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ذووهم رفضوا التصريحات األممية بغلق الملف ما لم تتضح مصائر أبنائهم وتعود رفاتهم للوطن

مفقودو الكويت في العراق
ٌ
 ...عزف على وتر األلم!
| كتب حسن الهداد |

• عبدالرحمن الشمري:
القضية أرهقت
نفسياتنا ووالدة
شقيقي تعيش مأساة
ال يعلم حجمها
إال الله فكيف نقبل
ّ
بطي امللف؟!
• فهد العنزي:
نطالب مجلس
األمة والحكومة
بالتحرك السريع
فال يمكن أن نتحمل
أكثر من املعاناة
التي عشناها
• ناصر املطيري:
نرفض التالعب
بقضيتنا اإلنسانية
ُ
وات في
فالوضع م ٍ
العراق حاليًا
إلنهاء املعاناة

على ال��رغ��م م��ن م��رور نحو ربع
ق � ��رن ع �ل��ى م ��أس ��ات �ه ��م ،ف � ��إن ج��رح
امل�ف�ق��ودي��ن الكويتيني إب ��ان ال�غ��زو
الصدامي الغاشم للكويت ،م��ازال
يقلب م��واج��ع أهاليهم كلما نكأه
تصريح هنا وتلميح هناك.
وم ��ع ف�ق��د األم� ��ل ب��ال�ع�ث��ور على
أي م ��ن ه� ��ؤالء امل �ف �ق��ودي��ن أح �ي��اء،
بعد سقوط الطاغية بعشر سنني،
وه ��م ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا ي �ص �ن �ف��ون في
خ��ان��ة «األس � � ��رى» وع �ج��ز ع �ش��رات
ال �ج��والت للبحث ع��ن رف��ات �ه��م ،أو
ال� �ع� �ث ��ور ع �ل��ى خ �ي��ط ي ��وص ��ل إل��ى
حقيقة اختفائهم ،فإن ذوي أولئك
املفقودين ال يمكن أن يهدأ لهم بال
وال يهنأ لهم عيش قبل أن يصلوا
إلى حقيقة ما جرى مع أبنائهم أو
آبائهم أو إخوتهم ،رافضني رفضا
ق��اط �ع��ا غ �ل��ق امل �ل��ف ق �ب��ل ال��وص��ول
للحقيقة.
وج ��اء االع� ��ان األخ �ي��ر للممثل
ال � � �خ� � ��اص ل � ��أم � ��م امل� � �ت� � �ح � ��دة إل� ��ى
العراق رئيس بعثة األم��م املتحدة
مل�س��اع��دة ال �ع��راق «ي��ون��ام��ي» بأنه
ي �س �ع��ى إلق � �ف� ��ال م �ل ��ف امل �ف �ق��ودي��ن
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ني ب� ��رض� ��ى ال �ج ��ان �ب ��ني
الكويتي وال �ع��راق��ي ،ليثير موجة
غضب األهالي ،خاصة أن االحزان
وم �ع��ان��اة األه ��ال ��ي م ��ازال ��ت تخيم
ع�ل��ى ح�ي��ات�ه��م ال�ي��وم�ي��ة ،وم��ازال��وا
ي� �ن� �ت� �ظ ��رون ب �ل �ه �ف ��ة ج� �ل ��ب رف � ��ات
ش� �ه ��دائ� �ه ��م ودف� �ن� �ه ��ا ع� �ل ��ى أي� ��دي
اهاليهم في ثرى الوطن.
واذا ك ��ان ��ت األوض � � ��اع األم �ن �ي��ة
ال�ع��راق�ي��ة ل��م ت�س�م��ح ف��ي ال�س�ن��وات
األولى لسقوط صدام ،بإعادة رفات
األس��رى وال�ش�ه��داء ،ف��إن استتباب
األمن في مختلف املناطق العراقية
ف��ي ال �ف �ت��رة األخ �ي ��رة دف ��ع ب��أه��ال��ي
الشهداء إلى اعاء الصوت مجددًا
الح� � �ي � ��اء ق �ض �ي �ت �ه��م اإلن� �س ��ان� �ي ��ة،
ومطالبة الحكومة ومجلس األمة
على حد س��واء ،بتفعيل جهودهم
الس� �ت� �ع ��ادة ال� ��رف� ��ات ودف� �ن� �ه ��ا ف��ي
حضن الوطن الذي استشهدوا من
أجله.

األه� � ��ال� � ��ي ط� ��ال � �ب� ��وا ال �ح �ك ��وم ��ة
وامل �ج �ل��س ع �ب��ر «ال� � � ��راي» ب�ت�ح��رك
س��ري��ع إلن �ه��اء م��أس��اة ان�ت�ظ��اره��م
م �ن��ذ أك �ث��ر م ��ن ع �ق��دي��ن وال �ت �ع��ام��ل
م��ع ال�ق�ض�ي��ة م��ن م�ن�ظ��ور ان�س��ان��ي
ب ��امل� �ب ��ادرة ب ��االت �ص ��ال وم�خ��اط�ب��ة
ال�ج��ان��ب ال �ع��راق��ي ل�ل�ب��دء ف��ي جلب
ال��رف��ات ،وخصوصًا ان ع��ددًا منها
«م� ��دف� ��ون� ��ة ف � ��ي م� �ق ��اب ��ر ج �م��اع �ي��ة
م � �ح ��ددة اق ��ام� �ه ��ا ن� �ظ ��ام ال �ط��اغ �ي��ة
صدام حسني».
بداية أكد رئيس اللجنة الوطنية
ل � � �ش � ��ؤون االس � � � � ��رى وامل � �ف � �ق ��ودي ��ن
الدكتور ابراهيم الشاهني أن ملف
املفقودين الكويتيني لن يغلق ابدًا
حتى جلب جميع رفاتهم إلى أرض
الوطن ،خاصة أن هذا القرار متفق
ع�ل�ي��ه م ��ن ق �ب��ل األم� ��م امل �ت �ح��دة مع
الجانب العراقي ،مبينًا أن تصريح
م �م �ث��ل األم � ��م امل �ت �ح��دة «ي��ون��ام��ي»
ق ��د ال ي �ق �ص��د ب ��ه اق� �ف ��ال امل �ل ��ف إال
ب�ع��د ال�ت�ح�ق��ق م��ن م�ص�ي��ر االس ��رى
ال �ش �ه��داء ال�ك��وي�ت�ي��ني خ��اص��ة وأن
ذل ��ك امل �ل��ف ي��أخ��ذ م�ن�ح��ى قانونيا
ودوليا وإنسانيا ،فا يمكن إقفاله
إال ب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن ج�ل��ب جميع
رفات االسرى الشهداء».
وق ��ال ال �ش��اه��ني إن ج �ه��ود ف��رق
البحث عن الرفات مازالت مستمرة
واالع �م��ال امل�ي��دان�ي��ة أي �ض��ًا ق��ائ�م��ة،
ول �ك��ن ه �ن��اك ص �ع��وب��ة ف ��ي م�ع��رف��ة
م��واق��ع رف ��ات االس ��رى الكويتيني،
الن من ق��ام بالجريمة ك��ان يسعى
إلخفاء جريمته ومن دون أن يترك
دليا ،مضيفًا أنه «مازال اعتمادنا
ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات ت�ق��دم ل�ن��ا م��ن قبل
شهود لديهم معلومات عن مواقع
املقابر الجماعية ،لذا نحن نتحقق
م��ن ك��ل امل��واق��ع ع�ل��ى أم��ل أن نصل
إلى رفات شهدائنا األبرار».
وأشار الشاهني إلى أن الجانب
العراقي متعاون معهم بشأن هذا
امللف وتوجد رقابة دولية في هذا
الخصوص من قبل األمم املتحدة،
مؤكدًا أن االجتماعات مستمرة مع
ك��اف��ة االط ��راف وال�ج�ه��ود مستمرة
للتوصل إلى رف��ات كافة شهدائنا
إلى ارض الوطن.

معاناة كويتية لم تنته إلى اليوم  ...صورة من األرشيف

• فايز العنزي:
لجمعية أهالي
األسرى والشهداء
وقفة قانونية إذا
سعى أي طرف
إلغالق امللف
دون تحديد
مصير املفقودين
امللف حاضر دائما
م��ن ج��ان�ب��ه ،أك��د رئ�ي��س جمعية
أهالي األسرى والشهداء الكويتيني
ف��اي��ز العنزي أن الجمعية ترفض
رفضًا قاطعًا تصريح ممثل االمم
امل�ت�ح��دة «ي��ون��ام��ي» ب �ش��أن سعيه
إلق � �ف� ��ال م� �ل ��ف امل � �ف � �ق ��ودي ��ن ،ط��امل��ا
رف��ات شهدائنا األب��رار مازالت في

فايز العنزي

إبراهيم الشاهني

• إبراهيم الشاهني:
كيف نغلق امللف
والبحث مازال
مستمرًا رغم
صعوبته؟
 ...لدينا قرار دولي
بالكشف عن مصائر
املفقودين

مقابر ال�ع��راق الجماعية ،فاالولى
أن ي �س �ع��ى إل� ��ى ان� �ه ��اء ه� ��ذا امل�ل��ف
اإلن�س��ان��ي م��ن خ��ال ح��ث الجانب
ال�ع��راق��ي ع�ل��ى م��زي �دًا م��ن ال�ت�ع��اون
مل �ع��رف��ة م��واق��ع امل �ق��اب��ر ال�ج�م��اع�ي��ة
التي تضم رفات شهداء الكويت».
وق � ��ال ال �ع �ن ��زي إن م �ل��ف رف ��ات
ال� �ش� �ه ��داء س �ي �ب �ق��ى ح� ��اض � �رًا ول ��ن
ي� �غ� �ل ��ق أب � � � �دًا ط� ��امل� ��ا ه � �ن� ��اك رف � ��ات

لشهداء الكويت في مقابر العراق
ال� �ج� �م ��اع� �ي ��ة ،م � ��ؤك� � �دًا أن� � ��ه ت��وج��د
ات �ف��اق �ي��ات دول� �ي ��ة وح �ق��وق �ي��ة ف��ي
ه��ذا الخصوص ت��ؤك��د ع��دم اغ��اق
امل� �ل� �ف ��ات ال� �ت ��ي ت �ت �ع �ل��ق ب ��االس ��رى
وال �ش �ه��داء ط��امل��ا م�ص�ي��ره��م م��ازال
ً
م�ج�ه��وال ،مضيفًا «جمعية أهالي
االس� � ��رى وال� �ش� �ه ��داء س �ي �ك��ون لها
وق�ف��ة ق��ان��ون�ي��ة إذ س�ع��ى أي ط��رف

من األطراف إلغاق ملف املفقودين
ال�ك��وي�ت�ي��ني ق�ب��ل م�ع��رف��ة مصيرهم
وج �ل��ب رف ��ات ال �ش �ه��داء إل ��ى أرض
الوطن».
وأش��ار العنزي إل��ى أن تصريح
ي � ��ون � ��ام � ��ي ب � � �ش� � ��أن اق� � � �ف � � ��ال م �ل��ف
املفقودين الكويتيني في العراق قد
ي��زي��د م��ن معاناة أه��ال��ي الشهداء،
وال سيما ال �ش �ه��داء ال��ذي��ن ل��م يتم

• فهد الروضان:
لن نسمح بإغالق
امللف ما لم يعد
آخر رفات ويدفن
في أرض الوطن
• سالم العجمي:
أي حديث عن
إغالق القضية دون
معرفة مصير أبنائنا
مرفوض وال نقبل
بتداوله

عبد الرحمن الشمري

محمد العنزي

صورة أرشيفية من تشييع أحد شهداء الكويت

لوحة الشرف ألسرى الكويت املفقودين في العراق  ...واألهل يسألون عن مصائرهم

زوجة أحد األسرى  ...الراحة إال بمعرفة مصيره

ج �ل��ب رف ��ات �ه ��م ال� ��ى أرض ال��وط��ن
ح �ت ��ى ه � ��ذه ال �ل �ح �ظ ��ة ،ل � ��ذا ع�ل�ي�ن��ا
جميعًا س ��واء ال�ج��ان��ب الحكومي
أو جمعيات النفع العام أو االهالي
أن ن ��رف ��ض ه� ��ذه ال �ف �ك ��رة ح �ت��ى ال
ي �ت��م اس �ت �غ��ال �ه��ا ن�ت�ي�ج��ة صمتنا
ع ��ن ق�ض�ي�ت�ن��ا االن �س��ان �ي��ة ،م��ؤك �دًا
أن «ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة أن ت�ع��ي ش��دة
املعاناة وعليها أن تتحرك سريعًا
الس�ت�ع��ادة رف ��ات ش�ه��دائ�ه��ا ال��ذي��ن
ق��دم��وا ال�غ��ال��ي وال�ن�ف�ي��س م��ن أج��ل
وطنهم».

مأساة تتجدد
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،أك � ��د ع �ب��دال��رح �م��ن
ال �ش �م��ري ش �ق �ي��ق ال �ش �ه �ي��د حسني
ال� �ش� �م ��ري ان اع� � ��ان م �م �ث��ل االم� ��م
امل � � �ت � � �ح� � ��دة ب � � �ش� � ��أن اق� � � �ف � � ��ال م �ل��ف
امل�ف�ق��ودي��ن أم ��ر م��رف��وض ط��امل��ا لم
يتم جلب رفات شهدائنا إلى أرض
ال��وط��ن ،مبينًا أن أه��ال��ي ال�ش�ه��داء
س�ي�ح�م�ل��ون ال �ح �ك��وم��ة م�س��ؤول�ي��ة
ال�ت�ق��اع��س ف��ي ح��ال ت��م اق�ف��ال ملف
االسرى الشهداء قبل عودة رفاتهم
ودفنها في ث��رى وال��وط��ن ،مضيفًا
«ف�ت��رة ان�ت�ظ��ار جلب رف��ات اس��ران��ا
ال��ى أرض ال��وط��ن ط��ال��ت وتسببت
ب � ��إره � ��اق ن �ف �س �ي��ات �ن��ا ،وال س�ي�م��ا
أن وال ��دت� �ن ��ا م �ن��ذ ع �ل �م��ت ب �ف �ق��دان
ول ��ده ��ا ال �ش �ه �ي��د وه � ��ي ف ��ي ح��ال��ة
غ� �ي ��ر م �س �ت �ق��رة وت� �ع� �ي ��ش م ��أس ��اة
الله وح��ده يعلمها ،لذلك الب��د من
حكومتنا أن تنظر لتلك القضية
بمنظور إنساني وتتحرك لجلب
رف � � ��ات ش �ه ��دائ �ن ��ا ل �ت ��دف ��ن ب ��أي ��دي
األهالي في أرض الوطن».
وم� � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،اس� �ت� �غ ��رب ف�ه��د
التتمة ص23

