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أبدى في حواره مع «راهنلا» أسفه ملتاجرة بعض وسائل اإلعالم العراقية بقضية األسرى

العنزي :أين الشهداء وبطوالتهم من املناهج وأسماء الشوارع؟!
حاوره فوزي جادالكريم

ابدى رئيس مجلس ادارة جمعية اهالي الشهداء واالسرى واملفقودين الكويتية فايز
العنزي أسفه من متاجرة بعض وسائل االعالم العراقية بقضية الشهداء االسرى بما
يؤثر على معنويات ذويهم ،مؤكدا على ان البحث في مقابر شهدائنا في العراق لم
ينته بعد وحال استئنافه قد نصل الى جميع رفاتهم مستندا في ذلك الى ما يملكونه
من معلومات اكدتها عمليات االستخراج السابقة لرفاة ال �  236شهيدا من املقابر
األربع في السماوة والرمادي وكربالء والعمارة والتي وافقت نفس االسماء الواردة في
الوثائق بل ووجدوهم بمالبسهم وقت االس��ر ومنوها الى ان حالة االنفالت االمني
في العراق حالت دون الوصول الى رفاة ال�  369االخرين .وقال في حوار مع «النهار»:
ان من لم يتم العثور على رفاتهم يعتبرون في عداد املفقودين حتى وان كانت جميع

نطالب بمنح أبناء الشهداء
األولوية في التوظيف
والقبول في الكليات
العسكرية
عملية البحث في املقابر
الجماعية لم تنته بعد..
وأسرانا مفقودون ما لم
نصل إلى رفاتهم
سياستنا الخارجية تتسم
بالحكمة واملرشح األميركي
ترامب ال يحمل صفة
رسمية
من غادر الكويت
في الغزو قام بدور
كبير في إيصال قضية
الكويت إلى العالم
الجمعية تمثل الجانب
الشعبي ونعمل على تخليد
سير وبطوالت شهداء
الكويت
نتحفظ على أداء
مكتب الشهيد ونعتبره
مقصرًا في خدمة
الشهداء األبطال
جميع املواطنني تسلموا
وثائق منازلهم بعد
التحرير ..وبقي أبناء األسرى
دون استفادة من القانون

العنزي متحدثا ً لــ «النهار»

الفرضيات ت��ؤك��د على استشهادهم جميعا وه��و م��ا ي��زي��د م��ن ق��وة اي�م��ان وعزيمة
اهاليهم الصابرين واملحتسبني وهو ما ملسه بنفسه منهم حني كان املكلف الرسمي
بابالغهم باستشهاد ذويهم عند العثور على رفاتهم عقب سقوط النظام العراقي
البائد .الى ذلك استنكر العنزي ما اسماه بالنزيف في تسمية الشوارع وامليادين دون
ان تخصص قطرة واحدة من هذا النزيف السماء الشهداء الذين ضحوا بارواحهم من
اجل تراب وطنهم متسائال اين قضية الغزو الغاشم وبطوالت الشهداء من االعمال
الفنية والدرامية واين سير وبطوالت الشهداء من املناهج الدراسية؟!
ولفت الى اهمية تخصيص «كوتة» في الوظائف والقبول بالكليات العسكرية البناء
الشهداء كنوع من الوفاء الرواحهم الطاهرة مؤكدا على ان جميع الشهداء في القلب
وان قضيتهم ستظل راسخة في ضمائر الكويتيني ولن تنتهي بالعثور على رفاتهم
والتفاصيل في سياق الحوار التالي.

● املرشح النتخابات الرئاسة االميركية عن الحزب الجمهوري
دون��ال��د ت��رام��ب ات �خ��ذ م��ن ق�ض�ي��ة ت�ح��ري��ر ال �ك��وي��ت ب��رن��ام�ج��ا
انتخابيا اذ يتهم بالده بانها حررت الكويت والعراق باملجان
وان بعض الكويتيني اثناء االحتالل كانوا يقيمون في لندن في
فنادق ملكية فبماذا تردون عليه؟
■ املرشح ترامب خانه التوفيق في حديثه عن قضية
ال �ت �ح��ري��ر وال ش��ك ان �ه��ا م �ح��اول��ة رخ �ي �ص��ة ج ��دا منه
يحاول من خاللها كسب ثقة بعض الفئات التي لها
مواقف مسبقة من قضية التعامل مع الشرق االوسط
م��ع ان ال�ق�ض�ي��ة اوس ��ع م��ن ت�ع��ام��ل ب ��الده م��ع الكويت
لذا فان هذا التصريح ال يمثل لنا كمواطنني واهالي
اسرى اهمية السباب عدة اولها ان العالقة بني الكويت
وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة وط �ي��دة و ت��اري �خ �ي��ة وتحكمها
مصالح مشتركة ناهيك عن ان هذه العالقات تطورت
ال��ى م�ع��اه��دات وات�ف��اق�ي��ات اف�ض��ت ال��ى اتفاقية دف��اع
مشترك كما ان اميركا عندما ق��ادت التحالف الدولي
ل�ت�ح��ري��ر ال�ك��وي��ت ج��اء ذل��ك ال �ت��زام��ا ب��ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي
وبمواثيق حقوق االنسان وهو امر يحسب لها وعليه
فلن نسمح لتصريحات ترامب أو غيره ان تؤثر على
ال �ع��الق��ة ب��ني ال�ب�ل��دي��ن س ��واء ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ش�ع��وب
أو الحكومات لذلك نحن نستذكر االل�ت��زام االميركي
وترامب ال يعرف الشعب الكويتي صاحب البطوالت
والتضحيات وال ��ذي ق��دم االف الضحايا ب��ني شهيد
واسير وجريح في سبيل تحرير بلده وبنظرة سريعة
ال ��ى ع ��دد االس � ��رى س�ن�ج��ده��ا ت�م�ث��ل س �ت��ة اع �ش��ار في
املائة اذ يتجاوز عددهم ستمائة وخمسة اشخاص
وكان عدد املواطنني وقتها ال يتعدى املليون مواطن
وهذا العدد من الشهداء قياسا على عدد سكان دولة
م�ث��ل م�ص��ر ف��ان��ه ب�م�ث��اب��ة  60ال �ف��ا وق �ي��اس��ا ع�ل��ى ع��دد
سكان دول مثل الصني والهند ف��ان الرقم يعني 600
الفا .ام��ا بالنسبة لحديثه عن الكويتيني في الخارج
وال��ذي��ن يتهمهم ب��ان�ه��م ك��ان��وا ي�س�ك�ن��ون ف��ي اجنحة
ملكية فنقول له انهم ابلوا بالء حسنا وتمخض عن
م��ؤت�م��ر ج ��دة ف��ي اك �ت��وب��ر ال ��ذي ج ��دد ال�ب�ي�ع��ة وال ��والء
للشرعية الكويتية اذ كان هناك التزام بدستور 1962
بني القيادة والشعب واهمية املشاركة الشعبية كما
شكلت ال�ح�ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع امل��واط�ن��ني
وفودا شعبية تمثل كافة اطياف املجتمع جابت العالم
لتعريفه بقضية ب��الده��م وم��ن ج�ه��ة ث��ال�ث��ة ف��ان غ��زو
الكويت ك��ان من القضايا ال�ن��ادرة التي حظيت بدعم
دي�ب�ل��وم��اس��ي س�ي��اس��ي دول ��ي ب��دل�ي��ل ق� ��رارات مجلس
االم� ��ن وم ��ا واك �ب �ه��ا م��ن اج �ت �م��اع��ات م�ك�ث�ف��ة وزي � ��ارات
مكوكية مل�ن��دوب��ي ال�ك��وي��ت وال ��دول العربية وص��درت
ق��رارات كثيرة اهمها ال��ذي ص��در بتاريخ  30نوفمبر
 1990والذي اعطى الحق للمجتمع الدولي باستخدام
ال �ق��وة ف��ي ت�ح��ري��ر ال�ك��وي��ت وب��ال�ت��ال��ي ف�ن�ح��ن نتحدث
ع��ن تحالف دول��ي ديبلوماسي وسياسي وعسكري
ك�م��ا ن�ت�ح��دث ع��ن ت�ع��اض��د وت�ك��ات��ف ال�ش�ع��ب وق�ي��ادت��ه
ال �س �ي��اس �ي��ة وه ��و م ��ا ي��ؤك��د ع �ل��ى ع ��دال ��ة وم�ش��روع�ي��ة
قضيتنا بما استوجب مساندة العالم لها وهو ما كان
يحتم على ترامب ان يطلع على ابعاد القضية التي
حظيت بدعم مختلف دول العالم لذا فنحن نؤكد على
عدم اهمية تصريحاته.
● اال ينبغي ع�ل��ى ال�ج�ه��ات املعنية ان ت��رد ع�ل��ى ه��ذه امل��زاع��م
واملغالطات؟
■ ينبغي على وزارتي الخارجية ممثلة في سفاراتها
واالع��الم من خالل مكاتبها االعالمية رصد مثل هذه
التصريحات لتفنيدها بالطريقة امل��الئ�م��ة وتوعية
ال �ش �ع��وب امل�س�ت�ه��دف��ة م��ن ه ��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات و اؤك��د
ان سياسة ال�خ��ارج�ي��ة الكويتية تتسم بالحكمة فال
تخاطب اشخاصا ال يمثلون دولهم الن ه��ذا املرشح
هو مواطن وال يمثل سياسة ب��الده الن��ه ال يحمل اي
صفة رسمية والكويت لها عالقات وطيدة وراسخة
مع اميركا ل��ذا فمن املناسب رص��د ه��ذه التصريحات
للفت انتباه الحكومات الصديقة وتوعية الشعوب
بعدم صحة ه��ذه التصريحات واذ ردت ال��دول��ة على
ك��ل م��رش��ح ف �س��وف ت�ف�ت��ح ب��اب��ا ك�ب�ي��را ول �ك��ن عالقتها
مع الدولة االميركية قوية وراسخة لذا فانني ارى ان
يقتصر االم��ر على رصد هذه التصريحات ومحاولة
توعية الشعوب ولفت انتباه الحكومات الصديقة مثل
الحكومة االميركية ملثل هذه التصريحات.
قضية االسرى
● هل انتهت قضية االس��رى الكويتيني بوصول بعض رفاة
الشهداء؟
■ ال ن �ن �ظ��ر ال � ��ى ق �ض �ي��ة ال� �ش� �ه ��داء ع �ل��ى ان� �ه ��ا ب ��دأت
باختفائهم وان�ت�ه��ت ب��ال�ع�ث��ور ع�ل��ى رف��ات�ه��م لكونها
قضية راسخة تسري في عقول وضمائر الكويتيني
وبالتالي فالحديث عن انتهاء القضية في غير محله
فالشعب الكويتي بات لديه قيمة ال توجد عند الكثير
من الشعوب وخاصة املحيطة بنا وهي قيمة الشهادة
فقلما ت�ج��د بيتا ك��وي�ت�ي��ا يخلو م��ن شهيد أو اسير
أوجريح بسبب الغزو العراقي لذا فان هذه القضية لن

تنتهي ولكن جزءا مهما منها بل و اصيل هو معرفة
مصير ابنائنا االس��رى في العراق فنحن عثرنا على
 236رف ��اة م��ن اص��ل  605وب��ال�ت��ال��ي ال زال ه�ن��اك 369
اس�ي��را ل��م نصل اليهم حتى ه��ذه اللحظة ول��م يعرف
مصيرهم ول��ن نتوقف عن البحث ولكن وكما تعرف
ان االوض��اع االن في العراق غير مستقرة بل ونصفه
محتل فضال عن مساحته الشاسعة واقول ان الظروف
لم تساعدنا حتى االن ولكن لن تنتهي القضية ابدا
وس�ن�س�ت�م��ر س� ��واء ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �م �س��ار االك �ث ��ر اه�م�ي��ة
وه��و ال�ب�ح��ث ع��ن ب��اق��ي ال��رف��اة ب��االض��اف��ة ال��ى توثيق
سير وب �ط��والت ال�ش�ه��داء وم�ح��اول��ة نشر سيرهم في
املنظمات الدولية والسفارات فضال عن توثيقها في
ال��داخ��ل م��ن خ��الل م��ا ن�ص��دره م��ن كتب ون�ش��رات ومن
خالل املشاركة في املوسوعات العربية والدولية.
● وه��ل تأكدتم من استشهاد جميع االس��رى الكويتيني في
العراق؟
■ االجابة املنطقية والقانونية تقول اننا لم نتأكد اال
م��ن استشهاد ال  236ال��ذي��ن توصلنا ال��ى رفاتهم اما
باقي ال�ع��دد وه��و  369فيعتبرون ف��ي ع��داد املفقودين
ولكن وبحسب قناعتي الشخصية وبحسب ما لدينا
من وثائق ومؤشرات قوية تؤكد استشهادهم جميعا
ومن هذه املؤشرات اننا تعاملنا مع اربع مقابر داخل
ال� �ع ��راق ف ��ي ال �س �م��اوة وال� ��رم� ��ادي وك ��رب ��الء وال �ع �م��ارة
وبحسب املعلومات التي وصلتنا فان كل مقبرة تضم
من  100الى  150وقد وردتنا معلومات مؤكدة تفيد بان
مقبرة السماوة بها  153شهيدا تمكنا من استخراج 88
منها من نفس االسماء ال��واردة الينا في الوثيقة وهو
ما يؤكد صحة املعلومات ولو استمر البحث لتوصلنا
ال��ى جميعهم ك�م��ا اس�ت�خ��رج�ن��ا م��ن م�ق�ب��رة ك��رب��الء 82
ش�ه�ي��دا وم��ن ال �ع�م��ارة  35وم��ن ال��رم��ادي  27ولم ينته
البحث ف��ي ه��ذه امل��واق��ع ول��و استمر البحث لتوصلنا
الى كافة رفاة الشهداء أو الى عدد كبير جدا منهم ومن
الناحية القانونية هم في عداد املفقودين ولكن املنطق
وال�ق��رائ��ن تؤكد على اعدامهم جميعا ف��ي فترة مبكرة
من التحرير خالل  1991بدليل ان من عثر على رفاتهم
كانوا في مالبسهم التي ارتدوها وقت االسر.
● وهل فقدت اسرهم االمل في الوصول اليهم احياء؟
اسر الشهداء وانا منهم لم تفقد االمل في الله سبحانه
وتعالى منذ  1990وحتى هذه اللحظة ومن ابلغناهم
ب��اس �ت �ش �ه��اد ذوي� �ه ��م ك ��ان ��وا ص ��اب ��ري ��ن وم�ح�ت�س�ب��ني
ويتمتعون بروح وطنية عالية وبصفتي كنت الناطق
ال��رس �م��ي ل�ل�ف��ري��ق امل �ك �ل��ف ب��ال�ب�ح��ث ع��ن االس � ��رى فقد
كلفتني الدولة بابالغ اسرهم باستشهادهم ووجدت
ن� �م ��اذج ن� � ��ادرة ن �ش��اه��ده��ا ف ��ي االف� � ��الم ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة
واالعمال الدرامية ومن الطبيعي ان تتمسك النفس
البشرية باالمل في الله تعالى وبما انه لم يتم العثور
على رفاة ذويهم تظل النفس البشرية معلقة باي قشة
امل ولكنني اقول في رسالة الى اهلي من اسر الشهداء
انه كما عهدناكم صابرين ومحتسبني والله سبحانه
وتعالى يتقبل جميع اسرانا الشهداء فال اجزم واقول
لهم ان يقطعوا االم��ل ف�ه��ذا االم��ر م�ت��روك لتقدير كل
اسرة وحسب ظروفها.
ال��م ت��ردك��م ات �ص��االت ب��ني الفينة واالخ ��رى م��ن اهالي
االسرى يسألون عن ذويهم؟
ب��دأن��ا ال�ع�ث��ور ع�ل��ى رف ��اة ال�ش�ه��داء ب�ع��د س�ق��وط نظام
ص ��دام ف��ي ال�ت��اس��ع م��ن اب��ري��ل  2003واع�ل�ن��ا ن�ح��ن عن
اول ش�ه�ي��د ف��ي ال �ث��ام��ن م��ن ي��ول�ي��و ب�ع��د ش�ه��ري��ن من
سقوط صدام وتوالى االعالن عن الشهداء حتى 2005
واستمر االهالي بعدها في السؤال عن مصير ذويهم
ولكن التباطؤ ف��ي عملية البحث ف��ي ال�ع��راق قلل من
حماسة االه��ال��ي في ال�س��ؤال عن مصير ذويهم وكان
هناك تواصل بيننا بني الفترة واالخرى.

بطوالت الشهداء
● وبعد تضاؤل ف��رص الوصول ال��ى االس��رى احياء فما هو
نشاطكم االن؟
ال ش� ��ك ان ق �ض �ي��ة ال� �ت� �ع ��رف ع� �ل ��ى م �ص �ي��ر االس� � ��رى
ك� ��ان� ��ت اس� ��اس � �ي� ��ة ب ��ال �ن� �س �ب ��ة ل� �ن ��ا ول� �ك� �ن� �ه ��ا ل � ��م ت �ك��ن
الوحيدة فنشاطنا االن منصب على نشر وتخليد
س�ي��ر وب �ط ��والت ال �ش �ه��داء وه ��و ع �ن��وان ك�ب�ي��ر ت�ن��درج
تحته اصدارات الجمعية املقروءة واملرئية كما يندرج
تحته االن�ت�ش��ار االع��الم��ي وال�ت�ع��ام��ل م��ع «السوشيل
م�ي��دي��ا» كما ي�ن��درج تحته االن�ض�م��ام ال��ى املؤسسات
الدولية ذات الصلة واالشتراك في املوسوعات العربية
وال��دول�ي��ة واص��دار الكتب التي توثق سير وبطوالت
ال �ش �ه��داء واق��ام��ة االن�ش�ط��ة م�ث��ل ح�ف��ل ال��وف��اء ب��رع��اي��ة
سامية من رئيس الوزراء لتكريم اسر الشهداء وتوزيع
اوس �م��ة االت �ح��اد ال�ع��رب��ي للمحاربني ال�ق��دم��اء عليهم
وح �ف��ل ت�ك��ري��م امل�ت�ف��وق��ني م��ن اب �ن��اء ال �ش �ه��داء وت�ك��ري��م
حفظة القرآن وه��و نشاطنا االس��اس االن كما يندرج
تحته تقديم االق�ت��راح��ات للدولة فيما يخص تخليد
ال�ش�ه��داء مثل تسمية ال �ش��وارع وامل�ي��ادي��ن باسمائهم

(ت�صوير حممد امني)

واقامة النصب التذكارية وتضمني املناهج التعليمية
سيرهم وايضا حث الدولة على اقامة االعمال الفنية
واالدبية وهو جزء من مسؤوليات الدولة اذ عليها ان
تبادر بتخليد سير وبطوالت شهدائنا واملؤسف ان
تكون هناك حالة نزيف في تسمية الشوارع وامليادين
وال نصيب للشهداء منها كما ال توجد اع�م��ال فنية
وادبية تتناول هذه القضية وال يوجد توثيق للغزو
وال ل�ب�ط��والت الشعب الكويتي ك��امل�ق��اوم��ة امل��دن�ي��ة أو
العصيان املدني أو املقاومة املسلحة ولجان التكافل
ول��م يتطرق ال��ى ال�ت��واص��ل شبه ال�ي��وم��ي ب��ني القيادة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ورج� ��ال امل �ق��اوم��ة م��ع ح�ك��وم��ة ال �ك��وي��ت في
الطائف كما ان سير الشهداء مدعاة للفخر وما يحز
في الخاطر ان املناهج الدراسية لم تتضمن سيرهم
ف��ال ت�ت�ض�م��ن امل �ن��اه��ج س �ي��ر ال �ش �ه��داء وي�ن�ب�غ��ي على
ال�ح�ك��وم��ة ان ت�ك��ون اك�ث��ر ج��دي��ة ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذه
القضية.

أوضاع أسر الشهداء
● هل تتابعون اوضاع اسر الشهداء االن؟
■ الدولة اناطت بمكتب الشهيد وهو جهة حكومية
عملية الرعاية الصحية والتعليمية وامل��ادي��ة ونظرا
الهميته ف�ه��و يتبع ال��دي��وان االم �ي��ري م�ب��اش��رة وه��و
ال�ج�ه��ة امل �ن��اط ب�ه��ا امل�ت��اب�ع��ة امل�ب��اش��رة م��ع االه��ال��ي ملا
ي�ح�ظ��ى ب��ه م��ن دع ��م م ��ادي وك � ��وادر متخصصة مثل
ال �ب��اح �ث��ني االج �ت �م��اع �ي��ني وال �ص �ح �ي��ني وه � ��و ال�ج�ه��ة
االس ��اس �ي ��ة واالول � � ��ى ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ش �ه ��داء ام��ا
نحن كجمعية نفع ع��ام فمن الطبيعي اال نملك تلك
االم�ك��ان�ي��ات وب��ال�ت��ال��ي فمتابعتنا م��ع االه��ال��ي تكون
م �ن �ص �ب��ة ع �ل��ى ال� ��دف� ��اع ع ��ن ح �ق��وق �ه��م ام � ��ام ال �ج �ه��ات
الحكومية ومنها مكتب الشهيد والذي نتحفظ كثيرا
على ادائ��ه ب��ل ونعتبره مقصرا ج��دا ف��ي ارض��اء هذه
ال �ف �ئ��ة ال �ع��زي��زة ع �ل��ى ق�ل��وب�ن��ا ل ��ذا ف�ن�ح��ن ن �ت �ع��اون مع
اهالي الشهداء فيما يخص تقديم االقتراحات ملجلس
االمة ومخاطبة الجهات مثل اللجنة الوطنية لشؤون
االسرى أو مكتب الشهيد لتسهل معامالتهم وان كان
م�ك�ت��ب ال�ش�ه�ي��د ال ي�ع�ت��رف ب �ه��ذه امل ��راس ��الت ب��ل على
العكس فانه يتعمد تعطيل اى معاملة من قبلنا اما
من حيث الرعاية الصحية واملادية والتعليمية فنحن
ال نملك االمكانيات املتوفرة ملكتب الشهيد.
● ه ��ل وق �ف �ت��م ع �ل��ى اب� ��رز ال �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��ا اس��ر
الشهداء؟
■ ال ش��ك ان ه�ن��اك ص�ع��وب��ات ك�ث�ي��رة وأول �ه��ا اول��وي��ة
ال �ت��وظ �ي��ف اذ ي �ج��ب ان ت �ك��ون ه �ن��اك اول ��وي ��ة الب �ن��اء
الشهداء في الوظائف وااللتحاق بالكليات العسكرية
وان تخصص لهم نسبة من الوظائف املتاحة وخاصة
في االلتحاق بالكليات العسكرية وايضا في قوانني
االسكان.

أنشطة مستقبلية
● وماذا عن ابرز انشطتكم املستقبلية؟
■ ن �ح �ض��ر االن ل �ح �ف��ل ال � ��وف � ��اء ال� �ث ��ال ��ث وي �ت �ض �م��ن
تسلم اوس �م��ة ال �ش��رف املستلمة م��ن االت �ح��اد العربي
للمحاربني القدماء باسماء عشرة ش�ه��داء كما اننا
نحضر لحفل تكريم حفظة ال �ق��ران ال�ك��ري��م م��ن ابناء
ال �ش �ه��داء واي �ض ��ا ن �ح��ن ب �ص��دد اص � ��دار ك �ت��اب ي��وث��ق
لقضية االس��رى في السجون العراقية من خ��الل احد
االبطال االسرى.
● وماذا عن عالقتكم باملنظمات الدولية ذات الصلة؟
■ ف��ي س�ب�ي��ل ن�ش��ر ال�ق�ض�ي��ة وت�خ�ل�ي��د س�ي��ر ال�ش�ه��داء
ان �ض �م��ت ال �ج �م �ع �ي��ة الك �ب ��ر ه �ي �ئ �ت��ني دول �ي �ت��ني وه �م��ا
االتحاد العربي للمحاربني القدماء وضحايا الحرب
وم �ق��ره ال �ق��اه��رة وه ��ي ه�ي�ئ��ة تابعة ل�ج��ام�ع��ة ال ��دول
ال�ع��رب�ي��ة وان�ض�م�م�ن��ا ل�ه��ا ع��ام  1997وي�ض��م الجهات
امل�ع�ن�ي��ة ب�ق�ض�ي��ة ال �ش �ه��داء وض �ح��اي��ا ال �ح��رب وت�م�ث��ل
ك��ل دول��ة بعضوين وق��د حصلت ان��ا بصفتي رئيس
جمعية ال�ش�ه��داء على منصب ال�ن��ائ��ب االول لرئيس
االت �ح ��اد وه ��و ارف� ��ع م�ن�ص��ب الن ال��رئ��اس��ة دائ �م��ا من
دول ��ة امل�ق��ر وه��ي م�ص��ر ك�م��ا انضممنا ق�ب��ل ف�ت��رة ال��ى
ال �ف �ي��درال �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ل�ل�م�ح��ارب��ني ال �ق��دم��اء وض�ح��اي��ا
الحرب ومقرها باريس وعدد اعضائها  96عضوا كما
بتنا اع�ض��اء ف��ي لجنة اس�ي��ا واوق�ي��ان��وس�ي��ا وال�ه��دف
م��ن ك��ل ذل��ك ت �ب��ادل ال�خ�ب��رات ك�م��ا ان�ن��ا نمثل الكويت
ون�ض��ع علم دولتنا امامنا ونتحدث ب��اس��م الشهداء
وال شك ان الدول في شمال افريقيا وجنوبها وكذلك
دول شمال وجنوب اميركا واسيا فمن املفيد ان يصل
صوت الشهيد الكويتي الى هذه االماكن ولن نقف ان

شاء الله عند هذا الحد وفي فبراير من كل عام نقدم
انشطة جديدة.

تضارب اختصاصات
● من املالحظ وج��ود عدة كيانات عاملة في قضية الشهداء
االس � ��رى م �ث��ل م�ك�ت��ب ال �ش �ه �ي��د وال �ل �ج �ن��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ش�ئ��وون
االس��رى باالضافة ال��ى جمعيتكم اال ي��ؤدي ذل��ك ال��ى تضارب
اختصاصاتكم؟
■ ن �ه��ائ �ي��ا ول �س �ب��ب واح � ��د وه� ��و ان م �ك �ت��ب ال�ش�ه�ي��د
وه��و مهتم ب��ال�ش�ه��داء فقط واللجنة الوطنية تعنى
ب �ش �ئ��وون االس � ��رى ف �ق��ط وه �م��ا ج �ه �ت��ان ح�ك��وم�ي�ت��ان
منفصلتا االهداف فال يمكن ملكتب الشهيد ان يتعامل
م��ع ح��االت االس��رى اال ان تنقل ملفاتهم بالكامل من
اللجنة الوطنية في منطقة صباح السالم الى مكتب
ال�ش�ه�ي��د ف��ي منطقة م �ش��رف بينما ن�ح��ن ال��وح�ي��دون
ب ��اه ��داف� �ن ��ا ن� �ق ��وم ب� ��ال� ��دوري� ��ن الن ج �م �ع �ي �ت �ن��ا ت�ع�ن��ى
ب��االس��رى وال �ش �ه��داء ولكننا نمثل ال�ج��ان��ب الشعبي
واالهم الننا من اهالي الشهداء ووجودنا يضفي قوة
ودعمًا للقضية الن من يتحدث بالقضية من ابنائها
وب��ال �ت��ال��ي وم ��ع اح �ت��رام��ي ال �ش��دي��د ل�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة
وم �ك �ت��ب ال �ش �ه �ي��د ول� �ك ��ن ال �ع��ام �ل��ني ب �ه �م��ا م��وظ �ف��ون
ح�ك��وم�ي��ون ي�ت�ق��اض��ون روات� ��ب ق��د ت �ك��ون ع��ال�ي��ة وه��م
ليسوا من اهالي الشهداء بينما ال نتقاضى نحن اي
شيئ الننا متطوعون واقرب الى القضية.

ال صحة ملا يشاع
عن التوصل إلى أسرى
وع��ن صحة م��ا ت��م ت��داول��ه م��ؤخ��را بالتوصل
ال ��ى  58اس� �ي ��را ك��وي �ت �ي��ا ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ت�ك��ري��ت
العراقية قال  :سمعت بهذه الشائعة ونفيتها
تماما استنادا ألعمار االسرى .ولكن لم ينته
البحث ف��ي مقابر شهدائنا االس ��رى ويمكن
ال ��وص ��ول ال� ��ى ك ��اف ��ة رف��ات �ه��م ح� ��ال م �ع ��اودة
البحث

وسائل إعالم تتالعب
بقضية األسرى
يؤسفني ان بعض وسائل االع��الم بالخارج
وخاصة في العراق تستغل القضية وتتالعب
بها بما يؤثر على معنويات اهالي الشهداء
ب ��اش ��اع ��ة م �ع �ل��وم��ات م �غ �ل��وط��ة م �ث �ل �م��ا ن�ش��ر
م��ؤخ��را بالعثور على رف��اة اس��رى وه��و غير
صحيح ونحن نستمد املعلومات موثقة من
مصادرها الرسمية.

إسكان أبناء الشهداء
ف��ي م�ع��رض ح��دي��ث ال�ع�ن��زي ع��ن الصعوبات
ال� �ت ��ي ت� ��واج� ��ه اس � ��ر االس� � � ��رى ال� �ش� �ه ��داء ق ��ال
ت �خ �ي��ل ان ه� �ن ��اك اس � � �رًا م� ��ن اب � �ن� ��اء واه ��ال ��ي
ال �ش �ه��داء ل��م ت�ت�س�ل��م وث��ائ��ق ب�ي��وت�ه��ا خ��اص��ة
وان هناك ق ��ان ��ون ��ًا ص � ��در ع �ق ��ب ال �ت �ح��ري��ر
باسقاط االلتزامات االسكانية عن الكويتيني
وتسليمهم وث��ائ��ق منازلهم «تملك البيوت
ال �ح �ك��وم �ي��ة «وج� �م� �ي ��ع امل ��واط� �ن ��ني ح �ص �ل��وا
على وث��ائ��ق منازلهم بعد ان اسقطت عنهم
االقساط ما ع��دا االس��رى الكويتيني فحينما
ي � ��راج � ��ع اب � �ن � ��اء االس � � � ��رى ال � �ج � �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة
ي��ردون عليهم بان ذويهم لم يتقدموا بطلب
وان ��ا اع ��رف اك �ث��ر م��ن اس ��رة ت�ع��ان��ي م��ن ه��ذه
االش �ك ��ال �ي ��ة ل ��م ل �ه��ا اس� �ت� �م ��الك م �ن��ازل �ه��ا ب��ل
واع� �ط ��ى ال �ب �ي��ت ألص �غ��ر االب� �ن ��اء ك �م��ا ينص
القانون وهو ما يعتبر بحق كارثة انسانية
النه ال يوجد تشريع يستثني االسير وحال
ث�ب��وت اس�ت�ش�ه��اده ي��ذه��ب ال�ب�ي��ت ال��ى اصغر
االبناء بحكم القانون.

