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االثنني  18مارس 2013

أكد رئيس جمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين الكويتية فايز العنزي أن كتاب «شهداء الكويت من الغزو العراقي ـ طلبة ومعلمون» يأتي انسجاما مع أهداف اجلمعية في تخليد شهدائنا األبرار ونشر
سيرهم العطرة ،الفتا إلى أن الكتاب الذي يعتبر اإلصدار الرابع للجمعية هو من إعداد املدير املساعد لثانوية الرابية ـ بنات سهام السهيل ،مثمنا جهود جريدة «األنباء» في دعم طباعة الكتاب وإصداره في ظل قلة
موارد اجلمعية وضعف اإلمكانات وعدم وجود الدعم الكافي ألنشطتها.
وأشار العنزي إلى أن حفل «الوفاء الثاني» ،والذي ستقيمه اجلمعية مساء اليوم بفندق الريجينسي ،برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء ،مثمنا دعمه الالمحدود لهذه القضية اإلنسانية ،الفتا إلى أن
اجلمعية وضعت آلية عادلة الختيار املكرمني تعتمد على أولوية العثور على رفات الشهداء ثم الذي يليهم وهكذا ،معربا عن أسفه لبطء أو باألحرى توقف عملية البحث عن رفات األسرى بسبب عدم تعاون اجلانب
العراقي ،مبينا أن اجلمعية بصدد إمتام إجراءات االنضمام للفيدرالية العاملية للمحاربني القدماء وضحايا احلرب في إجناز غير مسبوق للجمعية ..فإلى التفاصيل:
حوار :أسامة دياب

رئيس جمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين أكد أن حفل «الوفاء الثاني» يقام اليوم برعاية وحضور سمو رئيس الوزراء

العنزي لـ «األنباء» :كتاب «شهداء الكويت من الغزو العراقي ـ طلبة ومعلمون»

ينسجم مع أهداف اجلمعية في تخليد شهدائنا األبرار ونشر سيرهم العطرة

حدثنا عن فكرة اإلصدار
اجلديد للجمعية «شهداء
الكويت من الغزو العراقي
ـ طلبة ومعلمون»؟
٭ انسجاما مع أهداف جمعية
أهال����ي الش����هداء األس����رى
واملفقودين الكويتية في تخليد
شهدائنا األبرار ونشر سيرهم
العطرة ،وتزامنا مع احتفاالت
الكويت باليوم الوطني وذكرى
التحرير ،يعتبر كتاب «شهداء
الكويت م����ن الغزو العراقي ـ
طلب����ة ومعلم����ون» وال����ذي
يحتوي على أس����ماء وصور
ونبذة مختصرة عن ش����هداء
الكوي����ت م����ن الذي����ن كانوا
يعملون في احلقل التعليمي
في مدارس الدولة وكذلك من
الطلبة الذين استشهدوا وهم
اليزالون على مقاعد الدراسة
بجميع املراحل التعليمية هدية
متواضعة تقدمها جمعية أهالي
الشهداء األسرى واملفقودين
إل����ى األرواح الطاه����رة التي
			
فايز العنزي
ضحت من أجل الكويت وأهلها
وإلى جمي����ع فئات
ومكونات الكتاب هو اإلصدار
املجتمع الكويتي األبي ،وتوثيقا
لتضحية فئة عزيزة من أبناء
حرصنا الرابع للجمعية
الشعب الكويتي ولقد
أن يكون ضم����ن اإلصدارات
املمكن ومن إعداد املديرة
املوسوعية والتي من
أما
احلاجة.
العودة إليها
الكتابعندففي فبراير عام املساعدة لثانوية
عن فكرة
الصحف
احدى
في
قرأت
2010
اليومية أن احد كوادر وزارة الرابية ـ بنات
التربية من املربيات الفاضالت،
لثانوية سهام السهيل
وحتديدا املدير املساعد
الرابية بنات األس����تاذة سهام
السهيل ،قد قامت بحصر أسماء
الشهداء من الطالب
واملعلمني الفصل األول
والعاملني في مدارس الكويت
ف����ي لوحة تذكاري����ة
جميلة .يحتوي على أسماء
في احلقيقة اس����ترعى اخلبر
انتباهي واتصلت باألستاذة
استخدام وصور وبيانات
سهام السهيل بغرض
فكرتها وتطويرها بحيث
تكون وحيثيات استشهاد
كتابا توثيقي����ا يحتوي على
صور وبيانات عن
الش����هداء املعلمني والعاملني
ولي����س مج����رد أس����ماء يتم
تدوينها ف����ي لوحة،
ولألمانة في وزارة التربية
القى هذا االقتراح استحسانها
ومت االتفاق على وضع
خطة والفصل الثاني
العمل املناسبة ،حيث مت تكليفها
بإعداد املادة العلمية من
أسماء مخصص للطالب
وصور وبيانات الشهداء على
أن تق����وم اجلمعية
بإصدارها الشهداء
في كتاب بع����د التدقيق على
البيانات بدقة متناهية حيث مت
اعتماد أسماء الشهداء وصفاتهم
املدونة لدى اجلهات
املسؤولة لدينا خطة لتوزيع
في الدولة مثل مكتب الشهيد،
أما بالنسبة لألسرى
الذيناآلنلم الكتاب على جميع
يستدل على رفاتهم حتى
فلقد قام����ت اجلمعية
بتوفير مدارس وزارة
بياناتهم كامل����ة ،إضافة إلى
نشر  3إعالنات مدفوعة األجر
كل التربية ونتطلع
في  3صحف محلية لدعوة
الفئة
من لديه شهيد من هذه
ملقابلة وزير التربية
لالتصال باجلمعية.
وماذا عن متويل هذا
اإلصدار؟
٭ التموي����ل والطباعة كانتا
املرحلت��ي�ن األهم ف����ي طريق
هذا الكتاب في ظل قلة موارد
اجلمعية وضع����ف اإلمكانات
وع����دم وجود الدع����م الكافي
ألنشطتها ،ولطاملا كان البحث
عن مصادر للدعم رحلة شاقة
بالنس����بة لن����ا ،إال أن جريدة
«األنباء» وأسرتها الكرمية لم
تتوان عن تقدمي الدعم املادي
واملعن����وي لطباع����ة الكتاب
وإص����داره .وللعل����م ان هذه
اجلريدة الغراء لم تخذلنا يوما
ومنذ تأس����يس هذه اجلمعية
وهي تقدم لنا املس����اعدة تلو
األخرى ،فضال عن نشر جميع
إعالنات اجلمعية مجانا.
حدثنا عن مكونات
الكتاب وفصوله؟
٭ يتكون الكتاب من فصلني
األول يحتوي على أسماء وصور
وبيانات وحيثيات استشهاد كل
من شهدائنا األبرار من املعلمني
والعاملني في وزارة التربية ،أما
الفصل الثاني فيحتوي على
أسماء وصور وبيانات شهدائنا
األبرار من الطالب ولقد روعي
استخدام الترتيب األبجدي في

إلهدائه نسخة من
اإلصدار

العنزي متحدثاً إلى الزميل أسامة دياب

اجلمعية ترسم خارطة طريق

لدولة ليبيا للتعامل مع قضية األسرى

واملفقودين

(أنور الكندري)

تسلسل األسماء في كل فصل
على حدة .ونحمد اهلل أن هذا
اإلصدار خ����رج للنور ليثري
املكتبة الكويتية.

ما عدد نسخ الكتاب في
طبعته األولى؟ وماذا
عن آلية توزيعه؟
٭ طبعن���ا  2000نس���خة من
الكتاب في طبعته األولى وبأمر
اهلل سنستمر في طباعته ألنه
كما قلت توثيق مهم لفئة غالية
علينا ،أما فيم���ا يتعلق بآلية
التوزيع ،فلق���د قمنا بتوزيع
الكت���اب على معظ���م اجلهات
احلكومية وخصوصا تلك التي
تتعامل مع اجلمهور ،باإلضافة
إلى جميع اجلهات املعنية بقضية
الشهداء األسرى واملفقودين مثل
مكتب الشهيد واللجنة الوطنية
لشؤون األس���رى واملفقودين
باإلضافة إلى جميع وس���ائل
اإلعالم ولدينا خطة لتوزيعه
على مختلف السفارات املوجودة
على أرض الكويت ولكننا لم
نبدأ فيها إلى اآلن .وللعلم أهدينا
الكتاب لس���مو رئيس مجلس
الوزراء ولرئيس مجلس األمة
السابق أحمد السعدون وجلميع
أعضاء مجلس األمة وألعضاء
املجلس البلدي.
هل لديكم توجه لتوزيع
الكتاب على مكتبات
مدارس وزارة التربية؟
٭ بالفع����ل مت توزيع الكتاب
على مكتب����ات بعض مدارس
وزارة التربي����ة ولدينا خطة
لتوزيعه على جميع مدارس
وزارة التربية ونتطلع ملقابلة
وزير التربية ووزير التعليم
العالي د.نايف احلجرف إلهدائه
نس����خة من الكتاب خصوصا
أنه معني بفئ����ة من العاملني
في الوزارة وطالبها.
ماذا عن ترتيب هذا
اإلصدار بني إصدارات
اجلمعية؟
٭ قياسا على ضعف إمكانات
اجلمعية ،جند أن هذا اإلصدار
هو اإلصدار الرابع للجمعية في
سلسلة توثيق الشهداء األسرى

ونعمل اآلن على إصدار جديد
يوثق لشهيدات الكويت ،وقد
ال يعلم اجلمي����ع أن الكويت
بها ما يقارب  80ش����هيدة من
جراء االحتالل العراقي الغاشم
على الكويت ولدينا كتاب آخر
س����يصدر قريبا يحتوي على
توثيق لعملية األسر مع أحد
األسرى الكويتيني وهو الفنان
نادر الفرس ونحن اآلن بصدد
جتميع املادة العلمية للكتاب
والرسومات التي رسمها أثناء
فترة األسر.
ما آخر أخبار متابعة
استرداد رفات الشهداء
األسرى واملفقودين
خصوصا أن الكتاب
يحتوي على العديد من
الشهداء الذين لم يستدل
على رفاتهم إلى اآلن؟
٭ حرصنا في هذا الكتاب
على إدراج أسماء الشهداء سواء
من مت العثور على رفاتهم في
العراق أو من لم يتم العثور
على رفاتهم إلى اآلن .ويعلم
اجلميع أن عدد األسرى الذين
لم يتم العثور على رفاتهم هو
 369من أصل  605شهداء حيث
عثرنا فقط على  236شهيدا.
بالرغم من حت����ول اجلمعية
إلى التوثيق والتخليد إال أننا
لم نت����رك متابعة البحث عن
رفات األسرى واملفقودين ألنه
احملور األساسي األول للجمعية
من خالل التنسيق الدائم مع
احلكومة الكويتية ممثلة في
وزارة اخلارجية .ولكنني أرى
أن وتي����رة البحث على رفات
الشهداء أصبحت بطيئة إن لم
تكن متوقفة بسبب عدم تعاون
اجلانب العراقي ،بدليل ان أول
رفات شهيد كويتي مت التعرف
عليه كان بتاريخ  2003/6/8ومن
هذا التاريخ إلى  2005/12/28مت
التعرف على رفات  227شهيدا
ومن نهاية  2005حتى اآلن مت
التعرف على رفات  9ش����هداء
فقط وآخر شهيد في هؤالء الـ 9
مت التعرف على رفاته في 2008
وهذا يبني أن البحث متوقف
منذ ع����ام  2008وحتديدا منذ
تولت السلطات العراقية زمام
األمور .وأود أن أشير إلى أن

غالف الكتاب

عدد األسرى الذين
لم يتم العثور على
رفاتهم هو 369
من أصل 605
شهداء حيث عثرنا
على  236شهيداً
وتيرة البحث
عن رفـات
الشهداء أصبحت
بطيئة إن لم تكن
متوقفة بسبب
عدم تعاون اجلانب
العراقي
وضعنا آلية
عادلة الختيار
املكرمني تعتمد
على أولوية
العثور على رفات
الشهداء ثم الذي
يليهم

(هاني الشمري)

اللجنة الثالثية كسولة جدا في
متابعتها لهذه القضية.

ما إشكالية اجلمعية
مع املؤسسات األخرى
املعنية بقضية الشهداء
األسرى واملفقودين؟
٭ اإلشكالية الوحيدة أن هذه
املؤسسات املعنية مثل مكتب
الش����هيد واللجن����ة الوطنية
لش����ؤون األسرى واملفقودين
ال ينظرون إلينا على أننا شركاء
ولكن ينظرون إلينا كمنافسني
وهذا ال يخدم القضية.
حدثنا عن احتفال اجلمعية
الذي يقام اليوم؟
٭ يأتي حفل «الوفاء الثاني»
برعاية وحضور سمو رئيس
مجلس الوزراء استمرارا لعادة
اجلمعية ف����ي تكرمي وتوثيق
وتخليد سير الشهداء ومن خالل
عضويتها في االحتاد العربي
للمحارب��ي�ن القدماء وضحايا
احلرب والتابع جلامعة الدول
العربية والذي مينح كل دولة
من الدول األعضاء  10شهادات
و 4أوسمة شرف للذين خدموا
قضية األسرى ودعموها بناء
على ترش����يح الدولة العضو
وبالفعل رشحنا  10أسماء في
الس����نة األولى ومت تكرميهم
بالفعل ،وهذا العام س����نكرم
 20بسبب عدم متكنا من إقامة
حفل التك����رمي للدفعة الثانية
من الشهداء لعام  2011وبالتالي
هذا العام سنكرم دفعتني من
الشهداء أي  20شهيدا .وفي هذا
املقام أود أن أتوجه بالش����كر
لسمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر املبارك الذي وافق
على الرعاية واحلضور شخصيا
في هذا احلفل الوطني.
ما اآللية التي اتبعتموها
في اختيار املكرمني؟
٭ نرشح األسماء بطريقة عادلة
جدا ومن خ��ل�ال آلية مميزة
ومناسبة تعتمد على أولوية
العثور على رفات الشهداء ثم
الذي يليهم وهكذا.
ما أبرز فقرات احلفل؟
٭ باإلضاف����ة إل����ى التك����رمي
سيكون لدينا فيلم تسجيلي
من جزأين يتكلم اجلزء األول
عن قضية األسرى والشهداء
بش����كل عام ،أما اجلزء الثاني
فس����يكون مخصصا لس����ير
الش����هداء املكرمني ،باإلضافة
إلى قصيدة ش����عرية للشاعر
الوطني املعروف وليد جاسم
القالف بعنوان «الشهيد».
ما ابرز أنشطة اجلمعية
خصوصا فيما يتعلق
باملشاركات اخلارجية؟
٭ أصبح للجمعية دور فاعل
في االحتاد العربي للمحاربني
القدم����اء وضحاي����ا احل����رب
حي����ث أرأس اللجنة اإلدارية
واالجتماعية والتي تعتبر أهم
جلنة في االحتاد ،إضافة إلى أن
اجلمعية اآلن على اتصال مع
الفيدرالية العاملية للمحاربني
القدماء وضحايا احلرب.

في واحدة من أهم إجنازات جمعية أهالي الشهداء
األسرى واملفقودين الكويتية على صعيد التعامل
اإلقليمي وتبادل اخلبرات والتوعية بالتعامل مع
قضايا األسرى واملفقودين ،وتأكيدا للمكانة املرموقة
التي حصلت عليها اجلمعية بني نظيراتها من الهيئات
واجلمعيات واملؤسسات وغيرها من الكيانات احمللية
والعربية التي تعنى بقضايا احلروب واالستشهاد
واملفقودين ،تلقت اجلمعية طلبا من املجلس الوطني
االنتقالي الليبي للمساعدة في كيفية التعامل مع
قضية مهمة استجدت على الساحة الليبية بعد الثورة
الشعبية التي قامت في  2011/2/17حيث نتج عن
تضحيات الشعب الليبي الكرمي كثير من الشهداء
واملفقودين واجلرحى واملشردين مبا يطلق عليهم
ضحايا احلرب .وجاء هذا الطلب من املجلس الوطني
االنتقالي الليبي بناء على سمعة وأهلية الكويت بشكل
عام وجمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين
بشكل خاص في التعامل مع قضية األسرى والشهداء
واملفقودين الكويتيني وغيرهم جراء االحتالل العراقي
الغاشم.
وبناء على ذلك وانطالقا من الدور اإلنساني الذي
تقوم به وانسجاما مع أهداف إشهارها قامت جمعية
أهالي الشهداء بإعداد مذكرة كاملة حتتوي على
دراسة شاملة في كيفية التعامل مع قضية الشهداء
واجلرحى واملفقودين وأهاليهم ،لتكون مبنزلة خارطة
طريق للمجلس الوطني االنتقالي الليبي في كيفية
إنشاء املنظمات الرسمية والشعبية وما هي األدوات
التي يجب استخدامها في ذلك مرورا إلى تبعية هذه
الهيئات ثم طريق التعامل مع أهالي الشهداء واجلرحى
واملفقودين وجتميع بياناتهم وصوال إلى حتقيق
األهداف املرجوة من ذلك.
هذا وقد مت تسليم خارطة الطريق التي قامت بإعدادها
اجلمعية إلى ممثل املجلس الوطني االنتقالي الليبي
أشرف غفير في مقر اجلمعية بحضور أعضاء مجلس
اإلدارة وممثل عن السفارة الليبية في الكويت وقد
أعقب ذلك مؤمترا صحافيا حتدث فيه كل من فايز
العنزي ـ رئيس مجلس إدارة اجلمعية ـ وأشرف
غفير ـ ممثل املجلس الوطني االنتقالي الليبي ـ عن
خلفيات وأهداف هذا التعاون املشترك والذي والشك
يحسب لصالح سمعة الكويت إقليميا ودوليا وثروتها
البشرية التي تقدم اخلبرات الثمينة للخارج.

املوقع اإللكتروني للجمعية
في ثوب جديد

مواكبة للتطور التكنولوجي امللموس ،قامت جمعية
أهالي الشهداء األسرى واملفقودين الكويتية في
فبراير 2012 /بإنشاء موقعا إلكترونيا جديدا يختلف
بشكل كامل عن املوقع اإللكتروني السابق والذي مت
تدشينه في عام  ،2007ويعتبر املوقع اإللكتروني
اجلديد هو املوقع الرابع الذي يتم إنشاؤه منذ تأسيس
اجلمعية في  1998وذلك تقديرا من اجلمعية ألهمية
التواصل اإللكتروني مع العالم أجمع بواسطة آخر
الوسائل التكنولوجية وأحدثها.
هذا ويتضمن املوقع اإللكتروني اجلديد روابط عديدة
ومتميزة حتتوي على كل ما يحتاجه الباحث في
قضية الشهداء األسرى ،حيث ينشر املوقع أسماء
وصور وبيانات أسرى الكويت بشكل عام ،ثم من
مت التعرف على رفاتهم وجلبها من املقابر اجلماعية
العراقية بشكل خاص ،كما يجد زائر املوقع كذلك نبذة
عن قضية األسرى وكيف تكونت مع نشر قرارات
مجلس األمن الدولي اخلاصة بها ،وإحصائيات تخص
األسرى الشهداء وفئاتهم من حيث اجلنسية والوظيفة
والسن واجلنس إضافة إلى رابط إعالنات اجلمعية
وأخبار اجلمعية التي نشرت في الصحافة احمللية
والدولية واملواقع الصديقة وغير ذلك مما يجعل املرور
على هذا املوقع مرورا مفيدا وممتعا في الوقت نفسه.
هذا ومن األهمية مبكان اإلشارة إلى ضرورة تواجد
مثل هذه املواقع اإللكترونية لدى اجلهات املعنية كل
حسب قضيته لتكون مرجعا مهما ودقيقا يعود إليه
الباحث واملهتم متى شاء ويجد فيه كل ما يحتاجه من
بيانات ومعلومات بكل شفافية ووضوح.
عنوان املوقع اإللكتروني للجمعية وهو:
www.kkamcm.org

