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ففـي تاريخ ال�ســـعوب �ســـهداء يجب اأن يذكرهم التاريخ باأحرف من نور،   

ويجب اأن حتفر اأ�سماوؤهم فـي ذاكرة ال�سعوب، الأنهم �سحوا باحلياة رغم قيمتها، 

ورغم احلر�ص عليها، فلم ي�ســـنوا بها على االأوطان، وقدموها فداء للوطن عن 

طيب خاطر، فـي مالحم ن�ســـجت فـي خيال ال�ســـعوب، وفـي �ســـجالت البطولة 

والت�سحية فـي �سبيل الوطن.

د: الغزو العراقي للكويت عام 1990م ودور الأ�شرة:

لقـــد مثل غزو العـــراق للكويت فـي عام 1990م جتربـــة مريرة، كان من   

الواجب علينا تلم�ص دور االأ�ســـرة فـي هـــذه الكارثة التي حلت بالكويت، وكادت 

اأن توؤدي اإىل عواقب ال ميكن توقعها.

مل تعـــرف الكويـــت على امتـــداد تاريخها احلقد على جـــار، ومل تعرف   

اجلور على اأحد، بل كانت على الدوام بلداً م�ساملاً ميد يد العون والعطاء للدول 

ال�ســـقيقة وال�ســـديقة، ومن ثم فاإن الكويـــت مل تتوقع مطلقـــاً اأن تتعر�ص لغزو 

بربري غادر، من جار مل تتوان يوماً عن منا�سرته معنويا وماديا.

واإذا كان عبد الكرمي قا�ســـم قد اأخفق فـي حتقيق اأطماعه ال�ســـيطانية   

فـي الكويت، عندما افتعل اأزمته ال�ســـهرية عام 1961م، فقد نفذ �سدام ح�سني 

فــــي عـــام 1990م ما اأخفق فـيه عبدالكرمي قا�ســـم، ففـي الثاين من اأغ�ســـط�ص 

عام 1990م �ســـمعت العروبة والقيم العربية واالإ�ســـالمية �سوت ناعيها، متمثاًل 

فـي العدوان العراقي االآثم على دولة الكويت العربية امل�ســـلمة امل�ســـاملة، بل اإن 

االإن�ســـانية وقيمها املتعددة �ســـهدت فـي ذلك اليوم مذبحتها على ن�سب الطمع، 

وحب املال، وغريزة العدوان لدى نظام �ســـدام ح�ســـني، الذي اأ�ســـهر عدوانيته، 

�ســـواء على مواطنيه فـي الداخل، اأو على دول اجلوار تارة، وعلى دولة الكويت 
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تارة اأخرى، واأثبت ذلك النظام اأنه بهذه العدوانية اإمنا ينتمي اإىل �سريعة الغاب 

وغدر الذئاب.

وقـــد اأثبت نظـــام بغداد بعدوانه االآثم على دولـــة الكويت اأن العروبة مل   

تكن بالن�ســـبة له �ســـوى مطية تبلغه ماآربه، وحتقق له اأطماعه التو�سعية، �سارباً 

عر�ص احلائط بقيم العروبة وما تفر�سه من التزامـات. وعلى الرغم من حترير 

دولـــة الكويـــت فـي فرباير 1991م، فاإن الغزو الغا�ســـم من جانب جار ال�ســـمال 

الغادر يبقى مرادفاً للذكريات البغي�سة.

ففــــي ال�ســـاعات االأوىل من �ســـباح الثاين من اأغ�ســـط�ص عام 1990م،   

اجتاحت ثالث فرق ع�سكرية عراقية قوامها مئة األف جندي احلدود الكويتية، 

مدعومـــًة بعدد هائل من الدبابات والطائرات احلربية، فتقدمت الفرقة االأوىل 

نحو مدينة الكويت لل�ســـيطرة عليها و�ســـل احلياة فـيها، وتقدمت الفرقة الثانية 

نحو منابع النفط الحتاللها، فـيما انت�سرت الفرقة الثالثة على احلدود الكويتية 

ال�سعودية ل�سمان احتالل كامل االأرا�سي الكويتية.

واإذا كان طاغية بغداد قد حقق ماآربه ال�ســـريرة باال�ســـتيالء على اأر�ص   

الكويت وثروتها اآنذاك، فاإنه قد اأخفق فـي النيل من القيـادة ال�سرعيـة لل�سـعـب 

الكويتي، حيث �ســـكل انتقال ح�ســـرة �ســـاحب ال�ســـمو اأمري البالد ال�سيخ جابر 

االأحمد ال�ســـباح، وويل عهده ال�ســـيخ �سعد العبداهلل ال�ســـامل ال�سباح رحمهما 

اهلل، اإىل اململكة العربية ال�سعودية ال�سربة االأوىل، التي وجهت اإىل خمططات 

احلكام الطغاة فـي بغداد. 

فقد ا�ســـتطاعت ال�ســـرعية الكويتية بقيادة �ســـمو االأمري الراحل، اإدارة   

االأزمـــة واملعركـــة ال�سيا�ســـية بحنكة واقتـــدار، من خالل ح�ســـد التاأييد الدويل 

الر�ســـمي وال�سعبي لق�ســـية الكويت العادلة، وطرد املحتل الغا�سب، وكانت اأول 

كلمة وجهها �سموه رحمه اهلل اإىل ال�سعب الكويتي االأبي ال�سامد، تعك�ص اإميانه 
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باهلل، ويقينه بالنـ�سر على الغزاة، وخروج الكويت من هذه املحنة بعزمية واإرادة 

اأهلها.

حيـــث مثلـــت الكلمات االأوىل التي وجهها �ســـمو االأمري الراحل ال�ســـيخ   

جابر االأحمد ال�ســـباح، نربا�سا يهدي ال�ســـعب الكويتي احلر االأبي اإىل �سرورة 

ال�ســـرب واملقاومة، مع ب�ســـارة بجالء الغمـــة وزوال العدوان؛ حيث قال �ســـموه: 

ُقوا  اِبُروا َوَراِبُطوا َواتَّ وا َو�شَ ِبُ ِذيَن اآَمُنوا ا�شْ َها الَّ يُّ
َ
م�ست�سهدا باالآية الكرمية {َيا اأ

»1«
ُكْم ُتْفِلُحوَن}.   َلَعلَّ

َ َّ
الل

يا اأبناء �سعبنا الكرمي.. يا اأهل الكويت، يا اأبناء ذلك الرعيل االأول الذي   

عرب بحور امل�ستحيل، وبذل الدم والعرق رخي�ساً من اأجل اأن تكون الكويت عزيزة 

اجلانب، �ســـاخمة الهامة .. اأحتدث اإليكم اليوم وم�ســـاعر االأمل واحلزن تعت�سر 

قلبي، االأمل الأن كويتنا العزيزة تعر�ست لعدوان غا�سم ا�ستهدف اأر�سنا و�سعبنا، 

بعد اأن اجتاحت هذا البلد ال�ســـغري االآمن امل�سامل مئات الدبابات، وانهال عليه 

ع�سرات االألوف من اجلنود، وع�سفت ب�سمائه ال�سافـية جموع الطائرات، تن�سر 

الرعب والدمار، وما يحزننا اأيها االإخوة اأن م�سدر هذا العدوان الغا�سم مل يكن 

عدوا معروفاً فنتقي �سره، اأو بعيداً عنا فرنتاب فـي اأمره، بل ولالأ�سف ال�سديد، 

جاء العدوان من اأخ وجار قريب، �سددنا اأزره فـي حمنته، ووقفنا اإىل جانبه فـي 

�ســـيقه، واأ�ســـابنا من جراء ذلك ما اأ�ســـابنا وكنا نقول: اإمنا هذا واجب االإخوة 

والعروبـــة وحق اجلوار، فكان جزاوؤنا ما راأيتـــم وعلمتم وعانيتم .. فاأين االإخوة 

واأين حق اجلوار، وال منلك اإزاء هذا اإال اأن نقول (ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل).

االإخوة واالأخوات ..

اإن كان العـــدوان قـــد متكن من احتالل اأر�ســـنا، فاإنه لن يتمكن اأبداً من   

اال�ســـتيالء على اإرادتنا، فعزميتنا واإرادتنا هما عزميـــة واإرادة اآبائنا واأجدادنا، 

(1) �سورة اآل عمران االآية (200).
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الذيـــن واجهـــوا اأعتى التحديـــات، فلم تلن لهم قناة، ومل يخ�ســـعوا الأي عدوان، 

وكويـــت اليـــوم هي كويت االأم�ص .. اأر�ص العـــزة والكرامة .. بلد الرجال ومنبت 

االأبطال .. مل تطاأطئ راأ�سها للغزاة، وال خف�ست جبينها للمعتدين.

وي�ســـهد التاريـــخ اأن الكويت مـــرت مبحن كثرية،   

واآالم ج�سيمة، وتعر�ست العتداءات وغزوات متعددة على 

مر الزمن، ولكن ب�ســـمود الكويتيني وعزميتهم واإميانهم، 

بقيت الكويت حـــرة اأبية مرفوعة الراية، عزيزة اجلانب، 

طاهرة الرتاب، �ساخمة الكرامة. وبقدر ما �سجل التاريخ 

للكويت هذه احلقائق امل�سرفة فـي اأو�سع �سفحاته، بقدر

ما �سجل للمعتدين فـي الوقت نف�سه �سفحات مظلمة من العار واخلذالن.

ومـــن الثابـــت تاريخيا اأن اأ�ســـرة الزنكي كانت من االأ�ســـر التي مل تغادر   

الكويت بل �ســـمدت، اإال من كان منها خارج البالد قبل الغزو الغا�ســـم، وقاموا 

بدورهم الذي كتبته عليهم االأقدار، وهو الت�سحية بالغايل والنفـي�ص فـي �سبيل 

هـــذه االأر�ـــص، فقد قدمت عائلـــة الزنكي دماً زكياً جديداً فـــداًء للكويت، حيث 

ا�ست�سهد ال�ساب جمال عبد الوهاب حممد ح�سني الزنكي، فـي منطقة العديلية 

 وفقا ملا جاء ب�ســـهادة مكتب ال�سهيد و�سجالته 
»1«

اأثناء الغزو الغا�ســـم للكويت. 

اخلا�سة ب�سهداء الكويت اأثناء الغزو العراقي الغا�سم.

ال�شهيد: جمال عبدالوهاب الزنكي، من مواليد عام 1957م، ومن �سكان   

منطقة العديلية، وا�ست�ســـهد بتاريخ 1990/12/18م، ا�ست�سهد جمال وهو يقوم 

بواجبه املدين جتاه اأهله واأبناء وطنه، وكان طيلة فرتة الغزو الغا�ســـم يعمل مع 

ال�سهيد جمال عبدالوهاب 

الزنكي رحمه اهلل

(1) الوثيقة احلكومية الثامنة �سهادة من مكتب ال�سهيد با�ست�سهاد جمال بن عبد الوهاب الزنكي 

خالل اأحداث العزو العراقي الغا�سم فـي عام 1990م.
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اأبنـــاء منطقتـــه، من اأجل تقدمي اخلدمات لهم، وحتقيق عودة ال�ســـرعية لكويت 

اخلري وامل�ستقبل، رحم اهلل ال�سهيد، واأدخله ف�سيح جناته. 

وت�ســـتمر رحلة العطاء، وي�ســـتمر عطاء عائلة الزنكـــي الذي مل ينقطع،   

لتقدم لنا اإ�سهامات عديدة فـي العديد من امليادين املختلفة فـي الوقت احلايل، 

فـي خدمة الكويت و�سعبها، وفـي اإثراء وتنمية املجتمع الكويتي فـي كل امليادين، 

لكي تقدم لنا منوذجا يُحتذى به فـي خدمة االأوطان، وفـي احلر�ص على امل�سلحة 

العليا.




