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بدر بن غيث
�ضيد هادي العلوي ،يو�ضف خ�ضير
علي ،عامر فرج العنزي ،جا�ضم محمد
علي ،مبارك علي �ضفر ،اإبراهيم علي �ضفر،
عبداه عبدالنبي مندني ،خليل خيراه
البلو�ضي ،خالد اأ حمد الكندري ،ح�ضين
علي ر�ضا ،محمد عثمان ال�ضايع ،بدر نا�ضر
العيدان .تذكروا هذه ا أل�ضماء جيدا ،فنحن
نفتقدهم اليوم ولي�س ا ألم�س الذي يبتعد
عنا بفارق واحد وع�ضرين عاما! فاليوم
بتنا ل نعترف باأ نف�ضنا كمواطنين ،بل
ن�ضف اأ نف�ضنا باأ ن فان ال�ضيعي اأ و ذلك
البدوي اأو هذا الح�ضري اأو ال�ضني اأو غيرها
من الت�ضميات ،التي نغر�ضها في خا�ضرة
المجتمع ليزداد �ضقاقا بدل من أان يت آالف
ويتاألم الجرح الذي نزف من يوم الخمي�س
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باقة ورد للمتطوعين من �سباب و�سابات الكويت الذين أاعادوا ا ألمل في نفو�سنا باجتياز ما نعي�سه،
من خال عملهم الدوؤوب في حملة «على قلب واحد» لتعزيز الوطنية ،فكل ال�سكر لكم فاأنتم اأملنا في
هذا الوطن.
به ،لي�س فقط ألنها ذكرى  24فبراير يوم
معركة بيت القرين ،اأو لأنه معلم من تاريخ
�ضفحات الحتال الغا�ضم ،بيت القرين
اأ يقونة �ضتحفظ لاأ جيال القادمة �ضيرة
اأبناء الوطن الذين �ضاروا على خطى اآبائهم
و أاجدادهم حينما بنوا ال�ضور ثاث مرات
عبر تاريخ الوطن ،ولن يتفاج أا الزائر لبيت
ال��ق��ري��ن ب��ه��ذا
الن�ضيج

المكون لهذه المجموعة ،لكنه �ضيتفاج أا
ال��ي��وم ك��م خذلنا ه��ذا ال��وط��ن حينما ل
ن�ضتطيع اأ ن نعدد اأ كثر من �ضهيدين اأ و
خم�ضة كاأق�ضى حد ،ول نعرف ماذا فعل
الكويتيون وكيف اأ �ضقطوا كل ما يفرقهم
وتم�ضكوا بالوطن ول �ضيء �ضواه ،في
�ضبيل الرهان على تحرير الوطن من ذلك

أروع التضحيات
تذكروا هذه ا أل�ضماء جيدا فهم أا�ضاتذة
في الت�ضحية من أاجل الوطن ،لم يح�ضلوا
على �ضهادات من جامعات عالمية ،لكنهم
نالوا اأ على �ضهادة وهي ال�ضت�ضهاد في
�ضبيل الوطن ،فهم اأبطال ملحمة ال�ضمود
والمقاومة بوجه العدوان ،لقد �ضكلوا «قوة
الكويت مجموعة الم�ضيلة» التي �ضمت
ال�ضيعي وال�ضني والبدوي والح�ضري
تحت راي��ة علم واح��د وعلى قلب واحد،
وقدموا اأروع الت�ضحيات وتجلت مقاومتهم
البا�ضلة في بيت القرين ،حيث ت�ضدوا
لقوات الحتال باأ�ضلحة ذاتية ل ت�ضاهي
ما جاء به الغزاة ،إال أانهم كانوا يملكون
الوطن على أاكتافهم مخل�ضين في ترديدهم
«وطني الكويت �ضلمت للمجد».
تذكروا هذه ا لأ �ضماء ونحن اليوم
تحت فوهات بركان ل نعرف متى �ضيثور،
فمجتمع اجتاز  300عام من تاريخه حتى
اليوم ل يعرف كيف يجتاز مرحلة بناء
المجتمع على أا �ض�س المواطنة والعدالة
والم�ضاواة ،وتتحول اأي جملة يطلقها كاتب
اأو رجل دين اأو حتى اأي فرد من غير لقب
اإلى فتيل ي�ضتعل ل ينطفئ ،فيبداأ المجتمع
ينق�ضم على ذاته وتتحول ال�ضاحة لحتقان
�ضيا�ضي ل تطاق اأجواوؤه!!
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الكابو�س ال��ذي امتد �ضبعة أا �ضهر على
ذاكرة الوطن.

طريق الشهادة
اعتدت اأن اأزور بيت القرين �ضنويا
تقديرا لما قدمه ال�ضهداء ا ألب��رار ،ورغم
حفظي لتفا�ضيل البيت لكن أا ذه��ب كلما
حلت ذكرى التحرير ،فاأ�ضحن نف�ضي بتلك
ال�ضور وقراءة الكتيب عن تلك المعركة،
والتي انطلقت في تمام ال�ضاعة
� 8.30ضباح ي��وم ا لأ ح��د
الموافق  24فبراير ،1990
وب��ع��د ���ض��اع��ت��ي��ن ف��ق��ط من
بداية المعركة يتحدى اأبطال
المقاومة ذلك الم�ضهد الدموي
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برفع علم الكويت راية خافقة على �ضطح
البيت ،وتبداأ الملحمة وي�ضقط اأول �ضهيد
وهو عامر فرج العنزي ،الذي واجه الجنود
المدججين ب أا �ضلحة ل ترحم ،لت�ضيبه
قذيفة اأر بي جي ،ومن بعدها �ضار طريق
ال�ضهادة بانتظار بقية الأبطال.
تذكروا هذه الأ�ضماء جيدا فقائد «قوة
الكويت» (مدنيا) هو ال�ضهيد �ضيد هادي
�ضيد العلوي ،الذي ا�ضتطاع أان يقود كوكبة
من أابطال المقاومة الع�ضكريين من مختلف
الرتب ،وي�ضطروا اأ �ضماءهم باأ حرف من
ذهب خال�س ،وليتحولوا اإلى معلمين في
مدر�ضة بيت القرين ،تلك المدر�ضة التي لم
ير�ضب فيها اأحد ،بل �ضجل كل طابها باأنهم
أا���ض��ات��ذة ف��ي ال���روح ال���وط���ن���ي���ة،
هذه
فمتى نتعلم من
المدر�ضة؟

● لللم ت�سمد دبللابللة الح لتللال بوجه
المقاومة البا�سلة (خالد الدو�سري)

درس نحتاج إليه
ورغم كل ما نمر به يبقى بيت القرين
�ضامدا يروي در�ضا نحتاجه اليوم اأم�س
الحاجة ،فتجد من يحفظ الدر�س ويترجمه
لم�ضاعر و�ضلوك وطني علينا اأ ن نقتدي

محمد يو�سف كريم
�سامي �سيد هادي العلوي
جمال البناي
طال �سلطان الهزاع
حازم جابر �سالح

● ماب�س اأبطال بيت القرين

لنهم اعتمدوا على حامد العلوي ،كي
أ
يو�سلهم اإلى البيت ولكنه لم يمر عليهم
ب�سبب اأ�سره في ذلك الوقت:
حامد �سيد محمد العلوي ،جمال محمد
لبراهيم ،عبا�س إابراهيم القاف� ،سيد
ا إ
اأ ح لمللد ا لللقللاف� ،سيد جميل ا ل لقللاف،
جا�سم القاف ،طارق ح�سين الفيلكاوي،
محمود �سيد المو�سوي ،علي �سرف
لحمد ،با�سم محمد
القاف ،نايف عبيد ا أ
الإبراهيم.

● اأ�سلحة ذاتية للمقاومة الكويتية

● موقع ا�ست�سهاد قائد المقاومة ال�سهيد �سيد هادي العلوي

● اآثار المعركة �سجلت على جدران البيت

● أاول من ا�ست�سهد بالمعركة البطل عامر فرج العنزي

● آاثار المعركة مازالت محفورة على جدران البيت

● بيت القرين در�س �سامخ في تاريخ الكويت

م�سعل المطيري
اأحمد جابر �سالح
بدر ال�سويدان

