرء الأخطار .

اخلليج  دول  دفع  للكويت  العراقي  الغزو  اأن  الأعلى  القائد  املفدى  امللك  اأ�ساف جاللة  وقد 

لتقوية دفاعاتها واقت�سادها ، وزيادة الرتباط لي�س فقط بني القيادات ، واإمنا مع املواطنني ، 

 
(2(

حيث اأن جمل�س التعاون قام اأ�سا�سًا لتعزيز التالقي والتالحم بني �سعوب املنطقة .

كما ا�ستقبل جاللة امللك املفدى القائد الأعلى مبكتبه بالقيادة العامة يوم اجلمعة 14 �سبتمرب 

1990م اجلرنال كولني بول رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة الأمريكية ، حيث مت خالل املقابلة 

احلديث عن اآخر التطورات على ال�ساحة اخلليجية ، وكل ما يتعلق بتطبيق قرارات جمل�س 

 ، ال�سقيقة  الكويت  دولة  من  العراقية  للقوات  امل�سروط  غري  الن�سحاب  على  النا�سة  الأمن 

واإعادة ال�سرعية اإليها بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح اأمري دولة الكويت ، 

 
(3(

و ويل عهده �سمو ال�سيخ �سعد العبداهلل ال�سباح .

العربية  اململكة  يف  الع�سكريني  القادة  مع  والودية  الطيبة  جاللته  عالقات  خالل  ومن 

 ، 1990م  اأكتوبر   11 اخلمي�س  يوم  العامة  بالقيادة  مبكتبه  اأي�سًا  ا�ستقبل  فقد   ، ال�سعودية 

�ساحب ال�سمو امللكي الفريق الركن خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود قائد القوات 

امل�سرتكة وم�سرح العمليات باململكة العربية ال�سعودية ، ومت خالل املقابلة بحث التطورات 

الراهنة يف املنطقة ، والأمور التي تدعم م�سرية العمل الع�سكري امل�سرتك جت�سيدًا للعالقات 

الوثيقة والتاريخية بني البلدين ال�سقيقني ، م�سيدًا جاللته بالإجراءات التي اتخذتها اململكة 

العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني للمحافظة على اأمن وا�ستقرار املنطقة ، 

 
(4(

ومواجهة التطورات الناجتة عن العدوان العراقي الغا�سم على دولة الكويت ال�سقيقة .

وكذلك ا�ستقبل جاللته حفظه اهلل تعاىل يوم اجلمعة 16 نوفمرب 1990م ال�سيد وليام مكنايت 

وزير الدفاع الكندي ، وقد مت خالل املقابلة بحث الأو�ساع الراهنة يف املنطقة ، وامل�ساعي 

 
(5(

الدولية املبذولة لن�سحاب القوات العراقية من الأرا�سي الكويتية .

)1( جريدة ال�سيا�سة الكويتية - 5 اأكتوبر 1990م ، مرجع �سابق.

)2( القوة الإ�سبوعية - العدد ال�ساد�س - 13 اأكتوبر 1990م - �س1، مرجع �سابق.

)3( القوة الإ�سبوعية - العدد الثالث - 22 �سبتمرب 1990م - �س1، مرجع �سابق.

)4( جملة القوة - العدد 166 - نوفمرب 1990م - �س4-5، مرجع �سابق.

)5( جملة القوة - العدد 167 - دي�سمرب 1990م - �س7، مرجع �سابق.
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وقد اأكد جاللته خالل ا�ستقباله بديوان جاللته بالرفاع وفد املوؤمتر ال�سعبي الذي زار البالد 

برئا�سة ال�سيد حمود يو�سف الن�سف على موقف ال�سعب الكويتي الراف�س لالحتالل العراقي ، 

ومدى التالحم الذي اأبداه ال�سعب الكويتي ، ووقوفه يدًا واحدة يف اأ�سمى �سور الولء للوطن 

والتاأييد  التقدير  اك�سبه  الكويتي  لل�سعب  املوقف  هذا  اإن   (  : قال جاللته  ، حيث  وقيادته 

الدويل ، اآخره قرار جمل�س الأمن الداعي لإنهاء الحتالل العراقي لدولة الكويت ال�سقيقة 

 
(1(

بجميع الو�سائل ( .

ال�سيخ عي�سى  ال�سمو  له �ساحب  املغفور  والده  نيابًة عن  امللك  التي وجهها جاللة  كلمة  ويف 

بن �سلمان اآل خليفة اأمري البالد الراحل مبنا�سبة العيد الوطني التا�سع ع�سر ، حيث  اأ�ساد 

جاللته  مبوقف  ال�سعب  الكويتي  يف  رف�سه الكامل لالحتالل ، ومت�سكه بقيادته ال�سرعية ، 

 
(2(

وحكومته الوطنية ، ووقوف الكويت �سفًا واحدًا قيادًة و�سعبًا يف مواجهة هذه املحنة .

 16 �سادف  الذي  التا�سع  الوطني  العيد  مبنا�سبة  الأحتفال  بالغاء  اأمريي  اأمر  �سدر  وقد 

دي�سمرب 1990م نظرًا للغزو العراقي لدولة الكويت .

دولة  املتحم�سني حلرب حترير  اأوائل  من   ، املفدى  البالد  عاهل  �ساحب اجلاللة  كان  وقد 

الكويت ، حيث ذكر نورمان �سوارزكوف قائد عملية حترير الكويت " عا�سفة ال�سحراء " يف 

اأن عرب اخلليج  ، فرغم  اأده�سني ما وجدت ده�سة عظيمة  وقد   (  : قال  ، حيث  مذكراته 

لي�سوا يف العادة �سقورًا عدوانيني ، فاإن كل زعيم حتدثت معه اأراد اأن يهاجم ويدمر القوات 

البحرين عرّب عن ذلك  اآل خليفة ويل عهد  فال�سيخ حمد بن عي�سى   ، الكويت  العراقية يف 

ال�سيخ حمد على حث  يقت�سر  ، ومل  اأ�ساًل  العراق  بداأت حربنا مع  لقد   (  : قائاًل  بب�ساطة 

الوليات املتحدة على اإزاحة ال�سر امل�ستطري اجلاثم يف العراق ، بل وعد اأي�سًا باأن تقاتل قواته 

  
(3(

اإىل جانبنا ( .

ثالثًا : دور �شاحب ال�شمو رئي�س الوزراء املوقر :

قام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر بدور بارز خالل 

اأزمة الغزو العراقي الغا�سم لدولة الكويت ، و حتدث �سموه يف جل�سة جمل�س الوزراء املنعقدة يف 

19 اأغ�سط�س 1990م ، حيث قال �سموه : )اإن الكويت اأمريًا وحكومًة و�سعبًا حتتل ق�سمًا كبريًا

)1( جريدة اأخبار اخلليج - 2 دي�سمرب 1990م ، مرجع �سابق .

)2( جريدة ال�سيا�سية الكويتية - 17 دي�سمرب 1990م، مرجع �سابق.

)3( �سوارتزكوف يف اخلليج - بقلم نورمان �سوارتزكوف - ترجمة ح�سام الدين ك�ساب متويل - الطبعة الأوىل 1993م القاهرة - �س 157.
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من �سمرينا ووجداننا ، وتقع يف قلب كل عربي ( ، واأكد كذلك �سموه يف حديثه عندما قال : ) اإن 

البحرين من جانبها تعزز موقعها بالتاأكيد على �سرورة الن�سحاب الالم�سروط للقوات العراقية 

من الأرا�سي الكويتية ، وعودة ال�سرعية اإىل البالد ، وتطالب بال�ستجابة لقرارات دول جمل�س 

 
(1(

التعاون لدول اخلليج العربية ، وتطبيق قرارات القمة العربية والأمم املتحدة ( .

و�سرح �ساحب ال�سمو رئي�س الوزراء باأن حترير الكويت هو الهدف الأول الذي ت�سعى اجلهود 

العربية املخل�سة حاليًا اإىل حتقيقه بالتعاون مع املجتمع الدويل .

وقال �سموه حفظه اهلل تعاىل يف حديث اأدىل به اإىل �سحيفة " وا�سنطن بو�ست " الأمريكية انه 

ياأمل يف ان�سحاب العراق من الكويت بالو�سائل ال�سلمية ، وجتنب املنطقة خماطر حرب هائلة .

كان  املنطقة  يف  اجلن�سيات  املتعددة  الدولية  القوات  تواجد  اأن  ت�سريحه  يف  اأو�سح  كما 

مواجهة  يف  وللوقوف  التو�سعية  الأطماع  خماطر  من  ودولها  �سعوبها  حلماية  �سروريًا  اأمرًا 

التهديدات التي تعر�ست لها والتي كان اأول نتائجها غزو واحتالل الكويت .

واأو�سح �ساحب ال�سمو اأن ال�ستجابة الدولية ال�سريعة للم�ساعدة يف حماية املنطقة وامل�ساركة 

يف �سنع ال�سالم  تلقى كل تقدير ، وتوؤكد اأن النظام العاملي مل يعد ي�سمح بالعتداء على حقوق 

(2(
الآخرين وانتهاك القانون  الدويل .

وحول تواجد القوات املتعددة اجلن�سية يف املنطقة ، قال �سموه : ) اإن الغزو العراقي للكويت 

اأ�سا�سًا  مرتبطة  املنطقة  الأجنبي يف  الوجود  فق�سية  ولذلك   ، القوات  هذه  وجود  �سبب  هو 

 
(3(

بالغزو العراقي ، واإذا ما ان�سحب العراق من الكويت فنحن ل نرى �سرورة لبقائها ( .

وحول نوايا العراق اخلفية من هذا الغزو الغا�سم ، اأو�سح �سمو رئي�س الوزراء اأن العراق كان 

ينوي احتالل دول خليجية اأخرى بعد غزوه للكويت .

وقال �ساحب ال�سمو ل�سحيفة ) جلف ديلي نيوز ( اإن : ) احلقيقة املوؤملة هي اأن العراق كان 

بالفعل اتخذ نف�س املوقف بالن�سبة لالإقليم ال�سرقي للمملكة العربية ال�سعودية ( ، والبحرين ، 

وقطر ، ورمبا اأي�سًا دولة الإمارات العربية املتحدة . واأ�ساف قوله : ) كان العراقيون بالقطع 

ينوون دفع قواتهم عرب حدودنا ( .

واأكد �سموه حفظه اهلل تعاىل باأن التعاون الع�سكري بني دول جمل�س التعاون اخلليجي �سيزداد 

قوة يف الوقت الذي تبحث فيه الدول الأع�ساء باملجل�س دعم امل�سائل الأمنية م�سريًا اإىل انه 

مل ي�ستبعد م�ساعدة دائمة من الأ�سقاء واحللفاء الذين جاءوا مل�ساعدة دول املنطقة يف ظل 

هذا الو�سع .

)1( جملة القوة - العدد 164 - �سبتمرب 1990م - �س3، مرجع �سابق .

)2( اأخبار اخلليج - 18 �سبتمرب 1990م، مرجع �سابق.

)3( اأخبار اخلليج - 17 �سبتمرب 1990م، مرجع �سابق.
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و�سدد �سمو ال�سيخ خليفة بن �سلمان اآل خليفة على اإن دول املجل�س �ستخرج بنوع من اخلطط 

التي ت�سمن ال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة ، وذلك بالت�ساور امل�ستمر مع الأ�سدقاء .

واأو�سح باأن التحالف ال�سرتاتيجي يف املنطقة قد تغري م�سريًا اإىل قيام عالقات جديدة مع 

اإيران والتي يجب اأن توؤخذ يف العتبار عند احلديث عن ال�ستقرار يف املنطقة .

واأ�ساد �سمو رئي�س الوزراء بالتحرك ال�سريع خلادم احلرمني ال�سريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

اآل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية ملعاجلة الأزمة ... وقال : ) اإن ن�سف �سكان اخلليج كان 

 
(1(

بالإمكان اأن ي�سبحوا لجئني لول حترك امللك فهد ال�سريع لطلب امل�ساعدة من اخلارج ( .

ومن مواقفه اجلديرة بالذكر هو م�ساركته حفظه اهلل نيابة عن اأخيه املغفور له �ساحب ال�سمو 

احلادية  الدورة  ثراه يف  اهلل  الراحل طيب  البالد  اأمري  خليفة  اآل  �سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ 

ع�سرة للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف مدينة الدوحة يف الفرتة من 5 

اإىل 8 جمادى الآخرة 1411هـ - يوافقه 22 اإىل 25 دي�سمرب 1990م بح�سور اأ�سحاب اجلاللة 

وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

وقد اأدىل �شموه بالت�شريح ال�شحفي لدى و�شوله اإىل مطار الدوحة الدويل حيث قال :

اإنه ملن دواعي الغبطة وال�سرور ونحن ن�سل اإىل هذا البلد امل�سياف اأن اأتقدم بوافر ال�سكر 

والتقدير اإىل ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر ال�سقيقة 

على دعوته الكرمية للم�ساركة يف الدورة احلادية ع�سرة للمجل�س الأعلى لدول اخلليج العربية 

املنعقدة يف مدينة الدوحة بدولة قطر ال�سقيقة التي تربطنا بها اعرق ال�سالت واعمق و�سائج 

القربى واأوا�سر الخوة الوطيدة ، وي�سعدين اأن احمل حتيات ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

و الإعزاز لأخيه  املودة  املفعمة مب�ساعر   ، البحرين  اأمري مملكة  اآل خليفة  �سلمان  عي�سى بن 

ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن حمد اآل ثاين ، ول�سعب قطر ال�سقيق ، واأن اأعرب عن متنياتنا 

ال�سادقة يف اأن يكلل اجتماع اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو بالنجاح والتوفيق ، واأ�ساأل اهلل عزوجل 

اأن ي�سدد خطى قادة دول املجل�س على طريق اخلري والعزة وال�سوؤود ، وياأتي انعقاد جمل�سنا 

اليوم يف اأوج مرحلة تاريخية بالغة الدقة والتعقيد جتتازها دولنا وهي مرحلة التحديات ال�سعبة 

لدولنا  واجلوهرية  الأ�سا�سية  الق�سية  اأن   ، الأخطار  كافة  على  التغلب  علينا  تفر�س  التي 

يف هذه الفرتة الآنية هي حترير دولة الكويت ال�سقيقة من العدوان العراقي الغا�سم وعودة 

ال�سرعية بقيادة ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح اأمري دولة الكويت ، اإن 

دول جمل�س التعاون التي ت�سافرت جهودها امل�سرتكة من اأجل حترير الكويت ، منذ العدوان 

)1( ال�سيا�سية الكويتية - 13 �سبتمرب 1990م، مرجع �سابق.
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الغا�سم يف الثاين من اأغ�سط�س وحتى   الآن ، مل تدخر جهدًا وت�سحية على كافة الأ�سعدة 

واجلبهات ، اخلليجية ، والعربية ، والإ�سالمية ، والدولية ، مما ظهر جليًا يف اإجماع دويل 

، واجلامعة  الأمن  اأ�سدرها جمل�س  اإرادته يف قرارات حا�سمة وملزمة  تبلورت   ، له  ل مثيل 

العربية ، واملوؤمتر الإ�سالمي ، توؤكد جميعها على �سرورة تنفيذ العراق لهذه القرارات الدولية 

بالن�سحاب من الأرا�سي الكويتية بال قيد اأو �سرط ، اإن املرحلة القادمة تتطلب منا جميعًا 

كدول اأع�ساء يف جمل�س التعاون التحدث بلغة واحدة �سيا�سيًا ، واقت�ساديًا ، واأمنيًا للتعبري 

عن كيان موحد للتعامل مع التكتالت العاملية ال�سخمة ، واملتغريات التي ي�سهدها العامل الآن ، 

ويف �سبيل ت�سييد هذا ال�سرح القوي ، ن�سعى جميعًا اإىل نظام اأمني جديد يوؤكد الدور الرائد 

والقائد ملجل�سنا التعاوين ، وذلك بان�سجامه متامًا مع النظام الدويل اجلديد ، ويحدونا العزم 

ثابت  منظور  وفق  ال�سلبة  القواعد  هذه  اإر�ساء  يف  امل�سرتكة  جهودنا  نبذل  باأن  والت�سميم 

ال�سيا�سية  املجالت  والتكامل يف  التعاون  اأطراف  كافة  يوطد  لكي  ؛  الوثيق  تعاوننا  نابع من 

امل�ستقبل  يجنب منطقتنا يف  ومبا   ، دولنا  �سعوب  يخدم م�سالح  والأمنية مبا  والقت�سادية 

املحاذير واملخاطر ؛ لن�سبح – مب�سيئة اهلل – قوة قادرة على تطوير ذاتها، وحماية كيانها ، 

 
(1(

واحلفاظ دائمًا على ا�ستقاللها و�سيادتها .

وقد تدار�س �سموه مع اإخوانه اأع�ساء املجل�س الأعلى الو�سع اخلطري يف املنطقة الناجم عن 

احتالل نظام العراق لدولة الكويت ذات ال�سيادة ، وتهديده لأمن و�سالمة الدول الأع�ساء 

 ، الأبرياء  لدماء  ،   وما ترتب على ذلك من �سفك  العربية  لدول اخلليج  التعاون  يف جمل�س 

واملقيمني فيها وت�سريدهم ، ومن عمليات العتقال ،   والتعذيب ، و�سلب املمتلكات ، وانتهاك 

الأعلى  املجل�س  ناق�س  وكذلك   ، كيانها  واإلغاء   ، الكويت  هوية  لطم�س  احلرمات يف حماولة 

والعامل    ، اخلليج  منطقة  وال�ستقرار  الأمن  على  اخلطرية  ونتائجه  العدوان  اإفرازات 

 ، وبعد اختتام الدورة �سدر اإعالن الدوحة . ) انظر امللحق رقم 2 ( .
(2(

العربي 

واأكد �سمو رئي�س الوزراء يف لقائه مع روؤ�ساء حترير ال�سحف ، واملجالت ال�سعودية اأن موقف 

اململكة ال�سلب ، والتحرك ال�سريع خلادم احلرمني امللك فهد بن عبدالعزيز اآل �سعود ، منذ 

بداية الأزمة منع تكرار املاأ�ساة يف دول خليجية اأخرى كانت معر�سة لالعتداء عليها .

تاأخذ يف العتبار   ، العربي  روؤية م�ستقبلية ملنطقة اخلليج  اأهمية �سياغة  و�سدد �سموه على 

الدرو�س امل�ستفادة من الغزو العراقي للكويت ، وتتجه ب�سكل اأكرب نحو التكامل التام بني دول 

جمل�س التعاون ، يف اإطار من املبادئ الوا�سحة ، التي جتعل من هذه املنطقة قوة اقت�سادية 

و�سيا�سية يف مواجهة حتديات الع�سر اجلديد .

)1( ت�سريح ل�سمو رئي�س الوزراء.

)2( جملة القوة - العدد 168 - يناير 1991م ، مرجع �سابق.
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ال�سالم  اأجل  من   ، الدويل  املجتمع  لنداء  العراق  ا�ستجابة  يف  اأمله  عن  �سموه  واأعرب 

والن�سحاب من الكويت ، وعودة ال�سرعية بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح ، اأمري 

دولة الكويت لتجنيب املنطقة خماطر حرب مدمرة ، �سوف ت�سرتك فيها اأ�سخم قوة نريان مل 

ت�سرتك يف حرب من احلروب من قبل .

وقال �سموه حفظه اهلل تعاىل : اإن املجتمع الدويل قد منح العراق وقتًا كافيًا ؛ لكي تتخذ قرار 

الن�سحاب الذي يجب اأن يتم يف اأ�سرع وقت ممكن ، حتى يعود ال�سعب الكويتي اإىل وطنه واإعادة 

بنائه ، واأ�ساد �سموه خالل اللقاء بالدور البارز الذي تقوم به ال�سحافة ال�سعودية عربيًا ودوليًا 

(1(
من اأجل عر�س احلقائق ، وامل�ساركة يف �سنع القرار القائم على الت�ساور واحلوار .

واأكد �سمو رئي�س الوزراء املوقر بعد حرب حترير الكويت اأهمية تعاون دول املنطقة حيث قــــال : 

) اإن الأحداث يف املنطقة متر ب�سورة متالحقة ، واأن هذا الأمر يجب اأن يدفع دول املنطقة

اإىل تعزيز التعاون فيما بينها ، وخا�سة فيما يتعلق بالأمـن وال�ستقرار ( .

واأ�سار �سموه خالل لقائه بالقيادات الإعالمية البحرينية ، اإىل تطورات عاملنا املعا�سر وامل�سالح 

الدولية فقال : ) اإن ما اأفرزته حرب حترير الكويت من اأمور وق�سايا يجب التفاعل معها مب�ستوى 

امل�سوؤولية للمحافظة على ا�ستقرارنا الأمني والقت�سادي ، وا�ستقاللنا ال�سيا�سي ( .

ودعا �سموه يف هذا ال�سدد دول اخلليج اإىل العمل �سويًا ، من اأجل وحدة �سيا�سية واأمنية تعزز 

ا�ستقرار املنطقة ، وتوؤازر جهود املنطقة يف العي�س يف اأمن و�سالم .

اأن ننظر اإىل امل�ستقبل البعيد ، واأن تكون الدرو�س التي ا�ستخل�سناها من  اإن علينا   : وقال 

اأحداث احلرب يف  اخلليج ، مدخاًل اإىل �سيا�سة تعمل على تعزيز التنمية والبناء يف املنطقة ، 

م�سريًا اإىل اأنه كلما تطورت التنمية كلما اأزداد الأمن ر�سوخًا وقوة .

لل�سقيقة  اأنواع امل�ساعدة  ، لتقدمي كافة  اإعمار الكويت جدد �سموه ا�ستعداد البحرين  وحول 

الكويت وقال : ) اإن ما حلق بالكويت من دمار اأكرب مما كان متوقعًا ( .

الكويت  بناء  من  �سيتمكنون  الكويت  يف  وال�سعب  احلكومة  اأن  من  ثقته  عن  �سموه  واأعرب 

اجلديدة ، واإ�سالح ما دمره العدوان .

الكويت  اإعداد  يف  وامل�ساهمة   ، حكومته  خلف  اللتفاف  اإىل  الكويتي  ال�سعب  �سموه  ونا�سد 

اإعدادًا جيدًا ؛ لتلعب دورها املعهود عربيًا وعامليًا ، واأن يتحلى ال�سعب الكويتي بال�سرب حتى 

يتمكن من اإعداد بنيته الأ�سا�سية ، وتعود الأمور اإىل جمراها الطبيعي .

و�سدد �سمو رئي�س الوزراء على اأن الرتتيبات الأمنية يف املنطقة �سرورة ملحة ، ويتطلب من 

دول املنطقة العمل على حتقيقها ، والعمل وفق منظور جديد للتعاون الأمني ير�سم التعاون 

امل�ستقبلي للمنطقة يف �سوء التطورات املتالحقة . 

)1( اأخبار اخلليج - 25 دي�سمرب 1990م، مرجع �سابق.
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تاأثرياته  له  العراق هو مبداأ خطري  اإن مبداأ جتزئه   ( : العراق قال �سموه  الو�سع يف  وحول 

الكبرية على جميع الدول العربية ( ، وقال �سموه : ) اإن ما يحدث يف العراق يجب اأن ينظر 

ال�سعب  اإن   (  : �سموه  وقال  العراق  �سموه جمددًا رف�س جتزئة  موؤكدًا   ،  ) اأبعد  بنظرة  اإليه 

العراقي هو وحده يقرر احلكومة التي يريدها ( .

�ساأنها زعزعة  اإفرازات من  ينتج عنه  العراق �سوف  ال�ستقرار يف  اإن عدم   (  : �سموه  وقال 

ال�ستقرار يف املنطقة ( .

ودعا �سموه دول اخلليج العربية اإىل اأن ت�ستثمر عالقاتها مع جميع دول العامل ، ومبا يتنا�سب 

مع م�ساحلها .

وقال �سموه : ) اإن التطور ال�سيا�سي والقت�سادي يف املنطقة يجب اأن يكون اأقوى من ال�سابق ، 

واأن توظف مرحلة ما بعد حترير الكويت يف خدمة تطلعات �سعوب املنطقة ( .

واأكد �سموه على اأهمية ا�ستمرار التن�سيق بني املنطقة والقوى ال�سديقة فيما يهم اأمن املنطقة 

م�سريًا اإىل اأن تواجد بع�س القوى ال�سديقة يرجع اإىل �سنوات طويلة ، وذلك يف اإطار التعاون 

القائم بني دول املنطقة وتلك القوى .

اأمن  يعزز احلفاظ على  املرجوة مبا  للم�سلحة  وفقًا  �سي�ستمر  التعاون  اإن ذلك  �سموه  وقال 

   .
)1(

وا�ستقرار املنطقة وخا�سة بعد التجربة التي مرت بها اأخريًا 

ال�سمو  �ساحب  له  املغفور  وتوجيهات  وت�سريحات  ومقابالت  ات�سالت  حتليل  خالل  من 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  وح�سرة   ، خليفة  اآل  �سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ 

خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى ، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

رئي�س الوزراء املوقر . وما تناقلته وكالت الأنباء ، عن فحوى الت�سريحات املتعددة للقيادة 

ال�سيا�سية ، اأثناء الأزمة ، ونتائج الت�سالت امل�ستمرة واملكثفة ،مع امل�سئولني الكويتيني ، ومع 

قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي ، والدول العربية ، وال�سديقة ، والقادة الع�سكريني ، ووزراء 

الدفاع ، واخلارجية ، ترى اأن هذه اجلهود الإيجابية ، واملح�سو�سة وامللمو�سة ، على خمتلف 

الأ�سعدة ، عربت بفعالية  و�سدق عن ثبات دور البحرين البارز، واملوؤثر على امل�ستوى الدويل ، 

وو�سح ور�سخ ثقلها ال�سيا�سي والع�سكري ، والذي نتج عنه الو�سول لأف�سل النتائج للتخفيف 

من وقع الكارثة ، على ال�سعب الكويتي ال�سقيق وُكلل بتحرير دولة الكويت ، واإعادة احلكومة 

ال�سرعية اإليها .

)1( اأخبار اخلليج - 27 مار�س 1991م، مرجع �سابق.
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ملحق رقم ) 1 (

توجيه رقم 1 ، 2 ، 3 ، 4 �سدرت من قبل �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى القائد الأعلى اإىل �سباط ،  و�سباط �سف ، واأفراد قوة دفاع البحرين 

حول اأزمة الغزو العراقي لدولة الكويت .
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ملحق رقم)2(

ن�س اإعالن الدوحة حول اأزمة الغزو العراقي لدولة الكويت
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�لف�صل �لثالث

دور �لقياد�ت �لع�صكرية
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تكون القوات العراقية قد و�سلت ، اأو اأنها قريبة من العا�سمة الكويتية وبعد اأن �سرح يل املوقف 

ح�سب اآخر التطورات والأحداث ، قال يل اأننا نحتاج اإىل م�ساعدة اآنية ) فورية ( من البحرين 

اأننا يف البحرين نحن ومالنا واأولدنا وما منلك حتت اأمرتكم وت�سرفكم ، وقد اأ�سدر  فقلت له 

اأ�سحاب ال�سمو ) اأمري البالد الراحل ( القائد الأعلى ، ورئي�س الوزراء ، و�سمو ويل العهد جميعهم 

اأوامرهم وتوجيهاتهم اإلينا باأن نقدم كل دعم وم�ساعدة متوفرة لدينا ، تطلبها الكويت يف هذه 

الظروف ، وح�سب الإمكانيات املوجودة لدينا نحن م�ستعدون لتقدميها .  ومن �سمن الطلبات التي 

تقدم بها – فيما يتعلق بدورنا بقوة الدفاع – قال وزير الدفاع الكويتي اآنذاك : اأريد الآن اأن تر�سل 

يل طائرات مقاتلة لتنفيذ �سربة جوية ، فقلت لل�سيخ نواف الأحمد ال�سباح اإن القرار الذي لدينا 

من قيادتنا : اأن تكون جميع الطائرات املقاتلة حتت اأمرتك ، ولكن العملية حتتاج اإىل وقت ، وتن�سيق 

وجهد بيننا وبينكم ، وبني دول اجلوار ، واإن �ساء اهلل الطائرات وغري الطائرات �سوف ت�سل اإليك .  

فرد قائاًل ولكن اإن مل ت�سلني الآن فلي�س هناك فائدة بعد ذلك . فقلت له : اأين اأنت الآن فقال اأنا يف 

مبنى القيادة ، فقلت له:  اأعطني رقم هاتفك و�سوف اأعاود الت�سال بك ، فاأعطاين رقم هاتفه 

النقال ، وبعد �ساعة عاودت الت�سال بال�سيخ نواف الأحمد ، ولكن مل اأح�سل على رد ، وكان ذلك 

يعني اأن القوات العراقية الغازية قد و�سلت اإىل مبنى القيادة ، واحتلت مدينة الكويت ، و�سربت 

�سبكة الت�سالت يف املدينة ودمرتها .

علمنا  مبجرد  ال�ستعداد  درجة  رفع  مت  البحرين  دفاع  قوة  م�ستوى  على  جانبنا  من  نحن 

باأخبار الغزو العراقي للكويت ، ا�ستقبلنا عددًا من الطائرات الع�سكرية الكويتية ، كما جلاأت 

طائرات كويتية اإىل مطارات اململكة العربية ال�سعودية . وا�ستقبلنا يف قاعدة �سالح البحرية 

اأول  الكويتية ، ومت م�ساعدتهم يف ت�سغيلها و�سيانتها منذ  ال�سفن احلربية  امللكي عددًا من 

اأيام الغزو .

اأجتمع جمل�س الدفاع الع�سكري الذي قام بتقييم املوقف ، واتخذت  ومع تطورات الأحداث 

الإجراءات التالية :

اأوًل : الدفاع عن البحرين ، 

ثانيًا : م�شاعدة دولة الكويت ال�شقيقة .

وبعد الت�سالت وامل�ساورات التي متت على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي اأتخذ قرار 

جماعي ، ومت ا�ستدعاء القوات الأجنبية التي �سميت بالقوات ال�سديقة ؛ لتنفيذ واجب الدفاع 

عن املنطقة ، ومواجهة القوات الغازية لأن حجم القطاعات العراقية التي دخلت الكويت ، 

وحجم القوات املنفتحة فيها ل ي�ستطيع اجلهد ، اأو القدرات اخلليجية مبفردها اإخراجها ، ولن 

اأو ع�سكري يطرح ت�سورًا خمالفًا لهذا يكون  اإل مب�ساعدة خارجية . واأي م�سئول  يتم ذلك 
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خمطئًا ؛ لأنه كما هو معروف كان احلديث يدور حول تواجد ما بني 45 اإىل 50 فرقة ، ودول 

العربية  اململكة  بقيادة  القوات  ا�ستدعاء هذه  فتم   . ذلك  ل متلك  التعاون جمتمعة  جمل�س 

ال�سعودية التي حتملت عبء هذه امل�سئولية مع اأ�سقائها بدول جمل�س التعاون .

 ، ال�سعودية  العربية  اململكة  والثانية  اأولها  البحرين   ، دولتني  على  من�سبًا  ال�سغط  واأ�سبح 

، وقد �ساركت  الكويت  التح�سري لعملية حترير  راأ�س احلربة يف  البحرين تقريبًا  واأ�سبحت 

التي  اجلوية  احلرب  بداأت  حتى  التح�سري  مرحلة  منُذ  الإجراءات  هذه  كل  يف  البحرين 

ا�ستمرت اأربعني يومًا ، ومن ثم بداأت احلرب الربية ، و�ساهمنا بجميع قطاعاتنا بدون تردد 

اأي التزام بقوة حمددة كما هو  فقد كنا ملتزمني بقوة ع�سكرية يف قوات درع اجلزيرة ، و 

معروف يف جميع جيو�س العامل يرتتب عليه التزامات اأخرى . فاإذا كانت لديك قوة بحجم 

�سرية ، اأو كتيبة ، اأو لواء ، لبد اأن يكون لديك يف املقابل قوة تعادل �سعفها ، وتكون هذه القوة 

جاهزة وتتدرب لتبديلها اأو لدعمها .

 ، بالدبابات  القوة  تلك  ودعمنا   ، اجلزيرة  درع  قوه  يف  م�ساهمتنا  رفعنا  ذلك  �سوء  ويف 

واملدفعية ، بالإ�سافة اإىل عنا�سر امل�ساة املوجودة اأ�ساًل يف القوة . وهذه القوة �ساهمت ب�سكل 

جيد ، وميكن اأن يتحدث املخت�سون عن دورها ب�سكل تف�سيلي اأكرث .

اأما �سالح اجلو امللكي البحريني فقد �سارك بكامل مرتباته يف احلرب اجلوية ، حيث مت تق�سيم 

الأجواء الكويتية اإىل اأربع مربعات وخ�س�س مربع الفنطا�س ل�سالح اجلو امللكي البحريني ، 

و�سارك يف هذا الواجب بع�س من طائرات ف- 5 املقاتلة . وقد اأ�سيد بكفاءة هوؤلء الطيارين 

، وميكن م�ساهدة ذلك من  البحرين فقط  اأهل  ب�سهادة  ولي�س   ، الأجانب  ب�سهادة اخلرباء 

للتحالف اجلرنال  اجلوية  القوات  قائد  مع  اأذيعت  كالتي   : التلفزيونية  املقابالت  خالل 

) هورنر ( الذي حتدث عن كفاءة وقدرة وعطاء �سالح اجلو امللكي البحريني . ونحن اإذا 

حتدثنا عن �سالح اجلو امللكي البحريني قد يرى البع�س يف حديثنا حتيزًا ومبالغة يف اأداء 

طيارينا الذين �ساهموا ومب�ساركة اإيجابية فعالة ملدة اأربعني يومًا ، قاموا خاللها ب�سرب 

اأهداف داخل م�سرح عمليات الكويت ، لأن القرار ال�سيا�سي األ ن�سرب اأهداف داخل العراق، 

فالقرار ال�سيا�سي كان حترير الكويت ، ولي�س تدمري العراق ، وقطاعاتنا الربية ، و�سفننا 

احلربية ، وطائراتنا املقاتلة عملوا �سمن هذا امل�سرح ، ومل يتجاوزوا حدود الكويت يف جميع 

عملية  يف  الثالثني  اأو   ، والع�سرين  الت�سع  الدول  مع  م�ساركتهم  جاءت  هنا  ومن   ، احلالت 

حترير الكويت .

وبعد قرار دخول القوات ال�سديقة ، جرت حت�سريات كثرية قبل احلرب ، واأثناء احلرب ، 

و�سدرت قرارات اإ�سرتاتيجية ومهمة بعد احلرب ، البحرين كانت من الدول التي ت�سررت 

وقع  لأنه  �سيا�سيًا  وحتى   ، اأمنيًا  وت�سررت   ، اقت�ساديًا  ت�سررت   ، القرارات  من جميع هذه 
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علينا �سغط كبري ، ونحن دولة �سغرية ، وتعر�سنا اإىل اآلف الطلبات التي مل نكن م�ستعدين 

لتلبيتها . وكان هذا يحدث يوميًا ، حتى نظام العمل املوجود يف القيادة العامة  اختلف ، حيث 

اأننا كنا نتعامل مثاًل مع �سبع دول ، لكل منها لغته ، ولهجته. ولكل منهم مطلب ، ولكل منهم 

اأ�سلوب عمل خمتلف ، ولغة واإجراءات . ورغم ذلك فاإن البحرين حكومًة و�سعبًا قامت فورًا 

بنجدة الأخوة يف دولة الكويت بالرجال والعتاد رغم اأن البحرين قد انقطعت عنها الت�سالت 

اخلارجية والذي اأثر تاأثريًا مبا�سرًا على القطاع القت�سادي يف البحرين حيث اأن ج�سر امللك 

فهد قد مت اإغالقه لأ�سباب اأمنية وكذلك مت اإغالق مطار البحرين الدويل بعد و�سول القوات 

ال�سديقة واإغالق ميناء �سلمان يف وجه املالحة البحرية التجارية وقد اأدى ذلك اإىل ت�سرر 

البحرين اقت�ساديًا ب�سبب حمدودية املنافذ الربية واجلوية والبحرية .

اأن وزارة املالية عندما قدرت خ�سائر  اأيام حتى  واأ�ستمر هذا الو�سع من ثمانية اإىل ع�سرة 

اإىل ثمانية بليون دينار منذ بداية الأزمة حتى  اأنها و�سلت  البحرين املالية بالأرقام ذكرت 

نهايتها ، ب�سبب فقدان فر�س العمل ، وخ�سائر يف القت�ساد . اأما فعليًا فقد �سرفنا ب�سبب 

اأي�سًا امل�سروفات  احلرب 2 بليون دينار مت�سمنة ال�سرفيات املنظورة فقط . ولكن هناك 

الغري منظورة يف القطاعات الع�سكرية التي مل حت�سب اإ�سافة اإىل ال�سهداء الذين ا�ست�سهدوا يف 

ميادين احلرب وامل�سابني واجلرحى الذين ل تقدر ت�سحياتهم بثمن ، ف�ساًل عن ا�ستهالك 

املعدات والذخائر والأ�سلحة ، اإ�سافة اإىل امل�سروفات الكثرية التي تعد مبئات املاليني . هذا 

ما يتعلق باجلانب القت�سادي ، ولقد ا�ست�سهدنا ببع�س الأرقام ا�ستنادًا لتقارير وزارة املالية . 

مل  منها  البع�س  كان  فاإذا  الفرتة  تلك  خالل  �سدرت  التي  والأوامر  الإجراءات  جمال  يف 

ي�سجل ، اأو يوثق   بالتف�سيل ، اإل اأنها موجودة يف الواقع ، ولها نوع من درجة ال�سرية حتد 

من ن�سرها ، ول �سك اأنه �سدرت الكثري من اأوامر العمليات للوحدات ، واأوامر اأمريية من �سمو 

العام  القائد  العهد  و�سمو ويل   ، الوزراء  رئي�س  �سمو  اإدارية من  واأوامر   ،  ) الراحل  الأمري   (

 : العملية مثل  لهذه  بال�ستعداد  املدنية  الوزارات  اأو   ، الع�سكرية  للقطاعات  �سواء   ، )انذاك( 

ا�ستقبال القوات ، اأو ال�ستعداد لعمليات حترير دولة الكويت ، ت�سمنت اتخاذ اأمور كثرية ، حتى 

على م�ستوى القطعات املدنية مثل : الكهرباء ، واملاء ، والتموين ، وتوفري الأغذية ، كانت هناك 

اأوامر وقرارات ومت تنفيذها على جميع امل�ستويات .

وعلى م�ستوى الدولة ممثلة يف جمل�س الدفاع الأعلى �سدرت قرارات كثرية ت�سب يف جمال 

ال�ستعداد للحرب ، وهي اإجراءات معروفة ، ترتكز يف اإطار جتهيز م�سرح العمليات القتالية 

حيث اأن ذلك يتطلب اتخاذ اإجراءات ا�سرتاتيجية واأمنية يف كل وزارة . فمثاًل وزارة الداخلية 

عليها واجبات ، ووزارة الدفاع اأي�سًا عليها التزامات ، وزارات اخلدمات مطلوب منها اتخاذ 

قرارات واإجراءات يف جمالت عدة ، منها : و�سع �سيا�سة عامة لتوفري  الغذاء ، وو�سع خطط 
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اإ�سافة   ، ، والكهرباء  ، واملوا�سالت  ، والنقل  الدواء  ، ويندرج ذلك على جمالت  لتكدي�سه 

اإىل النواحي الأخرى يف جميع الأمور الهامة التي �سدرت بها تعليمات تف�سيلية موجودة ، 

بالن�سبة لوزارة الكهرباء وجهود وزارة املالية ب�سكل عام وما يخ�س املوانئ وما هي الأعمال 

التي تخ�س وزارة الداخلية ، فجميع هذه الفعاليات متت �سمن اآلية جمل�س الدفاع الع�سكري 

الأعلى يف اجتماعاته املتعددة ، وبطريقة منتظمة .

اأما جمل�س الدفاع الع�سكري ، الذي ينعقد يف القيادة العامة وكان مبثابة املخطط ، واملنفذ 

الذي يحرك هذه   الأمور ، ويغذي هذه اجلهات ، فقد كان جمل�س الدفاع الع�سكري برئا�سة 

�ساحب ال�سمو ويل العهد القائد العام ، وجمل�س الدفاع الأعلى برئا�سة �ساحب ال�سمو رئي�س 

الوزراء ، والوزراء الأع�ساء املعنيني فيه هم الذين ي�سرفون على هذه العملية .

و�سمن هذه املجال�س هناك جلان كثرية �ساركت فيها وزارات مدنية ، وقد قامت الوزارات 

. فمثاًل  الدور  تت�سمن هذا  تقارير  اإلينا  واأر�سلت   ، الفرتة  تلك  بتوثيق دورها خالل  املعنية 

طلبنا من وزارة الإعالم اإخبارنا عن اإجنازاتهم اأثناء احلرب ، فاأر�سلوا لنا ملفًا كاماًل حول 

التي  الخرى  اخلدمات  ووزارات  والبيئة  والبلديات  ال�سكان  وزارة  فعلت  وكذلك  املو�سوع 

بينت دورها وك�سفت عن التعليمات والجراءات التي نفذتها. وجميع تلك الأعمال التي قاموا 

بها كانت على اأكمل وجه . وكان املحرك لها القيادة العامة لقوة دفاع البحرين التي كانت 

مبثابة املخطط واملنفذ الرئي�س يف حتريك هذه العمليات مبا حتتويه من طلبات ، ف�ساًل 

اإ�ساعات لدى  حمتمل بعد ان �سرت   ، عن تهيئة الراأي العام ، وا�ستعدادهم لكل طارئ 

املواطنني باأننا �سوف نتعر�س اإىل اأ�سلحة الدمار ال�سامل ، كاأ�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية، 

والنووية ، من قبل العراق ، ولقد فكرنا يف توفري اأقنعة الغاز ، وتوفري املالجئ ، ويف اأمور 

كثرية ، ومل يكن هناك مت�سع من الوقت للتفكري يف جميع الأمور التي ا�ستجدت ، وحتى ميكن 

التعامل مع جميع الحتمالت اأثناء الأزمة .

القوات  لأ�ستقبال  �سكلت  التي  اللجان  اأن  اإىل  اإ�سافه   ، �سدرت  التي  الأوامر  خال�سة  هذه 

، واأدت  ال�ساعة ليل نهار  اأعمالها على مدار  اآلية . وقد با�سرت  ال�سديقة لها رئي�س ، ولها 

واجباتها بكفاءة ، وقامت بدور كبري اأثناء  التعامل مع الطائرات ، وال�سفن ، وا�ستقبال ال�سباط ، 

و�سباط ال�سف ، والأفراد يف القوات ال�سديقة ، الذين قدموا اإلينا بالآلف ، وكانت طلباتهم 

واحتياجاتهم ل تنتهي .

وقدمت تخ�سي�س قاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية لهذه القوات ب�سكل تام ، وعلمًا باأن القاعدة 

مل تفتتح بعد ، ونزلت فيها القوات الأمريكية و مالأوا مبانيها ، ومدرجاتها بقواتهم ومعداتهم، 

وح�سدوا فيها 235 طائرة قتال ونقل ، بالرغم من اأن القاعدة اجلوية كانت م�سممة لأقل من 

ذلك . كما مت اأ�سغال مطار البحرين الدويل بالقوات اجلوية الربيطانية ، حيث مت توفري كل 
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اإمكانياتنا املتاحة يف القواعد اجلوية لنفتاح هذه القوات على اأرا�سي البحرين ، وكل ذلك 

مت من اأجل حترير دولة الكويت ال�سقيقة .

اأي�سًا ،  اأما الو�سع يف ميناء �سلمان ، وهو امليناء الوحيد للدولة الذي خ�س�س لهذه الغاية 

ان�سغل اأي�سًا بعملية اإنزال القوات ال�سديقة .

ومت ا�ستقبال القوات ال�سديقة يف البحرين ، ومن ثم جرى اإ�سكانها يف الفنادق ، و اخليام 

املعدة لهذا الغر�س ، وكان البع�س من هذه القوات قد اأح�سر معه اخليام الالزمة ، والآخر 

اأ�ستاأجر بع�س العمارات ال�سكنية يف اأنحاء خمتلفة من مناطق ومدن البحرين ، مما اأدى اإىل 

اكتظاظ البالد باأعداد كبرية منهم .

الزوار من الدول  ، وكبار  التي متت بني امل�سوؤولني يف مملكة البحرين  اللقاءات  ويف جمال 

ال�سقيقة وال�سديقة ، فاإن هذه اللقاءات متت على جميع امل�ستويات ، وكما ذكرت فاإن هناك 

لقاءات جرت مع �ساحب ال�سمو ) اأمري البالد الراحل ( القائد الأعلى ، ومع �ساحب ال�سمو 

رئي�س الوزراء ، و�ساحب ال�سمو ويل العهد القائد العام .

على  مبنية  كانت  وجميعها   ، متعددة  لقاءات  جرت  اأي�سًا  الع�سكريني  القادة  م�ستوى  وعلى 

الت�سهيالت  الدولية ؟ مع تقدمي جميع  املظلة  اإطار  الكويت يف  توجه واحد وهو كيف نحرر 

املمكنة ، اآخذين بعني العتبار حتمل جميع التبعات املرتتبة على ذلك بالتعاون مع الأ�سقاء 

يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ، وم�ساعدة الدول 

ال�سديقة ، وعلى راأ�سها الوليات املتحدة الأمريكية وحلفائها .

فجميع تلك الزيارات �سواء كانت من قبل وزير الدفاع الأمريكي ، اأو الربيطاين ، اأو الفرن�سي، 

هوؤلء الذين زارونا يف البحرين ، اأو غريهم من القادة الع�سكريني امليدانيني مثل : اجلرنال 

) �سوارزكوف ( قائد قوات التحالف ، اأو م�ساعديه ، اأو الفريق الركن  ) خالد بن �سلطان (

قائد القوات امل�سرتكة من خالل زياراته املتكررة ، اأو وزير الدفاع الكويتي ، اأو رئي�س هيئة 

اأو غريها من الزيارات التي مت خاللها تقدمي الكثري من  الأركان العامة للجي�س الكويتي ، 

العون وامل�ساعدة جلميع هوؤلء الأخوة والأ�سدقاء الذين زارونا يف البحرين . وقد مت توثيق 

هذه الزيارات لأهميتها ، حيث اأنها تركزت على دور كل بلد يف عملية حترير الكويت ، عندما 

ح�سروا جميعًا من اأجل تو�سيح الدور املطلوب من البحرين يف عملية التحرير .

اأما بالن�سبة  لو�سع الأخوة الأ�سقاء من دولة الكويت ال�سقيقة ، الذين وفدو اإىل بلدهم الثاين ، فقد 

، كذلك  الكويتيني  املتطوعني  اإخواننا  بتدريب عدد من  وقمنا   . ا�ستقبلنا عدد كبريًا منهم 

البحرين  �سعب  ا�ستقبلهم  عندما  البحرين  يف  اأ�سقائنا  من  عدد  ا�ست�سافة  يف  �ساهمنا 

كمبادرات  و�ساهموا   ، منازلهم  يف  با�ست�سافتهم  املواطنني  من  الكثري  وقام   ، وحكومته 
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�سخ�سية منهم يف م�ساعدتهم واإيوائهم حتى مت حترير الكويت ، وانتهاء الأزمة التي ندعو 

اهلل اأن ل يرينا اأزمات غريها .

ول بد لالإن�سان اأن يخرج بدرو�س كثرية من هذه الأزمة ، فتوثيق مثل هذه الأمور وت�سجيلها �سوف 

يوفر لالأجيال القادمة - اإن �ساء اهلل - بع�س املعلومات التي �سوف ت�ساعدهم يف اتخاذ القرارات 

وكيف   ، �سبقهم  التي مرت على من  والأزمات  الدرو�س  مثل هذه  ا�ستذكار  ال�سليمة خا�سة عند 

عاجلوها ؟ وكيف و�سعوا احللول املختلفة لها ؟ وكيف يخرجون منها �ساملني منت�سرين ؟.

جميع اللقاءات التي متت مع امل�سئولني الذين زاروا البحرين موثقة . مثاًل : اللقاء الذي مت مع 

الفريق الركن ) خالد بن �سلطان ( قائد القوات امل�سرتكة ، اأو اجلرنال ) �سوارزكوف ( قائد 

قوات التحالف ، وماذا كانوا يريدون ؟ وما هي مطالبهم ؟

واأ�ساف قائاًل : لقد كانت خال�سة جميع تلك اللقاءات ت�سب يف الدور املطلوب من البحرين يف 

عملية التح�سري للتحرير ، وعملية التحرير ، وعملية ما بعد التحرير . ويف كل ذلك التزمت 

البحرين باملطلوب منها على جميع الأ�سعدة ، ومل نتخلف عن اأداء اأي �سئ ، فاإنه حتى اأرواح 

اأبنائنا قدمتها البحرين يف �سبيل ذلك . وهذا اأغلى �سئ ميكن اأن نقدمه ، هذا اإذا اأ�سفنا 

 ، القتال  اإىل جبهة  بالقوات  دفع  من  اأوائل  من  كنا  فقد   ، القطاعات املختلفة  اأن�سطة  اإليه 

عندما اأر�سلنا اأبناءنا للقيام بواجب الدفاع عن الكويت .

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  املتواجدة  لقواتنا  بها  قمنا  التي  امليدانية  الزيارات  اأن  كما 

من قوات درع اجلزيرة قبل دخولها الكويت وم�ساركتها يف حرب التحرير ، هذه الزيارات 

مل تنقطع على جميع امل�ستويات من هيئة الأركان يف القيادة العامة اإىل اأعلى م�سئول . لقد 

زرناهم و�ساركناهم بهدف الوقوف على ا�ستعدادهم قبل التحرير . واأتذكر اأنني زرتهم قبل 

بدء العمليات بيوم واحد ، وكنت اأعلم مبوعد الهجوم ، ولقد مل�ست فيهم املعنويات العالية 

التي ل ميكن اأن يلم�سها اأي ع�سكري يف تدريب ، اأو مترين .

واأداوؤه  اإجنازه  يجب  واجب  عليهم  باأن  يوؤمنون  والأفراد  ال�سف  و�سباط   ، ال�سباط  وكان 

بكفاءة ، وهم يف حالة ترقب ، ونحن نعلم اأن النتظار يف جميع الأحوال ، ومهما كانت الظروف 

يولد امللل ، ولكن بالرغم من هذا النتظار الذي مت يف ظروف معي�سية اأ�سواأ بكثري من حياة 

ال�سعبة مبا  الطق�س  اأجواء  يواجهون  وهم   ، العراء  ال�سحراء حيث  كانوا يف   ، املع�سكرات 

حتمله من برد ، اأو حر �سديدين ، خا�سة واأن الفرتة كانت طويلة ا�ستمرت خاللها القطعات يف 

انفتاحها ، والع�سكري بعيد عن اأهله ، ينتظر اأداء الواجب الذي قدم من اأجله .

بهذا  موؤمنني  كانوا   ، وان�سباطهم  معنوياتهم  على  ذلك  كل  يوؤثر  مل   - هلل  احلمد   - ولكن 

الواجب دينيًا ، و دنيويًا ، ولذلك نفذوا واجباتهم بكفاءة واقتدار ، وبالذات القوات الربية . 

ولو اأن حجم قواتنا الربية ن�سبيًا كان قلياًل ، اإل اأن قواتنا كان لها �سرف القيام بواجب مهم 
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مما جعلها �سمن اأوائل القوات التي دخلت الكويت مع القوات امل�سلحة ال�سعودية .  فاأول لواء دخل 

الكويت كانت على ميمنته قوات الواجب البحرينية ، ثم تبعتها قوات الدول الأخرى .

اأما بالن�سبة مل�ساهمة كل من �سالحي اجلو امللكي ، و�سالح البحرية امللكي يف حرب حترير الكويت ، 

اأن ثلث الطلعات اجلوية التي متت  اأن نعرف  فقد كانت فعالة ومهمة ، ولبيان حقيقة ذلك يجب 

الأمريكية  التحالف  قوات  البحرين من خالل طائرات  انطلقت من  الكويت  م�سرح عمليات  على 

والربيطانية ، اإ�سافة اإىل مقاتالت �سالح اجلو امللكي البحريني وقد �سهد القادة الأجانب بذلك .

 كذلك �سالح البحرية امللكي البحريني اأي�سًا �ساهم يف اجلهد العملياتي ويف تاأمني و�سول 

ال�سفن اإىل الكويت من خالل مرافقة بع�س ال�سفن من واإىل موانئ الكويت عرب القناة التي 

مت تطهريها من الألغام فكانت �سفن �سالح البحرية امللكي تقوم مبهام توجيه واإر�ساد ال�سفن 

التجارية ومرافقتها من املناطق اخلطرة حتى ت�سل اإىل بر الأمان .

اأما الدرو�س امل�ستفادة فاإنه مو�سوع طويل يحتاج املخت�سون لتدوينه اإىل كتب ، واإنني يف هذه 

العجالة من الوقت لن اأ�ستطيع اأعطيه حقه الكامل ، و�سوف نحتاج اإىل اأطروحة يف تناولها . 

اإ�سافة انه قد مت تاأليف كتب عن مو�سوع الدرو�س امل�ستفادة من قبل خمت�سني يف جمالت كثرية .

اأو   ، اإ�سرتاتيجية  العرب  كانت هذه  �سواء   ، الدرو�س  ولي�ست  العرب  ولكن ميكن احلديث عن 

�سيا�سية ، اأو ع�سكرية ، وطرحها كعناوين ، ولي�س بالتف�سيل .

الكويت  اأ�سمل  – واأنا يف هذه احلالة  العراقية  النوايا  : عدم معرفة  الدرو�س هو  اأول  ولعل 

معنا – يف معرفة تلك النوايا ، وهو ما ي�سطلح على ت�سميته من الناحية الع�سكرية ) اإخفاق 

اأ�ستخباراتي ( . من حيث التنبوء بحجم اخلطر ، فالأجهزة املوجودة يف املنطقة مل ت�ستطع 

اأن تقدر اأن ي�سل حجم التهديد اإىل هذا امل�ستوى . وهذا در�س لبد لالإن�سان اأن ي�ستفيد منه 

للم�ستقبل . ويجب اأن نتاأكد فعاًل من هو ال�سديق ومن هو العدو . قد يبدو لنا البع�س اأنه 

�سديق ، ونقوم مب�ساعدته ، وتقدمي كل العون باأ�سكاله املتعددة له ، وتفاجاأ يف اليوم التايل 

باعتداء عليك من قبل هذا الذي تعتربه �سديقًا .

مو�سوع ال�ستعداد والوعي واحلذر مل يكن بامل�ستوى الذي كان مفرو�سًا اأن يكون عليه ، ولو 

كان كذلك ملا حدثت تلك الأزمة . لو كان هناك اهتمام بحجم اخلطر وال�ستعداد له باملقابل ، 

ملا وقع مثل هذا الأمر . كان هذا الدر�س الأول الذي يجب اأن ن�ستفيد منه نحن ولي�س الأخوة 

يف دولة الكويت ال�سقيقة فقط .

الدول  اعتمادنا على  اأثبتت  قد  بها من ظروف  اأحاط  وما  الأزمة  اإن هذه   : الثانية  النقطة 

واكتفاء  اكتمال   لدينا   يكون  اأن  املفرو�س  فمن   وعليه     . دولنا  عن   الدفاع  يف  الأخرى 

اأرا�سينا ، وحدودنا  ،  ومنطقتنا و�سعبنا واأبناءنا ، كل ذلك من  يف منظومات الدفاع عن 
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اإل  القدرة  لدينا مثل هذه  توجد  اأنه ل  الأزمة  لنا هذه  بينت  ولقد   . املرتتبة علينا  احلقوق 

مب�ساعدة خارجية ، واأنا اأقول ذلك مع الأ�سف ال�سديد كان هناك ت�سور خاطئ .

لقد كان حجم التهديد الذي واجهناه لي�س بحجم ال�ستعداد املوجود لدينا . وهذا در�س ثاين 

تعلمناه اأي�سًا .  ومنه انطلقنا يف �سيا�ستنا امل�ستقبلية باأن يكون لدينا - اإن �ساء اهلل - اكتفاءًا 

ذاتيًا يف القوات الع�سكرية ،  ويف ال�ستعدادات الأمنية الأخرى ، اأو اأي �سئ له عالقة باأي اأزمة 

اأن يكون  قد تظهر يف امل�ستقبل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي . هذا الدر�س الذي نرجو 

القادة على جميع امل�ستويات قد تعلموه ، وهو اأن القدرات املوجودة لي�ست على قدر وحجم 

التهديد الذي يحيط بنا ، ولذلك يجب تطوير ورفع قدراتنا يف جميع املجالت .

نواحي اأخرى كدرو�س م�ستفادة . فاإن قوة دفاع البحرين قد كلفت جلنة خا�سة . وقد و�سعت 

 ، منظوماتنا  عن  التفا�سيل  من  الكثري  اإىل  اللجنة  تو�سلت  وقد   ، الدفاع  لقوة  امل�ستفادة  الدرو�س 

اأو   ، معداتنا  النق�س يف  اأو   ، الق�سور  وحتى يف جمال   ، واأدائها  واأ�سلحتنا   ، وا�ستعداداتنا 

مالب�سنا . و�سلنا اإىل م�ستوى تقييم احلذاء الذي يرتديه الع�سكري ، وهل هو منا�سب لإداء 

الع�سكري هل متنحه  التي يرتديها  . املالب�س ال�سوفية  اأم ل ؟  القتالية يف امليدان  املهمات 

الدفئ املطلوب اأم ل ؟ . ونف�س ال�سي ينطبق على القفاز ، اأو الغذاء الذي يتناوله يف الوجبات 

الثالث ، اأو كفاءة الآليات التي ي�ستخدمها .

هذه درو�س م�ستفادة على م�ستوى قوة الدفاع ، يف جاهزيتها ، يف تدريبها ، يف اأ�سلحتها ، يف 

املواد املختلفة التي ت�ستخدمها ، جميع هذه الأمور جرى بحثها وحتليلها باأ�سلوب علمي دقيق . 

واأنا ل اأريد اأن اأخو�س يف التف�سيالت اأو اأورد النتائج . ولكن جميع النواق�س التي اكت�سفناها 

مت اإكمالها واحلمد هلل . فالأزمات اأحيانًا تكون جيدة وتنفع الإن�سان عندما تريه عدوه من 

�سديقة وتك�سف له نقاط �سعفه . ولقد قال العرب قدميًا : ) جزى اهلل ال�سدائد كل خري 

تعرفني العدو من ال�سديق ( ، وهي اأي�سًا تك�سف ما ينق�سك ، ورب �سارة نافعة . والإن�سان 

الذي ل يتعظ ، ول يتعلم من هذه الأزمات يجب اأّل يبقى يف مكانه مهما كان م�ستوى قيادته . 

ونحن وهلل احلمد وعينا اإىل ما  ينق�سنا ، وبداأنا يف تلك التي ن�ستطيع اإكمالها ، بعدها جرى 

�سد النواق�س يف كثري من منظوماتنا املختلفة .  والتي حتتاج اإىل وقت اأي�سًا نخطط للقيام 

باإكمالها ح�سب خطط مدرو�سة ، ونحن ن�سري يف طريق اإكمال املنظومات املختلفة وقد حققنا 

الكثري من ذلك .

ننظمها  اأن  فنحاول   ، املحلي  جهدنا  من  اأكرب  دويل  اأو   ، اإقليمي  جهد  اإىل  يحتاج  ما  اأما 

باتفاقيات ، واجتماعات ، وات�سالت خارجية . وكلها اأمور ذات عالقة مبا مت يف عمليات غزو 

الكويت ، وما تبعها من عمليات التحرير . والدرو�س التف�سيلية دونتها اللجان املخت�سة .

 ، اأ�سلحتها  بتطوير  الدول  من  العديد  قامت   ، الآن  حتى  الكويت  حترير  حرب  نهاية  ومنذ 
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لهذه  الدولرات  باليني  �سرفت  التي  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  وخا�سة   ، ومنظومتها 

الغاية . والبحرين من �سمن الدول التي �سرفت الكثري لتطوير اأ�سلحتها ورفع قدراتها اأو �سد 

الفجوات التي ظهرت يف املنظومة الدفاعية . ولبد اأن يكون لكل اإن�سان نواق�س ، ونحن وهلل 

احلمد نعترب اأن عملية البناء والإعداد التي متت قبل الغزو �ساعدتنا كثريا اأثناًء حمنة الغزو . 

اأما ما قمنا به من بناء وتطوير بعد الغزو فهو نتيجة لدرو�س تعلمناها اأثناء الأزمة .

ولكن هناك مو�سوع يجب احلديث عنه الآن لأهميته ونحن ب�سدد توثيق دور قوة الدفاع حيث 

انه من احلقائق الهامة التي يجب اأن تبني وت�سجل للتاريخ . ولو ان جزء من هذه املعلومات 

�سرية غري قابلة للن�سر ، وامنا تعترب معلومات خا�سة بنا .

فيما يتعلق بالنقطة الأوىل التي ذكرت فيها اأننا اأخفقنا يف معرفة النوايا العراقية ، يح�سرين 

وزير  البحرين  زارنا يف  �سهور  بعدة  الغزو  قبل  اأنه  وهي    . للتاريخ  اأذكرها  اأن  يجب  واقعة 

نوفمرب   28  –  25 من  الفرتة  خالل  �سن�سل  خليل  عبداجلبار  اأول  الفريق  العراقي  الدفاع 

1989م ، وكان بالن�سبة لنا زميل ، وبيننا وبينه معرفة ، وقد مت تنظيم برنامج له .

ويف اأثناء احلديث معه قال وزير الدفاع العراقي : »اأننا حتدثنا مع اإخواننا الكويتيني وطلبنا منهم 

اإطاللة على   البحر « وقد كنا نت�سور اأن تكون الإطاللة التي يرغب فيها العراقيون ) فر�سة ( 

مر�سى ، اأو ميناء .  مل نكن نظن اأن الكويت كلها �سوف تكون املق�سود بالإطاللة على البحر .

بعدها مبا�سرة ، ويف نف�س الزيارة قدم لنا العراقيون اتفاقية من اأربع �سفحات م�سمونهــــــــا 

) عدم العتداء ( بني البحرين والعراق ، فاأ�ستغربنا من هذا الطلب .

كان العراقيون يدركون اأن البحرين لها دور كبري وموؤثر جتاه اأي عمل قد يتم يف املنطقة يف 

تقييمهم . فقدموا لنا التفاقية التي كان عنوانها اتفاقية ) عدم العتداء ( .

ويف بادئ الأمر اأ�سبنا ب�سدمة يف مو�سوع عدم العتداء ، فهل من املعقول اأن تعتدي البحرين 

على العراق ؟  كيف يطلب منا العراقيون اأن نوقع معهم هذه التفاقية ؟ وما هي مربراتهم ؟ 

ف�ساألناهم هل هناك مقت�سى يدعو اإىل توقيع هذه التفاقية ؟ .

وقد �سلمت ن�سخة من التفاقية اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة ) اأمري 

البالد الراحل ( القائد الأعلى ، ومت درا�ستها من قبل الوزارة املخت�سة وهي وزارة اخلارجية .

كان هناك نوع من الإخفاق يف حتليل النوايا . ويرجع ذلك يف اعتقادنا اإىل عدم و�سول هذه 

التفاقية عن طريق القنوات ال�ستخبارية الع�سكرية ، لأنها قدمت لنا بالطرق الدبلوما�سية .

اأنها  اأ�ستلمنا التفاقية ، وقمنا بدرا�ستها ، وات�سح لنا من حتليل م�سمونها  يف ذلك الوقت 

ترتكز يف التاأكيد على تعهد العراق بعدم العتداء على البحرين ، ويف املقابل تتعهد البحرين 

بعدم العتداء على العراق ، اأو اأن ت�ساهم يف ذلك .

قمنا ب�سوؤال معظم اأ�سقائنا يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اإن كان العراق قد 
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اأقرتح عليهم عقد مثل هذه التفاقية ، فاأخربونا بعدم قيام العراق بذلك . �ساألنا الكويت ، 

ودولة الإمارات العربية املتحدة فكانت اأجابتهم بالنفي ، حتى انهم ا�ستغربوا من هذا الأمر .

اتفاقية عدم  توقيع  ، مت  نعم  لنا  قالوا  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإخواننا يف  �ساألنا  وعندما 

�ساألتم  انتم  الآن   : فاأجابونا  ؟  بذلك  تخربونا  مل  ملاذا   : لهم  فقلنا   . العراق  مع  اعتداء 

واأجبناكم . فقلنا لهم : ماذا فعلتم بعد ذلك ؟ فردوا : اإننا وقعنا التفاقية مع العراق .

مع  اعتداء  عدم  اتفاقية  وقعت  قد  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  راأينا  عندما  وهكذا 

العراق ، وقعنا نحن بدورنا على التفاقية .

وهذا الأمر يعترب جزءًا من اخلداع ال�سرتاتيجي الذي كان يقوم به العراق ، ويف نف�س الوقت 

تاأثريًا  اأن يوؤثرا  اأكرث دولتني ميكن  اأن  اأ�سبح يف تقديرهم  كان هناك ا�ستعداد للغزو . لأنه 

مبا�سرًا ، يف حالة قيامهم باأي عمل ع�سكري جتاه الكويت هما : اململكة العربية ال�سعودية 

اإ�سرتاتيجي ،  بحكم جغرافيتها متمثاًل يف حجمها وم�ساحتها ال�سا�سعة وما يتبعه من عمق 

والبحرين بحكم ات�سالتها وارتباطاتها وعالقاتها بالدول الكربى ، ولوجود ت�سهيالت لهذه 

الدول يف البحرين . وبالتايل �ستكون النطالقة منها ، واأن مملكة البحرين �سوف تكون هي 

راأ�س احلربة التي تغلقهم .

اآخرًا ،  وقد كان بحق تقديراتهم وتقييمهم لأهمية الدولتني دقيق ، ويعد بعدًا ا�سرتاتيجيًا 

وهذا ما يدعونا اأن نذكره لهم يف هذا اخلداع ال�سرتاتيجي ، وان كانت نتائجه اأ�سرت بهم.

ومن النوادر اأي�سًا التي ت�ستوجب الت�سجيل ، ما ح�سل عندما كانت قيادة القوات امل�سرتكة 

اأوامر العمليات من قيادتها يف الريا�س . ويخ�س�سون لكل �سالح جو املهام  باإ�سدار  تقوم 

قائد  �سلطان (  الركن ) خالد بن  الفريق  ف�ساألني   . لتنفيذها  املحددة  والأوقات  والفرتات 

القوات امل�سرتكة ما هو الوقت الذي ينا�سبكم لقيام طائراتكم مبهامها ؟  فقلت له اأن �سالح 

اجلو امللكي البحريني يف ذلك الوقت حديث ،  وطيارينا حديثي التدريب ، ونظرًا لوجود غيوم 

يف ذلك الوقت فنحن نرغب يف تخ�سي�س الوقت الذي يخلو من الغيوم لنا . وهو يقع ما بني 

ال�ساعة احلادية ع�سرة والثانية بعد الظهر ، فهذا الوقت هو الذي ينا�سبنا ، واأن تخ�س�سوا 

هذه التوقيتات لتنفيذ املهام املوكل اإلينا  اإجنازها . وميكن اأن يكون التوقيت قبل ذلك ، اأو 

بعده ب�ساعة ، موؤكدين يف الوقت نف�سه اأن من العوامل امل�ساعدة لنجاح الطيار يف عمله هو 

الطق�س اجليد ، حتى يرى الهدف الذي يقوم بق�سفه .

وا�ستمر هذا الرتتيب حتى نهاية احلرب عندما زارنا اجلرنال ) هورنر ( قائد القوات اجلوية 

للتحالف .  ف�ساألني اأن كنت مرتاحًا للتوقيتات التي خ�س�سها لنا ، فقلت له ن�سكركم على 

ذلك وعلى تعاونكم وموافقتكم على رغبتنا . فرد قائاًل اأنه اأختار لنا اأح�سن التوقيتات حتى 

اأن هذا هو ال�سبب الوحيد  يتمكن طيارونا من روؤية الأهداف بو�سوح . فقلت له هل تعتقد 
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الذي جعلنا نطلب هذا الوقت ؟ فقال نعم اأعتقد اأن ذلك كان ال�سبب الذي دفعكم لذلك .  فقلت 

له ل ، هناك �سبب هام مل اأخربك به قبل الآن ولو علمت به ف�سوف تاأخذ اأنت هذا التوقيت ، 

وتخ�س�س لنا وقتًا اآخر ، فقال ما هو ؟ فقلت له اأننا هنا يف املنطقة ، ويف اأيام ال�سيف بالذات 

نخ�س�س وقت الظهرية للقيلولة ، فبعد تناول الغداء ننام بع�س الوقت ، ونحن نعلم اأن الأفراد 

العاملني على املدافع العراقية امل�سادة للطائرات ي�ستغلون الوقت بعد الغداء للقيلولة وبذلك 

يكون عدد املتبقني على املدافع امل�سادة للطائرات قليل . واأن من يغري عليهم يف فرتة الظهر 

اأف�سل من الإغارة على مواقعهم �سباحًا اأو ع�سرًا .

فقال ملاذا مل تخربونا بذلك حتى نكثف من الغارات اجلوية عليهم يف هذه الفرتة التي ينامون 

اأو ي�سرتخون فيها .  فاأجبته احلمد هلل اأن طيارينا يقومون مبهامهم عند الظهر ويواجهون 

لذلك نريان رمايات قليلة ،  يف الوقت الذي يكون فيه العراقيون قد اأنهوا تناول وجبة الغداء 

وتوجهوا اإىل الأماكن التي تتوفر فيها الظالل التي حتميهم من حرارة ال�سم�س ، اأو لياأخذوا 

فيه القيلولة املعتادة ، ويبقى واحد كمناوب اأما الثالثة اأو الأربعة الباقون فيذهبون للنوم ، 

وبذلك تكون الرمايات قليلة على طيارينا .

بهذه  اأخربمتونا  لو  اأنكم   : قائاًل  فرد   . الوقت  هذا  منا  تاأخذوا  ل  حتى  بذلك  نبلغكم  ومل 

املعلومات ف�سوف نرتك لكم هذا التوقيت ، ويف الوقت نف�سه نزيد من حجم الغارات والق�سف 

خالله ، فقلت له لو اأنكم زدمت الغارات يف هذا الوقت ف�سوف يتنبهوا لذلك ويزيدوا الدفاع ، 

ونحمد اهلل اأن جميع طلعات مقاتالت �سالح اجلو امللكي البحريني متت بدون خ�سائر .

ختامًا نحن واحلمد هلل تعاىل فقد قمنا بتقدمي جميع امل�ساعدات والت�سهيالت والإمكانيات 

�سواء الب�سرية اأو املادية املطلوبة يف �سبيل حترير دولة الكويت ، ولي�س اأغلى من اأرواح اأبناءنا 

من ال�سباط و�سباط ال�سف والأفراد الذين دفعنا بهم اإىل الأمام على جبهة القتال �سواء 

كانوا من القوات الربية اأو اجلوية اأو البحرية . وجميع منت�سبي قواتنا البحرينية لبوا نداء 

الواجب ، وكانت النتيجة م�سرفه يف م�سرح العمليات ، ويف املهام القتالية التي اأوكلت اإليهم 

ورحم اهلل من ا�ست�سهد منهم ، ونحمد اهلل تعاىل اأن اجلرحى كانت اأعدادهم قليله اأي�سًا ، 

وقد اأ�سعفوا يف حينه وح�سلوا على اأو�سمة ت�سرف دورهم يف هذه املعركة ، فكانت تذكرهم 

بالدور امل�سرف الذي قاموا به طوال حياتهم .

ومبا ل �سك فيه اأن الإن�سان كان يتمنى اأن ل يفتخر بذلك لأن خ�سمه ومن قاتله هي دولة 

، واحلرب فر�ست  البحرين  الظروف يف  لكننا كنا يف و�سع فر�سته علينا   . �سقيقه  عربية 

ب�سبب  �سقيقة  عربية  دولة  نحارب  باأن  الأخرى  الدول  من  غرينا  على  فر�ست  مثلما  علينا 

بغزو دولة  ، عندما قامت دولة عربية  اإ�سرتاتيجيًا كبريًا  اأ�سا�سها خطاأ  ت�سرفات كانت يف 

من  متكنا  حيث  كبرية  �سدمة  من  الفعل  ذلك  على  ترتب  واإن   ، لها  وجارة  �سقيقه  عربية 

ا�ستيعابه بقوة الميان وال�سرب على حتمل ال�سدائد واملحن ، خا�سة بعد اأن راأينا ما حدث 

لإخواننا يف الكويت ، وما نتج عنه من ت�سريد لل�سعب الكويتي ال�سقيق ، حتى اأنهم اأ�سبحوا 

بني لجئني اأو اأ�سرى .
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ثانيًا : دور رئي�س هيئة الأركان ) اأثناء حرب حترير الكويت ( :

فيما يلي ن�س اللقاء ال�سخ�سي مع الفريق الركن ال�سيخ عبداهلل بن �سلمان اآل خليفة رئي�س 

هيئة الأركان ال�سابق الذي مت مع �سعادته يوم الأحد 31 / 5 / 1998م :

بعد توارد اأخبار ح�سود القوات العراقية على احلدود ال�سمالية لدولة الكويت ال�سقيقة ، ونتيجة 

لأجواء التوتر التي �ساحبت ذلك خا�سة الت�سريحات العراقية حول اخلالف ،  اأ�سبح من 

ياأخذ بعني العتبار هذه الأمور اخلطرية واأن ي�سعها مو�سع  اأن  اأي مراقب  ال�سروري على 

الأهمية .

حلدود  العراقية  القوات  اجتياح  اأخبار  �سماعنا  عند  البحرين  دفاع  قوة  يف  لنا  فبالن�سبة 

الكويت ، اأعلنا حالة  الطوارئ ، واأجريت م�ساورات على م�ستوى اأجهزة الدولة ، ومت التن�سيق 

والتعاون بني الوزارات املختلفة ، كما جرى الت�سال بني قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي .  

واأجرت القيادة ال�سيا�سية العديد من امل�ساورات والتن�سيق مع دول جمل�س التعاون اخلليجي 

وجامعة الدول العربية ، وامتد لي�سمل الت�سالت مع هيئة الأمم املتحدة ، وجمل�س الأمن .

ومع تطور الأحداث وتالحقها ، واإعالن امللك فهد عاهل اململكة العربية ال�سعودية ا�ست�سافة 

قرار  اتخاذ  ، مت  ال�سقيقة  الدول  مع  امل�سرتك  والتعاون  التن�سيق  اإطار  ، يف  التحالف  قوات 

على م�ستوى جميع دول جمل�س التعاون بتقدمي الدعم وامل�ساندة لقوات التحالف التي تقرر 

�ست�سل  التي  ال�سديقة  القوات  من  جزء  ا�ست�سافة  البحرين  من  وطلب   ، للخليج  اإر�سالها 

لقوات  العون  تقدمي  يف  الدول  جميع  مل�ساهمة  العامة  اخلطة  اإطار  يف  املنطقة  عن  للدفاع 

التحالف  قوات  وبداأت   . الكويت  حترير  عمليات  بدء  ملرحلة  للتح�سري  ا�ستعدادًا  التحالف 

الع�سكرية  القيادة  تولت  كما   ، املنطقة  يف  النت�سار  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بقيادة 

الأمريكية م�سئولية توزيع القوات ال�سديقة الأخرى يف اخلليج العربي وال�سرق الأو�سط .

وعند ن�سوء الأزمة واإعالن حالة الطوارئ يف قوة دفاع البحرين اأجتمع جمل�س الدفاع الأعلى 

لتدار�س املو�سوع ،  كما اأجتمع جمل�س الدفاع الع�سكري ، وعلى اأثر ذلك اتخذت العديد من 

الالزم  ال�ستعداد  توفري  تكفل  التي  اتخاذ جمموعة من اخلطوات  اأهمها  وكان  الإجراءات 

للدفاع عن املواقع احليوية يف البالد ، واملبا�سرة يف الإجراءات الكفيلة بالدفاع �سد اأي تهديد 

احتمالت  وهو  اإل  الحتياطات  هذه  اأهم  على  الرتكيز  مع   ، البحرين  مملكة  جتاه  مبا�سر 

التهديد باأخطار احلرب الكيماوية .

ومت ت�سكيل جلان من �سباط الأركان يف القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ل�ستقبال قوات 

التحالف ، وت�سهيل مهام تواجدها وانت�سارها ، وتقدمي العون وامل�ساعدة لها .

ويف هذه الفرتة طلبت القوات ال�سديقة من البحرين توفري الإ�سناد اللوج�ستي لقوات التحالف 

احتياجاتها  لتوفري  الإمكانيات  كافة  جتنيد  ومت   ، تباعًا  البحرين  و�سولها  �سيتواىل  التي 
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وح�سب القدرات  املتاحة ، كما مت زيادة حجم القوة البحرينية الربية امللحقة بدرع اجلزيرة 

لي�سل م�ستواها اإىل حجم كتيبة . وجرى جتهيز واإعداد جميع الطائرات املقاتلة املوجودة يف 

�سالح اجلو امللكي البحريني و تهيئتها ، ا�ستعدادًا للم�ساركة مع طائرات قوات التحالف يف 

القيام باأي واجب ي�سند اإليها . وكلفت جمموعة ال�سفن احلربية التابعة ل�سالح البحرية امللكي 

البحريني لإداء املهام نف�سها .

ويف هذه الأثناء قمت بزيارة تفقدية للقوات البحرينية امل�ساركة �سمن قوات درع اجلزيرة يف 

منطقة النعريية يف اململكة العربية ال�سعودية للوقوف على ا�ستعداداتها القتالية والعمل على 

اإكمال اأي نواق�س قد تعاين منها ، ويف الوقت نف�سه العمل على رفع الروح املعنوية ل�سباطها 

واأفرادها .

ويف داخل البالد جرى التن�سيق مع جميع وزارات الدولة بهدف امل�ساعدة يف قيام قوة دفاع 

البحرين بواجباتها على اأكمل وجه ، وت�سهيل وم�ساعدة قوات التحالف املتواجدة يف البحرين 

يف اإجناز مهامها .

294 ( طلعة جوية ،  يف جمال العمليات احلربية قام �سالح اجلو امللكي البحريني بعدد ) 

ا�ستخدم خاللها ) 113 ( طن من املتفجرات .

كما مت تدريب عدد من املتطوعني املدنيني من دولة الكويت ال�سقيقة على اأ�ستخدام ال�سالح، 

باململكة  الباطن  حفر  منطقة  يف  املتواجدين  من  الكويتي  اجلي�س  من  قوات  تزويد  وجرى 

العربية ال�سعودية ببطارية مدفعية 105 ملم مع ذخريتها وقطع غيارها ، كما اأحلق عدد من 

�سباط ال�سف لتدريب الكويتيني عليها .

ويف الوقت نف�سه جرى ت�سليح ال�سفن احلربية الكويتية التي جلاأت اإىل البحرين ب�سواريخ 

اك�سو�ست ، وبقطع الغيار الالزمة لهذه ال�سفن .

وعلى م�ستوى الدول ال�سديقة ا�ست�سافت البحرين عدد 235 طائرة اأمريكية ، و 13 �سفينة 

مياهنا  يف  وتواجد   ، ميداين  م�ست�سفى  البحرين  اأر�س  على  اأقيم  كما   ، التحالف  لقوات 

الإقليمية م�ست�سفى عائم اأمريكي ، وكانت تلك امل�ست�سفيات ت�سع لـ ) 1000 ( �سرير .

وبلغ جمموع الطلعات التي قامت بها الطائرات ال�سديقة التي اأقلعت من البحرين 14 األف 

طلعة جوية ، وي�سكل هذا العدد ثلث الطلعات التي قامت بها قوات التحالف يف حرب حترير 

الكويت .

كما ا�ستقبلت البحرين 43 طائرة من �سالح اجلو الربيطاين ، اإ�سافة اإىل عنا�سر من الدفاع 

اجلوي ، وم�ست�سفى ميداين ي�سع لـ )  100( �سرير اأقامته القوات الربيطانية يف املحرق ، وبلغ 

جمموع القوات الربيطانية التي ا�ست�سافتها البحرين يف منطقة املطار املدين باملحرق عــــدد 

) 1500 ( �سابط ، و�سابط �سف ، وفرد .
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هذا اإ�سافة اإىل ا�ست�سافتنا للقوات الكندية التي تكونت من عدد ) 2( �سفن مدمرة ، و�سفينة 

اإ�سناد ، وعدد  ) 2500 ( �سابط ، و�سابط �سف ، وفرد .

ولقد مت توفري الحتياجات الأ�سا�سية للقوات ال�سديقة مثل : الإيواء ، والطعام ، والكهرباء ، 

واملوا�سالت ، واملاء ، والوقود ، وال�سيانة يف بع�س احلالت ، وغري ذلك .

ويف جمال م�ساركة �سالح البحرية امللكي البحريني فقد �ساهمت ال�سفن احلربية يف ك�سح 

الألغام البحرية ، ويف مرافقة وتوجيه وحماية ال�سفن التجارية من واإىل موانئ الكويت ، وكان 

ذلك بعد حترير الكويت .

وجتدر الإ�سارة اإىل اأنني قمت بزيارة لدولة الكويت ال�سقيقة يف اليوم الثالث من حتريرها 

من الغزو العراقي ، وا�ستمرت الزيارة عدة اأيام قمت خاللها بتفقد قواتنا الع�سكرية التي 

�ساركت يف التحرير ، وكنت �سمن القادة وامل�سئولني الذين كانوا يف حفل ا�ستقبال �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ �سعد العبداهلل ال�سباح ويل عهد الكويت رئي�س وزرائها انذاك لدى عودته اإىل 

بالده بعد دخول قوات التحالف اإليها ، وطرد القوات الغازية .

وقد �ساهمت مملكة البحرين يف اإيواء فريق الأمم املتحدة الذي كلف بالقيام مبهام تدمري 

اأ�سلحة الدمار ال�سامل يف العراق بعد احلرب .  كما ا�ست�سافت البحرين القوة اجلوية التابعة 

لقوات التحالف ، وامل�سند اإليها م�سئولية مراقبة ومنع الطريان يف منطقة احلظر الواقعة يف 

اجلزء اجلنوبي من العراق .

وب�سكل عام ميكن ح�سر التكاليف الإجمالية التي تكبدتها مملكة البحرين يف حرب حترير 

الكويت فيما يلي:

التكاليف الغري ملمو�سة 8 بليون دينار  ·
التكاليف امللمو�ســة2.1 بليون دينار  ·

وبعد انتهاء حرب حترير الكويت �سكلت جلان للخروج بالدرو�س امل�ستفادة من هذه التجربة 

العملية التي  مررنا  بها .

وجرى العمل بالكثري من التو�سيات ، وتنفيذ املقرتحات ، كما مت العمل على تاليف الثغرات 

اأهمها : �سد النق�س احلا�سل يف قوة  اأثناء تلك الأزمة ، وكان من  والنواق�س التي ظهرت 

دفاع البحرين يف جميع النواحي الب�سرية ، والفنية . وجرى ذلك �سمن الإمكانيات املتاحة ، 

ول نزال نعمل يف قوة دفاع البحرين حتى الآن لال�ستفادة من ممار�سات تلك التجربة ، علمًا 

باأن ذلك ي�سكل عملية م�ستمرة ، ونحتاج اإىل وقت لتطبيق جميع النتائج ، وا�ستلهام الدرو�س 

امل�ستفادة .
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لتوفري �سبل  ؛  البحرين  التي بذلتها  الكبرية  اأن نذكر حجم اجلهود  املنا�سبة لبد  ويف هذه 

والفعال  الكبري  اأثرها  والأعمال  الإجنازات  لهذه  كان  حيث  الكويت  حترير  عمليات  جناح 

يف حتقيق النتائج التي حققتها قوات التحالف . وعلى �سبيل املثال ل احل�سر كانت قاعدة 

تكتمل جميع  ومل   ، النهائية  الإن�ساء  مراحل  الأزمة يف  ن�سبت  عندما  اجلوية  عي�سى  ال�سيخ 

 ، فقط  املقاتلة  الطائرات  من  �سربني  ل�ستيعاب  الأ�سا�س  مهيئة  يف  وكانت   ، بعد  مرافقها 

ومع ذلك فقد مت ا�ستغاللها لأق�سى قدر ممكن حتى اأنها ا�ستوعبت ذلك العدد الكبري من 

الطائرات الأمريكية بطواقمها من الفنيني والإداريني ، وعملت باأكرب من طاقتها املقدرة ، 

وهذا يبني باأن البحرين بذلت كل ما يف ا�ستطاعتها وقدمت اكرث من اإمكانياتها ، وذلك ما 

دفع بالرئي�س الأمريكي وقتئذ جورج بو�س اإىل اأن ي�سيد يف خطاب علني مبا قدمته البحرين 

ب�سكل عام وينوه بكفاءة الطيارين يف �سالح اجلو امللكي البحريني ب�سكل خا�س .  هذا اإ�سافة 

اإىل ما ذكره كل من اجلرنال ) �سوارزكوف ( قائد القوات امل�سرتكة واجلرنال ) هورنر ( 

قائد القوات اجلوية للتحالف ، واإ�سادتهما مبا قدمته مملكة البحرين من دعم وم�ساندة ، 

اأثناء  به  الذي حتلوا  املتميز  والأداء   ، الطيارون  الذي قدمه  والعطاء  البذل  اإىل  واإ�سارتهما 

عمليات عا�سفة ال�سحراء .

 ثالثًا: دور م�شاعد رئي�س هيئة الأركان للعمليات ) اأثناء حرب حترير الكويت (  :

فيما يلي ن�س اللقاء ال�سخ�سي مع العميد الركن عبدالعزيز حممد الفا�سل م�ساعد رئي�س 

هيئة الأركان للعمليات ال�سابق الذي مت معه حيث قال :

والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة  حوايل  اأبلغت  حيث   ، 1990م  اأغ�سط�س   2 اإىل  بالذاكرة  نرجع 

�سباحًا اأين مطلوب على وجه ال�سرعة اإىل مركز العمليات بالقيادة العامة ، وعلمت اأنه حدث 

غزو م�سلح لدولة الكويت ال�سقيقة ، وهذا ما مل نكن نتوقعه من قيام دولة عربية بغزو دولة 

عربية اأخرى .

ويف احلقيقة كان همنا الأكرب واأول �سئ نقوم به هو الإحاطة باملوقف ، وما الذي حدث ؟ . 

فكان الإجراء الأول بعد ذلك هو رفع درجة ال�ستعداد كاأجراء احرتازي للوحدات ، حيث عقد 

اجتماع مع قادة الوحدات لإبالغهم مبا حدث ، ونظرًا لأن البحرين كدولة ع�سو يف جمل�س 

التعاون اخلليجي يرتتب عليها اأن تتخذ الإجراءات الحتياطية فورًا ا�ستجابة ملا يحدث من 

عدوان على اأي دولة ع�سو من اأع�ساء جمل�س  التعاون  ،  فكانت اإجراءاتنا هي :

رفع درجة ال�ستعداد .  ·
الجتماع بقادة الوحدات الع�سكرية ، واإطالعهم على املوقف .  ·

ت�سغيل مركز العمليات باأق�سى طاقة .  ·
ن�سر دوريات جوية ، وبحرية ، واإ�سدار التعليمات الالزمة .  ·
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على  عدوان  مبثابة  هو  العدوان  فهذا   . نف�سها  البحرين  حماية  عملية  من  جزء  هذا  وكل 

البحرين مثلما هو عدوان على الكويت . ومن غري املعروف يف ذلك الوقت ماذا �سيحدث من 

تطورات اإذ كان من ال�سروري اأن نتخذ هذه الحتياطات .

ولقد كنا حري�سني على اأن نوثق جميع الأحداث ، وتو�سع يف مفكرة احلرب ، فكل الأوامر التي 

�سدرت كانت ت�سل منها ن�سخة اإىل مديرية العمليات احلربية ؛ لتو�سع يف مفكرة احلرب. 

·التعاون مع الأ�سقاء يف هذا املو�سوع ، واإجراء التن�سيق امل�سرتك يف الدفاع اجلوي مع ال�سقاء
يف اململكة العربية ال�سعودية ، وكل هذا كان يحتاج لوقت ؛ لكي يو�سع مو�سع التنفيذ لأننا كنا 

هو  ما  الظروف  هذه  مهددين يف   اأوطاننا ، فكان يجب اأن نقّيم  -بالدرجة الأوىل – يف 

اخلطر ؟؟ حيث كانت املعطيات كالتايل :

كان التحليل الرئي�س لهذه العملية اأن احتالل دولة الكويت هو مرحلة اأوىل ،   .1

ويوجد اإحتمال لندفاع القوات العراقية املعتدية اإىل احتالل املنطقة ال�سرقية 

مثاًل ، وكان هذا الأحتمال واردًا يف اإحدى ال�سيناريوهات املوجودة   لديهم ، 

وقد �سرحوا به فيما بعد .

و�سربت  التهديد  هذا  ونفذ   ، بال�سواريخ  والرماية  بال�سواريخ  التهديد   .2

البحرين ، واململكة العربية ال�سعودية بال�سواريخ ) اإ�سكود – بي ( .

كان هناك التهديد با�ستخدام الأ�سلحة الكيماوية ، وهو الهم الأكرب ، وكانت   .3

امل�سكلة هي اإحتمال انت�ساره وتاأثريه على ال�سكان املدنيني ، ولي�س على املواقع 

واملوؤ�س�سات الع�سكرية فقط .

على �سوء ذلك مت العمل على ايجاد و�سائل الإنذار الكافية لتحذير املدنيني يف البحرين من 

هذا اخلطر اإ�سافة اإىل ال�ستعداد لعملية ع�سكرية هدفها حترير دولة الكويت وتعزيز قوة 

درع اجلزيرة بالعنا�سر الالزمة املدربة واملعدة لتنفيذ املهمة املوؤكله لها ولقد مت تق�سيم اأدوار 

قوة دفاع البحرين اإىل عدة  مراحل :

املرحلة الأوىل : هي ما ذكر من قبل .  ·
· املرحلة الثانية : هي مرحلة ال�ستعدادات التي متت من 2 / 8 / 1990م اإلـــــــــــى

17 يناير 1991م ، وهي ما قبل ال�سربة اجلوية – فكانت مرحلة ا�ستعداد ، وتدريب ، 

واإعداد ، وجتهيز .

قامت قوة دفاع البحرين بتدريب الأخوة ال�سقاء من دولة الكويت، وتقدمي عدِد من  ·
منظومات الأ�سلحة والتدريب على كيفية ا�ستخدامها .

لقوة بزيارات  البحرينِ   دفاع  لقوة  العامة  بالقيادة  امل�سئولني  من  عدِد  قام  لقد   ·
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م�ستواها  من  للتاأكد  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  تتمركز  كانت  التي  الواجب 

يناير   17 يف  اجلوية  ال�سربة  لبدء  التعليمات  ذلك  بعد  جاءت  ،ثم  وا�ستعدادها 

دورًا  اجلوية  ال�سربة  يف  البحريني  امللكي  اجلو  �سالح  دور  كان  ، واحلقيقة  م   1991

القدرة على  ولكن   ، الطائرات  اأو عدد     ، الطلعات  لي�ست يف عدد  والعربة   . مميزًا 

ا�ستيعاب العمل ب�سرب ) ف – 16 ) احلديث خالل اأ�سهر من و�سوله اإىل البحرين 

،والقيام بعمليات قتالية ، كان هذا عماًل مميزًا ، وم�ساركة �سالح اجلو بطائرات 

) ف – 5 ( ،  و) ف – 16 ( من قاعدة جديدة ، ولقد كانت الروح املعنوية عالية 

جدًا عند جميع الذين �ساركوا وا�ستعداداتهم كاملة ، وقد اأثنوا عليهم يف كل مكان 

�سواء بالن�سبة للذين دخلوا الكويت ، اأو م�ساركة الطيارين ، اأو الأ�سلحة الأخرى ، اأو 

دوريات �سالح البحرية امللكي واأعمال كثرية متت يف جميع الأ�سلحة ، وعلى خمتلف 

امل�ستويات . 

  · كان جزء من م�ساركة البحرين هي اأن تقوم بتقدمي الت�سهيالت اللوج�ستية للقوات املتحالفة ، 
وكان الدور الرئي�س لقوة الدفاع هو حماية البحرين من اأي �سربات �ساروخية توجه اإليهــا ، 

والإنذار املبكر عند اأنطالق �سواريخ )�سكود-بي( باأجتاهها ، واأن تكون و�سائل الدفاع اجلوي 

قادرِة على حماية البحرين من هذه ال�سواريخ ، و ال�سواريخ التي �سربت البحرين ، دمر 

بع�سها ، و�سقط بع�سها يف البحر . وقام الدفاع اجلوي بت�سجيل ذلك يف وقتها .   

  · وكانت زيارات امل�سئولني مــــــن جميع الدول ل تنقطع اإىل البحرين ، واأما بالن�سبة للقيادة
البحرية من   بالعمليات  تقوم  كانت  فقد  املتحالفة  القوات  ، وهي مركز  الأمريكية  البحرية 

البحرين وهذا يبني حجم م�ساهمة البحرين يف حترير دولة الكويت . وقد كان هناك دورًا 

كبريًا ل�سالح البحرية امللكي البحريني يف تطهري الألغام ، حيث كان �سمال الكويت  منطقة 

ملغمه وحتتاج فيها املمرات املائية اىل الكثري من اجلهد للعمل على تطهريها من اللغام . 

وكذلك عندما دخلت قواتنا دولة الكويت مع قوات التحالف ، مت ار�سال قوِة اخرى لتعزيزها  

وبعد حترير الكويت بحوايل ) 3 – 4 ( اأيام قام رئي�س هيئة الأركان بقوة الدفاع مع وفد 

من كبار ال�سباط بزيارة لتفقد القوات هناك ، حيث قام بزيارة رئي�س هيئة الركان العامة 

باجلي�س الكويتي  يف مركز العمليات والذي ا�سطحبنا معه لل�سالم على �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

�سعد العبداهلل ويل العهد بدولة الكويت ال�سقيقة اآنذاك وكان قد عاد اإىل الكويت يف بداية 

التحرير . ولقد كانت �سماء الكويت ملبدة بالغيوم ، ومغطاة بالدخان بعد حرق اآبار البرتول. 

بعدها عاد الوفد اىل موقع قوة الواجب حيث مت الطالع على جميع المور اخلا�سة بهذه القوة 

وتوفري جميع احتياجتها ، بعدها قام رئي�س هيئة الركان  بزيارة منطقة املطالع ، وهي املنطقة 
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التي حدثت بها مذبحة ال�سيارات ، وكانت الأ�سلحة والذخائر متناثرة باإعداد وفرية يف كل مكان . 

 ، الأفراد  وتدريب   ، املعدات  ناحية  من  الدفاع  قوة  يف  نوعي  تطور  اإىل  امل�ساركة  هذه  اأدت  ولقد 

واملفهوم العام للعمليات احلربية . وكانت جتربة فريدة من نوعها جلميع الأ�سلحة . وجميع 

من �ساركوا ، اأو �ساهموا من قوة الدفاع يف حرب حترير دولة الكويت حيث اكت�سبوا درو�سًا 

كثرية لأن العمل كان حقيقيًا ، والحتكاك مع عنا�سر الدول التي اأر�سلت قواتها – فقد 

. جدًا  كبرية  ال�ستفادة  تكون  اأن  الطبيعي  اأر�سلت اأف�سل ما لديها – ومن 

ول بد ان يذكر هنا باأن قوة دفاع البحرين انتهجت منذ عام 1988 م نهجًا جديدًا للتدريب 

امل�سرتك مع القوات ال�سديقة ، وكان له فائدة كبرية جدًا يف عملية حترير الكويت . ورغم 

اأن التدريب امل�سرتك مع دول التعاون اخلليجي كان موجودًا من قبل اإل اأننا كثفنا التدريب مع 

القوات ال�سديقة ب�سكل �سنوي . فكانت تاأتينا قوات من خمتلف التخ�س�سات الع�سكرية 

هذه  مع  التعامل  يف  خربة  امل�ساركني  الدفاع  قوة  منت�سبي  اك�سب  مما  معهم  للتدريب 

التهديدات باأختالف ا�سكالها . ومما ل �سك فيه اأن التعاون مع القوات ال�سديقة دائمًا يعطي 

ميزة كبرية جدًا لقوة دفاع البحرين من حيث تبادل اخلربات واكت�ساب املهارات وا�ستخدام 

التقنيات احلديثة يف التدريب . 

اململكة  البحرين م�سرتكة مع قاعدة الظهران اجلوية يف  ، كانت  للعمليات اجلوية  بالن�سبة 

العربية ال�سعودية كجزء من عمليات القطاع يف الظهران ، فكانت تاأتينا املهام للطائرات من 

مركز العمليات الرئي�س يف الريا�س ، ونر�سلها اإىل القواعد اجلوية للم�سرتكني للتنفيذ ح�سب 

التوقيت املعني . اأي اأن اخلطط كانت تو�سع يف مركز العمليات الرئي�س يف الريا�س . فرتى 

طائرات بحرينية ، واأمريكية ، و�سعودية ، وبريطانية ، كلها ت�سرتك يف هذه العمليات ، وكانت 

طائرات الإواك�س هي التي ت�سيطر على اجلميع تقريبًا بلغة واحدة  ويف تعاون وتن�سيق   وثيق . 

فكانت املهام تاأتي من مركز واحد للبحرين ، والبحرين تنفذه كجزء من التحالف . فكانت 

الطائرات تطري حتت اإ�سرافها من حيث الإقالع والهبوط ، وتنفيذ املهام امل�سرتكة . ومت ذلك 

البحريات  لنا دوريات بحرية م�سرتكة مع  ، فكانت  البحريني  امللكي  البحرية  ل�سالح  اي�سًا 

الأخرى ، وم�ساركات يف بع�س املهام .

للقوات اجلوية  بالن�سبة   ، الدفاع اجلوي  العمليات اجلوية مع  اأثناء  التن�سيق  اأما بخ�سو�س 

اأمريكية  وقوات  الدويل  البحرين  مطار  يف  بريطانية  جوية  قوات  توجد  فاإنه   ، ال�سديقة 

بني  تن�سيق  خطة  و�سع  مت  طائراتنا،وقد  اإىل  بالإ�سافة   ، اجلوية  عي�سى  ال�سيخ  قاعدة  يف 

الرادارات التي تعمل من اأجل ال�سبط وال�سيطرة بني هذه القوات املتواجدة حتى ل ت�سرب 

الطائرات بع�سها البع�س اأثناء العمليات احلربية.  
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 ، الكويت  دولة  حترير  حرب  قبل  موجودًا  كان  فاأنه  امل�سرتك  العمليات  ملركز  بالن�سبة  اأما 

واأوامره ثابتة وثبت �سحتها . والفرق اأثناء احلرب هو اأنه عندما ترفع درجة ال�ستعداد يرتفع 

حجم امل�سئولية ، وقد مت عمل برنامج لعمل املركز على مدار ) 24( �ساعة . وممثل فيه هيئة 

عمليات وهيئة اإدارة ويراأ�سهما م�ساعد لرئي�س هيئة الأركان للعمليات . 

لقد كانت القوات الربية)قوة الواجب( تعمل كجزء من لواء امللك فهد اليل الثامن ، وقامت 

باإخراج القوات العراقية من خنادقهم الدفاعية . وكانت هذه القوة تعمل على ال�ساحل الذي كان 

فيه اأكرث التح�سينات للقوات العراقية .ولقد متكنت هذه القوة من ا�سر عدد كبري من القوات 

العراقية ومت ت�سليمهم  اإىل مراكز الأ�سرى وح�سب التعليمات اخلا�سة باأ�سرى احلرب . 

رابعًا : دور القائم باأعمال رئي�س هيئة الأركان ال�شابق  ) قائد الدفاع اجلوي ، 

ومدير العمليات احلربية اأثناء حرب حترير الكويت ( :   

فيما يلي ن�س اللقاء ال�سخ�سي مع اللواء الركن حممد بن عبداهلل اآل خليفة الذي مت معه يف 

يوم الثالثاء  9 / 6 /  1998م حيث قال : 

يف بداية الغزو كنت قائد للدفاع اجلوي وقد طلب منا ح�سور اجتماع يف القيادة العامة ، حيث 

�سدرت تعليمات معايل القائد العام لقوة دفاع البحرين بال�ستعداد للدفاع عن البحرين �سد 

اأي تهديد جوي حمتمل .

واأخذت الوحدات الواجبات التالية :

 ، البالد  املن�ساآت احليوية يف  للدفاع اجلوي هو حماية  الرئي�س طبعًا  الواجب  ·  كان 
اىل  بال�سافة  �سلمان  وميناء  الدويل  البحرين  ومطار  فهد  امللك  ج�سر   : واأهمها 

القواعد اجلوية ، والبحرية ، والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين  .

وكانت هناك جلنة م�سكلة من بع�س ال�سباط من القيادة العامة للتن�سيق مع طالئع  ·
مملكة  اأر�س  على  النت�سار  البحرين  حكومة  من  طلبت  التي  ال�سديقة  القوات 

البحرين ، والتي �سدرت لها املوافقة . وكانت هذه القوات عبارة عن : قوات برية ، 

وم�ساة بحرية ، وطريان ، وبحرية .

بع�س  معه   ،  ) اهلل  رحمه   ( اآل خليفة  �سلمان  بن  اأحمد  الركن  العميد  اللجنة  رئي�س  وكان 

ال�سباط ، وكانت اللجنة يف الواقع يف بداية عملها ، ثم ان�سممت اإليها مبجرد و�سويل اإىل 

القيادة العامة ، وكان من ال�سروري يف ذلك الوقت التن�سيق مع طالئع القوات ال�سديقة التي 

و�سلت اإىل البالد وت�سهيل اجراءات ا�ستقبالهم وانت�سارهم يف املواقع املحددة لهم .
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التن�شيق مع طالئع القوات ال�شديقة :

اأر�سلت القوات الربيطانية ثالثة اأ�سراب وهي �سرب طائرة تورنيدو )12( طائرة ، و�سرب  ·
طائرات جاجوار )12( طائرة ، و�سرب طائرات بوكانري )12( طائرة ، وهي التي توجه 

قذائفها بالليزر ، ومتركزت هذه القوات يف قاعدة املحرق اجلوية واأقاموا فيها قيادتهم . وكان 

يتم التن�سيق برئا�ستي من قبل القيادة العامة ، وبني قيادة الفريق الربيطاين ومندوبني 

من القوات الأمريكية املوجودين يف قاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية .

، واإدارة ال�سلم واحلرب  اأثناء  اإدارة قاعدة املحرق اجلوية  التن�سيق عبارة عن  كان   ·
مطار البحرين الدويل . وكان من اأهم الرتتيبات هي ال�سيطرة على حركة الطريان 

اأثناء ن�سوب احلرب . وكذلك و�سع خطة الدفاع عن مطار البحرين الدويل  املدين 

بالتن�سيق مع كتيبة امل�ساة الآلية امللكية /4 ، وقوات الدفاع اجلوي امللكي البحريني.  

امل�سادة ال�سواريخ  من�سات  بع�س  الربيطانيون  ين�سر  بحيث  النهائية  الرتتيبات  متت   ·
للطائرات يف مدينة املحرق ، و من�سات اأخرى يف منطقة الب�سيتني عند نقطة ج�سر ال�سيخ 

عي�سى . ومن�سات اإطالق �سواريخ يف منطقة ) جنوب املحرق ( ، ويف مدينة احلد .

مت و�سع تعليمات لإدارة منطقة مطار البحرين الدويل واملحرق يف احلرب وال�سلم  ·
ووقع معايل القائد العام لقوة دفاع البحرين هذه التعليمات مع مندوبني من القوات 

الربيطانية واأعطوا �سالحية وقف حركة الطريان  يف حالة ال�سرورة الق�سوى .

وعندما بداأت احلرب اجلوية يف يناير 1991 م كانت الطائرات املقاتلة الربيطانية 

تقلع وتهبط يف مطار البحرين الدويل ، كما كانت تعمل منه طائرات التزود بالوقـــــــود 

) VC  - 10) لتزويد الطائرات املقاتلة بالوقود يف اجلو .

هذا وقد توقفت رحالت الطائرات املدنية متامًا يف املطار الدويل خالل فرتة احلرب اجلوية 

فيما عدا بع�س الطائرات ذات املهام اخلا�سة ال�سرورية اأثناء النهار فقط .

 ، اجلوية  ال�سيطرة  عمليات  يخ�س  فيما  ومكثفة  وطويلة  كثرية  تعليمات  �سدرت  قد  وكانت 

 ، الربيطانية  والطائرات   ، امللكي  اجلو  �سالح  طائرات  بني  التعاون  واإجراءات 

ومت   ، �سلفًا  و�سعت  قد  التعليمات  هذه  وكانت   ، املدنية  والطائرات   ، والأمريكية 

ا�ستخدامها جيدًا .

بالن�سبة للقوات الأمريكية لقد و�سلت وحدات من امل�ساة ، وم�ساة البحرية يف وقت  ·
مبكر قبل الطائرات ، وتوزعت اأ�سلحتهم للدفاع اجلوي يف بع�س املناطق ، وخا�سة 

املنطقة املحيطة بقاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية .

اجلوية  القوات   ( الأمريكي  اجلوي  ال�سالح  من  اأ�سراب  فعاًل  و�سلت  ذلك  وبعد 

الأمريكية ( اإىل قاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية �سملت طائرات اإنذار مبكر ، وت�سوي�س 
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اإلكرتوين ، وطائرات هجومية ، وطائرات اأعرتا�سية ، وطائرات التزود بالوقود من 

ال�سيخ عي�سى اجلوية  واأ�سبح عدد الطائرات يف قاعدة   ، ، وطائرات نقل جوي  اجلو 

ي�سل اإىل ما يزيد عن )235 ( طائرة .

كان التن�سيق بني قوة الدفاع والقوات المريكية جيدًا، وكان يعقد اجتماعات معهم 

لتن�سيق و�سول  طائراتهم ، وطريقة تزويدها بالوقود .

وكانت هناك ات�سالت ع�سكرية ومدنية ، والع�سكرية كانت ت�سمل القوات الأمريكية 

خارج  اجلوي  للدفاع  املنفتحة  والقوات   ، اجلوية  عي�سى  ال�سيخ  قاعدة  يف  املوجودة 

القاعدة اجلوية ،  وامل�ست�سفيات امليدانية . وكان يوجد م�ست�سفى اأمريكي عائم ي�سع 

 ، العوايل  م�ست�سفى  ت�ستخدم  الأمريكية  القوات  كانت  كما   . �سرير   )1000  ( لعدد 

فكان التن�سيق مع القوات المريكية جيدًا ، وكانوا متفاهمني معنا تفاهمًا كاماًل .

كما كنا ن�سجل وندون كل خطوة نخطوها يف القيادة العامة يف ) مفكرة احلرب ( ، 

وهذه كانت مبثابة تعليمات يف نف�س الوقت .

 ، واجلوية  البحرية  قواتهم  و�سول  حلني  الأمريكية  القوات  مع  التن�سيق  واأ�ستمر 

واكتملت الوحدات وبداأ الطيارون يف التدريب على الطريان للتعرف على املنطقة . 

ومت تخ�سي�س منطقة تدريب الربيطانيني يف اململكة العربية ال�سعودية .

العمليات  مديرية  مهام  من  كان  البحرين  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  م�ستوى  وعلى 

احلربية عمل جداول املناوبة ، وتوجيه الوحدات اإىل درجة حالة التاأهب وال�ستعدادات 

الالزم، والتاأكد من اجلاهزية القتالية للوحدات وا�ستكمال النواق�س عندهم ، واإدارة 

غرفة العمليات الرئي�سة يف القيادة العامة ، وو�سع جداول املناوبات لهيئة العمليات ، 

ولهيئات الإدارة .

يوجد قناة ات�سال وتن�سيق  مع ال�سقاء يف اململكة العربية ال�سعودية ، ويل ال�سرف 

بالقيام بهذا الدور الهام والتن�سيق مع القوات ال�سديقة املتواجدة يف البحرين .

لقد قامت اللجنة بزيارات عديدة للقوات ال�سديقة يف مواقعها ،حيث مت زيارة  ·
القوات الربيطانية يف املحرق ؛ للتعرف على قادة املجموعات ، وكذلك القوات الأمريكية ، 

�سواءًا الدفاع اجلوي اأو الطريان ، اأو البحرية وكذلك للقوات الكندية ، والأ�سرتالية وقد مت 

و�سع خطة للدفاع عن املع�سكرات ، وكانت عبارة عن خطة توقع ما هو اأ�سواأ احتمال، فعملنا على 

م�ستوى الوحدات ، وحتى م�ستوى املواقع وحت�سينها ، ثم بعد ذلك مت و�سع القواعد اجلوية  

�سمن هذه اخلطة . 

كان هناك اإيجاز من ال�ستخبارات الع�سكرية كل يوم ، وهذه الإيجازات كانت عبارة عن تقدير  ·
املوقف احلايل ، و�سرح عن موقف القوات العراقية ، ومتركزاتها وانت�سارها ، واأنواعها يف الكويت 
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–  طريان  وهل هي حر�س جمهوري ، اأم قوات عادية . مثل : الدروع – م�ساة – مدفعية 

. وملا كان لدى العراقيني بدء احلرب اجلوية  بعد  بال�سلل  اأ�سيب  العراقي  الطريان  اأن  – اإل 
ن�ساط جوي فاأنه يتم ت�سجيل الطلعات ، وعددها ، وكانت معظم الطلعات اجلوية للقوات 

على  الق�سف اجلوي  وطلعات   ، الدورية  ن�سجل طلعات  وكنا   ، الليل  اثناء  تتم   ال�سديقة 

مواقع العدو . بال�سافة اىل متابعة حركة مواقع من�سات �سواريخ )اأ�سكود ( التي كانت 

تظهر لدينا على �سا�سات الرادار  ب�سكل جيد .

فكانت تاأتينا �سور مواقع �سواريخ ا�سكود العراقية ، وكنا عندما ن�ساهد ال�سواريخ متجهة 

�سفارات  يطلقون  حتى  الداخلية  وزارة  يف  املدين  الدفاع  بتبليغ  نقوم   ، البحرين  ناحية 

الإنذار ، لتنبيه املواطنني عن طريق اجهزة وزارة العالم ، لتوخي احلذر واحليطة . 

وكانت ال�سواريخ التي اجتهت نحو البحرين مل ي�سقط منها �سوى �ساروخني يف البحرين .

وقد اأثار و�سول ال�ساروخني  عندنا احلاجة ملراجعة اإمكانياتنا �سد الأ�سلحة الكيماوية ، وو�سائل 

الوقاية منها خا�سة ، ونحن نعرف اأن العراق ميتلك تر�سانة قوية من الأ�سلحة الكيماويـــــــة 

والبيولوجية .

فقامت قوة الدفاع بتوزيع مالب�س الوقاية على اجلنود يف املواقع والوحدات ، ثم توفرت بعد 

ذلك اأعداد من الأقنعة ، وطلب املدنيون هذه الأقنعة من قوة الدفاع .

القوات  عن  تتكلم  فالنا�س   ، ال�ساعة  حديث  احلرب  عن  الكالم  اأ�سبح  الأيام  مرور  ومع 

العراقية ، واأين و�سلت ؟ ومن اأين دخلت ؟ اإل اأنه يف يوم )29 يناير 1991م( و�سلت عنا�سر 

قوات عراقية مدرعة من الفرقة اخلام�سة الآلية اإىل منطقة اخلفجي على احلدود ال�سعودية 

الكويتية ) على بعد 8 ميل جنوب الكويت ( وكان هناك قوات درع اجلزيرة ، ومن �سمنها 

�سرية القتال البحرينية حيث كانت قريبة جدًا من املوقع .

وقد كانت الروح املعنوية ممتازة ومرتفعة جدًا. وكان اجلنود م�ستعدين خلو�س معركة حترير 

الكويت بكل �سجاعة واإقدام .

وا�ستمرت احلرب اجلوية يف الفرتة من 17/ 1/ 1991م حتى 23 / 2 /1991م ، وكنا نراقب 

الطلعات اجلوية ون�ساهدها على �سا�سات الرادار ، وباأعداد هائلة ، وحل�سن التن�سيق ، وب�سبب 

التعليمات املو�سوعة �سلفًا �سارت الأمور باأح�سن ما يكون ، وبدون حوادث اأو م�ساكل .

تلك هي فرتة احلرب اجلوية وبعدها دخلنا مرحلة احلرب الربية التي مل ت�ستغرق اإل وقتًا 

ب�سيطًا . ومت طرد الغزاة ، ورجعت الكويت اإىل اأهلها . ثم مت اإعادة تنظيم القوات ، ودخلت قوات درع 

 . الهيمان  اأم  قواتنا موقع يف منطقة  واأحتلت   ، الكويت  الأخرى يف  القوات  اجلزيرة �سمن 

وكانت القوة البحرينية تعمل �سمن اللواء الثامن الآيل ال�سعودي .
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قام وفد ع�سكري بزيارة اىل قوة الواجب بعد التحرير باأ�سبوع . وكانت هذه القوة تعي�س يف 

اخليام ، بدون كهرباء ولكن كانت ت�سلهم املياه ، وو�سعهم مثل اأي ع�سكري يف امليدان ، اإل 

اأن معنوياتهم وروحهم املعنوية عالية بعد اأن اأمتوا مهمتهم بنجاح وكانوا م�سرورين لتحرير 

الكويت . وبعد فرتة عندما مت تطهري الكويت من العراقيني واأخليت من عنا�سرهم ، اأعطيت 

قوة البحرين واجب حماية �سفارة البحرين يف دولة الكويت ، وكان ال�سفري موجودًا هناك 

طوال فرتة احلرب ، حتى عادت الأو�ساع اإىل طبيعتها .

الذين  الكويتيني  املواطنني  ل�سالح  �سئ  باأي  تبخل  البحرين مل  اأن حكومة  هنا  اأذكر  اأن  ولبد 

قدموا اإىل البحرين حيث وفرت لهم �سبل الراحة،  كما قامت قوة دفاع البحرين بتدريب عدد 

من الخوة ال�سقاء من دولة الكويت ، والذي ا�ستمر عدة اأ�سابيع مت فيها تدريبهم على اإ�ستخدام 

ال�سالح وعلى حركات امل�ساة والرماية وقام بتخريجهم ال�سيخ نواف الحمد ال�سباح وزير الدفاع 

الكويتي اآنذاك ، ومعه معايل القائد العام لقوة دفاع البحرين .

وبالإ�سافة لذلك كنا نن�سق مع قائد اللواء الثامن ال�سعودي . وكانت قواتنا عند ح�سن ظن 

اجلميع فقد كانوا فعاًل اأبطاًل ، مل ينهزم منهم اأحد ، اأو يتخلف ، اأو يتاأخر عن مهمة ، حتى 

. وقد و�سلتنا كتب �سكر من  املبداأ  بنف�س  تغا�سى عنها و�سار  امل�ساكل  لديه بع�س  من كان 

اللواء الدجاين لقائد ال�سرية التي �ساركت يف هذا الواجب . 

اإىل  اإ�سافة   ، العمليات  البحرية �سمن خطة  و �سالح  امللكي  اإدخال �سالح اجلو  وقد طلبنا 

قواتنا الربية �سمن اللواء ال�سعودي الثامن الآيل .

البحريني   امللكي  اجلو  �سالح  لطائرات  الريا�س  من  العمليات  اوامر  تعليمات  تاأتي  فكانت 

بالإ�سافة اإىل حتركات �سفن �سالح البحرية امللكي البحريني اثناء حمايتها ل�سواحل البـالد  

فكان ال�سق الدفاعي من اخت�سا�س القيادة العامة لقوة الدفاع ، ولكن ال�سق الهجومي كانت 

الوامر تاآتي من القيادة امل�سرتكة ، فكنا نحن جزءًا من هذا املجهود الكبري .

وكان يوجد �سابط ارتباط يف مركز العمليات يف الظهران هو املقدم الركن / حممد فهد 

نا�سر حيث كان موجودًا ملدة طويلة هناك . اإ�سافة اإىل مندوبني من قوات التحالف يف مركز 

اأحيانًا لبع�س  اآخرين . وكنا نت�سل بالظهران  العمليات . كما كان لنا يف الظهران �سباط 

الرتباط  �سباط  طريق  عن  باحلركة  اخلا�سة  الوامر  جميع  وت�سلنا  والتفا�سيل  الأمور 

املتواجدين هناك .

�سرية  اأن  الأمريكيني  عنه  فقالوا  البحرين  يف  ا�سقط  الذي  ا�سكود  ل�ساروخ  بالن�سبة  اأما 

الباتريوت املوجودة يف البحرين وهي جزء من كتيبة يف املنطقة ال�سرقية هي التي ا�سقطته، 

وعادة الرادار الرئي�س للكتيبة يف الظهران ميرر املعلومات اإىل مركز العمليات الذي يخ�س 
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ال�سرية . ويف اللحظة التي و�سل فيها ال�ساروخ) �سكود (، كان الت�سال ما بني الرادار الرئي�س 

يف الظهران مع ال�سرية التي هي عندنا يف البحرين كان مقطوعًا ، ولكن مل يكن عبارة عن تداخل 

اأو ت�سوي�س . ويبدو اأن التوليف اخلا�س بالت�سالت ) ALIGNMENT ( بينهم وبني ال�سرية 

مل يكن م�سبوطًا و�سحيحًا . اأي اأنهم يف الظهران اتخذوا ال�ستعداد .

الت�سغيل  فعند   . اأتوماتيكيًا  اأو   ، يدويًا  اإما   : الت�سغيل  من  نوعني  له  الباتريوت  ف�ساروخ 

الأتوماتيكي ،  حت�س وحدة التحكم يف النريان باأن هناك هدفًا متجهًا اإىل منطقة امل�سئولية 

الت�سغيل على الو�سع اليدوي ، فاإن العامل هو  اإذا كان و�سع  اأما   ، لل�ساروخ فينطلق راأ�سًا 

الذي ي�سيطر عليه .

موجودًا  ال�ساروخ  عامل  يكن  ومل   ، الأتوماتيكي  الو�سع  يف  الوقت  هذا  يف  ال�ساروخ  وكان 

ونحن   ، الأم  بالكتيبة  وات�سلوا  الأمريكيون  به  ففوجئ  غالفه  من  ال�ساروخ  اأنطلق  عندما 

ات�سلنا بقائد ال�سرية هنا من اخلط املبا�سر . فقال : اإنه مل ياأتهم حتذير عن وجود هدف، 

اأكرث  �سمعنا  اأننا  لهم  واأو�سحنا   ، قادمًا  هدفًا  اأ�ساب  اأنه  والظاهر  انطلق  ال�ساروخ  ولكن 

من انفجار ، وهذا يحتمل اأن يكون النفجاران ل�ساروخني . فنحن �سمعنا اأربعة انفجارات، 

وعندما   ، انفجارًا  يحدث  الغالف  من  يخرج  عندما  الباتريوت  �ساروخ  اأن  هو  ذلك  وتف�سري 

تخرتق �سرعته ال�سوت ويتعدى حاجز ال�سوت يحدث انفجارًا اآخر ، وعند اإ�سابة الهدف 

حدود  خارج  منطقة  يف  �سقط  ثاين  ل�ساروخ  هو  الرابع  والنفجار   . ثالثًا  انفجارًا  يحدث 

امل�سئولية لهذه ال�سرية . فهم �ساروخان اأحدهما �سقط يف منطقة "املمطلة " واأحدث حفرة 

واأ�سابُه  الباتريوت  اإليه  وانطلق   . "العمر"  منطقة   فوق  جاء  والثاين   ، موجودة  مازالت 

20 قدم مازالت موجودة حتى  و�سقطت على الأر�س مقدمة ال�ساروخ واأحدثت حفرة بعمق 

الآن عند نقطة ال�سرطة املدنية على بعد حوايل 400 مرت على ي�سار النقطة .

معظم  تكن  مل  حيث  وال�سيطرة  القيادة  مو�سوع  يف  امل�ستفادة  الدرو�س  يخ�س  فيما  اأما 

– 16 كانت موجودة  املنظومات املوجودة يف البحرين مكتملة ومثال ذلك هو طائرات ف 

والطيارون موجودون ويطريون عليها ، ولكن مل تكن ذخائرها ومعدات الت�سديد ذات الأ�سعة 

حتت احلمراء قد و�سلت . واأي�سًا اأجهزة الروؤية مل تكن  موجودة . فركزنا على م�ساريع القيادة 

وال�سيطرة مثل : رادار الك�سف ، واأجهزة الت�سال املوؤمنة . واأجهزة التعارف الإلكرتونية . 

ويف اأثناء احلرب طلبنا من القوات الأمريكية والقوات ال�سديقة بع�س املعدات التي ميكننا 

بالإواك�س كان ذلك �سيء  اإلينا �سا�سات رادار  مربوطة  اأن اح�سروا  ا�ستخدامها، ومبجرد 

التي  بالإواك�س  ربطنا  تركيا من خالل  روؤية  املعدات اجلديدة متكنا من  وبو�سول    . جديد 

تطري فوق �سمال العراق – واأي�سًا بالربط بالإيواك�س التي تطري جنوب العراق . وح�سلنا على 

معلومات عن العراق ، والقوات الأمريكية تر�سل لنا  �سورها . وهذا نبهنا اإىل اأن مو�سوع 
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 ، اجلوية  قواتنا  على  ال�سيطرة  ول ميكن   ، عنه  ال�ستغناء  ل ميكن  �سئ حيوي  هو  وال�سيطرة  القيادة 

ات�سالت  �سبكة  لإن�ساء  التعاقد  مت  وقد   . وال�سيطرة  القيادة  مبعدات  اإل  والربية   ، والبحرية 

ميكروويف – املوجودة الآن – وا�ستعنا ب�سركة اأمريكية )BROWN INTERNATIO( وعملت 

لنا منظومة قيادة و�سيطرة ، وات�سالت على ثالث مراحل : وابتداأنا باملنظومة الربية ، وو�سعنا 

عدة �سا�سات رادار يف مركز العمليات امل�سرتك ، لل�سيطرة على التحركات الربية وا�ستطعنا 

البحرية  ومنظومة  اجلو  ملنظومة  بالن�سبة  ال�سيء  نف�س  عمل  ومت   ، اأي�سًا  طائراتنا  م�ساهدة 

واأ�سبح الآن لدينا �سورة وا�سحة ، فالعامل امل�سيطر يف القيادة العامة ي�ساهد التحركات التي 

وا�سبح  البحرية  القاعدة  ويف  اجلوية  عي�سى  ال�سيخ  قاعدة  امل�سيطر يف  العامل  ي�ساهدها 

لدينا الآن �سورة م�سرتكة جلميع قواتنا . وقبل احلرب مل يكن لدينا رادار اإنذار مبكر وكنا 

ن�ستفيد من ا�ستخدم رادار الطريان املدين ، فقامت قوة الدفاع بالتعاقد مع �سركة ) �سيمنز 

ولكن   ، العامل  يف  الرادارات  اأحدث  من  الأبعاد  ثالثي  دقيق  رادار  على  وح�سلنا   ) بيوتي 

واجهتنا م�ساكل اإدارية جمة اأثناء العمليات ، فلم يكن متوفر لدينا من قبل :

اأقنعة غاز كافية .  ·
مالب�س احلرب الكيماوية.  ·

املطاعم املتحركة واحلمامات املتحركة.  ·
�ساحنات املياه و�ساحنات الوقود.  ·

ولكن قوة الدفاع متكنت بعد انتهاء احلرب من احل�سول على بع�س الأجهزة واملعدات التي 

تركت يف املنطقة ب�سورة عاجلة .

و�ساحنات   ، املياه  و�ساحنات   ، الإدارية  الآليات  ا�ستخدام  كيفية  اكت�سبنا خربات حول  كما 

الوقود . وا�ستخدمنا عددًا كبريًا منها ، وا�ستخدمنا مولدات الكهرباء والثالجات املتنقلة ، 

والآن تعمل قوة الدفاع با�ستمرار يف ت�سحيح وتو�سعة املنظومة الإدارية .

ويف حرب حترير دولة الكويت ال�سقيقة كان هناك اإيجاز يومي من قادة القوات الأمريكية 

تعلن وتذاع يف التلفزيون ، فرتى مثاًل ) �سوارزكوف ( يعلن عن حتركات كذا طائرة ، وكذا 

دبابة ، وقوات ع�سكرية ، واأي منهم رجع ، واأي منهم مل يرجع ، فكان كل �سئ يعطى ب�سراحة ، وهذا 

اأدى اإىل ثقة املواطنني مبا يتم الت�سريح عنه ، وكان لذلك نوع من الثقة للمواطن العادي 

عندما ي�ستمع لهذه الأخبار يعرف اأنها �سحيحة .

واأما بالن�سبة لتن�سيق التعاون والتمارين مع القوات ال�سديقة فقد مت ت�سكيل جلنة تن�سيق التعاون 

والتمارين مع القوات ال�سديقة ، وكنُت رئي�س اللجنة ، وكانت جترى قبل احلرب متارين م�سرتكة 

مع القوات البحرية ، وبعد احلرب اأثرينا جتربتنا عن اإدارة املعركة اجلوية والطريان .
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فاأ�سبح لدينا قناعة باأنه يجب اأن نزيد من هذه التمارين ونربجمها ، ومت ت�سكيل جلنة �سميت 

 (MPC(  ( MILITARY PLANNIRG  COMMITTEE ( الع�سكري  التخطيط  جلنة 

برئا�سة رئي�س هيئة الأركان ومهمتها التن�سيق يف جميع الأمور الع�سكرية . وكذلك طلبنا من 

اململكة العربية ال�سعودية اأن ت�سرتك يف التمرين اجلوي الرئي�س ، وقد وافقت ال�سعودية على 

الطلب وا�سرتكت معنا يف التمارين اجلوية . فالأمريكيون ا�سرتكوا جوًا ، وبحرًا ، وا�سرتكت 

قوات دفاع البحرين بالإ�سافة لل�سعودية يف التمارين اجلوية .

ويف نف�س العام طلب الربيطانيون ال�سرتاك معنا يف متارين بحرية حيث كان لديهم مدمرة 

متواجدة يف اخلليج العربي ، و�سمي التمرين ) ال�سرارة املتوهجه( ) NEON  SPARK ) وا�سرتكت 

فيه ال�سفادع الب�سرية ، والقوات اخلا�سة . ولكن بدون متارين برية للم�ساة واملدرعات .

 . اأف�سل  ب�سورة  تتم  فاأ�سبحت  1993م  عام  اإىل  1992م  عام  من  البحرية  التمارين  وتطورت 

من  قوات  دخلت  1994م  عام  ويف  الربيطانية  والقوات   ، ال�سعودية  القوات  اإليها  وان�سمت 

الإمارات ، ومن دولة الكويت يف التمارين اجلوية .

لقد مت تن�سيق التمارين امل�سرتكة مع القوات ال�سديقة ، واأ�سبح مترين اجلو الآن من اأكرب 

وجمعنا متارين   . عامة  العربي  اخلليج  اأو   ، الأو�سط  ال�سرق  منطقة  اجلوية يف    التمارين 

  ( NEON  FALCON (  ) البحرية املوزعة يف مترين واحد واأطلق عليه ) ال�سقر  املتوهج

وت�سرتك فيه عدِد كبري من الوحدات املقاتلة .
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خام�شًا : دور مدير التخطيط والتنظيــــــم ) اأثناء حرب حترير  الكويت ( :

التخطيط  مدير  الزياين  را�سد  اللطيف  عبد  الركن  العميد  مع  ال�سخ�سي  اللقاء  يلي  فيما 

والتنظيم اأنذاك :

عندما بداأت الأزمة باحتالل العراق للكويت ، وباأمر من معايل الفريق اأول ركن ال�سيخ خليفة 

بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ، مت طلب ح�سور جميع ال�سباط القادة . 

ومت رفع درجة ال�ستعداد يف جميع مع�سكرات قوة الدفاع اعتبارًا من يوم اخلمي�س املوافق 2 

اأغ�سط�س 1990م . ويف الوقت نف�سه جرت حماولة تقدير املوقف . ماذا يحدث يف الواقع من 

خالل ما يتوارد من اأخبار ت�سل اإلينا عن طريق الإذاعة التي كانت هي من م�سادرنا الهامة، 

وب�سفة خا�سة تبني اأن هناك م�سكلة ، تطورت مع تالحق الأحداث حتى و�سلت اإىل م�ستوى 

غزو القوات العراقية للكويت .

ويف اليوم الثاين من الأزمة طلب الأدمريال الأمريكي املتواجد يف املنطقة تقدمي �سورة عن 

املوقف كما يجري ، لكبار امل�سوؤولني يف قوة دفاع البحرين . 

يف تلك الفرتة اأخربنا باأن هناك احتمال بن�سر قوات �سديقة ، فكان املوقف ال�سيا�سي حتى 

تلك اللحظة غري وا�سح ، وخا�سة عدم معرفة ردود الأفعال العاملية ، وبداأ العمل ال�سيا�سي ، 

وجرى احلديث عن ت�سكيل قوة دولية .

كما قال الأمريكيون اأي�سًا اأنهم يرغبون يف ردع العراق ومنعه من ال�ستمرار يف هجومه جنوبًا .واأنا 

اأعتقد اأن تواجد القوة املركزية البحرية يف البحرين يف حينها ، اأثرت على القوات العراقية 

املعتدية يف عدم  متابعة ، اأو موا�سلة الهجوم جنوبًا . 

الإمكانيات  مدى  ولتحديد   ، للم�سح  ت�سل  الأمريكية  القوات  بع�س  بداأت  الفرتة  هذه  ويف 

اإىل حتقيق  لتنطلق منها  ؛  للبالد  اإر�سالها  التي تقرر  القوة  البحرين ل�ستيعاب  املتوفرة يف 

الهدف الذي ح�سرت من اأجله ، وهو حترير دولة الكويت .

يف هذه الأثناء بداأت فكرة درع ال�سحراء ، واملق�سود بها ردع العراق من موا�سلة هجومه 

اإىل اجلنوب ، وحماية اململكة العربية ال�سعودية ، ودول اخلليج الأخرى . ويف الوقت نف�سه 

توفري قوة ع�سكرية بحيث لو ا�سطرت القوات ال�سديقة اإىل اخليار الع�سكري تكون هذه القوة 

م�ستعدة لهذا العمل .

 . امل�ستوى  نف�س  يف  املطلوب  التعاون  واأي�سًا   ، كبريًا  يكون  �سوف  التن�سيق  اأن  لحظنا  لقد 

والأدوار التي لبد اأن تقوم بها قوة الدفاع يتالءم وهذا احلجم .

وعلى هذا الأ�سا�س �سدر يف احلال اأمر بت�سكيل جلنة للتعاون الع�سكري ، وللتن�سيق مع القوات 

وت�سم   ،  ) اهلل  رحمه   ( خليفة  اآل  �سلمان  بن  اأحمد  ال�سيخ  الركن  العميد  يراأ�سها  وكان   ، ال�سديقة 
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اللجنة يف ع�سويتها عدد من ال�سباط ، اأذكر منهم : املقدم الركن خليفة بن علي بن را�سد اآل خليفة ، 

واملقدم الركن خالد جمرن اآل خليفة ،  واملقدم الركن حممد كميهان العتيبي ، وبداأ يف تلك اللحظة عمل 

اللجنة يف التن�سيق والتعاون لن�سر القوات ال�سديقة .

كذلك مت اإبتعاث قائد �سالح البحرية امللكي البحريني اآنذاك املقدم الركن يو�سف اأحمد مال 

اهلل اإىل قاعدة اجلبيل باململكة العربية ال�سعودية بهدف التعاون والتن�سيق .كما قام العقيد 

بزيارة  اآنذاك  البحريني  امللكي  اجلو  �سالح  قائد  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حمد  طيار  الركن 

قاعدة الظهران اجلوية بناء على نف�س المر وللغر�س نف�سه.

ويف الوقت نف�سه قامت الطائرات احلربية ل�سالح اجلو امللكي البحريني - اأربع طائرات مقاتلة 

من نوع   F – 16 - مبهام الدوريات اجلوية حلماية البحرين ، فكان ذلك اأول جتربة عملية 

لقيا�س كفاءة الطائرات ومعرفة م�ستوى تدريب الطيارين . وخالل عمليات درع ال�سحراء 

ا�ستلمنا باقي الطائرات املقاتلة ، والتي و�سلت يف غ�سون فرتة ثالثة اأ�سهر ، ودخلت مبا�سرة 

يف العمليات اجلوية ، وهذا يف احلقيقة �سيء نعتز به كثريًا . 

بالإ�سافة اإىل م�ساركة �سالح اجلو امللكي البحريني ، ُكلف �سالح البحرية امللكي البحريني 

البحرين  يف  البحرية  القاعدة  اإىل  و�سلت  فقد   . الكويتية  البحرية  �سفن  با�ستالم عدد من 

�سفينتني  كويتيتني )45 مرتًا( مت جتهيزهما وت�سليحهما ب�سواريخ الأك�سو�ست ، ومت �سيانتها 

قررت  التي  املوانئ  اأو   ، املهام  اإىل  عودتهما  حلني  كاماًل  لهما  اللوج�ستي  الإ�سناد  وتقدمي 

القيادة الكويتية التحاقهما بها .

ويف جمال القوات الربية مت تكليفنا بتدريب املتطوعني الكويتيني يف البحرين ، بتوجيهات من 

�سيدي ح�سرة  �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى عندما 

ال�سامية بتقدمي كل  اأوامره  اأ�سدر  اآنذاك ، حيث  العام لقوة الدفاع  للعهد والقائد  كان وليًا 

م�ساعدة ممكنة ، واأن يختاروا ما يريدونه من ال�سالح والعتاد  .

وفعاًل ح�سر الأخوة الكويتيون ، وعر�سنا عليهم ما بحوزتنا من �سالح املدفعية . 

هذه  كون  وذلك   ، ا�ستخدامه  على  تدريبهم  وجرى   ، متكاماًل  ال�سالح  ت�سليمهم  مت  حيث 

الفنيني  ببع�س  اإ�سنادهم  مت  كما   . عليها  يتدربوا  ومل  �سابقًا  لديهم  متوفرة  غري  املنظومة 

واملدربني الذين اأحلقوا بهم يف اململكة العربية ال�سعودية لغر�س التدريب .

�سوء  على  تطراأ  قد  التي  امل�ستجدات  وملواجهة   ، للحرب  اأنف�سنا  نعد  كنا  نف�سه  الوقت  ويف 

عن  للدفاع  ال�ستعدادات  اتخاذ  يف  بداأنا  داخليًا   . للكويت  العراقي  الغزو  تداعيات 

البحرين ، حيث اأن م�ساركتنا يف العمليات الع�سكرية ت�ستوجب مراقبة املوقف عن كثب ، ومتابعة 

املتواجدة  القوات  الإجراءات الالزمة حلماية  اتخاذ  نف�سه  الوقت  ، ويف  املتالحقة  تطوراته 

يف البالد ، وب�سفة اأ�سا�سية حماية البالد من اأي هجوم كيماوي حمتمل . ولقد �ساهمت قوة   
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دفاع البحرين يف اللجنة الإعالمية التي مت ت�سكيلها لأدارة العملية العالمية اثناء الزمة ، 

وكان الهدف من ذلك هو تثقيف املواطنني وتوعيتهم عن عمليات الدفاع الكيماوي . و�ساركنا 

يف اللجنة الرئي�سة للدفاع الكيماوي . ونظرًا لكوننا نفتقر اإىل معدات الدفاع الكيماوي ، فقد 

مت تكليف اخلدمات الطبية بقوة دفاع البحرين لإعداد برنامج للدفاع الكيماوي ، واأجريت 

ا�ستخدام  على  التدريب  مت  كما   . اجلماعية  للحماية  والتجارب  والتمارين  التدريبات  بع�س 

والقيادة  الكيماوي  للدفاع  خطة  و�سع  ومت   . الفردية  احلماية  تدريبات  وبداأت  الغاز،  اقنعة 

اأي  التعامل مع  كيفية  العملية على  التدريبات  واأجريت   . الكيماوي  الدفاع  وال�سيطرة على 

عدد  زيادة  طلب  مت  كما   . البحرين  على  يطلق  كيماوية  موادًا  يحمل  �ساروخ  اأو   ، هدف 

يف  ن�سرها  اإىل  املا�سة  للحاجة  نظرًا  ولكن   ، البحرين  يف  ن�سرت  التي  الباتريوت  بطاريات 

م�سرح العمليات يف حينها ، وقلة عدد املر�سل منها اإىل املنطقة ، فقد ن�سبت بطارية واحدة 

فقط يف البحرين حلماية القوات املتواجدة يف قاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية ، حيث و�سل عدد 

هدف  جعلها  ما  وهذا   . طائرة   235 اإىل  اجلوية  عي�سى  ال�سيخ  قاعدة  يف  املتواجدة  الطائرات 

اأعطى �سالح اجلو الأمريكي  اإ�سرتاتيجي للقوات العراقية . ويف الوقت نف�سه فاإن هذا العدد 

القدرة على القيام بحوايل 14 األف طلعة هجومية ، متت من قاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية . 

وهذا العدد ي�سكل ثلث هذا النوع من الطلعات يف املجهود اجلوي الذي مت خالل احلرب . 

وذلك يبني دور قاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية ب�سكل خا�س ، ودور قوة دفاع البحرين ب�سكل عام 

يف حرب حترير الكويت ، ويف عمليات التح�سري لعمليات التحرير . حيث و�سل عدد القوات 

ال�سديقة املتواجدة يف البحرين اإىل حوايل 20 األف �سخ�س . 

ونظرًا حلاجة القوات اجلوية الأمريكية اإىل الذخرية الالزمة لعملياتها اجلوية ، فقد طلبوا 

منطقة لتخزين الذخرية ، وقد مت تخ�سي�س منطقة خارج نطاق القاعدة اجلوية خزنت فيها 

القوات الأمريكية كمًا هائاًل من الذخرية باأنواعها املختلفة . 

اأما بالن�سبة للقوات الربيطانية فقد ا�ستخدمت مطار البحرين الدويل  يف املحرق ، وجلبت 

اأوامر  كانت    . املقاتلة  اإىل طائراتها  اإ�سافة   ، بها  الدفاع اجلوي اخلا�سة  معها منظومات 

يف  امل�سرتكة  القيادة  عمليات  غرفة  عن  ت�سدر  معينة  مبهام  القيام  املت�سمنة  العمليات 

الريا�س مبا�سرة لغرفة عمليات قاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية ، وعلى �سوء هذه الأوامر كانت 

ُت�سند الواجبات ، وُتخ�س�س الطلعات اجلوية . 

وهي  الأمريكي  ال�سابع  لالأ�سطول  التابعة  الأمريكية  البحرية  �سفينة  البحرين  و�سلت  وقد 

وقوات   ، الأمريكية  البحرية  القوات  قيادة  قائدها  ليتوىل  « وجاءت  بلورج   « القيادة  �سفينة 

 » ل�سال   « ال�سفينة  ت�ساعدها   » بلورج   « القيادة  �سفينة  املنطقة  يف  تواجدت  وبذلك   ، التحالف 

لر�سو  �سلمان  ميناء  ا�ستخدام  اأي�سًا جرى   . املنطقة  متواجدتني يف  القيادة  �سفينتا  فكانت 

۱۱۰
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ال�سفن املحملة بالعتاد واملعدات والأفراد ، وكان هناك م�ست�سفى ميداين يف مدينة العوايل،  

وم�ست�سفى ميداين اآخر يف مدينة املحرق ، وكانت البحرين م�ستعدة ل�ستقبال  اجلرحى ، 

واإىل اأي نوع من الإخالء الطبي . 

لقد كان دور قوة دفاع البحرين يف هذا املجال دورًا هامًا وحيويًا لأهميته يف تقدمي كثري من اخلدمات ، 

وت�سهيل مهمة ا�ستقبال هذه القوات ، وبالذات يف بداية عملية الو�سول القوات ال�سديقة.

لقد قامت قوة دفاع البحرين بتقدمي كافة الإمكانيات املتاحة بهدف حتقيق غايتني : 

ال�سديقة  للقوات  الالزم  الإ�سناد  تقدمي  والأخرى هي   ، البحرين  الدفاع عن  : هي  الأوىل 

لتحرير دولة الكويت . علمًا باأن قوة دفاع البحرين مل تكن يف تلك الفرتة مهيئة لتقدمي مثل 

هذا النوع من اخلدمة ، لكن ال�سرعة واملرونة املتوفرة يف جميع اأ�سلحة قوة الدفاع �ساعدت 

يف تاأدية هذين الواجبني وبكفاءة وقدرة عالية ، وبدرجة متيز  ملحوظة .

�سوف   ، امل�ستقبل  يف  اهلل  قدر  ل  حتدث  قد   ، حرب  اأي  يف  امل�ستفادة  الدرو�س  اأهم  من  اإن 

تتطلب بال �سك التعاون مع قوات �سديقة . فيجب اأن ل نفاجاأ اإذا و�سل م�ستوى الإ�سناد منها 

اإىل نف�س العدد . وتوقع م�ساركة حجم كبري من القوات التي قد تتواجد يف اأي حلظة ، واأي 

مكان يف املنطقة التي اأعتقد اأنها لن تبتعد ولفرتة لي�ست بالق�سرية عن خماطر احلروب، 

والتهديدات خا�سة واأن التهديدات اآخذة من حيث التغيري ، يف طبيعتها واأنواعها بناء على 

التغيري ال�سيا�سي الذي يحدث الآن . 

لقد لحظنا عندما ن�سبت الأزمة ، ومبجرد بدء عمليات درع ال�سحراء ، وبعد ذلك عا�سفة 

ال�سحراء ، لوحظ عدم اإعداد البنية التحتية وجتهيز الدولة ب�سكل عام للحرب ، وهذا يتطلب 

و�سع نوع من التن�سيق والتمارين الدورية مع املوؤ�س�سات احلكومية املختلفة ؛ حتى تعرف كل 

جهة دورها املقرر عندما تن�سب احلرب .

ملمو�سًا  وكان   ، م�ستوى  اأف�سل  على  كان  والتن�سيق  التعاون  اأن  عليه  التاأكيد  يجب  والذي 

وملحوظًا ب�سكل م�سرف . كاجلهود التي ظهرت يف جمال الكهرباء ، واملاء ، والدفاع املدين 

 . بفعالية  و�سارك   ، بجد  الكل عمل   . الإ�سكان  ووزارة   ، ال�سحة  ووزارة   ، الداخلية  بوزارة 

اأن  الكويت هو كيف ميكن  امل�ستفادة من حرب حترير  الدرو�س  اأحد  يكون  اأن  ولذلك يجب 

نواجه ون�ستثمر كل اجلهود التي تقدمها هذه الوزارات ؛ لتحقيق كل الغايات والواجبات باأقل 

جهد وتكلفة ممكنة .
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�لف�صل �لر�بع

دور وحد�ت و�أ�صلحة قوة دفاع �لبحرين
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وهم فرحني اإبتهاجًا بلجوئهم للقوات ال�سعودية .

نتيجة  البحرينية  القوة  ، على  امللحقة  الطبية  اأ�سيب م�سعفان من اخلدمات  التقدم  واأثناء 

العدو  بع�س جيوب  لإزالة  تقدمها  املجموعة يف  واإ�ستمرت   . املتفجرة  القنابل  �سظايا  تناثر 

املتبقية ، حتى و�سل اإليهم  اأمر وقف اإطالق النار ، وكلفت املجموعة بحرا�سة معربين ملرور 

القوات العربية امل�سرتكة ، عند منطقة الفنطا�س والرقة .

وقد قامت الوحدة اخلا�سة بعقد دورات للتدريب ، على احلرب الكيماوية ، لبع�س القوات 

اجلوية الربيطانية ، والكويتية ، والأمن العام كما هو مو�سح ح�سب اجلدول التايل :

اإجنازات جناح التدريب لعام 1991/1990م

يف وحدة القوة اخلا�شة امللكية

ل
�س

سل
�
لت

ا

 اإ�سم الدورة/نوع

التدريب

املدة
 عدد

امل�ساركني

الوحدة

اإىلمن

1
تدريب التعاي�س يف

ال�سحاري/1
90/11/590/11/842

 ال�سرب 34 من �سالح

اجلو الربيطاين

2
تدريب التعاي�س يف

ال�سحاري/2
91/1/591/1/735

 طيارين �سالح اجلو

الربيطاين

3
تدريب على الإنزال من

الأبراج
91/1/1391/1/2420

 ال�سرب 66 من �سالح

اجلو الربيطاين

4
 تدريب املتطوعني

الكويتيني)الدفعة1(
مواطنني دولة الكويت90/12/2490/12/31160

5
 تدريب املتطوعني

الكويتيني)الدفعة2(
مواطنني دولة الكويت91/1/2791/1/31120

91/3/991/3/138تدريب فرقة الإنقاذ6
الأمن العام-الدفاع

املدين
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 اللجان الوطنية ودور اخلدمات الطبية : 

�ساركت اخلدمات الطبية يف اللجان الوطنية التالية :

)1(  اإدارة الدفاع املدين ) اللجنة الفنية ( ، من اأجل و�سع خطة �ساملة على م�ستوى الدولة 

حلالت الطوارئ .

جلنة الدفاع الكيماوي : تقرر فيها و�سع �سيا�سة موحدة للتدريب ، وتعيني اجلهة    )2(

امل�سئولة عن توريد و�سرف وحفظ الأجهزة ، اخلا�سة باحلرب الكيماوية ، واإن�ساء 

�سبكة اإت�سالت تربط املراكز املتواجدة يف البحرين ، لتوفري الإنذار املبكر .

)3(  جلنة حماية البيئة : قامت بو�سع الأ�س�س لتمرين م�سرتك بني وزارة الداخلية ، وقوة 

دفاع البحرين اأطلق عليه اإ�سم ) العني ال�ساهرة ( اإ�سرتكت فيه ) وزارة الداخلية – اإدارة 

الدفاع املدين – وزارة ال�سحة – مركز ال�سلمانية – وزارة الأ�سغال واملاء – اإدارة 

الكهرباء ( .

)4(  جلنة الطوارئ واحلوادث : عقد اخلدمات الطبية اإجتماعًا م�سرتكًا مع ممثلني مــــــن 

) وزارة ال�سحة – ومركز ال�سلمانية ( لو�سع خطة �ساملة للحوادث والطوارئ ، وتقرر 

فيها اأن يكون امل�ست�سفى الع�سكري هو املركز التخ�س�سي لعالج التلوث الكيماوي ، 

والغازات ال�سامة .

)5(  جلنة التعاون مع القوات الربيطانية والأمريكية والهولندية : التن�سيق مع ممثلني 

من امل�ست�سفيات امليدانية ، التابعة لهذه القوات وكذلك تن�سيق الزيارات امل�سرتكة ، 

وو�سعت مذكرات للتفاهم والتعاون يف حالة احلرب وح�سلت اخلدمات الطبية على 

مناذج من اإجراءاآت وتعليمات الوقاية من احلرب الكيماوية واجلرثومية .

الإ�شناد الطبي لقوة الواجب : 

�ساهمت احلظرية الطبية �سمن قوة الواجب ، يف حفر الباطن مع جمموعة املمر�سني ، حتى �سهر 

يناير 1991م . وقد مت تعيني �سابطًا ليكون م�سئوًل عن هذه احلظرية ، بعد اأن اكتمل مرتب احلظرية ، 

من الأفراد واملعدات والأدوية . وكان للدور الطبي من قبل جمموعة الطبابة بارزًا ومهمًا يف رفع 

املعنويات ، لأفراد �سرية قوة الواجب ، حيث مت فتح العيادة ب�سفة ر�سمية مع بدء ال�سربة اجلوية 

يوم 17يناير1991م ، وكانت تعمل على مدار ال�ساعة . واأ�ستمر احلال حتى الهجوم الربي ال�ساعة 

القوات  من  جنود  اإ�سعاف  يف  دورًا  الطبية  للح�سرية  وكان   ، 23فرباير1991م  يوم  0230�سباح 

ال�سعودية ، اأ�سيبوا باإ�سابات بليغة ، نتيجة �سظايا رماية من القوات   العراقية ، وتقدمي الإ�سعافات 

الأولية لهم ، واأخلوا ب�سيارة اإ�سعاف اإىل امل�ست�سفى امليداين ال�سعودي ، بالقرب من مدينة اخلفجي ، 

واأ�ستمر تواجد احل�سرية الطبية مع قوة الواجب حتى عودة جميع القوات اإىل اأر�س الوطن .
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املتواجدون على اجلبهة من اخلدمات الطبية

              يف حرب حترير الكويت من اأغ�شط�س 1990 اإىل مار�س 1991م    

ال�سمالرتبةالرقم

الفرتة

اإىلمن

1991/1/181991/2/4حممد املناعيرائد359

1991/2/21991/2/21عبد احلكيم املحمودرائد835

1991/2/201991/3/6خليل عبد الواحدنقيب834

1991/3/151991/4/14عبداهلل ال�سروقينقيب880

ال�سمالرتبةالرقم

الفرتة

اإىلمن

1990/5/251991/2/4عبداهلل حممد عبداهللرقيب7660

1990/5/251991/2/4را�سد �سبيبجندي اأول15870

1990/5/251991/2/4جمال حممودجندي اأول15874

1990/5/251991/2/4حممد �سيف اجلابريجندي اأول15526

1991/1/191991/3/23اإدري�س مباركعريف17308

1991/1/191991/3/23مرزوق توفيقعريف15873

1991/1/191991/3/23يو�سف اأحمدجندي اأول13780

1991/1/191991/3/23يو�سف يعقوبجندي اأول16718

الأطباء

اإ�شعاف امليدان
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جمموعة القتال امل�شاركة يف حرب حترير دولة الكويت ال�شقيقة .

والإ�سالمية   ، العربية  القوات  �سمن  البحرين  دفاع  قوة  م�ساركة  �سهلت  التي  الأمور  من 

البحرين �سمن  دفاع  قوة  القتال من  تواجد جمموعة   ، الكويت  دولة  وال�سديقة يف حترير 

قوة درع اجلزيرة ، والتي كانت ترابط يف املدينة الع�سكرية بحفر الباطن ، باململكة العربية 

ال�سعودية قبل الغزو العراقي للكويت يف 1990/8/2م .

فقد تطورت م�ساركة جمموعة الواجب يف درع اجلزيرة ، اإىل ا�سرتاك فعلي يف حرب بريه على 

نطاق وا�سع ، وجبهة مفتوحه ، اأمام مواجهة العدو ، فبداأت فعاًل تواجه حربًا �سرو�سًا ، ل ميكن 

حتقيق الهدف اإل من خالل هذه احلرب للت�سدي للعدو ، والق�ساء عليه . لذلك راأت القيادة 

العامة وهي تراقب الأمور عن كثب ، اأن تعزز هذه القوة بكل ما يرفع من قدراتها من ال�سالح، 

والتجهيزات الإدارية ملواجهة الظروف الطبيعية القا�سية ، يف �سهري اأغ�سط�س و�سبتمرب ، حيث 

اأ�سدها . ف�ساًل عن درجة الرطوبة املرتفعة لياًل ، والغبار والرمال  و�سلت حرارة اجلو على 

العاتيه نهارًا . ولهذا حر�ست القيادة العامة على توفري كل امل�ستلزمات التي ت�ساعد الأفراد 

على اأداء الواجب مبا توفره لهم من الحتياجات املطلوبه يف مثل هذه الظروف .

وبتاريخ 1990/8/7م انت�سرت وحدات قوة درع اجلزيرة خارج املدينة الع�سكرية حت�سبًا لأي 

وعلى �سوء   ، املنت�سرة  القوة  البحرينية �سمن هذة  القتال  وكانت جمموعة   . موقف جديد 

امل�ستجدات من مواقف �سيا�سية وع�سكرية ، كانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ت�سحذ 

هذا  ولكن   . اإليه  يحتاجون  ما  بكل  وتزودهم  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف   ، رجالها  همم 

النت�سار كان انت�سارًا غري تعبويًا حتى تاريخ 1990/8/17م . وبتاريخ 1990/8/18م تقدمت 

وحدات قوة درع اجلزيرة لحتالل مواقع دفاعية يف منطقة الرقعي ، ومت ذلك حتى تاريخ 

1990/9/5م .

القوة  تلك  وجتهيز  ا�ستكمال  على  من�سبًا  العامة  القيادة  اهتمام  كان  الفرتة  هذه  خالل 

بالتجهيزات املالئمة ، خا�سة بعد التحقق من اإمكانية ا�ستخدام القوات العراقية لالأ�سلحة 

الكيماوية ، ولذلك تكررت زيارات امل�سئولني يف القيادة العامة ، واللجان املكلفة بتحقيق ذلك 

اإىل مواقع جمموعة القتال . ويف اأول اجتماع للقيادة ) التكتيكية ( مت عقده وح�سره جميع 

الإ�سناد يف  اأ�سلحة  ، وقادة  ال�سعودية  القوات  ، وقادة  لقوة اجلزيرة  الوحدات  �سباط قادة 

املنطقة ال�سرقية حيث مت ا�سدار الوامر اخلا�سة باأنت�سار القوات واخذ املواقع الدفاعية .

قوة الواجب وت�شل�شل الأحداث: 

1 - مت اإحلاق وحدات درع اجلزيرة بالوحدات والت�سكيالت ال�سعودية ، واأ�سبحت القوات اخلليجية 

وبتـــــاريخ   . فقــــط  الإدارية  الناحية  من  ومنف�سله   ، ال�سعودية  القوات  وميدانيًا  تعبويًا  تتبع 

1990/9/6م ، عقد اجتماع لقائد قوات درع اجلزيرة ، والقوات ال�سعودية باملنطقة ال�سرقية ، 

ومت اإحلاق قوات درع اجلزيرة بالقوات ال�سعودية . ويف يوم 1990/9/7م اأحلقت جمموعة القتال 
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ململكة البحرين ، مبجموعة لواء امللك فهد الآيل الثامن املتواجده جنوب غرب منطقة اخلفجي ، 

وبتاريخ 1990/9/16م . �سدرت الأوامر ملجموعة لواء امللك فهد الآيل الثامن والوحدات امللحقه 

املوقع حتى  لهذا  واأ�ستمر احتاللها   ، النعريية مب�سافة )35(كم  اإىل �سمال مدينة  بالرتاجع  به 

تاريخ 1990/12/21م . وهذا اللواء ا�ستمر يف عملياته ال�ساترة الأمامية بجهد كبري جدًا ، من 

�سهر �سبتمرب حتى �سهر دي�سمرب 1990م ، اأي ملدة ثالثة اأ�سهر وهو يف عمل م�ستمر ويومي مبا يف 

ذلك احلرا�سات واملراقبه .

 لذلك اأ�سدرت قيادة املنطقة ال�سرقية اأوامرها ب�سحب اللواء ، واأعطائه جماًل للراحة يف اخللف، 

ودفعت مكانه قوات اأخرى بديله . وبتاريخ 1990/10/28م قام �سعادة رئي�س هيئة الأركان بزيارة 

جمموعة القتال يف مواقعها �سمال مدينة النعريية ، لتفقد هذه القوه ورفع الروح املعنوية لدى 

افرادها والوقوف على احتياجات وجتهيزات هذة القوة .

اأغ�سط�س حتى  �سهر  منُذ  الراحة  ق�سطًا من  تاأخذ  اأن  دون  متواجدة  قواتنا  كانت  لقد   -  2
�سهر نوفمرب 1990م ، اإل اأن اهتمام القيادة العامة جاء من�سجمًا مع مراعاة بظروف 

هذه املجموعة القتالية ، حتى ل يوؤثر ذلك على معنويات املقاتلني ، من ال�سباط والأفراد، 

اأمرت باإعطائهم اإجازة ق�سرية ، حفاظًا على الروح املعنوية ، بتاريخ 1990/11/6م . 

اآل �سعود قائد القوات  ولقد كانت زيارة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلطان 

امل�سرتكة وم�سرح العمليات ، لهذه املجموعة اأي�سًا ، دعمًا معنويًا جلنودنا هناك . لذلك 

�سدرت الأوامر بالتحاق هذه املجموعة القتالية باللواء امللك فهد الآيل الثامن ، و اأخذ 

مواقعها اجلديدة ، جنوب غرب مدينة اخلفجي بتاريخ 1990/12/19م .

 ، ميدانية  بزيارة  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  معايل  قام  1991/1/14م  بتاريخ   .3

ملوقع جمموعة القتال يرافقه عدد من ال�سباط املعنيني باأمور العمليات وال�سوؤون اخلا�سة ، 

واجتمع ب�سباط واأفراد جمموعة القتال واأبلغهم حتيات �ساحب ال�سمو اأمري البالد 

، وكذلك  ال�سديده  العام وتوجيهاتهم  القائد  العهد  ، و�سمو ويل  الأعلى  القائد  املفدى 

اأهايل من�سوبي جمموعة القتال ، ومتنياتهم للقوة امل�ساركة بالعودة املظفرة . كما ركز 

معاليه يف هذه الزيارة على اجلانب الع�سكري واملعنوي ، بالرغم من اأن املوقف ال�سائد 

ملعايل  الزيارة  هذه  اأن  اإل   ، حلظة  اأي  يف  بالنفجار  ينذر  كان   ، الأر�س  على  للعمليات 

القائد العام لقوة دفاع البحرين لأبنائه وجنوده يف هذا الوقت رفعت من روحهم املعنوية، 

وج�سدت التالحم ال�سادق بني القائد وجنوده الذين تغلبوا على كل ال�سعاب يف �سبيل 

اأمري البالد املفدى القائد الأعلى ، وبتاريخ  تلبية الواجب ؛ تنفيذًا لأمر �ساحب ال�سمو 

0200 �سباحًا بداأت القوات الدولية واملتحالفة هجومها اجلوي  1991/1/17م ال�ساعة 
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على الأهداف العراقية املحددة لها ، واأخرب قائد املجموعة بالهجوم �سخ�سيًا من قبل 

قائد اللواء الثامن اللواء الركن عبداملح�سن القرزعي ، ويف متام ال�ساعة 0150 �سباحًا 

وال�سريعة،  الكثيفة  الطريان  �ساهدنا حركة   ، دقائق  بع�سر  الهجوم اجلوي  بدء  قبل  اأي 

فكان منظرًا لين�سى ، ولكنه اأعطى جرعة معنوية وحما�سًا بالغًا لالأفراد لي�سعروا بجو 

احلرب احلقيقي وليوؤدوا واجبهم املقد�س يف حترير دولة الكويت .

    وبداأت العمليات اجلوية وال�ستعدادات تت�سارع ، وبداأ اجواء احلرب وا�سحة للعيان . وعلى 
اإمتداد الأيام التي تلت ذلك مل تنقطع الطلعات اجلوية لياًل ونهارًا ، ا�ستعدادًا للح�سم 

النهائي للهجوم الربي . وكانت املعلومات توؤكد اأن ال�سربة اجلوية هي بداية انتهاء العمل 

املو�سوعة  اخلطة  توقيتات  ح�سب  متامًا  م�ستعدة  كانت  والتي   ، الربية  للقوات  النهائي 

ومدربة تدريبًا جيدًا على الأر�س ، حيث كانت تتعارف وتن�سق مع بع�سها البع�س اأثناء 

التدريب ، وكانت ال�ستعدادات تتم ب�سورة مكثفة جدًا يف املنطقة ، التي �سيجري فيها 

الهجوم ، وقد بدا وا�سحًا اإن قواتنا �ستتحرك وتزحف يف الوقت املنا�سب للهجوم الربي، 

 ، ، �سواءًا كانت تدريبية  الع�سكرية  العمليات  اأوامر  من خالل هذه ال�ستعدادات ح�سب 

وقتها  يف  باأول  اأوًل  الأوامر  ت�سل  كانت  لذلك   ، الربي  احل�سم  واأثناء  قبل  عملياتية  اأو 

املحدد �سواءًا لأغرا�س التدريب ، اأو للم�ساركة يف العمليات احلربية احلقيقية ، من خالل 

قيادة لواء امللك فهد الآيل الثامن وقيادة املنطقة ال�سرقية ب�سفة عامة ، فكانت هناك 

معلومات وتعليمات واأوامر ت�سل من قيادة اللواء والتي بدورها ت�سلهم من قيادتهم العليا  

اأو التي ت�سل ملجموعة القتال مبا�سرة ، ويف هذه الأثناء عينت القوات ال�سعودية قائدًا 

الوحدات  جميع  بني  التن�سيق  الرئي�س  دوره  يكون  ال�سرقية  املنطقة  يف  العمليات  مل�سرح 

املقاتله يف هذه املنطقة .

4 - كان الإت�سال دائمًا مع قيادة اللواء الثامن الآيل ال�سعودي امللحقة به جمموعة القتال 
البحرينية ، فيما يخ�س واجب العمليات من خالل م�ساركة جمموعة القتال لهم ، ويف 

نف�س الوقت كانت جمموعة القتال على ات�سال دائم مع القيادة العامة بالبحرين لتلقي 

بالقوات  ملحقة  املجموعة  كانت  التي  الفرتة  تلك  واأثناء   ، منها  اخلا�سه  التوجيهات 

ال�سعودية كانت كالتعليمات والدعم املعنوي ، والإداري ، واملايل ، والزيارات امليدانية من 

كبار امل�سوؤولني ، والت�سالت الال�سلكية ، والر�سائل ، والكتب .

    اإل اأن املخاوف كانت �سديدة ، من ا�ستعمال العدو اأ�سلحة احلرب الكيماوية والبيولوجية ، وكان 
اأكانت  �سواءًا   ، اخلا�سة  الكيماوية  بالتجهيزات  الأمور  ملثل هذه  ال�ستعداد  اأهبة  على  اجلميع 

لبا�سًا ، اأو اأقنعة ، اأو اأدوية  خا�سة ، اأو حقن ، وما �سابه ذلك . وبالرغم من اأن املجموعة كانت 
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بعيدة عن البحرين اإل اأن قواتنا كان ي�سلها يف املقام الأول اأي اأ�سلحة ، اأو جتهيزات ت�سل لقوة 

الدفاع . ولكن تبقى التعليمات اخلا�سة بالعمليات من اخت�سا�س القوات ال�سعودية .

5 - اإ�ستمر اللواء الثامن الآيل املدرع والوحدات امللحقة به - ومن �سمنها قواتنا – يف اإحتالل 
 . الربي  الهجوم  بدء  يوم قبل  اآخر  اأي حتى   ، تاريخ 1991/2/22م  ال�سابقة حتى  مواقعها 

عمليات  اأوامر  العمليات  وم�سرح  العليا  القيادة  اأ�سدرت  فقد  والأوامر  للتعليمات  وبالن�سبة 

لواء  قيادة  بداأ من  الرئي�سة من  الوحدات  كل  الأمر عمم على  وهذا   ) ال�سحراء  ) عا�سفة 

اأو  اأوامرها وتعليماتها اإىل الوحدات امللحقه بها ،  فما فوق ، واأ�سدرت هذه الفرق والألوية 

اأوامره يوم 1991/2/22م ، واأ�سبحت معامل اخلطة  اللواء  امل�سئولة   عنها ، واأ�سدر قائد 

القواعد  على  املركز  اجلوي  الق�سف  بعد   ، الوقت  ذلك  يف  ومعروفة  وا�سحة  النهائية 

اجلوية العراقية ، وو�سائل دفاعه اجلوي ، و�سد بع�س الأهداف الع�سكرية ، ومنها �سرب 

اإحتياطياته من ت�سكيالت احلر�س اجلمهوري ، حتى اإذا بداأت القوات الربية هجومها جتد 

القوات العراقية منهكة و�سعيفة اأمام قوتنا . 

     ويف يوم 1991/2/24م مت تنفيذ عملية ) عا�سفة ال�سحراء ( وكانت قوة مملكة البحرين 
�سمن قوات اللواء ال�سعودي الثامن الآيل تقوم بدورها ، املر�سوم يف اخلطة �سمن قوة 

الهجوم الرئي�سة جتاه الكويت ، و�سمن حمور التقدم املحدد اإىل منطقة اخلريان ، وهي 

واأثناء   . ال�سياحية  ال�ساليهات  فيها  تكرث  حيث   ، الكويت  يف  معروفة  �ساحلية  منطقة 

ذلك تعر�ست قوة مملكة البحرين لق�سف مدفعي ، ورماية خمتلفة ومركزة من القوات 

العراقية املتبقية يف املنطقة ، فقام اأفراد قوة البحرين بالإنت�سار على اأثرها على �سوء ما 

تلقوه من تدريبات ع�سكريه مكثفة حول كيفية التعامل مع احلدث ، يف مثل هذه الظروف 

اأمام مالقاة العدو ،و�ساء اهلل  التي تتطلب رباطة اجلاأ�س والثبات   ، ال�سعبة واحلرجة 

تعاىل اأّل ي�ساب اأحدًا من هذا الق�سف ، ولكن ردة الفعل كانت من قبل اجلميع تت�سم 

 ، املقابلة  الرماية  واأ�سكتت   ، املدفعية  والرماية  الق�سف  والرد على   ، التامة  بال�سيطرة 

واأ�سر ما يقارب من ثالثني ع�سكريًا عراقيًا يف نهاية املعركة . وقد اأظهرت هذه العملية 

الع�سكرية اخلاطفة ، معدن الرجال و�سجاعة اجلندي البحريني التي فاقت كل التقديرات 

والتوقعات ، اأثناء التعامل مع هذا الق�سف من قبل قوات العدو .

6 - بعد اإنتهاء العمليات والإ�ستقرار يف مدينة الكويت ، اأعطيت للقوات التي دخلت الكويت 
واجبات احلرا�سة ، والأمن وال�سيطرة داخل الكويت . بالأ�سافة اىل القب�س على قوات 
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بع�سهم  فيها حيث ظل  متواجدين  كانوا  التي  واملواقع  بعد هروبهم من اخلنادق  العدو 

فيها من اخلوف ، والبع�س الآخر ظل يف البيوت وال�سراديب حتت الأر�س ، وكانوا اأثناء 

الدولية  القوات  ، ول ي�ستطيعون اخلروج ملواجهة  ذلك يحتفظون ب�سالحهم وذخريتهم 

التي دخلت الكويت ، فاأخذوا يت�سللون فرادي وبع�سهم يلجاأ للقوات التي اأمامهم ، والبع�س 

الآخر كان تبحث عنهم القوات الدولية ، ويقومون بالقب�س عليهم . 

   وكان من ن�سيب قواتنا عددًا يرتاوح مابني 20 اإىل 25 �سخ�س من هوؤلء اجلنود ، 
بينما   . الوقت  امل�سئولة واملوجودة يف هذا  للقيادات  وت�سليمهم  القب�س عليهم  الذين مت 

كان هناك وحدات عراقية ت�ست�سلم بكاملها ، اأمام جنودنا ، وكان اأ�سلوب التعامل من قبل 

جنودنا يت�سم باأ�سلوب اإن�ساين واأخالقي رائع ، حيث قدمنا لهم الطعام واملاء ، بعد اأن  

ومن ثم يتم ت�سليمهم للقيادات املعنية . ويف املقابل كان لدى القوات امل�سرية فرق خا�سة 

مهمتها توجيه الأفراد ، نحو كيفية الت�سرف مع الأ�سرى والتاأثري عليهم نف�سيًا ومعنويًا 

وتنفيذ اأ�ساليب احلرب النف�سية .

1991/3/23م )ملدة 1991/2/24م ، واإىل  اإ�ستمرت قوة الواجب يف الكويت من يوم   - 7
�سهر( بينما الكويت كانت يف الأ�سبوع الأول من بدء دخول القوات الدولية لتحرير الكويت 

تقريبًا يف حالة من الفو�سى الداخلية يف جميع اأنحاء البالد ، ف�ساًل عن الفراغ الأمني ، 

اأوكلت للقطاعات الع�سكرية مناطق م�سئوليه ملراقبة الأمن   فيها ، وحددت لنا  ولذلك 

بع�س املهام من هذا القبيل . 

  ومت تعيني نقاط احلرا�سات واملراقبة يف بع�س املناطق ، ملدة اأ�سبوع اإىل ع�سرة اأيام يف 
اأفراد  واأثناء ذلك قام   . ال�سارع الدائري اخلام�س حتديدًا  مدينة الكويت نف�سها ، ويف 

وكان ملحقًا على   ، الليل  الذين يخرجون يف  املختبئني  الأ�سرى  بالقب�س على  احلرا�سة 

الألوية ال�سعودية عنا�سر من القوات الأمريكية اخلا�سة ، وكان مع القوة البحرينية بع�س 

العنا�سر منهم ، للعمل معها اأثناء العمليات التفتي�سية اخلا�سة مكونة من 5 اإىل 6 عنا�سر 

كنا  مار�س  �سهر  نهاية  اإىل   ، 1991/2/22م  من  الفرتة  فخالل   ، املناطق  وتفتي�س  للبحث 

متواجدين يف دولة الكويت للقيام بواجب احلرا�سات والأمن اإىل اأن بداأت القوات الكويتية 

تكتمل داخل الكويت ، وتعتمد على عنا�سرها الذاتية يف قيادة الأمن واحلماية ، بعد ذلك 

�سدرت التعليمات اإىل قيادات الألوية ل�سحب هذه القوات من مدينة الكويت و انت�سارها يف 

مناطق خارج مدينة الكويت ، وقد انت�سرت هذه القوات يف مناطق على حدود مدينة الكويت ، 

اجلي�س  قوات  اإىل  حتتلها  كانت  التي  املناطق  و�سلمت   ، اخلا�سة  مع�سكراتها  فيها  واأقامت 

الكويتي .
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8 - من �سمن اخلطة الرئي�سة للواء الثامن الآيل والتي كانت القوة البحرينية جزء منه ، اأن تقوم 
على حماورها  القوات  ملرور  الطريق  بتمهيد  ال�سعودية  القوات  من  امليدانية  الهند�سة  وحدات 

اإحتياطيني .  الرئي�س للهجوم ، وحمورين  اأحدهما املحور  ، وكان يوجد ثالثة حماور  املختلفة 

وكان �سمن اخلطة اأن تقوم وحدات الهند�سة امليدانية بتطهري وتنظيف ومتهيد هذه الطرق ، وجعلها 

جاهزًة للعبور ، وهذه اأول ال�سعوبات التي واجهت القوات ، ولكن قوات الهند�سة امليدانية كانت 

تزيل كل الألغام ، ومتهد الطرق التي ميكن التحرك عليها . بينما القوات العراقية تعمل على 

عرقلة القوات العربية والدولية من الهجوم عليها ، ولهذا قامت بعمل حقول  األغام ، اإ�سافة اإىل 

حفر النريان التي ت�سل اأطوالها اإىل عدة كيلومرتات وبات�ساع 2- 3 اأمتار ، وكانت معدة وم�سبعة 

؛   واإحراقها  اإ�سعالها  واأخ�ساب وغري ذلك حتى يتم   ، اإطارات مطاطية  بالديزل وبالزيت وبها 

لتكون عائقًا اأمام القوات املتقدمة . وقد اأزالت قوات هند�سة امليدان بالقوات  ال�سعودية كل هذه 

العوائق بالإ�سافة لالألغام ، وكنا يف ذلك الوقت يف �سهر فرباير ، حيث كانت الأمطار غزيرة 

والأرا�سي �سبخة وطينية ، توؤثر على �سري القوافل الع�سكرية والآليات املتقدمة ، ال اأن الآليات 

والدبابات ا�ستطاعت اأن جتتاز هذه العوائق وت�ستمر يف تقدمها . 

 وملا دخلت القوة البحرينية دولة الكويت ، بعد اأن حتررت طلب منها – �سمن الواجبات 
– تطهري الأماكن واملنازل اخلا�سة يف الكويت ، فاأر�سلت القيادة العامة لقوة دفاع بالبحرين 
فريقًا من هند�سة امليدان  للقيام بهذه املهام لتفتي�س �سفارة مملكة البحرين تفتي�سًا كاماًل ، 

وتفتي�س منزل �سفري مملكة البحرين ،وكانت القوات العراقية قد لغمت هذه املواقع ، وو�سعوا 

فيها املتفجرات ، وكذلك بع�س املنازل اخلا�سة  بالأ�سرة احلاكمة بدولة الكويت التي كان قد 

اأقام فيها العراقيون اثناء الحتالل .حيث قام هذا الفريق باداء الواجب املناط به على اأكمل 

وجه.

9. وكان حجم قواتنا اآنذاك عبارة عن )كتيبة ناق�س ( وكان الت�سليح الرئي�س للقوة كالآتي :

مدافع هاون 81 . ق�سمني   ·
. تو  �سواريخ  اأق�سام  ثالثة   ·

. MK 19 عيار 40 ملم قاذف  ق�سمني   ·
ق�سمني ر�سا�س 50 ملم .  ·
.  R.B.S. 70 سواريخ�  ·

وبتاريخ 1991/2/28م ، و�سلت قوة التعزيز ملجموعة القتال بعد اأيام قليلة من حترير دولة 

الكويت بقيادة الرائد عبداهلل ها�سم ال�سادة رحمه اهلل تعاىل وتتكون مما يلي :

. الدبابات  �سرية   ·
هاون  120. مدافع  ق�سما   ·

. قنابل  ومعاجلة  ك�سف  جمموعة   ·
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. ميكانيكية  فنية  ح�سرية   ·
م�سورين .  )3( عدد   ·

ويذكر قائد قوة الواجب يف �سياق حديثه بع�س احلوادث التي تعر�ست لها هذه القوة قائاًل :  

لقد تعر�ست �سيارة من نوع همر خم�س�سة للقاذف اإم . كي 40 ملم ل�سظايا ق�سف مدفعي 

من قبل قوات العدو ، وكانت ال�سيارة حتت اإمرة الوكيل/1 علي بالل ، اإل اأن ال�سيارة املذكورة 

مل يتعر�س اأحدًا فيها لتلك ال�سظايا التي اأ�سابتها ، وذلك لكون زجاجها �سد الر�سا�س وغري قابل للك�سر .

ويالحظ اأن زجاج ال�سيارة يف املقدمة وجوانب الأبواب مل تخرتقها ال�سظايا ، ولكن تركت عليها بع�س اآثار ال�سظايا .

كما تعر�ست �سيارة من نوع ) G. M. C (  حتمل اأدوية اإ�سعاف مرافقة للطبيب اإىل �سظايا ، اأدت 

الرقيب علي  الواجب وهو  اأفراد قوة  اأحد  ، وقد عولج املوقف من  الأربعة  اإطاراتها  اإتالف  اإىل 

مبارك عفنان ، الذي قاد ال�سيارة ِبكل �سجاعة واقتدار وهي يف هذه احلالة اإىل املوقع البديل .

وقال قائد قوة الواجب : اإن هذه الرماية التي تعر�ست لها قوة الواجب ، واأدت اإىل اإ�سابة 

اأو متو�سطة بدليل وجود   ، اأن يكون م�سدرها مدفعية بعيدة املدى  ال�سيارة ب�سظايا يحتمل 

مر�سد متقدم للعدو ي�سحح رماية هذه املدفعية . 

واأ�ساف قائاًل :  لقد �ساهدنا مر�سدًا متقدمًا لرماية املدفعية على م�سافة )2( كليومرت ، ومت 

ق�سفه وتدمريه من قبل قواتنا ب�سواريخ التو حيث كانت ال�سابة مبا�سرة يف الهدف .

 وا�ساف قائاًل لقد كان قائد ف�سيل الإ�سناد املالزم عي�سى فار�س القطامي ، ويتاألف من 

وم�سئوًل   ، ملم(   40 .كي  )اإم  القاذف  وق�سم   ، ملم   50 الر�سا�س  ق�سم   : التالية  الأق�سام 

81 ملم م�سئوًل عنه الوكيل عبد الإله هالل فرج ،  عنه الوكيل/1 علي بالل ، وق�سم هاون 

بالإ�سافة اإىل ق�سم من �سواريخ )R.B.S.70( ، وكان م�سئوًل عنه ال�سهيد الرقيب حممد 

مبارك حممد، اأما �سواريخ )م.د تو( فقد كان م�سئوًل عنها املالزم عي�سى را�سد النعيمي. 

وبعد اأن متت الرماية على قوات العدو املتواجدة يف منطقة جلليعة ، تعر�ست قواتنا لإطالق 

نار من قبل قوات  العدو ، ومت الرد على الرماية التي تعر�ست لها قواتنا من �ساليهات جلليعة ، 

وقامت قواتنا بالرد على رماية العدو من قبل الأ�سلحة املذكورة اآنفًا ، ف�ساًل عن الرماية من 

قبل الأ�سلحة ال�سخ�سية من قبل ال�سباط والأفراد .

واأ�ساف قائد قوة الواجب : اإنه مت تعزيزنا من قبل القيادة العامة بقوات من �سمنها جمموعة 

هند�سة امليدان للتطهري واإزالة املتفجرات ، وقد مت تفتي�س وتطهري ال�سفارة من قبل املجموعة 

بقيادة مالزم اأول طارق اأحمد الف�سالة تفتي�سًا دقيقًا بعد اأن تعر�ست لالنتهاك والتخريب 

من قبل قوات العدو ، اإّل اأن هذه املجموعة مل تعرث على اأي متفجرات داخل ال�سفارة ، اإل اأن 

حمتويات مكاتب ال�سفارة تعر�ست للتخريب والتلف والنهب من قبل قوات العدو .

؛  الكويتية  ال�سخ�سيات  ، ومنازل كبار  الق�سور  وتاأمني بع�س  بتفتي�س  كما قامت هذه املجموعة 

للتاأكد من �سالمتها وتطهريها ، والتاأكد من عدم وجود اية خملفات خطرة ، اأو مواد تفجريية ، 

حيث كان العدو يقوم بتفخيخ جميع حمتويات املنازل لل�سخ�سيات املهمة بدولة الكويت  .
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القيادة احلكيمة تكرم جمموعة القتال بعد التحرير :

قام �سعادة اللواء الركن ال�سيخ عبداهلل بن �سلمان اآل خليفة رئي�س هيئة الأركان اآنذاك بزيارة 

 . بتاريخ 1991/3/11م  بالتحرير  العامة  القيادة  تهاين  ، وحمل  مواقعها  القتال يف  ميدانية ملجموعة 

) طريق هروب  املطــالع  بزيارة طريق  قام  وبعدها   ، املوقع  امليدانية يف  الغداء  وجبة  وتناول 

هيئة  رئي�س  نائب  ال�سباح  اخلالد  جابر  ال�سيخ  اللواء  بزيارة  قام  ثم   ،  ) العراقية  القوات 

الركان العامة باجلي�س الكويتي يف ذلك الوقت يف مقر قيادته . واجتمع مبجموعة القتال يوم 

1991/3/12م واألقى كلمة �سكرهم فيها على اجلهود التي بذلوها خالل م�ساركتهم يف حرب 

1035 �سباحًا من  حترير دولة الكويت ، بعدها غادر موقع القوة عائدًا اإىل البحرين ال�ساعة 

نف�س اليوم. ويف يوم الأحد 1991/3/10م و�سلت برقية من القيادة العامة تطلب ح�سور قائد 

القوة البحرينية املقدم الركن فهد �سامل الغنيم اإىل البحرين ملقابلة �ساحب ال�سمو عاهل 

الرائد عبداهلل  القائد  القتال م�ساعد  قيادة جمموعة  واإ�ستلم  الأعلى  القائد  املفدى  البالد 

ال�سادة رحمه اهلل ، وكان يرافق قائد املجموعة الرقيب رقم 7760 عبداهلل حممد ، والعريف رقم 

15569 حممد �سيف علي ، حيث ت�سرفوا يوم الربعاء 1991/3/13م  مبقابلة �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة القائد الأعلى ) اأمري البالد الراحل ( بق�سر الرفاع واأنعم 

عليهم بو�سام البحرين من الدرجة الثانية لل�سباط ، وو�سام البحرين من الدرجة اخلام�سة 

لالأفراد. ويف حوايل ال�ساعة 1415 من يوم الإثنني املوافق 1991/3/18م ا�ست�سهد الرقيب 

رقم 5769 حممد مبارك بوعنق- رحمه اهلل- اأثر حادث األيم تعر�س له باأنفجار قنبلة مدفع. 

اأن انتهت مهمتها ،  بعدها �سدرت تعليمات ان�سحاب القوة اإىل البحرين بتاريخ 1991/3/22م بعد 

ال�سقيقة  الكويت  دولة  من   ، القتال  جمموعة  البحرين  اإىل  عادت   ، 1991/3/23م  بتاريخ 

بعد اأن قامت بدورها ، واأدت الواجب املوكل اإليها . وقد ا�ستقبلت اإ�ستقباًل ر�سميًا و�سعبياً، 

بالورود  ابنائهم  ا  ا�ستقبلو  ، الذين  امتد على طول �سارع مع�سكر ال�سلع من قبل املواطنني 

والأعالم للتعبري عن فرحتهم ، ومدى اعتزازهم باأبناء الوطن على اأداءهم الواجب الوطني 

امل�سرف ، الذي �سيظل خالدًا يف ذاكرتهم ، ف�ساًل عن الحتفال الذي اأقيم يف مع�سكر ال�سلع  

حتت رعاية معايل الفريق اأول ركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

البحرين ، وبح�سور  كبار ال�سباط بقوة الدفاع واهايل واقارب القوات التي �ساركت يف حرب 

حترير دولة الكويت .

قيادة ال�سرية

الوحـــــدةالوظيفـــــةالأ�ســــمالرتبــةالرقـمت

1
مركز تدريب قوة الدفاعقائد ال�سريةفهد �سامل الغنيممقدم ركن186

2
وحدة القوة اخلا�سةم�ساعد قائد ال�سريةعادل حممد النعيمينقيب573

3
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4وكيل ال�سريةعبد اهلل يو�سف حممدوكيل22144

4
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4مدير القلماحمد را�سد الرويعيعريف8291

5
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4كاتبفوزي حممد حمادةجندي12564

6
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4طابععبد اهلل را�سد حممدعريف8309

7
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4خازن اأ�سلحةحممد �سامل احمدعريف9841

8
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4خازن عهدةيحي ها�سم حممدجندي اأول13697

9
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4ماأمور ل�سلكي�سالح �سامل مباركعريف8156

10
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4ماأمور ل�سلكيعلي ربيعة اأدري�سجندي اأول10744

11
القيادة العامة�سائقدهام جمعه دهامرقيب22974

12
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4�سائقحممد فرج ربيعةجندي3978
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ويبني الك�شف التايل اأ�شماء امل�شاركني �شمن جمموعة القتال يف حرب حترير 

دولة الكويت :  

قيادة ال�سرية

الوحـــــدةالوظيفـــــةالأ�ســــمالرتبــةالرقـمت

1
مركز تدريب قوة الدفاعقائد ال�سريةفهد �سامل الغنيممقدم ركن186

2
وحدة القوة اخلا�سةم�ساعد قائد ال�سريةعادل حممد النعيمينقيب573

3
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4وكيل ال�سريةعبد اهلل يو�سف حممدوكيل22144

4
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4مدير القلماحمد را�سد الرويعيعريف8291

5
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4كاتبفوزي حممد حمادةجندي12564

6
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4طابععبد اهلل را�سد حممدعريف8309

7
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4خازن اأ�سلحةحممد �سامل احمدعريف9841

8
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4خازن عهدةيحي ها�سم حممدجندي اأول13697

9
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4ماأمور ل�سلكي�سالح �سامل مباركعريف8156

10
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4ماأمور ل�سلكيعلي ربيعة اأدري�سجندي اأول10744

11
القيادة العامة�سائقدهام جمعه دهامرقيب22974

12
كتيبة امل�ساة الآلية/ 4�سائقحممد فرج ربيعةجندي3978
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قيادة الف�سيل الأول

الوحـــــــدةالوظيفـــــةالأ�ســــــمالرتبـــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4قائد الف�سيلوليد اإبراهيم املناعيمالزم11240

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4نائب الف�سيلحممد حمود العبادرقيب اأول221618

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4ماأمور ل�سلكياأحمد يعقوب يو�سفعريف36495

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول هاون 60 ملمعي�سى �سالح ال�سهورقيب44628

الدفاع اجلويعدد ثاين هاون 60 ملمعادل علي اأكربجندي513084

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عدد اأول مدفع 84 ملماأحمد حممد �سلمانعريف67913

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد ثاين مدفع 84 ملمعادل را�سد عبد الرزاقجندي712876

�سالح البحرية امللكي�سائقعلى اأحمد خادمجندي812571

احل�سرية الأوىل -  الف�سيل الأول

الوحــدةالوظيفــــــةالأ�ســـــــمالرتبــةالرقـمت

وحدة القوة اخلا�سةعريف احل�سريةعبد اهلل ح�سن عبد اهللرقيب15258

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول ر�سا�س اأوالماهر فهد ح�سنجندي اأول214950

وحدة القوة اخلا�سةعدد ثاين ر�سا�س اأوالفتحي ربيعه خمي�سجندي310600

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول ر�سا�س مني مياأحمد ح�سني علىعريف48290

 كتيبة مدفعية  امليدانعدد ثاين ر�سا�س مني مي را�سد رحمه �سعدجندي514858

وحدة القوة اخلا�سةعدد �ساروخ 66 ملمجهاد عبد اهلل عبد الرحمنجندي614778

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول بنادقجنيب حمد فريوزجندي712547

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد ثني بنادقرا�سد ماجد �سلطانجندي اأول810395

القيادة العامة�سائق�سوقي عبد اهلل خليفةجندي96993

احل�سرية الثانية -  الف�سيل الأول

الوحـــــــدةالوظيفــــــةالأ�ســـــــمالرتبــةالرقـمت

وحدة القوة اخلا�سةعريف احل�سريةفهد ح�سن را�سدرقيب13782

اأوالعبد الرحمن يو�سف �سعيدعريف26367 كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول ر�سا�س

اأوالع�سام الدين عبد احلميدجندي315445 كتيبة امل�ساة الآلية /4عدد ثاين ر�سا�س

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول ر�سا�س مني ميخالد عبد اهلل عليجندي اأول49827

كتيبة امل�ساة الآلية /4عدد ثاين ر�سا�س مني مياإبراهيم مبارك عبد اهللجندي57027

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد �ساروخ 66 ملم�سليمان علي عبيدعريف68934

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول بنادقاأيوب �سعد �سويدعريف710739

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد ثاين بنادقعلي عبد اهلل عليجندي اأول812291

وحدة القوة اخلا�سة�سائقاأنور مو�سى نا�سرجندي98802

احل�سرية الثالثة -  الف�سيل الأول

الوحـــــدةالوظيفــــــةالأ�ســـــــمالرتبـــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عريف احل�سريةحوران حممد عوادرقيب13396

اأوالخالد اإبراهيم عبد اهللجندي211840 كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عدد اأول ر�سا�س

اأوالعثمان حممد بو دهي�سجندي اأول39823 كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد ثاين ر�سا�س

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول ر�سا�س مني ميبرغ�س حمود العا�سيرقيب44623

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد ثاين ر�سا�س مني مينا�سر عبد اهلل حممدجندي اأول59953

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد �ساروخ 66 ملموليد جابر عبدا هللجندي اأول611489

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول بنادقر�سيد عبد العزيز جاللعريف78296

وحدة القوة اخلا�سة�سائقحممد جمعة �سعيدعريف87977



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۱۳۰

احل�سرية الثانية -  الف�سيل الأول

الوحـــــــدةالوظيفــــــةالأ�ســـــــمالرتبــةالرقـمت

وحدة القوة اخلا�سةعريف احل�سريةفهد ح�سن را�سدرقيب13782

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول ر�سا�س اأوالعبد الرحمن يو�سف �سعيدعريف26367

كتيبة امل�ساة الآلية /4عدد ثاين ر�سا�س اأوالع�سام الدين عبد احلميدجندي315445

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول ر�سا�س مني ميخالد عبد اهلل عليجندي اأول49827

كتيبة امل�ساة الآلية /4عدد ثاين ر�سا�س مني مياإبراهيم مبارك عبد اهللجندي57027

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد �ساروخ 66 ملم�سليمان علي عبيدعريف68934

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول بنادقاأيوب �سعد �سويدعريف710739

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد ثاين بنادقعلي عبد اهلل عليجندي اأول812291

وحدة القوة اخلا�سة�سائقاأنور مو�سى نا�سرجندي98802

احل�سرية الثالثة -  الف�سيل الأول

الوحـــــدةالوظيفــــــةالأ�ســـــــمالرتبـــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عريف احل�سريةحوران حممد عوادرقيب13396

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عدد اأول ر�سا�س اأوالخالد اإبراهيم عبد اهللجندي211840

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد ثاين ر�سا�س اأوالعثمان حممد بو دهي�سجندي اأول39823

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول ر�سا�س مني ميبرغ�س حمود العا�سيرقيب44623

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد ثاين ر�سا�س مني مينا�سر عبد اهلل حممدجندي اأول59953

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد �ساروخ 66 ملموليد جابر عبدا هللجندي اأول611489

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4عدد اأول بنادقر�سيد عبد العزيز جاللعريف78296

وحدة القوة اخلا�سة�سائقحممد جمعة �سعيدعريف87977



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۱۳۱

احل�سرية الأوىل -  الف�سيل الثاين

الوحـــــدةالوظيفــــــةالأ�ســـــــمالرتبــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عريف احل�سريةحميد بن تايه خلفرقيب13937

وحدة القوة اخلا�سةعدد اأول ر�سا�س اأوالخليفة زايد خمي�سعريف26062

مركز التدريبعدد ثاين ر�سا�س اأوالعلي حممد عبد اهللجندي اأول310755

وحدة القوة اخلا�سةعدد اأول ر�سا�س مني ميعدنان جمعة �ساملرقيب47399

وحدة القوة اخلا�سةعدد ثاين ر�سا�س مني مي�سلمان علي جمعةجندي اأول513571

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عدد �ساروخ 66 ملماأحمد �سطم �سالحعريف64626

مركز التدريبعدد اأول بنادقخالد م�سعد حمودجندي اأول712129

م�ستودعات املالب�سعدد ثاين بنادقاأحمد ح�سن عليجندي813688

القيادة العامة�سائقعبد العزيز جا�سم حممدعريف93898

قيادة الف�سيل الثاين

الوحـــــدةالوظيفــــــةالأ�ســـــــمالرتبــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4قائد الف�سيل�سالح قطامي الكبي�سيمالزم11274

الدفاع اجلوينائب الف�سيلفريح راوي حممد رقيب24556

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4ماأمور ل�سلكيمال اهلل دروي�س �سلمانجندي اأول310437

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عدد اأول هاون 60 ملممبارك �سعد املا�سجندي اأول413981

كتيبة مدفعية امليدان/1عدد ثاين هاون 60 ملماأحمد حممد �سالحجندي514666

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عدد اأول مدفع 84 ملمعيد عناد قا�سمعريف66462

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عدد ثاين مدفع 84 ملماإبراهيم حممد عبد اهللجندي716952

القيادة العامة�سائقرا�سد �سلطان قا�سمجندي اأول810735

احل�سرية الثالثة -  الف�سيل الثاين

الوحـــدةالوظيفـــــةالأ�ســــــمالرتبــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عريف احل�سرية�سالح خلف را�سدرقيب122808

اأوالنافع فريح حمجوبعريف24865 كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عدد اأول ر�سا�س

اأوالرا�سد اأحمد حممدجندي316965 وحدة املدرعة /1عدد ثاين ر�سا�س

وحدة القوة اخلا�سةعدد اأول ر�سا�س مني مييا�سر حمد خلفونجندي اأول413420

وحدة املدرعة /1عدد ثاين ر�سا�س مني مي�سامل عبد اهلل عليجندي515504

وحدة القوة اخلا�سةعدد �ساروخ 66 ملمعي�سى حممد �سريفجندي617121

الدفاع اجلويعدد اأول بنادقيو�سف رحمة حممدجندي713990

القيادة العامة�سائقعلي عبد اهلل حلدانعريف822926

احل�سرية الثانية -  الف�سيل الثاين

الوحــــــدةالوظيفـــــــةالأ�ســـــمالرتبـةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عريف احل�سريةعطية رم�سان العي�سىرقيب14653

اأوالعدنان عي�سى يو�سفعريف29447 كتيبة مدفعية امليدانعدد اأول ر�سا�س

اأوالحمد را�سد مباركجندي310382 وحدة الال�سلكيعدد ثاين ر�سا�س

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عدد اأول ر�سا�س مني ميعبد الرحمن �سليم حممدعريف44627

مركز التدريبعدد ثاين ر�سا�س مني ميخالد حممد جا�سمجندي اأول56686

وحدة القوة اخلا�سةعدد �ساروخ 66 ملم�سامي حم�سن غالبجندي616476

مركز التدريبعدد اأول بنادق�سالح اأحمد املطوعجندي717688

مركز التدريبعدد ثاين بنادقاحمد يو�سف عي�سىجندي817696

القيادة العامة�سائقحممد اإبراهيم يو�سفجندي913673



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۱۳۲

احل�سرية الثالثة -  الف�سيل الثاين

الوحـــدةالوظيفـــــةالأ�ســــــمالرتبــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عريف احل�سرية�سالح خلف را�سدرقيب122808

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عدد اأول ر�سا�س اأوالنافع فريح حمجوبعريف24865

وحدة املدرعة /1عدد ثاين ر�سا�س اأوالرا�سد اأحمد حممد جندي316965

وحدة القوة اخلا�سةعدد اأول ر�سا�س مني مييا�سر حمد خلفونجندي اأول413420

وحدة املدرعة /1عدد ثاين ر�سا�س مني مي�سامل عبد اهلل علي جندي515504

وحدة القوة اخلا�سةعدد �ساروخ 66 ملمعي�سى حممد �سريفجندي617121

الدفاع اجلويعدد اأول بنادقيو�سف رحمة حممدجندي713990

القيادة العامة�سائقعلي عبد اهلل حلدانعريف822926

احل�سرية الثانية -  الف�سيل الثاين

الوحــــــدةالوظيفـــــــةالأ�ســـــمالرتبـةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عريف احل�سريةعطية رم�سان العي�سىرقيب14653

كتيبة مدفعية امليدانعدد اأول ر�سا�س اأوالعدنان عي�سى يو�سفعريف29447

وحدة الال�سلكيعدد ثاين ر�سا�س اأوالحمد را�سد مبارك جندي310382

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1عدد اأول ر�سا�س مني ميعبد الرحمن �سليم حممدعريف44627

مركز التدريبعدد ثاين ر�سا�س مني ميخالد حممد جا�سمجندي اأول56686

وحدة القوة اخلا�سةعدد �ساروخ 66 ملم �سامي حم�سن غالبجندي616476

مركز التدريبعدد اأول بنادق�سالح اأحمد املطوعجندي717688

مركز التدريبعدد ثاين بنادقاحمد يو�سف عي�سىجندي817696

القيادة العامة�سائقحممد اإبراهيم يو�سفجندي913673



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۱۳۳

قيادة الف�سيل الثالث

الوحـــــدةالوظيفــــــةالأ�ســـــــمالرتبـةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4قائد الف�سيلفي�سل اأحمد املناعيمالزم11278

كتيبة امل�ساة الآلية/ 1نائب الف�سيلب�سري عي�سى حويكل رقيب23564

وحدة الال�سلكيماأمور ل�سلكي�سلح يعقوب نورعريف310150

الدفاع اجلويعدد اأول هاون 60 ملمنبيل �سامل �سعيدعريف410295

الدفاع اجلويعدد ثاين هاون 60 ملم�سعد حممد عليجندي اأول53169

وحدة القوة اخلا�سةعدد اأول مدفع 84 ملمعلي عبد اهلل مباركجندي اأول611466

وحدة املدرعة/1عدد ثاين مدفع 84 ملمعبد اهلل حممد اأحمدجندي اأول716122

كتيبة امل�ساة الآلية/ 4�سائق�سمري عبد اهلل ثاينجندي اأول810726

احل�سرية الأوىل -  الف�سيل الثالث

الوحـــــدةالوظيفــــــةالأ�ســــــمالرتبــةالرقـمت

وحدة املدرعة /1عريف احل�سريةح�سن طوق اإبراهيمعريف110491

وحدة املدرعة /1عدد اأول ر�سا�س اأوال را�سد حمد اأحمد جندي215565

الدفاع اجلويعدد ثاين ر�سا�س اأوالح�سني علي ح�سني جندي315846

كتيبة مدفعية امليدانعدد اأول ر�سا�س مني ميعبد اهلل حممد  عثمانرقيب49432

كتيبة مدفعية امليدانعدد ثاين ر�سا�س مني ميجابر عبد اهلل ماجدعريف516923

كتيبة مدفعية امليدانعدد �ساروخ 66 ملمح�سن عبد اهلل را�سدعريف614939

وحدة الال�سلكيعدد اأول بنادقيو�سف يحي بو عاليعريف717650

وحدة الال�سلكيعدد ثاين بنادقجمال حمد بدويعريف817178

القيادة العامة�سائق�سعد فرج �سعدرقيب اأول915289

احل�سرية الثانية -  الف�سيل الثالث

الوحـــدةالوظيفـــــةالأ�ســـــــمالرتبـةالرقـمت

مركز التدريبعريف احل�سريةح�سن عبد اهلل را�سدعريف13323

اأوالهوا�س ح�سن الفتيخرقيب29212 الدفاع اجلويعدد اأول ر�سا�س

اأوالحافظ حممد جا�سمعريف317513 كتيبة امل�ساة الآلية /1عدد ثاين ر�سا�س

وحدة الال�سلكيعدد اأول ر�سا�س مني ميفايز حممد مال اهللرقيب412268

وحدة القوة اخلا�سةعدد ثاين ر�سا�س مني ميحممد �سلمان اإبراهيمعريف517388

كتيبة مدفعية امليدانعدد �ساروخ 66 ملمعبد العزيز عبد اهلل اإبراهيمرقيب612064

الدفاع اجلويعدد اأول بنادقعبد اهلل علي ح�سنرقيب710446

كتيبة امل�ساة الآلية /1عدد ثاين بنادقاإبراهيم عبد العزيز مباركجندي813799

مركز التدريب�سائقاإبراهيم يو�سف حممدرقيب اأول910787

احل�سرية الثالثة -  الف�سيل الثالث

الوحــــدةالوظيفـــــةالأ�ســـــــــمالرتبــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية /4عريف احل�سريةحممد حممد عثمانعريف19840

اأوالاإبراهيم علي �سيفعريف217418 مركز التدريبعدد اأول ر�سا�س

اأوالعبد اهلل �سعيد �سيفرقيب313124 مركز التدريبعدد ثاين ر�سا�س

وحدة الال�سلكيعدد اأول ر�سا�س مني ميحممود يو�سف م�سخ�سرقيب417141

الدفاع اجلويعدد ثاين ر�سا�س مني ميمطر بطي مر�سدرقيب515462

كتيبة امل�ساة الآلية /1عدد اأول بنادقعدنان مبارك ح�سنعريف617921

كتيبة امل�ساة الآلية /4�سائقاأحمد عبد اهلل جا�سمجندي اأول712978



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۱۳٤

احل�سرية الثانية -  الف�سيل الثالث

الوحـــدةالوظيفـــــةالأ�ســـــــمالرتبـةالرقـمت

مركز التدريبعريف احل�سريةح�سن عبد اهلل را�سدعريف13323

الدفاع اجلويعدد اأول ر�سا�س اأوالهوا�س ح�سن الفتيخرقيب29212

كتيبة امل�ساة الآلية /1عدد ثاين ر�سا�س اأوالحافظ حممد جا�سمعريف317513

وحدة الال�سلكيعدد اأول ر�سا�س مني ميفايز حممد مال اهللرقيب412268

وحدة القوة اخلا�سةعدد ثاين ر�سا�س مني ميحممد �سلمان اإبراهيمعريف517388

كتيبة مدفعية امليدانعدد �ساروخ 66 ملمعبد العزيز عبد اهلل اإبراهيمرقيب612064

الدفاع اجلويعدد اأول بنادقعبد اهلل علي ح�سنرقيب710446

كتيبة امل�ساة الآلية /1عدد ثاين بنادقاإبراهيم عبد العزيز مباركجندي813799

مركز التدريب�سائقاإبراهيم يو�سف حممدرقيب اأول910787

احل�سرية الثالثة -  الف�سيل الثالث

الوحــــدةالوظيفـــــةالأ�ســـــــــمالرتبــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية /4عريف احل�سريةحممد حممد عثمانعريف19840

مركز التدريبعدد اأول ر�سا�س اأوالاإبراهيم علي �سيفعريف217418

مركز التدريبعدد ثاين ر�سا�س اأوالعبد اهلل �سعيد �سيفرقيب313124

وحدة الال�سلكيعدد اأول ر�سا�س مني ميحممود يو�سف م�سخ�سرقيب417141

الدفاع اجلويعدد ثاين ر�سا�س مني ميمطر بطي مر�سدرقيب515462

كتيبة امل�ساة الآلية /1عدد اأول بنادقعدنان مبارك ح�سنعريف617921

كتيبة امل�ساة الآلية /4�سائقاأحمد عبد اهلل جا�سمجندي اأول712978



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۱۳٥

الوحـــــدةالوظيفــــــةالأ�ســـــــمالرتبــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/4قائد ف�سيل ال�سنادعي�سى فار�س القطاميمالزم11174

القوات اخلا�سةم�ساعد قائد الف�سيلعلي عبداهلل بالل العمرييوكيل اأول2439

  ق�سم الر�سا�س   50 مم

الوحـــــدةالوظيفــــــةالأ�ســـــــمالرتبــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/4رقيب ف�سيلعبد الإله هالل فرجوكيل122564

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد اأول ر�سا�س 500 ملمعبد اهلل ثاين حممدرقيب اأول27860

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد ثاين ر�سا�س 500ملمح�سن يو�سف القوتيرقيب38047

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد ثالث ر�سا�س 500ملمزكريا اأحمد اإبراهيمرقيب413000

كتيبة امل�ساة الآلية/4�سائقيعقوب يو�سف ال�سنديرقيب513044

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد اأول ر�سا�س 500 ملمخليفة خمي�س خليلرقيب اأول67873

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد ثاين ر�سا�س 500ملمعبد اللطيف ثاين يو�سفرقيب712682

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد ثالث ر�سا�س 500ملم�سالح يو�سف القوتيرقيب811490

كتيبة امل�ساة الآلية/4�سائقعبد احلكيم ال�سيد اإبراهيمرقيب93482

كتيبة امل�ساة الآلية/1عدد اأول ر�سا�س 500 ملم اأحمد عبداهلل حممدرقيب107859

كتيبة امل�ساة الآلية/1عدد ثاين ر�سا�س 500 ملم حممد اإبراهيم جا�سمرقيب116223

كتيبة امل�ساة الآلية/4�سائق�سلطان هالل مباركعريف1212300

جمموعة الإ�شناد
81 ملم ف�سيل الهاون 

الوحـــــدةالوظيفــــةالأ�ســــمالرتبــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/1رقيب ف�سيلحممد عي�سى �سعيدرقيب اأول121214

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد اأول هاون 81 ملمجا�سم حممد مباركرقيب27936

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد ثاين هاون 81 ملم�سلمان خليفة البنعليجندي39216

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد ثالث هاون 81 ملم�سالح �سبت العامررقيب410709

كتيبة امل�ساة الآلية/4�سائقجمال ح�سني املناعيعريف515368

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد اأول هاون 81 ملمعبد اهلل حممد عبد اهللرقيب612558

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد ثاين هاون 81 ملممبارك على الدوحعريف79192

كتيبة مدفعية امليدان/1عدد ثالث هاون 81 ملمرا�سد �سعيد �سيفعريف812851

وحدة الال�سلكي�سائقطارق نا�سر بخيتجندي اأول99843

R . B . S 70 ق�سم �ساروخ

الوحـــــــدةالأ�ســــــــــمالرتبـةالرقـمت

الدفاع اجلويحممد مبارك حممدرقيب15769

الدفاع اجلوياأحمد ثاين عليرقيب27223

الدفاع اجلويجا�سم جا�سم حممدرقيب37142

الدفاع اجلويجهاد يو�سف عبداللطيفعريف415898

الدفاع اجلويحممد ها�سل عليعريف514366

الدفاع اجلويحممد حبيب من�سورجندي اأول612927

الدفاع اجلويجا�سم حممد جا�سمرقيب710290



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۱۳٦

        ف�سيل الهاون  81 ملم

الوحـــــدةالوظيفــــةالأ�ســــمالرتبــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/1رقيب ف�سيلحممد عي�سى �سعيدرقيب اأول121214

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد اأول هاون 81 ملمجا�سم حممد مباركرقيب27936

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد ثاين هاون 81 ملم�سلمان خليفة البنعليجندي39216

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد ثالث هاون 81 ملم�سالح �سبت العامررقيب410709

كتيبة امل�ساة الآلية/4�سائقجمال ح�سني املناعيعريف515368

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد اأول هاون 81 ملمعبد اهلل حممد عبد اهللرقيب612558

كتيبة امل�ساة الآلية/4عدد ثاين هاون 81 ملممبارك على الدوحعريف79192

كتيبة مدفعية امليدان/1عدد ثالث هاون 81 ملمرا�سد �سعيد �سيفعريف812851

وحدة الال�سلكي�سائقطارق نا�سر بخيتجندي اأول99843

R . B . S 70   ق�سم �ساروخ

الوحـــــــدةالأ�ســــــــــمالرتبـةالرقـمت

الدفاع اجلويحممد مبارك حممدرقيب15769

الدفاع اجلوياأحمد ثاين عليرقيب27223

الدفاع اجلويجا�سم جا�سم حممدرقيب37142

الدفاع اجلويجهاد يو�سف عبداللطيفعريف415898

الدفاع اجلويحممد ها�سل عليعريف514366

الدفاع اجلويحممد حبيب من�سورجندي اأول612927

الدفاع اجلويجا�سم حممد جا�سمرقيب710290



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۱۳۷

MK  ق�سم قاذف

الوحـــــدةالوظيفــــــةالأ�ســـــــمالرتبــةالرقـمت

علي عبداهلل بالل العمرييوكيل اأول1439

م�ساعد قائد ف�سيل ال�سناد 

MK قائد ق�سم قاذف

القوات اخلا�سة

2
القوات اخلا�سةرامي�سلطان يحي البنعليوكيل21349

3
القوات اخلا�سةرامياأحمد حممد اأحمد غزالعريف10801

4
القوات اخلا�سة راميزيد اأدهام را�سد اأدهامعريف18738

ف�سيل قاذف م.د  تو

الوحـــــدةالوظيفــةالأ�ســــــمالرتبـةالرقـمت

الوحدة املدرعةقائد الف�سيلعي�سى را�سد النعيميمالزم اأول1986

الوحدة املدرعةقائد الق�سم/1عبد املجيد خليفة الذواديوكيل24913

الوحدة املدرعةراميعلي ح�سني عي�سىرقيب38555

الوحدة املدرعة�سائق قاذف�سالح حممد �سعيدرقيب47588

الوحدة املدرعة�سائق ذخريةاأحمد �سعد العامرعريف57323

الوحدة املدرعةقائد حظرية/2يو�سف حمد طاميرقيب اأول66797

الوحدة املدرعةراميعطيه ح�سنيرقيب76758

الوحدة املدرعة�سائق قاذفاأحمد علي جوهررقيب89586

الوحدة املدرعة�سائق ذخريةخالد علي عبداهلل العامررقيب اأول97556

الوحدة املدرعةقائد حظرية/1 الق�سم/2�سامل فرج خمي�سرقيب اأول1022505

الوحدة املدرعةراميعبدالعزيز �سعد عبد العزيزعريف119582

الوحدة املدرعة�سائق قاذفعبداهلل حممد اأحمد الدو�سريرقيب126707

الوحدة املدرعة�سائق ذخريةحمد �سعد مباركرقيب اأول1310337

الوحدة املدرعة قائد حظرية/2 الق�سم/2علي حممد غيثوكيل146340

الوحدة املدرعةراميعادل يو�سف اأحمدرقيب اأول1510783

الوحدة املدرعة�سائق قاذفاإبراهيم جا�سم الغامنرقيب165867

الوحدة املدرعة�سائق ذخريةنا�سر جا�سم حمود العبادعريف176902

الوحدة املدرعةخازنيو�سف حممد عبداهللوكيل189517

الوحدة املدرعةماأمور ا�سارةرا�سد علي العامروكيل1910498

الوحدة املدرعة�سائقرا�سد حممد را�سدعريف2096607

الوحدة املدرعةراميعي�سى اإبراهيم عبداهللعريف219594



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۱۳۸

الر�ساد الديني

الرتبـةالرقـمت
الأ�ســــــم

تاريخ العودةتاريخ الذهاب

91/2/21م91/2/2معبدالعزيز حممد ال�ساميرائد1403

91/2/4م91/1/19م�سامل علي البوعيننينقيب2586

91/3/23م91/2/20مه�سام اإبراهيم املحمودمالزم اأول31020

91/3/26م91/3/19معي�سى را�سد العثمانمالزم اأول41005

91/3/23م91/2/20ماإبراهيم عبداهلل اإبراهيمرقيب اأول516825

91/3/26م91/3/19معبداهلل عبداللطيفرقيب614954

91/2/21م91/2/2معبداللطيف �سالح اخلاطرعريف715409

اخلدمات الطبية

تاريخ العودة تاريخ الذهابالأ�ســــــمالرتبــةالرقـمت

1991/2/4م1991/1/18محممد املناعيرائد1259

1991/2/21م1991/2/2معبداحلكيم املحمودرائد2825

1991/3/6م1991/2/20مخليل عبدالواحدنقيب3824

1991/4/14م1991/3/15معبداهلل ال�سروقينقيب4880

1991/2/4م1990/5/25معبداهلل حممد عبداهللرقيب57660

1991/2/4م1990/5/25مرا�سد �سبيبجندي اأول615870

1991/2/4م1990/2/25مجمال حممودجندي اأول715874

1991/2/4م1990/2/25محممد �سيف اجلابريجندي اأول815526

1991/2/23م1991/1/19ماإدري�س مباركعريف917208

1991/2/23م1991/1/19ممرزوق توفيقعريف1015873

1991/2/23م1991/1/19ميو�سف اأحمدجندي اأول111280

1991/2/23م1991/1/19ميو�سف يعقوبجندي اأول1216718



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۱۳۹

ف�سيل اخلدمات الإدارية

الوحــــــدةالوظيفـــــــةالأ�ســــــــمالرتبــةالرقـمت

كتيبة امل�ساة الآلية/4قائد ف�سيل الإدارةحمد حممد الوزانوكيل121567

كتيبة امل�ساة الآلية/4م�سئول الأرزاقحممد عبد العزيز �سندرقيب اأول25277

كتيبة امل�ساة الآلية/4ماأمور ل�سلكيح�سن عبد اهلل عيدرقيب اأول36472

كتيبة امل�ساة الآلية/4ماأمور ل�سلكيعي�سى حممد عي�سىرقيب410782

كتيبة امل�ساة الآلية/4�سائقاأحمد عي�سى يو�سفرقيب57313

كتيبة امل�ساة الآلية/4�سائقحممد مبارك را�سدرقيب69730

القيادة العامة�سائق�سامي ب�سري جوهرعريف78390

القيادة العامة�سائقاأحمد بالل اإبراهيمرقيب810198

القيادة العامة�سائقحممد عنرب الدو�سريعريف913976

القيادة العامة�سائقعبد اهلل حممد عبد اهللعريف107795

القيادة العامة�سائق حممد عبد اللطيف يو�سفرقيب116994

القيادة العامة�سائق�سعدي حممد �سالحجندي اأول1210659

القيادة العامة�سائقجابر جمعة ربيعةعريف1315557

الفرقة املو�سيقية�سائقحممد على اإبراهيمرقيب اأول143887

وحدة القوة اخلا�سة�سائقعلي را�سد العفنانرقيب1522954

وحدة القوة اخلا�سة�سائقعارف خمي�س ثاينرقيب169397

�سالح البحرية الأمريي�سائقخالد فهد �سويلمرقيب1711888

�سالح البحرية الأمريي�سائقجمال �سعد را�سدرقيب1812170

�سالح البحرية الأمريي�سائقيعقوب يو�سف يعقوبرقيب اأول193854

وحدة الال�سلكي�سائقاإبراهيم عبد الرحمن اإبراهيمرقيب2012804

وحدة الال�سلكي�سائقاحمد اإبراهيم عبد اللطيفعريف2112756

 كتيبة مدفعية امليدان/1  �سائقربيعة حممد جا�سمرقيب2210129

مركز التدريب�سائقحممد مو�سى اأحمدعريف2313800

مركز التدريب�سائقعبد املجيد را�سد يعقوبرقيب اأول243894

مركز التدريب�سائقفار�س عبد اهلل فار�سوكيل2522595

كتيبة هند�سة امليدان/1�سائقيو�سف ح�سن جناحيرقيب اأول2610758

كتيبة هند�سة امليدان/1�سائقرا�سد عبد الرحمن يعقوبرقيب2722116

كتيبة هند�سة امليدان/1�سائقجمعة مبارك را�سدرقيب اأول2812267

كتيبة امل�ساة الآلية/4طاهياأحمد جا�سم اجلودررقيب اأول2921853

الدفاع اجلويطاهيحممد اأ�سرف خانمدين3017732

كتيبة امل�ساة الآلية/1طاهيحممد اأ�سرف غالممدين316911

كتيبة امل�ساة الآلية/1طاهيحممد �سديق خانمدين3214719

كتيبة امل�ساة الآلية/4�سفرجيحممد م�سطفى �سليممدين3318831



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۱٤۰

كتيبة امل�ساة الآلية/4�سفرجيامتياز اأحمد جنممدين3418891

كتيبة امل�ساة الآلية/4�سفرجيملك عبد الغفور ملكمدين3518834

كتيبة امل�ساة الآلية/4خياطعطية اهلل ديتا جراغمدين367203

كتيبة امل�ساة الآلية/4كوايزهور اأحمد غالممدين3718833

الوحدة املدرعة /1حالقحممد اإر�ساد خو�سيمدين3816191

اخلدمات الطبيةممر�سعبد اهلل حممد عبد اهللرقيب اأول397760

اخلدمات الطبيةممر�سرا�سد �سبيب عي�سىعريف4015870

اخلدمات الطبيةممر�سجمال حممود حممدعريف4115874

اخلدمات الطبيةممر�سحممد �سيف علىعريف4215569

اخلدمات الطبيةممر�سعي�سى املال �سعدوكيل4321829

اخلدمات الطبية�سائق اإ�سعافوليد حممد را�سدعريف4416249

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةعبد اهلل �سالح خمي�سوكيل4522707

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةعارف �سلمان خمي�سرقيب4611429

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةمزيد رم�سان �سليمانرقيب479246

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةجديع عطا اهلل ملحمرقيب488204

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةحميد حممد العبد اللةرقيب4910117

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةجمعة اأجريدي اأرغيانوكيل503738

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةخالد �سلمان �ساملرقيب اأول516035

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةخالد مطلق خملف النجمرقيب اأول525332

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةاأ�سعد خ�سان اأخبيلرقيب5310009

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةعي�سى حاجي جعفررقيب5411792

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةعبد اهلل حمد اأحمد ح�سنعريف5510666

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكرية عزيز عمري اإبراهيمرقيب568520

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةخالد علي خليلرقيب578943

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةعلى را�سد اأحمدرقيب588975

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةنبيل �سالح حممدرقيب5910453

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةحممد جمعة اأحمدرقيب6010043

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكرية�سامل حممد �ساملعريف613933

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكريةغامن اأحمد خلفعريف6213939

وحدةال�سرطةالع�سكرية�سرطة ع�سكرية�سالح عبد العزيز داودرقيب6313985

وحدة ال�سيانة الفنية�سائق خفيفحممد �سالح عبد اهللعريف6417414

وحدة ال�سيانة الفنيةفني اأ�سلحةعي�سى حممد يو�سفرقيب6515979

وحدة ال�سيانة الفنيةميكانيكيجمال على حممدرقيب663952

وحدة ال�سيانة الفنية�سائق ون�سداود ح�سن جا�سمرقيب اأول6711995
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وحدة ال�سيانة الفنيةكهربائييو�سف اأحمد حممدرقيب اأول6810725

وحدة ال�سيانة الفنية�سائق ثقيلعلى علي ح�سنرقيب6910173

وحدة ال�سيانة الفنيةميكانيكيجمال فرج م�سعودعريف7017597

وحدة ال�سيانة الفنيةخازن فنيمكتوب عبد اهلل مكتوبعريف718840

كتيبة امل�ساة الآلية/4�سائقرا�سد �سلطان فرحانجندي اأول7212195

وحدة التموين والنقل�سائق ثقيل / ثالجةاإبراهيم عبد اهلل مليحرقيب اأول7312305

وحدة التموين والنقل�سائق ثقيل / ثالجةجمال اأحمد خالدرقيب7410226

وحدة ال�سيانة الفنية�سائق ميكانيكيحممد عبد امللك مال اهللرقيب7512626
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انطباعات بع�ض �شباط و�شباط �شف واأفراد قوة الواجب امل�شاركني  

 يف حرب حترير الكويت

 تعترب الروح املعنوية اأقوى العنا�سر للح�سول على الن�سر يف اأي معركة ، واملعركة احلربية 

املعتمدة على روح  الأقوى هي  والإرادة   ، الن�سر  اإرادتني لك�سب  اأ�سا�سها هي �سراع بني  يف 

معنوية عالية ، فالروح املعنوية العالية تعترب  حافزًا لل�سمود ، وتاأكيد على حزم الرجال يف 

املعارك .

 وقد اأهتمت القيادة العامة لقوة الدفاع بالروح املعنوية قبل احلرب وبعدها ، اهتمامًا كبريًا 

بغر�س مفاهيم الولء هلل تعاىل وامللك والوطن ، مما كان لها الأثر الكبري يف نفو�س رجال قوة 

الدفاع اأين ما كانوا وحيث ما وجدوا مما جعلهم  يتحلون بروح معنوية عالية ، اأثناء حرب 

حترير دولة الكويت . 

ف�ساًل عن الدور املعنوي الذي يقوم به امل�سوؤلني بالقيادة العامة ؛ للتاأكيد على اأهمية الروح 

ذلك  ات�سح  وقد   ، لهم  املتكررة  الزيارات  خالل  من  امل�ساركة  البحرينية  للقوات  املعنوية 

اأثناءحرب حترير دولة الكويت ، حيث قامت قوة الواجب باأعمال تت�سف بالإقدام والت�سحية 

وتاأدية الواجب املناط بها بكل عزم و�سجاعِة واتقان .

 ومن خالل بع�س املقابالت التي اأجريناها مع بع�س ال�سباط والأفراد ، ات�سح اأنهم كانوا 

لكل  واأ�سبح   ، الكويت  دولة  الوطني جتاه حترير  الواجب  اأدائهم  لدى  عالية  بروح  يتمتعون 

اأثناء  والفداء  الت�سحية  روح  تعك�س  التي   ، والوجدانية  النف�سية  وم�ساعره  ت�سوراته  منهم 

معركة التحرير .

وقد ا�ستملت املقابالت على النطباعات ال�سخ�سية يف فرتة احلرب ، والروح القتالية العالية 

لدى ال�سباط والأفراد بقوة الواجب ، وكان لذلك اأهمية كبرية يف جميع املعلومات التي يتم 

طلبها للبحث من لدن اجلميع .

انطباعات بع�س ال�شباط والأفراد لقوة الواجب الذين التقيناهم :

وكانت   ، عالية جدًا  كانت  معنوياتنا  اأن   : قال   :) )اآنذاك  النعيمي  النقيب عادل حممد   �

مهمتنا امل�ساركة يف هجوم رئي�سي مع القوات العربية وتطهري الأهداف املحددة يف املنطقة ، 

وكنا نتمنى دخول دولة الكويت منذ فرتة ، وملا تقدمنا بكامل قواتنا واأ�سلحتنا اإىل الهداف 

املحددة وجدنا العديد من اجلنود العراقيني ، يرفعون اأوراق بي�ساء واأقم�سة بي�ساء دليل على 

ا�ستالمهم ، وكنا نعيدهم اإىل اخلطوط اخللفية اأوًل باأول ، حيث يتم ت�سليمهم اىل القوات 

ال�سعودية ، وكنا يف غاية ال�سعادة ، و�سرورنا ل يو�سف مبنا�سبة اإعادة احلق اإىل اأ�سحابه ، 

وكان هذا هو هدفنا الوحيد الذي جاءنا من اأجله وكنا ننتظره بفارغ ال�سرب .
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� اأما النقيب �سالح قطامي الكبي�سي) اآنذاك (: قائد الف�سيل الثاين يف كتيبة امل�ساة 

الآلية /4 ، اأو�سح اأنهم جميعًا كانوا يف حالة ترقب وحما�س ل�سدور الأمر ببداية الهجوم الربي ؛ 

ليتمكنوا من امل�ساركة ، واإجتياز احلدود ال�سعودية  الكويتية ، وحينما بداأت ال�سربة اجلوية 

كان اجلميع يف �سعادة غامرة بها، وكنا ن�ساهد �سيارات ع�سكرية كثرية يف حتركات ن�سطة، 

وال�سماء مملوؤة بالطائرات ، وا�ستمر الأمر على هذه احلالة حتى بداأ الهجوم الربي.

الع�سكرية  اخلربات  هو   ، عليها  ح�سلنا  التي  امل�ستفادة  الدرو�س  "من   : قائاًل  واأ�ساف 

وامليدانية من خالل م�ساركتنا يف احلرب ، والتي توؤهلنا لقيادة وحدات على م�ستوى اأكرب ، كما 

تعلمنا الكثري يف جمال ال�سوؤون الإدارية، ويف جمال العتماد على الذات “ .

� ويقول النقيب في�سل اأحمد املناعي )اآنذاك( ، وكان ي�سغل قائد الف�سيل الثالث، اأن اأفراد 

الف�سيل اأثناء تقدمهم ومقاومتهم العدو بكل ج�سارة واإقدام ، كانوا يتمتعون بروح معنوية 

عالية وكذلك بني دور القيادة العامة يف رفع الروح املعنوية لديهم ؛ �سواًء كان ذلك بالزيارات 

امليدانية  والتجهيزات   ، الفريدة  الأ�سلحة  باأحدث  بتزويدهم  اأو  كثب  عن  واملتابعة   ، املتكررة 

عالية امل�ستوى.

وعن م�ساهداته اأثناء احلرب : " لقد راأيت �سجاعة وحما�س الأفراد يف قوتنا، والذين ظهرت 

بطولتهم ب�سفة خا�سة وقت العمل اجلاد، ففي اأول مقاومة حدثت عند ال�ساليهات ، كانت 

لبلوغهم  التقدم  ملوا�سلة  يدفعهم  احلما�س  وكان   ،  "  ، بالر�سا�سات  تتقدم  قواتنا 

الهدف ال�سامي .

الأوامر  : قائاًل عندما �سدرت  اآنذاك(  القطامي)  اأول عي�سى فار�س  � فيما يذكر املالزم 

ببدء الهجوم الربي ، كانت هي اللحظة التي كنا ننتظرها منذ فرتة طويلة ، وكانت الروح 

احلرب  خلو�س  ممتازة  ال�ستعدادات  وكانت   ، واجلنود  ال�سباط  جميع  بني  عالية  املعنوية 

الربية ، وحتقيق الهدف الذي جئنا من اأجله ، وهو الوقوف مع احلق وحترير دولة الكويت 

ال�سقيقة ، ونظرًا لطول الفرتة التي ق�سيناها يف املواقع الدفاعية ، فاإن ذلك اأعطانا دافعًا 

قويًا وحما�سًا كبريًا لجناز هدف حترير دولة الكويت .

� وي�سيف املالزم اأول علي عبد اهلل العمريي ) اآنذاك( : من مرتب القوة اخلا�سة امللكية ، 

وكان ي�سغل م�ساعد قائد ف�سيل الإ�سناد ، و�سارك يف دخول الكويت حتى نهاية املعركة . قال:  

" كان لهذه التجربة احلية اأثرًا كبريًا يف تطبيق املهارات واخلربات ، والثقة بالنف�س، وحتمل 
امل�سوؤولية ، حيث اإن التدريب العايل واملتميز الذي يتمتع به الأفراد ، كان له الأثر الكبري يف 

خو�س هذه احلرب باإتقان ".
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وعن الأحداث الرئي�سة التي �ساهم فيها قال : " من اأهم ما قمنا به : ق�سف مواقع القوات 

اأ�سلحة  البحري، و�سرب مواقع  ال�ساحل  بال�ساليهات على   ) الزور   ( العراقية يف منطقة   

ودبابات العدو، وحرا�سة الكباري -   اجل�سور - لعبور القوات العربية امل�سرتكة ".

انطباعات �شباط ال�شف والأفراد الذين التقينا بهم :

الآلية  امل�ساة  كتيبة  مرتب  من  القتال  جمموعة  من  وهو   ، علي  ثاين  اأحمد  الرقيب/1   �

 ، RBS70 دفاع جوي �ساروخ 
ِ
امللكية/4 ، العمل الذي قام به اأثناء احلرب   ) م�ساة ( ، رام

�ساهم يف ال�ستباك مع العدو، واأنه بالعزمية والثبات ا�ستطعنا التغلب على العدو ، وحترير 

الكويت ، واإعادة البت�سامة اإىل اأهل الكويت، ومن امل�ساهدات التي ل ين�ساها حالة اخلراب 

املاثلة اأمامنا التي اأحدثها العدوان .

وعن انطباعه عن تلك الفرتة يقول اأن : �سلتنا بالكويت �سلة دم ممتدة، و�سعورنا عند اإرجاع 

من  جنيتها  التي  ال�ستفادة  اأن  واأ�ساف   ، والفرح  بال�سعادة  يت�سف  �سعورًا  لأ�سحابه  احلق 

امل�ساركة يف احلرب ، هي اكت�ساب خربة كبرية يف ميادين القتال ، والثقة بالنف�س، وامل�ساركة 

مع اجليو�س الدولية ، والتعرف على اأ�سلحة واأ�ساليب متطورة لديهم .

� الرقيب /1 يو�سف ح�سني جناحي ، من جمموعة القتال وهو من مرتب كتيبة امل�ساة الآلية 

بال�سرية  بالذخرية  ثقيلة حمملة  �سيارات  �سائق  اأثناء احلرب )  به  القائم  العمل   ، امللكية / 4 

الثالثة ( ، قال اإنه تعلم من فرتة احلرب التي ق�ساها هناك ال�سرب على ال�سدائد ، وعدم 

اخلوف ، واإطاعة الأمر ، وم�ساهدة حرب حقيقية . وعن م�ساهداته التي ل ين�ساها  يف تلك 

الفرتة قال : اإنه �ساهد الدمار الهائل الذي خلفه الغزو ، كما �ساهد اآبار البرتول وهي م�ستعلة، 

كما �ساهد الكثري من الأ�سرى العراقيني وهم يرفعون رايات الأ�ست�سالم لقوات التحالف .

� الرقيب فوؤاد حممد اأحمد ،  ) من مرتب الدفاع اجلوي امللكي ( فقد بني اأن ال�ستفادة 

من تلك الفرتة" هو التعود على املواجهة امل�سلحة ، والقدرة على ال�سمود ، اأثناء العمليات 

احلربية ، وقال : اإنه يف بادئ  الأمر مل يكن الأمر متوقعًا ، ولكن بعد اأن اأ�سبح اخلطر حمدقًا 

باجلميع  اأ�سبحت على ا�ستعداد للدفاع عن الوطن ، برغبة عارمة، ودوافع وطنية �سادقة 

وامل�ساركة يف حرب حترير دولة الكويت ال�سقيقة دليل ذلك .
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� ويقول الرقيب جا�سم حممد جا�سم من ) كتيبة امل�ساة الآلية امللكية /4( ، اإنه كان متمركزا 

مع جمموعته �سمن القوات ال�سعودية ، يف عدة مواقع دفاعية .

وعن م�ساهداته قال : " بعد ق�سف القوات العراقية ملواقعنا �ساهدت بع�س امل�سابني ، ومنهم 

من اأ�سيب يف راأ�سه ، ومدرعة عراقية مت تدمريها واأ�سيب جميع طاقمها ".

وعن الدرو�س امل�ستفادة التي خرج بها من م�ساركته يف العمليات احلربية قال : " من الفوائد 

التعرف على اأنواع جديدة من الأ�سلحة ،  والتاأقلم مع طبيعة الأر�س التي تختلف جغرافيًا يف 

ت�ساري�سها عن الأر�س التي اعتدنا عليها يف البحرين وهذا بالطبع  ي�ساعد على اأختيار املوقع 

املالئم الذي يوفر لنا الدفاع والآمن اأثناء ا�ستخدام ال�سالح  " واأ�ساف قائاًل " لقد اكت�سبنا 

خربة كبرية من خالل هذه امل�ساركة ا�سافة اىل ان  التمركز مدة طويلة داخل اخلنادق ، مما 

جعلنا اأكرث قربًا وتعاي�سًا من بع�سنا البع�س " .

� ) العريف ( اأحمد ح�سني علي �سالح ) ملحق بالكتيبة امل�ساة الآلية امللكية /4 من مركز 

�ساهم يف  " اإنه   : يقول   ) ميني  ر�سا�س  ثاين  ) عدد   ،  ) العمليات احلربية  اأثناء  التدريب 

اقتحام وحترير مدينة الكويت ، كما ا�سرتك يف معركة  ال�ساليهات ، و�ساهم كذلك يف تطهري 

�سفارة البحرين يف الكويت ، وكذلك تطهري مدينة الكويت من  الغزاة " .

اأما عن انطباعاته اأثناء احلرب فيقول : " اإنه ي�سعر بالفخر والعتزاز ، وتقدير امل�سوؤولية 

جتاه الوطن ، والإقدام على حمايته بالنف�س وبكل عزيز ونفي�س" .

وعن ال�ستفادة التي ح�سل عليها من م�ساركته يف العمليات احلربية قال : " اإن ال�سرتاك 

على  وال�سرب   ، الوطن  جتاه  بامل�سئولية  وال�سعور  الوطني  الوازع  يقوي  احلرب  هذه  مثل  يف 

ال�سدائد ، ف�ساًل عن ال�سعور بالعزة ، والتعود على اأجواء املعركة ، وقهر ال�سعور باخلوف ".

حظرية  م�سئول   ،  ) امللكية  الطبية  اخلدمات   ( من  عبداهلل  حممد  الرقيب/1عبداهلل   �

الإ�سعاف ، والذي عرّب عن انطباعه  فقال : اإن القلق كان م�سيطرًا ب�سبب طول النتظار ، 

وقد كانت الفرحة كبرية ب�سدور اأوامر التحرير . 

وعن الأحداث الرئي�سة التي �ساهم فيها قال : " اإ�سعاف جندي من القوة ال�سعودية ، الذي 

 ، اجلنود  ناقلة  يف  املوجودين  ال�سعودية  القوة  من  الأفراد  من  زمالئه  اإ�سعاف  يحاول  كان 

امل�سابه بقذيفة هاون فاأ�سيب ب�سظايا النفجار “ .
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�  اأما الرقيب اإدري�س مبارك �سريدة من نف�س الوحدة فقد �سارك مع زميله الرقيب عبداهلل 

والقوات   ، ال�سعودية  القوات  اإ�سعاف  �ساركنا يف  " لقد   : قائاًل  واأ�ساف   ، نف�س احلادثة  يف 

الإماراتية عند اإقتحام اأحد املواقع العراقية .

والعتزاز  وال�سعادة  والفخر  بالقوة  �سعوره  عن  عرب  الدو�سري  ح�سني  علي  العريف    �

مب�ساركته يف حرب حترير دولة الكويت والن�سمام اإىل القوات املتواجدة هناك للدفاع عن 

احلق والعدالة ، وي�سيف قائاًل : لقد واجهنا اأثناء دخولنا للكويت مقاومة �سر�سة ، مت اأ�سر 

جمموعة كبرية من اجلنود العراقيني ، بعد قتال �سر�س من جانب القوة البحرينية ، وكان 

�سعوري اأثناء دخول دولة الكويت ، هو �سعور اأي جندي يحمل لوطنه الن�سر والفرح وامل�ساهمة 

يف حترير دولة الكويت ال�سقيقة .

�  العريف زيد حممد عبداهلل ، يقول : اأنني �سعيد لالنت�سار الذي حققناه جميعًا واحلمد، 

هلل الذي اأعطانا القوة للم�ساركة مع اأ�سقائنا لتحرير دولة الكويت ،لقد كانت معنوياتنا عالية 

جدًا ، وخ�سو�سًا عندما دخلنا الكويت بعد حتريرها ، ورفعنا علم البحرين وعلم الكويت 

جنبًا اىل جنب .

�  العريف عادل اأحمد جا�سم ، يقول : لي�س هناك اأحلى من العودة للوطن ، وهذا ال�ستقبال 

املخل�س  الويف  البحرين  ك�سعب  نبيلة  مواقف  له   ، كرمي  �سعب  من  به  حظينا  الذي  الرائع 

اإن ذلك ال�سعور وتلك ال�سعادة جتعلنا يف قمة الفرح ، لقد كنت موؤمنًا  وقيادتنا احلكيمة . 

باهلل �سبحانه وتعاىل الذي �ساعدنا على الن�سر ، و�سعادتي الكربى هو كوين جنديًا يدافع عن 

الأر�س ، التي �سلبت بغري حق .

لأ�سحابه  احلق  عودة  هو  حققناه  ما  اأغلى  اإن   : يقول   ، �سعود  يو�سف  عي�سى  العريف    �

لنقف يف وجه  اأجلها  التي ذهبنا من  الأهداف  اأهم  لأهلها هي  الكويت  ، وعودة  ال�سرعيني 

املعتدي الأثيم ، ونحمد اهلل تعاىل الذي اأمدنا بقوة من عنده لطرد املعتدي وحتقيق الن�سر " 

وان ين�سركم اهلل فال غالب لكم " .

�  العريف �سامل حممد �سامل املر ، من وحدة التموين والنقل  ، �سارك ك�سائق اآليات ثقيلة 

حلمل الذخائر من واإىل اخلطوط الأمامية . 

وعن م�ساعره يف اأثناء احلرب يقول : " اأثناءالعمليات احلربية �سعرت ب�سعور غريب، لأين 
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اأول مرة يف حياتي اأواجه حرب حقيقية ، حتول هذا ال�سعور اإىل اعتزاز وقوة و�سجاعة ، لأننا 

كنا قوة واحدة متحدة ، �سد الغازي الغا�سم ، و�سعرت ب�سعور نبيل جتاه بلدي الثاين الكويت 

بعد حتريره من الغزاه ".

" �ساهدت جثث اجلنود العراقيني يف اخلنادق ، واملباين   : وعن م�ساهداته يف تلك الفرتة 

املهدمة ، واملمتلكات املخربة واملنهوبة ، واأو�سح اأنه ا�ستفاد من م�ساركته يف حرب التحرير : 

من حيث اإكت�ساب اخلربة ، والروح املعنوية العالية ، وم�ساهدة اجواء احلرب احلقيقية 

لأول مرة. 

�  اجلندي الأول عادل عبداهلل مبارك يقول : لقد ذهبت بكل عزمية واإ�سرار ، مت�سرعًا اإىل 

اهلل تعاىل اأن اأنال �سرف   ال�سهادة ، ذلك الفوز العظيم الذي يتمناه كل مقاتل ، يف �سبيل 

ن�سرة احلق ورفعة كلمة اهلل والدفاع عن احلق املغت�سب .

 ، ن�سرة احلق  م�ساركته يف  �سعوره يف  : عرب عن  الع�سريي  الأول كمال ح�سني  �  اجلندي 

على  الباطل ، واأنه مت تنفيذ اخلطة املر�سومة من قبل قيادتنا ، وعن الروح املعنوية املرتفعة 

والتكاتف والتعاون بني جميع �سباط وافراد قوة الواجب .

م�ساة  وهو جندي   ، امللكية   القوة اخلا�سة  وحدة  ،  من  �سريف  �  اجلندي عي�سى حممد 

�ساهم يف عملية التحرير منذ  بدايتها  . واإنه ي�سعر بالفخر والعتزاز بدخول الكويت وحتقيق 

الن�سر ، وامل�ساركة يف تطهري ال�ساليهات ، وبع�س اجليوب املوجودة داخل الكويت . وقال : " 

كانت فرتة احلرب من الفرتات الع�سيبة يف حياتي ، واأكرثها تاأثريًا يف نف�سي ، فبقدر مرارة 

احلرب وما تخلفه من دمار ، كان هناك �سعور يفوق ذلك ؛ وهو ال�سعور بالفرح يوم حترير 

الكويت ال�سقيقة ، والتي تعترب جزءًا ل يتجزاأ منا ".

وعن ال�ستفاده التي ح�سل عليها من م�ساركته يف حرب حترير دولة الكويت قال : " اإكت�ساب 

كيفية احل�سد،   : مثل  التعبوية  الأمور  وال�ستفادة من   واقعية،  قتالية  ميدانية  خربة عملية 

بال�سبط  التقيد  اإىل  بالإ�سافة   ، القتحام  وكيفية   ، اخلنادق  وعمل   ، والتمويه   ، واحلركة 

والربط الع�سكري ، وتنمية روح اجلماعة  " واأ�ساف " لقد اأح�س�سنا بقيمة اجلندي البحريني 

من خالل م�ساركته يف مثل هذه العمليات احلربية " .
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ومن ال�شيانة والإ�شناد الفني التقينا بكل من :

اأثناء حرب حترير  به  قام  الذي  الواجب  والذي حتدث عن   ، را�سد  فهد ح�سن  الوكيل    �

دولة الكويت ) قائد حظرية الف�سيل الأول �سمن ال�سرية البحرينية ( قال : " اإن املعنويات 

، وقد مل�سنا ذلك من  الغزاة هابطة  ،  بينما كانت معنويات  بالن�سبة لقواتنا كانت مرتفعة 

خالل م�ساهدتنا للجنود العراقيني وهم يلوذون بالفرار ويرفعون رايات ال�ست�سالم " .

وعن م�ساهداته قال : "  م�سهد ل ين�سى عند دخولنا الأرا�سي الكويتية اأثناء التحرير ، كانت 

فرحة املواطنني   كبرية ، حيث خرجوا اإىل ال�سوارع ل�ستقبالنا " .

واأ�سافه : " تعلمنا اأثناء تلك الظروف كيفية القتال ، والتعامل مع الأ�سلحة احلديثة املتطورة ، 

وهي ت�ساعد اجلندي على اكت�ساب الثقة بالنف�س اأثناء ا�ستخدامها ، وكيفية اخرتاق املواقع ، وكيفية 

تطهري املدن اأثناء احلرب ، وجمع املعلومات عن العدو ، و�سرعة الت�سرف اأثناء املعركة " .

� الرقيب اأول داوود ح�سني جا�سم ، من وحدة ال�سيانة الفنية يقول : اأثناء العمليات احلربية 

كان اأحد ال�سواقني و�سارك يف املعركة يف توزيع املياه على النقاط واملواقع ، واإ�ستالم املواد 

التموينية من القاعدة الرئي�سة ، وت�سليمها اإىل امل�سوؤولني يف املواقع ، كما قام باإنقاذ الآليات 

يف حالة الأعطال .

وعن م�ساهداته يف تلك الفرتة قال : " باأنه �ساهد زحف اآليات التحالف ، و�سمع �سوت الطائرات 

املقلعة والهابطة ، وكرثة القنابل التي كانت طائرات التحالف تقذف بها ، و�سماع �سوت �سفارة 

الإنذار، وم�ساهدات القوات الع�سكرية وهي ترتدي اأقنعة الغاز ، وحركة ال�سيارات ، كل ذلك 

مما يدور يف خميلتي و�سورًا ل ميكن ان اأن�ساه وقال : " لقد ا�ستفدنا من امل�ساركة يف احلرب ؛ واأ�سبح 

لدينا معرفة تامة بالتعبئة والتنظيم، وعمل اخلنادق، ومعرفة الإ�سارات، وكيفية احلركة من 

نقطة اإىل اأخرى ، ح�سب الأوامر التي كانت ت�سدر من امل�سوؤولني". 

� الرقيب حممد عبد امللك مال اهلل من وحدة ال�سيانة الفنية ، املهام التي قام بها اأثناء 

 ، الآليات  الرئي�سة يف ت�سليح  ، م�ساركته  اإدارية (  �سيارات  العمليات احلربية ) ميكانيكي 

اأثناء تلك الفرتة ، وتعود على  اإنه عرف معنى احلرب   : التي تتعطل يف جميع املواقع، قال 

التحلي بال�سرب ، وقال : " من املوؤ�سف اأن يغزو نظامًا عربيًا دولة عربية اأخرى ، ويدمر كل 

ما فيها، وي�سرد املواطنني ، وياأ�سر بع�سهم   " ، ومتنى اأن يعم الأمن وال�سالم على العامل 

العربي جميعًا .

�  الرقيب اأحمد �سيف حممد ) ميكانيكي اأ�سلحة خفيفة ( و�سارك يف ت�سليح و�سيانة جميع 

الأ�سلحة املتعطلة ، والأ�سلحة التي حتتاج اإىل �سيانة فقد قال : " بف�سل اهلل تعاىل وعونه مت 

حترير دولة الكويت من الغزاة ".  واأ�ساف " كانت فرحتنا فرحتني فرحة بالتحرير ، وفرحة 

بعودتنا اإىل بالدنا الغالية بعد التحرير" . 
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اأي�سًا ( �سارك زميله يف الراأي  اأ�سلحة خفيفة  �  الرقيب عي�سى حممد يو�سف ) ميكانيك 

وقال : " تعلمنا  ال�سرب ، و�سبط النف�س ، و�سمود الرجال ، وتطبيق كل ما تعلمناه يف اأيام 

التدريب ، والأهم من ذلك حترير الكويت من الغزاة " . 

�  الرقيب يو�سف اأحمد حممد )كهربائي اآليات مقاتلة( والذي قال : " لقد قمت بجميع ما 

طلب مني من ت�سليح الآليات " ، واأ�ساف : " اأ�سعر بالفخر والعتزاز ، اأن اأكون اأحد الأفراد 

الذين وقع عليهم الختيار ، بامل�ساركة مع اإخواين يف قوة الدفاع للقيام بهذه املهمة " .

ومن جمموعة تاأمني الت�شالت :

وقد   ، امللكية  الت�سالت  اأجهزة ل�سلكية من وحدة  فني  فهد  الرقيب /1 خالد حمد    �

�سارك يف جتهيز اأجهزة الت�سال قبل الدخول يف املعركة ، ومتابعة الأجهزة وبقائها �ساحلة 

للعمل ، والتن�سيق مع القوات ال�سقيقة وال�سديقة .

وقال : " مت دخول الكويت عن طريق الثغرات التي فتحتها القوات ال�سديقة ، وقد مت تبادل 

اإطالق النار مع القوات العراقية ، يف منطقة ال�ساليهات وميناء �سعود ، وبعد ذلك قام طريان 

من قوات التحالف ب�سرب القوات العراقية " .

جميع  يف   ، ال�سدائد  على  وال�سرب   ، التحمل  قوة  تعلمت  فقد  ع�سكري  كوين   " واأ�ساف 

الظروف ال�سعبة ، والتعامل والتكيف معها، والتعرف على قوات �سديقة ،  ، وا�ستطرد :   فرحة 

اأثناء  اأم�سيتها  التي  �سهور  ال�سبعة  اأن�ستني  التحرير  بعد   ، بها  ا�ستقبلونا  التي  الكويت  اأهل 

حرب التحرير " .

�  الرقيب يعقوب �سالح نور ) ماأمور ل�سلكي ( ، و�سارك كماأمورًا يف  قيادة املنطقة اخللفية 

حيث كانت مهمتة الرئي�سية تن�سيق الت�سالت مع الوحدات املوجودة يف م�سرح العمليات ، 

وماأمور قائد جمموعة اإت�سالت خلفية ، واإت�سالت اأمامية . قال : " اأ�سو حلظة يف حياتي 

لكرثة   ، العمليات  م�سرح  يف  خربة  اكت�سبت  " لقد   : وقال   . الكويت  لدولة  العراق  احتالل 

الربقيات التي تر�سل من القيادة ، وطريقة التعامل مع الأجهزة املوجودة يف املنطقة اخللفية 

وكيفية تن�سيق هذه الت�سالت مع الوحدات المامية. 

بني   الت�سالت  تاأمني  �سارك يف  وقد   ،  ) ل�سلكي  ماأمور   ( مبارك  را�سد  العريف حمد    �

الف�سائل ، والقيام بتطهري بع�س املناطق . قال : " عرفت يف هذه الظروف معنى احلرب ، 

بكل ما تعني هذه الكلمة ، اأدركت اأن الإن�سان من دون وطن ل ي�ساوي �سيئًا.
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انطباعات بع�س من �شباط وطياري �شالح اجلو امللكي البحريني امل�شاركني يف 

حرب حترير الكويت :

هذه بع�س النطباعات ، التي �سجلها لنا ممن التقينا بهم ، وحاولنا قدر الأمكان اأن نرتك 

لهم حرية احلديث ، وو�سف املعركة ، فكان ذلك دلياًل على هذه امل�ساركة املتميزة .

و�سرب   F-16 الطائرات  من  ب�سرب  فعالة  مب�ساركة  البحريني  امللكي  اجلو  �سالح  �ساهم 

طائرات F-5 وقام بعدد من الطلعات اجلوية اأثناء العمليات عددها )294( ، بالإ�سافة اإىل 

)181( طلعة حماية جوية ، ومرافقة بع�س الطائرات لقوات التحالف ، وقامت الطائرات 

العمودية AB-212 بعدد من الطلعات اجلوية تبلغ )376) .

 وقد اإلتقينا بعدد من ال�سباط ، ب�سالح اجلو امللكي البحريني ، ملعرفة انطباعاتهم عن 

تلك الفرتة :

:  F-16 ومن ال�شباط الطيارين على طائرات

�  النقيب طيار )اآنذاك( عبد اهلل �سعد النعيمي الذي قال" بعد الغزو ورفع حالة ال�ستعداد 

باأعمال   F-5 تقوم طائرات  اأن  اأ�سا�س  على   ، و�ساق  قدم  ال�ستعدادات على  بداأت  الفوري، 

القتال جو/اأر�س، وطائرات F-16 بدور احلماية لها يف الدخول واخلروج ، والأ�ستعداد بتاأهيل 

الطيارين ، للقيام  بطلعات طريان اأكرث من املعتاد ، والقيام بطلعات املظالت اجلوية ، وطلعات 

احلماية اجلوية ، والتدريبات املكثفة مع القوات ال�سديقة ، لتهيئة القوات للقيام 

بالعمليات ". واأ�ساف " بوا�سطة هذه التمارين املكثفة تاأهل الطيارين ، لإ�ستيعاب الكم الكبري 

من الطائرات يف منطقة واحدة ، والتعود على الطريان معهم ، والتعرف على كيفية احلماية 

للعديد من اأنواع  الطائرات ، وكيفية التعرف على الطائرات املعادية ، على جميع الإرتفاعات 

وال�سرعات املختلفة " .

وقال " كان �سالح اجلو ي�ساند املهمات بن�سبة 100 % ، الطيار البحريني طار �ساعات طويلة 

اأيام  كانت   ،ً يوميًا  يطري  ل  طيارًا  جتد  اأن  النادر  من  وكان   ،   F-16 بطائرات   ، اجلو  يف 

احلرب اأيام واجب مقد�س ، نت�سرف باأننا قمنا بذلك ، وكان بع�س الطيارين ُي�ساب بالزكام 

امل�ساركة يف طلعات  مُينع من �سرف  ، ول يف�سح عنه حتى ل   ) الطيارين  والزكام عدو   (

العمليات ".



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۱٥۲

ويف رده على �سوؤال عن املجهود احلربي الذي قام به �سرب F-16  اأثناء العمليات احلربية 

قال : " قمنا مبجموع طلعات  طريان قتايل 181 طلعة ، منها 167 طلعة مظلة جوية ، و14 

طلعة حماية جوية ، وجمموع عدد �ساعات الطريان القتايل يف النهار 453 �ساعة وثمان دقائق 

وقال : "اعتقد اأن ما قام به �سالح اجلو اآنذاك مفخرة ي�ساد بها ، وهذا وا�سح من ال�سجالت 

وعدد الطلعات القتالية ، حيث كان عمر الأ�سراب املقاتلة اآنذاك 5-6 �سنوات ، وعمر �سرب  

، من البحريني  الطيار  لإنتقال  تعد مرحلة  فكانت هذه احلرب   ، ال�سنة  يتجاوز  ل    F-16

وزخم   ، عاملي  حجم  ذات  جوية  قوة  �سمن  الدخول  اإىل   .. البحرين  يف  املحدودة  املنطقة 

هجومي كبري " .

وقال : " اإن ما يحتمه الواجب علينا دائمًا يف ال�سلم واحلرب هو املحافظة على الروح املعنوية 

اأو الأفراد ، ويجب اأن نفكر من الآن للحرب القادمة والتي  العالية دائمًا ، �سواء للطيارين 

�ستكون حربًا اإلكرتونية متقدمة ومعقده " ولكن لدينا من الكفاءات ما يجعلنا نطمئن دائمًا 

بف�سل اهلل تعاىل .

" كنا مهيئني   : اإذ قال  املناعي  نا�سر �سامل  اأول طيار )اآنذاك(  التقينا باملالزم  �  كذلك 

نف�سيًا ومعنويًا ، ولدينا التدريب الكايف على الطلعات ، التي خ�س�ست ل�سالح اجلو ، وخا�سة 

�سعورنا  وكان   ، نهارية  طلعات  كلها  وكانت  الأهداف-  نوعية  وعلى   )F-16( الأول  ال�سرب 

التي كنا  وال�ساعات  الأيام  واأن   ، اأنف�سنا قد حان وقته  له  نعد  الذي كنا  اليوم  اأن  كطيارين 

نطري فيها ونتدرب، والتكاليف التي اأنفقت على التدريب .. هي ل�سالح هذا اليوم واأ�ساف 

الأ�سرتاك يف هذه احلرب اأك�سبنا خربة .. كنت �سعيدًا مب�ساركتي ، واأنني اأجنزت �سيئًا يف 

حياتي وهو الدفاع عن بلدي " واأ�ساف قائاًل : " لقد قمت بع�سرين طلعة قتالية ، منها 18 

كمظلة جوية ، وطلعتني حلماية طائرات F-5 ، وكانت اأبرز الطلعات هي يف ذلك اليوم ، الذي 

كنا نحمي املنطقة فيها من طريان العدو ملدة �ست �ساعات تقريبًا " .

وقال : " اإن اأبرز ال�سعوبات التي واجهناها ، م�سكلة اجلو امللبد بالغيوم على ارتفاع 5000 

قدم اإىل 30000   قدم ، وكان لدينا بع�س ال�سعوبات يف الإت�سال بالت�سكيل اجلوي ".

وعن الدرو�س امل�ستفادة من ال�سرتاك يف احلرب قال : " ا�ستفدنا من كيفية اإدارة العمليات 

الإكثار من  واأمتنى   ، امل�ستوى  بهذا  للعمليات  اإدارة  اأرى  اأول مرة يف حياتي  ، وهذه  اجلوية 

التمارين امل�سرتكة ، مع دول جمل�س التعاون ، وامل�ساركة يف التمارين اخلارجية املتقدمة يف 

الدول ال�سديقة والتي بال�سك تك�سب امل�ساركني فيها اخلربة " .
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اأنطباع طياري الطائرات العمودية التقينا :

 ، ال�سقيقة  الكويت  لدولة  العراقي  الغزو  بخرب  " فوجئنا   : قال  الأحمد  يو�سف  طيار  الرائد    �

وبعد رفع حالة ال�ستنفار الق�سوى بداأنا يف ر�سم اخلطط على اخلرائط يف قاعدة الرفاع 

 ، الطبي  والإخالء  والإنقاذ  البحث  تتلخ�س يف  معينة  اأهداف  لنا  وقد خ�س�ست   ، اجلوية 

ونقل الأفراد اإذا ا�ستدعى الأمر، وتنفيذ املهام امل�سندة اإلينا كدوريات لغر�س املراقبة وتاأمني 

املنطقة املحددة، ومراقبة الأجواء يف قاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية ، مع ال�ستعداد لأي طوارئ 

�سمال و�سرق البحرين . ومت و�سع طائرات البحث والإنقاذ يف حالة ا�ستعداد ق�سوى لت�ساند 

الطائرات املقاتلة عند توجهها للكويت يف حالة العمليات احلربية ".

وعن الدرو�س امل�ستفادة قال : " اكت�سب الطيارون خربات التعامل مع الأحدث ، وتعلمنا تلقي 

الأوامر ب�سرعة ، ويف نف�س الوقت التنفيذ بالدقة املطلوبة، وقد قمنا بالتدرب على اإجراءات 

الوقاية من احلرب الكيماوية، وكيفية نقل امل�سابني، هذا بالإ�سافة اإىل ا�سرتاكنا مع القوات 

ال�سقيقة وال�سديقة كفريق ، والتن�سيق والتنظيم معهم مما اأك�سبنا خربات وا�سعة ".  

" بعد رفع حالة  � الرائد طيار )اآنذاك( حممد �سعد الدو�سري قائد ال�سرب الثالث قال: 

ال�ستعداد يف قوة الدفاع كنا متابعني لالأحداث ، ومت تكليفي مبهمة يف مركز عمليات قاعدة 

ال�سيخ عي�سى اجلوية كمن�سق واأعمل مع قوات الدفاع اجلوي خوفًا من اأن تقوم طائرات العدو 

مبهاجمة قواعدنا واإحلاق ال�سرر بها ، ومكثت يف مركز العمليات   3  اأ�سابيع ، بعدها تبني 

اأن هناك ا�ستحالة لأي طائرة اأن ت�سل اإىل اأجوائنا ، ثم عدت اإىل مقر عملي يف القاعدة اجلوية ، 

وكنا نقوم بعمل دوريات يف مياهنا الإقليمية ، وجهزنا طائرتني هيلوكوبرت للبحث والإنقاذ ، 

وللقيام باأي مهمة ت�سند اإليها ".

واأ�ساف : " وبعد بدء العمليات تبني اأن جميع مراكز القيادة وال�سيطرة والدفاعات اجلوية 

العراقية قد دمرت و�سلت متامًا كما تبني اأن هزميتهم �ستكون قريبة جدًا ، ويف هذه الأثناء 

كنا جاهزين على مدار ال�ساعة لأي مهمة ونقوم باأعمال الدوريات والتدريب بانتظام ".

وعن الدرو�س امل�ستفادة قال : " بالحتكاك بالقوات ال�سديقة عرفنا على الكثري من الأمور 

من ناحية ال�ستعداد للمعركة ، وتوفري القدرات ، والتعامل مع احلرب الكيماوية واجلرثومية ، 

وتطهري الطائرات والأ�سخا�س ، والطريان الليلي".

الرفاع  بقاعدة  ال�سيانة  �سرب  قائد  اجلالهمة  �سقر  را�سد  مهند�س)اآنذاك(  الرائد    �

اجلوية الذي كان يف اأثناء احلرب �سابط رقابة �سيانة الطائرات العمودية AB-212 قال 

بعد الغزو اجتمع قائد �سرب ال�سيانة مع ال�سباط وم�سئويل الأق�سام ، ومت و�سع خطة طوارئ 
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ل�سرب ال�سيانة خالل فرتة الأزمة لتقدمي الدعم والإ�سناد الفني الكامل لل�سرب الثالث ؛ لتمكينه 

من القيام بواجبه املناط به باأوامر من قائد جناح الطائرات العمودية )اآنذاك( املقدم ركن طيار 

حمد بن عبد اهلل اآل خليفة ".

متابعة   ، الكيماوية  للحرب  وال�ستعداد  التجهيز   : اخلطة  م�سمون  يف  ما  اأهم  واأ�ساف : " كان 

ح�سب  املطلوبة  الطائرات  لتجهيز  الثالث  ال�سرب  عمليات  مع  والتن�سيق  الطائرات  �سالحية 

 ، الدورية  ال�سيانة  اأعمال  اأكتمال  بعد  الطائرات  جاهزية  رفع  مت  كما   ، لها  املخ�س�سة  املهمات 

ومتبعة اأعمال ال�سيانة وتوفري قطع الغيار الالزمة ".

ذات  الطائرات  من  متعددة  اأنواع  على  الطالع  من  ا�ستفدنا   "  : قال  امل�ستفادة  الدرو�س  وعن 

التجهيزات الفنية العالية والتجهيزات اخلا�سة ، واإحلاق الفنيني يف دورات مكثفة يف الإ�سعافات 

الأولية وامليدانية ، والتدريب على الوقاية من احلرب الكيماوية " .

واأ�ساف : " لقد كانت الروح املعنوية اأثناء احلرب مرتفعة ، وهذا يربز املعدن الأ�سيل لرجال قوة 

الدفاع يف الأوقات الع�سيبة ".

� النقيب طيار )اآنذاك( ح�سني عبد اهلل العريفي �سابط عمليات ال�سرب الثالث بالإ�سافة لإدارة 

اأعمال احلا�سوب وت�سجيل �ساعات الطريان للطيارين قال : " يف بداية الغزو كنت يف مركز العمليات 

يف املحرق ) مركز ال�سيطرة اجلوية ( نتلقى اأي عمليات اأو معلومات مترر اإلينا مع وجود �سا�سات 

الرادار ، وقد قامت القيادة العامة ب�سكل عام بالتكيف مع هذه الظروف واإجراء عملية التن�سيق مع 

الوحدات املعنية للقيام باملهام املنوطة بها  ".

واأ�ساف : " ثم توجهت اإىل مركز عمليات الظهران ومكثت هناك ملدة �سهر للقيام بتمرير املعلومات 

التي تفيد البحرين من قبل املركز ، والتعرف على الأحداث ، وقد ا�ستفدنا �سخ�سيا من طريقة 

وكيفية حترك العمليات يف وقت احلرب ، ويف حالت رفع درجة ال�ستعداد ، اأما ال�ستفادة الأكرب 

فكانت من الناحية العملياتية عند اإ�سدار القرارات ، والإحاطة ، وطريقة تلقي املعلومات ومتريرها ، 

ومن الدرو�س امل�ستفادة توزيع وتنظيم العمليات ب�سكل عام يف مثل هذه الظروف ، وهذا يتم عن 

طريق التمارين وكرثة ال�سيناريوهات مما يوؤدي اإىل حت�سني اجلاهزية القتالية يف حالة الدفاع ، 

وال�ستفادة من طريقة اإعداد مركز العمليات يف وقت احلرب ، وكيفية التن�سيق مع القوات ال�سقيقة 

وال�سديقة ، وطريقة تو�سيل املعلومات ، وطرق الت�سالت ". 
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�لف�صل �خلام�س

دور مديريات �لقيادة �لعامة 

لقوة دفاع �لبحرين
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الف�شل اخلام�ض

دور مديريات القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

املوقف العام

الكويت  لدولة  ال�سمالية  احلدود  على  قواتها  بح�سد  العراق  قامت  1990م  يوليو   18 بتاريخ 

ال�سقيقة ، وبعد ف�سل الو�ساطات واملحادثات التي جرت بني اجلانبني قامت القوات العراقية 

 ، واأرا�سيها  الكويت  اأطماعها يف ثروات  الكويت م�ستهدفة قلب نظام احلكم ، وحتقيق  بغزو دولة 

1990م . واأدانت دول  اأغ�سط�س  0200 يوم اخلمي�س 2  حيث بداأ الغزو العراقي يف ال�ساعة 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية هذا الإعتداء الغا�سم مطالبني ب�سحب القوات العراقية 

خارج اأرا�سي دولة الكويت دون قيد اأو �سرط ، مع عودة احلكومة ال�سرعية للكويت ال�سقيقة .

مل يذعن النظام العراقي جلميع املطالب الدولية بالإن�سحاب وعودة ال�سرعية ، وقام بح�سد 

 ، الإ�ستعداد  حالة  رفع  ومت   ، ال�سعودية  العربية  اململكة  حدود  من  مقربة  على  كبرية  قوات 

وح�سد كافة الطاقات لدفع العدوان العراقي املرتقب . ويف حالة وقوع ال�سدام بني اململكة 

العربية ال�سعودية والعراق �ستقف قوة دفاع البحرين اإىل جانب قوات ال�سقيقة الكربى اململكة 

العربية ال�سعودية تنفيذًا لإتفاقية الدفاع امل�سرتك لدول جمل�س التعاون .

البحرين جزء  دفاع  قوة  اإن  على  تن�س  البحرين  ال�سيا�سية احلكيمة يف  القيادة  توجيهات  اإن 

ل يتجزاأ من القوات امل�سلحة لدول جمل�س التعاون ، وعند ن�سوب القتال ت�سبح هذه القوة حتت 

قيادة موحدة يف �سبيل دفع املعتدي املحتل ، واإعادة ال�سرعية لدولة الكويت ال�سقيقة اإنطالقًا 

من العالقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت ال�سقيقة . وعلى اأثر 

ذلك اأعلنت قوة الدفاع ومنذ اللحظة الأوىل من الغزو رفع حالة    الإ�ستعداد ، وكلفت قوة الدفاع 

وحداتها واأ�سلحتها وكافة اإمكانياتها بواجبات حددت من خالل تعليمات العمليات رقم 90/3 

ال�سادر من مديرية العمليات احلربية للم�ساهمة يف دحر العدوان الغا�سم عن دولة الكويت .

؛  متوازي  ب�سكل  ي�سري  امل�ستويات  جميع  وعلى  املقبلة  للعمليات  والتخطيط  الإ�ستعداد  كان 

لتحقيق هدف واحد وهو حترير دولة الكويت ال�سقيقة من العدوان العراقي الغا�سم . لذلك 

 ، للكويت  العراقي  الغزو  باأخبار  الإ�ستعداد مبجرد علمها  برفع درجة  البحرين  دفاع  قوة  قامت 

ومع تطور الأحداث اإجتمع جمل�س الدفاع الع�سكري برئا�سة �ساحب ال�سمو ويل العهد نائب 

القائد الأعلى الذي قام بتقييم املوقف ، واإتخاذ جميع الإجراءاآت للدفاع عن البحرين اأوًل ، 

وم�ساعدة دولة الكويت ال�سقيقة يف حمنتها ثانيًا .

اأ�سبحت البحرين يف �سوء التقدير العام للموقف راأ�س احلربة يف التح�سري لعملية حترير 

الكويت بالتعاون مع اململكة العربية ال�سعودية ، حيث �ساركت البحرين يف جميع الإجراءاآت 

ابتداء من مرحلة التح�سري حتى بداية احلرب اجلوية التي ا�ستمرت اأربعني يومًا ، وبعدها 

احلرب الربية من اأجل حترير دولة الكويت ال�سقيقة .
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توزيع اأق�شام الإنذار ومترير املعلومات يف البحرين

الأر�شاد اجلوية

مبطار البحرين الدويل

اإدارة الدفاع املدين

غرفة املراقبة

امل�شت�شفى امليداين

الربيطاين 22 املحرق

جناح الطائرات

 العمودية

قيادة �شالح اجلو 
الأمريي

كتيبة مدفعية

امليــــــــــــــــــدان

قيادة �شالح اجلو

الربيطاين باملحرق

قيادة �شالح اجلو

الأمريكي قاعدة ال�شيخ

عي�شى اجلوية

قيادة م�شاة البحرية

الأمريكيةقاعدة ال�شيخ 

عي�شى اجلوية

القــــــــــــوات
 اخلا�شــــــــــة

قيــادة املنطقـــة

اجلنوبيــــــــــــــة

وحدة ال�شيانة

الفنيـــــــــــــــــــة

الوحــــــــــدة
 املدرعـــــــــــة

مدر�شة تدريب

قوة الدفاع

وحـــــــــــــــــدة 

ال�شلكــــــــــــي

قيادة الدفاع
اجلوي

كتيبة امل�شـــــاة
الآليـــــــــــــــة 1

�شالح البحرية 
الأمريي

احلـــــــــــــر�س
 الأميـــــــــــري

كتيبـــــة هند�شة
امليــــــــــــــــــدان

كتيبة امل�شاة
الآلية 4

ق�شم الإنذار ومترير املعلومات

للوحـــــــــــــــــــــــدات

�شابــــــــــــــــــــــــط

رقيــــــــــــــــــــــــــب

عريـــــــــــــــــــــــف

جنــــــــــــــدي اأول

      املجمـــــــــــــــــــوع

1

1

1

2

5

قيادة اخلدمات الطبية

ق�شم النذار ومترير

املعلومات

قيادة قوة دفاع البحرين

غرفة العمليات

مركز النذار واملعلومات

الرئي�شي باململكة العربية 

ال�شعودية
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2. مديرية التدريب الع�شكري

وحدات  تنفذها  التي  التدريبات  على  الإ�سراف  يف  الع�سكري  التدريب  مديرية  دور  اإقت�سر 

واأ�سلحة قوة الدفاع لالإ�ستعداد لأي طارئ يحدث �سواء داخل البحرين اأو خارجها . وكذلك 

املوا�سيع  يف  اإنعا�س  دورات  عقد  خالل  من  الكويتيني  املتطوعني  اإعداد  على  الإ�سراف 

الع�سكرية التالية .

الدورة

عدد

الدفعات

عدد 

امل�ساركني

الوحدةاملدة

خـــــــــارطة  ومهــــارة  تعبــــئة 

وبو�ســــلة ، اأ�سلـــحة   وم�ساة ، 

قوات خا�سة .

�سهران285م�سارك)5(دفعات

القوة اخلا�سة

امللكية 

وبو�سلة  خارطة  ومهـــارة  تعبئة 

اأ�سلحة وم�سـاة وكيماوي ، رماية 

مدفــــع84 تطــــــــــــــــبيق خارجي 

تفجريات .

�سهران200م�سارك)5(دفعات

الدفاع اجلوي

امللكي 

تعبئة ومهارة خارطة وبو�سلة 

اأ�سلحة وم�ساة .
�سهران200م�سارك)4(دفعات

مركز التدريب 

الع�سكري 

3. مديرية التخطيط والتنظيم

مع بداية الغزو العراقي الغا�سم لدولة الكويت ، مت رفع حالة الإ�ستعداد يف وحدات قوة الدفاع 

حيث قامت املديرية باإكمال املرتبات من الأ�سلحة واملعدات ، وذخائر اخلط الأول ، جلميع 

الوحدات حت�سبًا لالأعمال املقبلة ، التي قد حتدث نتيجة ذلك الغزو .

بالإ�سافة اإىل ذلك قامت املديرية باإن�ساء مكتب لل�سباط الكويتيني يف �سالح البحرية ، لتن�سيق 

الطلبات من قطع غيار ، واإحتياجات القوة الكويتية امل�ساركة يف حرب التحرير ، كما قامت 

املديرية باإ�ستالم وت�سليم الذخرية للكويتيني ، واأي�سًا القيام باإجراءاآت التخلي�س والإ�ستالم 

بالنيابة عن اجلي�س الكويتي باإ�ستالم جمموعة �سواريخ اإكزوزيت لدولة الكويت .



昆



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۱٦۲

)7(  قائد القوات البحرية الأمريكية بتاريخ 1990/9/24م.

)8( ال�سيد توم كنج وزير الدفاع باململكة املتحدة بتاريخ 1990/9/29م.

امل�سلحة  القوات  ل�سئون  الدولة الربيطاين  اإم . جي هاملتون ( وزير  ال�سري )   )9(

بتاريخ 1990/10/7م.

اآل �سعود قائد  الأمري خالد بن �سلطان  الركن  الفريق  امللكي  ال�سمو  )10( �ساحب 

القوات امل�سرتكة وم�سرح العمليات بتاريخ 1990/10/11م.

ال�سرق  يف  الربيطانية  القوات  قائد   ) دعاي  بيرتبي   ( جرنال  اللفتنانت   )11(

الأو�سط بتاريخ 1990/10/13م.

 )12( املار�سال ) ادمتيري كريج ( رئي�س اأركان القوات امل�سلحة الربيطانية بتاريخ 

1990/10/29م.

)13( نائب القائد العام للقوات امل�سلحة الربيطانية بتاريخ 1990/10/31م.

)14) ال�سري ) األن كالرك ( وزير الدولة الربيطاين للم�سرتيات بتاريخ 1990/11/5م .

بتاريخ  الأمريكية  الدفاع  بوزارة  امل�ساعدات  وزير   ) اأرجي هملنون   ( ال�سري   )15(

1990/12/18م.

)16) املار�سال ال�سري ) بري هاردنق ( قائد �سالح اجلو الربيطاين بتاريخ 1990/12/30م.

)17) معايل ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح وزير الدفاع الكويتي بتاريخ 1991/1/9م .

يف  ال�سعودية  وال�سفارة   ، والتموين  الإمداد  مديرية  من  كل  مع  بالتن�سيق  املديرية  وقامت 

البحرين حول اإر�سال املهمات وامل�ستلزمات ال�سرورية للقوة البحرينية املتواجدة يف اململكة 

العربية ال�سعودية مع باقي القوات ال�سقيقة وال�سديقة .
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الف�شل ال�شاد�ض

دور وزارات الدولة وموؤ�ش�شاتها الر�شمية اأثنـاء الأزمـة

1. وزارة اخلارجية :

�سمن التوجه العاملي ، �سعى معايل وزير اخلارجية يف دعمه لدولة الكويت ، وم�ساندة مملكة 

لالأمم  العامة  اجلمعية  اأمام  خطابه  فجاء   ، العراقي  لالحتالل  ت�سديها  يف  لها  البحرين 

املتحدة يف دورتها اخلام�سة والأربعني يوم الأول من اأكتوبر 1990م متما�سيًا مع هذا النهج 

العاملي اجلديد .

واأحتوى اخلطاب يف جله على احلديث عن الحتالل العراقي لدولة الكويت ، و�سرورة العمل 

فيما يتعلق بالذود عن حيا�س دولة الكويت الفتية و�سيانة اإ�ستقاللها ، والرف�س القاطع ملنطق 

اأدبية ومعنوية  اأرا�سي الغري بالقوة ، حتى ليمكن القول باأن اخلطاب كان م�ساندة  اإحتالل 

لدولة الكويت من حيث الرتكيز على هذه الق�سية وحتفيز الهمم نحو النت�سار لهم .

املجتمع  اإىل  املوجه  التاريخي  اخلطاب  هذا  فقرات  من  عددًا  نورد  اأن  هنا  بنا  وحري 

التي  الق�سية  البحريني جتاه هذه  املجتمع  نب�س  يعرب عن  ولأنه  لأهميته  نظرًا   ، الدويل 

وثيقة  بالبحرين عالقات  تربطها  �سقيقة  دولة  اأنها مت�س  ومن حيث   ، ق�سيته  يعتربها 

وخا�سة ، كر�سها تاريخ البلدين و�سعباهما ال�سقيقان .

اأهمية و�شع اإ�شرتاتيجية متما�شكة لل�شالم :

و�سمن تاأكيد مفهوم ال�سالم يف �سورته الرا�سخة ، اأ�سار معايل وزير اخلارجية يف خطابه 

اإىل ما ورد يف تقرير الأمني العام لالأمم املتحدة فيما يتعلق باحلاجة املا�سة للعامل اإىل و�سع 

الذي طرحه  النحو  ال�سامل على  تاأكيد مفهومه  واأهمية   ، لل�سالم  اإ�سرتاتيجية متما�سكة 

امليثاق ، واأكد اتفاقه مع هذه النظرة .

منظور مملكة البحرين فيما يت�شل بال�شالم :

عالقات  ل�سياغة  منهج  فهو   .. بال�سالم  يت�سل  فيما  البحرين  مملكة  منظور  معاليه  وبني 

ال�سعوب على اأ�س�س من امل�ساواة والعدل ، ت�سون لكل طرف حقوقه وم�ساحله امل�سروعة ، 

وت�سمن له ال�ستقرار والطماأنينة ، وتتيح له اأن يوجه طاقاته ملتطلبات البناء والتعمري .. وهو 

اإطار لت�سوية اخلالفات واملنازعات باأ�سلوب احلوار والتفاهم الذي هو من �سرورات  اأي�سًا 

احلياة اجلماعية يف املا�سي ، واحلا�سر ، وامل�ستقبل .

واأن هذا ال�سالم هو الختيار الذي يعرب تعبريًا �سادقًا عن طموحات واآمال �سعوبنا .
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جاء يف اخلطاب ما يلي :

النعكا�س الوجداين للغزو العراقي لدولة الكويت :

وحتدث معاليه عن النعكا�س الوجداين للغزو العراقي لدولة الكويت ، وهي الدولة ال�سغرية 

التي امتازت بتفاعلها الإيجابي مع ق�سايا العامل ، فاأو�سح اأن الجتياح العراقي قد اأحدث 

جرحًا عميقًا يف �سمري الإن�سانية ، وانك�سارًا رهيبًا يف جدار الأمن الدويل ، وو�سع ال�سالم 

العاملي على فوهة بركان متفجر ، ويف وقت كان العامل يظن فيه اأنه قد حقق حدًا مقبوًل من 

الإجماع على ر�سم �سيا�سة اإقليمية ودولية م�سرتكة قادرة على فهم واأ�ستيعاب حركة الوفاق 

يف عاملنا اجلديد ، وقدرًا معقوًل من التفاق على اأهمية حل الأزمات الإقليمية ال�ساخنة عن 

طريق احلوار والو�سائل  ال�سلمية .

البلد   ، للكويت  العراقية  القوات  بغزو  العامل  فوجئ  فقد   " الجتاه  النقي�س من هذا  وعلى 

ع�سوية  يف  وي�ساركه   ، الأخوية  العالقات  اأقوى  بالعراق  يربطه  كان  الذي   ، امل�سامل  الآمن 

اجلامعة العربية ، والأمم املتحدة ، والعديد من املنظمات الإقليمية والدولية ، فما كان جزاء 

مواقفه النبيلة اإل التنكيل باأبنائه وت�سريدهم خارج بالدهم " .

الآثار العاجلة لالحتالل العراقي على املجتمع الكويتي :

اأو�سح معاليه اأن الغزو العراقي قد اأحدث هزة عنيفة يف املجتمع الكويتي ، وا�سطرابًا �ساماًل 

و�سودرت   ، املوؤ�س�سات  ودمرت   ، الأعمال  توقفت  ، حيث  الكويت  داخل  العامة  احلياة  يف 

ومن   ، اأهلها  من  الآلف  مئات  فتدفق   ، والقت�سادية  املالية  احلركة  و�سلت   ، املمتلكات 

املقيمني على اأر�سها اإىل اخلارج خوفًا وهلعًا من اأعمال ال�سلب ، والنهب ، والتخريب، 

، ناهيك عن اقتحام  العراقية  التي متار�سها قوات الحتالل  ، والتدمري  والقتل  والعتداء 

املنازل ، واطالق الر�سا�س على املواطنني العزل ، الذين يرف�سون التعاون مع قوات الحتالل .

حماولة  هو   ، الكويت  يف  هذه  مبمار�ساتها  العراقية  الحتالل  قوات  قيام  من  الهدف  كان 

خريطة  من  نهائيًا  واإزالتها   ، �سعبها  هوية  وحمو   ، الدولة  مقومات  على  الق�ساء  املحتلني 

العامل .

حالة الرعايا الأجانب يف دولة الكويت :

هنا  ميكننا  ل  باأنه   " معاليه  اأو�سح   ، الكويت  دولة  يف  الأجانب  الرعايا  بحالة  يتعلق  فيما 

النازحني  الأجانب  الرعايا  من  لالآلف  العراقي  الغزو  جلبها  التي  املاأ�ساة  عن  التغا�سي 

من دولة الكويت ، واحتجاز البع�س منهم كرهائن لالحتماء خلفهم دومنا اعتبار للمبادئ 

الأخالقية والقيم الإن�سانية " .
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اأزمة الحتالل العراقي لدولة الكويت وجمل�س الأمن :

لقد و�سعت هذه الأزمة منظمة الأمم املتحدة يف واجهة الأحداث ، فتحرك جمل�س الأمن 

ب�سرعة لي�سدر ب�ساأنها ثمانية قرارات حتى حينه ) اأكتوبر 1990م ( ، تدعو يف جمملها اإىل 

الن�سحاب الكامل وغري امل�سروط للقوات العراقية من الأرا�سي الكويتية ، وعودة احلكومة 

ال�سرعية اإىل البالد .

عرّب  الذي   ،  ) 1990م   (  665 القرار  يف  العامل  لدول  امل�سرتكة  الإرادة  جتلت  وقد   "
كافة  با�ستخدام  العراق  القت�سادية �سد  العقوبات  تنفيذ  الدويل على  املجتمع  اإ�سرار  عن 

الو�سائل املمكنة " .

موقف البحرين :

القوات  ان�سحاب  وجوب  وهو   ، و�سريح  وا�سح  العراقي  العدوان  من  البحرين  موقف  اإن 

الكويت  دولة  ب�سم  العرتاف  وعدم   ، �سرط  اأو  قيد  دون  الكويتية  الأرا�سي  من  العراقية 

للعراق ، ول باأية نتائج قد ترتتب على ذلك القرار ، مع التم�سك بعودة نظام احلكم ال�سرعي 

الذي كان قائمًا يف الكويت قبل الغزو ، ممثاًل يف ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ جابر الأحمد 

الواقعة  الكويتية  الأرا�سي  املدنيني يف  اأحرتام حقوق  ووجوب   ، الكويت  دولة  اأمري  ال�سباح 

اأرواحهم وممتلكاتهم ، وفقًا لحكام  حتت الحتالل العراقي ، وتاأمني �سالمتهم ، وحماية 

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ، مع مطالبة ال�سلطات العراقية بعدم امل�سا�س بالرتكيبة 

على  التاأكيد  مع   ، الدويل  للقانون  اأنتهاك  من  العمل  ملا ميثله هذا  الكويت  داخل  ال�سكانية 

احلق امل�سروع للمت�سررين من الكويتيني وغريهم يف احل�سول على التعوي�سات العادلة جراء 

ما اأ�سابهم من اأ�سرار وخ�سائر ، واعتبار قرار اإنهاء عمل البعثات الدبلوما�سية والقن�سلية 

املعتمدة لدى دولة الكويت باطاًل ولغيًا ، ونحن ندعو العراق اإىل المتثال لقرارات جمل�س 

الأمن ، والتجاوب مع الإجماع الدويل من اأجل احلفاظ على ال�سرعية الدولية .

الأزمة التي ت�شبب فيها العراق والنظام الإقليمي لأمن اخلليج :

النظام يف  جوهريًا  خلاًل  اأحدثت  قد   ، العراق  فيها  ت�سبب  التي  احلادة  الأزمة  اإن   "
الأعراف  وكافة   ، املتحدة  الأمم  ملبادئ  فا�سح  خرق  من  متثله  مبا  اخلليج  لأمن  الإقليمي 

واملواثيق الدولية ، واأحكام القانون الدويل ، ومبادئ حقوق الإن�سان " .

واأ�سار معاليه يف هذا املجال على وجه اخل�سو�س اإىل �سرورة اإتخاذ التدابري الدولية الالزمة 

اإىل  تدعو  والتي   ، امليثاق  ال�سابع من  الف�سل  الواردة يف  تلك  وخا�سة   ، الأزمات  اأوقات  يف 

تطبيق اإجراءات يتفق عليها اأع�ساء جمل�س الأمن الدويل يف حالت تهديد ال�سلم والإخالل 
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به ، ووقوع العدوان �سد اأي دولة ع�سو يف الأمم املتحدة . ولقد اأثبتت الإدانة الدولية الوا�سعة 

ما  الأمن اجلماعي يف مرحلة  نظام  تطبيق  اإمكانية  ال�سقيقة  الكويت  لدولة  العراقي  للغزو 

بعد احلرب الباردة ، خا�سة بعد اأن اأتفق الحتاد ال�سوفياتي والوليات املتحدة على اأ�سلوب 

التعامل مع الأزمات الإقليمية . كما اأ�ستطاع جمل�س الأمن اأن يتخذ بكل حكمة واقتدار القرار 

660 ) 1990م ( ، الذي يطالب فيه العراق ب�سحب جميع قواته فورًا دون قيد اأو �سرط اإىل 

املواقع التي كانت تتواجد فيها يف الأول من اأغ�سط�س 1990م ، واإزاء عدم تنفيذ القرار من 

قبل ال�سلطات العراقية مل يتواَن املجل�س يف اأن يتخذ قراره التاريخي رقم 661 ) 1990م ( بفر�س 

احل�سار  باأحكام   ) 1990م   (  670 رقم  الأخري  والقرار   ، العراق  �سد  اقت�سادية  تدابري 

املفرو�س عليه .

قمة هل�شنكي كمنطلق على طريق اإر�شاء قواعد نظام دويل جديد :

وقال معاليه “ اإن قمة هل�سنكي التي عقدت يف 9 �سبتمرب 1990م بني الرئي�س جورج بو�س ، 

وميخائيل جوربات�سيف ت�سكل منطلقًا هامًا على اإر�ساء قواعد نظام دويل جديد يقوم على 

احرتام مبادئ ميثاق الأمم  املتحدة ، والقانون الدويل “ . واأننا نوؤيد متامًا ما ورد يف البيان 

امل�سرتك لقمة هل�سنكي الذي يوؤكد على عدة مبادئ اأ�سا�سية من اأهمها اأنه : “ ل ميكن اأن 

يتحقق اأي نظام دويل �سلمي اإذا كانت الدول الكبرية تبتلع جاراتها الأ�سغر “ .

املنطقة  مل�شتقبل  روؤيتنا  على  وتاأثريها  الإقليمي  بالأمن  تت�شل  هامة  ركائز 

والأمة العربية :

اأوًل : رف�ض منطق اإحتالل اأرا�سي الغري بالقوة :

قال معاليه “ اإن النقطة الأوىل التي يود اأن ي�سري اإليها هي : ) تاأكيد رف�سنا القاطع ملنطق 

احتالل اأرا�سي الغري بالقوة ، اأو اجتياح دولة لدولة اأخرى جماورة لها و�سمها حتت تهديد 

اأنه  باأبعاده اخلطرية واملعقدة ، هو  . ولعل نقطة البدء يف معاجلة هذا املو�سوع  ال�سالح ( 

يجب علينا اأّل نتعامل معه من منطلق  الرتدد اأو الكتفاء باملواقف الحتجاجية التي ينق�سها 

امل�سمون وتعجز عن التاأثري ، لأننا اإذا فعلنا ذلك نكون قد اأ�سهمنا – عن ق�سد اأو غري ق�سد 

– يف زيادة ال�سرر الواقع على ال�سرعية الدولية ، واإمنا يجب اأن يكون هدفنا الوا�سح هو منع 
تداعي الأحداث مبا يهدد الأمن وال�سلم يف منطقة اخلليج مع الإ�سرار على تطبيق قرارات 

جمل�س الأمن ن�سًا وروحًا “ .
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ثانياً : التاأكيد على حق اأي دولة يف اتخاذ التدابري امل�سروعة للدفاع عن نف�سها و�سمان 

اأمن و�سالمة مواطنيها :

وب�ساأن هذه الركيزة فقد اأو�سح معاليه اأنها تتعلق باأهمية التاأكيد على حق اأي دولة يف اتخاذ 

التدابري امل�سروعة للدفاع عن نف�سها ، و�سمان اأمن و�سالمة مواطنيها ، وذلك طبقًا للمادة 

15 من ميثاق الأمم املتحدة اخلا�سة بالدفاع ال�سرعي . وهنا يجب اأن نحيي الدول ال�سقيقة 

الدفاع  يف  مل�ساركتها  ال�سعودية  العربية  اململكة  لدعوة  بال�ستجابة  بادرت  التي  وال�سديقة 

عن اأرا�سيها ، والتي يزيد عددها عن 22 دولة متثل قارات : اآ�سيا ، واأفريقيا ، واأمريكا 

الدولية  ال�سرعية  بذلك مع  ، متجاوبة  وا�سرتاليا   ، واأوروبا   ، واأمريكا اجلنوبية   ، ال�سمالية 

بعزم واثق وت�سميم اأكيد على ردع العدوان ، وحفظ ال�سالم يف منطقة اخلليج .

ثالثاً : �سرورة جعل منطقة ال�سرق الأو�سط خالية من اأ�سلحة الدمار ال�سامل : 

وب�ساأن هذه النقطة الثالثة ، فهي كما قال معاليه تلك التي تعرب عن قناعتنا ب�سرورة جعل 

منطقة ال�سرق الأو�سط خالية من اأ�سلحة الدمار ال�سامل ، وهي الأ�سلحة النووية والكيماوية 

والبيولوجية . اإن حتقيق هذا الأمر �سوف يعد خطوة متقدمة على طريق تاأمني م�ستقبل الدول 

املحبة لل�سالم يف املنطقة ، واإبعاد �سبح التهديد النووي والكيماوي عنها ، وي�ستند اإىل حق 

تلك الدول امل�سروع يف الدفاع عن النف�س ، وردع اأي حماولة لنتهاك حقوقها الثابتة ، كما 

ي�سكل موقفًا يتفق مع مفاهيم الع�سر وقيمه وتوجهاته الأ�سا�سية .

املوؤمتر الإ�شالمي :

وكان الأمني العام ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي قد اأ�سدر يوم 11 حمرم 1411هـ ) 2 اأغ�سط�س 

وزراء  موؤمتر  اأتخذ  كما   . الكويت  دولة  على  العراقي  العدوان  فيه  اأدان  بيانًا   ) 1990م 

اخلارجية الإ�سالمي قرارًا اأعرب فيه عن تاأييده لبيان معايل الأمني العام .

واأدان املوؤمتر العدوان العراقي على الكويت واأعلن عن رف�سه لأية اآثار مرتتبة عليه مع عدم 

الأعرتاف بتبعاته . وطالب املوؤمتر يف بيانه بالن�سحاب الفوري للقوات العراقية من الأرا�سي 

 ، 1990م  اأغ�سط�س  من  الأول  يوافقه  1411هـ  حمرم  من  العا�سر  قبل  ملواقعها  والعودة   ، الكويتية 

من  عليه  ين�س  ما  وب�سفة خا�سة يف   ، الإ�سالمي  املوؤمتر  منظمة  ميثاق  والألتزام مببادئ 

�سرورة ت�سوية املنازعات بني الدول الأع�ساء بالو�سائل ال�سلمية ، وعدم التدخل يف ال�سوؤون 

الداخلية لأية دولة . وطالب املوؤمتر يف بيانه البلدين مبراعاة مقت�سيات ح�سن اجلوار وعدم 

ووحدة  وا�ستقالل  �سيادة  واحرتام   ، بالقوة  منهما  اأي  يف  الداخلي  النظام  تغيري  حماولة 

اأرا�سي كل دولة ، وامتناع الدول الأع�ساء عن ا�ستخدام القوة ، اأو التهديد با�ستخدامها �سد 

وحدة و�سالمة الأرا�سي وال�ستقالل ال�سيا�سي لأي منهما .
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العراقية عزمها على �سحب  باإعالن احلكومة  املوؤمتر علمًا  اأحيط  “ واإذ   : البيان  وجاء يف 

اأو �سرط من  قواتها امل�سلحة من  الكويت ، فاإن املوؤمتر �سيتابع تنفيذ هذا التعهد دون قيد 

“ ، موؤيدًا نظام احلكم ال�سرعي يف الكويت بقيادة �ساحب ال�سمو الأمري  اجلانب العراقي 

اأمري دولة الكويت ، ورئي�س القمة الإ�سالمية اخلام�سة ، كما  ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح 

يوؤكد ت�سامنه التام مع اأمري الكويت وحكومتها و�سعبها .

جامعة الدول العربية :

وزارة  �ساركت  والذي  الوزاري  املجل�س  اأ�سدر  فقد   ، العربية  الدول  بجامعة  يتعلق  وفيما 

اخلارجية يف   اجتماعاته ، قرارًا يوم اجلمعة 3 اأغ�سط�س 1990م ، كان ملعايل وزير اخلارجية 

دوره الإ�سهامي يف اإتخاذه ، وين�س هذا القرار على : 

1- اإدانة العدوان العراقي على دولة الكويت ورف�س اأية اآثار مرتتبة عليه وعدم العرتاف

بتبعاته .

2 - ا�ستنكار �سفك الدماء وتدمري املن�ساآت .
3 - مطالبة العراق بالن�سحاب الفوري وغري امل�سروط للقوات العراقية اإىل مواقعها قبل 

10 حمرم 1411هـ يوافقه 1990/8/2م .

للنظر  العربية  الدول  روؤ�ساء  وال�سمو  والفخامة  اجلاللة  اأ�سحاب  اإىل  الأمر  رفع   -  4

يف عقد اجتماع قمة طارئ ملناق�سة العدوان ، ولبحث �سبل التو�سل اإىل حل تفاو�سي 

مقبول من الطرفني املعنيني ، ي�ستلهم تراث الأمة العربية ، وروح الأخوة والت�سامن ، 

وي�سرت�سد بالنظام القانوين العربي القائم .

للدول  الإقليمية  وال�سالمة  ال�سيادة  على  باحلفاظ  املتني  املجل�س  مت�سك  تاأكيد   -  5

العربية  الدول  التي ت�سمنها ميثاق جامعة  املبادئ  ، وجتديد حر�سه على  الأع�ساء 

بعدم اللجوء اإىل القوة لف�س املنازعات التي قد تن�ساأ بني الدول الأع�ساء ، واحرتام 

النظم الداخلية القائمة فيها ، وعدم القيام باأي عمل يرمي اإىل تغيريها .

6 - رف�س املجل�س القاطع لآي تدخل ، اأو حماولة تدخل اأجنبي يف ال�سئون العربية .

7 - تكليف الأمني العام مبتابعة تنفيذ القرار واإخطار املجل�س مبا ي�ستجد .

8 - اعتبار املجل�س دورته غري العادية يف حالة انعقاد م�ستمرة .
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موؤمتر القمة العربي الطارئ يف القاهرة :

وقد بداأ اأعماله �سباح اجلمعة 19 حمرم 1411هـ العا�سر من اأغ�سط�س 1990م ، وذلك لبحث 

اآخر التطورات حينها على ال�ساحة العربية جراء الحتالل العراقي لدولة الكويت وتراأ�س وفد 

مملكة البحرين اإىل القمة املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة اأمري 

البالد الراحل طيب اهلل ثراه .

واأ�سار الرئي�س ح�سني مبارك يف اجلل�سة الفتتاحية اإىل خطورة املوقف واأهمية الو�سول اإىل حل 

عربي م�سرف ، واأكد اأن الق�سية التي اجتمع املوؤمتر ملناق�ستها هي ق�سية خطرية وموقف مل ي�سهده 

العامل العربي يف تاريخه احلديث ، واأن امل�سوؤولية تنعقد على اجلميع ب�سفة جماعية وب�سفة فردية . 

واأن هذه الق�سية �سوف جترف اجلميع ، وتع�سف باأمنهم واإجنازاتهم يف احلا�سر وامل�ستقبل .

وقال : "اإن مبداأ ا�ستخدام القوة مرفو�س متامًا بني الدول العربية وبع�سها ؛ لأنه ين�سف كيان 

الأمة العربية . ودعا الرئي�س حممد ح�سني مبارك اإىل �سرورة الهتمام ب�سكل خا�س باأمن 

الدول   العربية يف اخلليج " كما اأكد " اأنه ل خروج من الأزمة احلالية يف منطقة اخلليج ول 

حل لها اإل بخروج القوات العراقية من اأر�س الكويت " .

واأكد كذلك " اإن الطريق معبد حلل هذه الأزمة خالل اأيام معدودة م�سريًا اإىل قرار جمل�س 

اجلامعة كاأ�سا�س    للحل " .

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية :

الدورة ال�شتثنائية احلادية ع�شر للمجل�س الوزاري :

وفيما يتعلق بالدورة ال�ستثنائية احلادية ع�سرة للمجل�س الوزاري لدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية ، والتي �سبق اأن اأ�سرنا اإليها ، فقد عرّب املجل�س يف بيانه ال�سحفي ال�سادر 

يوم 12 حمرم 1411هـ يوافقه 3 اأغ�سط�س 1990م عن ا�ستنكاره البالغ ، واأ�سفه ال�سديد لهذا 

العدوان الذي مت من قبل دولة عربية على دولة عربية �سقيقة اأخرى ، يف جتاهل من جانب 

الدولة املعتدية لكل الأوا�سر والروابط التي جتمع بني الدول العربية ال�سقيقة ، الأمر الذي 

يتنافى مع عالقات الأخوة وح�سن اجلوار .

واأكد املجل�س يف بيانه على اإدانة العدوان العراقي الغا�سم على دولة الكويت ال�سقيقة ، وطالب 

راب�سة  كانت  التي  مواقعها  اإىل  العراقية  للقوات  امل�سروط  الفوري غري  بالن�سحاب  العراق 

فيها قبل تاريخ 1 اأغ�سط�س 1990م .

 . بتبعاته  اآثار مرتتبة عليه مع عدم العرتاف  واأية  العدوان  واأعرب املجل�س عن رف�سه لهذا 

ميثاق  وروح  مبادئ  انطالقًا من  باتخاذ موقف عربي موحد  العربية  الدول  وطالب جامعة 

جامعة الدول العربية لإنهاء العدوان واإزالة اآثاره من اأجل احلفاظ على ال�سيادة وال�سالمة 

الإقليمية لدولة الكويت ال�سقيقة .
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الدورة ال�شتثنائية الثانية ع�شر للمجل�س الوزاري :

اأيام اأربعة حتى عقد املجل�س الوزاري لدول جمل�س التعاون اجتماعًا اآخر يف  وما اأن م�ست 

جدة يوم ال�ساد�س ع�سر من حمرم 1411هـ ) 7 اأغ�سط�س 1990م ( اأي الدورة ال�ستثنائية 

الحتالل  عن  الناجم  اخلطري  الو�سع  ملتابعة  وذلك   ، الوزاري  للمجل�س  ع�سرة  الثانية 

العراقي للكويت ، وما ميثله من انتهاك ل�سيادة وا�ستقالل دولة ع�سو يف جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية ، ويف اجلامعة العربية والأمم املتحدة وخرق �سافر لكافة املواثيق والأعراف 

والقوانني العربية والإ�سالمية والدولية .

ومتخ�س عن املناق�سات التي اأجريت يف املجل�س ، �سدور بيان مت فيه تاأكيد املجل�س على بيانه 

ال�سابق ال�سادر يوم 3 اأغ�سط�س وكذلك على قراري جمل�س اجلامعة العربية يف دورته غري 

العادية املعقودة يف القاهرة يوم 12 حمرم 1411هـ ) 3 اأغ�سط�س 1990م ( ، وبيان منظمة 

 ، الكويت   العراقي على   العدوان  التي تدين  املتحدة  الأمم  ، وقرارات  الإ�سالمي  املوؤمتر 

وتطالب  بالن�سحاب  الفوري للقوات العراقية من الكويت والعودة اإىل مواقعها التي كانت 

العربية  باملواثيق  واللتزام   ) 1990م  اأغ�سط�س   1  ( 1411هـ  حمرم  من  العا�سر  قبل  فيها 

والإ�سالمية والدولية وب�سفة خا�سة ما ن�ست عليه من �سرورة ت�سوية املنازعات بالو�سائل 

ال�سلمية وعدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية لأية دولة واحرتام �سيادة وا�ستقالل وحدة اأرا�سي 

اأو التهديد با�ستخدامها �سد وحدة   ، كل دولة وامتناع الدول الأع�ساء عن ا�ستخدام القوة 

و�سالمة الأرا�سي وال�ستقالل ال�سيا�سي لأي منها .

ودعا املجل�س يف بيانه العراق اإىل �سحب قواته فورًا وفقًا لقرارات اجلامعة العربية ، وبيان 

منظمة املوؤمتر الإ�سالمي ، وقرارات الأمم املتحدة ، واأكد على رف�سه لهذا العدوان واأية اآثار 

مرتتبة عليه مع عدم العرتاف بتبعاته .

ويف �سوء الو�سع اخلطري الناجم عن احتالل العراق للكويت تدار�س املجل�س اأف�سل الو�سائل 

التي ميكن من خاللها معاجلة الو�سع ورفع تو�سياته اإىل املجل�س الأعلى . وعلى مدى الفرتة 

والثالثني  ال�ساد�سة  الدورة  انعقاد  موعد  وحتى  الكويت  لدولة  العراقي  الغزو  اأعقبت  التي 

للمجل�س الوزاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف ال�سابع ع�سر من �سهر �سفر 

1411هـ ) 6 �سبتمرب 1990م ( كان قد �سدر عن جمل�س الأمن الدويل خم�سة قرارات ب�ساأن 

الغزو  اإدانة  بتاريخ 1990/8/3م حول   660  : القرار  " وهي  والكويت  العراق  " احلالة بني 
الغازية من  العراقية  للقوات  امل�سروط  الفوري وغري  بالن�سحاب  واملطالبة  للكويت  العراقي 

الكويت . والقرار 661 بتاريخ 1990/8/6م ب�ساأن حظر التجارة مع العراق والكويت املحتلة . والقرار 

القانون  مبوجب  باطاًل  الكويت  �سم  العراق  قرار  باعتبار  1990/8/9م  بتاريخ   662 رقم 

الأجانب  �سراح  باإطالق  املطالبة  ب�ساأن  1990/8/18م  بتاريخ   664 رقم  والقرار   ، الدويل 
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املحتجزين . والقرار 665 بتاريخ 1990/8/25م مبنح الدول الأع�ساء املتعاونة مع حكومة 

حركة  باعرتا�س  القت�سادي  احلظر  تطبيق  املنطقة  يف  بحرية  قوات  تن�سر  والتي  الكويت 

املالحة ل�سمان المتثال للقرار 661 .

الدورة ال�شاد�شة والثالثون للمجل�س الوزاري :

وعقدت الدورة ال�ساد�سة والثالثون للمجل�س الوزاري ملجل�س التعاون اخلليجي يومي الأربعاء 

واخلمي�س 16- 17 �سفر 1411هـ ) 5- 6 �سبتمرب 1990م ( مبدينة جدة ، و�سدد املجل�س على 

ثالثة نقاط هي : �سرورة ان�سحاب القوات العراقية من الأرا�سي الكويتية بدون قيد اأو �سرط ، وعدم 

العرتاف بقرار العراق �سم الكويت اإليه ول باأي نتائج اأخرى مرتتبة على الغزو ، والتم�سك 

بعودة نظام احلكم ال�سرعي الذي كان قائمًا يف الكويت قبل الغزو .

وقد دعا املجل�س الدول العربية ال�سقيقة التي مل ت�ستطع حتديد موقفها ملراجعة هذا املوقف 

حفاظًا على امل�سالح الوطنية والقومية لالمة العربية ، وحفاظًا على العالقات العربية .

حتت  الواقعة  الكويتية  الأرا�سي  يف  املدنيني  احرتام  وجوب  على  كذلك  املجل�س  �سدد  وقد 

املمتلكات  على  واملحافظة   ، وممتلكاتهم  اأرواحهم  �سالمة  وتاأمني   ، العراقي  الحتالل 

الأ�سبق  كانت  التي  الغراء  الإ�سالمية  ال�سريعة  لحكام  وفقًا   ، والعامة  اخلا�سة   واملن�ساآت 

حماية  ب�ساأن  1949م  لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية  لحكام  ووفقًا   ، احلماية  هذه  توفري  يف 

الأ�سخا�س املدنيني وقت احلرب ، والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ، واملواثيق والتفاقيات 

الدولية املتعلقة بحماية حقوق الإن�سان .

وعرّب املجل�س عن قلقة البالغ اإزاء تطور اأحداث اأزمة اخلليج العربي ، وما جنم عن الحتالل 

العراق  من  كل  يف  اأخرى  لدول  رعايا  احتجاز  اإىل  اأدت  اأو�ساع  من  الكويت  لدولة  العراقي 

امل�سروع  احلق  عرقلة  بعدم  العراقية  ال�سلطات  املجل�س  طالب  الأمر  هذا  واإزاء   ، والكويت 

لرعايا الدول الأخرى يف كل من الكويت والعراق يف املغادرة متى ما �ساءوا .

قرارات املجل�س الوزاري :

1- ا�ستنكار ما وقع من ال�سلطات العراقية من خروج على اأحكام القانون الدويل والقيم

الإن�سانية فيما يتعلق مبعاملة املدنيني يف الأرا�سي الكويتية التي ترزح حتت الحتالل 

الع�سكري العراقي .

املدنيني لكافة  احلماية  درجات  اأق�سى  توفري  ب�سرورة  العراقية  ال�سلطات  مطالبة   -2

الذين يوجدون يف املناطق الواقعة حتت الحتالل العراقي .
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واخلا�سة العامة  املن�ساآت  لكافة  احلماية  بتوفري  العراقية  ال�سلطات  التزام  وجوب   -3

لهذا  املنافية  الإجراءات  واإعتبار   ، الكويت  دولة  يف  واملنقولة  الثابتة  واملمتلكات 

اللتزام لغية وباطلة .

مطالبة ال�سلطات العراقية بعدم امل�سا�س بالرتكيبة ال�سكانية لالأرا�سي الكويتية ملا  -4

ينطوي عليه هذا العمل من اإنتهاك ج�سيم لأحكام القانون الدويل والإن�ساين .

الناجمة واخل�سائر  الأ�سرار  عن  التعوي�س  م�سوؤولية  العراقية  اجلمهورية  حتميل   -5

عن الغزو والحتالل العراقي للكويت ، التي اأدت اإىل اإحلاق اأ�سرار وخ�سائر مادية 

بامل�سالح احلكومية الكويتية ، والبنوك ، والهيئات ، واملوؤ�س�سات ، وال�سركات العامة ، 

اأو اخلا�سة ، وال�ستيالء على ممتلكاتها ، واأموالها ، اأو ودائعها ،  ونقلها ، اأو حتويلها 

خارج الكويت .

6- حتميل اجلمهورية العراقية م�سوؤولية الأ�سرار الناجمة عن غزو الكويت ، وممار�سات القوات

العراقية    فيها ، وتاأكيد احلق امل�سروع للمت�سررين من الكويتيني وغريهم من رعايا خمتلف 

الدول ، يف احل�سول على التعوي�سات العادلة عما اأ�سابهم من اأ�سرار وخ�سائر .

وما اأن بداأت الدورة اخلام�سة والأربعون للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف الأ�سبوع الثالث من 

�سبتمرب حتى كانت لقاءات وزراء اخلارجية لدول جمل�س التعاون يف نيويورك ملتابعة الو�سع .

الدورة ال�شتثنائية الثالثة ع�شرة للمجل�س الوزاري :

اأكتوبر   29  -28 1411هـ )  10و11 ربيع الآخر  عقدت هذه الدورة يف مدينة الريا�س يومي 

1990م ( .

حيى املجل�س باإجالل واحرتام �سعب الكويت ال�سامد يف مواجهة الحتالل العراقي ، متحديًا 

يف �سموده هذا كافة �سنوف الإرهاب ، والقهر وعمليات الإعدام الع�سوائي ، والتطاول على 

كرامته ، وا�ستباحة حرماته ومقد�ساته ، ونهب ممتلكاته ، واأعلن املجل�س بقوة وقوف دوله 

حكومات و�سعوبًا مع �سعب الكويت الذي مل يفت يف اإرادته بط�س الحتالل ، و�سراوة الغزو . 

الداخل  يف  الكويتي  ال�سعب  اأظهرها  التي  ال�ساملة  الوطنية  الوحدة  بروح  املجل�س  واأ�ساد 

واخلارج ، والتي جت�سدت خالل املوؤمتر ال�سعبي الكويتي الذي عقد يف مدينة جدة . واأدان 

جمل�س  لقرارات  الن�سياع  ورف�سه   ، الدولية  لالإرادة  لتحديه  العراقي  النظام  املجل�س 

غري   ، مدمرة  حرب  حافة  على  باأ�سرها  املنطقة  ت�سع  التي  ت�سرفاته  اأدان  كما   . الأمن 

ال�سقيق وال�سعوب العربية ، ودون اعتبار ملا  ال�سعب العراقي  عابئ بنتائج هذا الدمار على 

املجل�س ت�سرفات  واأ�ستنكر   . العاملي  النظام  �سلبية على  ونتائج  باملنطقة من دمار  �سيلحق 

النظام العراقي مع مواطني الدول الأخرى الذين و�سعهم هذا النظام كرهائن دون اعتبار 

لالتفاقات الدولية ، وزج هوؤلء الأبرياء يف دائرة اأطماعه ومكائده .
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الدورة احلادية ع�شرة للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية: 

) قمة الدوحة ( :

عقد املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية دورته احلادية ع�سر وذلك 

1411هـ ) 22- 25 دي�سمرب  يف الدوحة بدولة قطر خالل الفرتة من 5- 8 جمادى الآخرة 

1990م ( وتراأ�س وفد مملكة البحرين يف الجتماع �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر .

 ، الدولية  والأعراف  املواثيق  باحرتام  العراقية  القيادة  مطالبة  بيانه  يف  املجل�س  كرر 

والتفاقيات واملعاهدات التي اأبرمها العراق مع دولة الكويت ، مع تاأكيد املجل�س وقوف دوله 

يف وجه العدوان العراقي وت�سميمها على  مقاومته ، وعزمها على اإزالة كافة اآثاره ونتائجه ، من 

منطلق اأن اأي اعتداء على اأية دولة ع�سو هو اعتداء على جميع الدول الأع�ساء ، و اأن اأمن 

دول املجل�س كل ل يتجزاأ .

وقد حمل املجل�س يف بيانه  العراق م�سوؤولية التعوي�س عن الأ�سرار واخل�سائر الناجمة عن 

الغزو التي حلقت بامل�سالح احلكومية الكويتية وامل�سارف والهيئات واملوؤ�س�سات وال�سركات 

العامة ، اأو اخلا�سة وال�ستيالء على ممتلكاتها واأموالها وودائعها ونقلها خارج الكويت .

الدورة ال�شتثنائية الرابعة ع�شرة للمجل�س الوزاري لدول جمل�س التعاون :

يوم  وذلك   ، الرابعة ع�سرة  ال�ستثنائية  دورته  دورة غري عادية هي  الوزاري  املجل�س  وعقد 

ال�سبت 11 رجب 1411هـ ) 26 يناير 1991م ( مبدينة الريا�س . 

وعرّب املجل�س عن بالغ تقديره للدول ال�سقيقة وال�سديقة التي وقفت اإىل جانب احلق وم�ساندة 

عملية  اإن   . الكويت  و�ساركت يف حترير  العراقي  العدوان  �سد  �سلبًا  موقفًا  واتخذت   ، ال�سرعية 

اأتخذها  الدويل  الأمن  جمل�س  قرارات  يف  ممثلة  الدولية  لل�سرعية  ت�ستند  الكويت  حترير 

اإىل  يتطلع  انه   : بيانه  املجل�س يف  وقال   . املتحدة  الأمم  ميثاق  من  ال�سابع  الف�سل  مبوجب 

اأن يحمي الأبرياء ، وي�سون  اكتمال حترير الكويت داعيًا اهلل �سبحانه وتعاىل جلت قدرته 

دماءهم ويبعد �سرور اآثام النظام العراقي عنهم .

وقال اأي�شًا :

اأ�سحاب  اأتخذها  التي  التعاون  جمل�س  دول  مواقف  عن  ال�سدد  هذا  يف  يّعرب  املجل�س  اإن 

اجلاللة وال�سمو يف قمة الدوحة يف �سهر دي�سمرب 1990م ، والتي توؤكد اأنه ل مفر من حترير 

الكويت بال�سلم اإن كان ذلك ممكنًا ، اأو باحلرب اإن كان ذلك �سروريًا .
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اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  الوزاري  للمجل�س  والثالثون  الثامنة  الدورة 

العربية : 

1411هـ  �سعبان  ، 18 من   17 والإثنني  الأحد  يومي  الريا�س  الدورة يف مدينة  وعقدت هذه 

)3- 4 مار�س 1991م ( ، ومتيزت هذه الدورة باأنها تاأتي يف اأعقاب حترير الكويت ، وهنا

ا�ستعر�س املجل�س م�ستجدات الو�سع يف منطقة اخلليج بعد هذا احلدث الهام ، فجاء بيانه 

ليعرب عن اعتزازه بالنجاح الباهر الذي حققته قوات ال�سرعية الدولية ، وكذلك عن عظيم 

تقديره ل�سعب الكويت ال�سامد الذي رف�س الحتالل   وقاومه ، والتف حول حكومته ال�سرعية 

لت�سحياته  واإكباره   ، ال�سباح  اجلابر   الأحمد  جابر  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

والعدوان    ال�ستبداد  نظام  قوات  مار�ستها  التي  والإعدامات  والتنكيل  الإرهاب  ومقاومته 

للكويت قيادًة و�سعبًا حتريرها وتخلي�سها من براثن  واأعرب املجل�س عن مباركته   ، وال�سر 

ال�سمو قادة دول  اأ�سحاب  بيانه  الوزاري يف  ، وهناأ املجل�س  قوى الإجرام والتدمري واجلهل 

املجل�س على عودة الكويت اإىل موقعها الذي احتلته دائمًا يف م�سرية اخلري والعطاء ، دولة 

ال�سجاع  اأبناء دول املجل�س واملوقف  باإكبار بروح التالحم بني  واأ�ساد   ، م�ستقلة ذات �سيادة 

والرائع من اإخوانهم اأبناء الكويت ، تلك الوقفة التي اأكدت ور�سخت مفهوم الأ�سرة اخلليجية 

الواحدة . وثمن املجل�س مواقف كافة الدول وال�سعوب املحبة لل�سالم واخلري ، والتي وقفت 

اإىل جانب احلق والعدالة ، وكانت �سندًا قويًا لقوى التحرير ، وردع الظلم . كما عرّب كذلك 

عن بالغ تقديره وامتنانه لكافة الدول العربية والإ�سالمية ال�سديقة التي �ساهمت يف تنفيذ 

اأمام قوى  الإن�سانية  واملبادئ  والعدالة  اإىل جانب احلق  ، ووقفت  الدولية  ال�سرعية  قرارات 

التقتيل والتدمري والتخريب .

 ، العربية  اإىل كل من : جمهورية م�سر  باإكبار واعتزاز  البيان على وجه اخل�سو�س  واأ�سار 

واجلمهورية العربية ال�سورية يف الوقوف �سفًا واحد مع �سقيقاتهما دول املجل�س اأمام عدوان 

وتدعيمًا   ، للتاآخي  والدولية جت�سيدًا  العربية  ال�سرعية  املبدئي عن  ودفاعهما  العراق  نظام 

للت�سامن العربي ، و�سجل املجل�س بكل اإكبار وامتنان الدور الذي قامت به كل من الوليات 

املتحدة الأمريكية ، واململكة املتحدة ، وفرن�سا ، واإيطاليا ، وكندا ، والدول ال�سديقة الأخرى 

التي �ساهمت يف توفري الإمكانيات الب�سرية واملادية لو�سع قرارات جمل�س الأمن ذات ال�سلة 

بالكويت مو�سع التنفيذ دفاعًا عن ال�سرعية الدولية .

 ، وبنجالد�س   ، باك�ستان   : من  كل  به  قامت  الذي  الإيجابي  بالدور  املجل�س  واأ�سار 

اإدانته  املجل�س  وجدد   ، الإ�سالمية  والدول   ، الأفغان  واملجاهدين   ، والنيجر   ، وال�سنغال 

اأعمال قتل ، وتعذيب ، وا�سطهاد لأهل الكويت ، وحرق  ملا ارتكبته قوات نظام العراق من 

و�سلب   ، الب�سرية  احلياة  مظاهر  وتدمري   ، النفطية  ومن�ساآتها   ، لآبارها  متعمد  وتخريب 

املمتلكات العامة واخلا�سة لأبناء الكويت و�سكانها .
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واأكد املجل�س من جديد ما يلي :

1- �سرورة التنفيذ ال�سريع لقرار جمل�س الأمن 686 .

2- مطالبة ال�سلطات العراقية بالإفراج فورًا عن كافة الرهائن واملحتجزين املدنيني من

الكويتيني .

3- حتميل العراق امل�سوؤولية كاملة عما حلق بالكويت من اأ�سرار ب�سرية ومادية ، ومطالبته

دفع تعوي�سات عن تلك اخل�سائر وفق قرار جمل�س الأمن 674 .

خا�سة وب�سفة  الأمن  جمل�س  قرارات  عليها  ن�ست  التي  العقوبات  فر�س  ا�ستمرار   -4

القرارات 661 )1990م ( ،  665)1990م ( ، 670 )1990م ( ، حتى يلغي العراق 

قرار �سم الكويت .

5- �سرورة ا�ستمرار العقوبات امل�سار اإليها اأعاله حتى يفرج العراق عن كافة املحتجزين

 ، التعوي�سات  دفع  ب�ساأن  الدولية  ال�سرعية  بقرارات  فعاًل  ويلتزم   ، لديه  الكويتيني 

واإعادة امل�سروقات اإىل الكويت . 

الأو�سط مبا يف ذلك ال�سرق  ال�سامل من منطقة  الدمار  اأ�سلحة  كافة  اإزالة  �سرورة   -6

ال�سالح النووي ، والكيماوي ، واجلرثومي ، و�سجل املجل�س ارتياحه البالغ للخطوات 

م�سر  جمهورية   : من  وكل   ، املجل�س  دول  بني  والتعاون  التن�سيق  �سبيل  يف  الدولية 

نهجًا  اجلاد  امل�سرتك  العربي  للعمل  كنواة  ال�سورية  العربية  واجلمهورية   ، العربية 

اإىل  متطلعًا  والدولية  والإ�سالمية  العربية  املواثيق  واأهداف  مبادئ  اإطار  و�سلوكًا يف 

دفع تلك اخلطوات اخلرية ملا فيه خري وم�سلحة ال�سعوب العربية .

 ، للمبادئ  ال�سقيقة وفقًا  العربية  الدول  التعاون بني  توثيق  �سيعمل على  انه  اأي�سًا  املجل�س  واأكد 

واملثل العربية والإ�سالمية ، واحرتام �سيادة وا�ستقالل الدول الأع�ساء يف اجلامعة العربية ، 

ومراعاة النظم ال�سائدة فيها ، وعدم التدخل يف �سوؤونها الداخلية .

واأكد املجل�س كذلك حر�سه على وحدة الأرا�سي العراقية ، و�سالمتها الإقليمية ، ووقوفه اإىل 

تاأكيده  ال�سعب العراقي يف حمنته التي ت�سبب فيها النظام العراقي . وجدد املجل�س  جانب 

على �سرورة بذل املزيد من اجلهود مع الدول العربية وال�سديقة من اأجل تاأييد عقد موؤمتر 

دويل لبحث ق�سية فل�سطني ، مع اللتزام بحق �سعب فل�سطني يف تقرير امل�سري واإقامة دولته 

امل�ستقلة على ترابه   الوطني .

اللجنة اخلا�شة املكلفة باإزالة اأ�شلحة الدمار ال�شامل العراقية :

 ، 1991م  اأبريل    2 املتخذة يف   ) ) 1991م  الأمن 786  قرار جمل�س  الفقرة جيم من  مبوجب 

وال�سواريخ   ، العراقية  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  لإزالة  اخلا�سة  املتحدة  الأمم  جلنة  اأن�سئت 

بعيدة املدى ، وما يتعلق باإمكانات اإنتاجها .
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والقرار 687 ) 1991م ( يت�سمن �سروط التحالف الدويل لوقف اإطالق النار مع  العراق . وقد جاء 

يف الفقرة ال�سابعة من منطوق القرار : " اإن جمل�س الأمن يدعو العراق اإىل اأن يوؤكد من جديد ، دون اأي 

�سروط التزاماته املقررة مبوجب بروتوكول جنيف حلظر ال�ستعمال احلربي للغازات اخلانقة ، اأو 

ال�سامة ، اأو ما �سابهها ولو�سائل احلرب البكرتيولوجية املوقع يف جنيف يف 17 يونيه 1925م ، واأن 

ي�سدق على اأتفاقية حظر ا�ستخدام واأنتاج وتخزين الأ�سلحـــــة البكرتيولوجيــــــــة ) البيولوجية ( ، 

والتوك�سينية ، وتدمري تلك الأ�سلحة ، واملوؤرخة يف 10 اأبريل 1971م " .

اأن يقبل العراق دون اأي �سرط  اإن املجل�س يقرر   " وقد جاء يف الفقرة الثامنة من القرار : 

والبيولوجية وجميع  الكيماوية  الأ�سلحة  اإزالة جميع  اأو  بتدمري  اأ�سراف دويل  القيام ، حتت 

وجميع  ومكونات  فرعية  منظومات  من  بها  يت�سل  ما  وجميع  الكيماوية  العوامل  خمزونات 

مرافق البحث والتطوير والدعم والت�سنيع ، وجميع القذائف الت�سيارية التي يزيد مداها عن 

150 كيلومرتًا والقطع الرئي�سية بها ، ومرافق اإ�سالحها واإنتاجها " .

ون�ست الفقرة التا�سعة ) اجلزء باء- 1 ( على : ت�سكيل جلنة خا�سة تقوم على الفور باأعمال 

تفتي�س يف املوقع على قدرات العراق البيولوجية والكيماوية ، وما يتعلق بالقذائف ، ا�ستنادًا 

اإىل ت�سريحات العراق وما تعينه اللجنة اخلا�سة نف�سها من املواقع الإ�سافية " .

وللجنة اخلا�سة املن�ساأة مبوجب هذا القرار ، والتي مقرها يف نيويورك ) الأمم املتحدة ( ، 

مركز يف بغداد ومكتب ميداين يف املنامة ت�ست�سيفه مملكة البحرين .

ت�شريحات وبيانات �شادرة عن وزارة اخلارجية :

1 - �سرح معايل ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة وزير اخلارجية لدى عودته اإىل 

الطارئ  �سارك يف الجتماع  اأن  بعد   ، 1990م  اأغ�سط�س   31 ، م�ساء اجلمعة  البالد 

لوزراء اخلارجية العرب الذي اأنهى اأعماله يف القاهرة م�ساء اليوم ذاته باأن املجل�س 

قد تدار�س الأو�ساع اخلطرية الناجمة عن ا�ستمرار احتالل القوات العراقية لدولة 

الكويت والنتائج املرتتبة عن ذلك . وا�ستمع اإىل تقرير الأمني العام جلامعة الدول 

العربية  القمة  موؤمتر  عن  ال�سادر   195 رقم  القرار  تنفيذ  متابعة  ب�ساأن  العربية 

 ، اأغ�سط�س  �سهر  من  العا�سر  اإىل  التا�سع  من  الفرتة  يف  بالقاهرة  املعقود  الطارئ 

والذي طالب بان�سحاب القوات العراقية من الأرا�سي الكويتية دون قيد اأو �سرط ، وعدم 

العرتاف بقرار العراق �سم دولة الكويت ول بنتائج اأخرى مرتتبة على ذلك ال�سم ، مع 

التم�سك بعودة نظام احلكم الذي كان قائمًا يف الكويت قبل الغزو ممثاًل يف ح�سرة 

املوؤمتر  اأتخذ  ، كما  الكويت  اأمري دولة  ال�سباح  الأحمد  ال�سيخ جابر  ال�سمو  �ساحب 

الحتالل  حتت  الواقعة  الكويتية  الأرا�سي  يف  املدنيني  احرتام  وجوب  يوؤكد  قرارًا 
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، واأرواحهم ، وممتلكاتهم وفقًا لأحكام اتفاقية جنيف  ، وتاأمني �سالمتهم  العراقي 

بالرتكيبة  امل�سا�س  بعدم  العراقية  ال�سلطات  مطالبة  مع    ، 1949م  لعام  الرابعة 

ال�سكانية يف الأرا�سي الكويتية باعتبار اأن مثل هذا العمل ينطوي على انتهاك للقانون 

الدويل ، وتاأكيد احلق امل�سروع للمت�سررين من الكويتيني وغريهم يف احل�سول على 

التعوي�سات العادلة جراء ما اأ�سابهم من اأ�سرار وخ�سائر ، واعتبار قرار اإنهاء عمل 

البعثات الدبلوما�سية والقن�سلية املعتمدة لدى دولة الكويت باطاًل ، ولغيًا ، ومطالبة 

ال�سلطات العراقية بعدم عرقلة احلق امل�سروع يف ال�سفر لرعايا الدول الأخرى يف كل 

من الكويت ، والعراق يف اأي وقت ي�ساوؤون .

القمة تنبثق من قرار  اأن  ينبغي  اأي مبادرة عربية  اأن  اأكد فيه  بيانًا  اأ�سدر املجل�س  · كما 
العربية الطارئة الأخرية ، واأعترب املجل�س دورته غري العادية يف حالة اأنعقاد م�ستمر .

املوقف تعرب عن   ، وم�سوؤولة  بناءة  باأنها  الجتماع  نتائج  وزير اخلارجية  وو�سف معايل   ·
 ، العربي  القومي  الأمن  تهدد  التي  اخلطرية  التحديات  هذه  ملواجهة  احلقيقي  العربي 

وم�ستقبل الأمة العربية ، والأمن وال�ستقرار يف العامل .

· واأعرب معايل الوزير عن اأمله يف اأن ي�سود �سوت العقل واحلكمة ، وذلك من اأجل جتنيب
الوطن العربي كارثة فادحة .

2- ولدى عودة معايل ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة وزير اخلارجية من القاهرة م�ساء

16 فرباير 1991م ( ، بعد اأن �سارك يف الجتماع  1411هـ )  يوم ال�سبت 2 �سعبان 

 ، العربية  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  وزراء خارجية  بني  امل�سرتك  التن�سيقي 

ووزيري خارجية كل من جمهورية م�سر   العربية ، واجلمهورية العربية ال�سورية .

· اأدىل معاليه بت�سريح قال فيه : اإنه قد مت خالل الجتماع درا�سة الو�سع حينها يف منطقة
اخلليج والوطن العربي وما اأفرزه الحتالل العراقي لدولة الكويت  ال�سقيقة . واأن الجتماع 

قد اأكد على �سالبة موقف هذه الدول وت�سميمها على اإخراج القوات العراقية املحتلة من 

دولة الكويت ال�سقيقة طبقًا للقرارات العربية والإ�سالمية والدولية وعودة ال�سرعية اإليها .

· وبني اأن هذا الجتماع قد تدار�س اأي�سًا التن�سيق والتعاون فيما بني هذه الدول يف مرحلة ما بعد
حترير الكويت . وذلك يف كافة املجالت وبخا�سة الأمنية ، وال�سيا�سية ، والقت�سادية ، مع تاأكيد 

العزم على اإقامة ت�سامن عربي قائم على اأ�س�س جديدة ، حتفظ الأمن وال�ستقرار يف املنطقة .

· واأنه قد اأتفق على تن�سيط دور اجلامعة العربية ، وكافة موؤ�س�سات العمل العربي امل�سرتك .
· واأن املخت�سني قد اأتفقوا على عقد اجتماع ثاٍن لهم يف العا�سمة ال�سورية دم�سق يف اخلام�س

من �سهر مار�س 1991م ؛ ملوا�سلة العمل على بلورة هذا التوجه يف اإطار يتم التفاق عليه .
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مملكة البحرين ترحب بالأ�شقاء الكويتيني :

�سدر عن وزارة خارجية مملكة البحرين بيانًا ر�سميًا يوم الثالثاء 14 اأغ�سط�س 1990م ن�سه الآتي :

الأنباء  وكالت  اإحدى  تناقلته  ما  قاطعًا  نفيًا  اخلارجية  بوزارة  م�سوؤول  ر�سمي  م�سدر  نفى   ((

يف اخلارج من اأن البحرين مل تعد قادرة على ا�ستيعاب مزيد من الكويتيني يف اأرا�سيها ، ومعربًا 

عن ترحيب البحرين حكومةً  و�سعبًا بالأ�سقاء الكويتيني القادمني اإليها باعتبارها وطنهم 

الثاين . وكرر امل�سدر باأنه �سوف ت�سل خالل اليومني القادمني طائرتان من اخلارج على متنهما 

فوج اآخر من الأ�سقاء الكويتيني موؤكدًا باأن مملكة البحرين وكعهدهم بها دومًا �ستظل مفتوحة 

الأبواب حتت�سن وبكل ترحاب الأ�سقاء الكويتيني ، وتفتح لهم �سدرها وذراعيها (( .

العراق  قرار  بعد  الكويت  يف  باأعمالها  القيام  يف  �شفارتها  وا�شتمرار  البحرين 

اإغالق ال�شفارات يف العا�شمة الكويتية ونقلها اإىل بغداد :

اأ�سدرت وزارة خارجية مملكة البحرين بيانًا بهذا ال�سدد يف ما يلي ن�سه : " اأعلنت البحرين 

ر�سميًا عن ا�ستمرار العالقات الدبلوما�سية بني حكومتي البحرين والكويت مع الإبقاء على 

�سفارة مملكة البحرين يف الكويت يف ممار�سة عملها املعتاد .. وعدم العرتاف باأي و�سع 

يرتتب على الحتالل العراقي للكويت " .

البحرين حتمل العراق م�شوؤولية احلرب :

م�سوؤول  م�سدر  اأدىل  حتى  ال�سحراء  عا�سفة  عملية   ، الكويت  حترير  حرب  بداأت  اأن  ما 

بوزارة اخلارجية بت�سريح ن�سرته ال�سحف يوم الأربعاء الثاين من �سهر رجب 1411هـ ) 18 

العربية  القرارات  التجاوب مع كل  العراق على عدم  اإ�سرار  " اأن  فيه  1991م ( بني  يناير 

والإ�سالمية وقرارات جمل�س الأمن واملجتمع الدويل اأدى اإىل العمل على حترير دولة الكويت 

بالعمل   الع�سكري " .

الدور الذي قامت به �شفارتا مملكة البحرين يف الكويت وبغداد :

الكويت  يف  البحرين  مملكة  و�سفارتا   ، الكويت  لدولة  العراقي  للغزو  الأول  اليوم  منذ 

وبغداد ، مل ياألوا جهدًا يف العمل على تكثيف اأق�سى طاقاتهما يف �سبيل القيام مب�سوؤولياتهما 

جتاه املواطنني البحرينيني يف الكويت ، والعراق ، وكذلك لغريهم من مواطني دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ، بل وللرعايا الأجانب املقيمني على اأر�س الكويت ال�سقيقة .

 ، بالإخال�س  ، مفعمًا  الواجب  نداء  تلبية  ال�سفارتان من حافز  به  الذي قامت  الدور  وينبع 
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والتفاين يف اإداء مهام جديدة ولدها وجود الحتالل يف دولة الكويت .

وقد اأ�ستمل هذا الدور على عدة حماور متثلت يف العديد من امل�ساعي واملبادرات ، قامت بها 

ال�سفارتان لعل اأبرزها :

1- ت�شهيل �شفر الراغبني يف الرحيل عن الكويت :

و�سمن هذا الإطار �سعت ال�سفارتان اإىل تنظيم ت�سيري احلافالت لنقل الراغبني يف الرحيل 

عن الكويت . وانتهاج كافة ال�سبل ل�سمان �سالمتهم حتى و�سولهم اإىل مملكة البحرين .

فقدوا  للذين   ) مرور  اأوراق   ( تذاكر  باإ�سدار  الكويت  يف  البحرين  مملكة  �سفارة  فقامت 

اأما   ، حيازتها  من  متكنهم  دون  حينها  املاأ�ساوي  الو�سع  حال  الذين  اأو   ، �سفرهم  جوازات 

العراقيل  نتيجة  لإح�سارها   ، العمل  جهة  اإىل  اأو   ، م�ساكنهم  اإىل  الو�سول  �سعوبة  ب�سبب 

تدمري  اأو   ، حرق  عن   الناجم  فقدانها  ب�سبب  واأما   ، الحتالل  قوة  جانب  من  املفرو�سة 

ممتلكات الأهلني ، اأو املقيمني ودورهم .

2- الإح�شا�س بالواجب الوطني والإن�شاين اإزاء املر�شى :

حينما ف�سل العديد من املر�سى اخلروج من امل�ست�سفيات ومغادرة الكويت خوفًا وهلعًا من 

قوات الحتالل ، كان لبد لأركان �سفارة مملكة البحرين يف الكويت من اأن يقوموا بواجبهم 

جتاه معاجلة هذا الأمر باأكرث مما كانت ت�سمح لهم به الظروف املحيطة بالو�سع ال�سائد يف 

ظل الحتالل ، تلبية ملا اأملته عليهم �سمائرهم اإزاء هذه احلالة املاأ�ساوية .

فتم ترتيب الأمر مع بع�س العاملني يف امل�ست�سفيات لنقل املر�سى البحرينيني اإىل ال�سفارة 

حيث خ�س�س طابقان من مبناها كعيادة طبية اأقت�سر الطابق الأر�سي منها على املر�سى 

من الرجال ، وحدد الطابق الأول للن�ساء وللم�سابني بالأمرا�س امل�ستع�سية . بالإ�سافة اإىل 

ذلك فقد خ�س�س يف القن�سلية مكان لإيواء اأهايل املر�سى ، وكان ي�سرف على العالج اأطباء 

كويتيون يرتدد معظمهم لياًل لعيادة املر�سى اأثناء �سدول الظالم .

من  كل  يف  البحرين  مملكة  �سفارتي  اأركان  اأداه  الذي  بالدور  ننوه  اأن  بنا  ويجدر 

الكويت ، وبغداد ، ويف مقدمتهم املرحوم ال�سيد عي�سى حممد اجلامع ، والذي كان حينها 

�سفريًا للمملكة يف العا�سمة الكويتية .

كذلك اأعرب جاللة امللك املفدى القائد الأعلى ، �ساحب اجلاللة ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل 

خليفة عن تقديره للمرحوم عي�سى حممد اجلامع ، واأع�ساء �سفارة مملكة البحرين ملا قاموا 

به من جهد م�سكور ، وذلك اأثناء ا�ستقبال جاللته يف ديوانه بالرفاع لل�سفري يوم الأربعاء 52 

جمادى الأوىل 1411هـ ) 12 دي�سمرب 1990م ( .
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�شفري مملكة البحرين يف الكويت :

فيما يتعلق بالحتالل العراقي للكويت وكيفية مواجهة الو�سع امل�ستجد ، يذكر �سعادة ال�سفري 

املرحوم عي�سى حممد اجلامع : اإنه حال تلقيه نباأ الغزو يف ال�ساعة اخلام�سة والربع �سباحًا ، بعد 

اأن اأدار موؤ�سر املذياع اإىل حمطة اإذاعة الكويت ، بادر اإىل الت�سال فورًا باأع�ساء ال�سفارة 

باجتياز  الكفيلة  ال�سبل  لتلم�س  ال�سفارة  مبنى  اإىل  ال�سرعة  وجه  على  منهم احل�سور  طالبًا 

امل�ستجدات يف الكويت .

القوات  اأقامتها  التي  التفتي�س  نقاط  اجتياز  من  ال�سفارة  اإىل  طريقه  يف  وهو  متكن  وقد 

العراقية يف الطريق وال�سوارع منذ ال�ساعات الأوىل لالحتالل ..

اأمام  متجمهرين  البحرين  اأبناء  من  الع�سرات  وجد  حتى  ال�سفارة  مبنى  اإىل  و�سل  اأن  وما 

ال�سفارة وكل منهم يتطلع ب�سغف اإىل تاأمني عودته اإىل البحرين ..

اأو   ، بيوم  الغزو  قبل  وذلك   ، عا�سوراء  عطلة  لق�ساء  الكويت  اإىل  جاء  من  هوؤلء  بني  ومن 

يومني .

ال�سفري  واأقنعهم   ، ال�سفارة  املبنى  اإىل  واأدخلوهم   ، ال�سفارة  واأركان  ال�سفري  طماأنهم  وقد 

بالعودة على وجه ال�سرعة اإىل البحرين بال�سيارات التي اأقلتهم برًا اإىل الكويت قبل اأن تتعقد 

الأمور ، وتتطور اإىل الأ�سواأ .

يومي اخلمي�س  البحرين خالل  اإىل  بالعودة   ، ال�سفري  براأي  اقتناعهم  بعد   ، بداأوا  وبالفعل 

واجلمعة .

ويذكر ال�سفري اأي�سًا ، اأنه منذ اليوم الرابع من �سهر اأغ�سط�س وهو اليوم الثالث للغزو ، بداأ 

كثري من النا�س يف هرعهم اإىل ال�سفارة .. و�سمت جحافلهم بحرينيني مقيمني يف الكويت ، وكويتيني 

يطلبون امل�ساعدة للخروج من الكويت بعد اأن اأغلق املطار ، وحظر ال�سفر من الكويت اإل عن 

طريق العراق .

وكان اأول عمل مت القيام به اعتبارًا من يوم ال�سبت الرابع من اأغ�سط�س هو جتميع الطالبات يف 

مبنى ال�سفارة ، والطالب يف نادي الطلبة متهيدًا لرتحيلهم اإىل البحرين .

ويف الوقت ذاته مت ترتيب اإعادة وفد ك�سفي بحريني كان يزور الكويت ، وذلك عرب احلدود ، 

يف احلافلة التي كانت قد اأقلتهم عند �سفرهم من البحرين .

3- اإ�شدار اأوراق مرور للذين فقدوا جوازات �شفرهم :

اأوراق مرور ملن مل يتمكنوا من اإح�سار جوازات �سفرهم نتيجة مداهمة  اأ�سدرت ال�سفارة   

القوات العراقية للفنادق ومنع النزلء من دخولها .
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4- توفري و�شائل النقل : 

لعل امل�سكلة التي انبلجت يف تلك الظروف كانت تتمثل يف كيفية توفري و�سائل النقل لرتحيل 

الراغبني يف ال�سفر اإىل البحرين .

حافالت  لديهم  وممن  النقل  �سركات  من  بالعديد  والت�سال  التحمي�س  وبعد   ، واأخريًا 

كبرية ، مت التفاق مع " مقاولني للحجاج ل�ستئجار حافالتهم " على اأن يكون دفع م�ساريف 

النقل يف البحرين ، حيث �ستحفظ تلك احلافالت يف املنامة جتنيبًا لها من اأن تتعر�س للنهب 

وامل�سادرة من قبل اأفراد القوات الغازية . 

الأخوة من  والعديد   ، البحرينيني  والطالبات  الطلبة  جميع  �شفر  ترتيب   -5

الكويتيني :

من  العديد  الفوج  هذا  و�سم   ، والطالبات  الطلبة  من  البحرينيني  جميع  �سفر  ترتيب  مت 

الأخوة الكويتيني الراغبني يف اخلروج من وطاأة الحتالل ، ومن بينهم عائالت من الأ�سرة 

احلاكمة .

وحتركت احلافالت نحو احلدود الكويتية ال�سعودية ظهر يوم الأحد اخلام�س من اأغ�سط�س 

هذا  ب�سحبة  وكان   ، ال�سفارة  مبنى  اأمام  وتقع  الفوج  اأفراد  فيها  جتمع  التي  ال�ساحة  من 

 ، وعائلته  املرباطي  حممد  ال�سحي  وامللحق   ، وعائلته  الذوادي  عي�سى  القن�سل  من  كل  الفوج 

وتبعت   . بعائلتيهما  حتيق  كانت  التي  الظروف  ل�سعوبة  بالنظر  للرحيل  ا�سطرا  واللذين 

اأخرى تقل عددًا من  اإىل �سيارات خليجية  اإ�سافة  تلك احلافالت �سيارات خا�سة بحرينية 

املواطنني البحرينيني وغريهم من اخلليجيني الذين دخلوا الكويت قبل الغزو ، وكذلك �سمن 

احلافالت وال�سيارات كان هناك �ستة وثالثون فردًا من عائلة ال�سباح . ومت خروج هذا الفوج 

عن طريق " منفذ ال�ساملي " .

ويف اليوم التايل تواردت الأنباء عن اإغالق احلدود مع اململكة العربية ال�سعودية من جانب 

القوات العراقية التي اأقامت مراكز تفتي�س ملنع ال�سيارات من مغادرة الكويت .

واإزاء هذا الأمر كان لبد من التفكري يف اإيجاد خمرج اآخر يوؤمن عودة البحرينيني اإىل 

بها  ات�سل  ال�سفري حني  رف�ست طلب  قد  الكويت  العراقية يف  القيادة  واأن  ، خا�سة  البالد 

م�سطرًا طالبًا منها ال�سماح بخروج عدد من  ال�سيارات ، كانت قد خ�س�ست لنقل مواطنني 

بحرينيني عرب احلدود مع ال�سعودية .

هذا  اأن  غري   ، بغداد  يف  القيادة  من  الأوامر  تلك  �سدور  حجة  على  الرف�س  هذا  بني  وقد 

املو�سوع قد ذلل بعد اإحلاح من جانب ال�سفارة ، باإمكانية ترحيل هوؤلء املواطنني عن طريق 

العراق وهو الأمر الذي لي�س لدى القيادة العراقية مانع جتاهه .
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امل�ست�سار  البحريني  بالأعمال  القائم  �سافر   ، 1990م  اأغ�سط�س  من  والع�سرين  الثالث  ويف 

عيد القحطاين اإىل بغداد ل�ستئجار اثنتي ع�سرة حافلة وزعت بالت�ساوي بني البحرينيني ، 

وال�سعوديني ، والإماراتيني ؛ لنقلهم خارج الكويت .

التايل  اليوم  اأغ�سط�س ، و�سريت يف  الرابع والع�سرين من  اإىل الكويت يف  القائم بالأعمال  وعاد 

احلافالت مبا تقله من اأ�سخا�س اإىل بغداد ، حيث مكثوا فيها اأربعة اأيام بعدها نقل معظم ركابها 

من البحرينيني وال�سعوديني اإىل عمان بطائرات خا�سة ا�ستاأجرتها �سفارتا البلدين يف بغداد .

اأما املتبقون من ركاب احلافالت ، فقد مت نقلهم ومعظمهم من ال�سباب عرب الطريق الربي 

" على احلدود الأردنية .. ومن ثم ، مت جتميعهم يف عمان ؛ ليت�سنى  " طريبيل  اإىل املنفذ 

نقلهم بطائرات خا�سة اإىل البحرين .

كما مت نقل ما يربو على اخلم�سمائة �سخ�س يف فوج فيما بعد ، �سم مواطنني بحرينيني ، ومن بينهم 

املر�سى ، وا�سقاء كويتيني ، وعددًا من العمانيني ، والإماراتيني ، والقطريني وجن�سيات اأخرى .

وتوجهت احلافالت التي ت�سم هذا الفوج اإىل بغداد ب�سحبة ال�سيدين : حممد عوي�س وهو 

موظف يعمل يف  ال�سفارة ، وعبد الكرمي حمزة القاروين وهو مواطن بحريني مقيم هناك ، 

وقد زودوا بقائمة ت�سم اأ�سماء املرحلني ، وبر�سالة من ال�سفري اإىل القائم بالأعمال ب�سفارة 

مملكة البحرين يف بغداد ال�سيد عادل تقي تطلب اإليه ترتيب اأمر �سفرهم من قبل ال�سفارة يف 

بغداد اإىل الأردن ثم اإىل البحرين مع الذين تقوم ال�سفارة يف بغداد برتحيلهم من املواطنني 

البحرينيني املوجودين يف العراق ، كدفعة اأوىل يتبعها ترتيب اإر�سال دفعات اأخرى يف حافالت 

عراقية مرة ، اأو مرتني اأ�سبوعيًا كلما ت�سنى جتميع الراغبني يف ال�سفر من الكويت .

اأ�سحاب احلافالت  اإتفاق مع  اإىل بغداد بانتظام بعد  اإر�سال عدد من الدفعات  وبالفعل مت 

نظري اأجرة معينة تدفع لهم يف بغداد .

و�سار الأمر على هذا املنوال حتى بعد �سدور قرار ال�سلطات العراقية باإعالن اإغالق كافة 

ال�سفارات بالكويت ونقل اأن�سطتها اإىل بغداد ، وحتديد الرابع والع�سرين من اأغ�سط�س كاآخر 

موعد ملزاولة اأن�سطتها يف الكويت .

6- متابعة ترحيل املواطنني البحرينيني :

وقد وا�سل ال�سفري عمله �سرًا ، وكذلك ال�سكرتري ، واملوظف املحلي حممد عوي�س ، اإذ توا�سل 

ويف   . دفعات  على  ير�سلون  كانوا  الذين  الكويت  مغادرة  يف  للراغبني  املرور  تذاكر  اإ�سدار 

مداهمة  من  . خوفًا  وولدها  واأخته  ابنته  اإر�سال  ال�سفري  قرر  1990/9/13م  اخلمي�س  يوم 

حافلة  يف  البحرينيني  املواطنني  بع�س  مع  �سفرهم  مت  الثاين  اليوم  ويف   ، ملنزله  العراقيني 

�سغرية تابعة ل�سفارة البحرين يف بغداد .
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ويف ال�سباح الباكر من نف�س اليوم 1990/9/13م اأقتحم العراقيون مبنى �سفارة البحرين يف 

الكويت فطلب ال�سفري من فرا�س كان قد نقل اإليه النباأ ، اأن يخفي املفاتيح يف مكان �سري .

ويذكر ال�سفري اأي�سًا اأن املقتحمني نهبوا املواد الغذائية املوجودة يف املطبخ ، والتي كانت تقدم 

للمر�سى البحرينيني الذين كانوا يف مبنى ال�سفارة .

تاريخ  حتى  العراقية  القوات  اأفراد  جانب  من  حمتلة  ظلت  قد  ال�سفارة  اأن  ال�سفري  ويذكر 

اندحارهم من الكويت ، علمًا باأن املداهمات والقتحامات مل تقت�سر على �سفارة البحرين 

اإىل  ن�سري  اأن  املفيد  . ولعل من  ال�سرة  املوجودة يف منطقة  ال�سفارات  ، بل �سملت كل  فقط 

اأن �سفارة البحرين يف الكويت مل يقت�سر ن�ساطها فقط على ترحيل رعايا مملكة البحرين 

واملواطنني الكويتيني فقط ، بل تعدى ذلك اإىل ترحيل ع�سرات العائالت ال�سعودية يف اأواخر 

ال�سفارة  اإىل  تو�سيلهم  بتاأمني  تقوم  اأن  عليها  واجبها  اأملى  حيث   ، 1990م  اأكتوبر  �سهر 

ال�سعودية يف بغداد .

اإىل بغداد  اإر�سالهن  ، فتم  ال�سفارة  اإىل  اأربعة ع�سرة ممر�سة هندية كن قد جلاأن  وكذلك 

وتاأمني و�سولهن اإىل �سفارة بالدهن فيها ، كما اأ�ستمل ن�ساط ال�سفارة اأي�سًا على ترحيل عدد 

قليل من جن�سيات اآ�سيوية اأخرى اإىل بغداد ، حيث توجد �سفارات بلدانهم فيها .

الأوراق  كافة  نقل  1990/9/13م  اخلمي�س  يوم  مت  قد  تعاىل  اهلل  ف�سل  من  اأنه  ال�سفري  ويذكر 

 " باإ�سدار  �سرًا  العمل  وا�سل  حيث   ، منزله  اإىل  والأختام  املرور  وتذاكر  اخلا�سة  وال�ستمارات 

تذاكر  املرور " ملن يتقدم اإليه وبطريقة �سرية ، واأ�ستمر يف موا�سلة العمل على هذه الوترية حتى 

مطلع �سهر دي�سمرب 1990م ، حيث غادر ال�سفري متوجهًا اإىل بغداد ، ومنها اإىل البحرين بعد اأن 

والذين   ، بغداد  املوجودين يف  الأجانب  الرعايا  ب�سفر  ال�سماح  العراق على  ال�سلطات يف  وافقت 

، كما  الفرن�سيني منهم  ، وخا�سة  املحتملة  الغارات اجلوية  ب�سرية �سد  بع�سهم كدروع  ا�ستعمل 

�سمح لكل الأجانب املتخفني يف الكويت بالرحيل ، وذلك يوم 6 دي�سمرب 1990م .

كما �سمح اأي�سًا لل�سفريين املتبقيني يف العا�سمة الكويتية مبغادرة الكويت ، وهما ال�سفريين 

الأمريكي والربيطاين .

ولقد قامت �سفارة مملكة البحرين يف بغداد اأي�سًا بالكثري من الأن�سطة التي �ساعدت ومهدت 

ال�سبيل خلروج الآلف من الكويتيني والبحرينيني . وحتملت مملكة البحرين كل نفقات النقل 

من الكويت اإىل بغداد ومنها اإىل الأردن فالبحرين ، �سواء اأكان ذلك جواً  بالطائرات ، اأم 

)1(

برًا بال�سيارات واحلافالت . 

ر�سالة �سعادة وزير اخلارجية رقم م �س و / 708 تاريخ 8 يوليو 1998.
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2-  وزارة الداخلية :

يف ظل توجيهات القيادة احلكيمة وال�سيا�سة العامة للحكومة الر�سيدة واخلطط والإجراءات 

الداخلية  وزارة  تولت  فقد   ، ال�سقيقة  الكويت  لدولة  العراقي  الغزو  ملواجهة  اأقرتها  التي 

من  للوقاية  ال�سرورية  والتدابري  الإجراءات  واتخذت   ، الداخلية  اجلبهة  حماية  م�سئولية 

وانتظام   ، الطبيعية  احلياة  ا�ستمرار  ي�سمن  مبا  التخريبية  اأو   ، احلربية  العمليات  اأخطار 

املرافق العامة وكفالة الأمن وال�ستقرار . وباعتبار اأن وزير الداخلية هو امل�سئول عن الدفاع 

املدين ، ويراأ�س جمل�س الدفاع املدين ، فقد تراأ�س اللجنة الوزارية التي مت تكوينها حلماية 

الأفراد واملن�ساآت . وقامت وزارة الداخلية طبقًا لأحكام املر�سوم بقانون رقم 5 ل�سنة 1990م 

ب�ساأن الدفاع املدين بر�سم تخطيط �سامل للطوارئ الأمنية يف اململكة ، وكذا و�سع وتنفيذ 

خطة للدفاع املدين ، وبا�سرت الوزارة م�سئولياتها يف جمال حماية الأفراد واملن�ساآت والدفاع 

املدين و�سملت الرتتيبات التي اأعدتها التدابري الوقائية واأعمال الإنقاذ ، والإ�سعاف ، واملالجئ ، 

واإجراءات توزيع الأغذية والأطعمة واملياه ، وغري ذلك من اأمور ، وعملت الوزارة على النهو�س 

مب�سئولياتها بالتعاون الكامل والتن�سيق امل�ستمر مع الوزارات واجلهات والأجهزة املعنية .

ويف اإطار جهود اململكة ملواجهة اآثار الغزو العراقي لدولة الكويت ال�سقيقة املتعلقة با�ستقبال 

اأول  الداخلية يف  لوزارة  اأ�سندت  فقد   ، البحرين  ململكة  القادمني  الكويتيني  الأ�سقاء  واإيواء 

الأمر رئا�سة جلنة خا�سة للرعاية ، ثم اأ�سندت اإليها رئا�سة اللجنة الوزارية لرعاية الأخوة 

م�سئوليات  وحددت  للرعاية  الالزمة  والرتتيبات  الإجراءات  كافة  اتخذت  التي  الكويتيني 

الأمور  من  باأمر  منها  كل  تخت�س  فرعية  جلان  و�سكلت  اململكة  واأجهزة  وزارات  وواجبات 

بالأخوة  العناية  على  املعنية  واأجهزتها  الداخلية  وزارة  وحر�ست   . املو�سوع  بهذا  املتعلقة 

وطاأة  لتخفيف  لهم  والطماأنينة  ال�سالمة  وتوفري   ، اأمنهم  على  واحلفاظ  الكويتيني 

الأجهزة  وعملت   . طبيعية  حياة  البحرين  مملكة  يف  اإخوانهم  بني  يعي�سوا  وحتى   . املحنة 

وت�سهيل   ، البحرين  بلدهم  بهم يف  والرتحيب  القادمني  ا�ستقبال  الوزارة على  املخت�سة يف 

دخولهم عرب منافذ اململكة ، واأدت ال�سرطة الن�سائية دورًا يف عالج احلالت الجتماعية 

والأ�سرية ، والحباطات ، وال�سدمات النف�سية النا�سئة عن حمنة الغزو ، وظروف اللجوء 

والإقامة خارج الوطن ، ويف كل الأحوال قامت وزارة الداخلية باإجناز مهامها بتن�سيق وتعاون 

مع اأجهزة اململكة ، وال�سفارة الكويتية ، واللجنة الأمنية الكويتية التي تكونت ملتابعة الأمور 

اخلا�سة بالأخوة الكويتيني .
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اأوًل : دور وزارة الداخلية يف حماية اجلبهة الداخلية:

اللجنة الوزارية حلماية الأفراد واملن�شاآت : 

يف �سياق جهود مملكة البحرين لتوفري الأمن وال�سالمة لالأفراد وحماية املن�ساآت من خالل 

من  عدد  واتخاذ   ، املدين  للدفاع  كاملة  خطة  وو�سع  الطوارئ  حلالة  ال�سامل  التخطيط 

الإجراءات الوقائية بالإ�سافة اإىل توفري خدمات الإنقاذ ومواجهة اأية اآثار حلالة احلرب .

وبناء على قرار �ساحب ال�سمو رئي�س الوزراء املوقر فقد تكونت جلنة وزارية حلماية الأفراد 

الأ�سغال    ، واملاء  الكهرباء   ، املوا�سالت   : وزراء  وع�سوية  الداخلية  وزير  برئا�سة  واملن�ساآت 

والزراعة ، التجارة ، الإ�سكان ، ال�سحة و�سئون جمل�س الوزراء والإعالم . واخت�ست هذه 

الأو�ساع  على  نتائج  من  يرتتب  ما  ملواجهة  الالزمة  والتدابري  الإجراءات  باتخاذ  اللجنة 

والظروف مبنطقة اخلليج اثر الغزو العراقي لدولة الكويت يف اأغ�سط�س 1990م ، واجتمعت 

اللجنة ب�سفة دورية ، وقامت بتقييم الأو�ساع وتخطيط ال�ستعداد لكل الحتمالت .

وقد ت�سكلت جلنة فنية منبثقة عن جلنة حماية الأفراد واملن�ساآت برئا�سة مدير اإدارة الدفاع 

واملخ�س�سة  املجهزة  العمليات  بغرفة  م�ستمر  انعقاد  حالة  يف  وكانت   ، والإطفاء  املدين 

للطوارئ طبقًا ملا تقت�سيه الظروف ، كما تكونت يف كل وزارة جلنة للطوارئ من اأجل العمل 

على حماية الأفراد العاملني واملن�ساآت والوثائق وال�سجالت بالتن�سيق مع اإدارة الدفاع املدين 

تنفيذ  ومتابعة  باعتماد  واملن�ساآت  الأفراد  حلماية  الوزارية  اللجنة  قامت  وقد   . والإطفاء 

اخلطة العامة للطوارئ التي اأعدتها وزارة الداخلية ، وقامت هذه اخلطة على مفهوم التخطيط 

ال�سامل ، حيث ت�سمنت خطة العمل العامة كما ر�سمت دور الوزارات والهيئات واملوؤ�س�سات 

وحددت م�سئولياتها واخت�سا�ساتها يف اإطار اخلطة العامة للطوارئ .

اخلطة العامة للطوارئ :

طبقًا لأحكام املر�سوم بقانون رقم 5 ل�سنة 1990م ب�ساأن الدفاع املدين ، فاإن وزير الداخلية 

هو امل�سئول عن الدفاع املدين ، ويراأ�س جمل�س الدفاع املدين الذي يخت�س بو�سع ال�سيا�سة 

العامة للدفاع املدين ، واإقرار اخلطط وامل�سروعات املنفذة لها ، وحتديد مهام وم�سئوليات 

اإدارة  مدير  اأن  كما   ، التنفيذ  على  القائمة  واجلهات   ، واملوؤ�س�سات   ، والهيئات   ، الوزارات 

الدفاع املدين والإطفاء هو امل�سئول اأمام الوزير عن تنفيذ اأعمال الدفاع املدين التي ين�س 

عليها القانون . 

العمل  �سري  ت�سمن  للطوارئ  �ساملة  خطة  بو�سع  الداخلية  وزارة  قامت  تقدم  ما  على  بناء 

 ، ال�سكان  لوقاية  الالزمة  الإجراءات  كافة  واتخاذ   ، العامة  املرافق  يف  وا�سطراد  بانتظام 
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واملمتلكات   ، العامة  وامل�سروعات   ، املن�ساآت  وحماية   ، ال�سرورية  اخلدمات  �سالمة  وتاأمني 

اخلا�سة مبا يكفل اإقرار الأمن ، وال�ستقرار وتوفري ال�سالمة والطماأنينية .

اإدارة الدفاع املدين والإطفاء بتدريب وجتهيز فرق من ال�سباب والن�ساء يف اأعمال  وقد قامت 

الدفاع املدين ، واإجراء جتارب ومترينات على اأعمال الدفاع املدين حت�سبًا لأي ظروف طارئة .

اخلا�سة  واخلطط  والتدابري  لالإجراءات  امل�ستمرة  املتابعة  عملية  الداخلية  وزارة  وتولت 

بالوقاية من اأخطار احلرب ، اأو اأعمال التخريب .

وا�ستملت خطة الطوارئ العامة على حتديد واجبات وزارات واأجهزة اململكة .

خطة الدفاع املدين :

و�سعت وزارة الداخلية خطة �ساملة متكاملة للدفاع املدين ، وقد ت�سمنت اخلطة الإجراءات 

والعنا�سر الأ�سا�سية التالية :

-    حتذير اجلمهور .

-   وقاية اجلمهور .

-  حماية البنايات العامة .

-  حماية املن�ساآت اخلا�سة والعامة .

وقاية وحماية املواقع الهامة ومقتنيات اململكة .  -

-  التحذير والوقاية من هجوم نووي ، اأو بيولوجي ، اأو كيماوي ، اأو هجوم بالأ�سلحة 
التقليدية ، وتطويق واإزالة الآثار املرتتبة عليها .

تعيني مواقع املخابئ للحماية من الغارات اجلوية .  -

ا�ستمرار وعودة الأعمال احلكومية والإدارية اإىل حالتها الطبيعية .  -

م�ساعدة التحركات الع�سكرية .  -

مكافحة احلريق .  -

اإنقاذ ورعاية ونقل ومعاجلة امل�سابني .  -

ت�سجيل الوفيات وامل�سابني ، واملمتلكات املفقودة والثمينة .  -

الت�سرف بجثث املوتى .  -

الت�سرف بالذخائر واملتفجرات .  -

�سالمة املباين املت�سررة .  -

وقاية واإعادة ت�سغيل و�سائل الت�سال .  -

 ، وامل�سخات   ، والإ�ساءة   ، الحتياطية  الكهربائية  املولدات  ومراقبة  تخ�سي�س   -

واملعدات الهند�سية الأخرى .
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تطهري ال�سوارع ، واإزالة الأنقا�س ، واحلواجز ، واملعوقات .  -

العناية بامل�سردين الذين بدون ماأوى .  -

وقاية وت�سليح جميع املرافق العامة كاملياه ، والكهرباء ، واملجاري .  -

حماية واإعادة توزيع الأغذية ، ومراكز التوزيع الرئي�سة .  -

حماية واإعادة ت�سغيل املوا�سالت .  -

حماية واإعادة توزيع الوقود .  -

ا�ستخدام املمتلكات ، والآليات ، واملعدات ، واملهمات .  -

غرفة العمليات املركزية : 

مت تاأ�سي�س غرفة للعمليات املركزية ، وجرى تعيني اأحد القيادات الأمنية مديرًا لها ، و�سمت 

عددًا من ال�سباط يعملون بنظام النوبات على مدار ال�ساعة ، وكانت تتوىل عمليات الت�سال ، والتن�سيق 

والتوجيهات  التكليفات  ونقل   ، وت�سعيدها   ، والبالغات  الإخطارات  وتويل   ، اجلهات  بني 

ومتابعة تنفيذها .

اأوامر القوة والتجهيزات الأمنية : 

العام اأ�سدره املدير  15 يناير 1991م  بتاريخ     PSHQs / 25 / 572القوة رقم اأمر    -

لالأمن العام خا�س بالطوارئ ) الدرجة املعتادة ( Phase 1 اعتبارًا من ال�ساعة 12 

ظهر اجلمعة 16 يناير 1991م .

-  اأمر القوة PSHQs / 25 / 658   بتاريخ 17 يناير 1991م اأ�سدره املدير العام لالأمن

يناير   17 من  اعتبارًا   Phase 2  ) الق�سوى  الدرجة   ( بالطوارئ  خا�س  العام 

1991م .

-  اأمر القوة PSHQs / 25 / 670 بتاريخ 19 يناير 1991م اأ�سدره املدير العام لالأمن

العام خا�س بخطة الأمن الداخلي ) املرحلة 2 ( وتت�سمن ترتيب اأعمال ال�سرطة 

والواجبات على مدار ال�ساعة بطريقة ت�سمح جلميع ال�سباط والأفراد بق�سط من 

من  الأوىل  الفرتة  تبداأ  فرتتني  على  والواجبات  الأعمال  بجعل  وذلك   ، الراحة 

الفرتة  تبداأ  حيث  م�ساًء  ال�سابعة  ال�ساعة  يف  وتنتهي   ، �سباحًا  ال�سابعة  ال�ساعة 

الثانية من ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء حتى ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا .

-  اأمر القوة PSHQs / 25 / 5/ 1 / 795  بتاريخ 20 يناير 1991م اأ�سدره املدير العام

 ، املن�ساآت  حلماية  الالزمة  الأمنية  الحتياطات  كافة  باأخذ  خا�س  العام  لالأمن 

واملباين ، واأماكن ال�سكن التابعة للوليات املتحدة الأمريكية .
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29 يناير 1991م اأ�سدره املدير PSHQs / 1 / 40 / 1 / 1193  بتاريخ  -   اأمر القوة 
العام لالأمن العام خا�س بخطة الدفاع املدين يف حالة �سقوط �ساروخ ، اأو قنبلة ، اأو 

اأية مواد متفجرة على البحرين ت�سكل تهديدًا للحياة ، وحيث مت حتديد الإجراءات 

على  والإنقاذ  املفعول  اإبطال  واإجراءات  الإبالغ  واإجراءات  الوقائية  والرتتيبات 

النحو التايل :

اأ -   على غرفة العمليات املركزية اأن حتدد موقع الهجوم ، وعليها يف احلال اإبالغ ادارة 

وعلى   ، والإطفاء   ، املدين  الدفاع  واإدارة   ، البحرين  دفاع  بقوة  احلربية  العمليات 

هذا  مبثل  املركزية  العمليات  غرفة  اإبالغ  اأهمية  تقدير  الأمنية  املناطق 

الهجوم  اإىل موقع  بالتوجه  لأفرادها  ال�سماح  ، وعدم  املمكنة  وبال�سرعة   ، احلادث 

 ، الذرية  الأ�سلحة  من  الواقية  للمالب�س  ومرتدين   ، بذلك  مكلفني  كانوا  اإذا  اإل 

واجلرثومية ، والكيماوية .

ب -   قوة دفاع البحــــــــرين �سرت�سل فريق متخ�س�س يف اإبطال مفعول القنابل اإىل موقع 

الهجوم ؛ لتحديد ما اإذا كان اجل�سم املتفجر يحمل اأو ل يحمل مواد ذرية ، اأو جرثومية ، 

اأو كيماوية ، واإذا كان مل ينفجر هل ميكن نقله ، اأو اإبطال مفعوله دون اأ�سرار . 

�سري�سل  الدولة  اأمن  ملباحث  العامة  والإدارة  والإطفاء  املدين  الدفاع  اإدارة  من  كل   - جـ 

فريق باملالب�س الواقية اإىل موقع الهجوم ، حيث يتوىل فريق الدفاع املدين والإطفاء 

التن�سيق مع فريق قوة الدفاع ، وابالغ غرفة مراقبة الدفاع املدين ، وغرفة العمليات 

فح�س  بعملية  الدولة  اأمن  مباحث  فريق  يقوم  اأن  على  املوقع  يف  بالو�سع  املركزية 

منف�سلة للجو واملحيط مبوقع الهجوم واجتاه الريح .

 د -  يتوىل الأ�سراف والتن�سيق لعمليات الدفاع املدين يف موقع الهجوم �سابط برتبة مقدم 
من الدفاع املدين والإطفاء .

ر -  اإذا ثبت اأن هناك تلوث كيماوي تقوم غرفة مراقبة الدفاع املدين بالتن�سيق مع قوة 

لها  يتعر�س  قد  التي  الأخطار  تقليل  على  للعمل  العام  الأمن  وقوات  البحرين  دفاع 

اجلمهور لأق�سى حد ممكن .

ز-  اإذا اأكدت قوة دفاع البحرين خلو املوقع من التلوث الكيماوي ، اأو املواد املتفجرة تقوم 

اإدارة الدفاع املدين والإطفاء بالتعامل مع احلرائق ، وعمليات الإنقاذ والإخالء ، وكافة 

متطلبات الدفاع املدين التي قد تظهر ، ول يرتدي رجال مكافحة احلريق والإنقاذ 

املالب�س الواقية من املواد الذرية واجلرثومية والكيماوية مادام خطرها غري موجود .
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اأكرث من موقع �ستقوم قوة دفاع البحرين ، واإدارة  ن -  يف حالة ظهور حادث م�سابه يف 

باتخاذ  الأخرى  الأمنية  والإدارات  الأمنية  املناطق  واإدارات  والإطفاء  الدفاع املدين 

الحتياطات الالزمة للتعامل مع اخلطر املتعدد .

حول  املرورية  والجتاهات  امل�سارات  وتغري  بتنظيم  والرتخي�س  املرور  اإدارة  تقوم   - هـ 

اأن�سب  واختيار   ، والطوارئ  الإ�سعاف  ل�سيارات  املرورية  الأولوية  واإعطاء   ، املوقع 

الطرق للدخول واخلروج لتحا�سي اأي ازدحام مروري ، وت�سهيل عملية جتميع الأفراد 

واملركبات وتفريقهم يف املنطقه ماأمونه تقع يف اجتاه الريح ل�سده ، وذات بعد معقول 

عن املوقع على اأن يتم التفاق على اختيار هذه املنطقة بني اإدارة املرور والرتخي�س ، 

واإدارة الدفاع املدين والإطفاء .

و -  يكون كل من مدير اإدارة التحقيقات اجلنائية ، ومدير املنطقة الأمنية التي وقع فيها 

 ، والتحفظ على ممتلكاتهم   ، ال�سحايا  التعرف على هويات  م�سئولني عن  احلادث 

ونقل جثثهم اإىل ومن امل�سرحة .

الأمن اخلا�سة حما�سرة موقع  واإدارة قوة   ، والعمليات  التدريب  اإدارة  ي -  على كل من 

احلادث لتاليف اأعمال التجمهر والزدحام يف موقع العمليات ، على اأن يبتعد الرجال 

200 مرت من املوقع مع �سد الطرق والفتحات املوؤدية  املحا�سرين مبا ل يقل عن 

اإليه ، ويتم ت�سكيل ن�سف دائرة من الرجال املحا�سرين بحيث يبداأ من املنطقة التي 

التي  املنطقة  الرجال يف  الدائري من  الطوق  اإكمال  يبداأ يف  ثم   ، الرياح  تهب منها 

تواجه الرياح على اأن يرتدي هوؤلء مالب�سهم الواقية من املواد الذرية واجلرثومية 

املواد  هذه  من  املنطقة  خلو  عن  يعلن  عندما  حاًل  خلعها  ويتم   ، والكيماوية 

اخلطرة ، وعلى كل من الإدارتني جتهيز فرقًا من 20 فرٍد مدرٍب حتت قيادة �سابط 

ويجب   ، وغريها  والأقنعة   ، كلها  الواقية  باملالب�س  ال�ساعة  مدار  على  الطلب  حتت 

اأن تكون هناك فرق جاهزة للتحرك يف جميع مناطق البحرين : املنامة ، واملحرق ، 

والقرى ،.. بحيث ت�سل اإىل موقع احلادث بال�سرعة املمكنة .

العام لالأمن اأ�سدره املدير  1991م  PHSQs/1/40/1/1340 بتاريخ 4 فرباير  القوة  اأمر    -

العام خا�س باإحلاق جمموعة من �سباط ال�سف باإدارة قوات الأمن اخلا�سة للتدرب على 

حماية خزانات النفط واملن�ساآت الهامة يف اململكة . 
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الإنفاق املايل لوزارة الداخلية :

منذ الغزو العراقي لدولة الكويت ال�سقيقة ، وحتى التحرير بلغ الإنفاق املايل لوزارة الداخلية 

املخ�س�س لهذا ال�ساأن مبلغًا وقدره   -/ 198.246.3 دينارًا ، ومتثلت اأوجه وبنود ال�سرف 

على النحو التايل :

-     زيادة تكاليف التوظيف ؛ لتكثيف احلرا�سات على املن�ساآت وال�سفارات الأجنبية .

-    تكاليف الألب�سة الواقية من املواد الكيماوية .
زيادة يف تكاليف املواد الغذائية للطوارئ .  -

�سراء خيام ومعدات ، واأدوات خا�سة للطوارئ ، وللدفاع املدين ، وخفر ال�سواحل .  -

ثانيًا : دور وزارة الداخلية يف جمال رعاية الأخوة الكويتيني:

الأخوة  لرعاية  وزارية  جلنة  ت�سكلت  املوقر  الوزراء  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  من  بتوجيهات 

الكويتيني برئا�سة وزير الداخلية وع�سوية عددًا من الوزراء وروؤ�ساء الأجهزة املعنية ، وقد 

للمملكة  البالغ  الهتمام  اإطار  يف  ذلك  وياأتي  للجنة  اجتماعات  عدة  برتاأ�س  �سموه  تف�سل 

بهذا املو�سوع ، حيث تف�سل �سموه الكرمي با�ستعرا�س وتناول الق�سايا التي يواجهها الأخوة 

الكويتيون القادمون اإىل البالد ، واأكد �سموه على اأن احلكومة البحرينية ت�سع كل اإمكاناتها 

وتوفر كل الحتياجات واملتطلبات الالزمة يف جمال الرعاية ، وتف�سل �سموه بالت�سديد على 

جميع  يف  والنظر  البحرين  ل�سيوف  واخلدمات  الرعاية  توفري  على  العمل  تكثيف  اأهمية 

اأمورهم والهتمام باأ�سلوب تدبري �سئونهم يف كل جمالت احلياة اليومية طوال مدة اإقامتهم يف 

بلدهم ، واأبدى �سموه الكرمي توجيهاته واإر�ساداته ال�سديدة يف خمتلف اخت�سا�سات اللجنة 

بالإ�سافة اإىل املتابعة ال�سخ�سية الكرمية لكافة اأعمالها .

اللجنة اخلا�شة :

قبل ت�سكيل اللجنة الوزارية لرعاية الأخوة الكويتيني ومبوجب توجيهات من �ساحب ال�سمو 

ويل العهد رئي�س الوزراء بالنيابة كانت قد ت�سكلت جلنة خا�سة برئا�سة وزير الداخلية �سمت 

انعقاد  اللجنة اخلا�سة يف حالة  واعتربت   ، الداخلية  وزارة  اأجهزة  امل�سئولني يف  عددًا من 

دائم ، واجتماعات متوالية ، وكانت على ات�سال منتظم وم�ستمر مع اجلهات احلكومية ، واملوؤ�س�سات 

الأخوة  رعاية  وجمالت  اأوجه  كافة  يف  واملتابعة  والتن�سيق  التعاون  بهدف  املعنية  الأهلية 

الجتماعية  والرعاية  والإ�سكان  ال�ستقبال  م�سئوليات  اخلا�سة  اللجنة  وتولت   . الكويتيني 

اللجنة اخلا�سة  كما نظمت   ، ومهامها على جلان فرعية  اإعمالها  وتوزعت  املالية  وال�سئون 
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، وعائالتهم عرب منافذ  القادمني  الكويتيني  الأخوة  وت�سهيالت دخول  وتي�سريات  اإجراءات 

البالد ، وح�سرت اأعدادهم كما عينت �سابط ات�سال للتن�سيق مع ال�سفارة الكويتية والأخوة 

الكويتيني ، وتكونت من خاللها جلنة فرعية لالت�سال ب�سخ�سيات اأ�سرة ال�سباح الذين وفدوا 

اإىل البالد ، وعملت اللجنة اخلا�سة على تكوين جلنة فرعية اأخرى حل�سر وتقييم الأماكن 

دخول  اإجراءات  وت�سهيل  لت�سيري  الالزمة  والإجراءات  القادمون  فيها  �سيقيم  التي  واملباين 

وتي�سري   ، حكمهم  يف  ومن  اخلدم  من  ومرافقيهم  وعائالتهم  البالد  اإىل  الكويتيني  الخوة 

اخلدمات اخلا�سة باملرور و الرتخي�س ، وكذا اإجراءات الأمن وال�سالمة   واحلماية .

اللجنة الوزارية لرعاية الأخوة الكويتيني :

مبوجب توجيهات �ساحب ال�سمو رئي�س الوزراء املوقر فقد ت�سكلت جلنة وزارية لرعاية الأخوة 

الكويتيني برئا�سة وزير الداخلية وع�سوية وزراء املالية والقت�ساد الوطني ، الإ�سكان ، العمل 

وال�سئون الجتماعية ،  الإعالم ، بالإ�سافة اإىل رئي�س املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة ، 

وحمافظ موؤ�س�سة نقد البحرين ، وعدٍد من كبار امل�سئولني باأجهزة وزارة الداخلية واجلهات 

احلكومية املعنية .

وبعد ت�سكيل هذه اللجنة الوزارية مت التن�سيق على اأ�سا�س اأن تتوىل اللجنة اخلا�سة املذكورة 

مب�سئوليات  تخت�س  واأن   ، الوزارية  اللجنة  مظلة  حتت  واأعمالها  م�سئولياتها  مبا�سرة  اآنفًا 

وزارة الداخلية ، ومبا�سرة املتابعة يف هذا املجال .

 ، الداخلية  برئا�سة وزير  الكويتيني عدة اجتماعات  الأخوة  الوزارية لرعاية  اللجنة  وقد عقدت 

و�سعت خاللها خطط واإجراءات عملها ، ومتابعة تنفيذها ، كما تكونت جلان فرعية على 

النحو التايل :

1-    جلنة الإ�سكان وال�ست�سافة :

الهاتف  ورقم  العنوان  عن  واأعلنت   ، باجلفري  ال�سباب  بيوت  يف  لها  مقرًا  اتخذت 

يف ال�سحف ، واخت�ست باإجراءات ا�سكان العائالت بالتن�سيق مع ال�سفارة الكويتية ، 

وقامت بتجهيز م�ساكن موؤثثة مت التربع بها ، وم�ساكن اأخرى قدمتها وزارة الإ�سكان 

وبع�س الوزارات واجلهات الأخرى وجرى تاأثيثها .

2-    جلنة الرعاية واخلدمات الجتماعية :

 ، وال�سبابية   ، والتعليمية   ، وال�سحية   ، الجتماعية  اخلدمات  �سئون  بكل  اخت�ست 

وممار�سة الن�ساط القت�سادي للقادمني .
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3-   جلنة ال�سئون املالية :

واأعلنت يف   ، الكويتيني  الأخوة  لرعاية  الالزمة  املوارد  وتدبري   ، املالية  الأمور  تولت 

النقدية  امل�ساهمات  لتلقي  البحرين  بنوك  يف  للح�سابات  اأرقام  ثالثة  عن  ال�سحف 

كما   ، اللجنة  حل�ساب  مالية  مبالغ  اململكة  ر�سدت  وقد   ، واملوؤ�س�سات  الأفراد  من 

فرد  لكل  فورية  مبالغ  اللجنة  ت�سرف  اأن  تقرر  وقد   ، مالية  تربعات  اللجنة  تلقت 

من العائالت الكويتية التي تقوم جلنة الإ�سكان باإ�سكانها ، كما غطت اللجنة نفقات 

الإعا�سة يف مرحلة ا�ستقبال القادمني التي تقوم بها وزارة العمل وال�سئون الجتماعية ، 

ومن ناحية اأخرى فقد خ�س�ست موؤ�س�سة نقد البحرين م�سئولني ميثلونها يف ال�سفارة 

الكويتية ؛ لرتتيب عملية �سرف الدينار الكويتي بالدينار البحريني وفقًا للقواعد التي 

و�سعتها املوؤ�س�سة .

4-    وزارة العمل وال�سئون الجتماعية :

على  توزيعهم  قبل  القادمني  ل�ستقبال  لها  التابعة  الجتماعية  املراكز  خ�س�ست 

الإ�سكان الدائم من جانب اللجنة ، اأو من جانب ال�سفارة ، وقدمت الإعا�سة والتغذية 

عقدتها  اجتماعات  خالل  من  الأهلية  اجلمعيات  ن�ساط  بتنظيم  قامت  كما   ، لهم 

يف هذا ال�ساأن .

5-    املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة :

ا�ستقبلت جميع القادمني من الفرق الريا�سية ، وال�سبابية ، واأع�ساء النوادي الكويتية 

يف بيوت ال�سباب ، وتولت م�سئولية الإ�سكان والإعا�سة .

6-    الإدارة العامة للهجرة واجلوازات :

، وتقوم بح�سر  للبالد من منافذ الدخول  اإجراءات الدخول  ت�سهيل  تولت م�سئولية 

اأ�سماء واأعداد القادمني من الأخوة الكويتيني ومرافقيهم من غري الكويتيني ، ومنحت 

القادمني منهم بدون جوازات �سفر رخ�سة نزول للبالد مع الإعفاء من دفع الر�سوم 

ال�سخ�سيات  بع�س  اإىل  بحرينية  �سفر  جوازات  منح  مت  باأنه  علمًا   ، القادرين  لغري 

الكويتية التي فقدت جوازات �سفرها قبل القدوم للبالد .

7-    �سابط الت�سال :

توىل م�سئوليات الت�سال والتن�سيق بني اللجنة وال�سفارة الكويتية ، واأي�سًا بني اأجهزة 

وزارة الداخلية العاملة يف هذا املجال .
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8-  اأجهزة الأمن العام :

مبكان  الكويتيني  لالأخوة  واحلماية  وال�سالمة  الأمن  بتوفري  الأمن  اأجهزة  قامت 

احلماية  توفري  عن  ف�ساًل   ، ال�ست�سافة  اأماكن  يف  اأو   ، الفنادق  يف  �سواء  اقاماتهم 

اإ�ساعة  على  الأمن  اأجهزة  وحر�ست   ، ومرافقيهم  احلاكمة  العائلة  لأفراد  اخلا�سة 

هادئة  اآمنة  حياة  يعي�سوا  باأنه  واإ�سعارهم   ، جميعًا  نفو�سهم  يف  والطماأنينة  الأمن 

وطبيعية يف ظالل الأمن ورحاب ال�ستقرار مبملكة البحرين مما خفف عنهم وطاأة 

املحنة وق�ساوة الظروف ال�سعبة .

وتي�سري   ، الكويتيني  لالأخوة  موؤقتة  قيادة  رخ�س  اإ�سدار  والرتخي�س  املرور  اأجهزة  وتولت 

�سهولة  بكل  بها  والتنقل   ، ال�سيارات  ا�ستخدام  لهم  �سهل  مما  �سياراتهم  دخول  اإجراءات 

وي�سر .

والحباطات   ، الع�سبية  ال�سدمات  وتهدئة  عالج  يف  مهمًا  دورًا  الن�سائية  ال�سرطة  ولعبت 

النف�سية التي انعك�ست على بع�س احلالت الجتماعية والأ�سرية ، وخا�سة بالن�سبة للن�ساء 

والأطفال .

وقد با�سرت اأجهزة وزارة الداخلية مهامها بالتن�سيق والتعاون فيما بينها ، ومع اأجهزة اململكة 

املعنية وال�سفارة الكويتية ، وجلنة الأمن التي ت�سكلت من ال�سباط الكويتيني للنهو�س بالأمور 

الأمنية اخلا�سة بالأخوة الكويتيني ، وا�ستمرت كل هذه الإجراءات حتى متت عملية حترير 

الكويت ، وعودة الأخوة الكويتيني اإىل بلدهم اآمنني من خالل تقدمي التي�سريات والت�سهيالت 

الالزمة ب�ساأن �سفرهم وانتقالهم اإىل وطنهم ال�سقيق .
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اإدارة الدفاع املدين والإطفاء) التخطيط ال�شامل (

من ال�سروري اأن تكون للمملكة خطة �ساملة تنظم كافة عنا�سر التاأهب وقيادة العمليات يف 

خمتلف الأحوال الطارئة ، وذلك باتخاذ الإجراءات الالزمة لوقاية ال�سكان ، وتاأمني �سالمة 

اخلدمات ال�سرورية ، واملن�ساآت   العامة ، و�سمان �سري العمل يف البلد ب�سورة طبيعية .

خطة العمل العامة  : 

اإعالن حالة 1- �سعادة وزير الداخلية ) رئي�س جمل�س الدفاع املدين ( هو امل�سئول عن 

الطوارئ يف البالد .

2-  يرتاأ�س �سعادة وزير الداخلية اجتماعات جلنة حماية الأفراد واملن�ساآت لو�سع البالد

يف حالة الطوارئ .

3- يكلف وزير الداخلية مدير اإدارة الدفاع املدين برتاأ�س اللجنة الفنية املنبثقة عن جلنة

حماية الأفراد واملن�ساآت لالجتماع يف اأي وقت تقت�سيه حالة الطوارئ .

4- جتتمع اللجنة الفنية يف مكان جمهز وخم�س�س للطوارئ .

واملن�ساآت العاملني  الأفراد  حماية  اأجل  من  للطوارئ  جلان  وزارة  كل  يف  ت�سكل   -5

وال�سجالت والتن�سيق مع اإدارة الدفاع املدين .

6- ي�سدر وزير الداخلية تعميمًا للمواطنني بوجوب حمل ما يثبت �سخ�سيتهم اأثناء حالة

الطوارئ ، ونوع ف�سيلة الدم .

7- ي�سدر وزير الداخلية اأثناء حالة الطوارئ تعليمات بالمتناع عن اإ�سدار جوازات �سفر

بحرينية جديدة اإل يف حالة ال�سرورة الق�سوى وباأمر منه .

8- حتتفظ وزارة الداخلية بن�سخة من الوثائق الهامة يف اململكة .

واملواد  ، الغيار  قطع  بتوفري  الوطني  والقت�ساد  املالية  بوزارة  املخازن  اإدارة  تلتزم   -9

ال�سرورية دون اللتزام بالإجراءات املعتادة .

1-  وزارة الداخلية :

ت�سغيلها  تتوىل  التي  الإنذار  �سفارات  الطوارئ عن طريق  بحالة  اجلمهور  تبلغ   ) اأ   (

اإدارة الدفاع املدين .

)ب(  يتوىل رجال الدفاع املدين عملية الإخالء ، والإيواء للمت�سررين ، وذلك بالتن�سيق 

مع اجلهات املعنية .

)ج(  يتوىل رجال الدفاع املدين نقل امل�سابني اإىل امل�ست�سفيات املختلفة ب�سيارات الإ�سعاف 

التابعة لهم بالتن�سيق وامل�ساركة مع وزراة ال�سحة ، وباأ�سراف مندوب وزارة ال�سحة .
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)د(    يتوىل رجال الدفاع املدين والعاملون باإدارة التحقيقات اجلنائية التابعني لوزارة 

الداخلية ح�سر الوفيات ، والتحقق من �سخ�سياتهم ، واإبالغ ذويهم ، وت�سهيل 

عملية الدفن ، اأو الحتفاظ بجثثهم بالأماكن املعدة لذلك .

مكافحة  يف  املعاجلة  واملياه  ال�سباحة  وحمامات  والعيون  البحر  مياه  ت�ستخدم  )ه(  

احلريق اأثناء حالت الطوارئ بدًل من ا�ستخدام املياه العادية .

)و(  يتوىل ق�سم املخترب اجلنائي باإدارة التحقيقات اجلنائية توفري م�ستلزمات اإجراء 

الفحو�سات املختربية على عينات مياه ال�سرب والأغذية .. الخ ، وذلك بالتن�سيق 

مع خمتربات اململكة املختلفة .

2-  وزارة ال�شحة  : 

) اأ (  ت�ستنفر وزارة ال�سحة كوادرها العاملة ، وتنظم جداول عمل لالأطباء واملمر�سني

للمناوبة .

)ب(  تتوىل وزارة ال�سحة الإ�سراف على جميع امل�ست�سفيات اخلا�سة يف حالة الطوارئ .

)ج(  تقوم الوزارة بتوفري اأكرب عدد من الأ�سرة يف امل�ست�سفيات ، وذلك بعدم اإبقاء اإل 

احلالت التي يتطلب و�سعها ال�سحي ذلك .

)د(  على وزارة ال�سحة حتويل املراكز ال�سحية التابعة لها ملراكز ا�ستقبال للمر�سى ، 

اأو اجلرحى اإذا اقت�ست احلاجة لذلك .

حالة  لزيادته يف  ترتيبات  بعمل  تقوم  اأن  و  الدم  من  الوزارة مبخزون  )ه(   حتتفظ 

الحتياج .

)و(  حتتفظ الوزارة مبخزون دوائي يكفي لعدة اأ�سهر .

3-  وزارة الأ�شغال والكهرباء واملاء  :

اآثار الدمار باإزالة  اأ (  تقوم �سئون ال�سغال العامة بوزارة ال�سغال والكهرباء واملاء   (

لهذا  املتوفرة  واملعدات  البلديات  يف  بالعاملني  ذلك  يف  م�ستعينة  الطرق  وفتح 

الغر�س لدى املقاولني واملتطوعني لأعمال الدفاع املدين من املدنيني املدربني .

)ب(  تقوم �سئون ال�سغال العامة بوزارة ال�سغال والكهرباء واملاء بالتاأكد من  ا�ستمرارية 

احلركة على ج�سر ال�سيخ حمد حتى يف حالة تعر�سه للدمار .

)ج(  تقوم اإدارة املياه بتقنني توزيع املياه .
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)د(  تقوم اإدارة املياه بوزارة ال�سغال والكهرباء واملاء يف حالة تعر�س حمطات التحلية 

الآبار  اأ�سحاب  الآبار اجلوفية ومنع  املياه عن طريق  بتوفري  للدمار  اأو كاًل  جزًء 

مزروعات  ري  وتقنني   ، حمددة  اأوقات  يف  اإل  ا�ستعمالها  من  اخلا�سة  اجلوفية 

ال�سوارع بالن�سبة للبلديات بالتن�سيق مع اإدارة الدفاع املدين .

)ه(  تقوم �سئون ال�سغال العامة بوزارة ال�سغال والكهرباء واملاء مبعاجلة اأي تخريب 

يحدث ل�سبكة املجاري حفاظًا على �سحة اجلمهور .

)و(  تقوم اإدارة الكهرباء بالتن�سيق مع وزارة التنمية للح�سول على وقود الديزل وذلك 

عند انقطاع الغاز الطبيعي .

با�ستخدام   ، الكهرباء  ادارة  تقوم  الكهرباء  اإنتاج  حمطات  تدمري  حالة  يف  )ز(  

املولدات املتنقلة لديها ، كما حتتفظ ب�سجل �سامل لكل املولدات املنقولة املتوفرة يف 

البحرين لدى املوؤ�س�سات التجارية . 

)ح(  تتوىل اإدارة الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن املناطق ال�سكنية املنكوبة ، وتوفري 

املولدات والإ�ساءة املوؤقتة ؛  مهمة اجلهات الأخرى يف القيام بدورها .

)ط(  تلتزم الوزارة بتقنني توزيع الطاقة الكهربائية ح�سب الأولويات .

4-  وزارة الإعالم  :

راديو  من  املختلفة  الإعالم  و�سائل  طريق  عن  الطوارئ  بحالة  ال�سكان  يبلغ   ) اأ   (

وتلفزيون و�سحافة .

)ب( يتوىل مندوب وزارة الإعالم يف اللجنة التن�سيق مع اللجنة الإعالمية املنبثقة عن 

ورفع  واإر�ساده  اجلمهور  توعية  ب�ساأن  واملن�ساآت  الأفراد  حلماية  الوزارية  اللجنة 

روحه املعنوية .

اإر�سالها  وي�ستمر   ، الطوارئ  بحالة  خا�سة  برامج  باإعداد  الإعالم  وزارة  تقوم  )ج( 

الإذاعي والتلفزيوين لأطول مدة ممكنة ويكون لدى الوزارة البدائل لال�ستمرار يف 

الإر�سال يف حالة تعر�س من�ساآتها للتدمري .

)د( تقوم وزارة الإعالم بالحتفاظ باأكرث من ن�سخة من براجمها الوثائقية والوطنية ، 

وكذلك من اأ�سرطة الأنا�سيد الوطنية يف مكان اآمن بعيدًا عن من�ساآت الوزارة .

)ه( تقوم وزارة الإعالم بطباعة الكتيبات والن�سرات الإر�سادية للجمهور لتوعيته مبا 

يجب عمله اأثناء حالة الطوارئ .
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5-  وزارة التجارة والزراعة  :

اأ�سا�سي ملدة تقارب  التجارة والزراعة مبخزون غذائي  اأ (  �سرورة احتفاظ وزارة   (

6 اأ�سهر .

لدى  الغذائي  املخزون  بكمية  علم  على  تكون  اأن  والزراعة  التجارة  وزارة  على  )ب( 

ال�سركات ب�سفة م�ستمرة .

)ج( تتوىل وزارة التجارة والزراعة فتح مراكز لتوزيع الغذاء يف املدن والقرى .

 ، والأ�سرة  الفرد  حاجة  تبني  متوينية  ببطاقات  والزراعة  التجارة  وزراة  حتتفظ  )د( 

ميكن العتماد عليها وقت ال�سرورة .

)ه) يف حالة انقطاع اإمدادات الغذاء اأثناء الطوارئ فان على الوزارة اإيجاد البدائل  املثلى.

الأدنى  احلد  لتوفري  البالد  يف  متفرقة  اأخرى  تخزين  مواقع  اإيجاد  الوزارة  على  )و( 

للمخزون الغذائي .

6-  وزارة التنمية وال�شناعة  :

) اأ ( تتكفل الوزارة ب�سمان ا�ستمرارية العمل باملطار ، واإبقائه مفتوحًا للمالحة اجلوية .

 30 )ب( تتوىل الوزارة توفري وقود الديزل اإىل حمطات الكهرباء واملاء بن�سبة تعادل 

اإىل   60 % من الطاقة الكهربائية املطلوبة .

تتجمد  ل  لكي  �ساعة   24 ملدة   ) األبا   ( اإىل  الوقود  توفري  ب�سمان  الوزارة  تتكفل  )ج( 

الأفران .

)د( مع التزام الوزارة بتوفري 52 % من حاجة البالد من املحروقات النفطية املنتجة 

حمليًا يف حالة الطوارئ ، فاأن عليها توفري اأكرب كمية ممكنة من هذه املحروقات 

عن طريق ال�سترياد كبديل جزئي .

)ه( على الوزارة التاأكيد على امل�سانع الكبرية خططها اخلا�سة بها ملجابهة اأي حدث 

طارئ .

7-  وزارة املوا�شالت  :

) اأ ( توجد بدائل كثرية يف �سبكة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية لالت�سالت الداخلية

واخلارجية اإذا ما حدث �سرر لأي من البدالت .

فيمكن   ، لالنقطاع  ال�سناعية  الأقمار  الدولية عرب  الت�سالت  تعر�س  )ب( يف حالة 

العتماد على الكيبل البحري بني البالد ، وكل من : قطر ، والإمارات ، اأو الكيبل 

الذي يربط البحرين باململكة العربية ال�سعودية عن طريق اجل�سر .
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)ج( لدى �سركة الت�سالت باخرة متحركة عبارة عن ور�سة لت�سليح ما قد يتعر�س له 

الكيبل البحري ، وهي جاهزة للعمل حتت مظلة الوزارة .

)د( تتوىل وزارة املوا�سالت تنظيم النقل اجلماعي اإذا لزم ذلك .

8-  وزارة الرتبية والتعليم  :

اأ ( تخ�س�س الوزارة بع�س املدار�س ل�ستعمالها كمراكز متوين للمواد الغذائية يف  (

حالة الطوارئ بالتن�سيق مع وزارة التجارة ، واإدارة الدفاع املدين .

)ب( تخ�س�س الوزارة بع�س املدار�س ل�ستعمالها كمراكز اإيواء ، اأو م�ست�سفيات موؤقتة 

بالتن�سيق مع وزارة ال�سحة ، واإدارة الدفاع املدين .

 ، واملدار�س   ، الأطفال  ريا�س  اإغالق  لعملية  اخلا�سة  باخلطط  الوزارة  حتتفظ  )ج( 

واملعاهد التعليمية املختلفة يف حالة الطوارئ بالتن�سيق مع اإدارة الدفاع املدين .

)د(  تقوم الوزارة بتدري�س مادة الدفاع املدين �سمن املناهج املختلفة .

9-  وزارة الإ�شكان  :

) اأ ( حتتفظ الوزارة بعدد معني من املنازل وال�سقق لإيواء املت�سررين .

اأو املباين يف كل منطقة �سكنية بعد و�سع  )ب( تقوم الوزارة بتخ�سي�س اأحد املنازل 

الإ�سافات بحيث ت�سبح خمابئ يلجاأ اإليها النا�س عند الطوارئ .

10 -  املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة  : 

) اأ ( يقوم املجل�س بتدريب �سباب الأندية بالتن�سيق مع اإدارة الدفاع املدين على جميع

اأعمال الدفاع املدين لال�ستعانة بهم يف حالة الطوارئ .

يف  الغذائية  للمواد  متوين  كمراكز  ل�ستعمالها  الأندية  بع�س  املجل�س  يخ�س�س  )ب( 

حالة الطوارئ بالتن�سيق مع وزارة التجارة والزراعة ، واإدارة الدفاع املدين .

 ، اإ�سعاف  ومراكز   ، اإيواء  كمراكز  ل�ستعمالها  الأندية  بع�س  املجل�س  يخ�س�س  )ج( 

وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

11 -  الهيئة البلدية املركزية  :

حالة يف  بهم  لال�ستعانة  عاملة  واأيدي  وثقيلة  خفيفة  معدات  البلدية  الهيئة  توفر   ) اأ   (

الطوارئ .

)ب( اإزالة الأنقا�س من ال�سوارع يف املناطق املنكوبة .
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يف  املدين  الدفاع  لأغرا�س  ل�ستعمالها  املكيفة  املركزية  الأ�سواق  على  الأ�سراف  )ج( 

حالة الطوارئ .

)د( اإ�سراف اللجنة الفنية على املباين الآيلة لل�سقوط بالتن�سيق مع وزارة الأ�سغال .

تقنني ري مزروعات ال�سوارع واحلدائق . )ه( 

12.  اجلهاز املركزي لالإح�شاء  :

) اأ ( على اجلهاز اإيجاد مركز بديل اآخر حلفظ ال�سجالت .

)ب( تلتزم وزارة الدولة ل�سئون جمل�س الوزراء باإيجاد مركز حا�سب اآيل بديل يف مكان   

بعيد واآمن .

توفري  ا�ستمرارية  ل�سمان  الدائم  باملركز  البديل  املركز  بربط  اجلهاز  يلتزم  )ج( 

املعلومات وا�ستخدامها يف حالة تعطل املركز الرئي�س .

)د( حتتفظ وزارة الدولة ل�سئون جمل�س الوزراء بن�سخ بديلة للوثائق الهامة يف مكان اآمن .

)ه( توفري وحدة املعلومات يف مركز العمليات مت�سلة باملركزين للحا�سب الآيل .

13 -  وزارة العمل وال�شئون الجتماعية  :

) اأ ( تتكفل الوزارة بجمع �سمل الأ�سر .

)ب( ت�ستمر الوزارة باأداء خدمات الرعاية الجتماعية يف دور العجزة ورعاية امل�سنني .

)ج( رعاية الأطفال وال�سيوخ والن�ساء الذين فقدوا ذويهم وتوفري اخلدمات الجتماعية  لهم .

)د( امل�ساهمة يف عملية جمع التربعات العينية والنقدية وتقدميها للمنكوبني .

)ه( و�سع قواعد حتدد دور وم�ساهمة اجلمعيات اخلريية يف حالت الطوارئ ، ل�سمان 

(1(

تقدمي اخلدمات الجتماعية . 

3- وزارة الإعالم :

اأوًل : اأزمة اخلليج وتلفزيون البحرين :

منذ بدء اأزمة اخلليج يف الثاين من اأغ�سط�س 1990م حر�س تلفزيون البحرين على توفري 

ت�سخري  اإطار  امل�ساهدين يف  من  البحرين  واملقيمني يف  للمواطنني  متكاملة  اأخبارية  خدمة 

جميع الإمكانيات الب�سرية والفنية املتاحة لذلك .

وكانت اخلدمة الإعالمية منذ بدء الأزمة مبنية على التوجيهات التالية :

)1(  ر�سالة �سعادة وكيل وزارة الداخلية رقم ت ق اأ ع /15633/1/40/1 تاريخ 28 نوفمرب 1999م .
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اأ -  تو�سيل الكم الأكرب من الأخبار التي يتم اإ�ستقبالها عرب الوكالت واملحطات .

ب - احلر�س على املحـــافظة على م�سداقية الأخبار ، والتاأكد من م�سادر كل خرب .
ج -  املحافظة على م�ستوى ح�ساري ومتوازن يف تو�سيل اخلرب والبتعاد عن الأ�ساليب  

املبتذلة .

د - التن�سيق مع دول جمل�س التعاون اخلليجي حول كيفية التعامل مع الأخبار املعادية 

لدول املجل�س وبالأخ�س دولة الكويت ال�سقيقة يف الظروف الراهنة .

هـ -اإقامة مركز للمعلومات والطوارئ للعمل على مدار ال�ساعة ؛ لتوفري اأهم الأخبار  

وتفا�سيلها للم�سئولني من اأ�سحاب القرار لتخاذ الإجراءات الالزمة .

اأنباء   ووكالة  البحرين  اإذاعة  مع  بالتعاون  البحرين  تلفزيون  قام  وقد   

اخلليج بالتايل :

1 - جمع ور�سد جميع الأخبار امل�ستقبلة عرب وكالت الأنباء املحلية واخلليجية والعربية 

والأخبار  املنطقة  وتلفزيونات  الدولية  والإذاعات  املنطقة  واإذاعات  والدولية 

امل�ستقبلة عرب الأقمار   ال�سناعية .

2 - مت تو�سيل هذه الأخبار اإما مكتوبة ، اأو م�سجلة على اأ�سرطة اإذاعية ، اأو تلفزيونية 

واتخاذ  الو�سع  تقييم  من  يتمكنوا  كي  ؛  اململكة  م�سئويل  من  القرار  لأ�سحاب 

القرارات املنا�سبة .

3 - خ�س�ست فقرة اأخبارية يومية متكاملة �سمن الن�سرات الأخبارية بعنوان ) اأزمة 

بعد  للجمهور  باأ�سلوب متوازن  ال�سحيحة  الأخبار  تو�سيل  اخلليج ( حر�ست على 

التاأكد من م�سداقية اخلرب من اأكرث من م�سدر يف ظل الأخبار الكثرية واملتناق�سة 

التي كان يتم تداولها يف الأجهزة الإعالمية . 

4 - خ�س�ست ن�سف �ساعة يومية عقب ن�سرة الأخبار لبث ) ر�سالة دولة الكويت ( 

العربية  لدول اخلليج  التعاون  اإعالم دول جمل�س  وزراء  تو�سيات  بناء على  وذلك 

لأبقاء اأ�سم تلفزيون الكويت قائمًا �سمن تلفزيونات دول املجل�س .

الكويتيني  الإخوة  اآراء  لبث   ) حمليات   ( برنامج  �سمن  يومية  فقرة  خ�س�ست   -  5

املقيمني يف البحرين يف ظل الظروف التي يعي�سونها وتغطية اأخبارهم .

6 - مت اإعداد وبث عدد من اللقاءات الإخبارية مع م�سئولني ومتخ�س�سني يف اململكة 

واملقيمني  املواطنني  اإحتياجات  على  ال�سوء  لإلقاء   ) حمليات   ( برنامج   �سمن 

، وتوفري الكهرباء ،  املياه  الغذائي و�سالحية  الراهنة من حيث الأمن  يف الظروف 

وال�ستقرار امل�سريف ، والتلوث الكيماوي .
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7 - مت اإعداد برنامج وثائقي من 13 حلقة بعنوان ) الكويت تاريخ وح�سارة ( هدفه 

الدولة  هذه  باإجنازات  امل�ساهدين  وتذكري   ، م�ستعاًل  الكويت  اإ�سم  على  الإبقاء 

ال�سقيقة داخليًا وخارجيًا بطريقة مو�سوعية وعلمية ، ولقد مت طلب هذا الربنامج 

من قبل تلفزيون الكويت لإعادة بثه لأهميته .

وللقناعة باأن اخلدمة الإخبارية هي اأخبار ، وحتليل لالأخبار حر�ض تلفزيون البحرين اأن 

يقدم خدمة حتليلية م�ستمرة للم�ساهدين يف الإطار التايل :

�سبكة اأخبار حتليلية من  لبث   )  55  ( القناة  يوميًا عل  ون�سف  �ساعة  1- خ�س�ست 

على  يتعرفوا  اأن  للم�ساهدين  يت�سنى  كي  وذلك   ،  )  CNN  ( الأمريكية  الأخبار 

وجهات النظر املختلفة حول الأزمة الراهنة .

2- بالإ�سافة اإىل فقرة ) اأزمة اخلليج ( التي تبث يف الن�سرات الأخبارية و ) ر�سالة

لبث  و ) 44 (  القناة ) 4 (  يومية على  �سبه  �ساعة  اليومية ( خ�س�ست  الكويت 

�سمن  وعر�ست   ، الراهنة  الأزمة  م�سئولني وحمللني وخمت�سني حول  مع  لقاءات 

خطة برامج تلفزيون البحرين  :

3- دعوة املواطنني من املخت�سني واملحللني لعمل لقاءات تلفزيونية حول الأزمة عر�ست

�سمن برنامج ) امللتقى الثقايف ( ) والندوات الثقافية ( على القناة ) 44 ( .

4- التعاون مع تلفزيون جمهوريه م�سر العربية الذي زود تلفزيون البحرين بعدد من

اللقاءات التحليلية حول الأزمة بعنوان ) اأ�سواء على الأحداث ( مت عر�سها ب�سفة 

م�ستمرة .

5- عر�ست جميع الندوات ال�سيا�سية املتعلقة بالأزمة والتي مت ا�ستالمها من تلفزيون

اململكة العربية ال�سعودية ، ودول جمل�س التعاون على القناتني ) 4 ( و ) 44 ( ح�سب 

جدول الربامج .

اململكة  وتلفزيون  الكويت  تلفزيون  بتزويد  الأزمة  بداية  البحرين يف  تلفزيون  قام  وقد  هذا 

للم�ساعدة يف عملية  التلفزيون  لدى  املوجودة  الأر�سيفية  املواد  بكثري من  ال�سعودية  العربية 

تن�سيق اخلدمة الإعالمية مع الدولتني ال�سقيقتني بالإ�سافة اإىل عملية التبادل الرباجمي مع 

دول جمل�س التعاون لال�ستفادة الق�سوى من تو�سيل هذه اخلدمات للم�ساهدين يف الظروف 

الراهنة .

وقد و�سع تلفزيون البحرين ) نظامًا داخليًا ملوا�سلة توفري جميع اخلدمات التي �سبق ذكرها 

اإىل اأن تنفرج الأزمة ( .
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ثانيًا : حرب اخلليج والأجهزة الإعالمية باململكة :

مع بداية حرب اخلليج يف يناير 1991م �سخر التلفزيون جميع اإمكانياته بالتعاون مع اإذاعة 

املواطنني  واأمن  ب�سالمة  املعنية  املوؤ�س�سات احلكومية  مع  والتن�سيق  الأنباء  ووكالة  البحرين 

خلدمتهم عرب اأجهزتهم الإعالمية .

على  منزل  كل  اإىل  والتلفزيون  الإذاعة  دخلت  البالد  بها  التي مرت  ال�سعبة  الظروف  ويف 

مدار 24 �ساعة متتالية يف كل يوم بالأخبار احلية لكل التطورات التي تهم البحرين واملنطقة 

والعامل اأجمع وكذلك بالتعليق واملتابعة .

ولقد حر�س املوظفون العاملون يف هذه الأجهزة الإعالمية على الدفاع عن كلمة البحرين 

وتو�سيل ال�سوت املطمئن اإىل كل اأ�سرة ومنزل يف وطنهم .

ولقد �ساركت وكالة الأنباء على مدار ال�ساعة يف دعم الن�سرات املتتالية لالإذاعة والتلفزيون 

للتعليق والتحليل واإعداد ملخ�سات يومية وافية  التي ا�ستخدمت  التقارير املف�سلة  وجتهيز 

ل�ستخدام اأ�سحاب القرار والعاملني بهذه الأجهزة احل�سا�سة . ولقد قامت اأجهزة الإذاعة 

والتلفزيون والوكالة بو�سع خطة متكاملة ملواجهة الأزمة التي مرت بها املنطقة .

وقد جاءت اخلطة من منطلق التن�سيق على كل من النطاق املحلي والنطاق الدويل ، فعلى 

النطاق املحلي ، مت العمل يف اإطار اأربعة حماور رئي�سة :

املحور الأول :

بالو�سع  مبا�سرة  عالقة  لها  التي  والأهلية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  مع  للمعلومات  خط  فتح  مت 

 ، الدفاع  ووزارة   ، الداخلية  ، كوزارة  باأ�سرع طريقة ممكنة  باملعلومات  لتزويدها  ، وذلك  الراهن 

ووزارة ال�سحة ، واإدارة الدفاع والإطفاء ، ومت تن�سيق خطوط ات�سال مبا�سرة معها وو�سع 

خطة عمل للطوارئ .

املحور الثاين :

 مت فتح حلقة ات�سال م�ستمرة مع امل�ستمعني وامل�ساهدين  من خالل تقدمي خدمة على مدار 

ذات  املوا�سيع  لتو�سيل  ؛  �سيتبع  الذي  بالأ�سلوب  وامل�ساهدين  امل�ستمعني  لتعريف  �ساعة   24

الأهمية لهم كالأخبار احلية والإر�سادات ، ور�سائل التوعية �سمن الربامج اليومية التي تبث 

على الهواء مبا�سرة كربنامج ) حمليات ( يف التلفزيون ، و ) م�سوار الظهرية ( بالإذاعة .

املحور الثالث :

 مت تكوين جلنة للطوارئ واملتابعة عملت على مدار 24 �ساعة ؛ لتنبيه املواطنني عن احتمال 

مع  ليتنا�سب  العمل  ودوام   ، الإنتاج  جداول  تخطيط  اإعادة  على  وعملت  كما   ، خطر  وقوع 

ال�ساعة الإ�سافية ، وحددت احتياجات العاملني يف هذه الأجهزة يف حالت الطوارئ ، وهياأت 

لهم اأماكن للمبيت ، ووفرت الطعام ، والعناية ال�سحية ، وامل�ستلزمات الأمنية .
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املحور الرابع :

تهم  والتي   ، الأحداث  ملواكبة  اأعدت  التي  والإر�ساد  التوعية  لر�سائل  عمل  جدول  و�سع  مت   

املواطنني كربنامج حول ) التلوث الكيماوي وتاأثري الطائرات اخلارقة لل�سوت والإ�سعافات 

والو�سع  والكهرباء  والغذاء  كاملياه  اليومية  امل�ستلزمات  توفر  على  الأزمة  وتاأثري   ، الأولية 

القت�سادي والتوعية الأمنية ( .

اأما على النطاق الدويل :

والتلفزيونية  الإذاعية  العاملية  الأخبار  �سبكات  مع  التن�سيق  ال�ستعدادات  ت�سمنت  فقد   

تعك�س  اأخبارية  لتقدمي خدمة  الراهنة  الظروف  ال�ستفادة من خدماتها يف  كيفية  ودرا�سة 

وجهة نظر عربية اأو دولية حول الأزمة ، ولقد مت بث �سبكة الأخبار الأمريكية ) CNN ( على 

مدار ال�ساعة على القناة ) 55 ( عندما تطلب الأمر ذلك .

واإعادة  العربية ل�ستقبال  بجمهورية م�سر  والتلفزيون  الإذاعة  اأحتاد  مع  التن�سيق  ومت  كما 

؛   )  44  ( القناة  على  الإ�سعاع  غزيرة  القناة  عرب  املر�سلة  امل�سرية  الف�سائية  القناة  بث 

اإىل اخليارات واملعلومات املطروحة  اإخبارية وبراجمية عربية ت�سيف  وذلك لتقدمي خدمة 

يف الظروف الطارئة .

للمواطن  متكاملة  خدمة  تقدمي  على  الأنباء  ووكالة  والتلفزيون  الإذاعة  اأجهزة  وحر�ست 

يف الظروف ال�سعبة التي مرت بها البالد واملنطقة ، فحر�ست على تكثيف الأخبار ور�سائل 

التوعية والإر�ساد ، وتقدمي خيارات متعددة وطرح وجهات نظر خمتلفة حملية وعربية ودولية 

وحر�ست على النقل احلي يف كثري من الأحيان ، وذلك لكي يتاأكد امل�ساهد وامل�ستمع خالل 

الأزمة التي يعي�سها اأن امل�سادر متعددة اأمامه ، ويرتك له القرار يف الختيار ، وبناء الثقة يف 

اأجهزته الإعالمية الوطنية .

�  دورة يناير – فرباير – مار�س 1991م :

الربامج  اإنتاج  توقف  فقد   ، 1991م  يناير   16 يف  ال�سحراء  عا�سفة  عمليات  لبدء  نظرًا 

 ، واحلروب  الكوارث  اأثناء  والتوعية  بالوقاية  تتعلق  برامج  اإنتاج  اإىل  وحتول   ، العتيادية 

وانح�سرت برامج �سهر يناير وحتى نهاية �سهر فرباير 1991م على التايل : 

· ن�سرة اأخبار كل �ساعة ، واأحيانًا كل ن�سف �ساعة للوقوف على ما يرد اإلينا من اأخبار
عرب الوكالت عن تطورات احلرب .

· برامج بعنوان ) على هام�س الأحداث ( يتناول خال�سة اأحداث يوم واحد من اأيام
الأزمة ، وعر�س يوميًا بعد ن�سرة الأخبار الرئي�سة على القناة 4 .

· الوقاية من احلرب الكيماوية باللغة العربية ، وباللغة الإجنليزية ، ومنها لقاءًا مطوًل
مع طبيب حول اآثار احلرب الكيماوية ، وكيفية الوقاية منها .
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· لقاء مع اأحد الخت�سا�سيني الأجانب حول كيفية ا�ستخدام القناع الواقي من الغازات
ال�سامة باللغتني العربية والإجنليزية .

· اإنتاج 11 حلقة من برامج ) الكويت .. تاريخًا وح�سارة ( ي�سرد تاريخ الكويت واأهم
املنعطفات يف كيانها ال�سيا�سي والقت�سادي التي اأثرت يف كيانها .

· نداءات للمواطنني باللغتني العربية والإجنليزية لتوقع خطر قادم ، وفقرات اإر�سادية
�سريعة باللغة العربية ، وباللغة الإجنليزية .

 ، الكويتيني  الأ�سقاء  الإخوة  من  واملقيمني  للمواطنني  موجهة  الذكر  اآنفة  الربامج  كل  كانت  وقد 

املحتلة عرب عر�سها على  الكويت  اأرا�سي  الكويتيني داخل  للمواطنني  وكذلك كانت موجهة 

القناة 55 ، والتي كانت ت�سل بكل و�سوح اإىل الكويت .

�  برامج عيد الفطر ال�شعيد :

· اإنتاج حلقة من برامج ) عيدية للكويت ( ، ومت اإنتاجه مل�ساركة الأخوة الكويتيني فرحة
العيد بعد التحرير .

�  الندوات واملحا�شرات التي عر�شت �شمن امللتقى الثقايف وندوة الأ�شبوع :

لقاء بعنوان »الو�سع القانوين لدعوى العراق لل�سيادة على الكويت « وعر�ست على  ·
القناة 4 .

· ندوة بعنوان ) ق�سية نفط اخلليج الراهنة ( وعر�ست على القناة 44 .
· ندوة بعنوان ) الظروف البيئية الراهنة ( وعر�ست على القناة 44 .

: CNN WORLD REPORT التقارير املر�شلة من تلفزيون اخلليج اإىل  �

واأر�سلت اإىل باأزمة اخلليج  التالية اخلا�سة  التقارير  بتنفيذ  الإنتاج  ·  قام ق�سم 
. CNN WORLD REPORT

.  Oil Slink تقرير بعنوان ·
. Scud Attack تقرير بعنوان ·

. Environmental Protection  تقرير بعنوان ·
.  BDF troop back home تقرير بعنوان ·

.A squadron of British Tornadoes left to Germany تقرير بعنوان ·
. International efforts to protect the environmet تقرير بعنوان ·

. Farewell for US minesweeping crew تقرير بعنوان ·
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�  مالحظات عامة :

55 القناة  على  اخلليج  منطقة  يف  مرة  لأول   CNN العاملية  الأخبار  �سبكة  بث  بداأ   ·
يف بداية الأزمة ملدة 18 �ساعة يوميًا حتولت لحقًا للقناة 57 مبعدل 24 �ساعة يوميًا 

لتكون معينًا لالأ�سقاء الكويتيني داخل الكويت للوقوف على اأحداث  الأزمة .

· قام تلفزيون البحرين بتقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة لعمل موفدي وكالت الأنباء
 ZDF العاملية ، وحمطات البث من خمتلف الدول ذات العالقـــــــــــــة بالأزمــــــة اأهمها

) اأملانيا ( ، CTV ) كندا ( ، ITN و BBC ) بريطانيا ( ، RAI ) اإيطاليا ( .

OB VAN اإىل دولة الكويت عرب · قام تلفزيون البحرين باإر�سال �سيارة نقل خارجي
اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية بعد التحرير مبا�سرة ، وفريق ت�سوير كامل لتغطية 

وت�سوير اآثار الدمار الذي حلق بالكويت .

�  جميع فقرات وحلقات الربامج التالية م�شجلة على �شرائط :

 اأ . برنامج اأزمة اخلليج .

ب. برنامج الكويت تاريخًا وح�سارة .

ج. على هام�س الأحداث .

د. برنامج مع �سبكة WORLD NET الأمريكية ومع �سفري الوليات املتحدة .

�  دور ال�شحافة املحلية:

1-  �شحيفة اأخبار اخلليج :

املنطقة  هز  زلزال  مبثابة  1990م  عام  اأغ�سط�س  من  الثاين  يف  للكويت  العراق  غزو  كان 

كلها خليجيًا وعربيًا ، وكانت له بالتاأكيد تداعياته عامليًا . كما كانت له ردود فعل �سيا�سية 

�ساحبتها مبادرات اإعالمية كانت مبثابة الفعل ولي�س رد الفعل ، بل ميكن القول اأن اجلانب 

الإعالمي يف غزو العراق للكويت وتداعياتها و�سوًل اإىل حرب التحرير الع�سكرية كان مبثابة 

اخلندق الأمامي للتحرك الع�سكري ، وال�سيا�سي ، خليجيًا ، وعربيًا ، و  عامليًا ، بل اإن حرب 

التحرير كانت ذات طابع اإعالمي يف املقام الأول .

ول �سك اأن اإعالمنا قد قام بدور فعال عربيًا وخليجيًا خالل هذه الأزمة بل منذ بداياتها ، 

وقبل اأيام من الغزو الع�سكري العراقي الذي فاجاأنا وفاجاأ اأمتنا العربية كلها . وقد واكبت 

الكويتية  العراقية  الأزمة  ت�ساعد  بدايات  ملحوظة  اإعالمية  مبهمة  اخلليج  اأخبار  جريدة 

�سيا�سيًا ، وتو�سط اململكة العربية ال�سعودية ، وجمهورية م�سر العربية لإحتواء هذه الأزمة 

التي اأفتعلها العراق اأ�سا�سًا يف نية مبيتة للغزو  ال�سريح . وكانت هناك متابعة �سحفية من 

جانب �سحيفة اأخبار اخلليج فور الغزو الع�سكري للكويت ، فاإىل جانب الرتكيز اإعالميًا على 
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املطالبات الر�سمية وال�سعبية يف العامل ب�سحب قوات الحتالل العراقي حل�سد الراأي العام يف 

الداخل �سد الغزو الغا�سم ، وعمليات الإرهاب الدامية التي قامت بها قوات العراق يف داخل 

الكويت ، ومتابعة ت�سريحات امل�سئولني الكويتيني وتخ�سي�س عمود يومي حتت اأ�سم  ) �سوت 

الكويت ( يف اأخبار اخلليج . ثم متابعة تطورات الأزمة دبلوما�سيًا وع�سكريًا .

- ولقد اأجرت �سحيفة اأخبار اخلليج �سل�سلة من التحقيقات مع اأبناء الكويت يف البحرين 

ومراعاة   ، الإ�سكان  بيوت  يف  واإ�سكانهم  الكويت  لأهل  البحرين  اأبناء  بيوت  فتح  وعند 

اأجريت عدة حتقيقات ل�ستطالع راأي رجل  امل�سئولني يف كافة مرافق اململكة لهم ، كما 

ال�سارع يف هذا العدوان الغا�سم اإىل جانب التعليقات اليومية على موؤامرة الغزو �سواء من 

داخل البحرين وباأقالم بحرينية ، اأو من اخلارج باأقالم خليجية وعربية .

- كان هناك تركيز موجه ومعروف ، وحمدد الغايات على حمالت الإرهاب العراقي داخل 

اأخبار اخلليج من  اأن متكنت �سحيفة  بعد  التي متت  والنهب  ال�سلب  وعمليات   ، الكويت 

دخول الكويت ، وهي حتت الحتالل حيث مت الك�سف ميدانيًا عن ف�سائح الغزو والإرهاب .

خالل  من  اخلليج  اأخبار  �سحيفة  جانب  من  ن�سط  اإعالمي  ن�ساط  اأي�سًا  هناك  وكان   -

مرا�سليها ، ومندوبيها ملتابعة احتمالت احلرب وال�سالم باملنطقة بعد الغزو يف العوا�سم 

العاملية ولندن ون�ساط اجلالية الكويتية فيها .

- واأ�ستكمل هذا امل�سوار ال�سحفي ب�سل�سلة لقاءات اأجرتها �سحيفة اأخبار اخلليج مع بع�س 

البحرينيني الذين ح�سروا وعا�سروا اأيام الغزو العراقي للكويت ، وحكاياتهم عن تدمري 

املن�ساآت ، والبنية التحتية يف الكويت . واأ�ستطاع مندوبو اأخبار اخلليج متابعة دور املقاومة 

الكويتية داخل الكويت ، واحل�سول على ن�سرات املقاومة ال�سرية .

- وقد دعم ح�سد املوقف ال�سعبي يف مواجهة الغزو الغا�سم دور اإعالمي قامت به �سحيفة 

�سل�سلة  وتنفيذ   ، الغزو  هذا  يف  والفكر   ، الدين  رجال  اآراء  ا�ستطالع  يف  اخلليج  اأخبار 

حتقيقات عن الإرهاب العراقي الذي وجه اإىل ال�سبان الكويتيني ، واأفردت �سحيفة اأخبار 

اخلليج ركنا ً يوميًا حتت عنوان ) لكي ل نن�سى ( يكتبه رقيب عن ف�سائح الغزو ، و�سلطت 

اأخبار اخلليج ال�سوء على الحت�سان ال�سعبي والر�سمي للجاليات الكويتية التي نزحت اإىل 

البحرين ، وفتح اأبواب جامعتي البحرين ، واخلليج العربي اأمام الطالب الكويتيني .

لك�سف  الأزمة  اأبان  اخلليج  اأخبار  �سحيفة  به  قامت  مكثف  اإعالمي  ن�ساط  هناك  كان   -

تطورات الأزمة وهي ت�سري اإىل هاوية احلرب الع�سكرية ، وانعكا�ساتها القت�سادية على 

. حرب  بداية احلرب  ومع   ... فعاًل  بداأت احلرب  يناير عام 1991م   17 . ويف  املنطقة 

التحرير التي �ساركت فيها مع احللفاء قوات عربية كان ل�سحيفة اأخبار اخلليج دورًا اآخر 

للمتابعة الإعالمية الن�سطة مل�سار العمليات الع�سكرية . فاأ�سدرت �سحيفة اأخبار اخلليج 
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ن�سختني يوميًا ، وكانت هناك متابعة م�ستمرة مل�سار احلرب دقيقة بدقيقة وانعكا�ساتها 

على املرافق احليوية باملنطقة .

 .. ال�سارع  من  يتابعون   - وقتها  وعددهم حمدود   - اخلليج  اأخبار  كان حمررو �سحيفة   -

كانت   ، وع�سكريًا  ور�سميًا  �سعبيًا  احلرب  م�سارات  الأنباء  وكالت  وعرب   .. املرافق  ويف 

التحقيقات والأخبار ترد اإىل �سحيفة اأخبار اخلليج من ال�سارع يف البحرين عرب اأجهزة 

الفاك�س من ال�سباح لت�سدر ن�سخة يف اخلام�سة م�ساءًا وي�ستمر اجلهد لإ�سدار الن�سخة 

ال�سباحية بعدها وهكذا . كان العمل م�ستمرًا لياًل و نهارًا دون توقف .. بل وخالل �ساعات 

الدرا�سات  وق�سم  الداخلي  الق�سم  ويف   . ال�سواريخ  واإطالق   بالغارات  والإنذار  اخلطر 

�سدرت تراجم م�ستمرة ملا يجري هنا وهناك يف ال�ساحة الع�سكرية ، ودرا�سات بال�سور 

والر�سوم البيانية عن م�سارات حرب التحرير وتطوراتها ، �ساحب ذلك نزول املحررين 

اإىل ال�سارع ل�ستطالع اآراء النا�س يف احلرب وتوقعات نتائجها .

- ومن اأطرف الدرا�سات التي عر�ستها �سحيفة اأخبار اخلليج درا�سة حتت عنوان ) رجال يف 

مواجهة �سدام ( ت�سمنت عر�سًا للقادة الع�سكريني يف التحالف قبل بدء احلرب الربية ، 

ودور الع�سكرية العربية يف حرب التحرير ، ومتابعة الآثار البيئية للحرب ، واإحرتاق اآبار 

الزيت ، وهجوم اخلفجي .

- ركزت �سحيفة اأخبار اخلليج يف تغطيتها للهجوم الربي لقوات التحالف لتحرير الكويت 

وعر�ست   . الكويت  اأر�س  يف  الغزاة  على  الهجوم  يف  العربية  للقوات  املبادر  الدور  على 

حتليالت مل�سار العمليات الع�سكرية حتى حترير الكويت . ونتائج حرب الأربعني يومًا ، وقامت 

�سحيفة اأخبار اخلليج باإعداد �سل�سلة حتقيقات عن نتائج احلرب مع ال�سارع البحريني ، وا�ستعرا�س 

عودة  ملو�سوع  واعية  متابعة  مع  1991م  فرباير   28 بالتحرير يف  الكويتي  الفرح  مظاهر 

الأ�سرى الكويتيني من العراق ، وعودة اأ�سرى غربيني من العراق اأي�سًا .

�سل�سلة  بعقد  التحرير  بعد  ما  زلزال  تابعت  اخلليج  اأخبار  �سحيفة  اأن  القول  وميكن   -

زوجات  مع  لقاءات  هناك  كانت   . للغزو  والجتماعية  القت�سادية  الآثار  عن  حتقيقات 

�سهداء املقاومة ، وفتح ملف اأ�سرى الكويت لدى العراق .

2-  �شحيفة الأيام :

قبل حلظة الجتياح العراقي لدولة الكويت ال�سقيقة كانت �سحيفة الأيام تر�سد كافة التحركات 

وامل�ساورات التي كانت جتري يف املنطقة ، وقد جندت كل طاقاتها ملواكبة التطورات املت�سارعة 

اآنذاك ، وبقيام العراق بغزو الكويت ال�سقيقة ، وما اأحدثه من �سدمة هائلة للنف�س العربية 

كان لبد لنا كجهاز �سحفي اأن نلملم �ستات اأنف�سنا كجزء عربي واأن ناأخذ زمام املبادرة اأمام 
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هول هذه املفاجاأة التي عقدت الأل�سن ، و�سلت الأفكار ، وذلك لإمياننا ملا يقع على ال�سحيفة 

من م�سئولية ج�سيمة يف توجيه الراأي العام ، وتلبية احتياجات ومتطلبات القراء انطالقًا من 

واأخويه متميزة  تاريخية  والكويت من عالقات  البحرين  يربط  ملا  ونظرًا   . القومية  اأمانتها 

فقد   ، وجه اخل�سو�س  على  اأي�سًا  وال�سحفي  بل   ، العربي  ال�سارع  تخبط  و�سط   ، وحميمة 

اختارت �سحيفة الأيام منذ اللحظة الأوىل للحدث اأن تقف اإىل جانب احلق وال�سرعية ، ومع 

�سيادة الكويت وا�ستقاللها .

لقد اختارت �سحيفة الأيام اأن تكون �سوت الكويت الذي اأرادوا تغييبه ، ودافعت عن الكويت 

قيادة و�سعبًا واأر�سًا بكل ما متلك من اإمكانيات ، و�سخرت لأجل ذلك كل طاقاتها ، وعملت 

يف كل الجتاهات حتى ما بعد التحرير ، وعودة ال�سرعية .

اأن يختلق  اأختار  باأنتظار ما ت�سفر عنه الأمور ، والبع�س الأخر  اأختار البع�س ال�سمت  لقد 

الأيام  �سحيفة  ولكن   ، ماحدث  التهوين من حجم  اآخرون  اأختار  فيما  والأعذار  التربيرات 

اختارت اأن تكون كلمتها فيما يحدث من ت�سريد لأ�سقاء ، واأخوة لنا ، وما يخطط من اأجل 

�سرقة وطن باأكمله .

عنها  الدفاع  على  وعملت   ، الكويتية  الق�سية  الأيام  �سحيفة  تبنت  فقد  املنطلق  هذا  ومن 

بالكلمة والعمل ، وفتحت كافة �سفحاتها اأمام الأقالم املحلية واخلليجية والعربية من اأجل 

التعبري عن اآرائها وم�ساعرها فيما يجري على ال�ساحة العربية .

�سحيفة اأ�سدرت  1990م  اأغ�سط�س  من  الثاين  يف  للكويت  العراقي  الجتياح  فور   ·
الأيام يف ذلك اليوم ثالث طبعات متالحقة ملتابعة احلدث ، ثم ا�ستمرت يف اإ�سدار 

طبعة م�سائية خا�سة ملالحقة التطورات املت�سارعة يف املنطقة ، وا�ستمرت يف اإ�سدار 

طبعتني �سباحية وم�سائية يوميًا ، وجندت كافة �سحفييها وموظفيها للدوام 24 �ساعة 

يف مبنى املوؤ�س�سة ، حيث جهزت املبنى بكل لوازم النوم واملعي�سة ، وقد ا�ستمرت الأيام 

يف اإ�سدار طبعتني �سباحية وم�سائية للتعريف بالق�سية الكويتية ، حيث اأ�سبح مبنى 

املوؤ�س�سة مقرًا لالأخوة الكويتيني .

· كانت �سحيفة الأيام اأول �سحيفة عربية ودولية تن�سر �سورًا �سحفية من داخل دولة
الكويت عن عملية الجتياح العراقي ، وحتركات اأفراد اجلي�س العراقي يف  الكويت ، 

وهي �سور �ساهمت م�ساهمة كبرية يف ت�سليط الأ�سواء على ما كان يدور يف الكويت يف 

تلك الفرتة خا�سة يف ظل انقطاع الأنباء من الداخل .

· كانت �سحيفة الأيام اأول �سحيفة عربية ودولية تن�سر �سور �سمو ويل عهد الكويت ، 
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واأع�ساء احلكومة الكويتية بعد الغزو مبا�سرة ، وذلك خالل اجتماع جمل�س الوزراء 

الكويتي ، الأمر الذي بعث الطماأنينة يف نفو�س الأ�سقاء الكويتيني ، وال�سعوب اخلليجية 

على �سالمة القيادة الكويتية .

اإىل عاديني  مواطنني  من  الكويتيني  لالأخوة  �سفحاتها  كافة  الأيام  �سحيفة  فتحت   ·
واإي�سال   ، اآرائهم  عن  والتعبري   ، ال�سحيفة  يف  للكتابة  و�سحفيني  وكتاب  مثقفني 

ر�سالتهم اإىل العامل . 

· كانت �سحيفة الأيام حلقة الو�سل بني املواطنني الكويتيني الذين هّجرهم الحتالل ، 
واملواطنني البحرينيني الذين عر�سوا اإ�ست�سافة الأ�سقاء الكويتيني يف منازلهم .

· وظفت �سحيفة الأيام كافة اإمكانياتها الطباعية والتحريرية حتت ت�سرف ال�سحافة
الكويتية ، وعر�ست على عدة �سحف كويتية اإعادة �سدورها من البحرين ، وتقدمي 

والتنفيذ  الإخراج  اإىل  الطباعة  من   ، ال�ساأن  هذا  يف  حتتاجها  وم�ساعدة  عون  كل 

وامل�ساعدة يف عملية التحرير .

· كانت �سحيفة الأيام م�سدر معلومات للم�سئولني واملواطنني الكويتيني حيث فتحت
 ، الكويت  يف  الأو�ساع  على  لالإطمئنان  الهاتفية  وات�سالتهم  لزياراتهم  مقرها 

والوقوف على اآخر التطورات .

اإىل املوجهة  الكويتية  واجلمعيات   ، ال�سفارة  اإعالنات  بن�سر  الأيام  �سحيفة  قامت   ·
القيادة  بتوجيهات  تتعلق  والتي   ، اخلليج  ودول   ، البحرين  يف  الكويتيني  املواطنني 

الكويتية اإىل ال�سعب الكويتي .

· اأجرت �سحيفة الأيام لقاءات �سحفية مع كبار امل�سئولني الكويتيني .
الأيام �سحيفة  خ�س�ست  التحرير  ومعركة  للكويت  العراقي  الجتياح  اأيام  طوال   ·

اإفتتاحياتها يف �سدر �سفحاتها الأوىل للدفاع عن الق�سية الكويتية وا�ستقالل وحرية 

الكويت ، والوقوف مع ال�سرعية ومع املواطنني الكويتيني خا�سة يف وجه ما كانت تقوده 

بع�س الأحزاب واملنظمات العربية من حتركات لطم�س ال�سرعية الكويتية .

· نظمت �سحيفة الأيام ا�ستطالعًا �سحفيًا �سارك فيه كافة املواطنني اخلليجيني حول
الق�سية  الكويتية  .

· ك�سفت �سحيفة الأيام اأول عملية تغيري يف اجلواز الأردين بعد الغزو العراقي للكويت
الإقامة يف  مكان   ) الكويت  العراق / حمافظة   ( يعتمد م�سطلح  الأردن  بداأ  حيث 

اجلواز الذي ن�سرت الأيام �سورًا له .

· اأوفدت �سحيفة الأيام مبعوثني اإىل جدة حل�سور املوؤمتر ال�سعبي الكويتي الذي اأكد
على الوحدة الوطنية ، و�سيادة الكويت وا�ستقاللها ، والتم�سك بال�سرعية .
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ال�سعودية لنقل اإىل دولة الكويت واململكة العربية  اأوفدت �سحيفة الأيام �سحفييها   ·
بها  مير  التي  والتطورات  الأو�ساع  على  والوقوف  الكويتيني  الأ�سقاء  ور�سائل  اآراء 

الأخوة الكويتيون �سواءًا داخل الكويت ، اأو يف دول اخلليج العربي .

فيها �سلطت   ) الكويت حرة   ( �سعار  رم�سان حتت  م�سابقة  الأيام  نظمت �سحيفة   ·
)1(

الأ�سواء على الجتياح ، ومعركة حترير الكويت . 

4-  وزارة املالية والقت�شاد الوطني :

نظرًا لإ�سراف وزارة املالية والقت�ساد الوطني على جممل الن�ساطات القت�سادية ، اإ�سافة 

لدورها كوزارة للمالية ، فقد اأخذت م�ساهمتها دورًا اأ�سا�سيًا يف ت�سخي�س الآثار املرتتبة على 

الغزو ، واإيجاد احللول الالزمة للتقليل من توابع تلك الآثار على القت�ساد الوطني .

وقد عملت الوزارة على حمورين اأ�سا�سني هما اأوًل تاليف الآثار ال�سلبية على امليزانية العامة ، ثانيًا 

تاليف الآثار ال�سلبية على جممل الن�ساطات القت�سادية . كما قامت بدور اأ�سا�سي يف ت�سهيل 

مهمة اإجناح اإ�سكان العوائل الكويتية وتي�سري ما يلزم للتقليل من معاناتهم ، ويف هذا املجال 

اأي�سًا عملت على حمورين اأ�سا�سيني هما توفري الدعم املايل ل�ستئجار البيوت وقيام اإدارة 

املخازن املركزية بالوزارة بتوفري م�ستلزمات ال�سكن .

1 - امليزانية العامة للمملكة :

العربية  العالقات  جممل  على  كبريًا  تاأثريًا  الكويت  دولة  على  الغا�سم  للغزو  كان   

ال�سيا�سية ، والقت�سادية ، والجتماعية عمومًا ، وعلى دول جمل�س التعاون خ�سو�سًا . فقد 

التنمية القت�سادية بدول  اأن العقد اجلديد -1990 1999م �سي�سهد نتائج  التوقعات  كانت 

املجل�س التي بداأت قبل خم�سة ع�سر عامًا من الغزو ) 1975 - 1989 م ( والتي اإ�ستطاعت دول 

املجل�س فيه اإجناز معظم هياكل البنية الأ�سا�سية وزيادة الأن�سطة ال�سناعية ، وتنويع م�سادر 

الدخل ، والو�سول باملرافق العامة خا�سة ال�سحية ، والتعليمية اإىل م�ستويات ت�ساهي الدول 

املتقدمة . وقد اأثر الغزو على الأن�سطة القت�سادية ، وامليزانيات ، والحتياطيات الدولية من 

اإىل  املحلية  الأموال  روؤو�س  بل وهجرة   ، الأجنبية  ال�ستثمارات  وتوقفت   . الأجنبية  الأ�سول 

اخلارج بدرجة كبرية مما �ساهم يف انعدام ال�سيولة املحلية الالزمة لال�ستثمار .

مت تقدير الأ�سرار املبا�سرة على امليزانية العامة للمملكة مبقدار 126.5 مليون دينار ، وذلك 

ب�سبب توقف ال�سترياد والت�سدير من خمتلف موانئ البحرين : ) الربية ، واجلوية ، والبحرية . ( 

)1(  ر�سالة �سعادة وزير �سئون جمل�س الوزراء والإعالم رقم MM / 102  / �س / وز/ 98 تاريخ 9 مايو 1998م .
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وانعدام حركة ال�سراء والبيع يف املعامالت التجارية ، والعقارية ، واملالية ، وقد �ساعد ارتفاع 

اأ�سعار النفط من تقليل تلك اخل�سائر مببلغ قدره 40 مليون دينار . وقد عملت الوزارة على 

توفري العتمادات املالية الالزمة ملواجهة احتياجات الوزارات من امل�سروفات الطارئة . كما 

بلغت م�سروفات الطوارئ لالإ�سكان وال�سحة والرتبية واخلدمات العامة الأخرى 9.1 مليون  

دينار ، حيث مت توفري بيوت الإ�سكان ، وال�سقق التابعة للوزارة ، والتاأجري من املالك بالقطاع 

اخلا�س ل�ستقبال الالجئني الكويتيني مع التاأثيث ، وتوفري كافة املرافق الأخرى . ول تدخل يف 

تلك الأرقام التبعات الأمنية والع�سكرية التي ا�ستوجبها ذلك الظرف الطارئ .

2 - التكاليف القت�شادية الأخرى : 

تاأثرت جميع القطاعات القت�سادية بالأحداث اجلارية على النحو التايل :

 اأ . القطاع امل�سريف :

 قدرت الأموال التي خرجت عن طريق اجلهاز امل�سريف �سواء الوحدات امل�سرفية اخلارجية ، 

اأو امل�سارف التجارية بـ 2700 مليون دينار . وتراجعت اأ�سول الوحدات امل�سرفية اخلارجية 

من معدل 72.6 بليون دولر قبيل الغزو اإىل 59.8 بليون بنهاية عام  1990م ، وقد قفلت بع�س 

الوحدات امل�سرفية وبنوك ال�ستثمار مكاتبها يف البالد ، ومت ت�سريح املوظفني البحرينيني 

ال�سيولة للعمالت الأجنبية خا�سة الدولر الأمريكي  من العمل . وعملت اململكة على توفري 

حتى ل يحدث اأي ارتباك يف احلياة التجارية واملالية يف البالد .

ب . قطاع التجارة والعقارات : 

، وتوقفت حركة  الأزمة  التجارة اخلارجية والداخلية بانخفا�س كبري خالل �سهور  اأ�سيبت 

ت�سرر  يف  الأثر  اأكرب  له  كان  مما  واملالية  والعقارية  التجارية  املعامالت  يف  وال�سراء  البيع 

ال�سحن  اأ�سعار  ارتفاع  ب�سبب  الب�سائع  من  الواردات  كلفة  ارتفعت  كما   ، واملقاولني  التجار 

والتاأمني ، وعدم انتظام و�سولها ونزوح عدد كبري من الأجانب مما اأثر على الإيجارات ، وعمومًا 

ال�ستثمار يف جمال العقاري . وارتفعت اأق�ساط التاأمني على جميع ال�سادرات والواردات اإىل 

البحرين ، مما اأدى اإىل ارتفاع اأ�سعار بع�س ال�سلع واخلدمات .

ج. �سوق البحرين لالأوراق املالية : 

انخف�س متو�سط كمية الأ�سهم املتداولة يف �سهري اأغ�سط�س و�سبتمرب1990م بن�سبة 66 % عن 

متو�سط الأ�سهر الثالثة ال�سابقة لالأزمة ، وانخف�ست قيمة الأ�سهم املتداولة بن�سبة 72 % ، 

وتراوح النخفا�س يف اأ�سعار الأ�سهم املتداولة ما بني 6 % - 42 % .
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- مذكرة حول تاأثريات اأزمة اخلليج على القت�شاد البحريني :

متخ�س عن الغزو العراقي الغا�سم لدولة الكويت اآثارا بليغة م�ست نواحي احلياة القت�سادية 

ماليًا  الآثار  تلك  بع�س  ح�سر  �سعوبة  من  وبالرغم   ، مبا�سر  وغري  مبا�سر  ب�سكل  املحلية 

العامة  امليزانية  على  باأخرى  اأو  ب�سورة  انعك�ست  جمملها  يف  اأنها  اإل   ، جل�سامتها 

ثالثة  يونيو 1991م يف  ولغاية   ، 1990م  اأغ�سط�س  للفرتة من  وميكن ح�سرها   ، للمملكة 

 ، 1991م  دي�سمرب  نهاية  لغاية  الفعلي  الواقع  ت�سخي�س  خالل  من  وذلك   ، رئي�سة  اأق�سام 

وبافرتا�س اأن الأن�سطة القت�سادية �سوف ت�سهد حت�سنًا تدريجيًا اأبتداء من مار�س 1991م 

حتى تعود لو�سعها  الطبيعي يف معظم املجالت مع نهاية يونيو 1991م ، اأما الأق�سام الرئي�سة 

للتكلفة ، والتي ورد ب�ساأنها تف�سيل يف امللحق املرفق ، فاإنها تتمحور يف الآتي :  

مليون دولر

1- التكلفة ذات الأثر املبا�سر على ميزانية اململكة                582.31

2-  التكلفة ذات الأثر على القت�ساد املحلي                         1249.64

3- اخلدمات ال�سكانية 53.13       

التكلفـــة الجماليـــة                1885.08 مليون دولر

وفيما يلي تف�شيل موجز ملا تقدم من اآثار :

اأ. امليزانية العامة للمملكة :

من  اململكة  اإيرادات  من  جزء  فقدان  يف  للمملكة  العامة  امليزانية  على  املبا�سر  الأثر  متثل 

جهة ، وارتفاع تكاليف معينة من جهة اأخرى بلغت نحو 63.25 مليون دولر ، اإ�سافة لتوقف 

للبحرينيني وغريها ،  الطبية  ، واخلدمات  للمدار�س  الكويت ومتويلها  امل�ساعدات من دولة 

والبالغة يف جمملها 139.06 مليون دولر .

ومن جهة اأخرى ، من املتوقع اأن تنجم خ�سارة عن تعليق امل�ساعدات الع�سكرية من دول جمل�س 

380 مليون  التعاون اخلليجي ، والتكاليف الأخرى املرتبطة بالأمن والدفاع ، والتي قدر  بـ 

دولر .

  القت�شاد املحلي :

اإن هجرة روؤو�س الأموال من القطاع امل�سريف اإىل اخلارج بلغت 14119.4 مليون دولر حتى 

نهاية عام 1990م ، وقد بلغت اخل�سائر املرتتبة على ذلك نحو  309.1  مليون دولر ، كما اأن 

حتويل العملة املحلية اإىل العمالت الأجنبية املختلفة  ) وعلى الأخ�س الدولر الأمريكي ( ، والذي يعد 

بدوره �سكاًل من اأ�سكال حتويل الأر�سدة اأي�سًا ، قد اأفرز اأثرًا عك�سيًا على ميزان املدفوعات 
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بلغ 564.4 مليون دولر ، اأما ت�سرر املوؤ�س�سات املالية ، والرتفاع املفاجئ يف تكاليف التاأمني ، 

فقد جنمت عنهما خ�سارة بلغت 67.06 مليون دولر ، و 22.43 مليون دولر على التوايل .

ماليًا قدر  تتحمل عبئًا  اأن  نقل  و�سركات  يتحتم كذلك على قطاعات �سناعية كبرية  ورمبا 

بنحو 95.18 مليون دولر ب�سبب تقل�س جمالت الربحية التي عهدتها .

 130.1 بنحو  �سلبًا  تتاأثر  اأن  املتوقع  فمن  والعراق  الكويت  من  لكل  البحرين  �سادرات  اأما 

مليون    دولر ، وهناك تكاليف اأخرى متثلت يف فقدان الوظائف ، وتاأثر ال�سياحة ، وقطاع 

61.38 مليون دولر ، واإن كان يف الواقع من  الإن�ساءات ، والتلوث البيئي ، وقد بلغت نحو 

اأكرب  تكلفتها  والتي رمبا كانت   ، التلوث  الناجمة عن  البليغة  ال�سلبية  الآثار  ال�سعب ح�سر 

بكثري مما هو متوقع لها على املدى البعيد .

تكلفة ال�شكن لالأ�شقاء الكويتيني :

مليون   17.86 منها   ، دولر  مليون   53.13 بنحو  الكويتيني  لالأ�سقاء  ال�سكن  تكلفة  قدرت 

دولر خلدمات الإ�سكان ، 1.11 مليون دولر خلدمات ال�سحة ، 8.96 مليون دولر خلدمات 

دولر  مليون   19.72 اإىل  اإ�سافة   ، العامة  املرافق  خلدمات  دولر  مليون   5.48  ، الرتبية 

قدمتها موؤ�س�سات القطاع اخلا�س واجلمعيات الأهلية املعنية كم�ساعدات خمتلفة .

والإجراءات  البحرين  يف  البنوك  على  للكويت  العراقي  الغزو  انعكا�شات 

املقرتحة لدعم القطاع امل�شريف البحريني :

لقد جتمعت لدى الدول امل�سدرة للنفط يف هذه املنطقة فوائ�س مالية كبرية يف اأعقاب    )1(

ت�سحيح اأ�سعار النفط يف عامي 1973/ 1974م ، ونظرًا ملا متثله هذه املنطقة من 

�سوق هامة للخدمات امل�سرفية ، وما ت�سمه من ثروات طبيعية ت�سكل ثلثي احتياطيات 

النفط العاملية املعروفة ، فقد غدت حمط اأنظار البنوك العاملية ، وات�سحت اأهمية 

البحرين كمركز م�سريف للمنطقة بحكم موقعها اجلغرايف الذي ميكن من التعامل 

وتوفر   ، والت�سالت   ، اجلوية   املوا�سالت  و�سهولة   ، والغرب  ال�سرق  اأ�سواق  مع 

اخلدمات امل�ساندة واملهنية مثل : اخلدمات القانونية ، واملحا�سبية ، واملالية ، وتوفر 

عن  ف�ساًل  ذلك   ، عاملي  م�ستوى  على  املاليني  والو�سطاء  ال�سما�سرة  خدمات 

امليزات ، والإعفاءات ال�سريبية . واأما بالن�سبة للبحرين فاإن تطوير القطاع امل�سريف 

واملايل ميثل دفعًا قويًا لل�سيا�سات الرامية اإىل تنويع م�سادر الدخل القومي ، وتو�سيع 

قاعدة القت�ساد الوطني .
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عهدها  اأول  امل�سرفية  ال�سوق  ن�ساطات  تركزت  للبحرين  العاملية  البنوك  مبجيء    )2(

يف تدوير روؤو�س الأموال ، وعمليات النقد الأجنبي ، ومع ت�ساعد ن�ساطات الإن�ساء 

والتعمري ، وتنفيذ م�ساريع البنية الأ�سا�سية ن�سطت هذه البنوك يف جمالت القرو�س 

اجلماعية )Syndications) موظفة يف ذلك قدراتها املهنية ، وخرباتها الدولية 

عن  التمويل  جمالت  يف  البحرين  يف  البنوك  دخلت  ثم  ومن   ، اخل�سو�س  هذا  يف 

خدمات  تقدمي  اإىل  ال�سوق  وتطورت   ،  ( Securitization( الت�سنيد  طريق 

ال�سخ�سية واخلا�سة    امل�سرفية  والعمليات   ، الأموال  واإدارة   ، ال�ستثمارية  املحافظ 

خمتلف  البحرين  يف  امل�سرفية  ال�سوق  تقدم  واليوم   .  ( Private banking (

اأ�سبحت  كما   ، وال�ست�سارية   ، وال�ستثمارية   ، والتمويلية   ، التجارية  اخلدمات 

البحرين مركزًا للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .

يف ال�سنوات الأخرية تاأثرت البنوك العاملة يف البحرين بالتطورات ال�سلبية التي �سادت    )3(

ال�ساحتني امل�سرفية واملالية العاملية الناجمة عن تفاقم م�سكلة ديون العامل الثالث ، 

ولكنها   ، العراقية  الإيرانية  واحلرب   ، العاملية  القت�سادية  النكما�سية  وال�سغوط 

متكنت من جتاوز كل تلك ال�سلبيات ، واأكملت اجلهود الرامية اإىل تكري�س عملياتها 

من  واحتياجاتهم   ، للعمالء  املتجددة  للمتطلبات  مواكبة  ن�ساطاتها  وتنويع  وتطوير 

اخلدمات امل�سرفية وال�ستثمارية ، كما تدل على ذلك املوؤ�سرات الوا�سحة ل�ستعداد 

ا�ستمر  حيث  م   1987 عام  من  الثاين  الن�سف  من  بداية  كربى  لنطالقة  البنوك 

العاملة  اخلارجية  امل�سرفية  الوحدات  اأ�سول  و�سلت  حتى  الت�ساعدي  الجتاه  هذا 

وكذلك   ، دولر  بليون   73 عن  يزيد  مبا  الإطالق  على  لها  معدل  اأعلى  البحرين  يف 

التمويلية  اأ�سولها وعملياتها  التجارية من حيث حجم  البنوك  كان اجتاه ن�ساطات 

الأخرى ، وكان ذلك الو�سع املتفائل قد ر�سد يف نهاية الف�سل الأول من عام 1990م 

اأي قبيل الغزو  العراقي للكويت .

تخوف املراقبون القت�ساديون من نتائج الغزو العراقي ، وا�ستمرار احتالل الكويت    )4(

فقد اجته القت�ساد العاملي نحو ركود عام ، و ذلكً  بالن�سبة لقت�ساديات العامل ، 

امل�سريف  القطاع  لأهمية  نظرًا  ال�سلبية  الإفرازات  بهذه  تاأثرًا  اأكرث  البحرين  وكانت 

لعام  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %  13.5 حوايل  تبلغ  التي  وم�ساهمته   ، واملايل 

1988م ، علمًا باأن عدد العاملني يف هذا  القطاع يربو على 5 اآلف .

نتيجة لالأزمة تراجعت اأ�سول الوحدات امل�سرفية اخلارجية من معدل 73.3 بليون    )5(

دولر قبيل الغزو العراقي اإىل 58.3 بليون دولر بنهاية �سبتمرب 1990م ، كما كان 

بنك  واأو�سك   ، بالفعل  البحرين  يف  مكتبها  م�سرفية  وحدة  اأقفلت  اأن  نتيجتها  من 
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ا�ستثمار مغادرة البحرين يف نهاية نوفمرب ، وكذلك اأقفل مكتب متثيل اأبوابه ، ونتج 

عن ذلك اإنهاء خدمات 25 موظفًا بحرينيًا بالإ�سافة اإىل 13 موظف اأجنبي ، و�سهد 

مغادرة اأعداد اأخرى ، وتخفي�س العاملني بالوحدات والبنوك املتبقية مما �سكل بدوره 

انخفا�سًا يف م�ساهمة هذا القطاع يف الناجت القومي ، واأدى اإىل م�ساعب يف التوظيف 

والعمالة ، واأثر على القطاعات الأخرى كاخلدمات ، والعقارات ، و ال�سياحة .. الخ .

انعك�ست اآثار الغزو العراقي للكويت على القطاع امل�سريف يف اهتزاز الثقة التي هي    )6(

اأهم مرتكزات العمل امل�سريف واملايل على الإطالق ، مما دفع بع�س العمالء ل�سحب 

ودائعهم من البنوك يف البحرين ، وحتويل معظمها للخارج مما �سّكل �سغوطًا على 

؛  لت�سييل بع�س الأ�سول اجليدة لديها متكبدة اخل�سائر  ، وا�سطرها  البنوك  موارد 

لكي تدعم موقف �سيولتها يف مواجهة تلك ال�سحوبات . وتقدر الودائع التي مت �سحبها 

من البنوك التجارية ، وحتويلها للخارج بحوايل 210 مليون دينار منذ بداية الأزمة اأي 

بن�سبة 15% من جملة الودائع لدى البنوك التجارية ) بالدينار البحريني والعمالت 

الأخرى ( ، ومت �سحب الودائع بنف�س هذه الن�سبة وحتويلها من الوحدات امل�سرفية 

 ،  ) النرتبنك   ( البنوك  بني  الودائع  حجم  انخفا�س  عن  ف�ساًل  ذلك   . اخلارجية 

وخروج الأموال ، وانتقال املحافظ ال�ستثمارية .

اآثاره غري املبا�سرة على موارد البنوك ، اإذ مت جتميد وقطع   كما كان لهتزاز الثقة 

خطوط الئتمان التي كانت توفرها البنوك العاملية لبنوك املنطقة ، حيث متثل هذه 

الت�سهيالت رافدًا هامًا ملوارد البنوك ل ميكن ت�سيري اأعمالها على وجه مر�ٍس بدونه .

وعائدات  دخول  �سلبًا  تاأثرت  فقد  البحرين  يف  البنوك  عمليات  لرتاجع  نتيجة    )7(

واخلدمات   ، وال�سما�سرة   ، املاليني  الو�سطاء   : مثل  واملهنية  امل�ساندة  املوؤ�س�سات 

وذلك   ، عليه  ما هي  على  الثابتة  امل�سروفات  بقيت  بينما   ، والقانونية   ، املحا�سبية 

نقد  موؤ�س�سة  قامت  لذا  ؛  البحرين  يف  املوؤ�س�سات  هذه  تواجد  ا�ستمرار  هدد  و�سع 

البحرين بالت�سال ب�سركة البحرين لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية ) بتلكو ( لبحث 

، كما جرى  املوؤ�س�سات  ال�سركة لهذه  التي تقدمها  اإمكانية تخفي�س فئات اخلدمات 

التفكري حول �سبل تخفي�س تكلفة ت�سغيل هذه املوؤ�س�سات �سواءًا بالإعفاء من ر�سوم 

الت�سجيل ، اأو الر�سوم الأخرى . بالإ�سافة اإىل الدعم املايل ؛ حتى توؤمن ا�ستمرارية 

هذه املوؤ�س�سات التي ل غنى عن خدماتها لأي مركز م�سريف ومايل متطور .

خامتة :   )8(

       بناء على ما تقدم فاإنه ل بد من اإعداد برنامج متكامل يهدف اإىل تدعيم وتعزيز     

 ، للكويت  العراقي  الغزو  بعد  ا�ستجدت  التي  الظروف  البحرين املايل حتت ظل  مركز 



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 

۲۱۹

مما �ساعد على ا�ستعادة الثقة يف القطاع امل�سريف ، ودعمه وم�ساعدته حتى اجتاز 

هذه الفرتة الع�سيبة ، وعاد ملوا�سلة الجتاه الت�ساعدي الذي تاأكد قبيل الأزمة وكان 

هذا التوجه على كافة امل�ستويات احلكومية ، واخلليجية والعاملية على النحو التايل :

- ال�سعي لدى الدول اخلليجية وموؤ�س�ساتها الر�سمية لدعم البنوك يف البحرين ، وذلك 

الكبرية  البنوك  لدى  وخا�سة   ، الئتمان  وخطوط   ، بودائعها  الحتفاظ  با�ستمرار 

كبنك اخلليج الدويل ، واملوؤ�س�سة العربية امل�سرفية .

- ال�سعي وعلى كافة امل�ستويات البحرينية واخلليجية ل�ستعادة الت�سهيالت التي توفرها 

(1(

البنوك العاملية للبنوك يف البحرين . 

�  تاأثريات الغزو العراقي على القت�شاد البحريني  اأغ�شط�س 1990– يونيو 

:1991

اأوًل : التكلفة ذات الأثر املبا�شر على ميزانية اململكة .

البيـــــــــــــــانالت�سل�سل

 مليون دولر

اأمريكي

اخل�سائر يف اإيرادات اململكة .1
63.25

100.00توقف املنح املالية من الكويت .2

3.73توقف اأ�ستكمال 3 مدار�س قيد التنفيذ ) املكتب الفني الكويتي ( .3

8.00توقف متويل بناء 4 مدار�س جديدة   ) املكتب الفني الكويتي ( .4

25.73توقف عالج املر�سى البحرينيني يف الكويت .5

1.60املنح الدرا�سية .6

280.00توقف امل�ساعدات الع�سكرية من دول جمل�س التعاون .7

100.00تكاليف املتطلبات الإ�سافية لالأمن والدفاع وغريها .8

582.31املجمــــــــــوع .

)1(  ر�سالة �سعادة وزير املالية والقت�ساد الوطني رقم ت ق 3 / 2 / 98 تاريخ 28 نوفمرب 1999م .
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ثانيًا : التكلفة ذات الأثر على القت�شاد املحلي :

البيــــــــــــانالت�سل�سل

 مليون دولر

اأمريكي

20.70توقف ال�سادرات اإىل الكويت .1

109.40توقف ال�سادرات اإىل العراق .2

27.85حتويالت الودائع اإىل اخلارج من البنوك التجارية .3

171.50حتويالت روؤو�س الأموال اإىل اخلارج من البنوك التجارية .4

109.74اخل�سارة الناجمة عن حتويالت الودائع من الوحدات امل�سرفية اخلارجية 5

564.40املبالغ املحولة من الدينار البحريني اإىل العمالت الأجنبية .6

67.06القرو�س غري امل�سرتجعة واخل�سائر املتعلقة بها .7

22.43�سايف التكاليف الإ�سافية للتاأمني .8

95.18خ�سائر القطاع ال�سناعي .9

61.38تكاليف اأخرى .10

1249.64.املجمــــــــوع 

ثالثًا : تكلفة اإيواء النازحني الكويتيني :

مليون دولر اأمريكيالبيـــــــــانالت�سل�سل

17.86الإ�سكان .1

1.11اخلدمات ال�سحية .2

8.96اخلدمات التعليمية .3

5.48خدمات املرافق العامة .4

2.12م�ساريف جلنة رعاية النازحني الكويتيني .5
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�  تاأثريات الغزو العراقي للكويت على القت�شاد البحريني اأغ�شط�س -1990 

يونيو 1991:

مليون دولر اأمريكيالقطــــــــاعالت�سل�سل

16.38الزراعة و�سيد الأ�سماك .1

199.68ال�سناعة .2

8.03الكهرباء واملاء .3

9.07البناء والت�سييد .4

32.24التجارة وال�سياحة .5

58.85النقل والت�سالت .6

982.70املوؤ�س�سات املالية ، العقارات ....الخ7

37.61اخلدمات ال�سخ�سية والجتماعية  .8

540.52الإدارة العامة .9

املجمـــــــوع
1885.08

5. وزارة التجارة والزراعة :

يف  القت�سادي  الو�سع  على  �سلبية  اأثارًا  ال�سقيقة  الكويت  لدولة  العراقي  الغزو  ترك  لقد 

منطقة اخلليج ب�سورة عامة وعلى البحرين ب�سورة خا�سة ، فمنذ بداية الغزو �ساد الأ�سواق 

والقطاعات القت�سادية املختلفة الكثري من الرتباك نتيجة لعدم و�سوح الروؤيا اآنذاك وبرزت 

اإىل ال�سطح العديد من الظواهر ال�سلبية مثل : طلب الدفع النقدي املقدم ك�سرط للبيع ، اأو 

البيع بالدولر ، والتهافت على النقد الأجنبي ، وعلى تخزين املواد  الغذائية ، ويومًا بعد يوم 

اأخذ الو�سع ي�ستقر ن�سبيًا وخفت اأو تال�ست هذه الظواهر غري الطبيعية . ومع الت�سليم باأن 

اأ�سعار  اإيرادات اململكة كنتيجة لرتفاع  لهذه الأزمة بع�س الآثار الإيجابية املتمثلة يف زيادة 

النفط والغاز والأملنيوم اإل اأن املح�سلة النهائية متثلت يف تاأثريات �سلبية عميقة الأثر نالت 

جوانب عديدة من اقت�ساد البحرين واأثرت عليها ب�سكل ملحوظ . 

ومع نتناول الآثار املرتتبة عن هذا الو�سع على القطاعات الرئي�سة يف املجال التجاري اإل اأن 

ال�سورة النهائية ملا تركته هذه الأزمة على اقت�ساد البالد قد ات�سحت يف الأعوام الالحقة 

لالأزمة ، والتي حتتاج اإىل درا�سات ممتدة .
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اأوًل : قطاع التجارة : 

لقد كان تاأثري الأحداث الأخرية على التجارة واحلركة التجارية يف البالد كبريًا .. فاأ�سبح 

له  ت�سهد  مل  ك�ساد  بل  �سديد  ركود  وطاأة  حتت  يرزحان  اخلدمات  وقطاع  التجاري  القطاع 

البالد مثياًل من قبل . فقطاع التجارة وقطاع اخلدمات ) وميثالن 15 % من الناجت املحلي 

الإجمايل ( كانا يف بداية انطالقة واعدة بعد ركود �سادهما اأبان احلرب العراقية الإيرانية 

فجاء الغزو العراقي للكويت ؛ ليجه�س هذا التح�سن ، ويعيد الو�سع فيهما اإىل قرار جمهول . 

ومع اأن الأرقام املتوفرة حاليًا قد ل تعطي ال�سورة الكاملة ملا حلق بالقطاع التجاري من �سرر 

بالغ اإل اأن املتتبع حلركة الب�سائع يف موانئ البحرين يالحظ بوادر هذا ال�سرر .. فقد كان 

الأثر املبا�سر والفوري اأن انخف�ست هذه احلركة مبعدل 15% خالل �سهر اأغ�سط�س 1990م ، 

اأما يف �سهر �سبتمرب فقد بلغت هذه الن�سبة 30% رغم كون ال�سحنات متعاقد عليها قبل �سهر 

اأغ�سط�س اأي قبل ن�سوب الأزمة .

اأما انعكا�س هذه الأزمة على حركة الأ�سواق يف البالد فتمثلت يف اإحجام املواطنني عن �سراء 

اأية ب�سائع )عدا تهافتهم على �سراء املواد الغذائية يف الأ�سبوع الأول لالأزمة ، والذي اأدى 

فيما بعد اإىل ركود يف حركة بيع هذه املواد ( . اإن هذا الهبوط الكبري واملفاجئ حلركة البيع 

وال�سراء يف الأ�سواق اأخذ النا�س على حني غرة ، وبات العديد من التجار غري قادرين على 

ت�سريف خمزونهم من ال�سلع غري الغذائية والكمالية . واأ�سبح بع�سهم غري قادر على الوفاء 

بالتزاماته جتاه متطلبات الت�سهيالت الئتمانية ، وفوائدها املمنوحة لهم من قبل البنوك . وقد 

ت�سررت البنوك من هذا اخللل يف الوفاء .. وازدادت وطاأة ال�سرر بامتناع العديد من التجار 

عن فتح اعتمادات جديدة نتيجة لهذا الك�ساد . وهكذا اكتملت احللقة فمن معدل 15- 20 

طلب اعتماد يف اليوم ، اأ�سبح البنك يتلقى بالكاد ربع هذه الطلبات خالل �سهر اأغ�سط�س ، 

ومل يختلف الو�سع يف �سهر �سبتمرب اللهم اإل يف اعتمادات فتحت ل�سترياد املواد الغذائية .

امل�سريف  القطاع  على  اأخرى  اأعباءًا  لت�سيف  للخارج  املالية  التحويالت  حركة  وجاءت 

الت�سهيالت املقدمة للتجار ت�ستغل  اأن  اأ�سبح لزامًا على البنوك التحقق من  اإذ   ، والتجاري 

لأغرا�س جتارية ، ولي�س لأمور �سخ�سية اأخرى .

اإن هذه احللقة املت�سلة من التاأثريات املتداخلة اأدت اإىل املزيد من الركود يومًا بعد يوم حتى 

عم الأثر جميع القطاعات واملواطنني على حد �سواء . لكن التاأثري مل يقف عند هذا احلد ، 

بل ولج اإىل جوانب اأخرى عديدة كنتيجة طبيعية لرد الفعل العاملي لهذه الأزمة . وفيما يلي 

موجزًا لبع�س هذه  التاأثريات :
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1. عدم ثقة البنوك الأجنبية يف البنوك الوطنية : 

تاأثرت معامالت البنوك الوطنية مبثيالتها الأجنبية يف خارج البالد ب�سكل غري �سحي ، اإذ 

بداأت البنوك الأجنبية الطلب من البنوك الوطنية دفع قيمة العتمادات نقدًا مقدمًا ، الأمر 

الذي عك�س عدم ثقة الأ�سواق املالية العاملية يف البنوك املحلية . وقد كان لذلك انعكا�سات 

�سلبية اأخرى على حركة التجارة يف البالد .

2. ارتفاع كلفة الواردات من الب�سائع :

�سحن  اأ�سعار  لأرتفاع  نتيجة  وذلك  ؛   %10 –  5 بن�سبة  امل�ستوردة  الب�سائع  اأ�سعار  ارتفعت   

وذلك   ، الأزمة  لهذه  نتيجة   )  %40-20  ( كبرية  ب�سورة  املنطقة  دول  واإىل  من  الب�سائع 

لأ�سباب عديدة منها ارتفاع اأ�سعار الطاقة ، وارتفاع ن�سبة التاأمني على خماطر احلرب ، كما 

كان لزيادة �سعر ال�سرف بع�س العمالت الأجنبية مقابل الدينار البحريني ) املرتبط عمليًا 

بالدولر ( اأثرًا مبا�سرًا يف زيادة كلفة الب�سائع .

3. عدم انتظام و�سول الب�سائع اإىل البالد :

 تاأخر و�سول الب�سائع عن مواعيدها املقررة �سابقًا لأ�سباب عديدة اأهمها : تخوف امل�سدرين 

 ، املنطقة  بدخول  املخاطرة  عن  ال�سفن  اأ�سحاب  اإحجام  وكذلك   ، املنطقة  يف  الو�سع  من 

اأخروها حتى تت�سح  اأو  ، فاإن امل�ستوردين قد قل�سوا من فتح اعتماداتهم  اإ�سافة اإىل ذلك 

ال�سورة يف املنطقة .

4. تقلي�ض وجتميد معظم م�سرتيات احلكومة :

 قامت اململكة بتقلي�س م�سرتياتها اإىل اأدنى حد ممكن نتيجة لهذه الظروف ، كما مت جتميد 

له  كان  ذلك  وكل   ، للمملكة  اخلا�س  القطاع  من  قدمت  واأن  �سبق  التي  العطاءات  بع�س 

هذه  على  احل�سول  يف  تاأمل  كانت  التي  التجارية  القطاعات  بع�س  على  �سلبية  انعكا�سات 

العطاءات ؛ لت�سريف بع�س ال�سلع املخزنة لديها ، اأو فتح اعتمادات جديدة ل�سترياد هذه 

ال�سلع .

5. نزوح بع�ض الأجانب من البالد :

 �سهدت البالد خا�سة يف بداية الأزمة ظاهرة متثلت يف مغادرة الأجانب العاملني يف البالد ، 

واإحجام من كانوا منهم خارج البالد عن الرجوع اإىل البحرين بعد ن�سوب الأزمة ، مما اأدى 

اإىل اإ�سعاف احلركة ال�سرائية والإنتاجية يف البالد .
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ثانيًا : قطاع املقاولت :

كان قطاع املقاولت – كقطاع التجارة – يغالب الركود الذي اأ�سابه نتيجة للو�سع القت�سادي 

العام الذي كان �سائدًا يف املنطقة قبل الأزمة ، وجاءت هذه الأزمة لتزيد من �سوء و�سع هذا 

القطاع ، فقد اأوقفت احلكومة جميع امل�ساريع الرئي�سة اجلديدة والكبرية منها بالذات ، كما 

قل�ست ب�سورة كبرية امل�ساريع ال�سغرية حيث اأدى ذلك اإىل تاأثر �سريحة ل ي�ستهان بها من 

املقاولني ، وغدا اأغلبهم غري قادٍر على الوفاء بالتزاماتهم ، وجنم عن ذلك نتيجتان �سلبيتان 

اأولهما : اأن هوؤلء املقاولني مل يعد باإمكانهم دفع مرتبات عمالهم ، اأو التخل�س من العمالة 

الأجنبية والتي تتطلب دفع خم�س�سات نهاية اخلدمة ، وتذاكر �سفر ، وغريها من امل�ساريف . 

وثانيتهما : اأن هوؤلء املقاولني قد توقفوا عن �سراء م�ستلزماتهم من مواد البناء ، وغريها 

من ال�سوق املحلي ، مما اأدى اإىل ركود يف قطاع مواد وم�ستلزمات البناء ، والقطاعات املكملة 

املوؤ�س�سات  العديد من  اأقدم  بل   ، اململكة وم�سرتياتها  الأمر على م�ساريع  . ومل يقت�سر  لها 

�سواءًا    العمرانية  م�ساريعها  تاأجيل  اأو   ، اإلغاء  على  اخلا�س  للقطاع  التابعة  وال�سركات 

اجلديدة ، اأو تلك املتعلقة بالتو�سع والإ�سالح وال�سيانة .

ومع ا�ستمرار الو�سع على ذلك املنوال فقد واجه املقاولون اأزمات مالية �سعبة اأدت اإىل اإفال�س 

بع�سهم . 

ثالثًا : قطاع التاأمني : 

احلرب  اأخطار  �سد  التاأمني  اأ�سعار  يف  ملحوظًا  ارتفاعًا  املنطقة  يف  التاأمني  �سوق  �سهدت 

اأرتفع �سعر  بنوعية املتمثلني يف التاأمني على اأج�سام ال�سفن ، والتاأمني على الب�سائع ، فقد 

التاأمني على اأج�سام ال�سفن 0.0562 % قبل الغزو العراقي للكويت اإىل 0.175 % بعد الغزو 

) بزيادة 6.64 % مرة ( .

 اأما اأ�سعار التاأمني على الب�سائع فقد اأرتفع من 0.0275 % اإىل 0.0625 % ) بزيادة  2.27 % 

مرة ( ، وقد اأثر ذلك على القطاعات القت�سادية والتجارية املختلفة ، كما اأن اأجواء احلرب 

اأدت اإىل اإحجام ، اأو امتناع اأ�سحاب ال�سفن عن التاأمني عليها ، وحتا�سي دخول املنطقة ، 

ومل يقت�سر ذلك على ال�سفن ، بل اأ�سعار التاأمني على الطائرات ، وما يتعلق بعملياتها فقد 

ارتفعت من 0.045 % يف ال�سنة الأوىل اإىل 0.025 % يف الأ�سبوع  الواحد . ) اأي بن�سبة 3.1 % يف 

ال�سنة ( ، بزيادة %28.9 مرة ، الأمر الذي كلف �سركات الطريان الوطنية اخلليجية ماليني 

الدولرات �سنويًا .
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رابعًا : قطاع جتارة الذهب واللوؤلوؤ والأحجار الكرمية :

تاأثرًا   ، الكرمية  والأحجار   ، واللوؤلوؤ   ، الذهب  لتجارة  خليجي  كمركز  البحرين  تاأثرت  لقد 

والأحجار   ، املعادن  البحرين طلبيات كبرية من هذه  ، فقد خ�سرت  الأزمة  كبريًا من هذه 

 ، املجال  �سرائية كبرية يف هذا  قوة  كان ميثل  الذي  الكويتي  ال�سوق  فقدان  نتيجة  الكرمية 

ومن ناحية اأخرى فاإن الزوار اخلليجيني ، واملواطنني البحرينيني يحجمون عن اقتناء هذه 

ال�سلع الكمالية نتيجة لهذه الأزمة ، ويف�سلون الحتفاظ بال�سيولة النقدية حت�سبًا لأية ظروف 

طارئة . كما فقد هذا ال�سوق زبائنه من ال�سياح الأجانب ، والذين كانوا ي�سكلون قوة �سرائية 

جيدة . وت�سري الأرقام امل�ستقاة من واقع �سجالت مكتب فح�س وو�سم الذهب اإىل اأن معدل 

امل�سوغات الذهبية املو�سومة خالل �سهري اأغ�سط�س و�سبتمرب قد اأنخف�س بن�سبة 62 % عن 

معدله خالل ال�سبعة اأ�سهر الأوىل من عام  1990م  .

خام�شًا : انح�شار التعامل يف �شوق البحرين لالأوراق املالية : 

�سوق  يف  التعامل  على  للكويت  العراقي  الغزو  على  املرتتبة  ال�سلبية  اجلوانب  انعك�ست  لقد 

الأوراق املالية حيث اأ�سبح املتعاملون مرتددين يف عقد �سفقات لبيع اأو �سراء الأ�سهم بنف�س 

املعدلت التي كانت �سائدة قبل الأزمة . وقد اأدى ذلك اإىل انخفا�س يف حركة التداول ، اأو 

الأ�سهم  اأ�سعار  وتدين  املربمة  ال�سفقات  ، وكذلك عدد  املتداولة  الأ�سهم  قيم  انخفا�س يف 

املتداولة .

فقد انخف�س متو�سط كمية الأ�سهم املتداولة يف �سهري اأغ�سط�س ، و�سبتمرب بن�سبة 66 % عن 

متو�سط ال�سهور الثالثة ال�سابقة لالأزمة من عام 1990م .

 اأما قيمة الأ�سهم املتداولة فقد انخف�ست خالل �سهري اأغ�سط�س و�سبتمرب مبقدار 72 % عما 

كانت عليه قبل الأزمة ، كما اأنخف�س عدد ال�سفقات املربمة بن�سبة 54 % .

ومن بيانات الأ�سعار يف ال�سوق جند اأن م�ستوى الأ�سعار قد اأنخف�س بن�سبة 19 % خالل نف�س 

الفرتة ) اأغ�سط�س و�سبتمرب 1990م ( مقارنة مبعدلته قبل الأزمة فقد تراوح النخفا�س يف 

اأ�سعار ال�سركات امل�سجلة لدى ال�سوق ما بني 6 %-  42 %. 

اإىل اتخاذ  اأكرب لول جلوء ال�سوق  اأن تنخف�س هذه املوؤ�سرات ب�سورة  ولقد كان من املمكن 

اإجراءات من �ساأنها املحافظة على التداول وم�ستوى الأ�سعار من التدهور نتيجة لهذه الأزمة ، 

وقد �ساعدت هذه الإجراءات على احلد من التدهور ال�سريع الذي كان من املمكن اأن يحدث 

امل�ساهمني  اأ�سرار ج�سيمة حلقوق  قد ي�ساحب ذلك من  وما   ، البالد  الأ�سهم يف  �سوق  يف 

وامل�ستثمرين ، وزعزعة الثقة يف �سوق البحرين لالأوراق املالية . ومن الإجراءات التي اتبعها 

ال�سوق ما يلي :
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اإجراءات للمحافظة على التداول والأ�شعار من التدهور ال�شريع 

1 - تخفي�س ن�سبة تغري الأ�سعار �سعودًا وهبوطًا ليوم التداول الواحد يف ال�سوق من 15 % 

اإىل  7 % ؛ وذلك للتقليل من حدة تغيري الأ�سعار وتدهورها ، وما ي�ساحب ذلك من 

خ�سائر ج�سيمة حلاملي الأ�سهم .

2 - زيادة احلد الأدنى لقيمة ال�سفقة املتداولة على اللوحة الرئي�سة يف ال�سوق من 500 

احلد  �سمن  ال�سعر  التغيري يف  ن�سبة  لقبول  ك�سرط  بحريني  دينار   1500 اإىل  دينار 

املذكور اأعاله ، وذلك للحد من تاأثري ال�سفقات ال�سغرية على الأ�سعار ال�سائدة يف 

ال�سوق ، ومع ا�ستمرار تداول ال�سفقات ال�سغرية على لوحة الك�سور كاملعتاد .

3 - �سدور تعميم لل�سركات امل�ساهمة العامة امل�سجلة يف �سوق البحرين لالأوراق املالية واملتداولة 

يف �سوق الكويت لالأوراق املالية ، يبني اإجراءات التداول والت�سويات وحتويل ملكية اأ�سهم 

اأغ�سط�س   6 تاريخ  من  ابتداء  وذلك  املالية  لالأوراق  البحرين  �سوق  ال�سركات خالل  هذه 

1990م ، واعتبار مكتب الت�سجيل والتحويل الرئي�س يف مملكة البحرين هو اجلهة امل�سوؤولة 

للقيام بعملية التحويل ، ومتابعة اإجراءاته بالتن�سيق مع اإدارة ال�سوق ، وذلك حلماية حقوق 

)5(

امل�ساهمني الكويتيني ، وعدم امل�سا�س مبلكيتهم يف هذه ال�سركات . 

6. وزارة ال�شحة :

بداأت وزارة ال�سحة يف اإعداد فريق طبي مكون من اأطباء وممر�سني من جميع التخ�س�سات 

اجلراحية والباطنية ، والتي �سملت جراحة احلروق والتجميل ، وجراحة الأع�ساب ، وجراحة 

الأطفال ، واأمرا�س الأطفال ، والأمرا�س الباطنية .

اإىل  والذي قدم   ، الوزراء  رئي�س  �سمو  ، متت مقابلة  الالزمة  الإجراءات  النتهاء من  وبعد 

اأطباء و26  اأع�ساء الوفد الطبي الن�سائح والتوجيهات ، غادر الفريق الطبي املكون من 6 

ممر�س وممر�سة البحرين يف �سيارتي با�س و�ساحنتان حتمالن املواد الطبية والغذائية ، 

والتي   ، الكويت  اأر�س  اإىل  الطبي  الفريق  و�سل  �ساعات  ثماين  ا�ستمرت حوايل  رحلة  وبعد 

وقابل   ، امل�ستعلة  النفط  حقول  من  املنبعث  النور  باإ�ستثناء  ي�سودها  احلالك  الظالم  كان 

الفريق الطبي �سعادة �سفري مملكة البحرين بالكويت يف مبنى ال�سفارة ، ثم انتقل الوفد اإىل 

م�ست�سفى ابن �سينا ، حيث كان يف ا�ستقبال الفريق الطبي جمموعة من الأطباء والإداريني 

والعاملني ، والذين كانوا يزاولون عملهم ال�ساق اأثناء فرتة الغزو العراقي ، وقد قدم الفريق 

الطبي البحريني خالل الأ�سبوعني الأولني من حترير الكويت ما يلي :

)5( ر�سالة �سعادة وزير التجارة والزراعة رقم 10 / 1990 تاريخ 10 اأكتوبر 1990م .
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حرب من  تبعه  وما   ، الغزو  اأثر  من  الناجتة  واحلروق  باجلروح  امل�سابني  معاينة   -1

التحرير .

اإعداد جناح ا�ستقبال وعزل امل�سابني باحلروق .  -2

3 - اأجراء عمليات التجميل ومعاجلة احلروق .

4-   مت توزيع فريق التمري�س على معظم الأجنحة ، وذلك مل�ساعدة هيئة التمري�س والتي

كانت تعاين من نق�س �سديد ، وذلك للعناية بامل�سابني وباملر�سى ، وخا�سة اأجنحة 

الأطفال واحلروق .

حالتهم  ت�سمح  ل  الذين  للمر�سى  واملخ  الأطفال  تخ�س�سات  يف  العمليات  اإجراء   -  5

بالنتظار ، اأو التاأخري .

6 - معاينة وعالج املر�سى يف م�ست�سفى ال�سباح .

القوات  قبل  من  ع�سكرية  ثكنة  اإىل  ُحّول  والذي   ، الكلى  زراعة  م�ست�سفى  تنظيف   -  7

العراقية .

بعد مرور اأ�سبوعني من العمل ، وانتهاء املدة املقررة غادر الفريق الطبي الكويت ، ولكن نظرًا 

لكرثة املر�سى وامل�سابني باحلروق ، وتزايد عددهم من جراء انفجارات الألغام التي زرعتها 

القوات العراقية قبل مغادرتها الكويت ، اأ�سر امل�سئولون هناك على متديد مدة بقاء جراحي 

التجميل ، واحلروق ، والأطفال ، ومت تلبية   طلبهم ، ومددت مهام جراحي التجميل اأ�سبوعني 

اآخرين ، ثم التحق بهم جراح اآخر اإىل اأن انتهت مهامهم الطبية والن�سانية .

خالل تلك الفرتة عمل الفريق الطبي من اأطباء وممر�سني بكل جد واإخال�س ، وقدموا ما 

بو�سعهم تقدميه خلدمة امل�سابني واملر�سى بجميع اأعمارهم ، بالرغم من الظروف ال�سعبة 

(1(

التي كانت متر بدولة الكويت خالل الأيام الأوىل من التحرير . 

7. وزارة الرتبية والتعليم :

قامت وزارة الرتبية والتعليم اأثناء الغزو العراقي الغا�سم لدولة الكويت بدور كبري واإيجابي 

يف م�ساهمة مملكة البحرين يف دعم وم�ساندة دولة الكويت ال�سقيقة ، حيث قامت الوزارة 

با�ستيعاب العديد من الطلبة الكويتيني يف املراحل الدرا�سية املختلفة مبدار�سها احلكومية 

خالل عام الدرا�سي 90 –1991م ، وقد بلغ عدد الطالب الكويتيني امل�سجلني 1935 منهم 

1022طالبًاً و913 طالبة .

)1( ر�سالة �سعادة وزير ال�سحة رقم 188 / 7 /99 تاريخ 23 مار�س 1999م .
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وقد خ�س�ست الوزارة بع�سًا من مدار�سها ل�ستخدامها كمركز للمواد التموينية والغذائية 

الوزارة  ، وكذلك خ�س�ست  التجارة  وزارة  بالتن�سيق مع  ، وذلك  الطوارئ  ا�ستعدادًا حلالت 

مع  بالتن�سيق  موؤقتة  كم�ست�سفيات  ا�ستخدامها  اأو   ، لالإيواء  كمراكز  ت�ستخدم  اأخرى  مدار�س 

وزارة ال�سحة ، وقد اأعدت الوزارة خمططًا لالإغالق ريا�س الأطفال ، واملدار�س يف الطوارئ .

و�سمن املناهج الدرا�سية املختلفة اأعدت وزارة الرتبية والتعليم مادة الدفاع املدين لتدري�سها 

(1(

مبدار�سها ملختلف املراحل الدرا�سية . 

عدد الطلبة الكويتيني امل�سجلني يف املدار�ض احلكومية يف مملكة البحرين

ح�سب املرحلة ونوع التعليم واجلن�ض يف العام الدرا�سي 1991/90م

عدد الطلبةاجلن�ساملرحلة ونوع التعليم

679ذكورالإبتدائية

557اإناث

الإعدادية

209ذكور

208اإناث

الثانوية

العلمي

69ذكور

66اإناث

الأدبي

44ذكور

62اإناث

التجاري

15ذكور

20اإناث

ال�سناعي

3ذكورنظام عادي

3ذكورنظام حلقات

-ذكورتدريب مهني

املجموع

1022ذكور

913اإناث

1935املجموع

)1( ر�سالة وزارة الرتبية والتعليم رقم 1 / و م �س م د / 2000 تاريخ 2 يناير 2000م .
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عدد الطلبة الكويتيني امل�سجلني يف املدار�ض احلكومية يف مملكة البحرين

ح�سب املرحلة ونوع التعليم واجلن�ض يف العام الدرا�سي 1992/91م

عدد الطلبةاجلن�ساملرحلة ونوع التعليم

38ذكورالبتدائية

25اإناث

الإعدادية

7ذكور

7اإناث

الثانوية

العلمي

2ذكور

4اإناث

الأدبي

4ذكور

2اإناث

التجاري

1ذكور

-اإناث

ال�سناعي

-ذكورنظام عادي

-ذكورنظام حلقات

-ذكورتدريب مهني

املجموع

52ذكور

38اإناث

90املجموع

8. وزارة الإ�شكان والبلديات والبيئة :

اإيجابي وفعال يف م�ساهمة  قامت وزارة الإ�سكان والبلديات والبيئة خالل هذه الفرتة بدور 

مملكة البحرين خالل الفرتة التي تعر�ست فيها دولة الكويت ال�سقيقة لالحتالل ، وما تال 

ذلك من اأحداث هامة انتهت بتحرير تلك الدولة ال�سقيقة ، ومن اأهم ما قامت به الوزارة 

ما يلي :

1 - اإ�سدار عدد من القرارات الوزارية بت�سكيل اللجان املخت�سة ، وبتحديد اأنواع وو�سائل

الإيواء من : وحدات ، اأو �سقق �سكنية ، وحتديد اإمكانيات وزارة الإ�سكان والبلديات 
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والتن�سيق مع اجلهات   ، لالإيواء  ال�ساحلة  املواقع  ، وح�سر  توفريها  املمكن  والبيئة 

املخت�سة فيما يخ�س اإعداد الوحدات وتوفري اخلدمات واملرافق للوحدات املحجوزة 

لالإيواء العاجل .

�سيوف  الكويتية  الأ�سر  لإيواء  حمد  مبدينة  �سكنية  وحدة   610 يقارب  ما  حجز  مت   -  2

البحرين ، ويف فرتة وجيزة مت تزويد هذه الوحدات بالأثاث الالزم وبجميع اخلدمات 

من ماء وكهرباء ، وغاز ، وهاتف ، كل ذلك مت خالل الأ�سبوع الثاين من �سهر اأغ�سط�س 

1990م ، اأي يف نف�س ال�سهر الذي بداأت فيه الأزمة .

3 - ا�ستمرت جلنة الإيواء بالوزارة ، وبالتن�سيق مع كل من وزارة الداخلية ، وامل�سئولني يف 

�سفارة دولة الكويت يف ا�ستقبال الأخوة الكويتيني ، والذين كانوا يفدون على دفعات ، والقيام 

بت�سكينهم ، وتوفري ما يحتاجون اإليه من خدمات طوال ما يقارب الثالثة  اأ�سهر .

4 - قامت جلنة الإيواء بوزارة الإ�سكان والبلديات والبيئة باملتابعة امل�ستمرة ، وب�سكل دائم 

لأحوال وظروف الأخوة الكويتيني الذين مت ت�سكينهم وال�ستجابة لطلباتهم ، وتذليل 

، والوقوف بجانبهم  ، والعمل على التخفيف عنهم  التي كانت تواجههم  ال�سعوبات 

من كافة النواحي حيث كانت هذه املتابعة ت�سمل جميع النواحي الجتماعية ، واملادية 

هذا  البحرين  والأمان يف  بالأمن  ينعموا  اأن  اأجل  من  واأ�سرهم  للكويتيني  وال�سحية 

البلد املعطاء حتت قيادة �سمو اأمرينا املفدى ، وحكومته الر�سيدة .

حتى  لهم  توفرت  التي  ال�سكنية  بالوحدات  الإقامة  يف  الكويتية  العائالت  ا�ستمرت   -  5

منت�سف عام 1991م  ، اأي بعد حترير الكويت ، وعودة مواطنيها لوطنهم .

6 - طوال تلك الفرتة قامت الوزارة بتجنيد عدد من موظفيها واملخت�سني الفنيني خلدمة 

 ، الأخوة  الكويتيني ، وتقدمي كل �سبل العون وامل�ساندة لهم على خمتلف امل�ستويات 

ولكل الفئات من الأ�سر الكويتية ، وكانت تعمل على اأ�سعارهم باأنهم يف بلدهم وو�سط 

اأهلهم وذويهم يف    البحرين .

الوزارة  ، فقد قامت  بعد حتريرها  لبالدهم  للبحرين  الكويتية  الأ�سر  بعد مغادرة    -  7

، ومت عمل  لهم  كانت خم�س�سة  التي  البيوت  با�ستالم  املخت�سة  اللجان  من خالل 

؛  �ساحلة  تكون  حتى  البيوت  �سكان  من  حدثت  التي  للتلفيات  الالزمة  الإ�سالحات 

اأبناء البحرين املتقدمني لال�ستفادة  لتوزيعها وتخ�سي�سها على امل�ستحقني لها من 

بالوحدات ال�سكنية ، وقد ترتب على ذلك اأعباء مالية كبرية .

خلدمة  والبيئة  والبلديات  الإ�سكان  وزارة  اأعمال  من  عر�سه  �سبق  ما  اإىل  واإ�سافة   

الأخوة الكويتيني اأثناء ا�ست�سافتهم يف البحرين فقد قامت الوزارة بعدد من الأعمال 

والحتياطات الالزمة ملواجهة اأية اأحداث ، اأو م�ستجدات يف تلك الفرتة التي ترتبط 
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وتهدف اإىل احلفاظ على اأمن و�سالمة العاملني يف مبنى الوزارة والإدارات التابعة 

لها يف مناطق البحرين املختلفة ، هذا بالإ�سافة اإىل عمل الحتياطات وال�ستعدادات 

(1(

الالزمة لالإيواء ملواجهة اأية طوارئ ت�سيب اأبناء البحرين واملقيمني فيهــا . 

9. وزارة املوا�شالت :

مطار  يف  تواجدت  التي  التحالف  قوات  مع  بالتن�سيق  املدين  الطريان  �سئون  قامت   -

اخلدمات  وتوفري  باملطار  الع�سكرية  عملياتها  اإحتياجات  لتلبية  الدويل  البحرين 

الالزمة ، حيث قامت اجلهات املخت�سة بالإ�سراف على م�سروع بناء موقف طائرات 

اإ�سايف تطلبه الو�سع اآنذاك ، كما مت اإجراء بع�س التغيريات الالزمــــــة يف امل بانـــــــــــي 

و املرافق ، حيث مت تغيري اإنارة املدرج اجلوي ليتالئم وا�ستخدامات الطائرات احلربية 

امل�ستمرة لياًل ونهارًا ، وحتمل م�سئولية اإ�سالح الإنارة ب�سكل م�ستمر .

مع   ، ال�ساعة  مدار  على  باملطار  العمل  ا�ستمرار  على  املدين  الطريان  �سئون  حر�ست   -

تواجد كبار امل�سئولني يف مواقع العمل لو�سع احللول املنا�سبة لأي عمل �سروري قد يربز يف 

تلك الظروف ، وحتمل ما ترتب على ذلك من ارتفاع يف تكاليف العمل الإ�سايف .

- حتمل م�سئولية اإ�سالح و�سيانة ممرات الهبوط والإقالع نتيجة لال�ستخدام املكثف 

من قبل طائرات التحالف الع�سكري ، وخ�سو�سًا طائرات النقل الثقيلة التي كانت 

تاأثرياتها على املدرج كبرية .

- تكثيف خدمات الت�سالت فيما بني مطار البحرين الدويل ، واملطارات الواقعة يف 

جمال معلومات الطريان واملراقبة اجلوية اخلا�سع لإ�سراف مملكة البحرين ، وذلك 

الت�سالت  تقدمي  ، مبا يف ذلك  الأر�سي  الهجوم  ، وخالل  للحرب  التح�سري  اأثناء 

الالزمة بدًل من مركز الت�سالت بدولة الكويت الذي تعطل نتيجة احلرب .

- حتمل بع�س التكاليف الإ�سافية التي طلبتها �سركة الراديو اجلوي التي تقدم خدمات 

الت�سالت الفنية مبطار البحرين الدويل نتيجة لزيادة املهام التي طلب منها القيام 

بها اأثناء احلرب .

- تقدمي خدمات اأر�ساد جوية �ساملة لقوات التحالف على مدار ال�ساعة ، كما مت تزويد 

دولة الكويت بهذه اخلدمات خالل عام 1991م .

للعديد من �سركات  التي تقدمها �سئون الطريان املدين  اإيرادات اخلدمات املختلفة  تراجع 

الطريان ووكالتها وذلك بن�سبة بلغت حوايل 36 % من اإجمايل الإيرادات ال�سنوية لعام 1991 م .

)1( ر�سالة �سعادة وزير الإ�سكان والبلديات والبيئة ) بدون رقم وتاريخ ( .
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ت�سبب الغزو العراقي لدولة الكويت يف اإغالق ج�سر امللك فهد املنفذ احليوي والرئي�س الذي 

)1(

يربط بني مملكة البحرين ، واململكة العربية ال�سعودية مما اأثر �سلبًا على النقل واملوا�سالت .

الإمارات  دولة  اإىل  الربيد  حتويل  مت  فقد   ، املطار  يف  املدين  الطريان  حركة  لتوقف  نظرًا 

العربية املتحدة . 

10. وزارة الأ�شغال والزراعة :

1 - مت ت�سكيل جلنة للطوارئ على م�ستوى ) �سوؤون الأ�سغال العامة �سابقًا ( ، حيث تراأ�ست 

هذه اللجنة اإدارة الطرق ، والتي مثلت هذه الوزارة يف جلنة الطوارئ العامة للمملكة .

2- و�سعت كافة املعدات والآليات املوجودة لدى اإدارة الطرق يف خدمة اأجهزة الطوارئ

والتن�سيق معها .

واأ�سماء الوزارة  هذه  مع  العاملني  املقاولني  اأ�سماء  حتوي  معلومات  قاعدة  اإعداد   -3

امل�سرفني ، واأرقام هواتفهم ، وكذلك قائمة جلميع املعدات والآليات اململوكة لديهم ، 

وذلك لغر�س ال�ستعانة بها وقت احلاجة .

4- اإن�ساء الطريق املمتد من موقع �سجرة احلياة اإىل قاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية .

5- قامت اإدارة الطرق لدى هذه الوزارة بالتن�سيق مع وزارة الدفاع بو�سع خطة لإعادة

و�سل جزيرة املحرق باملنامة يف حالة تعر�س ج�سر ال�سيخ حمد للق�سف ، وقد ا�ستملت 

اخلطة على توفري �سخور كبرية على جانبي اجل�سر من اجلهتني ميكن ا�ستخدامها 

)2(

للدفان عند احلاجة بجانب ج�سور مطاطية موجودة لدى قوة دفاع   البحرين . 

11. اجلهاز املركزي للمعلومات :

الغزو  اأثناء  الكويتيني  الأ�سقاء  بارزًا يف م�ساعدة  للمعلومات دورًا  للجهاز املركزي  لقد كان 

العراقي الغا�سم لدولة الكويت ، حيث تلخ�ست اإجنازاته فيما يلي :-

من ال�سقيقني  البلدين  بني  فيما  التعاون  وتوثيق  لتعزيز  م�سرتكة  فنية  جلنة  ت�سكيل   -1

الناحية الفنية املتعلقة بالنظم الآلية ، ومعاجلة املعلومات لت�سهيل مهام حكومة دولة 

الكويت .

2- توفري مكاتب عمل وما يتبعها من ت�سهيالت ملزاولة م�سئويل الهيئة العامة للمعلومات

املدنية التنفيذيني ، وم�سئويل قطاع تقنية املعلومات اأعمالهم من البحرين .

)1(  ر�سالة �سعادة وزير املوا�سالت رقم AFA / 3 / G 1.3 / 4020  تاريخ 21 دي�سمرب 1998م .

)2( ر�سالة �سعادة وزير الأ�سغال رقم دو – رو  12/ 386 / 98 تاريخ 14 نوفمرب 1998م .
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ع�سرة اخلم�س  املدنية  ال�سجالت  ملفات  رموز  لفك  متخ�س�س  فني  فريق  تكوين   -3

التي مت احل�سول عليها واإح�سارها اإىل البحرين ، حيث تطلب الأمر بذل الكثري من 

اجلهد والوقت حتى مت التمكن فريق العمل من قراءتها ، وجتهيز ن�سخ عديدة منها ، 

ومن �سمنها الن�سخ التي مت اإر�سالها اإىل الأمم املتحدة . علمًا باأن هذا العمل اجلبار 

كان له الدور الكبري يف تعريف هوية جميع �سكان دولة الكويت ، وبدونها لتعقدت 

املواطنني  وحتديد  التعرف  عليها  و�سعب   ، الكويت  دولة  حلكومة  بالن�سبة  الأمور 

منهم والوافدين .

4- توفري بيانات تف�سيلية جلميع الكويتيني املقيمني والقادمني اإىل البحرين ، وحتديثها

اأوًل باأول ل�ستخدامات احلكومة الكويتية ، و�سفارة دولة الكويت بالبحرين ، لغر�س 

م�ساعدتها يف توفري املعونات املالية  للكويتيني ، وت�سهيل توا�سلهم اأثناء تواجدهم 

يف البحرين .

5- ت�سهيل اإجراءات اإ�سدار البطاقات ال�سكانية جلميع املقيمني الكويتيني بالبحرين ؛

لت�سهيل ح�سولهم على جميع اخلدمات احلكومية وغريها اأثناء اإقامتهم يف البحرين .

6- م�ساعدة احلكومة الكويتية مبا�سرة بعد التحرير يف ت�سغيل نظم املعلومات ب�سفة

موؤقتة ، ومنها على �سبيل املثال نظام م�سرتكي الهاتف ، وذلك حلني اإعادة تطوير 

نظمهم اخلا�سة بهم .

7- العمل على ت�سغيل نظام طلبة جامعة الكويت الآيل على احلا�سب املوجود يف اجلهاز ؛ لت�سهيل

اأمور اجلامعة بعد فتح اأبوابها للطلبة وم�ساعدتها يف القيام بواجباتها مبا�سرة بعد 

التحرير .

8- م�ساعدة احلكومة الكويتية يف حتديد اأجهزة احلا�سب الآيل املطلوب �سراوؤها ، مع حتديد

اأنظمة الت�سغيل املنا�سبة لها ، اإ�سافة اإىل قيام اجلهاز بامل�ساعدة يف اإجراءات �سراء 

(1(

اأجهزة احلا�سب الآيل . 

)1( ر�سالة اجلهاز املركزي للمعلومات بتاريخ 3 يوليو 2005م .
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�صور من �أر�س �ملعركة
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۲۳٦

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين 

خالل زيارة تفقدية لقاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية بتاريخ 15 يناير 1991م.
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�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى  خالل زيارة تفقدية لقاعدة 

ال�سيخ عي�سى اجلوية بتاريخ 8 يناير 1991م
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۲۳۸

معايل الفريق اأول ركن خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين يلقي توجيهاته ملجموعة من 

القوات البحرينية يف حرب حترير الكويت بتاريخ 14 يناير 1991م.

معايل الفريق اأول ركن خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين خالل توجيه قائد جمموعة 

القتال البحرينية وم�ساعده اأثناء تفقد معاليه ملجموعة القتال قبيل بداأ حرب حترير دولة الكويت بتاريخ 14 

يناير 1991م.
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معايل الفريق اأول ركن خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين  ي�سافح جمموعة من القوات 

البحرينية امل�ساركة قبيل بدء حرب حترير دولة الكويت بتاريخ 14 يناير 1991م.

معايل الفريق اأول ركن خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين  يلقي كلمته خالل تفقد 

القوات البحرينية املرابطة قبيل بداأ حرب حترير دولة الكويت بحفر الباطن بتاريخ 14 يناير 1991م.
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۲٤۰

معايل الفريق الركن عبداهلل بن �سلمان اآل خليفة رئي�س هيئة الأركان اآنذاك خالل توجيه ال�سهيد الرقيب حممد 

مبارك بو عنق.

معايل الفريق الركن عبداهلل بن �سلمان اآل خليفة رئي�س هيئة الأركان اآنذاك وبح�سور �سمو اللواء الركن ال�سيخ 

حممد بن عي�سى اآل خليفة رئي�س احلر�س الوطني ) حاليًا( اأثناء زيارة تفقدية للقوات البحرينية امل�ساركة يف 

حرب حترير دولة الكويت مبنطقة النعريية 28 اأكتوبر 1990م.
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تاأهب واإ�ستعداد للقوات البحرينية امل�ساركة يف حرب حترير دولة الكويت مبنطقة حفر الباطن.

القوات البحرينية امل�ساركة يف حرب حترير دولة الكويت خالل اإحدى التدريبات مبنطقة حفر الباطن.
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۲٤۲

جمموعة من القوات البحرينية امل�ساركة يف حرب حترير دولة الكويت خالل اأداء ال�سالة مبنطقة حفر الباطن.

تاأهب واإ�ستعداد لف�سيل الأ�سلحة امل�سادة للدروع)تو( مبنطقة حفر الباطن.
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معايل الفريق اأول ركن خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين  يتفقد موقع ال�ساروخ �سكود 

الذي مت اإعرتا�سه يف اأجواء البالد.

معايل الفريق اأول ركن خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين  خالل تفقده اأجزاء من 

�ساروخ ) �سكود( الذي مت اإعرتا�سه يف اأجواء مملكة البحرين.
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جزء من ال�ساروخ )�سكود( الذي اأطلق على مملكة البحرين والذي مت اإعرتا�سه من قبل �ساروخ )باتريوت(.

موقع �سقوط بقايا ال�ساروخ ) �سكود( على مملكة البحرين.
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۲٤٥

جزء من بقايا ال�ساروخ العراقي ) �سكود( الذي مت اإعرتا�سه يف اأجواء البالد من قبل ال�ساروخ )باتريوت( 

مبنطقة املطلة.
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۲٤٦

الآلية )الهمر( التي اأ�سيبت ب�سظايا مدفعية القوات العراقية خالل العمليات يف حرب حترير دولة الكويت.
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۲٤۷

جمموعة من الدبابات امل�ساركة يف حرب حترير الكويت خالل متركزها مبع�سكر القوات البحرينية بالكويت.

جانب من منطقة �ساليهات جلليعة التي قامت جمموعة القتال البحرينية بتطهريها من اأفراد القوات العراقية 

والتي كانت متخفية يف داخلها.



دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت 
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جمموعة من القوات البحرينية املتواجدة يف دولة الكويت خالل عملية تاأمني حميط �سفارة مملكة البحرين 

بدولة الكويت ال�سقيقة.
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۲٤۹

املرحوم ال�سيد عبد العزيز اجلامع �سفري مملكة البحرين لدى دولة الكويت اآنذاك. مع قائد جمموعة القتال 

البحرينية خالل مرا�سم رفع علم اململكة فوق مقر ال�سفارة بالكويت بعد حترير دولة الكويت.
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۲٥۰

معايل الفريق الركن عبداهلل بن �سلمان اآل خليفة رئي�س هيئة الأركان اآنذاك مع املرحوم ال�سيد 

عبد العزيز اجلامع �سفري مملكة البحرين يف الكويت.

املرحوم ال�سيد عبد العزيز اجلامع �سفري مملكة البحرين لدى دولة الكويت اآنذاك. مع قائد جمموعة القتال 

البحرينية بعد تاأمني واإعادة اإفتتاح �سفارة مملكة البحرين يف دولة الكويت.
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جانب من مظاهر الإحتفال بعودة القوات البحرينية امل�ساركة يف حرب حترير دولة الكويت خالل عودتها اإىل 

اأر�س الوطن بتاريخ 23 مار�س 1991م.
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