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متهيد

العراقي  الغزو  بداية  ووقائَع  أحداَث  الكتاب  هذا  من  الثاين  اجلزُء  يتناول 
االحتالل  من  الثاين  الشهر  إىل  للغزو  يوم  أول  منذ  الكويت،  لدولة  الغاشم 
مع  مسجلة  بشهادات  أيضا  اجلزء  هذا  وحيفل  الكويت.  داخل  عىل  فقط  مركزا 
دولة  حكومة  أعضاء  وبعض  رئيس  مثل  األحداث،  بتلك  شاركت  شخصيات 
الكويت، وضباط كويتيني قاموا بعمليات دفاعية يف اليومني األولني لالحتالل، 
إىل ذلك،  باإلضافة  الربي.  الغزو  قادوا عملية  الذين  العراقيني  الضباط  وبعض 
يستند الكتاب عىل تقارير عسكرية عراقية ترسد خطوات الغزو منذ االقتحام إىل 
هناية العملية الربية، وأخرى تكشف األوامر العليا التي تلقاها ونفذها الضباط 
العراقيون داخل الكويت. ويستعني أيضا بشهادات عدد من الصامدين الكويتيني 
فرضتها  التي  اإلجراءات  وشاهدوا  بالداخل  العراقي  االحتالل  عايشوا  الذين 

سلطة االحتالل.

العملية  األول  الفصل  يتناول  وخامتة:  فصول  مخسة  من  اجلزء  هذا  يتكون 
العسكرية للغزو العراقي عىل دولة الكويت منذ بداية احلشد والتخطيط إىل احتالل 
كامل الكويت. أما الفصل الثاين فريصد رد فعل القيادة السياسية والعسكرية عىل 
بدء احلشود العسكرية العراقية وبداية عملية الغزو. ويوثق الفصل الثالث دفاع 
قوات اجليش الكويتي ومعاركه ضد احلرس اجلمهوري العراقي. أما الفصل الرابع 
فيسلط الضوء عىل عملية خروج رموز الرشعية السياسية الكويتية من الكويت 
إىل السعودية. وُيغطي الفصل اخلامس أبرز اإلجراءات والسياسات التي اختذها 
وطبقها االحتالل العراقي عىل دولة الكويت. أما اخلامتة فستربز النتائج وخالصة 
الشهادات والوثائق، وتقدم حتليال لألحداث والدروس املستفادة، وذلك بصورة 
مبدئية متهد ملزيد من التحليالت املعمقة، وبخاصة ما يتعلق باالستعداد العسكري 

والسيايس لألخطار والتحديات التي قد تأيت من دول اجلوار.
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الف�صل الأول

عملية الغزو العراقي لدولة الكويت

اجليش  األول هو  أقسام:  ثالثة  إىل  مة  ُمقسَّ العراقية  املسلحة  القوات  كانت 
العراقي النظامي، والثاين احلرس اجلمهوري، والثالث اجليش الشعبي. لكل من 
اجليش العراقي النظامي واحلرس اجلمهوري رئاسة أركان مستقلة، وسالح بري 

وجوي وبحري وجهاز استخبارات خاص هبام.
الذي تأسس سنة 1964م األكثر كفاءة من حيث  ُيعد احلرس اجلمهوري 
الدفاع  بوزير  املرور  العراقي دون  بالرئيس  مبارشة  ويرتبط  والتسليح،  التدريب 
مكانة  اجلمهوري  احلرس  اكتسب  النظامي.  العراقي  اجليش  عن  فقط  املسؤول 
بارزة أثناء وبعد احلرب العراقية اإليرانية 1980-1988م، وزاد حجمه وخربته 

العسكرية. وأنيط به القيام بالعمليات العسكرية الكربى. 
دبابة،   5500 ويمتلك  جندي،  مليون  حوايل  اجلمهوري  احلرس  قوام  إن 
و513 طائرة مقاتلة، و8100 ناقلة، و50 قطعة بحرية.)1( خصص جزء كبري من 
ميزانيات العراق لتسليح وتدريب احلرس اجلمهوري. واسُتخدم جزء منه لغزو 

الكويت وليس كله.
البعث  حزُب  أنشأها  فقد  الشعبية  امليليشيا  أو  العراقي  الشعبي  اجليش  أما 
العريب االشرتاكي احلاكم يف سنة 1970م، وهو جيش مواز وشبه عسكري مكون 
من املتطوعني املدنيني، الغرض منه التصدي ملحاوالت انقالب اجليش العراقي 
النظامي عىل حزب البعث. كان اجليش الشعبي يف فرتة الغزو العراقي للكويت 
حتت قيادة طه ياسني رمضان )1939 - 2007(، الصديق املقرب لصدام حسني. 
وعىل املستوى الفني فإن اجليش الشعبي أقل كفاءة من اجليش العادي واحلرس 
اجلمهوري. ويقدر عدد أفراده الذين هم جلهم من اجلنود املشاة، بحوايل نصف 

حترير  العراقية،  الوثائق  خالل  من  الكويتية  املقاومة  خليفوه،  عبداللطيف  عيل  املتقاعد  الركن  العقيد   )1(
ومراجعة د. يوسف عبداملعطي، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1993، ص. 20.
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مليون جندي متطوع من املراتب االجتامعية الدنيا. شارك يف بعض املعارك خالل 
احلرب العراقية اإليرانية 1980 – 1988م.)2(

وبالنسبة للقوات اجلوية العراقية جمتمعًة، وبحسب معلومات االستخبارات 
حربية،  طائرة   689 متتلك  العراقية  فالقوات  كتاب،  يف  نرشهتا  التي  السورية 
اهلجوم  طائرات  فإن  تفصييل  وبشكل  العدد.  قليلة  مسلحة  هليكوبرت  وطائرات 

األريض تتكون من 22 رسبا مؤلفة من: )3(
4 أرساب تضم 64 طائرة طراز مرياج EQ 5/-200، فرنسية.  -

5 أرساب تضم 90 طائرة طراز ميغ- 2، سوفيتية.  -
2 رسب يضامن 30 طائرة طراز سوخوي 7، سوفييتية.  -

4 أرساب تضم 70 طائرة طراز سوخوي 20، سوفييتية.  -
رسب واحد يضم 16 طائرة طراز سوخوي 24، سوفييتية.  -

4 أرساب تضم 60 طائرة طراز سوخوي 25 سوفييتية.  -
وهي  صينية،   ،6-J ]شينيانق[  طراز  طائرة   30 يضامن  رسب   2  -

نسخة من سوخوي 19 السوفييتية[.
رسبا   27 تضم  العراقية  القوات  فإن  )املقاتالت(  اجلوي  الدفاع  طريان  أما 

تتكون من حوايل:
-  40 طائرة مقاتلة طراز ]تشينقدو[ J-7، صينية.

150 طائرة مقاتلة طراز ميغ 21، سوفييتية.   -
55 طائرة مقاتلة طراز ميغ 25، سوفييتية.  -

30 طائرة مقاتلة طراز مرياج F-1EQ، فرنسية.  -

(2) See Ibrahim Al-Marashi, Iraq's Armed Forces: An Analytical History, 
1st edition, London, Routledge, 2008, pp. 153-178.

اللواء سعيد الطيان، حرب اخلليج: غزو الكويت وحتريرها، ط. 1، دمشق، مركز الدراسات العسكرية،   )3(
1992،  ص. 67-64.
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أما طائرات االستطالع فيتشكل من رسب واحد يضم:
5 طائرات طراز ميغ 21 آر، سوفييتية.  -
7 طائرات طراز ميغ 25 آر، سوفييتية.  -

ويمتلك العراق أيضا 2 طائرة حرب إلكرتونية من طراز IL-76 سوفييتية 
اجلوية  القوات  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  العراق.  يف  خاصا  جتهيزا  جمهزة  الصنع 
طراز  الوقود  لنقل  واحدة  طائرة  مثل:  أخرى  خمتلفة  طائرات  متتلك  العراقية 
 An-2 أنتوف  طراز  طائرات  مثل:  احلريب  النقل  وطريان   ،IL-76 إيليوشني 
 An-24 و6طائرات  سوفييتية،   An-12 طراز  و10طائرات  سوفييتية، 

.IL-76 و19 طائرة طراز إيليوشني ،An-26 سوفييتية، و2 طائرة
عالوة عىل ذلك، توجد مزيد من الطائرات، وهي ختص التدريب، وعددها 

337 من أنواع خمتلفة.
وبالنسبة للصواريخ فتملك القوات العراقية أعدادا كبرية من:

AM-32، AS-4، AS-5، AS- طراز:  من  أرض  جو-  نوع   -
.11، AS-12، AS-30L، C-601

نوع جو- جو من طراز: AA-8، AA-7، AA-6، AA-2، و   -
.R-550 ،530

وفيام خيص القوات البحرية العراقية، فهي تتكون من:
-AB 5 فرقاطات: 4 منها إيطالية حتمل كل منها هليكوبرت طراز   -
212، فيها أسلحة مضادة للغواصات، مع 2 قاعدة ثالثية األنابيب 
 ،Otomat لقذف الطوربيدات، و8 صواريخ سطح-سطح طراز

ومدفع من عيار 123 مم.
1 فرقاطة للتدريب حتمل 2 طوربيد مضاد للغواصات.  -

38 سفينة دورية خفر سواحل منها:  -
 ،212-AB 2 سفينة حراسة، حتمل كل منها هليكوبرت واحدة طراز  -

عملية الغزو العراقي لدولة الكويت الفصل األول
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.Otomat وعدد 2 صاروخ سطح-سطح طراز
سطح-سطح  صواريخ   6 منها  كل  حتمل  الصنع،  إيطالية  سفن   4  -
طراز Otomat، وعدد 2 قاعدة أنابيب ثالثية إلطالق الطوربيدات 

املضادة للغواصات.
• صواريخ سطح-سطح  8 زوارق طراز أوسا، حيمل كل منها 4	

.Styx 2-SS-N طراز
• طوربيد  6 زوارق طوربيد سوفييتية طراز P-6 حيمل كل منها 2	

عيار 533 مم.
• زورق دورية داخلية. 	20

8 سفن كاسحة ألغام.  -
6 سفن إنزال:  -

 • و20	 شخصا،   250 لـ  منها  كل  تتسع  دبابات،  إنزال  سفن   3
دبابة وهليكوبرت واحدة.

لـ 180  تتسع   ،Polnochy الصنع طراز  إنزال سوفييتية  3 سفن   -
شخصا و6 دبابات.

3 سفن دعم متنوعة املهام:  -
. • 	Strombole سفينة نقل وقود إيطالية الصنع طراز

• خيت رئايس. 	2

إن هذا التسليح ال جياريه تسليح أي جيش آخر يف منطقة الرشق األوسط، 
الغرور  ما جعل  العامل. وهو  أقوى جيش يف  رابع  بأنه  العراقي  اجليُش  وُوِصَف 
وجنون العظمة يتملكان صدام حسني فريى نفسه زعيم األمة العربية، وصاحب 
احلق يف أن تكون كل البالد العربية حتت زعامته. ولكن كل هذا التسليح مل يصمد 

أمام قوات التحالف التي حشدهتا الكويت والسعودية لتحرير البالد. 

عملية الغزو العراقي لدولة الكويت الفصل األول
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الفيلق  إىل  الكويت  غزو  مهمة  ُأعِطيت  فقد  الغزو،  قبيل  فرتة  إىل  وعودة 
الثامن من احلرس اجلمهوري الذي كان يقوده اللواء نجم الدين عبداهلل، الذي 
احلرس  قائد  الراوي  خليفة  افتيِّح  أياد  الركن  الفريق  قيادة  حتت  بدوره  كان 
اجلمهوري. وكان عدد القوات الغازية ما بني 55.000 إىل 100.000 جندي. 
واستخدمت يف العملية 423 دبابة، و216 قطعة مدفعية ميدان.)4( أما املصادر 
األمريكية فتحدثت عن حوايل 140.000 عسكري عراقي، وأكثر من 1.400 
دبابة وآلية ومدفع وحاملة جنود، باإلضافة إىل األجهزة اخلاصة باللوجستيات، 
والطائرات. وقد بدأ احلشد العسكري العراقي متزامنا مع خطاب صدام حسني 
بأوامر من صدام حسني  يوليو 1990م.)5( وذلك  بتاريخ 17  للكويت  املعادي 
صدرت بتاريخ 1990/7/15م.)6( وبعد أن متت عملية غزو الكويت من قبل 
بقيادة ستار كاظم خليل  الكويت  إىل  الشعبي  احلرس اجلمهوري، دخل اجليش 

ومعاونه عزيز صالح النومان.)7(
قادة  بعض  وأسامء  اجلمهوري  احلرس  لضباط  القيادي  التسلسل  ييل  وفيام 

ذوا عملية غزو الكويت:)8(  الفرق واأللوية الذين نفَّ

العقيد الركن املتقاعد عيل عبداللطيف خليفوه، املقاومة الكويتية من خالل الوثائق العراقية، ص. 20.  )4(
(5) “Conduct of the Persian Gulf War: Final Report to Congress, Covering 

the Invasion of Kuwait, Saddam Hussein, Operation Desert Shield and 
Desert Storm, Maritime Interception, Air and Ground Campaign”, De-
partment of Defense, US Military, 1992, Progressive Management Pub-
lication, p. 18-19.

)6(  الفريق الركن رعد جميد احَلَمداين، قبل أن يغادرنا التاريخ، ط. 1، بريوت، الدار العربية للعلوم، 2007، 
ص. 194.

العراقي،  االحتالل  حتت  الكويتي  الشعب  حمنة  تتحدث:  الوثائق  العبيديل،  وحممد  األمحد  فهد  عذيب     )7(
إبراهيم وجاد طه، ط. 1، الكويت، دار سعاد الصباح، 1992، ص. 195؛ مقالة  الدين  تقديم سعد 
اآلن؟"،  هم  أين  السابق:  العراقي  النظام  وجوه  "أبرز  العريب،  القسم  يس  يب  البي  موقع  عىل  نرشت 
_100902/09/http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010  ،2010/9/2

iraq_playcards_tc2  )تاريخ الدخول 2019/7/23(.
املعلومات الواردة يف هذا اجلدول غري كاملة، واعتامدنا عىل الوثائق العراقية، ومذكرات احلمداين. معظم   )8(

املعلومات ختص فرقتي محورايب واملدينة املنورة، خصوصا األلوية.

عملية الغزو العراقي لدولة الكويت الفصل األول
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نجد املعلومات اخلاصة بعملية الغزو الربي يف مصدرين عراقيني رئيسني: 
تقارير  عىل  وحتتوي  الكويت  يف  ُتركت  التي  العراقية  الرسية  الوثائق  األول 
عسكرية عن حتليل سري العمليات العسكرية. وهي ختص فرقتني من فرق الغزو، 
محورايب واملدينة املنورة وألوية تابعة هلام. )9( أما املصدر الثاين فهو مذكرات أحد 
قادة الغزو، واسمه العقيد الركن رعد جميد رشيد احلمداين قائد اللواء 17 يف فرقة 

محورايب / حرس مجهوري، باإلضافة إىل مقابالته التلفازية. 

العملية الربية من منظور فرقة حمورابي / حر�س جمهوري:

بدأ إعداُد ُخطِة غزو العراق للكويت بشكل رسي داخل دائرة ضيقة جدا مل 
تشمل حتى وزيَر الدفاع العراقي ورئيس أركان اجليش العراقي، وذلك بحسب 
شهادة قائد اللواء 17 يف فرقة محورايب / حرس مجهوري التي غزت الكويت من 
حمور العبديل؛ رعد جميد احلمداين، الذي كتب يف مذكراته أنه يف 1990/7/2م، 
اجتمع الرئيس صدام حسني بقيادة احلرس اجلمهوري، حيث أبدى هلم عدوانيًة 
جتاه الكويت، وسأهلم عن قدرات احلرس اجلمهوري ودرجة استعداده للقتال، 

وقال أهنم أكدوا له اجلاهزية العالية للحرس اجلمهوري. 

فرق  لقادة  األوامر  صدرت  1990/7/15م  تاريخ  يف  أنه  أيضا  وقال 
احلرس اجلمهوري املعنيني باالنتقال إىل احلدود الكويتية الشاملية والغربية. كتب 
به رئيس  بتاريخ 1990/7/15م فجرا، اتصل  أنه  احلمداين متحدثا عن لوائه: 
لوائه  جحفل  بتجهيز  وأمره  التكريتي  معتمد  الركن  العقيد  محورايب  فرقة  أركان 
الذي كان متمركزا بالكوت، واالنتقال إىل منطقة الربجسية قرب جبل سنام. ويف 
صباح 1990/7/18م وصلت مجيع آليات اللواء من دبابات ومدرعات مُحِلت 
بناقالت، متخذة طريق الكوت – النارصية – البرصة، إىل منطقة الربجسية بقرب 

جبل سنام، وذلك حتت حجة اإلعداد لتمرين عسكري كبري.   

انظر امللحق لقراءة الوثائق العراقية.  )9(

عملية الغزو العراقي لدولة الكويت الفصل األول
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ويكمل احلمداين حديثه قائال بأنه يف اليوم التايل الكتامل حتشدات كافة فرق 
العميد  الفرقة،  قائُد  استدعاه  1990/7/19م  بتاريخ  أي  اجلمهوري،  احلرس 
الركن قيس األعظمي، إىل مقر القيادة. وعند االجتامع دار حديث عن التجهيزات 
الكويت،  العراق الجتياح  نية  القائد لرعد احلمداين عن  اللواء، وأفصح  وحالة 
وتنفيذ  املوقف  تقدير  يف  األبرز  الدور  صاحب  سيكون   - رعد  أي   – وأنه 
استوضح  ثم  فأقسم.  زمالئه،  بقية  عن  األمر  كتامن  عىل  يقسم  وجعله  العملية، 
القائد منه تقديره ملوقف القوات العراقية والكويتية. ويقول احلمداين أنه مل يكن 
أية معلومات استخبارية عن جاهزية واستعداد ومواقع وظروف  يمتلك وقتها 
االستخبارات  مديرية  من  املعلومات  تلك  أخذ  وأنه  الكويتي،  اجليش  وحدات 
العسكرية، الذين قدموا له املعلومات. وعىل ضوئها وضع خطة الغزو بمساعدة 

آمري الوحدات العسكرية، والتي اكتملت بتاريخ 1990/7/30م.

كان العراقيون عىل علم بمواضع ألوية اجليش الكويتي، فكتب احلمداين أن 
االستخبارات زودته هبا، وهي:

•لواء املشاة اآليل السادس أمام عارضة املطالع الشهرية بعرشة كيلومرتات  	
يف منطقة ظهر اللياح، جمهز بدروع حديثة.

• خلف عارضة املطالع مبارشة. لواء املغاوير رقم 80	

• كم عن املطالع. اللواء املدرع 35 عىل طريق الساملي 40	

مرصية  فهد،  طراز  املدرعة  اجلنود  بناقالت  املجهز  األمريي  •اللواء  	
الصنع.

• يف األمحدي عىل الطريق الدويل نحو السعودية واملحاذي  اللواء املدرع 15	
للساحل.
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•لواء احلدود، موزع عىل احلدود الدولية مع العراق. 	

ويف يوم 1990/7/31 حصلت االستخبارات العراقية عىل تصاوير جوية 
التعرض  )نطاق  الكويت  يف  املهمة  األماكن  إىل  املؤدية  واملناطق  الطرق  جلميع 
العسكري(، وهي تصاوير قامت هبا طائرة عراقية طراز ميغ 23. وكذلك حتصلت 
االستخبارات عىل خارطة سياحية من أجل الشوارع الداخلية للكويت ونسختها 

ووزعتها عىل القادة العسكريني.

ويبدو أن رعد احلمداين مل يكن هو الوحيد الذي ُطِلب منه إعداد خطة، فقد 
طلب إىل أكثر من ضابط فعل ذلك. ويف النهاية اعُتمدت خطة قائد ورئيس أركان 
احلرس اجلمهوري الفريق الركن أياد افتيح الراوي، وهي تقيض باهلجوم من مخسة 
حماور: أربع برية، وواحدة بحرية وتنفذها سبعة فرق، باإلضافة إىل قوات جوية، 

وقوات بحرية تساندها قوات الضفادع البرشية من لواء القوات اخلاصة. 

بتاريخ  فجرا  الرابعة  الساعة  عند  الرئيسية  الفرق  انطالق  ساعة  وحتددت 
1990/8/2م. أما الطالئع فقد بدأ دخوهلا منذ الساعة احلادية عرش ليال بتاريخ 
1990/8/1م. وقد رسد احلمداين خطة التعرض )اهلجوم( الرئيسية التي بدأت 

يف الساعة الرابعة فجرا، وهي كام ييل:

فرقة محورايب / حرس مجهوري )دروع( هتاجم عىل الطريق العام: سفوان   )1(
– العبديل – املطالع – اجلهراء – الكويت العاصمة؛ يتقدمها جحفل لوائي 
]اللواء 17[ بالتنسيق مع اللواء 16 قوات خاصة، والقوة اهلابطة من اجلو 
يف املطالع من اللواء 3 قوات خاصة حرس مجهوري، كقوة واجب؛ أوىل 
مهامهتا احتالل العاصمة بالرتكيز عىل قرص السيف األمريي،)10(  وقرص بيان 

]و[ مقر جملس األمة، وبناية جملس الوزراء، ووزاريت الداخلية والدفاع. 
)10(   مل يكن قرص السيف يف ذلك الوقت قرص احلكم، بل قرص بيان، نظرا ألعامل الرتميم والصيانة يف قرص 

السيف.
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حممود  الركن  العميد  بقيادة  )مشاة(  مجهوري  حرس   / نرص  نبوخذ  فرقة   )2(
دهام بديوي تعقب فرقة محورايب عىل نفس املحور إلحكام السيطرة عىل 

العاصمة.

فرقة الفاو / حرس مجهوري )مشاة( تندفع عىل الطريق الساحيل: أم قرص   )3(
بوبيان،  بجزيرة  ومتسك  العاصمة،  الكويت  – شامل  الساحيل  – الطريق 
ميرس  الركن  العميد  بقيادة  وتكون  العاصمة،  شامل  الساحلية  واملناطق 

فاضل اجلبوري.

فرقة املدينة املنورة / حرس مجهوري )دروع( تندفع عىل حمور الرميلة )11(   )4(
املعرب 11 – األبرق – قاعدة عيل السامل – األمحدي، للسيطرة عىل منطقة 

جنوب العاصمة، وتكون بقيادة العميد الركن ضياء ماهر التكريتي.

فرقة توكلنا عىل اهلل / حرس مجهوري )دروع( تندفع عىل املحور الوسطي   )5(
]إىل[ منطقة املقالع ما بني فرقة محورايب وفرقة املدينة املنورة للسيطرة عىل 
عبداهلل  أمحد  الركن  العميد  بقيادة  وتكون  الكويت،  من  الغربية  املنطقة 

صالح.

فوزي  الركن  العميد  بقيادة  تندفع  )مشاة(  مجهوري  عدنان/حرس  فرقة   )6(
من  الساحلية  باملنطقة  لإلمساك  املنورة  املدينة  فرقة  عىل  بًة  ُمَعقِّ التكريتي 

األمحدي إىل احلدود السعودية.

بة عىل  فرقة بغداد /حرس مجهوري بقيادة العميد الركن حممود، تندفع ُمَعقِّ  )7(
بالقسم  – الوفرة لإلمساك  الكويت  – العاصمة  – اجلهراء  العبديل  حمور 

اجلنويب من الكويت.

القوات  لفرقة  التابع  البرشية(  )الضفادع   26 اخلاصة  الواجبات  لواء   )8(
اخلاصة/حرس مجهوري بقيادة العميد الركن وعد اهلل مصطفى.

الرميلة هي الرتقة بالتسمية الكويتية، وتقع شامل غرب الكويت.  )11(
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القوات اجلوية تقوم بتحريم املطارات الكويتية وحتقق التفوق اجلوي عىل   )9(
سامء الكويت.)12( 

الوقت،  نفس  ويف  واحدة  دفعة  الكويت  إىل  العراقية  القوات  تدخل  مل 
1990/8/1م،  بتاريخ  ليال  عرشة  احلادية  الساعة  عند  فابتدأت  بالتدريج  بل 
بعد ساعة،  تبعتها  بوبيان،  جزيرة  بحرية جنوب  مشاة  كتيبة  إبرار)13(  خالل  من 
حممد  الركن  العقيد  بحسب  1990/8/2م،  بداية  عرشة  الثانية  الساعة  يف  أي 
عبداللطيف اهلاشم "مفارز متقدمة يف تشكيل ما قبل املعركة حتت سرت الوحدات 
ولواء  ميكانيكية،  التاسعة مشاة  الفرقة  لواء مدرع من  بقوة  الفرعية لالستطالع 

مدرع آخر من الفرقة 23مدرعة ليشكال رأس احلربة املتقدمة لغزو الكويت".)14(

أما خطة اللواء السابع عرش من فرقة محورايب وسريها يف األرايض الكويتية 
فهي كام وصفها آمرها رعد احلمداين:)15( 

 8/2 يوم   01:00 الساعة  من  بدءًا  بالتسلل  اللواء  مغاوير  رسية  تقوم   )1(
وتقتحم قلعة السديرية)16( التي تدافع عنها رسية احلدود، وتقوم بأرس من 

فيها دون إراقة دماء.

تفصل  احلركة  يف  ومتوازيني  متوازنني  رتلني  إىل  اللواء  جحفل  تقسيم   )2(
بينهام مسافة بمعدل 500م لياًل و1000م هنارا، والقيام بمناورة ليلية يف 
الصحراء ملسافة 50 كم، ثم االنحراف رشقا مع الضياء األول عىل تقاطع 
 – العبديل  العام  بالطريق  الصناعية(  األقامر  )حمطة  العيش  وأم  الروضتني 
املقاومات  إلزاحة  العام  الطريق  عىل  األيرس  الرتل  ينحرف  ثم  اجلهراء، 

)12(    الفريق الركن رعد جميد احَلَمداين، قبل أن يغادرنا التاريخ، ص. 199-193.
)13(    إبرار اجلنود كام جاء يف القواميس احلديثة تعني النزول إىل الرَبِّ )إّما من البحر أو من اجلّو باملظالت(.

)14(  العقيد الركن د. حممد عبداللطيف اهلاشم، مالحم يوم الفداء الكويتي: التطور السيايس والعسكري 2 
أغسطس 1990 – 28 فرباير 1991، ط.1، الكويت، د.ن.، 1991، ص. 79.

)15(   ُيقدم تقريره هنا خمترصا.
)16(    نقطة العبديل احلدودية.
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بالتقدم  الرتل األيمن  اللواء 6 مشاة آيل الكويتي، فيام يستمر  املتوقعة من 
قبل وصول  املطالع  اجتياز مضيق  لتحقيق  العام  الطريق  بموازاة  الرسيع 
منطقة  من   80 املغاوير  لواء  بطرد  يقوم  كام  الكويتي،   35 املدرع  اللواء 
املضيق أعاله باالستفادة من عملية اإلنزال التي سيقوم هبا اللواء 3 قوات 

خاصة حرس مجهوري عىل العارضة.

اخلارطة  من  وباالستفادة  املطالع،  عارضة  اللواء  جحفل  اجتياز  بعد   )3(
السياحية التي استنسخُتها للجميع، قّسمُت جحفل لوائي إىل ثالثة جحافل 

معركة: 

وتكون  كمون،  أمحد  الركن  املقدم  بقيادة  )الفارس(  األول  •اجلحفل  	
الشويخ،  ميناء  )الصليبيخات،  نحو  اخلامس  الدائري  الطريق  مهمته 
رأس األرض(، واحتالل القرص األمريي )قرص السيف( مع السيطرة 

عىل منطقة الفنادق الكربى ووزارة الدفاع.  

• يندفع خلف القسم األكرب ]عىل[ الطريق  اجلحفل الثاين )17 متوز()17(	
السابع،  الدائري  الطريق  ليسلك  يمينا  ينحرف  ثم  السادس،  الدائري 
قاعدة  يتضمن  والذي  الدويل،  الكويت  مطار  باحتالل  هدفه  ويتمثل 

جوية عسكرية،)18( كام يقوم أيضا بالسيطرة عىل منطقة الفنطاس.

وهو  مبارشة،  قياديت  حتت  يكون  األكرب(  )القسم  الثالث  •اجلحفل  	
يتضمن: كتيبة دبابات القائد زائد فوج املشاة اآليل 23، ورسية هندسة 
الصولة، وكتيبة مدفعية ذاتية احلركة 116، وبطارية مقاومة الطائرات 
الدائري  الطريق  عىل  االندفاع  اجلحفل  هذا  ومهمة   .17 املستقلة 
 – املقاومات  كافة  وإزاحة  العاصمة،  ثم  اجلهراء،  واخرتاق  السادس، 

مل يذكر اسم القائد.  )17(
وهي قيادة القوة اجلوية بصبحان.  )18(
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اخلليج  إىل  الرشطة واحلرس األمريي، وصوال  – وقوات  إن وجدت 
العريب عند فندق املسيلة، ثم ينحرف رشقا عىل الطريق احلويل الساحيل 
شارع اخلليج العريب، حيث يلتقي مع اجلحفل األول عند منطقة رأس 
األرض – األبراج، وحُيكم تطويق العاصمة. ثم يساعد يف عملية إلقاء 
املوافقة  الكويتية، وهذه مهمة شبه مستحيلة لعدم  القيادة  القبض عىل 
وحلني  السعودية.  نحو  املؤدي  الطريق  لقطع  حممولة  قوة  إنزال  عىل 
انتهى  نرص.)19(  نبوخذ  فرقة  ثم  مجهوري  حرس  محورايب  فرقة  تكامل 

كالم رعد احلمداين.

متكنت هذه الفرق التي تتشكل من حوايل مائة ألف عسكري عراقي وحوايل 
تطويق  من  اجلوية  املقاتالت  من  وعدد  هليكوبرت  طائرة  وسبعني  دبابة  أربعامئة 
الكاملة عىل  السعودية والسيطرة  الكويتية  إىل احلدود  الكويت والوصول  مدينة 
سنرى  كام   - والبحرية  اجلوية  والقوة  الكويتي  اجليش  ألوية  خاضت  الكويت. 
الحقا - حوايل مخس عرشة معركة دفاعية ضد اجلحافل العراقية، ولكنها توقفت 

يف اليوم التايل بحدود الساعة الثالثة عرصا بتاريخ 1990/8/3م.

أما من ناحية البحر، فقد أبحرت قوة بحرية عراقية كبرية من قاعدة أم قرص 
من  بالقرب  عجوزة  ورأس  التسعة،  الكويت  جزر  مواقع:  مخسة  نحو  واجتهت 
قرص دسامن، والساملية السكنية حيث ميناء رأس األرض، وميناء الشعيبة النفطي، 

ورأس اجلليعة، حيث القاعدة العسكرية البحرية للجيش الكويتي. 

كان األسطول العراقي مكونا - كام يعتقد - من ثامنية زوارق رسيعة من طراز 
رشاشات  أو  للسفن  مضادة  ستيكس  بصواريخ  مسلحة  الصنع،  سوفيتية  أوسا 
أمامية 56 مليمرت ورشاشات خلفية 38 مليمرت، باإلضافة إىل عدد من الزوارق 
األخرى األصغر حجام مثل حوامة مائية، ومركبات برمائية، وسفن حاملة للجنود 

الفريق الركن رعد جميد احَلَمداين، قبل أن يغادرنا التاريخ، ص. 201-200.  )19(
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ومحلت  كام  بولنوتيش،  طراز  للجنود  حاملة  كبرية  سفن  وثالث  الصنع،  عراقية 
مركبات مدنية يف تلك السفن الستخدامها عند اإلبرار )النزول عىل الرب(. وقد 
متكن األسطول من أداء املهمة عند بزوغ الفجر. وقامت قوات الصاعقة بالنزول 

إىل مجيع اجلزر الكويتية.)20(

أما القوات اجلوية العراقية، فكانت مهمتها مهامجة مجيع مطارات الكويت 
املدنية والعسكرية، وتدمري مدارج الطريان ملنع الطيارات الكويتية من اإلقالع، 
والطيارات الصديقة من اهلبوط، باإلضافة إىل نقل اجلنود عرب حوايل سبعني طائرة 
هليكوبرت إىل مواقع خمتلفة يف الكويت. كانت تعليامت القوة اجلوية العراقية توجه 
عليها،  االستيالء  بغرض  وذلك  املقلعة،  غري  الكويتية  الطائرات  تدمري  عدم  إىل 
أن  بعد  والبحرين  الظهران  إىل  الكويت  الكويتية غادرت  املقاتالت  لكن معظم 

أدت مهمتها بالدفاع اجلوي بام سمحت هلا جاهزيتها املحدودة. 

بناء عىل علمهم بعدم استعداد  العراقية موضوعة بشكل كبري  كانت اخلطة 
أو استنفار اجليش الكويتي وتصديق قياداته للوعود العراقية بعدم اهلجوم، وهذا 
الغدر بالعهد من طرف صدام أمر مل ُيرِش إليه احلمداين يف تقريره العسكري، فسمى 
ما حدث "عنرص الرسعة"، وادعى بشكل مبالغ فيه عدم وجود مقاومة عسكرية 
كويتية حقيقية مما جعل حتليله العسكري ناقصا ينطوي عىل إظهار الزهو والتفاخر 
أمر  وهو  العراقية،  للخسائر  احلقيقي  العدد  أيضا  وأخفى  العراقية.  بالعسكرية 
بعد  االحتالل  التي خلفها جيش  الرسمية  العراقية  العسكرية  التقارير  أوضحته 
التحرير.)21( وعىل أي حال، فإن رواية احلمداين متثل اجلانب العراقي، أما احلدث 

(20)  John Levins, Days of Fear: The Inside Story of the Iraqi Invasion and 
Occupation of Kuwait, 1st edition, Dubai/London, Motivate Publish-
ing, 1997, p. 22.

)21(   وحياول احلمداين إظهار نفسه رافضا لعملية الغزو وحريصا عىل حياة الكويتيني من عسكريني ومدنيني. 
وهو أمر تنفيه شهادات العسكريني الكويتيني، بل والوثائق العراقية نفسها التي تأمر بالتدمري. وسنرى 

ذلك الحقا.
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اجليش  ألوية  دفاع  عن  احلديث  عند  مفصال  ذكره  فسيأيت  الكويتي  اجلانب  من 
الكويتي الحقا يف هذا اجلزء.

حتليله  يف  فأوضح  اهلاشم،  عبداللطيف  حممد  الكويتي  الركن  العقيد  أما 
العسكري لعملية الغزو العراقي، أن الكويت مل تضع أصال اسرتاتيجيات دفاعية 
جتاه العراق، وأنه مل تكن هناك خطة هندسية دفاعية باجتاه العراق تشمل موانع 
الدفاعية،  املوانع العسكرية  امليكانيكية، أو غريها من  مضادة للدبابات أو املشاة 
ومل تقم باستنفار القوات املسلحة الكويتية، ومل تفكر بعمل حتالفات أو استدعاء 
قوات عربية أو صديقة، وذلك استنادا عىل الثقة يف مواقف الكويت القومية جتاه 
العراق طيلة سنوات احلرب العراقية اإليرانية، وغريها من عهود ومواثيق ثنائية 

وعربية ودولية.)22(

كتب الضابط العراقي نجيب الصاحلي مذكراته "الزلزال" ومل يكن مشاركًا 
يف أول أيام الغزو. فقد جاء بوحدته العسكرية يف اليوم الالحق ليعزز من الوجود 
جرائم  عن  حتدث  أنه  غري  عسكريا  رشحًا  يتضمن  ومل  الكويت.  يف  العسكري 

االحتالل وحقد النظام العراقي عىل الكويت.

مل يكتب بقية القادة العسكريني العراقيني مذكراهتم عن يوم الغزو فال نعرف 
يف  حتدث  أنه  إال  احلمداين،  فعل  كام  فرقهم،  أو  ألويتهم  سري  خط  عن  روايتهم 
مذكراته عن فرقة املدينة املنورة التي تأخرت عن بقية الفرق يف العملية الربية،)23( 
بالتعرض،  رشوعها  يف  املدينة  فرقة  تأخر  سبَب  آخر  مصدر  من  "علمُت  فقال: 
األمر  من  التأكد  أراد  التكريتي  ماهر  ضياء  الركن  العميد  الفرقة  قائد  أن  وهو 
ضابط  أرسل  الالسلكية  االتصاالت  النقطاع  وبالنظر  الرشوع،  قبل  التنفيذي 

العقيد الركن د. حممد عبداللطيف اهلاشم، مالحم يوم الفداء الكويتي، ص. 71.  )22(
من الصعب التحقق من دقة معلوماته، بسبب احتاملية كوهنا جاءت لتعيب بمنافسه العميد الركن ضياء   )23(

ماهر التكريتي والعقيد الركن نظام طه وتظهره عسكريا متفوقا عليهام. 
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قائد  أن  كثريا، وصادف  يبعد عنه  الذي  اجلمهوري  قوات احلرس  مقر  إىل  ركن 
احلرس اجلمهوري قد هبط بطائرة القيادة يف اللواء 14 مشاة آيل الذي كان بقيادة 
فعلم  التوقف،  هذا  عن  مستفرسا  للفرقة  العائد  الدوري  نوري  الركن  العقيد 
النحس هلذه  بعد تأخري 3 ساعات، إال أن احلظ  باالنطالق فورا  السبب فأوعز 
بقيادة  املدرع،   10 اللواء  املقدمة  لواء  أخطأ  حني  هذا؛  من  ألبعد  استمر  الفرقة 
لعرشات  السعودية  العربية  باجتاه  غربا  فانحرف  االجتاه  طه،  نظام  الركن  العقيد 
الكيلومرتات ثم صحح اجتاهه. وقد سبب ذلك نفاد وقود العرشات من دباباته، 
بالوقود دون  األماكن ألكثر من مرة مع هدر  املاضية تغريت  االنفتاح  ليلة  ففي 
إمكانية تعويضه. وعىل إثر ذلك أحيل قائد الفرقة إىل التقاعد ونقل آمر اللواء 10 

املدرع خارج قوات احلرس اجلمهوري". )24(

ها العقيُد  وتطلعنا وثيقة عراقية من خملفات الغزو العراقي يف الكويت َنرَشَ
خالل  من  الكويتية  "املقاومة  كتابه  يف  خليفوه  عبداللطيف  عيل  املتقاعد  الركن 
الوثائق العراقية" )1993(، وهي صادرة عن اللواء السادس عرش قوات خاصة 
من فرقة محورايب / حرس مجهوري، حتمل عنوان "حتليل املعركة". وتغطي الفرتة 
من بداية الغزو إىل 26 أغسطس، وصدرت بتاريخ 1990/9/5م. وسنقدم فيام 

ييل نصها خمترصا، وصورهتا يف امللحق رقم )1(:

"3- قوات الطرفني: 

أ . قواتنا:

يف   .... متحشدة  حرس مجهوري()25(  محورايب  فرقة  قيادة   =( ج  ح  ق  ق  أوال: 
قاطع البرصة.

الفريق الركن رعد جميد احَلَمداين، قبل أن يغادرنا التاريخ، ص. 211.   )24(
)25(  انظر امللحق رقم 3 ملعرفة معاين الرموز.  
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ق ق محورايب ح ج متحشدة يف منطقة الرميلة اجلنويب وتتألف من: ثانيا: 

• حرس مجهوري(. ملع / 8 ح ج )= لواء مدرع 8	

• حرس مجهوري(. ملع / 17 ح ج )= لواء مدرع 17	

• حرس مجهوري(. ملش آيل / 15 ح ج )= لواء مشاة آيل 15	

• حرس مجهوري(. ملش / 19 ح ج )= لواء مشاة آيل 19	

• قوات خاصة حرس مجهوري(. ل 16 ق خ ح ج )= لواء 16	

حرس  خاصة  قوات   • 	3 )لواء  اإلنــزال  عملية  بعد  ج  ح  خ  ق   3 ل 
مجهوري(.

ستقوم ق ق ب د س )قيادة القوة البحرية والدفاع الساحيل( بتأمني اجلناح  ثالثا: 
األيرس لقطعات احلرس اجلمهوري من اجتاه البحر، ومنع التدخل وتدمري 

السفن والزوارق املعادية يف اخلليج العريب.

ب . العدو:

راجع تقرير االستخبارات املرفق مع احلركات املرّقم )1(. أوال: 

ال زال العدو متمسك بقسم من أراضينا الوطنية. ثانيا: 

للعدو قدرة جوية تساعده عىل القيام بعمليات جوية حمدودة وباجتاه قطعاتنا  ثالثا: 
وتنفيذ رضبات جوية عىل أهداف )معينة؟( وبشكل حمدود.

الكويتي  اجليش  لقطعات  املساعدة  بتقديم  الدول  بعض  تقوم  أن  حيتمل  رابعا: 
وكام ييل:

•إنزال بحري عىل السواحل. 	

•إنزال جوي يف املطارات والقواعد اجلوية. 	

•القيام بالتشويش عىل األجهزة الالسلكية والرادارات. 	
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•القيام برضبات جوية عىل املقرات واالحتياطات ومواضع املدفعية  	
والصواريخ واملناطق اإلدارية.

•استخدام القطعات الربية باجتاه قطعاتنا خالل وبعد العملية. 	

ج . القطعات امللحقة واملفرزة

القطعات امللحقة أوال: 

• حرس مجهوري( من ق ق  ل ق خ 16 ح ج )= لواء قوات خاصة 16	
ح ح ج.

• حرس مجهوري( من ق ق ن ن ح ج  ملش / 19 ح ج )= لواء مشاة 19	
)= قوات فرقة نبوخذ نرص حرس مجهوري(.

القوات  لواء   =( ج  ح   • 	3  / خ  ق  ل  اجلوي  اإلنزال  إكامل  بعد  باإلمرة 
اخلاصة 3 حرس مجهوري(

كتيبة   =(  • 	3 ف  ج  د.   185 ص  ك  اجلوي  اإلنزال  إكامل  بعد  باإلمرة 
صواريخ 185 دفاع جوي فوج 3(

• ناقص بط )= بطارية(       ك م طح / 175	

•       بط م ط م م / 18 د ج فق مغ 12	

•       بط م ط م م / 87 ج.ج فق مغ 12	

• ح ج )بطارية خفيفة(       بط خ / 9	

• ق خ ح ج       بط خ / 8	

• ح ج       ك م م / 114	

• ح ج       ك م م / 139	

.. •       ك م ... / 7	
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• ح ج       بط 2 ك 1 / 134	

القطعات املفرزة ثانيا: 

يفرز إلمرة ق ق ن ن ح ج )= قوات فرقة نبوخذ نرص حرس مجهوري( حال 
إكامل الواجب جح ملع 17 ح ج )= جحفل لواء مدرع 17 حرس مجهوري(.

حرس   19  / ملش  جح  الواجب  إكامل  حال  ج  ح  ن  ن  ق  ق  إلمرة  يعود 
مجهوري.

يعود إلمرة ق ق ح ح ج حال إكامل الواجب ل ق خ / 3 ح ج.

4- االستحضارات:

يوم 1 آب 1990 تم إنجاز األعامل التالية:

أ . استطالع احلدود العراقية – الكويتية وحتديد ما ييل:

أوال . املخافر احلدودية املعادية لكل تشكيل الحتالهلا.

ثانيا . طرق اهلجوم للتشكيالت.

ب . إصدار األوامر التمهيدية.

ج . تدقيق االجتاهات للتشكيالت نحو أهدافها األولية والالحقة.

د . إصدار األوامر النهائية.

هـ . عقد مؤمتر التنسيق، وتم فيه:

أوال . عرض خطط التشكيالت وإجراء التعديالت عليها.

ثانيا . عرض آمري التشكيالت معاضلهم وكيفية معاجلتها

و . إكامل عتاد اخلط األول وخطني ثوان.
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ز . استالم أرزاق املعركة ملدة 73 ساعة.

ح . إمالء أحواض الوقود واحتياط يكفي ملسافة 150 كم.

ط . ....................... عجلة قتال مدرعة حتمل معهم.

ي . توزيع براسول الدخان عىل الدبابات لتاليف الرضبات اجلوية املعادية.

ك . توزيع العجالت املختلفة لركوب ق ع / 6 ول مش / 19 ح ج خالل 
تقدمهم باجتاه أهدافهم.

ل . توزيع خرائط املنطقة حلد مستوى آمر رسية.

م . تقرب التشكيالت نحو خمابئهم ليال.

آب   2 يوم   04،00 بالساعة  أهدافها  نحو  باهلجوم  القطعات  رشوع   . ن 
.1990

5- املهمة:

هتجم ق ق محورايب والقطعات امللحقة هبا بالساعة 0400 يوم 2 آب 1990 
عىل مواضع العدو يف املنطقة املحصورة بني أم زكي م ت )7624( داخل وحتى 
املنحنى )75( م ت )3935( خارج مع القيام بعملية تسلل بـ ل ق خ / 16 ح ج 
و ل مش / 19 ح ج بالتنقل باستخدام العجالت املختلفة وبأقىص رسعة ممكنة 
وتستهدف الوصول إىل مدينة الكويت م ت )0650( وتطويقها، وترسل الكلمة 

اجلفرية )نرص( إىل مقر ق ق ح ج عند احتالل اهلدف.

6- فكرة العمليات 

راجع امللحق 1 جيري اهلجوم بصفحتني كام ييل:
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أ . الصفحة األوىل

يندفع بالساعة 0400 يوم 8/2، ل ق خ / 16 ح ج )لواء قوات خاصة  أوال: 
16 حرس مجهوري( عىل طريق صفوان – العبديل – مدينة اجلهراء – مركز 
– مستشفى األمراض الصدرية باجتاه  – الطريق الساحيل  مدينة الكويت 

مدينة الشويخ شارع اخلليج العريب.

يندفع ملش / 19 ح ج )لواء مشاة 19 حرس مجهوري( خلف ل ق خ /  ثانيا: 
16 عىل طريق صفوان – العبديل – مدينة اجلهراء – مركز املدينة واحتالل 

الطريق الدائري الرقم )5( ولغاية ساحل البحر.

ثالثا. يتقدم جح. ل مش آيل / 15 ح ج )جحفل لواء مشاة آيل 15 حرس مجهوري( 
والقطعات امللحقة به بالساعة 0400 يوم 8/2 من منطقة أم زكي م ت 
كافة  )تدمري؟(  ولغاية   )7690( ت  م   .... تقاطع  إىل   ........  )7624(
يف  الساحيل  الطريق  باحتالل  واالندفاع  توقف،  بدون  املعادية  املقاومات 
األمراض  مستشفى  لغاية  كاظمة  رشطة  مراكز  بني  املحصورة  املنطقة 

السارية م ت 9746 داخل.

مجهوري(  حرس   17 مدرع  لواء  )جحفل  ج  ح   17 ملع  جح.  يتقدم  رابعا. 
م  سنام  جبل  حمور  عىل   8/2 يوم   0400 بالساعة  به  امللحقة  والقطعات 
لتدمري  م ت )650(  اجلهراء  – مدينة  العبديل  ت )4734( خمفر جنوب 
كافة املقاومات املعادية بدون توقف واالندفاع واحتالل الطريق اخلارجي 
الدويل  املطار  والطريق رقم 6( وبضمنها  )الطريق رقم 7  الكويت  ملدينة 
املربع  البحر يف  واملعسكر رقم )4( م ت )1237( والوصول إىل ساحل 

)1933( خليج سعود.

مجهوري(  حرس   8 املدرع  اللواء  )جحفل  ج  ح   8 ملع  جح  يتقدم  خامسا. 
والقطعات امللحقة به بالساعة 0400 يوم 8/2 من شامل خمفر اخلريي م 
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ت )1629( – الصخيربيات م ت )3615( والوصول إىل مدينة اجلهراء 
واملعسكر رقم )2( م ت  رقم )1( م ت )7755(  املعسكرات  واحتالل 
)7450( واملعسكر رقم )3( م ت )7947(، وترك قوة مناسبة عىل كل 

معسكر.

ب- الصفحة الثانية:

ل ق خ / 16 ح ج )لواء قوات خاصة 16 حرس مجهوري( أوال: 

حيتل ل ق خ / 16 ح ج الطريق الساحيل من ميناء الشويخ داخل ولغاية    
احلكومية  القصور  كافة  عىل  والسيطرة   )0954( داخل  الكويت  أبراج 
والدوائر الرسمية واعتقال املسؤولني، والتحول للدفاع باملنطقة ومنع أية 

قوة من التدخل من جهة البحر مهام كلف الثمن.

ل مش / 19 ح ج )لواء مشاة 19 حرس مجهوري( ثانيا: 

إدامة التامس مع ملع 17 ح ج عىل ساحل البحر والسيطرة عىل كافة املداخل    
واملخارج باملنطقة واعتقال كافة املسؤولني ضمن املنطقة بالتنسيق مع ل ق 
خ / 16 ح ج والتحول للدفاع ]عن[ املنطقة ومنع أي قوة من التدخل مهام 

كلف الثمن.

ل مش آيل / 15 ح ج )لواء مشاة آيل 15 حرس مجهوري( ثالثا: 

التحول للدفاع، ومنع أي تدخل معادي من جهة البحر مهام كلف الثمن.   

رابعا:  ل مع / 17 ح ج )لواء مدرع 17 حرس مجهوري(

التحول للدفاع يف املنطقة املحصورة بني خليج سعود م ت )1933( وحتى    
رأس األرض شامال م ت )1950( ومنع أي قوة معادية من التدخل من 

جهة البحر مهام كلف الثمن.

خامسا : ل مع 8 ح ج )لواء مدرع 8 حرس مجهوري(
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احتياط يف املكان ويكون متهيئا لتعزيز باقي التشكيالت أو أي واجب آخر.

املعركة

1 . ل ق خ / 16 ح ج )لواء قوات خاصة 16 حرس مجهوري(

يوم 2 آب أوال: 

العبديل  باحتالل كمرك  اللواء  • رشعت رسية ق خ من  بالساعة 0400	
مدينة  باجتاه  املواصالت  وقطع  فيه،  من  كل  وأرس  املقاومة  وإزاحة 

الكويت.

 – • العبديل 	 طريق  عىل  بالتقدم  اللواء  وحدات  رشعت   0400 بالساعة 
اجلهراء – الكويت.

• وصل اللواء إىل سيطرة املطالع وتم معاجلتها من خالل  بالساعة 0445	
احلركة.

الناُر عليه من حتت جرس  ُفتَِحت  اللواء  • وخالل حركة  بالساعة 0500	
اجلهراء وتم معاجلتها من خالل احلركة.

شارع مجال  • بالساعة 0540 تم الوصول إىل تقاطع جممع املواصالت – 	
باجتاه  اإلمام  إىل  التقدم  يقود  الذي  الثاين  الفوج  واستمر  عبدالنارص، 
الطريق الدائري )... تقاطع فندق الشرياتون( إىل الطريق الساحيل باجتاه 
القرص األمريي، واندفع ف 1 )الفوج 1( باجتاه الطريق الدائري األول، 
و ف 3 )الفوج 3( باجتاه تقاطع فندق شرياتون إىل شارع أمحد اجلابر مع 

س هـ ص )رسية هندسة صولة( اللواء عىل تقاطع جممع املواصالت.

• بمقاومة )عجلة رشطة( قرب مستشفى  بالساعة 0550 اصطدم ف 2	
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وجملس  الوطني،)26(  املجلس  احتالل  بعد  واندفع  وترجل  األمريي، 
الربيطانية  السفارة  إىل  األمريي)27(  وامللحق  التخطيط  ووزارة  الوزراء 
والقرص األمريي.)28( كام اصطدم بنفس الوقت ف 1 بمقاومة من رئاسة 
بدون  اإلعالم  وزارة  احتل  وبعدها  عليها.  القضاء  وتم  اجليش  أركان 
مقاومة. كام اصطدم ف 3 بمقاومة من قبل عجالت الرشطة، والسيطرة 

عىل تقاطع فندق شرياتون.
• وتطويق  بالساعة 0615 تم تطويق القرص األمريي من قبل س 3 ف 1	
 1 ف  الداخلية  وزارة  احتالل  وتم  استطالع  من  الربيطانية  السفارة 

واحتالل مبنى اإلذاعة وبرج االتصاالت وجممع الوزارات بـ ف 3.
• حصل اشتباك مع حرس الشيخ فهد األمحد عندما كان  بالساعة 0630	
خارجا من القرص األمريي حماوال الفرار)29( باجتاه الطريق الساحيل، وتم 

إصابته وأرس اثنان من محايته أحدهم برتبة مالزم أول.
من  خترج  كانت  مدرعات  جمموعة  مع  اشتباك  حصل   • 	0830 الساعة 
الباب الرشقي للقرص األمريي باجتاه األبراج، وتم معاجلتها وأحرقت 

إحداها والباقي الذت بالفرار بمن فيها.
• تم االتصال بجوال ق ق محورايب ح ج وإعطاء املوقف  بالساعة 0900	

باحتالل األهداف املخصصة إىل لوائنا بالساعة 0610.
• زار قائد فرقة محورايب ح ج مقر اللواء يف تقاطع فندق  بالساعة 1030	
شرياتون ووصل ك د ب الفارس ومسكت الطريق الساحيل يف منطقة 

األبراج.

أي جملس األمة.  )26(
)27(   ربام قرص السيف بسبب قربه من املباين املذكورة.

)28(   أي قرص دسامن، بسبب قربه من السفارة الربيطانية .
)29(   غري صحيح ما ُذكر، فقد جاء الشهيد فهد األمحد من بيته إىل قرص دسامن من أجل الدفاع عن األمري. 
وقد أصيب برصاصة قناص غادرة أثناء عملية الدفاع. وسيأيت رشح كيفية استشهاده من شهادة ضباط 

احلرس األمريي.
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وطلب  ج  ح  اخلاص   • 	1 ف  آمر  اللواء  مقر  إىل  وصل   1500 بالساعة 
داللته إىل اإلذاعة وأخربناه بأن اإلذاعة حمتلة من قبل اللواء وتم داللته 

عليها.
خ  ق   • 	3 ف  من  رسية   2 بـ  الساحيل  الطريق  تعزيز  تم   1600 بالساعة 

)فوج 3 قوات خاصة(.

بالساعة 1030 يوم 3 آب أصبح اللواء بإمرة ق ق ن ن ح ج )قيادة فرقة  ثانيا: 
نبوخذ نرص حرس مجهوري(

ب . ل ق خ / 3 ح ج 

يوم 2 آب أوال: 

• بالساعة 0430 أقلعت طائرات الصولة اجلوية من مطار الشعيبة.)30(	

• اإلنزال يف منطقة قرب اهلدف. بالساعة 0500	

• إىل منطقة اهلدف. بالساعة 0530 وصول ف 1	

• تكامل وصول وحدات اللواء إىل اهلدف. بالساعة 0830	

• ح ج. بالساعة 0900 أصبح ف 1 بإمرة ملع 17	

• بإمرة ق ق محورايب ح ج. بالساعة 1100 أصبح ف 2	

بالساعة 0600 يوم 3 آب كلف مقر اللواء زائد ف 3 زائد ص د ب وس  ثانيا: 
مش آلية من ملع / 8 ح ج وبإمرة ص ر 2 ج ق ق محورايب ح ج بتطهري 

معسكر املطالع.

ثالثا:   بالساعة 1800 يوم 4 آب تم مسك موضع دفاعي من قبل مقر اللواء زائد 
ف 3 زائد اس د ب و س مش اس ملع 8 ح ج زائد س ق خ اللواء زائد س 

)30(   يقع جنوب البرصة بالقرب من الزبري.
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هـ ص اللواء عىل طول املطالع.

رابعا:  بالساعة 0700 يوم 8/8 تم تسليم املوضع الدفاعي إىل ملش 2 فق 5/1  
وباحلركة إىل معسكر املغاوير م ت )59725( وأصبح اللواء بأكمله بإمرة 

ق ق ح ح ج.

ج . ل مش / 19 ح ج

يوم 2 آب أوال: 

• قامت رسية مغاوير اللواء باحتالل خمفر املزارع الكويتي،  بالساعة 0400	
وهي بإمرة مقر ملع / 8 ح ج.

 – • العبديل 	 طريق  عىل  بالتقدم  اللواء  وحدات  رشعت   0413 بالساعة 
اجلهراء، وخلف ل ق خ ح ج.

• الطريق يف اجلهراء. بالساعة 0600 اجتازت رسيتني من ف 1	

تقدر  معادية  بمقاومة  رسيتني  ناقص   • 	1 ف  اصطدم   0605 بالساعة 
برسية مشاة معززة بـ 8 مدرعات زائد ر ع د ب مع عدد من األهايل، وقد 
أجربت القوة املعادية الرتل عىل التوقف بسبب سوق عدد من السيارات 

عىل الطريق، واستشهد وجرح عدد من الضباط واملرتبات. )31(

املقاومة  اجتازت  والتي   • 	1 ف  من  الرسيتني  وصلت   0630 بالساعة 
املعادية عىل مشارف قرص بيان.

العثور  يتم  بيان ومل  • قرص  اقتحمت الرسيتني من ف 1	 بالساعة 0740 
عىل أي مسؤول.

املعادية  املقاومة  إزاحة  من  رسيتني  ناقص   • 	1 ف  متكن   0750 بالساعة 
وتدمري 4 مدرعات .... 4 مدرعات وتدمريها ......

)31(   أي اجلنود ما دون رتبة ضابط.
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تكاملت وحدات اللواء ]بعد أداء؟[ الواجب املخصص  • بالساعة 0800	
هلا.

الدائري  الطريق  عىل  أهدافه  احتالل  من   • 	1 ف  إكامل   0900 بالساعة 
الرقم )5(.

• احتالل أهدافه عىل الطريق الدائري الرقم  بالساعة 0940 أكمل ف 2	
.)5(

• واالندفاع الحتالل  بالساعة 0950 .... ف 3 من خالل ف 1 وف2	
أهداف عىل الطريق الساحيل. وبالساعة 1040 أكمل احتالل أهدافه.

يوم 3 آب ثانيا: 

•عاد اللواء إلمرة قيادته ق ق ن ن ح ج )قيادة فرقة نبوخذ نرص حرس  	
مجهوري(.

د . ل مش آيل / 15 ح ج. 

يوم 2 آب  أوال:  
بالساعة 0400 رشعت رسية مغاوير اللواء يف احتالل خمفر العازمية   )1(
وأرس أربعة أفراد من الرشطة، وهي بإمرة ملع 8 ح ج )لواء مدرع 8 

حرس مجهوري(.

بالساعة 0400 رشعت وحدات اللواء بالتقدم بجبهة اثنني جح يف   )2(
األمام وجح مع اآلخر ُيَعّقب.

الطريق  إىل  األمامية  املعركة  جحافل  وصلت   0800 بالساعة   )3(
الساحيل.

بالساعة 0900 وصلت جحافل املعركة األمامية إىل مفرق الطريق   )4(
أرس  وتم  اخلليج  )ساحل؟(  عىل  )الصبية؟(  خمفر  إىل  يؤدي  الذي 
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أربعة أفراد مع عجالهتم واالستفادة منهم ألغراض الداللة.

بالساعة 1000 وصلت جحافل املعركة االمامية إىل منطقة كاظمة   )5(
العام. وتم فرز س مش )رسية  الطريق  املغاوير من  ومعسكر لواء 

مشاة( من ف 2 وقامت بتطويق معسكر لواء املغاوير.

اجلهراء  منطقة  اللواء  وحدات  وصول  تكامل   1030 بالساعة   )6(
توزيع  وتم  السارية.  األمراض  مستشفى  وحتى  والصليبيخات 

الدبابات / الناقالت عىل ... الطريق واملناطق املحيطة فيها.

بالساعة 1100 تم احتالل أهداف اللواء والتحول إىل الدفاع.  )7(

بالساعة 1200 تم فرز س د ب من ك د 63 )كتيبة دبابات( وفص   )8(
مش 1 )فصيل مشاة( من ف 1 إلمرة ق ق ن ن ح ج )قيادة قوات 

فرقة نبوخذ نرص حرس مجهوري(.

بالساعة 1400 تم فرز س د ب من ك د 3 إلمرة ق ق ن ن ح ج.  )9(

بالساعة 1500 االستمرار يف إعادة ترتيب توزيع وحدات اللواء.   )10(
والسري عىل مفارق الطرق، وتم إلقاء القبض عىل عدد من العسكريني 

واألجانب وإخالئهم إىل اخللف.

ثانيا: بالساعة 0730 يوم 3 آب تم )ختصيص( قوة مؤلفة من س د ب من كتيبة 
د ب 63 ومن مش / 1 من ف 3 لتطهري قاعدة عيل السامل اجلوية، ومتكنت 
القاعدة  آمر  بضمنها  ضابط  تسعون   90 وأرس  القاعدة  تطويق  من  القوة 

و200 مائتان من املراتب.

العثور  وتم  اجلهراء  يف  الربية  القوات   ......... آب   4 يوم   ..... بالساعة  ثالثا: 
عىل 2 اثنني قاعدة صواريخ أرض – أرض، وتم أرس 15 مخسة عرش من 
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املراتب املوجودة يف املعسكر. )32(

ملع 17 ح ج )اللواء املدرع 17 حرس مجهوري(

أوال: يوم 2 آب
بالساعة 0400 رشعت س مع )رسية مدرعة( اللواء باحتالل خمفر   )1(

السديرية. )33(
بالساعة 0400 رشعت وحدات اللواء التقدم نحو أهدافها.  )2(

بالساعة 0510 تم االلتقاء بالشارع العام املبلط )العبديل – اجلهراء   )3(
- الكويت(.

بالساعة 0613 اصطدم اللواء بقوة معادية من الدبابات يف منطقة   )4(
املطالع م ت )5887( ومن جهة اليسار، وأصيبت الدبابة األمامية 
إصابة مبارشة وتم معاجلة القوة من قبل مج قت األمامية، وتبني بأن 

حجم املقاومة املعادية 7 دبابات زائد 4 ناقالت أشخاص.
 6 رقم  الدائري  الطريق  مدخل  إىل  الوصول  تم   0635 بالساعة   )5(
ويف نفس الوقت فتحت النار عىل وحدات اللواء من جهة املعسكر 
مدرع(،  )جحفل  مع  جح   2 بـ  املعادية  القوة  قدرت  وقد  األيمن. 
وحالة ارتباك شديدة، وتم الرد عىل النار وشاغلتنا بشدة، وإصابة 
قت  مج  فرز  وتم  الغرب.  باجتاه  بالفرار  البقية  والذت  منها،  عدد 
الفارس  ب  د  ك  ناقص  اللواء  استمر  نفسه  الوقت  ويف  ملطاردهتا. 

بالتقدم حيث دفعت األخرية باجتاه الصليبيخات.
بالساعة 0655 تم الوصول إىل مفرق طرق املطار الدويل، واندفع   )6(
جح مع / 17 تو الحتالله. أما باقي الوحدات فهي مستمرة بمسك 

)32(   هذه املعلومة تدل عىل استمرار دفاع القوات الكويتية إىل اليوم الثالث من الغزو العراقي.    
)33(   أي العبديل.
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تقاطع الطرق وعىل شكل مراباة.
ومسك  الطريق  عىل  السيارة  املراباة  تالحك  تم   0745 بالساعة   )7(
الطريق الساحيل حتى نادي البدع البحري. وهبذا الوقت وصل ف 

1 ل ق خ / 3 ح ج بإمرة اللواء باملكان.
بالساعة 0815 .......... من احتالل مطار الكويت الدويل وصدر   )8(
األمر ... ترك مج قت يف املطار وحركة باقي جح مع إىل الساحل 

باجتاه خليج سعود، والصعود باجتاه مسيلة.
جناح؟(  )وسد  الطرق  مفارق  عىل  السيطرة  تم   0930 بالساعة   )9(

اللواء حتى منطقة الرميثية وتأمني االتصال مع ل ق خ ح ج.
بالساعة 1500 زار قائد قوات محورايب ح ج مقر اللواء بالقرب من   )10(
نادي البدع البحري، وطلب تأمني احلامية للسفارة العراقية وتدمري 
تنفيذ ذلك بدفع س د ب )رسية  تتعرض هلا. وتم  أي قوة معادية 
آيل  مش  فص  زائد  خاصة(  قوات  )رسية  خ  ق  س  زائد  دبابات( 

)فصيل مشاة آيل( وبإمرة )مقر؟( ك مدرعات القيادة.

ثانيا: يوم 3 آب

بالساعة 1000 تم إلقاء القبض عىل الشيخ سامل فهد السامل الصباح   )1(
من قبل ف 1 ل ق خ / 3 ح ج والذي كان بإمرة اللواء، وتم تسليمه 

إىل مقر القيادة. 

بالساعة 1900 أصبح اللواء بإمرة ق ق ن ن ح ج )قيادة فرقة نبوخذ   )2(
نرص حرس مجهوري(.

ثالثا: يوم 4 آب

ل  إىل  الساحل  بمنطقة  املسؤولية  قاطع  تسليم  تم   0700 بالساعة   )1(
مش / 19 ح ج.
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بالساعة 1300 حترك اللواء من منطقة الساحل إىل موقعه اجلديد يف   )2(
نادي النرص الريايض يف منطقة الرابية.

بالساعة 1200 يوم 11 آب عاد اللواء إلمرة ق ق محورايب ح ج وحترك  رابعا: 
اللواء إىل مكانه اجلديد عىل طريق الكويت السعودية.

حمطة  من  مقربة  عىل  اجلديد   ........ آب   12 يوم  يف   0100 بالساعة  خامسا:  
الكهرباء يف الصليبيخات.

و . ملع / 8 ح ج

يوم 2 آب

خمفر  باحتالل  اللواء  مغاوير(  )رسية  مغ  س  رشعت   0400 بالساعة  أوال: 
الصخريي وأرس ضابط واحد و 12 اثني عرش من املراتب.

ثانيا: بالساعة 0430 رشعت وحدات اللواء بالتقدم نحو أهدافها.

ثالثا: بالساعة 0630 تم تأليف قوة من رسايا مغاوير التشكيالت وبإمرة ضابط 
الحتالل املصايف يف الروضتني ومجع األرسى واألجانب.

رابعا: بالساعة 0700 تم تطهري معسكر كويتي كائن عىل حمور التقدم من قبل ف 
مش آيل / 21 وأرس 9 تسعة أفراد.

خامسا: بالساعة 1010 وصول وحدات اللواء عىل مشارف مدينة اجلهراء.
سادسا: بالساعة 1015 اصطدم اللواء بمقاومة معادية تقدر برسية دبابات وعىل 
اجلناح األيمن من املعسكر .... ك د 54 بإزاحة املقاومة ........ ومتكنت 

قواتنا من فتح الطريق.

والشاملية  الغربية  اجلهة  من  اجلهراء  مدينة  تطويق  تم   1035 الساعة  سابعا: 
الغربية.

مدينة  من  والتقرب  اللواء  سحب  اللواء  مقر  من  طلب   1115 بالساعة  ثامنا: 
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الكويت والسيطرة عىل مدينة اجلهراء من اجتاه الرشق واجلنوب الرشقي.

تاسعا: بالساعة 1330 حتول اللواء إىل الدفاع واملحافظة عىل أمن مدينة اجلهراء 
والسيطرة عىل )الطرقات؟( املؤدية إليها.

عارشا: بالساعة 1400 تم ..... ب من ك د 53 إلمرة ل مش 19 ح ج ومن مش 
)عقيد ركن( غازي  ر  ع  وبإمرة  تطهري  لتنفيذ واجب  القيادة  مقر  إىل  آلية 

أمحد سلامن.

حادي عرش: بالساعة 1830 تم ختصيص قوة بإمرة ع ر )عقيد ركن( صالح جميد 
مؤلفة من س د ب وس مش آلية لتدمري معسكر املغاوير بالقرب من تلول 

املطالع.

الكويتي   80  / آيل  مش  معسكر  بتطهري  التايل  اليوم  يف  اللواء  كلف  عرش:  ثاين 
وخمفر اجلهراء." )34(

واجهت  التي  املعاضل  حول  الوثائق  يف  التفاصيل  من  مزيد  ويوجد 
املستنبطة وغريها، وهي يف  املعركة، والدروس  العراقية خالل سري  القطعات 

امللحق رقم 1.

العقيد الركن املتقاعد عيل عبداللطيف خليفوه، املقاومة الكويتية من خالل الوثائق العراقية، ص. 33-  )34(
.43
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العملية الربية من منظور فرقة املدينة املنورة / حر�س جمهوري:

واستسالم  اهنزام  بعد  الكويت  يف  مرتوكة  أخرى  عراقية  وثائق  ختربنا 
الربية،  العملية  الكويت عن مزيد من تفاصيل  العراقية يف معركة حترير  القوات 
وهي تعود إىل اللواء 14 مشاة آيل التابع لفرقة املدينة املنورة الذي كانت مهمتها 
السيطرة عىل جنوب الكويت. وقد نرش هذه الوثائق أيضا العقيد الركن املتقاعد 
"املقاومة الكويتية من خالل الوثائق العراقية"  عيل عبداللطيف خليفوه يف كتابه 
)1993(، واستخلص منها ما يتعلق بالدفاع الكويتي ضد الزحف العراقي. أما 
األبرق  منطقة  من  واملسري  واالقتحام  بالتحضري  اخلاصة  املعلومات  فسننقل  هنا 
شامل غرب الكويت إىل ميناء األمحدي جنوبا. وعنوان الوثيقة "حتليل معركة لواء 
املشاة اآليل 14 فرقة املدينة املنورة". وقد قدمنا صورهتا يف امللحق رقم )2( بنهاية 

اجلزء. وفيام ييل نصه باختصار:

الرابع عرش .... لألركان العامة "]تقرير؟[ جحفل لواء املشاة اآليل 

معركة يوم النداء يف قاطع عمليات الكويت للفرتة من 2 آب ولغاية 18 منه 
)رسي للغاية(

االستحضارات والفعاليات:

أوال: بالساعة 11،30 يوم 31 متوز 1990 تم استدعاء آمر اللواء ]14 مشاة آيل[ 
إىل مقر فرقة املدينة املنورة حرس مجهوري ]إلعطائهم[ األوامر بالتمرين 

عىل الكويت.
الوحدات  آلمري  مؤمتر  عقد  تم   ،90 متوز   31 يوم   14،10 بالساعة  ثانيا: 
والصنوف املتجحفلة، وتم إعطاء املهمة لكل واحد منهم، وحتديد الساعة 

15،10 ..... الذهاب لالستطالع.
ثالثا: بالساعة 15،00 يوم 31 متوز حركة مجاعة االستطالع إىل منطقة التحشد يف 
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منطقة خرض املاي م ت )22580(.
من  الوحدات  وآمري  اللواء  آمر  عودة  متوز   31 يوم   20،10 بالساعة  رابعا: 

االستطالع.
خامسا: بالساعة 20،20 يوم 31 متوز إصدار األوامر النهائية للحركة إىل منطقة 

التحشد منطقة خرض املاي.
سادسا: بالساعة 20،30، يوم 31 متوز عودة مجاعة االستطالع.

سابعا: بالساعة 1،00 يوم 1 آب 90 رشوع اللواء باحلركة من معسكره يف البرصة 
إىل منطقة التحشد يف خرض املاي.

ثامنا: بالساعة 7،00 يوم 1 آب تكامل وصول لوائنا إىل منطقة التحشد يف خرض 
املاي بدون حادث.

تاسعا: بالساعة 09،30 يوم 1 آب حركة آمر اللواء حسب طلب ق. ف. م. م. 
ح. ج. )قيادة فرقة املدينة املنورة حرس مجهوري( إىل مقر القيادة الرئييس 

يف اللحيس.
عارشا: بالساعة 13،45 يوم 1 آب استالم آمر اللواء لألوامر النهائية يف مقر ق ق 

م م ح ج )قيادة فرقة املدينة املنورة حرس مجهوري(.
يف  التحشد  منطقة  إىل  اللواء  آمر  عودة  آب   1 يوم   16،15 بالساعة  عرش:  أحد 

خرض املاي بعد استالمه األوامر النهائية.
ثاين عرش: بالساعة 17،00 يوم 1 آب أصدر آمر اللواء األوامر النهائية إىل آمري 

مجيع مع والصنوف وال د مسات.
ثالث عرش: بالساعة 19،15 يوم 1 آب رشوع اللواء باحلركة إىل منطقة االجتامع 

م ت )840220(.
رابع عرش: بالساعة 21،30 يوم 1 آب تكامل وصول اللواء إىل منطقة االجتامع.

يوم 1990/8/2م
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أوال: بالساعة 6،00 يوم 2 آب رشوع اللواء بالتقدم معقبًا اللواء املدرع الثاين.
املدرع  )اللواء   2  / مع  ل  مع  االتصال  فقدان  آب   2 يوم   7،00 بالساعة  ثانيا: 
الثاين(، واستمرار قواتنا بالتقدم وحسب األوامر الصادرة من ق ق م م ح 

ج )قيادة فرقة املدينة املنورة حرس مجهوري(.
ثالثا: بالساعة 8،00 يوم 2 آب استمرار حماوالتنا لالتصال باللواء املدرع / 2 

بدون جدوى.
رابعا: بالساعة 9،49 يوم 2 آب زيارة قائد ق ح ج ملقر لوائنا بالطائرة السمتية 
املطلوب  لتحقيق  التقدم  يف  اإلرساع  وطلب  التقدم  أثناء  )اهلليكوبرت( 

وحسب األوامر السابقة.
خامسا: بالساعة 9،58 يوم 2 آب زيارة قائد ق ح ج ملقر لوائنا بالطائرة السمتية، 

واستفرس عن قائد ق م م ح ج واللواء املدرع الثاين.
سادسا: بالساعة 11،35 يوم 2 آب وصول لوائنا إىل الطريق املبلط الذي يربط 
السعودية بالكويت م ت )060242( واستئناف التقدم عىل هذا الطريق 

باجتاه اجلهراء.
سابعا: بالساعة 12،30 يوم 2 آب وصول لوائنا إىل مقر ق ق م م ح ج اجلوال، 

وطلبوا منا االنتظار إىل حني عودة قائد ق م م ح ج.
ثامنا: بالساعة 13،00 يوم 2 آب حرض قائد ق م م ح ج إىل مقره اجلوال وطلب 

منا استئناف التقدم بأرسع ما يمكن باجتاه ميناء األمحدي.
جوية  غارة  إىل  التقدم  أثناء  لواؤنا  تعرض  آب   2 يوم   13،20 بالساعة  تاسعا: 
أربعة  من  املكونة  بحمولتها  ألقت  فانتوم،  نوع  من  مقاتلة  طائرة  قبل  من 

صواريخ عىل الرتل، ومل حيصل حادث.
عارشا: بالساعة 14،10 يوم 2 آب فتح العدو النار عىل جحافل احلركة األمامية 
بـ 5 كم وقرب اجلرس م ت )528460( واشتبكنا  قبل وصولنا اجلهراء 
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معه يف معركة ضارية اشرتكت فيها مجيع األسلحة. وتطور املوقف بحركة 
قطعات العدو املحارصة للوائنا من اجلانبني واخللف وقطع طرق انسحابنا 
الرابع  انفتاحه لتكون جح مع )جحفل مدرع(  إعادة  اللواء وبعد  ومتكن 
... من اليمني وجح مع )جحفل مدرع(  الثالث ض/س من اليسار ورس؟ 
مع اللواء حطية مؤخرة الرتل. وبعد قتال عنيف متكن من إحباط حماوالت 
العدو لإلطباق عليه. وحال تدمري أول دبابة للعدو رشع باالنسحاب باجتاه 
اخلارج. وقمنا بتشكيل مفارز ملتابعة دبابات العدو وعجالته التي بارشت 
باالنسحاب. وقد تم مشاهدة 30 دبابة وناقلة للعدو والعديد من عجالته 
وآلياته املتواجدة عىل جانبي الطريق وتم حتقيق هوية القطعات التالية: أ ط 
م جبهة اللواء من خالل استنطاق أرسى العدو وهم اللواء 35 األمريي، 
ول مع )لواء املدرع( 6. كام تم متييز دبابات العدو، وكانت من نوع جفتن 
بريطانية الصنع، وناقالت ام 13 6 أمريكية. وقد تم تدمري ثامنية دبابات 
للعدو، وثالثة ناقالت وإحراق النار يف كدسني للعتاد يف املنطقة ورضب 

وتدمري معسكراته ومناطق حتشده يف املنطقة التي كان يتحصن فيها.
واهنزام  املوقف  عىل  لوائنا  آمر  يرص؟  آب،   2 يوم   16،10 بالساعة  عرش:  أحد 

قطعات العدو باجتاه معسكراهتا عىل اجلانبني وملسافة بعيدة.
اثني عرش: بالساعة 17،50 يوم 2 آب بدأت طالئع اللواء املدرع العارش بالوصول 

واالتصال مع لوائنا.
ثالثة عرش: بالساعة 17،50 يوم 2 آب أعاد العدو تنظيمه ورشع باحلركة أمام 
قطعاتنا  فيها  استطاعت  دقيقة   40 استمرت  معركة  ودارت  لوائنا،  قاطع 
من تدمري جمموعة 3 دبابات. وقد أرشف السيد قائد قوات م م ح ج ميدانيا 

عىل هذه املعركة والتي الذ فيها العدو بالفرار.
أربعة عرش: بالساعة 22،30 يوم 2 رشع لواؤنا باحلركة معقبا ل مع )لواء مدرع( 
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10 ح ج باجتاه ميناء األمحدي.
مرحلة الدفاع:

بالساعة 1،30 يوم 3 آب 90 تكامل وصول قطعاتنا إىل ميناء األمحدي،  أوال: 
والرشوع باالنفتاح لتطويق امليناء.

بالساعة 1،45 يوم 3 آب زار السيد قائد ق م م ح ج آمر لوائنا وأسدى  ثانيا: 
توجيهاته حول أسلوب انفتاح القطعات ورضورة انتشارها.

ثالثا: بالساعة 3،30 يوم 3 آب أكمل قطعاتنا النفتاحها وإحكامها الطوق عىل 
ميناء األمحدي.

رابعا: بالساعة 5،00 يوم 3 آب زار السيد ق ق م م ح ج مقر لوائنا، وأكد عىل 
واختاذ  باملظالت،  واهلابطني  اجلوية  اهلجامت   ... احلطية  تأمني  رضورة 

التدابري إلحباط حماولة إنزال قد جتري يف ميناء األمحدي.
م م ح ج بضابط ركن 3  السيد ق ق  التقى  يوم 3 آب  بالساعة 6،30  خامسا: 
حركات لوائنا يف منطقة انفتاح اللواء، وأصدر أوامره بإعادة انفتاح اللواء 
عىل طول الطريق املؤدي إىل ميناء األمحدي بني املنطقة املحصورة بني تقاطع 

الطريق املؤدي إىل امليناء م ت )184182( ومفرق الرقة م ت )2311(.
أماكن  يوم 3 آب، ذهاب مجاعة االستطالع الستطالع  بالساعة 7،00  سادسا: 

االنفتاح اجلديدة.
وحسب  باالنفتاح  اللواء  وحدات  رشوع  آب،   3 يوم   8،15 بالساعة  سابعا: 

املهمة.
ثامنا: بالساعة 9،50 يوم 3 آب تكامل انفتاح لوائنا ضمن القاطع املخصص له 
وبدأ بفتح نقاط سيطرة يتواجد فيها اجليش وتطبيق نظام منع التجول يف 

املنطقة.
الدفاع ضمن منطقة األمحدي، وبالساعة 18،45 يوم 4  تاسعا: استمرت حالة 
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آب حتركت س هـ ص اللواء لتصبح بإمرة آمرية هـ ع ق ق م م ح ج.
عارشا: بالساعة 7،00 يوم 5 آب حتركت من مع اللواء لتصبح بإمرة آمرية هـ ع 

ق ق م م ح ج واستخدامها كحرس للتخريب.
أحد عرش: بالساعة 8،40 يوم 5 آب، تم إنذار مقر اللواء من قبل القيادة بتهيئة 
م د ن 62 و ف من آيل إضافة ملقر اللواء لتفتيش كافة املعسكرات الكويتية 
ج  ح  اهلل  عىل  توكلنا  ق  ق  مع  وبالتعاون  القيادة،  مسؤولية  قاطع  ضمن 
لورود معلومات تفيد بتجمع الكويتيني يف هذه األماكن لشن هجوم عىل 

قطعاتنا.
اثني عرش: بالساعة 11،15 يوم 5 آبـ رشعت وحداتنا بقيادة مقر اللواء اجلوال 
ح  ق  ق  قبل  من  املحدد  املسؤولية  قاطع  ضمن  املطلوبة  املناطق  بتفتيش 
ج: قاعدة أمحد اجلابر – العبدلية – املناقيش. وعادت الوحدات بالساعة 

21،.. من نفس اليوم ومل تعثر عىل قوة العدو." )35(
كانت هذه التقارير خاصة بفرقتني اثنتني فقط من فرق احلرس اجلمهوري، 

وهي تعطي فكرة أو نموذجا ملا جرى يف األيام األوىل للغزو العراقي للكويت.

ويفيد التقرير اخلتامي لوزارة الدفاع األمريكية أن القوات العراقية عززت من 
وجودها يف الكويت حتسبا لردة فعل عسكرية من اخلارج، فام إن جاء اليوم الرابع 
للغزو أي بتاريخ 6 أغسطس إال وقد دخلت مزيٌد من الفرق العسكرية للكويت 
ليصل عددها إىل 11 فرقة عىل األقل. وزاد عدد اجلنود إىل حوايل 200،000، 

وارتفع عدد الدبابات ليصل إىل حوايل 2،000 دبابة. )36(

عقيد ركن متقاعد عيل عبداللطيف خليفوه، املقاومة الكويتية من خالل الوثائق العراقية، الكويت، ص.   )35(
53 – 61؛ انظر أيضا ملحق رقم )2( من كتابنا هذا.

(36) “Conduct of the Persian Gulf War: Final Report to Congress, Covering 
the Invasion of Kuwait, Saddam Hussein, Operation Desert Shield and 
Desert Storm, Maritime Interception, Air and Ground Campaign”, De-
partment of Defense, US Military, 1992, Progressive Management Pub-
lication, p. 17.
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بع�س خ�صائر القوات العراقية اأمام القوات الكويتية املدافعة:

العسكرية  الفرق  من  فرقة  كل  خسائر  عن  كاملة  معلومات  لدينا  ليست 
العراقية التي اجتاحت دولة الكويت، فمام هو متاح من معلومات خسائر فرقتني 
فقط، ومها محورايب واملدينة املنورة. وهي مستقاة من التقارير التي كتبها قادة هاتني 

الفرقتني، والتي سبق وأن عرضنا أجزاًء منها فيام سبق.

قتيل  و93  الضباط  من  قتىل   6 فهي:  محورايب  لفرقة  البرشية  اخلسائر  أما 
املفقودين  اجلنود، ومن  الضباط و229 جريح من  اجلنود، و20 جريح من  من 
ضابط واحد و14 جندي. أما خسائرهم من اآلليات فهي كثرية أيضا يوضحها 

اجلدوالن التاليان: 

اخلسائر البرشية لفرقة محورايب )املصدر: وثيقة عراقية منشورة من وثائق مركز البحوث يف كتاب عيل خليفوه، ص. 49(
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خسائر اآلليات التابعة لفرقة محورايب )املصدر: وثيقة عراقية من وثائق مركز البحوث منشورة 
يف كتاب عيل خليفوه، ص. 50(
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خسائر اآلليات التابعة لفرقة محورايب )املصدر: وثيقة عراقية  من وثائق مركز البحوث منشورة 
يف كتاب عيل خليفوه، ص. 51(

وسجلت فرقة محورايب أعداد األرسى من الكويتيني واألجانب، فكانوا: 48 
ضابطا، و201 عسكري، و25 مدين. أما األرسى األجانب فكانوا 2. وبالطبع 
البحرية  والقوات  السبع  الفرق  بقية  دون  فقط  محورايب  فرقة  ختص  القائمة  هذه 

والقوات اجلوية.
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قائمة بأعداد األرسى الكويتيني واألجانب يف تقرير فرقة محورايب )املصدر: وثيقة عراقية منشورة 
يف كتاب عيل خليفوه، ص. 52(

َل يف تقريرهم أن  أما لواء املشاة اآليل 14 التابع لفرقة  املدينة املنورة فقد ُسجِّ
عدد قتالهم هو 32 )3 من الضباط و29 من اجلنود(. وعدد جرحاهم هو 39 

)6 من الضباط و33 من اجلنود(. أما املفقودون فهم 5 من اجلنود. 

دبابة  و2   ،2  / يب  أم  يب  آليات   6 فكانت  اآلليات  من  خلسائرهم  وبالنسبة 
يت/72، و1 يب يت آر /63، باإلضافة إىل سيارة الند كروزر. 
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قائمة باخلسائر البرشية لفرقة املدينة املنورة يف تقرير اللواء مشاة آيل 14 ح ج التابع لفرقة املدينة املنورة )املصدر: وثيقة 
عراقية منشورة يف كتاب عيل خليفوه، ص. 74(

قائمة بخسائر اآلليات لفرقة املدينة املنورة يف تقرير اللواء مشاة آيل 14 ح ج التابع لفرقة املدينة املنورة )املصدر: وثيقة 
عراقية منشورة يف كتاب عيل خليفوه، ص. 75(
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أما اخلسائر التي تكبدهتا فرقة الفاو وفرقة نبوخذ نرص وفرقة توكلنا عىل اهلل 
وفرقة عدنان وفرقة بغداد، والقوات اخلاصة والقوات اجلوية والقوات البحرية 
والوثائق  الشهادات  يف  مذكورة  ولكنها  العراقي،  املنظور  من  متوفرة  فليست 
الكويتية التي سنعرضها الحقا يف القسم اخلاص بالدفاع الكويتي واملعارك التي 

خاضتها القوات الكويتية. 

فتيح  أياد  اجلمهوري  احلرس  قائد  عن  صادرة  بوثيقة  الفصل  هذا  ونختم 
خليفة الراوي إىل مرؤوسيه يشجعهم فيها عىل أداء جريمة الغزو وعدم التهاون 

يف قتل الكويتيني الذين حياولون الدفاع عن بلدهم.

عملية الغزو العراقي لدولة الكويت الفصل األول
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من الفريق الركن أياد فتيح خليفة الراوي إىل قادة الفرق الغازية للكويت 1990/8/5م )املصدر: وثائق مركز البحوث 
والدراسات الكويتية املنشورة يف كتاب عيل خليفوه، ص. 77(.
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الف�صل الثاين:

رد فعل القيادة ال�صيا�صية على بدء احل�صود الع�صكرية العراقية 

وبداية عملية الغزو

مل تكن القيادات العسكرية والسياسية الكويتية غافلة عن احلشود العسكرية 
العراقية التي كانت تتكون يف احلدود الشاملية للبالد، ومل تكن َتُغطُّ يف النوم ليلة 
غزو القوات العراقية للكويت. فقد كانت هناك غرفة عمليات يف رئاسة األركان 
من  الثاين  ليلة  منتصف  منذ  )اجليَون(  املباركية  معسكرات  يف  الدفاع  بوزارة 
الرئيسية؛ وكان عىل رأس احلضور سمو ويل  الغزو  بدء عملية  وقبيل  أغسطس 
العهد ورئيس جملس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير اخلارجية، ووزير الداخلية، 
ورئيس أركان اجليش ونائبه، وآمر القوة الربية وآمر القوة اجلوية، ومدير العمليات 
الربية وغريهم من املسؤولني وقيادات اجليش الكويتي. ليس هذا فحسب بل إن 
العسكرية كانت قبل ذلك بحوايل أسبوعني قد قررت االستنفار ورفع  القوات 
جاهزية اجليش لفرتة وجيزة قبل أن تلغيها تفضيال للحل الدبلومايس الذي نصح 

به القادة العرب باتصاالهتم مع األمري وويل عهده.

وقد كتبت قوة حرس احلدود الشاملية الكويتية تقارير وأرسلت برقيات إىل 
رئاسة األركان ترصد حركة اجليش العراقي أمامهم. ففي تقرير كتب يف 29 يوليو 
1990م، ونرش يف التقرير العسكري للجنة تقيص احلقائق عن الغزو العراقي اآلثم 

الذي أعده جملس األمة الكويتي، جاء ما ييل:

"تقرير معلومات عن النشاط العراقي عىل احلدود الكويتية:

تفيد املعلومات املتوفرة بام ييل:

وكذلك  واآلليات،  واإلمدادات  للذخرية  والتخفية  باحلفر  العراقيون  بدأ   -
عمل خنادق اتصال.
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بصواريخ  حمملة  عسكرية  شاحنات  توجهت  1990/7/27م  بتاريخ   -
)أرض/أرض( إىل منطقة أم قرص.

بتاريخ 1990/7/28م توجهت عدد 4 شاحنات عراقية حمملة بصواريخ   -
)أرض/أرض( إىل منطقة أم قرص.

الساعة 2030 مشاهدة حتركات من العراقيني مقابل مركز الصقيهية   .1
وبحرة حوشان.

الساعة 2055 مشاهدة رتل يقدر بـ 50 آلية عند خط اجلامعة مقابل   .2
مركز أبرق اخلباري.

إىل   )2( الفقرة  يف  السابق  الرتل  من  جزء  وصول   2110 الساعة   .3
مركز أبرق اخلباري وتقدر بعدد 30 آلية ويبعد 600 مرت عن املركز 

شامال.

الساعة 2130 متركزت عدد 30 آلية بالقرب من مركز أبرق اخلباري   .4
بمسافة 600 مرت بعد جتاوزهم خط اجلامعة ويقومون برمي طلقات 

إنارة.

الساعة 2130 مشاهدة أضواء رتل مدرعات متجهة من الرشق إىل   .5
الغرب عند اخلط املشرتك مسافة 2 كم تقريبا أمام مركز اهلليبة وعدد 

املدرعات 22 مدرعة ومعهم عدد 4 بلدوزر تقوم باحلفر.

الساعة 2220 تم إطالق النار عىل دورية كويتية عند مركز الشقايا   .6
ومل حتدث أي إصابات.

اهلليبة متجهة من  أمام مركز  الساعة 2240 مشاهدة أضواء كثرية   .7
الشامل إىل اجلنوب باجتاه حدودنا تبعد حوايل 1 ونصف كم وقامت 

رد فعل القيادة السياسية عىل بدء احلشود العسكرية العراقية وبداية عملية الغزو الفصل الثاين 
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باالنتشار إىل جمموعتني رشقا وغربا وتبعد عن بعضها البعض 10 
كم وما زالت متحركة.

وتتجه  سفوان  من  متجهة  عراقية  آليات  حتركات   2250 الساعة   .8
 15 مسافة  العازمية  مركز  وشامل  حدودهم،  داخل  سفوان  رشق 

كم.

الساعة 2255 أنوار كثرية أمام مركز جريشان العراقي.  .9

الساعة 2335 بعض اآلليات العراقية املتمركزة بالقرب من مركز   .10
اخلباري انسحبت باجتاه األرايض العراقية".

تطورات  عن  األركان  رئاسة  الربقيات  من  بعدد  القوة  أبلغت  وكذلك 
األحداث عىل احلدود العراقية، وهي مرفقة يف ملحق هذا اجلزء.)37( 

السابق.  يف  ُيتداول  مل  مما  توضيحها  ينبغي  التي  التفاصيل  من  الكثري  هناك 
وهي تفاصيل تستند إىل شهادات السادة الوزراء والقادة العسكريني آنفي الذكر، 
والتي قدمها بعضهم لباحثي مركز البحوث والدراسات الكويتية يف إطار مرشوع 
العراقي. وتعتمد أيضا عىل  توثيق أعامل حكومة الكويت خالل فرتة االحتالل 
املقابالت التي سبق نرشها يف الكتب وإذاعتها يف القنوات املتلفزة، والشهادات 
التي قدمها الضباط واملسؤولون إىل جلنة تقيص احلقائق املنبثقة عن جملس األمة 

الكويتي.

�صهادة �صمو ال�صيخ �صعد العبداهلل ال�صباح

الصباح  السامل  العبداهلل  سعد  الشيخ  قدمها سمو  التي  الشهادة  مع  ونبتدئ 
ليلة  القيادات  فعل  ردة  حول  الفرتة،  تلك  يف  الوزراء  جملس  ورئيس  العهد  ويل 

األمة  جملس  1990/8/2م،  يف  اآلثم  العراقي  الغزو  عن  احلقائق  تقيص  للجنة  العسكري  التقرير     )37(
الكويتي، 1995/8/16، املالحق، ص. 262 - 264. وانظر صور الوثائق يف ملحق هذا اجلزء.
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الغزو العراقي وبدايته، وذلك يف مقابلة أجراها باحثو مركز البحوث والدراسات 
الكويتية، حيث قال: )38(

"حصل عدوان يف 2 أغسطس سنة 90، الساعة الواحدة والنصف، أعتقد 
وقلت  السمو  صاحب  صّحيت  أنا  قال:   .. معاي  اتصل  والثنتني.  الواحدة  بني 
لوزير الدفاع، ُفوت عيّل نروح سوا لغرفة العمليات. حاولت .. صاحب السمو، 
وقلت  األركان.  برئاسة  العمليات  غرفة  إىل  متجه  أنا  وإّن  وكيت،  كيت  حصل 
غ اإلخوان ترى أنا  لعبدالعزيز العتيبي وعبداللطيف الروضان ولوزير الدفاع: بلِّ
موجود يف غرفة العمليات برئاسة األركان، وراح أعطي للحارس كلمة يعرفها. 
قعدنا نتابع تطور سري القوات العراقية، ولفت نظري الرسعة التي متت يف تلك 
الليلة، بعدين كانوا يقولون إهنم وصلوا كذا، ووصلوا كذا، وبعدين قالوا إهنم 
وصلوا اجلهراء، واآلن تركوا اجلهراء، وقلت لإلخوان اليل كانوا موجودين ليش 
وكانوا  نتأخر،  ال  وقالوا  نتابع،  وهناك  ثانية،  غرفة  إىل  وننتقل  هاملكان  نرتك  ما 
أو  العمليات،  للدفاع اجلوي يف غرفة  انتقلنا  بني اجلهراء والصليبيخات جايني، 

الشعب.

]سؤال من د. عبداهلل الغنيم:[ يف نفس الوقت هذا كان فيه أمر استدعاء ...

من  الطيارين  جبنا  برسعة  الصباح:[  العبداهلل  سعد  الشيخ  سمو  ]إجابة 
بيوهتم والفنيني، وكان يوم مخيس ليلة اجلمعة يف إجازات، وما نرشنا قواتنا؛ ألن 
يتشجع  هذه  العملية  يف  العراقيني  تستفزون  ال  اإلخوان)39(  من  نصيحة  سمعنا 

)38(  سمو الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح، مقابلة مسجلة مع سموه أجراها أ.د. عبداهلل الغنيم، وأ.د. 
امليال،  ميمونة الصباح، وأ.د. نجاة اجلاسم، وأ.د. بدرية العويض، وأ.د. عبداهلل الشاجيي، وأ.د. أمحد 
يوم األربعاء 9 ديسمرب 1992، الكويت، مرشوع توثيق أعامل حكومة الكويت خالل فرتة االحتالل 

العراقي، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
)39(   يقصد سموه، كام وضح يف كالمه سابقا، عددا من امللوك والرؤساء العرب مثل امللك حسني وامللك 
فهد والرئيس حسني مبارك ويارس عرفات وغريهم ممن اتصل قبل الغزو. ارجع للجزء األول ملعرفة 

تفاصيل الزيارات واالتصاالت تلك.
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عليكم ويقول اجلانب الكويتي نرش قواته، عرفت كيف؟ لو تنطلق رصاصة من 
عناهم  أي جندي عراقي صارت حرب وجيش غلب واليل حصل حصل ... طلَّ
بالليل كل مدرعاتنا ودباباتنا واملدفعية وطيارين اتسموا بالشجاعة، بعضهم كان 

ينطلق بالطيارة من طريق الصليبية." 

تطلب  مل  ملاذا  مثال  احلديث،  من  كثري  أثري  الغنيم:[  عبداهلل  د.  من  ]سؤال 
الكويت مساعدة أجنبية قبل العدوان مبارشة؟

]إجابة سمو الشيخ سعد العبداهلل الصباح:[ هذا السؤال يف حمله. 

تلك  مع  اإلمارات  فعلت  كام  مناورات  الشاجيي:[  عبداهلل  د.  ]مداخلة 
الدول.

]إجابة سمو الشيخ سعد العبداهلل الصباح:[ لعدة أسباب قد تكون كويتية 
األجنبية  القوات  بطلب  نرتيث  جعلنا  الذي  الرئييس  السبب  ولكن  عربية،  أو 
من الدول الشقيقة أو الصديقة، أو ال نجعل القوات الكويتية يف حالة استنفار، 
غنا به قادة الدول العربية، حيث نقلوا رسالة من صدام مفادها أنه ال نوايا  بلَّ ما 
املوقف،  تصعيد  املصلحة  من  ليس  بأنه  منهم  فهمنا  كام  الكويت،  ضد  عدوانية 
واتفقنا عىل صيغة اللقاء واحلوار، ألن هذا ما نريده فعال، فنحن ال نريد التصعيد 
طاملا خرجتم أنتم بانطباع من العراق ورئيس العراق بأنه ال نوايا عدوانية، وأن 
القوات املوجودة هي داخل احلدود العراقية، وأكد هلم بأن ما تقوم به ما هي إال 

مناورات تتطلب انتقاهلم من مكان إىل آخر.

فقلنا ملاذا نستنفر القوات الكويتية، حيث إن أي خطوة تسجل علينا فيام بعد 
بأن اجلانب الكويتي هو الذي بدأ باستفزاز القوات العراقية بإرسال قواهتم، وال 
تعلم ما هو الوضع عندما تكون القوات العراقية وجها لوجه. هذه واحدة،  كام 
مل نحبذ أن يأيت من يأيت يف يوم من األيام سواء كويتيني أم غري كويتيني ويقال بأن 
اجلانب الكويتي هو الذي أخطأ وهو الذي أعطى صدام الفرصة بأن يدفع بقواته 
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األسئلة  تثار  وحينئذ  موجودة.  الكويتية  القوات  وجد  رجل  ألنه  الكويت،  إىل 
من الذي أطلق الرصاصة األوىل، فمن يعرف هل هو اجلندي الكويتي مما سبب 
العراقي؟ وندخل يف مشكلة من  العراقية للكويت؟ أم اجلندي  القوات  احتالل 

أطلق الرصاصة األوىل.

اجلمعة،  إىل  إجازة  يف  قواتنا  كل  أن  كام  القوة،  تكافؤ  عدم  ذلك  إىل  أضف 
بعضهم خرج اخلميس واجلمعة، والبعض اآلخر كانوا نائمني، فلو سألتني هل 
وزار  سعود،  األمري  جاءنا  عندما  خصوصا  بالنفي،  فسأجيب  اهلجوم؟  توقعت 
بحضورهم  يتعلق  فيام  العراقيني  قبل  من  جدية  هنالك  وقال:  وزارنا  العراق 
للمؤمتر، ومل يكن يف بالنا االستعانة بقوات أجنبية، ألن هذا املوضوع يدخلنا يف 

متاهات، ويعطي فرصة لرئيس النظام العراقي بأن يستغلها.

إلجراء  أمريكية  قوات  استدعوا  اإلمارات  يف  إخواننا  إن  أنكر  ال  أنا  نعم 
واإلمارات.  الكويت  بني  خيتلف  الوضع  ولكن  البحرية،  قواهتم  مع  مناورات 

بعض الناس يقول: أحسنتم باختاذكم هذا املوقف. 

وإذا حتدثت عن هذا املوضوع من ناحية عسكرية، فكل قواتنا كانت ستسحق 
من أول هجوم كاسح باهلليكوبرت والطائرات النفاثة، وسيقوم هو بإعالن احلرب 
يف هذه احلالة، وال يوجد يف قاموس احلرب أنه نعم يف حالة حدوث احلدث ال 
ترضب املدينة إال بعض املؤسسات واملساجد واملستشفيات، وإال كانوا قد دمروا 
الكويت بالصواريخ، قد يستخدم املدفعية يف القوات البحرية يف ذلك، وكل ما 

عنده، فاحلرب ليست مقترصة عىل القوات الربية.

لو  الداخلية،  الساحة  الصباح:[ طال عمرك حتى عىل  د. ميمونة  ]مداخلة 
احلكومة  فسُتالم  بالعدوان  العراق  يبدأ  أن  دون  أجنبية  بقوات  االستعانة  متت 

الستعانتها هبذه القوات عىل دولة عربية".
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"سؤال: هل وصلتكم حتذيرات أو تنبيهات قبل الغزو من الواليات املتحدة 
األمريكية باحتامل الغزو العراقي؟

]إجابة سمو الشيخ سعد العبداهلل الصباح:[ مل تصل حتذيرات باملعنى املتعارف 
عليه، لكنهم رصدوا تواجد القوات العراقية من خالل األقامر الصناعية، ونحن 
عىل علم هبا، وعىل علم بتواجد هذه القوات داخل املزارع، إنام حتذير أو إنذار من 

أمريكا أو أي بلد، فهذا مل حيدث."

ويف مناقشة جانبية أثناء اللقاء قيل للشيخ سعد: "أذكر الواقعة: عندما ذهبت 
سموك للرئيس حسني مبارك يف قرص التني، وقلت له إننا أخذنا بتأكيداتكم من 
هذا  فقال  قواتنا،  نستنفر  مل  األساس  هذا  وعىل  هجوم  بأي  يقوم  لن  العراق  أن 
أفضل ترصف، ألن القوات الكويتية لن تصمد يف مواجهة القوات العراقية أكثر 

من ساعتني، ولكنه سيدمر الكويت.

]د. عبداهلل الغنيم:[ هذه النقاط وهذه القضايا البد أن تربز وتثار. 

التي  العبداهلل السامل الصباح:[ اجلامعة  العهد الشيخ سعد  ]إجابة سمو ويل 
تقول: ملاذا مل تستعن الكويت بقوات من الدول الصديقة، ألنه مل يكن يرد يف بالنا 
حاسة  لدي  يكون  قد  مسؤول  كوين  جدا  بعيد  احتامل  هناك  كان  وإذا  اهلجوم، 
سادسة، بأن العراق إذا أقدم عىل يشء فلن يتجاوز بضعة كيلومرتات، وقد يتوسع 
اإلنسان يف تصوره ويبالغ إذا قال إن األمر لن يتجاوز وربة وبوبيان أو الرميلة، 
كام أن الرسائل التي نقلت إلينا من رؤساء الدول العربية كانت تتضمن طمأنتنا 
بأنه ال نوايا عدوانية، وأن قواهتم موجودة داخل األرايض العراقية، واستِمروا يف 

اللقاءات واحلوار.

األمريكية  الصحف  العهد،  ويل  سمو  الشاجيي:[  عبداهلل  د.  من  ]مداخلة 
 a naive كانت تتكلم أثناء األزمة بأن الكويت  - كام يطلقون عليها يف أمريكا
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اعتامدها عىل  ثقلها وكل  بسيطة جدا - وضعت كل  أي   mismanagement

الدول العربية، وعىل امللك حسني، والرئيس حسني مبارك، ويارس عرفات، وهذا 
يطلقون عليه بساطة يف اختاذ القرار بالكويت، والسؤال: هناك مثل أمريكي يقول: 
التي كنتم  "لو كنت تعرف يف تلك الفرتة الذي تعرفه اآلن" فام هي اإلجراءات 

ستتخذوهنا خمتلفة عن تلك التي أخذت يف تلك الفرتة؟

لدينا  كانت  لو  الصباح:[  العبداهلل  سعد  الشيخ  العهد  ويل  سمو  ]إجابة 
يوم  صبيحة  يف  تم  الذي  هبجومه  تتمثل  التي  العراقية  بالنوايا  أكيدة  معلومات 
أو  والصديقة،  الشقيقة  بالدول  االستعانة  لطلبنا  1990م  أغسطس   2 اخلميس 
عىل األقل دعوة جملس اجلامعة العربية، لو دعينا سنستمع من املندوب املرصي، 
والدول األخرى التي جاءت إلينا بأن رؤساءنا قد جاءوا إليكم وأنتم استمعتم 
هلم، فامذا حصل اآلن، وسريد املندوب العراقي بأن قواهتم داخل حدودهم، فام 
النتيجة التي سنخرج هبا. ولو كانت لدينا معلومات أكيدة مؤكدة عن نوايا العراق 

لكنا استنفرنا قواتنا وعملنا حساباتنا بالداخل، وقمنا بتنبيه املواطنني.

وهي  معينة،  نقطة  حترضنا  تارخييا  عمرك،  طال  ميمونة:[  د.  من  ]مداخلة 
عندما أهنى املغفور له الشيخ عبداهلل السامل اتفاقية احلامية مع بريطانيا، كان هناك 
األمور،  هذه  ومن  االستعانة  يمكن  احلاجة  عند  أنه  عىل  ينص  بنودها  من  بند 
والذي استطاع املغفور له الشيخ عبداهلل السامل أن يقي الكويت عندما استدعى 
القوات الربيطانية، ونزلت ومل يأت الترصف العريب إال بعد فرتة، وبذلك حفظت 
الكويت يف ذلك احلني، قد تكون ترصحيات رعناء جمنونة من عبدالكريم قاسم، 
لكن االحتياط الذي حصل من املغفور له الشيخ عبداهلل السامل كان استنادا عىل 
البند؟ وهو  اتفاقية إهناء احلامية، فكيف أهنى أو كيف تم إلغاء هذا  البند يف  هذا 
االرتباط بني بريطانيا والكويت، يف محايتها واالستعانة هبا والتعاون معها يف حالة 

طلب الكويت.
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]إجابة سمو ويل العهد الشيخ سعد العبداهلل الصباح:[ استمرارية االتفاقية 
كان  قد  أنه  يف  الطرفني،  من  قناعة  وصول  طريق  عن  كان  استمراريتها  وعدم 
الوقت، وقد استبدلت، ال أستطيع اإلجابة عىل هذا السؤال اآلن، ولكنه سؤال 

يف حمله. 

د.  هبا  تفضلت  التي  االتفاقية  أعتقد  الشاجيي:[  عبداهلل  د.  من  ]مداخلة 
األمري  كان سمو  والتي  اتفاقية 1899  أبدلت  التي  الصداقة  اتفاقية  ميمونة هي 
أثناءها رئيسا للوزراء يف عام 68، هناك بند فيها ينص عىل أنه إذا أي دولة تريد أن 
تنهي االتفاقية خترب الدولة الثانية قبل ثالث سنوات، ويف عام 68 أخرب املجلس 
أن بريطانيا تريد إهناء وجودها يف اخلليج ككل، ويف عام 71 أهنيت االتفاقية ككل 
بام فيها كل بنودها، واملادة الرابعة فيها وهي: إذا دعت احلاجة الكويت تستعني 
بقوات بريطانية، كل ما هنالك أن يقوم أمري الكويت بطلب قوات بريطانية، فتم 
إلغاء االتفاقية ككل بام فيها املادة الرابعة يف عام 71. إذن الكويت هي التي تقدمت 

بطلب إلهناء االتفاقية، حيث كانت بريطانيا راحلة يف عام 71 عىل كل حال. 

عندما  بالطلب  الكويت  تقدمت  ملاذا  ميمونة:[  د.  من  بالسؤال  ]استطراد 
ألغيت يف عام 68.

]د. عبداهلل الشاجيي:[ كانت هناك ضغوط من الدول العربية حيث إن اجلو 
للرشق  واستعامرها  بريطانيا  خاصة  أجنبية،  دول  بوجود  يرحب  يكن  مل  العريب 

األوسط وهزيمة 67".

�صهادة �صمو ال�صيخ نواف الأحمد ال�صباح

من  بمزيد  آنذاك  الدفاع  وزير  الصباح  األمحد  نواف  الشيخ  سمو  وحتدث 
التفاصيل واملعلومات التي سبقت عملية الغزو واجتامع غرفة العمليات بوزارة 
الدفاع، وعن تفاصيل مسألة استعدادات اجليش الكويتي وسبب عدم جاهزيتها، 
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وغريها من تفاصيل. وفيام ييل شهادة سموه:)40( 

األعىل  الدفاع  جملس  اجتمع  العهد)41(  ويل  السمو  صاحب  ذهاب  "قبل 
َم الوضع يف احلالة التي مترُّ األزمة عىل الكويت، وأوىص باإلبقاء عىل احلالة  وقيَّ
أساس  عىل  املوضوع  بحث  فطبعا  ج.  ب،  أ،  حاالت:  ثالث  وهناك  العادية. 
نرفع احلالة من أ إىل ب، أي تكون حالة ب. وهناك أيضا من اقرتح أن يستدعَي 
االحتياط، وبام أن هذا االحتياط أين أنا بادرت باملوضوع أن نستدعَي االحتياط 
عىل أساس نكون عىل أهبة االستعداد، فطبعًا فيه تفاوت يف استدعاء االحتياط: 
يتواجدون.  فاتفق عىل أن يكون 10% من االحتياط  10% أو 20% أو %100، 
وعىل أساس املعسكرات تكون قائمة بانتباهها داخل املعسكرات دون توزيع يف 

اخلارج بحالة ... 

]مداخلة د. سليامن البدر: يعني حالة استنفار؟[

]إجابة سمو الشيخ نواف األمحد الصباح:[ مو استنفار، لكن مثل درجة ب، 
لكن مو كاحلالة العادية: طلب االحتياط مثال، استدعاء املجازين مثال، إال اليل يف 

حاالت مرضية ما ُيستدعى، لكن استدعى 5% من اإلجازات، ألن كل هذا ...

]مداخلة د. سليامن البدر:[ هذا طال عمرك قبل الذهاب للقاء؟

أن  أساس  قبل، عىل  هذا  إي،  الصباح:[  األمحد  نواف  الشيخ  ]إجابة سمو 
ال  أن  وطلبوا  أكدوا  السمو،  لصاحب  وحرضوا  اتصلوا  اليل  والرؤساء  امللوك 
يقوم  أن  يمكن  ال  العراق  ألن  جرياهنا،  جتاه  الكويت  من  استفزاز  هناك  يكون 
بعمل عسكري جتاه الكويت. فطلبوا من صاحب السمو أال تستنفر الكويت، أن 
سمو الشيخ نواف األمحد الصباح، مقابلة مسجلة مع سموه أجراها د. سليامن البدر، وحممد بوغيث،   )40(
فرتة  خالل  الكويت  حكومة  أعامل  توثيق  مرشوع  الكويت،   ،1995 يونيو   19 الرجيب،  وسليامن 

االحتالل العراقي، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
إبراهيم  بينه وبني عزة  انعقد  الذي  اجتامع جدة  إىل  الشيخ سعد  العهد  يقصد سموه ذهاب سمو ويل    )41(

الدوري نائب صدام يف تاريخ 31 يوليو 1990م.
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ال ترسل قوة للحدود أو تنرش القوات، أو تصعيد، أي تريد ختفيف األمور. وهذا 
أيضا دار يف جملس الدفاع األعىل أن يكون هذا اليشء، أي ال يكون استفزاز، بل 

استعداد داخل املعسكر.

اختذ هذا القرار طبعا يف جملس الدفاع األعىل، وبعدها بدأت زيارة صاحب 
السمو ويل العهد إىل جدة، والتقاءه مع عزت إبراهيم هناك. ودار اليل دار بينهم، 
ما اتفق عليه عىل أساس يكون هناك اتفاق وأن هذا أول لقاء باململكة، واللقاء 
الثاين أعتقد يا يف بغداد يا يف الكويت، والثالث يف الكويت. وتم هذا االتفاق عىل 
أساس الوفد العراقي يرجع العراق، والوفد الكويتي أيضا يرجع الكويت. فرجع 
سمو ويل العهد الساعة 6 مساء يوم األربعاء، ووصلنا هناك حتى يف املطار اتفقنا 

عىل أن يكون هناك اجتامع يوم اخلميس يف قرص الشعب ملجلس الوزراء. 

قبل  هذا  اهلواء،  يف  نار  إطالق  مناوشات،  هناك  حصلت  هذا  قبل  طبعا 
التهدئة، وهم طبعا بيستفزون.  الذهاب جلدة. طبعا املوضوع من جهة الكويت 
دايام تشوف دورياهتم عىل اخلطوط اليل هي املفروض خطوط حمايدة ما جتي عليها 
أي دورية، فهم قاموا يتخطون هذه احلدود، وإطالق نار باهلواء يعني استفزازات 
من عندهم. فُطلب من عندنا أن نتجاهل املوضوع وال نعمل مثل ما هم يعملون، 
أي نرتك اليشء طبيعي. وحصل اللقاء بني الوفدين، ورجع سمو ويل العهد وهو 
لنتائج  يوصلون  راح  أساس  عىل  لكن  العراقي،  باملسؤول  لقاءه  من  مطمئن  مو 

أفضل يف لقائهم الثاين والثالث.

الصانع،  مزيد  كان  األركان،  رئيس  معاي  اتصل   12 الساعة  حوايل  يف 
وأبلغني أن فيه قوة. أول عفوا الساعة 11،30 مساًء حصل إطالق نار يف املنطقة 
الغربية الشاملية، ودوريات مكثفة دوريات عراقية. الساعة 12 أبلغني أن فيه قوة 
أتت إىل احلدود الشاملية، قوة دبابات اقتحمت خمفرنا الشاميل. وأنا طبعا عىل طول 
اتصلت بالشيخ سمو ويل العهد، وقلت له: أنا احلني جايك، قال يل: تعايل يف قرص 
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الشعب. وانتقلت إىل قرص الشعب ووصلت هناك، وعىل طول حصل اتصال بني 
اإلخوة الوزراء عىل أن نلتقي يف القيادة يف املعسكر يف رئاسة األركان. 

رئاسة  قيادة  مقر  إىل  العهد  ويل  وسمو  أنا  شخصيا،  معاه  أنا  انتقلنا  وحاال 
األركان، واستدعوا اإلخوة الوزراء فجاؤوا. والقوة اآلن هذي إحنا جينا لغرفة 
منتبهني  بس  قوة،  تعترب  ما  املتواجدة  قوتنا  اآلن  طبعا  األمر.  وعطينا  العمليات 
انتباه، وال هي القوة اليل احنا مهيئينها عىل أن تكون عىل أتم االستعداد، وأن كل 
قوة تكون جاهزة، يعني أنا أقدر أقول لك يعني ثلث القوة املوجودة إن كان املجاز 
أو املوجود يف حالة ب ليست يف حالة ج، وهذا كله بسبب امللوك والرؤساء اليل 

طمئنونا أن ما نستفزهم." 

�صهادة ال�صيخ �صامل �صباح ال�صامل ال�صباح

وحتدث معايل الشيخ سامل صباح السامل وزير الداخلية أيضا عن تلك الليلة 
يف روايته لباحثي مركز البحوث والدراسات الكويت، ولعل أمهية روايته تكمن 
يف أهنا توحي لنا بعدم وجود خطة يف وزارة الداخلية للتعامل مع سيناريو حمتمل 

لغزو من دولة جماورة للكويت. وفيام ييل شهادة معاليه:)42(

بوادر  فيه  قبل هذا  الساعة 12، طبعا  الواقع  األسود، يف  أغسطس  "يوم 2 
سياسية، اليل إهي مذكرة اجلامعة العربية، اجتامع جدة وغريه. هذا كله مؤرشات، 
يعني قد يستشف منها بأن هناك نية ُمبيتة جتاه الكويت بشكل جدي وواضح. إنام 
معرفتي أنا الشخصية الساعة 12 إال عرش يوم األربعاء بالليل اتصل فيني صديق 
اللواء  يف  اتصلت  مشبوهة.  حتركات  هناك  إن  وقال  الكويتية،  احلدود  عىل  كان 
يوسف اخلرايف، لقيته حوايل الساعة 12 وربع. قلت له أخ يوسف عندكم يشء 

عبداهلل  ود.  البدر،  سليامن  د.  أجراها  معاليه  مع  مسجلة  مقابلة  الصباح،  السامل  صباح  سامل  الشيخ     )42(
املحارب، ود. ميمونة الصباح، السبت 14 مايو 1994، الكويت، مرشوع توثيق أعامل حكومة الكويت 

خالل فرتة االحتالل العراقي، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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يف حجرة العمليات عندنا فيه يشء؟ خربوك يشء؟ قايل يل ماكو يش. قلت له بىل 
فيه معلومات عندي تقول أن هناك حتركات مشبوهة عىل احلدود. قال أنا أعطيك 
ال،  ال  يل:  قال  أخرى،  مرة  فيني  اتصل  ساعة  ربع  أو  دقائق  عرش  بعد  جواب. 
هذوال مهربني، وهذي العادة بالليل يتحركون للتهريب ويش طبيعي. كالعادة. 

خري إن شاء اهلل.

الداخلية  وزارة  عمليات  فيني  اتصلوا   2 الساعة  ارحتت،  ما  أنا  احلقيقة  يف 
قالوا إن فيه إطالق نار كثيف عىل احلدود. اتصلت رأسا بسمو ويل العهد. قلت 
الدفاع.  وزير  األخ  خربين  نعم،  يل:  قال  يصري؟  شقاعد  تدري  العمر  طويل  له: 
آنا كنت شبه جاهز  أنا رايح اآلن إىل قيادة اجليش.  قلت له: شالتعليامت؟ قال: 
أخ سليامن، كنت متوقع يشء، ألن تقرير الصديق هذا فيه مو تقرير عادي، يعني 
مو مثل جواب اللواء يوسف ألن قال: فيه حتركات مشبوهة عىل احلدود. فكنت 
كلهم  اجليش  قادة  وجدت  أنا،  العمليات  حجرة  دخل  من  أول  تقريبا،  جاهز 
موجودين، وبعدين جاء سمو ويل العهد، وجاء وزير الدفاع، وجاء بقية اإلخوان 
الوزراء أو أكثرهم وكذلك الشيخ جابر العيل اهلل يرمحه، وبدأوا استلموا القيادة، 
أي  يف  صار  لو  التحرك  خطة  الدفاع  ووزير  العهد  ويل  لسمو  يرشحون  وبدأوا 

هجوم إىل آخره.

احلقيقة أنا كنت مستمع وما علقت، ألن تعرف مو اختصاصايت. ويل العهد 
موجود ووزير الدفاع موجود، القيادة كلها موجودة، قاعدين ياخذون التعليامت. 
بعد ما أخذنا التعليامت جلسنا نتباحث يف كثري من األمور، ونتابع األحداث اليل 
هي دخوهلم بشكل واضح. يعني اآلن الساعة، حوايل الساعة 3، دخلوا بوضوح 

تقريبا. وكنا نتابع أهنم وصلوا كذا، أو دخلوا ووصلوا اجلهراء ووصلوا كذا."
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�صهادة ال�صيخ جابر اخلالد ال�صباح

اللواء  العسكرية  القوات  أركان  رئيس  نائب  شهادة  تقديم  أيضا  ويمكننا 
الركن الشيخ جابر اخلالد الصباح التي سجلها بناء عىل طلب اللواء سامل مسعود 

الرسور، حيث نرشها يف كتابه عن معركة اجلسور، وفيام ييل نصها:)43(

للغزو  السابقة  األحداث  بلورت  التي  السياسية  التطورات  نستعيد  "عندما 
وما انتهت إليه جيب أن نسجل أوال نقطة لالستخبارات العسكرية، وأهنا كانت 
الساعة 11 مساء تقريبا  نبه للخطر، ففي مساء يوم 15 يوليو 1990م  أول من 
اتصل يب املقدم الغربليل،)44( وقال يل إن هناك مذكرة عراقية سوف ترفع إىل جامعة 
الدول العربية تتهم الكويت اهتامات باطلة، وأن وراء هذه املذكرة ما وراءها؛ إذ 
متثل حتوال كبريا يف موقف العراق من الكويت، رغم كل ما قدمته الكويت هلا يف 
السنوات املاضية من دعم ومؤازرة. وقد اتصلت بالقيادة السياسية وأبلغتها بشأن 
املذكرة، وذكرت أنه من املستحيل أن تتحول العالقة بني الكويت والعراق فجأة 
من )مع( إىل )ضد( أو )عىل خالف( دون أن يكون هناك هدف معني يسعى إليه 

النظام العراقي.

وقد رأت القيادة السياسية أن ترتيث وتبحث هذا املوضوع للتأكد من فحوى 
املذكرة وتفصيالهتا. وقد كنا نحن دائام عىل حذر؛ ألن األطامع العسكرية العراقية؛ 
نراها نحن - العسكريني - موجودة يف الذهن والفكر. والتاريخ يشهد بأن هناك 
مطالبات تارخيية متكررة، وخالل احلرب العراقية اإليرانية؛ طلبوا إلينا أن نسمح 
بوبيان.  عن  يدافعون  رجال  هناك  هلم:  وقلنا  فرفضنا،  بوبيان  يف  ينزلوا  بأن  هلم 
وقلنا: إذا كنتم تدافعون عن البوابة الرشقية لألمة العربية فنحن جزء منها، ونحن 
)43(   اللواء الركن الشيخ جابر اخلالد الصباح، مقابلة أجراها معه اللواء الركن املتقاعد سامل مسعود الرسور 
يف  ودوره  والثالثون  اخلامس  املدّرع  اللواء  الرسور،  مسعود  سامل  كتاب:  يف  وردت  تاريخ.  ذكر  دون 
معركة اجلسور وحترير الكويت: صفحة مرشفة من صفحات العسكرية الكويتية، ط. 1، الكويت، مركز 

البحوث والدراسات الكويتية، 2007، ص. 59 – 69.
)44(   وهو العقيد ركن طيار عبدالكريم الغربليل.
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رشكاء لكم يف ذلك، وكذلك نحن بوابة من الكويت حتى عامن، جيوز أن يفصلها 
البحر لكن اليوم بالنسبة لالسرتاتيجية العسكرية ال يوجد بحر أو يابسة أو غريها، 

وإذا كان هناك يشء مفيد ستقوم به هذه الدول، واملسافات مل تعد معضلة.

القيادة كنت أفكر يف هذه  أنني يف ثاين يوم صباحا وأنا يف طريقي إىل  املهم 
املذكرة، بل كنت أفكر فيها طوال الليل، وكان هناك رصاع بيني وبني نفيس هل 
هذه املذكرة صحيحة فعال؟ وأدركت أن السياسيني كان عندهم حق حينام طلبوا 
والواجب  العسكري  الشعور  عيّل  يغلب  كان  ولكن  صحتها،  من  يستوثقوا  أن 
يتلونون  القيادات،  وبخاصة  فالعراقيون،  مهام،  شيئا  هناك  بأن  واإلحساس 

برسعة.

معلومتي،  صحة  وأكد  الدفاع  وزير  معايل  يب  اتصل  اليوم  هذا  صباح  ويف 
حق  معك  وقلت:  استخباراتنا.  واجب  من  هذا  فقلت:  عرفتم؟  كيف  وتساءل 
املساند  اخلط  كنا  اإليرانية  العراقية  احلرب  سنوات  خالل  ألننا  فيها،  تشكك 

للقوات العراقية.

املطالبة واملطامع.  تفاجئنا  العراق ولكن مل  املذكرة من  بتوقيت  وقد فوجئنا 
ويف ضوء ذلك قال يل معايل وزير الدفاع: سنخربك بام حيدث يف ضوء املذكرة.

العراق  جنوب  يف  مستمرة  حتشدات  هناك  كانت  هل  رسور:  سامل  ]اللواء 
قرب احلدود؟[

الفريق الركن جابر اخلالد:[ هذا أمر طبيعي، فهناك فيالق موجودة  ]إجابة 
بعد حترير الفاو، وكانت هناك قوات عراقية يف الفيالق السابع واخلامس والرابع 
من الوسط من العامرة حتى اجلنوب، وكل الذي حتتاج إليه هذه القوات أن تتجه 
أنه  العراقي  العسكري  النقل  واملعروف عن  انفتاحا عسكريا،  تنفتح  وأن  جنوبا 

رسيع جدا وبخاصة قوات احلرس اجلمهوري.
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يف هذا اليوم الذي أكدوا يل صحة املعلومة كان عيل أنا - كنائب رئيس األركان 
- أن أختذ االستعداد املطلوب مني؛ اإلجراء العسكري، وذلك يف غياب رئيس 
يتبع ذلك احلاالت  األركان، أن آخذ حالة االستعداد األوىل )أ( عىل أساس أن 
األخرى ) ب (، )ج(. فُأرِسَلت برقية بإيقاف اإلجازات، وُأبِلغُت باإلجراء الذي 
اختذته. وجاءين األمر بأن أعيد احلالة كام كانت. وقيل يل: إن هذه معركة سياسية 

تقّيد أي إجراء عسكري متّر فيه.

مّرت فرتة من 15 إىل 16 يوما يف رحلة تصاعدية؛ هم حيشدون ويصعدون، 
ونحن مل نحرك ساكنا. وكل ما نعمله أننا عندما نجتمع يف اجتامعات القيادة نرفع 
تقريراتنا، ونطلب إليهم أن يسمحوا لنا بأن نعمل شيئا، أقل يشء؛ وهو الوقوف 
أمام هذا احلشد اهلائل الذي يتكون يف شامل البالد، ولكن كانت هناك توجيهات 
كثرية من دول شقيقة وصديقة تبلغ القيادة السياسية بعدم التحرش أو اختاذ إجراء 

من شأنه إثارة العراقيني حتى ال يتخذ ذلك ذريعة هلم.

السياسية أدرى منا بام  القيادة  فيه ونتساءل: هل  وأصبحنا يف وضع نرصح 
وقد  سيحدث،  شيئا  هناك  أن  من  يقني  عىل  كنا  مجيعا  ولكننا  نتخذه؟  أن  ينبغي 
أعطينا القيادة إجيازا بأن العراق إذا مل يفعل شيئا فسوف حيتل العرشة كيلومرتات 
من احلدود شامال، أي احتالل الرتقة وما حوهلا ومنطقة الصبية ووربة وبوبيان، 
هذه هي الكيلومرتات العرشة من حّد املياه إىل اليابسة، وهذا معناه أن الكويت 
ستصبح ساقطة وستكون حتت مرمى النريان، فأنت عندما تتكلم عن أهنا ستحتل 
هذه األرض شامال تأمينا حلدودها فإن مدينة الكويت بالتايل ستكون حتت مطرقة 
اهلاونات التي ستكون يف )النويويص( التي ال تتعدى املسافة بينها وبني املدينة 6 
كم فال مسافة إذن، أي أن الكويت هبذا املفهوم ستكون ساقطة، فاحتالل الكويت 
باملفهوم السيايس هو احتالل مرت أو احتالل الكويت ككل. من أجل ذلك طلبنا 

إجراءات ووضعنا خططنا العسكرية. 
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 35 اللواء  يف  كنَت  فقد  الرسور[  سامل  اللواء  ]خماطبا  تتذكر  أنك  وأعتقد 
عندما عملنا املناورة التي وضعنا فيها فرضية أن هناك هجوما عراقيا )يف ربيع عام 
1990م( وقد كانت املناورة بمشاركة دول جملس التعاون. وكان هناك صد جلميع 
املحاور التي كنا نتوقع أن حيدث اهلجوم منها، وهي حماور أم قرص وحمور العبديل 
وحمور الشقايا؛ ثالثة حماور رئيسية هي بعينها التي تدفقت منها القوات العراقية، 
وتقسمت )هذا غري اجلو والبحر(. باإلضافة إىل أن هناك معلومات استخباراتية 
عن قوات عراقية كانت تعمل من داخل البلد لصالح اإلمدادات العراقية، قوامها 

ال يقل عن لواء زائد، وهي التي كانت حتتل عقد الطرق ..الخ.

نكمل احلديث عن هذه الفرتة حتى 26 يوليو، كانت هناك اجتامعات أذكرها 
مع القيادة السياسية وقيادة الوزارة، وال حيرضين اآلن عددها، وهي موجودة يف 
االجتامعات حرضها جملس  الكويتية، وهذه  العسكرية  بالقيادة  اخلاصة  امللفات 
الدفاع العسكري وجملس الدفاع األعىل، وآخرها كان يف وزارة الدفاع يف الليلة 
السابقة لليلة اهلجوم العراقي، يف مكتب سمو ويل العهد، وكنا نكرر فيها املطالب 

نفسها. 

ومن هنا أقول: حرض رئيس األركان يف 26 يوليو، وتويل القيادة وكان يطالب 
بام كنا نطالب نحن به أمانة، وهو أن نقرر وضع سيناريو ملا ينبغي أن يكون، وكنا 
نطالب بام هو أقل ما يمكن أن يكون، وهو الدفاع املحيل حتى نعمل عرقلة لتقّدم 
رصحيا  الرد  وكان  ..الخ.  معاكسا  هجوما  ونعمل  هلا،  جتمع  أي  ونصد  القوات 
يف  أننا  العلم  مع  تستعمل،  مل  العدو  كلمة  حتى  العراقيني،  تثريوا  ال  وواضحا: 
راضني  يكونوا  فلم  املقابلة،  للجهة  العدو  مصطلح  نضع  العسكري  املصطلح 
بالك باحلشود وغريها، ونحن كقيادة عسكرية يفرتض  حتى عن املصطلح، فام 
أن يكون لدينا خطط كثرية يمكن أن تتخذها القيادة: خطط للدفاع عن الرشق، 
وخطط للدفاع عن الشامل. وكل ما نحتاج إليه؛ أن نطبق إحدى اخلطط املوجودة 
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القيادة العسكرية مل تعط الفرصة ألن نقوم بأي يشء، هذا  يف العمليات، ولكن 
بإجياز ما حدث.

وخالل 5 أو 6 اجتامعات كانت القيادة العسكرية ترّص عىل أن تعطى واجبا؛ 
عىل األقل االنتشار حتى داخل معسكراتنا، ومل تكن القيادة السياسية توافق عىل 
طلبنا حتريك صواريخ معينة )إل تو( من اللواء 15 إىل اللواء 6، ورفض ذلك. 
إن  للقول  للعراقيني  عذرا  تعطي  أال  جيب  سيارة،  عىل  صاروخ  حتى  وال  وقيل 
أتاهم من معلومات من  بام  السياسيني  الكويت تتحرك، ويمكن أن يكون لدى 
املرصي، ملك  الرئيس  اليمني،  الرئيس  فهد،  امللك  العربية:  السياسية  القيادات 
األردن، الرئيس األمريكي ... إلخ أن هذه جمرد مناورات رغم أن هذه احلشود 
عندنا  ونحن  الكم.  وهذا  احلشد  هبذا  عراقية  مناورات  قبل  من  نر  فلم  ختتلف، 
قصري  وقت  هو  إليه  حتتاج  ما  كل  شاملك،  عىل  قوة  العراق  حتشد  حينام  مفهوم 

لالنفتاح ومن ثم تطبيق خطة اهلجوم.

وعىل هذا فليست هناك مسؤولية عسكرية؛ طاملا أن العسكريني أبدوا وجهة 
نظرهم، وكلها مسجلة ومشهود هلا إىل تلك الليلة التي بدأ فيها العراق يتحرك. 
مركز  أول  احتالل  وتم  العراقية،  القوات  تقدمت  أغسطس   1 يوم  مساء  ففي 
كويتي. وهنا أحب أن أشري إىل أن احتالل الكويت كان يوم 1 أغسطس وليس 
2 أغسطس، وأقوهلا بشهادة عسكري، فقد بدأ االحتالل الساعة 11 مساء يوم 

8/1 ليلة 8/2.

ففي تلك الليلة اجتمعت القيادة السياسية يف مبنى رئاسة األركان، وملا رأت 
عىل أجهزة الرادار والرصد ما جيري عىل األرض الساعة الثانية والنصف صباح 
يوم 8/2 صدر قرار القتال، ووقع قرار احلرب ووزع، ومل يصل بعَض الوحدات 

العسكرية إال الساعة الرابعة والنصف.
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طائراهتا  اجلو،  مقتحمة  وطائراهتا  متقدمة  آنذاك  العراقية  القوات  كانت 
بالطريان إال مع  الرؤية، فلم نستطع أن نشارك  )اهلليكوبرت(. وكنا نحن حمددي 

أول ضوء يف هنار 8/2، ألن معداتنا ال تسمح لنا بذلك.

]اللواء سامل الرسور معلقا: الغزو بدأ عىل نحو مكثف عىل املحاور كلها يف 
]8/2

العهد من جدة  بعد عودة سمو ويل  الصباح[:  اخلالد  الركن جابر  ]الفريق 
كان  حدث  الذي  القتال  أن  حدث،  ما  وخالصة  الغزو.  عملية  بدأت   8/1 يف 
بترصف فردي لكل وحدة بام فيها القيادة. وكانت هناك قرارات تم اختاذها عىل 
نحو غري منظم. أنا أقول هذا الكالم وأنا مسؤول عنه، وأنا ال ألوم القيادة ألهنا 

كانت تعمل اتصاالهتا بالتليفونات العادية والنقال وغريه.

]اللواء سامل الرسور معلقا: قد يكون سبب ذلك أن النقلة إىل احلرب أخذت 
وقتا قصريا، وكان دخول الوحدات فجأة يف عمليات عسكرية له أثره السلبي يف 

اختاذ القرار الصحيح[."

ويف لقاء أجرته جريدة الوطن )العدد 6854(  بتاريخ 1995/3/12م مع 
الفريق املتقاعد الشيخ جابر اخلالد نائب رئيس األركان العامة للجيش الكويتي 
وقت الغزو، واقتبس يف تقرير جلنة تقيص احلقائق التابعة ملجلس األمة الكويتي 

ملعرفة أسباب الغزو العراقي للكويت قال:

حالة  يف  يكن  مل  ألنه  الكويتي،  اجليش  بحق  مقبولة  غري  اهنيار  كلمة  "]إن[ 
استعداد حتى يمكن أن تنطبق عليه أي درجة من درجات االنكسار أو االهنيار 
فالقوات املسلحة مل تستلم أوامر القتال إال يف عشية الغزو يف الثاين من أغسطس 

1990م وحتديًدا يف الساعة 2.30 )صباًحا(.

وبإضافة الوقت الالزم للتعميم عىل الوحدات، وهو يف حدود 30 دقيقة، 
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حدود  يف  املختلفة  العسكرية  الوحدات  متناول  يف  الفعلية  القتال  أوامر  كانت 
الساعة الثالثة صباحا. ولذلك ال يمكن أن نقيس ما حدث لقواتنا بمصطلحات 
مثل اهلزيمة واالهنيار، فهذه يمكن إطالقها عىل قوات مسلحة اختذت درجات 
أحتمل  عسكرية  وكقيادة  العدو.  ملواجهة  باالنفتاح  وقامت  القتايل  استعدادها 
للمسؤوليات  حدود  هناك  ولكن  أغسطس،  من  الثاين  يف  حدث  بام  مسؤوليتي 
ويقودنا األمر بالرضورة للحديث عن القرار السيايس فيام حدث ولست هنا يف 
معرض احلديث عام كان يدور يف أذهان القيادة السياسية يف ذلك الوقت، ولكن 
تلك  تأثري  أعزل  أن  أستطيع  ال  فإنني  املوقف  تطورات  عىل  اطالعي  لظروف 
التطمينات التي وردت للقيادة السياسية من جهات خمتلفة جتمعها بالكويت أوثق 
األوارص، حيث أكدت مجيعها عدم تطور املوقف إىل غزو. وتم الطلب من القيادة 
االعتداء  احتامل  بعدم  ضامنات  شبه  وقدمت  املوقف،  حتريك  بعدم  السياسية 
التي  السياسية  للخدعة  بالنظر  منطقيا  كان  حدث  وما  الكويت،  عىل  العسكري 
مارسها النظام العراقي عىل مجيع من توسطوا باألزمة، وذلك كله يف الوقت الذي 
بلغ فيه حجم احلشود العراقية عىل احلدود الكويتية )يف 1990/7/30م( 100 
الثقيلة وانبنى استبعاد اخليار  املدفعية  ألف مقاتل، 300 دبابة ، 300 قطعة من 

العسكري عىل املعطيات التالية :

املواجهة العسكرية مع العراق مل تكن ممكنة، بالنظر إىل حمدودية إمكانات   -1
اجليش الكويتي الذي مل جياوز عشية الغزو ثامنية آالف مقاتل، فاملواجهة 
العهد ورئيس  انتحارية ال جدوى منها. وقد ذكر سمو ويل  كانت عملية 
جملس الوزراء أنه من حسن احلظ أن القوات الكويتية مل تشتبك مع القوات 
العراقية، ألن هذه األخرية بإمكاهنا تصفية مجيع القوات املسلحة الكويتية 

وااللتفات بعد ذلك إىل الكويت ذاهتا.

مل تكن هناك يف ذلك الوقت أي اتفاقية أمنية بني الكويت وأي دولة أخرى،   -2
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سنة  ألغيت  قد  وبريطانيا  الكويت  بني  1961/6/19م  اتفاقية  أن  ذلك 
1971م، وكانت اتفاقية 61/6/19م تنص عىل أن: )»ج« - عندما يكون 
هتم  التي  األمور  يف  بعضهام  مع  ستتشاوران  احلكومتني  فإن  مناسبا  ذلك 
البلدين. »د« - ال يشء يف هذه النتائج سيؤثر عىل استعداد حكومة صاحبة 
اجلاللة يف مساعدة حكومة الكويت إذا طلبت حكومة الكويت مثل هذه 

املساعدة(.

هذه  جلب  املمكن  من  كان  ملا  أجنبية،  بقوات  استعانت  الكويت  أن  لو   - 3
إىل ضخامة  بالنظر  املناسب  الوقت  املالئم يف  املوقع  القوات ووضعها يف 

القوات العراقية التي كانت حمتشدة عىل احلدود العراقية الكويتية.

األفكار التي كانت تعيشها الكويت آنذاك حكومة وشعبا )األمة العربية،   -4
نحو  االجتاه  مع  تتعارض  كانت  والتي  االنحياز(  عدم  العربية،  القومية 
السعي إىل طلب دعم عسكري خارجي، وبصورة خاصة الدعم العسكري 

غري العريب.

اخلشية من استثارة النظام العراقي والرغبة يف عدم إعطائه الذريعة للقيام   -5
بأي عمل عسكري.

الرغبة يف إعطاء الفرصة للحل الدبلومايس لألزمة، ويف احلفاظ عىل عالقات   -6
الكويت بالدول العربية الصديقة التي تساند هذا التحرك السلمي وتضغط 
عىل الكويت للقبول به، وبعبارة أخرى التخوف من أن جتد الكويت نفسها 

وقد انعزلت عن سائر الدول العربية واخلليجية.

عدم فعالية اتفاقية الدفاع العريب املشرتك يف نطاق جامعة الدول العربية،   -7
وضعف هذه اجلامعة ذاهتا وتراخي التعاون بني أعضائها عىل خالف احلال 
سنة 1961م أثناء أزمة عبدالكريم قاسم. وقد جاء يف أقوال الشيخ صباح 
األمحد نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية : » واهلل مالنا بد من هذا 
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أي األسلوب العريب الدبلومايس ما يف خيار لك أكثر من هذا .... يعني قد 
يكون كانت نياتنا حسنة صحيح عندنا السالح موجود لكن سالحنا كله 
يف املراكز ما طلعوه برة بناء عىل تعليامت اإلخوان كلهم مرص والسعودية 

واألردن أرجوكم أن ال تعملوا استنفار باجليش".

�صهادة اللواء فالح عبداهلل ال�صطي

ومن الروايات املهمة أيضا تلك التي أدىل هبا مدير العمليات الربية باجليش 
السياسية  القيادات  فعل  ردة  حول  الشطي  عبداهلل  فالح  الركن  اللواء  الكويتي 

والعسكرية حول احلشود العسكرية يف احلدود الشاملية للكويت، حيث قال:)45(
"منذ 18 يوليو 1990م ]بدأ[ انتشار للقوات العراقية عىل احلدود الكويتية، 
ختللها رفع احلالة بني اجليش الكويتي ودعوة امُلجازين، ولكن صدر أمر بتنزيل 
وأنه  الوضع،  السياسية عىل  للقيادة  إجيازا  فقدمنا  املجازين.  احلالة، وعدم دعوة 
جيب علينا االنتشار عىل حدودنا، فطلب إلينا عدم القيام بذلك. وقيل لنا إن هذا 
حيتاج إىل جهود سياسية. ويف كل ما تقدم كان رئيس األركان)46( خارج البالد، 
حيث عاد بتاريخ 26 يوليو 1990م وتسّلم املسؤولية. ومن خالله قمنا بتقديم 
إجياز إىل جملس الوزراء ووضحنا هلم املوقف. وعىل لسان نائب رئيس األركان 
طلبنا إىل املجلس أن تعطى القوات املسلحة الفرصة للقيام بواجباهتا، فكان الرد 
سلبيا، وهو عدم االنتشار، يف الوقت الذي تنترش فيه عنارص من الفيالق 5 و 7 

العراقية عىل حدودنا الشاملية.
وعقد جملس الدفاع األعىل اجتامعه الذي من خالله قدمنا اإلجياز، ووضحنا 

)45(  اللواء الركن فالح عبداهلل سامل الشطي، مقابلة أجريت بتاريخ 1 ديسمرب 2001. وردت يف كتاب: سامل 
صفحة  الكويت:  وحترير  اجلسور  معركة  يف  ودوره  والثالثون  اخلامس  املدّرع  اللواء  الرسور،  مسعود 
مرشفة من صفحات العسكرية الكويتية، ط. 1، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2007، 

ص. 70 – 75.
)46(   كان رئيس أركان اجليش الكويتي يف ذلك الوقت اللواء الركن مزيد الصانع، ونائبه اللواء الركن الشيخ 

جابر اخلالد الصباح.
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تدخل  الكويت  من  الشاملية  املناطق  الحتالل  نوايا  عىل  يدل  العدو  انتشار  أن 
رئيس  نائب  طلب  عليه،  وبناء  وربة.  وجزيرة  بوبيان  وشامل  الرتقة  منطقة  فيه 
األركان له بتذخري القوات ونرشها خارج املعسكرات أو السامح بتذخري املعدات 
كالدبابات واملدافع ولو يف معسكراهتا، فكان الرد بعدم التحرك. فاملطلوب عدم 
إعطاء رئيس النظام العراقي أي فرصة للرد، أو استفزازه؛ ألن هناك تأكيدات من 

قادة الدول الشقيقة بأن العراق لن هياجم ما مل ُيستفز.
بأن  الوزراء ووزير اخلارجية)47(  نائب رئيس جملس  بعد ذلك كلفني معايل 
أمحل رسالة منه إىل سمو األمري سعود الفيصل، وأن أرشح له عىل اخلارطة أماكن 
متركز القوات العراقية، وفعال سافرت إىل الرياض، وكان يوم سبت، حيث قابلته 
إنه  يل  وقال  العراقي.  الفعل  من  متعجبا  وكان  املوقف،  له  ورشحت  مكتبه  يف 
إىل  التايل  اليوم  يف  وسيسافر  الرشيفني،  احلرمني  خادم  جلاللة  املوضوع  سيرشح 
بغداد وسوف يبلغ معايل الشيخ صباح – حيث ذكره باالسم – عن نتائج زيارته. 

ثم عدت بعد ذلك إىل الكويت وأبلغُت معاليه ذلك. 
ويل  سمو  سيدي  مع  موجودا  وكنت  القليبي،  الشاذيل  حرض  يومني  وبعد 
الشاذيل  العربية  للجامعة  العام  لألمني  اخلارطة  عىل  املوقف  ورشحت  العهد، 
يف  ولكن  الوضع.  مالبسات  العهد  ويل  سمو  سيدي  رشح  ذلك  وبعد  القليبي. 
أثناء ذلك مل أشعر بأن املذكور – أي الشاذيل – كان مهتام. وكان وجهه يقول إن 

من حق العراق القيام بذلك." 

)47(   سمو الشيخ صباح األمحد الصباح.
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الف�صل الثالث:

دفاع بع�س قوات اجلي�س الكويتي ومعاركه 

�صد اجليو�س العراقية

الكويتي  اجليش  وضباط  الوزراء  السادة  شهادات  رسد  الفصل  هذا  يتابع 
جيوش  ضد  خاضها  التي  واملعارك  الكويتي  العسكري  الدفاع  بخصوص 

االحتالل العراقي. 

وكام تبني يف شهادات السادة الوزراء وكبار الضباط آنفة الذكر، حول ظروف 
اجليش الكويتي وضعف درجة استعداده ومربرات عدم استنفاره واختاذ الوضعية 
الدفاعية الكاملة )ج( أهنا كانت كذلك بسبب تعليامت من السلطة العليا للبالد 
املبنية عىل تطمينات عدد من امللوك والرؤساء العرب، بعدم جدية صدام بالغزو، 
وتأكيدهم عىل رضورة عدم استفزاز الكويت للعراق بنرشها للقوات. وحتدث 
اجليش  تسليح  اكتامل  عدم  عن  الصباح  األمحد  نواف  الشيخ  سمو  الدفاع  وزير 

الكويتي بسبب تأخر وصول الطائرات وبعض األسلحة من مصدر التسليح. 

ف  ومع ذلك كله، فإن فرقا من اجليش الكويتي، أدت واجبها بشكل ُمرشِّ
سطرت فيه معاين اإلخالص والبطولة والفروسية. فقد أمجعت الشهادات عىل أن 
القوات الكويتية كبدت جيش العراق الكثري من اخلسائر يف طائراهتم ودباباهتم 

وآلياهتم وزوارقهم. 

وسيقوم هذا الفصل بتوضيح اجلهود العسكرية الدفاعية تلك والتي مكنت 
من تأخري زحف القوات العراقية إىل مدينة الكويت ما يكفي لتساهم بذلك يف 
سياسيا  الغزو  وإفشال  البالد  خارج  إىل  الكويتية  الرشعية  قيادات  خروج  تأمني 
ومنع حتقيق خطة االحتالل األساسية بأرس سمو األمري وويل عهده. كام ونجحت 
التي  والطائرات  والدبابات  احلربية  اآلليات  بعض  إخراج  يف  الكويتية  القوات 
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استخدمها اجليش الكويتي الحقا يف عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت.

والقوات  الربية  القوات  خاضتها  معارك  حول  معلومات  املصادر  سجلت 
الوطني. فمام  البحرية، باإلضافة إىل احلرس األمريي واحلرس  اجلوية والقوات 
يتعلق بالقوات الربية، فتحدثنا املصادر عن معركة جال اللياح التي خاضها اللواء 
السادس، ومعركة رشق اجلهراء التي خاضها اللواء الثامنون، ومعركة اجلسور أو 
جال األطراف التي قاتل فيها اللواء اخلامس والثالثون، ومعركة جال املطالع، 
التي خاضتها كتيبة املغاوير، ومعركة معسكرات املباركية، حيث مقر القيادة العامة 
للجيش، امتدت إىل عدة مناطق: معركة منطقة الشويخ الشاميل، ومعركة طريق 
اللواء اخلامس  فيها قوات اجليش ومنه  قاتلت  الرقعي. والتي  اجلهراء، ومعركة 
والوطني عن قرص دسامن  األمريي  احلرس  ودافع  كام  الوطني.  واحلرس  عرش، 
القوات الربية يف اجليش الكويتي أيضا معركة يف جزيرة  بيان. وخاضت  وقرص 

فيلكا. 

عمليات  مركز  يف  واجبها  أدت  فقد  اجلوي،  والدفاع  اجلوية  القوات  أما 
ومنصات  اجلويتني،  السامل  عيل  وقاعدة  اجلابر  أمحد  وقاعدة  اجلوية،  القوات 
صواريخ الدفاع اجلوي. وبالنسبة ملعركة القوات البحرية، فقد متكنت رغم قلة 

تسليحها من إغراق عدد من الزوارق العراقية.

سنعتمد عىل شهادات وروايات عدة؛ للشيخ نواف األمحد الصباح، وعدد 
من الضباط واألفراد الكويتيني البواسل الذين خاضوا معارك عدة يف بر البالد 
التي  الكويتية  الكثري من املصادر  الكتاب، هناك  وبحرها. وكام فصلنا يف مقدمة 

حتدثت شفويا وكتابيا عن الدفاع العسكري الكويتي.

 

دفاع بعض قوات اجليش الكويتي ومعاركه ضد اجليوش العراقية الفصل الثالث
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�صهادة من غرفة العمليات ل�صمو ال�صيخ نواف الأحمد ال�صباح

نبدأ مع شهادة سمو الشيخ نواف األمحد وزير الدفاع الذي كان مع رئيس 
أركان اجليش الكويتي اللواء الركن مزيد الصانع ونائبه اللواء الركن الشيخ جابر 
اخلالد الصباح وآمر القوة الربية العقيد الركن عبدالعزيز الربغش ومدير العمليات 
الربية اللواء الركن فالح الشطي يرشف عىل املرحلة األوىل من الدفاع الكويتي من 

غرفة العمليات برئاسة األركان يف وزارة الدفاع:)48(

كل  يعني  إحنا  يقتحم،  بدأ  أن  الوضع  تطور  العمليات.  غرفة  يف  "إحنا 
اعتقادنا أنه راح يتعدى احلقول النفطية واملخافر ويوقف، ألنه الطلب كان عىل 

اآلبار. فاألخبار أوصلتنا أن ال. النية هم زاحفني جايني.

]سؤال من د. سليامن البدر:[ طال عمرك، الساعة كم؟ تقدر اتذكر؟

هبذا  اخلرب  جاين   12 الساعة  الصباح:[  األمحد  نواف  الشيخ  سمو  ]إجابة 
اليشء. انتقلنا يعني روحتي لقرص الشعب كانت 10 دقائق ربع ساعة. سمو ويل 
العهد ينتظرين عىل طول ركبنا ورجعنا، يعني أقول لك واحدة إال ثلث بالضبط 

إحنا يف غرفة العمليات نتابع.

فأمرنا أن ترضب الطائرات. والقوة املوجودة عىل أتم االستعداد، وأن تنترش 
يف خارج املعسكر. وطبعا هذي مو القوة اليل إحنا يف بالنا. يعني لو كان اخلطة 
اليل إحنا نبيها؛ خيتلف الوضع. طبعا يف خطط عسكرية: شلون القوات املتقدمة 
توقف، وشلون اليل خلفها واليل خلفها، ولكن إحنا ما صارت عندنا، وال أحد 
فكر بأن يقوم هبذا العمل، وخلينا كل يشء طبيعي. وحصل اليل حصل وقامت 
قواتنا باملوجود، قام سالح الطريان برضب القوة، وعمل عملة ممتازة يشكرون 

عليها حقيقة، خصوصا قاعدة أمحد اجلابر وعيل السامل.
)48(   سمو الشيخ نواف األمحد الصباح، مقابلة مسجلة مع سموه أجراها د. سليامن البدر، وحممد بوغيث، 
فرتة  خالل  الكويت  حكومة  أعامل  توثيق  مرشوع  الكويت،   ،1995 يونيو   19 الرجيب،  وسليامن 

االحتالل العراقي، مركز البحوث والدراسات الكويتية.

دفاع بعض قوات اجليش الكويتي ومعاركه ضد اجليوش العراقية الفصل الثالث
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]سؤال من د. سليامن البدر:[ هل صدرت هلم أوامر من غرفة العمليات؟

]إجابة سمو الشيخ نواف األمحد الصباح:[ نعم من غرفة العمليات طبعا. 
اليل  استعداد  مو  ولكن  الشامل،  يف  هو  الذي  السادس  واللواء   ،3 أيضا  األلوية 
أو   3 الساعة  صارت  وعندما  حصل  اليل  فحصل  الرشسة،  اهلجمة  هذه  يصد 
الغرب.  من  الشامل، وجاءت هذي  من  القوة  الوضع أل، ألن جاءت  4 وشفنا 
البحر، وحنا أيضا أمرنا خفر السواحل أن تغادر  وأيضا أعطونا خرب اخلطر من 
وتتوجه لصد هذا العدوان. وهناك زورقني اليل امهه جاهزين، وزورق كان فيه 
عطل. املهم تعاملوا معاهم ودمروا كثري من الزوارق، ولكن طبعا ذخائر ما كانت 
موجودة وال بأتم استعداد هلم، يعني كلها إن كانت قوة برية أو بحرية أو جوية 

الكل ما أخذ االستعداد التام.

وهذي أنا أقوهلا بكل رصاحة، يعني وُربَّ ضارة نافعة، لو كان فيه استعداد 
يمكن يروح الكثري منا. وهذا واجب مهام صار، الكويتي بمعرفتنا فيه إنه ينبغي 
حتت جنازير الدبابات وال يوخر عنها، وهذا إحنا المسينه فيه، وأعتقد أن جيشنا 
لو كان أيضا هذا. طبعا إحنا ال ند للطرف وال بقوة العراق، ال يف العتاد أو األعداد، 

لكن هذا اليل كتبه اهلل علينا وهذا قدرنا.

وأيضا سمو ويل العهد احلقيقة هو اليل أنقذ الكويت، وأنا أقوهلا بكل رصاحة. 
عندما شاف الوضع عىل طول أخذ سيارته واجته إىل صاحب السمو وسوى له 
له دسامن وأخذ صاحب  فراح  أنا جايك اآلن، وآخذك معاي،  له  تليفون وقال 
وباالتصال معاي طّلعت هلم هليكوبرت وخليتهم  إىل حدودنا.  السمو وخرجوا 

ستاند باي يف خمفرنا يف النويصيب إذا احتاجوا لطائرات أو يشء هم جاهزين.

إحنا بدينا نتعامل مع هذه القوة باملوجود اليل عندنا، حركنا أيضا اللواء اليل هو 
15 باجلنوب؛ وأيضًا اللواء 35. وبدأنا نتعامل مع هذه القوة، وطلبنا من اإلخوة 
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وبقوا  اخلارجية  عند  راح  منهم  وقسم  بونارص،  مع  وغادروا  يغادرون،  الوزراء 
عند اخلارجية. ويف فرتة بعد نصف ساعة تقريبا جاهم أوامر عىل أساس يطلعون 
وشفت  القيادة  يف  ظليت  وأنا،  القليل  إال  كلهم  الوزراء،  فأغلب  اجلنوب.  إىل 
الوضع يعني متدهور بالنسبة لنا. فقلت: أنا راح أنتقل للدفاع اجلوي، ألن عندي 
اهناك طاقم قيادة والدفاع اجلوي يكون هم أفضل من رئاسة األركان. طبعا اآلن 
بدأت القوات العراقية تتدفق، وفيه الطابور اخلامس طبعا اليل أغلبه لألسف طلع 
من عندنا من الكويت، وانتقلنا إحنا وعطيت أنا أمر للقادة املوجودين عىل أهنم 

يترصفوا كحكامء وكقادة، ما ترونه اعملوه، ألنني أنا راح أنتقل ملوقع آخر.

فانتقلت إىل الدفاع اجلوي هناك، وظلينا نتعامل مع القوة العراقية؛ إن كان 
حوايل  الطائرات،  من  الكثري  وأسقطنا  املغرب،  قريب  تقريبا  ملا  جوي،  أو  بري 
الذخائر  املنصات ختىل من  منها. وبدأت  ر كثري  ُدمِّ 40 طائرة سقطت. وزوارق 

اخلفيفة، فطبعا أنا باتصال دائم مع سمو ويل العهد. 

واحلرس الوطني أيضا انتقل إىل قرص دسامن جزء منه. وجزء منه حافظ عىل 
الوطني.  احلرس  ويصدوهنم  خيرتقوه  أن  يريدون  مرات  ثالث  يعني  معسكره. 
يعني هذه شهادة الواحد يذكرها للتاريخ، احلرس الوطني عمل عملة – احلقيقة 
– يعجز الواحد إن يقوهلا اجتاههم، وهذي احلقيقة تسجل هلم حتى يف كلمة سمو 
انتقل إىل قرص دسامن  أثنى عىل هذا اليشء. ومنهم من  التخرج  أثناء  العهد  ويل 
وفعل فعلته املمتازة املرّشفة احلقيقة. ويف منهم من استشهد، ويف منهم من أرس، 
ر، حاولوا اقتحامه ثالث مرات، ملا نفذت الذخرية منهم وظلوا  واملعسكر هذا ُدمِّ

لغاية 9 يف الليل. 

بنصف  املغرب  قبل  ليام  اجلوي وظلينا  للدفاع  انتقلنا   - قلت لك   - واحنا 
ساعة. وإحنا طبعا ملا انتهت الذخائر، وُطلب مني أنا أغادر املوقع إىل اجلنوب. 
وأيضا أوفينا وقلنا للقادة ترصفوا ترصف احلكامء، وغادرت قبل املغرب بنصف 
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الدفاع  عىل  يعني  لنا،  تتوجه  العراقية  الدبابات  شفت  خروجي  وأثناء  ساعة. 
اجلوي. واملهم أنا طلعت بسياريت مع سيارة ثانية مرافقة معاي، وطلعنا عىل طريق 
وارة وعىل برقان وعىل القرين، ووصلت اخلفجي، وسألت عن سمو ويل العهد، 
فقالوا يف موقع عندهم يف اخللف شوية، وانتقلت أيضا هلم هناك. فهذه أول يشء 

املرحلة اليل حصلت، فإذا كان فيه يشء..."   

"املوضوع اآلخر اليل هو الطابور اخلامس موجود يف السابق، وإحنا سبق أن 
نبهنا وتكلمنا عن هذا الطابور اخلامس، واألمور اليل قام فيها هذا الطابور، ألن 
العراقيني وصايرين عايلة وحدة،  انسبة مع  الكويتيني  الكثري من إخواننا  تعرف 
فالكثري إيون هني، فالداخلية ما تقرر تعمل يشء أو حتد من الزيارة. وهناك فيه 
القادة  من  وكلهم  َبَنك  بياعني  وهناك  غسالني  هناك  أن  بالتايل  اتضحت  أمور 

والضباط ورتب عالية، واإلحصائية العراقية موجودة مثرية بالنسبة للكويت."

"]سؤال من د. سليامن البدر:[ ننتقل أيضا للسؤال اليل أنت غطيته، إنه بعد 
غطيتها  تكاد   7/15 من  الفرتة  إهية  اليل  الكويتية  احلدود  عىل  العراقية  احلشود 
والتطمني من  الرشيفني،  احلرمني  امللك حسني وخادم  إنت، بس عملية تطمني 
الرئيس حسني مبارك ورؤوساء آخرين، إنه ما فيه يعني اجتياح. خلنا نقول بس 
الكويت تشعر بوجود هتديد وأقىص ما يمكن؛ أن يتجاوز احلدود ويبقى ليساوم 
عىل منطقة الرتقة واجلزيرة، أو يشء من هذا القبيل، يعني هل تعتقد بأن الكويت 
ما قامت - أو  القوات املسلحة، املسؤولني إنتو عنها - بواجبهم، عىل األقل يف 

عملية عدم جتاوز اخلط اليل يمكن جيتازه صدام حسني وقواته؟

إهية  شوف،  أخوي  هذا  أل،  الصباح:[  األمحد  نواف  الشيخ  سمو  ]إجابة 
خطة. هنا جملس الدفاع األعىل هو اليل يعطي يف أثناء هذه األمور جيتمع ويعطي 
اخلطط، يعطي األمر إذا كان هناك استعداد برأي من القادة العسكريني، والقادة 
العسكريني طبعا أدوا دورهم وقالوا، لكن طبعا السياسة ختتلف، والسياسة غري 
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سياسية  أمور  هناك  وفيه  هذي.  القوة  تبي  قوة  هناك  فيه  يعني  العسكرية،  القوة 
تتطلب ما حيتاج قوة عسكرية، يعني فيه هناك دبلوماسية وسياسة اليل هتدئ. مع 
]التطمينات[ اليل – حقيقة – طمئنوا الرؤساء وامللوك لصاحب السمو مع الزيارة 
مع  التام  االطمئنان  عطوا  أيضا  اليل  وعرفات  حسني  امللك  منهم،  وصلونا  اليل 
التوجيه منهم بعد االستفزاز بنرش القوات أو يتحملوا عواقبه، يعني هذه العوامل 
اليل – احلقيقة – خلت جملس الدفاع األعىل ما يأمر أن تكون هناك حاجة )ج(، 
بحيث تستنفر القوة، وتستدعي االحتياط. فهذا - احلقيقة – وال أحد فكر أصال 

أن هذا)49( يقوم هبذا اليشء. فهو كذاب وخان الوعد.

وفيه  )ج(،  املرحلة  يف  استعداد  فيه  كان  لو  البدر:[  سليامن  د.  من  ]سؤال 
قوات، نفرتض أن السياسة التقت مع العسكريني وقالت نميش يف السياسة ويف 
نفس الوقت نوقف يف موقف دفاعي، ونرفع حاالت االستنفار؛ كم يوم تتوقع 

كانت القوات الكويتية تستطيع أن تصمد أمام الزحف هذا؟

يكون  يمكن  أقولك  أنا  واهلل  الصباح:[  األمحد  نواف  الشيخ  سمو  ]إجابة 
ثالث أيام، يعني حسب رأيي أنا.

]استطراد يف نفس السؤال من د. سليامن البدر، فيقول:[ هل يمكن أن تزيد 
مدة الصمود عن ثالث أيام لو ُأعطيت هلا األوامر وتوفرت هلا األسلحة الكافية 

والذخرية؟ 

]إجابة سمو الشيخ نواف األمحد الصباح:[ أنا تقديري كذا مع احرتامي ألي 
رأي. أنا تقديري بام أين عايش معاهم. ألن أول يشء هناك فيه بعض األسلحة 
مل تكن عندنا، اليل إهية األسلحة الدفاعية. فيه بعض الطائرات اليل إحنا وصينا 
املدافع أيضا غري مكتملة. يعني فيه هناك بعض  عليها مل تصل. فيه هناك بعض 
)49(   أي صدام حسني الذي وعد بعدم مهامجة الكويت عسكريا، وهو وعد نقله امللوُك والرؤساء العرب 

الذي وفدوا إىل الكويت وحتدثوا إىل أمريها هاتفيا.
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لك.  قلت  ما  مثل  دور  أدى  طريان  سالح  عندنا  فيه  إن  أقول  أنا  لكن  النقص. 
الطيارات  طلعوا  بسالتهم  من  الكويتيني  الطيارين  املدارج؛  رضبوا  العراقيني  ملا 
عىل ممرات الدوريات اليل اتباري الشبك، وألهنا بدون ذخائر أمرهتم أن يتجهوا 
للجنوب، أدوا قصفهم، وحصل هذا ]بشهادة[ من القوات العراقية باليل حصل 
حصدوهم  هنا  املطالع.  يف  حصل  اليل  خصوصا  الكويتية،  اجلوية  القوات  من 
التقدير واالحرتام، فاللواء 35  حصد، يعني ما أتصور هم واللواء 35 هلم كل 
عمل عملة ما صارت. يعني كبَّدله يعني تقريبا لوائني، وهو لواء ناقص إال إنه 

كبَّدله لوائني من القوات العراقية الربية. 

]سؤال من د. سليامن البدر:[ ما مدى فعالية أنظمة اإلنذار املبكر، يعني فيه 
أواكس تدور يف املنطقة ورادارات؟

]إجابة سمو الشيخ نواف األمحد الصباح:[ أيوة فيه، وتعطيك تقاريرها أول 
بأول.

]سؤال من د. سليامن البدر:[ شنو دورها قبل الغزو؟

حتشد،  قوات  هناك  فيه  إنه  الصباح:[  األمحد  نواف  الشيخ  سمو  ]إجابة 
استفرس شنو القوات؛ تقولك فيه تبديل وقوات ما يقارب 25 أو 30 ميل داخل، 
يف هذاك اليوم أيضا مناوشات مع اإليرانيني، فكانوا يستبدلون قوة تروح، وقوة 
جتي حسب التقارير. وهذا استبدال يعني تقارير يومية تيينا أيضا من األمريكان، 
جتي تقارير فيه هناك حشود لكن هذا الواحد اليل انزعج من هذي احلشود وحب 
يستفرس، لكن امللوك اليل جوا وقالوا ال تستفزون العراق، والعراق عطانا عهد 
إنه ال يكون فيه عمل عسكري عىل الكويت، ونرجوكم رجاء ال تعملوا يشء، 
هنا،  جانا  يوم  وعرفات  مبارك،  وحسني  فهد،  امللك  من  هذا  طبيعيني،  خليكم 
وحسني، ومال اليمن عبداهلل صالح عندما كان عنده العويض يف أثناء هذا، فلام 
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اتصل قالوا له قول حق صالح فيه حشود موجودة وشنو هذي احلشود. فاتصل 
هو يف صدام وقاله أل؛ ال يمكن أن أقوم بعمل عسكري ضد الكويت، إخواين 
الكويتيني وإحنا عرب وسوف نتفاهم باللقاءات، وإحنا إخوة، وأيضا آخر يشء 
التقى مع صدام حسني مبارشة، يكلم صدام ويكلم  وزير خارجية ]السعودية[ 
امللك فهد، فقال ]صدام[: يا إخوان اطمئنوا، أنا ما راح أقوم بعمل عسكري ضد 

إخواننا الكويتيني، هذا ال يمكن. يعني هذي الصور – احلقيقة – اليل حصلت.

]سؤال من د. سليامن البدر:[ فيه يقال إن هناك بعض األسلحة احلديثة اليل 
كانت موجودة ومتوافرة باجليش، بطاريات عىل سبيل املثال، فيه بطاريات موجهة 

إلكرتونيا، يعني تدعس الزرار وبروحه يتبع الدبابة.

]إجابة سمو الشيخ نواف األمحد الصباح:[ أل، هذي مالت الدفاع اجلوي، 
يف  عندنا  اليل  املنصات  يف  والزوارق،  هذي  فالطائرات  حطمهم،)50(  اليل  وهو 
فيلكا ومنصة يف املطالع، ومنصة يف أم العيش، فاملنصات هذي الزم يبيلها تغذية 
فنفذ ما هو موجود، والذخائر املوجودة عندها اطبقوا عليه واحجزوا الطاقم اليل 

فيها، فهذه املنصات اليل أذهتم.

]سؤال من د. سليامن البدر:[ هذي أرض جو؟

]إجابة سمو الشيخ نواف األمحد الصباح:[ إيه أرض جو."

�صهادة من غرفة العمليات للواء الركن ال�صيخ جابر اخلالد ال�صباح

لت أيضا شهادة نائب رئيس أركان اجليش الكويتي اللواء الركن الشيخ  ُسجِّ
جابر اخلالد الصباح، فقد أثنى ثناء عىل بسالة اجليش الكويتي ودفاعه املستميت 

)50(   أي أن هذه األسلحة الكويتية هي التي أسقطت طائرات وأغرقت زوارق عراقية، وكانت تؤدي مهمتها 
خري قيام لوال نفاد الذخرية وعدم وصوهلا بسبب احتجاز الطاقم الذي يزود هبا.

دفاع بعض قوات اجليش الكويتي ومعاركه ضد اجليوش العراقية الفصل الثالث



87 8687 86

عن الكويت رغم ظروف عدم اجلاهزية، فقال:)51(

"بعد عودة سمو ويل العهد من جدة يف 8/1 بدأت عملية الغزو، وخالصة 
ما حدث: أن القتال الذي حدث كان بترصف فردي لكل ِوحدة بام فيها القيادة. 
أنا أقول هذا الكالم وأنا  وكانت هناك قرارات تم اختاذها عىل نحو غري منظم. 
مسؤول عنه، وأنا ال ألوم القيادة ألهنا كانت تعمل اتصاالهتا بالتليفونات العادية 

والنقال وغريه.

]اللواء سامل الرسور معلقا:[ قد يكون سبب ذلك أن النقلة إىل احلرب أخذت 
وقتا قصريا، وكان دخول الوحدات فجأة يف عمليات عسكرية له أثره السلبي يف 

اختاذ القرار الصحيح.

بدأنا  حينام  أننا  الكالم  هذا  ويؤكد  الصباح[:  اخلالد  جابر  الركن  "]الفريق 
والقوة  الربية  للقوة  الذخائر  بتحميل  أوامر  أعطينا  العراقية  القوات  انفتاح  نرى 
القيادة العسكرية أوامر، وقد  اجلوية، علام بأن هذا الترصف خمالف، فليس عند 
فعلت ذلك عىل مسؤوليتها. وقد نفذت القرارات التي أعطيت لنحو 70% من 
قواتنا اجلوية، وهذا األمر ممكن بالنسبة لتلك القوات. أما بالنسبة للقوات الربية 
كتائب  بعض  كثرية. وكانت  الناقصة  والكتائب  اللواءات  كانت  فقد  والبحرية، 
اللواء 35 هي اجلاهزة يف ذلك الوقت. وعليه فقد قاتلت تلك الكتائب وناورت 
األمر  أعطاها  متسلسال  قياديا  نظاما  فيها  ألن  املناسب،  الوقت  يف  وانسحبت 

وانسحبت إىل خطوط العمق. 

وكانت تلك الكتائب عينًة ونموذجًا لبطولة اجليش الكويتي، الذي لو أعطي 
الصورة  تغريت  لربام  احلرب  ملواجهة  البلد  هتيئة  ومتت  مبكر،  وقت  يف  الفرصة 

الرسور  مسعود  سامل  املتقاعد  الركن  اللواء  أجراها  مقابلة  الصباح،  اخلالد  جابر  الشيخ  الركن  اللواء     )51(
يف  ودوره  والثالثون  اخلامس  املدّرع  اللواء  الرسور،  مسعود  سامل  كتاب:  يف  وردت  تاريخ.  ذكر  دون 
معركة اجلسور وحترير الكويت: صفحة مرشفة من صفحات العسكرية الكويتية، ط. 1، الكويت، مركز 

البحوث والدراسات الكويتية، 2007، ص. 59 – 69.
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مثاال  املحدود  حتركها  يف  املسلحة  القوات  أعطت  لقد  األمر.  إليها  انتهى  التي 
طيبا للشجاعة وبذل النفس والدفاع عن األرض، بل إن حتركها يف ذلك الوقت، 
َن القيادة السياسية من االنسحاب يف أمان إىل اململكة العربية  رغم تأخره قد مكَّ
السعودية، وتم إنقاذ الرشعية ممثلة بسمو األمري وويل العهد، وهو أمر كانت له 
أمهيته الكربى يف التفاف املواطنني حوهلا من أجل ختليص الوطن من الغاصبني، 

كام كان لذلك التحرك أثره يف متكني بعض األجهزة من تأمني وثائقها ورجاهلا.

1973م  وعام  1967م  عام  العربية  اجلبهات  يف  شارك  الذي  اجليش  إن 
م الكثري من البطوالت لن يبخل يف الدفاع عن أرضه. ولو أتيحت له الفرصة  وقدَّ
للتحرك منذ الوهلة األوىل، لكان استعداده للمواجهة خمتلفا، وهلذا فإنني أختلف 
مع أولئك الذين يرون أن عدم جتهيز اجليش حفظ البلد من مواجهة مدمرة لغياب 
القيادة  لنا  سمحت  ولو  عليه،  مردود  الكالم  هذا  إن  والعدد.  العتاد  يف  التكافؤ 

السياسية لقمنا بذلك، وما فائدة اجليش إذا مل يقم بواجبه.

بالقرار  املختصة  هي  السياسية  القيادة  إن  مداخال:  الرسور  سامل  ]اللواء 
يالم  ال  حدث  الذي  املوقف  وهذا  املعلومات،  عىل  مبنيا  يصدر  الذي  السيايس 

عليه أحد، نظرا للرسعة التي سارت هبا األحداث وعدم اختاذ القرار السليم[.

]الفريق الركن جابر اخلالد الصباح:[ أنا كعسكري أقول إن من حق املدين 
أن يزعل من جيشه ويلومه، وينبغي أال نسلبه هذا احلق، غري أن املطلوب هو أن 
تكون احلقائق واضحة، وأننا مل نخذله. ولكن القرار السيايس هو السبب. وإذا 
كان العراق يرى أن ما حدث هو نرص له فهو خمطئ، ألنه قام بخدعة قذرة مل تكن 
موجهة إىل الكويت بل أيضا إىل الدول العربية واألجنبية التي عهد إليها بطمأنة 

الكويت التي اختذت هذا املوضوع بمفهوم األخوة والصداقة واجلوار.

ومهام تكن احلروب، فإن هناك أخالقيات ال ينبغي جتاوزها. والنظام العراقي 
مل تكن لديه ذرة منها، سواء يف بداية احلرب أو بعد ذلك، فاأللغام التي زرعتها 
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تفيد  أو تقدم خرائط  الكويتية مل تضع هلا عالمات  العراقية يف األرايض  القوات 
بأماكن وجودها، وهذه أخالقيات وأعراف اخرتقها ذلك النظام ومل يضع هلا أي 

اعتبار.

إن القيادة العسكرية مل ختذل الشعب، وجيشه مل خيذله. يف اليوم الذي يرفع 
رأسه يف املجالس ويقول جيش الكويت قاتل يف سيناء، وقاتل يف اجلوالن، ودافع 
يف أماكن كثرية، جيب أن يذكر أن القوات التي دخلت امليدان يف أغسطس 1990 
زوارقنا  تكتيكيا،  انسحبت  املعركة  دخلت  التي  قواتنا  كل  تكتيكيا.  انسحبت 
تكتيكيا،  وانسحبت  معارك  دخلت  الربية  وقواتنا  طائراتنا  تكتيكيا،  انسحبت 
القوى التي قاومت؛ قاومت وانسحبت تكتيكيا. وليس عندنا من سقط يف األرس 
إال الذين اندفعوا بأنفسهم استجابة لنداء الوطن مسلحني بام عندهم من ذخرية 
حمدودة، فلدى سامعهم بالغزو انطلقوا دون خوف أو وجل إىل وحداهتم، وقد تم 
أرس أكثر من 600 جندي يف احلواجز. وهذا له معنى واضح وهو أن العراقيني 
مل يأرسوا أولئك اجلنود وهم يف الواجب، بل كانوا يف طريقهم للقيام به، إال أن 
املقاومة  والبعض اآلخر واصل  العسكري  العمل  بعضهم قد وصل وشارك يف 

طوال أشهر االحتالل السبعة.

هذا هو اجليش الكويتي الذي ينبغي أن يعرفه الناس. ذلك اجليش الذي مل 
ينضّم إىل العراق جندي واحد منه، رغم اإلغراءات التي تعرضوا هلا. ومل هيرب 
الوطن،  خارج  وجتمعوا  قياداهتم  حول  اجلنود  التف  بل  الواجب،  من  منه  أحد 
تعاون  هناك  وكان  التحرير.  ليوم  واستعداداهتم  تدريباهتم  الفور  عىل  وبدأوا 
مثمر وبناء بني الصامدين من أبناء القوات املسلحة وبني أولئك الذين أجربهتم 
التحرير أكثر أمنا  الظروف عىل اخلروج. وهو ما أعان كثريا يف أن تكون عملية 

بالنسبة للمواطنني املقيمني يف الكويت.

وال يمكن أن ننسى هنا بطبيعة احلال أن نسجل الشكر والعرفان للمملكة 
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الذي  الطبيعي  العمق  للكويت  بالنسبة  كانت  التي  الشقيقة  السعودية  العربية 
مهد لعملية التحرير ويرسها، فضال عام قدمته للقيادة السياسية وللمواطنني من 
مساعدات إن دلت عىل يشء فإنام تدل عىل تلك الوشائج الوثيقة التي تربط بني 
القيادتني الكويتية والسعودية وبني األرس والقبائل املوجودة يف البلدين الشقيقني، 
يف  أيضا  تقرص  مل  التي  األخرى  العربية  اخلليج  دول  موقف  ننسى  أال  ينبغي  كام 
تقديم كل ما من شأنه منارصة الكويت وشعبها يف تلك املحنة العظيمة التي مرت 

هبا الكويت."

�صهادة من امليدان لّلواء الركن فالح ال�صطي

تقدم شهادة مدير العمليات الربية يف اجليش الكويتي العقيد الركن آنذاك، 
القيادات  فعل  رد  حول  التفاصيل  من  مزيدا  الشطي  عبداهلل  فالح  الركن  اللواء 
السياسية والعسكرية بعد حشود العراق يف الشامل. فيقول - بعد مقدمة حول بدء 

العراق بالتصعيد السيايس واإلعالمي ثم العسكري - ما ييل:)52(

الجتامع  العهد  ويل  سمو  سيدي  رافقت  1990م  يوليو   31 يوم  يف   ]...["
العراقي  اجلانب  إليه  يأت  مل  والذي  عمل،  دقيقة  ثالثني  يستغرق  مل  الذي  جدة 
للمناقشة أو لطرح احللول، وإنام ملعرفة مدى قبول الكويت للمطالب العراقية. 
فعاد سمو ويل العهد والوفد املرافق له الساعة السابعة مساء األربعاء، وعقد مؤمتر 

صحفي أدىل فيه بان املباحثات ستستأنف يف األيام القليلة القادمة. 

وملا رجعت إىل البيت اتصل معي مركز العمليات املشرتكة لكوين يف ذلك 
مراكزنا  باجتاه  العدو  دبابات  تقدم  عن  ليبلغني  احلربية  العمليات  مدير  الوقت 
احلدودية املواجهة للعراق، فانتقلت فورا إىل املركز، وكانت الساعة الثامنة ليال. 
)52(   اللواء الركن فالح عبداهلل سامل الشطي، مقابلة أجراها اللواء الركن املتقاعد سامل مسعود الرسور بتاريخ 
والثالثون ودوره يف  اخلامس  املدّرع  اللواء  الرسور،  كتاب سامل مسعود  ديسمرب 2001. وردت يف   1
معركة اجلسور وحترير الكويت: صفحة مرشفة من صفحات العسكرية الكويتية، ط. 1، الكويت، مركز 

البحوث والدراسات الكويتية، 2007، ص. 70 – 75.
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وأبلغت املوجودين باالتصال باملسؤولني لاللتحاق فورا، وبدأنا نتابع األحداث، 
حيث اتصل معي آمر مركز الصخيربيات، ليبلغني بأن الدبابات تبعد عنهم مخسني 
التاسعة والنصف مساء يوم  ذا يفعلون؟ هل يقاومون؟ وكانت الساعة  مرتًا، فام 
األربعاء. فأبلغته بعدم االشتباك واالنسحاب من املركز. ثم اتصل آمر مركز أم 
قرص وأبلغني كذلك بتطويق املركز وماذا يفعل؟ فكررت عليه األمر باالنسحاب 

فورا وعدم االشتباك، وبلغت الساعة احلادية عرشة ليال. 

مركز  يف  احلضور  احلكومة  بدأت  والنصف  عرشة  احلادية  الساعة  ويف 
العمليات، وأوهلا كان سيدي سمو ويل العهد والشيخ سامل الصباح والشيخ نواف 
األمحد، حيث سألني سمو ويل العهد عن املوقف، فأخربته بأن العدو حيارص مجيع 
مراكزنا احلدودية املتامخة، وقد سقطت مراكز الصخيربيات والعازمية وأم قرص. 
وبعد أن حرضت احلكومة يف مركز العمليات اجتمعت وبدأ معايل وزير اخلارجية 
بام  الشقيقة والصديقة إلبالغهم  بالدول  املحمد االتصال  الشيخ نارص  ووكيلها 

يدور.

ويف هذه األثناء بدأت القوات العراقية اخرتاق األرايض الكويتية، والتقدم 
من املحاور الثالثة: أم قرص – الكويت، والعبديل – الكويت، والساملي – الكويت. 
العظام  دوار  مشارف  عىل  العراقية  والقوات  إال  ساعات  ثالث  مضت  إن  وما 
بالصليبيخات واملناطق املوازية هلا، حيث صدرت األوامر من سيدي سمو ويل 
القيادة،  العهد لقائد القوة الربية بصد املهامجني بعد أن انعزلت املعسكرات عن 
والثالثني  اخلامس  واللواء  السامل  واملغاوير وقاعدة عيل  السادس  اللواء  وأصبح 
الثالثة والنصف صباحا  خلف القوات العراقية. كام صدرت األوامر يف الساعة 
للقيادة بالدخول يف القتال. بعدها تقرر أن ينتقل سمو ويل العهد إىل مقر صاحب 
العمليات  مركز  إىل  احلكومة  انتقلت  بينام  باخلروج  إلقناعه  البالد  أمري  السمو 

البديل.
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وما إن أرشقت الشمس إال والقوات العراقية تطلق نرياهنا عىل معسكرات 
املباركية وقرص دسامن، حيث اتصل معي قائد قوة درع اجلزيرة ليجيبني عن طلب 
أوامر بذلك،  أنه ال يستطيع أن يتحرك لعدم صدور  إليه، وهو  سبق وأن طلبته 
اخلارج  اتصل معي من  كام  الكويت سقطت.  بأن  فأخربته  املوقف  وسألني عن 
الضباط  املزين، وجمموعة من  واللواء عبدالوهاب  املحمد  الشيخ صالح  سعادة 
الذين يستفرسون هل يستطيعون أن يأتوا ليعملوا شيئا، فكان الرد بأن الكويت 
يوم اخلميس. ال  الوضع طيلة  بإمكان أحد عمل يشء واستمر  سقطت، وليس 
توجد اتصاالت بني القيادة وقواهتا الثالث، ولكن الضباط بدأوا ينسحبون من 

معسكراهتم ويلتحقون بمركز العمليات املشرتك. 

وبدأت بعض املواجهات بني القوات العراقية وقوات صغرية كويتية حتصنت 
يف أماكن متفرقة خالل يوم اخلميس كام حصل يف اجلهراء. ويف الصباح اشتبكت 
الطائرات الكويتية مع الطائرات العراقية وقد أسقطت عددا من طائرات العدو، 
كام اشتبكت الدبابات الكويتية مع القوات العراقية املتقدمة والتي مل تعر أي اهتامم 
ملا تتعرض له من قواتنا، وإنام متيض إىل أهداف مرسومة مسبقا. كام وقع اشتباك 
يف منطقة الرقعي بني رسية مدرعات من القوات الكويتية واحلرس الوطني ضد 

القوات العراقية. 

من  باالنسحاب  لنا  األمر  صدر  اخلميس  يوم  من  اخلامسة  الساعة  وحتى 
معسكرات املباركية إىل املنطقة الصناعية، ولكننا مل نستطع إنشاء قيادة يف منطقة 
بعض  هناك  ودارت  كيفان،  منطقة  إىل  اجته  البعض  اجلميع،  فانترش  الكراجات 
املناوشات، والبعض اآلخر انسحب ليتخفى عن أنظار العراقيني. وبذلك انسدل 
الستار عىل اجليش الكويتي وحتول إىل مقاومات متفرقة." انتهى كالم اللواء الركن 

فالح عبداهلل الشطي.
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اللواء الركن سامل مسعود الرسور، آمر اللواء 35 الذي قاد معركة اجلسور.
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املعارك الربية و�صهادات من خا�صوها من الع�صكريني الكويتيني

1-  اللواء 35 ومعركة اجل�صور يف جال الأطراف وما حولها 

العليا  القيادات  من  صادرًة  ذكرها  اآلنف  والشهادات  الروايات  كانت 
األعىل.  من  رؤيًة  أتاحت  حيث  احلربية،  األركان  ورئاسة  الكويتية  احلكومة  يف 
اللواء  ضباط  روايات  وبالتحديد  احلريب،  امليدان  من  فهي  القادمة  الروايات  أما 
املدّرع اخلامس والثالثني، التي تعكس لنا جوانب مهمة عن األداء القتايل جلزء 
الركن  العقيد  اللواء؛  آمُر  الروايات  تلك  سجل  الكويتية.  املسلحة  القوات  من 
)آنذاك(، والحقا اللواء الركن املتقاعد سامل مسعود الرسور يف كتابه عن معركة 

اجلسور وحترير الكويت، وألمهيتها سننقلها فيام ييل:

�صهادة املقدم الركن نا�صر خمي�س الزعابي

مخيس  نارص  الركن  العميد  والحقا  آنذاك  الركن  املقدم  شهادة  مع  سنبدأ 
الدروع اخلامس والثالثني  بلواء  اآللية 57  املشاة  لكتيبة  آمرا  الذي كان  الزعايب 

املسمى حاليا لواء الشهيد:)53( 
"]السؤال )1( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[  هل كانت األوضاع 

قبل الغزو تنبئ بحدوثه؟ وضح لنا ذلك.
]إجابة العميد الركن املتقاعد نارص مخيس الزعايب:[  كان القادة هم الذين 
يتابعون األحداث أوال فأوال، وحينام عاد سمو ويل العهد حوايل الساعة الثامنة من 
اجتامع جدة أصبح الوضع مشكوكا فيه. وقد أبلغنا قادتنا العسكريون بااللتحاق 
الليلة نفسها الساعة احلادية عرشة. ويف احلادية عرشة والنصف  باملعسكرات يف 

)53(   العميد الركن املتقاعد نارص مخيس الزعايب، مقابلة أجراها اللواء الركن املتقاعد سامل مسعود الرسور، 
وردت يف كتاب: سامل مسعود الرسور، اللواء املدّرع اخلامس والثالثون ودوره يف معركة اجلسور وحترير 
الكويت: صفحة مرشقة من صفحات العسكرية الكويتية، ط. 1، الكويت، مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، 2007، ص. 76 – 86.
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كنت ملتحقا باللواء.

]السؤال )2( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ ما حالة املعسكر ليلة 
2/ 8 بعد وصولكم؟ وما الغريب الذي أحسستم به؟

]إجابة العميد الركن املتقاعد نارص مخيس الزعايب:[  كنا نسمع أن القوات 
أو موجودة عىل احلدود، ومل تكن هذه األخبار تصلنا  اجتازت احلدود  العراقية 
أن  وعرفنا  املوقف  قّدرنا  عسكريني  بوصفنا   - ولكننا   ، الصحيح  النحو  عىل 
القوات العراقية تنوي، أو وصلت فعال إىل حدودنا الكويتية، وبدأنا االستعداد 

هلذا احلدث.

]السؤال )3( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ أكانت االستعدادات 
نتيجة ألوامر أو نتيجة ملا ملستموه أنتم بأنفسكم؟

]إجابة العميد الركن املتقاعد نارص مخيس الزعايب:[  احلقيقة أنه خالل هذه 
الفرتة كان عندنا قوات يف حالة جاهزية قتالية دائام حتى ولو كان قسم من قواتنا 
يف فرتة راحة أو إجازة، وقد بدأنا جتهيز باقي القوات، وكنا نتلقى األوامر أوال 

فأوال من العقيد الركن سامل املسعود قائد اللواء الذي كان معنا.

]السؤال )4( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ كيف عرفتم بدخول 
اجليش العراقي إىل األرايض الكويتية؟ ومتى؟

عىل  اللواء  قائد  كان  الزعايب:[  مخيس  نارص  املتقاعد  الركن  العميد  ]إجابة 
اتصال مع قائد القوة الربية،)54( ومع القيادة العليا ورئاسة األركان، وهو الذي 
خالل  من  ذلك  وكان  الكويتية،  احلدود  اجتازت  العراقية  القوات  أن  أبلغنا 

الربقيات التي وردت من مركز عمليات القوة الربية.

وقد بدأ خروج قواتنا نحو الساعة اخلامسة فجر يوم 1990/8/2م، وكان 

وهو العقيد الركن عبدالعزيز الربغش.  )54(
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ومدرعة  )م/د(  الصواريخ  من  رسية  ومعه  املسعود  سامل  العقيد  تقدم  من  أول 
القيادة وجيب.

]السؤال )5( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[  أمل تالحظوا قبل أن 
تصل القوات العراقية إىل أماكن قريبة منك فرقا استكشافية من العراقيني يمهدون 

الطريق لقيادهتم؟
بطبيعة  األمور  الزعايب:[   هذه  نارص مخيس  املتقاعد  الركن  العميد  ]إجابة 
احلال ال ختفى علينا نحن العسكريني، وقد كانت هناك وسائل عديدة لعمليات 
االستطالع هذه، فقد كانوا -مثال- يدخلون بصفة رعاة غنم، وكانت هلم جماالت 
عديدة متكنهم من االستطالع. وال ننسى ما كان بيننا وبينهم من عالقات تربطهم 
وهناك  الرئيسة.  مناطقنا  ومعرفة  الداخلية  أمورنا  استطالع  من  مكنهم  مما  بنا 
حادثتان كانتا معي حينام كنت مسؤوال عن املنطقة الشاملية )بوبيان ووربة( قبل 
الغزو تشريان إىل مثل هذه املحاوالت؛ أوالمها، أن بعض القادة العراقيني اجتمعوا 
معي يف أم قرص من أجل زورق أمانة أمام بوبيان كان معطال من اإليرانيني، وقد 
وحيملوا  الزورق  هذا  ليقطعوا  بوبيان  جزيرة  يدخلوا  أن  االجتامع  هذا  طلبوا يف 
حديده، وقد رفضت ذلك بعد أن شككت يف نواياهم ورغبتهم يف الدخول إىل 
أبلغت  وقد  البحر،  ناحية  من  ذلك  عمل  يمكنهم  أنه  وأبلغتهم  بوبيان،  أرض 
القيادة بذلك. ويف احلادثة الثانية بعد توقف احلرب العراقية اإليرانية حينام طلب 
أحد قادهتم إيّل السامَح بدخول ناقلَتي نفط إىل مياهنا اإلقليمية رفضُت ذلك رفضا 
قاطعا، وقلت له إن هذا األمر من اختصاص القيادة السياسية ووزارة اخلارجية، 
وقد  اإلقليمية،  مياهنا  يتعدى  من  مع  اخلاص  تعاملنا  فلنا  العسكريني  نحن  أما 
أبلغُت أيضا القيادة بذلك. وهذه كلها أمور تدل عىل حماوالت االستطالع داخل 

أراضينا.
]السؤال )6( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ وماذا كان رأي القيادة 

العليا؟ 
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طبعا  تؤيد  كانت  الزعايب:[  مخيس  نارص  املتقاعد  الركن  العميد  ]إجابة 
اإلجراءات التي اختذهُتا معهم.

وصف  يمكن  هل  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )7( ]السؤال 
مشاهداتكم األوىل للقوات الغازية وكيف كانت تشكيالهتا وتسليحها؟

القوات  دخول  كان  الزعايب:[   مخيس  نارص  املتقاعد  الركن  العميد  ]إجابة 
من  الساملي  خط  وهو  األطراف،  ناحية  من  املطالع  العبديل  طريق  عن  املعادية 
هذه  وكانت  الكويت،  مدينة  إىل  متجهة  بالقار  املعبد  الطريق  مستخدمة  األبرق 
القوات من فرق محورايب، والفرقة حينام تتقدم يكون هلا حرس مقدمة أمام اجلسم 

الرئييس.

تطورات  لرسعة  نظرا  مستعجلة  بصفة  اللواء  من  وحدات  جتميع  تم  وقد 
وكنت  العدو،  مع  االشتباك  اللواء  آمر  بقيادة  الوحدات  هذه  وبدَأت  املوقف. 
مع قائد اللواء باهلاونات نواصل القتال حتى الساعة الثانية والنصف)55( وحتى 
تدفقت قوات العدو بكثافة واستشهد بعض األفراد وجرح بعضهم، أذكر منهم 

املقدم فهد احلشاش آمر كتيبة املدفعية.

]السؤال )8( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ كيف تعاملتم مع هذا 
الوضع املفاجئ الذي وصلت فيه القوات املعادية إىل مقربة منكم، وماذا كانت 

خططكم؟

للمفاجأة  كان  طبعا  الزعايب:[   مخيس  نارص  املتقاعد  الركن  العميد  ]إجابة 
املباغتة أثرها فيام حدث، فقد دخلوا أراضينا عىل عدة حماور، وقد فوجئنا بدخوهلم 
عىل طريق الساملي، ولذا فقد أمر قائُد اللواء العقيد سامل املسعود آمَر املدفعية أن 
إحداثيات طويلة،  ترمي عىل مسافة طويلة وهلا  املدفعية  نظرًا ألن  املدفعية  تنرش 

)55(   يقصد ظهرا.
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وذلك حتى تنترش قوة اللواء ويأخذ وضعه الصحيح. أما كتيبتي فقد كان نصفها 
تقريبا يف واجب محاية جزيريت فيلكا وبوبيان، ومل يبق منها يف املعسكر إال الثلث 
زنا  تقريبا. وكنا وقتها قد تسلمنا املدرعة الروسية يب إم يب تو BMP2، وقد جهَّ
الرسية املوجودة داخل املعسكر بام يقارب 18 مدرعة أمريكية مل نكن نستعملها 
يف  عاملنا  إخراج  إىل  واضطررنا  العامة،  املستودعات  إىل  سنسلمها  وكنا  حينئذ، 
الروسية فمعظمهم كانوا مستلمني  للمدرعات  القتال لعدم وجود سائقني  فرتة 

واجبات كام سبق أن أرشت.

]السؤال )9( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ هل كنتم عىل اتصال 
باملعسكرات الكويتية األخرى خالل املعركة، وإىل متى استمر اتصالكم بالقيادة 

وتلقي األوامر منها؟ ومتى انقطع االتصال عنكم؟

السابعة  الساعة  من  الزعايب:[   مخيس  نارص  املتقاعد  الركن  العميد  ]إجابة 
ظهرا.  والنصف  الثالثة  الساعة  حتى  واستمر  للعدو،  قتالنا  بدأ  صباحا  ربعا  إال 
فرصة  العدو  عىل  تفوت  حتى  اجلنوب  جهة  إىل  ننسحب  أن  عىل  اتفقنا  وبعدها 
تطويقنا. وكان العقيد سامل املسعود حياول االتصال، ولكن االتصال كان منقطعا، 
ربام بسبب التشويش، ورصنا نتلقى األوامر مبارشة من آمر اللواء. وقد انسحبنا 
إىل اجلنوب وكانت أمامنا »دراكيل رحية«.)56( وقد تقدمُت مع مدرعايت وآليايت 
اللواء راح  الثقيلة، وقائد  الدبابات  الدراكيل من دخول  اللواء، فقد حدت  قبل 
يمني وأنا دخلت الدراكيل، فقد كانت آليايت خفيفة تسمح يل بدخول الدراكيل. 

أعطانا  أن  بعد  اللواء  قائد  وبني  بيني  االتصال  انقطع  الوقت  ذلك  ومن 
أوامر بأن نلتحق إىل جهة اجلنوب، وذلك بعد الساعة الثالثة والنصف ظهر يوم 
1990/8/2م، فقد أكمل واجبه وأكملت أنا مع جمموعتي واجبنا. وملا انقطع 
الساعة  حوايل  إليها  وصلت  وقد  اجلابر،  أمحد  قاعدة  إىل  اجتهت  بيننا  االتصال 

)56(   هي منطقة مقالع، وعرة بسبب احلفر والتالل الكثرية.
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السادسة والنصف تقريبا مساء. و كان هناك ضباط يف القاعدة يف ذلك الوقت، 
وكان الطريان العراقي يقصف القاعدة، وكانت ذخرييت تقريبا منتهية ومدرعايت 
تكاد ختلو من الذخرية. وقد استمر وجودي بالقاعدة حتى الساعة احلادية عرشة 
مساء. ومل أغادرها إال بعد أن شعرُت أهنم سُيخُلون القاعدة من الطريان، وكان 
ذلك حوايل الساعة احلادية عرشة والنصف، فقررُت مغادرة القاعدة متجها بقوايت 

ناحية اجلنوب.

وقبل توجهي إىل اجلنوب كان يف نيتي أن أتوجه إىل معسكر عريفجان،)57(  
ولكنني علمُت أن العراقيني قد احتلوه،)58( وكان اهلدف من اجتاهي إىل اجلنوب 
أن أحافظ عىل مدرعايت، وملا تقدمت ناحية اجلنوب وأحسست أنني اقرتبت من 
حدودنا مع اململكة العربية السعودية الشقيقة أعطيت األوامر للضباط والعسكر 
نتقدم  ال  حتى  للصباح،  ضوء  أول  ظهور  حتى  واالنتظار  باالنتشار  قويت  من 

بمدرعاتنا ونصل إىل حدود اململكة العربية السعودية يف أثناء الليل.

ومع ظهور ضوء الصباح تبني يل أن املسافة بيننا وبني احلدود حوايل أربعة أو 
مخسة كيلو مرتات. وملا وصلنا إىل مراكزنا عىل احلدود أخربين أحد الضباط هناك 
أن العقيد سامل املسعود ومجاعته طلعوا إىل منطقة اجلبو، وقد أحسست باالرتياح 
عندما علمت ذلك. وتوجهت إىل املركز السعودي فأحسنوا استقبايل، ويبدو أنه 
كانت لدهيم أوامر بالسامح لنا بالدخول، وقد وصلت إىل اخلفجي بمدرعايت يوم 
اجلمعة 8/3 حوايل الساعة الرابعة.)59( ونحن يف اخلفجي كان كثري من الكويتيني 
الضباط بالداخلية واجليش يأتون إلينا. وكان عدد من الشيوخ هناك، منهم الشيخ 
سامل صباح السامل الصباح، والشيخ عيل صباح السامل )أبو ثامر( رمحه اهلل، وغريهم 

أي معسكر اللواء 15.  )57(
ستأيت الحقا قصة اللواء 15 الذي غادرت معظم قواته صباحا باجتاه مدينة الكويت حلامية رئاسة األركان   )58(

بمعسكرات املباركية )اجليَون(.
)59(   عرصا.
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كانوا يتابعون األحداث وتطوراهتا.

هناك  كانت  هل  الرسور:[   مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )10( ]السؤال 
قصص أو مواقف بطولية يوم الغزو وهو أصعب األيام وأقساها؟ وما أصعب 

املواقف التي واجهتكم؟ وكيف تم الترصف إزاءها؟

]إجابة العميد الركن املتقاعد نارص مخيس الزعايب:[  أتذكر أن الساحة التي 
كنا فيها أتاحت لنا أن نقاتل فيها، كانت ساحة معركة، وما كان حيدث فيها يشٌء 
ال يصدق؛ فقد كان املكان ضيقا، وكان معظم القادة يقفون بالعرض بني الدبابات 
سامل  العقيد  اللواء،  آمر  معهم  وكان  ومدرعاهتم،  دباباهتم  يوجهون  واملدرعات 
املسعود. ويف هذا اليوم كان اهلل سبحانه وتعاىل هو احلافظ، حفظنا من هذه املخاطر 
التي أحاطت بنا من كل صوب. وقد أصيب املقدم فهد احلشاش يف أثناء وقوفه 
معنا بني املدرعات بطلقة، وكانت إصابته بالغة. وكنت أحد الذين محلوه لنقله إىل 
املستشفى، وقد تطوع أحد الضباط)60( ولبس مالبس مدنية ونقله إىل مستشفى 

اجلهراء. وعىل الرغم من أن إصابته كانت شديدة فقد كانت معنوياته عالية.

أثناء  البطويل يف  الرجل واملوقف  به هذا  الذي قام  الدور الشجاع  وقد كان 
أدت  التي  باللواء  املدفعية  كتيبة  قائد  كان  فقد  والتقدير  اإلشادة  يستحق  القتال 

دورا كبريا يف التصدي للعدو وإعاقة تقدمه.

القوات  وهي  مقدمة،  حرس  يه  نسمِّ ما  أو  العدو،  حرس  مقدمة  وكانت 
خلف  تنظيمهم  أعادوا  ولكنهم  هلم،  قصفنا  من  كبريا  تأثرا  تأثرت  قد  األمامية 
التي  املعركة  ساحة  تكن  ومل  إلينا.  باهلاون  رمايتهم  ووجهوا  السامل،  عيل  قاعدة 
نتحرك فيها تسمح بمرونة احلركة بمفهومنا العسكري، ألننا كنا بصفاة البعارين 
)اإلبل(، والصفاة يف هذا املكان حتد من حركة بعض اآلليات وبعض املعدات. 

)60(   وهو املالزم فؤاد الوهيب بحسب شهادة العقيد فهد احلشاش نفسه كام ستأيت.
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وقد سقطت قذيفٌة قرَب إحدى مدرعاتنا فتعطلت، وكان فيها ضابط ومخسة أفراد 
فغادرها  يتمكنوا من ذلك  مل  لتحريكها من مكاهنا، ولكنهم  تشغيلها  - حاولوا 
الضابط ومعه أربعة أفراد وبقي السائق فريح بلهان الشمري حياول تشغيلها ومل 
املدرعة إصابة مبارشة ويسقط  بقذيفة تصيب  به، وإذا  التي حتيط  يأبه باألخطار 

البطل فريح الشمري شهيدا يف ساحة املعركة.

]السؤال )11( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ من املعروف أن قوات 
اللواء املدرع اخلامس والثالثني كانت يف مقدمة القوات التي تصدت للعدو، وأهنا 
استطاعت تعطيل حركته يف املراحل األوىل، فام أثر تصديكم للقوات العراقية؟ 

وهل كان لذلك دور يف املحافظة عىل الرشعية؟)61(

]إجابة العميد الركن املتقاعد نارص مخيس الزعايب:[ طبعا الرشعية كانت يف 
َر تقدَم  منطقة أخرى. أما بالنسبة للواء املدرع اخلامس والثالثني وما قام به فقد أخَّ
القوات العراقية التي كانت متجهة عىل حمور طريق الساملي إىل مدينة الكويت فرتة 
طويلة امتدت من الساعة السابعة إال ربعا صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف 
التي  والثالثني  اخلامس  اللواء  غري  األخرى  الوحدات  ننسى  وال  تقريبا.  ظهرا 
اشتبكت مع القوات العراقية، ومنها قوات اللواء 80، وكان آمر هذا اللواء هو 

اللواء سليامن الربجس، وقد اشتبكت قواته عىل طريق اجلهراء مع قوات العدو.

اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[  هل تم أرس أفراد  ]السؤال )12( من 
وضباط من اللواء اخلامس والثالثني؟

يتم أرس  أنه مل  الزعايب:[  أعتقد  املتقاعد نارص مخيس  الركن  العميد  ]إجابة 
وحدثت  الشمري،  بلهان  فريح  عريف  وكيل  استشهد  وقد  كتيبتي،  من  أحد 

االعرتاف  من  املستمدة  السياسيَة  الرشعيَة  الكويتيُة  واحلكومُة  عهده  وويُل  الكويت  دولة  أمرُي  يمثل     )61(
والقبول هبا شعبيا وإقليميا ودوليا، وهلا صفة قانونية صحيحة ومعتربة. وطاملا بقيت عىل قيد احلياة فلها 

احلق يف اسرتجاع األرض التي ُسلبت منها، وقيادة محلة دولية للمساعدة يف حترير دولة الكويت.
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وقد  ولوري.  خفيفة  وآلية  وآلية،  مدرعة  عندي  دمرت  فقد  باملعدات،  خسائر 
سقط بعض اجلرحى منهم املقدم فهد احلشاش الذي سبق أن أرشت إىل إصابته 

ونقله إىل مستشفى اجلهراء.

من  متكنتم  كيف  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )13( ]السؤال 
االنسحاب بعد أن بدأت القوات العراقية حتارصكم؟

]إجابة العميد الركن املتقاعد نارص مخيس الزعايب:[ بعدما أحست القوات 
املقدمة،  حرس  املسامة  املتقدمة  القوات  هبا  منيت  التي  اخلسائر  بكثرة  العراقية 
السامل،  الغازية مواضعه خلف قاعدة عيل  القوات  الرئييس من هذه  أخذ اجلسم 
والشهداء  املعدات  يف  عندنا  اخلسائر  حدثت  وهنا  باهلاونات.  قواتنا  يرمي  وبدأ 
املعركة  ساحة  ونرتك  نرتاجع  أن  معنا  اجتمع  بعدما  اللواء  آمر  فقرر  واجلرحى، 
قوايت يف  تكون  أن  إيل  منطقة عريفجان. وقد طلب  إىل  اجلنوب  إىل جهة  ونتجه 
عن  حركتها  يف  ختتلف  وهي  احلركة،  خفيفة  معي  التي  اآلليات  ألن  املقدمة 

الدبابات، وحتي تغطي الدبابات انسحاب بعض القوات مع املدفعية.

الدراكيل،  ودخلت  رحية  دراكيل  منطقة  أمامه  الذي  الطريق  إىل  تراجعت 
الدراكيل عىل خالف  الطرق داخل  التحرك ببعض  وقد ساعدتني اآلليات عىل 
الدبابات التي مل تتمكن من دخول الدراكيل، ألهنا حتتاج إىل أرض مفتوحة، فقد 
جعلت الدراكيل عىل شامهلا. وملا قطعت مسافة كبرية داخل الدراكيل توقفت بعد 
بالدراكيل  نتحرك  تقصفنا ونحن  التي ظلت  العراقية  املدفعية  ابتعادنا عن مدى 
أن  واكتشفت  اللواء  جمموعة  باقي  عن  أبحث  فوقفُت  مداها.  عن  ابتعدنا  حتى 
عند  إلكرتونية  أجهزة  وجود  أو  التشويش  بسبب  ربام  منقطع؛  بيننا  االتصال 
القوات العراقية. فأرسلت بعض الضباط، منهم الرائد سليامن احلويل مع النقيب 

وليد السني للبحث عن باقي القوات، ولكنهم مل يعثروا عليهم.
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فواصلت تقدمي؛ فقد كنا متفقني عىل أن نتجه إىل عريفجان قبل أن نصل إىل 
منطقة كبد. ومل أتوقف حتى وصلت إىل قاعدة أمحد اجلابر، وكان ذلك قبل املغرب 
بربع ساعة تقريبا، ويف أثناء دخويل القاعدة كان الطريان العراقي يقصف القاعدة 
فدخلنا خندق القيادة الذي كان هدفا للقصف مع بعض األماكن املهمة. وهناك 
رأيت بعض القادة والضباط العاملني بالقيادة منهم العميد سبتي الغيث، وذكرنا 

هلم أننا ننوي الذهاب إىل معسكر عريفجان، فأخربونا أن العراقيني وصلوا إليه.

وقد حاولت االتصال باللواء مبارك)62( لتأمني ذخرية للمدرعات واآلليات 
عبداهلل  والنقيب  احلويل  سليامن  الرائد  معي  وكان  أمتكن،  مل  ولكنني  معي  التي 
ويف  السني.  وليد  والنقيب  املقلد  صالح  الوقت  ذلك  يف  أول  واملالزم  السعيد 
الساعة احلادية عرشة مساء تقريبا صدرت األوامر بإخالء القاعدة من الطريان. 
ولذا قررنا أن نرتاجع إىل جهة اجلنوب وحتركنا قبل الساعة احلادية عرشة والنصف 
العروي)63(  خالد  النقيب  منهم  كان  وأفراد  آليات  عدة  ومعنا  اجلنوب  جهة  إىل 

الذي كان معه آليات فيها متفجرات وذخائر خفيفة. 

وصلنا إىل مركز اهلجانة )يسمونه الفوارس(، وتوقفنا فيه للراحة نحو ربع 
احلدود  إىل  سأصل  أنني  أحسست  وملا  اجلنوب،  اجتاه  يف  املسري  وواصلنا  ساعة 
السعودية يف الثالثة أو الثالثة والنصف فضلت أن أنتظر حتى ظهور نور الصباح. 
ويف الساعة اخلامسة والنصف صباحا كان الطريان العراقي يمر علينا متجها إىل 
أربعة كيلو مرتات عن مراكزنا احلدودية.  أو  جهة اجلنوب، وكنا عىل بعد ثالثة 
وأخربين املقدم ريكان عبيسان أن باقي جمموعة اللواء خرجت إىل منطقة اجلبو، 

ودخلنا إىل اململكة العربية السعودية ثم اجتهنا إىل منطقة اخلفجي."

)62(   وهو اللواء 15 دروع يف عريفجان.
)63(   العروج.
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�صهادة املقدم الركن علي مال حممد علي حيدر

ومن امليدان أيضا ومن نفس اللواء اخلامس والثالثني سجلت شهادة آمر كتيبة 
الدبابات الثامنة املقدم ركن )وقت الغزو( عيل مال حممد عيل حيدر، فقال:)64( 

هناك  كانت  هل  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )1( "]السؤال 
وماذا  يوليو؟  شهر  من  بدأت  األزمة  أن  وخاصة  يوم8/2،  قبل  استعدادات 

كانت استعداداتكم والظروف املحيطة باملعسكر يف ذلك الوقت؟

يف  االستعدادات  كانت  حيدر:[  عيل  حممد  مال  عيل  الركن  العقيد  ]إجابة 
بدايتها قليلة وأخذت حالة االستعداد من عندنا ترتفع، ولكن لظرف ما، نعرفه 
لوا  مجيعا وهو أن القيادة السياسية مل ُتِرد أن ُتشِعَر جار الشامل بأننا ننوي احلرب، نزَّ
احلالة، ولكننا العسكريني مل نكن راضني عن ذلك، ألننا نحن بطبيعتنا نحتاج إىل 
وقت لرفع احلالة. فهذا يتطلب أمورا كثرية وإجراءات البد منها حتى نكون عىل 
درجة عالية من اجلاهزية، ولكن القيادة السياسية هلا رؤيتها ونحن ننفذ ما تريده. 
وهلذا كان الوضع يف اجليش الكويتي يسري عىل وفق ما كان يسري عليه يف األوقات 
العادية، حتى طريقة الدوام وااللتزام باإلبقاء عىل ثلث القوات باملعسكر ويكون 

الثلثان الباقيان خارج املعسكر.

]السؤال )2( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ كيف كانت احلالة يف 
املعسكر ليلة 8/2؟

)يوم  السابق  اليوم  يف  حيدر:[  عيل  حممد  مال  عيل  الركن  العقيد  ]إجابة 
األربعاء( انتهى دوامنا عىل نحو ما تعودنا، ولكننا كنا نسمع من وسائل اإلعالم، 
ومن يأتون من العراق أن هناك قوات عراقية كبرية حمتشدة قرب احلدود الشاملية 
)64(   العقيد الركن عيل مال حممد عيل حيدر، مقابلة أجراها اللواء الركن املتقاعد سامل مسعود الرسور بتاريخ 
املدّرع اخلامس والثالثون ودوره يف  اللواء  يونيو 2001، وردت يف كتاب: سامل مسعود الرسور،   23
معركة اجلسور وحترير الكويت: صفحة مرشقة من صفحات العسكرية الكويتية، ط. 1، الكويت، مركز 

البحوث والدراسات الكويتية، 2007، ص. 88 – 94.
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مع  حرب  عىل  زالوا  ما  بأهنم  رون  يتعذَّ العراقيون  وكان  الكويت.  مع  للعراق 
إيران، وكان بعض رجال اجليش يقولون للكويتيني السواح عندهم إهنم قادمون 
إىل الكويت. ولكن األمور حتى ليلة 8/2 كانت طبيعية. وقد اسُتدِعيُت حوايل 
الساعة العارشة أو العارشة والنصف لاللتحاق باملعسكر، ووصلُت إىل املعسكر 
الساعة احلادية عرشة والنصف، فاملسافة بني بيتنا يف الرميثية واملعسكر تستغرق 

نحو ساعة تقريبا.

واملخافر  املراكز  واقرتبوا من  بدأوا حتركهم  قد  العراقيون  كان  وملا وصلت 
املوجودة عىل احلدود. وكانت هذه طبعا مؤرشات أو دالئل عىل نواياهم، وهنا 
للدبابات  بالنسبة  األمر  وهذا  ذخريتنا،  نعبئ  وبدأنا  االستعداد،  حالة  رفع  بدأ 
يستغرق وقتا طويال لنقل الذخرية من مستودعاهتا إىل املدرجات التي توجد عليها 
الدبابات، وحتميل الدبابة يستغرق من 6 إىل 7 ساعات، وقد أصبحت أول دبابة 

جاهزة للحركة حوايل الساعة السادسة صباحا.

فرق  الحظتم  هل  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )3( ]السؤال 
استطالع عراقية؟

عىل  املوجودة  الوحدات  حيدر:[  عيل  حممد  مال  عيل  الركن  العقيد  ]إجابة 
احلدود يمكن تكون أكثر قدرة عىل اإلفادة يف هذا الشأن، ولكننا ُأبِلغنا من احلدود 
أن هناك وحدات عراقية تقرتب من احلدود وأهنا أسقطت عددا من املراكز واملخافر 
احلدودية التي كانت موكولة لقوة احلدود. وكانت حتركات اجليش العراقي من 
منطلق أن الكويت ليست مستعدة وال تتوقع هذا األمر، فكانت حتركاهتم لضامن 
احتالل املخافر أوال، ثم كانت حركتهم بعد ذلك عادية يف حماور الحتالل أماكن 
معينة دون االنشغال بالقتال، وهو ما نسميه يف العسكرية بالتجاوز للوصول إىل 
هدف، بمعنى أهنا لو واجهت قوة يف طريق تقدمها فإهنا تتجاوزها يف سبيل أال 

تتأخر يف الوصول إىل اهلدف الذي تريده.
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هناك  أن  تعتقد  الرسور:[ هل  الركن سامل مسعود  اللواء  ]السؤال )4( من 
من تعاون مع العدو من داخل الكويت؟ وهل كان معكم يف املعسكر جنود من 

جنسيات غري كويتية؟ وماذا كان موقفهم؟

]إجابة العقيد الركن عيل مال حممد عيل حيدر:[ كان اجليش الكويتي يضم 
عددا من اجلنسيات املختلفة، وكان أغلبهم ممن هم بدون جنسية، وهؤالء معظمهم 
من العراقيني، وال شك يف أنه كان بينهم من تعاون مع العدو. وكان هناك آخرون 
معنا يف أثناء القتال، ومعنا عند االنسحاب وعند دخول اململكة العربية السعودية، 

وكانوا معنا ونحن ندخل الكويت وكانت هلم مواقف مرّشفة.

وصف  يمكن  هل  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )5( ]السؤال 
مشاهداتكم األوىل للقوات الغازية؟ كيف كان تسليحها وكيف كان تشكيلها؟

]إجابة العقيد الركن عيل مال حممد عيل حيدر:[ كانت القوات الغازية تتحرك 
عىل  املطالع  اجتاه  يف  وينزلون  الصبية  خط  قرص  أم  حمور  أوهلا  حماور:  ثالثة  عىل 
الدائري الرابع. واملحور الثاين من العبديل للمطالع وينزل جزء من هذا املحور 
وفق اخلطة إىل داخل الكويت عن طريق الدائري الرابع، وتسري الوحدة امُلطلقة 
بجنوب الكويت يف الدائري السادس والدائري السابع. واملحور الثالث هو حمور 
الساملي وتتجه قواته إىل األطراف وتأخذ الدائري السادس، ومل تكن هذه القوات 
منفتحة، أي مل تكن متخذة تشكيل معركة، كانت أرتاال، وهذا يبني أن املعلومات 

التي عندهم أننا يف حالتنا العادية ولسنا يف حالة استعداد للقتال.

]السؤال )6( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ ماذا كانت خططك؟ 
وكيف تعاملتم مع الوضع؟

]إجابة العقيد الركن عيل مال حممد عيل حيدر:[  كانت خطتنا - لو مل يبادر 
نتسلم  أن  االستعداد  حالة  رفعت  أن  بعد   - اليوم  هذا  يف  باهلجوم  العراقيون 
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اللياح لندافع منها، لكن الوضع اختلف  منطقة يف شامل الكويت اسمها منطقة 
البداية واضحة. وكان هناك يشء من االرتباك  بعد اهلجوم، ومل تكن األمور يف 
أربع  التاسعة  حتى  السادسة  الساعة  من  الفرتة  خالل  أعطوين  فقد  والعجلة، 
واجبات البد من القيام هبا، وكانوا ينقلونني من واجب إىل واجب آخر، وكان 
آخر يشء أننا أخذنا منطقة ُترِشُف عىل منطقة األطراف، ومنطقة األطراف هذه 
هي حلقة الوصل التي يمكن السيطرة منها عىل القوات القادمة من املطالع إىل 
الدائري السادس، والقادمة من الساملي إىل الدائري السادس، يعني قواتنا يف هذه 

املنطقة تشبه الكامشة وتسيطر عىل القوات املعادية التي تنزل هبذه املنطقة.

]السؤال )7( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ ما صلتكم باملعسكرات 
الكويتية األخرى خالل املعركة؟

]إجابة العقيد الركن عيل مال حممد عيل حيدر:[ خالل املعركة كنا مرتبطني 
مع قيادتنا األعىل. وكانت قيادتنا تسمع بام حيدث يف املعسكرات األخرى، لكننا 

ككتائب مربوطون بقيادة اللواء وقيادات األلوية مربوطة بقيادة أعىل.

]السؤال )8( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ هل كانت هناك أوامر 
من القيادة الكويتية بخصوص التصدي لتلك القوات؟ ومتى بدأ تعاملكم املبارش 

مع طالئع القوات الغازية؟

أوامر  هناك  كانت  طبعا  حيدر:[   عيل  حممد  مال  عيل  الركن  العقيد  ]إجابة 
صدرت لنا بعد رفع احلالة أي بعد الساعة الثانية عرشة ليال.

]السؤال )9( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ ما القصص واملواقف 
البطولية؟ وما أصعب املواقف؟ وكيف تم الترصف ملواجهة تلك اجلحافل؟

]إجابة العقيد الركن عيل مال حممد عيل حيدر:[ ال أحد يتصور قدر الشجاعة 
التي برزت يف هذا املكان، فقد كانت القوات املعادية القادمة من الشامل كأهنا نمل 
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لكثرهتا. وكانت األرتال ال أول هلا وال آخر قادمة من الساملي، ومع هذا كان موقفنا 
مرشفا جدا. وكان وقوفنا يف وجه هذه اجلحافل بمثابة انتحار إذا قورنت أعدادنا 
العراقيني، لكن الذي سهل املوقف علينا أن الظروف خدمتنا كثريا ألن  بأعداد 
هذه القوات املعادية كانت األوامر لدهيا بالتجاوز، وأهنم كانوا يسلكون الطرق 
الرئيسة فلم يكونوا منفتحني يف تشكيلة قتال. وكان هذا يعني أن التعامل مع آلية 

والثانية والثالثة يؤدي إىل توقف الرتل ومن ثم تصبح آلياته أهدافا سهلة لنا.

وقد ساعدتنا هذه األمور كلها يف التصدي هلذه القوات، لكن يف النهاية البد 
لإلنسان أن يقدر موقفه وموقف من معه، ففي الساعة الثانية والنصف تقريبا )65(  
بأن  اللواء  قائد  فأمرنا  تسقط.  مهمة  عديدة  أماكن  وبدأت  تقل،  ذخريتنا  بدأت 
ننسحب من هذا املكان الذي كنا فيه يف اجتاه قاعدة أمحد اجلابر، ويف أثناء تنفيذ 
يف  السعودية  الكويتية  احلدود  إىل  ليكون  االنسحاب؛  أوامر  تغريت  االنسحاب 

منطقة اسمها احلامطيات فيام بعد.

]السؤال )10( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ كيف كانت مراحل 
سري املعركة يف هذه الظروف؟

]إجابة العقيد الركن عيل مال حممد عيل حيدر:[ يف البداية مل يكن هناك وضوح 
بالنسبة لنا مجيعا، لكن العقيد سامل مسعود جزاه اهلل خريا بدأ يتخذ قراراته بنفسه، 
وكان هذا أمرا صعبا للغاية، وقد سيطرنا - كام سبق أن ذكرت- عىل منطقة ترشف 
عىل الطرق الرئيسة، واستطعنا أن نعرقل تقدم القوات العراقية من الساعة السابعة 
إال ربعا صباحا حتى الساعة الثالثة عرصا، نحو 8 ساعات، وبدأت ذخريتنا تقل. 
وكانت  علينا،  اهلجوم  وحتاول  علينا  مدفعياهتا  تفتح  العراقية  القوات  وبدأت 
الكتيبة السابعة يسار طريق األطراف، وقد غطينا انسحاهبا، واستطاعت أن ترجع 
إىل منطقة رحية. وهذه املنطقة خدمتنا، فقد أعدت هناك حفر يف هذا اليوم وكان 

)65(   يقصد بعد الظهر كام سيتضح بالفقرة الالحقة.
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العدو  رماية  من  التخفي  لنا  َر  وفَّ الذي  الرتايب  الساتر  مثل  منها  املرتاكم  الرتاب 
َرهم بعض الوقت، فأتاح  فاعتقدوا أن هذا املوقع من املواقع الدفاعية لنا، وهذا أخَّ
ذلك آلمر اللواء أن يقدر موقفه ويصدر أوامره بالرجوع إىل حدودنا مع اململكة 

العربية السعودية التي وصلنا إليها عند املغرب تقريبا.

القوات  حجم  ما  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )11( ]السؤال 
الكويتية مقارنة بالقوات العراقية؟

الغازية  القوات  نرى  كنا  حيدر:[  عيل  حممد  مال  عيل  الركن  العقيد  ]إجابة 
بالعني املجردة، وقد علمنا فيام بعد أيام الغزو أهنا كانت يف ذلك اليوم نحو 120 

ألف مقاتل، وكنا نحن يف حالتنا العادية، وكانت نسبتنا إليهم 1 أو 2: 100.

تصديكم  أثر  ما  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )12( ]السؤال 
للقوات الغازية يف املحافظة عىل الرشعية؟ هل كان له دور؟

]إجابة العقيد الركن عيل مال حممد عيل حيدر:[  كان اهلدف هو تعطيل تقدم 
القوات العراقية وإثبات وجود وتأكيد أن اجليش الكويتي بحجمه هذا وبالناس 
الذين كانوا موجودين يف هذا اليوم وقاتلوا مل يكن هياب املوت، ومل يتملكه اخلوف 
من هذا اجليش اجلرار، وقد استطاع املقاتلون بام توافر لدهيم من سالح أن يقاتلوا 

نحو ثامين ساعات، وهذا يف املفهوم العسكري يشء ال يصدق.

من  متكنتم  كيف  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )13( ]السؤال 
من  البرشية  واخلسائر  التسليح  ناحية  من  اللواء  وضع  كان  وماذا  االنسحاب؟ 

الشهداء واجلرحى واملفقودين؟

]إجابة العقيد الركن عيل مال حممد عيل حيدر:[  كانت األخبار التي نسمعها 
حتى الساعة الثالثة تؤثر تأثريا سلبيا يف معنوياتنا، وتشعرنا بأننا فقدنا كل يشء، 
ومن ثم كان االنسحاب رضوريا ألسباب منها املحافظة عىل ما تبقى من اجليش 
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التحرير،  الكويتي ليكون نواة بعد ذلك عند إعادة تكوين هذا اجليش من أجل 
كام أن االنسحاب كان بقرار شخيص من آمر اللواء ومل يكن من جهة عليا، وقد 

استطعنا أن ننسحب وأن نحافظ عىل معظم املعدات التي كانت معنا."

�صهادة املقدم الركن اأحمد خالد الوزان

الوزان  الركن أمحد خالد  العميد  آنذاك،  الركن  املقدم  لت أيضا شهادة  ُسجِّ
والثالثني،  اخلامس  املدرع  اللواء  يف  السابعة  الدبابات  لكتيبة  آمرا  كان  الذي 

فتحدث عن ظروف املعركة املرشفة التي خاضوها، فجرت املقابلة كام ييل:)66(

استعدادات  ما  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )1( "]السؤال 
اره بعدما بدأت بوادر األزمة مع العراق؟ وهل  اللواء الذي كنَت أحد قادته وُأمَّ

كان هناك استعدادات؟

استعدادات،  هناك  كانت  نعم  الوزان:[  خالد  أمحد  الركن  العميد  ]إجابة 
واجليش كله تقريبا كان يف وضع حتفز، لكن قيادتنا - آخر األيام - قالت ليس 
أن  حتى  العالية،  االستعداد  حالة  وخفضت  االستعداد،  هلذا  يدعو  يشء  هناك 
إجازيت السنوية التي كنت قد تقدمت للحصول عليها قد ووفق عليها. وقبل أن 
أحصل عىل إجازيت كان الوضع ال يسمح بذلك، وقد استنكرت أن أقوم بإجازيت 

يف هذا الوضع غري املطمئن. فقيل يل متى احتجنا إليك فسوف نستدعيك. 

وكان الوضع مكهربًا، ولكن بإجراء شخيص مني - عىل الرغم من التهدئة - 
قمت بتهيئة كتيبتي من كافة األمور اإلدارية، كنت قد عبأت اللواري والشاحنات، 
ومحلتها بأغرايض، حتى صندوق الثلج كنت قد محلته معي. وكانت كل األمور 
بإمكانايت،  هي  وال  صالحيتي  من  تكن  مل  التي  األخرية  عدا  ما  جاهزة  اإلدارية 

)66(   العميد الركن أمحد خالد الوزان، مقابلة أجراها اللواء الركن املتقاعد سامل مسعود الرسور بتاريخ 20 
يونيو 2001، وردت يف كتاب: سامل مسعود الرسور، اللواء املدّرع اخلامس والثالثون ودوره يف معركة 

اجلسور وحترير الكويت: صفحة مرشقة من صفحات العسكرية الكويتية، ص. 88 – 94.
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وأمرها كان عند آمر اللواء الذي رفض أن نعبِّئ الذخرية إال بأمر منه، فقد كانت 
الكويت تتخذ سياسة التهدئة، وكان القرار سياسيا. وقد قوبلت سياسة التهدئة 

الكويتية بالغدر واهلجوم علينا.

التي كانت موجودة يف  السابعة -  الكتيبة  الوحيدة تقريبا -  وكانت كتيبتي 
املراكز  يف  ثان  واجب  يف  مشغولة  الثامنة  الكتيبة  كانت  فقد  متكاملة،  املعسكر 

)السناتر( يف محاية اآلبار، وكانت الكتيبة الثانية مشغولة يف فيلكا ويف بوبيان.

]السؤال )2( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ نعود إىل حالة املعسكر 
ليلة 8/2 بعد ما ذكرته.

]إجابة العميد الركن أمحد خالد الوزان:[  كان كل يشء شبه عادي تقريبا، 
ولكن كان عندنا شعور خمالف عىل الرغم من ذلك. وكان كل كويتي شاهد سمو 
وقد  الوضع مكهرب.  أن  يعرف  عائد  التليفزيون وهو  العبداهلل يف  الشيخ سعد 
أذهب مع  أكد  إجازيت، ومل  أيام  أول  الديوانية ذلك، وكان ذلك  لعمي يف  قلت 
أوالدي إىل البيت حتى دق التليفون ألتلقى األمر بااللتحاق باملعسكر. وقد قبلت 
أوالدي النائمني وأوصيت أم عبداهلل عليهم، فقد كان لدي شعور أنني لن أعود 
إليهم, ووصلت إىل املعسكر، وكان هناك املقدم فاضل اهلزاع رئيس فرع اإلمداد 
ذلك  يكن  ومل  الذخرية،  بتعبئة  منه  التعليامت  تلقينا  وقد  هناك،  إىل  سبقنا  الذي 
حوايل  تستغرق  دبابة  تعبئة  كانت  فقد  الناس،  يتوقعهام  التي  والرسعة  بالسهولة 
املدرعات فكانت تستغرق حوايل عرش ساعات. وكان  أما تعبئة  ست ساعات. 
املوجودون  وكان  باملعسكر،  بعضهم  التحق  وقد  جمازين،  باملعسكر  الناس  أكثر 

باملعسكر يضاعفون جهودهم كل واحد عن عرشة.

وكنا نقوم بتعبئة الذخرية بالرسعة املمكنة، وكانت تطورات الوضع يف الشامل 
ترد إلينا أوال فأوال؛ قوات العدو تتقدم وتصل إىل احلدود، وتستويل عىل املراكز 
املسألة جمرد  أن  نظن  كنا  النحو،  االجتياز عىل هذا  نتوقع  نكن  ... ومل  احلدودية 
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هتديد أو قرقعة سالح. ومع متابعتنا للتطورات الرسيعة لألحداث وتزايد قلقنا؛ 
استمر عملنا يف تعبئة الذخرية. وتواصل التحاُق اجلنود واألفراد بوحداهتم فور 
إبالغهم باالستدعاء، ولكننا مل نتمكن إال من تعبئة 50% تقريبا من الذخائر، عىل 

الرغم من أن العمل يف كتيبتي وسائر الكتائب كان مثل العمل يف خلية النحل.

اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ كيف كانت األوامر  ]السؤال )3( من 
واالستعدادات وما املالحظات التي تود أن تديل هبا عن ذلك؟

]إجابة العميد الركن أمحد خالد الوزان:[ كان رفع حالة االستعداد بالليل 
إلينا  وجهت  التي  األوامر  بالليل ختتلف عن  أوامر  أعطونا  وقد  فجائي،  بشكل 
يف الصباح؛ وقد كانت األوامر التي صدرت إلينا بالليل أن نحتل مواقع دفاعية 
عىل جال كراع املرو ونتصدى للقوات العراقية، ولكن األوامر جاءت يف الصباح 
بأن نتحرك إىل داخل الكويت، ألن قوات العدو وصلت داخل الكويت؛ فبعد 
األوامر بالدفاع عن جال اللياح أو كراع املرو كانت األوامر بالدفاع حلامية قاعدة 
عيل السامل. وملا صار عليها قصف وإنزال طلبوا إلينا أن نلتحق بالرئاسة للدفاع 
تتدافع  العراقية  القوات  رأى  حينام  ذلك  اللواء  آمر  ألغى  تقدمنا  وخالل  عنها. 

كالسيل من املطالع، فصارت إلينا األوامر أن نتصدى هلا يف املطالع. 

ويف أثناء توجهنا إىل املطالع واجهنا القوات العراقية عىل اخلطوط الرسيعة، 
ودارت املعركة يف صيهد أو صفاة اإلبل )البعارين( املوجودة عىل األطراف، فقد 

كانت األوامر تتغري بتغري الظروف ووفق التطورات الرسيعة لألحداث.

]السؤال )4( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[  متى عرفتم أن القوات 
العراقية دخلت األرايض الكويتية؟ 

الثانية  الساعة  حوايل  ذلك  كان  الوزان:[  خالد  أمحد  الركن  العميد  ]إجابة 
عرشة لياًل.
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فرق  الحظتم  هل  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )5( ]السؤال 
استطالع عراقية أو فرق استكشاف قبل الغزو؟

]إجابة العميد الركن أمحد خالد الوزان:[ كانت التقارير االستخباراتية التي 
ترد إلينا تقول: إن هناك حشودا داخل البرصة وداخل الزبري وأعدادا كبرية من 

احلرس اجلمهوري، ومل يكونوا يظهرون الدبابات لنا.

]السؤال )6( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[  هل كان يف معسكركم 
جنود من جنسيات غري كويتية؟ وماذا كان موقفهم؟

أما  الكويتيني،  من  اجلنود  كان  الوزان:[  خالد  أمحد  الركن  العميد  ]إجابة 
الفنيون وسائقو اآلليات، وبخاصة آليات النقل الكبرية، من غري الكويتيني: من 
الباكستانيني واهلنود واملرصيني. وكان موقف 50% من البدون ممتازا، أما البقية 
مواقف  وكانت  العدو،  مع  ووقف  خان  من  ومنهم  متفاوتة،  مواقفهم  فكانت 

املوظفني الباكستانيني والفنيني اآلخرين طيبة ومرشفة.

]السؤال )7( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ هل يمكنك أن تصف 
لنا مشاهداتك األوىل للقوات الغازية؛ تشكيلها وتسليحها وتنظيمها؟

"وزن  ]إجابة العميد الركن أمحد خالد الوزان:[ وصلُت إىل مركز يسمونه 
اآلليات"، كان العقيد )وقتها( سامل املسعود آمر اللواء قد وصل إليه مع مدرعات 
من  متحركا  بدبابايت  أنا  وكنت  – الكويت.  اجلهراء  طريق  باجتاه  تو(  دال  )امليم 
طريق بري ثان، فسألته عن اجلهة التي نتوجه إليها فقال: نريد أن نتصدى هلم عىل 
املطالع، فأرسلت مدرعتني الستطالع الطريق أمامي. ويف أثناء ذهاهبام اصطدما 
الثقيلة، وبعد رجوعهام قررنا أخذ  التي رمتهام بالرشاشات  العراقية  مع القوات 
املطل  البعارين  مواقع دفاعية ومواقع صد هلم عىل مكان جال عىل مكان صفاة 
األطراف وعىل  القادمة من  العراقية  القوات  تتحرك عليها  التي  الطرق  عىل كل 
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الدائري السادس. وكان هذا املوقع – حقيقة - ُمسيِطرا عليها. متكنا من خالله 
من رؤية املعدات والدبابات واملدرعات، وكلها للحرس اجلمهوري وهي تتجه 
إىل داخل الكويت عن طريق الدائري السادس. وهنا كانت معركتنا وأول اشتباك 

لنا معهم.

]السؤال )8( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ ماذا كانت خططكم؟ 
وكيف تعاملتم مع الوضع؟

]إجابة العميد الركن أمحد خالد الوزان:[  لقد قرر آمر اللواء أن نأخذ موقع 
صد يف املنطقة هذه التي تسيطر عىل شبكة الطرق واخلطوط الرسيعة القادمة من 
املواصالت  ُعقدة  مثل  املوقع  هذا  وكان  الكويت.  ومن  العبديل  ومن  األطراف 
وقد  تقدمه.  ووقف  العدو  مع  لالشتباك  املواقع  أنسب  وهو  الطرق،  وملتقى 

نجحنا يف ذلك بعض الوقت.

أن  هذا  معنى  هل  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )9( ]السؤال 
املعركة سارت عىل النحو املرجو؟

موقع  يف  ونحن  املعركة  بدأت  الوزان:[  خالد  أمحد  الركن  العميد  ]إجابة 
وقد  كبرية،  خسائر  فيهم  نوقع  وكنا  العدو،  قوات  مع  نشتبك  وكنا  السيطرة. 
وقفنا هلم واستطعنا أن نوقف األرتال هذه، وأن نحد من رسعتها. وكان املوقف 
العراقية  للقوات  فرصة  يعطي  ال  هذا  الرسيع  اخلط  التزامهم  ألن  لصاحلنا، 
للمناورة. وقد كانت عندهم مهمة، هي الوصول إىل داخل الكويت وكان هذا 
هو هدفهم. أما االشتباك معنا فكان يتم وهم متحركون، وكنا نوقع بينهم خسائر 

يف األفراد وغريهم. وكانوا خيلون هذه اخلسائر ويمضون عنها. 

أبطال كويتيون تقوم  يقودها  نفسه كانت هناك طائرات كويتية  الوقت  ويف 
برضب األرتال العراقية عىل مرأى منا، وكانت املعركة جتري يف أكثر من جهة.
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لكم  كانت  هل  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )10( ]السؤال 
اتصاالت يف هذه الفرتة مع املعسكرات الكويتية األخرى؟

أبدا، وكان  اتصال  الوزان:[ مل يكن هناك  الركن أمحد خالد  العميد  ]إجابة 
اتصالنا مع آمر اللواء الذي ُأعطي حرية الترصف، وحرية اختاذ القرار واإلجراء 

الذي يراه مناسبا.

]السؤال )11( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[  بحسب علمك هل 
كانت هناك أوامر من القيادة الكويتية بخصوص التصدي لتلك القوات، ومتى 

انقطعت تلك األوامر إذا كان هناك أوامر؟

]إجابة العميد الركن أمحد خالد الوزان:[ كانت هناك أوامر، ولكن احلقيقة 
- وهذا نذكره للتاريخ - أن األوامر كانت متغرية، ومل تكن واضحة بحسب ما 
ملسته من آمر اللواء. ولكن آمر اللواء اختذ موقفا مرشفا، وهو املشاركة واالشتباك 
مع القوات العراقية يف مكان مناسب. واحلمد هلل الذي رّشفنا باملشاركة يف هذا 

القتال ورّشفنا بتدمري القوات املعادية، ورّشف ربعنا باالستشهاد واإلصابة.

تعاملكم  بدأ  متى  الرسور:[  الركن سامل مسعود  اللواء  من  ]السؤال )12( 
الواسع مع طالئع القوات الغازية؟ وما أصعب املواقف؟ وكيف تم الترصف يف 

مواجهتها؟

بطولية  مواقف  هناك  كانت  الوزان:[  خالد  أمحد  الركن  العميد  ]إجابة 
كثرية؛ فبعد أن أخذت موقع كتيبتي وأخذت األوامر باالشتباك مع العدو، وبدأ 
امتد  وقد  ومذهلة.  ممتازة  ألهدافها  إصاباهتا  وكانت  قواتنا،  من  عنيفا  االشتباك 
االشتباك فرتة طويلة بلغت نحو ساعتني، ثم صدرت لنا األوامر بوقف االشتباك 
كدت  وما  اللواء.  آمر  تلقاها  القيادة  من  أوامر  عىل  بناء  واالنسحاب  العدو  مع 
أعطي أوامري بوقف إطالق النار حتى أخربين آمر اللواء باالستمرار يف القتال، 
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فعدت إىل الرسية األوىل، وكان يرأسها النقيب طالب جويعد، وأرجعتها ناحية 
املقربة يف مكاهنا السابق. 

واستأنفنا القتال وكان القتال مرشفا لنا، وقد قال يل آمر الرسية النقيب طالب 
جويعد وأنا أُمّر عىل الدبابات مع ربعي ألحفز املقاتلني، قال: يا أبا عبد اهلل، هذه 
مقربة بجانبنا وحالنا يف هذه الدنيا حال كل الناس، ومآلنا إىل املوت، وستكون 
لنا، ألهنا بدولتنا ودفاعا عنها. وسوف نموت عىل  ميتتنا هنا، وهي ميتة مرشفة 
الكويت، واشتبك مع  ما يرسك ويرس  إال  منا  ترى  لن  اهلل  إن شاء  دباباتنا هذه، 

العدو.

ومن الذين كانت هلم مواقف بطولية الضابط فيصل املخيال، الذي كان يف 
الوطن،  لنداء  وتلبيته  بالتحاقه  فوجئنا  يعالج زوجته. وقد  بفرنسا  إجازة، وكان 
"أبو  املسمى  املرض  تغيري بسبب  ما أصاب وجهه من  ليخفي  بغرتة  يتلثم  وكان 
الوجوه". وكان يعمل بحامسة ونشاط كبريين؛ يسعف اجلرحى، ويعمل بالدبابة، 
أبطال آخرون منهم  ويقوم باألعامل اإلدارية وكل يشء، كان بطال. وكان لدينا 

محود سهل الذي استشهد يف مدرعته.

مل يكن اجليش العراقي وال احلرس اجلمهوري حني اشتبكنا معه عىل الصورة 
التي كان يتحدث هبا الناس عنه، فمع اشتداد املعركة كان هناك أعداد كبرية منهم 
ترغب يف االستسالم، ولكن ظروف املعركة بالنسبة لنا مل تكن تسمح لنا باستقبال 

هؤالء املستسلمني.

وقد أصيب أيضا أحد اأُلّمار، هو العقيد فهد احلشاش، وكانت هناك مواقف 
بطولية كثرية.

الرسور:[ هل أسهم موقف  الركن سامل مسعود  اللواء  ]السؤال )13( من 
عىل  احلفاظ  يف  حركته  وتعطيل  للعدو  التصدي  يف  والثالثني  اخلامس  اللواء 
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الرشعية؟

]إجابة العميد الركن أمحد خالد الوزان:[ كان موقف لوائنا من املواقف التي 
نعتز هبا ونفخر، فقد كان هذا املوقف أول رفض الدعاءات العراق ومزاعم قياداته 

الباطلة، كان رفضا قويا؛ رفضا مسلحا، كان رفضا بالدم وبالسالح والقتال. 

ومن ناحية ثانية، العراقيون أنفسهم اعرتفوا يف وثائقهم بأن موقف لوائنا كان 
سببا يف تأخرهم يف تنفيذ خطتهم يف احتالل الكويت والسيطرة عليها يف الزمن 
ثالثة كانت معدالت خسائرهم ليست هينة، ونتمنى  املحدد لذلك. ومن ناحية 
كيف  الناس  لريى  املعركة،  هذه  صورت  التي  الصناعية  األقامر  صور  ُتعلن  أن 
ما سبق، وهو  إىل  إضافة  أمر مهم  وآلياته ومعداته، وهناك  العدو  قوات  دمرت 
أن ثقتنا بأنفسنا ترسخت ومل يعد هناك أي هتيب من قوات العدو، وال من حرسه 
تدريبه. وكل هذه  وقوة  قوته  حُياط هبالة غري حقيقية عن  كان  الذي  اجلمهوري 
مكاسب لنا، وأمهها أننا تصدينا هلم، وأثبتنا رشعيتنا ووالءنا لقيادتنا وحكومتنا، 

وَبَررنا بقسمنا الذي أخذناه عىل أنفسنا أمام اهلل وأمام القيادة."

�صهادة املقدم الركن فهد خليل احل�صا�س

ومن كتيبة املدفعية تأيت شهادة املقدم الركن آنذاك، العقيد الركن املتقاعد فهد 
خليل احلشاش، آمر كتيبة املدفعية اخلمسني، حيث حتدث عن ظروف كتيبته وما 
أنجزته. ومتتاز الشهادة باحتوائها عىل معلومات عسكرية تساعد عىل فهم تلك 

الظروف:)67(

حتدثنا  أن  نرجو  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )1( "]السؤال 
أن  بعد  قبل1990/8/2م  ترأسها  التي كنت  الكتيبة  أو  اللواء  استعدادات  عن 
)67(   العقيد الركن فهد خليل احلشاش، مقابلة أجراها اللواء الركن املتقاعد سامل مسعود الرسور بتاريخ 4 
فرباير 2002، وردت يف كتاب: سامل مسعود الرسور، اللواء املدّرع اخلامس والثالثون ودوره يف معركة 

اجلسور وحترير الكويت: صفحة مرشقة من صفحات العسكرية الكويتية، ص. 105 – 115. 
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بدأت بوادر األزمة مع العراق.

]إجابة العقيد فهد خليل احلشاش:[ كان لواء الدروع اخلامس والثالثون - 
لواء الشهيد فيام بعد - واحدا من األلوية اجليدة ذات التدريب اجليد الذي أوصلها 
إىل مستوى عال يمكنها من دخول املعارك يف أي وقت. وقبل الثاين من أغسطس 
العراقية  القوات  مواقع  كل  عن  املعلومات  كانت  قصريا  ليس  بوقت  1990م 
اره يتدارسون هذا  وفرقها وكتائبها ورساياها، متوافرة لديه، وكان قادة اللواء وُأمَّ
توقعاهتم  أن  والغريب  الضعف،  ونقاط  القوة  لنقاط  حمددين  وكانوا  املوضوع، 
قبل 8/2 بأسبوعني كانت مع االستعدادات واالستنفار، ولكن األوامر صدرت 
بإلغاء عملية االستنفار وإعطاء اإلجازات، وكان اللواء كأنه يف حالة ِسلم وليس 

بحالة استعداد.

]السؤال )2( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ هل الحظتم أن العراق 
كان يعد ليشء؟

]إجابة العقيد فهد خليل احلشاش:[ نعم كنا نالحظ ذلك بوضوح؛ فأي دولة 
تقوم بمناورات تكون هناك نقاط معروفة للمناورات ومناطق جترى فيها، وتكون 
املناورات، أما أن يتم توزيع اجليش كله ووضعه يف  هناك تشكيالت معينة هلذه 
صورة استعداد لدخول معركة وهجوم عىل بلد، وهو ما كان واضحا جدا قبل 
العراقية لدخول معركة،  8/2، فهذا يدل عىل أن هناك جتهيزا للقوات املسلحة 

هذا ما كنا نراه بوضوح كعسكريني.

حالة  كانت  كيف  الرسور:[   مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )3( ]السؤال 
املعسكر ليلة 8/2؟ وكيف علمت باخلرب؟

احلالة  استمرار  هو  الغريب  اليشء  احلشاش:[  خليل  فهد  العقيد  ]إجابة 
السلم وإلغاء االستنفار والعودة إىل  التي كنا عليها قبل أسبوعني؛ حالة  العادية 
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القوة تقريبا يف املعسكر، ويف  منح اإلجازات، وقد ترتب عىل ذلك وجود ثلث 
حالة السلم هذه ال يسمح بتسليم السالح، وال توزيع الذخرية، وال تعبئة اآلليات 
ذلك  بأن  علام  معركة،  يف  للدخول  لتجهيزها  املعدات  تنظيف  وال  بالذخرية، 
يستغرق وقتا طويال مع وجود كامل القوات باملعسكر؛ فمثال جتهيز املدفع حيتاج 
إىل تسع ساعات إذا توافرت القوة كاملة، وحيتاج إىل ثالثة أضعاف هذا الوقت إذا 
كان املوجود من القوة هو الثلث. واألمر الثاين كان متعلقا بقلة املعلومات الواردة 
من القيادة للواء وعدم وضوحها، وال خيفى ما يمثله ذلك للعسكري الذي يرتبط 

أداؤه بخطط ويلتزم بأوامر لتحقيق أهداف معينة.

جيمع  كتيبة  قائد  كل  وأخذ  الكتائب،  ضباط  من  جمموعات  جتمعت  وقد 
الضباط حوله بعد أن تم ما يشبه تنظيم العمل والقيام بام هو مفروض وطبيعي 
بالكتيبة، وبدأ كل واحد يأخذ واجبه. وقد واجهنا إشكاال متثل يف صعوبة استدعاء 
األفراد الذين كان معظمهم يسكنون يف اجلهراء التي انقطع عنها االتصال اهلاتفي، 
حتى أننا كنا نبعث من حياول إبالغ األفراد يف الدواوين واملساجد وكل مكان، فلم 

نستطع يف هذه الليلة إال جتميع نصف كتيبتنا، وهي كتيبة املدفعية.

الوقت  املستحيل، ويف  املعسكر حياولون صنع  املوجودون يف  وكان األفراد 
وهي  املعادية،  القوات  هلجوم  تتعرض  اجلهراء  منطقة  أن  يسمعون  كانوا  نفسه 
املنطقة التي يقيم فيها أهلهم. وقد حاولت أن أشد من عزيمتهم؛ وأوقفت العمل 
ومجعت كل أفراد الكتيبة وضباطها يف الساحة وحتدثت إليهم: بأننا ُنشهد اهلل تعاىل 
وَنِعُده سبحانه وَنِعُد بلدنا هذه ونعاهد اجلميع عىل الشهادة أو النرص، وأننا لن 
نرتاجع يف أي يشء. وقد أثر ذلك يف العساكر والضباط كلهم وجاءهتم قوة ربانية 
جعلتهم يفعلون أشياء خارقة. وكان الواحد منهم حيمل القذيفة التي تزن مخسني 
كيلو، والتي حيملها يف العادة اثنان، ويركض هبا عىل كتفه من املخازن دون انتظار 

لتحميلها عىل آليات.
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بالغزو  اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ كيف علمتم  ]السؤال )4( من 
باخرتاقه  فعال  أحسستم  ومتى  الكويتية؟  لألرايض  العراقي  اجليش  ودخول 

حلدودنا؟

مساء  السابعة  الساعة  منذ  بدأنا  احلشاش:[  خليل  فهد  العقيد  ]إجابة 
اجتامعاتنا يف قيادة اللواء، وكانت االجتامعات تتم بني قادة الكتائب وقائد اللواء 
ومساعده وأركانه، وكنا يف هذه االجتامعات نحاول أن نتدارس كل االحتامالت 
وما جيب أن نفعله إزاءها، وذلك لعدم وجود معلومات كافية لدينا وال واجبات 
حمددة نقوم هبا. وظلت اجتامعاتنا حتى الساعة احلادية عرشة مساء حينام حرض 
قائد القوة الربية إىل املعسكر واجتمع بنا، ولكنه أيضا مل يعطنا أي واجبات إال أن 

نكون جاهزين. 

ويف أثناء االجتامع تم االتصال اهلاتفي بنا من إحدى نقاط املراقبة عىل احلدود 
رده  زادنا  الربية  القوة  قائد  أبلغنا  فلام  تتحرك،  بدأت  العراقية  القوات  بأن  غ  لُنبلَّ
حرية وغموضا. فقد قال: ربام تكون قوة احلدود هذه ال تعرف واجبها، واستغربنا 
من اإلجابة هذه، وأخذ بعضنا ينظر إىل بعض. وبعد دقائق تكرر االتصال لتبلغنا 
قوة احلدود نفسها أن القوات العراقية اجتهت نحونا، وبدأت ترضبنا وأهنا تعدت 
احلدود الكويتية وأهنا - أي قوة احلدود - مضطرة لرتك أماكنها. وعند إبالغ قائد 
القوة الربية بذلك أجاب بأهنم ال يعرفون حقيقة األمر، ثم رجع إىل القيادة وتركنا 

عىل هذا النحو دون أن نبلغ بواجباتنا وما ينبغي أن نفعله.

ويعرفوهنا  القادة  عليها  يتعارف  الدولة  عن  دفاع  خطة  هناك  أن  املفروض 
وواجب كل دولة وكل جيش أن يقوم بمناوراته وأن يكون جاهزا، وال تستطيع 
احلق  ألحد  وليس  بواجباته،  يقوم  اجلميع  دام  ما  ثانية  دولة  تدخل  أن  دولة  أي 
يف أن يمنعني من أن أقوم بتدريب قوايت. كنا نطالب بأن نقوم باستعداد حتميل 
الذخرية، وأن يعرف كل من يف اجليش موقعه، كل وحدة تأخذ قطاعها وتعرف 
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ما ستدافع عنه يف إطار خطة الدفاع عن الدولة املوضوعة سلفا. 

من  ومنعها  الكثيفة  العراقية  القوات  مواجهة  عىل  قادرون  إننا  نقول  ولن 
يف  كنت  أنني  وأذكر  تأخريها.  عىل  قادرون  إننا  نقول  ولكن  احلدود،  اخرتاق 
التي أشار  أركاهنم  لفرنسا، وكانت خطة رئيس  صحبة رئيس األركان يف زيارة 
كله  الفرنيس  اجليش  يتمكن  أن  القيادة عندهم  بمركز  لنا  كان يرشح  إليها حينام 
اخلطة  تغيري  يتم  ثم  فقط،  ساعات  ست  ملدة  الرويس  اجليش  يوقف  أن  بعظمته 

بتغيري نوع املعركة باستخدام السالح النووي.

ونحن كنا مطالبني بخطة الدفاع عن الدولة بوقف اجليش العراقي ملدة 12 
والدولية.  والعربية  اإلقليمية  املستويات  كافة  عىل  التحرك  خالهلا  يمكن  ساعة 
ولكننا  التفاوض،  إمكانية  وتوفري  اجلريان  وحترك  الدولة  طاقات  كافة  واستنفار 
إمكاناتنا، والتي عشنا عمرنا كله نعمل من  التي كانت يف  امليزة  حرمنا من هذه 
أجل الوفاء هبا، والقيام بواجبنا املفروض علينا يف الدفاع عن البلد الذي أقسمنا 
الضباط  أثر كثريا يف  ما  الدور، وهذا  أن نرشف هبذا  به، وحرمنا من  القيام  عىل 

الذين كانوا باجلبهة مجيعهم وكذلك يف األفراد.

فرق  الحظتم  هل  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )5( ]السؤال 
استطالع عراقية أو قوات حتاول االقرتاب قبل 8/2؟

]إجابة العقيد فهد خليل احلشاش:[ كانت نقاط املراقبة األوىل املكونة من 
مع  دائام  اتصاهلا  احلدود، وكان  مراقبة  بواجبها يف  تقوم  التي  احلدود هي  قوات 
إىل  مبارشة  توجه  املعلومات  العسكرية، وكانت  قيادة اجليش من االستخبارات 
استخبارات اجليش ال إىل قيادة األلوية. وما حدث من اتصال معنا يف اللواء كان 
بسبب وجود اللواء اخلامس والثالثني يف املنطقة قرب احلدود الشاملية، وبسبب 
وجود قائد القوة الربية عندنا يف اللواء. وكانت االستخبارات العسكرية قبل 8/2 
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تزود األلوية باملعلومات واخلرائط عن أماكن متركز القوات العراقية وأنواعها.

]السؤال )6( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ ماذا كانت خططكم؟ 
وكيف تعاملتم مع القوات العراقية الغازية؟

من  الربية  القوات  قائد  خروج  بعد  احلشاش:[  خليل  فهد  العقيد  ]إجابة 
الرئاسة  إىل  دبابات  رسية  تتحرك  أن  اللواء  إىل  طلب   8/2 يوم  فجر  املعسكر 
بسبب اهلجوم الواقع عليها، وقد فوجئت هذه الرسية وهي يف طريقها إىل الرئاسة 
الدائري السادس إىل  البادئ من أول البرصة إىل داخل الكويت وخط  أن اخلط 
املعسكرات وباجتاه مستشفى اجلهراء مكدس بالقوات العراقية التي تبني فيام بعد 
أهنا فرقة محورايب من احلرس اجلمهوري العراقي، وكانت حركة القوات العراقية 
عىل الطريق الرسيع تدل عىل أهنم مطمئنون إىل عدم وجود مقاومة أو أهنم أخربوا 

بذلك.

ومن حسن حظنا أن اخلطوط الرسيعة كان هبا صبات عالية عىل اليمني وعىل 
اليسار مما تسبب يف حرص القوات عىل اخلطوط الرسيعة وعدم متكن الدبابات من 
جتاوز األرصفة العالية، وقد قامت الرسية برضب مقدمة الفرقة عىل اخلط الرسيع 
وتدمري أول آلياهتا؛ فتوقفت اآلليات بعدها عن احلركة، وأصبحت حمكورة باخلط 
الرسيع من اجلهراء حتى أبعد من الروضتني. وتم إبالغ قائد اللواء الذي طلع مع 
الرسايا التي تم جتهيزها ملواجهة هذه القوات، ومل تكن لدينا كتائب جاهزة ألن 
الوقت مل يسمح لنا حتى التاسعة صباحا إال بتجميع رسيتني تقريبا من كل كتيبة. 

القوات قرارا شخصيا، وأنا  للتصدي هلذه  باخلروج  اللواء  قائد  وكان قرار 
أعتربه بطال الختاذه هذا القرار، واملعروف أن اللواء يمكنه أن يعمل بوصفه حمورا 
خط  إىل  والدبابات  عنده  املوجودة  القوات  بتحريك  اللواء  قائد  قام  وقد  بذاته، 
صفاة اإلبل وفتح رساياه هناك. وكان قد أعطاين مهمة الدفاع عن املعسكر حتى 
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أجهز القوة التي أقدر عليها وأحلق به.

العراقية  القوات  وحينام وصلت إىل هناك شاهدت منظرا عجيبا، شاهدت 
وهو  كبري  بعمل  دباباتنا  قامت  وقد  الرسيعة،  باخلطوط  أمامنا  حمكورة  كلها 
كيلو مرتين ]= 2 كيلومرت[،  أكثر من  تبعد عنها  مل تكن  التي  اصطياد األهداف 
الدبابات وأهداف العدو بدقة اختيارية، فأي دبابة عراقية أو أي  وكان اصطياد 
قوة حتاول اخلروج من اخلط الرسيع كانت تفجر خالل ثوان معدودة وكان األمر 

مفرحا بالنسبة لنا.

وقد اتصل يب قائد اللواء طالبا اإلسناد باملدفعية حتى يمكنه تدمري أهداف 
املجموعات،  يدمر  أن  يستطيع  الذي  هو  املدفعية  فسالح  كمجموعات؛  العدو 
ويف  هناك.  إىل  حتركت  وفعال  املوقف،  ألرى  القيادة  عند  أحرض  أن  إيّل  وطلب 
البداية كانت هناك رهبة من املوقف الذي مل أكن أختيل طبيعته، وقد دهشت حينام 
وصلت ورأيت أوضاع القوات العراقية. وانتابتني حالة من القوة العجيبة. ومن 
اخللف  يف  مواقعهم  يأخذوا  أن  الرسايا  قادة  إىل  طلبت  الالسلكي  جهاز  خالل 
وبني  بينها  املسافة  تقل  أال  وجيب  طويل،  مداها  املدفعية  ألن  بالعمل،  للبدء 
القوات املعادية عن عرشة كيلو مرتات. وقد حددت هلم مواقعهم وكنت أزودهم 
بإحداثيات األهداف التي يتعاملون معها. وقد تعاملنا مع األهداف يف هذا اليوم 
بطريقة ختتلف عام هو معهود يف نظام املدفعية الذي يرتتب عليه رضب أول طلقة 
عىل اهلدف وحينام تصيبه يتم رضب ثالث طلقات تأثري، وأربع أو مخس طلقات 
عىل اهلدف نفسه لتدمريه واالنتهاء منه واالنتقال إىل هدف ثان وهكذا .. ولكن 
بثالث طلقة تصيب  نكتفي  كنا  نرميها  التي  العراقية  القوات  لكثرة  اليوم  يف هذا 
اهلدف، وال نبدأ من جديد إلصابة ما بعده، بل كنا نغري اإلحداثيات مخسني يسار 
قذيفة،  عرشة  مخس  ونطلق  يسار  مخسني  نحرك  ثم  قذيفة،  عرشة  مخس  ونطلق 
ونغري أنواع القذائف والذخرية من متفجرات وفسفوري حارق وغريه، وقد بدأ 
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التدمري الفعيل للقوات العراقية عىل نحو كبري أذهلتنا نتائجه املبارشة، وقد استمر 
هذا التدمري حتى الساعة الواحدة ظهرا تقريبا.

]السؤال )7( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ هل كان لكم يف هذه 
اللحظات صلة باملعسكرات الكويتية األخرى أو اتصال معهم؟

]إجابة العقيد فهد خليل احلشاش:[ االتصاالت كانت مقطوعة مع اجلميع 
علم  عىل  وكانوا  األركان،  برئاسة  العمليات  غرفة  وأعني  اجليش،  قيادة  عدا 

باشتباكاتنا مع العدو بعد أن أخربناهم هبا.

]السؤال )8( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ متى حدث تعاملكم 
املبارش مع طالئع القوات الغازية؟ وكيف تم الترصف يف مواجهة تلك احلشود؟ 

وهل كانت هناك مواقف بطولية؟ وما هو أصعبها؟

زالت  العدو  مع  التصادم  بداية  مع  احلشاش:[  خليل  فهد  العقيد  ]إجابة 
محاستنا  وازدادت  البداية،  يف  نفوسنا  يف  كانت  التي  واخلوف  الرهبة  مظاهر  كل 
وإرصارنا عىل القتال بعد املعلومات التي عرفناها برضب رئاسة األركان ودخول 
بعض العسكريني اجلهراء. وكان املشاركون كلهم أبطال، وقد شعرنا أننا متفوقون 
الفرصة لالستعداد قبل  الكويتي كله  تتاح لقوات اجليش  نتمنى أن  عنهم، وكنا 
املواجهة بضعة أيام، وعىل الرغم مما فعلته قواتنا وما أحدثته املضادات اجلوية من 

خسائر لدهيم فقد كنا نشعر أن لدينا إمكانات أكرب من ذلك.

]السؤال )9( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ هل نستطيع أن نقول إنه 
كانت هناك معركة فعلية بينكم وبينهم؟ وما نسبة القوات العراقية إىل قواتكم؟

]إجابة العقيد فهد خليل احلشاش:[ نعم، ولقد زادتنا رؤية القوات العراقية 
لألوامر  االستجابة  وعدم  هلا،  للتصدي  إرادتنا  من  وعززت  قوة  مبارشة  أمامنا 
التي تلقيناها باالنسحاب شأن بقية القوات والتوجه إىل مناطق معينة بالداخل. 
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وكانت نسبة قواتنا إىل قوات العدو نحو 1: 100، ومع هذا صمدنا أمامهم، وكل 
ما كنا نتمناه ملواصلة الصمود والتصدي هو أن نجد الذخرية. ومل يكن انسحابنا 
باالنسحاب،  إلينا  الصادرة  األوامر  بسبب  أو  خوف  بسبب  أو  إصابات  بسبب 

فمنذ الساعة احلادية عرشة ظهرا بدأت ذخريتنا تنفد. 
أيدي  أننا سنقع يف  بنزع رتب الضباط، ألنه أدرك  الوزان  املقدم أمحد  وقام 

األعداء ال حمالة؛ بسبب عدم وجود الذخرية التي نواصل هبا القتال.
وقد كان هناك حادثة غريبة حدثت معنا ملخصها: أننا كنا نعرف قبل الغزو 
الكويت والسعودية والعراق، وكنا  املفرق بني  أن هناك قوة عراقية موجودة يف 
نتوقع أن تتحرك هذه القوة يف اجتاه مواقع لوائنا من خط الساملي، وألننا كنا نتوقع 
أال ينال منا إال هذه القوة فقد وضعنا نقطة مراقبة برئاسة النقيب غسان سليامن 
لتنبيهنا ملا حيدث، وليكون نقطة إنذار مبكر لنا، وقد أخربنا بأن هناك قوات كبرية 
فطلبنا  ذلك،  يف  شككنا  ولكننا  اجلزيرة،  درع  قوات  أعالم  وترفع  نحونا  تتجه 
إليه أن يتحقق من األمر، وقد تأكد بالفعل أهنا قوات عراقية وأخربنا بذلك. ومل 
وكنا  مرتا،   15 من  أكثر  عنا  يبعد  القوات  هذه  تسلكه  الذي  الرسيع  اخلط  يكن 
نحن عىل مرتفع بسيط، وكان اخلط الرسيع حتتنا بنحو 15 مرتا، وكنا نحاول أن 
نعطي أوامر رسيعة لقواتنا كلها أن تلتف لتواجه القوة اجلديدة املسلحة باآلليات 
الروسية الرسيعة من نوع )يب إم يب( التي حتمل أسلحة منوعة مضادة للطائرات 
ورشاشات وذخرية. ومل يكن هناك خوف من القوة التي أمامنا من فرقة محورايب؛ 
ألهنا كانت حمصورة وشبه مدمرة، ولكن اخلوف كان من القوة القادمة من الغرب 
أفراد  إال رشاش واحد وبنادق  يعد معنا  الذخرية ومل  نعاين من نقص يف  ونحن 
ذاتية، ومل يعد معنا ذخرية لدباباتنا فقد نفدت ذخريهتا، فكيف نواجه هذه القوة؟ 
وكانت الرسايا يف مقدمة هذه القوة تتقدم وكأن لدهيا معلومات بأنه ال يوجد 
أحد يف طريقها، فقد كان أفراد أول رسية يقعدون فوق اآلليات، وملا كانت املسافة 
التي بيننا وبينهم 15 مرتا تقريبا فقد استطعنا أن نقيض عىل هؤالء األفراد كلهم 
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تقريبا، فلم يكونوا يتوقعون وجودنا، ولكن الرسية هذه أبلغت الرسايا التي بعدها 
فأخذوا حذرهم واستعدوا للمواجهة، وبدأ التصادم بيننا وبينهم وبدأوا بالرضب 
وصواريخ  مضادات  وعندهم  كامال  تسليحا  مسلحة  مدرعاهتم  وكانت  علينا، 
وغري ذلك من األسلحة، ولكن أفراد قواتنا كانوا يقاتلون بروح عالية وإرصار 
به  قاتلنا  الذي  باملرور والدخول، وهو األسلوب  القوات  عىل عدم السامح هلذه 

قوات محورايب يف الصباح مع فارق أننا مل نعد نملك السالح الذي نقاتلهم به. 
وهنا ظهرت بطوالت نادرة من أبطال قواتنا مل أر هلا مثيال، فقد كانت القوات 
التي  املتقدمة  القوات  تتعامل مع  املواقع عندي  القيادة، وهم ضباط  التي خلف 
حتاول رضبنا باملدفعية، وعىل الرغم من ُبعد املسافة بيني وبينهم فإنني كنت واثقا 

من أهنم كانوا يقاتلوهنم بسبب تبليغ منهم بلغوين إياه.
ويف أثناء إعطائي األوامر أحسست بحرارة شديدة صارت باجلسم ومل أشعر 
بيشء آخر، فطالعت فإذا بإحدى يدي وقد طاحت بجانبي والدم ينزف من جسمي 
بغزارة دون أن أشعر بيشء اسمه رضب أو بأي طلقة تصيبني، ثم أحسست بالدنيا 
ونارص  الوزان  أمحد  الضباط  سمعت  وبعدها  األرض.  عىل  وسقطت  يب  تدور 
الزعايب وبو مسعود آمر اللواء وهم يقولون: شيلوه برسعة. فحملوين ووضعوين 
أن  إليه  الوهيب، وطلبوا  فؤاد  املالزم  وأبقوا معي  املدرعات  بداخل واحدة من 
يوصلني إىل املستشفى. وسار باملدرعة ولكن املشكلة التي واجهته أن اخلط أمامنا 
الرب  هناك جنود عراقيون، فظل يميش يف  كان  أيضا  التقاطع  كله عراقيون، ويف 
واملدرعة تعلو وهتبط وأنا أنظر إىل فتحة املدرعة التي ظلت تصغر شيئا فشيئا، وأنا 
أفقد الكثري من دمي حتى فقدت الوعي بعد أن نطقت بالشهادة، وأوصيت األخ 
فؤاد وجد سيارة إسعاف  أن  بعد ذلك  بعيايل ووطني. وما عرفته  الوهيب  فؤاد 
مدنية عىل اخلط الرسيع فنقلني إليها وسارت يب وهو معي إىل مستشفى اجلهراء، 

حيث تم إسعايف وعالجي."
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�صهادة النقيب علي عبدالكرمي عبدالرحمن عبداهلل

)آنذاك(  النقيب  فيها  الثالثة  الرسية  آمر  حيدثنا  الثامنة  الدبابات  كتيبة  ومن 
املقدم الركن عيل عبدالكريم عبدالرمحن عبداهلل عن املعارك التي خاضتها رسيته 
ضد قوات العدو، وإسهامها - إىل جانب الرسايا والكتائب األخرى - يف تعطيل 
تقدم فرقتني واحدة كانت قادمة من الشامل، وثانية كانت قادمة من الغرب، ويف 
التسبب بتغيري اجتاه فرقة ثالثة التي كانت ذاهبة الحتالل احلدود الكويتية السعودية 
يف منطقة املناقيش، وذلك بسبب متركز اللواء يف موقع مفرتق الطرق بالقرب من 
اجلهراء، الذي يربط كل الطرق املؤدية إىل مدينة الكويت. كام وسامهت يف تأخري 
ن الضباط من  وصول القوات العراقية إىل قاعدة أمحد اجلابر اجلوية األمر الذي مكَّ

إخالئها من الطائرات واختاذ اإلجراءات املناسبة. وفيام ييل روايته:)68(

""]السؤال )1( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ نرجو أن تصف لنا 
استعدادات اللواء قبل 8/2 وبعد أن بدأت بوادر األزمة؟

]إجابة املقدم الركن عيل عبدالكريم عبدالرمحن عبداهلل:[ كان اللواء يتشكل 
من: كتيبَتي دبابات، وكتيبة مشاة آلية، وكتيبة مدفعية مع أسلحة اإلسناد. وكانت 
الفرتة التي بدأت فيها األزمة فرتة صيف وفرتة إجازات، كام كانت فرتة الواجبات 
ومحاية  الشاملية،  النفط  حقول  أو  الشاملية  املنطقة  حراسَة  اللواء  فيها  كلف  التي 
جزيرة بوبيان والصبية وجزيرة فيلكا. وكانت نصف قوات اللواء تقريبا موجودة 
يف هذه املواقع خالل الفرتة الدورية حلامية هذه املناطق، ومل يتبق يف موقع اللواء 
كتيبة  من  واحدة  اإلجازات، ورسية  بسبب  مكتملة؛  دبابات غري  كتيبة  نحو  إال 
وهذا  املدفعية،  كتيبة  وكذلك  املشاة،  كتيبة  من  واحدة  ورسية  الثامنة،  الدبابات 

مسعود  سامل  املتقاعد  الركن  اللواء  أجراها  مقابلة  عبداهلل،  عبدالرمحن  عبدالكريم  عيل  الركن  العقيد     )68(
الرسور بتاريخ 8 أكتوبر 2001، وردت يف كتاب: سامل مسعود الرسور، اللواء املدّرع اخلامس والثالثون 
ودوره يف معركة اجلسور وحترير الكويت: صفحة مرشقة من صفحات العسكرية الكويتية، ص. 116 
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يمثل أقل من 50% من قوة اللواء.

]السؤال )2( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ كيف كانت احلالة يف 
املعسكر ليلة 8/2؟

مجيع  كانت  عبداهلل:[  عبدالرمحن  عبدالكريم  عيل  الركن  املقدم  ]إجابة 
الوحدات املوجودة تعمل عىل جتهيز أسلحتها بالذخرية للخروج ملواجهة القوات 

املعادية التي وصلتنا أخبار تقدمها نحو حدودنا الدولية.

وصف  يمكن  هل  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )3( ]السؤال 
مشاهداتكم األوىل للقوات الغازية، وكيف كانت تشكيالهتا وتسليحها؟

]إجابة املقدم الركن عيل عبدالكريم عبدالرمحن عبداهلل:[ حينام تقدمت إىل 
منطقة املعركة كانت أمامي الكتيبة السابعة التي وصلت قبيل إىل منطقة املعركة. 
الدائري  الطريق  عن  داخلة  العراقية  الدبابات  من  أرتال  بوجود  فوجئت  وقد 
السادس، ومع اقرتابنا علمت أن الكتيبة السابعة يف اشتباك فعيل مع العدو حتاول 

صد تقدمه، ثم متركزنا يف منطقة اجلسور للقيام بدورنا يف التصدي للعدو.

]السؤال )4( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ ماذا كانت خططكم 
للتعامل مع الوضع؟

]إجابة املقدم الركن عيل عبدالكريم عبدالرمحن عبداهلل:[ مل تكن هناك خطط 
العدو  تقدم  ونحاول وقف  اجلسور  منطقة  نغلق  أن  اآلنية  كانت خطتنا  مسبقة، 
من الطريق الرئييس، وكانت خطة ارجتالية ناجحة يف ذلك الوقت، ألننا متكنا من 

إيقاف العدو يف مفرتق طرق بالغ األمهية.

]السؤال )5( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[  هل كان لكم اتصاالت 
باملعسكرات الكويتية األخرى خالل املعركة؟
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هو  اللواء  قائد  عبداهلل:[  عبدالرمحن  عبدالكريم  عيل  الركن  املقدم  ]إجابة 
الذي يستطيع أن يبني هذا األمر، أما بالنسبة يل بوصفي قائد الرسية، فقد كانت 

اتصااليت مع آمر الكتيبة، وآمر الكتيبة كانت اتصاالته مع قائد اللواء.

التعامل  بدأتم  متى  الرسور:[  مسعود  سامل  الركن  اللواء  من   )6( ]السؤال 
املبارش مع طالئع القوات الغازية؟ وما أصعب املواقف؟ وكيف ترصفتم فيها؟ 

وهل هناك قصص ومواقف بطولية؟

األوامر  كانت  عبداهلل:[  عبدالرمحن  عبدالكريم  عيل  الركن  املقدم  ]إجابة 
الصادرة إيّل أن أجته إىل منطقة اجلهراء ملساندة اللواء 80. وكانت أول قذيفة أطلقتها 
يف طريقي ضد مدرعة واقفة حتت جرس الذخرية، وكان ال بد من تدمريها إلغالق 
اجلرس الذي متر عليه القوات العراقية برسعة، وقد نجحنا يف ذلك. وكانت الكتيبة 
السابعة حتاول جاهدة أن توقف رتل الدبابات العراقي املتجه صوب الديرة، وقد 
تغريت األوامر املعطاة يل بأن أختذ موقعا عىل يمني الكتيبة السابعة للمشاركة يف 

حماولة صد العدو يف تقاطع الطرق هذا.

ويف أثناء توجهي إىل منطقة صفاة اإلبل ألخذ املوقع املطلوب صادفني أول 
موقف حمرج، فقد اعتقد قائد رسية الصواريخ )تو( املضادة للدروع، الرائد فراج 
املعركة،  بداية  مع  واالرتباك  القوات،  بيننا عن  املعلومات  غياب  بسبب  الغانم، 
أننا قوات عراقية حتاول تطويق جناحه، فوجه لنا رسية الصواريخ )تو( لتدمرينا، 
وقد انتهى سوء الفهم يف آخر ثانية بعد اتصال آمر الكتيبة بقائد اللواء وإزالة هذا 

اللبس. 

السابعة عند واحة  الكتيبة  التي عىل يمني  املنطقة  تقدمنا واحتللنا  وواصلنا 
الغانم، وكانت األوامر أن ننترش ونوقف العدو ما بني اجلرسين: جرس الذخرية، 
وتقاطع اجلسور الرئييس. وقد بادرت أنا بالرماية يف اجتاه قوات العدو ألشجع 
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من معي عىل ذلك لتخوفهم من أن تصيب رماياهتم بيوت مدينة اجلهراء، وهي 
بيوهتم وبيوت أرسهم. وكان أن أصبت املدرعة التي حتت جرس الذخرية من أول 
قذيفة. وقد تبعني يف إطالق القذائف عىل املدرعة دبابايت العرش. وطلبت إليهم 
أن يأخذوا خط حرب وأن ينترشوا، بحيث يوجهون نريان دباباهتم إيل أي آلية متر 
يف هذا الطريق؛ خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة لتدمريها. وهبذا اإلجراء بدأت املعركة 

مع العدو.

ومن املواقف املحرجة أيضا حماولة إحدى الطائرات االشتباك معنا واستطالع 
موقعنا، وبخاصة أن هذه الطائرة كانت تسدد صاروخها نحو دبابتي التي كانت 
بارزة، وقد حاولت االشتباك مع هذه الطائرة باملدافع ولكنها مل تكن عىل االرتفاع 
اجلهراء  بمدينة  قذيفتنا  نزلت  وملا  إلصابتها،  املطلوبة  والزاوية  والرؤية  املناسب 
أوقفت الرماية عىل الطائرة، وبعد ذهاب هذه الطائرة التي كانت هتددين هتديدا 
مبارشا محدُت اهلل عىل ذلك، وغرّيُت موقعي ألكون بني دبابايت، وحتى ال أكون 

هدفا بارزا لطائرات العدو.

وكان موقعنا عند تقاطع اجلسور موقعا تعبويا جيدا؛ أمكننا من تكبيد العدو 
من  مكنها  مما  اجلوية،  اجلابر  أمحد  قاعدة  الحتالل  تقدمه  وتعويق  كبرية  خسائر 

إخالء الطائرات واختاذ اإلجراءات الالزمة.

وقد حاول فصيل من دبابات العدو أن يتسلل إىل مواقعنا من قاطع الكتيبة 
السابعة متخطيا الكتيبة عن طريق اجلهراء ثم النزول إىل الطريق الرسيع، ولكنه 
باقي  هروب  إىل  أدى  مما  دباباته  بعض  وتدمرينا  له  ومواجهتنا  بوجودنا  فوجئ 

الدبابات.

ونحو الساعة الثانية عرشة تقريبا سمعُت أن هناك قواتًا من درع اجلزيرة قادمة 
نحونا، ولقد متلكني إحساس بأهنا ليست من درع اجلزيرة، ولقد صدق حديس 
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حينام عرَف قائُد اللواء من الرائد غسان، الذي كان موجودا باخللف والذي التقى 
هذه القوات، أهنا قوات عراقية وليست من قوات درع اجلزيرة، وما كدنا نعرف 
ذلك حتى وجدناها يف منطقتنا تطلق نريان أسلحتها اخلفيفة عىل كتيبتنا )الثامنة( 
وعىل الكتيبة السابعة، مما جعلنا نعمل دفاعا دائريا حتى نحول بينها وبني الدخول 
فوجئوا  وقد  الكويت.  مدينة  إىل  االجتاه  ثم  ومن  السادس  الدائري  الطريق  إىل 
أوقفت  التي  املشاة  وآليات  دمرناها،  التي  واملدرعة  باآلليات  احلادث  بالتدمري 

واملدفع الذي كانوا حيملونه عىل حاملة؛ دمرناه أيضا وأغلق الطريق. 

وقد حاولوا أن يسترتوا هبذه اآلليات املدمرة، فعدنا إىل رماية هذه اآلليات 
مما أدى إىل حرص بعضها وارتداد بعضها يف االجتاه املعاكس إىل األطراف ناحية 
قاعدة عيل السامل. وقد اكتشفوا أن مكاننا حمصن وأهنم لن يستطيعوا املرور إال إذا 
دمروا القوة املوجودة. وقد دفعهم ذلك إىل تركيز مدفعيتهم يف جال األطراف. 
نرياهنم  وجهوا  ثم  موقعا.  موقعا  مواقعنا؛  يرصدون  لدهيم  الرصد  ضباط  وبدأ 

الكثيفة إلينا. 

وقد كان تأثري هذا القصف عىل الكتيبة السابعة وقيادة اللواء أكثر من تأثريه 
عىل رسيتي التي أقودها؛ فقد كانوا حمكورين يف اجلواخري، وكانت حركتهم حمدودة. 
أما نحن فقد كنا يف منطقة الدراكيل املفتوحة إىل حد ما. وقد ساعدنا ذلك عىل أن 
نغري مواقعنا باستمرار؛ مما تسبب يف تعطيل أربع من دباباتنا بسبب حرارة اجلو، 
ونظرا ألن هذه الدبابات كانت من النوع القديم الذي ال يتحمل حرارة اجلو يف 
شهر أغسطس. وقد تعطلت بسبب التغيري املستمر ألماكنها تفاديا للرماية الدقيقة 
من العدو التي اكتسبوها من حرهبم التي استمرت ثامين سنوات مع إيران، فقد 
كانت الطلقة األوىل تنزل عىل بعد ثالثني مرتا من الدبابة، وكانت الطلقة الثانية 
الذي  التكتيك  أفادنا  قد غرينا مكاهنا، وقد  نكون  أن  بعد  الدبابة  تنزل يف موقع 

اتبعناه بتغيري املواقع حتى ال نرتك جماال للمدفعية الصطياد دباباتنا.
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وقد وجدنا أن العدو بدأ حيشد قواته ويستعد القتحام مواقعنا هذه. وهلذا 
بدأت الكتيبة السابعة خُتيل مواقعها باجلواخري وترتاجع باجتاه اجلنوب الرشقي أو 
اجلنوب تقريبا، ألن هذا هو املنفذ الوحيد الذي يمكنهم أن يرتاجعوا منه باجتاه 

اجلنوب.

وقد خرجت الكتيبة السابعة متجهة إىل اجلنوب حتت إسناد مدفعيتنا نحن، 
فقد كنا يف وضع أفضل منهم ثم خرجنا نحن وراءهم.

ال  التي  األمور  بعض  يل  حدثت  املوقع  من  للخروج  االستعداد  فرتة  ويف 
ُتنسى، فقد رصدت القوات العراقية مواقعنا بعد القصف املدفعي، وبدأوا يشنون 
علينا هجوما لتدمرينا وإخراجنا من هذا املوقع املحصن الذي مل ُيمكن قواهتم من 
التحرك، وقد بدأت قواهتم تقدمها ما بني الساعة الواحدة والثانية ظهرا، وكنت 
تعريفهم  من  يمكنني  القوات  خلف  موقعا  واختذت  قوايت  إخراج  يف  بدأت  قد 
ناحية  رحية  منطقة  باجتاه  اجلنوب  نحو  فدبابة  دبابة  أخرجهم  وبدأت  الطريق. 
احلدود مع اململكة العربية السعودية، ومل نكن وقتها قد اختذنا قرارا بالذهاب إىل 
لدك  يتعرض  الذي  املوقع  نطلع من هذا  أن  وقتها  املهم  كان  السعودية،  احلدود 
العراقية  القوات  أنني من  اعَتَقَد أحُد ضباطي  الفرتة،  باملدفعية. ويف هذه  عنيف 
لطاقم  بذلك  أوامره  وأعطى  دبابتي،  إىل  قذيفة  يوجه  أن  وأراد  ارتباكه،  بسبب 
ف عيّل وتوقف  مدفعه، وقد أوشك ذلك أن يتم لوال أن من بيده مفتاح األمان تعرَّ
عن الرماية يف اللحظة األخرية. وكان هذا املدفع هو آخر املدافع التي انسحبت 

من هذا املوقع.

حادث آخر حدث يل ال يمكن أن أنساه نجاين اهلل منه بفضله ومحده، و كان 
دليال عىل أن العناية اإلهلية حتفظني؛ فقد كنت واقفا فوق دبابتي أراقب القوات 
أن  إليه  أنني طلبت  السائق  فقد ظن  الدبابة من مكاهنا  العراقية، وفجأة حتركت 
وبعد  احلركة،  متوقعا  أكن  مل  ألين  الدبابة  أعىل  من  سقوطي  إىل  أدى  مما  يتحرك 

دفاع بعض قوات اجليش الكويتي ومعاركه ضد اجليوش العراقية الفصل الثالث



133 132133 132

احلركة مبارشة سقطت قذيفة يف املوقع نفسه الذي حتركت منه الدبابة وتطايرت 
الشظايا التي أصابت الدبابة ولكني مل أصب بسوء منها، فقد محاين سقوطي من 

هذه الشظايا، كام أنقذين حترك الدبابة من املوت، إهنا حقا رعاية اهلل.

األمر الثالث أننا كنا نعاين من شدة العطش واإلرهاق، ومل نشعر بذلك إال 
ونحن نرتاجع عن موقعنا، فدعوت اهلل أن يرزقنا املاء، وما كدت أنتهي من دعائي 
حتى رأيت إخواين طالعني من شربة لرشكة كانت يف طريقنا ومعهم املاء واخلرضة 
والطعام  والثلج  باملاء  وتزود  الكل  ونزل  املطبوخ.  الطعام  من  وقدر  والفاكهة 

وواصلنا سرينا.

قد  العراقية  القوات  كانت  وإن  اشتباكات،  حتدث  مل  انسحابنا  طريق  ففي 
حاولت متابعتنا يف أول األمر ثم توقفت خوفا من أن يكون انسحابنا حماولة منا 
ثان، وكان هذا من فضل اهلل علينا. وقد توقفت بعض  لسحبهم إىل موقع قتال 
دباباتنا يف أثناء االنسحاب، وأكملنا االنسحاب إىل احلدود السعودية بام تبقى من 
توقفت  قد  دبابتي  وكانت  املغرب،  وقت  مع  احلدود  إىل  وصلنا  وقد  الدبابات. 
تفلح حماوالت إصالحها، فرتكناها وأكملنا  كيلو مرتين، ومل  بنحو  احلدود  قبل 
بالسيارات اخلفيفة وباقي الدبابات، ويف اليوم التايل )يوم اجلمعة( رجعنا مرة ثانية 

وأصلحنا دبابتي وأدخلناها.

]السؤال )7( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ ماذا كانت نتيجة تلك 
املعركة؟ وما أثر تصديكم للقوات العراقية يف املحافظة عىل الرشعية؟

القوات  تتوقع  الركن عيل عبدالكريم عبدالرمحن عبداهلل:[ مل  املقدم  ]إجابة 
العراقية أن جتد قوات تواجهها، ويف تقاريرهم التي وجدناها بعد التحرير؛ وجدنا 
أهنم كانوا يسموننا لواء احلرس األمريي اخلامس والثالثني، ويف هذا ما يشري إىل 

أن جيشنا مل يكن مستعدا هلم. 

دفاع بعض قوات اجليش الكويتي ومعاركه ضد اجليوش العراقية الفصل الثالث



133 132133 132

النتائج فكانت خسائر كبرية هلم يف اآلليات من القوتني: القوة املتقدمة  أما 
من فرقة محورايب من العبديل، والقوة القادمة من الساملي. وكان هناك تدمري وقتىل 
للعدو بشكل بشع. وكان ذلك أكثر من اإلحصاءات املعلنة عندهم، باإلضافة إىل 
أننا عطلنا وصوهلم إىل قاعدة أمحد اجلابر اجلوية. كام أهنم اضطروا إىل تغيري اجتاه 
فرقة املدينة املنورة أو لواء منها إىل اجتاه تقاطع اجلسور باجلهراء بدال من اجتاهها 
جنوبا صوب حقل املناقيش واحتالل احلدود الكويتية السعودية، وذلك ملحاولة 
إخراجنا من موقعنا وفتح الطريق أمام األرتال الكثرية التي أوقفنا تقدمها، وكانوا 

يعتقدون أننا قوة أكرب حتتل مواقع حصينة ومتنع تقدم أية قوات .

]السؤال )8( من اللواء الركن سامل مسعود الرسور:[ ماذا كان وضع اللواء 
من ناحية التسليح واخلسائر البرشية من الشهداء واجلرحى واملفقودين؟

]إجابة املقدم الركن عيل عبدالكريم عبدالرمحن عبداهلل:[ يف رسيتي مل يكن 
عندي شهداء وال جرحى وال أرسى، وكانت كل دبابة تتوقف يف أثناء االنسحاب 
أرسل هلا مدرعة اإلسعاف لتأخذ أفراد هذه الدبابة، ولكن كانت هناك رسية من 
رسايا كتيبتنا هي رسية اإلمداد والتموين، ومنها مدرعة اإلسعاف التي كانت هبا 
جمموعة من األفراد، وهذه تم أرسها الحقا من القوات العراقية مع مدرعتهم، 
كان  فقد  السابعة  الكتيبة  أما  التحرير.  بعد  رساحهم  أطلق  ثم  بغداد  إىل  ونقلوا 

عندهم شهداء، وربام أرسى أيضا."

�صهادة النقيب مرزوق خليفة اخلليفة

وتوجد أيضا شهادة من كتيبة هندسة امليدان، من مساعد آمرها النقيب بذلك 
الوقت، املقدم الركن مرزوق خليفة اخلليفة، حيث سارت املقابلة كام ييل:)69(

)69(   العقيد الركن عيل مال حممد عيل حيدر، مقابلة أجريت معه بتاريخ 28 يناير 2002، وردت يف كتاب: 
سامل مسعود الرسور، اللواء املدّرع اخلامس والثالثون ودوره يف معركة اجلسور وحترير الكويت: صفحة 

مرشقة من صفحات العسكرية الكويتية، ص. 126 – 128.
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"]السؤال )1(:[  هل الحظتم، من موقعكم العسكري املهم ، أشياء تتصل 
باستعدادات اللواء الذي تنتسبون إليه تشري إىل بوادر األزمة؟

]إجابة املقدم الركن مرزوق خليفة اخلليفة:[ يف مجيع دول العامل العسكريون 
أداة من أدوات القادة السياسيني، يعملون دائام حتت املظلة السياسية وال خيرجون 
توجيهات  تأتنا  مل  ما  مسألة  أي  عن  بعيدين  نظل  فإننا  املنطلق  هذا  ومن  عنها. 
سياسية لرفع حالة االستعداد وهتيؤ القوات املسلحة ألخذ دورها. ولكن بوصفنا 
ونرى  العدوانية،  املؤرشات  ونرى  الوضع  نراقب  كنا  معا  وعسكريني  مواطنني 
أن اجلهود السياسية والدبلوماسية مازالت يف طريقها ملحاولة حل املشكلة. ومن 
ثمَّ فلم تكن هناك قبل أسبوعني من الغزو أية أوامر برفع حالة االستعداد وأخذ 

مواقع دفاعية وجتهيز الذخائر وغري ذلك.

]السؤال )2(:[  هل الحظتم شيئا عن حالة املعسكر ليلة 8/2؟ 

اعتيادية،  إجازات  يف  كنا  اخلليفة:[  خليفة  مرزوق  الركن  املقدم  ]إجابة 
االستعداد  حالة  أن  وأخربونا   ،8/1 األربعاء  مساء  الثامنة  الساعة  بنا  واتصلوا 
الساعة  حوايل  يف  علمنا  التحقنا  وملا  باملعسكر.  االلتحاق  إلينا  وطلبوا  ُرفعت، 
التاسعة مساء أنه تم اخرتاق املراكز احلدودية اخلارجية فقط، وقد بدأنا االستعداد 

بالقوة املوجودة باملعسكر حينئذ، وهي تقريبا ثلث قوة اللواء.

]السؤال )3(:[  كيف تعاملتم مع القوات الغازية؟ وهل كانت هناك خطط 
آنية أو ارجتالية للتعامل مع هذا الوضع؟

]إجابة املقدم الركن مرزوق خليفة اخلليفة:[  كنت برسية املهندسني، وكان 
آمر اللواء، اهلل يذكره باخلري، قد أرسل إلينا ركن العمليات العقيد )اآلن( سليامن 
وقد  اجلهراء،  مقربة  عند  تقاتل  التي  بالقوات  الكل  يلتحق  أن  وطلب  احلويل، 
قمت بعمل تقدير ذهني رسيع وقلت للعقيد سليامن: سوف أذهب إىل آمر اللواء؛ 
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ولكنني لن أذهب إليه خايل الوفاض. وقد كان عندنا مستودع للذخرية قريبا من 
مستودع ذخرية أم الروس.

املواقع  وعمل  األلغام  زراعة  هو  مهندسني  بوصفنا  بامليدان  عملنا  وكان 
فحينام  وعليه  دفاعية،  مواقع  اللواء  يأخذ  أن  توقعُت  فقد  ولذا  للواء،  الدفاعية 
أرسل لنا قائد اللواء قررُت أن أرسل إليه آليات حتمل ألغاما من ذخرية أم الروس، 
ولكن حتميل اآلليات تأخر واستغرق وقتا حتى الظهر تقريبا. وملا طلعنا و أردنا 
اللواء  إليه عرب طريق الساملي وجدنا الطريق مقطوعا، فرجعنا إىل موقع  التوجه 
االتصال  من  أيضا  نتمكن  ومل  تتمكن.  فلم  باللواء  االتصال  وحاولنا  ثانية،  مرة 

باللواء القريب وهو اللواء 80 املوجود يف رحية. 

اللواء  الرائد إسامعيل علينا ليخربنا أن قوات  وبعد نحو ساعة إال ربعا مر 
التي ختوض معركة اجلسور انسحبت يف اجتاه احلدود الكويتية مع اململكة العربية 
السعودية فقررنا أن نلحق به، ولكنه كان قد جتاوزنا دون أن نراه، فرسنا يف اجتاه 
الغرب شاكني يف انسحاب قوات اللواء، وقد أكملنا مسرينا إىل قاعدة أمحد اجلابر 
اللواء؛ منهم  السابعة واخلمسني من  الكتيبة  لنا من  اجلوية فوجدنا بعض زمالء 

سليامن احلويل ووليد السني ونارص الزعايب. 

صدرت  ثم  مساء،  التاسعة  الساعة  حتى  اجلابر  أمحد  بقاعدة  مكثنا  وقد 
وصول  من  قيل  وما  له  تعرضت  الذي  القصف  بسبب  القاعدة  بإخالء  األوامر 
القوات الربية املعادية إليها. وقد توجهنا إىل مركز الفوارس الربي احلدودي مع 
من  خروجنا  وبعد  مرتات،  كيلو  عرشة  بنحو  القاعدة  عن  يبعد  الذي  السعودية 

القاعدة بساعة تقريبا وصلت القوات الربية العراقية إليها كام عرفنا فيام بعد.

]السؤال )4(:[ من أين كانت األوامر أو اإلشارات تأتيكم؟

]إجابة املقدم الركن مرزوق خليفة اخلليفة:[ كانت تأيت من مركز العمليات 
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املشرتكة الذي انتقل إىل لواء الدفاع اجلوي بصبحان.

]السؤال )5(:[ ماذا كان دوركم يف أثناء االحتالل؟ وماذا كان دور قوات 
اللواء التي انسحبت يف معركة التحرير؟

]إجابة املقدم الركن مرزوق خليفة اخلليفة:[ بعد أن عرفنا أن اللواء اخلامس 
والثالثني انسحب وهو بمنطقة اجلبو دخلنا اململكة العربية السعودية، وقد أحسن 
اإلخوة السعوديون استقبالنا وقادونا إىل مكان اللواء اخلامس والثالثني والتحقنا 
معهم مساء اجلمعة. وكان اللواء 35 يف حدود ثلث كتيبة تقطعت باالنسحاب، 
العسكرية  بمالبسها  القوات  هذه  وجود  ولكن  قديمة،  آلياته  بعض  وكانت 
وبشعارها الذي يمثل دولتها ويمثل رشعيتها ويمثل آليات اجليش الكويتي، كان 
كل ذلك بمثابة رمز حيفز اهلمم، وكان بمثابة نواة نبني عليها اجليش يف اخلارج."

�صهادة املقدم ركن حممد جا�صم امل�صيليم

املقدم  الثامنة  الدبابات  كتيبة  ركن  مع  الرسور  سجلها  شهادة  أيضا  ونقدم 
الركن )النقيب وقت الغزو( حممد جاسم املسيليم فيام ييل:)70(

تتوقعون شيئا؟  كنتم  فهل  العراق  مع  أزمة  هناك  كانت  قبل 8/2  "س 1: 
وهل كانت هناك استعدادات لديكم؟

- بالنسبة للعراق، اجلار الذي ساعدناه وقدمنا له كل العون، مل نكن نتوقع 
أنه من املمكن أن يغزو الكويت وحيتلها كلها، كنا نعتقد أن األمور يمكن أن تصل 

إىل استفزازات حدودية ال أكثر وال أقل.
وقد كان اللواء اخلامس والثالثون مكلفا بحراسة مناطق البرتول، وكانت 
الكتيبة الثامنة مكلفة بمناطق أم العيش ومناطق املراكز )السناتر( التي حوهلا فلم 
الثامنة موجودا بمعسكر  الكتيبة  التي تتكون منها  الثالث  يكن أحد من الرسايا 
)70(   أجريت املقابلة معه الساعة اخلامسة مساء الثالثاء املوافق 5 من يونيو عام 2001م. انظر الرسور، اللواء 

املدرع اخلامس والثالثون، ص. 132 – 135.
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اللواء اخلامس والثالثني ما عدا قيادة الكتيبة.
ونظرا ألن األمور كانت تشري إىل استعدادات العراق فقد كنا حمملني خياما 
من ناحية وبرتوليات معبأة من ناحية أخرى، وقمنا بعمل صيانة لآلليات. وقد 
اتصلوا يب الساعة العارشة ليلة 1990/8/2م وطلبوا إيّل االلتحاق باللواء فورا، 
وحينام وصلت إىل اللواء مل أجد أحدا من العسكر من كتيبتنا ألهنم كانوا مستلمني 
ممكن  هو  ما  كل  نفعل  أن  حاولنا  وقد  باملعسكر،  القيادة  رسية  كانت  السناتر، 
أمرنا  ليال   12:30 الساعة  وحوايل  املعسكر.  إىل  واستدعائهم  املجازين  إلبالغ 
بتعبئة الذخرية فجمعنا العسكر املوجودين باملعسكر لتعبئة اآلليات بالذخرية من 
املستودع رشق املعسكر ونقلها إىل مواقع الدبابات، وبسبب النقص الشديد لدينا 
يف األفراد حولنا الكتيبة إىل مثل هذه األعامل أو أعامل الالسلكي أو املدفعية فقد 

سبق تدريبهم عىل ذلك.

لألرايض  العراقي  اجليش  ودخول  بالغزو  علمتم  وكيف  متى   :2 س 
الكويتية؟

- كان أحد الضباط من قواتنا يف السناتر بالروضتني، وهو املالزم أول خالد 
يسمى  ما  أو  الكتيبة  أركان  بوصفي  الوقت  طوال  معي  اتصال  عىل  الدرويش 
بضابط عمليات ركن 2 الذي يصل بني قائد الكتيبة والضباط والرسايا املقاتلة. 
وقد أخربين هذا الضابط بأن أحد املدنيني القادمني من العبديل أخربه أنه شاهد 
عسكريني عراقيني حيتلون املركز، وكان ذلك الساعة الثانية والنصف صباح يوم 
1990/8/2م، وحوايل الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا أبلغتني النقطة األمامية 
اجتاه  يف  ينسحبوا  أن  إليهم  فطلبت  دخلوها  العراقيني  أن  بالروضتني  السناتر  يف 

الصبية إىل معسكر املغاوير وفق تعليامت آمر اللواء.

دفاعيا  كتيبتنا خترج وتنترش وتأخذ موقعا  دبابة من  أو  آلية  أول  بدأت  وقد 
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وهكذا خرجت بقية الدبابات وبدأت عملية التذخري والتجهيز.

تشكيالهتا  الغازية؛  للقوات  األوىل  مشاهداتكم  وصف  يمكن  هل   :3 س 
وتسليحها؟

- كانت األوامر أن تلتحق قوات اللواء بمعسكر اجليوان ثم تغريت األوامر 
لتطلب انضامم اللواء إىل اللواء الثامنني باجلهراء.

وقد خرج آمر اللواء العقيد سامل املسعود يف آليته ومعه جمموعة من اآلليات 
وتقدم هبم إىل الطريق الدائري السادس، ولدى وصولنا معه إىل الطريق الدائري 
السادس رأينا آليات العدو أرتاال، وعىل الفور شكلنا خط حرب بدباباتنا وبدأنا 
نتعامل مع قوات العدو بشكل تلقائي، فلدى رؤية العدو ينبغي أن تنترش اآلليات 
تبددت  املعركة  البداية كانت هناك رهبة من  دبابة ساترا هلا. ويف  تأخذ كل  وأن 
بفضل اهلل لدى كل منا بعد إطالقه للطلقة األوىل، ثم تواصل القتال من الساعة 
السادسة والنصف تقريبا حتى الساعة الثالثة والنصف ظهرا دون أن نشعر بتعب 

أو حاجة إىل األكل أو الرشب أو غريها.

س4: كيف كانت مراحل سري املعركة؟ 

الدائري  الطريق  عىل  التي  الذخرية  يمني  إىل  وجهتنا  غرينا  األوامر  بعد   -
السادس بعد أن كنا عىل يسارها ثم عدنا إىل يسارها، فقد كانت الكتيبة السابعة 
تتمركز يف قاطع صفاة اإلبل مع مقربة اجلهراء، أما نحن فكنا عىل املنطقة من واحة 
الغانم إىل الذخرية، واستمر اشتباكنا مع العدو حتى الساعة الثالثة والنصف ظهرا، 
وصدرت إلينا األوامر باالنسحاب إىل رحية. ويف أثناء االنسحاب تعطلت دبابتي 
باآلليات  اللحاق  وحاولنا  فرتكناها  الدبابة  وطاقم  أنا  إصالحها  من  أمتكن  ومل 
التي ابتعدت عنا بنحو أربعة كيلو مرتات، فوجدنا آلية من نوع جيب هبا بعض 

املجندين، فأخذونا معهم يف طريق االنسحاب إىل رحية.
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س5: ماذا كانت نتيجة تلك املعركة؟

- بوقفتنا مل نسمح ألي آلية بالتقدم عىل الطريق الدائري السادس أو طريق 
الساملي، وقد نجحنا يف توقيف هذا اخلط كله، وبالنسبة يل أنا متكنت من تدمري 
ثالث دبابات وباصني وجيب. فقد كنا نطلق النار عىل أي آلية أو دبابة تصل إىل 
إليها حتى نضمن إصابتها وإيقافها. وكنا  النريان  حتت اجلرس. وكنا مجيعا نوجه 
نحاول بقدر املستطاع جتميع آليات حتت اجلرس حتى نغلق الطريق. وقد حاول 

العدو استخدام اخلط الثاين من الطريق، وقد تم إغالقه أيضا بتدمري دبابة فيه.

س6: هل تم أرس أفراد وضباط من قوات اللواء اخلامس والثالثني؟

النقيب حممد الصانع واملالزم أول خالد  - أرس من لوائنا ثالثة ضباط هم 
الشمري وضابط ثالث ال أذكر اسمه. أما بالنسبة لكتيبتي فلم تكن هناك خسائر 
يف األفراد وال يف اآلليات حتى دبابتي التي تعطلت رجعنا مرة ثانية وسحبناها إىل 

داخل احلدود السعودية".

�صهادة املقدم ركن نبيل عي�صى ال�صفي:

أدىل املقدم ركن نبيل عيسى الصفي - الذي كان رائدًا وقت الغزو - بروايته 
حول مشاركته يف معركة اجلسور مع اللواء اخلامس والثالثني، حيث كان مساعد 
آمر كتيبة املدفعية املتوسطة املحمولة احلادية واخلمسني. وفيام ييل نصها كام سجلها 

الرسور:)71(

قبل  فيها  كنت  التي  الوحدة  أو  اللواء  استعداد  لنا  تصف  أن  نرجو   :1 "س 
1990/8/2م بعد أن بدأت بوادر األزمة مع العراق وحتى يوم الغزو، 

وماذا كانت احلالة يف املعسكر ليلة الغزو؟ 

)71(   أجريت املقابلة معه يوم السبت  19 يناير 2002م. انظر الرسور، اللواء املدرع اخلامس والثالثون، ص. 
.142-136
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مت العراق مذكرة جلامعة الدول العربية يف 1990/7/17م تتهم  - حينام قدَّ
فيها الكويت برسقة نفطها من حقول الشامل، وتعترب ذلك بمثابة إعالن حرب عىل 
العراق استنفرت قواتنا، ولكنه مل يكن االستنفار الذي نعرفه نحن العسكريني؛ 
فلم يقرتن وجودنا يف املعسكر بحمل الذخرية وال باالستعداد للقتال وال بوضع 
السياسيني.  قبل  من  ستحل  املسألة  أن  اعتبار  عىل  الكويت،  عن  للدفاع  خطط 
وبسبب التطمينات التي محلها إىل القيادة الكويتية بعض امللوك والرؤساء العرب؛ 

ومن ثم فلم يكن هناك أي نوع من االستعداد القتايل.
أما ليلة الغزو فكانت احلالة يف املعسكر قريبًة من الفوىض، وكانت املعلومات 
عن القوات العراقية متضاربة وغري واضحة ومشوشة، ومل تكن األوامر إلينا حمددة 
يف البداية، ومل نكن ندري ما نفعله؛ ومل يكن الوضع مماثال ملا دربنا عليه يف وقت 

األزمات.

س2: كيف علمتم بالغزو ومتى؟

- خرجت من البيت لاللتحاق باملعسكر بعد مكاملة من النقيب غسان سليامن 
الذي مر عىل البيت الساعة 12:15 ليلة اخلميس 1990/8/2م، وقد وصلنا إىل 
املعسكر بعد نصف ساعة تقريبا، وقد أخربين أن القوات العراقية عربت احلدود 
يف بعض املناطق. وعندما وصلنا إىل معسكر اللواء وجدنا باملعسكر حرس احلدود 
الذين كانوا يف منطقة الساّدة التي تبعد عن املعسكر بنحو 70 أو 80 كم، والذين 
احلدود  خط  وعىل  احلدودية  املراكز  عىل  استولت  العراقية  القوات  أن  أخربونا 

الفاصل بيننا وبينهم.

وتشكيلها  الغازية  للقوات  األوىل  مشاهداتكم  لنا  تصف  أن  نرجو  س3: 
وتسليحها.

- نظرا لكوننا من املدفعية، وهي عادة تكون باخللف ألن مداها بعيد وترمي 
إىل مسافات بعيدة، فلم نتمكن من رؤية القوات العراقية التي كانت قوات اللواء 
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األخرى تتعامل معها مبارشة، وقد كنا نحن نقدم الدعم هلا بنريان مدفعيتنا، ويف 
تصوري أن قوات العدو كانت منفتحة، وكانت عىل الطرق الرئيسة وكانت تتقدم 
أهداف  إىل  والوصول  البسيطة  املقاومات  ختطي  أسلوب  متخذة  كبرية  برسعة 
العربية السعودية.  اململكة  بيننا وبني  بالعمق؛ منها الوصول إىل احلدود اجلنوبية 
ولكننا شاهدنا فرقة املدينة الساعة الثانية ظهرا وهي قادمة من طريق )الساملي - 
األطراف - اجلهراء(، وكانت قادمة يف أرتال عادية بدون انفتاح للقتال، بسبب ما 
لدهيم من معلومات من طالئع االستخبارات األمامية أو طالئع االستطالع تفيد 
أية مقاومات، ومن ثم فقد كانوا مندفعني بأكرب رسعة ممكنة، وقد  أنه ال توجد 

شاهدنا طائراهتم اهلليكوبرت وطائراهتم املقاتلة تقصف قاعدة عيل السامل.

س4: كيف تعاملتم مع الوضع؟ وماذا كانت خططكم ملواجهته؟

- يف البداية مل تكن عندنا أي خطة أو أي تقدير للموقف لنتعامل معه عىل 
لقوات  وقتها وضع خطة رسيعة  اللواء  آمر  املسعود  العقيد سامل  أساسه، ولكن 
منطقة  وهي  اللواء  معسكر  فيها  كان  التي  املنطقة  عن  الدفاع  أجل  من  اللواء 
األطراف ومنطقة صفاة اإلبل، فخرج مع بعض القوات إىل هذه املنطقة وطلب 
أن تلتحق به اآلليات والدبابات التي تصبح جاهزة للقتال أوال فأوال، ومن هناك 
بدأ االشتباك مع قوات العدو، وتم تدمري أعداد كبرية من آلياهتم بواسطة صواريخ 
)م .د( والدبابات وبواسطة مدفعيتنا بعد أن أصبحت جاهزة للرمي. وكان ذلك 
نحو الساعة الثامنة والنصف صباحا تقريبا، وقد أحدثت مدفعيتنا إصابات كبرية 

يف القوات العراقية.

لتلك  التصدي  بخصوص  الكويتية  القيادة  من  أوامر  هناك  كانت  هل  س5: 
القوات؟ ومتى انقطعت اتصاالتكم مع القيادة؟

بالدفاع عن رئاسة األركان،  الرابعة فجر يوم 8/2 جاءتنا األوامر  الساعة 
ثم جاءتنا أوامر بالدفاع عن احلدود الشاملية وأوامر أخرى، وبعد الساعة التاسعة 
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تقريبا صدرت األوامر إلينا باملقاومة ثم بوقف املقاومة واالنسحاب إىل املعسكر 
وبني  بيننا  االتصاالت  انقطعت  ثم  طلقة،  آلخر  املقاومة  باستمرار  آخر  أمر  ثم 

الرئاسة، وقد سمعنا أن قوات العدو استولت عىل مقر الرئاسة.

التي  الصعبة  املواقف  وما  املعادية؟  القوات  مع  املبارش  تعاملكم  بدأ  متى  س6: 
واجهتكم؟ وكيف تم الترصف فيها؟

-بدأت دبابات اللواء اخلامس والثالثني ووحدات املشاة املوجودة باللواء 
االشتباك مع العدو الساعة السابعة إال ربعا صباحا، أما نحن - املدفعية - فقد 
بدأنا اشتباكنا معه الساعة الثامنة والنصف صباحا تقريبا. وكان آمر الكتيبة املقدم 
فهد احلشاش يف األمام مع آمر اللواء، كان يوجه نريان املدفعية إىل مواقع العدو، 
وقد أمكننا أن نحدث يف صفوفهم خسائر كبرية، وأن نؤخر تقدمهم وأن نجعلهم 
سهل  متوقفا  أو  احلركة  بطيء  اهلدف  كان  فكلام  قواتنا،  لدبابات  سهلة  أهدافا 

للدبابة أن تتعامل معه وأن ترسع يف تدمريه، وهذا ما حدث.

حينام  الضباط  أحد  موقف  هبا  واإلشادة  الذكر  تستحق  التي  املواقف  ومن 
رأى دبابة قريبة منه أصيبت فصعد عىل الدبابة ليتأكد من سالمة األفراد بداخلها 

عىل الرغم من أنه كان يعرف أن هذا الترصف يعرضه للرماية من العدو. 

مما  باملوقع  معطلة  آليات  ثالث  تركنا  املوقع  من  االنسحاب  قررنا  وحينام 
اضطرنا أنا واثنني من الضباط وبعض العسكريني للعودة إلصالحها والتأكد من 
عدم وجود جرحى عىل الرغم من أن القوات املعادية كانت تبعد عنا ما ال يزيد 

عن ثالثة كيلو مرتات.

س7: ما املراحل التي مرت هبا املعركة؟

مرحلة  كانت  أوهلا  مراحل؛  بثالث  مرت  املعركة  إن  نقول  أن  -نستطيع 
القوات  وتوزيع  رسيعة  خطة  ووضع  اللواء  آمر  من  للموقف  الرسيع  التقدير 
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وبخاصة كتائب الدبابات واملشاة واملدفعية وتوزيع اإلمداد، وتسمى هذه املرحلة 
القتال واالشتباك مع  الثانية فهي مرحلة  املرحلة  أما  للمعركة.  التحضري  مرحلة 
الطرفني  الدفاع، وكانت سجاال بني  املرحلة هي مرحلة  املعادية، وهذه  القوات 
حدث فيها تدمري لبعض وحدات العدو وآلياته، وحدث عندنا جرحى وبعض 
اخلسائر. وكانت املرحلة الثالثة هي معركة االنسحاب التي قررها آمر اللواء بعد 

نفاد الذخرية وانقطاع اإلمداد وعدم وجود أي إسناد قتايل أو إداري.

س8: ما حجم القوات الكويتية مقارنة بالقوات العراقية؟

- ليس هناك أي وجه للمقارنة؛ فقد كنا لواء، واللواء يضم نحو ثالثة آالف 
اإلجازات  بسبب  اليوم  هذا  يف  للواء  الفعلية  القوة  ولكن  عسكري،  ومخسامئة 
والظروف التي سبقت اإلشارة إليها كانت يف حدود )850( شخصا. أما قوات 
العدو فكانت ال تقل عن ثالثني ألف عسكري من فرقة محورايب القادمة من حمور 

العبديل اجلهراء وفرقة املدينة القادمة من حمور الساملي األطراف.

س9: ماذا كانت نتيجة تلك املعركة؟

- استطعنا أن نقوم بعملية إعاقة للقوات العراقية وأن نؤخر تقدمها ووصوهلا 
أو  كويتية  قوات  أي  ملنع خروج  اجلنوبية  املناطق  إىل  الوصول  أهدافها وهي  إىل 
خروج السلطة الرشعية. وبسبب قتالنا هلم وإحداثنا خسائر كبرية يف قواهتم تأخر 
داخل  مكاهنا  لتغيري  للحكومة  إضافيا  وقتا  هذا  أعطى  وقد  خلطتهم،  تنفيذهم 

الكويت ثم خروجها.

س10: هل كان لديكم أرسى أو جرحى أو شهداء؟ 

- مل يكن عندي أرسى وكان عندي جريح وأربعة شهداء.

أثناء  يف  اللواء  وضع  كان  ــاذا  وم االنسحاب؟  من  متكنتم  كيف  س11: 
االنسحاب؟
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- لقد تم االنسحاب بطريقة جيدة، فقد كان انسحابا تكتيكيا، كان بعضنا يغطي 
عىل بعض بحيث ال تتمكن القوات املعادية من التدخل، وعىل الرغم من انقطاع 
االتصال بيننا نحن املدفعية باخللف وقيادة اللواء فإننا نفذنا خطة االنسحاب التي 
سمعُتها من آمر اللواء وهو يبلغ ُأّمار الكتائب بطريقة االنسحاب، فقد قمنا نحن 
املدفعية بسرت انسحاب القوات التي كانت أمامنا، ومنعنا فرقة املدينة من تطويق 
رناها؛ مما أعطى الفرصة لقواتنا لالنسحاب، ثم  قواتنا؛ فقد رميناها باملدفعية وأخَّ
انسحبنا وتالقينا يف نقطة، ثم توجهنا إىل احلدود مع اململكة العربية السعودية، ومل 
يكن هناك جريح وراءنا فاجلرحى مُحلوا إىل مستشفى اجلهراء، ولكننا مل نستطع 

أن نفعل شيئا للشهداء".

�صهادة الرائد ركن رائد عبداهلل فراج الغامن

الركن رائد عبداهلل فراج  الرائد  آمُر رسية الصواريخ )م .د تو(  وقدم أيضا 
الغانم الذي كانت رتبته وقت الغزو نقيبا، روايته حول املعركة، وهي كام ييل:)72(

لنا استعداداتكم قبل 1990/8/2م وبعد أن بدت يف  "س1: نرجو أن تصف 
األفق بوادر األزمة مع العراق.

اللواء،  الذين كانوا يمثلون نصف قوة  الغزو من املجازين  ليلة  -لقد كنت 
وقد اتصل يب املالزم أول )وقتها( إبراهيم الصوري بوصفي آمر الرسية، وطلب 
إيل أن ألتحق فورا باملعسكر، وقد وصلت املعسكر نحو الساعة الثانية عرشة إال 
بتعبئة  الفوري  بالبدء  يب  اتصل  حني  أبلغته  قد  كنت  أصل  أن  وقبل  مساء،  ربعا 
املدرعات بالصواريخ، فقال يل إنه مل يتلق أوامر بذلك، فأخربته أنني آمره بذلك، 
وجتهيزها  كاملة  رسية  تعبئة  ويمكن  املدرعة  يف  وتركيبه  فتحه  يسهل  فسالحنا 
معبأة  احلمد  وهلل  املدرعات  كانت  املعسكر  إىل  وصويل  ولدى  ساعة.  نصف  يف 

بالصواريخ وجاهزة.
)72(   أجريت املقابلة معه يوم الثالثاء 22 مايو 2001م. انظر الرسور، اللواء املدرع اخلامس والثالثون، ص. 
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س2: كيف كانت احلالة يف املعسكر بعد وصولك إليه؟

بالرسية  ملتحقني  كلهم  واألفراد  الضباط  فرأيت  رسيتي  إىل  توجهت   -
فذهبت إىل آمر اللواء العقيد سامل مسعود وأخربته أن رسيتي جاهزة، وكان مع 
اهلزاع  املال واملقدم فاضل  الوزان واملقدم عيل  الزعايب واملقدم أمحد  املقدم نارص 
آمر  وأركانية  الكتائب  أمار  وهم  السني،  وليد  والنقيب  احلويل  سليامن  واملقدم 
اللواء. وكان قد أبلغهم بتعبئة املدرعات والدبابات بالذخرية واالستعداد ملواجهة 

القوات العراقية التي بدأت التحرك واهلجوم واحتالل املراكز الشاملية.

وقد كلفني آمر اللواء بالتوجه إىل قاعدة عيل السامل اجلوية ملواجهة اإلنزال 
اجلوي العراقي عليها، فتوجهت عىل الفور إىل إخواين ضباط رسيتي محد املزيد 
وإبراهيم الصوري وهويدي الدحياين وأبلغتهم باألمر وطلبت إليهم أن نتحرك 
عىل الفور. وقد كانت معنوياهتم ومعنويات األفراد أكثر من ممتازة. وقد كنا أول 
كان  ذاته  حد  يف  وهذا  العراقية،  القوات  ملواجهة  خترج  اللواء  قوات  من  وحدة 
مصدر رفع للمعنويات، وقد كانت املسافة بني املعسكر وقاعدة عيل السامل اجلوية 
من 12 – 17 كيلومرتا، وقد خرجنا باملدرعات نحو الساعة اخلامسة صباحا مع 

قيادة اللواء، ومل يكن خارج املعسكر من القوات إال دبابتان للحامية تقريبا. 

قوايت  وأوقفت  السامل  عيل  قاعدة  عليه  ترشف  الذي  التقاطع  عند  وصلُت 
ووزعتها وأرسلت حظرية صواريخ مكونة من مدرعتني معها املالزم محد املزيد 
مل  أنه  له  تبني  وقد  السامل،  عيل  قاعدة  عىل  جوي  إنزال  من  حدث  ما  الستطالع 
أبقي  أن  إيل  فطلب  بذلك  اللواء  آمر  أخربت  وقد  القاعدة،  عىل  إنزال  حيدث 
التي كلفت هبا  الثانية  بالقاعدة. وقد كانت املهمة  احلظرية املكونة من املدرعتني 
هي قطع طريق األطراف بني قاعدة عيل السامل واللواء اخلامس والثالثني. وقد 

قمت بتوزيع الرسايا املدرعة عند التقاطع الذي عند األطراف.

مرياج  نوع  من  لطائرتني  موقعي  يف  العراقية  للقوات  ظهور  أول  وكان 
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بمطار  اإلقالع  ممر  قصف  بخدعة  وقامتا  طائرات(  ست  ضمن  )كانتا  عراقيتني 
قاعدة عيل السامل، وكانت اخلدعة أن تطارد إحدى الطائرتني األخرى؛ إحدامها 
باألمام والثانية باخللف ترمي التي باألمام حتى يبدو أهنا طائرة كويتية تطارد طائرة 
عراقية، وقد ألقت الطائرة القنابل املوقوتة التي انفجرت بعد ذلك ثم استدارت 
ورمتنا بالرشاشات. وكان ذلك مع أول الضوء نحو الساعة اخلامسة، وقد أبلغت 

آمر اللواء بذلك.

أن  بعد  الوضع  مع  تعاملتم  وكيف  خططكم؟  كانت  ماذا  احلالة  هذه  يف  س3: 
اتضحت الرؤية وبدأت القوات املعادية تصل إليكم؟

- احلرب حتتاج إىل ختطيط وحفر خنادق وجتهيزات إدارية وجتهيزات تعبوية 
واحتالل مواقع وأمور عسكرية كثرية؛ ميدان رمي وأقواس رمي جيدة. وكانت 
مشكلتي أنا أن ميدان الرمي الذي أعمل فيه مل يكن جيدا باملرة. فقد جتمعنا مع 
قوات اللواء اخلامس والثالثني املدرع يف صفاة اإلبل، وقد وزع آمر اللواء القوات 
وفق ما رآه مناسبا من وجهة نظره، وقد كان تفكريه أكرب من تفكرينا وقد نجح 
اخلامس  اللواء  قوات  خلف  رسيتي  توزيع  أن  من  الرغم  عىل  توزيعه،  يف  فعال 
لرماية  مؤهال  يكن  مل  ومكاين  للرماية،  نظري  وجهة  ممتازا من  يكن  مل  والثالثني 
و)شينكو(  أعمدة  باجلواخري  كانت  فقد  سلكيا،  موجهة  كانت  التي  الصواريخ 
أبلغته بذلك، قال يل إن هذا املوقع  وخشب مما يعوق حركة الصواريخ، وحينام 
يوفر احلامية لقواتنا من اخللف، وملا فكرنا فيام بعد وجدنا أن وجهة نظر آمر اللواء 
يستنزف كل  أن  يريد  قوة وال  أي  بيده  تكون  أن  يريد  كان  كانت صحيحة ألنه 
قواه، وكان حيتاط ألمر االنسحاب الذي كان يفكر فيه وهو مشغول يف القتال، 
وكلمة حق تقال وهي أمانة وشهادة لرب العاملني أن هذا الرجل وهو يقود املعركة 
كان خارج برج املدرعة ومل ينزل إىل داخلها طوال املعركة عىل الرغم من القصف 

والرمي.
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س4: هل كانت هناك أوامر للقيادة الكويتية بخصوص التصدي لقوات العدو؟ 
ومتى انقطعت تلك األوامر؟

- كنا نتلقى األوامر من أمر اللواء العقيد سامل، أما اإلجراءات التي صارت 
من القوة الربية ومن رئاسة األركان مل يكن لنا علم هبا وال ندري هل اختذ األوامر 
من نفسه أم وصلته من القيادة العليا، وما أعرفه أنه منذ خروجنا من املعسكر ليال 
قال يل باحلرف الواحد: يا نقيب رائد، أي آلية عراقية تشوفها وتكتشف أهنا عدو 

ارمها ال ترجع يل. فكانت األوامر واضحة منه يف هذا الشأن.

س5 : هل كانت هناك مواقف بطولية أو مواقف صعبة؟ وماذا كان ترصفكم يف 
هذه املواقف؟

- كانت هناك مواقف بطولية كثرية يف اللواء املدرع اخلامس والثالثني، أذكر 
منها رماية الرائد إبراهيم الصوري الطائرات املعادية بالرشاشات، وكان عددها 
وقد  بطولية،  أعامل  جويعد  طالب  للرائد  وكان  هليكوبرت،  طائرة  وثالثني  مخسا 

استطاع عسكري عندنا اسمه عامش وحده تدمري عدد من دبابات العدو.

س6 : يرجى وصف املعركة بالتفصيل ومالحظاتكم عليها.

- بدأت املعركة الساعة السابعة إال ربعا صباحا تقريبا، وأبلغني املقدم أمحد 
الوزان أن هناك التفافا من دبابات عراقية عىل قواتنا، فالتففت مع رسيتي »رسية 
الصواريخ« إىل هذه القوات التي قال املقدم أمحد الوزان إهنا قوات معادية قادمة 
أطلق صوارخيي  أن  وقبل  موقعنا،  فغرينا  ممتاز  ميدان رمي  نحونا، وكنا بصحن 
الثامنة  الكويتية  الكتيبة  دبابات  املنظار أهنا  الدبابات تبني يل من خالل  عىل هذه 
التي يقودها املقدم عيل املال، فأخربُت املقدم أمحد الوزان بذلك، وهو ال يالم ألن 
اهلجوم كان من كل ناحية وكانت رؤيته بالعني املجردة، فعدنا إىل موقعنا السابق، 
القوات  مع  يتعامل   )2  BMP( آليات  من  عنده  بام  الزعايب  نارص  املقدم  وكان 
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العراقية التي تتقدم عىل عدة حماور عىل شكل أرتال، وكانوا يرسلون جماميع قتال 
مكونة من فصيل دبابات )أربع دبابات( ملحاولة إهلاء قواتنا وشغلها حتى تتقدم 
باحتالل  هتتم  التي  الروسية  الطريقة  ذلك  يف  متبعني  الكويت  داخل  إىل  قواهتم 
حينام  النجاح  حيقق  الرشقي  النظام  وهذا  خسائر،  من  ذلك  يكلف  مهام  اهلدف 

تتوافر األعداد الكبرية، وقد استخدمه العراقيون نظرا لكثافتهم وكثرهتم.

البرشية،  اخلسائر  حيث  من  املعركة  هذه  جراء  اللواء  وضع  كان  ماذا  س7: 
من  متكنتم  وكيف  والتسليح؟  واألرسى  واملفقودين  واجلرحى  الشهداء 

االنسحاب؟

- أذكر من اجلرحى املقدم فهد احلشاش آمر املدفعية والذي أنقذناه وأرسلناه 
أثناء  يف  بعيني  رأيتهم  طبعا  شهداء  هناك  وكان  اجلهراء،  مستشفى  إىل  باجليب 
االنسحاب. أما بالنسبة لرسيتي فلم يكن فيها أي مصاب أو جريح. وكان هناك 

ستة أرسى يف احلظرية التي تركتها عند قاعدة عيل السامل اجلوية.

أما بالنسبة لالنسحاب فام أقوله شهادة للتاريخ يف حق العقيد سامل املسعود 
آمر اللواء، فبعد أن حورصت قواتنا من قبل القوات العراقية جاءت طائرة كويتية 
من نوع سكاي هوك وقصفت القوات العراقية ففتحت ثغرة لعبورنا، وكانت نية 
أو  نفدت  التي  بالذخرية  للتزود  اللواء يف اخللف  بمعسكر  يلتحق  أن  اللواء  آمر 
أوشكت عىل النفاد، ولكننا وجدنا حينام وصلنا إىل املعسكر يف الطريق أن القوات 
نتوجه إىل  اللواء أن  آمر  العراقية قد احتلته فتوجهنا إىل قلمة صباح، ومنها قرر 
إىل  املسافة  وقدر  اخلرائط  درس  أن  بعد  السعودية  العربية  اململكة  مع  احلدود 

هناك".
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�صهادة الرائد الركن مالك ح�صن جا�صم املعيلي

ومن الروايات أيضا ما قدمه الرائد الركن مالك حسن جاسم املعييل الذي 
كانت رتبته وقت الغزو نقيبا، وكان ركن عمليات يف هندسة القوة الربية باللواء 

املدرع اخلامس والثالثني. وفيام ييل نصها:

"س1: حدثنا عن استعداداتكم قبل 8/2.

 8/2 بعد  تنتهي  إجازة  يف  كنت  وقد   ،8/1 حتى  هادئا  الوضع  كان   -
سمعُت  الفجر  أصيل  وأنا   8/2 يوم  صباح  اخلامسة  الساعة  ونحو  بأسبوعني. 
النقيب  منهم  وكان  املعسكر،  يف  الضباط  مع  فورا  فاتصلت  انفجارات  صوت 
باملعسكر،  االلتحاق  ورضورة  األوضاع  بخطورة  أخربين  الذي  اخلليفة  مرزوق 
وطلب إيل أن أحرض إىل املعسكر بغري اللبس الرسمي وأن أسري يف خط الدائري 
إىل  وصلت  وعندما  والثالثني.  اخلامس  اللواء  معسكر  إىل  طريقي  يف  السادس 
املعسكر مل أجد فيه أي وحدات عدا وحداتنا اهلندسية فقد كانوا ينتظرون التحاق 
مع  واخلروج  االستعداد  ملحاولة  بالتنسيق  اهلندسة  وحدة  وضباط  أفراد  بقية 
أم  ذخرية  معسكر  إىل  أنتقل  أن  مرزوق  النقيب  إىل  طلبت  وقد  اللواء،  وحدات 
إليه من مواد  ما نحتاج  اللواء اخلامس والثالثني ألحرض  الروس قرب معسكر 
ومتفجرات وألغام ثم أنتظرهم خارج املعسكر حتى يكملوا جتهيز باقي املعدات 
واآلليات ويكتمل عدد األفراد باملعسكر، فذهبت بأربعة لواري ومعي ستة أفراد 
منهم العريف ساير ساير عواد والعريف طعمة شنان، وانتقلنا إىل معسكر ذخرية 
أم الروس، وكان هناك النقيب عبداحلميد السدرة الذي رحب بتزويدنا بالذخرية 
املطلوبة، وقد محلنا نحو ثالثة آالف ومخسامئة لغم أفراد بلجيكي، وألف ومائتي 
لغم دبابات بريطاين بارمايند، ومحلنا معنا متفجرات 76 رطال أو ما يعادل 35 
كيلو جراما متفجرات تقريبا، و 42 كبسولة تفجري كهرباء و 12 كبسولة تفجري 

عادي وفتايل إشعال أمان بطول 42 مرتا. 
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وانتقلت بعد ذلك إىل خارج املعسكر ننتظر قواتنا من اللواء اخلامس والثالثني، 
يف  فاعتقدنا  اجلهراء  إىل  متجهة  الساملي  من  قادمة  قوات  شاهدنا  ذلك  أثناء  ويف 
وأدركنا  عراقية،  قوات  أهنا  ذلك  بعد  عرفنا  ثم  اجلزيرة  درع  قوات  أهنا  البداية 
والثالثني  اخلامس  املدرع  اللواء  قوات  وبني  بيننا  الطريق  أن  يعني  وجودها  أن 
املوجودة يف صفاة اإلبل قد قطع، فرجعت إىل معسكر اللواء وقد كان موجودا به 
املقدم خالد العنزي والنقيب مرزوق اخلليفة، وحتركت القوات املوجودة، وكانت 
يف حدود 120 بني ضابط وضابط صف وجنود، باجتاه ذخرية أم الروس، وجتمعنا 
خلف املعسكر عىل مسافة تبلغ 10 كيلو مرتات، وقد علمنا أن هناك اشتباكا بني 
قواتنا وقوات العدو وأن القتال مازال مستمرا، فتحركنا من موقعنا يف اجتاه قاعدة 
أمحد اجلابر التي كان لنا موقع داخلها وانتقلت قيادة وحدتنا وحدة هندسة القوة 
إىل مركز عمليات قاعدة أمحد اجلابر، ونظرا ألننا قوة هندسة فإن دورنا أن نساند 
القوات التي متلك الدروع وليس لدينا قدرة القتال وحدنا، ولذلك اتفقنا عىل أن 
نحاول من خالل وضعنا يف قاعدة أمحد اجلابر أن نمنع وصول القوات املعادية 
إليها من خالل األلغام التي لدينا، وأن نحاول عمل منطقة آمنة داخل القاعدة، 
وهذا يتطلب جهدا كبريا، وقد الحظنا بعد ساعة من حتضرينا لزرع األلغام حول 
القاعدة أن هناك قصفا ملدارج القاعدة فقررنا االنسحاب منها إىل منطقة الوفرة ثم 

إىل داخل اململكة العربية السعودية. والتحقنا بقواتنا املنسحبة إىل هناك".

الرسور  العقيد سامل مسعود  نقل  فقد  املعركة  الشهادات حول هذه  تنته  ومل 
غسان  والرائد  فرج،  حريب  فرج  الرائد  من  كاًل  ختص  وهي  كتابه  يف  منها  مزيدا 
الثخن، واملجند عباس مطلق  الثاين سمري رشيد  سليامن داود سليامن، والرقيب 

عبدالكريم صالح، ويمكن الرجوع إىل الكتاب املذكور.
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تقرير اآمر لواء 35 العقيد الركن �صامل م�صعود ال�صرور مل�صار معركة اجل�صور

كتبت تقارير عسكرية عدة حول معركة اجلسور التي خاضها لواء الدروع 
احلرس  من  املنورة  واملدينة  محورايب  فرقتي  من  قوات  ضد  والثالثني  اخلامس 
يوم  "مالحم  كتاب  أوهلا  لعل  الكتب،  من  عدد  يف  الغازي  العراقي  اجلمهوري 
تقرير  الدكتور حممد عبداللطيف اهلاشم. وُكتب  الركن  الكويتي" للعقيد  الفداء 
مرشف  مايض   :2005  –  1962  :35  / املدرع  الشهيد  "لواء  كتاب  يف  أيضا 
ومستقبل مرشق" للرقيب أول فيصل محود الشمري بإرشاف العميد الركن أمحد 

خالد الوزان. 

ثم كتَب اللواء الركن املتقاعد سامل مسعود الرسور تقريرا وافيا باملعركة التي 
شارك فيها كقائد، مستفيدا أيضا من روايات زمالئه الضباط، فجاء تقريره شامال 
املدرع  "اللواء  الذكر  آنف  كتابه  باخلرائط، وذلك يف  باملعلومات، ومزودا  وغنيا 
النابعة  اخلامس والثالثون ودوره يف معركة اجلسور وحترير الكويت". وألمهيته 
فيام  التقرير  هذا  ننقل  الشديد  ولتفصيلها  اللواء،  آمر  قبل  من  مكتوبة  كوهنا  من 

ييل:

التاريخ  يف  وعسكريني  ومواطنني  قادة  من  العامل  يف  أحد  خلد  يف  يدر  "مل 
احلديث، وهم يتابعون أحداث األزمة السياسية التي افتعلها النظام العراقي مع 
العراقية عىل  الكويت يف صيف عام 1990م، وما واكبها من تكديس للحشود 
احلدود الشاملية للبالد، أن األمور ستأخذ هذا املنحى اخلطري من التصعيد الذي 
انتهى إىل غزو بربري واحتالل كامل تراب دولة الكويت، وخاصة أن هذا النظام 
العراقي املخادع الذي كان يضمر الرش للكويت قد بذل وعودا زائفة لبعض القادة 
العرب بأنه لن يلجأ إىل القوة حلل مشكالته املفتعلة مع الكويت، مما جعل هؤالء 
القادة واحلكام العرب يطمئنون القيادة السياسية للكويت بأن األمور يف طريقها 

إىل احلل السيايس. 
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ومن ثم فقد كانت حالة االستعداد لدى القوات العسكرية الكويتية، ومنها 
قوات اللواء اخلامس والثالثني، املدرع الذي سمي فيام بعد لواء الشهيد املدرع 
أغسطس  من  الثاين  املوافق  اخلميس  ليلة  مساء  حتى  عادية  والثالثني،  اخلامس 
للتصعيد  مربر  السياسية،  القيادة  نظر  وجهة  من  هناك،  يكن  ومل  1990م، 
القوة  املوقف من مركز عمليات  ترد معلومات مؤكدة بخطورة  العسكري، ومل 

الربية إال يف الساعة العارشة من مساء ليلة الغزو.

القصوى  احلالة  إىل  تصل  أن  جيب  االستعدادات  بأن  اللواء  قائد  أبلغ  فقد 
للدخول يف العمليات املبارشة للدفاع عن البالد. ومن ثم قام ضابط العمليات 
اللواء  َمْرَتبات  وكافة  الوحدات،  وقادة  اأُلّمار  مجيع  باستدعاء  آنذاك  اللواء  يف 
قد  اللواء  أن  وإبالغهم  للعمليات،  التجهيز  يف  واإلرساع  بوحداهتم  لاللتحاق 

أصبح يف حالة االستنفار القصوى.

وقد عقد آمر اللواء، العقيد الركن سامل مسعود الرسور، اجتامعا طارئا بمركز 
الركن  املقدم  البرشية  والقوى  اإلدارة  فرع  رئيس  من:  كال  ضم  اللواء  عمليات 
فاضل اهلزاع، وآمر الكتيبة السابعة املقدم الركن أمحد الوزان، وآمر الكتيبة الثامنة 
الزعايب،  الركن نارص  املقدم  املشاة اآللية 57  املال، وآمر كتيبة  الركن عيل  املقدم 
فراج  عبداهلل  رائد  النقيب   MD2 الصواريخ وآمر رسية  السني،  وليد  والنقيب 

الغانم.

وقد تم يف هذا االجتامع تقييم املوقف طبقا للتطورات املحتملة وما تتطلبه من 
اإلرساع يف جتهيز اآلليات واملعدات وحتميل ذخرية اخلط األول يف مجيع اآلليات 
املقاتلة، ومن ثم التهيؤ التام للحركة عىل الرغم من أنه مل يكن هناك حتديد مسبق 
البالد:  التالية من  املناطق احليوية  آنذاك بحامية  اللواء  لنوع احلالة وتكليف ثلثي 
ومراكز  كبد،  وإذاعة  الصبية،  ومنطقة  وبوبيان،  وربة  وجزيريت  فيلكا،  جزيرة 
اإلمداد  هيئة  ومعسكرات  والروضتني،  العيش  أم  منطقتي  من  كل  يف  البرتول 
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اللواء ووحدات اإلسناد  الساّدة. وكانت وحدات  والتموين للذخرية يف منطقة 
تقوم بواجباهتا املعتادة، كام كان حتميل الذخائر يف اآلليات والتجهيز للقتال قائام.

وخالل ذلك، ويف الساعة احلادية عرشة تقريبا حرض آمر القوة الربية آنذاك 
القيادة  لتعليامت  طبقا  األمور  بأن  أفاد  الذي  الربغش،  عبدالعزيز  الركن  العقيد 
الدبلوماسية، وأن  التصعيد، وأن املوقف سوف يعالج بالطرق  العليا ال تتطلب 
اللواء  يف  األمور  جمريات  عىل  إطالعه  تم  وقد  التطورات.  متابعة  اجلميع  عىل 
واتفق عىل مواصلة إبالغه عنها طبقا للتطورات املوقف، وانرصف اجلميع ملتابعة 
الوطن  سيادة  عن  بالدفاع  املتعلقة  العمليات  يف  للدخول  واالستعداد  التجهيز 

الغايل واستقالله.

وبعد ذلك ورد اتصال من مركز عمليات القوة الربية من املقدم الركن حممد 
املؤذن يفيد بأن القوات الغازية متكنت من اجتياح مراكز احلدود الشاملية للبالد، 
هلا،  والتصدي  باجتاهها  للحركة  االستعداد  اللواء  عىل  وأن  الرتقة،  مركز  ومنها 
حيث إنه سيتم حتريك لواء املشاة اآليل السادس، ومن ثم قوات اللواء اخلامس 
إبالغ  تم  ذلك  ضوء  ويف  الغازية.  العراقية  للقوات  للتصدي  وذلك  والثالثني، 
رئاسة  إىل  بدوره  حترك  الذي  املستجدة  واألحداث  باملعلومات  الربية  القوة  آمر 
حترير  تم  ذلك  بعد  جيَون.  بمعسكر  املسلحة  والقوات  للجيش  العامة  األركان 

تلك املعلومات واألحداث إىل مجيع القيادات والوحدات ومرتبات اللواء.

ويف الساعة الثانية صباح اخلميس تقريبا أبلغ العقيُد الركن يوسف عبيد آمَر 
لواء الدروع اخلامس والثالثني بأن عليه التحرك رسيعا جلهة الشامل واالنتشار يف 
منطقة اللياح جلهة الشامل والشامل الغريب لصد تقدم العدو، وبالتحديد يف منطقة 
لن  التعبئة  أن  اللواء  تبني آلمر  باجتاه شامل غرب. وقد  منها  اليسار  إىل  )حومة( 
مجيع  جهود  كافة  تضافر  من  الرغم  عىل  صباحا  السادسة  الساعة  يف  إال  تكتمل 
املرتبات لإلرساع بالتجهيز والتعبئة، ولكن املوقف كان يتطور رسيعا؛ فبعد فرتة 
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املهمة  بإلغاء  اللواء  آمر  مبلغا  أخرى  مرة  الربية  القوة  آمر  مساعد  اتصل  قصرية 
السابقة واالنتشار يف منطقة كراع املرو جلهة الشامل، ثم بعد ذلك بزمن قصري أبلغ 
آمر اللواء بأن عليه تطويق قوة عراقية متكنت من احتالل مدرسة املقداد يف مدينة 

اجلهراء.

العدو  أرتال  أخذت  أن  بعد  ورسعة  حدة  املوقف  تطورات  ازدادت  وقد 
مدينة  باجتاه  املطالع   - والعبديل  الصبية،   – قرص  أم  حموري  من  كل  عىل  تتقدم 
الكويت. وكان االتصال آنذاك مبارشا بني مركز عمليات اللواء ومركز عمليات 
القوة الربية. وقد أسند إىل اللواء املهام التالية بسبب رسعة تطورات املوقف : 1- 
احتالل املنطقة الواقعة بني قيادة مترين درع اجلزيرة واألديرع يسارا . 2- احتالل 
منطقة كراع املرو. 3- احتالل منطقة األطراف. 4- التصدي للقوة املعادية التي 
متكنت من دخول مدينة اجلهراء ومتركزت يف مدرسة املقداد، وتطويق هذه القوة. 
5- إرسال قوة حلامية قاعدة عيل السامل. 6- إرسال قوة بحجم رسية دبابات حلامية 
رئاسة األركان العامة للجيش والقوات املسلحة . 7- فك احلصار عن لواء املشاة 

اآليل 80. 

يف الساعة الرابعة صباحا متكنت رسية الصواريخ )MD2( من إكامل التعبئة 
استعدادا لتطويق القوة املعادية وقاعدة عيل السامل اجلوية والتصدي لعملية اإلنزال 
عىل القاعدة. وبعد صالة الفجر مبارشة يف حوايل الساعة الرابعة والنصف صباحا 
الصواريخ  ورسية  االتصال  وجيب  القيادة  بمدرعة  يتحرك  أن  اللواء  آمُر  قرر 
لتنفيذ مهمة تطويق قوات العدو يف اجلهراء، عىل أن تلتحق الوحدات األخرى به 
بحسب جاهزيتها، وعىل أن يبقى االتصال مستمرا مع مركز عمليات اللواء، ويف 

حالة انقطاع االتصال يتوىل مسؤولية القيادة الضابط األقدم. 

يف أثناء حركة القوة عىل طريق الساملي اجلهراء شوهدت ست طائرات مقاتلة 
مقبلة من اجتاه )الساّدة( قامت بقصف قاعدة عيل السامل اجلوية، فتم إبالغ مركز 
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اللواء  آمر  ذلك  بعد  وأبلغ  بذلك.  الربية  القوة  عمليات  ومركز  اللواء  عمليات 
بسقوط رئاسة األركان ورضورة تأمني القاعدة وقطع طريق املطالع عىل قوات 
العدو املتقدمة من مفرق األطراف. لذلك تم تقسيم رسية الصواريخ إىل فصيلني، 

أحدمها لتأمني قاعدة عيل السامل، واآلخر لتأمني مفرق األطراف - اجلهراء.

جيب  مع  القيادة  بمدرعة  األطراف  طريق  عىل  التقدم  اللواء  آمر  واصل 
االتصال حتى وصل إىل منطقة صفاة اإلبل )حظائر اجلامل( مقابل واحة الغانم 
عند تقاطع اجلسور لكل من طريق الدائري السادس واجلهراء - الساملي، حتى يتم 
التصدي للعدو وقطع طريق املطالع عليه. وهناك بدت واضحة وجلية أصوات 
جنازير األرتال العراقية الغازية وهي متجهة عىل طريق الدائري السادس مرسعة 

باجتاه مدينة الكويت.

توقف آمر اللواء عند مفرتق طريق الساملي - اجلهراء. ويف تلك األثناء حرض 
أحد العسكريني إىل املوقع منفعال، وقال إن العراقيني الغزاة متمركزون يف إحدى 
استطاع  ولكنه  قتلوه،  وإال  يرمي مالبسه  أن  إليه  وأهنم طلبوا  اجلهراء،  مدارس 
اإلفالت منهم ليلتحق باللواء، فثارت ثائرة اجلميع، وسارع آمر اللواء باالتصال 
بمركز عمليات اللواء طالبا املدد حتى يتمكن من التصدي للعدو وقطع الطريق 
عليه، فالتقط اإلشارة آنذاك املقدم الركن أمحد الوزان آمر الكتيبة السابعة، حيث 

كانت لديه قوة وسارع هبا لينضم إىل آمر اللواء يف املقدمة.

تقدمت قيادة اللواء مع قوة من الكتيبة السابعة إىل الطرف اجلنويب من مقربة 
مدنية خمتلفة،  آليات  تتقدم مرسعة ومعها  العدو وهي  أرتال  اجلهراء وشاهدت 
وعىل الفور صدرت األوامر من آمر اللواء بفتح النار عىل العدو واالشتباك معه، 
من  دقيقة  وأربعني  ومخسة  السادسة  الساعة  ذلك  وكان  بذلك،  القيادة  وأبلغت 
النقيب  دبابة  من  األوىل  القذيفة  وكانت  1990/8/2م،  اخلميس  يوم  صباح 

طالب اجلويعد. وقد ترتب عىل ذلك ما ييل:
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فوجئ العدو بالرماية عليه يف الوقت الذي مل يكن يتوقع أية مقاومة، وبدأت 
بشكل  عليه  اهنالت  التي  قواتنا  نريان  جتنب  حتاول  وهي  وتتصادم  تتخبط  قواته 
اإلرساع  عىل  العدو  تركيز  تسبب  نرياننا.  مصادر  حتديد  أيضا  وحتاول  مكثف، 
بالتقدم إىل عمق األرايض الكويتية يف جعل أرتاله أهدافا سهلة أمام نريان قواتنا. 

قام الضباط املوجودون يف مركز عمليات اللواء آنذاك بتجهيز وتوجيه كل 
واإلداري  القتايل  اإلسناد  وآليات  املقاتلة  اآلليات  من  عليه  احلصول  أمكن  ما 
املقدم  بقيادة  الثامنة  الدبابات  كتيبة  قيادة  املعركة. فوصلت  إىل موقع  واملركبات 
الركن عيل املال مع عدد من الدبابات إىل املوقع، وصدرت إليها األوامر باحتالل 
اجلانب األيمن من أرض املعركة من منشآت واحة الغانم واالشتباك مع العدو. 

أدى اشتباك قوة الكتيبة الثامنة مع العدو إىل زيادة العبء عليه، فأصبحت 
أرتاله أهدافا سهلة ملدافع دباباتنا، وقد تم توزيع منطقة املسؤولية، بحيث متركزت 
اجلهراء،  الساملي -   يسار طريق  اجلهراء عىل  بجانب مقربة  السابعة  الكتيبة  قوة 
بينام متركزت قوة الكتيبة الثامنة باجلانب األيمن منه، فأصبحت واجهة القتال 8 
كم عرضا من مدينة احلجاج حتى معسكر ذخرية اجلهراء، 8 كم طوال من مفرق 
األطراف حتى تقاطع اجلسور، وأصبحت مجيع أرتال العدو يف جمال مرمى نريان 

األسلحة مجيعها، والتي استخدمت املناورة بالنريان.

العدو يرتجلون من  أفراد  الكثري من  القتال رضاوة، وشوهد  ازدادت حدة 
مدرعاهتم وُيلقون بأسلحتهم ويفرون هاربني من وطأة نريان قواتنا عليهم. وجلأ 
أهدافا  وأصبحوا  الطرق،  يف  املياه  ترصيف  فتحات  حتت  االختباء  إىل  بعضهم 
بالعرف  قواتنا  التزام  ولكن  األرواح،  يف  خسائر  أكرب  إلحداث  لقواتنا  سهلة 
العسكري كان حائال بينهم وبني قتل العسكر العزل الذين ألقوا سالحهم طلبا 

لالستسالم.
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العدو يف اآلليات واملعدات واألفراد بعد أن تكدست قواته  زادت خسائر 
بآلياهتا ومدرعاهتا وأصبحت أهدافا سهلة أمام قواتنا التي كانت تركز عىل إصابة 

منتصف األرتال حتى تشكل حاجزا وعائقا أمام تقدمها. 

استطاعت قواتنا بفضل اهلل ونرصه السيطرة عىل منطقة املسؤولية ابتداء من 
املنطقة املجاورة ملدينة احلجاج حتى اجلرس الذي قبل جرس ذخرية اجلهراء. تبني 
فيام بعد أن قوات العدو املتقدمة؛ من فرقة محورايب للحرس اجلمهوري العراقي.

وقف إطالق النار ثم مواصلة القتال:

1990/8/2م(،  )اخلميس  اليوم  ذلك  صباح  من  التاسعة  الساعة  متام  يف 
ويف أثناء القتال وردت برقية من رئاسة األركان العامة تتضمن أمرا بوقف القتال 
واالنسحاب إىل املعسكر، وتم إبالغها إىل آمر اللواء من قبل الرائد الركن آنذاك 
سليامن احلويل، وبعد التأكد من صحة الربقية ومصدرها تم إيقاف إطالق النار 
اللواء. وكان ذلك  قيادة  الواردة من  التعليامت  بتنفيذ  املقاتلة  الوحدات  وبدأت 

مفاجأة لنا.

دام وقف إطالق النار عرش دقائق، ثم جاء التعديل عىل الربقية من املصدر 
نفسه باالستمرار يف القتال آلخر طلقة، وبعد التأكد من ذلك أبلغ اللواء آمري 
الوحدات والقادة بالعودة إىل مواقعهم السابقة ومبارشة القتال مع العدو، وهكذا 
جتدد االشتباك مع جحافل القوات العراقية الغازية.  فوجئ العدو بعودة القتال 

بعد وقف إطالق النار واالنسحاب فازداد االرتباك يف صفوفه. 

مشاهد من ميدان املعركة:

وسيطرت  فيها،  تتمركز  كانت  التي  املنطقة  عىل  سيطرهتا  قواتنا  أحكمت 
عىل أرتال العدو املتقدمة، وأمكنها االحتفاظ بزمام املبادرة وحرمان العدو منها، 
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بقسم  منوطة  املعركة  بساحة  اخللفية  واملنطقة  اجلوانب  محاية  إجراءات  وكانت 
واهلندسة،  الدبابات  من  وقسم  املدفعية  وكتيبة  للدروع  املضادة  الصواريخ  من 
بينام سيطرت الدبابات واملدرعات الباقية من ك 7، ك 8، ك م 57 عىل الواجهة 

األمامية. 

األرض  واستخدام  والنريان  املناورة  من  لكل  األمثل  لالستخدام  كان 
الكبرية،  اخلسائر  العدو  تكبيد  املبارش يف  التأثري  النريان  املتبادل وكثافة  واإلسناد 

فقد شوهدت دباباته وآلياته وهي تنفجر وتتطاير يف اهلواء مع أشالء أفراده.

قواتنا  أفراد  من  اجلميع  أبدى  وقد  عالية،  واملعنويات  رشسا،  القتال  كان 
عىل  للقضاء  أفرادنا  تسابق  فقد  النظري،  منقطعة  والشجاعة  البسالة  من  رضوبا 
اجلسور  حتت  العدو  جتمعات  إىل  بعضهم  وتوصل  بالرماية،  يقومون  من  مواقع 
بالتوجه إىل جتمعات  وتم القضاء عليها، فقد قام املالزم آنذاك، فيصل املخيال، 
العدو حتت اجلسور معرضا حياته وحياة أفراده خلطر النريان، واستطاع القضاء 
عليهم، ومن ثم العودة إىل املقدمة دون إصابة تذكر، وأحسنت الدبابات تكثيف 
رمايتها وتركيزها عىل مواقع العدو. وكان اجلميع يتطلعون إىل أن يمن اهلل عليهم 

برشف الشهادة عىل تراب وطننا الغايل يف أرشف موقف.

 تم إبالغ مركز عمليات اللواء بتقدم فرقة من قوات العدو عىل طريق األبرق 
بتجميع  يقوم  أن  العمليات  ضابط  إىل  اللواء  آمر  فطلب  اجلهراء،    - الساملي   -
املعركة،  املعسكر والتحرك إىل منطقة  املوجودين يف  اآلليات واملعدات واألفراد 
وأن يقوم املقدم الركن فاضل اهلزاع بتجميع الذخائر املتوافرة وحتميلها والتوجه 

هبا إىل ميدان املعركة، وقد تم ذلك بحمد اهلل وعونه.

وصل إىل مكان متركز قواتنا مع بقية اللواء قيادة كتيبة املشاة 57 ورسية مشاة 
آلية بينام متركزت كتيبة املدفعية 51 يف منطقة الفريدة.
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لوحظ تكدس آليات العدو املدمرة عىل طريق تقدمه مما شكل له عائقا كبريا 
مروره،  لتكملة  وجثثهم  أفراده  ودهس  اآلليات  تلك  عىل  العبور  عىل  وأجربه 
اآلليات  هذه  بتدمري  األوامر  وصدرت  أسلحتنا،  لنريان  سهال  هدفا  فأصبح 
باستخدام  الركن فهد احلشاش  املقدم  آنذاك  املدفعية  قائد كتيبة  املتحركة، وُأبلغ 
واملدرعات  الدبابات  ذخرية  عىل  احلفاظ  يتم  حتى  ذلك؛  لتحقيق  املدفعية 

واألسلحة اخلفيفة األخرى.

جتمعات  يف  املبارشة  وإصاباهتا  اخللف،  يف  املتمركزة  املدفعية  لقصف  كان 
بشدة.  القتال  مواصلة  عىل  وحفزها  قواتنا  معنويات  رفع  يف  الكبري  األثر  العدو 
وأدى هذا القصف إىل ازدياد االضطراب يف قوات العدو بعد أن انضمت مدفعية 
امليدان ذات القدرة التدمريية البعيدة والشديدة التأثري إىل نريان مدافع الدبابات 
إىل  العدو  اضطر  مما  بأنواعها،  اخلفيفة  واألسلحة  والرشاشات  والصواريخ 

االنفتاح واالنتشار باألرض.

يف الساعة احلادية عرشة شوهدت 30 طائرة عراقية عمودية قادمة من الشامل 
ومتجهة إىل داخل الكويت، وظن اجلميع أهنا ستقوم بعملية إنزال للقضاء عىل 
وحداتنا، وصدرت األوامر للجميع بمواصلة القتال إذا حدث ذلك؛ برًا بالقسم 
تراب  عن  دفاعا  ورعاه  اهلل  حفظه  البالد  وأمري  وجل  عز  اهلل  أمام  عقدناه  الذي 
نصف  وبعد  البالد،  داخل  إىل  طرياهنا  واصلت  الطائرات  ولكن  الغايل،  الوطن 

ساعة شوهدت عرشون طائرة منها تعود أدراجها متجهة إىل الشامل.

متكن العدو من الدخول عىل شبكة االتصاالت التي كانت تستعملها قيادة 
األوامر  وصدرت  تنفد،  الذخرية  بدأت  ويسمعنا.  نسمعه  وأصبحنا  اللواء، 
بالتدقيق وعدم الرماية إال لتدمري دروع العدو ومدرعاته ووحدات إسناده القتايل 

واإلداري.

تأزما  يزداد  املوقف  بدأ  الظهر  بعد  والنصف  الواحدة  الساعة  حوايل  يف 
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وشوهدت أرتال كثيفة من املدرعات واآلليات وهي تقرتب عىل طريق الساملي 
-  اجلهراء باجتاه موقع املعركة. وطلب آمر اللواء االستفسار عن هويتها، وعندما 
وصلت طالئعها إىل منطقة الفريدة الحظ أحد ضباطنا - املالزم غسان سليامن 
- أهنا حتمل أعالما خرضاء ولوحات مشاهبة للوحات قوة درع اجلزيرة، وكانوا 
يلوحون لقواتنا بأيدهيم، فأبلغ الضابط آمر اللواء الذي تبني له أنه مل يتم إرسال 
قوة درع اجلزيرة، فطلب إىل الضابط أن يتأكد من هوية تلك القوات فأجابه بأن 
آلياهتم املدرعة خمتلفة وهي من نوع "يب - إم - يب- 1" التي ال متلكها غري القوات 
وقد  معها،  باالشتباك  اخللفية  لوحداتنا  األوامر  صدرت  الفور  وعىل  العراقية. 
منتصف  أصابت  أن  بعد  مدرعاهتم  من  كبرية  أعداد  اصطياد  يف  قواتنا  نجحت 
األرتال مما شكل حاجزا مميتا هلا وجعلها تتكدس لتصبح أهدافا سهلة لنرياننا. 
وشوهدت قطع مدرعاهتم تتطاير يف اهلواء مع أشالء قتالهم. وقد كان لرجالنا 
مواقف مرشفة تناسوا فيها أرواحهم وأهليهم وتدافعوا للوصول إىل قوات العدو 

والتعرض هلا عىل مسافات تصل إىل عرشة أمتار. 

شوهدت طائرة من سالح اجلو الكويتي من نوع سكاي هوك تقصف األرتال 
قاعدة  إىل  تتجه  ثم  الفريدة،  منطقة  قرب  اجلهراء   - الساملي  طريق  عىل  العراقية 

انطالقها، وقد اتضح فيام بعد أهنا كانت بقيادة املقدم ركن طيار ماجد األمحد. 

مل يتوقف القتال عىل املحاور الثالثة عىل الرغم من تفوق العدو عددا وعدة، 
أمامنا،  حترتق  وهي  ومعداته  آلياته  نشاهد   - ونرصه  اهلل  بفضل   - كنا  ولكننا 
وجنوده يقفزون خارجها قتىل أو جرحى أو طالبني االستسالم. ومن املشاهدات 
واملبادئ  اإلنسانية  القيم  من  وتنصله  العدوانية  الغزاة  طبيعة  عن  كشفت  التي 
واألعراف الدولية يف ميادين احلروب قيامه بدهس أفراده وجرحاه الذين كانوا 
تركهم  أو  ألرواحهم،  تقدير  وال  رمحة  بال  واآلليات؛  املدرعات  من  يتساقطون 
يواجهون النريان دون أي حماولة إلنقاذهم أو إخالئهم. وكان الناجون من هؤالء 
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العسكريني يفرون مستسلمني يف اجتاه قواتنا التي متكنت من أرس ستة من أفرادهم. 
وبعد تفتيش من أرس منهم واستجواهبم، تبني أهنم من فرقة املدينة املنورة، وأفادوا 
املتقدمة من الشامل كانت من فرقة محورايب. وكانوا شبابا يف مقتبل  القوات  بأن 
العمر ومعهم أموال كثرية جديدة، وملا سئلوا عن الغزو قالوا إن ذلك ليس إال 
)بروفة(. ومل تكن قوات العدو متيز بني اآلليات العسكرية وسيارات اإلسعاف 

املحرم رميها متناسية مجيع مبادئ األخالق والرشف واإلنسانية.

 يف أثناء تبادل الرماية بني قواتنا وبعض آليات مقدمة الرتل الراجعة إىل اخللف 
ُأصيب املقدم الركن فهد احلشاش آمر كتيبة املدفعية 51 بإصابة بالغة اخلطورة، 
وعىل الفور تم إسعافه ونقله إىل مستشفى اجلهراء، وقد كان الطبيب اللواء آنذاك 
الرائد الدكتور جهاد كامل دور مميز يف إخالء اجلرحى وجلب سيارات اإلسعاف 
من مستشفى اجلهراء، وقد قام أفرادنا باملساعدة يف تلك اجلهود املرشفة، حتى أهنم 
أخلوا اجلرحى واملصابني من جنود العدو مع جرحانا معرضني أنفسهم وطبيب 
أروع  بذلك  اجلانبني، ضاربني  من  القوات  أمام  مرورهم  أثناء  للخطر يف  اللواء 

األمثلة يف التحيل باملثل العليا والقيم اإلنسانية يف ميدان املعركة.

تتزايد.  املنورة  التابعة لكل من فرقتي محورايب واملدينة  العدو   بدأت قوات 
وقد تبني آلمر اللواء، من خالل االستامع إىل مكاملاهتم عىل املوجة نفسها، أن العدو 
حياول حتديد مصدر تلك املقاومة ومن ثم تطويقها وطلب اإلسناد للقضاء عليها. 
وقد بدأت بالفعل األعداد التي عىل األرض تتحرك من أجل عملية التطويق من 
كلتا اجلهتني اخلاصتني بكل من الكتيبتني السابعة والثامنة، كام أن وحداته أخذت 
تنترش وبدأت تقصف املوقع باهلاونات. وكان آمر اللواء يطلب بني احلني واآلخر 
إسناد الطريان أو املدفعية من قيادة قواتنا لكن ذلك مل يكن متوافرا. وبدا واضحا 
أن املوقف قد بدأ يتغري لغري صالح قواتنا نظرا لكثرة العدد وتوافر اإلمكانات لدى 
العدو والبدء يف نفادها من جانبنا. وقد تم طلب اإلسناد الناري لفك احلصار أربع 
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مرات، ويف املرة األخرية أبلغ آمر اللواء بأن عليه الترصف يف امليدان. وقد أدى 
ذلك القصف ملواقعنا إىل استشهاد عدد من أبنائنا الربرة يف موقع املعركة هم: 

صفاة  يف  واستشهد   ، • 	7 ك  العنزي،  سمري  قعيد  حممد  الرقيب  الشهيد 
اإلبل. 

، واستشهد يف صفاة  • الشهيد العريف صفنان مزعل رميح الظفريي، ك 7	
اإلبل.

• واستشهد يف صفاة  الشهيد العريف محود سحل رشدان الشمري، ك 7	
اإلبل. 

، واستشهد يف صفاة  • الشهيد و/ع فريح بلهان عواد الشمري، ك م 57	
اإلبل.

كام جرح عدد من األفراد يف ميدان املعركة هم:

 . • املقدم الركن فهد احلشاش، قائد ك م م 51	

. • الرقيب علوان حممد عوض العنزي، ك 7	

. • و/ض صالح فالح محد، ك 7	

. • و/ع خالد ملعب مناور الظفريي، ك 51	

. • رقيب عويد إبراهيم الدليهان، ك 7	

 . • رقيب مرشد عتوان حنتوش، ك 51	

 . • عريف سطام نزال الظفريي، ك 7	

 . • عريف طالل حممد العمر الشمري، ك 7	

. • عريف كريم حسن هدروس، ك 7	
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مهمهم  من  يثبط  ومل  قواتنا،  عزيمة  من  واجلرحى  الشهداء  سقوط  ينل  مل 
وأبدى  ملواقعنا.  هاوناته  قصف  وتواصل  العدو  قوات  تزايد  رغم  وبسالتهم 
ضاربني  االحتامل  وقوة  اجلأش  ورباطة  الشجاعة  من  نادرة  ألوانا  الكثريون 
بذلك أروع األمثلة لإلخالص والتفاين والتضحية والوالء يف الدفاع عن الوطن 

واألرض والعرض والرشف.

إقفاله  كان  الغانم؛  واحة  هو  واحد  مكان  من  إال  قواتنا  يطوق  العدو  بدأ 
يعرض قواته للخطر وجيعلها هدفا سهال أمام قواتنا.

إيضاح  وتم  ملواقعنا.  القوات وزاد قصفه  تطويق  إحكام  العدو يف  واستمر 
املوقف املتأزم للقيادة ورضورة توفري اإلسناد الالزم لفك احلصار. وجاءنا الرد 
تزداد  العدو  قوات  بأن  القيادة  أبلغنا  وعندما  قوة،  من  لدينا  ما  عىل  نعتمد  بأن 
كثافتها عىل نحو كبري وأن األخرية قاربت عىل النفاد جاء الرد علينا أن ننسحب 
إىل اجلهراء أو املعسكر، وكان ذلك مستحيال، عندئذ ُأبلغنا أن نترصف بام يمليه 
علينا املوقف، ثم حدث ما كان متوقعا وانقطع االتصال مع القيادة، وكان ذلك 

حوايل الساعة الثالثة والنصف عرصا.)73(

صعوبات االنسحاب إىل احلدود اجلنوبية:

كانت مواصلة القتال مسألة يتطلبها الواجب ويؤمن به كل عسكري أقسم 
حياضه،  عن  ذودا  اهلل  سبيل  يف  واملوت  ترابه  عن  والدفاع  للوطن  الوالء  يمني 
بغض النظر عن طبيعة العدو أو عتاده أو عدده. وكانت غاية االنسحاب حرمان 

العدو من حتقيق أهدافه، وتفويت الفرص عليه للقضاء عىل قواتنا.

ومن ثم فقد فرضت ظروف املعركة ومالبساهتا عىل قواتنا االنسحاب من 

)73(   وهذا يعني أن عملية اللواء 35 دامت حلوايل تسع ساعات إال ربع الساعة، حيث بدأت الساعة 6:45 
صباحا، وانتهت الساعة 3:30 عرصا.
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مواقعها، وأصدر آمر اللواء أمره باالنسحاب جنوبا للخالص من قصف نريان 
العدو وفك احلصار عن قواته. وبدأ القادة باالستعداد للتنفيذ واختاذ اإلجراءات 
إلحاطة الوحدات األمامية واخللفية والتأكد من استعدادها للحركة. وهنا طرأ 
تغيري عىل وجهة االنسحاب التي تقررت لاللتحاق بلواء الدروع اخلامس عرش، 
فقد تبني أن القوات الغازية متكنت من الوصول إىل اجلنوب وكثر وجودها عىل 
مجيع الطرق واملفرتقات، وأن احلركة يف األرايض املكشوفة سوف تعرض قواتنا 

لنريان العدو، فتم اختاذ منطقة رحية وجهة أوىل لالنسحاب.

لقد كان االنسحاب رضوريا الختاذ موقف أفضل من املوقف الذي كنا عليه، 
ولتفادي وقوع خسائر فادحة يف قواتنا بعد أن ازدادت قوات العدو ازديادا هائال، 
أصبحنا  أننا  كام  وحداتنا،  عىل  نرياهنا  مجيع  بفتح  وبارشت  املنطقة  يف  وانترشت 
وحيدين يف امليدان وبعيدين عن أية إمكانات لإلسناد سواء الناري أو اإلداري، 
باإلضافة إىل اقرتاب نفاد الذخرية التي تم توفريها عىل نحو رسيع لالشتباك مع 

جحافل العدو متكاملة العدة كثرية العدد.

ويمكن تلخيص األسباب التي جعلت االنسحاب أمرا رضوريا فيام ييل:

•عدم توافر الذخرية. 	

•عدم توافر اإلسناد القتايل واإلداري. 	

•حرمان العدو من أخذ زمام املبادرة بالقضاء عىل قواتنا ومن ثم االستفادة  	
من آلياتنا ومعداتنا.

•احلفاظ عىل أرواح أبطالنا الشجعان الذين بروا بقسمهم يف الدفاع عن  	
بالدهم والذين خيوضون معركة اختل ميزان القوى فيها بشدة لصالح 

عدوهم عتادا وعددا وظروفا.

•االنضامم إىل أية وحدات أخرى لتعزيز القوة ومواصلة الدفاع عن الوطن  	
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احلبيب، وحرمان العدو من إحراز نرص يفاخر به. 

اخلامس عرش يف حالة عدم وصول  اللواء  من  بالذخرية  التزود  •إمكان  	
قوات العدو إليه. 

•تفويت الفرصة عىل العدو يف إحكام التطويق ومن ثم أرس أفراد القوة  	
أو القضاء عليها.

•انقطاع االتصال مع القيادة. 	

•اقرتاب حلول الظالم. 	

•تزايد وحدات العدو الالحقة. 	

كيف انسحبت قوات اللواء إىل منطقة احلدود اجلنوبية؟ 

مل يكن االنسحاب يف ظل هذه الظروف الصعبة أمرا ميسورا، بل كان أمرا 
السامت  من  هلا  تتوافر  قديرة  قيادة  إىل  وحيتاج  وأصعبها،  املخاطر  بأشد  حمفوفا 
الشخصية واخلربات التدريبية والعسكرية ما يمكنها من إنجاز هذه املهمة الصعبة 
عمليات  بدء  ومع  املعركة  أثناء  يف  اللواء  وحدات  ترصف  كان  ولقد  بنجاح. 
االنسحاب ينم عن إدراك كامل ألبعاد املوقف، ووعي شامل بمطالبه، وحكمة 
كبرية يف اختاذ ما يناسب كل موقف، وشجاعة منقطعة النظري يف التعامل مع قوات 

العدو.

جمموعة  مع  االتصال  انقطع  االنسحاب  أمر  تنفيذ  يف  الوحدات  بدء  ومع 
االستطالع بقيادة كل من املقدم الركن سليامن احلويل والنقيب وليد السني. 

وقوة  الثامنة،  الكتيبة  قوة  من  كٌل  تتخذ  بأن  تقيض  االنسحاب  خطة  كانت 
بفتح  إسناد  قاعدَة  اجلنويب  اجلانب  يف  التي  والصواريخ،  والدبابات،  املدفعية، 
وكتيبة  السابعة  والكتيبة  اللواء  قيادة  جمموعة  من  كل  انسحاب  لتغطية  النريان 

دفاع بعض قوات اجليش الكويتي ومعاركه ضد اجليوش العراقية الفصل الثالث



167 166167 166

املشاة اآللية 57 واهلندسة والطبابة والنقل واإلشارة واملشغل مع بقية املقاتلني، 
وذلك من خالل الدراكيل باجتاه اجلنوب.

وأخذ  االنسحاب  عملية  العدو  رصد  وقد  باالنسحاب،  الوحدات  بدأت 
إىل  منه  إشارة  التقطنا  وقد  االنسحاب.  من  ملنعنا  مواقعنا  عىل  نريانه  من  يكثف 
وحداته تبلغه بأن قواتنا تنسحب إىل اإلذاعة يف منطقة كبد وأن عىل قواته اإلرساع 

يف حرقها حرقا والعمل عىل تطويقها. 

متلؤها  وعرة  أراض  عرب  االنسحاب  من  الوحدات  وبقية  القيادة  متكنت 
وجهة  وكانت  فيها.  املرور  يصعب  التي  األطيان  وكثبان  والدراكيل  الرمال 
االنسحاب هي منطقة رحية. وبفضل اهلل ورعايته لنا وعنايته بنا أمكننا أن نواصل 
حتركنا متجهني إىل هدفنا عىل الرغم من هذه الصعوبات؛ وعىل الرغم من متابعة 
العدو لنا برماياته؛ وعىل الرغم من تعطل العديد من اآلليات وتوقف بعضها يف 
الدراكيل وغوص عجالهتا يف الرمال أو توقفها ألسباب فنية. كام أن قصف العدو 

تسبب يف تعطيل دبابتني.

أبدى كثري من أفراد قواتنا رضوبا نادرة من الشجاعة والبطولة، وكانوا مثاال 
عىل  وأرصوا  املعطلة،  وآلياهتم  دباباهتم  ترك  فرفضوا  العسكري،  للرشف  رائعا 
إصابتهم  جراء  دما  ينزفون  جرحى  كانوا  بعضهم  أن  من  الرغم  عىل  إصالحها 

بشظايا قنابل اهلاونات املعادية، مما عرض بعضهم لألرس.

لقد كان اإلرصار عىل االحتفاظ بالسالح حتى املوت خلقا عسكريا مرشفا 
ألبناء قواتنا املسلحة أسهم يف احلفاظ عىل السالح الذي كانت وحداتنا يف أشد 

احلاجة إليه إلمتام عملية االنسحاب. 

منطقة  إىل  وصلت  حتى  االنسحاب  ورعايته  اهلل  بعون  القوات  واصلت 
زال  ما  الذي  العدو  هاونات  رماية  مدى  ويف  مكشوفة  منطقة  فوجدهتا  رحية، 
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اآلليات  حركة  جيعل  مما  الرمال  كثيفة  منطقة  أهنا  كام  املنسحبة.  القوات  يالحق 
اجلثاثيل  أم  منطقة  إىل  االنسحاب  يف  اللواء  استمر  ولذلك  صعبة،  فيها  املدولبة 
التي تبعد عن مدى رماية العدو، وتتوافر هبا الطيات األرضية التي تساعد عىل 

التخفي والتسرت.

تم إجراء تقدير رسيع ملوقف اللواء للتأكد من وصول مجيع وحدات اللواء 
قد  كلها  القوة  أن  تبني  وقد  العدو.  نريان  من  النجاة  من  متكنت  التي  املنسحبة 
وصلت، وتم التأكد من حرص مجيع هويات اجلرحى والشهداء، وانترشت القوة 
يف مساحة ضيقة وفقا ملا سمحت به طبيعة األرض يف هذه املنطقة، وكان الوقت 
طائرات  ست  شوهدت  األثناء  هذه  ويف  الظالم.  حلول  من  فشيئا  شيئا  يقرتب 
ارتفاع منخفض فوق قواتنا مبارشة متجهة إىل اجلنوب  مقاتلة عراقية تطري عىل 

الغريب، ثم عادت مرة أخرى باجتاه الشامل. 

اجتمع آمر اللواء بجميع القادة للتشاور، وقد اتفقت وجهات نظر اجلميع 
عىل أن البقاء يف تلك املنطقة مع حلول الظالم وتكاثر وحدات العدو وعدم توافر 
الذخرية واإلسناد سوف يعرض القوة للخطر وسوف يمكن العدو من القضاء 
السامح  وعدم  اهلدف  هذا  لتحقيق  احلثيث  سعيه  يف  زال  ما  وهو  خاصة  عليها، 
لقواتنا باإلفالت واختاذ موقف أفضل يمكنها من احلفاظ عىل أفرادها ومعداهتا. 
وقد كانت مالحقة العدو متوقعة يف أي حلظة، وكنا نسمع نداءاته برضورة تطويق 

قواتنا وحرقها حرقا.

الوصول  التوجه جنوبا حتى  اآلراء عىل  اتفقت  املوقف  تقدير  تم  أن  وبعد 
ظهورنا  حلامية  وذلك  الشقيقة،  السعودية  العربية  اململكة  مع  الوطن  حدود  إىل 
من التفاف العدو، وحتى نتمكن من إعادة تنظيم قواتنا واالستعداد للمواجهة. 
واختذ آمر اللواء قراره باالستمرار يف االنسحاب حتى حدودنا مع اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
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انطلق املقدم الركن أمحد الوزان قبل أن تغيب الشمس وحيل الظالم ليخرب 
وليست  صديقة  قوات  نحوهم  القادمة  القوات  بأن  السعودية  األمامية  املراكز 

قوات عراقية.

1990/8/2م  اخلميس  يوم  مساء  والنصف  الرابعة  الساعة  حدود  يف 
واصلت القوة حتركها بعد إعادة تنظيمها حتى وصلت إىل مركز اجلبو السعودي، 
وقد استقبلنا إخواننا السعوديون أحسن استقبال ورحبوا بنا خري ترحيب. وقد 
أبلغناهم بموقفنا من العدو وموقف العدو اخلطري منا وأننا نتوقع االشتباك معه 
يف أي وقت، لذلك طلبنا إليهم إبالغ السلطات السعودية باملوقف حتى ال يكون 
هناك تعد عىل حدود اململكة العربية السعودية الشقيقة. فأجاب اإلخوة الكرام 
بأهنم مستعدون لبذل قصارى جهدهم ملساعدتنا وإبالغ موقفنا للسلطات العليا 
يف اململكة. وقالوا إن آمر القطاع املقدم صالح البلوي موجود يف مركز احلامطيات، 

فذهب إليه املقدم أمحد الوزان آمر كتيبة الدبابات السابعة لتوضيح املوقف له.

يف هذه األثناء صدرت األوامر للوحدات باالنتشار واختاذ املواقف الدفاعية 
ودفع الدوريات وتوفري احلامية يف األمام وحول املكان. وقد شدد آمر اللواء عىل 
رضورة االنتشار الواسع لآلليات حتسبا إلمكان معرفة الطريان العراقي ألماكن 
قواتنا، ومن ثم شنه غارات عليها. وكانت الساعة آنذاك اخلامسة والنصف مساء 
اخلميس. وقام آمر اللواء بإرسال برقية توضيحية للموقف، وواصل اجلميع بعد 
أداء فروض ذلك اليوم إنشاء الدوريات األمامية ومتابعة إجراءات إعادة التنظيم 

والتزود بالوقود املتوافر لدينا.

املقدم صالح  الشقيقة  السعودية  العربية  للمملكة  الشاميل  القطاع  آمُر  أبَلَغَنا 
البلوي أن حكومة خادم احلرمني الرشيفني ترحب بنا عىل أراضيها مع تقديم مجيع 
املساعدات لنا. وقد كان هلذا القرار احلكيم واملبادرة الطيبة األثر الكبري يف نفوسنا 
مجيعا؛ فارتفعت معنوياتنا عاليا وشعرنا بصدق وعمق األخوة التي تربط بيننا وبني 
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أشقائنا يف اململكة وخاصة عند الشدائد واملحن. وشعرنا آنذاك باالمتنان الكبري 
والشكر العميق عىل هذه املبادرة األخوية التي ستبقى نورا ساطعا يف نفوسنا مجيعا 

وسيسجلها التاريخ يف سجل فخاره.

اجلبو  مركز  خالل  من  السعودية  األرايض  إىل  دخولنا  ترتيبات  استمرت 
السعودي حتى الساعة الثانية من صباح يوم اجلمعة 1990/8/3م، حيث بدأت 
الدبابات  اللواء بحسب الرتتيب اآليت: كتيبة  تتقدمها قيادة  بالدخول  الوحدات 
السابعة، فكتيبة الدبابات الثامنة، ثم رسية كتيبة املشاة اآللية 57، وكتيبة املدفعية م 
م 51، والوحدات امللحقة، وقد قام اإلخوة السعوديون بإمداد القوة باملحروقات 
واملياه واخليام واألرزاق الناشفة واخلراف ومستلزمات اإلعاشة وحتضري الطعام 
لذلك  باالمتنان  والشعور  القوة  وحدات  معنويات  رفع  إىل  أدى  مما  وغريها 

املوقف.

 – الصعيد  "نقرة  عليها  يطلق  منطقة  إىل  السابق  بتنظيمها  القوات  وصلت 
اجلبو". وتبعد عن الطريق األسفلتي بنحو مخسة وعرشين كيلو مرتا تقريبا. وهناك 
أخَذت القوات وضعية االنتشار الواسع يف مبيت لييل، وأنشئت احلراسات عىل 
املواقع، بينام خلد اآلخرون للراحة بعد يوم كامل من القتال الضاري مع العدو، 

سبقته ليلة انشغل فيها اجلميع يف التعبئة واالستعداد للقتال. 

وخالل تلك الفرتة أبىل رجال اللواء مجيعهم بالء حسنا، وخاضوا قتاال رشسا 
املياه  توافر  عدم  مع  احلرارة،  شديد  وجو  الصعوبة،  بالغة  ظروف  يف  العدو  مع 
والطعام واإلسناد القتايل واإلداري الذي يتالءم مع تطورات املوقف يف املعركة. 
وكان آخر ما تفوه به آمر اللواء وهو عىل ظهر مدرعته هو إنشاء ذلك املبيت اللييل 
مع وضع احلراسات واالنتباه التام. ومل يشعر بنفسه من شدة اإلرهاق إال عندما 
آنذاك  الساعة  يوم اجلمعة 1990/8/3م، وكانت  أيقظته حرارة شمس صباح 
السابعة فأدى فريضة الفجر قضاء وأراد أن يستنفر القوة، ولكنه رأى منظرا بالغ 
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باملوتى، وكان بعضهم يفرتش األرض،  الرجال أشبه  التأثري، فقد كان كثري من 
بعض  إىل  بعضهم  يستند  وآخرون  داخلها،  وبعضهم  آلياته  حتت  ينام  وبعضهم 
وينام خلف مقود آلياته، وكان اجلميع حيتضن سالحه الفردي. وبدت عىل الوجوه 
الشاحبة آثار اجلهد القتايل الرائع الذي بذلوه، فآثر آمر اللواء أن يرتكهم لبعض 
الوقت فام زال الوضع هادئا. وأخذ يتجول يف املوقع فوجد بعض الفنيني قرب 
اإلجهاد  شدة  من  حمادثته  أثناء  يف  أمامه  يسقط  الضباط  أحد  شاهد  كام  آلياهتم، 

وعدم تناول الغذاء.

مل يتوان اإلخوة السعوديون يف تزويد قواتنا بام يلزم من إمدادات املاء والبنزين 
والديزل واخليام والطعام وأدوات الطهي ومستلزماته مع أنابيب الغاز وكميات 
وفرية من األرز واخلبز وغريها من مستلزمات اإلدامة واملعيشة يف امليدان. متكن 
إلسعاف  عمليات  من  به  قاموا  بعدما  به  االلتحاق  من  وجمموعته  اللواء  طبيب 

اجلرحى واملصابني.

 يف السابعة والنصف صباحا سمعت أصوات ثالثة انفجارات قوية صادرة 
من اجتاه مركز احلامطيات، فسارع آمر اللواء باستنفار مجيع القوة وهتيئة السالح 
استعدادا للطوارئ، كام دفع بآليات االتصال لألمام اللتقاط أية إشارة أو مشاهدة 
أية حتركات معادية باجتاه القوة، واستمر احلال عىل ذلك الفرتة من الزمن قاربت 
الساعة، بعدها حرض إىل املوقع ضباط من قيادة املنطقة الشاملية ملدينة امللك خالد 
العسكرية، وأفادوا بأن تلك االنفجارات كانت من ثامين طائرات مقاتلة عراقية 
اخرتقت املجال اجلوي للمملكة باحثة عن القوة الكويتية، وعندما مل تتمكن من 
العثور عليها قامت بإسقاط قنابلها داخل األرايض السعودية يف املنطقة القريبة من 
مركز احلامطيات. وقد ذهب آمر اللواء مع الضباط السعوديني إىل موقع سقوط 
بقايا  عينات من  بذلك وأخذوا  تقريرا  السعوديون  اإلخوة  القنابل، وحرر  تلك 

تلك القذائف ملعرفة أنواعها، بعد ذلك توجه اجلميع إىل موقع القوة.
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احلرمني  خادم  حكومة  إىل  اجلزيل  والشكر  االمتنان  ببالغ  اللواء  آمر  توجه 
الرشيفني والشعب السعودي الشقيق عىل ما وجدته القوة من نجدة وود وتراحم، 
مرت  التي  األحداث  عن  كامال  وبيانا  رشحا  السعوديني  اإلخوة  إىل  قدم  كام 
املسلحة  للقوات  العليا  بالقيادة  االتصال  إمكانية  توفري  إليهم  وطلب  القوة،  هبا 

الكويتية إلعالمهم باملوقف، فوعدوا بنقل ذلك إىل السلطات العليا يف اململكة.

أما ما يتعلق بمجموعة االستطالع التي انقطع االتصال هبا مع بداية انسحاب 
القوات من مواقعها بالكويت فقد تبني هلم صعوبة املوقف مع قرب حلول الظالم 
وازدياد القوات العراقية الغازية التي كانت مستمرة يف التقدم من الشامل متجهة 
بكل رسعة إىل املناطق اجلنوبية من البالد. وأدركوا أن من اخلطورة بمكان حماولة 
قاعدة أمحد  إىل  اتفقوا وقرروا االجتاه  فقد  الدروع 15، لذلك  لواء  إىل  وصوهلم 
اجلابر اجلوية، ومتكنوا من دخوهلا واملكوث فيها حتى صدرت األوامر بإخالئها 
اململكة  مع  احلدود  إىل  متجهني  حتركوا  لذلك  العاملني،  ومجيع  الطائرات  من 
العربية السعودية جنوبا. ومل يكن لدهيم أي خرب عن وحدات اللواء منذ أن انقطع 
االتصال يف أثناء توجههم األول حتى حرض إليهم أحد العسكريني يف اليوم التايل 
وأخربهم بأن آمر اللواء والوحدات قد دخلوا أرايض اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، وأهنم مجيعا بخري ويف أمان. فقام املقدم الركن نارص الزعايب بأخذ اإلذن 
يوم  ذلك  وكان  بالقوة،  وااللتحاق  بالدخول  الشقيقة  السعودية  السلطات  من 

اجلمعة 1990/8/3م. 

التنظيم  وإعادة  للجراح  تضميد  فرتة  إال  اجلبو  يف  اللواء  إقامة  فرتة  تكن  مل 
ملعاودة  يتأهب  حمارب  اسرتاحة  بمنزلة  كانت  قادم.  هو  ملا  واالستعداد  والتزود 
إىل  جلأوا  أن  بعد  غرة؛  حني  عىل  حق  وجه  بغري  أرضه  اغتصبوا  من  عىل  الكر 
الزائفة للعامل ولكبار احلكام العرب  أسلوب املخادعة واملخاتلة وقدموا الوعود 

وغريهم لريتكبوا جريمتهم النكراء."
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كانت هذه املعركة أكثر املعارك توثيقا يف املكتبة الكويتية. وهلذا السبب ابتدأنا 
القوات  الكويتية ضد  القوات  هبا. وهناك روايات سجلت عن معارك خاضتها 

العراقية، نوردها فيام ييل:

2-  كتيبة املغاوير يف معركة جال املطالع

لعل كتيبة املغاوير التي كانت تعسكر يف منطقة كاظمة املتامخة للمطالع بشامل 
اجلهراء كانت أول من تلقى أوامر بالتحرك حلامية املنشآت الكويتية، ففي الساعة 
الثانية فجرا بتاريخ 1990/8/2م صدرت األوامر إىل آمر املغاوير املقدم الركن 
أمحد املنيفي بحامية حمطة أم العيش)74( إىل الشامل من املعسكر بمنطقة الروضتني. 
فخرجت رسية مغاوير إىل املحطة ومتركزت حوهلا، وقامت رسية أخرى بتفجري 

املداخل إليها بالقرب من حمطة بنزين املطالع لعرقلة دخول العراقيني. 

اللتني  الكويتية  املغاوير  رسيتي  مع  اشتبكت  العراقية  القوات  وصلت  وملا 
تلقتا نريانا كثيفة من العدو برًا وجوًا؛ أجربهتام عىل الرتاجع بعد حدوث إصابات 
إىل  حلوايل ساعة ونصف  العراقية  النريان  استمرت  املغاوير.  خطرية يف صفوف 
العراقية  القوات  نحو  قذائفها  أطلقت  كويتية  هوك  سكاي  طائرات  وصلت  أن 
فاشتعلت فيها النريان.)75( ثم جاءت قوة كويتية أخرى تتكون من رسية أو فصيل 

مشاة ميكانيكية من اللواء السادس. 

بناء عىل أوامر جديدة، انسحبت وتوجهت لتسيطر عىل مركز  وبعد ذلك، 
املطالع. متكن فصيالن من املغاوير من التمركز باملطالع يف الساعة الرابعة فجرا، 

األوسط  الرشق  يف  نوعها  من  األوىل  ُتعد  الصناعية،  لألقامر  أرضية  حمطة  هي  العيش  أم  حمطة   )74(
الكويت  تتصل  الصناعية. من خالهلا  للمحطات األرضية  لتصبح جممع  1969/10/28م. توسعت 
الكويتي.  أيضا عىل منصة صواريخ للجيش  املختلفة. وكانت حتتوي  العامل عرب وسائل االتصال  ببقية 

طاهلا الدمار والنهب من قبل قوات العدوان العراقي.
)75( عقيد ركن متقاعد نارص سلطان ساملني، يوميات أسري كويتي يف السجون واملعتقالت العراقية، ط. 2، 

الكويت، د.ن.، 2016، ص. 17.  انظر قسم معارك القوات اجلوية الحقا يف هذا الكتاب.
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واشتبكا مع القوات العراقية من خالل أسلوب املغاوير بإعداد الكامئن واإلغارة 
الرسيعة، مستفيدين باملرحلة األوىل من معركتهم بتضاريس أرض املطالع التي 
بجعلهم  الوقت  نفس  يف  سامهت  التضاريس  هذه  لكن  تالل.  بوجود  تتصف 
الذي اضطر  األمر  اهلاون،  بمدافع  العدو من رميهم  فتمكنت قوات  حمارَصين. 
املغاوير إىل االنسحاب إىل معسكرهم القريب إلعادة التنظيم والتسليح وإسعاف 

اجلرحى. 

واستؤنفت  املغاوير  معسكر  العراقية  القوات  حارصت  األثناء  تلك  ويف 
العدو،  كفة  أن رجحت  إىل  قدرهتم  بالء حسنا يف حدود  املغاوير  فأبىل  املعركة، 
 19 عددهم  وكان  االنسحاب،  يستطع  مل  من  وُأرس  خارجا،  بعضهم  فانسحب 
حوايل  وتدمري  وجريح،  قتيل   100 حوايل  العدو  خسائر  كانت  كويتيا.  ضابطا 

مخس باصات حمملة باجلنود.)76(

املنيفي،  أمحد  الركن  املقدم  املغاوير  آمر  املعارك  هذه  خاض  من  بني  ومن 
والنقيب نارص سلطان ساملني، واملالزم أول نارص الرجيب، وإبراهيم الكندري، 
زبن،  وعبداهلل  العنزي،  ورمضان  الفيلكاوي،  وعبداهلل  الناقة،  وعبدالواحد 
الرجيب،  غانم  عادل  أول  واملالزم  الظفريي،  فالح  وحممد  السامل،  وسليامن 
خليفة  طلب  أول  واملالزم  اخلرض،  وحممد  العنزي،  وصالح  العويض،  وعبداهلل 
عويد  والعريف  احلمدان،  وحبيب  املاجد،  جاسم  أمحد  أول  واملالزم  الفليج، 

الشمري.)77(

الفداء الكويتي، ص. 94؛ عقيد ركن متقاعد  الركن د. حممد عبداللطيف اهلاشم، مالحم يوم  العقيد   )76(
نارص سلطان ساملني، يوميات أسري كويتي يف السجون واملعتقالت العراقية، ص. 20.

)77(   عقيد ركن متقاعد نارص سلطان ساملني، يوميات أسري كويتي يف السجون واملعتقالت العراقية، ص. 
.119 ،20
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3-  معركة اللواء 6 يف جال اللياح واملطالع

بسبب  الكويتي  اجليش  وحدات  من  كغريه  جاهزا  السادس  اللواء  يكن  مل 
الساعة  يف  العمليات  غرفة  من  األوامر  صدرت  ذلك،  ومع  سابقا.  ذكره  تم  ما 
الثالثة والربع فجرا إىل رئيس فرع العمليات يف اللواء السادس العقيد الركن فهد 
العيسى بحامية جرس بوبيان وحمطة أم العيش بالقرب من الروضتني، حيث خرج 
من املعسكر الكائن شامل املطالع، فصيُل دبابات إىل تالل قوينيص، وفصيل مشاة 
اللواء السادس  العيش إىل الشامل منه. ثم وردت إىل آمر  ميكانيكي إىل حمطة أم 
معلومات بتقدم قوات عراقية عىل طريق العبديل، ففتح اللواء فصيل مدفعية يف 
معسكره، وخرجت من املعسكر قوة بقيادة آمر اللواء مكونة من: فصيل دبابات، 
وفصيل مشاة ميكانيكي، وفصيل ناقص صواريخ مضادة للدروع. واشتبكت هذه 
القوة الكويتية مع القوات العراقية عند الساعة الثالثة والنصف فجرا )78( يف موقع 
جال اللياح. دامت املعركة ملدة 45 دقيقة، وخرس الكويتيون دبابتني وعربة قتال 
طراز ب.م.ب، فيام نجحوا بتدمري مخس دبابات حمملة باجلنود، وثالثة باصات 

حمملة باجلنود، وأعداد غري مؤكدة من اآلليات والناقالت املدرعة واألفراد.
مل تكن القوات العراقية تتوقف كلها للقتال بل جزء منها، وذلك من أجل 
تنفيذ اهلدف االسرتاتيجي وهو الوصول إىل مدينة الكويت وإىل املنطقة اجلنوبية. 
اضطر اللواء السادس إىل تغيري موقعه من جال اللياح إىل املطالع جنوبا. وبسبب 
لتالل  أرسله  وأن  سبق  الذي  الدبابات  فصيل  وبني  بينه  اتصاالت  وجود  عدم 
املطالع  يف  والثالثني  اخلامس  اللواء  مع  التواصل  عىل  قدرته  وعدم  قوينيص، 
واألطراف والذي كان خيوض معركة اجلسور، بقي اللواء السادس وحيدا دون 
اجلهراء.  جنوب  السكراب  منطقة  يف  السادس  اللواء  حورص  ومعلومات.  دعم 

واستمر احلصار إىل اليوم التايل 8/3، ثم ُأرس ضباطه وأفراده.)79(

)78(   يبدو أن املعلومات اخلاصة باألوقات بحاجة إىل مزيد من التثبت. قد تكون الساعة الرابعة والنصف أو 
اخلامسة، إذ ال يمكن خروج القوات بعد ربع ساعة فقط من تلقي األمر.

)79(   العقيد الركن د. حممد عبداللطيف اهلاشم، مالحم يوم الفداء الكويتي، ص. 88.
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4-  معركة اللواء 80 يف �صرق اجلهراء 

الرابعة  الساعة  احلمود يف  برجس  الركن سليامن  العقيد  لواء 80  آمر  تلقى 
القوات  يقاتالن  كانا  الَذين  املغاوير  فصييل  ملساندة  بالتحرك  أمرا  والنصف 
العراقية يف املطالع. مل يكن اللواُء جاهزا بسبب مشاركة معظم دباباته يف جيش 
درع اجلزيرة اخلليجي يف السعودية، فخرجت رسية مشاة ورسية مدرعات صالح 
الدين وقيادة اللواء إىل املطالع، ولكن كانت القوات العراقية قد نجحت يف ختطي 

املغاوير الذين انسحبوا إىل معسكرهم ليعيدوا صفوفهم. 

دارت معركة يف الساعة 4،45 فجرا عند جرس اجلهراء الشاميل الرشقي بني 
والفر  الكر  قتال  أسلوب  خالل  ومن  العراقية.  والقوات  الثامنني  اللواء  رسايا 
استطاع الكويتيون إيقاف جزء من القوات العراقية ملدة ساعة عىل اجلرس املذكور. 
السكراب  ومنطقة  السكنية  اجلهراء  مدينة  رشق  إىل  املعركة  امتدت  ذلك  وبعد 

ومعسكر املشاغل املتوسطة الشاملية. 

ثم حدث هجوم عراقي مضاد وتكاثرت القوات العراقية بحجم لواء مدرع 
عىل رسايا اللواء الثامنني فحورصوا من كل جانب. استشهد ستة أفراد وضابط، 
وأرس قائد اللواء وجمموعة من الضباط واألفراد، وأحرقت ستة مدرعات طراز 
كبرية  باصات  ثالث  إحراق  فكانت:  العراقيني  خسائر  عن  أما  الدين.  صالح 
واملدرعات،  الدبابات  من  وعدد  خفيفة  آليات  أربع  وإعطاب  باجلنود،  حمملة 
الذين  الكويتيني  العسكريني  أسامء  بعض  ذكر  جندي.)80(   25 وإصابة  ومقتل 
خاضوا هذه املعركة، وهم: آمر الرسايا املالزم أول خالد الفيلكاوي، واملالزم أول 
عبدالكريم طالب الكندري، واملالزم عيل العنزي، واملالزم فهد مفلح املطريي، 
سليامن  اللواء   ،80 اللواء  آمر  مع  صحفية  مقابلة  ويف  شنان.)81(  عويد  واملالزم 

)80(   العقيد الركن د. حممد عبداللطيف اهلاشم، مالحم يوم الفداء الكويتي، ص. 90.
)81(   عقيد ركن متقاعد نارص سلطان ساملني، يوميات أسري كويتي يف السجون واملعتقالت العراقية، ص. 
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برجس احلمود أجاب عن سؤال حول دوره يف أول أيام الغزو، وأعطى مزيدا من 
التفاصيل حول أسامء العسكريني الذين كانوا معه، فقال:

"أثناء الغزو العراقي كنت آمر اللواء 80، وكان مقره بالقرب من اجلهراء. 
وتلقيت اتصاال من رئيس األركان يف ذلك الوقت)82( الشيخ جابر اخلالد يسألني 
عن عدد اآلليات والقوات. فأجبته أن أغلبها يف درع اجلزيرة، حيث كان اجليش 
الكويتي يشارك سنويا يف عملياته من خالل لواء كامل. وكان اللواء 80 يف تلك 
ولسوء  الصنع.  حديثة  ومدرعات  يب  أم  يب  بدبابات  حديثا  اللواء  وكان  السنة، 
أريدكم  يل:  وقال  السعودية،  يف  اجلزيرة  درع  عمليات  يف  ُمشاركًة  كانت  احلظ 
أن تتمركزوا يف املطالع. وقلت له: حارض. وكان املتوافر من الدبابات؛ دبابات 
طريق  عىل  اللواء  انطلق  وبالفعل  جدا.  قديمة  الدين  صالح  ومدرعات  قديمة 
القوات الكويتية املالزم عبدالكريم الكندري من  العبديل. وكان أول شهيد من 
اللواء 80، وكان لضباط وأفراد اللواء 80 دور مرشف وبارز يف أول أيام الغزو. 
وكان  العصيمي.  عبدالعزيز  واملقدم  نزال،  حجب  الرائد  الضباط  هؤالء  ومن 
املتبادل  القصف  وأثناء  السري.  بطيئة جدا يف  دبابة، وكانت  مدفع  املدرعة  مدفع 
كنا نشاهد باصات وعربات لوري حمملة باجلنود العراقيني كانوا ينزلون أفواجا 
وخيتبئون داخل مدينة اجلهراء. فاستمرينا بالقصف؛ وإذ بقذيفة تصيب مدرعتي، 
واستشهد من بالداخل، وأنا قذفتني عرشات األمتار لكننا استطعنا إحلاق خسائر 

كبرية هبم.

وتم أرسي وأنا برتبة عقيد. وذهبوا يب إىل بلدية الصليبيخات، حيث كان مقر 
قيادة الفيلق للعراقيني. وفوجئت بقائد الفيلق وهو زمييل يف الكلية وكنا يف حظرية 
واحدة. وقال يل بعد أن حضنني: "يلعن هيج ظروف أشوفك بيها". وبعدها تم 
أرقد  بوفيصل  "يا  له:  العيسى)83( معي يف احلجز. وقلت  فهد  م.  الفريق  إدخال 

)82(   يقصد نائب رئيس األركان.
)83(   وهو رئيس فرع العمليات يف اللواء السادس.
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وآمن، إحنا الليلة كأننا يف البيت؛ قائد الفيلق زمييل يف الكلية". وبعد ذلك جاءنا 
نقيب عراقي وقال: بعد أن سألني عن اسمي: "يابا قائد الفيلق يعتذر، لو تعاون 

وياك هالسه بكون معاك يف األرس".

أروع  سطروا  الكلمة،  بمعنى  رجاال  املجندون  كان  العراقي  الغزو  وأثناء 
البطوالت، وكانت أخبارهم تأتيني وأنا يف األرس من خالل العمليات التي قاموا 
هبا يف املقاومة ضد جيش االحتالل. والتجنيد يصقل الرجال، يعلمهم االعتامد 
يف  الثقة  ويعطيهم  وعرضهم،  أرضهم  عن  للدفاع  السالح  ومحل  أنفسهم  عىل 
النفس. فاإلنسان عندما يثق بنفسه يعطي دون حدود. واملؤمن ال يلدغ من اجلحر 
مرتني، والذكي من استفاد من أخطائه، جاءنا درس قوي، درس يكرس الظهر. 

واحلمد هلل جيشنا قوي وعلينا أيضا تعزيزه أقوى وأقوى وننميه.")84(

5-  اللواء 15 وان�صمامه ملع�صكرات املباركية )جيَون(

يقع معسكر اللواء 15 )لواء مبارك( يف جنوب الكويت يف منطقة عريفجان 
رشق حقل برقان. تناط به محاية املنطقة النفطية، التي تقع قاعدُة أمحد اجلابر اجلوية 
غرهبا. وكان آمر اللواء العقيد حممد احلرمي. وكغريها من قوات اجليش الكويتي 
كان لرسايا من الّلواء 15 حماولة يف مقاومة الزحف العراقي. سجل جون ليفنز 

عملية اللواء اخلامس عرش.

قرر العقيد الركن حممد احلرمي يف الساعة الثانية فجرا من يوم 1990/8/2م 
من  العراقية  القوات  منع  يف  للمساعدة  شامال  والتحرك   15 اللواء  من  اخلروج 
الدخول إىل مدينة الكويت والتمركز يف املطالع ملساعدة اللواء السادس. إال أن 
عدم جاهزية اللواء بسبب عدم إعطاء أمر االستعداد منذ وقت كاف ليتم تذخري 

كانوا  »الغزو«  أثناء  جمندونا  لـ»األنباء«:  احلمود  برجس  سليامن  متقاعد  "اللواء  بعنوان  صحفي  لقاء     )84(
رجااًل سطروا أروع البطوالت"، جريدة األنباء، السبت 2018/5/12.
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العسكريني والضباط؛  املدرعات، وعدم وجود عدد كاف من  الدبابات وجتهيز 
حال دون خروجه من عريفجان مبارشة. 

يف الساعة الرابعة والربع فجرا جتمع لديه 14 دبابة و12 مدرعة يب إم يب 2، 
فحملها عىل الناقالت وخرج من املعسكر باجتاه املطالع، لكن األرتال العسكرية 
العراقية كانت قد جتاوزت اللواء السادس الكويتي دون أن ختربه القيادة العامة 
بذلك بسبب الربكة، وتقطع االتصاالت. بقي العقيد الركن توفيق العبدالرزاق، 
ز املدرعات واملدفعية. وكانت األوامر التي  يف املعسكر ُيذّخر بقية الدبابات وجُيهِّ

لديه من احلرمي بأن يلتحق به عندما جتهز قواته. 

قوات  من  األخبار  وصلته  الشعيبة  إىل  عريفجان  من  كيلو   25 مسري  بعد 
وأنه  بالشويخ  العامة  القيادة  مقر  جتاوز  قد  مدرعا  عراقيا  لواًء  بأن  أخرى  برية 
وبدأ  الناقالت،  من  ومدرعاته  دباباته  احلرمي  العقيد  أنزل  عندها  باجتاهه.  قادم 

بإعدادها واستأنف املسري شاماًل. 

وهو يف الطريق يف الساعة اخلامسة فجرا وصله اتصال من العقيد عبداحلميد 
الطاهر يف مقر القيادة الربية، وطلب منه عدم الذهاب إىل اللواء السادس يف شامل 
عليه  وأن  املطالع،  جتاوزت  العراقية  القوات  وأن  جتاوزه،  تم  قد  ألنه  الكويت، 
أن يأيت بقواته للدفاع عن مقر القيادة العامة بالشويخ )جيَون(. استشعر احلرمي 

وجود تضارب يف املعلومات، فطلب أمرا واضحا وحمددا. 

وبعد قليل اتصل به آمر القوة الربية العقيد الركن عبدالعزيز الربغش ومدير 
وإرسال  الشويخ،  يف  العامة  القيادة  مقر  نحو  باإلرساع  يأمران  الربية  العمليات 

فصيل مدرع إىل قاعدة أمحد اجلابر اجلوية.

من  وعدد  مدرعة  قطعة  وعرشين  األربع  ذو  عرش  اخلامس  اللواء  انطلق 
الساعة  وعند  الرابع.  الدائري  ثم  السابع  الدائري  متخذا  والشاحنات  املركبات 
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القيادة  مقر  عن  يفصله  ال  حيث  الصناعية،  الشويخ  إىل  وصل  صباحا  السابعة 
العامة، سوى جرس. فتوقف لتنظيم صفوفه. كان احلرمي يسمع أصوات إطالق 
نار متفرقة، لكن بسبب اجلرس ال يستطيع الرؤية. ومل ُيرد اإلرساع نحو معسكرات 
املباركية حيث القيادة العامة، لئال يظنه الكويتيون هناك أنه من القوات العراقية 
النار  بإطالق  وبدأت  عراقية  مركبات  وصلت  وفجأة  النريان.  عليه  فيصوبون 

فتصدت هلا الدبابات ودمرهتا.

أرسل احلرمي أحد ضباطه ليستطلع املكان بالقرب من معسكرات املباركية، 
إال أن ما كان خيشاه قد وقع، فقد صوبت عليه النريان  فجرح يف ذراعه. أخذ األمر 
وقواته  احلرمي  فدخل  الكويتيتني،  القوتني  بني  التفاهم  تم  أن  إىل  الوقت  بعض 
بضع  من  تتكون  كانت  التي  القوات  وأنجدوا  املباركية  معسكرات  إىل  املدرعة 

مئات من اجلنود والضباط الذين بدأت ذخريهتم بالنفاد.)85(

معركة معسكرات املباركية / القيادة العامة للجيش واحلرس الوطني 	•

العسكرية  املقار  من  عدد  عىل   G1 اجليَون  أو  املباركية  معسكرات  حتتوي 
املهمة مثل مقر القيادة العامة للجيش ورئاسة األركان، ووزارة الدفاع، والكلية 
العسكرية ومدرسة األغرار، ومعسكر احلرس الوطني. وموقعه بالتحديد غرب 
الشويخ الصناعية بني الدائري الرابع وطريق اجلهراء ودوار العظام. وبالتايل فهو 

يقع يف طريق القادمني من الشامل إىل مدينة الكويت.  

الكويت،  إىل  العراقية  القوات  دخول  وقت  املكان  هذا  يف  احلكومة  كانت 
ومنه صدرت األوامر إىل األلوية بالبدء بالدفاع عن الكويت. ومع تقدم القوات 
العراقية الكثيفة اضطرت احلكومة إىل اخلروج من املوقع. وبقيت القوات الكويتية 
التي ال يصل عددها هناك إىل ألف جندي تدافع عن معسكرات املباركية، ويمكن 
(85) John Levins, Days of Fear: The Inside Story of the Iraqi Invasion and 

Occupation of Kuwait, p. 33-61.
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القول أن هذه املعسكرات هي آخر القوات الكويتية من اجليش واحلرس الوطني 
الكويت  سقطت  اجتيازها  وبعد  اليوم،  ذلك  يف  العراقية  القوات  واجهت  التي 
منطقة  يف  جماورة:  مناطق  عدة  إىل  املباركية  معسكرات  معارك  امتدت  عسكريا. 

الشويخ الشاميل، ويف طريق اجلهراء، ويف الرقعي.

بدأت املعركة بتبادل إطالق النار، وتطورت املعركة ونجح الكويتيون بأرس 
300 فرد عراقي داخل الكلية الصناعية ومستشفى الصباح. ولكن كثرة القوات 
فيام  هناك  كبرية  قوة  فرتكت  املعسكرات،  منطقة  حمارصة  من  مكنتها  العراقية 

استأنفت القوات العراقية تقدمها باجتاه مدينة الكويت. 

مشاة  ورسية  دبابات  رسية  جاءت  صباحا  والنصف  التاسعة  الساعة  ويف 
األول  االحتياطي  اللواء  من  مشاة  ورسية  عرش  اخلامس  اللواء  من  ميكانيكية 
لتفك احلصار املفروض عىل وزارة الدفاع ورئاسة األركان. قامت هذه القوات 
بالدخول إىل املعسكرات واختاذ وضعية دفاعية، وبدأت تساعد القوات املوجودة 
اجلهراء.  طريق  عىل  املعسكر  وبوابات  أسوار  من  القريب  العدو  مع  باالشتباك 
تطور االشتباك يف الساعة الواحدة ظهرا، فاستخدمت مجيع األسلحة املتوفرة من 
مدافع دبابات ورشاشات الدبابات ورشاشات وبنادق املشاة ضد قوات العدو 
تطهري  إعدادات خلطة  فبدأت  العدو.  نريان  توقفت  دقيقة. وبعدها  ملدة عرشين 

منطقة الشويخ الشاملية.

الكويتية  القوات  هامجت  دقيقة  وأربعني  ومخس  عرشة  احلادية  الساعة  ويف 
العراقية املكونة من كتيبة  القوات  املؤلفة من رسية مشاة زائد، وفصيل دبابات، 
مشاة معززة بمدافع اهلاون وأسلحة مضادة للدبابات قصرية املدى، حيث كانت 
السلكية  االتصاالت  ومعهد  اإلسالمي  الطب  مستشفى  أسوار  خلف  متمركزة 
ضابطا   80 وأرسوا  العراقيني  دبابات  من  العديد  الكويتيون  دمر  والالسلكية. 

وفردا، وهرب البقية إىل خلف شارع مجال عبدالنارص. 
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إىل طريق  أرتال عراقية مدرعة وميكانيكية كثرية  وبعد فرتة قصرية جاءت 
اجلهراء من اجتاه دوار العظام )األمم املتحدة حاليا(. وعىل إثر ذلك غريت القوات 
الكويتية  القوات  بقية  إىل  لالنضامم  ثانية  املعسكرات  فدخلت  موقعها  الكويتية 
مكثت  تفوقها.  التي  العراقية  القوات  عدد  مع  تتناسب  دفاعية  وضعية  والختاذ 
دبابة كويتية واحدة يف طريق اجلهراء لكي تربك مسري الرتل العراقي، واشتبكت 
اجلنود  وناقالت  العراقية  الدبابات  من  عدد  تدمري  من  ومتكنت  دقيقة،   15 ملدة 
ويستشهد  ويدمرها  العراقي  العدو  يصيبها  أن  قبل  وذلك  اجلهراء،  طريق  عىل 

طاقمها.

اشتبكت القوات الكويتية املتمركزة يف املعسكرات مع الرتل العراقي بكافة 
األسلحة املتوفرة، وأحرز تقدما عىل العراقيني الذين هربوا إىل اخللف يف حوايل 
الساعة الثانية ظهرا. مل يتمكن العراقيون يف هذه املرحلة من عبور طريق اجلهراء 
ألن قواهتم كانت يف مرمى نريان القوات الكويتية املسيطرة عىل الشارع ومنطقة 
الكلية الصناعية ومستشفى الصباح، فاكتفوا برمي املعسكرات بمدافع اهلاون. ثم 
تراجعت قوات العدو إىل دوار العظام ومنه اختذ جزء منها طريق الدائري الرابع 

واجلزء اآلخر طريق مجال عبدالنارص.

أصبح طريق الدائري الرابع يعج باألرتال العراقية، ومألت منطقة الرقعي 
املقابلة ملعسكرات املباركية، حيث بدأوا بقصفه باملدافع ورميه باهلاونات. فقامت 
رسية مشاة زائد من مدرسة املشاة ورسية مشاة زائد من احلرس الوطني باهلجوم 
عىل القوات العراقية يساعدهم بذلك الغطاء الناري الذي قدمته رسية مشاة زائد 
القوات  يف  كثرية  خسائر  الكويتية  الرسايا  أحدثت  اهلندسة.  سالح  معسكر  من 
اخلامس،  الدائري  الطريق  وراء  ما  إىل  جنوبا  االنسحاب  إىل  دفعها  مما  العراقية 
فطهرت منطقة الرقعي، ووضعت نقاط إعاقة ضد القوات العراقية ونقاط رصد، 
الرابع وطريق  الدائري  املباركية لتبقي سيطرهتا عىل  ثم تراجعت إىل معسكرات 

اجلهراء. 
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كتيبة  من  مكونة  جديدة  عراقية  قوات  وصلت  عرصا،  الثالثة  الساعة  ويف 
مشاة ميكانيكية تساعدها دبابات ومدفعية، ومتركزت يف الرقعي، وبدأت بإطالق 
مدرعة  قوات  من  مكونة  للعدو  تعزيزات  جاءت  ثم  مكثف.  بشكل  النريان 

وميكانيكية وفرضت حصارا عىل املعسكرات.

وقد تبني للقيادة العسكرية الكويتية من خالل حتليل حركة ومواضع القوات 
العراقية بأهنم ينوون اقتحام معسكرات املباركية ووزارة الدفاع ورئاسة األركان. 
وبناء عىل هذا التقدير وضعت خطة لالنسحاب. بدأ تنفيذ اخلطة يف الساعة الرابعة 
انسحبت  إىل أجزاء  الكويتية  القوات  انقسمت  ليال.  الثامنة  الساعة  إىل  وامتدت 
رشقا إىل منطقة الشويخ الصناعية. كان آخر املنسحبني قوات توجهت إىل منطقة 
 30 وجرح  كويتيا،  وجنديا  ضابطا   25 استشهد  املعارك  هذه  أثناء  ويف  كيفان. 

ضابطا وجنديا.)86(

6-  معركة احلر�س الوطني:

طريق  عل  املباركية،  معسكرات  ضمن  يقع  الوطني  احلرس  معسكر  كان 
املتجهة  العراقية  القوات  صد  حماولة  يف  أيضا  منتسبوه  شارك  الرابع.  الدائري 
نحو مدينة الكويت. فقاتلوا قتاال مستميتا وسقط منهم 17 شهيدا باإلضافة إىل 
كثري من اجلرحى واملصابني. وفيام ييل شهادة أحد الضباط الذين كانوا هناك هنار 

1990/8/2م.

شهادة العقيد املتقاعد جهز معيض العتيبي:  -

عقيد متقاعد جهز معيض العتيبي، كيف كانت حالة احلرس الوطني ليلة  س: 
الغزو؟ 

كانت احلالة االعتيادية.  ج: 

)86(   العقيد الركن د. حممد عبداللطيف اهلاشم، مالحم يوم الفداء الكويتي، ص. 94 – 100.
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كم نسبة احلضور من منتسبي احلرس الوطني.  س: 

وثلث  إجازة  ثلثني  الصيف،  فرتة  اإلجازات  فرتة  املعروف، خصوصا يف  ج: 
يبقى. 

ما هو مستوى تسليح احلرس الوطني؟  س: 

الذاتية  البندقية  كانت  جدًا،  بسيطا  كان  آنذاك  الوطني  احلرس  تسليح  ج: 
ورشاش اخلمسني.

من كان عىل رأس القيادة يف ذلك الوقت؟  س: 
كان - اهلل يذكره باخلري - اللواء/ خالد بودي؛ كان مقره بالرئاسة القديمة  ج:  
يف اخلالدية. والذي كان موجودا يف معسكر احلرس الوطني يف 8/2 كأقدم 

رتبة فهد عثامن السعيد.

ملا دخلت القوات العراقية هل كنت داخل املعسكر؟ كنت مستلم؟  س: 

ال ال، أنا جماز، لكن التحقت..  ج:  

من اتصل بك؟  س:  

التلفونات كانت كلها  الوقت  التلفون. يف ذاك  العمليات عىل  اتصلت يب  ج:  
أرضية، اتصلوا وتفاجأت بواحد من إخواين أيقظني من النوم. 

يف أي ساعة؟ س:  

الصبح، الساعة يمكن مخسة ونصف أو ست، أيقظني من النوم وقال يل  ج:  
احلرس طالبينك، فالتحقت.

كنت وقتها برتبة؟ س:  

مالزم ثاين. ج:  

ما هي التعليامت التي تلقيتموها عند رؤيتكم للقوات العراقية؟  س:  
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 .11:00 الساعة  بالضبط  أو  الظهر  بعد  من  إال  العني  رأَي  القوات  نَر  مل  ج:  
حترض  الوحدات  الناس.  حتضري  هي  الصباح  منذ  التعليامت  وكانت 
هناك  يكن  مل  ولكن  ذخرية،  وتوزيع  تسليح  الوقت  وبنفس  عسكرها، 

تعليامت بمهام معينة. 
ماذا كان دورك أثناء التحضريات يف التسليح وتوزيع األماكن؟  س: 

ُأأمن العدد األكرب، حتى  دوري كضابط مسؤول عن وحديت حاولت أن  ج: 
الكامل،  املعركة  ولباس  ذخرية  ووزعنا  سلحناهم  حاولنا..  املجازين. 

ولكن كنا ننتظر األوامر. مل يكن هناك أي تعليامت. 
هل كان هناك خطة من أي نوع للتصدي أو للتعامل مع وضع غريب؟ هل  س: 
كان هناك سيناريو موضوع مسبقا للتعامل مع غزو حمتمل بالنسبة للحرس 

الوطني؟ 
ومفاجئا  فاجعة  كان  غزو.  اسمه  الغزو  ألن  خطط،  أي  يوجد  يكن  مل  ج:  
وغري متوقع عىل مجيع األصعدة السياسية والعسكرية. ولكن اخلطط ُتبنى 
غائبة  كانت  واملعلومات  معلومات.  عىل  ُتبنى  والتعليامت  تعليامت  عىل 

لألسف. 

واحلرس  العراقية  القوات  من  كل  متوضع  أو  مراكز  لنا  ترشح  ممكن  س:  
الوطني؟

الصمود حاليًا -  اجليون، معسكر  املعسكر  أتكلم عن  الوطني -  احلرس  ج:  
معروف ويقع عىل الدائري الرابع. القوة التي اشتبكنا معها كانت متمركزة 
يف ما بني عامرات الرقعي وقسائم الرقعي يف الساحة املشجرة، الساحة التي 

تقع ما بني العامرات وما بني القسائم. 

كم نسبة اجلنود العراقيني إىل قوات احلرس الوطني؟  س:  

هذا  سنني  ثامن  حرب  من  طالع  كجيش  لكن  أكيدة،  معلومة  توجد  ال  ج:  
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يتنقل بقوة متكاملة أتوقع. ليست أقل من كتيبتني إىل ثالث كانت يف تلك 
املنطقة. 

بدأت معركة  الذي تذكره مما حصل من معارك وتفاصيلها، مثل متى  ما  س: 
إطالق النار وما هي تطورات األمور؟ 

تقدم  يوقف  أن  حاول  البسيطة  وإمكانيته  تسليحه  رغم  الوطني  احلرس  ج: 
إخالئنا  لغاية  نوقفهم  إن  وقدرنا  الرابع.  الدائري  عىل  العراقية  األرتال 
تقدم األرتال عىل  توقيف  استطعنا  الساعة 8:30.  ليال  باألوامر  املعسكر 
ما  املباين  تأثرت  نريان.  وإطالق  تعامل  وبينهم  بينا  صار  الرابع.  الدائري 
التي كانت تقع بيننا وبينهم. وهي عامرات الرقعي ومبنى وزارة الكهرباء. 

هذا ما حصل من فرتة الظهر تقريبا لغاية العرص واملغرب. 

وبالنسبة لعملية إخالء وزارة الكهرباء من موظفيها، هل كان لكم دور يف  س: 
ذلك؟ 

األوامر، وأنا أقولك كلمة األوامر، ألين أنا ما طلعت إال بأمر. أنا طلعت  ج:  
بأمر، واألمر كان صادرا من ضابط متقاعد برتبة نقيب، التحق يوم الغزو 
ما  الرشيدي. واهلل  باخلري، اسمه نارص عايض  البوابة. اهلل يذكره  واستلم 
أملك حتى معلومة اآلن إذا كان حي أو ميت. ولكن له طول العمر إذا حي. 
جتني األوامر أنا وجمموعة مجعهم يل عىل البوابة منهم طالل الزوير وحممد 
حتى  أعرف  وال  وحداهتم،  أعرف  وال  البقية،  أعرف  وما  احلريب،  سمري 
مستوى تدريبهم. مجع يل جمموعة سبع أشخاص. وقال يل: تطلع وتطهر 
لنا مبنى وزارة الكهرباء. سبع أشخاص لتطهري مبنى من ثالث أدوار عدد 
تفاجأنا  ولكن  قليل،  عددهم  املبنى  يف  الذين  كانت  الفكرة  إن  أو  قليل، 
السبعة أشخاص وصلنا ستة؛ تصوب  املبنى.  بوجود جيش كامل خلف 
أحدنا من النريان العراقية ونحن خارجني من البوابة. انتقلنا للضفة الثانية، 
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ناحية العامرات وقدرنا نتسلل ما بني العامرات ودخلنا املبنى، تعاملنا مع 
مخس أشخاص يف حميط املبنى قتلنا أربعة، وواحد كان أساسا مصاب وما 

حيمل سالح، أخذناه ويانا أسري ملا ردينا املعسكر. 

إن  دليل  وهذا  املبنى.  رسداب  يف  موجودين  كلهم  املوظفني  إن  تفاجأنا    
فرتة  من  والدليل  صحيح.  بشكل  مبنية  كانت  ما  األوامر  أو  املعلومات 
أن  نعلم  نكن  مل  بالنريان  العراقيني  يشاغل  قاعد  الوطني  احلرس  الظهر 
موظفني موجودون داخل املبنى. نزلنا الرسداب، وجدنا وكيل مساعد يف 
ذلك الوقت أعتقد اسمه عبداملحسن أو فالن عبداملحسن العنزي، ومعه 
عدد كبري من املوظفني يف الرسداب. قمنا بتأمني خروجهم من املبنى ومن 

منطقة الرقعي كلها وعدنا إىل معسكرنا.

يف أي ساعة؟ س: 

دّخلت  بنفيس  وأنا  املعسكر  دخلنا  ملا  ألن  العرص،  آخر  العرص  فرتة  هذه  ج:  
األسري السجن كنت أسمع أذان املغرب. 

هل استجوبتم األسري؟ وعرفتم القوة التي ينتمي هلا؟  س: 

أنا سلمت اجلهة املسؤولة وبلغت بذلك. وبلغت إن املبنى تم تأمينه وتم  ج: 
إخالء املوظفني، وإنا جلبنا معنا أسري وهو موجود يف السجن. حتى الكالم 

كان مع العقيد آنذاك حممد مبارك.

هل تذكر أيضا أي قصص هلا عالقة يف املجهود الدفاعي للحرس، يعني  س:  
سمعت من زمالئك أو أصدقائك؟ 

أملك  ما  أنا  يعني  مصادرها.  من  أخذها  يفضل  ولكن  كثرية،  القصص  ج:  
أتكلم بلسان أحد. 

هل كان يف تنسيق بينكم كحرس وطني مع الرئاسة - رئاسة األركان يف  س:  
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كنتم  هل  الكويتي..  للجيش  التابعة  املؤسسات  وهي  اجليَون  يف  اجليش 
منضمني لبعض وتقاتلون حتت قيادة أم كانت العمليات متفرقة؟ 

الوقت  ذاك  يف  واحلرس  علينا.  العراقي  القصف  زاد  ما  بعد  العرص  فرتة  ج:  
تسليحه بسيط كام ذكرت. تم التنسيق مع اجليش وزودونا بثالث دبابات 
القوات  تشاغل  وكانت  مواقعها  اختذت  هذه  دبابات  الثالث  بأطقمها. 
العراقية. وحتى أذكر ونحن راجعون املغرب عند البوابة، استأذن النقيب 
املسؤول عن الدبابات من العقيد الذي كنت أكلمه، أستأذن منه لسحب 

الدبابات لالنسحاب من مواقعها.

هل شارك احلرس الوطني يف الدفاع عن قرص دسامن وقرص بيان س: 

نعم، تم اإليعاز باألمر بتحريك رسية دروع لتأمني قرص دسامن. وكانت  ج:  
الصبح مبكرا طلعت بقيادة وقتها العقيد خالد زعل، وأعتقد كانوا وياه من 
الضباط يوسف احلوشان وخالد الدورسي. وفعال وصلت دسامن وأمنت 

القرص مع القوة املوجودة يف القرص، احلرس األمريي.

وبالنسبة لقرص بيان؟ س:  

ما عندي أي معلومة. ج:  

وكيف أخيل معسكر احلرس الوطني؟   س:  

تم التعميم عىل مجيع املوجودين يف املعسكر بالتجمع أمام مبنى القيادة عن  ج:  
عليها  كان  اليل  أذكر  حتى  ومكروفوهنا،  العسكرية  الرشطة  دورية  طريق 
ويعمم مالزم أول/ وليد خالد النويف. تم التجمع أمام يف الساحة املقابلة 
ملبنى القيادة، وكانوا حمرضين جمموعة لواري، تم جتميع األسلحة يف بعض 

اللواري والذخرية يف لواري أخرى وإعطائنا األمر بإخالء املعسكر. 

هل كان فيه ضحايا منسوبني للحرس الوطني شهداء أو جرحى؟  س: 
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للتسليح  نظرًا  كثرية  كانت  واإلصابات  شهداء،  قدم  الوطني  احلرس  ج:  
حرب  من  لتوه  خارجا  كان  الذي  العراقي  اجليش  تسليح  مقابل  البسيط 
ثامن سنوات. واإلصابات فعال كانت كثرية والوفيات أعتقد تم إحصائها 

أخر يشء 17 شهيد. 

ماذا حصل بعد أن خرجت من املعسكر؟  س:  

و   8:30 الــ  بني  ما   8:30 الساعة  املعسكر  أخلينا  أسلفنا  ما  مثل  نحن  ج:  
كان  والتعليامت؛  املعلومات  نقص  عىل  ونؤكد  ونرجع  بالليل.   9:00
أنا  الشوارع.  كل  يف  السيطرة  نقاط  ومتخذ  متموضع  العراقي  اجليش 
التي  والقوة  املطار.  مقابل  السادس  الدائري  عىل  سيطرة  نقطة  يف  ُأرست 
كانت تتبع هلا نقطة السيطرة كانت حتتل املطار. أخذونا إىل املطار وبّيتونا 
ذلك اليوم باملطار، غرفة صغرية اخلاصة باإلبعاد يف املطار القديم، اإلبعاد 
اإلداري. وكدسونا أعدادا كبرية فوق بعض. وتعرضت للتحقيق من آمر 
القوة عميد عىل ما أعتقد وكان برتبة عميد. كان يسألني أين اللواء خالد 
بودي؟ وكان يسألني إذا كان املساجني الذين معي من نفس املكان هل هم 
كلهم قويت أم ال؟ قلت له: أنا ال أعرفهم، وال أعرف أي معلومة عن خالد 
بودي. فرّحلونا اليوم الثاين لنادي ضباط اجليش الذي يقع يف شارع اخلليج 
أن  إىل  األرس  يف  وبقيت  بباصات.  العراق  إىل  طلعونا  هناك  ومن  العريب، 

خرجنا بشهر مارس بعد التحرير.)87(

)87(  عقيد متقاعد جهز معيض العتيبي، مقابلة أجراها املؤلف، 2019/8/2م.
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7-  معركة احلر�س الأمريي واحلر�س الوطني يف ق�صر د�صمان وق�صر 

بيان.

الصباح،  األمحد  جابر  الشيخ  األمري  سمو  إقامة  مقر  هو  دسامن  قرص  كان 
يف  السِّ قرص  من  بدال  احلكم،  قرص  هو  الوقت  ذلك  يف  كان  فقد  بيان  قرص  أما 
للكويت  العراقي  الغزو  فيه. ونظرا السرتاتيجية  الصيانة والرتميم  بسبب أعامل 
التي تستهدف أرس سمو األمري وويل عهده وأعضاء احلكومة، فإن طالئع اجليش 
مدنيني  بصورة  الكويت  مقيمني يف  كانوا  وبمساندة عسكريني عراقيني  العراقي 
الساعة  الشمس يف حوايل  املحيطة بقرص دسامن عند رشوق  املنطقة  إىل  توجهوا 
اخلامسة. وكان سمو األمري قد خرج من القرص بمعية سمو ويل العهد قبلها بمدة 
باحتالل  القناصة منهم  القرص، وقام  لتطويق  بأخذ مواقع  بدأوا  قصرية. وهناك 
قوة  من  مكونة  عراقية  قوات  جاءت  وبعدها  بالرمي.  وبدأوا  البنايات،  أسطح 
وعربات  للدروع،  املضادة  واملدافع  اهلاون  بمدافع  مسلحة  وبحرية  برية  مشاة 

مدرعة بحجم لواء. وحاولت هذه القوة اقتحام القرص. 

اقتحام  ومنعوا  دسامن  قرص  عن  ببسالة  األمريي  احلرس  قوات  دافعت 
أمحد  الشيخ  ركن  املقدم  هناك  األمريي  احلرس  آمر  وكان  بآلياهتم.  له  العراقيني 
إىل  صباحا  والنصف  اخلامسة  حوايل  من  املعركة  امتدت  الصباح.  احلمد  اخلالد 

الثانية عرش ظهرا.

ويف الصباح انضم الشيخ فهد األمحد الصباح، شقيق سمو األمري، إىل احلرس 
اجلابر  احلمود  راشد  الشيخ  معه  وكان  القرص،  عن  الدفاع  يف  ليشارك  األمريي 
الصباح والسيد حامد السعيد بسيارهتم. ويف تلك األثناء أصاب قناص عراقي 
الشيخ فهد األمحد الصباح يف رأسه واستشهد بعد حماولة غري ناجحة إلسعافه يف 
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املستشفى األمريي.)88(

وبعد ذلك وصلت قوات عراقية أكرب، واشتبكت مع احلرس األمريي ملدة 
ساعتني تقريبا إىل أن نفدت ذخرية احلرس األمريي، ونتجت عنها انسحاب احلرس 
إىل داخل القرص، واحتالل القوات العراقية لبوابة القرص الرئيسية ومجيع املداخل 

واملخارج املؤدية إليه، وكذلك أرسوا بعض الضباط واألفراد الكويتيني.

وبعد فرتة وجيزة وصلت نجدة عسكرية كويتية مكونة من رسية مدرعات 
طراز صالح الدين من معسكر لواء احلرس األمريي، ومتكنت من فك احلصار 
العراقي عىل قرص دسامن وحترير األرسى من الضباط واألفراد الكويتيني، وتدمري 
احلرس  بقوات  والتحقت  عسكرييه.  من  عدد  وأرس  العدو  آليات  من  العديد 
األمريي، قوات من احلرس الوطني ومفارز من وزارة الداخلية فدافعوا بقوة عن 

القرص.

استمرت السيطرة الكويتية عىل دسامن حتى الساعة احلادية عرشة صباحا، 
عندما وصلت تعزيزات عراقية عبارة عن قوات مدرعة قادمة من شارع اخلليج 
العريب شامل القرص، وشارع أمحد اجلابر من اجلنوب، وشارع اهلاليل من الغرب، 
باإلضافة إىل حماولة فاشلة إلنزال قوات جوية إىل داخل القرص، أفشلها الدفاع 
حيث  عجوزة،  رأس  من  البحر  من  قادمة  قوات  وصول  عىل  عالوة  الكويتي، 

أبراج الكويت. 

ويف الساعة الثانية عرشة ظهرا، اكتملت القوات العراقية املدرعة وامليكانيكية 
وأطبقت حصارها عىل منطقة قرص دسامن، وبدأت بالقصف باملدافع. وألسباب 

)88(  الشيخ أمحد فهد األمحد الصباح، "مقابلة تلفزيونية أجراها عبدالرمحن النجار يف برنامج شبكة التلفزيون"، 
YouTube، https://www.youtube.com/watch?v=vpuJ-NTieVc ؛ فيلم وثائقي 
يقدم عددا من الشخصيات املهمة يتحدثون عن الشهيد فهد األمحد، بعنوان "قصة الشهيد الشيخ فهد 

االمحد"، إنتاج قناة الوطن.
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إنسانية رأى املقدم الركن أمحد اخلالد الصباح قائد احلرس األمريي أن يتفاوض 
أرواح من يف دسامن من  األعداء حفاظا عىل  نريان  ليوقف  العراقية  القوات  مع 
وبقيت  وُأرِسوا.  ضابطني  مع  هلم  فذهب  احلاكمة.  األرسة  من  جلهم  سكاٍن 
التايل،  اليوم  لغاية  القرص  حتمي  والداخلية  والوطني  األمريي  احلرس  قوات 
أيضا  الشهداء  بني  من  وكان  باالنسحاب.  األوامر  صدرت  ثم  1990/8/3م 

العريف مصعب مروي من قوة املغاوير.)89(

�صهادة املالزم اأول نواف فليطح ال�صمري: 

العقيد  آنذاك،  أول  املالزم  املشاركني يف معركة قرص دسامن وهو  قدم أحد 
ذلك  وكان  اليوم.  ذلك  أحداث  عن  التفصيلية  روايته  الشمري،  فليطح  نواف 
الضباط عرب مداخالت  مبارشة وشاركه زمالؤه  اهلواء  تلفزيوين عىل  برنامج  يف 

هاتفية ووافقوا روايته وأكملوا أجزاء منها. وفيام ييل نصها:

]بعد اتصال جاءه يف البيت الساعة 3-3،20 فجر 1990/8/2 من نسيبه 
فراج اخلليفة الساكن يف اجلهراء الذي شاهد أرتاال عسكرية، اتصل بآمر قوات 
احلرس األمريي بقرص دسامن الشيخ أمحد اخلالد الصباح الذي أمره بالقدوم حاال 

إىل القرص. يقول املالزم أول نواف فليطح الشمري:[

كان  البوابة  ملا وصلت  تقريبا.  ربع  إال  أو 5  الساعة 4:30  وصلُت دسامن 
فيه رمي خفيف. )اليشء الغريب الرصاحة، اليل الواحد يوقف عنده شوي، كان 
السفارة  إقامة عىل  عنها: مخس آالف  يتكلمون  اليل  الغزو،  قبل  داشة  يف جماميع 
احتلوا  دسامن  قبال  اليل  العامرات  عىل  موجودين  كانوا  اليل  القناصة  العراقية(. 
مواقعهم قبل ما توصل القوات الربية، موجودين بالكويت. والظاهر إن طالعني 

)89(   العقيد الركن د. حممد عبداللطيف اهلاشم، مالحم يوم الفداء الكويتي، ص. 100 – 103؛ عقيد ركن 
متقاعد نارص سلطان ساملني، يوميات أسري كويتي يف السجون واملعتقالت العراقية، 25.
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وشايفني األماكن؛ ألن ملا جيت البوابة ربعي يقولون يل: دش برسعة. كان عىل 
البوابة: مالزم سعد البالول ومالزم طالل بورمحة، ومالزم نارص املسباح. وكان 
عىل الغرفة يف اليمني الرائد جاسم حمارب معاهم طبعا عساكر معاهم حممد مطلق 

العنزي معاهم، جماميع من إخوانا الكويتيني البدون.

وأنا داش وإال طلقات رمي. بس مو طلقات مواجهه. يعنى طلقات قناص، 
هناك  وصلت  دخلت  داخل،  دشيت  وبعدين  طلقتني.  طلقة  اختيارية،  طلقات 
صوب غرفة العمليات. وّقفت سياريت وال املقدم أمحد ]اخلالد الصباح[، جيت 
كان  برسعة.  يل  وتعال  وذخريتك  سالحك  استلم  نواف  قال:  عليه.  سلمت 
موجود عنده فهد عبد الرمحن الزيد، وكان عنده عبدالعزيز اجلعيب، وكان عنده 

جمموعة ضباط وكانوا قاعدين يوزعون. بس يف ناس قاعد يرمون.  

املقدم أمحد اخلالد ]كان[ يوزع القوات املوجودة. لكن كلمة حق الزم أقوهلا 
قبل ال أطلع من موضوعنا، املقدم أمحد اخلالد من القادة الشجعان األبطال اليل 
أداروا القوات العسكرية يف قرص دسامن باحلكمة والشجاعة. كان هادئ، أهدأ 
واحد فينا. هادئ إىل أبعد احلدود. حتى أذكر لك ملا نوصل ملرحلة الشيخ فهد 

ينا.  األمحد شلون كان هيدِّ

أيضا كان موجود الرائد عبد اهلل مبارك عبداهلل األمحد، النقيب عبداهلل النواف 
األمحد، يعنى كانوا ضباط مشاركينا وبأمانة كانوا يشدون من أزرنا ونشد من أزر 
الشيخ  خالد  أبو  لنا  قال  وتوزعنا.  لدسامن  وصلنا  ملا  ويانا.  العسكر  حتى  ربعنا 
أمحد اخلالد: نواف، قال: روحوا إنت وفهد الزيد صوب البوابة البحرية يف برج 
اليمني. طبعا مستلمينه مدرعات ربعنا ]ورحنا نساعدهم ألن[ فيه ضغط؛  عىل 
كأن فيه ناس قاعد جيونا من البحر، قاعد ينزلون إنزال. كان فيه جاخور للشيخ 
العود اهلل يرمحه، وكانوا ]العراقيني[ حياولون يدشون منه. قاومناهم وصّديناهم 

رديناهم. 
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املذيع: بس يل احلني املواجهة كانت خفيفة؟ 

العقيد نواف: خفيفة خفيفة. 

بعد وصويل تقريبا بربع ساعة نص ساعة وال باجلهاز ]أسمع أن[ سمو ويل 
اليوسف. عىل  النقيب فهد  الرئيسية. اهلل يرمحه كان وياه  البوابة  العهد دخل من 
طول راحوا سيدا وقفوا عند احلرم، باب حرم القرص، يبون الشيخ. وملا سمعت 
روايات للشيخ فهد اليوسف إن الشيخ سعد مكلم صاحب السمو، اهلل يرمحهم 

ويغمد روحهم اجلنة. اجتهنا صوب بوابة احلرم، كان ويانا املقدم أمحد. 

كان سمو األمري اهلل يرمحه موجود والشيخ جابر العيل رمحة اهلل عليه. تباحثوا 
يف  كانوا  فهد  والشيخ  ثالثتهم  اطلعوا  ساعة.  ربع  أو  دقايق   10 تقريبا  وقعدوا 
دوريات موجودة جاهزة من احلرس األمريي اطَلَعت وياهم؛ اطلعوا من البوابة 
مخس،  الساعة  هاحلكي  تقريبا  خالص.  ماشني  أساس  عىل  واطلعوا  البحرية. 

تقريبا مخس ونص. وبعد 10 دقايق تقريبا .... 

املذيع – يعني إنت شفتهم؟

العقيد نواف: نعم نعم أشوفهم وضح النهار. واقفني أنا وأمحد اخلالد ودعينا 
هلم اهلل حيفظهم ويسرت عليهم وراحوا. 

بعد عرش دقايق تقريبا رجعت الدوريات احلمرا. الدوريات كلها رجعت. 
املقدم أمحد اخلالد قال... - كان وياهم جمموعة من الضباط – قال: شفيكم؟ قالوا 
كلها  األجواء  وكانت  نرجع،  أن  أمرنا  اليوسف  فهد  الشيخ  أو  العهد  ويل  سمو 
فرجعوا  للطريان.  هدف  يصري  املوكب  ممكن  الشبهات؛  يثريون  يبون  ما  طريان 
عساكر  املتحرك،  احلرس  عساكر  اخلاص،  األمن  وقوات  عساكر  معانا:  احتدوا 
... - لألمانة والصدق - من ضباط وأفراد، أبطال بمعنى الكلمة. ناس شاركوا، 
للبلد، ولكن  بام يملكون. وهذا واجب وأقل واجب  بأعامرهم، ضحوا  ضحوا 
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كانوا فعال أبطال يستاهلون اللبس اليل هم البسينه العسكري. والنعم فيهم إي 
واهلل.

املذيعة: ننتقل إىل مرحلة استشهاد الشيخ فهد األمحد اهلل يرمحه، شلون كانت؟ 
إنت كنت من املوجودين أثناء هذه احلادثة. ومن اليل قام بعملية نقله؟

العقيد نواف: إحنا كنا يف البوابة البحرية. سمعنا املالزم عامر خليفة اليل كان 
مستلم نقطة خارجية عند باب اجلوهرة، باب اجلوهرة اليل هو باب فيال الشيخ 
اخلاصة. هلا بوابة خاصة من برا مقابل مجعية رشق يف بوابة صغرية. فكان مستلم 
نقطة هني. سمعنا عامر خليفة يكلم أمحد اخلالد، قاله: الشيخ فهد عندي. وقاعد 

أمنعه يكمل عىل دسامن ومو رايض. 

كان دوار دسامن مليان عراقيني، وربعنا اليل موجودين عىل البوابة ]يقومون[ 
بمقاومة شديدة. منطقة جدًا خطرة. أمرنا أمحد اخلالد باجلهاز التوجه عىل طول 
اجتهوا إىل البوابة الرئيسية ساندوا ربعكم عىل أساس الشهيد فهد جانا – طبعا - 
فت الشهيد وقلت له: يا طويل  عامر خليفة يعني ملا سألته وقعدت وياه قال: أنا وقَّ
العمر، الشيخ العود مو موجود طلع، ال تروح ألن فيه خطر قدامك؛ دوار دسامن 
والعامرات اليل قدامه كلها قناصة. فيا طويل العمر، أرجو أنك ترجع. قال: أنا 

وياكم يف خندق واحد. كان هو اليل يسوق، عىل يمينه الشيخ راشد احلمود. 

دخول  ظروف  عن  فيها  حتدث  خليفة  عامر  العقيد  مع  هاتفية  ]مداخلة 
الشهيد فهد األمحد إىل دسامن وخطورة املوقف، وهي تتفق  بمجملها مع شهادة 

الشمري[

ما كلمه استلمنا إحنا  بعد  الذي قال:[ طبعًا  الشمري  للعقيد نواف  ]عودة 
الرسالة من املقدم أمحد اخلالد، اجتهنا. أرص ]الشيخ فهد[ أنه يدخل، حترك عىل 
املالزم عامر حترك قال: أنا معاكم يف خندق واحد، أو أنا وياكم. فاستلمنا الرسالة 
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باجلهاز واجتهنا عىل طول البوابة، يعني كانت البوابة نقطة عامر خليفة البوابة ما 
ألن  رمي؛  فيه  كان  ألن  بطيء  مسريه  كان  أنه  اعتقد  هو  كان  ولكن  بعيدة،  هي 
السيارة ملا وصلتنا كانوا رامينها كذا طلقة، مرمية من وراء أظن ومن قدام، يعني 
الشيخ  اليمني  اليمني جهة  من  نزل  البوابة  فإحنا عىل وصولنا عىل  الرماية.  فيها 
راشد احلمود وسائقه حامد السعيد، نزلوا جهة اليمني صوبنا احنا كنا داخل. بس 
أمانًة ملا كان الشهيد موجود عىل البوابة للباب كان أقرب إنسان له سعد البالول، 
بينه وبينه يمكن تقريبا ثالث أمتار كان عىل الكابينة سعد البالول ماخذ األرض 
املسباح  نارص  قريب  هناك  اليمني صوبه من  العراقيني. وكان عىل  يقاوم  وقاعد 

وطالل بورمحة.

 طالل بورمحة للمعلومة الساعة...، قبل أن يوصل فهد األمحد، الساعة مخس 
مرة  أر يب جيه وراح قرص دسامن وعاجلوه ورجع  قذيفة[  ]بشظايا  كان مصاب 
ثانية للبوابة، رد يقاوم. شوف الروح القتالية، شوف البطوالت، حلد اآلن ما شفنا 
حد ذكرهم ولكن كنا وقتها عىل رأس العمل وممنوعني نتكلم بسبب العسكرية. 

فقاومنا وياهم قاومنا، وكنا أنا وفهد الزيد. طبعا اإلخوان بره، إحنا داخل 
القرص من جهة ثانية. داخل القرص صوب البوابة فكنا ... 

نزل  تنزل  حاول  له:  قلت  سائقه  السعيد  حامد  كلمت  أنا  أمانة  كنت  أنا 
تنّزلون راسكم ال  الكالم - حاولوا  اسمع  احلمود  راشد  والشيخ  أنت  راسك، 
نسوي  نرمي  قاعدين  وإحنا  صوبنا  ألهنا  عليكم  تغطي  السيارة  خلوا  ترفعون، 
تغطية هلم عىل أساس يدشون عندنا داخل. سعد البالول إيش قال حق الشهيد 
رمحة اهلل عليه؟ قاله: يا طويل العمر انزل من السيارة. ]وكان[ رمي، أخوي عيل 
ما تتصور شنو الرمي اليل قاعد يصري علينا عىل البوابة. يعني .. وكان أنت تعرف 
هم جمهزين وإحنا كنا اليل احلمدهلل اليل موجود لكن أمانة قاوموا إخوانا األبطال 

مقاومة الواحد يرفع هلم القبعة والعقال. 
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سعد البالول هلنيه طبعا احنا.. حامد السعيد وصل صوبنا عند البوابة طبعا 
األحداث كلها رسيعة ورمي وجو عسكري تعرف يعني خلبطة، ضايعة الناس. 
سعد البالول كلم الشيخ قاله: يا طويل العمر انزل برسعة. الشهيد رمحة اهلل عليه 
السيارة، جت طلقتني:  بيطلع من  الباب طبعا  أثناء فتحة  ينزل.  الباب بغى  فتح 
الطلقة األوىل أخطت واحنا سمعناها كلنا، بالطوفة، طوفة القرص، طلقة قناص. 

الطلقة الثانية؛ الشيخ طاح. هنيه رصخ سعد البالول صّوبوا الشيخ صّوبوا 
الشيخ. بس كان وقتها.... 

]املذيع:[ متى متت اإلصابة أبو حممد يعنى احنا سمعنا كانت بعد( ال اإلصابة  
أنا أقولك إياها. أمانة ملا شلناه أنا وفهد الزيد ملا نوصل وشلناه. أقولك بالضبط 

وين كانت اإلصابة اقولك بالضبط. 

]املذيع:[ إنتو اليل شلتوه؟

]العقيد نواف:[ نعم نعم شهادة معايل وزير الدفاع ]أي املقدم الشيخ أمحد 
اخلالد الصباح[ هو اليل أعطى األمر، وهو اليل قال وهو اليل استقبل اليل جابوه. 
الشيخ. صار رمي متبادل  ب  الشيخ ُصوِّ الشيخ طاح  البالول: طاح  رصخ سعد 
صارت  يعنى  قربوا.  حتى  علينا  اضغطوا  أمانة  علينا  اضغطوا  هنيه  جدا.  قوى 
مواجهة قوية وجها لوجه. نعم يعنى قريبني بس عددهم هايل، وإحنا كنا تقريبا، 

وكانوا يملكون أسلحة جمهزين جمهزين أمانة. 

املذيع: وين تصوب الشيخ تقريبا وشلتوه؟ 

]العقيد نواف:[ الشيخ تصوب طال عمرك قمة الراس، شوف قمة الراس 
هذه )من اخللف يعني(. هذه القمة مو موجودة. القمة هذه مو موجودة، مشلوعة 
مو موجودة. أسألني أنا. ملا شاله فهد الزيد أنا جيت شلته أنا وفهد أنا شلته من 
رجوله وفهد الزيد دش من داخل السيارة ألنه كان نصه بالسيارة ونصه برة. وكان 
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قدرنا  ما  مرسيدس،  جيب  العسكري  اجليب  جايب  مناحي  حممد  املالزم  ويانا 
نشيله ثقيل بس هذا متى؟ شلناه طال عمرك... بس ما بّدي أسبق األحداث 

املذيع: ال أيب تفاصيل بالضبط، خد راحتك. 

بوا الشيخ!  بوا الشيخ، َصوُّ ]العقيد نواف:[ فإحنا ملا سعد البالول رصخ: َصوُّ
هنيه صار ضغط قوي، ودربكة وسالح ورمي ومش عارف إيش، اضغطوا اجلو 
قربوا لصوبنا خذوا سعد البالول وخذوا نارص املسباح. طالل بورمحة متصوب 
يا  دش  يدش.  عّيا  احلمود  راشد  الشيخ  عندنا.  دش  السعيد  حامد  عندنا.  دش 
شيخ دش يا شيخ مو رايض. قال حق العراقي قال: عندي صديق مصوب. جاء 
العراقي عىل طول طق باإلمخص الشيخ راشد احلمود عىل ظهره وخذاه. إحنا كنا 
طبعا ... يعني تعرف أنت احلروب ملا تصري يشء وضغط عليك ترتاجع شوي 

وبعدين تاخذ مرة ثانية وهتجم فهي إهني راحوا، فضت البوابة.

صارت سيارة الشيخ فهد األمحد وهو طايح حتت إحنا داخل املونده اليل عىل 
بالزاوية  الشيخ  يشوف  وقاعد  الزيد  فهد  املونده  لك  أفرسها  أنا  بالضبط  اليمني 
يقول كأنه ينازع وأنا عىل اليسار والرائد جاسم املحارب معاه عسكر طبعا كان 
ويانا عسكر اليل هم حممد مطلق العنزي وحميل ومطر وعندي جمموعة واهلل ماين 

حافظ لكن أمانة كان ويانا عساكر – واهلل - الواحد يفدهيم بروحه. 

املذيعة: بأي سيارة بوحممد نقلتوا الشيخ؟

العقيد نواف: سيارة جيب مرسيدس عسكرية جيب مرسيدس كان اجليبات 
األولية جيبات مرسيدس .. 

فهني الشهيد طايح بالسيارة إحنا موجودين تصور ساعة وربع إحنا وياهم 
إال  أو سبع  تقريبا  ربع  إال  السبع  يعني من  للشهيد.  نوصل  قادرين  انرتاما؛ حمنا 
نرمي  للشيخ؛ رمي علينا وإحنا  ما قدرنا نوصل  ثـمـان وربع  أو  الثامن  عرش يل 
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عليهم. وتعرف القتال يعني، بس الشهيد بينا طايح ألن املونده الكربستون اليل 
موجود الشيخ طايح حتته والسيارة فالرمي من فوق. أهني جان يقولنا الشيخ أمحد 

اخلالد: ترى جايتكم مدرعات 

اإلسناد من احلرس األمريي الكويتي، مدرعات صالح الدين. 

]مداخلة هاتفية مع العقيد متقاعد سعد البالول قال فيها أنه أثناء حديثه مع 
البالول  األمري. وقال  يسأل وين  برأسه، وكان  فهد األمحد أصابته طلقة  الشهيد 
أرسى.  بورمحة  وطالل  املسباح  ونارص  هو  ُأِخَذ  وأنه  البوابة  حراسة  يف  كان  أنه 
تقريبا من  الساعة اخلامسة فجرا  الشيخ سعد يف  أن األمري خرج مع  أيضا  وقال 

القرص[. 

طلب  ]اخلالد[  أمحد  الشيخ  اإلسناد.  موضوع  إىل  وصلنا  إحنا  ]املذيع:[ 
مدرعات اإلسناد.  

]العقيد نواف:[ إي كان طلبها من زمان. كلمنا باجلهاز قال ترى واصلتكم 
ثالث  جو  األمحد.  فهد  عليه  جا  اليل  الطريق  نفس  من  جاو  وفعال  املدرعات. 
مدرعات: األوىل كشاف صغرية، كان فيها املالزم حممد مناحي. ودخل علينا من 
العكس - طبعا بوابة الدخول كان حاجز مرتفع دخل بالعكس حتى وهو داش 
فيها  اليل وراه كان  املدرعتني  ملا وصلوا  فهد األمحد.  الشيخ  حاش طرف سيارة 
االثنني: عيل اخلميس  أول عادل بوحيمد. هذول  املقدم عيل اخلميس، واملالزم 
ليمن  الدوار  العراقيني يف  من  قتلوا  ما  قتلوا  بالء حسن.  أبلوا  بوحيمد،  وعادل 
فضوا الدوار. طبعا العراقيني انحاشوا، هربوا، راحوا. بداية جت قذيفة من بعيد 
هلم، وبعدين ملا جت الرشاشات اخلمسني اليل عليها اشتغلوا عىل الدوار اشتغلوا 

شغل مو طبيعي. 

الدولة  أمن  ]مبنى[  صوب  ورا،  راحوا  الدوار،  ورا  العراقيني  انزحوا  ملا 
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من  نزل  اثنني.  عسكر  وياه  املدرعة  من  نزل  هنيه.  وقف  اخلميس  عيل  القديم؛ 
املدرعة عادل بوحيمد خذا مدرعته واملدرعة الثانية وكمل عىل العراقيني. تالحق 

وراهم يذبح فيهم لني املستشفى األمريي. 

نواف  العقيد  كان  فيها:[  قال  بوحيمد،  عادل  املتقاعد  الرائد  من  ]مداخلة 
فليطح)90( آمرنا باحلرس األمريي. عقب ما بلغونا إن فيه ضغط متواصل ورماية 
الدين.  قوية عىل دسامن فتوجهنا إىل دسامن بقوة مثل ما قاهلا، مدرعات صالح 
طبعا أول ما جينا من اإلشارة إىل الدوار كان اشتباك قوي شديد جدا، العراقيني 
ماخذين اليل عىل اليسار كله، ودوار دسامن كان فيه نافورة، كانوا ماخذينها. فأول 
ما وصلنا ... حقيقة كانت سيارة فهد األمحد، ما كنت أعرفها ... فورد .. وقف، 
فرينا املدفع، رمينا أول يش الدوار، كان فيه عراقيني داخله. دزينا بعد سيارة فهد 
األمحد شوي ما ندري فيها إمسكره علينا. وكملت نزلت للمقدم عيل اخلميس 
عىل البوابة وكملت باجتاه املستشفى األمريي والبحر وصوب السفارة الربيطانية 
واشتبكنا وياهم هناك. حقيقة كانوا يوصلون بالطراريد البحرية من ذاك االجتاه 

وايد يعني، هذا ملخص ملا حصل ذيك اليوم.

ننقل  إنا  وعىل  علينا  حرصا   - اخلميس  عيل  فليطح:[  نواف  للعقيد  ]عودة 
العراقيني  فعال  إن  لنا  أكد  يعني  لنا.  جسدية  كتغطية  نزل..  بصورة...  الشهيد 
خالص ]ابتعدوا[. فإحنا هني دورنا قمنا انتقلنا عىل طول لربا البوابة تأكدنا إن ما 
فيه رمي، انتقلنا فجيت أنا لفيت من ورا السيارة، حممد مناحي ملا دش باملدرعة عىل 
طول استلم اجليب وجانا عىل البوابة الرئيسية، جيب عسكري. ملا شلنا قلت حق 
فهد الزيد - باحلرف الواحد يمكن فهد الزيد احلني مساعد آمر احلرس األمريي 
ويسمع كالمي – قلت له: فهد ترى الشيخ حي، أقوله أنا، ليش أنا أقوله حي؟ 
عيونه  ومغمض  هنيه،  مبني  دمان  فيه  ما  ظهره  عىل  منسدح  عىل،  نايم  كان  ألنه 

)90(   يقصد الشيخ أمحد اخلالد.
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فقلت يعني مو معقولة يعني شكله مو متصوب. ملا جا فهد الزيد رفع راسه قال: 
الشيخ توىف اهلل يرمحه. الشيخ متويف. فأنا نظرت إىل منظر ما ودي أتكلم فيه رمحة 
اهلل عليه. فشلناه عىل طول برسعة طبعا، تعرف الضغط كان علينا، سحبناه، جا 
حممد مناحي خذا ... كان عند ]الشهيد[ رشيش ذهبي وكرتون طلقات، أخدهم 
حممد مناحي من السيارة، وصعدنا داخل، ركبنا إحنا ورا، أنا وفهد الزيد والشهيد 
حطيناه عىل الكشن اخللفي، رمحة اهلل عليه كان ثقيل. طبعا دشداشة بدون غرتة 
وعقال، حطيناه، دشينا داخل. حتى ما قدر يلف حممد مناحي باجليب، رجع َقِري 
ليمن جتنا الفتحة ودش داخل. وصلنا هناك لقينا يف استقبالنا املقدم أمحد اخلالد. 
لناه. املسعف كان أمحد عبد العال مرصي، مع العم حسني عباس وكيل الشيخ  نزَّ

جابر رمحه اهلل عليه.

يعني  رماية وقصف طريان.  علينا  كان  توزيعنا يف دسامن.  كملنا  عاد  رحنا 
اهلل  جو  يعني  مدفعية،  وقذف  طريان  ساعة:   ،11 إىل   10 الساعة  من  فرتة  جتنا 
فكنا يعني اهلل الساتر. هني أمحد اخلالد رأى، كونه قائد، قال مو معقولة أقعد أنا 
وإخواين وعيايل هني ونموت يف دسامن. فقام بموقف بطويل ال أعتقد ليومنا هذا 

أحد يقوم فيه. 

خذا  وياي.  متشون  اإلبراهيم  حممد  ومقدم  اخلميس  عيل  مقدم  يا  قال:  قام 
عند  متمركزين  كانوا  هلم  راح  للعراقيني.  وراح  بعصاية  وربطها  بيضة  ِخرجة 

األبراج. راح هلم شخصيا قائدنا. 

قال: فالن وفالن وياي بس،  ما رىض  نروح وياه حاولنا، لكن  بغينا  طبعا 
وإنت يا رائد عيسى السميط - كان عيسى السميط األقدم - إنت تستلم املهمة. 
فراح سلم نفسه هلم وقال هلم: شتبون؟ الشيخ مو موجود، ال تقصفون وال ترمون 

ما فيه أحد. 
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فأمانة عقب ما راح خف علينا الرمي. وقعدنا. ولكن ضباط وأفراد احلرس 
يوم  لثاين  دسامن  قرص  محينا  ليش؟  واألفراد  الضباط  أشجع  من  كانوا  األمريي 

اجلمعة، يل الساعة 12 الظهر. طلعنا ثاين يوم الساعة 12 الظهر ملا مجعنا...

]املذيع:[ يوم اليل راح بالراية البيضا املقدم الشيخ أمحد اخلالد شنو اإلجراءات 
اليل تم اختاذها؟

]العقيد نواف:[ بس خالص راح، عرفنا إن خذوه. ما رد لنا، ال هو وال عيل 
اخلميس وال حممد اإلبراهيم. عرفنا إن خذوه. وأعتقد، أنا سمعت إهنم أرسوه 

وعاملوه معاملة طيبة أمانة، كونه قائد وشيخ. 

عيسى  اخلميس،  عيل  املقدم  أمانة،  معانا  املوجودين  الضباط  من  كانوا 
أمحد  اجلعيب،  ]عبدالعزيز[  القحطاين،  سعّيد  العتيبي،  صالح  حممد  السميط، 
هذول  الفضيل،  الثويني  عبداللطيف  املناحي،  و]حممد[  الرومي.  عادل  ساملني، 
كانوا ضباط املدرعات األبطال اليل قاموا بأدوار. فيه أسامء ثانية يعنى يمكن أنا 
راحية عني. واهلل العظيم وباهلل الكريم، لو أنا أذكرهم واهلل ألقوهلم واحد واحد 
لو حلقتي تروح عىل األسامء بس، لكن واهلل املوجود واليل قدرت أحصله قاعد 

أحاول أذكر. 

من العساكر املوجدين: حممد مطلق العنزي، حميل مطر، زويد العتيبي، أيمن 
فريز، ضاري جربوع. يعنى أسامء كانت ... عسكر املدرعات وأقولكم عىل موقف 
املطريي،  فالح  أيضا[  العساكر  ]من  طبعا  الشمري،  مصعب  اسمه  واحد  حق 

مصعب الشمري، سفاح حمسن، سامل احلريب، نزال مناوش سعود صالح. 

من  إنزل  قاله  شوي  قبل  كلمنا  اليل  بوحيمد  عادل  الشمري،  مصعب  هذا 
مات  بمدرعته  ينزل وقصفوه  أن  أبى  خلصت.  الذخرية  خالص  إنزل،  املدرعة 
]ثم  البدون."  إخوانا  من  هذا  بدون.  كويتي  باألمانة  شوف  الوحيد.  هو  فيها. 
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عرب عن رغبته من املسؤولني النظر بملفات هؤالء األبطال من فئة البدون الذين 
حاموا عن القصور األمريية[.)91( 

ويضيف املالزم أول فهد الزيد الذي كان مستلام مهام عمله يف قرص دسامن 
وخاض مع زمالئه معركة الدفاع عن القرص ما ييل:

بذلنا  وقد  دسامن.  قرص  يف  اهلبوط  حتاول  عراقية  مروحيات  هناك  "كانت 
ثم  الداخل،  يف  األمري  سمو  أن  يعتقدون  العراقيني  لنجعل  جهدنا  قصارى 
أعددنا موكبني للتمويه، اجته أحدمها إىل قرص بيان، والثاين مل يكن موكبا بل كان 
فيه سمو األمري وويل العهد والشيخ جابر العيل. أخذنا نقاتل ونقاتل إىل أن عرفنا 

أن صاحب السمو قد غادر الكويت".)92(

بينهم  األمريي وكان من  قوات احلرس  فقد خاضتها  بيان  أما معركة قرص 
آمر احلرس األمريي ومرافق سمو األمري نارص التناك، وساعدهتا بذلك دبابات 
قدمت  حيث  العدواين،  فيصل  املقدم  بقيادة   15 اللواء  من   151 الكتيبة  من 
اخلامس  الدائري  يتقاطع طريق  الساعة حيث  إىل جرس  من عريفجان ووصلت 
وطريق املغرب الرسيع. فواجهت الدبابات ثالث أو أربع سيارات عراقية مسلحة 
كانت متجهة نحو قرص بيان، وبعد ذلك أكملت مسريهتا نحو الشويخ لالنضامم 
القيادة العامة بالشويخ.)93( ويف وقت الحق ُقِصَف قرص بيان  للواء 15 يف مقر 

بالطائرات وتصاعدت منه األدخنة.)94( 

https://www.youtube.com/ اليوم،  قناة  معه  أجرهتا  مقابلة  الشمري،  فليطح  نواف     )91(
watch?v=aV-XbSLz4X4 )تاريخ الدخول 2019/7/30(.

(92) “The Liberation of Kuwait”, A documentary aired in Kuwait TV, 26 
February 201, https://www.youtube.com/watch?v=yGHR9wqGKE8, 
(accessed in 1/8/2019).

(93) John Levins, Days of Fear: The Inside Story of the Iraqi Invasion and 
Occupation of Kuwait, p. 34.

)94(   اللواء سعيد الطيان، حرب اخلليج: غزو الكويت وحتريرها، ص. 44.
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8-  معركة فيلكا

كانت بعض الرسايا التابعة للجيش الكويتي، تتمركز يف جزيرة فيلكا: رسية 
طريان،  ورسية  جوي،  دفاع  ووحدة  حدود،  قوة  ورسية   ،35 اللواء  من  مشاة 
القوة  هذه  تفاجأت  واإلداري.  والفني  الطبي  اإلمداد  وحدات  إىل  باإلضافة 
يوم  من  صباحا  اخلامسة  الساعة  يف  اجلزيرة  عىل  عراقي  جوي  بإنزال  الصغرية 
1990/8/2م، حيث أقلت حوايل 45 طائرة هليكوبرت عراقية، حتميها طائرات 
مقاتلة، عددا من اجلنود يعادل كتيبة مشاة ليكونوا رأس جرس جوي لبقية جنود 
الكويتية  القوة  لتأمني مناطق اإلنزال اجلوي والبحري. استعدت  اللواء، وذلك 
مبارشة وأطلق الدفاع اجلوي صوارخيه فأسقطت أول طائرة حمّملة باجلنود قرب 

موقع اخلرض شامل غرب اجلزيرة، ففر اجلنود العراقيون.)95(

العراقيني، فوصلتهم عبَّارتان حتمالن  القيادَة هبجوم  الكويتية  القوُة  أبلغت 
30 ضابطا وجنديا كويتيا ممن استطاعوا تلبية النداء، حيث أجربوا قادة العبَّارات 
يف ميناء رأس األرض بالساملية عىل اإلبحار نحو اجلزيرة. كام وتقدم عدٌد من أهايل 

فيلكا ليتطوعوا بالدفاع مع إخوهتم العسكريني. 
وجاءت أيضا قوات جوية كويتية مكونة من طائرات مرياج من قاعدة عيل 
التشويش عىل  بإسقاط طائرات هليكوبرت كانت حتاول  السامل اجلوية، ونجحت 

رادار جزيرة فيلكا.)96(
جديدة  عراقية  وبحرية  جوية  قوات  جاءت  صباحا  السادسة  الساعة  ويف 
القوة  هلا  فتصدت  والبحري،  اجلوي  باإلنزال  املحاولة  لتعاود  احلجم  بنفس 

الكويتية وأسقطت سبَع طائرات هليكوبرت حمملة باجلنود، وطائرتني مقاتلتني. 

وبعد ذلك الحظ برُج املراقبة باجلزيرة اقرتاب أكثر من مائة زورق عراقي 

)95(   العقيد الركن د. حممد عبداللطيف اهلاشم، مالحم يوم الفداء الكويتي، ص. 106.
)96(   العميد الركن الطيار صابر السويدان، القوة اجلوية الكويتية: األربعون عاما األوىل 1953 – 1993، 

ط. 2، د.م.، 1994، ص. 82.
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املتوقع،  التطور  هلذا  خطة  أعدت  قد  الكويتية  القوة  وكانت  اجلزيرة،  شامل  من 
فانتظرت اقرتاب الزوارق العراقية إىل أن وصلت ملدى رماية أسلحتهم، فأمطروا 
ت اجتاهها إىل مدينة  الزوارق بنريان أسلحتهم اخلفيفة واملتوسطة فانسحبت، وغريَّ

الكويت.

الكويت،  مدينة  نحو  متجهة  الزوارق  بأن  القيادة  الكويتية  القوات  أبلغت 
املضادة  اهلوك  صواريخ  وخصوصا  واألسلحة،  الذخائر  من  مزيدا  وطلبوا 
للطائرات، وصواريخ التو املضادة للدروع. وبالفعل ُأرسلت هذه الذخائر ولكن 
العراقيني استولوا عليها يف ميناء رأس األرض. وبذلك بقيت القوُة الكويتية يف 

جزيرة فيلكا بال ذخرية.

ويف الساعة السابعة رأى برج املراقبة يف اجلزيرة بارجتني عراقيتني عىل ُبعد 
5 كيلو تقريبا شامل اجلزيرة. انتظرت هاتان البارجتان ثالث ساعات، ثم بدأتا يف 
الساعة العارشة بقصف اجلزيرة يف موقع املرشوعات السياحية اعتقادا منهم أهنا 
العامل.  أحد  واستشهد  داخلها،  اإلذاعة  هوائي  وجود  بسبب  العسكرية  القيادة 
وبعد ثالث ساعات وجهت البارجتان قصفها عىل موقع القوة العسكرية الكويتية 
ملدة ثالث ساعات؛ كانت القوة الكويتية قد أخلت املوقع وانتقلت إىل املالجئ، 

وانقطعت االتصاالت مع القيادة العامة عند الساعة الرابعة عرصا. 

وحفاظا عىل أرواح سكان اجلزيرة واملقيمني فيها تراجعت القوة الكويتية إىل 
داخل اجلزيرة. ويف الساعة الرابعة فجرا من يوم اجلمعة 1990/8/3 اقتحمت 
القوات العراقية جزيرة فيلكا، وكانت مكونة من لواء زائد من القوات اخلاصة 

ومشاة بحرية، وأرسوا ضباط وأفراد القوة الكويتية.

لالستجامم  قدموا  الذين  الكويت  مدينة  سكان  من  عدد  اجلزيرة  عىل  كان 
أهل  ونخوة  كرم  إال  يرفعه  مل  حرج،  وضع  يف  أنفسهم  فوجدوا  أهلهم،  وزيارة 
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الكويت  إىل  اآلخر  اجلزء  ورحل  بيوهتم،  يف  منهم  جزءا  استضافوا  الذين  فيلكا 
بالعّبارتني اآلنف ذكرمها.)97(

معارك القوة اجلوية الكويتية والدفاع اجلوي

أدت القوة اجلوية الكويتية واجبها الدفاعي أسوة بالقوات الربية والقوات 
للكويت.  العراقي  االحتالل  من  يومني  أول  يف  املسلحة  القوات  وبقية  البحرية 
الكويتية والدفاع اجلوي يف كتابني:  القوات اجلوية  ونجد معلومات عن معارك 
"مالحم يوم الفداء الكويتي" للهاشم، و"القوة اجلوية الكويتية: األربعون عاما 
إىل  باإلضافة  السويدان،  صابر  الطيار  الركن  للعميد   "1993  –  1953 األوىل 
عدة مقابالت تلفازية مع طيارين كويتيني، منها عىل سبيل املثال ال احلرص مقابلة 
معلومات  فيها  السويدان،  صابر  واللواء  الضويان  يوسف  الفريق  مع  أجريت 
إضافية. قدمت هذه املصادر تقارير مقتضبة ولكنها مهمة بالتأكيد. زّوَد السويدان 

قائمة بأسامء الشهداء من القوة اجلوية الكويتية. 

الطائرات  غالبية  فيهام  تربض  كبريتان  قاعدتان  الكويتية  اجلوية  للقوة  كان 
املقاتلة الكويتية، مها: 1( قاعدة أمحد اجلابر الصباح )40 كيلو غرب األمحدي( 
وهي خمتصة بطائرات السكاي هوك A-4 وعددها 30، ويوجد فيها أيضا 12 
Bae  هوك. 2( قاعدة عيل السامل الصباح )10 كيلو غرب اجلهراء( فهي خمتصة 
بطائرات املرياج الفرنسية وعددها 23، باإلضافة إىل قواعد أصغر منها مثل قاعدة 
الكويت  مطار  جنوب  الرئييس  العمليات  مركز  فيها  التي  اجلوية  املبارك  عبداهلل 
الدويل بصبحان. أما مركز العمليات اجلوية فكان يف مبنى حتت األرض يف قاعدة 
للقاعدة.  الرئييس  املقر  الدويل ومنفصل عن  الكويت  الدفاع اجلوي رشق مطار 
بوما،  وسوبر  بوما،  طراز  ثقيلة  هليكوبرت  طائرة   16 أيضا  اجلوية  القوة  ومتتلك 

)97(   العقيد الركن د. حممد عبداللطيف اهلاشم، مالحم يوم الفداء الكويتي، ص. 106 – 107.
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باإلضافة إىل 20 طائرة هليكوبرت خفيفة مضادة للدبابات ومسلحة بصواريخ تاو 
طراز غزال.)98(

 كان آمر سالح الطريان اللواء الركن طيار داود الغانم، وكان مدير العمليات 
اجلوية العقيد الركن طيار فهد األمري. أما قائد قاعدة عيل السامل اجلوية فكان العقيد 

الركن طيار صابر السويدان.

عىل الرغم من علم قيادة القوة اجلوية والقيادة السياسية بتحركات وحتشدات 
اجليش العراقي يف الشامل، إال أن ما حال دون إعطاء القيادة السياسية الكويتية 
للقوات املسلحة األمَر برفع حالة االستعداد واالستنفار هي - كام ُذكَر سابقا - 
التطمينات السياسية من امللوك والرؤساء العرب، والرغبة يف عدم استفزاز صدام 
وإعطائه الذريعة له لبدء احلرب، باإلضافة إىل عدم تصور القيادة السياسية بأن 
يقوم العراق بغزو الكويت، األمر الذي جعلهم يعدون تصعيد العراق السيايس 
مطالب  عىل  والتفاوض  السيايس  للضغط  وسائل  جمرد  العسكري  وحشده 

اقتصادية وسيادية ومسائل ختص حدود الكويت. 

قبل  من  غ  وُتَبلَّ الرادارات  خالل  من  ترصد  الكويتية  اجلوية  القوة  كانت 
االستخبارات العسكرية عن حركات كثيفة للطريان العراقي بني البرصة وجبل 
وسامء  الكويت  سامء  بدخول  عايل  ارتفاع  عىل  حملقة  عراقية  طائرة  قامت  سنام. 
اململكة العربية السعودية قبل الغزو الربي بيوم واحد، حيث قامت بتصوير املنطقة 

الساحلية املمتدة من شامل الكويت إىل الظهران يف اململكة العربية السعودية. 

وفيام يتعلق بقاعدة عيل السامل اجلوية، وصل قائد القوة اجلوية العقيد الركن 
ليلة 1990/8/2م، واستمر  العمليات قبل منتصف  صابر السويدان إىل مركز 
الكويت  يف  املوجودون  واستدعي  فجرا،  الثانية  الساعة  إىل  الضباط  وصول 
(98) John Levins, Days of Fear: The Inside Story of the Iraqi Invasion and 

Occupation of Kuwait, p. 19.
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يف  األطقم  بقية  وكان  القاعدة.  إىل  واجلنود  والفنيني  واملهندسني  الطيارين  من 
الثانية والنصف من فجر 1990/8/2م رفعت  إجازاهتم السنوية. ويف الساعة 
باالستعداد،  وقاموا  احلرب.  حالة  وهي  القصوى،  الدرجة  إىل  االستنفار  حالة 
وقتا  تستغرق  واألسلحة  الطائرات  جتهيز  فعملية  يدامههم،  كان  الوقت  أن  غري 

طويال.

القوات  بدأت  1990/8/2م،  بتاريخ  فجرا  والنصف  الثالثة  الساعة  ويف 
طائرة   50 حوايل  خالل  من  الكويتي  اجلوي  املجال  باخرتاق  العراقية  اجلوية 
السامل  عيل  قاعدة  إىل  الرئييس  العمليات  مركز  من  األوامر  فجاءت  هليكوبرت، 
طائرات  وهي  آنذاك،  جاهزة  كانت  التي  للمقاتالت  الفوري  بالتحليق  اجلوية 
َرًة عىل الدوام وطوال السنة  اخلفارة أو طائرات اإلقالع الفوري التي تكون ُمَذخَّ
دون النظر إىل احلالة السياسية من حرب أو ِسْلم. فأقلعت تلك الطائرات التي 
العراقية.  الطائرات  وأهداف  خمططات  وتعيق  اهلجوم  لتصد  ستة،  عددها  كان 
متجهة  العراقية  الطائرات  بعض  وكانت  املواقع.  من  عدد  يف  معها  واشتبكت 
أيضا  الطائرات  مهام هذه  كانت من  إىل قرص دسامن.  الكويت، وربام  مدينة  إىل 

التشويش عىل الرادارات الكويتية، وخصوصا يف فيلكا.

الفوري،  لالقتحام  فيلكا  يف  رابضة  هوك  سكاي  طائرات  رسية  هناك  كان 
الرابعة والنصف فجرا واعرتضت طريق طائرات هليكوبرت  الساعة  فأقلعت يف 
عراقية واشتبكت معها. ويف نفس الوقت طارت مقاتالت املرياج الكويتية بعد 
اجلوية  السامل  عيل  قاعدة  من  الرشاشة  واملدافع  بالصواريخ  وتذخريها  جتهيزها 
الكويت،  مدينة  وإىل  للقاعدة  املتجهة  العراقية  اهلليكوبرت  طائرات  وهامجت 

وجزيرة فيلكا. 

يف الساعة 5،25 فجرا دخلت طائرات عراقية أخرى قاذفة وقصفت مطار 
تسبب  اجلوية.  اجلابر  أمحد  وقاعدة  اجلوية  السامل  عيل  وقاعدة  الدويل،  الكويت 
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القصف بتدمري املمرات الرئيسية واملمرات الفرعية لإلقالع واهلبوط، أي مدارج 
الطريان. ويف نفس الوقت بدأت قوات العدو بمحارصة قاعدة عيل السامل اجلوية، 
املباين.  وبعض  الطائرات  حظائر  بعض  فيها  ُقِصَفت  جوية  لغارة  تعرضت  التي 
القصف  وسط  املقاتلة  بطائراهتم  اإلقالع  الطيارين  بعض  استطاع  ذلك  ورغم 
املخصص  الضّيق  الشارع  باستخدام  القاعدة  بمنطقة  املحيطة  واالنفجارات 
للسيارات املحاذي للمدارج، بسبب عدم قدرهتم عىل استخدام مدارج القاعدة 
أثارت  نادرة  حالة  وهي  العراقي،  القصف  عمليات  سببتها  التي  باحلفر  املليئة 
ذخريهتم  نفاد  وبدء  مهمتهم  أداء  بعد  للطيارين  ُأعِطيت  واإلشادة.  اإلعجاب 
وتكاثر القوات املحارصة هلم، األوامر باإلقالع والتوجه إما إىل قاعدة أمحد اجلابر 
اجلوية أو قاعدة امللك عبدالعزيز اجلوية يف الظهران باململكة العربية السعودية أو 
قاعدة البحرين اجلوية. أما طائرات اهلليكوبرت فقد صدرت هلا األوامر بالذهاب 
إىل قاعدة أمحد اجلابر ثم إىل النويصيب يف احلدود اجلنوبية للكويت فالدخول إىل 
اململكة العربية السعودية. وبدأت عملية اإلخالء تلك عند متام الساعة السادسة 

صباحا واستمرت إىل التاسعة صباحا.
يف مركز العمليات بصبحان قامت طائرات السكاي هوك بمهامجة األرتال 
العبديل- وطريق  البالد،  غريب  الساملي  طريق  من  القادمة  العراقية  العسكرية 
املطالع، باإلضافة إىل الدبابات املحارصة لقاعدة عيل السامل، فأحدثت خسائر يف 
قوات العدو. استمرت هذه الطلعات اجلوية حتى مغيب شمس 1990/8/2. 

ويف الساعة الثالثة عرصا غادر معايل وزير الدفاع سمو الشيخ نواف األمحد 
مقر القيادة العامة ومركز العمليات الرئييس بقاعدة عبداهلل املبارك اجلوية يف منطقة 
– القرين،  – برقان  النفطية وارة  املنطقة  إىل اخلفجي عن طريق  صبحان متجها 
أركان  رئيس  غادر  ليال  احلادية عرش  الساعة  الكويتية. ويف  باحلكومة  لاللتحاق 
القوات املسلحة اللواء الركن مزيد الصانع ونائبه اللواء الركن الشيخ خالد اجلابر 
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الصباح مقر القيادة العامة أيضا. وبعد ذلك بساعة أغلق مركز العمليات، وظلت 
قاعدة عيل السامل وقاعدة أمحد اجلابر تعمالن بشكل منفصل وبقيادة ذاتية.

ويف الساعة اخلامسة ومخس وأربعني دقيقة عرصًا ُقصفت قاعدة عيل السامل 
اجلوية مرة  أخرى، إال أن القوات الكويتية استمرت بالدفاع عنها إىل صباح اليوم 
التايل، حيث اقتحمت القوات العراقية قاعدة عيل السامل اجلوية يف الساعة التاسعة 
بالدبابات، وأرس مجيع الكويتيني عىل رأسهم العقيد الركن صابر السويدان، بعد 
أن أبلوا بالء حسنا ونجحوا من خالل أسلحتهم وصوارخيهم وطائرات املرياج 

F– 1 من إسقاط 16 طائرة مقاتلة عراقية.

أما قاعدة أمحد اجلابر اجلوية غرب حقل برقان جنوب الكويت فكانت أكرب 
والذخائر.  الطائرات  من  أكرب  عدد  وفيها  الكويتية،  العسكرية  اجلوية  القواعد 
العراقية  األرتال  قصف  يف  السامل  عيل  قاعدة  يف  زمالئهم  مع  طياروها  اشرتك 
القادمة من طريق الساملي واملطالع املتجهة إىل الكويت، مستخدمة صواريخ جو 
دبابات  عدة  فدمرت  عنقودية  وقنابل  االنفجار،  شديدة  رطل   500 زنة  أرض 

ومدرعات وسيارات ذخرية. 

من   6 بإسقاط  اجلابر  أمحد  بقاعدة  اجلوي  الدفاع  وحدات  قامت  وكذلك 
القاعدة إىل  السادسة إال ربع قبل مغيب الشمس تعرضت  العدو. ويف  طائرات 

قصف جوي، إال أن قواهتا صمدت ودافعوا عنها. 

ومع تصاعد األحداث ونفاد الذخرية، وانقطاع االتصال مع مركز العمليات، 
فجر   3،45 الساعة  يف  داخليا  األوامر  صدرت  الغازية  القوات  أعداد  وتكاثر 
قاعدة  والتوجه نحو  اجلابر  قاعدة أمحد  بالطائرات من  باإلقالع  1990/8/3م 
امللك عبدالعزيز اجلوية يف الظهران والبحرين. بقيت القوات الكويتية تدافع عن 

قاعدة أمحد اجلابر. 
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تعرضت   1990/8/3 اجلمعة  يوم  صباح  والنصف  التاسعة  الساعة  ويف 
القاعدة إىل هجوم جوي شنته ست طائرات عراقية، أربع منها طراز سوخوي، 
واحدة  طائرة  اجلوي  الدفاع  وحدة  أسقطت  وقد   .F–1 مرياج  طراز  واثنتان 

بواسطة صاروخ حممول عىل الكتف طراز سام / 7. 

ظهرا،  الواحدة  الساعة  يف  العراقية  الدبابات  أعداد  وزادت  اهلجوم  استمر 
مدة 32 ساعة.  استمرت  بطولية  مقاومة  بعد  فسقطت  القاعدة  اقتحمت  حيث 
القواعد  وعسكريي  هم  ونقلوا  املحتلني،  بيد  أرسى  القاعدة  يف  من  كل  ووقع 
اجلوية الكويتية ومطار الكويت الدويل إىل العراق. واستمرت فرتة أرسهم ثامنية 

أشهر متنقلني بني البرصة وبغداد واملوصل وبعقوبة.

سجل اللواء صابر السويدان أسامء بعض أبطال القوة اجلوية من قاعدة عيل 
السامل الذين شنوا هجامت ضد العدو، وهم: النقيب طيار حممد حمامس الدورسي، 
واملالزم أول طيار هابس املطريي، واملالزم أول طيار عبداهلل السويلم، واملالزم 
أول  الفيلكاوي، واملالزم  الطاهر  والرائد طيار طاهر  العنزي،  أول عيل مشهور 
سيف  طيار  أول  واملالزم  املضف،  أيمن  الطيار  والنقيب  جويعد،  بسام  الطيار 
الربجس، واملالزم أول طيار فيصل احلمود. متكن هؤالء الطيارون وغريهم من 

إسقاط 16 طائرة عراقية.

العقيد  فهم:  أسامؤهم  سجلت  الذين  اجلوية  اجلابر  أمحد  قاعدة  طيارو  أما 
أمحد النجار، والعقيد فريد العنزي، مقدم طيار عالء الصايغ، ومقدم طيار حسني 
مطر  واملقدم  املطاوعة،  عبداهلل  واملقدم  الزواوي،  حممد  طيار  ومقدم  القطان، 
خشامن، واملقدم عيسى هاشم، والرائد كامل العويض، والرائد حممد الرشقاوي، 
واملالزم أول طيار عدنان عبدالرسول، واملالزم أول أنور اهلويمل، واملالزم أول 
نارص اهلاجري. ووفق هؤالء الطيارون يف تدمري رتل عسكري عراقي مكون من 
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62 عربة مصفحة، و رتل آخر مكون من 42 عربة.)99(

قاموا  كويتيني  طيارين  أسامء  ساملني  نارص  املتقاعد  الركن  العقيد  وسجل 
طيار  الرائد  وهم:  الربية،  القوات  ودعمت  العراقية  القوات  ضد  بعمليات 
ماجد األمحد، والرائد طيار أمحد اخلميس، والرائد طيار يوسف الشايع، والرائد 
طيار يوسف املال، والرائد طيار سامي احلجي، واملالزم أول طيار فؤاد النجار، 
واملالزم أول طيار خالد الدعي، واملالزم أول طيار عبداهلل البطي، واملالزم أول 
طيار ملحان العجمي، واملالزم أول طيار مبارك العجمي، واملالزم أول طيار عيل 

سعود، واملالزم أول طيار خالد مال اهلل.)100(

كام كان للواء الدفاع اجلوي جمهود كبري يف تصويب الصواريخ عىل الطائرات 
العراقية، وبخاصة الكتيبة / 45 التي تكونت من الرسية الثانية يف فيلكا والرسية 
 31  / الكتيبة  إىل  باإلضافة  األدعمي،  يف  الرابعة  والرسية  األمحدي،  يف  الثالثة 

املختصة بإطالق الصواريخ سام املحمولة عىل الكتف. 

كانت اخلسائر كبرية من اجلانبني، وبخاصة اجلانب الكويتي الذي ُأِخَذ عىل 
الكويتية،  اجلوية  القوة  من  الصف  استشهد 6 ضباط و5 من ضباط  حني غرة. 
خسائر  أما  والذخائر.  واألسلحة  والصواريخ  الطائرات  من  الكثري  ورسقت 
طائرة  و32  مقاتلة  طائرات   7 منهم  حربية،  طائرة   39 من  فأكثر  العراقيني 

هليكوبرت.

)99(   العميد الركن الطيار صابر السويدان، القوة اجلوية الكويتية: األربعون عاما األوىل 1953 – 1993، 
ص. 88 - 90؛ عقيد ركن متقاعد نارص سلطان ساملني، يوميات أسري كويتي يف السجون واملعتقالت 

العراقية، ص. 40.
)100(   عقيد ركن متقاعد نارص سلطان ساملني، يوميات أسري كويتي يف السجون واملعتقالت العراقية، ص. 

.17
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أما أسامء شهداء القوة اجلوية الكويتية، وخصوصا يف القاعدة اجلوية يف مطار 
الكويت الدويل فهي:

)استشهد  بوما  هليكوبرت  يف  الرشيدي  عبداهلل  فايز  طيار  أول  •املالزم  	
بتاريخ 1990/8/2(.

•املقدم طيار ضياء عبداحلميد الصايغ يف  هليكوبرت بوما )استشهد بتاريخ  	
.)1990/8/2

بتاريخ  )استشهد  غزال  هليكوبرت  يف  الرفاعي  أمحد  أنور  طيار  •النقيب  	
.)1990/8/3

بتاريخ  )استشهد  غزال  هليكوبرت  يف  العبيد  مزيد  حممد  طيار  •املالزم  	
.)1990/8/3

بتاريخ  )استشهد  غزال  هليكوبرت  يف  البعيجان  خالد  طيار  •املالزم  	
.)1990/8/3

بتاريخ  )استشهد  غزال  هليكوبرت  يف  العنزي  حممد  محدان  طيار  •املالزم  	
)101(.)1990/8/3

)101(   ملزيد من التفاصيل انظر العميد الركن الطيار صابر السويدان، القوة اجلوية الكويتية: األربعون عاما 
يف  معه  أجريت  مقابلة  السويدان،  صابر  -200؛   199  ،93  –  80 ص.   ،1993  –  1953 األوىل 
تلفزيونية أجريت معه يف  أبريل 2017؛ يوسف الضويان، مقابلة  بقناة املجلس، 22  برنامج )رساي( 
https://www.youtube.com/ ،2011/1/18 ،برنامج كشكول من تقديم يوسف اجلاسم

watch?v=QWwEiSpcG0I )تاريخ الدخول 2019/7/15(
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معركة القوة البحرية الكويتية

االستعداد  عدم  من  نفسها  احلالة  الكويتية  البحرية  القوات  عىل  انطبقت 
واالستنفار. ومع ذلك حاولت بعض الزوارق الكويتية صد االخرتاق العراقي 
وثَّقت  التي  القطاعات  أقل  هي  الكويتية  البحرية  القوة  ولعل  الكويتية.  للمياه 
يف  النقص  من  كثريا  تسد  تفاصيل  ليفنز  جون  كتب  فقد  ذلك  ومع  أعامهلا. 
املعلومات عن ظروف القوة البحرية الكويتية. وسنستعني أيضا بروايات بعض 
الضباط البحريني الكويتيني الذين سجلُت معهم، وبتلك املنشورة يف تقرير جلنة 

تقيص احلقائق.

كان املقر الرئييس للقاعدة البحرية للجيش الكويتي يف رأس اجلليعة جنوب 
الكويت، وكانت وقت الغزو العراقي بإمرة العقيد قيس الصالح بالوكالة. كانت 
القوة البحرية متتلك عدد 8 زوارق دورية رسيعة من طراز لريسن أملانية الصنع، 
عليها صواريخ فرنسية طراز اكزوست مداها 80 كيلومرت، وعدد 8 ناقالت جنود، 
وعدد 4 سفن برمائية لإلنزال، وعدد 3 سفن إمداد ومتوين.)102( وهذه الزوارق 

تتفوق بشكل كبري جدا عىل زوارق أوسا العراقية من ناحية اإلمكانيات.

مخسني  حوايل  الغزو  بداية  وقت  القاعدة  يف  العسكرية  األطقم  عدد  كان 
رجل من أصل 2000 منتسب للقوة البحرية. وترسو يف القاعدة سبعة زوارق 
الرائد  لريسن )منها: االستقالل وقائدها جاسم األنصاري، واألمحدي وقائدها 
خالد الفرج، وصبحان، والبتيل، والسعدي، وأخرى سابعة(، أما الثامنة املسامة 
منذ  واجبها  تؤدي  البحر  يف  كانت  فقد  املهنا،  يعقوب  النقيب  بقيادة  "سنبوك" 

يومني، وكانت عىل ُبعد 40 كيلومرت جنوب فيلكا.

جاسم  الرائد  "االستقالل"  زورق  وربان  األول  األسطول  قائد  تلقى 
)102( اللواء سعيد الطيان، حرب اخلليج: غزو الكويت وحتريرها، ط. 1، دمشق، مركز الدراسات العسكرية، 

1992، ص. 40.
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األنصاري اتصاال من القاعدة البحرية يف اجلليعة عند الساعة الثانية فجرا من يوم 
ع أهله وقّبَل أبناءه ووصل القاعدة  1990/8/2م ختربه برضورة االلتحاق. فودَّ
اتصال  وعند  زورقه.  متن  عىل  مبارشة  ركب  فجرا.  الثالثة  عند  أي  ساعة،  بعد 
الضابط  فأمر  الكويتية  احلدود  عىل  العراقي  باهلجوم  ُأعِلَم  بالقيادة  األنصاري 

باالتصال بجميع أفراد الطاقم لاللتحاق وبالتهيؤ لإلبحار.

ختضع  املياه  خارج  كانت  فقد  جاهزة،  غري  السبع  الزوارق  إحدى  كانت 
ألعامل الصيانة، وكانت أسلحتها وذخريهتا منزوعة بطبيعة احلال. وبالتايل، فلم 
يكن لدى القوة البحرية يف اجلليعة سوى ستة زوارق لريسن، والسابعة "السنبوك" 

كانت هي الوحيدة مكتملة الطاقم ويف البحر. 

كانت هناك صعوبات يف االتصال اهلاتفي بسبب حدوث انقطاع يف خطوط 
اهلاتف، وبسبب حمل سكن كثري من الضباط واجلنود يف اجلهراء والصليبيخات 
اللتني أصبحتا حتت سيطرة العراقيني، فلم يتمكن من الوصول إىل القاعدة البحرية 
ممن تم االتصال هبم بنجاح سوى ثالثة ضباط وسبعة عسكريني. ومن املفرتض 
أن يكون جمموع الطاقم 45 شخصا ليبحروا بسفينة "االستقالل" اللريسن. ويف 
الساعة الرابعة والنصف وصلت للقاعدة أنباء عن إبرار اجلنود العراقيني إىل ميناء 
اجلوية،  اجلابر  أمحد  قاعدة  إىل  ووصوهلم  اجلليعة  رأس  من  الشامل  إىل  األمحدي 

وعلموا بتطورات االقتحام العسكري يف اجلهراء وأطراف مدينة الكويت.

قد  راداره  بأن  ُتعلم  القاعدة  إىل  موجزة  برقية  "السنبوك"  الزورق  أرسل 
رصد زوارق وطائرات هليكوبرت عراقية يف طريقها من اجلهة الرشقية إىل مدينة 
الكويت. وعىل هذا األساس قرر األنصاري اإلبحار واالشتباك مع العدو بسفينته 

التي تفتقر إىل الطاقم الكايف. 

رأى  حتى  فجرا  اخلامسة  الساعة  يف  لإلبحار  االستعداد  بدء  أعلن  إن  وما 
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يف راداره مؤرشات لعدد كبري من القوارب الكويتية حتط عىل الساحل، وتتبعها 
قوارب عراقية صغرية. ووصلت برقية أخرى من السنبوك أكثر وضوحا ختربه بأن 
الزوارق العراقية املتجهة للكويت تتخذ كام يتضح من الرادار شكال قوسيا 180 
أو دفعات. ويبدو أن سبب عدم ظهورهم عىل  درجة مكونا من ثالث خطوط 
الرادار مبكرا هو أن الزوارق العراقية أبحرت من العراق إىل حافة املياه الدولية، 
الساحل  باجتاه  الغرب  نحو  انعطفت  ثم  الكويتية،  الرادارات  تغطيها  ال  حيث 

الكويتي بشكل فجائي.

َر الصواريخ املضادة للسفن بعد، ولكن  مل يكن الزورق "االستقالل" قد ذخَّ
منظار مدفعها ذي الـ 76 مليمرت )طراز أوتوميالرا إيطايل الصنع( رصد الزوارق 
العراقية نوع "أوسا" تبحر باجتاههم عىل بعد 16 كم عن اجلليعة. ومل يكن هناك 
إمكانية لسالح الطريان الكويتي ألن يوفر غطاء أو محاية للقاعدة بسبب انشغاله 
باالشتباكات اجلوية. وهو أمر طلبه آمر القاعدة البحرية العقيد قيس الصالح. كان 
– إضافة ألسلحة الزورق - مدفعني رشاشني  جنود وضباط القاعدة يمتلكون 

خفيفني، وجمموعة من البنادق واملسدسات وقليل من الطلقات. 

أبحر القائد األنصاري بزورق "االستقالل" لنجدة زورق "السنبوك" قرب 
جزيرة كرب، ويف أثناء حماولة إجياد وضعية أفضل للمساعدة يف التصدي للزوارق 
العراقية، ظهر عىل راداره زورق عراقي يبحر برسعة عالية تفوق رسعة زورقه، 
للقاعدة  الرجوع  قرر  ذلك  وعند  اجلليعة.  رأس  باجتاه  بحرية،  عقدة   38 وهي 
واالشتباك مع "أوسا" العراقية. اتصل األنصاري بالرائد خالد الفرج يف القاعدة 
طلقات  إطالق  منه  وطلب  هلم،  العدو  بتوجه  وأنذره  الالسلكي  طريق  عن 
حتذيرية. وعند ذلك أطلق األنصاري من مدفعه ذي الـ 76 مليمرت قذيفة عن بعد 
11 كم باجتاه الزورق العراقي دون أن يصيبه فاستمر باإلبحار. ثم تعطلت شاشة 
التصويب، ومل يكن هناك فنيون عىل متن الزورق، فاضطر إىل تصويب القذائف 
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بشكل تقديري ومل ينجح بإيقاف زورق العدو الرسيع. 

مع  اشتباكا  خيوض  املهنا  يعقوب  النقيب  بقيادة  "السنبوك"  الزورق  كان 
زورق "أوسا" عراقي شامل جزيرة كرب، ويف أثناء ذلك تعطلت األنظمة واألجهزة 

اإللكرتونية أيضا، فاضطر إىل الرتاجع إىل القاعدة برأس اجلليعة. 

الكويتي  الزورق  إثره  وعىل  اجلليعة  قاعدة  من  العراقي  الزورق  اقرتب 
الذين  اجلمهوري  احلرس  وجنود  ضباط  من  عددا  حيمل  وكان  "االستقالل". 
اتضح الحقا أهنم سبق وأن زاروا القاعدة قبل ستة أسابيع حتت مظلة الزيارات 
يعرف  الذي  املهاجم  العراقي  الزورق  قائد  هو  آنذاك  الوفد  رئيس  كان  الودية. 

خمطط القاعدة جيدا.

اقتحم الزورق العراقي القاعدة من اجلهة الشاملية الرشقية، واحتمى خلف 
بناية دفاعية ليتقي نريان اجلنود الكويتيني. مل يطلق زورق "االستقالل" النار عىل 
العدو خوفا من أن تصيب القذائُف اجلنوَد الكويتيني عن طريق اخلطأ، خصوصا 

مع تعطل جهاز التصويب اإللكرتوين.

َه الزورق العراقي مدفعه جهة مدخل وخمرج  وبسبب مكانه االسرتاتيجي، وجَّ
أرادوا اخلروج؛ فصاروا  إن هم  الكويتيني  النار عىل اجلنود  بفتح  القاعدة مهددا 
عسكريا  مخسني  حوايل  الزورق  من  نزل  الوقت  نفس  ويف  بالداخل.  حمتجزين 
عراقيا من املغاوير إىل اليابسة وأحاطوا بالقاعدة من الرب. وبعد أن اتضح األمر 
للقوات الكويتية قرر العقيد قيس الصالح التفاوض، فذهب للحرس اجلمهوري 
الضابط  نفس  بأنه  وتفاجأ  القائد  فرأى  الرئيس،  العراقي  الزورق  إىل  وأدخلوه 
الذي كان هنا يف قاعدة اجلليعة بزيارة ودية قبل ستة أسابيع، بل وكان يعرفه منذ 
سنوات حينام كان اجليش الكويتي يشارك يف عمليات ضد إيران يف الثامنينيات. 
"االستقالل"  زورق  وربض  العراقية.  السفينة  يف  الصالح  قيس  العقيد  احُتجز 
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الكويتي عىل ُبعد مخسة كليومرتات، عىل أمل أن يمنع مزيدا من الزوارق العراقية 
من الدخول إىل القاعدة، وأن يقوم زمالؤه داخل القاعدة بالتعامل مع الزورق 

العراقي الرايس لدهيم.

وبدأ العراقيون حُيِكمون السيطرة عىل القاعدة عند السابعة صباحا، وأرسوا 
اجلنود الكويتيني. أما الضباط األرفع رتبا، وكانوا أربعة، فقد ُأِخذوا إىل الزورق 
العراقي. نقل العراقيون العقيد قيس الصالح إىل غرفة االتصاالت ومعه الضابط 
القاعدة.  إىل  بالدخول  الكويتيني  الزورقني  يأمر  أن  منه  وطلبوا  الشطي.  خالد 
اجلنوب،  نحو  بالتوجه  توريًة  السفينتني  إلخبار  طريقة  إجياد  حياوالن  مها  وفيام 
فقد جنديان عراقيان أعصاهبام وبدآ بتهميش أجهزة االتصاالت فتعطلت قبل أن 

ينطق الضابطان الكويتيان.
ويف الساعة 7،25 صباحا حاول العراقيون إنزال مزيد من اجلنود إىل القاعدة 
عرب طائرات هليكوبرت. وما إن اقرتبت الطائرة حتى رصدهتا رادارات الصواريخ 
إمرة  إىل اجلنوب من اجلليعة، وكانت حتت  اجلابر اجلوية  قاعدة أمحد  املضادة يف 
الدفاع اجلوي ثالثة صواريخ أصابت  العصفور، فأطلقت رسية  النقيب عبداهلل 
تقريبا  ساعتني  بعد  أطلقت  ثم  اهلرب.  عىل  البقية  وأجربت  هليكوبرت  طائرة 

صاروخا أنزل طائرة هليكوبرت عىل بعد 20 كيلومرت.)103(

استشهد يف عملية احتالل القاعدة البحرية يف اجلليعة املالزم أول مجال السامل، 
بعد أن أطلق النار من مسدسه عىل العراقيني وردوا عليه بطلقات أصابته برجله 

وجعلته ينزف حتى املوت. ورفض العراقيون إسعافه ونقله إىل املستشفى.

الزوارق  قدوم  تتابع  الكويتي،  والساحل  البحر  يف  أخرى  مواضع  ويف    
البحرية  القواعد  إىل  ووصلوا  العراقيني،  اجلنود  من  كبري  بعدد  حمملة  العراقية 

)103(   نقل جون ليفنز شهادة األنصاري واملهنا الذين علموا يف السجن بأن من كان عىل متن هذه الطائرة 
ضباط عراقيون كبار أرشفوا عىل عملية اهلجوم البحري.
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الكويتية قبل أن خترج القوات الكويتية بكاملها؛ واستأنف الزورقان "االستقالل" 
و"السنبوك" عمليات الدفاع بالقرب من جزيرة كرب، ثم قررا التوجه شامال نحو 
ميناء األمحدي. كام وقامت سفن كويتية أخرى يف جون الكويت وفيلكا بمحاولة 
إعاقة وتأخري عمليات اإلبرار التي متت يف مدينة الكويت، لكن عدد العراقيني 

كان كبريا جدا. 

اشتبكت القوة البحرية الكويتية الصغرية مع العدو ملدة سبع ساعات تقريبا، 
املياه  عىل  السـيطرة  للعراقيني  كفـل  املباغتـة  وعنرص  العـددي  التفوق  لكـن 
الكويتية.)104(  كان هدف العدو فيام يبدو رسقة الزوارق الكويتية ال تدمريها، وهلذا 

السبب ربام مل يكونوا يطلقون النار عليها. فاعتمدوا عىل نفاد ذخرية الكويتيني. 

حاول الزورقان "االستقالل" و"السنبوك" التواصل مع القيادة يف اجلليعة، 
القاعدة،  من  بالقرب  طليقا  زال  ما  كان  الذي  الوثيقي  فاضل  النقيب  أن  إال 
املتنقل  املهنا عرب هاتفه  ُأرِس. استطاع  القاعدة قد  آمر  أن  أخربهم بصيغة مشفرة 
من  مزيد  لطلب  صباحا  والنصف  التاسعة  الساعة  يف  العامة  بالقيادة  االتصال 
البالد. ولكن طلبت منه  منتزه اخلريان جنوب  الذخائر والصواريخ عرب مرسى 
القيادة االنسحاب إىل السعودية. أخرب املهنا زميله األنصاري يف الزورق اآلخر 
عن قرار االنسحاب، فرتدد األنصاري بتنفيذه. وعوضا عن ذلك قرر الضابطان 
االلتقاء بمكان ما يبعد 20 كيلو رشق قاعدة اجلليعة، ثم القيام بإعادة توزيع أطقم 
زورقيهام ليكون هناك توازنا يف األداء، باإلضافة إىل حماولة إصالح املدفع األمامي 
لزورق "االستقالل". كانت الساعة العارشة صباحا، حني رصد الرادار الزورق 
العراقية  السفن  يغادر ويأيت زورق عراقي آخر مع مزيد من  العراقي يف اجلليعة 
لتعزز وجودها يف القاعدة. كان الزورق املغادر إىل قاعدة أم قرص العراقية حيمل 

الضباط الكويتيني األربع األعىل مرتبة عسكرية )كام ُعِرف الحقا(.

)104(   اهلاشم، مالحم يوم الفداء الكويتي، 111 - 112.
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نحوها  فتوجها  القاعدة،  إنقاذ  بمحاولة  القيام  الكويتيان  الزورقان  قرر 
واشتبكا مع القوات العراقية إال أهنام مل ينجحا، بسبب تعطل مدفع "االستقالل" 
مرة أخرى، فانسحبا جنوبا إىل جزيرة أم املرادم، حيث توجد نقطة خلفر السواحل 
الكويتية )سواحل 35(. وهناك يف الساعة الثانية ظهرا حارصت السفن العراقية 

جزيرة أم املرادم عن ُبعد، دون أن تطلق النريان. 

وحاول األنصاري االتصال بالقيادة العامة دون طائل، ثم اتصل بقيادة خفر 
اجليش  بقيادة  االتصال  اخليل  أبا  عبداهلل  الرائد  من  وطلب  بالشويخ،  السواحل 
لطلب الذخرية، فأخربوه أن يذهب للخفجي، ال اخلريان. وملا وصلوا اخلفجي 
مل جيدوا ذخائر كام ظنوا، واستقبلهم السعوديون وأخربوهم بوجود سمو األمري 

وسمو ويل العهد. 

انتهت العملية البحرية الكويتية، وطلب من األنصاري واملهنا قيادة زورقيهام 
إىل قاعدة اجلبيل يف اجلنوب. 

كانت الدبابات العراقية حتارص مقر خفر السواحل التابع لوزارة الداخلية يف 
الشويخ وبانتظار استسالمهم، وكانت القاعدة حتت إمرة الرائد عبداهلل أبا اخليل. 
امتلك خفر السواحل 15 سفينة صغرية ملكافحة التهريب عليها مدافع رشاشة 
خفيفة.)105( استشهد يف ميناء الشويخ الرشطي يف قوة خفر السواحل عبداجلليل 

إبراهيم.)106(

(105)  John Levins, Days of Fear: The Inside Story of the Iraqi Invasion and 
Occupation of Kuwait, p. 19، 25-50.

(106)  John Levins, Days of Fear: The Inside Story of the Iraqi Invasion and 
Occupation of Kuwait, p. 635.
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�صهادة العقيد البحري املتقاعد خالد حممد الفرج

بتاريخ  الفرج  حممد  خالد  املتقاعد  البحري  العقيد  مع  مقابلة  أجريت 
2019/8/17م الذي كان رائدا وقائدا ملجموعة الزوارق الصاروخية الثانية وقت 

الغزو، وحتدث عن ظروف القاعدة البحرية قبل وأثناء االحتالل العراقي:

سنة  للكويت  العراقي  الغزو  وأثناء  قبيل  جتربتك  عن  حتدثنا  ممكن  "س: 
1990م؟ 

والذي  للكويت  هتديدًا  تضمن  الذي  خطابه  حسني  صدام  ألقى  عندما  ج: 
جاء فيه: "قطع األعناق وال قطع األرزاق" يف يوم 7/14، ُأصِدَرت برقية 
العسكرية  القاعدة  فلزمنا  الساعة 12:30 ظهرا،  تقريبًا  استنفار، وصلتنا 
املغرب جاءت  أو  العرص  بالتجهيز ومل نخرج، ولكن لألسف، يف  وبدأنا 
فقط  األطقم  ُرْبع  أن  يعني  وذلك  كانت.  كام  احلالة  بإعادة  الثانية  الربقية 
ذلك  وبعد   .)peace time( السلمية  احلالة  وهي  الزوارق،  يف  تكون 
حتدثنا مع القيادة وحاولنا أن نفهم املوضوع، ولكنها قالت لنا ال تترصفوا 
وال تقوموا بأي يشء لكي ال نثري العراقيني. وكان هناك موعد حمدد لتمرين 
نسميه تضامن 2 باالشرتاك مع قوات من دول جملس التعاون اخلليجي. 
اخلليجية يف  القوات  املفروض تصل  التمرين، وكان  آمر  أنا وقتها  وكنت 
 8/1 بتاريخ  ليأتوا  اخلليجيني  موعد  تقديم  فطلبت  1990/8/15م. 
ألن هذا أسلوب من أساليب الردع، ألنه سيكون عندنا مساعدات. لكن 
القيادة العسكرية كان هلا أسباهبا فرفضت ذلك. حاولنا مرة ثانية أن نتحرك 
الفنية، كان وقتها  بينا مع الشؤون  قنا نحن الضباط يف ما  بمبادرة منا فنسَّ
مسؤول  هو  كان  القالف،  عبداهلل  باخلري،  يذكره  اهلل  تقاعد،  اآلن  رائد، 
إصالح  حاول  له  وقلنا  معه  فنسقنا  بالزوارق،  اخلاصة  اإلسناد  جمموعة 
الزوارق عىل قدر استطاعتك إن كانت بحاجة لتصليحات، وهذا ضمن 
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برنامج الصيانة اليومية واألسبوعية. الظاهر واهلل أعلم أن األخبار وصلت 
للقيادة العسكرية فمنعونا من الزوارق وخففوا من تسليحها. 

من كان آمر القاعدة العسكرية؟   س: 

أو عقيد  تا - كان وقتها مقدم  مثبَّ يكن  مل  بالوكالة -  البحرية  القاعدة  آمر  ج: 
قيس عبدالرزاق الصالح. 

وما هو اهليكل اإلداري للقوة البحرية؟  س: 

قائد القوة البحرية الذي كان بالوكالة كان حبيب امليل تقاعد رمحه اهلل، بعده  ج:  
حممد الرصاف أيضا تقاعد. اليل بعده مبارشة - اليل هو حسب األقدمية - 
قيس الصالح، وختصصه كان هندسة وليس مقاتال. أما العمليات فكانت 

تدار من مدير العمليات وهو وقتها كان مقدم أمحد يوسف املال. 

ما هي أنواع القوات يف القاعدة؟  س:  

طبعًا الوحدات الثانية... - تتكون القيادة من قائد القوة ومساعده، وبعدها  ج:  
البرشية، مديرية اإلمداد  القوة  العمليات، مديرية  املديريات: مديرية  تأيت 
العمليات  واملساعدات.  الفنية  الشؤون  إىل  تتفرع  أيضا  وهي  والتموين؛ 
امليناء  وقيادة  والزوارق،  والتدريب  التنظيم  منها  كثرية  أفرع  إىل  تتفرع 

واملدرسة أعتقد، والتشكيالت، وغريها. 

ما هو موقعك يف هذا اهليكل اإلداري؟  ج:  

كنت قائدا إلحدى جمموعتي الزوارق الصاروخية وهي تابعة للعمليات.  س: 
صاروخية  زوارق  صاروخية:  كزوارق  جمموعتني  إىل  مقسمة  الزوارق 
أوىل، قائدها مقدم/ عيل عبداهلل دشتي، وقائد جمموعة الزوارق الثانية أنا 

قائدها. 

ولو أخذنا التسلسل بعدهم، كان أمحد املال هو مدير العمليات. وكان لتوه 
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متزوجا ومسافرا يف تركيا، اتصل يب - الشهادة هلل - وقال تريدون أن آيت؟ لكن 
العقيد قيس الصالح قال له ال يوجد أوامر بإلغاء اإلجازات. واتصل بنا كذلك 
قائد جمموعة الزوارق الصاروخية األوىل املقدم عيل عبداهلل دشتي؛ وكان بإجازة 
بقطع  أوامر  عندنا  ليس  له  قالوا  أيضا  اتصل  وملا  البالد.  داخل  يوم   45 سنوية 

اإلجازات. 

نفس  ويف  الثانية  الصاروخية  الزوارق  جمموعة  قائد  لوحدي  أنا  وبقيت 
الوقت أرشف عىل املجموعة األوىل. وكنا نحاول بكل جهدنا أن نكون جاهزين 
نكون جاهزين. ألن  األقل  اهلل حيدث يشء عىل  قدر  لو  ونعمل هبدوء ونتحرك 
الزوارق، أو الوحدات عسكرية؛ أيًا كانت طريان أو بحرية أو برية، من الناحية 
الفنية جيب أن نأخذ فرتة لالستعداد والتذخري، مثال مكائن الزوارق جيب تكون 
درجة حرارهتا 40 درجة لكي نستطيع تشغيلها وهذا يأخذ حوايل أربع ساعات، 
النظام املالحي حيتاج إىل إعداد set up، وهي أمور فنية بحتة، وال يمكن لنا أن 
نبدأ القتال مبارشة بعد صدور األمر إال بعد فرتة إعداد طويلة. ولكن كام قلت، 
زورق  عدا  ما  الزوارق  تسليح  من  وقللوا  نبتعد  بأن  أَمَرت  القيادة  علمت  حني 
"السنبوك" الذي كان يف دورية وقائده يعقوب املهنا وطاقمه متكامل، والزورق 

الثاين االحتياطي له اسمه "االستقالل" وقائده جاسم األنصاري. 

ساعتني،  كل  بالقاعدة  يتصلون  باجلهراء  منطقة  سكان  من  زمالؤنا  كان 
الزوارق. ويتصلون من املخفر؛ فلم يكن  معرفني بأسامئهم ومكان عملهم عىل 
هناك وسائل اتصال مثل التلفون النقال وقتها، فتقول القيادة هلم ال ما فيه يشء ال 
تأتوا. ثم يعاودون االتصال بعد ساعتني من نفس املخفر، من الصليبية واجلهراء 

واألماكن البعيدة عن القاعدة.

كان الكل يتوقع أن الشيخ سعد رمحه اهلل سيصل عىل الساعة الـ 6:30 الـ 
7:00 بعد مفاوضاته يف جدة. ورصح بعد وصوله أهنم اتفقوا. تقابلنا أنا وجاسم 
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األنصاري عرص األربعاء 8/1  فقلت له: ما رأيك أن نذهب إىل القاعدة؟ نجلس 
هناك بذريعة أنك قائد زورق احتياطي للدورية "السنبوك" اخلارجة بالبحر. فوافق 

وذهب كل منا إىل بيته للتحضري. واتفقنا أن نذهب للقاعدة الساعة  8:00 ليال.

اتصلت أنا الساعة 8:00 عىل القاعدة قبل أن أخرج من البيت ورد عيّل ضابط 
العمليات املناوب عبدالوهاب الفاريس قلت له: عبدالوهاب ما هو الوضع؟ قال 
واهلل الوضع من الناحية السياسية ترصيح سمعته. ولكن عسكريًا؛ يعقوب املهنا 
مبكرة  حتركات  هذه  وكانت  عراقية.  حتركات  عن  يبلغ  بالبحر  السنبوك  بزورق 

الساعة 8:00 ليال.

أهنم  أساس  عىل  للرئاسة  وأرسلها  املعلومات  آخذ  أنا  عبدالوهاب  يقول 
نريد  نحن  له  قلت  والعسكريني.  الضباط  استدعاء  مسألة  يف  قرار  يتخذون  هم 
خفارة.  لستم  وأنتم  اخلفارة،  فقط  املطلوبون  وقته،  ليس  أرجوكم  قال  القدوم. 
باخلروج  اتصلت بجاسم، كان جاهزا وهيم  ثم  انتهى االتصال مع عبدالوهاب 
من بيته، قلت له: جاسم ترى اتصلت أنا واجلامعة هناك قالوا ال داعي أن تأتوا، 
أمر  حيدث  اهلل  قدر  ال  لو  بيتك  عن  تبتعد  ال  ولكن  للذهاب،  داعي  ال  وبالتايل 
ويتصلوا بنا فنكون جاهزين. وفعال وقتها أنا ببيتي ما طلعت، وهو ببيته ما طلع.

وخرجت  ففهمت.  نائام،  وكنت  يب  القاعدة  اتصلت  فجرا،   2:00 الساعة 
مبارشة من بيتي ووصلت القاعدة عند الساعة 3:00 فجرا، وذهبت مبارشة إىل 
العمليات فقالوا لنا أن العراقيني حتركوا داخل حدودنا صوب الرب، كانت ربكة. 

أول ما قمنا به هو استدعاء أطقم الزوارق، فاملوجودون فقط ربع طالع لكل 
زورق. وكان من املوجودين من ضباط العمليات فوزي العامر وخالد الشطي. 
األخرى  الزوارق  عىل  اخلفارة  العسكريني  مجيع  خذ  األنصاري  جلاسم  وقلت 
األخرى،  للزوارق  األطقم  بقية  يأيت  ريثام  وذلك  وجهزوه  زورقك  يف  وامجعهم 
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ثم حترك بأرسع وقت. فقد كنا نخشى عىل يعقوب املهنا قائد السنبوك الذي هو 
وحده بالبحر دون مساندة. وكان يعقوب املهنا يردد تبليغه للقاعدة عن حتركات 

العراقيني من الساعة 8:00 – 9:00.

بعد أن جهز زورق جاسم األنصاري فككنا حباله وأبحر، وجلست أنا مع 
اجلامعة وبعد ذلك خرجت الستطلع قدوم األطقم وأحاول جتميع أطقم متكاملة 
لقيادة زورق ثالث ولكن األعداد قليلة ومعظم العسكريني يسكنون يف املناطق 
الشاملية. وكانت اجلهراء مطوقة وحمتلة. وصل للقاعدة عدد صغري من العسكريني 

جزاهم اهلل خريا، ألقوا مالبسهم العسكرية للتخفي عن العراقيني والتحقوا. 

إن تشغيل املحرك حيتاج ألربع ساعات كام قلنا. فبدأ الطاقم املوجود بالعمل 
القيادة  تعنت ومبالغة  دامهنا بسبب  الوقت  الزوارق لكن  لتجهيز  بجد واجتهاد 

العسكرية يف فهم وتطبيق األوامر السياسية العليا.

املرسى  عىل  وطابق  فوصل  منا،  يقرتب  العني  رأي  عراقيا  زورقا  رأينا 
– وركب  بالوكالة  البحرية  القوة  آمر   - الصالح  قيس  نزل  ومبارشة  اخلارجي. 
سيارته وذهب ليتفاوض معهم، فرأيتهم يقبضون عليه ويركبونه الزورق العراقي 

وأكملوا هجومهم. 

س: أمل ترموهم بالنريان عندما وصلوا إىل القاعدة؟

ج: مل تكن القاعدة مسلحة تسليحا ثقيال عىل خالف تسليح السفن، ويبدو 
اآلمر قرر التفاوض مع العراقيني لكي ال يطلقوا النار عىل القاعدة من أسلحتهم. 
فكل ما كان موجودا بقاعدتنا هو األسلحة اخلفيفة مثل الذاتية الربيطانية واملسدس 
الشخيص طراز ويديل، وكان من حيمل الذاتيات رسايا احلامية. وال أعتقد أنه كان 
بحوزتنا سالح آر يب جي وقتها. وبعد أن مسكوا القائد مل نستطع أن نرمي خشية 

عىل حياته وهو معهم.
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ولكن مع دخول العسكر العراقي لداخل القاعدة البحرية من ناحية البوابات 
اجلنوبية بالقرب من الشاليهات حدث اشتباك مع رسايا احلامية. واستشهد خالل 

ذلك مالزم أول/ مجال السلطان. 

زائرينا  كانوا  ألهنم  وبواباهتا،  القاعدة  بمخطط  معرفة  عىل  العراقيون  كان 
قبل اهلجوم يمكن بأسبوعني أو ثالث أسابيع. وكانت هذه الزيارات تعم مرافق 
ومؤسسات الدولة ومنها اجليش والبحرية. أذكر وقتها عندما جاءوا إلينا قالوا يل 
بالقيادة وقلنا إن  بالزورق حتت؟ فاتصلنا  العمليات اخلاص  ممكن نشوف مركز 
ضيوفنا هؤالء يريدون مشاهدة CIC وأننا ال نسمح ألي أحد الدخول ما مل يكن 

مرصحا له ومن العاملني بالزورق. وجاء الرد باملوافقة. 

س: وافقوا؟ 

ج: نعم وأدخلناهم ولكن بحذر، فلم نشغل النظام واألجهزة اخلاصة بإدارة 
النريان، والتنصت والكامريات، وعندما سألونا قلنا أن هذا اجلهاز عاطل.

األوسا  بزورق  مقارنة  الكويتي  اللريسن  زورق  مواصفات  هي  ما  س: 
العراقي؟  

ج: الزورق لريسن الكويتي متفوق عىل الزورق أوسا العراقي تفوقا كبريا 
جدا بكافة املستويات: يف احلجم ويف التسليح وكثافة النريان وتقنيتها والرسعات. 
من  بكثري  أعىل  وكفاءاهتم  الكويتيني  املقاتلني  مستوى  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

العراقيني.

س: ما هو مدى أو نطاق تغطية الرادار الكويتي؟ 

ج: 80 كيلو. 

س: بحسب شهادة الباحث جون ليفنز فإنه قال: قام العراقيون بااللتفاف 
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الدولية  املياه  نحو  واجتهوا  قرص  أم  ميناء  من  انطلقوا  أهنم  بحيث  الكويت  عىل 
صوب إيران وبعدها اجتهوا مبارشة نحو الغرب باجتاه الكويت. 

صدينا  كنا  التوتر  وقت  يف  لزوارقنا  انتشار  فيه  كان  لو  صحيح.  كالمه  ج: 
السنبوك  رصده  العراقي  الزورق  وهذا  القاعدة.  جاءنا  الذي  العراقي  الزورق 
أصال. العراقيون يعلمون أهنم إذا قضوا عىل القاعدة البحرية فسوف يقضون عىل 

القوة البحرية الكويتية كلها ألهنا ال متتلك غري هذه القاعدة. 

أرسوا  أن  بعد  سقوطها  من  وتيقنت  القاعدة  إىل  العراقيون  وصل  عندما 
اآلمر، ذهبت مبارشة إىل الرسداب حيث مركز العمليات. وأبلغت يعقوب املهنا 
وأن  سقطت  القاعدة  بأن  البحر  يف  الذين  الزورقني  قائدي  األنصاري  وجاسم 
ثم قمت  بعدي.  من  التي ستأتيكم  االتصاالت  تصدقوا  فال  احتلوها  العراقيني 
الزورقني وخداعهام.  العراقيني من استدعاء  أمنع  بتغيري ترددات االتصال لكي 

وبالفعل بعد أن اعتقلنا العراقيون قاموا هبذه املحاولة ومل يفلحوا".)107(

)107(   عقيد ركن متقاعد، مقابلة أجراها املؤلف، 2019/8/17م.

الفصل الثالث
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الف�صل الرابع

عملية خروج رموز ال�صرعية ال�صيا�صية الكويتية من الكويت

الزحف  عملية  أن  الكويتية  والعسكرية  السياسية  للقيادة  اتضحت  أن  بعد 
والرشقية  والغربية  الشاملية  احلدود  من  بالفعل  بدأت  قد  العراقي  العسكري 
البحرية وتوغلت يف األرايض الكويتية، بالتزامن مع حترك خاليا عراقية يف داخل 
الكويت، رأى سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الشيخ سعد رضورة انتقال 
موقع سمو األمري الشيخ جابر ألمحد الصباح من الكويت إىل السعودية، وذلك 

حفاظا عىل الرشعية السياسية لدولة الكويت املتمثلة بشخص األمري.

وتكمن أمهية عملية انتقال السلطة الرشعية الكويتية إىل مكان آمن، والتي 
نفذها أيضا سمو الشيخ سعد، يف أهنا أفشلت عملية الغزو سياسيا وقضت عليها 
يف مهدها. وقد كانت املهمة األوىل للقوات العراقية إلقاء القبض عىل أمري دولة 
الكويت وأعضاء احلكومة، وهذا ما نصت عليه وثيقة عراقية من خملفات الغزو، 

فجاء فيها أن من مهامت القوات اخلاصة العراقية امللحقة بفرقة محورايب: 

من  الساحيل  الطريق  مجهوري  حرس   16  / اخلاصة  القوات  لواء  "حيتل 
القصور  كافة  عىل  والسيطرة  داخل،  الكويت  أبراج  إىل  داخل  الشويخ  ميناء 

احلكومية والدوائر الرسمية، واعتقال املسؤولني".)108(

َر أن تنجح عملية أرس أو قتل األمري وويل عهده ملا متكنت الكويت من  ولو ُقدِّ
اسرتجاع سيادهتا واستقالهلا، بسبب عدم وجود الشخص املجمع عليه من قبل 
املواطنني الكويتيني والذي له صفة قانونية  ختوله ممارسة كل اإلجراءات الكفيلة 
يف  الكويتية  باألموال  والترصف  التحالف  قوات  حشد  ومنها  الكويت  بتحرير 

اخلارج التي سهلت أداء املهمة.
)108(   العقيد الركن املتقاعد عيل عبداللطيف خليفوه، املقاومة الكويتية من خالل الوثائق العراقية، ص. 

.37
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�صهادة �صمو ال�صيخ �صعد العبداهلل ال�صباح

البحوث  مركز  باحثي  مع  لقائه  يف  سعد  الشيخ  سمو  له  املغفور  حتدث 
والدراسات الكويتية عن تفاصيل انتقال أمري الكويت إىل اخلفجي ثم الطائف. 

ونورد ما ذكره سموه فيام ييل:)109(

الدفاع  يف  العمليات  غرفة  إىل  متجه  كنت  الطريق  يف  الليلة  ذيك  "أتذكر 
آلخذك.  اآلن  جايِّك  أنا  له  وقلت  السمو،  صاحب  حق  تليفون  سويت  اجلوي 
عىل ما وصلت دسامن صاحب السمو كان موجود، وكان األخ جابر العيل أيضا 
موجود، حتى برسعة مشينا. قلت للسائق: روح اجلليعة. هذا أتذكر املكان اليل 
يف بايل، بعدين بعد ما مشينا عرشة كيلو قلت للسائق: ال تروح للجليعة، اطلع 
بالتليفون  اتصلت  وحاال  املعركة.  تطور  ونتابع  النويصيب،  خمفر  روح  احلدود، 
باألخ نواف،)110( قال أنا موجود باملكان اليل تعرفه، قلت له إي أنا أعرفه، وأنا 
اتصلت باحلرس الوطني، وقلت: نطمنك اآلن ترى إحنا دمرنا القوات العراقية 

وأعدنا قرص دسامن، وعندنا كثري من األرسى العراقيني.

]سؤال من د. عبداهلل الغنيم: طال عمرك، هذا الساعة كم؟[

]إجابة سمو الشيخ سعد العبداهلل الصباح[: واهلل إحنا يف خمفر النويصيب، 
يا دكتور يمكن الساعة 8،30 بدأوا يرضبون قرص دسامن. فيه 9 سيارات  واهلل 
مصفحة انطلقت من معسكر احلرس الوطني ورضبت القوات العراقية، وطردهتم 
ساعة  نصف  بعد  مستمر.  اتصال  عىل  معاهم  أنا  كنت  دسامن.  قرص  واستعادوا 
قال: ال واهلل تغري اجلو، يات)111( قوات كثيفة ورضبتنا بحر وبر وجو. وقلت: أنا 
)109(   سمو الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح، مقابلة مسجلة مع سموه أجراها أ.د. عبداهلل الغنيم، وأ.د. 
امليال،  ميمونة الصباح، وأ.د. نجاة اجلاسم، وأ.د. بدرية العويض، وأ.د. عبداهلل الشاجيي، وأ.د. أمحد 
يوم األربعاء 9 ديسمرب 1992، الكويت، مرشوع توثيق أعامل حكومة الكويت خالل فرتة االحتالل 

العراقي مركز البحوث والدراسات الكويتية.
)110(   سمو الشيخ نواف األمحد الصباح، وزير الدفاع آنذاك.

)111(   أي جاءت.
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عارف الظروف احلقيقة. اتصلت مع األخ نواف وقال: واهلل حمتمل املكان اليل أنا 
القادة ال تدافعون عن مبنى ترصفوا. طلع  أنتوا كبار  له:  يعترب ساقط. قلت  فيه 
العيل،  وسامل  صباح  واألخ  الصحة  وزير  جانا  بعدين  الظهر.  وجانا  نواف  األخ 

ظلينا إىل املغرب. اتصلت بامللك فهد، طبعا ماكو خط بيننا وبينه.

اخلفجي  مركز  أوديك  آخذك  الزم  السمو  لصاحب  قلت  الظهر  بعدين 
السعودي أأمن لك. وأنا أرجع وأظل عىل اتصال مع اإلخوان يف الكويت. وديت 
صاحب السمو هو وجابر العيل، حتى يينا مو عارفني شاليل حصل، واحلمدهلل قاموا 
بالالزم رتبوا لنا غرفة خاصة والتليفونات رتبوها. رجعت أنا مركز النويصيب 
الكويت، وظلينا عىل اتصال مع الرفاق اإلخوان يف الكويت إىل املغرب. املغرب 
ياتنا معلومات إن فيه دبابات اآلن متوجهة إىل احلدود الكويتية السعودية. قلت 
أنا أحسن انتقل إىل خمفر اخلفجي السعودي، بينا كيلوين. انتقلت هناك، وكنت 
عىل اتصال مستمر مع املسؤولني. بعدها بلغونا ترى وصلت الدبابات العراقية، 

موجودة صوب املخفر الساعة 5،30 مساًء.

امللك فهد اتصل بأمري الدمام، وقال: خلينتقل األمري إىل اخلفجي، أو املنطقة 
أكثر  السمو،  صاحب  ينتقل  أن  أرصيت  أيضا  وأنا  املخفر.  يف  يظل  ال  الرشقية 
أمري اخلفجي،  السمو هناك يف خمفر اخلفجي عند  أمنًا، وأكثر طمأنينة. صاحب 
وبعدين يمكن حول ساعة ظل يلح عيّل، قلت تركوين حلايل، قال: ال، الزم تنتقل 
إىل  أبقى  أين  له: تسمح يل  فقلت  السمو  إىل صاحب  إىل اخلفجي، فرحت رأسا 
الساعة 2 بالليل أدرس الوضع وأجيكم بعدين. مشى صاحب السمو إىل الدمام، 
ورجعت أنا مرة ثانية إىل مركز النويصيب لني صارت الساعة 2 بالليل، أخذت 
السيارات إىل الدمام، وقلت لإلخوان أنا الفجر يايكم بس استجابة لطلب صاحب 
السمو راح أروح. وصلت بالسيارات من هني إىل الدمام خالل 4 ساعات، نمت 

هناك وقلت هلم الصبح أيب تييبون يل هليكوبرت تكون موجودة.
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ويف الفجر قبل طلوع الشمس لبست مالبيس، ركبت اهلليكوبرت، وقلت اآلن 
ترجعني إىل خمفر النويصيب السعودي. رجعت إىل خمفر النويصيب، وبقيت هناك 
حتى جاء اإلخوان. فقلت هلم: اآلن ننتقل إىل سكن املوظفني التابع ملكتب رشكة 

البرتول الكويتية، وبتنا هناك، واستمرينا نعمل احلقيقة.

قلت: أريد خماطبة إخواننا الكويتيني، فقال: ما هي الطريقة؟ قلت: الطريقة 
أن أتصل اآلن هاتفيا بحمد، وأطلب منه وضع كاسيت بجهات التسجيل، حيث 
سأتكلم باهلاتف، ويقوم هو بوضع السامعة أمام جهاز التسجيل لتسجيل كلمتي، 
وفعال عندما قال يل: جاهز، قلت الكلمة التي يف بايل، وقام هو بتسجيلها. وقلت 
له حاول توصيل هذا الكاسيت إىل اإلذاعة بأي طريقة كانت، فسجلها وأرسلها 

بطريقته اخلاصة وأذيع.

]سؤال من د. ميمونة الصباح: نعم أذيع حوايل الساعة الثامنة مساء ونحن 
يف الطريق إىل الدمام.[

العراقيون ذلك  فعندما سمع  الصباح[:  العبداهلل  الشيخ سعد  ]إجابة سمو 
سألوا عن مكاين وظنوا أين يف فيلكا فدمروا نقطة التقوية هناك. واستمرينا نعمل 

يف الدمام."

�صهادة �صمو ال�صيخ نواف الأحمد ال�صباح

وقدم سمو وزير الدفاع آنذاك الشيخ نواف األمحد الصباح روايته بشأن هذه 
العملية، ونوردها بنصها فيام ييل:)112(

"أنا أمرت باهلليكوبرت أن تكون عىل أتم االستعداد يف حدودنا يف النويصيب. 

)112(   سمو الشيخ نواف األمحد الصباح، مقابلة مسجلة مع سموه أجراها د. سليامن البدر، وحممد بوغيث، 
فرتة  خالل  الكويت  حكومة  أعامل  توثيق  مرشوع  الكويت،   ،1995 يونيو   19 الرجيب،  وسليامن 

االحتالل العراقي، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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من  العهد  ويل  سمو  اتصل  فقد  العهد  ويل  وسمو  السمو،  صاحب  انتقال  أما 
عندنا عىل صاحب السمو، وقال له: هّيئ نفسك، أنا راح أمرك وآخذك. وطلعوا 
انتقلوا  ثم  هناك، وجلسوا ومن  مركزنا  اجلنوبية يف  للمنطقة  العادي  موكبهم  يف 
السفارة  أن  الكتب  كتبت  وإذا  اهلليكوبرت،  استعملوا  داخل وما  إىل  يف سياراهتم 

األمريكية أو السفري األمريكي فهذا غري صحيح، هذا متأكد منه.)113(
"]سؤال من د. سليامن البدر:[ نستمر طال عمرك، لو تكرمت نبي انعرف 

اشلون غادرتم الكويت شخصيا، هل فيه عوائق حصلت؟

يف  إحنا  تم  ألن  حصلت،  ما  الصباح:[  األمحد  نواف  الشيخ  سمو  ]إجابة 
معاها  وتعاملت  دبابة  جت  اجلوي  الدفاع  تقول.  ما  مثل  بحضورهم  طلوعنا 
دبابات كانت موجودة وأعطبتها. كانت موجودة دبابة عند مدخل الدفاع اجلوي 
فجت دبابة عراقية وأعدمتها، وبعد منها ونارها إحنا طلعنا بسيارات القادة، إحنا 
يف  نار  إطالق  ونسمع  عنده،  ]عراقيني[  فيه  ما  اليل  طريق  عىل  وطلعنا  سيارتني 
املطار ألن الدفاع اجلوي بصف املطار حوايل 3 كيلوات، فطلعنا عن طريق املقوع 
بعدين وارة عىل الوفرة. انتقلنا يف اخلفجي، احلكومة كانت موجودة يف اخلفجي. 
صاحب السمو انتقل إىل الدمام، وحنا ظلينا يف اخلفجي واجتمعت احلكومة يف 

اخلفجي وبدأت اتصاالهتا."

�صهادة ال�صيخ �صامل �صباح ال�صامل ال�صباح

آنذاك  الداخلية  وزير  الصباح  السامل  صباح  سامل  الشيخ  معايل  أيضا  وأدىل 
بداية  الداخلية يف  العملية. وتكشف روايته أيضا حالة وزارة  بروايته حول هذه 
الغزو، كام ويتبني أن كاًل من الشيخ سامل صباح السامل والشيخ صباح األمحد بعد 
الكتابات  بعض  زعمته  الذي  الزعم  صحة  مدى  عن  البدر  سليامن  الدكتور  لسؤال  جوابا  هذا  كان   )113(
األمريكية أن السفري األمريكي جهز لصاحب السمو األمري هليكوبرت أقلته من قرص دسامن إىل احلدود 
السعودية، وهذا خالفا للشهادة املتواترة التي تؤكد أن األمري خرج مع سمو ويل العهد بالسيارة التي كان 

يقودها الشيخ فهد اليوسف الصباح كام سيأيت.
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أن خرجا من رئاسة األركان ذهبا إىل وزارتيهام ليتابعا من هناك، قبل أن يقرتب 
منهام العدو فيضطران للخروج إىل اخلفجي. وجاء يف املقابلة ما ييل:)114(

كذا  وصلوا  أهنم  نتابع  وكنا  تقريبا،  بوضوح  دخلوا  ]الفجر[   3 "الساعة 
يرتك  أنه  العهد  فطلبنا من سمو ويل  اجلهراء، ووصلوا كذا،  أو دخلوا ووصلوا 
املكان ونحن نبقى. ترك سمو ويل العهد املكان، وبدأوا يطلعون كثري من اإلخوان. 
أتذكر أنا ملا طلعت كان فيه تبادل إطالق نار بني احلراسة اليل عند وزارة الدفاع 
)رئاسة األركان( وسيارة لوري ماّرة، تطلق النار وهي مستمرة راحية هلدف معني، 
عرفناه فيام بعد. طلعنا وطلع معاي واحد من اإلخوان الوزراء واجتهت إىل وزارة 
الداخلية، وجلست يف وزارة الداخلية، وكان احلارضين اللواء - اآلن متقاعد - 

حممد القبندي،)115( والعميد فهد الفهد،)116(  وبعض الضباط اآلخرين.

]سؤال د. سليامن البدر:[ أبو باسل، الوقت 3،30 تقريبا؟

الساعة 4،30،  الصباح:[ ال، اآلن حوايل  السامل  الشيخ سامل صباح  ]إجابة 
طريق  عن  األحداث  نتابع  الوزارة  يف  جلسنا  مخس.  حتى  أو  طالعة  الشمس 
أنا  كنت  الدوريات،  يتابع  السلكي  مكتبي  يف  كان  احلظ  حلسن  الالسلكيات، 
وكانوا  وراهم،  متيش  نجدة  أتابع  فكنت  زمان،  من  الدوريات  ألتابع  واضعه 
يعطونه تعليامت وين االجتاهات، وين كذا. اتصلت يف األخ الشيخ صباح األمحد 
يف وزارة اخلارجية، قلت له: طويل العمر اطلع، هم جايني يف اجتاهك. اآلن هم 
عند جملس األمة يتبادلون ]إطالق[ النار مع احلرس الوطني ملجلس األمة، اطلع. 
قلت له: اطلع جايينك يبونك يبون اخلارجية اطلع. هذا آخر اتصال بيني وبني 

)114(   الشيخ سامل صباح السامل الصباح، ، مقابلة مسجلة مع معاليه أجراها د. سليامن البدر، ود. عبداهلل 
املحارب، ود. ميمونة الصباح، السبت 14 مايو 1994، الكويت، مرشوع توثيق أعامل حكومة الكويت 

خالل فرتة االحتالل العراقي، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
)115(   اللواء حممد القبندي مدير األمن العام بوزارة الداخلية.

)116(   العميد فهد الفهد كان نائب مدير إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية.
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األخ صباح األمحد. 
ظلينا يف املكتب إىل حوايل الساعة 10 وشوية. صار إطالق نار بني احلرس 
والتقارير،  باملتابعة،  تعليامت  عطيت  الوزارة،  جايني  العراقيني  من  وثلة  عندنا 
ألن احلال الرشطة يعني مسلح بمسدس، فلو قاوم بمسدس ممكن يفدي حياته 
يعني يموت، ُيطَلق عليه النار وينتهي، فباملراقبة وإعطاء ]املعلومات[ أول بأول 

]أفضل؟[.

بعض  كلها.  الدوريات  مع  االتصال  انقطع  شبه  تقريبا   11.30 الساعة 
ونحس  علينا،  القبض  ألقي  أنه  استغاثة  وتعطي  إنذار،  تعطي  قامت  الدوريات 
أنه تّل)117( امليكروفون منه. فبدأوا يسيطرون عىل بعض الدوريات اليل يالقوهنا 
تسأهلا  تبي  توقف  عسكرية  سيارة  تشوف  ملا  الدورية  طبعا  منترشة.  الشوارع  يف 
انقطعت  سيارة.  كل  يف  فردين  أو  فرد  كلها  والدورية  عليهم،  هيجمون  فهذولة 

االتصاالت تقريبا مع الدوريات فام ندري شقاعد يصري برة املكتب. 

طلعنا من الباب اخلارجي اخللفي، أتذكر أنا والعميد فهد الفهد. طبعا قطيت 
البشت وسياريت ال تزال واقفة عند الباب، وهم يراقبون الباب. مرينا عىل جمموعة 
قاعدين صبحنا عليهم عراقيني، اهلل باخلري، قالوا: اهلل باخلري، ورحنا إىل حمل ما 
أيضا  اخلرايف  اللواء يوسف  لقينا  السيارة.  تليفون  أتصل يف  الكويت، وكنت  يف 
هو موجود يف حمل آخر غري الوزارة، يف خمفر. كنا يف خمافر تقريبا متوزعني، وكنا 
انقطعت  السيارة. وحوايل الساعة 11.30... 12 إال ربع تقريبا  بتلفون  نتكلم 
تلفونات السيارات، وبعدين عرفنا أهنم رضبوا برج صباح السامل. ظلينا نستعمل 

التليفونات الداخلية إىل بعد الظهر )العرص(. 

يبيك  يدورك  العهد  أن سمو ويل  قال يل  اللواء يوسف اخلرايف  فيني  اتصل 
رضوري. عطاين التلفون اتصلت فيه، قال يل: تعال رضوري إحنا جمتمعني جملس 

: أي جذب. )117(   تلَّ
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الوزراء. قلت له خري إن شاء اهلل. طلعت أنا أسوق والعميد فهد معاي. أتذكر من 
الطرفة العميد فهد قال يل: قط أوراقك اليل تثبت. قلت له ما يف داعي أقطها، متى 
اللحظة  ما أعتقد أنه رضوري أقطها. ظليت حمتفظ فيها ال تزال يف خمباي حتى 

هذي. 

البحر  من  نار  إطالق  هناك  كان  للجنوب  اجتاهنا  أثناء  للجنوب.  اجتهنا 
القاعدة  عىل  نار  إطالق  فيه  كان  يعني  أمامنا،  تعـرب  صواريـخ  األمحـدي،  عىل 

العسكرية.)118( 

]سؤال من د. عبداهلل املحارب:[ كم كانت الساعة تقريبا؟

]إجابة الشيخ سامل صباح السامل الصباح:[ بعد الظهر. 

]سؤال من د. عبداهلل املحارب:[ وحدة جذي؟

]إجابة الشيخ سامل صباح السامل الصباح:[ إي هاحلدود هاحلدود. وبعدين 
نتشاور  جلسنا  يمكن.  وشوي  ثنتني  ثنتني،  حوايل  وصلتهم  اجلنوب،  إىل  اجتهنا 
الكويت  ألن  السعودية،  إىل  ننسحب  أن  القرار  جاء  وبعدين  األمور.  ونتداور 

سقطت، وانتقلنا إىل السعودية يف اخلفجي.

أرصَّ سمو ويل العهد أنه الزم نقعد عىل أرض كويتية، ففعال رحنا إىل مكتب 
رشكة النفط املشرتك مكتب كويتي، ملا دخلناه قلت كويتي، صورة األمري وصورة 
ويل العهد، فبقينا هناك فرتة من الزمن، نمنا الليلة إىل ثاين يوم. بعدين طبعا عرفنا 
باألخبار الغري سارة، وانتقلنا إىل الدمام ثم إىل الطائف. طبعا فيام بعد عرفنا أشياء 

كثرية، إنام هذا بالضبط إجابة عىل سؤالك.

لو  بس  عندنا  يف  األوىل،  بالنقطة  يتعلق  فيام  البدر:[  سليامن  د.  من  ]سؤال 
)118(   هناك عىل نفس اخلط ثالث قواعد عسكرية، من الرشق إىل الغرب: قاعدة رأس اجلليعة البحرية، 

ومعسكر اللواء 15 يف عريفجان، وقاعد أمحد اجلابر اجلوية، غرب املنطقة النفطية.
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تكرمت طال عمرك نبي إضافة بسيطة منك عن مغادرة سمو ويل العهد رئاسة 
األركان، هل علمتم بمكان اجتاهه أو املكان اليل راح يتوجه له؟ وهل تم اتصال 
صاحب  وبني  وبينكم  األركان  رئاسة  بني  الفرتة  هذه  يف  السمو  صاحب  مع 

السمو؟

العهد  ويل  سمو  اللهم  إال  ال،  الصباح:[  السامل  صباح  سامل  الشيخ  ]إجابة 
لنا  يعني بشكل رسمي واضح  إنام  فيه بدون علمنا جيوز،  يتصل  يدخل احلجرة 

كاإلخوان الوزراء اليل قاعدين والقادة اليل موجودين، ال.

]سؤال من د. سليامن البدر:[ بمغادرتكم بعد فرتة الضحى، يعني تكاد تكون 
الضحى يف منطقة الشامية مقر وزارة الداخلية، ممكن تعطينا يف ذلك الوقت يعني 
جزء من االنطباع اليل أنت شاهدته عن حتركات عسكرية أو حتركات إطالق نار 

بني مقاومة حملية أو... )قاطعه الشيخ سامل(

]إجابة الشيخ سامل صباح السامل الصباح:[ ال، ما كانت هناك مقاومة بمعنى 
ما نعرف وين  نار،  النار نسمع إطالق  تبادل إطالق  يعني كان  املحلية،  املقاومة 
فيه، ألن أنا طلعت انتقلت إىل اجلنوب يف خمفر باألمحدي عىل أساس أنه أبعد يشء 
يكون عن املنطقة. ومتت االتصاالت، كنا إحنا كوزارة داخلية حتصيل معلومات 
واتصاالت عن توجهاهتم. طبعا عرفنا أهنم كانوا متوجهني إىل دسامن. عرفنا أنه 
قسم كان متوجه إىل اخلارجية. عرفت الساعة 10 إال 10 كانوا حمتلني بيتي، ألين 
كلمت راعي البدالة، قال يل: جتنا سيارات الساعة 9 وربع، جيبات غريبة افرتوا 
إال  الساعة 10  املسيلة؟ وراحوا.  قال هذا قرص  منهم سأل  البيت، واحد  حول 
10 كلمته أنا بالتلفون راعي البدالة يبكي، قلت له شفيك؟ قال: رقبتي سدادة. 
أتذكر مجلته، رقبتي سدادة لك. قلت له: عندك اجلامعة قال يل إي. قلت له: ال 
تقاوم وقول للحامية اليل موجودة عند الباب من أيام املرحوم - تعرف القصور 
هلا محايات - قلت له قول هلم ال يقاومون ويسلمون سالحهم ويمشون، ألن إذا 
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قاوموا حيقتلوهنم متامًا، ألن هذيله يايني وحشيني، فهم كانوا عندي 10 إال 10 
يف البيت يدورونا.

]تعقيب من د. سليامن البدر:[ توجههم حول قرص دسامن والدوريات كانت 
يف ذلك الوقت منترشة حول قرص دسامن. أنا كشاهد عيان رحت يف تلك الفرتة 
اليل أنت ذكرهتا ما شاء اهلل 10 – 10 ونص إىل 11 بدأ االتصال بالدوريات ينقطع، 
كانت الدوريات منترشة حول قرص دسامن، ومستوىَل عىل بعضها، وجيون الناس 
جتاه يعني كل ما رحت مكان لقيت يف نوع من األوامر خمتلفة. الدورية الكويتية هلا 

طريقة، والدورية الكويتية املستويل عليها العراقيني هلا طريقة أخرى." 

ننتقل  ال  قبل  ممكن  بس  عمرك  طال  املحارب:[  عبداهلل  د.  من  "]سؤال 
كتابات  ظهرت  األوىل  املرحلة  يف  نعرف  إحنا  سؤال:  عندي  يف  هذي  للمرحلة 
كثرية بعد التحرير بالذات، وكان من أبرز االنتقادات التي وجهت للغزو العراقي، 
العراقية بالذات، أن عدم استطاعتهم القبض عىل القيادة السياسية أو عىل أحد من 
القيادة السياسية أفرغ املحتوى السيايس وأفشل الغزو من الناحية السياسية. وهلذا 
ظهرت بعض الكتابات التي تدافع عن هذا الفشل العراقي من بعض الصحفيني 
العرب والعامليني، وأيضا بعض الباحثني من بعض األساتذة اجلامعيني يف كليات 
يف  ألقي  بحث  كان  وآخرهم  القاهرة،  يف  وخاصة  السياسية،  والعلوم  االقتصاد 
كانت  خطة  هناك  يقول  االدعاء  هذا  شهرين.  من  الكويت  يف  املعرفة  عامل  ندوة 
لو  بأنه  الغزو  قبل  – سلفا  ادعاء من حممد حسنني هيكل  – هذا  موجودة سلفا 
برتحيل  تقيض  خطة  اإليرانية،  العراقية  احلرب  أيام  من  وهذي  مشكلة،  حدثت 
طبعا   - السفارة  بني  التنسيق  تم  ولذلك  الكويت.  يف  السياسية  القيادة  رؤوس 
كالم كثري - بني السفارة األمريكية وبني القيادة السياسية وترحيل سمو ويل العهد 
وسمو األمري وكالم كثري احلقيقة وإحنا ردينا عليها يف وقتها يف عدة كتب. بس 
إحنا نود إذا كان فيه طال عمرك عندك أي تعليق حول هذا املوضوع أو توضيح 
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هلذه املشكلة لو سمحت، شكرا.

]إجابة الشيخ سامل صباح السامل الصباح:[ شكرا دكتور عبداهلل، يف الواقع 
إنام  سياسيا،  العراقي  الغزو  أفشل  فقط  ليس  العهد  ويل  وسمو  األمري  خروج 
الكويت.  لتحرير  الكويت إىل ما كانت؛  بالعكس هو األساس واملنطلق إلعادة 
االسرتاتيجية أثبتت فشل أو سقوط ]إسقاط؟[ الكويت متاما وانضاممها للعراق. 
فقط  ليس  هذا  يف  فشله  السياسية،  القيادة  عىل  القبض  إلقاء  يف  العراق  نجح  لو 
عليه  ما هي  إىل  الكويت  إعادة  األساس يف  حتى عسكري. وهو  فشل سيايس، 
بقيادة سمو األمري وسمو ويل العهد. أنا أريد أؤكد حقيقة أنه أنا شخصيا ال أعلم 
ال من قريب وال من بعيد إذا كانت خطة هبذا املستوى، بل لو أقدر أقول حتى 
عائلتي أنا ما أدري شقلت هلا يف تلك اللحظة. كل اليل أقدر أتذكره سويت تلفون 
لزوجتي قلت هلا إخذي األوالد واذهبي إىل اجلنوب، وين ما أدري، حتى والديت 
بالسيارة  غصب  خذها  ألخوي  قلت  طالعة.  ماين  ال  قالت  ترتك  أهنا  رفضت 
وروح للجنوب ألن املوضوع جد. سكرت التلفون وكنت أتكلم باختصار ألين 
ِمنُدِوش أتابع األحداث. أنا واثق كل الثقة إنه ماكو هناك خطة هبذا املعنى إطالقا. 
أقل. هو  أكثر وال  أراد فقط ال  الذي  الذي خطط وهو  واهلل سبحانه وتعاىل هو 
األهم بعض اإلخوان طلبنا من سمو ويل العهد أن خيرج، وقلنا خلنا حنا يأرسونا 
وال يأرسونك أنت، أنت املطلوب اخرج. أتذكر حطيت إيدي بظهره ودزيته أنا 

وقلت له اطلع أنت مطلوب مو حنا، حنا خلنا هني، خلهم يلتهون فينا. 

يف واقع احلال، احلقيقة كانت الساعة 3 إال ربع هباحلدود فهمت من سمو 
ويل العهد فيام بعد يمكن ما قاهلا لكم، وإذا قاهلا أنا أؤكدها، وإذا يف خالف بالقول 
فكالم سمو ويل العهد صح وكالمي مؤيد إذا كان متطابق. سمو ويل العهد سوى 
تلفون بسمو األمري وقال له خذ بشتك أنا يايك. قال له شصاير شنو، قال بعدين 
أقولك. أخذه أفتكر إذا ماين غلطان سمو األمري يسوق أو سائقه، ما أتذكر لكن 
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أفتكر أن سمو األمري كان يسوق.

طال  سعود  يوسف  عيال  من  واحد  كان  الصباح:[  ميمونة  د.  ]مداخلة 
عمرك.

]إجابة الشيخ سامل صباح السامل الصباح:[ فهد يمكن يسوق. املالزم فهد أو 
النقيب فهد يف ذلك الوقت. قاله وين؟ قاله اجته جنوب، يقول سمو ويل العهد أنا 
ما أدري وين بس قلت له جنوب، وبعدين استدركوا الرأي وتشاوروا يف األمور 
فيه خطة ما  وصار ما صار، لكن هذي اجلزئية تؤكد أن ما هناك خطة، لو كان 
منا طلع  بقى وقسم  منا  قسم  مو  كنظام أرسة،  ارتبكنا كوزراء وكمسؤولني  كنا 
وإىل آخره، وناس طلعوا ثاين يوم وناس ثالث يوم، فليس هناك خطة مدروسة 

يف هاملجال."

�صهادة النقيب ال�صيخ فهد اليو�صف ال�صباح

ُوثِّقت أيضا شهادة النقيب الشيخ فهد اليوسف السعود الصباح الضابط يف 
انتقل فيها سمو الشيخ جابر األمحد وسمو  التي  احلرس األمريي وقائد السيارة 
باململكة  اخلفجي  إىل  الصباح  العيل  والشيخ جابر  الصباح  العبداهلل  الشيخ سعد 
العربية السعودية. وروايته مسجلة يف عدة لقاءات متلفزة ومذاعة يف قناة الكويت 
الدفاع حيث غرفة  الرحلة من وزارة  تفصيل  تقدم  بأهنا  وغريها. وتتميز روايته 

العمليات، إىل قرص دسامن، ومنه إىل اخلفجي. وفيام ييل نصها:)119(

عسى   - حق  مهمني  ودورين  دورين،  نذكر  الزم  األدوار  نذكر  حبينا  "إذا 
اهلل يرمحهم ويغمد روحهم اجلنة - اليل مها الشيخ جابر األمحد أمري الكويت يف 

ذاك الوقت والشيخ سعد العبداهلل رئيس الوزراء وويل العهد.
)119(  الشيخ فهد اليوسف الصباح، لقاء تلفزيوين أذيع يف قناة املجلس بتاريخ  26 فرباير 2019. مرفوع 
 YouTube، https://www.youtube.com/watch?v=tcWUdiuZnmg موقع  عىل 

)تاريخ الدخول 2019/7/25(.
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بحدود  أتبلغت  سعد.  الشيخ  مع  ودوري  مناوب،  ضابط  يومها  كنت  أنا 
الساعة 12:30 إىل الساعة 1:00 إن مطلوب حالة طوارئ يف اجليش ومطلوب 
سعد  الشيخ  مع  مناوب  كنت  كوين  أنا  طبعًا  وحديت.  يف  ألتحق  إين  أساس  عىل 
جهزت املوكب اليل هو أولردي حتت عهديت أو مسؤوليتي كان موجود يف قرص 
أن  بلغوين  األمريي  احلرس  يف  أنا  ضابط  كوين  عندنا  القيادة  سألت  ملا  عب.  الشِّ
عب مع وزير الدفاع يف ذاك الوقت سمو ويل العهد  الشيخ سعد طلع من قرص الشِّ
الشيخ نواف حاليًا، وراحوا إىل وزارة الدفاع مسؤولني اليل كان عندنا يف احلرس 

األمريي وكان وقتها وزير الدفاع سابقا. 

الشيخ أمحد اخلالد)120( بلغني: فهد جتينا يف قرص دسامن. روحت قرص دسامن. 
طلبت موكب الشيخ سعد يف قرص دسامن. أذن الفجر، صلينا الفجر وأنا يف املسجد 
- يعني عىل أساس الواحد يشوف األحداث إشلون الصغرية إهي اشلون جابت 
التسلسل اليل ممكن يكون كبري - جاين عسكري قال يل: الشيخ سعد عنده نظارة 
وزارة  يف  املوكب  ويبي  السيارة  يبي  احلني  وأن  السيارة  مال  الدرج  يف  موجودة 
دقيقة عىل طول صلينا  نطرنا وال  ما  يعني  أذكر  الفجر.  الدفاع عىل طول صلينا 
الفجر وخذيت السيارة ورحت وزارة الدفاع. نفس ما ذكرت التسلسل من أول 
يوم. قعدنا يف وزارة الدفاع بحدود النص ساعة بني النص الساعة لـ 45 دقيقة يل 
ما تسلسل األحداث وصل إىل غرفة العمليات اليل كان يرأسها سمو ويل العهد 
أن يف سيارات عراقية، باصات مو سيارات عسكرية، دبابات أو غريها، باصات 

فيها جنود متجهني عىل خط املطالع وصلوا املطالع.

الشيخ سعد طبيعته اهلل يرمحه هو أساسا كان عسكري وعنده إملام يف األمور 
العسكرية والتسلسل ماهلا، أيقن إن الباصات اليل فيها عسكر جايني برسعة عىل 
أعتقد  قول،  بالكويت،  موجودة  اليل  واملواقع  حمددة  مواقع  إىل  يتجهون  أساس 

)120(   الشيخ أمحد اخلالد الصباح كان آمر احلرس األمريي يف قرص دسامن.
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اهلدف األسايس كان قرص دسامن وقرص الشعب وقرص احلكم. أدرك الشيخ سعد 
هاملعلومة وقال خالص خلينا نطلع. طبعًا خروج الشيخ سعد من وزارة الدفاع 
طبعا كان موجود وقتها كل املسؤولني من حرضة صاحب السمو الشيخ صباح 
وقتها كان وزير خارجية، كان الشيخ سامل الصباح اهلل يرمحه وزير الداخلية، كان 

الشيخ نواف وزير الدفاع. بطبيعة احلدث هو الوزير املعني يف غرفة العمليات. 

وياه  أنا  العمليات  غرفة  من  طلعنا  أبد؛  نروح.  خلينا  فهد  قايل  هباللحظة 
بيان، قلت  العمر؟ قايل: خلينا نروح قرص  بالسيارة ما يف أحد ويانا. وين طول 
له أنه طويل العمر شنو نسوي بقرص بيان؟ قايل ليش ما يف مكان نقعد فيه علشان 
نقعد نفكر ونعرف شنبي نسوي؟ قلت له: فيه مكان، ولكن طلعنا من مكان فيه 
باملية  مية  حمصن  مكان  نروح  الدولة  جهات  كل  مع  موجودة  اتصاالت  وسائل 
خيليك  أي يشء  تسوي  تقدر  وال  أحد  تتصل يف  تقدر  ما  تلفونات،  فيه  ما  لكن 
تقدر أنك تفكر يف خطوة لقدام. أنا اليل عيلَّ سويته. قايل: فهد بيان بيان، وقتها 
إنه  نتكلم  وإحنا  الرتميم،  حتت  كان  السيف  قرص  أساس  عىل  احلكم  قرص  كان 
بيان ما  أقنعه أن قرص  بيان وأنا أحاول  بنقعد فيه قرص  بالسيارة شنو املكان اليل 
راح يفيدنا، والسبب ما فيه حتى تلفون؛ ليش إنه أنا عارف املكان اليل بنروحله؛ 
غرفة حمصنة رسداب حتت األرض، ولكن ما فيه وال وسيلة اتصال وال فيه أي 
وسيلة حتميك حتى من أي قصف. املهم قرص بيان قرص بيان. وصلنا بالضبط إىل 
جرس التحكم.  هاللحظات ما أنساها، وعمري ما راح أنساها. ألن مو كاتبها. 
جـان يقول يل: فهد، أطلب يل األمري أيب أكلمه. طبعا طلبت أنا بدالة قرص دسامن 

يعرفوين البدالة.

يبي  الشيخ سعد  العهد  أكلم األمري وياي سمو ويل  أنا أيب   قلت هلم فالن 
ما وصلنا  اليل  بيان - واحلمد هلل  ما وصلنا قرص  للحني  إحنا  يكلمه. هباللحظة 
قرص بيان - وإن الوحي اليل جه حق الشيخ سعد يمكن كيلو واحد يفصلنا عن 
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دخول قرص بيان. كلمة واحدة قال حق اهلل يرمحه للشيخ جابر قاله: إحنا جايني يف 
دسامن ناخدك.  هذه الكلمتني ما أنساها. وهذا بأمانة الزم نقول هذا الفيصل يف 
إنقاذ الكويت. هاللحظة هذه، االتصال هذا هو - أنا اعتقد وأجزم 100% - اليل 
أنقذ الكويت، وخملينا ننعم بام إحنا فيه اليوم. يعني لو داخلني قرص بيان ونازلني 
قرص بيان ونفكر شوية بقرص بيان كان قرص دسامن تم حمارصته، وقرص بيان تم 

حمارصته. 

عىل كل حال اللحظة هذه ما دخلنا قرص بيان كملنا إىل طريق الفحيحيل، 
وصلنا قرص دسامن فعاًل. كان بقرص دسامن اهلل يرمحه الشيخ جابر عند باب احلرم 
اهلل  سعد  والشيخ  أنا  السيارات  من  نزلنا  جاهز.  كان  داخل،  مو  حتى  ينطرنا، 
الشيخ جابر  يرمحه،  اهلل  األمامي  املقعد  كان جالس يف  الشيخ سعد  يرمحه. طبعًا 
جلس يف املقعد األمامي ]مكانه[، املقعد اخللفي اليل ورا الشيخ جابر جلس فيه 
الشيخ سعد. وهباللحظة كان الشيخ جابر)121( اهلل يرمحه يف قرص دسامن، وهو من 
ضمن الناس اليل كانوا موجودين يف وزارة الدفاع، لكن هو طلع جاء اىل قرص 
السيارة  باملقعد اخللفي يف  قبلنا. هو جلس  بيان وصل  دسامن، إحنا طلعنا رحنا 
من  طلعت  البحرية،  البوابة  من  أطلع  طبيعي  طبعًا  حتركنا.  سعد  الشيخ  جنب 

البوابة البحرية قايل يل الشيخ سعد: فهد خلنا نروح مركز النويصيب. 

له، وما  املرة مليون، إن قرار خروج الرشعية ما كان خمطط  بدال  أيب أؤكد 
كان جمهز له، وما كان متفق عليه من وزارة الدفاع ملا كانت القيادة كلها جمتمعة، 
املفروض  بيان. وكنا  إىل قرص  كنا متجهني  الدفاع  إنه طلعنا من وزارة  والسبب 
نروح نقعد يف قرص بيان. االتصال اليل تم مع الشيخ جابر رمحة اهلل عليه هو اليل 

غري األحداث بالكويت كلها يف هذا اخلروج. 

شنو  أو  يطلع  جابر  الشيخ  من  تعليامت  ينطر  جاهز،  كان  األمريي  احلرس 
)121(   يقصد الشيخ جابر العيل الصباح.
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قرص  إىل  سعد  الشيخ  يرمحه  اهلل  وصل  ملا  لكن  عنه.  أدري  ما  أنا  إجراء  عندهم 
دسامن، وركب ويانا الشيخ جابر اهلل يرمحه وطلعنا، حلقونا السيارات احلمر كلها 
اليل كانت جاهزة إنه كان وياي سيارتني اليل هو املوكب الطبيعي للشيخ سعد. 
وأعتقد سيارات احلرس األمريي أكثر من عرش كانت جاهزة وتبعونا. نعم تبعونا 
عىل طريق الشيخ عيسى حاليا. نزلنا إىل الدائري اخلامس من بعد الفتحة مالت 

مستشفى هادي بالضبط إىل ما وصلنا مقابل قرص بيان.

أنا أرجع أقول لك النهار كان واضح، والشمس كانت طالعة. وأنا عسكري 
للشيخ سعد، قلت  أنا  فيها. قلت  فيه طائرات هليكوبرت مليان اجلو  أن  وأعرف 
له: يا طويل العمر، أنا يل رؤية. قال يل: فهد شنو رؤيتك؟ قلت له: إن السيارات 
هليكوبرتات،  مرتوس  اجلو  يفيدونا.  راح  ما  يرضونا  راح  ويانا  موجودين  اليل 
وهم استخباراهتم موجودة من زمان بالكويت ويدرون سيارات صاحب السمو 
مرسيدس سودة. قال يل: شنو تشوف؟ قلت: أشوف اليل اهلل كاتبه لنا نكمل فيه 
بلغهم  يل:  قال  بأمان.  النويصيب  نوصل  نقدر  اهلل  شاء  وان  بسياراتنا،  بروحنا 
حق  ت  أرشَّ الشباك،  فتحت  باإلشارة،  أنا  فعاًل  عنا.  يوخرون  خلهم  خالص 
السيارات، وكان عىل رأس قائد السيارات هذه كلها اهلل يرمحه كان آمر احلرس 
ما قدروا يرجعون دسامن؛  التناك كان موجود. وفعاًل هم  األمريي وقتها نارص 
العراقية.  القوات  أو  العراقية وصلت،  السيارات  أولردي  ليش ألن كان دسامن 
التحقوا يف قوة احلرس األمريي اليل موجودة يف قرص بيان. وكملنا إىل النويصيب 

واهلل سبحانه وتعاىل حفظنا.

أيب أؤكد معلومة ثانية. املعلومة اليل حاب أؤكدها اليوم عسى اهلل يطول عمره 
وحيفظه الشيخ صباح، أجزم أن الشيخ صباح ما كان يدري وين بنروح، والسبب 
النويصيب.  إىل  بنتجه  بنطلع من قرص دسامن،  إنه  معروفة  كانت  ما  املعلومة  إن 
أنا صارت عندي الوجهة إحنا وين راحيني.  بس خرجنا من قرص دسامن، طبعًا 
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اتصلت يف غرفة  نبي طيارة هيلكوبرت.  فهد،  الشيخ سعد  ثانية  مرة  مني  وطلب 
قرص  من  خروجنا  من  دقائق  ثالث  أو  دقيقتني  بعد  األمريي  احلرس  عمليات 
دسامن، أكلمهم وأسمع صوت إطالق نار. قلت هلم: بناء عىل طلب من الشيخ 
سعد بلغوا يل سالح الطريان عىل أساس يطلعون طيارات ثنتني إىل النويصيب، 
هليكوبرت ينطرونا هناك. أنا قلت هلم ينطرونا، بس ما قلت هلم إن احنا بنروح. 
يعني كلمة إحنا بنروح النويصيب ما طلعت. بعد ما ركب ويانا الشيخ جابر ما 
اتصل بالتليفون قال حق أقرب الناس له اليل هم إخوته أو زوجته أو أوالده ترى 
يبون  يرمحهم  اهلل  اثنينهم  كانوا  اطلعوا.  وأنتو  النويصيب،  بنروح  طالعني  إحنا 
أهل  وحق  الكويت  حق  يكتبه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إىل  هلم  الناس  أقرب  مصري 
أنا ذكرهتا مرة واحدة احب أذكرها  الكويت ينكتب هلم. وأنا أعتقد هذا يمكن 
اليوم مرة ثانية، وإذا اهلل عطانا عمر نذكرها ثالثة ورابعة؛ إن ما اكو أحد يدري إن 

الرشعية وين متجهة. 

مركز النويصيب وصلنا، مركز الرشطة ما عندهم خرب إن فيه غزو بالكويت، 
وصلنا كلهم نايمني. طبعًا بعد ما أنا نزلت رحت قلت حق الضابط اليل موجود 
والرشطة اليل موجودين ترى احلدث اليل موجود جاري عىل الكويت كذا كذا 
كذا. صحوا وجهزوا لنا الغرفة اليل فيها التليفونات. وجلس فيها اهلل يرمحه الشيخ 
جابر اهلل يرمحه، والشيخ سعد والشيخ جابر العيل ممكن بحدود النصف ساعة اىل 
45 دقيقة. قعدنا عىل ما خلينا واحد من الرشطة، أنا وصلت السيارة ما فيها بنزين؛ 
صفر، ولعت ملبة السيارة وإحنا بالضباعية. احلمد هلل هذه من األمور. واملعلومة 
األكيدة أعتقد يعرفوهنا وزارة الدفاع إن الوقت اليل إحنا عربنا فيه مقابل القاعدة 
البحرية الفجر، كانت ساقطة. يعني اهلل سبحانه وتعاىل أعمى عيوهنم، لو قاطعني 
اخلط علينا كان إحنا ماسكينا. أرجع مرة ثانية يعني النص ساعة أو 45 دقيقة اليل 

تواجدنا فيها يف النويصيب. 
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السعودية.  ندخل  إحنا  إن  والشيخ سعد  الشيخ جابر  يرمحه  اهلل  قرر  بعدها 
فعاًل رحنا دخلنا مركز اخلفجي السعودي. نفس اليشء ما كان عندهم خرب وال 
له[  املركز ]وقلت  ملدير  أنا رحت  ملا  السيارة  بقوا يف  السالفة. طبعًا  يدرون شنو 
ترى احلدث اليل جاري يف الكويت واحد اثنني ثالثة، وأنا وياي يف السيارة اهلل 
يرمحه الشيخ جابر ويا الشيخ سعد. حااًل ما أدري هو عمل اتصاالته ويا منو لكن 
فيه ضيافة بسيطة، حتى تلفون مع الكويت ما فيها. روحنا جلسنا فيها تقريبًا إىل 
الساعة حداعرش، حداعرش ونصف، يف هذا الوقت بدأوا أهل الكويت يطلعون. 
أنا دوري اليل مع الشيخ جابر اهلل يرمحه ومع الشيخ سعد اىل الساعة حداعرش، 
الشيخ  سلامن،  الشيخ  جاء  ملا  سعد  الشيخ  مع  انتهى  دوري  ونصف،  حداعرش 
سلامن وزير االعالم احلايل كان هو رئيس أمن الدولة ذاك الوقت.)122( وقلت أنا 
حق الشيخ سلامن عىل أساس إن الشيخ سعد يبي يرجع مرة ثانية النويصيب عىل 
أساس فيه تلفون ويبدأ يكلم الكويت. اخلفجي ما فيه حتى دويل. خلني أنا أبقى 
أنا حلايل وأنت إذا سمحت إن تكون ويا  ويا الشيخ جابر عىل أساس ما فيه إال 

الشيخ سعد عىل أساس إن رحت النويصيب يبقى أنا. 
إىل  ورجعوا  سلامن،  الشيخ  مع  انفصل  سعد  الشيخ  أدري  الوقت  هذا  يل 
النويصيب. أنا بقيت يف اخلفجي، وبقينا يف اخلفجي هباالسرتاحة البسيطة أعتقد 
إىل الساعة ثالثة أو ثنتني الظهر، وبعدين جاءت التعليامت ونقلونا مرة تانية إىل 
اسرتاحة كبرية يف مدينة اخلفجي إىل املغرب. وبعدين جانا وقتها األمري حممد بن 

فهد اليل كان هو أمري املنطقة الرشقية، وانتقلنا كلنا اىل قرص الدمام. 
اهلل سبحانه وتعاىل يدري فهد اليوسف شنو قام فيه هذا واحد. اثنني .. فهد 
اليوسف ما قام بيشء، فهد اليوسف قام بدور؛ أنا دخلت اجليش ونذرت نفيس 
وأقسمت بالكلية العسكرية يوم خترجي عىل هذا الدور اليل أنا اليوم الزم أضحي 

فيه." انتهى كالم الشيخ فهد اليوسف الصباح.
)122(   كان الشيخ سلامن صباح السامل احلمود الصباح نائب مدير األمن العام بوزارة الداخلية.
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األثر  الكويت  دولة  رشعية  خالهلا  من  اهلل  حفظ  التي  العملية  هلذه  كانت 
البالغ يف استعادة الدولة من براثن االحتالل، ولعلنا نقرأ ما كتبه الضابط العراقي 
قائد اللواء السابع عرش مدرع بفرقة محورايب العقيد الركن رعد جميد احلمداين يف 

مذكراته:

طريق  حتته  من  يمر  والذي  جمرس(  )طريق  الصاعد  الطريق  أول  "وعند 
طويال  رتال  شاهدُت  األمحدي،  بمنطقة  مارا  السعودية  نحو  الرسيع  املغرب 
من العجالت احلكومية سوداء اللون تتخللها مدرعات الفهد للحامية، فأيقنُت 
قد  األمريي  الطاقم  كان  وبالتأكيد  األرس،  من  أفلتت  قد  الكويتية  احلكومة  بأن 

سبقهم".)123( 

اأمثلة تاريخية خلروج القيادات ال�صيا�صية ال�صرعية من دولها وقت 

الغزو ثم عودتهم بعد التحرير

ُيقتل  حني  ترجع  وال  تسقط  حاكمة  أرٌس  حتكمها  التي  الدول  كانت  قديام 
الساسانية  اإلمرباطورية  سقطت  هكذا  احلاكمة.  وأرسته  الرشعي  حاكمها 
وحاول  كام  املسلمني.  الفاحتني  يد  عىل  الثالث  يزدجرد  شاهاهتا  آخر  مقتل  بعد 
العباسيون قتل مجيع ساللة بني أمية حني وصلوا إىل الشام. وقام حممد عيل باشا 
بقتل املامليك يف القلعة كام هو معروف يف كتب التاريخ وهناك أمثلة كثرية. فحني 
عهدها،  سابق  إىل  الدولة  عودة  آمال  تنتهي  عهده  وويل  الرشعي  احلاكم  يموت 
بسبب عدم وجود شخص ينتمي إىل أرسة احلكم الرشعية ذي صفة رشعية يتفق 
عليه الشعب وينادون به وريثا رشعيا للدولة، ويعملون عىل حشد اجليش والكر 

عىل الدولة املحتلة.

)123(   الفريق الركن رعد جميد احَلَمداين، قبل أن يغادرنا التاريخ، ص. 207.
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يف أثناء فرتة احلرب العاملية الثانية يف أوروبا، حدثت عدة أمثلة خلروج ملوك 
جلأ  حيث  املنفى،  إىل  النازي  األملاين  لالحتالل  تعرضت  أوروبية  دول  ورؤساء 
معظمهم إىل لندن وأقاموا هناك مع حكوماهتم، وسميت حكوماهتم حكومات 

)124( .Governments in Exile املنفى

كانت قوات التحالف املضادة لدول املحور يف تلك األثناء تعتمد، من حيث 
مرشوعية عملياهتا العسكرية لتحرير أوروبا من أملانيا، عىل اإلذن والطلب الذي 

تقدمت به حكومات املنفى الرشعية تلك لقوات التحالف.

سنرضب بعض األمثلة لقادة دول أوروبا املحتلة غادروا بالدهم وقت الغزو 
األملاين، ونبدأ بملك النرويج هوكون السابع وويل عهده أوالف ورئيس وزرائه 
يوهان نيجاردزفولد الذين خرجوا من بالدهم يف السابع من يونيو 1940م وجلأوا 
إىل لندن، وذلك قبل ثالثة أيام من وصول القوات األملانية إىل العاصمة النروجيية 
التي بدأت تدخل النرويج منذ التاسع من أبريل 1940م. وبعد استسالم القوات 
األملانية يف 9 مايو 1945، عاد امللك هوكون السابع وحكومته إىل النرويج يف 31 

مايو 1954م.)125(

انتقلت ملكة هولندا فيلهلمينا مع حكومتها مبارشة بعد غزو أملانيا للبالد إىل 
لندن يف 10 مايو 1940م، حيث وصلتها من الهاي عرب سفينة مدمرة بريطانية. 
أملانيا هولندا. مارست  وقيل أن هناك خطة أعدت خلروج امللكة يف حال غزت 
امللكة يف لندن أعباء إدارة األزمة اهلولندية بشكل مبارش، وكانت ُتلقي خطبا عرب 
الراديو موجهة إىل الشعب اهلولندي لتحثهم عىل الصمود واملقاومة. عادت امللكة 

(124)  Martin Conway and José Gotovitch, Europe in Exile: European Exile 
Communities in Britain 1940-45, 1st edition, Brooklyn NY, Berghahn 
Books, 2001.

(125)  Erik J Friis, "The Norwegian Government-In-Exile, 1940–45," Scand -
navian Studies. Essays Presented to Dr. Henry Goddard Leach on the 
Occasion of his Eighty-fifth Birthday, (1965): pp. 422–444.
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فيلهلمينا إىل هولندا يف مايو 1945م، بعد هزيمة األملان.)126(
اضطر ملك يوغوسالفيا بيرت الثاين وأعضاء حكومته أيضا لالنتقال خارج 
بلغراد بعد احتالل قوات املحور، أملانيا وإيطاليا، ململكته. فذهب أوال إىل اليونان 
مرص،  إىل  غادرها  ثم  فلسطني،  إىل  ووصل  منها  خرج  ثم  1941م،  أبريل  يف 
وانتهى به املطاف إىل لندن يف يونيو 1941م. ومكث هناك إىل أن انتهى احتالل 

يوغوسالفيا بتاريخ 25 مايو 1945م.)127(
وزرائه  ورئيس  هو  أثينا  بمغادرة  الثاين  جورج  اليونان  ملك  قام  وكذلك 
إيامنويل سوديروس يف أبريل 1941م قبيل وصول القوات األملانية واإليطالية إىل 
العاصمة يف 1 يونيو 1941م، فتوجه أوال نحو جزيرة كريت، ومنها إىل القاهرة 
بمرص، حيث أقام هو وحكومته يف فندق شربد إىل أن انسحبت القوات األملانية 
من اليونان يف أكتوبر 1944م، وعاد امللك جورج الثاين واحلكومة اليونانية إىل 
وفرنسا،  بلجيكا،  حكومات  رؤساء  قبل  من  األمر  نفس  وحدث  بالدهم.)128( 
وتشيكوسلوفاكيا، ولكسمبورغ وبولندا، وغريها.)129( فهذه دول عريقة وذات 
تاريخ وخربة اختذت هذا اإلجراء لتحفظ رشعيتها وتعمل عىل عودة أصحاب 

احلق. 

ولو أردنا أن نرضب مثاال عربيا عىل خروج حكام دولة إىل دولة أخرى بشكل 
مؤقت فيمكننا احلديث عن اإلمام عبدالرمحن بن فيصل بن تركي آل سعود آخر 
حكام الدولة السعودية الثانية التي أسقطتها إمارة آل رشيد سنة 1892م. فبعد 

(126)  Warmbrunn, Werner, The Dutch under German Occupation, 1940–1945 
, 1st edition, Stanford California, Stanford University Press, 1963.

(127)  M. A. Kay, "The Yugoslav Government-in-Exile and the Problems of 
Restoration," East European Quarterly 25, 1 (1991).): 1–19.

(128)  Richard Clogg, "The Greek Government-in-Exile 1941-4," The Intern -
tional History Review. 1, 3 (1979): 376-398.

(129)  Eliezer Yapou, Governments in Exile, 1939–1945, ((1998), Website: 
http://governmentsinexile.com/yapoucontents.html, (accessed in 
31/7/2019).
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معركتي املليداء ثم حريمالء خرج اإلمام عبدالرمحن إىل قطر ثم البحرين ثم حط 
به املطاف يف الكويت. ومن الكويت خرج ابنه عبدالعزيز ليستعيد ملك أسالفه 
ويقيم الدولة السعودية الثالثة. وبالتايل، فام قامت به القيادة السياسية الكويتية ممثلة 
بالشيخ جابر األمحد الصباح وويل عهده الشيخ سعد من انتقال إىل خارج الكويت 

كان يتفق مع ممارسات كثري من قيادات الدول التي تعرضت لالحتالل.

الفصل الرابـــع



249 248249 248

الف�صل اخلام�س

اإجراءات و�صيا�صات �صلطة الحتالل العراقي داخل الكويت

الكويت،  دولة  كامل  عىل  العراقية  العسكرية  القوات  سيطرة  اكتامل  بعد 
ممثال  العراق  أصدرها  والسياسات  واإلجراءات  القرارات  من  سلسلة  بدأت 
برئيسها صدام حسني وجملس قيادة الثورة وحزب البعث وطبقت يف الكويت، 
 – الكويتي  الشعُب  بدا  فقد  إلرادته.  الكويتي  الشعب  تطويع  أجل  من  وذلك 
أمام العراقيني وأمام العامل - يف منتهى الرفض واالستنكار لعملية الغزو. وكان 
االحتالل العراقي هيدف إىل كرس عزيمة الشعب الكويتي وجره إىل االستسالم 
وقبول األمر الواقع، والقضاء عىل أمله برجوع األمور إىل ما كانت عليه. ولكن 
خاب ظن املعتدين، ففي كل مرة جُيري العدوُّ فيها إجراًء معينا يقابله الكويتيون 
العراقية، ورد  تام ورد فعل مناهض. ولعلنا نذكر أهم تلك اإلجراءات  برفض 

فعل الكويتيني عليها بشكل مقتضب،)130( وبتسلسل تارخيي:

بعد أن أدت قوات احلرس اجلمهوري بفرقها السبعة وقواهتا اجلوية والبحرية 
مهمتها باحتالل دولة الكويت بالكامل، ومتركزت يف األماكن احليوية واملناطق 
قوات  1990/8/2م  بتاريخ  لالحتالل  األول  اليوم  منذ  دخلت  احلدودية، 
الكويت  مدينة  إىل  مراحل  وعىل  باحلافالت  العراقي  الشعبي  اجليش  من  كبرية 
وهو  1970م،  عام  البعث  حزب  أنشأه  العراقي  الشعبي  واجليش  وضواحيها. 
الدنيا.)131( وكان  املرتبة االجتامعية واالقتصادية  املتطوعني من ذوي  ن من  مكوَّ
يقود اجليش الشعبي يف الكويت ستار كاظم خليل ومعاونه عزيز صالح النومان 

اخلفاجي.)132( وكان هلذا اجليش مهامت أخرى كام سنرى.

)130(   سيكون اجلزء الثالث من هذا الكتاب خمصصا للحديث عن أعامل املقاومة الكويتية بالداخل.
)131(   يوسف حممد الغانم، العاصفة: مذكرات صامد يف أثناء غزو العراق للكويت من 1990/8/2 إىل 

1991/2/26م، الكويت، د.ن.، 2003، ص. 31، 44، 47.
)132(   مقالة نرشت عىل موقع البي يب يس القسم العريب، "أبرز وجوه النظام العراقي السابق: أين هم اآلن؟"، 
_100902/09/http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010  ،2010/9/2

iraq_playcards_tc2  )تاريخ الدخول 2019/7/23(
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احتل العراقيون مبنى وزارة اإلعالم ومنعوا بثَّ إذاعة الكويت وتلفزيوهنا، ثم 
ربطوا أجهزة اإلرسال واالستقبال الكويتية بأجهزة العراق، وقاموا بتقوية إرسال 
الكويتيون يف  املواطنون  ليستقبله  البرصة  التلفازي واإلذاعي عرب  العراقي  البث 
بيوهتم، ويستمعون إىل البيانات السياسية العراقية التي كانت تتحدث عن تلبية 
احلالية. وأنشأ  الكويتية  السياسية  القيادة  بإزاحة  الكويتي  الشعبي  للنداء  العراق 
ذلك  الكويتيني عىل  فعل  رد  كان  الكويت.)133(  إذاعة  أسموها  إذاعة  العراقيون 
األول  اليوم  يف  رسية  كويتية  إذاعة  هناك  فكانت  موازي.  إعالمي  نشاط  عمل 
للغزو، ثم استخدم الكويتيون أجهزة الالسلكي للحديث مع بعضهم. باإلضافة 
رسومات  بأعامل  والقيام  رسا،  وتوزيعها  وطباعتها  األهلية  املجالت  كتابة  إىل 
وتعلن  بصدام،  وهتزأ  اآلثم،  االعتداء  تستنكر  احلوائط  عىل  غرافيتي  وكتابات 

استقالل وحرية الكويت والوالء لألمري الرشعي.)134(
يف  عراقيني  مقيمني  ومعهم  العراقي  الشعبي  اجليش  من  جمموعة  ُكلفت 
الكويت بمحاكاة لباس الكويتيني وعمل مظاهرات يف املنطقة ما بني شارع السور 
العراقي، رافعني الفتات حتمل عبارات  تأييدًا لصدام وللغزو  الكويت،  وأبراج 
إعالميا  وبثها  املظاهرات  هذه  بتصوير  وقاموا  الكويت"،  أبناء  ثورة  "حتيا  مثل 
عرب تلفزيون البرصة.)135( وكان ذلك من أجل إهيام الكويتيني والعامل بأن الغزو 
العراقي كان استجابة للشعب الكويتي. وهو أمر رد عليه الكويتيون بمظاهرات 
عريضة ويف مناطق متعددة رافضة لالحتالل وداعية لعودة الرشعية الكويتية حتت 

حكم الشيخ جابر األمحد الصباح.

الثاين من  الكويت يف  بيانًا حول غزو  العراق  الثورة يف  قيادة  أصدر جملس 
كيل  خالل  من  له  والتربير  االحتالل،  هذا  مباركة  فيه  جاء  1990م،  أغسطس 

)133(  يوسف حممد الغانم، العاصفة: مذكرات صامد يف أثناء غزو العراق للكويت، ص. 26-22، 47.
هذا  من  الثالث  اجلزء  انظر  االحتالل  ظل  يف  الكويتي  اإلعالمي  النشاط  عن  املعلومات  من  ملزيد   )134(

الكتاب.
)135(   يوسف حممد الغانم، العاصفة: مذكرات صامد يف أثناء غزو العراق للكويت، ص. 26.
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لـ  استجابة  بأنه  الغزو  وإظهار  الكويتية،  السياسية  القيادة  إىل  الباطلة  االهتامات 
حياول  من  فيه  ُر  وحتذِّ العراقيون،  عيَّنها  التي  املؤقتة"  احلرة  الكويتية  "احلكومة 
العراقية ستنسحب  القوات  بأن  العراقي  البيان  الكويت. كام وادعى  الدفاع عن 

من الكويت لتسلم األمور للحكومة الكويتية املؤقتة.

وهي  1990/8/4م،  بتاريخ  املؤقتة  احلرة  الكويت  حكومة  تشكيل  ُأعِلَن 
حكومة صورية مشكلة من قبل النظام العراقي، أعضاؤها مواطنني كويتيني من 
الضباط األرسى، الذين مل خيتاروا فعل ذلك ومل يقبلوا به، باستثناء من ُعنيَّ رئيسًا 

هلم. فكان البيان كام ييل:

"بسم اهلل الرمحن الرحيم

قررنا  املؤقتة  احلرة  الكويت  الوضع حلكومة  اهلل واستقرار  التوكل عىل  بعد 
وعىل بركة اهلل إعالن احلكومة وعىل الوجه التايل:

العقيد عالء حسني عيل،)136( رئيس الوزراء، القائد العام للقوات املسلحة   .1
وزير الدفاع وزير الداخلية وكالة.

املقدم وليد سعود حممد عبداهلل وزيرا للخارجية.  .2
املقدم فؤاد حسني أمحد وزيرا للنفط وزيرا للاملية وكالة.  .3

الرائد فاضل حيدر الوفيقي وزيرا لإلعالم وزيرا للمواصالت وكالة.  .4
)136(   كان عالء حسني، واسمه الكامل عالء حسني عيل اخلفاجي اجلرب، حيمل اجلنسية الكويتية ويعمل 
موظفا يف رشكة كويتية لصناعة الكرتون، وقيل يف ديوان املحاسبة منذ تاريخ 1984/2/1م. وكانت 
وظيفته مفتش بالدرجة الرابعة. تلقى تعليمه اجلامعي يف جامعة بغداد بالعراق وهو متزوج من عراقية. 
احلكومة  تشكيل  وعند  مالزم.  رتبة  ومحل  الكويتي  اجليش  يف  إلزاميا  جتنيدا  ُجند  العراقي  الغزو  وقبل 
َع إىل رتبة عقيد. وبعد التحرير أصدرت املحكمة الكويتية حكمها بإعدام عالء حسني وهو  ُرفِّ املؤقتة 
وعدم  صدام،  مع  وظهوره  الصحافية  اللقاءات  من  عدد  وعمل  العراق  يف  مكوثه  بسبب  غيايب  حكم 
عودته للكويت. أما بقية أعضاء احلكومة الذين عادوا للكويت فقد قضت املحكمة برباءهتم بناء عىل 
كوهنم حتت اإلكراه. انظر يوسف حممد الغانم، العاصفة: مذكرات صامد يف أثناء غزو العراق للكويت، 
ص. 43؛ جاسم املطري، الكارثة: قصة تشكيل احلكومة الكويتية املؤقتة 1990/8/2، ط. 1، لندن، 
دار احلكمة، 2000، ص. 29، 72، 240؛ غنيم املطريي، "قصة رئيس احلكومة الذي عينته بغداد يف 

الكويت وقررت املحكمة إعدامه"،  املجلة، العدد 698، 1993/6/27.
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الرائد مشعل سعد اهلدب وزيرا للصحة العامة وشؤون اإلسكان.  .5

املقدم حسني عيل دهيامن الشمري)137( وزيرا للشؤون االجتامعية والعمل   .6
وزيرا لألشغال العامة وكالة.

الرائد نارص منصور املنديل وزيرا للرتبية ووزير التعليم العايل وكالة.  .7

وزير  القانونية  والشؤون  للعدل  وزيرا  حسني  عبداملجيد  عصام  الرائد   .8
األوقاف والشؤون اإلسالمية وكالة.

الرائد يعقوب حممد شالل وزيرا للتجارة والكهرباء والتخطيط.  .9

إن حكومة الكويت إذ تعلُن عن هذا التشكيل تعاهد اهلل وشعب الكويت 
األيب واألمة العربية الكريمة عىل االلتزام بام جاء يف البيان األول للثورة الصادر 
 1990 أغسطس  من  الثاين  املصادف  للهجرة   1411 حمرم  من  عرش  احلادي  يف 

ميالدية.

كام تعاهدهم عىل العمل والتفاين والتضحية السخية من أجل خدمة الشعب 
واألمة. وعىل اهلل فليتوكل املتوكلون.

      العقيد عالء حسني عيل
رئيس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة     

13 حمرم 1411 للهجرة / 4 أغسطس 1990 ميالدي")138(   

أنه متكن من اهلرب والعودة  قلبية، وقيل  بنوبة  بأنه أصيب  يمثل  أن  الكويتي  الضابط  )137(   استطاع هذا 
للكويت. فاستبدله العراقيون بضابط آخر اسمه عادل عيل اخلميس. انظر رواية عالء حسني يف كتاب 
جاسم املطري، الكارثة: قصة تشكيل احلكومة الكويتية املؤقتة 1990/8/2، ص. 66. يذكر أن مجيع 

الضباط ما عدا عالء حسني قد متت تربئتهم يف املحكمة الكويتية بحجة كوهنم مكرهني غري خمتارين.
)138(   فؤاد مطر، مرشفا، موسوعة حرب اخلليج: اليوميات – الوثائق – احلقائق، ط. 1، بريوت، املؤسسة 
والدراسات،  واالستشارات  والتوثيق  لإلعالم  مطر  فؤاد  مركز  ولندن،  والنرش،  للدراسات  العربية 

1994، ج. 2، ص. 43.
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ثم اختذ العراق بتاريخ 1990/8/6م قرارا بمساواة الدينار العراقي بالدينار 
الكويتي، فانخفض الدينار الكويتي بنسبة 1 عىل 15%.)139(  ويف 1990/9/23م 
واستبدال  املحتلة  الكويت  يف  الكويتي  الدينار  رصف  بإلغاء  عراقي  قرار  صدر 

الدينار العراقي به، عىل أن يتم ذلك يف فرتة أقصاها 1990/10/6م. )140(

وثيقة عراقية توضح استمرار الكويتيني بتداول الدينار الكويتي وتفضيله عىل الدينار العراقي. 
مؤرخة بـ 1990/9/7م.

للكويت: أحداث ووثائق من 2 أغسطس  العراق  بالقاهرة، جريمة غزو  الكويتي  املركز اإلعالمي    )139(
للكويت:  العراقي  الغزو  يوميات  "مدونة  بورسيل،  حممد  ،جاسم  16؛  ص.   ،1990 أكتوبر   2 إىل 
http://www.bourisly.net/kuwait_invasio بورسيل،  شبكة  موقع  ُتنسى"،  ال  أيام 
84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%%84%D8%AB%D9%n/%D8%A7%D9
الدخول  )تاريخ   /1990-7-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-A1

1990/7/23م(.
)140(   يوسف حممد الغانم، العاصفة: مذكرات صامد يف أثناء غزو العراق للكويت، ص. 138-137.
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وترك  الكويت  من  االنسحاب  بخصوص  العراق  تكتيك  أو  موقف  تغري 
وإحلاقها  الكويت  دولة  إللغاء  بالتمهيد  لتبدأ  املؤقتة،  الكويتية  للحكومة  احلكم 
بالعراق رسميا، وذلك عرب احلديث يف وسائل اإلعالم العراقية عن وجود أدلة 
تارخيية تنص عىل تبعية الكويت السياسية للعراق، وهي أدلة مصطنعة وانتقائية 
الدجل  هذا  فامرس  التاريخ.)141(  يف  اجلهال  عىل  إال  تنطيل  ال  التفسري  وملتوية 
جمموعة من أساتذة اجلامعات العراقية وبعض "املثقفني" العراقيني.)142( ومن بني 

هؤالء مصطفى عبدالقادر النجار،)143( وعبدالكريم العاين.

أعلن العراق ببيان صادر من جملس قيادة الثورة بأن حكومة الكويت احلرة 
املؤقتة تطلب الوحدة االندماجية مع العراق. وَتَلت الوسائُل اإلعالمية بيانًا ُأِعدَّ 
باسم أعضاء احلكومة التي عينها العراقيون لتتحدث باسم الشعب الكويتي دون 
حكومة  "قررت  هزلية  مقدمة  بعد  فيه  فجاء  العراقية.  الصحف  إرادته، ونرشته 
النشامى،  القادسية  رجال  العراق،  يف  األهل  تناشد  أن  املؤقتة  احلرة  الكويت 
حراس البوابة الرشقية للوطن العريب، أصحاب النخوة والرشف والكرم، قررت 
أن تناشدهم، ويف مقدمتهم فارس العرب، وقائد مسريهتم البطل الرئيس القائد 
العظيم،  العراق  الكويت إىل  يوافقوا عىل عودة  الركن صدام حسني، أن  املهيب 
َع  الكاملة بني الكويت والعراق". وُوقِّ الوطن األم، وحتقيق الوحدة االندماجية 
البياُن باسم عالء حسني وأعضاء احلكومة املؤقتة بتاريخ 1990/8/8م. ثم بث 
ورئيس  الدوري  إبراهيم  وعزت  حسني  صدام  بني  اجتامعًا  العراقي  التلفزيون 

احلكومة الكويتية املؤقتة عالء حسني اخلفاجي اجلرب.)144(

بتاريخ 1990/8/8م  الثورة  بيان آخر أصدره جملس قيادة  البيان  تبع هذا 

)141(   انظر اجلزء األول من هذا الكتاب ففيه ردود عىل االدعاءات العراقية.
)142(   نادية صقر، يوميات مذيعة مرابطة، د.م، د.ن، 1991، ص. 16-15.

)143(   بعد حترير الكويت خرج النجار من العراق وذهب إىل سلطنة عامن، وادعى أمامهم أنه من ساللة 
أباضية البرصة التارخييني، فتم جتنيسه باجلنسية العامنية. أخربين أ.د. عبداملالك التميمي.

)144(   يوسف حممد الغانم، العاصفة: مذكرات صامد يف أثناء غزو العراق للكويت، ص. 55.
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اجلزء  إعادة  الثورة  قيادة  "قرر جملس  فيه:  املؤقتة وجاء  احلكومة  فيه طلب  يقبل 
أبدية  كاملة  اندماجية  بوحدة  )العراق(  واألصل  الكل  إىل  )الكويت(  والفرع 
السيايس  الكيان  إلغاء  الثورة  قيادة  انفصام هلا". وبعدها أعلن صدام وجملس  ال 
العراق كمحافظة.)145( وُوِضَع  الكويت وحكومتها، وضمها إىل  املستقل لدولة 

ستار إبراهيم خليل حمافظا، ثم عزيز صالح النومان اخلفاجي.)146( 
بشأن  1990م  أغسطس   28 يف  عدة  مراسيم  العراقية  السلطات  أصدرت 
تغيري اسم الكويت إىل كاظمة، واعتبارها املحافظة رقم 19، وحتويلها إىل ثالث 
مناطق: اجلهراء والنداء )أي األمحدي(، وصدامية املطالع.)147( ثم بدأت بتغيري 
املناطق الكويتية، وأسامء الشوارع واملدارس واملستشفيات واملواين لتأخذ  أسامء 
أسامء شخصيات عراقية وعربية تارخيية وأسامء مناطق ومدن عراقية، وأسامء ذات 

داللة سياسية.)148(
كتب حممد عبداهلادي مجال يف مذكراته: "بدأت سلطات االحتالل يف تلك 
الفرتة محلة نفسية من نوع آخر عىل املواطنني هدفها إحباط املعنويات وفرض األمر 
الواقع. فقد بدأت بتغيري أسامء بعض املناطق والشوارع لتعطيها الصبغة العراقية، 
بالنداء، والساملية بالنرص، واجلابرية بحي األحرار،  فبّدلت اسم مدينة األمحدي 
وضاحية عبداهلل السامل بحي البرصة. كام غريت أسامء بعض الشوارع واملدارس 
ومستشفى  الوحدة،  بمستشفى  األمريي  املستشفى  ُسّمَي  فقد  واملستشفيات، 
مبارك بمستشفى النداء، ومستشفى الصباح بمستشفى صدام. أما ثانوية عبداهلل 
)145(   انظر الوثائق كاملة يف كتاب فؤاد مطر، مرشفا، موسوعة حرب اخلليج: اليوميات – الوثائق – احلقائق، 

ج. 2، ص. 72-68.
)146(   مقالة نرشت عىل موقع البي يب يس القسم العريب، "أبرز وجوه النظام العراقي السابق: أين هم اآلن؟"، 
_100902/09/2010/http://www.bbc.com/arabic/middleeast  ،2010/9/2

iraq_playcards_tc2  )تاريخ الدخول 2019/7/23(.
)147(   املركز اإلعالمي الكويتي بالقاهرة، جريمة غزو العراق للكويت: أحداث ووثائق من 2 أغسطس 
العراق  أثناء غزو  العاصفة: مذكرات صامد يف  الغانم،  أكتوبر 1990، ص. 52؛ يوسف حممد  إىل 2 

للكويت، ص. 114.
)148(   حممد الغانم، العاصفة: مذكرات صامد يف أثناء غزو العراق للكويت، ص. 120-119.
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السامل فسميت ثانوية صدام".)149(
الكويتيني،  املواطنني  بحق  الرتهيب  بمامرسة  العراقية  السلطات  قامت 
ال  التي  البيوت  بحرق  العراقيني  والعسكريني  الضباط  إىل  عليا  أوامر  فصدرت 
يستجيب أهُلها للتفتيش، ونقلهم إىل سجن البرصة. وهو ما حدث بالفعل لعدد 

من األرس الكويتية. وفيام ييل وثيقة هبذا اخلصوص:

أوامر من قائد القوات اخلاصة بارق عبداهلل احلاج حنطة بخصوص حرق كل بيت يرفض أهله التفتيش، وترحيل أهله 
إىل سجن البرصة، مؤرخة بـ 1990/9/19م.

)149(   حممد عبداهلادي مجال، الكويت وأيام االحتالل، د.م، د.ن.، 1992، ص. 58-57.
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واخلاصة،  العامة  للممتلكات  والنهب  للسلب  منظمة  عمليات  بدأت 
واالستيطان القرسي يف ضواحي الكويت. فقد ُجِلَبت أعداٌد من األرس العراقية 

إىل اجلهراء عىل سبيل املثال، فكتب يوسف الغانم يف مذكراته: 

اجلهراء.  يف  القاطنني  الكويتيني  اإلخوة  أحد  اليوم  صباح  يب  "اتصل 
حافالت  يف  ُنقلت  التي  العراقية  العائالت  من  هائلة  أعدادا  هناك  أن  وأخربين 
مدارس  وسكنت  كبري  بشكل  انترشت  وقد  اجلهراء.  إىل  البرصة  من  عراقية 
اجلهراء ومساجدها، وشاركت الناس يف معيشتهم وهددت أمنهم. وقد اشتكى 
بالتجول ليال عىل شكل مجاعات  الغزاة، ألهنم يقومون  أهل اجلهراء من هؤالء 
العراقي  اجليش  وأفراد  اجلهراء هم  أهايل  املنازل، كام شاركوا  وينهبون  مسلحة، 
يف احلصول عىل مؤونة اجلمعيات التعاونية. وبينام يقوم األهايل بدفع ما يشرتونه 
يقوم هؤالء اجلنود باالستيالء عىل ما يرغبون فيه ويأخذونه بالقوة. كام شاركوا 
األهايل يف حمطات البنزين ويف كل املصادر املعيشية. ونظرا لكثرهتم فقد ظهرت 
لوقوف  حمطة  هلم  وكونوا  اجلهراء،  شوارع  يف  بكثرة  العراقية  األجرة  سيارات 
وكتب  والبرصة(".  العشار  )رسة  أسموها  العراق  إىل  الذاهبة  األجرة  سيارات 
السلب  تواصل  العراقية  القوات  زالت  ما   ]1990/8/12 "]األحد  أيضا: 
والنهب ملنازل األرس الكويتية اخلالية والرشكات واملخازن املقفلة، حيث يقومون 
بكرس األقفال وحتطيم احلوائط وهنب ما فيها وشحنه يف شاحنات للعراق".)150(  

وكانت املنهوبات تعرض للبيع يف العراق.)151(

هجم العراقيون عىل بنك الكويت املركزي والبنوك األخرى، وفجروا أبواب 
ذات  املركزي  الكويت  بنك  خزينة  خصوصا  لفتحها  طريقة  وجدوا  أو  اخلزائن 
التقنية العالية. ونقلوا ما فيها من أموال وذهب وجموهرات وسندات إىل العراق، 

)150(   يوسف حممد الغانم، العاصفة: مذكرات صامد يف أثناء غزو العراق للكويت، ص. 61-60، 68.
 ،1991/6/26 –  1990/8/2 الكويت  يف  العراقي  االحتالل  زمان  عىل  شاهد  الفهد،  سليامن     )151(

مكتبة مدبويل، د.س.،  ص. 18-17.

إجراءات وسياسات سلطة االحتالل العراقي داخل الكويت الفصل اخلامـس



259 258259 258

ورصفوا بعضها بمساعدة فلسطينيني وأردنيني. وهجموا أيضا عىل سوق الذهب 
يف سوق املباركية، واقتحموا سوق األوراق املالية )بورصة الكويت(، باإلضافة 
إىل حمالت الرصافة وهنبوا مبالغ ضخمة. ليس هذا فحسب، بل رسق العراقيون 
باصات وزارة النقل واملواصالت، وسيارات اإلطفاء ورافعات املواين، والناقالت 
الكبرية واحلاويات، وأدوية وزارة الصحة وأجهزهتا الطبية وخمترباهتا، عالوة عىل 
وقد  وغريها.  األبحاث  ومراكز  الكويت  جامعة  وموجودات  املطابع،  أجهزة 
كتابات مستقلة.)152( وهذه وثيقة بخصوص هنب  املنهوبات يف  ُوثَِّقت كل هذه 

بنك الكويت املركزي مرسلة مكتب عيل حسن املجيد:

)152(   العميد الركن الطيار عيل حممد الفودري، كي ال ننسى الغزو العراقي، ط. 1، الكويت، د.ن.، 2010، 
ص. 68-55.
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 وثيقة عراقية ختص رسقة البنك املركزي، مؤرخة بـ 1991/1/15م. )املصدر: عيل الفودري، 
كي ال ننسى الغزو العراقي، ص. 59.(
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بتوزيع  يقومون  كانوا  الذين  الكويتيني  من  كثري  عىل  العراقيون  قبض 
املنشورات وأعامل املقاومة، وأخذوهم إىل املخافر وقاموا بتعذيبهم تعذيبا وحشيا 

يتضمن فقء األعني وبرت األصابع واحلرق واستخدام الكهرباء.)153(

املغاوير  وقوات  بالدبابات  الغربية  السفارات  مجيع  العراقيون  حارص 
واملظليني. فتش العراقيون عن مجيع املقيمني الغربيني يف الكويت وقبضوا عليهم 
ونقلوهم إىل العراق من أجل أن يفاوضوا ويساوموا الدول الغربية عليهم. وكان 
كثري من هؤالء الغربيني من العاملني يف القطاع اخلاص والسفارات. وكانت أوىل 
تلك العمليات يف مطار الكويت الدويل عندما وصلت طائرات حاملة جمموعة 

من املسافرين ذوي اجلنسيات الغربية.)154(

شهادات  سحب  بمحاوالت  الكويت  يف  العراقي  االحتالل  سلطة  بدأت 
اجلنسية الكويتية من املواطنني الكويتيني وإرغامهم عىل استخراج هويات عراقية، 
يستأنف  بأن  وأمروا  عراقية،  بلوحات  الكويتية  السيارات  لوحات  واستبدال 
تنفيذ  رفض  الكويتي  الشعب  أن  إال  أعامهلم.  إىل  الذهاب  الكويتيون  املواطنون 

تلك األوامر.)155(

)153(   يوسف حممد الغانم، العاصفة: مذكرات صامد يف أثناء غزو العراق للكويت، ص. 66.
)154(   انظر كتاب: "انطباعات األمريكيني العاملني يف الكويت حول الغزو العراقي"، إعداد مركز البحوث 
والدراسات الكويتية، 1996؛ وكتاب: "شهادة من أقبية السجون العراقية: رسالة إىل ضمري اإلنسانية"، 

إعداد مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1996.
)155(   عبداهلل محد حمارب، وثائق ال متوت: احلق الكويتي يف مواجهة العدواين العراقي، ط. 1، الكويت، 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2000، ص. 218-217.
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أوامر عراقية بتبديل اهلويات الكويتية هبويات عراقية، مؤرخة بـ 1990/9/1م.
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أمر عراقي بسحب شهادات اجلنسية الكويتية من املواطنني، مؤرخة بـ 1990/9/4م.
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وثيقة عراقية تدل عىل مقاطعة الكويتيني للمديرية العراقية اخلاصة باستبدال اهلويات من كويتية إىل عراقية. 
مؤرخة بـ 1990/10/7م.
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وثيقة عراقية بخصوص تبديل لوحات السيارات، مؤرخة بـ 1990/10/31م.
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ال�صفارة الكويتية يف بغداد اأثناء الغزو العراقي للكويت

ماذا  فيه  رشح  احلياة  جريدة  يف  صحفيا  حتقيقا  اجلارس  محد  الصحايف  كتب 
العراقي لدولة  الغزو  قبيل وأثناء فرتة  بغداد  الدبلوماسية يف  البعثة  بأعضاء  حل 

الكويت، فقال بعد أن وصف تصاعد األحداث قبيل الغزو:)156(

"جاء هاتف من الكويت بعد السادسة صباحًا بالنبأ العظيم، لقد اجتاحت 
اصفّرت  وقد  السفارة  يف  الدبلوماسيون  والتقى  الكويت.  العراقية  القوات 
التاسعة  يف  البحوه  ]إبراهيم[  السفري  ووصل  ألسنتهم.  وانعقدت  وجوههم 
والنصف. وُعقد اجتامع يف الطابق العلوي للسفارة بعد إبعاد العاملني العراقيني 
االتصال  مرارًا  وطلب  للخرب  مصّدق  غري  السفري  وكان  األريض.  الطابق  إىل 
جنود  اقتحم  فقد  ترّد؛  ال  كانت  اخلارجية  لكن  منه،  للتأكد  الكويتية  باخلارجية 
الغزو مبناها. ومن الالفت أن السكرتري االول يف السفارة املغربية حرض إىل البعثة 
امللك احلسن  ناقاًل توجيهات من  الكارثة  الساعات األوىل من  الكويتية يف هذه 
الظروف  ظل  يف  البعثة  هذه  أعضاء  حيتاجها  التي  املساعدة  كل  بعرض  الثاين 
الراهنة، وأجابه السفري بأنه ينتظر التعليامت من الكويت يف أي خطوة يتخذها. 
واقرتح بعض أعضاء الطاقم أن تبادر البعثة إىل اللجوء إىل سفارة أخرى لتأمني 
احلامية للديبلوماسيني الكويتيني وعائالهتم، وإلرشاك الدولة التي تتبع هلا السفارة 
سياسيًا يف الشأن الكويتي. وطرحت السفارتان السعودية أو املرصية كخيار عريب، 
وكذلك األمريكية أو الربيطانية كخيار دويل، لكن السفري البحوه تردد ثم رفض 

ذلك، وقال أنه لن يبادر إىل مثل هذه اخلطوة، إال بتعليامت من الكويت. 

خشية  احلساسة  الوثائق  إتالف  إىل  املبادرة  برضورة  آخر  عضو  حتدث  ثم 
اقتحام العراقيني السفارة. وقال السفري أنه جيب أال نقوم بذلك إال بتعليامت من 
)156(   راجع اجلزء األول حتت فصل السفارة الكويتية يف بغداد. وانظر التحقيق الصحفي: محد اجلارس، قصة 
http://www. ،2002/2/26 ،السفارة الكويتية يف بغداد إبان الغزو العراقي، نرش يف جريدة احلياة

alhayat.com/article/1120967 )تاريخ الدخول 2019/8/30(.
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الكويت، فقال له العضو "إن الكويت التي تنتظر منها التعليامت مل تعد موجودة". 
وقام وبدأ بحرق ما لديه من تقارير، ثم تبعه باقي األعضاء، ثم جاء السفري وقال 
احرقوا أيضًا ما لدّي من تقارير. وهكذا تم إشعال نار يف برميل يف محام مكتب 
السفري وُألقيت فيه التقارير والوثائق األكثر حساسية وال سيام التي ُكتبت يف ظل 
التصعيد السيايس. ومن املخّيب آلمال الديبلوماسيني أن االستخبارات العراقية 
عليها  استولت  كانت  التقارير  هذه  من  كاملة  نسخًا  ذلك  بعد  عليهم  عرضت 
من مبنى اخلارجية يف العاصمة الكويتية. أما أرشيف السفارة الذي جرى مجعه 
وإعداده عىل مدى سنوات فلم يتسع الوقت إلتالفه واستوىل عليه العراقيون يف 

ما بعد. 

وعىل رغم هول األحداث يف الكويت بقي مبنى السفارة بعيدًا عن أي إجراء 
تغرّي  ذلك  لكن  هادئًا،  بأكمله  املجاور  احلي  كان  بل  النهار،  ذلك  عراقي معظم 
منها  ونزل  املبنى  باحة  سيارات  مخس  اقتحمت  إذ  عرصًا،  والنصف  الثالثة  عند 
عرشون من عنارص االستخبارات بمالبس مدنية ويتخرّصون رشاشات صغرية. 
حاول السفري االعرتاض ديبلوماسيًا عىل اقتحام حرمة السفارة لكن جاءه الرد: 
"لدينا أوامر حمددة سننفذها وهي لضامن سالمتكم". كان عنارص االستخبارات 
صارمني وإن حتّدثوا بلهجة مؤدبة. وخالل ساعات تم تفتيش السفارة بالكامل 
وحجزوا الديبلوماسيني يف غرفة حتى الواحدة فجرًا ثم سمحوا هلم بالعودة إىل 
أي  عىل  اإلقدام  بعدم  قوي  حتذير  مع  اهلاتفية  اخلدمة  عنها  قطعت  التي  منازهلم 

ترصف متهور ورضورة العودة إىل السفارة غدًا والدوام يف صورة طبيعية. 

صادر  يومني  وبعد  أمرهم.  عىل  املغلوبون  الديبلوماسيون  فعله  ما  وهو 
العراقيون سيارات السفارة، وقام السفري البحوه باالستيضاح منهم عام إذا كان 
الرفض،  الكويت فكان اجلواب  إىل  بالعودة  الكويتيني  للديبلوماسيني  مسموحًا 
العراق يف الكويت. ثم  املوقتة" التي شكلها  "احلكومة احلرة  البعثة متثيل  إذ عىل 
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أهنت بغداد هذه احلكومة يف الثامن من آب وأعلنت ضم الكويت، وقبل يوم من 
السفارة.  إىل  احلضور  عن  بالتوقف  الكويتيني  أمرت  االستخبارات  كانت  ذلك 
ما  أم  لنا حقوق  ديبلوماسيون  نحن  "هل  االستيضاح وسأل:  السفري  أعاد  وهنا 
هو وضعنا"، وجاءه اجلواب من مسؤول اخلارجية العراقية: "أنتم اآلن مواطنون 

عراقيون، هل تعلمون ماذا تعني كلمة مواطن عراقي؟". وطبعًا كانوا يعلمون. 

بقي أعضاء البعثة يف منازهلم حتت املراقبة، وكان أسوأ ما خيشونه مل يقع بعد 
وهو "ضيافة" االستخبارات. لكن انتظارهم مل يطل، فبعد ثالثة أسابيع من الغزو 
"املنصور"  ضاحية  إىل  األعضاء  معظم  وأخذت  االستخبارات  عنارص  جاءت 
ومتداعيًا  مهماًل  اخلارج  من  يبدو  كان  منزل  إىل  العراقية،  العاصمة  يف  املعروفة 
لكنه من الداخل كان مقرًا للتحقيق. كانت ثمة صالة يف وسط املبنى فيها كريس 
للتعذيب بالكهرباء، وكان من حسن حظ الديبلوماسيني الكويتيني أن احدًا منهم 
ويستغرق  فرديًا  التحقيق  وكان  حال.  أي  يف  موجودًا  كان  لكنه  عليه،  جيلس  مل 
ساعتني تقريبًا لكل ديبلومايس، ويقوم به اثنان بدا أهنام من جهاز األمن اخلاص 
يف حني كان مسؤول املوقع شخصًا ينادونه بـ"ابو لينا" يف منتصف الثالثينات من 
العمر، ريايض املنظر يميل إىل القرص. وتبني أن "أبو لينا" هذا هو املختص بشؤون 
الديبلوماسيني الكويتيني، وعىل اطالع كامل عىل ملفاهتم وتفاصيل عملهم عىل 
رغم أن أحدًا ال يتذكر أنه رآه قبل ذلك. وبقي هذا الضابط مرشفًا عليهم طوال 
الشهور الالحقة. وكذلك حرض التحقيق شخص فلسطيني يبدو أنه اختصايص 

نفساين إذ كان يكتفي باملراقبة وال يشارك يف التحقيق. 

وعىل رغم الضغط النفيس مل يتعرض أي من الديبلوماسيني للتعذيب. وفهم 
الديبلوماسيون أن االستخبارات ال تتوقع منهم معلومات مهمة وال ترى هلم قيمة 
مع زوال حكومتهم ودولتهم، لكن التحقيق كان خطوة روتينية طبقًا للبريوقراطية 
األمنية العراقية. أما السفري البحوه فتم التحقيق معه يف منزله وجرى التنبيه عليه 
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بأنه مسؤول عن أي خطأ يرتكبه أي من موظفيه، وعاش البحوه حتت تأثري هذا 
الوعيد طوال الشهور التالية. لكن القبضة االمنية بدأت بالرتاخي بعد ذلك، إذ 
أن االستخبارات سمحت يف أيلول سبتمرب لكل عضو يف السفارة بزيارة الكويت 
لثالثة أيام عىل أن يعود "وإال عّرض سالمة زمالئه للخطر"، وساعدت زيارات 
بعض الديبلوماسيني إىل الكويت يف رفع روحهم املعنوية، فبدأوا يفكرون بعمل 
يشء للخروج من املحنة التي يعيشوهنا. وكانت األولوية إلخراج عائالهتم فتم 
هذا خالل الشهور الثالثة الالحقة بطرق متعددة وملتوية وباستخدام جوازات 
سفر بأسامء ومهية قدمتها "سفارات شقيقة". ثم ذهب مسؤول الشؤون اإلدارية 
الشؤون  مسؤول  وتبعه  فيها،  واختفى  زيارة  يف  الكويت  إىل  الدويش  سعود 
اليحيوح يف هناية كانون األول  الزواوي وموظف الرمز جاسم  السياسية غسان 
ديسمرب. ويف الثامن من كانون الثاين يناير حصل السفري البحوه عىل إذن باملغادرة 
التحرير  منظمة  برئيس  القديمة  معرفته  أن  وقيل  فلسطينية،  بوساطة  األردن  اىل 

يارس عرفات سامهت يف إتاحة خروجه. 

وبقي ديبلومايس واحد هو القنصل حفيظ العجمي الذي جاءه من الكويت 
ملغادرة  عليه خطة  واقرتح  تاجر،  "املقاومة" ويتخفى يف صورة  يعمل يف  ضابط 
العراق رسًا عرب احلدود مع تركيا عن طريق وسطاء أكراد يف التاسع من الشهر نفسه، 
للغاية واستغرقت  الرحلة كانت صعبة  بدء احلرب. لكن هذه  وقبل أسبوع من 
أربعة أيام عرب جبال كردستان الوعرة املثلجة، وانتهت به إىل سجن تركي عانى 
فيها من فظاظة وغلظة حرس احلدود األتراك الذين مل تتحسن معاملتهم له حتى 
بعدما تأكد هلم أنه دبلومايس كويتي، ثم أرسلوه إىل احلدود السورية، وهناك وجد 
من يقوده إىل السفارة الكويتية يف دمشق". كانت هذه أبرز إجراءات وسياسات 
العدو العراقي املحتل لدولة الكويت وسفارهتا يف العراق. وسيكون اجلزء الثالث 

خمصصا لتوثيق نشاط املقاومة الكويتية يف الداخل.
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اخلامتة:

بمعظم  علم  عىل  الكويتي  للجيش  التابعة  العسكرية  االستخبارات  كانت 
املعادي  نشاطها  بدأ  التي  العراقي  والقوات  العراقية  السياسية  القيادة  حتركات 
مصادر  من  تأتيهم  املعلومات  فكانت  1990م،  يوليو  منتصف  يف  للكويت 
متعددة منها برشي، وتقني مثل الرادارات ونظام األواكس. وكانت تزود القيادة 
السياسية الكويتية واأللوية العسكرية بتقارير مكثفة عنها وبخرائط ملواقع متركز 
العراق  الكويت من  العراقية وأنواعها، وتسليحها. وذلك بحكم قرب  القوات 
وإيران اللتني دخلتا يف حرب دامت ثامنية سنوات، وألقت بآثارها عىل الكويت 
ختصصه  بحسب   - االستخبارات  دور  لكن  والعسكرية.  السياسية  الناحية  من 
التي  العسكرية  واأللوية  السياسية،  للقيادة  التقارير  إرسال  عند  يتوقف  كان   -
متتثل ألوامر القيادة السياسية.)157( وكانت املعلومات تأيت أيضا من سفارة دولة 
السياسية  القيادة  خترب  التي  األمريكية  األجهزة  إىل  باإلضافة  بغداد،  يف  الكويت 

بوجود حشد عسكري عراقي يف شامل الكويت.

كان العراق يتذرع بالقيام بتمرينات، وأحيانا يوحي بأنه حيشد قواته من أجل 
القوات  مع  مناوشات  تفتعل  أيضا  العراقية  القوات  وكانت  السيايس.  الضغط 
هذه  اجتمعت  وجنود.  آليات  ونقل  عسكرية  حركة  لوجود  للتربير  اإليرانية 
الذرائع مع حسن نية الكويت التي تستند إىل تارخيها الزاخر يف تقديم العون إىل 
العراق، باإلضافة إىل االتفاق ما بني الشيخ سعد وعزت إبراهيم يف اجتامع جدة 
التطمينات  الكويت، عالوة عىل  بغداد وثالث يف  ثان يف  اجتامع  أن يكون هناك 
التي وصلتها من ملوك ورؤساء عدة دول عربية بعد أن تعهد هلم صدام، بعدم 

وجود نية للعراق بغزو الكويت.

https://www. ،2015/2/23 ،157(   عبداهلل املعيوف، مقابلة تلفزيونية يف قناة العدالة برنامج اللويب(
6b7c7BB-XJ8=youtube.com/watch?v )تاريخ الدخول 2019/7/28(.  
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االستعداد  حالة  رفع  نوايا  هناك  كانت  الكويتي  العسكري  املستوى  وعىل 
تقديم  يوم  بعد  أي  1990م  يوليو   17 تاريخ  بعد  الكويتي  للجيش  العسكري 
العراق مذكرة يف مقر جامعة الدول العربية ضد الكويت، وقبل ذهاب الشيخ سعد 
الجتامع جدة بتاريخ 1990/7/31م. فقد أمر الشيخ نواف األمحد الصباح وزير 
الدفاع بأن ُترفع احلالة إىل الدرجة ب، وهي درجة استعداد أعىل من العادية وأقل 
من الدرجة القصوى، وتعني استدعاء 5% أو 10% من املجازين من العسكريني، 
انتباه  حالة  هناك  تكون  أن  وكذلك  االحتياط،  من   %10 استدعاء  إىل  باإلضافة 
داخل املعسكرات دون توزيع ونرش القوات يف اخلارج. وكان هناك أيضا اقرتاح 
من نائب رئيس األركان الشيخ جابر اخلالد الصباح بأن ُترفع حالة االستعداد إىل 
الدرجة القصوى واستدعاء املجازين مجيعهم، وكاد هذا اإلجراء أن ُيطّبق، لكن 
جاءت األوامر العليا بإلغاء االستنفار والرجوع إىل احلالة العادية؛ تفضيال للحل 
احلدودية  للمراكز  العراقية  القوات  احتالل  بعد  ولكن  والدبلومايس.  السيايس 
رئاسة  من  الدفاع  أوامر  صدور  تأخر  فجرا،  عرش  الثانية  الساعة  عند  الكويتية 
اخلاصة  القوات  مفارز  اقتحمت  أن  بعد  أي  أو ثالث ساعات  األركان ساعتني 
العراقية، حيث ُبلِّغت املعسكرات فيام بني الساعة الثانية والثالثة فجرا، ومل تكن 
الضباط والعسكريني كافيا.  املعسكرات واآلليات واألسلحة جاهزة، وال عدد 

يذكر أن القوات العراقية الرئيسية اقتحمت الكويت عند متام الرابعة فجرا.

بالنسبة  ييل:  فيام  العراقي  الغزو  قبيل  الكويتي  تلخيص حالة اجليش  يمكن 
لظروف وإمكانيات اجليش الكويت قبيل ليلة الغدر فمسألة يمكن تلخيصها بام 
ييل: كان اجليش الكويتي بكافة وحداته مستنفرا ملدة 8 أعوام طيلة احلرب العراقية 
اإليرانية.)158( وكان الفصل الذي وقع فيه الغزو فصل الصيف، حيث تكثر خالل 
هذا الفصل إجازات العسكريني بكافة الرتب نظرا الرتباط العسكريني بعائالهتم 

)158(   صابر السويدان وظافر العجمي، تاريخ اجليش الكويتي: 1949 - 1999م، ص. 273، 286.
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بالسفر  تسمح  التي  الطويلة  الصيفية  املدرسية  إجازهتم  كانوا يف  الذين  وأبنائهم 
خارج الكويت. عالوة عىل أن هناك إجازة هناية األسبوع يوم اخلميس غاب فيها 
الوقت  الليل،  يف  أيضا  االحتالل  توقيت  وكان  الصيفية.  إجازته  يف  يكن  مل  من 

الطبيعي لنوم من سيستيقض صباحا للذهاب إىل معسكره.

أما من ناحية عدد منتسبي اجليش ودرجة تسليحه، فقد كان تسليح اجليش 
كانت  ذلك،  عىل  عالوة  التسليح.  مصادر  من  سالح  شحنات  وبانتظار  ناقصا، 
السعودية مشاركًة يف  الغزو يف  الكويت قبيل  اللواء / 80 بشامل  معظم دبابات 
التعاون  كافة دول جملس  يتكون من قطعات من  كان  الذي  اجلزيرة  قوات درع 
فلم  القتالية  والعقيدة  الدفاعية  واالسرتاتيجية  التخطيط  ناحية  ومن  اخلليجي. 
تكن موجودة أو مفعلة يف ذلك الوقت. ومل يضع اجليش الكويتي سيناريوهات 
حمتملة ختص كيفية الترصف يف حال حدوث عمليات غزو تتعرض هلا الكويت.

كانت القوة البحرية الكويتية حتفل بضباط وجنود شجعان إال أهنا كانت من 
حيث العدد والعدة األقل من بني القوات املسلحة الثالث رغم أن الكويتيني أمة 
بحرية، فعدد منتسبيها قليل جدا، وأسلحتها حمدودة، وكفاءة زوارقها واألجهزة 
التي عليها متدنية. فقد عطبت األجهزة عند احلاجة إليها وقت املعركة. وكذلك 
كان رادار القوة البحرية ال يغطي نطاقا أبعد من احلدود البحرية الكويتية، األمر 
الذي سّهل عىل العراقيني الذين كانوا يعرفون ذلك األمر، بأن يلتفوا ويفاجئوا 

الكويتيني بدخوهلم ملياه الكويت من جهة الرشق ومن احلدود الدولية.

احلقيقية  جلنسياهتم  امُلخفني  من  قليل  غري  عددا  الكويتي  اجليش  يضم 
وحيملون مسمى مقيمني بصفة غري قانونية أو "بدون". وقد أفاد بعض الضباط 
الكويتيني أن هؤالء "البدون" انقسموا إىل موالني للكويت ومتعاونني مع اجليش 
تفاصيل  العراقية  االستخبارات  معرفة  يفرس  ما  وهذا  هلم.  وجواسيس  العراقي 
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عىل  وبناء  استعدادها.  ودرجة  وتسليحها  ومواقعها  الكويتية  املعسكرات  حالة 
البدون" إىل االستخبارات  "العراقيني  التي ترسبت من خالل بعض  املعلومات 
إن  بل  فحسب،  هذا  ليس  العسكري.  االجتياح  خطط  ُوِضَعت  العراقية، 
االستخبارات السورية كانت عىل علم بتفاصيل اجليش الكويتي، فقد خلصوها 
يف كتاب أصدره مركز الدراسات العسكرية بدمشق محل عنوان "حرب اخلليج: 
"السوريني  دليل واضح عىل ترسيب  الكويت وحتريرها" )1992(، وهذا  غزو 

البدون" معلومات  إىل خمابرات دولتهم التي أتوا منها.

ويف ليلة الغزو حرض القادة العسكريون والوزراء إىل غرفة العمليات برئاسة 
ليال  عرش  الثانية  الساعة  حوايل  منذ  )اجليَون(  يف  املباركية  بمعسكرات  األركان 
عىل  وكان  املراكز.  عىل  واعتدائها  احلدود  نحو  وتقدمها  العراقية  احلشود  ملراقبة 
نواف،  الشيخ  وسمو  األمحد،  صباح  الشيخ  وسمو  سعد  الشيخ  سمو  رأسهم 
الساعة  بني  وفيام  الوزراء.  السادة  من  وعدد  السامل،  صباح  سامل  الشيخ  ومعايل 
سعد  الشيخ  أصدر  حمدد(  توقيت  عىل  املصادر  جتمع  )مل  فجرا  والثالثة  الثانية 
ونائبه  الصانع  مزيد  الركن  اللواء  األركان  رئيس  إىل  أوامرمها  نواف  والشيخ 
الشيخ جابر اخلالد الصباح وقيادات اجليش الكويتي بالتصدي للقوات العراقية. 
وكانت القيادة ُتدير العمليات إىل أن انقطعت االتصاالت، وصارت الوحدات 
صباح  الشيخ  اخلارجية  وزير  مهمة  وكانت  البقية.  عن  بمعزل  تقاتل  العسكرية 
الشقيقة  بالدول  االتصال  الصباح  املحمد  نارص  الشيخ  الوزارة  ووكل  األمحد 

والصديقة إلخبارهم بام حدث من غزو عراقي عىل الكويت.  

اجليش  تسليح  اكتمل  لو  حتى  أنه  حقيقة  عن  احلديث  البدهيي  من  لعل 
فسيقع  العراقية،  القوات  ملواجهة  واستعداده  جاهزيتيه  بكامل  وكان  الكويتي، 
يف مشكلة يف التعامل مع قوات تتفوق من كل النواحي العسكرية عددا وعدة، 
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الذي  األمر  اإليرانية،  العراقية  احلرب  خالل  اكتسبتها  التي  اخلربة  إىل  باإلضافة 
يرجح كفة اجلانب العراقي. وبشكل أدق، تتكون القوات العراقية من حيث عدد 
القوات  أما  املليون جندي مقسمني عىل 48 فرقة عسكرية.  األفراد ما يزيد عن 
أما  فرقتني فقط.  يعادل  ما  يتجاوز عددها 25.000 موزعني عىل  الكويتية فال 
الكويت  متتلك  فيام  حربية،  طائرة   689 فلدهيا  جمتمعة  العراقية  اجلوية  القوات 
 6 يمتلك  العراق  كان  فقد  البحرية  للقوات  وبالنسبة  حربية.  طائرة   80 حوايل 
فرقاطات، و38 زورقا مسلحا بالصواريخ والطوربيدات، و8 كاسحات ألغام، 
القوة  كانت  فيام  وغريها.  وقود،  نقل  وسفينة  وجنود،  دبابات  إنزال  سفن  و6 
البحرية الكويتية تتألف من 8 زوارق مسلحة بالصواريخ، و50 زورقا للمشاة، 
و3 سفن إمداد ومتوين، و4 سفن برمائية و15 دورية خفر سواحل. وبالطبع مل 
بفيلق  اكتفت  بل  الكويت،  احتالل  أجل  من  القوات  هذه  كل  العراق  تستخدم 

واحد من فيالق احلرس اجلمهوري. 

جاءت حقيقة عدم تكافؤ اجليشني يف معرض حديث سمو ويل العهد وسمو 
مقصود(  )غري  استعداد  عدم  من  حدث  ما  أن  فكرة  أبديا  حيث  الدفاع،  وزير 
جنب اجليش الكويتي الدخول يف معركة غري متكافئة كانت ستودي بحياة رجال 
الكويت  لتعرضت  والقصف  املدفعية  العراقيون  استخدم  ولو  الكويتي،  اجليش 
لتدمري أكرب مما حدث هلا فعال. وبالفعل فإن اجليش الكويتي تلقى الحقا مساعدة 
عسكرية من القوات الشقيقة والصديقة فربَّ العسكريون بقسمهم يف الدفاع عن 

وا عىل العراقيني بعدها بسبعة أشهر.  الكويت، وكرُّ

وقد ُطرحت فكرة مفادها أنه لو كان اجليش الكويتي مستعدا قبل الغزو فقد 
تسهم دفاعاته يف إيقاف القوات العراقية يف الشامل ريثام تأيت قوات شقيقة وصديقة 
لتساعد يف الدفاع عن الكويت. لكن هذه الفكرة افرتاضية تطرح يف سياق جمهول 
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الدول  فعل  رد  تأخر  لقد  بالفعل وبرسعة؟  فهل ستأيت جيوش من دول أخرى 
العربية حوايل أربعة أيام أو مخسة عن اختاذ قرار سيايس بشجب االحتالل، وال 
التكلفة  نتخيل  أن  ولنا  أكثر.  سيتأخر  عسكرية  لقوات  إرساهلم  قرار  أن  شك 
اخلطرية التي ستكلف اجليش الكويتي، بل وما ستتكبده مدينة الكويت من قصف 

بالصواريخ واملدفعية والطائرات العراقية، حال حدوث اشتباك كامل.

كان تسلسل التحركات العسكرية العراقية كام ييل:

يف الساعة التاسعة والنصف بتاريخ 1990/8/1م اقرتبت الدبابات العراقية 
يف  وبدأت  والصخيربيات  والعازمية  قرص،  أم  يف  الكويتية  احلدودية  املراكز  من 

تطويقها.

يف الساعة احلادية عرشة بتاريخ 1990/8/1م أقلعت طائرة مرياج عراقية 
املنطقة  بتصوير  وقامت  عايل  ارتفاع  عىل  والسعودية  الكويت  أجواء  ودخلت 

الساحلية.

يف الساعة الثانية عرشة يف 1990/8/2م هامجت الدبابات العراقية املراكز 
احلدودية الكويتية الشاملية.

يف الساعة الواحدة فجرا، دخلت مفارز عسكرية عراقية من القوات اخلاصة 
يف  االتصاالت  قطع  عىل  وتعمل  املواضع،  وبعض  بوبيان،  لتحتل  الكويت  إىل 

الكويت.

يف الساعة الرابعة فجرًا، بدأ االجتياح الربي والبحري واجلوي من القوات 
العراقية الرئيسية عىل أربع حماور برية: أم قرص والعبديل والرتقة واألبرق، وحمور 

بحري.
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من  عددا  املكتملة  غري  والبحرية  واجلوية  الربية  الكويتية  القوات  خاضت 
بقيادة  والثالثون  اخلامس  اللواء  اشتبك  املثال،  سبيل  وعىل  الدفاعية.  املعارك 
العقيد الركن سامل مسعود الرسور بُثُلث قواته فقط، مع قوات من فرقة محورايب 
وقوات من فرقة املدينة املنورة، ودامت املعركة حوايل تسع ساعات؛ من السابعة 
الذخرية ولتفويت فرصة  نفاد  الثالثة والنصف عرصا، وبعد  إال ربع صباحا إىل 
العدو لتطويقه بدأ االنسحاب بام تبقى من اآلليات جنوبا إىل السعودية. وأمجعت 
الروايات الكويتية والوثائق العراقية عىل حدوث خسائر كبرية يف ضباط وأفراد 
وآليات اجليش العراقي. وقد استشهد وجرح عدٌد من الكويتيني يف تلك املعركة 
املجيدة. إن أمهية معركة هذا اللواء تكمن يف قيامه بتأخري تقدم القوات العراقية 
املتجهة نحو مدينة الكويت ومنطقة قرص اإلمارة احلكم والوزارات السيادية، األمر 
الكويت. وكذلك  السياسية الرشعية من تأمني نفسها خارج  للقيادة  الذي كفل 
السامل وأمحد اجلابر اجلويتني مما  إىل قاعديت عيل  املتجهة  العراقية  القوات  أخرت 
سهل عىل الطيارين إخراج الطيارات من الكويت بعد أن نفذت ذخريهتا وأدت 

واجبتها وقصفت القوات العراقية.

كام خاض اللواء السادس، واللواء الثامنون، وكتيبة املغاوير، واللواء اخلامس 
دسامن  قرصي  يف  األمريي  واحلرس  الوطني  واحلرس  اجليَون،  وقوات  عرش، 
إىل  استمر  وبعضها  للغزو،  األول  اليوم  يف  العراقية  القوات  ضد  معارك  وبيان، 
القوات اجلوية يف قاعدة أمحد اجلابر وقاعدة عيل السامل  الثاين. كام وقامت  اليوم 
حتت  القتال  يف  األمثلة  أروع  فيه  رضبوا  مرشف  بعمل  اجلوي  والدفاع  اجلويتني 

ظروف قاهرة ودون استعداد.

كشف عدد من الضباط العسكريني صعوبة القتال يف مساحة ضيقة كمساحة 
الكويت، وهذا ما يستدعي قادة اجليش إىل البحث عن طريقة قتالية تتغلب عىل 
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ظرف ضيق املساحة الذي ال يمكن تغيريه، إما عن طريق أسلحة هجومية جديدة 
عسكريا  املتقدمة  الدول  يف  ُتَطبَّق  أخرى  قتالية  عقيدة  تطوير  أو  رادعة  وأسلحة 

والصغرية مساحًة.

أيضا،  الداخلية  وزارة  يف  استعداد  أو  استنفار   - يبدو  فيام   - هناك  يكن  مل 
حتى أن مدير جهاز أمن الدولة ُأرِس يف فجر الغزو. ومل يكن هناك خطة من أي 
نوع للترصف عند حدوث غزو، وسبب ذلك هو عدم وجود عقيدة دفاعية أو 
دول  من  دولة  لغزو   – ضعيف  ولو   – احتامل  ملواجهة  موضوعة  سيناريوهات 
إخواهنم  مع  الداخلية  وزارة  للكويت. ظهرت جهود ضباط وعسكريي  اجلوار 
املدنيني الحقا يف املقاومة الشعبية التي بدأت منذ األيام األوىل للغزو، وبجهود 

فردية ومجاعية.

تبني أن القيادات األمنية مل يكن لدهيا خطة ختص محاية األمري وويل عهده يف 
حال حدوث غزو أو ما شاكله. فكانت عملية خروج األمري وويل عهده مرجتلًة 
من قبل سمو ويل العهد الذي اختذ قراره املصريي السديد يف وقت اقرتاب القوات 
العراقية من مدينة الكويت. وهو بال شك قصور يف اإلعداد والتخطيط للمسائل 
احلساسة. كام وأن عملية خروج األمري وويل عهده قد أفشلت االحتالَل العراقي 
سياسيا، وكانت العملية مشاهبة لسوابق تارخيية كثرية حدثت يف اجلزيرة العربية 

وأوروبا خالل فرتة احلرب العاملية الثانية. 

أقام يف الكويت قبيل الغزو العراقي عدد كبري جدا من العراقيني، وبشكل 
ل هؤالء العراقيون  غري مربر دائام. كام وأهنم كانوا خُيفون كوهنم عسكريني. شكَّ
الغازية عسكريا ولوجستيا، حيث  العراقية  للقوات  داعمة  طابورا خامسا وقوة 
العراقية، وحارصت قرص دسامن  للدبابات واملدرعات  الداللة  قدمت خدمات 
يعرفون  الذين  الكويتيني  املسؤولني  بعض  عىل  وقبضت  قناصيها،  خالل  من 
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أماكن إقامتهم ووجودهم بدقة. 

الغزو  فقبيل  املعقول.  جتاوزت  بدرجة  بالعراق  الكويتية  احلكومة  وثقت 
مسؤولني  والتقاء  جوالت  بعمل  متعددة  عراقية  حكومية  طلبات  عىل  وافقت 
يرغبون  أهنم  زعموا  حيث  احلساسة،  الكويت  دولة  ومنشآت  ومباين  مرافق  يف 
وهو  العراقية.  منشآهتم  تطوير  أجل  من  الكويتية  اخلربة  واكتساب  باالستفادة 
أمر أتاح لالستخبارات العراقية مجع أكرب قدر من املعلومات حول تلك املرافق 

احلساسة، فسهلت عىل قواهتم عملية احتالهلا.

مل تتدخل قوات درع اجلزيرة لتابعة ملجلس التعاون اخلليجي للمشاركة يف 
صد الزحف العراقي رغم طلب الكويت فجر يوم 1990/8/2، وكان السبب 

يف ذلك عدم وجود أوامر لدى قائد القوات.

طبق االحتالل العراقي سلسلة من السياسات واإلجراءات التي حاول من 
واحلرضية  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  من  الكويت  هوية  تغيري  خالهلا 
العمرانية. وكانت القرارات متسارعة وخمطط هلا. إال أن كل ما قاموا به مل ينجح يف 

إرغام الكويتيني عىل قبول األمر الواقع، فظهرت كل أشكال الرفض واملقاومة.
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البيبليوغرافيا:

امل�صادر واملراجع العربية:

إعداد   ، • العراقي"	 الغزو  حول  الكويت  يف  العاملني  األمريكيني  "انطباعات 
أقبية  من  "شهادة  وكتاب:  1996؛  الكويتية،  والدراسات  البحوث  مركز 
البحوث  مركز  إعداد  اإلنسانية"،  ضمري  إىل  رسالة  العراقية:  السجون 

والدراسات الكويتية، 1996.

ال  أيام  للكويت:  العراقي  الغزو  يوميات  مدونة  • 	" حممد،  جاسم  بورسيل، 
http://www.bourisly.net/ بورسيل،  شبكة  موقع  ُتنسى"، 
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وثائق عراقية عن �صري الجتياح العراقي للكويت ن�صرت يف 

كتاب: علي خليفوه، املقاومة الكويتية من خالل الوثائق 
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صفحة عنوان الوثيقة حتليل عملية اللواء 16 ضمن فرقة محورايب.
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الصفحة الرابعة عرشة من وثيقة حتليل عملية اللواء 16 ضمن فرقة محورايب.
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وثيقة رقم )2(

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (
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صفحة عنوان وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

 
الصفحة األوىل من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (
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الصفحة الثانية من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.2

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (
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الصفحة الرابعة من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (
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الصفحة اخلامسة من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (
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الصفحة السادسة من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (
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الصفحة السابعة من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.
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315 314315 314

 

الصفحة الثامنة من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (
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الصفحة التاسعة من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.
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الصفحة العارشة من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.
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الصفحة اخلامسة عرش من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

)الصفحتان 13، و14 مفقودتان(.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (
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الصفحة السادسة عرش من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



321 320321 320

 
الصفحة السابعة عرش من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



323 322323 322

 
الصفحة الثامنة عرش من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



323 322323 322

 
الصفحة التاسعة عرش من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



325 324325 324

 
الصفحة العرشين من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



325 324325 324

 
الصفحة احلادية والعرشين من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



327 326327 326

 
الصفحة الثانية والعرشين من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



327 326327 326

الصفحة الثالثة والعرشين من وثيقة حتليل معركة لواء املشاة اآليل 14 لفرقة املدينة املنورة.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



329 328329 328

الوثيقة رقم )3(

توجيهات صادرة من قائد قوات احلرس الثوري العراقي إىل قادة الفرق العسكرية مؤرخة بـ 1990/8/5م.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



329 328329 328

 
دليل رموز التقارير العراقية اخلاصة بعملية الغزو

 )املصدر: عيل خليفوه، املقاومة الكويتية يف الوثائق العراقية، 385-384(.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



331 330331 330

دليل رموز التقارير العراقية اخلاصة بعملية الغزو 
)املصدر: وثائق مركز البحوث والدراسات الكويتية املنشورة يف كتاب عيل خليفوه ، املقاومة الكويتية يف الوثائق 

العراقية، 385-384(.

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



331 330331 330

برقيات قوة احلرس التابعة للجيش الكويتي التي أبلغت عن التحشدات العراقية وبداية اخرتاق احلدود الكويتية

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



333 332333 332

)املصدر: التقرير العسكري للجنة تقيص احلقائق عن الغزو العراقي اآلثم يف 1990/8/2م(

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 332 332333 333 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 334 334335 335 ملحق رقم ) 1 (



335 334335 334

   
                  

وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت  ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 336 336337 337 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 336 336337 337 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 338 338339 339 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 338 338339 339 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 340 340341 341 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 340 340341 341 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 342 342343 343 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 342 342343 343 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 344 344345 345 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 344 344345 345 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 346 346347 347 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 346 346347 347 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 348 348349 349 ملحق رقم ) 1 (



وثائق عراقية عن سري االجتياح العراقي للكويت 348 348349 349 ملحق رقم ) 1 (



351 350351 350



351 350351 350
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