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 المؤهل الدراسي: البيانات الشخصية 

ســـاعة وكان األخ بدر العتيقي 
مديـــر العمليات وكنـــا خفارة 
في الليـــل وطلب ان أتوجه الى 
احلدود، نكشف األوضاع وكان 
هناك حتـــرك عراقي على مخفر 
الصامتة ومقتل عسكريني اثنني 
من مخفر الصامتة، املهم بعد ذلك 
ارسلت الى اجنلترا بعد جناحي 
في االختبـــارات وهناك اعطونا 
«كورس» لغة مكثف في مدارس 
في ريسبون في جنوب اجنلترا 
وأول يـــوم كان مختلطا رجاال 

ونساء.

  قصة زواجي

اللـــواء رزوقي بعد    يتطرق 
ذلك الى مرحلة مهمة من حياته 
وهي الزواج وتكوين األسرة وعن 
ذلك يقول: تزوجت متأخرا نوعا 

وهي أول بعثة دراسية وتعلمت 
اللغة االيطالية كتابة وقراءة، بكل 
إتقان خالل ٤٥ يوما، والدراسة 
ملدة سنة كاملة، وسبب التعلم 
للغة الننا وهم لم نكن نستطيع ان 
نتفاهم، ومما أذكر في تلك البعثة 
ان االخوان من الضباط حضروا 
ايطاليا ومعهم رواتبنا في  الى 
شنطة وما كان الدينار الكويتي 
يصرف في ايطاليا، خصوصا في 
شمال «ميالنو» ومت صرفها في 
سويسرا، حتويل العملة الكويتية 

الى عملة ايطالية.

  البعثة الثانية

  وأما البعثة الدراسية الثانية 
فكانـــت الى اجنلتـــرا في دورة 
مدرب بعد ايطاليـــا وبعد أزمة 
«الصامتة» وشاركت فيها في أول 

 يستهل اللواء ركن د.محمود 
رزوقي حديثه في اجلزء الثاني 
من اللقاء بالكالم عن سفره الى 
القاهرة ومن صاحبه من األصدقاء 
وكذلك حبه للموسيقى وعزفه 

لها حيث يقول:
  كانـــت ثقة األهل فينا كبيرة 
عندمـــا كنا في عمر الشـــباب، 
فذهبت مع األصدقاء الى القاهرة 
واذكر منهم على ســـبيل املثال 
السيد محمد املخيزمي، د.طارق 
املخيزمي، والسيد احمد املشاري، 
والسيد عثمان العبيان والسيد 
ناصر العصيمي والســـيد خالد 
الشطي، واملرحوم صالح املرزوق 
النجدي، والسيد  والسيد احمد 
محمد مدوه والســـيد السجاري 
ود.عبداللطيف، ود.احمد العياف 
والسيد احمد السالم والسيد بدر 
االبراهيم واحملامي علي الطاهر 
العربي والسيد  والســـيد علي 
مصيـــب جنم واملرحوم ســـالم 
عبدالرحمن السالم، وهناك تعلمت 
العود، حيـــث كانت أيامنا كلها 
فرح ووناســـة وجمعة وكانت 
أياما جميلـــة حيث كانت بيننا 
زيارات وكان العشـــاء كل يوم 
عند شقة من الربع، وعند العودة 
كان لنـــا صديق بالقوة اجلوية 
الســـيد ابراهيم الشريدة وكان 
ساكن جنبنا بالشامية وكان أخوه 
السفير زيد الشريدة يعزف وكنا 
نذهب مع بعـــض لتعلم العود 
عنده، كما اذكـــر انه كان عندنا 
مخيم كطيارين عام ١٩٧٢ ومع 
املرحوم عبدالعزيز اخلطيب وهو 
آمر الســـرب ويساعده املرحوم 
داود الغامن وكان معسكرنا في 
صبحان وكل ليلة عندنا سمرة 
ويحضر عندنا اجلميري وكثير 
من الفنانـــني وجميع األصدقاء 

أتتبع مشاركاتها  املنطقة، وأنا 
باملجلس وهي انســـانة مبدعة 
مع اخواتهـــا األخريـــات، اهللا 
يوفقهـــن ويكثر مـــن أمثالهن، 
وأنا من مناصري املرأة لتحقيق 
النجاح املنشود للكويت من قبل 
ان تأخـــذ حقوقها الدســـتورية 

واالجتماعية.
  كذلك أخي أحمد شيخ دين، 
وطـــالل األصغـــر بـــني االخوة 
اميركا  خريـــج كمبيوتر مـــن 
ويوسف ضابط باجليش، وأخي 
محمد يعتبر توأمي بالشبه بني 

االخوان.
  الوالـــدة – رحمة اهللا عليها 
– لها دور كبير في تربيتنا بعد 
وفاة الوالد واذكر ان يوم وفاته 
كان عندي اختبـــار اجنليزي، 
احضرت جدتي من اجلابرية كان 
في ذلك اليوم غبار شديد ذهبت 
الى املقبرة لدفن الوالد وذهبت 
لالمتحان ورجعـــت الى البيت 
الوالدة قالت  وجلست بالعزاء، 
انـــت الكبير روح قدم االمتحان 

واحلمد هللا الذي وفقني.
  والدتي جدتها املطوعة وضحة 
بن طوق كانت لها مدرسة تعلم 
فيها البنات واختها حصة، الوالدة 
ختمت قراءة القرآن وال أنســـى 
ان اختي مرمي ســـاهمت كثيرا 
في مســـاندة الوالدة في البيت 

واملصروف.

  أول بعثة دراسية

التحاقه باجليش سافر    بعد 
رزوقي في بعثة دراسية باخلارج 
ويقـــول عنها: بعدمـــا التحقت 
باجليش أرسلت في بعثة دراسية 
الى ايطاليا وأعطيت األخ حسن 
الفودري وكالة ليتســـلم راتبي 
ويعطيه الوالدة ألن لي راتب بعثة 

وكوني كبير مدربني وكنت أمني 
سر نادي القادسية، قالوا يريد 
الزواج من أجنبية فقالوا ما هو 
احلل قالوا أوال ان تكون مسلمة، 
ووافق حضرة صاحب الســـمو 
على ذلك، وكان الشـــهود اثنني 
الهارون  من االخوة د.مســـاعد 
ومحمـــد الصقعبي، ومت الزواج 
واحلمـــد هللا، واهللا رزقني بـ ٥ 
أوالد وبنت واحدة، أوالدي محمد 
آخر ولد يدرس بالثانوية العامة، 
ومبارك سافر للدراسة في جامعة 
اوسنت في تكســـاس، ومساعد 
طبيب واالخوان خريجا اجلامعة، 
اســـتمرت زوجتـــي بالعمل في 
اخلطوط الكويتية ملدة ٢٨ سنة، 
من عـــام ١٩٧٦ حتى بعد حترير 

الكويت من الغزو العراقي.

  االلتحاق بالجيش الكويتي

  يعود اللواء رزوقي الى كيفية 
التحاقه باجليش حيث يقول: بعد 
االنتهاء من الدراسة في الثانوية 
وحصولي على شهادة الثانوية 
العامة كان أمامي ان ادخل كلية 
الطب ولكن غيرت وجهة نظري 
نظرا لوفاة الوالد، فتقدمت بأوراقي 
للمؤسسة العسكرية وأول رجل 
قابلته فيها نائب رئيس األركان 
الفريق الشيخ صالح احملمد، وكان 
رجال ذا همة، ومـــروءة ومحبا 
لوطنه ومخلصا في عمله وله دور 
كبير في بناء اجليش الكويتي، 
مع أخيه املرحوم الشيخ مبارك 
عبداهللا اجلابر رحمه اهللا كرئيس 
أركان ولي معهما مواقف طيبة 
جدا ولهما االحترام والتقدير على 
طيب أخالقهما وحسن تعاملهما 
معنا، فســـألني الفريق الشيخ 
صالح احملمد ملاذا أريد ان التحق 
باجليش فقلت له حبي للحياة 

وكان يعرف بـ «مخيم الطيارين» 
وبعد وفاة عبدالعزيز اخلطيب 
انتهـــى املخيـــم، للتاريـــخ كنا 
مجموعة من العســـكريني وكنا 
جنتمع وكانت اجللسات في حدود 
األخالق والعرف والتقاليد واهللا 
عصمنا، وفي املخيم كنت أعزف 
وتعلمت العزف على العود ولكن 
كنت اضرب املـــرواس وااليقاع 
وعزفي يطربني ويطرب اجلالسني 
حولي، أيضا عزفت الناي، وكنت 
اعزف أغنية «وحداني اعيش»، 
و«نوره يا نوره»، وغيرهما، أما 
اآلن فأنا لم أمارس العزف بتلك 
األدوات من سنني طويلة، انني 
مشـــغول في أمور أهم من ذلك 

بكثير.

  أفراد األسرة

  ثم يتحدث ضيفنا عن أسرته 
واخوته واخواته فيقول:

  أنا واخواني من أب وأم واحدة، 
نحـــن ٥ أوالد و٤ بنـــات، البكر 
أختي مـــرمي – رحمة اهللا عليها 
– أم عبدالقـــادر أدت دورا كبيرا 
إعالميـــا واجتماعيا هي واختها 
مرمي الصالح كأول رائدتي مسرح 
كويتي يوم كان كل شيء صعبا 
على املـــرأة، وخاصة من جانب 
العادات والتقاليد، واحلمد هللا 
ان املـــرأة الكويتية أخذت حقها 
اجتماعيا وسياسيا، واملرأة هي 
أخت الرجال، واحلمد هللا هناك 
الكثير منهن قادرات على الرقي 
بالبالد من خالل املساهمات في 
جميع اختصاصاتها بل اآلن جند 
شرائح كثيرة باملجتمع الكويتي 
متارس جميـــع االختصاصات، 
ويكفينا ان املرأة اآلن متثلنا في 
مجلس األمة وأنا بصراحة أعطيت 
صوتي مع أوالدي ملرشحتنا في 

مـــا، مثلما ذكرت كنت في دورة 
الى اجنلترا والدراسة مختلطة 
بنني وبنـــات، ومنذ اليوم األول 
شاهدت تلك الفتاة كطالبة لغة 
معنا واقتربت منها وقلت لها انت 
زوجتي جلسنا في فصل واحد، 
كان والدها وزيرا في احلكومة 
اللكســـمبورغية وارسلها لكي 
تتعلم اللغة ألنها تريد ان تلتحق 
بجامعة كمبردج وكانت تسكن 
عنـــد العائلة التـــي كان والدها 
أثناء دراســـته  يســـكن عندها 
وذلك عـــام ١٩٥٦م. صار بيننا 
كالم حول الزواج وسافرت الى 
أكسفورد حتى أبدأ الطيران من 
هناك ولكن لم ينقطع االتصال 
بيننـــا بالتلفون، املهم تخرجت 
وســـلمت عليهـــا ورجعت الى 
الكويت وأعطيتها تلفوني وبعد 
٧ شهور وصلني اتصال هاتفي 
منها، وقالت فاحتتني بالزواج 
وارغب في زيارة بلدكم، قلت لها 
عندي صديق وصل حديثا الى 
بريطانيا وقلت له ستأتي عندك 
فالنة روح معها السفارة الكويتية 
كي يعطوها الڤيزا، وصلت الى 
الكويت واسكنتها في البيت مع 
الوالدة، قالت بودي ان اشتغل 
في الكويت ألن الكويت والعادات 
والتقاليـــد عجبتها فكلمت أحد 
املديرين في اخلطوط الكويتية 
ومتت املوافقـــة وحصلت على 
الوظيفة وال تعرف اللغة العربية 
ألنها خريجة لغات، سكنت عند 

الوالدة.
  عام ١٩٨٢ آخر زمالئي د.مساعد 
الهارون تقـــدم للزواج وصرت 

الوحيد فتقدمت للزواج.
  املرحوم الشيخ سالم صباح 
السالم كان وزيرا للدفاع فعلم 
أني مقبل على الزواج من أجنبية، 

العســـكرية وارغب في ان أكون 
طيارا وكتبت ٣ رغبات لكي أصبح 
طيارا واحلمد هللا أخذ بيدي الى 
العمل وجنحت فـــي عملي منذ 
البداية طيـــارا وتقاعدت طيارا 
وال أزال حيث اني حاصل على 

شهادة طيار مدني كذلك.
  ولقد سافرت الى اميركا بعثة 
من قبل اجليش وذلك للحصول 
على املاجستير في دورة القيادة 
واالركان وكانـــت زوجتي معي 
وابني مساعد وكان عمره سنة 
ونصف الســـنة، ثم رجعت الى 

عملي.

  قصة الدكتوراه

  وعن حصوله على شـــهادة 
الدكتوراه يقول: قصة الدكتوراه 
بعد التحرير كان املرحوم الشيخ 
سالم صباح السالم النائب األول 
ووزيـــر الدفاع ولقد كانت لديه 
النية في استحداث مجلس األمن 

الوطني الكويتي.
  فانتدبنا نحن الثالثة العقيد 
محمود رزوقي والعقيد عبداهللا 
السلطان واملقدم فرج العنزي كي 
نكون النواة الرئيسية لتأسيس 
هـــذا املجلس حيث كان التفكير 
الوطني ســـيكون  ان األمن  في 
رئاســـته للمرحوم الشيخ علي 
صباح السالم وكنت زميله في 
الكلية العسكرية وطلعت االول 
مكررا معه، املهـــم اجتمعنا مع 
املرحوم الشيخ ســـالم صباح 
السالم واستمعنا الى توجيهاته 
وتعليماتـــه لنا واصـــدر قرارا 
الول مرة يصدر عن املؤسســـة 
العســـكرية ان نقدم الدكتوراه 
خالل سبع عشة سفرة الدكتوراه 
ثالث سنوات يعني ست وثالثني 
شـــهرا كحد ادنى وستني شهرا 

 المناصب العسكرية:

 المناصب اإلدارية والمدنية:

 المشاركات الخارجية:

 أ - مدرب طياري التأهيل والعمليات ـ القوة اجلوية.
  ب - قائد رف الطيران السراب الهليوكوبتر ـ القوة اجلوية.

  ج - رئيس فرع التدريب والعمليات ـ القوة اجلوية.
  د - آمر املعهد اجلوي ـ القوة اجلوية.
  هـ - مدير العمليات ـ القوة اجلوية.

  و - مساعد آمر القوة اجلوية.
  ي - رئيس هيئة التعليم العسكري ـ اجليش الكويتي.

  ح - رئيس مركز دراسات األمن والدفاع ـ وزارة الدفاع.
  ط - مستشار لوزير الدفاع.

  مالحظة: مساعد آمر القوة اجلوية ومدير العمليات للقوة اجلوية 
ابان عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت (١٩٩٠ - ١٩٩١).

ــة احلاكم العرفي سمو   أ - عضو القيادة املركزية األمنية برئاس
ولي العهد (بعد التحرير مباشرة ـ األحكام العرفية).

  ب - عضو مجلس ادارة نادي القادسية الرياضي «سابقا».
  ج - أمني سر نادي القادسية الرياضي «سابقا».

ــية الرياضي  ــس االدارة لنادي القادس ــس مجل ــب رئي   د - نائ
«سابقا».

  هـ - عضو مجلس ادارة االحتاد الكويتي للسباحة «سابقا».
  و - رئيس اللجنة الفنية لالحتاد الكويتي للسباحة «سابقا».

  ي - رئيس جلنة ادارة االحتاد الرياضي للجودو «سابقا».
  ح - عضو االحتاد الرياضي العسكري الكويتي «سابقا».
  ك - عضو مؤسس ألغلب االحتادات الرياضية الكويتية.

  ل - عضو جلنة االحتفال باليوبيل الذهبي لثانوية الشويخ.

 أ - االشتراك في العديد من املؤمترات العسكرية والعلمية والقيادية 
على املستوى (اخلليجي االقليمي ـ العربي االقليمي ـ الدولي).

  ب - رئيس اللجنة املختصة في اعداد اجهزة علمية لعناصر اختبار 
الطيارين «شركة E.T.C» (فيالدلفيا ١٩٨٧ ـ أميركا).

  ج - عضو جلنة تقييم واختبار الطائرات للقوة اجلوية.
 K.A.C.S.C» د - رئيس جلنة استحداث املراكز العلمية العسكرية  

.«- F.T.C
ــدورة «١٩٩٨» ملديري التعليم  ــكرية ل ـــ - رئيس اللجنة العس   ه

والتدريب ـ اجلامعة العربية.
  و - عضو جلنة واجبات االركان لدول مجلس التعاون اخلليجي 

ـ االمانة العامة.
ــية الجتماعات وزراء الدفاع ورؤساء    ي - عضو الوفود الرئيس

 املرحوم الشيخ سالم صباح السالم وزير الدفاع األسبق يتسلم نسخة من تأليف د. رزوقي  وزير الداخلية السابق الشيخ جابر اخلالد الصباح يصافح د. محمود رزوقي في احدى املناسبات األركان لدول مجلس التعاون اخلليجي ـ االمانة العامة. 

 سـافرت فـي بعثـة دراسـية إلـى إيطاليا حيـث تعلمـت «اإليطاليـة» فـي ٤٥ يومًا وأخـرى إلنجلتـرا لتلقـي دورة مـدرب بعـد أزمـة «الصامتة»

العـزاء لتقبـل  عـدت  ثـم  اإلنجليزيـة  اللغـة  اختبـار  لتقديـم  ذهبـت  بدفنـه  قمنـا  أن  وبعـد  الغبـار  شـديد  كان  والـدي  وفـاة   يـوم 

 في اجلزء الثاني من اللقاء معه يكشف اللواء ركن متقاعد محمود رزوقي تفاصيل جديدة ويقلب صفحات أخرى من ذكرياته عن املاضي وكيف سارت 
تطورات األحداث بشكل شخصي أو األحداث العامة. يبدأ كالمه باحلديث عن حبه للفن واملوسيقى ثم يتطرق حلياته االجتماعية وأسرته. 

  رجل عسكري من الطراز األول بدأ بااللتحاق باجليش بعد الثانوية بعد أن كان مييل إلى دراسة الطب ولكنه غير رأيه بعد وفاة والده، درس في 
اخلارج في بريطانيا وأميركا وغيرهما من أجل احلصول على املاجستير والدكتوراه. 

  كذلك بنظرة املشـارك واخلبير يتناول مرحلة صعبة من تاريخ الكويت أال وهي العدوان العراقي اآلثم وكيف دارت األحداث وكيف متكنوا في 
القـوة اجلوية من إخراج معظم طائراتنا وإنقاذها من الوقوع في يد املعتديـن. كما يحكي أيضا ذكرياته عن التحرير وكيف كان الطيارون الكويتيون 

أول من ضرب األهداف العراقية لتمهيد الطريق إلرجاع حقوقنا السليبة.  كل ذلك وغيره من األمور واألحداث املهمة والشيقة نتعرف عليها من خالل 
هذا اجلزء الثاني من اللقاء مع اللواء ركن متقاعد محمود رزوقي، فإلى التفاصيل:  

 محمود رزوقي: عند حدوث االحتالل العراقي تمكنا 
من إنقاذ ٧٩٪ من طائراتنا وكان 

طيارونا ينطلقون من طرق سيارات 
مسفلتة بعد ضرب المدارج

 أخذ قرار الزواج لدى دراسته في بريطانيا عام ١٩٥٦ (٢-٢)

العـزاء لتقبـل  عـدت  ثـم  اإلنجليزيـة  اللغـة  اختبـار  لتقديـم  ذهبـت  بدفنـه  قمنـا  أن  وبعـد  الغبـار  شـديد  كان  والـدي  وفـاة   يـوم 

 في اجلزء الثاني من اللقاء معه يكشف اللواء ركن متقاعد محمود رزوقي تفاصيل جديدة ويقلب صفحات أخرى من ذكرياته عن املاضي وكيف سارت 

  رجل عسكري من الطراز األول بدأ بااللتحاق باجليش بعد الثانوية بعد أن كان مييل إلى دراسة الطب ولكنه غير رأيه بعد وفاة والده، درس في 

  كذلك بنظرة املشـارك واخلبير يتناول مرحلة صعبة من تاريخ الكويت أال وهي العدوان العراقي اآلثم وكيف دارت األحداث وكيف متكنوا في 
القـوة اجلوية من إخراج معظم طائراتنا وإنقاذها من الوقوع في يد املعتديـن. كما يحكي أيضا ذكرياته عن التحرير وكيف كان الطيارون الكويتيون 

أول من ضرب األهداف العراقية لتمهيد الطريق إلرجاع حقوقنا السليبة.  كل ذلك وغيره من األمور واألحداث املهمة والشيقة نتعرف عليها من خالل 

 محمود رزوقي: عند حدوث االحتالل العراقي تمكنا  محمود رزوقي: عند حدوث االحتالل العراقي تمكنا  محمود رزوقي: عند حدوث االحتالل العراقي تمكنا 

(قاسم باشا)   اللواء الركن طيار د.محمود رزوقي 
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 السبت
  ١٢  فبراير ٢٠١١ 

 أ - سباح للمسافات القصيرة والطويلة والعب كرة ماء  9 
للمنتخب الكويتي سابقا ونادي القادسية الرياضي.
  ب - حكم درجة أولى للسباحة وكرة املاء «سابقا».

  ج - حاصل على شـــهادة تدريب مدربني ســـباحة ـ 
موسكو.

  د - حاصـــل على شـــهادة فنون تعليم الســـباحة ـ 
أميركا.

 المؤهل الرياضي:
 أ - طيار عمليات.

  ب - حاصل على شـــهادة الطيران 
املدنية (CAA) ـ اجنلترا.

  ج - حاصـــل على شـــهادة مدرب 
مختبري الطيران اآللي ـ اجنلترا.

  د - حاصل على شهادة مدرب املدربني 
للطيران العمودي (A٢-) اجنلترا.

  هــــ - حاصل على شـــهادة مدرب 
 -  (G.I.T) األرضيـــة  الـــدروس 

اجنلترا.
  و - حاصل على شـــهادة السالمة 

للطيران ـ اجنلترا.
  ي - حاصـــل على شـــهادة رماية 

الصواريخ ـ الكويت.

 المؤهل العسكري:

الطائرات التي اخرجناها بحدود 
٧٩٪ من قدرة القوة اجلوية من 

جميع االنواع.
  بعد شهر من وصولنا ذهبنا 
الى الرياض والشيخ جابر اخلالد 
طلب مني واالخ جاسم السليم ان 
نعيد تشكيل القوة اجلوية وكنت 
مساعد آمر القوة اجلوية ومدير 
العمليات وزعناهم ســـت مفارز 
مفرزة في الظهران سكاي هوك 
عليها العميد يوســـف ضوبان، 
ومفرزة في اجلبيل الهيليكوبتر 
عليهـــا املرحـــوم العميد ناصر 
الطائف  فـــي  مجبل، ومفـــرزة 
امليـــراج، عليها العميد جاســـم 
السليم والعقيد ابراهيم الكندري، 
ومفرزة في تبوك ســـكاي هوك 
العميد يوسف ضوبان،  نفسها 
ومفرزة في ابوظبي الهوك العقيد 
بدر العيسى، باالضافة الى مفرزة 
 DC٩٠ - Cطيران النقل بجدة ١٣٠

الى  بسيارتي عن طريق املقوع 
قاعدة احمد اجلابر وعندي قيادة 

ثانية هناك.
  يوم اجلمعة بالليل سقط املركز 
الرئيسي، ابلغنا بذلك فهد االمير 
أبلغنا بالليل القيادة عندكم اآلن 
اتفقت مع االخوة الطيارين بقاعدة 
احمد اجلابر مركز العمليات بأن 
الكويت،  تخرج طائرتان خارج 
مع العلم ان املدارج كلها ضربت 
وكان الشباب يطيرون من طريق 
فرعي مسفلت لسيارات الزراعة 
آخر طيارة خرجت بها كانت يوم 
اجلمعة الساعة السادسة والنصف 
فجرا نزلنا في مطار الظهران وكان 
آمر القاعدة صاحب السمو امللكي 
االمير تركي بن ناصر طيارونا 
شباب وحاولت ان أمتص الغضب 
ذهبنا الى قصر اخلليج والتقينا 
بســـمو ولي العهد وكان يومئذ 
وزير الدفـــاع وابلغته عن عدد 

الشـــيخ سالم  حد أقصى فقال 
الصباح هل تســـتطيعون انهاء 
الدكتـــوراه بســـرعة وانهيناها 
خالل ست وثالثني شهرا، وكانت 
الرسالة التي قدمتها في «األمن 
الوطني الكويتي في ظل املتغيرات 
العاملية واالقليمية بالفلســـفة 
االســـتراتيجية» وكان املشرف 
د.اســـامة الغزالي حرب ورقمي 
بني احلاصلني على الدكتوراه في 
هذا التخصص سبعة وتسعون 
فـــي العالم، فاحلمـــد هللا كانت 
عنـــدي مراجع كثيـــرة، وكان 
هناك ايضا الدكتور عبداللطيف 
غنيم والدكتور ابراهيم الهراوي 
ود.عصمت ود.احمد عبداللطيف 
والدكتـــور الذي اشـــرف عليها 
مباشرة د.اسامة الغزالي حرب 
والذي صدق عليها القائد االعلى 
للجيش ورئيس االركان واملجلس 
الكلية  ـ ومدير  االعلى للتعليم 
ووزيـــر الدفـــاع حيث حصلت 
على الدكتـــوراه بتقدير امتياز 
مع مرتبة الشرف االولى وكرمت 
ومعـــي صاحب الســـمو امللكي 
االميـــر عبدالرحمن آل ســـعود 
وآخر من االمـــارات، وفيها باب 
ســـري للغاية، فلذلك لم انشر 
الدكتوراه، واالســـتراتيجيات 
اربع وهي استراتيجية اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وعسكرية، 
ودخلت عليها االســـتراتيجية 
اخلامســـة وهي االستراتيجية 

االعالمية.
  وعندما كنت في اميركا كان 
ان االعالم  قـــال  دكتور يعلمنا 
صار استراتيجية خامسة بجانب 
االستراتيجيات االخرى منذ عام 
١٩٦٠ وهي استراتيجية االتصاالت، 
وهذا فعال ما نعـــرف عنه اآلن 
التكنولوجية في  الثورة  حيث 

وزيرا للدفاع.
  وفي يـــوم ٢٤ يوليـــو القى 
صـــدام خطابه وكانـــت تصلنا 
تقارير وكان فهـــد االمير مديرا 
للعمليـــات وكان معي في دورة 
مدرب طيار باجنلترا عام ١٩٧٣، 
وقلت له آنذاك ستمسك العمليات 
وانا امسك التدريب وباحلق هذا 

الذي صار.
  عمل االيجاز ان احملاور التي 
صارت وصلت عندنا راحوا عملوا 
جلانا للدفاع العسكري وكانت 
اللحظة سمو  التطمينات وتلك 
االمير الوالد كان على سفر الى 
العربية السعودية يوم  اململكة 
االربعاء ١٩٩٠/٨/١ ويوم ١٩٩٠/٨/٢ 
العراقي  الغـــزو  اخلميس صار 
فجـــرا وبدايتها مناوشـــات في 
العمليات  الساعة ٨:٢٣ اتصلت 
بنا لاللتحـــاق واتصلت باللواء 
صابر ســـويدان كان آمر قاعدة 
علي السالم وكان حتت قيادتي 
ثالثة اسراب من الطائرات سربان 
في قاعدة علي السالم وسرب في 
قاعدة احمد اجلابر وقيادتي في 
املطار الدولي كنت رايح بالسيارة 
اتصلت باللواء صابر فقال صار 
علينا الضرب من اجليش العراقي 
اجته لقيادتك فذهبت الى املطار 
الدولي وجلست مع اللواء غازي 
عبدالرزاق والعميد حسن احمد 
الكندري والعميد محمد السري، 
وكان لنا اتصال مباشر مع القيادة 
والعميد جاسم السليم والعقيد 
علي احلجي وغيرهم والقيادات 
الفرعيـــة املوجوديـــن حتى بدأ 
الهجوم علينا فتوجهنا الى قاعدة 
احمد اجلابر طرت من قاعدة احمد 
اجلابر الســـاعة السادسة حيث 
ســـقطت قاعدة املطـــار الدولي 
يوم اخلميس ١٩٩٠/٨/٢ خرجت 

ضوبان هو قائد التشـــكيل مع 
االثنتي عشـــرة طائرة وطيارا 
كويتيا وهم اول دفعة والضرب 
داخل الكويت على ام نقا بالشمال 
كل ليلة تصلنا ٨٠٠ صفحة فيها 
االهداف احملـــددة لدول مجلس 

التعاون.
  العقيد احمد بستكي مع واحد 
من زمالئه يفرزان االهداف، الطيران 
حسم املوقف ولكن الذي يحتل 
االرض القـــوات البرية، وعندما 
بدأ التقدم يصيـــر الهيليكوبتر 
معاه اذكر ان طائرة الغزال وكان 
فيها الطيار املقدم عبيد العنزي 
وقد اسر اربعمائة جندي عراقي 
ومعه زميله انور املطاوعة وهذه 
كانت صورة لغالف احدى املجالت 

العاملية، «التاميز» االميركية.

  الطيار محمد مبارك

  كان من الطيارين من الدفعة 
االولى الذين طاروا لضرب االهداف 
العراقية ومن كثر احلماس لتحرير 

الكويت.
  بنفس الوقت كانت املضادات 
العراقية ارتفاعها اربعة وعشرين 
الفا واالخ محمد مبارك نزل على 
ارتفـــاع منخفـــض وكان خلفه 
عبداهللا البطي مساعد امر قاعدة 
احمد اجلابر حاليا وقال له اطلع 
بالكرسي حيث اصيبت طائرته 
العراقية،  باملضادات االرضيـــة 
فوقـــع على االرض وأســـر من 
قبل القوات العراقية ثم عاد الى 

الكويت.
  فـــي النهاية اقول ان اجليش 
الكويتي فيه قيـــادات وكفاءات 
عاليـــة واذكر رئيـــس االركان 
وعندما كنت آمـــر رئيس هيئة 
التعليم العســـكري كان هو آمر 
الكلية العسكرية، حتت اوامري 

عالم االتصاالت واالعالم واالقمار 
االصطناعية واالنترنت وغيرها 

من حيث تقنية النانو.

  الغزو العراقي اآلثم

  بينما يقلب ضيفنا صفحات 
الذاكرة يصل الى صفحة قامتة 
اللون بهـــا تفاصيل عن موقف 
اال  الغدر واخلســـة والنكـــران 
وهو االحتـــالل العراقي الرضنا 
العزيزة، وعن ذلك يقول: كنت 
موجـــودا في الكويت وكنت آمر 
معهد القوة اجلوية يعادل مديرية 
التدريب وخطة مدرسة الطيران 
كانـــت الفكـــرة ان نحولها الى 
الطيران ومرصود لها  اكادميية 
ميزانية وكتبتا عقدا مع جامعة 
كلورادو وانتهينـــا من املرحلة 
االولى، والطيـــران يتوقف في 
اشـــهر الصيف النها شاقة على 
العاملني فتحولها للتدريب الفني 
للصيانة، كنت عضوا في قيادة 
القوة اجلوية عندما خطب املقبور 
صدام حسني قبل الغزو نادانا آمر 
القوة اجلوية داود الغامن وكان 
يومئذ الفريق الشيخ جابر اخلالد 
نائب رئيس االركان ومت رفع حالة 

الطوارئ.
  كنت في خفارة وسمعنا خطاب 
صدام حسني، استعدوا وفي الساعة 
الرابعة فكوا احلالة نفس اليوم 
حيث الوضع السياسي سيأخذ 
دوره، لالمانة اجلهاز العسكري 
تنفيذي للسياسي واالوامر نأخذها 
من القائد االعلى للقوات املسلحة 
وهـــو حضرة صاحب الســـمو، 
حتدثت مع اللـــواء داود الغامن 
وقلت له نحـــن نقطع االجازات 
للمدربني فقال ال تفعلوا اي شيء 
وهذه تعليمات القيادة العليا، في 
تلك الفترة كان سمو ولي العهد 

الكندري والعقيد  العقيد حسن 
سعود الهزاع.

  وبدأت اعادة التدريب وطلبت 
منـــا القـــوة البريطانية جردان 
الصحراء البريطانية وطلب منا 
ايضا ان نحتضن احد اســـراب 
االمارات املتحدة لطائرات الغزال 
الهيليكوبتر بتوجيه من ســـمو 
الشيخ محمد بن زايد ووقتها كان 
رئيسا لالركان وتربطنا به عالقة 
منذ اجتماعـــات، وعندما حضر 
الينا بشـــخصه الكرمي كنت مع 
الرائد عبدالواحد العوضي وكان 
سكرتيرا معنا، خرجنا من اجلبيل 
ورأس مشـــعاب نتفقد االسراب 
بســـيارتي اخلاصة وكنا يوما 
بيوم مع نائـــب رئيس االركان 
بالقيادة  املؤمـــن نتصـــل  علي 
لنمرر لهم االحداث اليومية وما 
يتم في ميدان املعركة واالجراءات 
املطلوبة، ونأخذ التعليمات من 
سمو ولي العهد حني كان وزيرا 

للدفاع.

  يوم التحرير

ايـــام صعبة وجتربة    وبعد 
مريرة الحت في االفق تباشـــير 
احلريـــة واســـتعادة احلقـــوق 
التحرير  اقترب موعد  السليبة، 
وعن ذلك يقـــول اللواء رزوقي: 
كانت املؤشـــرات واضحة عندنا 
الكويت  عن قرب يوم حتريـــر 
ونحن كطياريـــن عرفنا ولكن 
كان القرار ســـريا واول انطالق 
الطائرات التانكر عرفنا ان ليلة 
١٩٩١/١/١٧ فيها الضربة وفي تلك 
 «CNN» الليلة كان عندي لقاء مع
واول دفعة طائرات تطير لضرب 
الطيارون  العراقية هم  االهداف 
الكويتيون بطائراتهم الســـكاي 
العقيد وقتها يوسف  هوك كان 

اهللا يحميهم وان ينتبهوا ويكونوا 
حريصني على قياداتهم واالبتعاد 
عن السياســـة ووضـــع الرجل 
املناســـب في املكان املناســـب، 
واالهتمام بالضبط والربط عند 
العســـكريني مهم جدا وأرجو أال 
يكون االختيار عشوائيا بالنسبة 
للمتطوعني حيث هذه نقطة مهمة 
جدا، اننا نحتاج الى الكيف وليس 
الى الكم ورئيس االركان الفريق 
احمد اخلالد يعلم ذلك وهو يشجع 

ذلك حسب علمي.
سب    وال لعملية حســـاب النِّ
فجميع املتطوعني ابناء الكويت 
ويجب اختيـــار االصلح منهم، 
ورئيـــس االركان حريص على 

هذا.
الرحمانـــي    واذكـــر احمـــد 
وبلغوني بان اخبر الوزير الشيخ 
احمد احلمود ان مينع التوسط 
والتدخل في املؤسسة العسكرية 
ابلغتـــه رغبة االخوة  وبالفعل 
ابنائه الضباط وصراحة هو كان 
متفهما اوال كونه كان عســـكريا 
وثانيا يؤيد العدل وال يفرق بني 
ابناء الكويت ومن منهم يصلح 
الى املؤسسة العسكرية  ينضم 
وغيرهم هناك مجاالت تتناسب مع 
مقدرتهم ومستواهم، وكانت وجهة 
نظر وصارت بالكفاءة واملستوى 
ومـــن تنطبق عليه الشـــروط، 
حاليا االسلحة متطورة وكثيرة، 
واملؤسسة العسكرية ال تنبني 
على موازنات ولكن تنبني على 
كفاءة اليوم الكيف افضل من الكم، 
والتدخل خطـــأ، في جميع دول 
العالم املؤسسة العسكرية مصونة 
من التدخالت واثق جدا بأن عليها 
قيادات طيبة والصالحية لرئيس 
االركان ومعاونيه على اساس ان 

يبنوا املؤسسة العسكرية. 
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