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طابعًا  األشقاء  مع  تاريخنا  في  الجسام  األحداث  تكتسب 
صريحة  مواقفًا  وتتطلب  مميزًا،  وطنيًا  ولونًا  خاصًا،  أخويًا 
وحاسمة، وأدوارًا سريعة وفاعلة، والمواقف العظام تشكل 
منعطفًا مميزًا في مسيرة التعاون والتعاضد القائم على 

ثوابت التضامن بين األشقاء.

فقد قال تعالى: )واعتصموا بحبل الله جميعًا وال تفرقوا(، 
فإن عالقة التعاون األخوية والتاريخية المتميزة القائمة بين 
مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، التي وثقها وأرسى 
دعائمها أصحاب الجاللة والسمو قادة البلدين الشقيقين، 
كانت قائمة ومستمرة يتوارثها اآلباء عن األجداد منذ القدم، 
وتأكيدًا على حتمية هذا الترابط األخوي، والمصير المشترك، 
األشقاء  مع  وشعبًا  حكومًة  البحرين  مملكة  وقوف  يأتي 
األولويات  مقدمة  في  ليكون  الشقيقة  الكويت  بدولة 
واالهتمامات من أجل الدفاع المشترك، والذود عن كل ما 

من شأنه المساس بسيادة وأمن األشقاء.

بإرادة حرة صلبة، وبقلوب ملؤها اإليمان واإلخاء والمحبة، 
وعماًل بقوله تعالى: )وتعاونوا على البر والتقوى(. فمملكة 
الكويت  بدولة  األْخوة  مع  واحدًا  صفًا  دائمًا  تقف  البحرين 
عليه  الله  صلى  الكريم  رسولنا  بقول  وعماًل  الشقيقة، 
وسلم: “المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
الذي  والبر  التعاون  على  القائم  األخوي  التآزر  فإن  بعضًا”. 
جبلنا عليه، والنابع من تاريخنا العريق، بصفحاته المشرقة، 
والمليئة بالعزيمة والتضحية، والمقرونة بروح الحزم والعزم 
واإلصرار القائم على العالقات العريقة والوثيقة، واألسس 
فإن هذا  تعالى،  الله  قادتنا حفظهم  أرساها  التي  المتينة 
التعاون ُيجّسد بحق روح الوحدة الخليجية التي ُتعد أْمضى 
واستقرار  أمن  من  النيل  يحاول  من  كل  وجه  في  سالح 

وسالمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

In our history with our brother nations, extremely 
serious situations require special, brotherly and 
patriotic reactions manifested in direct, resolute, 
fast and effective responses. These serious situations 
mark a decisive turn in the process of cooperation and 
synergy established by the fundamentals of brotherly 
solidarity among brother nations.

As Allah the Almighty says ”And hold firmly to the 
rope of Allah all together and do not become divided“. 
The unique historical and brotherly relationship 
between the two nations, Kuwait and Bahrain, that 
has been founded and sustained by their Highnesses, 
the rulers of the two brotherly nations, emphasises 
the inevitability of this brotherly relationship, bound 
together in one common destiny. Therefore, the 
people and the government of the Kingdom of 
Bahrain prioritise and emphasise standing with the 
brothers from the State of Kuwait for the common 
defence against all things that attempt to violate the 
sovereignty and the security of our brother nations.

With a resolute free will, and with hearts full of faith, 
love and brotherliness, and in observance with Allah’s 
command to ”cooperate in righteousness and piety“ 
and  following His Messenger’s Prophet Mohammed’s 
)peace be upon him( saying that ”the relationship of 
the believer with another believer is like )the bricks of( 
a building, each strengthens the other“, the Kingdom 
of Bahrain has always stood with our brothers in the 
State of Kuwait. This brotherly collaboration is built on 
the cooperation and allegiance that are the essence 
of our being and our history, our sacrifices, resolution 
and firmness, and the cherishment of our tight, long-
standing relationship that has been founded by our 
rulers. This cooperation truly embodies the soul of the 
Gulf unity which is the most decisive weapon against 

Introduction



5

وتظل هذه األحداث راسخة في ذاكرة الوطن، حيث أن المرء 
عام  أغسطس  الثاني من  مما حصل في  حيرة  يقف في 
1990م، وما تال ذلك من تطورات، ال يكاد لعمق المأساة، 
وفداحة الكارثة أن يصدق حقيقة ما جرى وال يدرك مدى ما 
لحق بأمتنا العربية من خسائر تتوالى آثارها السلبية، وتترى 

مع مرور األيام حتى يومنا هذا.

anyone who attempts to violate the sovereignty 
and the security of the member countries of the 
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.

One of the serious situations, which still remains in 
the memory of our nation, was the bewildering Iraqi 
occupation of Kuwait. The tragedy unfolded on 
August 2, 1990, and its aftermath was devastating 
to the Arab Nation. It is bewildering in the sense that 
it caught us by surprise and its devastating effect 
continues to date.

Field Marshal Khalifa bin Ahmed Al Khalifa
Bahrain Defence Force Commander-in-Chief 

THE ROLE OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
IN THE LIBERATION OF KUWAIT STATE
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الفصل األول
CHAPTER 01
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THE ROLE OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
IN THE LIBERATION OF STATE OF KUWAIT

Opposite page: His Grace, the 
late Shaikh Salman bin Hamad 
Al Khalifa, (Amir of Bahrain, 
in the period 1942 - 1961).

الصفحة المقابلة: المغفور له 
صاحب العظمة الشيخ سلمان بن 
حمد آل خليفة, (حاكم البحرين في 

الفترة 1942 - 1961م).

إن العالقات األخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين 
ودولة الكويت الشقيقة تضرب بجذورها في عمق التاريخ، 
واسعة  مجاالت  في  واألجداد  اآلباء  عن  األبناء  تناقلها 
الصادقة  األخوة  على  القائم  المتين  والترابط  التكافل  من 
البلدين  شعبْي  خدمة  فيه  لما  المثمر  المشترك  والتعاون 

وشعوب األمة العربية ومصالحها.

لدولة  العراقي  التهديد  أعقاب  وفي  1961م  عام  وفي 
الكويت تجمعت في مملكة البحرين قوات بريطانية والتي 
بدورها انتقلت إلى دولة الكويت الشقيقة وأدى ذلك إلى 

ردع العراق.

The deep-seated brotherly relationships between the 
Kingdom of Bahrain and the State of Kuwait have 
deep historical roots, passed down from grandfathers 
to fathers to sons at various levels of cooperation 
and coherent interconnection based on faithful 
brotherhood and fruitful joint cooperation that serve 
both nations’ interests and people, as well as the 
people of the Arab Nations. 

In 1961, following the Iraqi threats to Kuwait, British 
troops were deployed in the Kingdom of Bahrain, and 
moved later to Kuwait to deter Iraq.

The Position of the Kingdom of Bahrain
on the Kuwait Crisis in 1961



10

This page: A letter dated 
October 23,1961, from the 
British Political Resident in 
Bahrain (Sir William Luce) to 
Shaikh Salman bin Hamad 
Al Khalifa, Amir of Bahrain 
requesting his consent to 
increase the number of 
British troops in Bahrain to 
defend Kuwait.

هذه الصفحة: رسالة مؤرخة في 
23 أكتوبر 1961م، من المقيم 

السياسي البريطاني في البحرين  
(دبليو . أج . لو) إلى حاكم البحرين 

وتوابعها المغفور له - بإذن الله 
تعالى - الشيخ سلمان بن حمد 
آل خليفة يطلب فيها الموافقة 

لزيادة عدد القوات البريطانية في 
البحرين للدفاع عن الكويت.

* مرجع الوثائق 1961م )صفحة 10 إلى 25( من كتاب “دور قوة دفاع البحرين في حرب تحرير دولة 
الكويت 1990 - 1991م” - الطبعة األولى 2008م
* Documents reference 1961 )pages 10 - 25( from ”The Role of the Bahrain Defence 
Force in the War of Liberation of the State of Kuwait 1990 - 1991“ 1st Edition 2008.
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THE ROLE OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
IN THE LIBERATION OF STATE OF KUWAIT

This page: Second page of 
the Letter dated October 
23,1961.

هذه الصفحة: الصفحة الثانية من 
الرسالة المؤرخة في 23 أكتوبر 

1961م.
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This page: Third page of 
the Letter dated October 
23,1961.

هذه الصفحة: الصفحة الثالثة من 
الرسالة المؤرخة في 23 أكتوبر 

1961م.
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THE ROLE OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
IN THE LIBERATION OF STATE OF KUWAIT

This page: Fourth page of 
the Letter dated October 
23,1961.

هذه الصفحة: الصفحة الرابعة من 
الرسالة المؤرخة في 23 أكتوبر 

1961م.
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This page: Fifth page of 
the Letter dated October 
23,1961.

هذه الصفحة: الصفحة الخامسة 
من الرسالة المؤرخة في 23 

أكتوبر 1961م.
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THE ROLE OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
IN THE LIBERATION OF STATE OF KUWAIT

This page: Sixth page of 
the Letter dated October 
23,1961.

هذه الصفحة: الصفحة السادسة 
من الرسالة المؤرخة في 23 

أكتوبر 1961م.
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This page: Seventh page of 
the Letter dated October 
23,1961.

هذه الصفحة: الصفحة السابعة 
من الرسالة المؤرخة في 23 

أكتوبر 1961م.
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THE ROLE OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
IN THE LIBERATION OF STATE OF KUWAIT

This page: A letter dated 
November 1, 1961, a reply 
from the late Shaikh Isa bin 
Salman Al Khalifa (then the 
Crown Prince) on behalf of 
the late Shaikh Salman bin 
Hamad Al Khalifa, Amir of 
Bahrain, in response to the 
letter issued by the British 
political resident in Bahrain 
(Sir William Luce).

هذه الصفحة: رسالة مؤرخة في 1 
نوفمبر 1961م، وهي عبارة عن رد 
حاكم البحرين وتوابعها المغفور له 

-بإذن الله تعالى- الشيخ سلمان 
بن حمد آل خليفة على رسالة 
المقيم السياسي البريطاني 

في البحرين، وقد وقعها نيابة 
عنه المغفور له -بإذن الله تعالى- 

الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفة ولي العهد (آنذاك).
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This page: Second page of 
the Letter dated November 
1,1961.

هذه الصفحة: الصفحة الثانية من 
الرسالة المؤرخة في 1 نوفمبر 

1961م.
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IN THE LIBERATION OF STATE OF KUWAIT

This page: Third page of 
the Letter dated November 
1,1961.

هذه الصفحة: الصفحة الثالثة من 
الرسالة المؤرخة في 1 نوفمبر 

1961م.
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This page: Fourth page of 
the Letter dated November 
1,1961.

هذه الصفحة: الصفحة الرابعة من 
الرسالة المؤرخة في 1 نوفمبر 

1961م.
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This page: Fifth page of 
the Letter dated November 
1,1961.

هذه الصفحة: الصفحة الخامسة 
من الرسالة المؤرخة في 1 

نوفمبر 1961م.
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This page: Sixth page of 
the Letter dated November 
1,1961.

هذه الصفحة: الصفحة السادسة 
من الرسالة المؤرخة في 1 

نوفمبر 1961م.
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هذه الصفحة: رسالة مؤرخة في 
20 نوفمبر 1961م، من المقيم 

السياسي البريطاني في البحرين  
(دبليو . أج . لو) إلى حاكم البحرين 

وتوابعها المغفور له - بإذن الله 
تعالى - الشيخ عيسى بن سلمان 

آل خليفة.

This page: A letter dated 
November 20, 1961, from 
the British political resident 
in Bahrain (Sir William Luce) 
to Shaikh Isa bin Salman  
Al Khalifa, Amir of Bahrain.
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This page: Second page of 
the Letter dated November 
20,1961.

هذه الصفحة: الصفحة الثانية من 
الرسالة المؤرخة في 20 نوفمبر 

1961م.
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This page: Third page of 
the Letter dated November 
20,1961.

هذه الصفحة: الصفحة الثالثة من 
الرسالة المؤرخة في 20 نوفمبر 

1961م.
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IN THE LIBERATION OF KUWAIT STATE

The Role of Bahrain Defence Force
in the war of Liberation of Kuwait, 1990 - 1991

الفصل الثاني
CHAPTER 02
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تواجدت مجموعة )قوة الواجب عيسى( لقوة دفاع البحرين 
درع  الكويت ضمن قوة  دولة  تحرير  عمليات  المشاركة في 
الجزيرة في المدينة العسكرية بحفر الباطن بالمملكة العربية 

السعودية.

مجموعة  انتشرت  1990م  أغسطس  من  السابع  في 
تحسبًا ألي  العسكرية  المدينة  خارج  الواجب عيسى(  )قوة 

موقف جديد.

تنظيم القوة المشاركة
)قوة الواجب عيسى(

كتيبة ناقص 

هاون  مدافع  فصيل  آلية،  مشاة  سرية  من  تتكون  والتي 
81، فصيل قاذف م/د )تو(، قسمين قاذف 19 عيار 40 ملم 
MK، قسمين رشاش 50 ملم، صواريخ أر بي أس 70، مع 
مجموعة من عناصر اإلسناد اإلداري، وتشمل على اإلشارة، 
والمشاغل والطبابة، وتعمل كجزء من لواء الملك فهد اآللي 

الثامن بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية.

تنظيم قوة التعزيز لمجموعة
)قوة الواجب عيسى(

28 فبراير 1991م

لمجموعة  التعزيز  بقوة  الرئيسية  المشاركة  القوة  تعزيز  تم 
دبابات،  سرية  من  تتكون  والتي  عيسى(  الواجب  )قوة 
قسمين مدافع هاون 120 ملم، مجموعة كشف ومعالجة 

قنابل، وحضيرة فنية ميكانيكية.

Bahrain Defence Force Group )Isa Detachment Force( 
participating in the operations of the liberation of 
Kuwait with the Peninsula Shield Force in King Khalid 
Military City at Hafar Al-Batin, Kingdom of Saudi 
Arabia.

August 7, 1990 - Isa Detachment Force was deployed 
outside the military city in preparation for any 
unexpected development.

Organisation of Participant Forces
)Isa Detachment Force(
Battalion Minus

It consists of a mechanised Infantry Battalion, Mortar 
81 Division, )TOW( anti-tank missile, MK19 40mm, 
launcher )two sections(, 50mm machine gun )two 
sections(, surface-to-air missiles RBS 70 missiles )one 
section(, which includes signal, maintenance and 
medical treatment team. The force worked as part of 
King Fahad’s 8th Automated Brigade in the Armed 
Forces of Saudi Arabia.

Organisation of Enhancement Force
)Isa Detachment Force( 
February 28, 1991

The main participating force was reinforced by the 
Enhancement Force of Bahrain Defence Force Group 
)Isa Detachment Force(: Tanks platoon, mortar 120 
mm )two sections(, bomb detection & treatment 
group, and a technical mechanical section.

Operation Desert Shield
Organisation of Participant Forces

(Isa Detachment Force) - 2 August 1990
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هذه الصفحة - أعلى: قاذف 
مضاد للدروع (قوة الواجب 

عيسى).

هذه الصفحة - أسفل: صواريخ آر 
بي أس 70 لمقاومة الطيران (قوة 

الواجب عيسى).

This page - above: Anti-
armour Launcher (Isa 
Detachment Force)

This page - below: Anti-
aircraft RBS 70 Missiles (Isa 
Detachment Force)
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This page - above: Machine 
guns in the (Isa Detachment 
Force).

This page - below: 
Defence Force Group  
(Isa Detachment Force) 
participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait at Hafar Al-Batin, 
during prayer.

هذه الصفحة - أعلى: البنادق 
الرشاشة (قوة الواجب عيسى).

هذه الصفحة - أسفل: مجموعة 
(قوة الواجب عيسى) لقوة دفاع 

البحرين المشاركة في عمليات 
تحرير دولة الكويت بمنطقة حفر 

الباطن أثناء أداء الصالة.
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IN THE LIBERATION OF STATE OF KUWAIT

This page: Mortar 
and machine guns (Isa 
Detachment Force).

هذه الصفحة: أسلحة الهاون 
والبنادق الرشاشة (قوة الواجب 

عيسى).
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هذه الصفحة - أعلى: مجموعة 
من عناصر اإلسناد اإلداري، 
(اإلشارة) من (قوة الواجب 

عيسى).

هذه الصفحة - أسفل: سرية 
دبابات ضمن قوة التعزيز 

لمجموعة (قوة الواجب عيسى).

This page - above: A group 
of administrative support 
personnel, (reference) of the 
(Isa Detachment Force).

This page - below: Tanks 
platoon force of Bahrain 
Defence Force Group (Isa 
Detachment Force).
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This page - above: (TOW) 
anti-tank missile (Isa 
Detachment Force).

هذه الصفحة - أعلى: فصيل 
قاذف م/د (تو) - (قوة الواجب 

عيسى).
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هذه الصفحة: مجموعة (قوة 
الواجب عيسى) لقوة دفاع البحرين 
المشاركة في عمليات تحرير دولة 

الكويت بمنطقة حفر الباطن.

This page: Bahrain 
Defence Force group  
(Isa Detachment Force) 
participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait at Hafar Al-Batin.
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Sunday - October 28, 1990

Brigadier Shaikh Abdullah 
bin Salman Al Khalifa (then 
BDF Chief-of-Staff) during 
an inspection visit to the 
BDF group (Isa Detachment 
Force) participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait at Nariyah city. His 
Excellency directing Martyred 
Sergeant Mohammed 
Mubarak BuEnq, soldier 
of the BDF Group (Isa 
Detachment Force).

األحد - 28 أكتوبر 1990م

العميد الركن الشيخ عبدالله بن 
سلمان آل خليفة، رئيس هيئة 

األركان لقوة دفاع البحرين (آنذاك) 
أثناء زيارة تفقدية لمجموعة (قوة 

الواجب عيسى) لقوة دفاع البحرين 
المشاركة في عمليات تحرير دولة 
الكويت بمنطقة النعيرية. ويظهر 

معاليه خالل توجيه الشهيد الرقيب 
محمد مبارك بوعنق أحد أفراد 

مجموعة (قوة الواجب عيسى) 
لقوة دفاع البحرين.
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Sunday - October 28, 1990

Brigadier Shaikh Abdullah 
bin Salman Al Khalifa (then 
BDF Chief-of-Staff) during 
an inspection visit to the 
Bahrain Defence Force 
group (Isa Detachment 
Force) participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait at Nariyah city.

األحد - 28 أكتوبر 1990م

العميد الركن الشيخ عبدالله بن 
سلمان آل خليفة رئيس هيئة 

األركان لقوة دفاع البحرين (آنذاك)، 
أثناء زيارة تفقدية لمجموعة (قوة 

الواجب عيسى) لقوة دفاع البحرين 
المشاركة في عمليات تحرير دولة 

الكويت بمنطقة النعيرية.
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Tuesday - January 8, 1991

His Highness Shaikh Salman 
bin Hamad bin Isa Al Khalifa 
during an inspection visit to 
the Isa Air Base.

الثالثاء - 8 يناير 1991م

سمو الشيخ سلمان بن حمد 
بن عيسى آل خليفة خالل زيارة 
تفقدية لقاعدة عيسى الجوية.
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Wednesday -
January 9, 1991

His Excellency Major 
General Shaikh Khalifa bin 
Ahmed Al Khalifa (then 
Minister of Defence, Deputy 
Commander-in-Chief) and 
His Excellency Shaikh Nawaf 
Al Ahmed Al Jaber Al Sabah 
(then Kuwait’s Minister of 
Defence) attending the 
graduation ceremony of 
the first batch of Kuwaiti 
volunteers.

األربعاء
- 9 يناير 1991م

معالي اللواء الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة وزير الدفاع، 

نائب القائد العام لقوة دفاع 
البحرين (آنذاك) ومعالي الشيخ 

نواف األحمد الجابر الصباح (وزير 
الدفاع بدولة الكويت الشقيقة 

آنذاك)، يحضران حفل تخريج 
الدفعة األولى من المتطوعين 

الكويتيين.



Monday, January 14, 1991

His Excellency Major 
General Shaikh Khalifa bin 
Ahmed Al Khalifa, (then 
Minister of Defence, Deputy 
Commander-in-Chief) during 
an inspection visit to the 
BDF group (Isa Detachment 
Force) participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait at their sites 
south of Khafji city.

األثنين 14 يناير 1991م

معالي اللواء الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة، وزير الدفاع 

نائب القائد العام لقوة دفاع 
البحرين (آنذاك) يزور مجموعة 

(قوة الواجب عيسى) المشاركة 
في عمليات تحرير دولة الكويت 

في مواقعها جنوب مدينة 
الخفجي.
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Monday, January 14, 1991

His Excellency Major 
General Shaikh Khalifa 
bin Ahmed Al Khalifa, 
(then Minister of Defence, 
Deputy Commander-in-
Chief) giving commands to 
a BDF force (Isa Detachment 
Force) participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait at their sites to the 
south of Khafji city.

األثنين 14 يناير 1991م

معالي اللواء الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة، وزير الدفاع، 

نائب القائد العام لقوة دفاع 
البحرين (آنذاك) يلقي توجيهاته 
لمجموعة من القوات البحرينية 

في حرب تحرير الكويت.
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Tuesday, January 8, 1991

His Highness Shaikh 
Hamad bin Isa Al Khalifa 
(then Crown Prince, BDF 
Commander-in-Chief) 
during an inspection 
visit to Isa Air Base to 
check the preparedness 
of the Royal Bahrain Air 
Force participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait before the start 
of the war.

الثالثاء 8 يناير 1991م

سمو الشيخ حمد بن عيسى  
آل خليفة، ولي العهد، القائد 

العام لقوة دفاع البحرين (آنذاك) 
خالل زيارة تفقدية لقاعدة عيسى 
الجوية، لالطالع على استعدادات 

سالح الجو الملكي البحريني 
المشارك في عمليات تحرير دولة 

الكويت قبيل بدء الحرب.
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This page: His Highness 
Shaikh Hamad bin Isa  
Al Khalifa (then Crown 
Prince, BDF Commander-
in-Chief) during an 
inspection visit to Isa Air 
Base, commending the high 
morale and spirit of the army 
personnel, motivating them 
to continue their efforts in 
defending the nation and 
supporting their brothers 
from the GCC countries.

هذه الصفحة: سمو الشيخ حمد 
بن عيسى  آل خليفة ولي العهد، 

القائد العام لقوة دفاع البحرين 
(آنذاك) خالل زيارته التفقدية 

لقاعدة عيسى الجوية، ويشيد 
بالروح المعنوية العالية لمنتسبي 
السالح، كما يحثهم على مواصلة 

الجهد للدفاع عن الوطن ليكونوا 
سندًا إلخوانهم في دول مجلس 

التعاون الخليجي.
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February 23, 1991 - )Scud-B( 
missiles launched at the 
Kingdom of Bahrain

His Excellency Major 
General Shaikh Khalifa bin 
Ahmed Al Khalifa (then 
Minister of Defence, Deputy 
Commander-in-Chief) 
inspecting missile fragments 
from a Scud-B missile that 
was intercepted in the sky 
over Al Mamtalah area in the 
Kingdom of Bahrain.

23 فبراير 1991م - إطالق عدد 
من صواريخ )سكود - بي( باتجاه 

مملكة البحرين 

معالي اللواء الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة وزير الدفاع، 

نائب القائد العام لقوة دفاع 
البحرين (آنذاك) خالل تفقده أجزاء 
من صاروخ (سكود-بي) الذي تم 

اعتراضه في أجواء مملكة البحرين 
وسقوطه في منطقة الممطلة.
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February 23, 1991 - Scud-B 
missiles launched at the 
Kingdom of Bahrain

This page: Iraqi missile 
fragments from a Scud-B 
missile which was intercepted 
by a Patriot missile over  
Al Mamtalah area.

23 فبراير 1991م - إطالق عدد 
من صواريخ )سكود - بي( باتجاه 

مملكة البحرين 

هذه الصفحة: جزء من بقايا 
الصاروخ العراقي (سكود - بي) 

الذي تم اعتراضه في أجواء 
مملكة البحرين من قبل الصاروخ 

(باتريوت) بمنطقة الممطلة.
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Operation Desert Storm
24 February 1991
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This page: An armoured 
fighting vehicle (AFV) from 
the Bahrain Defence Force 
group (Isa Detachment 
Force) participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait moving towards 
Kuwait Towers.

هذه الصفحة: مدرعات من 
مجموعة (قوة الواجب عيسى) 

لقوة دفاع البحرين المشاركة في 
عمليات تحرير دولة الكويت متحركة 

نحو أبراج الكويت.
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This and opposite page: 
Tank transporters from 
the Bahrain Defence Force 
group (Isa Detachment 
Force) participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait moving towards 
Kuwait city.

هذه الصفحة والصفحة المقابلة: 
تقدم رتل من عربات ناقالت 
الدبابات من مجموعة (قوة 

الواجب عيسى) لقوة دفاع البحرين 
المشاركة في عمليات تحرير دولة 
الكويت تتقدم نحو مدينة الكويت.
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Hummer vehicle, owned by 
the Bahrain Defence Force 
group (Isa Detachment 
Force), participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait, hit during the 
period of February 22-24, 
1991, by Iraqi artillery 
shrapnel during the war.

آلية (همر) التابعة لمجموعة (قوة 
الواجب عيسى) لقوة دفاع البحرين 
المشاركة في عمليات تحرير دولة 

الكويت 22 - 24 فبراير 1991م، 
والتي أصيبت خالل العمليات في 

حرب تحرير دولة الكويت بشظايا 
مدفعية القوات العراقية.

Tanks and machinery from 
the Bahrain Defence Force 
group (Isa Detachment 
Force) participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait during their 
settlement at the Bahrain 
forces camp in Kuwait.

مجموعة من الدبابات، واآلليات 
التابعة لمجموعة (قوة الواجب 

عيسى) لقوة دفاع البحرين 
المشاركة في عمليات تحرير دولة 

الكويت خالل تمركزها بمعسكر 
القوات البحرينية بالكويت.
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Part of the trench located 
in Julaiaa’ Chalets area, 
where Iraqi soldiers 
were neutralised by the 
Bahrain Defence Force 
Group (Isa Detachment 
Force) participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait.

Part of Julaiaa’ Chalets area 
where the Bahrain Defence 
Force group (Isa Detachment 
Force) participated in the 
operations of the liberation 
of Kuwait, by clearing the 
area and neutralising Iraqi 
soldiers in hiding.

جانب من منطقة شاليهات الجليعة 
التي قامت مجموعة (قوة الواجب 

عيسى) لقوة دفاع البحرين 
المشاركة في عمليات تحرير 

دولة الكويت بتطهيرها من أفراد 
القوات العراقية، والتي كانت 

متخفية في داخلها.

جانب من خندق بمنطقة شاليهات 
الجليعة التي قامت مجموعة (قوة 
الواجب عيسى) لقوة دفاع البحرين 

المشاركة في عمليات تحرير 
دولة الكويت بتطهيرها من أفراد 

القوات العراقية.
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This page: Raising the flag 
on the roof of the embassy 
of the Kingdom of Bahrain 
in the State of Kuwait.

هذه الصفحة: رفع العلم فوق 
سفارة مملكة البحرين في دولة 

الكويت.
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This page: Bahrain Defence 
Force group (Isa Detachment 
Force) participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait during the process 
of securing the outer 
perimeter of the embassy of 
the Kingdom of Bahrain in 
the State of Kuwait.

هذه الصفحة: مجموعة من (قوة 
الواجب عيسى) لقوة دفاع البحرين 
المشاركة في عمليات تحرير دولة 
الكويت خالل عملية تأمين محيط 

سفارة مملكة البحرين بدولة 
الكويت.
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March 11, 1991

Brigadier Shaikh Abdullah bin 
Salman Al Khalifa )then BDF 
Chief-of-Staff( with Bahrain’s 
ambassador to Kuwait.

11 مارس 1991م

العميد الركن الشيخ عبدالله بن 
سلمان آل خليفة، رئيس هيئة 

األركان لقوة دفاع البحرين (آنذاك) 
مع سفير مملكة البحرين لدى دولة 

الكويت الشقيقة.
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March 11, 1991

Bahrain’s ambassador to 
Kuwait with the commander 
of Bahrain Defence Force 
group (Isa Detachment 
Force) participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait after securing and 
re-opening the embassy of 
Bahrain in Kuwait.

11 مارس 1991م

سفير مملكة البحرين لدى دولة 
الكويت (آنذاك)، مع قائد مجموعة 

(قوة الواجب عيسى) لقوة دفاع 
البحرين المشاركة في عمليات 
تحرير دولة الكويت بعد تأمين 

وإعادة افتتاح سفارة مملكة 
البحرين في دولة الكويت.
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March 11, 1991

Brigadier Shaikh Abdullah 
bin Salman Al Khalifa 
(then BDF Chief-of-Staff) 
visiting the locations of 
Bahrain Defence Force 
group (Isa Detachment 
Force) participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait at their sites in 
Kuwait.

11 مارس 1991م

قام العميد الركن الشيخ عبدالله 
بن سلمان آل خليفة رئيس هيئة 

األركان لقوة دفاع البحرين (آنذاك) 
بزيارة مجموعة (قوة الواجب 
عيسى) لقوة دفاع البحرين 

المشاركة في عمليات تحرير 
دولة الكويت في مواقعها بدولة 

الكويت.
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This and opposite page:
A group of military 
personnel from the 
Bahrain Defence Force 
(Isa Detachment Force) 
participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait.

هذه الصفحة والصفحة المقابلة: 
مجموعة عسكريين من (قوة 

الواجب عيسى) لقوة دفاع 
البحرين المشاركة في عمليات 
تحرير دولة الكويت بعد التحرير.
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Operation Desert Storm
Royal Bahraini Air Force
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The Royal Bahraini Air 
Force participating with 
the International Coalition 
Forces in the 43 day air 
campaign, with an average 
of 2,555 sorties per day. 
The GCC Air Force carried 
out most of the sorties with 
the Royal Bahraini Air Force 
carrying out 475 over Iraqi 
forces sites located in the 
State of Kuwait.

شارك سالح الجو الملكي 
البحريني، مع قوات التحالف 

الدولي في الحملة الجوية لمدة 
43 يومًا بمعدل 2555 غارة يوميًا، 

وكان نصيب األسد من الحملة 
للقوات الجوية الخليجية، حيث 

نفذ سالح الجو الملكي البحريني 
475 طلعة، وكان مسرح عملياتها 

مواقع القوات العراقية بدولة 
الكويت الشقيقة.
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This page - below: Royal 
Bahraini Air Force’s Isa Air 
Base receiving a number of 
Kuwaiti military aircrafts.

هذه الصفحة - أسفل: استقبلت 
قاعدة عيسى الجوية التابعة 

لسالح الجو الملكي البحريني عددًا 
من الطائرات العسكرية الكويتية.
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This page - above: 
Deployment of UK Air Force 
at the Bahrain International 
Airport, as part of the 
International Coalition Forces 
in Operation Desert Storm 
and Operation Desert Shield.

هذه الصفحة - أعلى: إنتشار 
القوة الجوية البريطانية في مطار 

البحرين الدولي ضمن قوات 
التحالف الدولي في عمليتي درع 

الصحراء وعاصفة الصحراء.
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This and opposite page: 
The deployment of the US 
Air Force in Royal Bahraini 
Air Force’s Isa Air Base 
(Alkhayam city) as part of 
the Global Coalition Forces in 
Operation Desert Storm and 
Operation Desert Shield.

هذه الصفحة والصفحة المقابلة: 
إنتشار القوات الجوية األمريكية 

في قاعدة عيسى الجوية التابعة 
لسالح الجو الملكي البحريني 

(مدينة الخيام) ضمن قوات 
التحالف الدولي في عمليتي درع 

الصحراء وعاصفة الصحراء.
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Royal Bahraini Air Force’s 
Rotorcrafts (Bell 212) 
carried out many aerial 
reconnaissance missions 
across regional borders.

نفذت الطائرات العمودية لسالح 
الجو الملكي البحريني نوع 

(بل 212) العديد من طلعات 
االستطالع الجوي فوق الحدود 

اإلقليمية.
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Operation Desert Storm
Royal Bahrain Naval Force
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Royal Bahrain Naval Force 
ships played a significant 
role in the war of Liberation 
of Kuwait and provided 
support for Kuwaiti vessels 
in several combat missions, 
including the Kuwaiti ships 
that liberalised the first 
piece of land in Kuwait 
(Qaruh Island).

أدت سفن سالح البحرية الملكي 
البحريني دورًا كبيرًا في حرب تحرير 

الكويت وقدمت اإلسناد لسفن 
البحرية الكويتية في العديد من 
مهامها القتالية، و دعم السفن 
الكويتية التي حررت أول أرض 

كويتية والتي أبحرت من البحرين 
وحررت جزيرة قاروه.
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The Royal Bahrain Naval 
Force received two Kuwaiti 
warships (45 metres) and 
were equipped and armed 
with Exocet missiles. 
Essential maintenance was 
carried out and they were 
also provided with supplies 
and logistic support. Those 
vessels were launched from 
Bahrain and liberated Qaruh 
Island, which is considered 
to be the first piece of land 
liberated in the war of 
Liberation of Kuwait.

استقبل سالح البحرية الملكي 
البحريني سفينتين حربيتين 

كويتيتين (45 مترًا) “االستقالل” 
و “السنبوك”، وتم تجهيزهما 

وتسليحهما بصواريخ 
(األكسوست)، وتم صيانتهما 

وتقديم اإلسناد اللوجستي لهما 
كاماًل و انطلقت تلك السفن من 

البحرين و قامت بتحرير “جزيرة 
قاروه” التي تعد أول أرضًا كويتية 

تحرر في حرب تحرير الكويت.
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Deployment of US Naval 
Forces at the Mina Salman 
Port in the Kingdom of 
Bahrain as part of the 
International Coalition Forces 
in Operation Desert Storm 
and Operation Desert Shield.

إنتشار قوات بحرية أمريكية في 
ميناء سلمان بمملكة البحرين، 

ضمن قوات التحالف الدولي في 
عمليتي درع الصحراء وعاصفة 

الصحراء.
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Operation Desert Storm
The Martyrs & The Wounded
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استشهاد عسكري نتيجة حادث.
الشهيد الرقيب محمد مبارك بوعنق.

A soldier died a martyr in an incident.
Martyr Sergeant Mohammed Mubarak BuEnq.

إصابة عسكريين نتيجة اشتباكات ميدانية:
- الرقيب أول عبدالله محمد عبدالله (الصورة أعاله).

- جندي أول يوسف أحمد سالم.

Two soldiers were injured as a result of field 
clashes: 
- Sergeant Major Abdulla Mohammed 
Abdulla (above image).
- Lance E Corporal Yusuf Ahmed Salem.
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Saturday - March 23, 1991

The return of the Bahrain 
Defence Force group 
(Isa Detachment Force) 
after participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait to Bahrain.

السبت - 23 مارس 1991م

عودة مجموعة (قوة الواجب 
عيسى) لقوة دفاع البحرين 

المشاركة في عمليات تحرير دولة 
الكويت إلى مملكة البحرين.
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This and opposite page: 
The return of the Bahrain 
Defence Force group 
(Isa Detachment Force) 
after participating in the 
operations of the liberation 
of Kuwait to Bahrain.

Next page: Crowds of 
citizens were present 
to welcome the troops 
who participated in the 
Liberation of Kuwait.

هذه الصفحة والصفحة المقابلة: 
عودة مجموعة (قوة الواجب 
عيسى) لقوة دفاع البحرين 

المشاركة في عمليات تحرير دولة 
الكويت إلى مملكة البحرين.

الصفحة التالية: جماهير غفيرة من 
المواطنين كانت في استقبال 

قواتنا المشاركة في تحرير الكويت.
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This and opposite page: 
With great joy and 
appreciation, the citizens 
welcome the BDF troops 
returning from the war of 
the Liberation of the State 
of Kuwait.

هذه الصفحة والصفحة المقابلة: 
بالفرحة والتقدير يستقبل 

المواطنون طالئع من قوة دفاع 
البحرين المشاركة في حرب تحرير 

دولة الكويت.
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This page: His Excellency 
Major General Shaikh 
Khalifa bin Ahmed  
Al Khalifa (then Minister 
of Defence, Deputy 
Commander-in-Chief) 
during the homecoming 
parade held for the Bahrain 
Defence Force group 
(Isa Detachment Force) 
that participated in the 
Liberation of Kuwait war.

هذه الصفحة: معالي اللواء الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 

وزير الدفاع، نائب القائد العام 
لقوة دفاع البحرين (آنذاك) خالل 

حفل استقبال مجموعة (قوة 
الواجب عيسى) لقوة دفاع البحرين 
المشاركة في عمليات تحرير دولة 

الكويت بعد التحرير.
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This page: Part of the 
celebration held to celebrate 
the return of the Bahrain 
Defence Force group 
(Isa Detachment Force) 
that participated in the 
operations of the Liberation 
of Kuwait war.

هذه الصفحة: جانب من مظاهر 
االحتفال بعودة مجموعة (قوة 

الواجب عيسى) لقوة دفاع 
البحرين المشاركة في عمليات 

تحرير دولة الكويت خالل عودتها 
إلى أرض الوطن.
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This page: Part of the 
celebration held to celebrate 
the return of the Bahrain 
Defence Force group 
(Isa Detachment Force) 
that participated in the 
operations of the Liberation 
of Kuwait war.

هذه الصفحة: جانب من مظاهر 
االحتفال بعودة مجموعة (قوة 

الواجب عيسى) لقوة دفاع 
البحرين المشاركة في عمليات 

تحرير دولة الكويت خالل عودتها 
إلى أرض الوطن.
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The medal was granted to officers and soldiers who 
participated in the Liberation of Kuwait war, as well 
as to those who contributed, provided valuable and 
faithful service in liberating Kuwait.

دولة  تحرير  في  شاركوا  الذين  واألفراد  للضباط،  يمنح 
المجهود  للذين ساهموا في  الشقيقة، كما يمنح  الكويت 
الحربي، وقدموا خدمات جليلة، وبذلوا جهودًا صادقة من 

أجل التحرير.

Liberation of Kuwait Medal
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األربعاء - 5 فبراير 1992م
سمو الشيخ حمد بن عيسى  

آل خليفة، ولي العهد، القائد العام 
لقوة دفاع البحرين (آنذاك) يفتتح 
معرض اللوحات الفنية التي تعبر 

عن إنجازات قوة دفاع البحرين في 
حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة.

Wednesday - February 5, 1992
His Highness Shaikh 
Hamad bin Isa Al Khalifa 
(then Crown Prince, BDF 
Commander-in-Chief) 
patronises the opening 
of the Art Gallery which 
showcased the outstanding 
achievements of the Bahrain 
Defence Force in the 
Liberation of Kuwait war.

BDF Achievements in the Liberation of Kuwait Show-
cased at the Art Gallery
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Operation Resilience 2003

الفصل الثالث
CHAPTER 03

99
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This and opposite page: 
His Excellency General 
Shaikh Khalifa bin Ahmed 
Al Khalifa (then Minister 
of Defence, Deputy 
Commander-in-Chief) on 
an inspection visit to the 
Bahrain Defence Force 
Seventh Combat group, 
before moving from their 
base in the Kingdom of 
Bahrain on Friday 28, 2003, 
to Kuwait.

هذه الصفحة والصفحة المقابلة: 
معالي الفريق أول الركن الشيخ 

خليفة بن أحمد آل خليفة وزير 
الدفاع، نائب القائد العام لقوة 

دفاع البحرين (آنذاك) يتفقد 
مجموعة القتال السابعة التابعة 

لقوة دفاع البحرين قبل حركتها من 
قواعدها في مملكة البحرين يوم 
الجمعة 28 فبراير 2003م ومتجهة 

إلى دولة الكويت الشقيقة.



102



103

THE ROLE OF THE KINGDOM OF BAHRAIN
IN THE LIBERATION OF STATE OF KUWAIT

This and opposite page: 
Military Landing Vessels 
offloading Bahrain Defence 
Force machinery and 
equipment in Kuwait.

هذه الصفحة والصفحة المقابلة: 
سفن النقل العسكري تنزل آليات، 
ومعدات لقوة دفاع البحرين بدولة 

الكويت الشقيقة.
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This page - above: When 
the BDF Combat Group VII 
arrived, the Kuwaiti Army 
entrusted the group to 
defend the south-western 
sector of Kuwait.

هذه الصفحة - أعلى: عندما اكتمل 
وصول مجموعة القتال السابعة 
التابعة لقوة دفاع البحرين، أوكل 

الجيش الكويتي للقوة مهمة 
الدفاع عن القاطع الجنوبي الغربي 

من دولة الكويت الشقيقة.
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This page - below: The 
arrival of BDF Combat 
Group VII in Kuwait at dawn 
on Saturday March 1, 2003.

هذه الصفحة - أسفل: وصول 
مجموعة القتال السابعة التابعة 

لقوة دفاع البحرين إلى دولة 
الكويت الشقيقة فجر يوم السبت 

األول من مارس 2003م.
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10 مارس 2003م

صاحب السمو الملكي الشيخ 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد القائد العام لقوة دفاع 
البحرين (آنذاك) في زيارة تفقدية 
لمجموعة القتال السابعة التابعة 
لقوة دفاع البحرين المرابطة في 

الكويت.

March 10, 2003

His Royal Highness Shaikh 
Salman bin Hamad Al Khalifa 
the Crown Prince, (then 
Commander-in-Chief) during 
an inspection visit to the BDF 
Combat Group VII stationed 
in Kuwait.
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March 13, 2003

His Excellency General 
Shaikh Khalifa bin Ahmed 
Al Khalifa (then Minister 
of Defence, Deputy 
Commander-in-Chief) during 
an inspection visit to the 
BDF Combat Group VII 
stationed in Kuwait.

13 مارس 2003م

معالي الفريق أول الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة وزير 

الدفاع، نائب القائد العام لقوة 
دفاع البحرين (آنذاك) في زيارة 

تفقدية لمجموعة القتال السابعة 
التابعة لقوة دفاع البحرين 

المرابطة في الكويت.
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March 13, 2003

His Excellency General 
Shaikh Khalifa bin Ahmed 
Al Khalifa (then Minister 
of Defence, Deputy 
Commander-in-Chief) during 
an inspection visit to the 
BDF Combat Group VII 
stationed in Kuwait.

13 مارس 2003م

معالي الفريق أول الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة وزير 

الدفاع، نائب القائد العام لقوة 
دفاع البحرين (آنذاك) في زيارة 

تفقدية لمجموعة القتال السابعة 
التابعة لقوة دفاع البحرين 

المرابطة في الكويت.
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The number of patrols 
and air sorties carried out 
by the Royal Bahraini Air 
Force were 90, reaching 
a maximum sortie length 
of 215 hours. Their main 
mission was to secure the 
skies over Kuwait from any 
aerial attack.

The Royal Bahraini Air Force 
covering the stationed 
troops in Kuwait (Peninsula 
Shield Forces, Kuwait Forces, 
Bahrain Forces supporting 
the Kuwait Forces, and 
the friendly forces). With 
the rotation of Kuwaiti Air 
Forces and friendly forces, 
the skies above Kuwait were 
protected 24 hours per day.

مجمل عدد الدوريات، والطلعات 
الجوية التي قام بها سالح الجو 

الملكي البحريني (90) طلعة 
بلغت مدتها (215) ساعة، وكانت 

مهمته حماية أجواء الكويت من أي 
اعتداء جوي يقع عليها.

كما قام سالح الجو الملكي 
البحريني بتغطية القوات 

المتواجدة في دولة الكويت 
(قوات درع الجزيرة، القوات 
الكويتية، القوات البحرينية 

المساندة للقوات الكويتية، 
القوات الصديقة). وهذه الحماية 
تغطي سماء الكويت يوميًا خالل 

األربع وعشرين ساعة بالتناوب مع 
القوات الجوية الكويتية، والقوات 

الصديقة.
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The Royal Bahrain Naval Force 
participated with a number of 
missile ships, namely Frigate 
Sabha, Ahmed Al Fateh and 
Muharraq to strengthen the 
efforts of the Kuwait Naval 
Forces in the defence of 
Kuwait’s territorial waters.

The Royal Bahrain Naval Force 
secured the shipping routes 
for commercial vessels that 
were entering and exiting 
Kuwait.

The Royal Bahrain Naval Force 
contributed by providing 
protection for humanitarian 
aid ships destined for Iraq by 
accompanying them through 
the Gulf waters until they 
reached Iraqi ports.

شارك سالح البحرية الملكي 
البحريني بالفرقاطة صبحا، وبعدد 

من السفن الصاروخية، وهي: 
السفينة أحمد الفاتح، والسفينة 

المحرق، تعزيزًا لجهود القوة 
البحرية الكويتية في الدفاع عن 

المياه اإلقليمية الكويتية.

كما قام سالح البحرية الملكي 
البحريني بتأمين خطوط 

المواصالت للسفن التجارية التي 
كانت تدخل وتخرج من وإلى دولة 

الكويت.

وأسهم سالح البحرية الملكي 
البحريني في عمليات تأمين 
الحماية لسفن المساعدات 

اإلنسانية المتجهة إلى العراق، 
وذلك من خالل مرافقة هذه 
السفن في مياه الخليج حتى 

وصولها إلى الموانئ العراقية.
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Under the patronage of His 
Majesty King Hamad bin Isa 
Al Khalifa, King of Bahrain, 
the Supreme Commander, 
a reception was held on 
Wednesday afternoon, 
May 7, 2003 for the BDF 
Combat Group VII, and a 
number of Royal Bahraini 
Air Force and Royal Bahrain 
Naval Force personnel who 
participated in the defence 
of Kuwait State.

تحت رعاية حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى القائد 
األعلى، أقيم في عصر يوم 

األربعاء السابع من مايو 2003م، 
حفل استقبال مجموعة القتال 

السابعة التابعة لقوة دفاع 
البحرين، وعدد من منتسبي 

سالح الجو الملكي البحريني، 
وسالح البحرية الملكي البحريني 

الذين شاركوا في الدفاع عن دولة 
الكويت الشقيقة.

Operation Resilience 2003
The Return of Forces
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