لقاء 15

الثالثاء  28فبراير 2012

أكد رئيس جمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين فايز العنزي على ضرورة أال ننسى االحتالل العراقي الغاشم على الكويت وأن تظل هذه الذكرى محفورة في ضمائرنا ألنها صفحة
مهمة جدا من تاريخ الكويت سواء من الناحية السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية ،مشيرا الى أن عدم نسيان ما حدث في 2ـ 8ليس زرعا للبغضاء ولكنه دعوة صريحة ألخذ العبر
والدروس املستفادة حتى ال تتكرر املأساة ،موضحا أن التضحيات والبطوالت التي قامت بها املقاومة تعطينا مؤشرا يقينيا على قدرة شعبنا على جتاوز األزمات وتعطينا األمل في
مستقبل مشرق .أشار العنزي الى أن عالقة جمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين مع اجلهات املعنية بالقضية ليست مثالية وال ترقى ملستوى الطموح ،داعيا هذه اجلهات للنظر
للجمعية كشريك وليس كمنافس أو خصم ،مشيرا الى ان دور اجلمعية في توثيق الشهداء سواء باإلصدارات أو املشاركات الداخلية واخلارجية والتي كان آخرها إصدار كتاب يضم سير
وصور  250من الشهداء من الطالب واملعلمني والعاملني في احلقل التعليمي« .األنباء» التقت فايز العنزي وناقشته في أهم وآخر مستجدات قضية األسرى واملفقودين فإلى التفاصيل:
حوار :أسامة دياب

رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين أكد أن عدم نسيان ما حدث في  8/2ليس زرع ًا للبغضاء ولكنه دعوة صريحة ألخذ العبر والدروس املستفادة

فايز العنزي لـ «األنباء» :تخصيص مكان داخل دوار في منطقة سكنية إلقامة
النصب التذكاري للشهداء ال يليق باسم الكويت واستهانة بتضحيات أبنائنا

التضحيات والبطوالت
التي قامت بها
املقاومة تعطينا
مؤشراً يقيني ًا على
قدرة شعبنا على
جتاوز األزمات ومتنحنا
األمل في مستقبل
مشرق

حتويل بيت
القرين ملتحف
لشهداء الكويت
جميع ًا كلمة حق
أريد بها باطل
استغرب رئيس مجلس إدارة
جمعية أهالي الشهداء األسرى
واملفقودين اتفاق مكتب
الشهيد مع املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب
على حتويل بيت القرين
إلى متحف لشهداء الكويت
جميعا ،مؤكدا أنها كلمة حق
أريد بها باطل ويعكس عدم
االهتمام احلكومي بقضية
التوثيق ،فبيت القرين الذي
كان مسرحا مللحمة وطنية
قامت بها مجموعة املسيلة
التي جسدت معالم الوحدة
الوطنية يجب احلفاظ عليه
كذاكرة لألمة وتوثيق مللحمة
وطنية ،متسائال كيف تعجز
الكويت بخيراتها عن بناء
متحف آخر للشهداء بدال من
محو معالم بيت يوثق قصة
يجب أال تنتهي من تاريخنا.
وأعلن العنزي رفض اجلمعية
لهذا التوجه ،داعيا وزير
اإلعالم الشيخ محمد عبداهلل
مبارك ملتابعة املوضوع ،ولقد
أعددنا مذكرة سنرفعها لوزير
اإلعالم بهذا الصدد.

رفعنا أسماء 6
شهيدات من األسرى
لالحتاد العربي
للمحاربني القدماء
لتخليدهن في
موسوعة الشهيدات
العربيات

ماذا تقول للشعب الكويتي
مبناسبة األعياد الوطنية؟
٭ في البداية أود أن أرفع أسمى
آيات التهان����ي والتبريكات ملقام
صاحب السمو األمير ولسمو ولي
عهده األمني ولسمو رئيس مجلس
الوزراء ولعموم الشعب الكويتي
مبناسبة األعياد الوطنية والذكرى
الـ  51لالستقالل والـ  21لتحرير
الكويت من براثن االحتالل العراقي
الغاش����م ،وأمتنى من املولى عز
وجل أن يدمي على كويتنا احلبيبة
األمن واألمان والرفاهية والرخاء
حتت راية أمي����ر احلكمة ووالد
اجلميع صاحب الس����مو األمير
الشيخ صباح األحمد.
ذكرى االحتالل العراقي الغاشم
على الكويت يجب أال تنسى وتظل
محفورة في ضمائرنا ألنها صفحة
مهم����ة جدا من تاري����خ الكويت
سواء من الناحية السياسية أو
االجتماعية أو االقتصادية ،وقد
ال أكون مبالغ����ا ان قلت ان هذه
الذكرى يجب أن تكون امللهمة لنا
كشعب في أخذ العبر والدروس
املستفادة.
كلما مر بخاطري ما حدث في
 90/8/2جتول في بخلدي العديد
من املش����اهد املؤملة التي تعصر
نفسي أملا وأشعر مبرارتها ،فالغزو
العراقي بطبيعته الوحشية لم
يراعى قربى وال رحما ولم حتترم
املواثيق واألعراف الدولية ،فكيف
جليش من املجرمني والقتلة أن
يقتحم أرضا مس����املة ويش����رد
ش����عبا أعزل ،ناهيك عن تفننه
في أساليب التنكيل ،ضد املواطنني
واملقيمني الشرفاء الذين تزخر بهم
قوائم الشهداء ،من قتل وتعذيب
واغتصاب وانته����اك للحرمات،
أما املش����هد األكث����ر ايالما فكان
موقف بع����ض ال����دول العربية
املس����اند للعدوان ووقوفها ضد
احلق الكويتي وهذا ما اصطلح
على تسميته بدول الضد .ومن
جان����ب آخر فان كل ذكرى مؤملة
ومشهد وحش����ي يقابله مشهد
إيجابي فمواقف الكثير من الدول
العربية واألجنبية من الشقيقة
والصديقة واحلليفة املساند للحق
الكويتي كان مشرفا وباعثا على
التفاؤل ،وعندما نتذكر التكاتف
االجتماعي بني الكويتيني وحالة
الذوبان بني طبقات املجتمع التي
عكست مدى تالحم هذا الشعب
ومتاسك مختلف شرائحه على
اختالف أطياف����ه ،عندما نتذكر
التضحيات والبطوالت التي قامت
بها املقاومة يعطينا ذلك مؤشرا
يقينيا على قدرة هذا الش����عب
على جتاوز األزم����ات ويعطينا
األمل في مستقبل مشرق .وأود
أن أشير إلى أنه بنظرة سريعة
على أسماء الشهداء واملفقودين
س����نجد أن جميع فئات املجتمع
الكويتي قدمت الغالي والنفيس
من أجل وطنهم .ومن أبرز املظاهر
اإليجابي����ة لالحت��ل�ال العراقي
الغاشم على الكويت كان التفاف
الشعب الكويتي حول الشرعية
الرسمية حينما قام الشعب عن
بكرة أبيه بتجديد البيعة ألسرة
الصباح الكرام في مؤمتر جده في
أكتوبر  .1990ولذلك ال يجب أبدا
أن ننسى ما حدث في 90- 8-2
وأن تظ����ل هذه الذكرى محفورة
في ضمائرنا.

من شهداء الدولة العضو ولكن
الكويت مع األسف منذ انضمامها
لالحت����اد لم تتق����دم بطلب منح
األوسمة لش����هدائها ،في حني أن
اجلمعية منذ انضمامها في عام
 2008تقدمت بطلب لترشيح  10من
شهدائنا وبالفعل مت منح الدفعة
األولى األوسمة ورشحنا أسماء
الدفعة الثانية.
ما آلية اختيار أسماء
الشهداء؟
٭ سياس����تنا في اجلمعية هي
العدال����ة وع����دم التمييز بني أي
شهيد وآخر ولذلك رأينا أن أنسب
وسيلة هي األسبقية في اإلعالن
عن االستشهاد.

فايز العنزي :لن ننسى ما حدث في  2أغسطس

عالقتنا مع اجلهات
املعنية بقضية
الشهداء واألسرى
ليست مثالية
وال ترقى ملستوى
الطموح وعليها أن
تدرك أننا شركاء
ولسنا خصوم ًا أو
منافسني

تضحيات ذل����ك لغياب التوثيق
الرس����مي لهذه احلقبة الزمنية
املهمة ،ناهيك عن غياب توثيق
س����ير وبطوالت شهداء الكويت
ومناهجنا تفتقر للتمثيل اجليد
لفترة الغزو والتحرير ،وأخيرا
قررت وزارة التربية تشكيل جلنة
لدراسة وضع سير الشهداء في
املناهج الدراس����ية في عام 2011
أي بعد  20عاما من الغزو ،وزارة
اإلعالم واملجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ليس لديهما أي
توثيق لهذه احلقبة .فهل يعقل
أن تفتقر دولة بإمكانات الكويت
ملتح����ف يوثق فترة عصيبة من
تاريخها .ما أود أن أقوله هو أن
الدولة لم تكن متحمسة بل أنها ال
تريد وضع نصب تذكاري لشهداء
الكويت كما ه����و معمول به في
مختلف دول العالم .ال أدري كيف
تتجاهل احلكومة ترس����يخ قيم
ومعاني االستشهاد في املجتمع
الكويتي .وفي نفس السياق أود
أن أثني على اجلهد الشعبي املميز
الذي يقوم به رئيس بيت الكويت

عدد الشهداء من األسرى236 :
التوزيع حسب املقابر اجلماعية:
 88في مقبرة جماعية في منطقة السماوة العراقية.
 82في مقبرة جماعية في منطقة كربالء العراقية.
 35في مقبرة جماعية في منطقة العمارة العراقية.
 27في مقبرة جماعية في منطقة الرمادي العراقية.
 4في مقبرة جماعية في منطقة صبحان الكويتية.
أسماء الشهيدات من األسرى الذين رفعت أسماءهم جمعية
أهالي الشهداء األسرى واملفقودين الكويتية لتضمينهم ضمن
موسوعة الشهيدات العربيات التي سيصدرها االحتاد العربي
للمحاربني القدماء وضحايا احلرب:
٭٭الشهيدة إنعام سيد أحمد إسماعيل العيدان
٭٭الشهيدة دعد عمر أنيس احلريري
٭٭الشهيدة سميرة عبدالغفار منصور معرفي
٭٭الشهيدة شيماء حسني علي بوحمد
٭٭الشهيدة نادية خليفة مبارك العابر
٭٭الشهيدة نوف محمد غصني الدوسري

حتى ال ننسى
البعض يدعو لتجاوز هذه
احملنة وأنت تؤكد على
أنه يجب أال ننسى ،فما
مبررات ذلك؟
٭ عندما نقول انه يجب أال ننسى
االحتالل العراقي الغاش����م على
أراضينا فهذا لي����س معناه أننا
ندعو ل����زرع العداوة والبغضاء
وزيادة حالة االحتقان بيننا وبني
الشعب العراقي ولكن هي دعوة
صريحة ألخ����ذ العبر والدروس
املستفادة مما حدث حتى ال تتكرر
املأساة ،وكيف لنا أن نخرج جيال
وطني����ا منتميا للكويت دون أن
يعلم ما ح����دث في  8 -2ولذلك
فإن أكثر ما يحزنني هو أن اجليل
الذي ولد في سنة االحتالل الكثير
منهم ال يعلم ما حدث بل ان الكثير
منه����م ال يتأثر حينما تذكر هذه
اجلرمية أمامه ألن هناك من سفه
القضية وما قدم����ه األبطال من

(سعود سالم)

لألعمال الوطنية واملتحف املميز
والذي يعتبر مزارا لكل ضيوف
الكويت .وأحمد اهلل على وجود
جمعية معنية بشؤون الشهداء
األس����رى واملفقودي����ن تط����رح
قضاياهم وتدافع عن حقوقهم.
جهود الجمعية في التوثيق
ما جهودكم في توثيق
الشهداء؟
٭ بعد س����قوط نظ����ام الطاغية
املقب����ور صدام حس��ي�ن وحترر
الع����راق في ع����ام  2003تغيرت
إس����تراتيجية اجلمعية بش����كل
كبير ألننا كنا في السابق معنيني
بتحديد مصير األسرى واملفقودين
ولكن بعد أن ثبت إعدام األسرى
بعد حترير العراق غيرنا النظام
األساسي للجمعية وغيرنا أسمها
من جمعي����ة أهالي املرتهنني إلى
جمعية أهالي الش����هداء األسرى
واملفقودي����ن .وبالتال����ي أصبح
شغلنا الشاغل هو كيفية توثيق
وتخليد الشهداء نظرا لعدم وجود
جهود رسمية في هذا الصدد ،فعلى
سبيل املثال في عام  2007تقدمنا
بطلب للبلدية ،جددناه أربع مرات
بواقع مرة كل ستة أشهر ،لتسمية
الشوارع الصغيرة أو باألحرى
اجلادات بأس����ماء الشهداء ولكن
لألسف ال يوجد تعاون معنا من
املجلس البلدي أو اجلهاز احلكومي
اإلداري .طالبنا مطالبات عديدة
بإنشاء نصب تذكاري للشهداء
وأخيرا مت تشكيل جلنة من مجلس
الوزراء كنت أحد أعضائها إلنشاء
نصب تذكاري ولألس����ف انتهت
لتخصيص مكان داخل دوار في
منطقة سكنية في جنوب السرة
ال يلي����ق باس����م الكويت ،بقيمة
االستشهاد وال التضحيات التي
قدمها الشهداء وبالتالي رفضنا هذا
املكان في اللجنة ولكن مع األسف
لم يسمح لنا باقتراح مكان بديل
ألن اللجنة مختصة بدراسة املوقع
وال يحق لنا اقتراح البديل.
ومؤخ����را س����معنا اآلن أن
البلدية خصصت ساحة اإلرادة

مقابل مجلس األمة إلنشاء نصب
تذكاري للكويت وبعد االستفسار
والتمحيص وجدنا أن هذا النصب
التذكاري ال عالقة له ال من قريب
وال من بعيد بالشهداء .وأن كنت
أحتفظ على تخصيص س����احة
اإلرادة الت����ي لها من االعتبارات
السياسية واالجتماعية الكثير
إال أنني في الواقع لس����ت معنيا
به ألنه يقع في صلب اختصاص
السياس����يني ،إال أنني استغرب
الس����رعة في تخصيص األرض
في اقل من شهر تقريبا بالرغم من
أننا نطالب بذلك من عشرين عاما
وأود أن أوضح أنني ال أعترض
على املب����دأ ولكن نعترض على
جتاهل الشهداء ولذلك يجب أن
يتحول هذا النصب التذكاري إلى
نصب للشهداء بكامل االمتيازات
واملرافق ليكون س����رحا وطنيا
كويتيا عظيما ومزارا لضيوف
الكويت ويحت����وي على مكتبة
وطنية وصور للشهداء.
ولذلك أعد أهالي الشهداء بأنني
س����أتقدم بطل����ب للجنة حقوق
اإلنسان في مجلس األمة ملناقشة
هذا املوضوع وكيف يتم إنشاء
نصب ت����ذكاري للدولة يتجاهل
الشهداء وسنقدم هذا الطلب حال
تش����كيل جلنة حقوق اإلنسان،
للعلم أنه مت التنسيق مع بعض
النواب حول ذلك.
جدي����ر بالذك����ر ان اجلمعية
مستمرة في جهود التوثيق في
حدود إمكاناتنا ونصدر بوسترات
دورية حتتوي على صور الشهداء
وسيرهم الذاتية ومبناسبة الذكري
الـ  21للتحرير اجلمعية أصدرت
كتابا يضم سير وصور  250من
الش����هداء من الط��ل�اب ،املعلمني
والعاملني ف����ي احلقل التعليمي
وبهذه املناس����بة أش����كر جريدة
«األنباء» لرعايتها ودعمها لطباعة
هذا الكتاب.
وفي إطار التوثيق أيضا ،فمن
املعروف أن اجلمعية عضو في
االحتاد العربي للمحاربني القدماء
والذي يقدم  10أوسمة شرف لـ 10

ماذا عن الوسائل األخرى
في التوثيق؟
٭ تقدم����ت اجلمعي����ة باقتراح
مش����ترك بينه����ا وب��ي�ن جمعية
احملاربني القدماء وضحايا احلرب
املصرية لتكرمي أم الشهيد املثالية
على مس����توى العال����م العربي،
واقترحنا أن تقوم كل دولة من
الدول الـ  22األعضاء في االحتاد
العربي بترش����يح اسم ،على أن
جترى قرعة الختيار األم املثالية
الفائزة ،على أن تستبعد الدولة
الفائزة ملدة  3سنوات.
وبالفعل مت����ت املوافقة على
هذا املقترح في االجتماع املاضي
في ابوظبي ومت إنشاء صندوق
ملن����ح جائزة عينية لألم املثالية
باإلضافة إلى توثيق اسمها في
جامعة الدول العربية وس����يتم
تكرميها بوسام شرف.
جدي����ر بالذك����ر أن اجلمعية
املغربية للشهداء تقدمت بإصدار
موسوعة الش����هيدات العربيات
وطلبوا من جميع الدول األعضاء
بتقدمي أسماء الشهيدات وبالفعل
رفعنا أس����ماء  6ش����هيدات من
األس����رى ونعمل عل����ى إضافة
الشهيدات غير األسيرات وبإذن
اهلل سنضيفهن.
وهنا ال أود ان أغفل دور موقع
اجلمعية اإللكتروني املتميز والذي
يحتوى على أسماء جميع الشهداء،
صورهم ،تواريخ ميالدهم ،تاريخ
ومكان األس����ر وتاري����خ ومكان
العثور عل����ى رفاتهم في العراق
وف����ي هذا الصدد يك����ون املوقع
موسوعيا وثائقيا.
ما آلية اختيار أم الشهيد
املثالية في الكويت؟
٭ نح����رص قدر اإلم����كان على
حتقيق العدالة ولذلك قررنا أن
نبدأ مبجموعة من األمهات حوالي
 20أما قدمت كل واحدة منهن ما
بني شهيدين أو  ،3ما بني ولدين
أو ولد وزوج وبالفعل نحن في
مرحلة حصر األسماء واالتصال
بهن ملعرف����ة املتبقي منهن على
قيد احلياة.
ماذا عن آخر املستجدات
على صعيد االحتاد العربي
للمحاربني القدماء وضحايا
احلرب؟
٭ تقدمت باقتراح لتغيير اسم
االحتاد العربي للمحاربني القدماء
وضحايا احلرب إلى االحتاد العربي
للمحاربني القدماء وشهداء األمة
واحلمد هلل القى هذا املقترح قبول
األعضاء ونأمل أن يقر في االجتماع
القادم في الدوحة خصوصا أن
لدينا تنسيقا مع األعضاء ولدينا
أغلبية.
عالقة الجمعية بالجهات المعنية
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ما طبيعة عالقة اجلمعية
باجلهات املعنية بقضية
الشهداء واألسرى؟
٭ عالقتنا مع اجلهات العاملة في
القضية ،منذ تأسيس اجلمعية
في ع���ام  1998وحت���ى 2003
كان���ت عالقتنا مع جهة واحدة
هي اللجنة الوطنية لش���ؤون
األسرى واملفقودين وبعد 2003
أصبح لدينا شهداء من األسرى
وبالتالي أصبح���ت لنا عالقة
مباشرة مع مكتب الشهيد .ومع
األس���ف أن عالقتنا مع اجلهات
املعنية ليست مثالية وال ترقى
ملستوى الطموح وال تقوم على
تكامل األدوار .وأمتنى من اجلهات

املعنية أن تنظر لنا من منطلق
الش���راكة فنحن لسنا خصوما
وال منافس�ي�ن ،وأن مح���اوالت
إقصاء اجلمعية لن جتدي ألننا
جمعية أهلية تستمد قوتها من
قوة القضية واألعضاء الذين هم
أهالي األسرى والشهداء باإلضافة
لعالقتنا الداخلية مع الصحافة
احمللية ومجلس األمة ،ناهيك
عن عالقتنا اخلارجية .ولألسف
الشديد سنضطر للجوء ملجلس
األمة في الفترة القادمة بسبب
الكثير من األمور املعطلة لدينا
بسبب عدم التعاون.
إال أن أكث���ر ما يحزنني هو
أن ابن أحد الشهداء رفع قضية
واصدر له حكم بالوفاة وبالتالي
حتول لشهيد ومنذ أكثر من عام
لم يتم اعتماده إلى اآلن وبالتالي
وجهت رس���الة ملكتب الشهيد
للتأكد من املعلومة ولم يردوا
إلى اآلن منذ أكثر من شهر ،وهذا
من مظاهر عدم التعاون.
تجنيس الشهداء
ماذا عن أعداد األسرى
والشهداء؟ وأعداد من مت
التعرف عليهم؟
٭ إجمالي عدد األسرى هو 605
أسرى مت التعرف على رفات 236
شهيدا وباقي  369شهيدا.
هل هناك تنسيق بينكم
وبني السلطات العراقية
للبحث عن رفات الشهداء
في أماكن أخرى؟
٭ املالحظ لوتيرة اإلعالن عن
رفات الشهداء س���يجد أن أول
شهيد مت العثور عليه كان في
 2003-6-7ومن منتصف 2003
إلى بداي���ة  2005أي على مدار
عام ونصف الع���ام مت العثور
عل���ى رفات  227ش���هيدا ومن
فبراير 2005إل���ى فبراير 2012
أي على مدار س���بع سنوات مت
التعرف فقط على رفات  9شهداء،
علما أن آخر ش���هيد مت العثور
عليه كان في .2008 -6 – 15
كيف تفسر ذلك؟
٭ من منتصف  2003حتى بداية
 2005كان اجليش األميركي هو
املسيطر على العراق ولألمانة
كانت هناك تس���هيالت كبيرة
واألمور ممتازة ألبعد حدو ولكن
بعد تس���لم احلكومة العراقية
الس���لطة داخل العراق تغيرت
األمور نظرا لعدم تعاون احلكومة
العراقية باإلضافة إلى تقصير
ممثلي الكويت في اللجنة الثالثية
برئاسة الصليب األحمر فوزارة
اخلارجية واللجن���ة الوطنية
ال تقوم���ان بدورهما احلقيقي
واألرقام تكشف ذلك.
ماذا عن دوركم في
جتنيس الشهداء من غير
محددي اجلنسية وهل
هناك شهداء منهم لم يتم
جتنيسهم إلى اآلن؟
٭ يجب أن اقر بأن املغفور له
بإذن اهلل أمير الكويت الراحل
الش���يخ جابر األحم���د كان قد
أصدر قرارا بتجنيس كل الشهداء
البدون وبالفع���ل مت تطبيقه،
ولكن لم يطب���ق على  14حالة
نظرا لوجود قيود أمنية عليهم.
ونحن نقر بحق الدولة السيادي
في التجنيس وأصحاب القيود
األمنية ال يج���وز أن يجنيس
أصحابها ولكن هل من العدالة
أن تطبقها على املوجود على قيد
احلياة وميثل خطرا على املجتمع
بنفس املعيار على الشهيد الذي
قدم حياته فداء للوطن.
واجتمعنا مع رئيس اجلهاز
املركزي للمقيمني بصورة غير
قانونية صالح الفضالة ووعدنا
بإعادة النظر في القيود األمنية
على هؤالء ،ولكن فوجئت برفع
فئات أخرى للتجنيس نقدرهم
ولكنه جتاوز الشهداء الـ  14ولقد
وردتني معلومات عن أن اجلهاز
املركزي للمقيمني بصورة غير
قانونية قد طلب معلومات عن
هؤالء الشهداء من مكتب الشهيد
ولم يتم تزويده بها ،وبالتالي
توجهت برسالة لصالح الفضالة
للتأكد من صحة املعلومة.

